
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 

  
मौजे िल्याण ि मौजे िाडघेर येथील भूखांडाच्या सांदभाात पुनविालोिन 

आदेशत खोट्या नािाचा िापर िेल्याबाबत 
  
(१) ६८५३ (०६-०८-२०१५). श्री.जगन्नाथ शशांदे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत 
टिल,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेकल्याण सर्व्हे क्रमाींक ३८ व ४० आणण मौजे वाडघेर सर्व्हे क्रमाींक  
५९/६, ६०/२, ७८ व ७९ या भखूींडाच्या सींदभाात ना.ज.क.था. अधिननयम, १९७६ 
च्या कलम ३४ अन्वये पनुर्वालोकन आदेश प्राप्त करुन घेतवेेळी दाखल केलले्या 
खोट्या व अस्ततत्वात नसलेल्या (नॉन अजेस्त ी्ंग) नावाींचा वापर करुन त्याच 
नावाींच्या आिारे प्राप्त करुन घेतलेल्या कुलमखुत्यारपत्राच्या आिारे हहतसींबींधित 
र्व्यक्ततीींनी कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेकडून उपरोक्तत भखूींडावर बाींिकाम 
परवानगी प्राप्त करुन घेवनू बाींिकाम भाग पतूातचेा दाखला प्राप्त करुन घेताना 
झालेल्या गरैर्व्यवहाराच्यासींदभाात सखोल चौकशी करुन मींजूरीमध्ये समार्वष् 
असलेले सवा बाींिकाम अनधिकृत घोर्ित करुन त ेननषकालसत करण्यात यावेत 
तसेच या गरैर्व्यवहारास जबाबदार असलेल्या सवा सींबींधिताींर्वरोिात फौजदारी 
गनु्हे दाखल करुन त्याींचरे्वरुध्द कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा 
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आशयाच्या मागणीचे एक ननवेदन श्री.श्रीननवास अनींत घाणेकर व श्री.अींजूम 
रोझोहिन खान याींनी प्रिान सधचव, नगरर्वकास र्वभाग, सींचालक, नगररचना, 
महाराषर राज्य नगररचना आणण मलू्यननिाारण र्वभाग, मखु्यालय, पणेु, 
आयकु्तत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका, पोलीस उपायकु्तत, पररमींडळ-३, 
कल्याण, सहायक पोलीस आयकु्तत तसेच मा.मखु्यमींत्री इत्यादीींकड े     
हदनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१३, हदनाींक ११ फेब्रवुारी, २०१५ व तद्नींतर आजलमतीस 
सातत्याने लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींपणूा प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कारवाई 
करण्यात आली आहे, 
(४) अद्यापी चौकशी होवनू सींबींधित दोिीर्वरोिात कारवाई करण्यात आली 
नसल्यास, त्याची सवासािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०१-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी शासनाने आयकु्तत, कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललका याींना हदनाींक २१/११/२०१५ च्या पत्रान्वये खालीलप्रमाणे 
कळर्वले आहे. 

१) सदर प्रकरणातील कागदपत्राींची विैता व सत्यता कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललकेने तपासावी व देण्यात आलेली बाींिकाम परवानगी व 
ह्डीआर बनाव् कागदपत्राींवर असल्याचे आढळल्यास र्वकास ननयींत्रण 
ननयमावली क्र. ३१ अन्वये बाींिकाम परवानगी व ह्डीआर रि करावा व 
सींबधिताींवर गनु्हे दाखल करावेत. 

२) बनाव् कागदपत्राींचे आिारे बाींिकाम परवानगी व ह्डीआर हदला 
असल्यास त्याबाबत आवश्यक ती कायावाही करावी. 

३) बनाव् कागदपत्राचे आिारे देण्यात आललेा ह्डीआर हा सींबधितानी 
र्वकला असल्यास व त्यामळेु Third Party Interest ननमााण झाला 
असल्यास त्याबाबत माहहती प्राप्त करून सदर बनाव् ह्डीआर रि 
करावा व त्याबाबतची नकुसान भरपाई सींबींधित Third Party ने 
ज्याींच्याकडून बनाव् ह्डीआर घेतला त्याचेकडून वसलु करणे आवश्यक 
राहील तसेच सदर बनाव् ह्डीआरद्वारे Third Party ने केलेले 
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बाींिकाम अनधिकृत ठरत असल्याने त्याबाबत योग्य ती कायावाही 
करावी. 

 शासनाच्या उक्तत पत्रानींतर कल्याण-डोंबबवली महानगपाललकेने बाींिकाम 
परवानगी रि केली असनू, सदर बाींिकाम परवानगी रि करण्याच्या 
आदेशार्वरुध्द सींबींधित र्वकासकाने मा.उच्च न्यायालयात रर् यधचका       
क्र. ८३५८/२०१६ दाखल केली असनू, सदर प्रकरण न्यायप्रर्वष् आहे. 

___________ 
 

मुांबईसह िोिणामध्ये िाढलेल्या गुन्हेगारीबाबत 
 
(२) ९६२८ (०६-०८-२०१५). अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईसह कोकणामध्ये हठकहठकाणी अनेक घरफोड्या व दरोड्याच्या घ्ना 
माहे, जानेवारी त ेमे, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घडल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनिुींगाने आतापयतं ककती दरोडखेोराींना अ्क केली 
आहे, तसेच त्याींचेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) मुींबईसह कोकण 
र्वभागामध्ये घरफोडी व दरोडा या सदराखालील माहे जानेवारी त ेमे, २०१५ या 
कालाविीतील नोंद गनु््याची माहहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

घटिाच े
नाि 

घरफोडी दरोडा 
दाखल 
गनु्हे 

उघड 
गनु्हे 

अटि 
आरोपी 

दाखल 
गनु्हे 

उघड 
गनु्हे 

अटि 
आरोपी 

मुांबई १२५१ ६१० ९४३ ११ ११ ७० 
ठाणे शहर ६९३ १४८ २२५ २१ १५ ५१ 
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ठाणे ग्रामीण १२१ ३७ ३७ ४ ४ १२ 
निी मुांबई २१३ १२० २५५ ६ ६ ३४ 
पालघर २४८ ५९ १३३ ६ ५ १६ 
रायगड ६९ १६ ४५ - - - 
रत्नाधगरी ५१ १४ ३२ ४ ४ १२ 
शस ांधुदगुा २९ ११ १२ - - - 

 वरील प्रकरणी वळेीच योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मौजे माणी (ता.खेड, जज.रत्नाधगरी) येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण 

िां पनीिडून शतेिऱयाांना नुिसान भरपाई देण्याबाबत 
  
(३) १९२६६ (२७-०४-२०१६). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १००२८ ला हदनाांि १६ जुल,ै २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेमाणी (ता.खेड, स्ज.रत्नाधगरी) येथील ग् नीं. ४३०, ४९८, ६९४ व ५०५ 
मिील शतेी व बागायतीमध्ये हदनाींक १ एर्प्रल, २०११ रोजी वा त्यासमुारास 
महाराषर राज्य र्वद्यतु र्वतरण कीं पनीच्या र्वद्यतु खाींबावरील तारा तु् ू न लाखो 
रुपयाचे नकुसान होवनूही शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यात आलेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हाधिकारी, रत्नाधगरी याींच्या ननदेशानसुार उपर्वभागीय 
अधिकारी (प्राींत) खेड याींचेकडून सदरील जळीत प्रकरणाच्या नकुसान 
भरपाईबाबत आवश्यक असणारे मलु्याींकन माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान महार्वतरण कीं पनी प्राप्त झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू घ्नसे ५ विााचा कालाविी होवनूही अद्यापही महाराषर 
राज्य र्वद्यतु र्वतरण कीं पनी गररब शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यास 
करण्यात येणाऱया कागदपत्राींच्या प्रनतपतूीबाबत तसेच तात्काळ नकुसान भरपाई 
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अदा करण्यासाठी कोणत्या कायावाहीची आवश्यकता आहे, याबाबत कोणतीही 
पररपणूा माहहती महार्वतरण कीं पनीकडून देण्यात येत नसनू नकुसानग्रतत 
शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्यास महार्वतरण कीं पनीकडून जाणूनबजुून 
र्वलींब करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, नकुसानग्रतत शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) शतेकऱयाींच्या नकुसान भरपाई मलु्याींकनासाठी हदनाींक २२/८/२०१६ 
रोजी उपर्वभागीय अधिकारी, खेड याींनी तालकुा कृिी अधिकारी व महार्वतरणच े
प्रनतननिी याींच्यासोबत सींयकु्तत सनुावणी घेतली. उपर्वभागीय अधिकारी खेड 
याींनी कृिी र्वभागास “शासनाने ठरवनू हदलेल्या मापदींडानसुार हेक्त्री अनजु्ञेय 
अनदुानाची गणना करावी व महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 
(MREGS) अींतगात मापदींडानसुार जळीत फळझाडाींचे मलु्याींकन करुन अहवाल 
सादर करावा” अस ेआदेश हदले आहेत. कृिी र्वभागाकडून जळीत फळझाडाींच े
मलु्याींकन अहवाल महार्वतरण कीं पनीस हदनाींक ७/८/२०१८ रोजी प्राप्त झाला. 
त्यानसुार सदर अहवाल मींजरुीकरीता महार्वतरण कीं पनीच्या वररषठ कायाालयास 
पाठर्वण्यात आला आहे. 

___________ 
  

परभणी जजल््यातील शासिीय, तनमशासिीय िायाालयात  
बायोमॅहरि प्रणाली राबविणेबाबत 

  
(४) १९९३२ (२३-०८-२०१६). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११७९४ ला हदनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी स्जल््यातील सवा शासकीय, ननमशासकीय कायाालयाींसह महामींडळ 
व इतर शासन अधिपत्याखालील असणाऱया कायाालयाींमध्ये बायोमॅरीक 
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उपस्तथती नोंदवावी अस ेआदेश स्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी सन २०१५ मध्ये 
वा त्यादरम्यान सवा र्वभाग प्रमखुाींना हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्जल्हाधिकाऱयाींच्या आदेशास न मानता बहुताींशी कायाालयाींनी 
अद्याप बायोमॅरीक प्रणाली लशवाय उपस्तथती नोंदवणे व वेतन काढणे अस े
प्रकार सरुू ठेवले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्जल््यातील एकुण कायाालयाींपकैी ककती कायाालयाींनी 
स्जल्हाधिकारी याींचे आदेशाप्रमाणे प्रत्यक्षात सदरील प्रणाली राबर्वलेली आहे, 
(४) तसेच, स्जल्हाधिकारी याींचे आदेशाच े पालन न करणाऱ या र्वभाग 
प्रमखुाींर्वरूध्द शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (०७-०८-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे, सदरचे पत्र     
हदनाींक ५/५/२०१४ रोजी परभणी स्जल््यातील सवा र्वभाग प्रमखुाींना देण्यात 
आलेले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 
 ___________ 

 

ठाणे जजल््यातील अनधधिृत मोबाईल टॉिरिाल्याांिड े 
िरोडो रुपयाांची थिबािी असल्याबाबत 

 

(५) २००९३ (२३-०८-२०११). श्री.हेमांत टिल,े श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे स्जल््यातील २१६९ पकैी मोबाईल ्ॉवर अनधिकृत असल्याचे व ्या 
्ॉवरवाल्याींकड े ५ को्ी ६९ लाखाींची थकबाकी असल्याचे माहहतीच्या 
अधिकारार्व्दारे माचा, २०११ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) राज्यातील बहुताींशी स्जल््याींमध्ये अनधिकृत मोबाईल ्ॉवर आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल ेव तद्नसुार शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
देिेंद्र फडणिीस (०१-०८-२०१८) : (१) ठाणे तालकु्तयामध्ये १५२६, कल्याण 
तालकु्तयामध्ये २६६, मरुबाड तालकु्तयामध्ये ३९, लभवींडी तालकु्तयामध्ये १६३, 
शहापरू तालकु्तयामध्ये १०५ व अींबरनाथ तालकु्तयामध्ये ६६ अस ेएकूण २२२५ 
मोबाईल ् ॉवसा असल्याचे तहलसलदार, ठाणे याींनी त्याींच्या अहवालात नमदु केल े
आहे.  

सदर अनधिकृत मोबाईल ्ॉवसाबाबत दींडननय रक्तकम वसलु करण्याची 
कायावाही सरुु असल्याचे स्जल्हाधिकारी, ठाणे याींनी कळर्वले आहे.  
(२) व (३) तहलसलदार याींचे अहवालानसुार ठाणे स्जल््याींमध्ये २२२५ अनधिकृत 
मोबाईल ्ॉवसा असल्याचे आढळून आल ेआहेत. 
(४) उपरोक्तत प्रकरणी अनधिकृत मोबाईल ्ॉवसावर खालीलप्रमाणे कायावाही 
करण्यात येत आहे :-  

 ठाणे स्जल््यातील उक्तत नमदु अनधिकृत मोबाईल ्ॉवसाबाबत 
सींबींधिताींकडून ननयमानसुार दींडननय रक्तकम वसलू करण्याची कायावाही 
सरुु आहे. 

 मा.सवोच्च न्यायालयाने लसर्व्हील अर्पल ५३६०-५३६३/२०१३ अींतगात 
हदेलेल्या ननणायानसुार सवा नागरी तथाननक तवराज्य सींतथाींना मोबाईल 
्ॉवर उभारण्यात आलले्या हठकाणी (मोकळ्या जागा अथवा 
्ेरेस/अस्ततत्वातील इमारतीींमिील मोकळ्या जागा) मुींबई 
महानगरपाललका अधिननयम,१९४९ तसेच महाराषर नगरपररिद, नगर 
पींचायत व औद्योधगक नागरी अधिननयम, १९६५ व तत्सम 
अधिननयमातील मालमत्ता कर लाग ू करण्याच्या तरतदुीनसुार 
मालमत्ता कर आकारण्याकरीता हदनाींक १६/०५/२०१७ च्या 
पररपत्रकान्वये सधूचत करण्यात आल ेआहे. 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 
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राज्यातील सामाजजि न्याय विभागािडून गुणिांत  
विद्यार्थयाांना परदेशात पाठविण्याबाबत 

  
(६) २०११० (१६-०८-२०१६). श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत जातीच्या प्रवगाातील गणुवींत र्वद्यार्थयांना फक्तत 
पदर्व्यतु्तर उच्च लशक्षणासाठी परदेशात पाठर्वले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदवी, पदर्व्यतु्तर व र्व्यावसानयक उच्च लशक्षण तसेच हवाई 
जहाज पायल् रेनन ींगसाठी सामास्जक न्याय र्वभागाकडून गणुवींत र्वद्यार्थयांना 
परदेशात न पाठर्वण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ४०० ऐवजी ४००० र्वद्यार्थयांना पदरेशात पाठर्वण्याचा ननणाय 
शासनाने घेतला आहे काय, यासाठी सन २०१६-२०१७ या आधथाक विाात परुवणी 
मागण्याींमध्ये ननिीची उपलब्िता करुन देणार आहे काय ? 
  
श्री.राजिुमार बडोल े (१०-१०-२०१८) : (१) व (२) अनसुधूचत जातीतील ज्या 
र्वद्यार्थयांना Q.S. World Ranking १ त े३०० असलेल्या र्वद्यापीठामध्ये 
प्रवेश लमळालेला आहे. अशा र्वद्यार्थयांना पदर्व्यतु्तर पदवी व पीएचडी या 
अ्यासक्रमासाठी परदेश लशषयवतृ्ती योजनेंतगात र्वज्ञान, अलभयाींबत्रकी, 
वदै्यकीय, र्व्यवतथापन तसेच कला व वाणणज्य या र्वियाच्या अ्यासक्रमासाठी 
लशषयवतृ्ती हदली जात.े 
(३) नाही. 
 

___________ 
 

 उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे मुस्लीम समाजाच्या लोिाांसाठी 
िब्रस्थानासाठी जागा देण्याबाबत 

  
(७) २०९५४ (२३-०८-२०११). श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उल्हासनगर (स्ज.ठाणे) येथे मतुलीम समाजाच्या लोकाींसाठी स.नीं. ५८ मध्ये 
दोन एकर जागा कब्रतथान वापरासाठी हदनाींक २५ जुल,ै २००६ रोजी 
अध्यादेशार्व्दारे आरक्षक्षत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उल्हासनगर महानगरपाललकेने सदर जागेचा ताबा घेतला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जागवेर ररजने्सी ननमाल या बबल्डरने अनधिकृत ताबा 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय व स.नीं. ५८ मिील २ एकर जमीन कब्रतथानासाठी 
ताब्यात देणेबाबत शासन कोणती कायावाही करणार आहे ? 
 
देिेंद्र फडणिीस (१४-०८-२०१८) : (१) उल्हासनगर शहराच्या सन १९७४ च्या 
मींजूर र्वकास योजनेमध्ये महाराषर प्रादेलशक व नगर रचना अधिननयम १९६६ च े
कलम ३७ अन्वये फेरबदल करुन मौ.म्हारळ येथील स.नीं. ५८ मिील २ एकर 
जमीन हदनाींक २५/७/२००६ च्या अधिसचूनेन्वये कब्रततानाकरीता आरक्षक्षत 
करण्यात आल ेआहे. 
(२) उल्हासनगर महानगरपाललकेच्या मालमत्ता र्वभागामाफा त सदर जलमनीचा 
ताबा हदनाींक २७/०१/२०१५ रोजी घेण्यात आला आहे.  
(३) नाही. सदर जलमनीचा ताबा यापवुीच महानगरपाललकेने घेतलेला असल्याने, 
प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मागासिगीय विद्यार्थयाांना हदल्या जाणाऱया  
शशष्ट्यितृ्ती प्रकक्रयेत बदल िरण्याबाबत 

  
(८) २१८७८ (१९-०८-२०१६). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े         
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागासवगीय र्वद्यार्थयांना हदल्या जाणाऱया लशषयवतृ्ती 
प्रकक्रयेमध्ये बदल करण्याची मागणी मा.मखु्यमींत्री, मा.सामास्जक न्याय व 
र्वशिे सहाय्य मींत्री याींचेकड ेमहाराषर नवननमााण र्वद्याथी सेनेच ेअध्यक्ष याींनी 
माहे एर्प्रल, २०१६ च्या शवे्च्या सप्ताहात केली, हे खरे आहे काय,  



वि.प. ४ (10) 

(२) असल्यास, उक्तत मागणीच्या अनिुींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोल े(१०-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) मॅरीकोत्तर लशषयवतृ्ती व शकै्षणणक शलु्क प्रनतप्रती योजनेच्या कायापध्दती 
तसेच मागादशाक सचूनेमध्ये सिुारणा करण्याची बाब शासनाच्या र्वचारािीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
जुनी अथिा निीन अांशदायी योजना लागू नसलेल्या पण सेिेतच मतृ्यू 

झालेल्या शशक्षि, शशक्षिेतर िमाचाऱयाांच्या िुटूांबबयाांना भविष्ट्य  
तनिााह तनधी ि सेिातनितृ्ती िेतन शमळण्याबाबत 

  
(९) २२५१८ (२३-०८-२०१६). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १५१२० ला हदनाांि १५ माचा, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) जुनी अथवा नवीन अींशदायी पेन्शन योजना लाग ूनसलेल्या पण सेवेतच 
मतृ्य ूझालेल्या लशक्षक, लशक्षकेतर कमाचाऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना भर्वषय ननवााह 
ननिी ककीं वा कोणतहेी सेवाननवतृ्ती वेतन लमळालेल ेनाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कु्ुींबातील र्व्यक्ततीच्या भर्वषयासाठी मदत म्हणून 
शासनाकडून कोणत्या प्रकारची कायावाही करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(१०-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबत र्वत्त र्वभागामाफा त िोरणात्मक ननणाय घेण्याची कायावाही सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 



वि.प. ४ (11) 

 
राज्यातील पोलीस ि महसूल विभागातील लाच स्िीिारणाऱया 

अधधिारी/िमाचारी याांचिेर िारिाई िरणेबाबत 
  
(१०) २७२६९ (१४-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गत विाभरात ३०० पोललसाींना लाच तवीकारताना अ्क करण्यात 
आल ेतर महसलू र्वभागातील २७८ जणाींना पकडण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर लाच तवीकारणाऱया पोलीस व महसलू र्वभागातील 
अधिकारी/कमाचारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, भर्वषयात लाच घेण्याचे प्रमाण कमी र्व्हावे म्हणून शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-०८-२०१८) : (१) गत विाात सन २०१७ मध्ये २२१ 
पोललसाींना लाच तवीकारताना अ्क करण्यात आल,े तर महसलू र्वभागातील 
२८९ जणाींना लाच तवीकारताना अ्क करण्यात आल.े 
(२) लाच तवीकारणाऱया पोलीस व महसलू र्वभागातील अधिकारी/कमाचारी 
याींचेवर महाराषर नागरी सेवा (लशतत व अर्पल) व भ्रष्ाचार प्रनतबींिक 
अधिननयम १९८८, मिील तरतदुीनसुार आवश्यक कारवाई करण्यात आलेली 
आहे.  
(३) लाचलचुपत प्रनतबींिक र्वभागामाफा त मोबाईल ॲप, ्ोल फ्री. क्र. १०६४, ही 
हेल्पलाईन, ९९३०९९७७०० हा What Sapp नींबर तसेच Facebook page 
प्रलसध्दकरून जनजागतृी करण्यात येत.े लाचलचुपत प्रनतबींिक र्वभागाच्या 
सींकेततथळावरून सामान्य जनतसेाठी सवा माहहती उपलब्ि केली जात आहे. 
लाचलचुपत प्रनतबींिक र्वभागाचे अधिकारी त्याींच्या कायाक्षते्रातील शासकीय 
कायाालयात जावनू भे्ी देवनू माहहती देत असतात व त्याींच्या कायाक्षेत्रातील 
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आठवड ेबाजार, एस्ी त्ॅण्ड, रेल्वे त्ेशन, कॉलेज इत्यादी हठकाणी जाऊन 
सधु्दा जनजागतृी करत असतात. तसेच शासककय कायाालयाच्या दशानी भागावर 
लाचलचुपत प्रनतबींिक र्वभागाबाबत माहहती प्रलसध्द केली जात.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

 ___________ 
  
स्ि.तुळजाबाई िरांड ेमाध्यशमि विद्यालय दोन (ता.िारांजा, जज.िाशशम) 

याांना शाळा स्थलाांतरण मान्यता शमळण्याबाबत 
  
(११) २७५७० (२७-०४-२०१२). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समथा रघवुीर बहुउिशेीय लशक्षण सींतथा, दोनदा ब.ु (ता.कारींजा, स्ज.वालशम) 
सींचललत तव.तळुजाबाई करींड े माध्यलमक र्वद्यालय दोन याींना शाळा 
तथलाींतरणास मान्यता लमळण्याबाबतचे ननवेदन हदनाींक २५ जलु,ै २०११ रोजी 
मा.शालेय लशक्षण मींत्री याींना लोकप्रनतननिीींनी हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत ननवेदनानसुार मान्यता लमळाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
विनोद तािड े (१२-१०-२०१८) : (१) व (२) तव. तळुजाबाई करींड ेमाध्यलमक 
शाळेच्या तथलाींतरणास मान्यता लमळण्याबाबत मा.शालेय लशक्षण मींत्री याींना 
लोकप्रनतननिीींनी ननवेदन हदल्याचे आढळून येत नाही. तथार्प समथा रघवुीर 
बहुउिेशीय लशक्षण सींतथा, दोनदा ब.ु ता.कारींजा, स्ज.वालशम सींचललत 
तव.तळुजाबाई करींड ेमाध्यलमक शाळेच्या तथलाींतरास हदनाींक ०८ ऑगत्, २०१२ 
अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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मौजे वपांपळनेर (जज.बीड) येथील शतेिऱयाांिडून रोहहत्र, विद्युत तारा ि 
इतर साहहत्य जादा रक्िम घेण्यात येत असल्याबाबत 

  
(१२) २९३२७ (२७-०४-२०१२). श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेर्प ींपळनेर (स्ज.बीड) येथील शतेकऱयाींकडून रोहहत्र, र्वद्यतु तारा व इतर 
साहहत्य घेण्यासाठी जाततीची रक्तकम र्वद्यतु मींडळाकडून घेण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े व तद्नसुार शतेकऱयाींकडून 
जाततीची घेण्यात आललेी रक्तकम परत देणेबाबत कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

माहहती अधधिार िायािते आणण सामाजजि िायािते  
याांना पोलीस सुरक्षा पुरविण्याबाबत 

  
(१३) ३०१०२ (१४-०४-२०१७). आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माहहती अधिकार कायाकत ेआणण सामास्जक कायाकत ेयाींना पोलीस सरुक्षा 
परुर्वण्याबाबत शासनाकड े मागणी केल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार माहहती अधिकार कायाकत े
तसेच सामास्जक कायाकत े याींना परेुशी सरुक्षा र्व्यवतथा देणे आवश्यक 
असतानाही त्याचे पालन होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
 



वि.प. ४ (14) 

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार माहहती अधिकार कायाकत े
आणण सामास्जक कायाकत े याींना सरुक्षा परुर्वण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०७-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर हे खरे नाही. 
 माहहती अधिकार कायाकत े तसेच सामास्जक कायाकत े याींनी पोलीस 
सींरक्षणाची मागणी केल्यानींतर त्याींचे अजाावर शासन ननणाय 
क्र.सीआर्ी-२०१२/प्र.क्र.६९६/पोल-११, हदनाींक २७/०२/२०१३ अन्वये गठीत 
सलमतीतफे र्वचार होवनू सलमतीने हदलेल्या ननणायानसुार तातडीने पोलीस 
सींरक्षण परुर्वण्यात येत.े 
(३) सदरहू प्रकरणी अजााच्या अनिुींगाने मागणी केल्यास स्जर्वतास असलेल्या 
िोक्तयाबाबत सींबींधित घ्क प्रमखु तसेच राज्य गपु्तवाताा र्वभाग याींच्याकडून 
प्राप्त अहवालानसुार सलमती पोलीस सींरक्षणाबाबतचा ननणाय घेत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वपांपळगाि (ता.शभांिडी, जज.ठाणे) येथील सरस्िती माध्यशमि 
विद्यालयातील मुख्याध्यावपिेिर िारिाई िरण्याबाबत 

  
(१४) ३०८७९ (२४-०४-२०१७). श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्प ींपळगाव (ता.लभ ींवडी, स्ज.ठाणे) येथील सरतवती माध्यलमक र्वद्यालयातील 
मखु्याध्यार्पका श्रीमती स्तमता येवले याींनी शाळेतील लशक्षक श्री. सींतोि मारुती 
वेखींड ेयाींना मानलसक त्रास देवनू वेतनही हदल ेनसल्याने त्याींच्यावर व त्याींच्या 
कु्ूींबबयाींवर उपासमारीची वळे आली असनू त्याींनी शासनाकड ेइच्छा मरणाची 
परवानगी माधगतली असल्याचे माहे माचा, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार श्री. वेखींड ेयाींना न्याय देण्याबाबत कायावाही करुन 
त्याींना मानलसक त्रास देणाऱ या मखु्याध्यार्पकेवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०१-०८-२०१८) : (१) अशी बाब नाही. 
(२) श्री.वेखींड ेहे अनतररक्तत झाल्याने त्याींचे समायोजन होत नाही तोपयतं मळु 
शाळेच्या आतथापनेवरुन वतेन अदा करावे असा तोंडी सचूना लशक्षणाधिकारी 
माध्यलमक, स्जल्हा पररिद, ठाणे याींनी हदलेल्या होत्या. सदर प्रकरणी 
लशक्षणाधिकारी माध्यलमक याींनी सनूावणी घेवनू श्री.वेखींड ेसहायक लशक्षक याींना 
हजर करुन घेण्याबाबतची कायावाही करुन त्याींचे वतेन ननयमानसुार अदा 
करण्याबाबत सचूना सींबींधित सींतथा व मखु्याध्यापक याींना हदलेल्या आहेत. 
सदर प्रकरणी मखु्याध्यार्पकेवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील विनाअनुदातनत ि अनुदातनत शाळाांना  
तनिासी दराने िीज पुरिठा िरणेबाबत 

  
(१५) ३१९७३ (१८-०८-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २८३६२ ला हदनाांि २१ माचा, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर र्वद्यतु ननयामक आयोगाने ननस्श्चत केलले्या दरानसुार 
राज्यातील शाळा महार्वद्यालयाींना सावाजननक सेवा या वगावारीनसुार वीज दर 
आकारणी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर सावाजननक र्वश्वतत कायदा १९५० अींतगात नोंदणीकृत 
लशक्षण सींतथा सींचललत सवाच अनदुाननत-र्वनाअनदुाननत शाळा, 
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महार्वद्यालयाींना र्वद्यतु शलु्कातनू सवलत लमळणे व ननवासी दराने वीज 
परुवठा करण्याची मागणी राज्यातील शाळा, महार्वद्यालये, लशक्षण सींतथा व 
लशक्षक सींघ्नाींमाफा त सातत्याने करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शाळा महार्वद्यालयाींना शासनाकडून देण्यात येणारे वेतनेतर 
खचा अनदुान प्रत्यक्ष खचााच्या तलुनेत अत्यींत कमी व अपरेु असल्याने 
राज्यातील सवाच शाळा महार्वद्यालयाींना ननवासी दराने/सवलतीने वीज परुवठा 
करण्याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) शाळा व महार्वद्यालयाींना सावाजननक सेवा वगावारीनसुार वीज बबलाची 
आकारणी करण्यात येत.े लघदुाब सावाजननक सेवा वगावारीचे दर हे घरगतुी 
वगावारीतील दराच्या तलुनेत कमी आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

एिोडी (ता.साडि अजूानी, जज.गोंहदया) गािातील भारतीय विद्यालय ि 
ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाच्या इमारतीसाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 

(१६) ३२२०० (११-०८-२०१७). प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) एकोडी (ता.साडक अजूानी, स्ज.गोंहदया) गावातील स्जल्हा पररिद भारतीय 
र्वद्यालय व कननषठ महार्वद्यालय येथील ६४ वि ेजनुी इमारत जीणा झाली 
असल्याने र्वद्यार्थयांचा जीव िोक्तयात असल्याचे हदनाींक २२ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळेच्या 
इमारतीकरीता ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.विनोद तािड े(०३-१०-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
 एकोडी ता.गोंहदया, स्ज.गोंहदया येथील स्जल्हा पररिद भारतीय 
र्वद्यालय व कननषठ महार्वद्यालय येथील जुन्या इमारतीला र्वशिे दरुूततीची 
आवश्यकता आहे. िोकादायक वगाखोलीत लशक्षक वा र्वद्यार्थयांना जाण्यास/ 
बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे. स्जल्हा वार्िाक योजनेंतगात सन २०१५-१६ 
व २०१६-१७ मध्ये सदर शाळेच्या दरुूतती/बाींिकामासाठी रुपये ४३.०६ लक्ष ननिी 
उपलब्ि करून देण्यात आला आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात प्राथशमि, उच्च प्राथशमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि 
शाळाांमध्ये तक्रार पेट्या बसविण्याबाबत 

 
(१७) ३३४९८ (११-०८-२०१७). अॅड.अतनल परब, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शाळेतील लशक्षक, कमाचाऱ याींकडून र्वद्यार्थयांवर होणारे लैंधगक 
अत्याचार, शाळा प्रशासनाकडून र्वद्यार्थयांचा होणारा छळ अशा वाढत्या घ्ना 
लक्षात घेऊन राज्यातील सवा माध्यमाींच्या प्राथलमक, उच्च प्राथलमक, माध्यलमक 
व उच्च माध्यलमक शाळाींमध्ये र्वद्यार्थयांसाठी तक्रार पे्ी बसर्वण्याची योजना 
हदनाींक ०५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास सरुु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचे तवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाींमध्ये तक्रार पे्ी 
बसर्वण्याबाबत तसेच तक्रारदार र्वद्यार्थयांना शासन सींरक्षण देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(०३-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 

शाळाींतील र्वद्याथी-र्वद्याथीनीींच्या सरुक्षक्षततचे्या उपाययोजनाींचा भाग 
म्हणून शासनाने सवा शाळाींमध्ये तक्रारपे्ी बसर्वण्याच्या सचूना पररपत्रकार्व्दारे 
हदल्या आहेत. 
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 शासनाच्या उपरोक्तत पररपत्रकाच्या अनिुींगाने कायावाही करण्याबाबतच े
ननदेश सवा लशक्षण उपसींचालक व लशक्षणाधिकाऱयाींना देण्यात आल ेआहेत. या 
ननदेशाींसोबतच तक्रारपे् या बसनू अवलींबावयाची कायावाहीबाबतही मागादशान 
करण्यात आल ेआहे. तक्रारकत्यााचे नाव गोपनीय ठेवनू तक्रारीच्या तवरूपानसुार 
तक्रारननवारण करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 

परभणी महानगरपाशलिेतील शहर अशभयांत्याच्या अिैध मालमत्तेबाबत 
 

(१८) ३३८३१ (११-०८-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी महानगरपाललकेतील शहर अलभयींत् याने महाराषर नागरी सेवा 
वताणूक ननयम, १९७९ च्या कलम १९ व २५ मिील तरतदुीचा भींग करून 
कु्ुींबबय व हहतसींबींिातील र्व्यक्ततीींच्या नाव ेको्यविी रूपयाींची अविै मालमत्ता 
व अपसींपदा जमा केली असल्याने त्याींची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी 
परभणी येथील पत्रकाराींनी मा.मखु्यमींत्री व पोलीस महासींचालक, लाचलचुपत 
र्वभाग याींचकेड ेसन २०१६-१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्तत शहर अलभयींत्याने जमर्वलेल्या अपसींपदेची 
वररषठततरावरून मालमत्ताननहाय चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय ननष पन्न झाल ेव तद्नसुार दोिीवर कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-०८-२०१८) : (१), (२), (३) व (४), होय, 
 अशा आशयाची तक्रार प्राप्त झाली असनू लाचलचुपत प्रनतबींिक 
र्वभागाच्या प्रचलीत कायापद्धतीनसुार या तक्रारीची गोपनीय पडताळणी सरुू 
आहे. 
 

___________ 
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महागाि (जज.यितमाळ) येथील पोलीस ठाण्यात  
पोलीस िमाचाऱयाांची सांख्या िाढविण्याबाबत 

  
(१९) ३४१३१ (११-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महागाव (स्ज.यवतमाळ) येथील पोलीस ठाण्यात अपऱुया पोलीस 
कमाचाऱयाींमळेु तालकु्तयात अविै दारु, अविै प्रवासी वाहतकू, चोऱया, दरोड,े 
मारामाऱया इत्यादी घ्नात वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपऱुया कमाचाऱयाींमळेु कामाचा ताण पाहता यासींदभाात 
प्रशासनातफे पोलीस कमाचाऱयाींची सींख्या वाढर्वण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पोलीस त्ेशन महागाव येथे गनु्हे, कायदा व सरु्व्यवतथा काम पहाता पोलीस 
कमाचाऱयाींची सींख्या वाढर्वण्यासाठी वाढीव कमाचाऱयाींची मागणी असनू पोलीस 
महासींचालक कायाालयामाफा त सदर प्रततावावर कायावाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लोणी (ता.पुसद, जज.यितमाळ) येथील गोठ्यास  
आग लागून झालेल्या नुिसानीबाबत 

  
(२०) ३४१३२ (१८-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोणी (ता.पसुद, स्ज.यवतमाळ) येथील एका शतेातील गोठ्यास वीज 
ताराींच्या घिाणाने आग लागनू लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घ्नचेी चौकशी करुन दोिीींवर काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर घ्नेची चौकशी र्वद्यतु ननरीक्षक, यवतमाळ याींनी केली असनू 
आपत्तीग्रतत शतेकऱयाींकडून आवश्यक कागदपत्राींची पतूाता झाल्यानींतर पढुील 
कायावाही महार्वतरण कीं पनीमाफा त करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ठाणे पोलीस दलात िायारत असलेल्या महहला पोलीस  
िॉन्स्टेबलने आत्महत्या िेल्याबाबत 

 

(२१) ३४६५० (१५-०९-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे पोलीस दलात कायारत असलेल्या श्रीमती सभुद्रा पवार, पोलीस 
कॉन्त्ेबल याींनी हदनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास राहत्या घरी 
आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सहायक पोलीस आयकु्तत श्री.शामकुमार ननपुींगे 
याींचेवर आत्महत्येस प्रवतृ्त केलेबाबत गनु्हा दाखल केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने दोिीींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, त्याबाबतची 
सद्य:स्तथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर बाबत कळवा पोलीस त्ेशन येथे ग.ुर. क्र. I २९०/२०१७ भा.दीं.र्व.क. 
३०६, ३४ प्रमाणे हदनाींक ०७/०९/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
या प्रकरणातील २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू मा.न्यायालयात 
दोिारोपपत्र दाखल करण्यात आल ेआहे.  
 उक्तत आरोपीींना शासकीय सेवेतनू ननलींबबत करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पुणे शहरातील झोपडपट्टी पुनिासन प्रिल्प रखडल्याबाबत 
  
(२२) ३५२५२ (०४-०१-२०१८). श्री.अतनल भोसल,े श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.तनरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८२५ ला हदनाांि ८ माचा, २०१७ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील झोपडपट्टी पनुवासन प्रकल्प शासनाच्या उदालसन िोरणामळेु 
रखडल ेअसल्याची बाब माहे ऑक्त्ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार पणेु शहरातील झोपडपट्टी पनुवासन प्रकल्प मागी 
लावणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०५-०९-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) झोपडपट्टी पनुवासन प्राधिकरण, पणेु क्षते्रातील झोपडपट्टी पनुवासन कायााला 
गती लमळावी म्हणून र्वर्वि प्रशासननक व विैाननक उपाययोजना करण्यात 
आलेल्या आहेत व येत आहेत. प्राधिकरणासाठी मखु्य कायाकारी अधिकारी या 
पदावर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱयाची पणूावेळ नेमणकू करण्यात 
करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी पनुवासन योजना राबर्वण्याच्या अनिुींगाने 
नगरर्वकास र्वभागाने हदनाींक ११/०९/२०१४ रोजी नवीन ननयमावली प्रलसध्द 
केली आहे. प्राधिकरणाच्या सिुारीत कमाचारी आकृनतबींिास मींजूरी देण्यात 
आलेली आहे, तसेच, झोपडपट्टी िारकाींची पात्रता यादी बनर्वण्यासाठी सक्षम 
प्राधिकारी अधिसधूचत करण्यात आल े आहेत. सिुाररत झोपडपट्टी 
अधिननयमानसुार ननयमावली सिुाररत करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
प्राधिकरणाच्या क्षते्रातील झोपडपट्टयाींचे तींत्रज्ञानयकु्तत सवेक्षण देखील करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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आहदिासी उपयोजनेंतगात लासलगाि, देिगाि (ता.तनफाड) ि अांदरसुल 
(ता.येिला) गािातील महहलाांच ेसक्षमीिरण िरण्याबाबत 

 

(२३) ३६१०३ (०२-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालशक स्जल््यात आहदवासी जाती उपयोजनेंतगात राबर्वण्यात येणाऱया 
वलैशषट्य/नार्वन्यपणूा योजनेतनू आमदार आदशा ग्राम योजनेसाठी ननवड 
करण्यात आलेल्या लासलगाव, देवगाव (ता.ननफाड) व अींदरसलु (ता.येवला) या 
गावातील महहलाींचे सक्षमीकरण करण्यासाठी दिुाळ गाईचा परुवठा करणे हा 
पथदशी प्रकल्प राबर्वण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी स्जल्हा प्रशासन व प्रकल्प 
अधिकारी, एकास्त्मक आहदवासी र्वकास प्रकल्प, नालशक याींचेकड े हदनाींक ४ 
सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (२१-०९-२०१८) : (१) खरे आहे. 
(२) व (३) लासलगाव, देवगाव (ता.ननफाड) व अींदरसलु (ता.येवला) स्ज.नालशक 
या गावाींचा समावेश आहदवासी उपाययोजनेंतगात नसल्याने या गावाींतील 
महहलाींना नार्वन्यपणूा योजनेंतगात लाभ देता येणार नाही. 

___________ 
 
मुांबईत इमारतीांच्या गच्चीिर उपहारगहृ सुरु िरण्याच्या योजनेबाबत 

 
(२४) ३६१३२ (०४-०१-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबड, अॅड.हुस्नबान ू
खशलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत इमारतीींच्या गच्चीवर उपहारगहृ सरुु करण्याच्या योजनेला     
हदनाींक १ नोर्व्हेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मान्यता देण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनचे तवरुप काय आहे व त्याची अींमलबजावणी 
केर्व्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्तत योजना कायाास्न्वत करताना कोणत्या सरुक्षात्मक 
उपाययोजना आखण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) ज्या र्व्यावसानयक मॉल, इमारत, वाणणज्य मॉल, ननवासी हॉ्ेल याींना 
अनजु्ञापन प्राप्त उपहारगहृ अस्ततत्वात आहे अशा इमारतीींच्या खुल्या गच्चीवर 
सामानयक खलु्या गच्चीवर (आश्रय क्षेत्राचा भाग सोडून) अ्ी व शतींच्या अिीन 
राहून खाद्यपदाथा परुर्वणे अस ेया योजनेचे तवरुप आहे.  
(३) सदर योजना कायाास्न्वत करताींना सरुक्षात्मक उपाययोजनेबाबतच्या अ्ी व 
शती खालीलप्रमाणे आहेत:- 

• भोगव्ा प्रमाणपत्र असलले्या मींजूर इमारतीमिील खलु्या गच्ची/अींशत: 
खुली गच्ची/सामानयक खुली गच्ची (आश्रय क्षेत्राचा भाग सोडून) वर 
खानपान परुर्वण्याकरीता परवानगीसाठी ररतसर प्रतताव सींबींधित 
र्वभागाच्या वदै्यकीय आरोग्य अधिकारी याींच्याकड ेसादर करावा. 

• वहहवा्दाराींना कोणताही उपद्रव होऊ नये याकरीता खलु् या 
गच् चीवर/पॉके् गच् चीवर/ सामानयक गच् चीवर (आश्रय क्षते्राचा भाग 
सोडून) अन् नपदाथा सेवा परुर्वण् याच् या प्रत तावासाठी केवळ र्व् यावसानयक 
वाणणज् य इमारत/खानपान व राहण् याची सोय असणाऱ या ननवासी 
हॉ्ेलाींचाच र्वचार करण् यात यावा. 

• गच्चीवर एल.पी.जी. गॅस ककीं वा इतर ज् वलनलशल सािन वापरुन 
खाद्यपदाथा/लशजवता व बनर्वता येणार नाहीत. फक्त त 
इींडक्तशन/मायक्रोवेर्व्ह आणण इलेक्त रीक ओर्व्हनचा वापर करण् याची 
परवानगी देण्यात येईल.  

• अन् नपदाथा सेवा परुर्वण्याकरीता वापरावयाच े गच्चीक्षेत्र कोणत्याही 
तात् परुत् या/कायमत वरुपी आवरणाने आच्छादलेले नसावे. सदर खुल् या 
गच् चीवर पावसाळी छत/छत्री/ताडपत्री याींचे आवरण उभारण् यास 
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परवानगी देण् यात येणार नाही. गच् चीसाठी व आवरणासाठी कोणतीही 
सािने उभारता येणार नाहीत व गच्चीचा वापर सदासवाकाळ मोकळ्या 
आकाशाखाली असावा. 

• गच्चीच्या सदर वापरामळेु शजेारील इमारतीींना त्रास होणार नाही ककीं वा 
त् याींची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ् यावी. अशा प्रकारचा त्रास होत 
असल् यास, देण्यात आलेली परवानगी रि करण् यात येईल.  

• अन् नपदाथा परुर्वण्याची वेळ ही पोलीस कायदा आणण महानगरपाललका 
दकुाने आणण आतथापना कायदा यातील तरतदुीींनसुार असेल.  

• गच्चीवरील र्वद्यतु हदव/ेरोिणाई आणण ध्वनीची तीव्रता ही सन १९८६ 
च्या पयाावरण सरुक्षा कायद्याच् या सींबींधित तरतदुीच् या अिीन असावी. 

• अजादारास बहृन्मुींबई महानगरपाललका व त् याींचे अधिकारी याींस 
कोणताही िोका, तोडफोड, सरुक्षक्षतता, मालमत्ता, स्जवीतहानी तसेच 
न्यायालयीन लढाई वगरेै पासनू कोणतहेी नकुसान होणार नाही अस े
हमीपत्र दततऐवज (Indemnity Bond) सादर करावे लागेल. 

• दघुा् ना ककीं वा अपघात ्ाळण्याकरीता परवानािारकाने योग्य ती 
सरुक्षक्षतता व दक्षतसेींदभाात उपाययोजना योजार्व्यात आणण अशा 
कोणत् याही दघुा् नेस ककीं वा अपघातास परवानािारक तवतः जबाबदार 
राहील. 

• गच् चीवर खाद्यसेवेच् या वापरासाठी परवाना हदलेल् या इमारतीच् या 
गच् चीच् या ककनाऱयापासनू १० मी. पयतं कोणतीही रहहवासी इमारत अस ू
नये.  

• जर गच् चीवर त्रक्षक लभींतीची उींची १.५ मी. पेक्षा कमी असेल तर ती 
जात तीत जात त उींची १.५ मी. पयतं जाळी ककीं वा उघडता येणाऱया 
काचेच् या तावदानाने अन् वयेच वाढवता येईल.  

• परवानािारकान े ग्राहकाींना परुर्वण्यात येणारे खाद्यपदाथा खाण्यास 
योग्य असल्याबाबतची दक्षता घ्यावी. तसेच सदर अन्न आजुबाजूच्या 
झाडावरुन पडणारी पाने, पक्षाींची र्वष ठा, िूळ माशी यामळेु दरु्ित होणार 
नाही याबाबत दक्षता घ्यावी. 

• खुल् या गच् चीस खाद्य परुवठा करण् याची परवानगी देण् यापवूी मखु् य 
अस्ग्नशमन अधिकारी याींचेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप् त करणे 
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अननवाया आहे व त् याींनी सचुर्वलेल् या सरुक्षक्षततचे् या बाबीींबिलच् या 
अ्ीींची पतूाता केली असल् याची खात्री परवानगी देण् यापवूी करणे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शसडिोच्या अधधसूधचत क्षेत्रातील भाडपेट्टय्ाने िाटप िेलेल्या  
शमळिती फ्री होल्ड िरण्याबाबत 

  
(२५) ३६१६४ (०४-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई सोबतच नवीन नालशक, नवीन औरींगाबाद व नवीन नाींदेड 
शहराींमिील लसडकोच्या अधिसधूचत क्षते्रातील भाडपेट्टय्ाने वा्प केलले्या 
लमळकती फ्री होल्ड करण्याबाबत हदनाींक ११ ऑगत्, २०१७ रोजीच्या लसडको 
सींचालक मींडळाच्या बठैकीत ठराव करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालशक लसडको पररसरातील जलमनी फ्री होल्ड करणेसाठी 
तथाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
शासनास ननवेदन हदलेल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रश्न भाग (१) मिील ठरावाची अींमलबजावणी करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०७-०८-२०१८) : (१) व (२) होय.  
(३) नवी मुींबई जमीन र्वननयोग र्वननयम (सिुाररत), २००८ नसुार भाडपेट्टय्ाने 
देण्यात आलेल्या मालमत्ताींच्या हतताींतरण व वापर बदलाबाबत ननस्श्चत 
करण्यात आलेल्या काही अ्ी व शती लशथील करुन भाडपेट्टा करारनाम्याच्या 
कालाविीत सिुारणा करण्याबाबतचा सींचालक मींडळाने पाररत केलेला    
हदनाींक ११/०८/२०१७ चा ठराव क्रमाींक ११९१२ शासन मान्यतसेाठी       
हदनाींक २८/०९/२०१७ रोजी सादर केला आहे. सदर प्रततावाच्या अनिुींगाने 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली हदनाींक १३/०३/२०१८ रोजी झालेल्या 



वि.प. ४ (26) 

बठैकीतील ननदेशास अनसुरुन प्रतततु प्रततावाच्या आधथाक र्व्यवहायातचेा तपशील 
हदनाींक २४/०४/२०१८ रोजीच्या पत्रानसुार लसडको महामींडळाकडून प्राप्त झाला 
आहे. लसडको महामींडळाने सादर केलेल्या प्रततावाची सर्वततर तपासणी करुन 
उधचत ननणाय घेण्याची बाब शासनाच्या र्वचारािीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला पाणीपुरिठा विभागाच्या अांदाजपत्रिीय  
तरतुदीत िाढ िरण्याबाबत 

  
(२६) ३६४४२ (०२-०१-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला पाणीपरुवठा र्वभागाने सन २०१७-१८ या आधथाक विाात दोन को्ी 
रुपयाींनी अींदाजपत्रकीय तरतदुीत वाढ करावी अशी मागणी पाणीपरुवठा 
र्वभागाने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील सहा महहन्यात ३ को्ी ८४ लाख रुपये खचा झाल ेआहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (०४-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. राषरीय ग्रामीण पेयजल 
कायाक्रमाींतगात घेण्यात येणाऱया योजनाींकरीता सन २०१७-१८ या आधथाक 
विााकरीता स्जल्हा ननयोजन र्वकास सलमती अींतगात रुपये ७८९.५१ लाख इतक्तया 
रकमेची तरतदु करण्यात आलेली आहे. सदर ननिीपकैी रुपये २००.०० लाख 
इतकी रक्तकम प्रादेलशक नळ पाणीपरुवठा योजनेच्या देखभाल दरुुततीकरीता 
मींजूर करण्याची र्वनींती कायाकारी अलभयींता, ग्रामीण पाणीपरुवठा र्वभाग, 
स्जल्हा पररिद याींनी स्जल्हा ननयोजन अधिकारी याींना केली आहे. 
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(२) अींशत: खरे आहे. माहे जानेवारी, २०१८ अखेरपयतं अकोला स्जल््यातील 
पाणीपरुवठा योजनाींच्या दैनींहदन देखभाल दरुुततीकरीता रुपये ७७५.०४ लाख 
इतकी रक्तकम खचा झालेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

अमळनेर (जज.जळगाि) येथील पोलीस स्टेशन मधील 
 िमाचाऱ याांची ररक्त पदे भरणेबाबत 

  
(२७) ३६८४८ (०४-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (स्ज.जळगाव) येथील पोलीस त्ेशन मिील कमाचारी सींख्या अपणूा 
असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींजूर पदे १०२ असताना ५५ कमाचारी कायारत असल्याचे ही 
ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ररक्तत पदे भरणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-०८-२०१८) : (१) व (२) अमळनेर पोलीस त्ेशनमध्ये 
पोलीस कमाचाऱ याींची मींजरू पदे ९८ इतकी असनू सद्य:स्तथतीत अींमळनेर पोलीस 
त्ेशन येथे ७६ पदे भरलेली आहेत. 
(३) पोलीस लशपाई सींवगाातील हदनाींक ३१/१२/२०१८ अखेर ररक्तत होणारी पदे 
भरण्यासाठी पोलीस भरती-२०१८ राबर्वण्यात आली असनू पोलीस भरती-२०१७ 
मध्ये भरती झालेले उमेदवार प्रलशक्षण पणूा करुन परत आल्यानींतर अींमळनेर 
पोलीस त्ेशन येथील ररक्तत पदे भरण्याबाबत कायावाही ननयोस्जत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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भारतनयमन िमी िरण्यासाठी खाजगी िीज प्रिल्पातून  
िीज खरेदी िरण्याबाबत 

 

(२८) ३७०६४ (०२-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महार्वतरणने महाननलमातीबरोबरच खाजगी व कें द्रीय वीज 
प्रकल्पातनू २९४३० मेगावॅ्  र्वजेच्या खरेदीसाठी करार केल ेआहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्तत करारानसुार शासनाला ककती वीज उपलब् ि होणार आहे, 
त्यामळेु ककती प्रमाणात भारननयमन दरू होणार आहे, त्याची सद्य:स्तथती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (०९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) एकूण वीज खरेदी करार क्षमता ३१२९८ मे.व.ॅ पकैी औस्षणक वीज ननलमाती 
क्षमता २०१३४ मे.व.ॅ असनू वाय ू(गॅस)-१०७६ मे.व.ॅ अणुऊजाा-६९० मे.व.ॅ पकैी 
महार्वतरणला ८० त े८५ % र्वजेची उपलब्िता होणे अपेक्षक्षत आहे. जल र्वद्यतु 
ननलमाती कें द्रातनू अपके्षक्षत वीज ३०७४ मे.व.ॅ असनू ती उपलब्ि पाणी साठा व 
गरजेनसुार वापरली जात.े तसेच अपारींपाररक तत्रोत्राद्वारे ६३२३ मे.व.ॅ क्षमतपेकैी 
क्षमता वापर घ्क (CUF) व हींगामानसुार सध्या १००० मे.व.ॅ पयतं वीज 
उपलब्ि असत.े त्यामळेु सद्य:स्तथतीत महार्वतरणकड े करारीत क्षमतमेिून 
परेुशी वीज उपलब्ि होत असल्याने भारननयमन करण्याची गरज नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 ___________ 

 

मुांबईत हिामानाच ेअचिू अांदाज दशाविणारे  
दसुरे डॉप्लर रडार बसविण्याबाबत 

 

(२९) ३७१८७ (०४-०१-२०१८). आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू 
खशलफे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) मुींबईत हवामानाच्या अचूक अींदाज दशार्वणारे दसुरे डॉप्लर रडार 
बसर्वण्याच्या जागेबाबत मुींबई महानगरपाललका व राज्य शासनामध्ये वाद सरुु 
असल्याचे हदनाींक ८ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोघाींमध्ये सरुु असलले्या वादावरुन मा.उच्च न्यायालयाने 
हदलेल्या ननदेशानसुार हदनाींक २९ ऑगत्, २०१७ रोजीच्या घ्नेची पनुरावतृ्ती 
होऊ नये याकरीता उपाययोजना करण्याच्यादृष्ीन ेशासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) डॉप्लर रडार उभारणीसाठी 
वेरावली उच्चततर जलाशय येथील ३० मी x ३० मी जागचेा ताबा पोच रतत्यासह 
भारत मौसम र्वज्ञान र्वभाग याींना रुपये १/- प्रनत चौ.मी. याप्रमाणे वार्िाक  
रुपये ९००/- भईुभाड ेआकारुन हदनाींक १३/१०/२०१७ रोजी देण्यात आला आहे. 
 

___________ 
  

बाशी (जज.सोलापूर) येथे नविन पोलीस स्टेशन सुरु िरण्याबाबत 
  
(३०) ३७४५४ (०४-०१-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बाशी (स्ज.सोलापरू) येथे नर्वन पोलीस त्ेशन सरुु करण्याबाबत पोलीस 
अिीक्षक, सोलापरू याींनी आश्वासन देऊनही नवीन पोलीस त्ेशन सरुु करण्यात 
आल ेनसल्याच ेमाहे ऑक्त्ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाशी येथ ेनर्वन पोलीस त्ेशन सरुु करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०८-२०१८) : (१) व (२) बाशी तालकुा पोलीस ठाणे 
ननमााण करण्याची अधिसचूना हदनाींक ३०/०६/२०१७ रोजी ननगालमत करण्यात 
आली असनू सदर पोलीस ठाणे हदनाींक ०१/०५/२०१८ रोजी कायाास्न्वत झालेले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
   

पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीच्या वििास आराखड्याबाबत 
  
(३१) ३७८४२ (०६-०४-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहराच्या जुन्या हिीच्या र्वकास आराखड्याची (डीपी) का्ेकोर 
अींमलबजावणी र्व्हावी याकरीता अनतररक्तत मनषुयबळाची ननयकु्तती करण्यात 
येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकरीता ककती अनतररक्तत मनषुयबळाची ननयकु्तती करण्यात 
येणार आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रककया कें र्व्हापयतं पणूा होण्याचे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१८-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२) महानगरपाललका आयकु्तत याींनी हदनाींक २२/०५/२०१८ रोजीचे आज्ञापत्रान्वये 
१५ अधिकारी व सेवकाींची ननयकु्तती केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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बारामती नगरपररषदेतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(३२) ३७८४७ (०६-०४-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सिुाररत आकृनतबींिानसुार राज्यततरीय सींवगाातील बारामती 
नगरपररिदेत मींजूर पदापकैी ३० पदे ररक्तत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, “अ” वगा नगरपररिदेचा आकृनतबींि मींजूर होऊन दोन विााचा 
कालाविी होवनूही ररक्तत जागाींवर कमाचारी वगा उपलब्ि झालेला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सध्य:स्तथतीमध्ये बारामती नगरपररिदेतील अस्ग्नशमन सेवा 
र्वभाग, नगररचना र्वभाग अधिकाऱ याींर्वनाच कायारत असल्याचे ननदशानास 
आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (३१-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) शासनाने राज्यातील नगरपररिदाींमिील राज्यततरीय सींवगाातील 
पदाींचा सिुाररत आकृनतबींि हदनाींक १२ फेब्रवुारी, २०१८ रोजीच्या शासन 
ननणायान्वये मींजूर केला आहे. तसेच भरतीचे सिुारीत सेवा ननयम हदनाींक ३० 
जानेवारी, २०१८ रोजी मींजूर केल ेआहेत.  

राज्यात राज्यसींवगाातील एकूण मींजूर पदाींपकैी पदोन्नतीची १००९ पदे व 
सरळसेवेची २७६३ पदे ररक्तत आहेत.  

नगरर्वकास र्वभाग, शासन ननणाय हदनाींक ७ माचा, २०१७ अन्वये 
अस्ग्नशमन सींवगा वगळता उवाररत पदे भरण्याकरीता मान्यता देण्यात आली 
आहे.  

त्यानसुार सरळसेवेची ररक्तत पदे भरण्यासाठी हदनाींक ७ एर्प्रल, २०१८ रोजी 
१८८९ पदाींसाठी जाहहरात प्रलसद्ध करण्यात आली असनू हदनाींक १८ त े२३ मे, 
२०१८ च्या दरम्यान पवूा परीक्षा घेण्यात आली आहे. सदर पदभरतीची कायावाही 
ही माहे सप् े्ंबर, २०१८ पयतं पणूा करण्यात येणार आहे.  
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पदभरतीअींती नगरपररिदाींमध्ये राज्यसींवगीय पदाींवर कमाचाऱयाींना ननयकु्तती 
देण्याबाबत कायावाही करण्यात येईल. तसेच बारामती नगर पररिदेंतगात 
सींवगाातील मींजूर ररक्तत पदे आवश्यकतनेसुार भरण्यात येतील. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

ठाणे येथील ज्ञानोदय विद्यालयाच्या शशक्षिािर  
प्राणघाति हल्ला झाल्याबाबत 

 
(३३) ३८१९३ (०६-०४-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील ज्ञानोदय र्वद्यालयाच े लशक्षक श्री.एम.एम. प्रजापती हे 
कफरावयास गले ेअसता हदनाींक ३ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास सायींकाळी 
त्याींच्यावर प्राणघातक हल्ला करुन गींभीर जखमी केल्या प्रकरणाची तक्रार 
त्याींच्या मलुाने पोलीस त्ेशन, ठाणे येथे नोंदर्वली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत तक्रारीनसुार चौकशी करुन गनु्हेगाराींना अ्क करण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३१-०७-२०१८) : (१) व (२) होय. 

सदरहू प्रकरणी ठाणे पोलीस आयकु्ततालयाींतगात वताकनगर पोलीस 
त्ेशन, ठाणे येथ े कफयाादीने हदलेल्या तक्रारीनसुार ग.ुर.क्र. I ३३६/२०१७, 
भा.द.र्व.क. ३०७, ३२६, १२०(ब), ३४ आमा ॲक्त् कलम ४(२५), सह मपोकाक 
३७(१) १३५ प्रमाणे हदनाींक ४/१२/२०१७ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू 
आठ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू दोिारोपपत्र दाखल करण्यात आल े
आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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मुांबईतील देिनार स्मशानभमूीत गदुाल्ल्याांिडून स्मशानात  
होत असलेल्या सरणाच्या चोरीबाबत 

  
(३४) ३८६१४ (०६-०४-२०१८). श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील देवनार येथील तमशानभमूीत अमली पदाथांचे सेवन करण्यासाठी 
गदुाले तथेील सरणाची र्वक्री करत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु याहठकाणी सातपकैी केवळ दोन पायसा सध्या 
वापरण्यालायक उरले असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या र्वियी तमशानभमूीतील कमाचाऱयाींनी तथाननक पोलीस 
त्ेशन व महानगरपाललका अधिकाऱयाींना वारींवार तक्रार करूनही दोन्ही यींत्रणा 
याकड ेदलुाक्ष करीत असल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तदनसुार सावाजननक मालमत्तचेी चोरी करणाऱया गदुाल्ल्याींवर 
व दलुाक्ष करणाऱया अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) सदर प्रकरणी पोलीस ठाणे येथ े
देवनार तमशानभमुीतनू नशा करणाऱया लोकाींनी जळाव ूलाकुड व लोखींडी रॉड 
चोरुन नेल्याबाबत तक्रार दाखल आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 सदर तमशानभमुी हठकाणी देवनार पोलीस ठाणेकडून नतन्ही वेळेस 
पेरोलल ींग वाहनाींद्वारे गतत घालण्यात येत असनू साध्या गणवेशातील पोलीसाींची 
गतत सधु्दा चाल ुअसत.े त्यामळेु, सदर हठकाणी नशा करणाऱया लोकाींचा त्रास 
नाही. 
 तसेच, देवनार पोलीस ठाणेचे अधिकारी व गुींडा र्वरोिी पथकातील 
अधिकारी सदर पररसरात वेळोवेळी भे् देत असतात. मोबाईल वाहने, बी् 
माशाल याींना गतती दरम्यान भे्ी देण्याबाबत सधुचत करण्यात आल ेआहे. 
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 सदर हठकाणी चोरी होऊ नये म्हणून उपाययोजना करण्यात आल्या 
आहेत असनू चोरीची घ्ना घडल्यास त्वरेने गनु्हा नोंद करुन तो उघडकीस 
आणण्याची तजवीज ठेवण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात िृषी पांपाांना १२ तास िीज पुरिठा िरण्याबाबत 
  
(३५) ३८७२१ (०५-०४-२०१८). श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३८० ला हदनाांि १५ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पाण्याअभावी र्पकाींचे नकुसान होव ूनये म्हणून १२ तास र्वद्यतु 
परुवठा करण्याच ेशासनाने महार्वतरण कीं पनीस आदेश देवनूही अींमलबजावणी 
होत नसल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महार्वतरणच्या औरींगाबाद पररमींडळात शतेकऱ याींनी सन २०१० 
मध्ये को्ेशनच्या रकमासह कागदपत्राींची पतुाता करुनही १०११४ कृिी पींप 
जोडणीर्वना प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े त्यानुसार औरींगाबाद येथील प्रलींबबत जोडण्या व गाव 
पातळीवर शतेीसाठी १२ तास र्वद्यतु परुवठा करणेबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्वदभा व मराठवाड्यातील प्रलींबबत कृिी पींपाींना वीज जोडण्या देण्याच्या 
र्वशिे योजनेर्व्दारे औरींगाबाद पररमींडळात सन २०१५-१६ त ेऑगत्, २०१८ अखेर 
१७२५० कृिी पींपाींना वीज जोडणी महार्वतरण कीं पनीमाफा त देण्यात आल्या 
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आहेत. उवारीत प्रलींबबत कृिीपींप वीज जोडण्या उच्च दाब र्वतरण प्रणाली 
योजनेर्व्दारे देण्यात येणार आहेत. 

कमी पजान्यमान झालेल्या गावातील कृिी पींपाना अनतररक्तत वीज 
परुवठा देण्याकरीता सींबींधित स्जल््याच े पालकमींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सलमती गठीत करण्याबाबत हदनाींक ७/९/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये आदेश 
देण्यात आल े होत.े सदर सलमतीच्या लशफारशीनसुार स्जल्हाधिकाऱयाींनी 
महार्वतरण कीं पनीस त्याींच्या स्जल््यात अनतररक्तत वीज परुवठा करण्याच ेआदेश 
द्यावयाचे होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

घर बाांधण्यास शसडिोिडून परिानगी शमळणेबाबत 
  
(३६) ३९१९२ (०६-०४-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई प्रकल्पग्रतत शतेकरी याींच्या पोदी नीं. १, गावठाण पाडातील 
जुन्या-पडीक घराींच्या जलमनीवर इतर हक्तकास ‘‘शासनातफे लसडको’’ 
असल्यामळेु बाींिकामास मींजूरी लमळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रतत शतेकऱ याींच े रहात े वडडलोपास्जात घराींची तसेच 
बबनशतेी जलमनीवरील घराींची दरुूतती तसेच त्याच जागेत नर्व्याने घर बाींिण्यास 
परवानगी लसडकोकडून देण्यात येत नसल्यामळेु भर्वषयात येथील प्रकल्पग्रतताींच े
पररवार हे बेघर होण्याची शक्तयता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल े व तदनसुार सदर बाींिकामास परवानगी देणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०७-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 

नवी मुींबई प्रकल्पग्रतत शतेकरी याींच्या पोदी नीं.१ गावठाण पाड्यातील 
जुन्या-पडीक घराींच्या जलमनीवर बाींिकाम मींजुरीसाठी लसडकोकड ेअजा प्राप्त 
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झालेले नाहीत. तथार्प, नवी मुींबई प्रकल्पाींतगात सावाजननक प्रयोजनाथा सींपाहदत 
केलेल्या जलमनी, लसडको महामींडळाकड े हतताींतररत झाल्यानींतर 
महामींडळामाफा त भाडपेट्टा तत्वावर र्वतरीत करण्यात आलले्या भखूींडावर 
बाींिकाम परवानगी देण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांना मोफत िीज पुरिठा िरणेबाबत 
  
(३७) ३९४४० (०५-०४-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तलेींगणा राज्याप्रमाणे राज्यातील शतेकऱयाींच्या कृिी पींपाींना २४ तास मोफत 
वीज परुवठा करण्याची मागणी शतेकरी लमशन सींघ्ननेे माहे जानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१२-०७-२०१८) : (१) अशी मागणी केल्याचे आढळून येत 
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मुस्लीम मेहतर समाज लाड-पागे सशमतीच्या  
शशफारशी पासून िांधचत असल्याबाबत 

  
(३८) ४०३८२ (०५-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील मतुलीम मेहतर समाजास लाड-पागे सलमतीच्या लशफारशीपासनू 
वींधचत ठेवण्यात आल ेअसल्याने याबाबत मा.सामास्जक न्याय मींत्री याींचेकड े
हदनाींक २० ऑक्त्ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास बठैकीचे आयोजन करण्यात 
आल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बठैकीत काय ननदेश देण्यात आल,े त्याननदेशानसुार 
र्वभागाने कोणती कायावाही केली तसेच लाड-पागे सलमतीच्या लशफारशीनसुार 
राज्यातील अनेक सफाई कामगाराींच्या पाल्याींना ननयकु्तत्या देण्यात आल्या 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.राजिुमार बडोल े(०६-०७-२०१८) : (१) हदनाींक २० ऑक्त्ोबर, २०१६ रोजी 
मा.मींत्री, सामास्जक न्याय याींचेकड ेबठैक आयोस्जत करण्यात आली होती. 
(२) व (३) सदर हदनाींक २०/१०/२०१६ च्या बठैकीत - शासन ननणाय      
हदनाींक २५/६/२००८ नसुार मतुलीम मेहतर ही जात र्वशिे मागास प्रवगाात 
समार्वषठ झालेली असल्याने, या घ्कातील सफाई कामगार वारसा हक्तकापासनू 
वींधचत राहू नयेत म्हणून, हदनाींक २५/६/२००८ पवुीच्या मतुलीम मेहतर सफाई 
कामगाराींच्या वारसाींस वारसा हक्तकाने ननयकु्तती देणेबाबत सिुारीत करावयाच्या 
शासन ननणायात सदर बाब समार्वष् करण्यात यावी अस ेननदेश देण्यात आल.े 
 तसेच लाड-पागे सलमतीच्या लशफारशीनसुार सफाई कमाचाऱयाींच्या 
पाल्याींना ननयकु्तती देण्याची कायावाही सींबींधित कायाालयाकडून सरुु आहे.  
  

___________ 
  

ठाणे येथे िातानुिूल यांत्राांच्या दरुुस्तीच ेिाम सुरु असताना  
स्फोट होऊन एिा व्यक्तीचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

  
(३९) ४०५३७ (०६-०४-२०१८). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील लसध्दाींचल सोसाय्ी पररसरातील एका र्व्यायामशाळेत 
वातानकूुल यींत्राींच्या दरुुततीच ेकाम सरुु असताना तफो् होऊन सागीर अन्सारी 
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याचा मतृ्य ूझाला असनू गोल ुचौिरी व अर्वनाश मोयाा आणण अींककत लसींग हे 
गींभीर जखमी झाल्याची घ्ना हदनाींक २३ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्या 
समुारास घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तदनसुार उपरोक्तत दघुा् नेत मतृ पावलेल्याींच्या नातवेाईकाींना 
तसेच जखमीींना आधथाक मदत देण्यात आली आहे काय, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
 हदनाींक २३/०१/२०१८ रोजी समुारे १७.०० चे समुारास लभमाशींकर भवन, 
वसींत र्वहार, ठाणे पस्श्चम या हठकाणी असलले्या “द स्जम” या र्व्यायामशाळेच्या 
वातानकूुलन यींत्राच्या दरुुततीचे काम सरुु असताींना वातानकूुलन यींत्राच्या 
कॉम्प्रेसरचा तफो् होऊन त्यात वातानकूुलन यींत्राची दरुुतती करणारा तींत्रज्ञ ठार 
झाला. तर त्यासोबत काम करणारे इतर तीन जण जखमी झाल ेआहेत. 
(२) याप्रकरणी पो.त्े. धचतळसर येथे हदनाींक २३/०१/२०१८ रोजी ग.ुर.क्र. 
११/२०१८, भा.दीं.र्व. कलम ३०४(अ), ३३६, ३३७ व ३३८ प्रमाणे गनु्हा नोंद 
करण्यात आला असनू गनु्हयाचा तपास चाल ूआहे.  
 सदर घ्ना ही नसैधगाक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने याप्रकरणी मतृ 
वा जाखमीींच्या नोतवेाईकाींना आधथाक मदत देण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
सोलापूर येथील मुख्य आगारात ठेिलेल्या सहा बससे जळाल्याबाबत 

  
(४०) ४०७१० (०६-०४-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू येथील बिुवार पेठेतील मखु्य आगारात ठेवलेल्या बस गाड्याींपकैी 
सहा बस गाड्या अचानक जळाल्या असनू त्या जळाल्या नाहीत तर जाळण्यात 
आल्या आहेत त्यामळेु त्याची चौकशी करण्याची मागणी सोलापरू 
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महापाललकेच्या सदतयाींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जळालेल्या सहा बसेसच्या चेसी नादरुुतत असतानाही व 
कोणाचीही मान्यता न घेता कक् बसर्वण्यात आलेले होत ेत्यामळेु या प्रकरणाचा 
सींशय येतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, अशी बाब आढळून आली आहे. 

हदनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी बिुवार पेठेतील डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर बस 
तथानक येथे अज्ञात र्व्यक्ततीकडून बसेंसना आग लावण्यात आल्याचे हदसनू आल े
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

चेलसस कॅ्रक बसेसपकैी जागा अभावी ३० बसेस बिुवार पठे बस डपेो येथ े
उ्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापकैी ७ बसेस जळाल्या असनू जळालेल्या 
बसेंसना कक् बसर्वण्यात आलेली नाहीत. 
(३) व (४) यासींदभाात हदनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी सरुक्षा रक्षक म्हणून सेवेत 
असलेले श्री.श्रीकाींत सातपतु े याींना कतार्व्यात कसरू केल्यामळेु त्याींच्यावर 
ननलींबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच त्याींच्यार्वरुध्द र्वभागीय 
चौकशीची कायावाही सरुु करण्यात येत आहे. 

हदनाींक ०१/०१/२०१८ रोजी अज्ञात र्व्यक्ततीर्वरुध्द जोडभावी पेठ पोलीस 
त्ेशन येथे एफ.आय.आर अन्वये गनु्हा दाखल केला आहे. त्यानिुींगाने या 
प्रकरणी पोलीस तपास सरुु आहे. 
  

___________ 
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तासीिा तत्िािरील प्राध्यापिाांच्या तनयुक्तीच्या शकै्षणणि पात्रतेबाबत 
 
(४१) ४१५०७ (०१-०८-२०१८). श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३८७१३ ला हदनाांि ९ माचा, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) उच्च व तींत्रलशक्षण र्वभागाचे पररपत्रक क्र. सींककणा-२०१२/(२३७/१२) र्व.शी.-१ 
हदनाींक १७/०९/२०१३ अन्वये सामास्जक आरक्षणानसुार तात्परुत्या तवरुपात 
ककीं वा तासीका तत्वावर मागासप्रवगाातील ने्/से्/पीएचडी िारक उमदेवार न 
लमळाल्यास इतर शकै्षणणक अहाता िारण करणाऱ यास र्वद्यापीठ ननयकु्तती 
मान्यता देत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खुल्या व ओ.बी.सी.प्रवगाातील उमेदवाराची तासीका तत्वावर 
नेमणूकीसाठी र्वना ने्/से्/पीएच.डी. िारकास र्वदयापीठ ननयकु्ततीस मान्यता 
देत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामीण भागातील 
र्वद्यार्थयांना लशकवण्यासाठी लशक्षक लमळत नसल्याने, मागासवगीय व खुल्या 
ओ.बी.सी.वगाातील उमेदवारास तासीका तत्वावर ननयकु्ततीसाठी सारखीच 
शकै्षणणक अहाता ठेवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद तािड े(०१-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील रेशीम शतेी आणण व्यापार िाढीबाबत 
 

(४२) ४१६२६ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश 
चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८०२५ ला हदनाांि ५ माचा, २०१८ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िस् त्रोद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील रेशीम कोि उत्पादक शतेकऱयाींची आिारभतू ककींमतीने 
शासनततरावरून कोि खरेदी सरुु करून इतर राज्याच्या ितीवर प्रनतककलो ५० 
रुपये प्रोत्साहन अनदुान देण्याचा ननणाय शासनाच्या र्वचारािीन असनू जालना 
कोि खरेदी र्वक्री बाजारपठे कायाास्न्वत झाल्यानींतर याबाबत ननणाय होणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कनाा्क राज्यातील रामनगरम येथील रेशीम कोि बाजारपठेेच्या 
ितीवर जालना येथील प्रततार्वत रेशीम कोि बाजारपेठ कें र्व्हा सरुु होणार आहे, 
(३) असल्यास, कपाशीच्या शतेीला पयााय म्हणून शतेकरी रेशीम शतेीकड ेवळला 
असनू या शतेकऱयाींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन कोणकोणत्या योजना सरुु 
करत आहे, 
(४) असल्यास, म.न.रे.गा. अींतगात रेशीम उत्पादक शतेकऱयाींना वयैस्क्ततक आणण 
साींनघक तवरुपात लाभ देण्यासाठी शासन कोणती उपाययोजना करत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०१-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) रा.कृ.र्व.यो. अींतगात जालना येथ ेकोि बाजारपेठ उभी करण्यास शासन 
ननणाय हदनाींक २४/१०/२०१७ अन्वये रु ६१९.५९ लक्षच्या प्रततावास मान्यता हदली 
आहे. रुपये ६१९.०० लक्ष ननिी रेशीम सींचालनालयास उपलब्ि करुन देण्यात 
आला असनू सींचालक (रेशीम) याींनी हा ननिी कायाकारी अलभयींता, सावाजननक 
बाींिकाम र्वभाग, जालना याींच्याकड े वगा केला आहे. रा.कृ.र्व. योजनेंतगात 
जालना कोि बाजारपेठ उभारणीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 

कृिी उत्पन्न बाजार सलमती, जालना येथे रेशीम कोि खरेदी र्वक्री 
बाजारपेठेचे कामकाज हदनाींक २१/०४/२०१८ पासनू प्रायोधगक तत्वावर सरुु 
करण्यात आल ेआहे. 
(३) राज्यातील रेशीम र्वकास व र्वततार अींतगात शतेकऱयाींना खालील योजनाींतनू 
अनदुान देण्यात येत आहे. 

१. महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना. 
२. स्जल्हा वार्िाक येाजना. 
३. राषरीय कृिी र्वकास योजना. 
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४. कें द्र परुतकृत-लसल्क समग्र योजना - ISDSI (Integrated Scheme for 
Development of Silk Industry) (सदर योजना २०१८-१९ व २०१९-२० 
करीता प्रततार्वत करण्यात आली आहे.) 

(४) शासन ननणाय हदनाींक ३१/०३/२०१६ अन्वये राज्यामध्ये रेशीम उत्पादक 
शतेकऱयाींसाठी रेशीम उद्योग र्वकास योजना राबर्वणे व रेशीम कक्क 
सींगोपनगहृ बाींिकाम योजनेस मान्यता हदलेली असनू सदरची योजना ही 
वयैस्क्ततक लाभार्थयांसाठी एक एकरसाठी आहे. 
 मनरेगा योजनेंतगात एक एकर वरुन दोन एकर लाभक्षेत्र वाढर्वण्यासाठी 
उपाययोजना करण्यात येत आहे. तसेच सदरची योजना ही वयैस्क्ततक 
लाभार्थयांची असल्यामळेु त्याींचा साींनघक तवरुपात लाभ देता येत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
निी मुांबई महानगरपाशलिा पररिहन उपक्रमाांतगात जेष्ट्ठ नागररिाांना 
प्रिासी भाड्यात देण्यात येणारी सिलत िमी िरण्यात आल्याबाबत 

  
(४३) ४१८१२ (०२-०८-२०१८). श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाललका पररवहन उपक्रमाींतगात जषेठ नागररकाींना प्रवासी 
भाड्यात यापवूी ७५ ् क्तके सवलत देत असनू गत दोन महहन्यापासनू ही सवलत 
५० ्क्तके करण्यात आली असल्याच ेमाहे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत कारणाततव जेषठ नागररकाींची आधथाक गरैसोय होत 
असल्याने प्रवासी भाड ेपवुावत करण्याबाबतची मागणी जेषठ नागररकाींमाफा त 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनिुींगाने कोणती आवश्यक कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०१-०९-२०१८) : (१) नवी मुींबई महानगरपाललका पररवहन 
उपक्रमाींतगात जेषठ नागररकाींना प्रवाशी भाड्यात यापवूी ७५% सवलत देण्यात 
येत होती. 

सद्य:स्तथतीत पररवहन उपक्रमास मालसक सरासरी रुपये ३.५ को्ी इतका 
तो्ा होत असल्याने सदरचा तो्ा कमी करण्यासाठी महाराषर राज्य पररवहन 
महामींडळ, बहृन्मुींबई र्वद्यतु परुवठा व पररवहन व इतर पररवहन सेवामध्ये 
जेषठ नागररकाींना नतकक्ात ५०% सवलत देण्यात येत.े 

याच ितीवर नवी मुींबई महानगरपाललकेने पररवहन उपक्रमामाफा त जषेठ 
नागररकाींना नतकक्ात ५०% सवलत देण्याबाबत पररवहन सलमतीने      
हदनाींक १७/०३/२०१५ रोजीच्या ठराव क्र. २९(क)८ अन्वये व नवी मुींबई 
महानगरपाललकेच्या सवासािारण सभेत हदनाींक २१/०८/२०१७ रोजीचा ठराव   
क्र. ५२३ अन्वये मींजूरी देण्यात आलेली आहे. 

मुींबई महानगर क्षते्र पररवहन प्राधिकरणाच्या हदनाींक १९.०१.२०१८ रोजीच्या 
बठैकीतील बाब क्र. ३३ व ननणाय क्र. ३०/२०१८ नसुार उपक्रमाच्या सवा सािारण 
बससेवेच्या भाडवेाढीस मींजूरी लमळाली आहे. 

त्यानिुींगाने जेषठ नागररकाींना हदनाींक ०७/०२/२०१८ रोजी पासनू नतकक् 
भाड्यात ७५% ऐवजी ५०% सवलत लाग ूकरण्यात आली आहे.  
(२) नवी मुींबई महानगरपाललका पररवहन उपक्रमाींतगात जषेठ नागररकाींनी प्रवासी 
भाड े पवुावत करण्याबाबतची जेषठ नागररकाींची तक्रार नवी मुींबई 
महानगरपाललकेत प्राप्त झालेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
गुरु गोविांदशसांघजी स्टेडीयम (जज.नाांदेड) परीसरातील जजल्हा क्रीडा सांिुल 

िसततगहृातील अनागोंदी िारभाराबाबत 
  
(४४) ४२२१८ (०१-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गरुु गोर्व ींदलस ींघजी त्ेडीयम (स्ज.नाींदेड) परीसरातील स्जल्हा क्रीडा सींकुल 
वसनतगहृात मागील काही हदवसाींपासनू क्रीडा र्वभागातील काही अधिकाऱ याींचा 
अनागोंदी कारभार सरुु असनू त्याींनी क्रीडा सींकुलाच्या बाहेरील बाजुने 
र्व्यावसानयक गाळे बाींिले असनू त ेभाडतेत्वावर हदल्याच ेमाहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित अधिकाऱयाींर्वरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

नांदरुबार तालुिा क्रीडा सांिुलाच ेिाम सुरु िरण्याबाबत 
  
(४५) ४२६१७ (०१-०८-२०१८). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३८५०९ ला हदनाांि ९ माचा, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार तालकुा क्रीडा सींकुलाच्या भलूमपजुनाच्या कामास सहा त ेसात विा 
पणूा होवनूही क्रीडा सींकुलाच्या कामास सरुुवात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर क्रीडा सींकुलाचे काम ककती हदवसात पणूा करण्यात येणार 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नींदरुबार तालकुा क्रीडा 
सींकुलाच ेकाम सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नींदरुबार तालकुा क्रीडा सींकुल उभारणीसाठी आहदवासी देवमोगरा 
एज्यकेुशन सोसाय्ी, न्ावद, ता.स्ज.नींदरुबार सींतथेची जागा सींकुल सलमती व 
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सींतथा याींच्यात करार करुन प्राप्त करण्याची कायावाही चाल ुहोती. परींत ुसदर 
सींतथेने हदनाींक २८/०९/२०१७ च्या पत्रान्वये करार रि करण्याबाबत स्जल्हा क्रीडा 
अधिकारी, नींदरुबार कायाालयास कळर्वले. त्यामळेु सींकुलाच्या बाींिकामाबाबत 
हदनाींक १४/०२/२०१८ रोजी तालकुा क्रीडा सींकुल सलमतीच्या बठैकीचे आयोजन 
करण्यात आल.े सदर बठैकीत तालकुा क्रीडा सींकुल सलमती, नींदरुबारकड ेयापवूी 
असलेल्या शहरातील स.क्र. ४२६/अ/१अ या जागेवर इनडोअर हॉल, कायाालय 
इमारत व र्वर्वि खेळाची मदैान े तयार करणे तसेच अनतक्रमण असलले्या 
जागेवर गाळे उभारणी करुन गाळयाींच्या मागील बाजूस पे्रक्षागहृ तयार 
करणेबाबतचा ननणाय होऊन सावाजननक बाींिकाम र्वभाग, नींदरुबार याींचेमाफा त 
अींदाजपत्रक व आराखड ेतयार करुन सलमतीच्या मान्यतनेे सींकुलाचे बाींिकाम 
करण्याचे ठरले आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील पांचताराांकित हॉटेल ताजने अन्न ि औषधी प्रशासन विभागाच्या 
तनयमाांच ेउल्लांघन िेल्याबाबत 

  

(४६)  ४२६६८ (०१-०८-२०१८).   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अन्न व औिि प्रशासन र्वभागाने पींचताराींककत हॉ्ेल ताज (कुलाबा, मुींबई) 
वर ्ाकलले्या छाप्यात सदर हॉ्ेलने अन्न व औिि प्रशासन र्वभागाच्या 
ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचे माहे एर्प्रल, २०१८ च्या दसु-या आठवडयात 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हॉ्ेलमध्ये रेत्ॉरीं् परवाना नसणे, कामाकररता अप्रलशक्षक्षत 
कमाचारी ठेवणे तसेच अनेक ननयमाींचे उल्लींघन केल्याचेही ननदशानास येणे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े तद्नसुार सींबींधित दोिीींर्वरुध्द कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (१२-०९-२०१८) : (१) अन्न व औिि प्रशासन र्वभागाने 
हद.२९/१२/२०१७ रोजी ताजमहल पॅलेस कुलाबा, मुींबई या हॉ्ेलच्या केलले्या 
तपासणीमध्ये अन्न सरुक्षा व मानके कायदा २००६ मिील काही तरतदुीींच े / 
ननयमाींचे उल्लींघन होत असल्याचे ननदशानास आल ेआहे. 
(२) हॉ्ेलमध्ये रेत्ॉरन्् परवाना नसणे, कामाकरीता अप्रलशक्षक्षत कमाचारी 
ठेवणे याबाबतच्या ननयमाींच ेउल्लींघन केल्याचे हदसनू येत आले नाही. 
(३) सदर हॉ्ेल र्वरुध्द अन्न सरुक्षा मानके कायदा २००६ मिील कलम ३२ च्या 
अनिुींगाने आढळलेल्या त्रु् ीींबाबत सिुारणा नो्ीस बजार्वण्यात आली होती. 
सदर सिुारणा नो्ीशीच्या अनिुींगाने सींबधित हॉ्ेलकडून झालेल्या ननयमाींच्या 
उल्लींघनाबाबत सिुारणा केलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबिली महानगरपाशलिेने स्िच्छ भारत अशभयानाची 
जनजागतृी िरणेिरीता मे.िौहटल्य मल्टीकियेशन  

प्रा.शल, मुांबई याांची नेमणूि िेल्याबाबत 
 

(४७) ४२९२३ (०२-०८-२०१८). अॅड.अतनल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६५२ 
ला हदनाांि २८ फेब्रिुारी, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने तवच्छ भारत अलभयानाची जनजागतृी 
करणेकरीता प्रलसध्दी माध्यम अलभकरण ननयकु्तत करण्यात येत असनू सदर 
कामाकरीता मे.कौह्ल्य मल््ीककयेशन प्रा.लल, मुींबई याींची नेमणूक करून सदर 
कामाचा कालाविी हदनाींक १ जानेवारी, २०१७ त े २ ऑक्त्ोबर, २०१९ असा 
ननिााररत करण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे.कौह्ल्य मल््ीककयेशन प्रा.लल, मुींबई या कीं पनीने केलेल्या 
कामाींबाबत महापाललकेने अवलींबलेली मलु्यमापन पध्दती तसेच सदर कामाच े
मलु्यमापन करणेकरीता वगा १ व २ चा जबाबदार अधिकाऱ याची ननयकु्तती न 
करताच बबल अदा करण्याकरीता काम केल्याचा दाखला प्रमाणणत करणे इत्यादी 
महत्वाच्या ननयमाींचे उल्लींघन केलेले असताींनाही सदर कीं पनीला वका  ऑडार 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर कीं पनीबरोबर केलेल्या करारनाम्यात पथना्य, 
महार्वद्यालय आणण शाळा, सोसाय्या याींच्या तपिाा आयोस्जत करणे व बक्षक्षस 
वा्प करणे, वासदेुवाची सपु्रभात फेरी व इतर बाबीचा प्रामखु्याने करण्याबाबत 
नमदु केलेले असताींना त्याकड े सींपणूापणे दलुाक्ष करून सदर काम े केल्याच े
भासवनू बबले तयार करण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार दोिी कीं पनीर्वरूध्द तसेच सींबींधित अधिकारी याींचेवर 
शासनततरावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०१-०९-२०१८) : (१) कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललकेमाफा त तवच्छ भारत अलभयानाची जनजागतृी व प्रचार प्रलसध्दी 
करीता ननर्वदा प्रकक्रया पार पाडून मे.कौह्ल्य मल््ीकक्रयेशन प्रा.लल. मुींबई याींची 
हदनाींक ०३/११/२०१७ त े हदनाींक ०२/११/२०१८ या कालाविीसाठी नेमणूक 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे. 
(२) व (३) कीं पनीने केलेल्या कामाच्या मलु्यमापनासाठी व काम करणेचा दाखला 
प्रमाणणक करण्यासाठी महानगरपाललकेच्या सहाय्यक सावाजननक आरोग्य 
अधिकारी (वगा-२) व उपआयकु्तत (घनकचरा र्व्यवतथापन)(वगा-१) याींना प्राधिकृत 
करण्यात आलेले आहे. 

सदर कीं पनीचा देकार न्यनुतम असल्याने त्याींना तवच्छ भारत 
अलभयानाची जनजागतृी व प्रचार प्रलसध्दी करण्याचे काम देण्यात आलेले आहे. 
सदर कीं पनीकड ेपरेुसा कमाचारी वगा आहे. 

सद्य:स्तथतीत जनजागतृी करण्याच्या कामाच ेसरासरी २० ्क्तके काम 
प्राधिकृत एजन्सीमाफा त करण्यात येत आहे. मात्र एजन्सीने अद्यापपयतं 
देयकाची मागणी केलेली नसल्याने त्याींना देयक अदा करण्यात आल ेनसल्याच,े 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेने कळर्वल ेआहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद महानगरपाशलिा क्षेत्रातील मराठी माध्यमाांच्या  

सिा शाळाांना तनिासी दराने िर लागू िरणेबाबत 
  

(४८) ४३०९७ (०२-०८-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरातील मराठी व उदूा माध्यमाच्या अनदुाननत शाळाींना करातनू 
सवलत दयावी या मागणीसाठी औरींगाबाद महानगरपाललका महापौर, उपमहापौर 
व आयकु्तत याींच्या समवेत मा.र्विानसभा अध्यक्षाींसह शाळाींच्या सींतथाचालकाींची 
एक बठैक सींपन्न झाली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर बठैकीत सींतथाचालकाींनी केलेल्या मागणीचे तवरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी औरींगाबाद महानगरपाललकेने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३१-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर बठैकीत शकै्षणणक सींतथाचालकाींनी महाराषर महानगरपाललका 
अधिननयमाचे कलम १३२(१) ब अन्वये सामान्य कर माफ करावे अशी मागणी 
केली आहे. 

सदर मागणीच्या अनिुींगाने, औरींगाबाद महानगरपाललकेचे      
हदनाींक ३०/१२/२०१६ च्या कायाालयीन आदेशान्वये शकै्षणणक सींतथेच्या मालमत्ता 
कराचा अ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मखु्य लेखापररक्षक औरींगाबाद 
महानगरपाललका याींच्या अध्यक्षतखेाली सलमती घ्ीत करण्यात आली. 

सलमतीची बठैक हदनाींक ८/१२/२०१७ मध्ये घेण्यात आलेली असनू, 
औरींगाबाद महानगरपाललकेच्या ठराव क्र.५१०/ई हदनाींक ७/२/२०१४ अन्वये सींमत 
केलेल्या ठरावानसुार शकै्षणणक सींतथाींना करण्यात आललेी कर आकारणी योग्य 
असनू त्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही, अशी लशफारस सलमतीने 
केली आहे. सलमतीच्या लशफारशीप्रमाणे कायावाही करण्याबाबतचा ननणाय 
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महानगरपाललकेच्या सवासािारण सभेने ठराव क्र. ५१०/ई हदनाींक १९/३/२०१८ 
अन्वये घेतलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िुरुळा (ता.िां धार, जज.नाांदेड) गािातील नळ योजना बांद असल्याबाबत 
  
(४९) ४३४५३ (०१-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) कुरुळा (ता.कीं िार, स्ज.नाींदेड) गावात सन १९९५ पासनू सावाजननक नळ 
योजना बींद असनू लाखो रुपयाींचा खचा करुनही ही योजना प्रलींबबत असल्यामळेु 
येथील ग्रामतथाींना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर योजना कायाास्न्वत 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (२८-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

कुरुळा गावात एकूण १२ र्विींन र्वहहरीवर र्वद्यतु पींपाद्वारे व 
ी्ंचाई-२०१३ मध्ये स्जल्हा पररिदेकडून झालेल्या परूक नळ पाणीपरुवठा 

योजनेतनू व गावातील अस्ततत्वातील सावाजननक र्वहहरीवरुन गावात 
पाणीपरुवठा होतो.  
(२) कुरुळा हे गाव १३ गावे दैठणा प्रादेलशक पाणीपरुवठा योजनामध्ये समार्वष् 
आहे. सदर योजना सन डडसेंबर, २०१३ मध्ये कायाास्न्वत करण्यात आली. 

मींजूर योजनेनसुार कुरुळा गावात र्प.र्व्ही.सी.र्वतरण र्व्यवतथा प्रततार्वत 
होती स्जची लाींबी ११.९५ कक.मी. होती. परींत ु गावात र्वतरण र्व्यवतथेसाठी 
र्प.र्व्ही.सी. ऐवजी लोखींडी पाईपलाईन ्ाकून द्यावी या मागणीसाठी र्वतरण 
र्व्यवतथचेे काम ग्रामपींचायत पदाधिकारी व ग्रामतथ याींनी करु हदले नाही. 
 मींजूर योजनेंतगात कुरुळा गावात जलकुीं भ, मखु्य सींतलुन ्ाकी बाींिून 
गरुुत्व वाहहनीद्वारे चाचणी घेण्यात आली. 
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 या योजनेचा उद्भव महालल ींगी तलाव असल्याने व सततच्या कमी 
पजान्यमान व तलावाच्या वरच्या बाजूस लातरू स्जल््यात नर्व्याने तलाव 
बाींिल्याने महालल ींगी तलावात उपयकु्तत पाणी साठा जमा होत नाही. त्यामळेु 
सदर प्रादेलशक योजना व इतर २ प्रादेलशक योजना तसेच इतर १२ गावे अस े३७ 
गावाींसाठी लल ींबो्ी (उध्वा मानार प्रकल्पात उद्भव) प्रकल्पात उद्भव घेऊन 
अस्ततत्वातील जलशधु्दीकरण कें द्रापयतं पाईप लाईनद्वारे पाणी आणण्याच े
प्रतताव राषरीय ग्रामीण पेयजल कायाक्रम कृती आराखडा सन २०१८-१९ मध्ये 
प्रततार्वत केल ेआहे. त्यानसुार पढुील कायावाही करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालये ि रूग्णालयातील  
बदली िमाचाऱयाांच्या सेिा तनयशमत िरण्याबाबत 

  
(५०)  ४३५५९ (०१-०८-२०१८).   डॉ.पररणय फुिे :   सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वदै्यकीय लशक्षण व औििी द्रर्व्ये र्वभागाच्या हदनाींक ७ डडसेंबर, २०१५ 
शासन ननणायान्वये शासकीय वदै्यकीय महार्वद्यालये व रूग्णालयातील     
६२६ बदली कमाचाऱयाींच्या सेवा ननयलमत करण्याचा ननणाय घेतला असनू सदर 
ननणायात सर ज.जी.समहू रूग्णालय, मुींबई या सींतथेतील ३३६ बदली 
कमाचाऱयाींना सरळसेवा भरती प्रकक्रयेने हदनाींक २६ जानेवारी, २०१६ रोजी 
शासकीय सेवेत सामावनू घेण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत भरती मागासप्रवगाातील उमदेवाराींना बब ींदनूामावलीच ेननयम 
डावलनू ज्या बदली कमाचाऱयाींची हदनाींक ३१ माचा, २००७ रोजी १० विााची 
ननयलमत सेवा झाली अशा कमाचाऱयाींची सेवा ननयलमत करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उवाररत बदली कामगाराींची हदनाींक ३१ मे, २०१८ पयतं २०-२५ वि े
सेवा पणूा झाली असनू त्याींनी सेवेत कायम सामावनू घेण्याबाबत शासनाकड े
ननवेदन/पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
 



वि.प. ४ (51) 

(४) असल्यास, उपरोक्तत प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उवाररत बदली 
कामगाराींना शासन सेवेत सामावनू घेणेबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२६-१०-२०१८) : (१) शासनाने ७ डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या 
शासन ननणायान्वये शासकीय वदै्यकीय महार्वद्यालये व रुग्णालयातील ६२६ 
बदली कमाचाऱयाींच्या सेवा ननयलमत केल्या आहेत. सदर शासन ननणायात सर 
ज.जी. समहु रुग्णालये, मुींबई येथील ३३६ बदली कमाचाऱयाींचा समावेश आहे. 
      परींत ुसर ज.जी. समहु रुग्णालये, मुींबई येथील ३३६ कमाचाऱयाींच्या सेवा 
सरळसेवा भरती प्रकक्रयेने ननयलमत करण्यात आलेल्या नाहीत. 
(२) सर ज.जी. समहु रुग्णालयातील ३३६ बदली कमाचाऱयाींच्या सेवा ननयलमत 
झाल्यामळेु त्याींना आरक्षणानसुार ननयलमत करणे शक्तय नर्व्हत.े शासन 
ननणायातील तरतदुीनसुार आरक्षक्षत प्रवगाातील ज्या बदली कमाचाऱयाींना सींबींधित 
प्रवगाात पद उपलब्ितअेभावी खुल्या प्रवगाात सामावनू घेण्यात आल ेआहे. अशा 
कमाचाऱयाींना त्याींच्या मळु प्रवगाात ररक्तत होणाऱया पदावर ज्येषठतनेसुार 
समायोस्जत करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) सदर बाब शासनाच्या र्वचारािीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर र्विानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


