
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४७ 
  

___________ 

  
महसूल व वन ववभागाच्या जममनीवर वषाानुवषा शतेी िरुन उपजजवविा  

िरणाऱ्या शतेिऱ्याांना जममनीच ेहक्ि देण्याबाबत 
  
(१) ५२३२ (१०-०४-२०१५). श्री.धनांजय मुांड,े डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महसलू व वन ववभागाच्या जममनीवर वर्ाानवुर्ा शतेी करुन उपजजववका 
करणाऱ्या शतेकऱ्याींना जममनीचे हक्क देण्याचा ननणाय झालेला असतानासधु्दा 
बऱ्याच शतेकऱ्याींना जममनी ममळाल्या नाहीत, अशी बाब माहे फेब्रवुारी २०१५ 
मध्ये वा त्यासमुारास ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने जममनीच े हक्क देण्यासींदभाात आलेल्या दाव्यापकैी 
समुारे ३७ हजार दावे नाकारले असनू १६ हजार दाव ेप्रलींबबत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शतेीवाहहवा् करत असणाऱ् या भोगव्ादाराच्या नावाींवर 
जममनी कराव्यात असा शासन आदेश असतानासधु्दा प्रशासनाने त्याकड ेलक्ष 
हदले नाही म्हणून सदरची प्रक्रिया खोळींबली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाकड े सादर झालेल्या दाव्यामध्ये मींजूर दाव्याींचे ७/१२ 
शतेकऱ्याींच्या नावे करण्यासाठी वेळ लागत असल्याने प्रशासनाने काही दाव े
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छो्े-मोठे कारण देऊन नाकारल्याचे प्रकरण पढेु आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) शासकीय 
जममनीवरील मागासवगीय व इतर भमूमहीन व्यक्तीींची हदनाींक ०१/०४/१९७८ 
त े १४/०४/१९९० या कालावधीतील शतेी प्रयोजनासाठी केलेली अनतिमणे 
ननयमानकूुल करण्याचा ननणाय शासनाने हदनाींक २८/११/१९९१ च्या शासन 
ननणायान्वये घेतला आहे. यानसुार शासकीय व पड जममनीवरील ९७,३९३ 
अनतिमणाींपकैी ववहहत कायावाहीनींतर ३५,५६५ अनतिमणे ननयममत करण्यात 
आली आहेत तसेच ६०९३४ प्रकरणी नाकारण्यात आली असनू, ८९४ 
प्रकरणाींवर ननणाय घेण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबईत अत्यल्प जागेत राहणाऱ्या िुटुांबाांना स्वस्त दरातील  
घरे उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(२) ११३१० (२३-१२-२०१५). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्मा ा् मस्ी सींकल्पनेत मुींबईत सदयःजस्ितीत अत्यल्प जागेत राहणाऱ्या 
समुारे १७ लाख कु्ुींबाींना स्वस्त दरातील घरे ननमााण करण्याचा ववचार 
शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे हदनाींक २५ ऑगस््, २०१५ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील बेघर व पदपिावर सींसार करणाऱ्या रहहवाशाींकडून 
शासन कोणता कर आकारीत आहे तसेच त्याींना शासनाची स्वस्त घरे 
परवडणारी आहेत काय, 
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(३) नसल्यास, स्वस्त दरातील घरे देण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) सन २०११ च्या जनगणनेनसुार 
राज्यात जवळपास १९ लाख इतक्या घराींच्या तु् वडा असल्याचे आढळून 
आले आहे. त्यानरु्ींगाने प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात सन २०२२ पयतं 
१९.४० लाख घरकुलाींच्या ननममातीचे उहिष् राज्याने ननजश्चत केले आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेतफे बेघर व पद पिावर सींसार करणाऱ्या 
रहहवाश्याींकडून कोणताही कर आकारला जात नाही. 
(३) सन २०२२ पयतं देशाला स्वातींत्र ममळून ७५ वर् े पणूा होत असताना 
देशातील प्रत्येक कु्ूींबाला पक्के घर असायला हव,े या हेतनेू मा.पींतप्रधान, 
भारत सरकार याींनी जून, २०१५ मध्ये “सवांसाठी घरे” या सींकल्पनेवर 
आधारीत प्रधानमींत्री आवास योजनेची घोर्णा केली आहे. या योजनेची 
राज्यात अींमलबजावणी करण्याच्यादृष्ीने मींबत्रमींडळाच्या मान्यतनेे हदनाींक 
९/१२/२०१५ रोजी शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे. कें ्र  शासनाने 
आतापयतं ३८२ शहराींच्या योजनेतील समावेशनास मान्यता हदली आहे. 
 प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगात पात्र लाभार्थयांना तसेच पात्र गहृ 
प्रकल्पाींना ववववध सवलती राज् य सरकारने मींजूर केलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

बहृनमुांबई महानगरपामलिेच्या धतीवर जुनया मोडिळीस आलेल्या 
इमारतीांची पावसाळ्यापुवी िायावाही िरण्याबाबत 

 

(३) १८९२५ (२८-०४-२०१६). आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या नगरववकास ववभागाने जुन्या व मोडकळीस आलले्या 
इमारतीींबाबत पावसाळ्यापवूी करावयाच्या कायावाहीबाबत मुींबई महापामलकेच्या 
धतीवर राज्यातील सवा महापामलकाींनी कायापध्दती आखावी असे पररपत्रक 
जारी केले असल्याच ेमाहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील महापामलकाींनी मुींबई महापामलकेच्या धतीवर 
कायापध्दती आखण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) व (२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या 
धतीवर जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीबाबत पावसाळ्यापवुी करावयाच्या 
कायावाहीबाबत सवा महानगरपामलकाींना मागादशाक सचूना हदनाींक ०५ नोव्हेंबर, 
२०१५ रोजीच्या पररपत्रकान्वये हदल्या आहेत.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
उल्हासनगर महानगरपामलिेतील एल.बी.टी.ववभागातील गैरव्यवहार व 
िां ळबोली सेक्टर २० मधील इमारतीतील बेिायदेशीर सदतनिाांबाबत 

  
(४) २०२४४ (२३-०८-२०१६). श्री.अतनल भोसल,े श्री.किरण पावसिर : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १५७११ ला हदनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर महापामलकेतील एलबी्ी ववभागातील गरैव्यवहार प्रकरणी 
दोर्ी आढळलले्या ५० कमाचाऱ्याींची चौकशी पणूा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्ा काय आहेत व त्यानसुार सींबींधधताींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, मौजा रोडपाली येिील मभवींडीवाला ट्रस््च्या जममनीसींदभाात 
कीं ळबोली सके््र २० भखूींड ि. ४ (क्षते्र १६२०० चौ.मी.) येिील भखूींडावर 
बाींधलेल्या इमारतीमध्ये एकूण क्रकती सदननका बेकायदेशीर व ववनापरवाना 
बाींधल्या असल्याचे ननदशानास आले आहे, 
(४) असल्यास, उक्त सवा प्रकरणी जबाबदार असलले्या तत्कालीन ववशरे् 
भसूींपादन अधधकारी, रायगड याींचेववरुध्द सरुु असलेली चौकशी पणूा झाली 
आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२१-०९-२०१८) : (१) व (२) सदर प्रकरणी उल्हासनगर 
महानगरपामलकेच्या स्िाननक सींस्िा कर ववभागातील एकूण ६२ कमाचाऱ्याींना 
नो्ीस देऊन खुलासा मागववण्यात आला होता. 
 त्यापकैी १६ कमाचाऱ्याींवर ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात 
आली असनू, ती अींनतम ्प्पप्पयात आली आहे. सदर चौकशीच्या ननषकर्ाानसुार 
सींबींधधत कमाचाऱ्याींवर उल्हासनगर महानगरपामलकेमाफा त प्रशासकीय कारवाई 
करण्यात येणार आहे. 
(३) व (४) मौजा रोडपाली-कळींबोली येिील सके््र २० मधील भखूींड िमाींक ४ 
वरील ३२४ ननवासी सदननका व ५ वाणणज्य सदननका अशा बाींधकामास 
मसडकोमाफा त हदनाींक १०/१०/२०१२ रोजी भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

चारा छावण्याांवरील खचाासाठी ‘वेगवधधात चारा वविास 
िायाक्रमाांतगात’ िें द्र शासनािड ेमागणी िेलेल्या तनधीबाबत  

  

(५) २१९६२ (१९-०८-२०१६). श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चारा छावण्याींवरील खचाासाठी ‘वेगवधधात चारा ववकास कायािमा’ 
(Accelerated Fodder Development Program) अींतगात राज्य शासनाने 
कें ्र  शासनाकड ेमागील वर्ाात ननधीची मागणी केली होती काय, 
(२) असल्यास, कें ्र  शासनाकडून क्रकती मदत ममळाली तसेच, मागणी 
केलेल्या ननधीपैंकी उपलब्ध झालेल्या ननधीचा तपशील काय आहे, 
(३) असल्यास, या कायािमाींतगात प्राप्पत झालेल्या ननधीच्या वा्पाचा तपशील 
जजल्हावार काय आहे, 
(४) असल्यास, दषुकाळादरम्यान क्रकती जनावराींच्या छावण्या चाल ू होत्या, 
त्यामध्ये एकूण जनावराींची सींख्या क्रकती आहे ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) सन २०१७-१८ मध्ये राज्यात दषुकाळसदृषय पररजस्िती नसल्याने राषट्रीय 
कृर्ी ववकास योजनेंतगात गनतमान वरैण ववकास योजना व अनतररक्त 
गनतमान वरैण ववकास योजनेसाठी कें ्र  शासनाकडून ननधी उपलब्ध झालेला 
नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

पानगाव व नळेगाव (जज.लातुर) िरीता स्वतांत्र पोलीस ठाण्याच्या  
प्रस्तावास मांजुरी देण्याबाबत 

  
(६) २२८५० (२४-०८-२०१६). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरु जजल््यातील पोलीस दप्पतरी सींवदेनशील म्हणून नोंद असलेल्या 
पानगाव आणण नळेगावच्या स्वतींत्र पोलीस ठाण्याच्या प्रस्ताव प्रलींबबत 
असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस ठाण्याच्या प्रस्तावावर शासनाने ननणाय घेवनू 
त्याींना मींजुरी देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१५-१०-२०१८) : (१) व (२) लातरु जजल््यातील रेणापरू 
पोलीस ठाणे अींतगात मौजे पानगाींव येिे दरुक्षेत्र असनू रेणापरू पोलीस 
ठाण्याच ेववभाजन करून नवीन पानगाव पोलीस ठाणे ननमााण करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव प्राप्पत झाला असनू सदर प्रस्तावाबाबत उपजस्ित मदुयाच्या अनरु्ींगाने 
पोलीस महासींचालक कायाालयाकडून माहहती मागववण्यात आली आहे. 
 तसेच पोलीस अधीक्षक, लातरु अींतगात चाकुर पोलीस ठाण्याच े
ववभाजन करून नवीन नळेगाींव पोलीस स््ेशन ननमााण करण्याचे 
पदननममातीच्या ४ र्थया ्प्पप्पयामध्ये प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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वाळिेश्वर येथील जय किसान या उपिरप्राप्त इमारतीच्या  
पुनववािासात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  
(७) २४५६८ (०४-०१-२०१७). प्रा.जोगेनद्र िवाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४७८५ ला हदनाांि ३० माचा, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाळकेश्वर येिील मोक्याच्या हठकाणी असलेल्या जय क्रकसान (इमारत 
ि. २२०) या उपकरप्राप्पत इमारतीच्या पनुववाकासाच्या नावाखाली मे.लेयर 
एक्स्पो ा्स र प्रा.मल. या ववकासकाने सदननकाींची सींख्या व च्ईक्षते्र फुगवनू 
कोट्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार केला असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी लोकायकु्ताींकड े तिार दाखल झाल्यानींतर 
सनुावणीवेळी तत्कालीन गहृननमााण ववभागाचे सधचव (श्री.मसताराम कुीं ्े), 
ववदयमान मा.गहृननमााण मींत्री याींचे खाजगी सधचव (श्री.श्रीकाींत फुलकुीं डवार), 
तत्कालीन उपसधचव (श्री.हदलीप मश ींदे) व तत्कालीन अवर सधचव (श्री.सींतोर् 
भोगले) तसेच इतर कमाचाऱ्याींनी ववकासकाशी सींगनमत करुन मोठा 
गरैव्यवहार केला असल्याच ेनमदू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या गरैव्यवहार प्रकरणी लाचलचुपत ववभागाच्या पिकाींकडून 
सींबींधधत चौकशी सरुु असनू आपल्या पदाच्या दरुुपयोग करुन दबाव 
्ाकण्याचा प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या उच्चपदस्ि अधधकाऱ्याींची नाव े आदशा तसेच अन्य 
गरैव्यवहारात ननदशानास आली असनू अनेक गरैव्यवहारात नावे ननदशानास 
येऊनही या उच्चपदस्ि अधधकाऱ्याींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेता (२१-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
सदर ममळकतीचा पनुववाकास करताना वव.नन.नन. १९९१ ववननमय 

३३(७) अींतगात हदनाींक ०९/०४/१९९७ रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करताना 
त्यावेळी लाग ूअसलेल्या तरतदुीनसुार च्ई क्षेत्र ननदेशाींक २.०० क्रकीं वा मळू 
उपकरप्राप्पत इमारतीत वापरण्यात आलेला च्ई क्षेत्र ननदेशाींक यापकैी जो 
अधधकचा असेल त्यानसुार ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आले होत.े 

सदर मालमत्तचेा पनुववाकास करताना ववकासकाने ४८ बोगस भाडकेरु 
/ रहहवाशी दाखवनू अनतररक्त च्ईक्षेत्र ममळवनू जास्तीचे बाींधकाम केल्याची 
तिार शासन व मा.लोकायकु्त, महाराषट्र शासन याींच्याकड ेप्राप्पत झाली. अशा 
स्वरुपाच्या तिारीच्या अनरु्ींगाने म्हाडाने तपासणी केली असता यात तर्थय 
आढळले व या इमारतीमध्ये ०९ भाडकेरु / रहहवाशी राहत असल्याचे मसध्द 
झाले. सदरची बाब ऑगस््, २०१६ दरम्यान ननदशानास आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदर प्रकरणी लाचलचुपत प्रनतबींधक ववभागाकडून उघड चौकशी सरुू 
आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई इमारत दरुुस्ती व पुनराचना मांडळासोबत वविासिाने बाांधलेल्या 
इमारतीच ेअततररक्त क्षेत्रर्ळ म्हाडािड ेसुपूदा न िरणाऱ्या 

वविासिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  
(८) २४९११ (०४-०१-२०१७). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २२०४८ ला हदनाांि २० जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील म्हाडाच्या मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळासोबत 
ववकासकाने बाींधलेल्या इमारतीचे अनतररक्त क्षते्रफळ म्हाडाकड े सपुदूा न 
करणाऱ्या २९ ववकासकाींवर ३४ को्ीचा दींड ठोठावला असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनस्तरावर दींड न भरणाऱ्या ववकासकाींवर 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (३०-०८-२०१८) : (१) व (२) मुींबई शहर बे्ावरील 
उपकरप्राप्पत इमारतीींच्या पनुववाकासानींतर मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना 
मींडळास देय असलेले अनतररक्त बाींधकाम क्षते्रफळ मींडळास हदलेले नसल्याच े
एकूण ३३ प्रकरणे ननदशानास आली आहेत. सदर ३३ प्रकरणाींपकैी वविीयकु्त 
बाींधकाम अदयाप सरुु करण्यात आलेले नाही अशी २ प्रकरणे, गनु्हा 
नोंदववण्यापवूी मींडळास अनतररक्त बाींधकाम क्षेत्रफळ सपुदूा केले असे १ 
प्रकरण व न्यायप्रववष् असलेले १ प्रकरण असे ४ प्रकरणे वगळता इतर २९ 
प्रकरणाींमध्ये म्हाडामाफा त सींबींधधत पोलीस स््ेशनमध्ये गनु्हे नोंदववण्यात 
आलेले आहेत. तदनींतर सवा प्रकरणे आधिाक गनु्हे अन्वेर्ण ववभागाकड े
हस्ताींतरीत करण्यात आली आहेत. सदर २९ प्रकरणाींपकैी दोन प्रकरणाींमध्ये 
ववकासकाींनी मींडळास देय असलेले अनतररक्त क्षते्रफळ सपुदूा केल्याने 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार या दोन ववकासकाींववरुध्दचे फौजदारी ख्ले 
मींडळादवारे मागे घेतली आहेत. तर एका प्रकरणामध्ये ववकासकाने दींडाची 
रक्कम सपुदुा करुन मींडळास देय अनतररक्त क्षते्रफळाबाबत मींडळासोबत 
नोंदणीकृत करारनामा केल्याने हे ३ प्रकरणे वगळता उवाररत २६ प्रकरणाींमध्ये 
म्हाडादवारे नोंदववण्यात आलेल्या गनु््याींच्या आधारे मुींबई आधिाक गनु्हे 
अन्वेर्ण ववभागामाफा त तपासअींती मटे्रोपोमलह्एन न्यायालयात दोर्ारोपपत्र े
दाखल करण्यात आली आहेत.  
 सदर २९ प्रकरणाींपकैी ०८ प्रकरणाींमध्ये शासनाने हदनाींक १५/१०/२०१२ 
रोजीच्या पत्राव्दारे कळववल्यानसुार, ववकासकाने म्हाडास एकूण ७५०.३५ 
चौ.मी. ऐवजी ७६०.०३ चौ.मी. अनतररक्त बाींधकाम क्षते्रफळ सपुदूा केले आहे. 
तसेच दींडात्मक रक्कमेपो्ी एकूण १,७३,८४,००७/- इतक्या रक्कमेचा भरणा 
केलेला आहे.  

उवारीत २१ प्रकरणाींमध्ये म्हाडास देय असलेले अनतररक्त बाींधकाम 
क्षेत्रफळ १०२२९.२२ चौ.मी. इतके आहे, त्यापकैी ववकासकाने ५४०९.०४ चौ.मी. 
अनतरीक्त बाींधकाम क्षेत्रफळ मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळास सपुदूा 
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केले आहे व ४८२०.१८ चौ.मी. अनतरीक्त बाींधकाम क्षते्रफळ सपुदूा करावयाच े
आहे.  

सदर २१ प्रकरणाींमध्ये म,े २०१८ पयतं दींडात्मक रक्कम रुपये 
४७,७०,७३,८९८/- इतकी आहे. त्यापकैी ववकासकाींनी ८,०६,०९,१११/- इतकी 
रक्कम म्हाडास भरणा केली आहे व उवाररत रक्कम रुपये ३९,६४,६४,७८७/- 
इतकी रक्कम येणे बाकी आहे.  

आधिाक गनु्हे ववभागाने ज्या ववकासकाींनी मींडळास अनतरीक्त 
बाींधकाम क्षते्रफळ सपुदूा केले नाही. तसेच दींडात्मक रक्कम भरली नाही. अशा 
मालक / ववकासकाींववरुध्द मेट्रोपोमल्एन न्यायालयात दोर्ारोप पत्र दाखल 
केलेले आहे. ज्या ववकासकाींनी अदयापपयतं अनतरीक्त बाींधकाम क्षते्रफळ 
म्हाडास सपुदूा केले नाही. तसेच दींडात्मक रक्कम भरलेली नाही, अशा मालक 
/ ववकासकाच्या मालमत्तबेाबतची माहहती ववववध ववभागाींकडून जसे की 
जजल्हाधधकारी (मुींबई शहर / उपनगर / ठाणे), उपननबींधक (शहर) व ररझवा 
बँक ऑफ इींडडया याींच्याकडून माहहती मागववण्यात आलेली आहे. सदर 
माहहती प्राप्पत होताच त्याची मालमत्ता जप्पत करण्यासाठी जजल्हाधधकारी 
(शहर), याींना म्हाडाकडून कळववण्यात येईल व त्यातनू प्राप्पत होणाऱ्या 
रक्कमेतनू महाराषट्र गहृननमााण व क्षेत्रववकास प्राधधकरणास येणारी रक्कम 
वसलु करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

हहांगोली येथे छत्रपती मशवाजी महाराज याांचा पुतळा उभाण्याबाबत 
 

(९) ३०५२८ (१४-०४-२०१६). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली येिे छत्रपती मशवाजी महाराज याींचा पतुळा उभारण्याकरीता सन 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान रास्ता रोको आींदोलन करण्यात आले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त हठकाणी पतुळा उभारण्यात यावा यासाठी अनेक 
मशवभक्ताींनी हदनाींक २६ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास आत्मदहन 
करण्याचा इशारा लेखी ननवेदनादवारे जजल्हा प्रशासनाला हदला होता, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त हठकाणी छत्रपती मशवाजी महाराज याींचा पतुळा 
उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१४-०९-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) पतुळे उभारण्यासाठीच्या मागादशाक तत्वाींनसुार राषट्रपरुुर् / िोर व्यक्ती 
याींचा पतुळा उभारण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव जजल्हाधधकाऱ् यामाफा त 
शासनास सादर होणे अपेक्षक्षत असत.े  
 पतुळा उभारु इजच्छणारी व्यक्ती वा सींस्िेने हहींगोली शहरात छत्रपती 
मशवाजी महाराज याींचा पतुळा उभारण्यास मान्यता ममळण्याबाबत 
जजल्हाधधकाऱ् याींना प्रस्ताव सादर केलेला नाही. त्यामळेु पढुील कायावाही होऊ 
शकलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

महात्मा ज्योततबा रु्ले सहिारी गहृतनमााण सांस्थेच्या  
सदतनिा वाटपात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 

  
(१०) ३४५९२ (१८-०८-२०१७). प्रा.जोगेनद्र िवाड,े डॉ.पररणय रु्िे : 
सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महात्मा ज्योनतबा फुले सहकारी गहृननमााण सींस्िा, महाराषट्र नगर, 
मानखुदा (पवूा), मुींबई-८८ येिील सींस्िेमधील जुन्या सभासदाींना डावलनू नवीन 
सभासदाींना सदननकाींचे वा्प झाल्याच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गहृननमााण सींस्िेमध्ये सदननका ममळण्याकरीता प्रत्येक 
सभासदाींनी रुपये २ लाख २५ हजार भरलेले असनू देखील अनेक सभासदाींना 
सदननकाींच ेवा्प करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सदननका वा्प प्रकरणात सींस्िेचे सींस्िापक व मखु्य 
प्रवातक याींनी करोडो रुपयाींचा गरैव्यवहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त सींपणूा प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन जुन्या व पात्र 
सभासदाींना सदननका देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०६-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) शासन ननणाय 
ि. मशपयुो.२००१/प्र.ि.५८/गनृनधो-२, हदनाींक ७ ऑक््ोबर, २००६ नसुार उक्त 
झोपडपट्टीवामसयाींना सदननका देण्यासाठी यादी तयार करणे, क्रकीं मत अदा 
करणे, सभासदाींचे पनुवासन योग्य रीतीने होईल याची दक्षता घेणे, सदननकाींचे 
परररक्षण इत्यादी बाबीींची जबाबदारी महात्मा ज्योनतबा फुले या सींस्िेची आहे. 
तसेच यासींदभाात तत्कालीन मा.मखु्यमींत्री याींनी हदनाींक ४ जून, २००८ रोजी 
घेतलेल्या बठैकीतील ननणायानसुार चेंबरू, कुलाा येिील नगर भमूापन      
ि. १२६/२ वरील आरक्षक्षत भखूींडावरील झोपडपट्टीवामसयाींच्या स्िलाींतरासाठी 
सदरहू सींस्िेस ववतरीत करण्यात आलेल्या काही सदननका महात्मा ज्योनतबा 
फुले सहकारी गहृननमााण सींस्िेकडून अन्य व्यक्तीींना ववतरीत झाल्याच े
आतापयतंच्या तपासणीत सकृतदशानी ननदशानास आले आहे. 
 सदर घरे झोपडपट्टीधारकाींनाच ववतरीत करण्यात आले, याबाबतचा 
कोणताही परुावा सींस्िेने हदलेला नाही. 
 सदननका वा्प प्रकरणात गरैव्यवहार झाल्याच्या तिारी पोलीस 
ववभागाकडून प्राप्पत झाल्या होत्या. त्याबाबत मशवशाही पनुवासन प्रकल्पाकडून 
सींबींधधत पोलीस स््ेशनला माहहती कळववण्यात आली आहे. 
 जनहहत याधचका िमाींक ३७/२०१४ मधील मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानसुार सदर प्रकरण मखु्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवासन 
प्राधधकरण याींच्याकड े सनुावणीसाठी असतानाच याधचकाकत े श्री.कैलास 
ननवतृ्ती केदारे याींनी सदर प्रकरण मागे घेण्याकरीता केलेल्या ववनींती 
अजाावरुन मखु्य कायाकारी अधधकारी, झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरण याींनी 
सदर प्रकरण हदनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी ननकाली काढलेले आहे. 
 

___________ 
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मुांबईतील मालाड (पूवा) येथील श्री.स्वामी समथा एसआरए योजनेबाबत 
  
(११) ३४६५३ (२३-१०-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सी्ीएस नीं. ६२० ए/१-ए-४ (भाग) ६२० सी आणण ६५७ मुींबईतील मालाड 
(पवूा) येिील श्री.स्वामी समिा एसआरए योजना ववकासक कुीं जन प्पलॅनसा 
प्रा.मल. याींचेकडून राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेत एसआरएला ववकासकाकडून क्रकती पीएपी ममळणे 
आवश्यक आहे, ववकासकाने आतापयतं क्रकती पीएपी एसआरएकड ेहस्ताींतरीत 
केल्या, हस्ताींतरीत केल्या नसल्यास त्याची कारणे काय व त्याबाबत 
एसआरएने ववकासकाववरुध्द कोणती कारवाई केली, 
(३) असल्यास, हस्ताींतरीत करावयाच्या ४९ पीएपीमध्ये अनधधकृत कु्ुींबे 
राहत असल्याचे ववकासकाने कळववले होत ेकाय, तसेच त्याने सींबींधधताींववरुध्द 
एफआयआर दाखल करुन एसआरएला कळवले होत े काय व त्यावर काय 
कारवाई करण्यात आली, 
(४) असल्यास, ववकासकानेच करारनाम ेकरुन या योजनेतील १०८ पीएपीची 
वविी केली असल्याचे परुावे एसआरएकड ेसादर करण्यात आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ववकासकाववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली, तसेच 
एसआरएने पीएपी ममळण्याबाबत काय प्रयत्न केल,े 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०३-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर झोपडपट्टी पनुवासन योजनेमधील एकूण ९५ प्रकल्पबाधधत 
सदननकाींपकैी ४९ प्रकल्पबाधधत सदननका ववकासकाने झोपडपट्टी पनुवासन 
प्राधधकरणाकड े हस्ताींतरीत केल्या असनू उवारीत ४६ प्रकल्पबाधधत 
सदननकाींमध्ये घसुखोरी झाल्याचे आढळल्याने ववकासकाने शजेारील भखुींड 
ववकत घेऊन त्यावर प्रकल्पबाधधत सदननका बाींधून देत आहे. तोपयतं त्याचे 
वविी घ्काचे बाींधकाम रोखून ठेवण्यात आले आहे. 
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प्रकल्पबाधधत सदननकाींमधील घसुखोरीबाबत ववकासकाने झोपडपट्टी 
पनुवासन प्राधधकरणास कळववले आहे तिावप, एफआयआर दाखल केलेला 
नाही असा झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) ववकासक शजेारील भखुींड ववकत घेऊन त्यावर उवारीत प्रकल्पबाधधत 
सदननका बाींधुन देत आहे. ववकासकाने सदर इमारतीच ेबाींधकाम पणूा होऊन 
भोगव्ा प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी अजा केला आहे. तोपयतं त्याचे वविी 
घ्काचे बाींधकाम झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाने रोखून ठेवले असल्याचा 
झोपडपट्टी पनुवासन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(६) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

लोिप्रतततनधीांच्या पत्राांना शासन पररपत्रिामधील तरतूदीांच े 
िाटेिोरपणे पालन िरण्याबाबत 

 

(१२) ३४६५९ (१३-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासन पररपत्रक िमाींक ववमींस-२०१३/प्र.ि.६७/१८ (र.व का.) हदनाींक २७ 
जुल,ै २०१५ च्या कलम ४ व ५ अन्वये लोकप्रनतननधीींच्या पत्राींना ववहहत 
कालावधीत पोच देणे व दोन महहन्याचे आत अींनतम उत्तर देणे तसेच ववहीत 
नमनु्यात नोंदवही / सींगणकीय नोंद ठेवणे बींधनकारक करण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाात लोकप्रनतननधीींनी माहे सप्प े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान मखु्य सधचवाींना पत्र हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशा प्रकारे कायावाही केली जात नसल्याची बाब ननदशानास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अशा प्रकारे ववहहत कालावधीत पोच न देणे, अींतररम व 
अींनतम उत्तर न देणे तसेच या पररपत्रकाच्या कलम ५ मधील तरतदुीनसुार 
ववववक्षीत नमनु्यात नोंदव्या न ठेवणे यासाठी आजपयतं क्रकती 
अधधकाऱ्याींववरुध्द ववभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) हदनाींक २७ जुल,ै २०१५ च्या पररपत्रकामधील तरतदूीींचे 
का्ेकोरपणे पालन करण्याबाबत शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग, 
िमाींक : सींकीणा२०१७/प्र.ि.१७१/१८(र.व.का.), हदनाींक २७ ऑक््ोबर, २०१७ 
अन्वये पनु्हा सवा ववभागाींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. त्यानसुार उधचत 
कायावाही सींबींधधत प्रशासननक ववभाग प्रमखु / कायाालय प्रमखु याींचकेडून 
केली जात आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 
 

___________ 
 
िौशल्य वविास प्रमशक्षण घेतलेल्या प्रमशक्षक्षताांना नोिऱ्या देण्याबाबत 

 
(१३) ३५१६३ (०४-०१-२०१८). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यात १८६२ शासकीय कौशल्य ववकास प्रमशक्षक्षताींपकैी फक्त 
२२७ बेरोजगाराींना नोकऱ्या ममळाल्याचे हदनाींक ९ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभाातील जजल्हयाींमध्ये कौशल्य ववकास प्रमशक्षण घेतलेल्या 
प्रमशक्षक्षताींना मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या ममळाल्या नाहीत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसूार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही, माहे डडसेंबर, 
२०१७ अखेर ठाणे जजल््यात ५०३३, प्रमशक्षण पणूा केलेल्या उमेदवाराींपकैी 
१०७२ उमेदवाराींना नोकरी / स्वयींरोजगार प्राप्पत झालेला आहे. 
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(२) हे खरे नाही, माहे डडसेंबर, २०१७ अखेर ववदभाामध्ये २५८८३ प्रमशक्षण 
पणूा केलेल्या उमेदवाराींपकैी ९१६८ उमेदवाराींना नोकरी / स्वयींरोजगार प्राप्पत 
झालेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

शासनाचा गहृतनमााण ववभाग तसेच एसआरएने  
योजनाांचा आढावा घेतल्याबाबत 

  
(१४) ३५७७० (०४-०१-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती 
ववद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा बेग : 
सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाचा गहृननमााण ववभाग तसेच एसआरएने माहे जानेवारी, २०१६ त े
माहे जुल,ै २०१७ या काळातील एसआरए योजनाींचा आढावा माहे सप्प े्ंबर, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आढाव्यात काय आढळून आले व तदनसुार शासनाने 
सींबींधधतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०३-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद भवत नाही. 
(३) प्रश् न उद भवत नाही. 

___________ 
  

भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसले तरी मानीव अमभहस्ताांतरण  
िरुन देण्याचा तनणायाबाबत 

  
(१५) ३५८१५ (०४-०१-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ववजय 
ऊर्ा  भाई धगरिर, श्री.नागोराव गाणार, श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय 
गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) भोगव्ा प्रमाणपत्र (ओसी) नसले तरी मानीव अमभहस्ताींतरण (डडम्ड 
कन्व्हेयन्स) करुन देण्याचा ननणाय शासनाने घेतल्यामळेु सोसाय्याींना 
मालकी देताना ननयोजजत आराखड्याच्या बाहेर जाऊन ववकासकाींनी क्रकीं वा 
फ्लॅ् मालकाींनी सींबींधधत जागेत केलेल्या बेकायदेशीर बाींधकामाची सगळी 
जबाबदारी सोसाय्ीवर येऊन त्या सोसाय्ीना दींड भरावा लागणार आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववकासकाच्या चुकीचा फ्का फ्लॅ् धारकाींना बसत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२२-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 मानीव अमभहस्ताींतरणाबाबतच्या हदनाींक १८/०९/२०१७ रोजीच्या 
शासन ननणायातील तरतदुीनसुार सींबींधधत गहृननमााण सींस्िेने मानीव 
अमभहस्ताींतरणासाठी सवा जबाबदाऱ्या घेत असल्याच े स्व-प्रमाणपत्र सादर 
करणे आवश्यक आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) अशा प्रकारच्या घ्ना ्ाळण्यासाठी महाराषट्र स्िावर सींपदा (ववननयमन 
व ववकास) अधधननयम, २०१६ लाग ू करण्यात आला असनू त्यातील कलम 
१७(१) मधील तरतदुीनसुार सींबींधधत प्रमो्र (बबल्डरने) गहृननमााण सींस्िेस 
बाींधकाम पणूात्वाच्या दाखल्याच्या हदनाींकापासनू ३ महहन्याच्या आत 
अमभहस्ताींतरण करुन देणे बींधनकारक करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

सरखेल िानहोजी राजे आांगे्र याांच ेसमाधी स्थळावरील  
ध्वनीप्रिाश प्रिल्पाबाबत 

  
(१६) ३७१९० (०४-०१-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु येिील शननवारवाड्याच्या धतीवर अमलबाग (जज.रायगड) येिील 
सरखेल कान्होजी राजे आींग्रे याींच्या छत्रीबाग येिील समाधीस्िळ पररसरात 
अमलबाग नगरपररर्देमाफा त उभारण्यात येणारा ध्वननप्रकाश प्रकल्पाचा प्रस्ताव 
नगरववकास ववभागाकड ेमागील ६ वर्ांपवूी सादर करण्यात आलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कान्होजी राजे आींग्रचेा इनतहास जजवींत ठेवण्यासाठी सदर 
ध्वननप्रकाश प्रकल्पाच्या माध्यमातनू कान्होजी राजे आींगे्र याींचा जीवनप् 
माींडण्यात येणार आहे तसेच येिे ऍम्फीधिए्रही उभारण्यात येणार असनू या 
हठकाणी कान्होजी राजे आींग्रे याींच्या परािमावर आधाररत लघपु् तसेच 
माहहतीप् दाखववण्यात येणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ् या ननधीसह सादर 
केलेल्या प्रकल्पास नगरववकास ववभागाकडून मींजूरी देण्यात आलेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ध्वनीप्रकाश प्रकल्प उभारण्यासाठी शासनाकडून कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०३-१०-२०१८) : (१) व (२) अशा आशयाचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केल्याचे मखु्याधधकारी, अमलबाग नगरपररर्द याींनी कळववले 
आहे. 
(३) व (४) उपलब्ध अमभलखे्याींमध्ये सदरहू प्रस्ताव आढळून आलेला नाही. 
तिावप, याबाबतचा प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याच्या सचूना जजल्हाधधकारी, 
रायगड याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  
 
 



वव.प. ७ (19) 

रत्नाधगरी, मसांधुदगुा आणण रायगड या तीन जजल््यात  
मोर्त वायर्ाय सुववधा देणेबाबत 

  
(१७) ३७५४१ (०४-०१-२०१८). श्री.सतजे ऊर्ा  बांटी पाटील, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी, मस ींधुदगुा आणण रायगड या तीन जजल््यात मोफत वायफाय 
सवुवधा देणेबाबत कें ्र  शासनाच्या दरुसींचार मींत्रालयाने सकारात्मक दृष्ीकोन 
दाखवत पढुील कायावाही करण्याची भमूमका घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तीन जजल््यात मोफत वायफाय सेवा सरुु होण्याची 
शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मात्र सदर सेवा या तीन जजल््यात सरुु व्हावी यासाठी राज्य 
शासनाने कें ्र  शासनाकड ेकोणता पाठपरुावा केला वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (११-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. Universal 
Service Obligation WiFi प्रकल्पाींतगात रत्नाधगरी, मस ींधुदगुा आणण रायगड 
या तीन जजल््यात मोफत वायफाय सवुवधाबाबत कें ्र  शासनाच्या दरूसींचार 
मींत्रालयाने कळववले आहे. सदर सवुवधा ही ग्रामीण दरुध्वनी कें ्र ापासनू ७०-
१०० मी्रच्या बत्रज्येमधील पररसरात परुववण्यात येईल. 
(२) नाही, हे खरे नाही. मोफत वायफाय सवुवधा सरुुवातीला ववनामलू्य आहे 
परींत ुनींतर शलु्क आकारले जाईल. 
(३) राज्य शासनाने एकूण ३ ववभागाचा प्रस्ताव मा.ना.श्री.अनींतजी धगत,े 
राज्यमींत्री, कें ्र ीय अवजड उदयोग मींत्रालय याींच्याकड े सादर केलेला आहे. 
सदर प्रकल्पाचे काम सरुु असनू त ेडडसेंबर, २०१८ पयतं पणूा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही 
  

___________ 
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राज्यातील िामगाराांच्या सुरक्षेबाबत 
  
(१८) ३७५४६ (०४-०१-२०१८). श्री.सतजे ऊर्ा  बांटी पाटील : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात असरुक्षक्षत कामगाराींची सींख्या हदवसेंहदवस मोठ्या प्रमाणात 
वाढत असनू शासनाचे याकड ेदलुाक्ष होत असल्याचे माहे सप्प े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कामगार असरुक्षक्षत 
राहू नयेत यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०८-१०-२०१८) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) सन २०१७ मध्ये ३७७ कारखान्याींच्या भोगव्ादाराींवर/व्यवस्िापकाींवर 
मखु्य न्याय दींडाधधकारी याींच्या न्यायालयात एकूण ४३१ ख्ले दाखल केलेले 
आहेत. 
 सन २०१७ मध्ये ११४ कारखान्याींमध्ये १३७ कामगाराींचा अपघातात 
मतृ्य ू झालेला असनू त्याींच्या भोगव्ादार/व्यवस्िापकाववरुध्द ११५ ख्ले 
न्यायालयात दाखल केलेले आहेत. उवाररत ख्ल े कारखान्याींच े
ननरीक्षण/तिारीींच्या चौकशी दरम्यान आढळलेल्या कारखाने अधधननयम, 
१९४८ व महाराषट्र कारखाने ननयम, १९६३ च्या इतर भींगाकरीता दाखल 
झालेले आहेत. 
 सींचालनालयाच्या सरुक्षा ववर्यक जन जागतृीमळेु व ववववध 
उपिमाींमळेु कारखान्याींमध्ये अपघाताचे प्रमाण कमी झालेले आहेत. त्यामळेु 
राज्यात असरुक्षक्षत कामगाराींची सींख्या हदवसेंहदवस मोठ्या प्रमाणात वाढत 
असल्याची बाब खरी नाही. 
 आग/स्फो्/अपघात इत्यादीींची चौकशी दरम्यान अशाप्रकारच्या 
घ्नाींची पनुरावतृ्ती होऊ नये म्हणून उपाययोजना सचूववले जातात व 
त्याींच्या पतुातचेा अहवाल व्यवस्िापनास सादर करण्याच्या सचूना हदल्या 
जातात. त्यानींतर भे्/ननरीक्षणावेळी सचूववलेल्या उपाययोजनाींची पतुाता झाली 
क्रकीं वा नाही, याची पाहणी केली जात.े जिेे पतुाता झाली नसल्याचे ननदशानास 
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आले त्या सींबींधधत कारखान्याींच्या भोगव्ादार/व्यवस्िापकाववरुध्द कायदेशीर 
कायावाही करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

एमपी ममल िां पाऊां ड झोपडपट्टी पुनवासन प्रिल्पातील  
गैरव्यवहाराच्या चौिशीबाबत 

  
(१९) ३७८०१ (०६-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.सधुीर ताांबे, अॅड.हुस्नबानू 
खमलरे्, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, प्रा.जोगेनद्र िवाड,े श्री.मोहनराव िदम, श्री.सतजे ऊर्ा  
बांटी पाटील, आकिा .अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८९४ ला 
हदनाांि १३ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
गहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ताडदेव येिील एमपी ममल कीं पाऊीं ड झोपडपट्टी पनुवासन 
प्रकल्पात तसेच घा्कोपर व काींहदवली येिील समता नगर या हठकाणच्या 
म्हाडाच्या पनुवासन प्रकल्पाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेला गरैव्यवहार व 
अनेक ननयमबाहय झालेल्या कृती याबाबत सन २०१७ मधील ववधीमींडळाच्या 
पावसाळी अधधवेशनात मा.गहृननमााण मींत्री याींच्यावर सभागहृात मा.सदस्याींनी 
केलेल्या ववववध आरोपाींच्या अनरु्ींगाने सरुु करण्यात आलेली चौकशी पणूा 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यात कोणत्या बाबी स्पष् झालेल्या आहेत व तदनसुार 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२७-०८-२०१८) : (१) व (२) न.भ.ूि. ७२५(प)ै/१/७२५(प)ै 
आणण ३/७२५ (प)ै मलबार हहल येिील ननयोजजत महाराषट्र नगर डी वॉडा 
तसेच जायफळवाडी आणण जनता हहल झोपडपट्टी पनुवासन योजनेसींदभाात 
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गहृननमााण ववभागाच्या धाररकेतील प्रस्तावावर चौकशी करण्यासाठी, महाराषट्र 
लोक आयकु्त व उप लोक आयकु्त अधधननयम, १९७१ मधील कलम १७(३) 
नसुार, मा.राज्यपाल महोदयाींनी मा.लोक आयकु्त याींना सदर प्रकरण 
ननदेमशत केले असनू मा.लोक आयकु्त याींचेकड ेसदर चौकशीची कायावाही सरुु 
आहे. 

समतानगर, काींहदवली (पवूा) येिील ववकास ननयींत्रण ननयमावली 
३३(५) अींतगात सरुु असलेल्या पनुववाकास प्रकल्पाबाबत उच्चस्तरीय 
सममतीदवारे चौकशी सरुु आहे.  

तसेच पींतनगर, घा्कोपर येिील सींिमण मशबीराच्या लगत 
असलेल्या सवा झोपडपट्टयाींचे भखूींड हे ववना ववकास क्षेत्रात बाधधत असल्याने 
अववकसनक्षम (Non Buildable) आहेत त्यामळेु सदर ०७ झोपडपट्टया व 
पींतनगर, घा्कोपर येिील न.भ.ूि. १९४ (भाग) वरील म्हाडाच्या मालकीची 
सींिमण मशबीरे ममळून एकबत्रत पनुववाकास करण्याचा वव.नन.नन. ३३(१०) 
नसुार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. त्यानसुार सदरहू 
सींिमण मशबीरे व पररसरातील ०७ झोपडपट्टयाींचा एकबत्रत पनुववाकास 
वव.नन.नन.३३(१४) ऐवजी ३३(१०) मध्ये रुपाींतररत करुन शासनाने शासन 
ननणाय झोपयुो-१२०३/प्र.ि.२४१/२०१६/झोपस-ु१, हदनाींक ०६/०१/२०१७ अनसुार 
मान्यता हदली आहे. हे आदेश कोणत्याही ववकासकाचा नामननदेश करुन 
काढण्यात आलेले नाहीत. तसेच या एकबत्रत योजनेत अदयाप कोणत्याही 
ववकासकाचा प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राजापूर (जज.रत्नाधगरी) शहरातील शासिीय गावठाण जागा  
तेथील रहहवाशाांच्या नावावर िरण्याबाबत 

  
(२०) ३८०७९ (०६-०४-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खमलरे्, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.प. ७ (23) 

(१) राजापरू (जज.रत्नाधगरी) शहरातील बाजारपेठेतील १.१५ हेक््र जागा 
शासकीय गावठाण असनू या गावठाण जागेवर मागील १५० वर्ाापासनू १०९ 
घरे व दकुाने असनू नागररक तिेे वास्तव्य करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जममनीचा ७/१२ सध्या राहत असलेल्या रहहवाशाींच्या 
नावावर नसल्यामळेु रहहवाशाींना घर दरुुस्ती करणे, नवीन बाींधकाम करणे 
तसेच बँकाींकडून कजा घेणे इत्यादी बाबीसाठी रहहवाशाींना मोठ्या अडचणी येत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर क्षेत्राचा मस्ी सव्हे करण्यात येऊन मोजणी झालेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू गावठाण जागेवर असलेली घरे सध्या राहत असलेल्या 
रहहवाशाींच्या नावावर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१८-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदरची जागा ही शासकीय गावठाण असल्यामळेु नगरपररर्देमाफा त 
इमारत दरुूस्ती, नतुनीकरण अशा बाींधकाम परवानग्या तहमसलदार, राजापरू 
याींच्याकडून ना-हरकत दाखला प्राप्पत झाल्यानींतरच देण्यात येतात, ही 
वस्तजुस्िती आहे. 
(३) राजापरू नगरपररर्द क्षेत्राचे भमूापनाचे काम जजल्हा अधीक्षक, भमूी 
अमभलेख कायाालय, रत्नाधगरी याींच्या सननयींत्रणाखाली सरुू आहे, असे 
नगरपररर्देच्या अहवालात नमदू केले आहे. 
(४) नगरपररर्देच्या हिीतील गावठाण जागेवर असलेली घरे पवुाापार त्या 
हठकाणी राहत असलेल्याींच्या नावावर असल्याचे नगरपररर्देने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 
 

___________ 
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औरांगाबाद महानगरपामलिा अजननशमन दलासाठी  
नवीन पदतनममाती िरणेबाबत 

 

(२१) ३८७२६ (०६-०४-२०१८). श्री.सततश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२१८६ ला हदनाांि २६ जुल,ै 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपामलका अजग्नशमन दलासाठी “महाराषट्र अजग्नसरुक्षा 
अमभयान” अींतगात नवीन पदननममातीसाठी महानगरपामलकेने आकृतीबींध 
ठरववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलकेतील पाच अजग्नशमन कें ्र  व सात अजग्नशमन 
वाहनासाठी अजग्नशमन ववभागास २३२ अधधकारी/कमाचारी पदे ननमााण 
करण्यास महानगरपामलकेने हदनाींक ७ सप्प े्ंबर, २०११ रोजीच्या सवासाधारण 
सभेत मान्यता हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर २३२ पदे मान्य करणेसाठी शासनाकड े प्रस्ताव सादर 
केला असनू तो प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रस्ताव मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२५-०९-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) औरींगाबाद 
महानगरपामलकेतील अधधकारी/कमाचारी याींच्या पदाींचा आकृनतबींध तसेच 
सेवाप्रवेश ननयमास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव महानगरपामलकेने शासनाकड े
सादर केला होता. 

सदर प्रस्तावास महानगरपामलकेच्या सवासाधारण सभेच्या मान्यतचेी 
आवश्यकता असल्याने, मान्यता घेऊन सदर प्रस्ताव शासनास सादर 
करण्याबाबत आयकु्त, औरींगाबाद महानगरपामलका याींना कळववण्यात आललेे 
आहे. 

औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या अधधकारी/कमाचाऱ् याींच्या पदाींचा 
आकृनतबींध अींनतम करुन तो सवासाधारण सभेच्या मान्यतसेाठी 
महानगरपामलका प्रशासनाने सादर केलेला होता. 
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महानगरपामलका प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावामध्ये सवासाधारण 
सभेने एकूण ३९ दरुुस्त्या सचुववलेल्या आहेत. सदर दरुुस्त्याींबाबत सखोल 
अ्यास करुन आकृनतबींधाबाबतचा पररपणूा प्रस्ताव महानगरपामलका 
प्रशासनाकडून शासनाकड ेसादर करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
राज्यात मेंढी चराईसाठी उपलब्ध वन ववभाग क्षेत्राच्या अभ्यासासाठी 

स्थापन िेलेल्या सममतीच्या अहवालाबाबत 
  
(२२) ३९०८३ (०४-०४-२०१८). डॉ.पररणय रु्िे, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नबान ू
खमलरे्, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.सभुाष झाांबड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७६९६ ला हदनाांि २३ माचा, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मेंढी चराईसाठी उपलब्ध असलले्या व नसलेल्या वन ववभागाच्या 
क्षेत्राबाबत अ्यास करण्यासाठी शासनाने हदनाींक २ सप्प े्ंबर, २०१५ रोजी एक 
सममती स्िापन केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सममतीचा अहवाल डडसेंबर, २०१५ अखेर पणूा होईल असे 
आश्वासन मा.वने मींत्री महोदयाींनी हदनाींक १० डडसेंबर, २०१५ रोजी देण्यात 
येऊनही सममतीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला नसल्याच े माहे 
सप्प े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानरु्ींगाने सममतीचा अहवाल सादर करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (२९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हदनाींक ०२/०९/२०१५ रोजी गठीत करण्यात आलेल्या सममतीने 
आपला अहवाल हदनाींक २८/०३/२०१६ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर 
सममतीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनरु्ींगाने काही अ्ी व शतीच्या 
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अधधन राहून बलुढाणा व जळगाव जजल््यातील ३००० पेक्षा जास्त मेंढी 
सींख्या असलेल्या तालकु्याींसाठी वनक्षेत्रात (वन्यजीव (सींरक्षण) अधधननयम, 
१९७२ अींतगात घोवर्त सींरक्षक्षत क्षते्र वगळून) सन २०१७ व २०१८ या दोन 
वर्ाामध्ये हदनाींक १ जून त े हदनाींक ३० सप्प े्ंबर या कालावधी प्रायोधगक 
तत्वावर मेंढी चराई परवाने जारी करण्याबाबत परवानगी देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील िुलाा ववभागात एसआरए इमारतीसाठी तनयमानसुार  
रस्त्यासाठी जागा सोडली नसल्याबाबत 

  
(२३) ३९१०८ (०६-०४-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील कुलाा ववभागात साींतािुझ-चेंबरु मल ींकरोड जवळ ववठ्ठल साळुींख े
मागाावर (मसरानी लेन) सायबा ग्रपुकडून बाींधण्यात आलेल्या गौरीशींकर 
एसआरए इमारत व हींस रेमसडने्सी या इमारतीसाठी महानगरपामलकेच्या 
ननयमानसुार रस्त्यासाठी जागा सोडणे बींधनकारक असताना सदर जागा 
सोडण्यात आली नसल्याचे ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गौरीशींकर एसआरए इमारतीचा काही भाग नाल्यावर बाींधला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाींधकामे एसआरए व महानगरपामलकेच्या 
अधधकाऱ् याींच्या सींगनमताने बाींधलेली असल्याने उक्त प्रकरणी शासनाने 
चौकशी करून सींबींधधत दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०३-०८-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद भवत नाही. 

___________ 
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श्री.राजराजेश्वर मांहदराला “ब” वगा तीथाक्षेत्राचा दजाा देणेबाबत 
  
(२४) ३९५९२ (०६-०४-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््याचे आराध्य दैवत श्री.राजराजशे्वर मींहदराला “ब” वगा 
तीिाक्षते्राचा दजाा देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला शहरातील हे अनतप्राचीन मींहदर असनू येिे स्वयींभ ू
मशवमलींगाचे दशान घेण्याकरीता हजारो भाववक येत असतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मींहदराला “ब” वगा तीिाक्षेत्राचा दजाा देण्याबाबत स्िाननक 
लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक ३ जुल,ै २०१७ रोजी व त्यासमुारास मा.नगरववकास 
राज्यमींत्री तिा पालकमींत्री जज.अकोला याींना तसेच जजल्हाधधकारी, अकोला, 
आयकु्त, महानगरपामलका अकोला याींच्याकड ेपत्रादवारे मागणी केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (३१-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५)            
श्री राजराजेश्वर मींहदर सींस्िानाला “ब” तीिाक्षते्राचा दजाा देण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींचे ननवदेन जजल्हाधधकारी, अकोला याींना प्राप्पत झाले आहे. 

सदर मींहदर सींस्िान अकोला महानगरपामलका क्षते्रातील असल्याने 
शासन धोरणानसुार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, अकोला याींनी 
महानगरपामलकेस कळववले आहे. 

तिावप, श्री राजराजेश्वर मींहदर सींस्िा ववश्वस्त मींडळ अिवा अकोला 
महानगरपामलकेने सदर मींहदरास “क” क्रकीं वा “ब” वगा तीिाक्षेत्राचा दजाा 
देण्याचा प्रस्ताव सादर केला नसल्याचा अहवाल जजल्हाधधकारी, अकोला याींनी 
सादर केला आहे.  

___________ 
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देना बँित मुदत ठेवी तारण ठेवून राज्य शासनाच े 
नुिसान िेल्याबाबत 

 

(२५) ४०१०९ (०६-०४-२०१८). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पावसिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या चार ववभागाींच े १९४ को्ी रुपये बोगस दलाल ववमल 
मालकुा ऊफा  ववमन बारो् याींच्या मध्यजस्ितीने मुींबई मलबार येिील देना 
बँकेत ठेवलेल्या मदुत ठेवी तारण ठेवनू बारो् याने त्यावर कजा काढून 
िकववल्यामळेु शासनाचे नकुसान झाल्याच ेहदनाींक १० जानेवारी, २०१८ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०९-१०-२०१८) : (१) व (२) सदर प्रकरणात क्रफयाादी हे 
मुींबई महानगरक्षेत्र ववकास महामींडळ (एम.एम.आर.डी.ए.) या कायाालयात 
पदावर असताींना नमदू प्राधधकरणाने देना बँक, मलबार हहल शाखेमध्ये मदुत 
ठेवीमध्ये रुपये ३५१.५० को्ी ठेवले होत.े तिावप, अज्ञात इसमाींनी बनाव् 
कागदपत्राींच्या आधारे नमदू बँक मध्ये खाती उघडून रुपये ४५.२३ को्ीचा 
अपहार करून फसवणूक केल्याचे तिारीवरुन केल्याने मलबार पोलीस ठाणे 
येिे ग.ुर.ि. ६०/२०१४, नोंद करुन गनु्हाचा पढुील तपास आधिाक गनु्हे 
ववभाग, ग.ुर.ि. ६६/२०१४ कलम ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२०(ब) 
भा.दीं.वव. अन्वये तपासावर घेण्यात आला होता. परींत,ु सदर गनु्हयाचा तपास 
कें ह्र य अन्वेर्ण ववभाग, मुींबई याींचेकड े वगा करण्यात आल्याने, सदर 
गनु्हयाची कागदपत्र े पढुील तपासकामी बँक मसक्यरुर्ीज ॲण्ड फ्रॉड सेल, 
सी.बी.आय. मुींबई याींना हस्ताींतरीत करण्यात आली असनू सी.बी.आय. मुींबई 
माफा त एकुण ५ आरोपीींववरुध्द मा.मुींबईच्या ववशरे् न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
सादर करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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राज्यात बेरोजगारीच ेप्रमाणात वाढ झाल्याबाबत 
  
(२६) ४०३५२ (०६-०४-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, श्री.जनादान चाांदरूिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलरे् : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्रातील बेरोजगारीचे प्रमाण मागील दहा वर्ाामध्ये मोठ्या प्रमाणात 
वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें ्र  शासनाच्या व राज्य शासनाच्या मेक इन इींडडया, स्कील 
इींडडया व म्ुर ा योजनेतनू बेरोजगार तरुणाींना अत्यींत अल्प प्रमाणात रोजगार 
प्राप्पत झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनस्तरावर काय कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२७-०९-२०१८) : (१) खरे नाही, कौशल्य ववकास 
रोजगार व उदयोजकता मागादशान कें ्र ात नोंदणी केलले्या उमदेवाराींची मागील 
१० वर्ाात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढलेले नाही, माचा, २०१८ अखेर नाव नोंदणी 
केलेले उमदेवार १४९२६८ इतके आहे व नोंदणी प् ३९०७९५७ इतकी आहे. 
(२) हे खरे नाही. मेक इन महाराषट्र-२०१६ या कायािमात उदयोग ववभागाशी 
ननगडीत एकूण २८५० सामींजस्य करार झाले असनू, त्यापकैी २३५१ प्रकल्प 
प्रगतीपिावर असनू त्यादवारे ३८३६३१ कों्ीची गुींतवणूक अपेक्षक्षत असनू 
१२०१९५६ इतकी रोजगार ननममाती अपेक्षक्षत आहे. 
 प्रधानमींत्री म्ुर ा योजनेंतगात नवउदयोजकाींना नवीन उदयोगासाठी 
त्याचप्रमाणे चाल ूउदयोगाची वाढ करण्यासाठी आधिाक वर्ा २०१५-१६ पासनू 
राज्यातील ववववध राषट्रीयकृत बॅंका तसेच ववत्तीय सींस्िा याींचेमाफा त 
ववनातारण रुपये १० लाखाच्या मयाादेत कजा परुववण्यात येत.े 
(३) व (४) बेरोजगारी दरू होण्याच्या अनरु्ींगाने समुशक्षीत बेरोजगाराींना 
रोजगार ममळावा म्हणून रोजगार प्रोत्साहन कायािम, व्यवसाय मागादशान व 
समपुदेशन कें ्र , प्रमोद महाजन कौशल्य व उदयोजकता ववकास अमभयान 
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तसेच पींतप्रधान रोजगार ननममाती योजना, सधुाररत बीज भाींडवल योजना व 
जजल्हा उदयोग कें ्र  कजा योजना तसेच स्वयींरोजगारासाठी आण्णसाहेब पा्ील 
आधिाक मागास ववकास महामींडळामाफा त वयैजक्तक कजा व्याज परतावा 
योजना, ग् कजा व्याज परतावा योजना व ग् प्रकल्प कजा योजना इ. 
योजना राबववण्यात येतात. 
  

___________ 
  

बाशी (जज.सोलापूर) येथील पोलीस ठाणे िायााजनवत िरण्याबाबत 
  
(२७) ४०४०३ (०६-०४-२०१८). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाशी (जज.सोलापरू) येिील पोलीस ठाण्याच े उदघा्न झाले नसल्याने 
जनतचेी गरैसोय होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नव्याने ननमााण होणाऱ् या उक्त तालकुा पोलीस ठाण्यामध्ये 
पाींगरी पोलीस ठाण्याच्या हिीतील दरूक्षते्र अींतगात येणाऱ् या ५६ गावाींपकैी ३३ 
गावे येणार असनू या गावातील नागररकाींची होणारी गरैसोय दरू होणार 
असल्याने यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०३-०८-२०१८) : (१) व (२) बाशी तालकुा पोलीस ठाणे 
ननमााण करण्याची अधधसचूना हदनाींक ३०/०६/२०१७ रोजी ननगाममत करण्यात 
आली असनू सदर पोलीस ठाणे हदनाींक ०१/०५/२०१८ रोजी कायााजन्वत झालेले 
आहे.  
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
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मोखाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील पोलीस पाटलाांची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(२८) ४०५७८ (०६-०४-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मोखाडा (जज.पालघर) तालकु्यातील अनेक गावात पोलीस पा्लाींची पदे 
ररक्त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तालकु्यात मींजूर असलेल्या ४३ पदाींपकैी २८ पदे भरल े
असनू पोशरेा, कारेगाव, डोल्हारा, पळसडुा, पािडी, ननळमाती, खोच, हहरव,े 
दाींडवळ, वप ींपळपाडा, सावड,े मशवली, बो्ोशी, पाचघर व मो-हाडा येिील १५ 
पदे गेल्या अनेक वर्ाापासनू ररक्त असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (११-१०-२०१८) :  (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) जव्हार उपववभागात मोखाडा तालकु्याकरीता एकूण ४३ पोलीस पा्ील पदे 
मींजूर असनू त्यापकैी २८ पदे भरण्याींत आली आहेत, तर १५ पदे ररक्त 
आहेत. सदर पदे ही सींबींधधत पदावरील पोलीस पा्ील मयत झाल्याने तसेच 
काही पोलीस पा्ील सेवाननवतृ्त झाल्याने ररक्त झाली आहेत. त्यानरु्ींगाने 
सदरची ररक्त पदे भरण्याची कायावाही उपववभागीय अधधकारी, जव्हार याींचे 
स्तरावरुन सरुु करण्याींत आलेली आहे. 
(४) अशी बाब नाही. 
  

___________ 
  



वव.प. ७ (32) 

सोलापूर बसस्थानिातील सुरक्षा यांत्रणेबाबत 
 

(२९) ४०६९८ (०६-०४-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सावांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू बसस्िानकावर हदनाींक १ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
चोर्याींनी १४ लाख ७६ हजाराींची रोकड चोरल्याची बाब ननदशानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बसस्िानकात रोज येणाऱ् या गाड्या आणण प्रवाशी सींख्या 
मोठ्या प्रमाणात असनू सरुक्षा यींत्रणा प्रत्यक्ष कायारत नसल्याचे ननदशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. परींत ु सदरची 
घ्ना हदनाींक ३०/१२/२०१७ रोजी घडलेली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सोलापरू बस स्िानकावर कोणताही कायदा व सवु्यवस्िचेा प्रश्न 
ननमााण होव ू नये याकरीता २४ तास कमाचारी नेमण्यात आलेले असतात. 
रात्रपाळी व हदवसपाळीसाठी २ पोलीस कमाचारी व ४ बी् माशाल नेमण्यात 
आलेले असतात. वप्र वन व वप्र ्ू मोबाईल पेट्रोमल ींग करीता ४ पोलीस 
अधधकारी व ६ पोलीस कमाचारी नेमण्यात आलेले असतात. 
 तसेच एस.्ी. महामींडळाकडून सरुक्षेसाठी १२ सरुक्षा रक्षक हदवस व 
रात्रपाळीसाठी नेमण्यात आलेले आहे. 
(३) हदनाींक ३०/१२/२०१७ रोजी घडलेल्या चोरीप्रकरणी फौजदारी चावडी पोलीस 
स््ेशन, सोलापरू शहर येिे ग.ुर.नीं. ७६९/२०१७ भा.दीं.वव. कलम ३७९ प्रमाणे 
अज्ञात आरोपीींववरुध्द गनु्हा दाखल आहे. सदर गनु््याचा तपास सरुु असनू 
मा.न्यायालयात ‘अ’ वगा समरी अहवाल मींजुरी करीता सादर करण्यात आला 
आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
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औरांगाबाद येथे लहान मुलाांसाठी ममनी रेन सुरु िरण्याबाबत 
 

(३०) ४११०७ (०६-०४-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येिील मसडको-हडको येिील मसडको एन-८ भागातील 
बॉ्ननकल गाडान पररसरात गेल्या तीन वर्ाापवूी लहान मलुाींसाठी ममनी टे्रन 
सरुु करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मींजुरी हदली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ममनी टे्रन चाल ूकरण्यासाठी आवश्यक त्या सोई-सवुवधा 
ननमााण करण्याकरीता सन २०१४ मध्ये ३० लाख रुपयाींचे अनदुान तत्कालीन 
मा.पालकमींत्री, औरींगाबाद जजल्हा याींनी शासनामाफा त सदर महापामलकेस 
उपलब्ध करुन हदले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनदुान उपलब्धतनेींतर प्रत्यक्षात ममनी टे्रन येऊन तसेच 
दोनदा या ममनी टे्रनचे ट्रायल घेऊन केवळ टे्रन ड्रायव्हर नसल्याचे कारण 
देऊन ही टे्रन गेल्या दोन वर्ाापासनू बींद अवस्िेत असल्याचे हदनाींक २६ 
डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर ममनी टे्रन सरुु करण्याबाबत चौकशी करुन कायावाही 
करण्यात यावी अशा स्वरुपाच्या तिारी येिील स्िाननक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड े करुनही कायावाही झाली नसल्याचे हदनाींक १९ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार सींबींधधताींववरुद्ध कारवाई करून उक्त टे्रन सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 महानगरपामलका क्षेत्रात मलूभतू सोयी सवुवधा ववकास कामाकरीता 
अनदुान योजनेंतगात गठीत केलेल्या सममतीकडून सदर प्रस्तावासाठी 
महानगरपामलकेस अनदुान मींजूर केलेले होत.े परींत ु प्रत्यक्षात सदर अनदुान 
महानगरपामलकेस प्राप्पत झालेले नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
सींबींधधत एजन्सीने महानगरपामलकेच्या टे्रन ड्रायव्हरला प्रमशक्षण देवनू 

ममनी टे्रन सरुु केलेली होती. तिावप, सदर ममनीटे्रनमध्ये ताींबत्रक बबघाड 
झाल्यामळेु ममनी टे्रन बींद ठेवण्यात आलेली आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) औरींगाबाद महानगरपामलकेच्या एन-८ मसडको येिील बॉ्ननकल 
गाडानमध्ये लहान मलुाींसाठी सन २०१४ च्या आधिाक वर्ाात ममनी टे्रन सरुु 
करण्यात आलेली होती. तिावप, सदर ममनी टे्रनमध्ये ताींबत्रक बबघाड 
झाल्यामळेु तसेच सींबींधधत एजन्सीला देयक प्राप्पत न झाल्यामळेु 
सदय:जस्ितीत सदर ममनी टे्रन अदयापपयतं कायारत झालेली नाही. सींबींधधत 
एजन्सीला देयक अदा केल्यानींतर त्याींच्यामाफा त ममनीटे्रनची दरुुस्ती करुन 
घेऊन नागररकाींसाठी ममनी टे्रन सरुु करण्यात येईल, असे औरींगाबाद 
महानगरपामलकेने कळववललेे आहे. 
(६) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात मॅहरिेत्तर व्यावसातयि अभ्याक्रमाांसाठी जात प्रमाणपत्राची 

सक्ती िेली जात असल्याबाबत 
  
(३१) ४११२६ (०६-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात काही अ्यासिमाींसाठी मॅहट्रकेत्तर व्यावसानयक अ्यािमाींसाठी 
जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अ् लाग ू नसताना त्यासाठी सक्ती केली 
जात असल्याने हजारो ववदयािी त्रस्त झाले असल्याच ेहदनाींक २३ जानेवारी, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, शासनाने प्रशासनाला स्वयींस्पष् आदेश देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयातींगात मॅहट्रकेत्तर 

ववदयार्थयाासाठी औदयोधगक प्रमशक्षण सींस्िा +२ स्तरावरील उच्च माध्यममक 
व्यवसाय अ्यासिम +२ स्तरावरील जव्दलक्षी व्यवसाय अ्यासकम 
राबववण्यात येतात. यामध्ये आरक्षक्षत जागाींवर प्रवेशासाठी जात प्रमाणपत्राची 
आवश्यकता असत.े जात प्रमाणपत्र नसणाऱ् या उमेदवाराींचा ववचार खुल्या 
जागासाठी केला जातो. 
(२) व (३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापरू येथे राज्य मागासवगीय आयोगाला तनवेदन सादर िरताना 
श्री.शांिरराव मल ांग ेयाांच्यावर हल्ला िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३२) ४१२६० (०२-०८-२०१८). श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू येि े राज्य मागासवगीय आयोगाला ननवेदन सादर करताना 
ओबीसी समाजाचे श्री शींकरराव मल ींग ेयाींच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचे माहे 
मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ओबीसी समाज सनदशीर मागााने राज्य मागासवगीय 
आयोगाला ननवेदन सादर करीत असताना त्याींच्यावर हल्ला करण्याचे कारण 
काय आहे, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०५-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राप्पत क्रफयाादीवरून सदर बझार पोलीस स््ेशन, सोलापरू 
शहर येिे ग.ुर.नीं. ३३६/२०१८ भा.दीं.वव.स.कलम ३५५, ३४१, ४२७, ३२३, ५०४, 
५०६, ३४ प्रमाणे हदनाींक ०४/०५/२०१८ रोजी गनु्हा दाखल करण्यात आलेला 
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असनू, याप्रकरणी हदनाींक ३०/०६/२०१८ रोजी मा.न्यायालयात दोर्ारोपपत्र 
सादर करण्यात आले आहे. 
 सदर गनु्हा न्यायप्रववष् आहे.  
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील सांयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुताम्याांच्या  
वारसाांचा शोध घेऊन त्याांना घर देण्याबाबत 

  
(३३) ४१३८१ (०२-०८-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नावेिर, श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सींयकु्त महाराषट्र चळवळीतील १०५ हुताम्याींच्या वारसाींना सन 
२०१२ मध्ये घरे देण्याच े शासनाने जाहीर केल्यानसुार आजपयतं दोनच 
वारसाींनी अजा केल,ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवाररत वारसाींचा शोध म्हाडा प्राधधकरणाला लागललेा नाही वा 
शोध घेण्यात अपयश आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हुताम्याींच्या वारसाींचा शोध घेण्याकरीता शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (२३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

उपध्यक्ष तिा मखु्य कायाकारी अधधकारी. महाराषट्र गहृननमााण व 
क्षेत्रववकास प्राधधकरण याींच्याकडून प्राप्पत अहवालानसुार. हदनाींक २८/०६/२०१२ 
रोजी एकूण ६९२५ घराींची सोडत काढण्यात आली, त्यामध्ये मुींबई ममल 
मधील एकूण २३ सदननका महाराषट्र राज्य ननममातीच्या चळवळीत हुतात्मे 
झालेल्या धगरणी कामगाराींच्या वारसाींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत. 
सदर २३ सदननकाींपकैी हुतात्मे झालेल्या धगरणी कामगाराींच्या वारसाींपकैी 
श्रीमती रुजख्मणी कृषणा मश ींदे याींना हदनाींक १२/०६/२०१३ रोजी व      
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श्रीमती चीं्र भागा मभकाजी रींगा्े याींना हदनाींक १४/०८/२०१४ रोजी अशा दोन 
वारसाींना शासनाच्या ननदेशानसुार मोफत सदननकेचे मोफत ववतरण करण्यात 
आलेले आहे. राखीव २३ सदननकाींपकैी २१ सदननका ववतरण अभावी ररक्त 
आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. म्हाडाच्या मुींबई मींडळामाफा त Whats App या 
सोशल ममडीयाव्दारे हुतात्मा धगरणी कामगाराींसाठी राखीव ठेवण्यात आलले्या 
घराींबाबत माहहती प्रमसध्द करुन सींबींधधत हुतात्मा धगरणी कामगाराींच्या 
वारसाींना म्हाडाकड ेअजा सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले होत.े त्या 
अनरु्ींगाने १० अजा म्हाडा कायाालयास प्राप्पत झाले असनू याबाबतची छाननी 
कामगार ववभागामाफा त करुन पढुील कायावाही करण्यात येणार आहे.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही 

___________ 
 

राज्यात औद्योधगि मशक्षण व प्रमशक्षण सांस्थाांतगात  
तनयममत वेतन शे्रणीतील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(३४) ४१५१५ (०२-०८-२०१८). श्री.सततश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे, प्रा.अतनल 
सोले, श्री.नागोराव गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८००८ ला हदनाांि ७ माचा, २०१८ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात औदयोधगक मशक्षण व प्रमशक्षण सींस्िाींतगात ननयममत वेतन 
शे्रणीतील १४६३५ मान्य पदापकैी ४२७१ पदे ररक्त असनू औरींगाबाद ववभागात 
१२३१ ननदेशकाींची गरज असनू त्यापकैी ६७८ पदे भरललेी आहेत तर ४६१ पदे 
ररक्त आहेत तसेच मराठवाड्यातील बहुतके आय.्ी.आय. मध्ये प्रभारी 
प्राचाया कायारत ननदेशकाींची पदे ररक्त असल्याने ववदयार्थयांना आवश्यक/परेुश े
मशक्षण ममळण्यास अडचणी येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उच्च माध्यममक व्यवसाय अ्यासिम राबववणाऱ् या सींस्िाना 
सन १९८८ पासनू वेतनेत्तर अनदुान व उच्च माध्यममक व्यवसाय 
अ्यासिमात सधुारणा क्रकती वेळा करण्यात आली असनू यींत्रसामगुी व 
हत्याराींसाठी क्रकती अनदुान देण्यात आले आहे, 
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(३) तसेच राज्यात सनैनक भरतीसाठी उच्च माध्यममक व्यवसाय अ्यासिम 
पणूा केलेल्या ववदयार्थयांना सामावनू घेतले जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानरु्ींगाने 
ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच उच्च माध्यममक व्यवसाय अ्यासिमाच्या 
ववदयार्थयांना मशकाऊ उमेदवार ममळण्यासाठी शासनाने कोणती 
उपाययोजना/कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२२-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाची एकूण मींजूर 
पदे १४६३५ असनू त्यापकैी भरलेली पदे ९९११ व ररक्त पदे ४७२४ आहेत. 
औरींगाबाद ववभागातील औदयोधगक प्रमशक्षण सींस्िाींमधील मशक्षकीय एकूण 
मींजूर पदे १०७८ असनू त्यापकैी भरलेली पदे ६६४ व ररक्त पदे ४१४ आहेत.  
 दरम्यान, ज्या सींस्िेत पदे ररक्त आहेत, अशा पदाींवर अन्य कमाचारी 
सेवावगााने भरण्यात आल े आहेत. तसेच, ज्या हठकाणी कमाचारी उपलब्ध 
झालेले नाहीत, अशा व्यवसायाींकरीता सींस्िाींस्तरावरुन तामसका तत्वावर 
नेमणुक करुन पदे भरण्याींत आली आहेत. ज्या औदयोधगक प्रमशक्षण 
सींस्िेमध्ये प्राचायांची पदे ररक्त आहेत, त्या हठकाणी जवळच्या सींस्िेतील 
प्राचायांना अनतरीक्त कायाभार सोपववण्यात आलेला असनू औदयोधगक 
प्रमशक्षण सींस्िाींतील प्रमशक्षणाचे कामकाज सरुळीतपणे सरुु आहे.  
(२) सन १९८८-८९ पासनू सन २०१७-१८ पयतं उच्च माध्यममक व्यवसाय 
अ्यासिम राबववणाऱ् या सींस्िाींना रुपये ३०,१५,४२,०००/- इतके अनदुान 
देण्यात आल े आहे. उच्च माध्यममक व्यवसाय अ्यासिम सन १९८८-८९ 
पासनू सरुु करण्यात आले व त्यात एकदाच कौशल्य ववकास व उदयोजकता 
ववभाग, शासन ननणाय, िमाींक जव्हओसी-२०१५/प्र.ि.९६/व्यमश-४,       
हदनाींक २७/११/२०१५ नसुार सधुारणा करण्यात आली आहे.  
 उच्च माध्यममक व्यवसाय अ्यासिम राबववणाऱ् या सींस्िाींना सन 
१९८८ पासनू यींत्रसामगु्री व हत्याराींसाठी रुपये ३५४४.१३ लाख इतके अनदुान 
देण्यात आले आहे.  
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) व (५) उच्च माध्यममक व्यवसाय अ्यासिम (HSC Vocational) या 
शकै्षणणक अहातलेा कें ्र  शासनाचे सींरक्षण खात,े उच्च माध्यममक ववज्ञान 
आणण कला शकै्षणणक अहाताींशी समकक्ष मानत नसल्याने सींरक्षण 
खात्यामधील अनेक पदाींसाठी हे ववदयािी अपात्र ठरतात, हे खरे आहे. 
सेवाप्रवेश ननयम हे प्रत्येक ववभागाचे वेगवेगळे असल्यामळेु त्यामध्ये उच्च 
माध्यममक व्यवसाय अ्यासिमाच्या ववदयार्थयांचा समाववष् करण्याची बाब 
कौशल्य ववकास व उदयोजकता ववभागाच्या अखत्याररत नाही.  
 व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाच्या अखत्याररतील पदाींचा 
आढावा घेऊन आकृनतबींध मींजूर करण्याबाबतची कायावाही ववत्त ववभागाच्या 
सल्ल्याने सरुू आहे. आकृनतबींध मींजूर झाल्यानींतर ररक्त पदे भरण्याबाबतची 
कायावाही करण्यात येईल. 
 दरम्यान, प्रवेमशत प्रमशक्षणार्थयांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये 
म्हणून सींस्िास्तरावरील मशल्प ननदेशकाींच्या ररक्त पदाींवर तामसका तत्वावर 
पयाायी मशक्षकाींची नेमणुक सींस्िास्तरावरुन करण्यात आली असनू 
ववदयार्थयांचे प्रमशक्षण सरुु आहे. तसेच, ज्या औदयोधगक प्रमशक्षण सींस्िमेध्ये 
प्राचायांची पदे ररक्त आहेत त्या हठकाणी जवळच्या सींस्िेतील प्राचायांना 
अनतरीक्त कायाभार सोपववण्यात आलेला असनू औदयोधगक प्रमशक्षण 
सींस्िाींतील प्रमशक्षणाचे कामकाज सरुळीतपणे सरुु आहे. 
 जुन्या ३० व्यवसाय अ्यासिमाींपकैी २८ व्यवसाय अ्यासिमाींचा 
समावशे अपँ्रेह्समशप ॲक््मध्ये करण्यात आलेला होता. परींत ु नवीन 
पनुराधचत व्यवसाय अ्यासिमानसुार काही व्यवसाय अ्यासिम एकबत्रत 
करुन ३० ऐवजी २० नवीन पनुराधचत व्यवसाय अ्यासिम तयार करण्यात 
आलेले आहेत. त्या अ्यासिमाींचा समावेश ॲप्रेंह्समशप ॲक््मध्ये 
करणेबाबत Central Apprenticeship Council (CAC), नवी हदल्ली याींना 
व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण सींचालनालयाचे पत्र हदनाींक २२ नोव्हेंबर, २०१६ 
व हदनाींक २२ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये कळववण्यात आले असनू 
सींचालनालयस्तरावरुन पाठपरुावा सरुु आहे.  
  

___________ 
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राज्यात पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदववण्यात आलेल्या गुनहयाांतील 
आरोपीांना अटि िरण्याबाबत 

  
(३५) ४१५८९ (०२-०८-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ववक्रम 
िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१७ मध्ये ववववध पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदववण्यात 
आलेल्या खून, मारामाऱ्या, दरोड,े जबरी चोरी, बलात्कार, दखुापत आहद 
प्रकारच्या ८६७५० गनु्हयाींपकैी ६५ हजार गनु्हयाींतील आरोपीींना अदयाप अ्क 
करण्यात आले नसल्याचे एका पहाणीमध्ये ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०८-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 सन २०१७ च्या वर्ा अखेर डडसेंबर मामसक गनु्हे अहवालावरुन 
राज्यात २०१७ मध्ये ववववध पोलीस ठाण्यामध्ये नोंदववण्यात आलेल्या खून, 
मारामाऱ्या, दरोड,े जबरी चोरी, बलात्कार, दखुापत आहद प्रकारच े५६२१७ गनु्हे 
दाखल असनू त्यापकैी ५२४७१ गनु्हे उघड आहेत. तसेच या गनु््याींपकैी 
३११८० गनु््याींच े दोर्ारोप पत्र व त्या गनु््याींतील आरोपीींना अ्क करुन 
प्रकरणे न्यायालयात पाठववण्यात आली आहेत. उवाररत गनु्हे पोलीस 
तपासावर आहेत. 
(२) सन २०१७ मधील गनु््याींचे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ९३.२५% असनू 
न्यायालयात दोर्ारोपपत्र पाठववलेल्या प्रकरणाींचे प्रमाण ५५.४१% आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही 
  

___________ 
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नगरपामलिाांमध्ये खाजगी अमभयांत्याांच्या सहाय्याने प्रिल्प अहवाल 

तयार िरण्यात येत असल्याबाबत 
  
(३६) ४२०४६ (३०-०८-२०१३). श्री.गोपीकिसन बाजोररया : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक गहृननमााण व झोपडपट्टी ववकास योजनेंतगात घरकुल योजना 
व भमूीगत ग्ार योजना या शासनाच्या महत्वाकाींक्षी योजना आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्रातील अ, ब, क व ड दजााच्या नगर पामलकाींमध्ये 
अमभयींत्याींच्या सहाय्याने तपमशल प्रकल्प (डी.पी.आर.) अहवाल बनववण्यात 
येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एका महानगरपामलकेत एकाच स्कीमच ेअनेक तपशील प्रकल्प 
अहवाल (डी.पी.आर.) तयार करण्यात येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सारखेच तपशील प्रकल्प अहवाल (डी.पी.आर.) प्रत्येक 
महानगरपामलकेमध्ये सादर करण्यात येतात व कोट्यवधील रुपयाींची देयके 
काढण्यात येतात, मात्र प्रत्यक्षात अनेक हठकाणी घरकुल योजनाींचे काम सरुु 
देखील झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सींदभाात शासन स्तरावरुन काय कायावाही सरुु आहे ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१०-०९-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कें ्र  शासन परुस्कृत "जवाहरलाल नेहरु राषट्रीय शहरी पनुरुत्िान 
अमभयान" अींतगात शहरी गरीबाींकरीता मलुभतू सवुवधा (बीएसयपुी) व 
एकाजत्मक गहृननमााण व झोपडपट्टी ववकास कायािम (आयएचएसडीपी) या 
घरबाींधणी सोयी सवुवधा परुववण्याबाबतच्या योजना कायााजन्वत केलेल्या 
आहेत. सदर योजनेची अींमलबजावणी व सववस्तर प्रकल्प अहवाल स्िाननक 
स्वराज्य सींस्िेमाफा त तयार करण्यात येतात. 
(३) व (४) हे खरे आहे. 
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 सींबींधधत स्िाननक स्वराज्य सींस्िाींच्या कायाक्षते्रात त्याींनी केलेल्या 
सवेक्षण व जागेची पाहणी करुन उपलब्धतनेसुार ववववध ्प्पप्पयाींतगात सववस्तर 
प्रकल्प अहवाल सादर केलेले असनू, अशा सववस्तर प्रकल्प अहवालाना कें ्र  
शासनाची मींजूरी प्राप्पत झाली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 
नागपूर महानगरपामलिेन ेशहरातील मालमत्ताांच ेसवेक्षण िरण्याची 

जबाबदारी हदलेल्या सायबरटेि मसस्टीम ॲण्ड सॉफ्टवेअर  
िां पनीने सवेक्षणाच ेिाम पूणा िरण्याबाबत 

  
(३७) ४२१३२ (०२-०८-२०१८). प्रा.जोगेनद्र िवाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू महानगरपामलकेने शहरातील मालमत्ताींचे सवेक्षण करण्याची 
जबाबदारी सायबर्ेक मसस््ीम ॲण्ड सॉफ््वअेर कीं पनीकड े हदल्यानींतर 
कीं पनीने ननधााररत कालावधीत सवेक्षणाचे काम पणूा केलेले नसल्याची बाब 
माहे म,े २०१८ च्या दसुऱ्या आठवड्यात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीने केलेल्या सवेक्षणात मोठ्या प्रमाणात त्रु् ी 
असल्यामळेु कर वसलुीच ेउहिष् महानगरपामलकेला गाठता आले नसल्यामळेु 
सदर कीं पनीने केलेली चकूी सधुारण्यासाठी प्रोजके्् मॅनेजमें् कन्सल ी्ं् 
(पीएमसी) ची ननयकु्ती करण्यात आली असनू त्याींचा खचा महानगरपामलका 
अदा करणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सायबर्ेक कीं पनीला कोणत्याही प्रकारचा दींड लावण्यात 
आलेला नसल्यामळेु सदर कीं पनीकडून पीएमसीचे रक्कम वसलू करण्याबाबत 
तसेच सवेक्षणाच्या कामाची हदलेली रक्कम दींडासह वसलू करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१९-१०-२०१८) : (१) ताींबत्रक अडचणी तसेच कीं पनीच्या 
ननयींत्रणाबाहेरील कारणामळेु मालमत्ता सवेक्षण होवनू डा्ा जमा न झाल्याचे 
मे, २०१७ मध्ये ननदशानास आले आहे. 
(२) कीं पनीने सवेक्षणात मोठ्या प्रमाणात त्रु् ी केली व त्यामळेु वसलुीचे 
उहिष् महानगरपामलकेला गाठता आले नाही, ही बाब खरी नाही. 
 तसेच यासाठी कोणत्याही पीएमसी ची ननयकु्ती करण्यात आलेली 
नाही. तिावप, मालमत्ता कर व कर आकारणी ववभागाच्या कामात 
पारदशाकता व ससुतु्रता आणण्याच्या हेतनेू आर.पी.एफ. प्रक्रिया राबवनू 
पीएमसी च्या ननयकु्ती करण्याबाबत स्िायी सममतीने हदनाींक १०/०५/२०१८ 
ठरावा अन्वये मींजुरी प्रदान केलेली असनू, त्यानसुार उधचत कायावाही सरुु 
असल्याच,े आयकु्त, नागपरू महानगरपामलका याींच्या अहवालात नमदू आहे. 
(३) व (४) उक्त खाजगी सींस्िेदवारा गोळा केलले्या डा्ामध्ये व वास्तववक 
डा्ामध्ये आरपीएफ दस्ताऐवजातील कलमानसुार ठरवनू हदलेल्या मयाादेपेक्षा 
जास्त त्रु् ी आढळल्यास सींबींधधत कीं पनीवर दींड आकारण्याची तरतदू आहे, 
त्यानसुार उधचत कायावाही केली जात असल्याचे, आयकु्त, नागपरू 
महानगरपामलका याींच्या अहवालात नमदू करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रमुख शहरात नगररचना योजनाांच्या (टीपी स्िीम) 
अांमलबजावणीस ववलांब होत असल्याबाबत 

  
(३८) ४२२८७ (०२-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  
भाई जगताप, अॅड.हुस्नबान ू खमलरे्, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रमखु शहरात नगररचना योजनाींच्या (्ीपी स्कीम) 
अींमलबजावणीस होणारा ववलींब ्ाळण्यासाठी नगररचना आणण मलू्यननधाारण 
सींचालनालयाकडून ्ीपी स्कीमसाठी नववन धोरण आखण्यात येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सींचालनालयाकडून पाच सदस्यीय ववचारग् 
(धिींक ्ॅक) स्िापन करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववचारग् यासींदभाातील ननयमावली कधीपयतं तयार 
करणार आहे व त्याकरीता क्रकती कालावधी ननधााररत करण्यात आला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१६-१०-२०१८) : (१) अशी बाब नाही,  
 तिावप अधधननयमातील तरतदुीींनसुार नगर रचना योजना जलदगतीने 
तयार करणेसाठी उपयकु्त मागादशाक सचूना तयार करण्याची बाब नगर 
रचना सींचालनालयाच्यास्तरावर ववचाराधीन आहे.  
(२) नाही. तिावप, सींचालनालयामध्ये सवाच महत्वाच्या व धोरणात्मक 
बाबीींवर ववचार-ववननमय करण्यासाठी सींचालनालयाच्यास्तरावर एक ववचारग् 
गठीत करण्यात आला आहे.  
(३) कालावधी ननजश्चत करण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

म्हाडामधील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(३९) ४२३५९ (०२-०८-२०१८). डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडामध्ये अमभयींता, मलवपक, मशपाई तसेच भाड ेवसलू करणारे कमाचारी 
असे एकूण ४६० पदे ररक्त असल्याच े हदनाींक १ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पदे ररक्त असल्यामळेु म्हाडाच्या कामकाजावर पररणाम 
होत असनू सवासामान्याींना अडचणी ननमााण होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन म्हाडामधील ररक्त 
पदाींचा आढावा घेऊन पदे भरण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश महेता (१२-१०-२०१८) : (१) म्हाडामध्ये हदनाींक १/१२/२०१७ रोजी 
एकूण ४३४ पदे ररक्त होती.  
(२) म्हाडा प्राधधकरणाच्या आस्िापनेवर अमभयींता सींवगाात ५६७, 
मलपीक/भाडवेसलुीकार सींवगाात ९९७ व मशपाई सींवगाात २७४ पदे मींजूर आहेत. 
यापकैी ररक्त पदाींची सींख्या साधारणत: २०% इतकी आहे. ८०% इतकी पदे 
भरलेली असल्याने कामकाजावर पररणाम होत नाही. 
(३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयात आरक्षणाने पदोन्नती देण्याबाबत प्रकरण 
प्रलींबबत असल्यामळेु केवळ खुल्या प्रवगाातनू पदोन्नतीने पदे भरण्याबाबतची 
कायावाहीदवारे म्हाडा प्राधधकरणाच्या आस्िापनेवरील ररक्त असलले्या 
पदाींपकैी जानेवारी, २०१८ पासनू ताींबत्रक सींवगाातील २४ पदे व अताींबत्रक 
सींवगाातील २० पदे पदोन्नतीने तसेच अनकुीं पा तत्वावर कननषठ मलपीक 
सींवगाात १ पद व मशपाई सींवगाात ३ पदे भरण्यात आली आहेत. 
 मा.सवोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीने आरक्षणाबाबत हदलले्या 
ननकालानसुार प्राप्पत होणाऱ् या मागादशाक सचूनाींनसुार ररक्त पदे 
भरण्याबाबतची उधचत कायावाही करण्याबाबत म्हाडा प्राधधकरणास 
कळववण्यात येईल. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण भागातील महा-ई-सेवा व सीएससी  
िें द्र सुरु िरण्याबाबत 

  
(४०) ४२३६१ (०२-०८-२०१८). डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागात सदय:जस्ितीत आधारकाडा योजनेचा बोजवारा 
उडाला असनू शासनाच्या नवीन ननयमावलीनसुार शासकीय जागेत सरुु 
असलेल्या कें ्र ाना आधार नोंदणीचे अधधकार हदल्याने ग्रामीण भागातील  
महा-ई-सेवा व सीएससी कें ्र  बींद झाल्याने नागरीकाींना आधारकाडा काढणे व 
दरुुस्ती करणे अशक्य झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रत्येक गावाच्या 
लोकसींख्येच्या आधारे गरजेइतकी आधार नोंदणी व दरुुस्ती कें ्ेर  चाल ू
ठेवण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (११-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. महाराषट्रातील ववववध 
शासकीय कायाालयामध्ये एकूण ३३१३ आधार कायमस्वरुपी नोंदणी कें ्ेर  
स्िापन करण्यात आली आहेत. आधारकाडा नोंदणी व मशीन दरुुस्तीच ेकाम 
महा-ई-सेवा व सीएससी कें ्र ामध्ये सरुळीतपणे चाल ूआहे. 
(२) हे खरे आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे प्रत्येक जजल््यात आधार 
नोंदणी कें ्र ाची सींख्या ननजश्चत करण्यात आली असनू त्यानसुार जास्तीत 
जास्त आधार यींत्रणे वा्प करण्यात आली आहेत. तिावप ज्या जजल््यामध्ये 
आधार यींत्रणाची सींख्या कमी असल्याचे आढळून आली आहे व ज्या 
जजल््यामध्ये आधार यींत्रणाची सींख्या अधधक आहे तिेील आधार यींत्रणे 
स्िींलातरीत करण्याच्या सचूना सींबींधधत जजल्हाधधकाऱ्याींना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  
पुणे महानगरपामलिेतील ितनष्ट्ठ अमभयांता स्थापत्य व ववद्युत सेवा 

पदे ज्येष्ट्ठतेनुसार न भरल्याबाबत 
  
(४१) ४२६०४ (०२-०८-२०१८). श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपामलकेने सन २०१७ मध्ये खात्याींतगात पदोन्नती करण्याच े
पररपत्रक काढले असनू एक वर्ााने जाहीर केलेल्या प्रिम सेवाज्येषठता यादी 
९ स्िापत्य इलेजक्ट्रकल अमभयींत्याींची नावे असताना अींनतम यादीत पाच नावे 
सेवाजेषठता म्हणून जाहीर करणे, त्यातील चार नावे वगळणे, वगळलेल्या 
चार अधधकाऱ्याींच्या नावाींना मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार 
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डडप्पलोमास लाग ू नसतानाही चुकीचे ननकर् लावनू पणेु महानगरपामलकेने 
मा.सवेच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याची बाब माहे मे, २०१८ 
च्या दसुऱ्या सप्पताहात ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार उक्त प्रकरणी पणेु महानगरपामलकेच्या 
जबाबदार अधधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२९-०९-२०१८) : (१) व (२) पणेु महानगरपामलकेमधील 
वगा ३  व ४ मधील शडे्यलू मान्य पदावर कायारत सेवकाींमधून कननषठ 
अमभयींता (स्िापत्य/ववदयतु) या पदावर बढतीने नेमणूकीसाठी ववहहत केलेली 
शकै्षणणक अहाता धारण करणाऱ्या सेवक/कमाचारी याींना कननषठ अमभयींता 
(स्िापत्य/ववदयतु) वगा-३ या पदावर बढतीने नेमणकू देणेबाबत हदनाींक 
२१/०४/२०१७ अन्वये पररपत्रक प्रस्ततु करणेत आले होत.े त्यानसुार कननषठ 
अमभयींता (स्िापत्य) या पदासाठी एकूण १० उमदेवाराींचे अजा प्राप्पत झाले 
होत.े छाननी अींती १० अजांपकैी ६ अजा पात्र झाले. उवाररत ४ अजादाराींना 
जे.आर.एन. राजस्िान ववदयापीठामधून डी.सी.ई. पदववका प्राप्पत केल्याने 
सींबींधधत ववदयापीठाकडून खातरजमा करणेस व मा.सवुप्रम को ा् याींचेकडील 
आदेशाचे अनरु्ींगाने ववधी ववभाग, पणेु महानगरपामलका याींचेकडून अमभप्राय 
घेण्यात आले व त्यानसुार कायावाही करण्यात आली आहे. तसेच 
ववश्वववदयालय अनदुान आयोग याींचे हदनाींक १३/११/२००७ च्या पत्राच्या 
आधारे पवूी ननवड केलेले ५ उमेदवार उवाररत ४ उमदेवार याींच्या पदोन्नतीच्या 
पढुील कायावाही करण्यात येत आहे, असे पणेु महानगरपामलकेने कळववले 
आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
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नागपूर येथील ममहान प्रिल्पग्रस्ताना मोबदला देण्याबाबत 
  
(४२) ४२६२८ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येिील ममहान प्रकल्पामध्ये स्वस्त दरात जममनी देण्यात येवनूही 
तिेे उदयोग सरुु करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ममहान प्रकल्पातील शतेकऱ्याींच्या क्रकती वारसाींना नोकरी 
देण्यात आली असनू क्रकती प्रकल्पग्रस्ताींच्या केसेस मोबदल्यासाठी ममहान 
को्ाामध्ये प्रलींबबत आहे तसेच ममहान प्रकल्पाची सरुुवात केव्हा पासनू झाली 
असनू ममहान प्रकल्पाकरीता क्रकती जमीन अधधग्रहहत केली आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 ववशरे् आधिाक क्षते्रातील ववकमसत भखूींड हे महाराषट्र ववमानतळ 
ववकास कीं पनीच्या सींचालक मींडळाने मींजूर केलेल्या ननयोजजत दराने देण्यात 
येतात. तसेच सेझ बाहेरील भखूींड सवासाधारणपणे ननववदा प्रक्रियेचा अवलींब 
करुन आवी्ं ीत करण्यात येतात. सेझमध्ये एकूण ७७ तर सेझ बाहेर २८ 
उदयोगाींना भखूींड आवी्ं ीत केले आहेत. सध्या सेझमध्ये ३० उदयोग कायारत 
असनू आणखी ५ उदयोजकाींनी त्याींना वा्प करण्यात आलेल्या भखूींडावर 
बाींधकाम सरुु केले आहे. येत्या ६ महहन्यात आणखी १३ उदयोग बाींधकाम 
सरुु करण्याच्या तयारीत आहेत. सेझ बाहेरील क्षते्रामध्ये ९ उदयोग कायारत 
असनू ४ उदयोगाींच्या आवी्ं ीत भखूींडावर बाींधकाम सरुु आहे. तसेच या 
क्षेत्रामध्ये ८ उदयोग बाींधकाम सरुु करण्याच्या तयारीत आहेत. ज्या 
उदयोगाींनी कामे सरुु केलेली नाहीत, त्याींचेकड ेपाठपरुावा करण्यात येत असनू 
त्याींचेकडून याबाबत सकारात्मक प्रनतसाद ममळत आहे. 
(२) ममहान प्रकल्पग्रस्ताींकरीता रोजगार / स्वयींरोजगाराकरीता क्षमता ववकास 
प्रमशक्षण कायािम राबववण्यात येत असनू या कायािमाींतगात प्रकल्प बाधधत 
गावाींचे सव्हेक्षण करण्यात आलेले आहे. त्यानसुार १२५२ कु्ुींबातील प्रत्येकी 
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एका व्यक्तीस रोजगार / स्वयींरोजगाराकरीता त्याींचे इच्छेनसुार प्रमशक्षण 
देण्यात आले आहे. तसेच ममहान प्रकल्पात कायारत ववववध कीं पन्याींमध्ये 
समुारे १०,५०० व्यक्तीींना त्याींचे शकै्षणणक अहातनेसुार नोकरी देण्यात आलेली 
असनू, यापकैी ८५% उमेदवार हे नागपरू, अमरावती महसलू ववभागातील 
आहेत. तर सदर ८५% उमेदवाराींपकैी १०% उमेदवार हे ममहान प्रकल्पग्रस्त 
आहेत. 
 ममहान प्रकल्प नागपरूकरीता सींपाहदत केलेल्या जममनीबाबत 
भसूींपादन अधधननयम १८९४ चे कलम १८ अींतगात एकूण ११७९ सींदभा अजा 
न् यायालयात दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यापकैी आजपावेतो ५२५ 
प्रकरणात न्यायालयाने ननकाल पारीत केललेे आहेत. ननकाल लागलेल्या 
प्रकरणात ननयमानसुार सवा प्रक्रिया पणूा करुन सींबींधधत उपजजल्हाधधकारी 
(भसूींपादन) हे न्यायालयात मोबदल्याची रक्कम जमा करतात. आजपावेतो 
एकूण २०८ प्रकरणात एकूण १०४.८९ को्ी रुपये न्यायालयात जमा करण्यात 
आलेले आहेत. 
 इ.स. २००२ साली महाराषट्र ववमानतळ ववकास कीं . मयाा. ची स्िापना 
झाली असनू, सन २००६ मध्ये ममहान प्रकल्पासाठी ववशरे् ननयोजन 
प्राधधकरण (Special Planning Authority) म्हणून मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
 ममहान प्रकल्पासाठी एकूण २९६२.२९ हे.आर. जमीन भसूींपादन 
अधधननयम १८९४ च्या तरतदुीनसुार सींपाहदत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  
नागपूर जजल््यातील ववमाधारि शतेिऱ्याांना ववम्याचा लाभ देण्याबाबत 
  
(४३) ४३०९१ (०२-०८-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर, श्री.ववजय ऊर्ा  भाई धगरिर : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपरू जजल््यातील नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींनी ववमा काढूनही ववमा 
कीं पन्याींच्या ननषकाळजीपणामळेु ४८ हजार शतेकऱ् याींना ववम्याचा लाभ 
ममळाला नसल्यामळेु शतेकरी आधिाक अडचणीत आले असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना ववम्याचा लाभ देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना खरीप २०१७ अींतगात नागपरू 
जजल््यातील ५००६९ शतेकऱ्याींनी योजनेत सहभाग घेतला आहे. प्रस्ततु 
योजनेच्या मागादशाक सचूनाींनसुार ववमा कीं पनीमाफा त प्राप्पत अींतररम 
अहवालानसुार नागपरू जजल््यातील १८६१ पात्र शतेकऱ्याींना रुपये १.८९ को्ी 
इतकी नकुसान भरपाई ववमा कीं पनीमाफा त अदा करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण + २ स्तर अांतगात  
मशक्षिाांना वाढीव गे्रड वेतन ममळण्याबाबत 

  
(४४) ४३२३० (०२-०८-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात व्यवसाय मशक्षण व प्रमशक्षण + २ स्तर अींतगात वेगवेगळे 
कौशल्याधधष्ीत अ्यासिम सरुु करण्यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अ्यासिमाला अध्यापन करीत असलेल्या मशक्षकाींचा 
ग्रेड वेतन व उच्च माध्यममक स्तरावर काम करणाऱ् या मशक्षकाींचे ग्रेड वेतन 
यामध्ये तफावत असनू सदर मशक्षकाींना उच्च माध्यममक मशक्षका प्रमाणे गे्रड 
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वेतन ममळण्यासाठी ववववध मशक्षक सींघ्नाकडून मागणी करण्यात येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे व याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२२-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पणूावेळ मशक्षक (सधैाींनतक), + २ स्तरावरील उच्च माध्यममक व्यवसाय 
अ्यासिम व उच्च माध्यममक स्तरावरील काम करणाऱ्या मशक्षकाींच े ग्रेड 
वेतन यामध्ये कोणतीही तफावत नाही. 
 व्होकेशनल इन्स्ट्रक््सा ह्चसा असोमशएशन सींघ्नेने पणूावेळ मशक्षक 
(प्रात्यक्षक्षक) याींना उच्च माध्यममक स्तरावर काम करणाऱ्या पणूावेळ 
मशक्षकाींप्रमाणे वेतनशे्रणी ममळावी याबाबतचे ननवेदन हदनाींक १४/१२/२०१७ 
रोजी हदल ेआहे. 
(३) शासनाने हदनाींक १८/१०/२०१६ च्या शासन ननणायान्वये व्यवसाय मशक्षण 
सींचालनालयाींतगात +२ स्तरावरील दववलक्षी व्यवसाय अ्यासिम/उच्च 
माध्यममक व्यवसाय अ्यासिम (एम.एस.सी.व्होकेशनल) राबववणाऱ्या 
मान्यता प्राप्पत शासकीय/अशासकीय अनदुाननत सींस्िामध्ये कायारत असणाऱ्या 
पणूावेळ ननदेशक या पदाचे पदनाम “पणूावेळ ननदेशकाच्या वेतनशे्रणीमध्ये 
पदनाम बदलानींतर कोणताही बदल केला जाणार नाही.” या अ्ीच व इतर 
अ्ीच्या अधधन राहून पणूावळे मशक्षक (प्रात्यक्षक्षक) अस ेकेलेले आहे. 
 श्री.सनुनल हरी पवार, श्री.मकुुीं द खादवे व अजस्मता कापसे याींनी 
पणूावेळ मशक्षकाप्रमाणे (सधै्दाींनतक) वेतनशे्रणी ममळणेबाबत. मा.उच्च 
न्यायालयामध्ये रर् याधचका दाखल केली असता मा.उच्च न्यायालयाने 
हदनाींक २४/०२/२०१८ च्या आदेशान्वये “This Court Holds that, The full 
time instructions, who will be now called as full time teacher 
(Practical) cannot get equal status with full time teachers 
(theory) and they cannot get equal pay also” असे नमदू करुन 
सदर याधचका फे्ाळण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नाांदेड जजल््यातील भोिर शहरात वाहने उभी राहण्यािरीता  
पाकिा ग झोन उभारण्याबाबत 

  
(४५) ४३४५५ (०२-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल््यातील भोकर शहरात वाहनाींची सींख्या वाढली असनू वाहने 
उभी राहण्यासाठी पाक्रका ग झोन नसल्याने दचुाकी, चारचाकी वाहने रस्त्यावर 
उभी केली जात असल्यामळेु शहरात वाहतकूीस मोठा अडिळा होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शहरात वाहनतळाींची ननममाती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१५-०९-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) नाींदेड जजल््यातील भोकर शहरात लवकरात लवकर वाहनतळाींची ननममाती 
करण्यासींदभाात आवश्यकती कायावाही करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, नाींदेड याींना 
ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

पांढरपूर रेल्वे स्थानि येथे नवीन रेल्वे पोलीस स्टेशन  
स्थापन िरण्याबाबत 

  
(४६) ४३९४५ (०२-०८-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींढरपरू रेल्वे स््ेशन येिून मोठ्या प्रमाणात भाववक व प्रवाशाींची वाहतकू 
होत असनू सदर रेल्वे स््ेशनवर मोठ्या प्रमाणात चोरीच्या तिारी ननदशानास 
आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त हठकाणी रेल्वे पोलीस स््ेशन नसल्याने कुडूावाडी येिे 
केस नोंदवावी लागत असल्यामळेु पींढरपरू येिे नवीन रेल्वे पोलीस स््ेशन 
स्िापन करणेबाबत मागणी केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पींढरपरू रेल्वे 
स््ेशनवर नवीन रेल्वे पोलीस स््ेशन स्िापन करणेबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (११-०९-२०१८) : (१) पींढरपरू हे महाराषट्रातील महत्वाच े
तीिाक्षते्र असल्याने तिेे आर्ाढी, कानत ाकी, चैत्री एकादशीस मोठ्या प्रमाणात 
लाखोंनी भाववक येतात तसेच भाववकाींची दररोज वदाळ असत.े पींढरपरू रेल्वे 
स््ेशन येि ेसन २०१५ मध्ये ७, सन २०१६ मध्ये १३, सन २०१७ मध्ये १५ 
व सन २०१८ मध्ये २३ चोरीचे गनु्हे दाखल आहेत.  
(२) पींढरपरू येिे नवीन रेल्वे पोलीस स््ेशन स्िापन करणेबाबत मागणी केली 
जात आहे, हे खरे आहे. 
(३) पींढरपरू रेल्वे स््ेशनवर नवीन रेल्व ेपोलीस स््ेशन स्िापन करणेबाबत 
रेल्वे प्रशासनाची सींमती आवश्यक असल्याने त्याबाबत ववभागीय रेल्व े
प्रबींधक, सोलापरू ववभाग, सोलापरू याींना ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील िात्रज घाटात सुरु असलेल्या अवैध  
खोदिाम व बाांधिाम त्वरीत रोखण्याबाबत 

  
(४७) ४६३९९ (०४-०२-२०१४). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु जजल््यातील कात्रज घा्ात सरुु असलेल्या अवधै खोदकाम व 
बाींधकामाबाबत सींबींधधत पोलीस स््ेशनला नोंदववण्यात आलेल्या गनु््याच्या 
अनरु्ींगाने पोलीस ववभागाकडून तपास सरुु आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, पोलीस तपासात काय आढळून आले व त्यानसुार अवधै 
खोदकाम व बाींधकाम त्वरीत रोखण्याबाबत तसेच अवधै खोदकाम व 
बाींधकाम करणाऱ्याववरुध्द कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०८-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौजे मश ींदेवाडी, ता.भोर येिील ग् नीं. ११२ (अ) मध्ये हायवे लगत 
पजश्चम बाजूस डोंगराचे उताराचे उत्खनन केल्याप्रकरणी राषट्रीय महामागा 
अधधननयम १९५२ चे कलम ८ ब पयाावरण सींरक्षण अधधननयम १९८६ च े
कलम १५(१), (२) अन्वये राजगड ेपो.स््े. येिे ग.ुर.नीं. १६/२०१३ नसुार दोन 
आरोपीींववरोधात गनु्हा दाखल आहे. 
 तसेच सदर आरोपीींनी वरील क्षेत्रात डोंगर उतारावर नसैधगाक प्रवाहास 
अडिळा करुन रस्त े तयार केल े व मा.न्यायालयाचे आदेशाचा गरैवापर 
केल्यामळेु महाराषट्र प्रादेमशक नगररचना अधधननयम १९४९ चे कलम ५२, ५३ 
अन्वये राजगड पोलीस स््ेशन ग.ुन.नीं. १५/२०१३ अन्वये गनु्हा दाखल आहे. 
 उपरोक्त दोन्ही गनु््यात न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल असनू 
गनु्हा न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

मु.पो. पाचल (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) येथील स्थातनि पोलीस 
स्टेशनमध्ये तक्रारदाराांना सांरक्षण देत नसल्याबाबत 

 

(४८) ४८२८६ (१५-०१-२०१४). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म.ुपो. पाचल (ता.राजापरू, जज.रत्नाधगरी) येिील अशोक रघनुाि सिे 
याींच्याकड ेअसलेल्या वपस्तलु परवान्यामळेु त ेगावात दहशत ननमााण करीत 
असल्याची व त्याींच्याववरुध्द तिार देणाऱ्याींना धमकी देत असल्याचे बाब 
माहे नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच, तिेील स्िाननक पोलीस स््ेशनमध्ये अशोक रघनुाि सि ववरुध्द 
तिारी अदखलपात्र घेत असनू तिारदाराींना सींरक्षण देत नसल्याबाबतच े
हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी ननवेदन मा.गहृ मींत्री याींना हदले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुारर दहशत 
माजववणाऱ्या ववरोधात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय   आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
 अजादार याींनी मा.गहृमींत्री याींचेकड े०२/०१/२०१४ रोजी केलेला तिारी 
अजा राजापरू पोलीस ठाणेस दाखल आहे. 
(३) व (४) मौजे पाचल गावचे पोलीस पा्ील तसेच प्रनतषठीत नागररकाींकड े
चौकशी करता रघनुाि सिे याींचकेडून अशा प्रकारच े वतान होत नसल्याच े
साींधगतले. अजादार याींनी पोलीस ठाणे राजापरू येि ेसमक्ष हजर होऊन तिार 
दयावी असे हदनाींक १९/११/२०१४ च्या पत्रान्वये कळववले असनू त्याींनी 
अदयाप कोणतीही तिार हदलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
 

___________ 
 

भातगाव-ततसांग (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) या महहलेिडून लाखो 
रुपयाांच् या जवजासह रोख रिमेची लुटिेल्याबाबत 

  
(४९) ४९०२२ (०१-०७-२०१४). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भातगाव-नतसींग (ता.गहुागर, जज.रत् नाधगरी) या गाडीमध् ये शृींगारतळी 
येिून प्रवास करणाऱ् या एका महहलेकडून हदनाींक २३ नोव् हेंबर, २०१३ रोजी वा 
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त् यासमुारास एका अज्ञात व् यक् तीने लाखो रुपयाींच् या ऐवजासह रोख रक् कम 
चोरी केल् याची तिार पोलीस ननरीक्षक, गहुागर येिे करण् यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननष पन् न झाले आहे व तदनसुार दोर्ीींवर 
कोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 याबबात गहुागर पोलीस ठाण्यात कोणताही गनु्हा/तिारीची नोंद 
नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

खार (मुांबई) येथील पोमलसाांना आपले गणवेश तसचे इतर िाही 
महत् वाच् या वस् तु ठेवण् यासाठी सुववधा देण् याबाबत 

  
(५०) ४९७९३ (०३-०७-२०१४). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खार (मुींबई) येिील पोमलसाींना आपले गणवेश तसेच इतर काही 
महत् वाच् या वस् त ु ठेवण् यासाठी कोणत् याही प्रकारची सवुवधा नसल् याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०१४ मध्ये वा त् यादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पोमलसाींना आपले गणवेश तसेच इतर काही महत् वाच् या वस् त ु
ठेवण् याबाबत शासनाने त् याींना सवुवधा देण् याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२४-०९-२०१८) : (१) खार (मुींबई) पोलीस ठाणेची जागा 
अपरुी असनू, पोलीस ठाण्यामध्ये गणवेश व इतर काही महत्वाच्या वस्त ु
ठेवण्याकरीता सध्याची उपलब्ध असलेली जागा ही अल्प प्रमाणात आहे. 
(२) व (३) खार पोलीस ठाण्याच्या इमारतीकरीता वाढीव एफएसआय प्राप्पत 
करुन सवु्यवजस्ित पोलीस ठाणे इमारत बाींधण्याचा प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मु्र णपूवा सवा प्रक्रिया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मु्र ण: शासकीय मध्यवती मु्र णालय, मुींबई. 


