
  अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
चौथे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१७ 

___________ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 

___________ 
  
नागपरू विभागातील मलूयाांिनास अपात्र असलेलया विनाअनदुाननत माध्यममि 

शाळाांना ममळणाऱ् या अनदुानामध् ये रष्ष्ट्  ाचार लालयाबाबत 
  
(१) १०७८ (२१-०१-२०१५). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू विभागातील नागपरू जिल्ह्यातील ११ शाळा, गडचचरोली 
जिल्ह्यातील २४ शाळा, चींद्रपरू जिल्ह्यातील १ शाळा, गोंदिया जिल्ह्यातील ९ 
विना अनिुाननत माध्यममक शाळाींच ेमलु्हयाींकन करुन त्या अनिुानासाठी पात्र 
नसताना या शाळाींची अनिुान ममळण्यासाठी त्या त्या जिल्ह्याच्या 
मशक्षणाचिकाऱयाींनी मशक्षण सींचालक, पणेु याींचकेड ेसन २०१२-१३ ि २०१३-१४ 
या िर्ाात मशरारस केली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, मशक्षण सींचालक माध्यममक पणेु याींचे कायाालयात सिरहू 
प्रस्तािाींची छाननी करुन त्या अनिुानास अपात्र असल्हयाचे कारण िेऊन 
सिरहू प्रस्ताि मशक्षण उपसींचालक, नागपरू विभाग याींचेकड े मशक्षण 
सींचालकाींनी दिनाींक २१ रेब्रिुारी, २०१४ रोिी परत पाठविल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्हयास, मलु्हयाींकनात अपात्र असलेल्हया शाळाींना पात्र ठरिनू त्या 
शाळाींचे प्रस्ताि अनिुान ममळण्यासाठी मशक्षण सींचालक, पणेु याींचकेड े
पाठविण्यात आले त्यामळेु या सींपणूा प्रकारात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ाचार 
झाला असल्हयाची शक्यता ननमााण झाली आहे, 
(४) अपात्र शाळाींना कोणत्या ननकर्ािर पात्र ठरिनू अनिुानासाठी मशरारस 
करण्यात आली, 
(५) उपरोक् त ्या प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
(६) असल्ह यास, नागपरू विभागातील िोर्ी असलेल्हया मशक्षणाचिकारी 
माध्यममक याींचेविरुध्ि कोणती कारिाई करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२५-०९-२०१७) : (१) ि (२) प्रस्तािािरील त्रु् ी पणूा करुन 
मलू्हयाींकनाच्या ननकर्ानसुार पात्र ठरलेल्हया शाळाींचे प्रस्ताि मशक्षण सींचालक 
(माध्यममक ि उच्च माध्यममक) याींचकेड ेसािर करण्यात आले. 
(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उद् ाित नाही.  

___________ 
  

मालाड, मुांबई येथील िुरार व्हहलेज मधील बाांधिाम सरुु असलेल या ४२ 
मजले   ािरला आग लागल याबाबत 

  

(२) ५३६५ (१०-०४-२०१५). श्रीमती विद्या चहहाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मालाड (मुींबई) येथील कुरार जहहलेि मिील बाींिकाम स ुअ असलेल्ह या ४२ 
मिले ्ॉिर इमारतीच् या सिाात िरच् या मिल्ह यािर दिनाींक १६ िानेिारी, 
२०१५ रोिी िा त्यासमुारास रात्री आग लागली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई अजननशमन िलाची मशडी २३ मिल्हया पयतं पोहचत े
त् यामळेु सिर आग विझिण् याकररता साड ेसात तास लागले, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्ह यास, मुींबई अजननशमन िलाने या इमारतीच् या प्रकल्ह पाला आ ण 
सींबींिीत इमारत प्रस् तािाला विभागाने दिलले्ह या परिानगीची चककशी 
शासनामारा त केली आहे काय, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१२-०९-२०१७) : (१) मालाड येथील कुरार जहहलेिमिील 
बाींिकाम सरुु असलेल्हया तळमिला + ८ पोडीअम + स््ील्ह् + काही भाग 
३४ माळयाींचा + काही भाग ३७ माळयाींच्या इमारतीच्या सिाात िरच्या 
माळयाला दिनाींक १७ िानेिारी, २०१५ रोिी रात्रक ००.०४ िािता आग लागली 
होती ही िस्तजुस्थती आहे. 
(२) मुींबई अजननशमन िलाकड ेसध्या उपलब् ि असललेी सिाात उींच मशडी ही 
२३ हया मिल्हयापयतं पोहचत ेहे खरे आहे. 
 उींच मशडयाींचा उपयोग हा अशा प्रकारच्या उत्तुींग इमारतीींमिील आग 
विझविण्याकररता अनतररक्त मित करण्यासाठी असतो. सिर उत्तुींग 
इमारतीींमध्ये आग विझविण्याकररता मखु्यत: इमारतीींमध्ये बसविण्यात 
आलेल्हया अींतगात अजननशमन यींत्रणेचा िापर केला िातो. 
 सिर इमारतीचे बाींिकाम सरुु असल्हयामळेु इमारतीत अजननप्रनतबींिक 
ि अजननननयींत्रण यींत्रणा अजस्तत्िात नहहती. 
(३) सिर इमारतीच्या प्रस्तािाला बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या अजननशमन 
िलाने ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले असनू, अींनतम परिाना एस.आर.ए. 
विभागामारा त िेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबई महानगरपामलिा क्षते्रात फेरीिालयाांसाठी तयार िेलेल या धोरणाबाबत 

  

(३) १५७१३ (२९-०४-२०१६). श्रीमती विद्या चहहाण, श्री.नरेंद्र पा ील, 
श्री.सनुनल त िरे, श्री.हेमांत  िल,े श्री.अननल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मा.सिोच् च न् यायालयाने दिलेल्ह या आिेशानसुार मुींबई महानगरपामलका 
क्षेत्रात रेरीिाल्हयाींसाठी तयार केलेल्ह या िोरणाबाबतचा प्रस् ताि 
महानगरपामलकेने शासनाला सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर प्रस् तािाचे स् िरुप ि तपमशल काय आहे, सिर प्रस् तािास 
शासनाने मींिुरी दिली आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. २ (4)  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१६-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाने दिनाींक  
१ मे, २०१४ पासनू पथविके्रता (उपजिविका सींरक्षण आ ण पथविक्रीच े
विननयमन) अचिननयम २०१४ लाग ूकेला आहे. 
 सिर अचिननयमातील कलम ३६(१) नसुार राज्य शासनाने महाराषर 
पथविके्रता (उपजिविका सींरक्षण ि पथविक्री विननयमन) (महाराषर) ननयम 
२०१६, दिनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोिी ननयमािली ि कलम ३८(१) नसुार 
दिनाींक ९ िानेिारी, २०१७ रोिी पथविके्रता (उपजिविकेचे सींरक्षण ि पथविक्री 
विननयमन) २०१७ योिना प्रमसध्ि केली आहे. 
 सिर योिनेतील तरतिुीनसुार महानगरपामलकेमारा त पढुील कायािाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यात निीन िाळू मललाि धोरणाांची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  
(४) २०६९३ (१६-०८-२०१६). श्रीमती हुस्नबान ू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) राज्यात गत िर्ाात ननमााण झालेला िाळू माफरयाींिर कायमचा तोडगा 
काढण्यासाठी शासन निीन िाळू मललाि िोरणाची अींमलबिािणी करणार 
असनू, त्यामळेु मबुलक प्रमाणात िाळू उपलब्ि होईल, महसलू ममळेल ि 
िाळूमाफरया सींपषु्ात येईल अशी मादहती मा.महसलू मींत्री याींनी दिली 
असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर िोरणाची अींमलबिािणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची करणे काय आहेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पा ील (११-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) राज्यातील िाळू/रेती 
ननगातीसाठी सिुारीत िोरण तयार कराियाची कायािाही शासन स्तरािर स ुअ 
आहे. 

___________ 
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राज्यात प्रादेमशि पररिहन िायाालयात (आर ीओ) येथ े 
चाचणी र ि उभारण्याबाबत 

  
(५) २४०६२ (३०-१२-२०१६). श्री.हेमांत  िल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पा ील, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.रामराि िडिुत,े श्री.सनतश चहहाण, अ ड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या चहहाण, प्रा.अननल सोले, श्री.ममतशे भाांगडडया : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) प्रािेमशक पररिहन कायाालयाींमध्ये (आर्ीओ) फर्नेस चाचणीसाठी 
येणाऱया गाडयाींची चाचणी घेण्यासाठी रॅक उपलब्ि करुन िेण्याबाबतचे आिेश 
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेले असताींनाही रॅककररता िागा उपलब्ि झाली 
नसल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मध्यमुींबई प्रािेमशक पररिहन कायाालयामारा त िाहनाच्या 
फर्नेस चाचणीसाठी २५० मी्रचे ्ँक उभारणीसाठी आयकु्त, पररिहन 
याींचेकड े िरळी डअेरी येथील िागेचा प्रस्ताि माहे सप् े्ंबर २०१६ मध्ये िा 
त्यािरम्यान पाठविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, आर्ीओकड े चाचणी मागाच उपलब्ि नसल्हयाने कोणत्याही 
चाचणीविना फर्नेस प्रमाणपत्र दिल ेिात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी क अन चाचणी रॅककररता 
िागा उपलब्ि करुन िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(१६-०९-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाने २५० मी्रचे बे्रक ्ेस्् रॅक उपलब्ि होईपयतं 
सध्या चाल ू असणाऱया कायापध्ितीनसुार िाहनाींची बे्रक चाचणी घेण्यासाठी 
सध्या कायाालयीन आिारामध्ये अथिा कायाालगतच्या कमी रहिारीच्या 
रस्त्यािर िाहनाींच्या ब्रेक ि इतर बाबीींची तपासणी केली िात ेि तदनींतरच 
िाहनाींना फर्नेस प्रमाणपत्र दिले िात.े 
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(४) सींबींचित प्रािेमशक/उप प्रािेमशक पररिहन अचिकारी कायाालयाच्या 
स्तरािरुन या कामी लागणारी िागा सींपादित करण्याची कायािाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
िलयाण-डोंबबिली महानगरपामलिेची रुग्णालये शासनािड ेहस्ताांतररत िरून 

घेण्याबाबत 
  
(६) २४३९९ (०४-०१-२०१७). श्री.जगन्द्नाथ मशांदे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासनाने अींबरनाथ नगरपररर्िेच ेछाया रुनणालय ि इचलकरींिी येथील 
इींदिरा गाींिी मेमोररयल रुनणालय अनकु्रमे दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ ि ३० 
िून, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास हस्ताींतररत क अन घेऊन ममरा-भाईंिर 
महापामलकेच े े्ंभा रुनणालय निीकच्या काळात सािािननक आरोनय 
विभागाकड ेहस्ताींतररत क अन घेण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कल्हयाण-डोंबबिली महापामलकेच्या महासभेने ठराि क अन 
महापामलकेच्या रुजक्मणीबाई ि शास्त्रीनगर रुनणालये शासनाकड े हस्ताींतररत 
क अन घेण्याबाबतचा प्रस्ताि मागील तीन त े चार िर्ाापिूीच सािर केलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, कल्हयाण-डोंबबिली महापामलकेच्या  अनणालय हस्ताींतरणाबाबत 
सािािननक आरोनय विभागाने असमथाता िशाविली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, त्याची सिासािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०९-२०१७) : (१) अींबरनाथ नगरपररर्िेच े
कै.बी.िी.छाया हॉजस्प्ल दिनाींक १७/११/२०१६ ि इचलकरींिी नगरपररर्िेचे 
इींदिरा गाींिी मेमोररयल हॉजस्प्ल दिनाींक ३०/०६/२००१६, तर ममरा-भाईंिर 
महानगरपामलकेच ेभारतरत्न पींडडत भीमसेन िोशी रुनणालय ( े्ंबा रुनणालय) 
दिनाींक ३०/११/२०१६ रोिी शासनाच्या सािािननक आरोनय विभागाकड े
हस्ताींतरीत करण्यात आली आहेत. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) कल्हयाण-डोंबबिली महानगरपामलकेची रुजक्मणीबाई रुनणालय, 
कल्हयाण (प.) ि शास्त्रीनगर रुनणालय, डोंबबिली (प.) ही रुनणालये 
शासनाकड ेहस्ताींतरीत करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे. 

___________ 
  

राज्यात शाळाबाह्य मलुाांचे सिेक्षण िरण्याबाबत 
  
(७) २५७२४ (१६-१२-२०१६). श्रीमती विद्या चहहाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत  िल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६६४२ ला हदनाांि २२ माचा, २०१६ 
रोजी हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शाळाबा्य मलुाींच ेसिेक्षण आ ण त्याींना शाळेत िाखल करण्याचे काम 
माहे डडसेंबर, २०१५ त े िानेिारी, २०१६ पयतं चालणे, उमशरा िाखल मलेु-
मलुाींचे शकै्ष णक िर्ा िाया िाणे, त्यापकैी फकती मलेु िगाात पोहचली याींची 
नोंि नसणे इत्यािी गोष्ी दिनाींक १७ ऑगस््, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास 
ननिशानास आल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि तदनसुार कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१६-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शासन पत्र क्र. सींकीणा-२०१६/प्र.क्र.५७/एस.डी.४, दिनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ 
अन्िये सिा क्षेबत्रय अचिकाऱ याींना माहे िानेिारी, २०१७ त ेरेब्रिुारी, २०१७ या 
कालाििीत आपापल्हया जिल्हहयातील सिा शाळाबाहय मलुाींचा सचा करुन 
त्याींना मशक्षणाच्या मखु्य प्रिाहात िाखल करण्याबाबत ि सिा मलुाींची नोंि 
सरल प्रणालीत करण्याबाबत ननिेश िेण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबईतील िडा रेड सें र या इमारतीतील भाडिेरुनी िेलेलया तक्रारीनसुार 
िायािाही िरण्याबाबत 

  

(८) २६७३७ (१३-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील िडा रेड से्ं र या इमारतीचा भखूींड क्र.६३९ एम. विश्िेश्िरय्या 
इींडस्रीयल ररसचा आ ण डहेहलपमें् से्ं र या सींस्थलेा दिनाींक १८ नोहहेंबर, 
१९७४ रोिी करार करुन शासनाने भाडपेट्टयाने दिलेला असनू त्यानींतर 
िेळोिेळी आिेश काढून अनेक अ्ी घातल्हया होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींस्थवेिरुध्ि इमारतीतील भाडकेरुीं च्या असोमसएशनने माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान शासनाकड े तक्रारी केल्हया होत्या ि 
त्यानसुार जिल्हहाचिकारी, मुींबई याींनी सनुािणी घेतली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त सींस्थेला फकती क्षेत्ररळाचा भखूींड भाडकेराराने दिलेला 
होता, त्यासाठी कोणत्या अ्ी ि शती घातलेल्हया होत्या ि भाडकेरुीं च्या 
असोमसएशनने कोणत्या तक्रारी शासनाकड ेकेलले्हया आहेत, 
(४) असल्हयास, यासींिभाात घेण्यात आलेल्हया सनुािणीत काय आढळून आले 
ि तदनसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१४-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) शासनाने दिनाींक 
१६/१०/१९७० च्या आिेशान्िये ६ हे. ९६.४९ आर क्षेत्ररळाची पनु:प्रावपत 
शासकीय िमीन एम.विश्िेश्िरय्या औदयोचगक सींशोिन ि विकसन कें द्राला 
भाडपेट्टयाने दिली होती. तदनींतर दिनाींक १८/११/१९७४ च्या शासनननणायान्िये 
पिूी ननगाममत केलेले सिा आिेश अचिक्रममत क अन एकुण ७१०७१ चक.मी. 
क्षेत्ररळाची शासकीय िमीन उक्त सींस्थेस भाडपेट्टयाने िेण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला. त्यापकैी शासनाच्या दिनाींक १६/४/१९७९ च्या आिेशान्िये 
२३०४६ चक.मी. िमीन शासनाने परत घेतली. सदय:जस्थतीत एम.विश्िेश्िरय्या 
औदयोचगक सींशोिन ि विकसन कें द्र याींचेकड े४८०२५ चक.मी. इतकी शासकीय 
िमीन आहे. सिर शासकीय िमीन भाडपेट्टयाने िेताना ती प्रामखु्याने खालील 
अ्ी ि शतीच्या अचिन राहून दिली आहे :- 
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१) सिर शासकीय िममनीचा भाडपेट्टा हा ९९ िर्ाासाठी असेल. तदन् ाींतर 
त्याचे नतुनीकरण करता येईल. 

२) से्ं रने एकूण ममळणाऱ या उत्पन्नामिून सींस्थेच्या हयिस्थापनािर ि 
इतर आिश्यक बाबीींिर तसेच विविि कर अिा करण्यासाठी होणारा 
खचा ििा िाता िे ननहिळ उत्पन्न ममळेल त्या उत्पन्नाच्या ५०% 
रक्कम शासनास अिा करािी लागेल. 

३) रुपये ३२५/- प्रनत चक. मी. या िराने येणाऱ या एकूण िममनीच्या 
फकींमतीच्या ६.५०% या िराने भईुभाड ेिरिर्ी आकारण्यात येईल. 

४) शासनाच्या परिानगीमशिाय सिरहू िमीन फकीं िा नतचा कोणताही भाग 
गहाण ठेिता येणार नाही फकीं िा हस्ताींतररत करता येणार नाही. 

५) िमीन मींिूर करण्याच्या शतीपकैी कोणत्याही शतीचा भींग झाल्हयास 
भाडपेट्टा रद्द करुन कोणत्याही भरपाईमशिाय िमीन परत घेण्याचा 
शासनास अचिकार रादहल. 

 िागा प्रिान आिेशातील अ्ी ि शतीच े उल्हलींघन ि िागेच्या 
िापराबाबत अननयममतता झालचेी तक्रार सिर सींस्थेच्या भाडकेरुीं च्या 
असोमशएशन याींनी केली होती. जिल्हहाचिकारी मुींबई शहर याींच्या स्तरािरील 
याबाबतच्या सनुािणीमध्ये भाडपेट्टामिील अ्ी ि शतीचे भींग झालेचे आढळून 
आले. 
(४) जिल्हहाचिकाऱ याींच्या स्तरािरील सनुािणीमध्ये िागा प्रिान आिेशातील 
अ्ी ि शतीचे उल्हलींघन तसेच िागेच्या िापराबाबत अननयममतता झालचेे 
आढळून आल्हयाने जिल्हहाचिकारी कायाालयाने दिनाींक २४/११/२०१६ च्या 
आिेशान्िये िागा शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत आिेश दिले होत.े या 
विरुध्ि एम.विश्िेश्िरय्या औदयोचगक सींशोिन ि विकसन कें द्र याींनी मा.उच्च 
न्यायालयात िािा िाखल केला. जिल्हहाचिकारी, मुींबई शहर याींच्या आिेशास 
मा.उच्च न्यायालयाने स्थचगती दिली ि मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिेशानसुार 
सदय:जस्थतीत सिर प्रकरण महाराषर महसलू न्यायाचिकरणात िाखल आहे. 
(५) सदया प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
  

___________ 
  



वि.प. २ (10)  

िेईएम ि सायन रुग्णालयात अद्ययाित बना िॉडा सरुु िरण्याबाबत 
 

(९) २७४०५ (१३-०४-२०१७). श्री.नरेंद्र पा ील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत  िले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडडत, अ ड.ननरांजन 
डािखरे, श्रीमती विद्या चहहाण, श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
७१८० ला हदनाांि २९ जुल,ै २०१५ रोजी हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई येथील केईएम ि सायन रुनणालयात अदययाित बना िॉडा सरुु 
करण्याचा तसेच एअर ॲम्ब्यलुन्स सरुु करण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विचारािीन बाबीिरील शासनाचा ननणाय पणूा झाला आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी क अन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१४-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या के.ई.एम. रुनणालयात सघु्न शास्त्र (Plastic Surgery) 
विभाग असनू, त्यामध्ये मदहला ि लहान मलुाींकरीता १२ रुनणशय्या (बना 
िॉडा) आहेत.  
 सायन रुनणालयात १६ रुनणशय्या (बना िॉडा) आहेत. 
 तथावप, एअर ॲम्ब्यलुन्स सरुु करण्याची बाब बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या विचारािीन नाही.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईत फेरीिालयाांसांदभाात निीन धोरण राबविण्याबाबत 
(१०) २७६७१ (१३-०४-२०१७). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.धनांजय मुांड,े अ ड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.हेमांत  िल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पा ील, श्री.अननल 
भोसल,े अ ड.जयदेि गायििाड, श्री.सनुनल त िरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
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श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्रीमती विद्या चहहाण, अ ड.अननल 
परब, श्री.रवि ांद्र फा ि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) मुींबईत रेरीिाल्हयाींचे लोंढे येि ू नये यासाठी शासनाने निीन िोरण 
राबविण्याचा ननणाय माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ननणायानसुार शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाने दिनाींक १ 
मे, २०१४ पासनू पथविके्रता (उपिीविका सींरक्षण आ ण पथविक्रीच े
विननयमन) अचिननयम २०१४ लाग ूकेला आहे.  
 सिर अचिननयमातील कलम ३६(१) नसुार राज्य शासनाने महाराषर 
पथविके्रता (उपिीविका सींरक्षण ि पथविक्री विननयमन) (महाराषर) ननयम 
२०१६, दिनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोिी ननयमािली ि कलम ३८(१) नसुार 
दिनाींक ९ िानेिारी, २०१७ रोिी पथविके्रता (उपिीविकेचे सींरक्षण ि पथविक्री 
विननयमन) २०१७ योिना प्रमसध्ि केली आहे. 
 सिर योिनेतील तरतिुीनसुार महानगरपामलकेमारा त पढुील कायािाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

ममरा-भाईंदर महानगरपामलिेच्या आरक्षक्षत जागेिर सेहहन  
इलेहहन हे खाजगी रुग्णालय बाांधलयाबाबत 

  

(११) २७८५३ (१७-०४-२०१७). श्रीमती विद्या चहहाण, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अ ड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पा ील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) ममरा-भाईंिर महानगरपामलका पररसरातील तलाठी सज्िा निघर यातील 
महानगरपामलकेचे प्राथममक आरोनय कें द्र ि प्रसतूी गहृ या आरक्षणािर 
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महानगरपामलकेने सन २०११ मध्ये सेहहन इलेहहन या खािगी रुनणालयास 
प्रारींभ पत्र िेत े िेळी या रुनणालयाच्या मालकाींकडून महानगरपामलकेस 
महानगरपामलकेच ेप्राथममक आरोनय कें द्र, प्रसतूी गहृाचे िहा हिार चक.मी. चे 
बाींिकाम तयार करुन महानगरपामलकेस सपुिुा कराियाची अ् घातलेली आहे 
असे असताना या विकासकानी त्या अ्ीची पतुाता केलेली नसताना सधु्िा 
महानगरपामलकेचा अजनन शमन विभाग, सािािननक िदैयकीय आरोनय विभाग 
याींनी या रुनणालयास ना-हरकती िेणे, पाणीपरुिठा नळ िोडणी िेणे, कर 
विभागाने कर लािणे, उपरोक्त प्रारींभ पत्राचे पालन न केल्हया कारणास्ति 
नगरविकास विभागाने सिर प्रारींभ पत्र रद्द न करणे याबाबत श्री. ममलन 
िसींत म्हात्र ेयाींनी सन २०१५-२०१६ या कालाििीत शासनाच्या नगरविकास ि 
नगररचना विभागाकड े करण्यात आलेल्हया लखेी तक्रारीिर शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी प्रथम िशानी िोर्ी ठरणाऱया 
महानगरपामलकेच्या अचिकाऱयाींिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०९-२०१७) : (१) मे.सेहहन इलेहहन कन्स्रक्शन 
प्रा.मल. याींना आरक्षण क्र.२१७ “डडस्पेन्सरी ॲन्ड मे्रनन्ी होम” हे आरक्षण 
विकमसत करण्यासाठी समािेशक आरक्षणाच्या तरतिूीन्िये २५% बाींिकाम 
क्षेत्र महानगरपामलकेस विनामलु्हय हस्ताींतरीत करण्याच्या अ्ीिर परिानगी 
िेण्यात आलेली आहे. परींत ु २५% इतके बाींिीि क्षेत्र महानगरपामलकेस 
अदयापपयतं हस्ताींतरीत करण्यात आलेले नाही. 
 सेहहन इलेहहन रुनणालयाच्या ४ मिल्हयापकैी केिळ तळ + १ 
मिल्हयाकरीता भाग अींनतम ना हरकत िाखला िेण्यात आला आहे. तथावप, 
सिर इमारतीसाठी अदयाप भोगि्ा िाखला िेण्यात आलेला नाही. 
 या खािगी रुनणालयास महानगरपामलकेमारा त १ इींचाच्या ४ नळ 
िोडण्या प्रचमलत िोरणानसुार िेण्यात आल्हया आहेत. 
 सेहहन इलेहहन रुनणालय या मालमत्तचेा िापर सरुु असल्हयाच े
ननिशानास आल्हयाने विभागीय कर ननरीक्षक याींनी सींबींचिताींना कर 
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आकारणीसाठी आिश्यक कागिपत्र े सािर करण्यास कळविण्यात आले होत.े 
सेहहन इलेहहन रुनणालयाकडून कर आकारणीबाबतचा अिा प्राप्त झाला असनू 
त्यानसुार त्याींच्याकडून प्राप्त कागिपत्र े ि मोकळ्या िागेिरील कर भरणा 
तपासणी करुन कर आकारणी करण्याचे महानगरपामलकेकडून प्रस्तावित आहे. 
 उक्त प्रकरणी श्री.ममलन म्हात्र े याींनी शासनास सािर केलेल्हया 
तक्रारीींच्या अनरु्ींगाने आयकु्त, ममरा-भाईंिर महानगरपामलका याींच्याकडून 
अहिाल मागविण्यात आला असनू त्याबाबत त्याींना स्मरणही करुन िेण्यात 
आले आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपामलिेने कक्रडाांगणे आणण उद्याांनासाठी आरक्षक्षत असलेले 
भखुांड वििासिाांना हदलयाबाबत 

(१२) २७८५९ (१७-०४-२०१७). श्रीमती विद्या चहहाण, श्री.नरेंद्र पा ील, 
श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) मुींबई महानगरपामलकेने फक्रडाींगणे आ ण उदयाींनासाठी आरक्षक्षत असलेले 
अनेक भखुींड विकासकाना दिनाींक १ िानेिारी, २००० त े३१ डडसेंबर, २०१६ 
या १६ िर्ाात दिल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, असे कोणत े भखुींड फकती चकरस मी्रचे आहेत ि 
कोणकोणत्या विकासकाला दिले आहेत, 
(३) असल्हयास, कोणत्या िर्ाात दिले आ ण प्रत्येक भखुींडाची रेडी रेकनर 
प्रमाणे फकमींत काय आहे, 
(४) असल्हयास, दिलेला प्रत्येक भखुींड कोणत्या ननयमाप्रमाणे विकासकाींना 
िेण्यात आलेला आहे ? 
 

 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०९-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेने 
फक्रडाींगणे आ ण उदयानाींसाठी आरक्षक्षत असलेला कोणताही भखूींड विकासकाला 
दिलेला नाही.  
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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क्राय ि स्नेहा या स्ियांसेिी सांस्थाांनी िेलेलया सिेक्षणाबाबत 
  
(१३) २७९३४ (१३-०४-२०१७). अ ड.अननल परब, श्री.हेमांत  िल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पा ील, श्रीमती विद्या चहहाण, अ ड.जयदेि गायििाड, 
श्री.अननल भोसल,े श्रीमती व्स्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) योनय िेळेिर तसेच सिासामान्याींना परिडणाऱ या आरोनय सेिेचा अभाि, 
स्तनपान फकीं िा परुक आहाराची कमी गणुित्ता अशा विविि कारणाींनी 
कॉस्मॉपॉमल्ीन मस्ी म्हणून ओळख असलेल्हया मुींबईतील लाखो बालके 
लकुडपेणाच्या (िेजस् ी्ंग) विळख्यात सापडल्हयाचे नकुतचे क्राय ि स्नेहा या 
स्ियींसेिी सींस्थाींनी केलेल्हया सिेक्षणातनू आढळून आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू आिार ननयींत्रणात आणण्यासाठी कोणताही विशरे् 
ननिी उपलब्ि नसल्हयाचेही ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तिनसुार यास आळा बसण्याकररता शासनस्तरािर कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०९-२०१७) : (१) क्राय ि स्नेहा या सींस्थाींनी केलले्हया 
सिेक्षणाचा अहिाल एकाजत्मक बाल विकास सेिा योिना कायाालयास प्राप्त 
झालेला नाही. 
 एकाजत्मक बाल विकास सेिा योिनेंतगात अींगणिाडीतील सिासािारण 
शे्रणीतील बालकाींना िररोि ५०० उषमाींक आ ण १२ त े १५ गॅ्रम प्रचथने 
असलेला आहार िेण्यात येतो. 
 तीव्र कमी ििनाच्या बालकाींना िररोि ८०० उषमाींक आ ण २० त े२५ 
गॅ्रम प्रचथने असलेला आहार िेण्यात येतो. 
 तसेच, निसींिीिन क्षेत्रातील बालकाींना प्रनतदिन प्रनतलाभाथी ९५० 
कॅलरी ि २३ गॅ्रम असलेला आहार परुविण्यात येतो.  
(२) ि (३) एकाजत्मक बाल विकास सेिा योिना या कायाालयास पोर्ण आहार 
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परुिठयासाठी सन २०१७-१८ मध्ये ननिी प्राप्त झाला आहे. 
 तसेच, दिनाींक २०/०७/२०१७ रोिीच्या शासन ननणायान्िये कें द्र 
शासनाचे परुक पोर्ण आहाराचे सिुारीत िर दिनाींक ०१/०४/२०१७ पासनू लाग ू
करण्यात आले आहेत.  
 एकाजत्मक बाल विकास सेिा योिनेंतगात सिासािारण शे्रणीतील 
बालकाींना प्रनतबालक िररोि रु. ६/-, तीव्र कमी ििनाच्या बालकाींना रु. ९/- 
ि गरोिर/स्तनिा माता याींना रु. ७/- इतक्या फकींमतीचा आहार िेण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मालेगाांि (व्ज.नामशि) महानगरपामलिा हद्दीतील नाला  
हठिहठिाणी नष्ट्  होत असलयाबाबत 

  

(१४) २७९९८ (१७-०४-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मालेगाींि (जि.नामशक) महानगरपामलका हद्दीतील चगरणा निी फकनारी 
असलेल्हया सींगमेश्िर मशिारातील तसेच िाभाडी स्ाणा रोडिरील लोंढा नाला 
दठकदठकाणी भराि ्ाकून बिुविल्हयाने अनतक्रमण ि ग्रीन झोन असनुही 
था्ण्यात आलेले हयिसाय यामळेु नष् होत असल्हयाचे दिनाींक ११ एवप्रल, 
२०१६ रोिी िा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चगरणा पलु, मालेगाींि लगत असलले्हया लोंढा नालाची रुीं िी 
१०० त े१२५ मी्र असनुही त्यािर मातीचा भराि करुन अनतक्रमण करण्यात 
आल्हयाने त्याची रुीं िी आता १५ त े २० रु् इतकीही रादहलेली नाही 
तसेच िाभाडी स्ाणा रोडिरील नाला बिुिनू, भराि ्ाकून त्यािर 
अनतक्रमण करण्यात आल्हयाचेही ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िर्ाानिुर्ा अजस्तत्ि असलले्हया लोंढा नाल्हयाचा दठकदठकाणी 
नसैचगाक प्रिाह मागा रोखण्यात आल्हयाने या नाल्हयातनू पािसाळ्यात िाहून 
िाणाऱया पाण्यास मोठा अडथळा ननमााण झाला असनू त्यामळेु सोयगाींि, 
कलेक््र पट्टा भागात पािसाचे प्रचींड प्रमाणात पाणी तुींबण्याचा िोका ननमााण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, महापामलका हद्दीतील दठकदठकाणी असलेले नाले बिुविणे ि 
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त्यािरील अनतक्रमण प्रकरणी आयकु्त, मालेगाींि महानगरपामलका, 
प्राींतचिकारी ि तहमसलिार, मालेगाींि याींचकेड े तक्रार िाखल करुनही 
याप्रकरणी कायािाही करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, याप्रकरणी सींबचिताींविरुद्ध कारिाई न होण्याचे कारण काय 
आहे ि सिरहू नाले पिुाित करणे सींबिीची कायािाही केहहापयतं होणे 
अपेक्षक्षत आहे.?  
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
 मालेगाि महानगरपामलका हद्दीतील सींगमेश्िर मशिार, चगरणा पलु या 
भागातील नाला ि िाभाडी-स्ाणा रोडिरील लोंढा नाल्हयािर कोणत्याही 
प्रकारचे अनतक्रमण झाल्हयाचे ननिशानास आले नाही. 
 तसेच िरील नाल्हयाींबाबत नाला बिुविणे, नाल्हयािरील अनतक्रमण 
फकीं िा पािसाळ्यात पाणी तुींबण्याबाबतची तक्रार महानगरपामलकेकड े प्राप्त 
झालेली नाही. 
(४) मालेगाि महानगरपामलका हद्दीतील गोशाळा पाींिरापोळ या सींस्थेच्या पिुा 
दिशलेा शासकीय िागेिर असलेला नसैचगाक नाला बिुविण्यात येत 
असल्हयाबाबत सींस्थेने उपविभागीय अचिकारी, मालेगाि याींचेकड ेिािा िाखल 
केला होता. 
 सिर िाहयाप्रकरणी उपविभागीय अचिकारी, मालेगाि याींनी दिनाींक 
१३.०६.२०१७ रोिी आिेश पाररत करुन, सिर नाला बिुविण्याचे काम 
तात्काळ बींि करुन नाला पिुाित करण्याचे ननिेश मालेगाि महानगरपामलकेस 
िेण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
िलयाण (व्ज.ठाणे) शहरातनू िाहणाऱ् या िालधुनी नदीच्या सांरक्षण ि 

सांिधानासाठी ननधी उपलब्ध िरणेबाबत 
(१५) २८१२८ (१३-०४-२०१७). श्री.जगन्द्नाथ मशांदे, अ ड. ननरांजन िसांत 
डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४४०४ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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 (१) कल्हयाण (जि.ठाणे) शहरातनू िाहणाऱ या िालिुनी निी सींरक्षण ि 
सींििानासाठीचा सविस्तर प्रकल्हप अहिाल जिल्हहाचिकारी, ठाणे याींच्यामारा त 
दिनाींक १ ऑगस््, २०११ रोिी िा त्यासमुारास शासनास सािर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याच अहिालाच्या अनरु्ींगाने स्थाननक लोकप्रनतननिीींकडून 
सातत्याने याबाबत पाठपरुािा केला िात असनू दिनाींक १४ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी िा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री महोियाींना िालिनुी निी सींििान आ ण 
सींरक्षणासाठी पणेु जिल्ह्यातील मठुा निीच्या ितीिर कें द्र शासनाकड े
ननिीच्या उपलब्ितचेा प्रस्ताि सािर करण्याबाबत विनींती करणारे ननिेिन 
सािर केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिरहू ननिेिनाच्या अनरु्ींगाने कें द्र शासनाचा ननिी उपलब्ि 
होण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०९-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) सिर ननिेिनाच्या अनरु्ींगाने आयकु्त, कल्हयाण-डोंबबिली महानगरपामलका 
याींच्याकडून अमभप्राय प्राप्त झाले असनू त्याबाबत पढुील कायािाही प्रस्तावित 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई महानगरपामलिेने विविध िामाांचे समुारे १२०० िो ी  
रुपयाांचे प्रस्ताि मांजूर िेलयाबाबत 

  
(१६) २८२८५ (१३-०४-२०१७). आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई महानगरपामलकेने विविि कामाींचे समुारे १२०० को्ी रुपयाींचे 
प्रस्ताि एका आठिडयात मींिूर केल्हयानींतर स्थायी सममतीच्या बठैकीत 
िसुऱ या आठिडयात आणखी १५०० को्ी रुपयाींचे प्रस्ताि मागी लािण्यात 
आले आहेत, हे खरे आहे काय  
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(२) असल्हयास, सिर सममतीच्या अिघ्या ९० ममनी्ाच्या बठैकीत ९७ प्रस्ताि 
मींिूर करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रस्ताि घाईत मींिूर करण्यात आलेल्हया प्रस्तािात त्रु् ी 
राहण्याची शक्यता लक्षात घेता उक्त प्रस्तािाींची चककशी करुन त्यािर ननणाय 
घेणे आिश्यक असल्हयाने या मींिूर झालेल्हया प्रस्तािाच्या मींिूरीींचा रेरविचार 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१४-०९-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलका स्थायी 
सममतीच्या बिुिार दिनाींक २१ डडसेंबर, २०१६ रोिी भरलेल्हया सभेमध्ये 
अींिािे रुपये ९८६ को्ी इतक्या कीं त्रा् रकमेचे प्रस्ताि मींिुर करण्यात आले. 
तसेच बिुिार, दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी भरलेल्हया सभेमध्ये (िोन 
तहकुब सभाींसदहत) अींिाि ेरुपये १२३० को्ी इतक्या कीं त्रा् रकमचेे प्रस्ताि 
मींिूर झाले. 
(२) ि (३) बहृन्मुींबई महानगरपामलका स्थायी सममतीच्या बिुिार, दिनाींक २१ 
डडसेंबर, २०१६ रोिी भरललेी सभा, िपुारी २.०० िािता स ुअ होऊन िपुारी 
३.२२ िािता सींपली आ ण बिुिार दिनाींक २८ डडसेंबर, २०१६ रोिी भरलेली 
सभा िपुारी २.०० िािता सरुु होऊन िपुारी ४.०५ िािता सींपली.  
 स्थायी सममतीच्या सभाींचे कामकाि हे ननयमानसुार पार पाडले िात.े 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहरात घसुखोर बाांगलादेशीांना राहण्यासाठी स्थाननि नागररिाांचाच 
आधार ममळत असलयाबाबत 

  
(१७) २९२२६ (१३-०४-२०१७). श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई शहरात घसुखोर बाींगलािेशीींना राहण्यासाठी स्थाननक नागररकाींचाच 
आिार ममळत असनू महानगरपामलकेच्या सॅप प्रणालीतील िन्म नोंिणीत 
रेररार केल्हयाचा प्रकार माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास 
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आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी महानगरपामलकेच्या काही अचिकाऱ याींनी 
मित केल्हयाचा पोमलसाींचा सींशय आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी क अन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१५-०९-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३) सिर प्रकरणी मशिािी नगर पोलीस ठाणे येथे ग.ुर.क्र.५३९/२०१६, भािींवि 
कलम ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४२०, ३४ सह, पारपत्र कायिा कलम १२, सह 
आिार कायिा कलम ३४ ि ४०, सह लोकप्रनतननिी अचिननयम कलम ३१ 
अन्िये गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू पढुील तपास चाल ुआहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

ढोिी (ता.पाांढरििडा, व्ज.यितमाळ) येथील ग  क्रमाांि ४१/१ हे. आर. ६.८७ 
या सामानयि मालिीच्या शतेातील मातीचे उत्खनन होत असलयाबाबत 

  
(१८) २९२७१ (१३-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत  िल,े श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) ढोकी (ता.पाींढरकिडा, जि.यितमाळ) येथील ग् क्रमाींक ४१/१ हे. आर. 
६.८७ या सामानयक मालकीच्या शतेातील मातीचे उत्खनन करुन ती माती 
िी्भट्टीसाठी घेऊन िात असल्हयाबाबतची तक्रार शतेमालक याींनी तहमसलिार, 
पाींढरकिडा याींच्याकड ेमाहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत 
काय आढळून आले ि तदनसुार िोर्ीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्याींत 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (११-०९-२०१७) : (१) अशी बाब ननिशानास आलेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
विविध बनाि  उत्पादनाांची विक्री िरणाऱ् या  ेलीशॉवप ांग िां पन्द्याांच्या विरोधात 

िारिाई िरणेबाबत 
  
(१९) २९३०१ (१३-०४-२०१७). श्री.रवि ांद्र फा ि, श्री.जयांत पा ील : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) ्ीहहीिरील िादहराती ि इीं्रने्च्या माध्यमातनू विविि बनाि् 
उत्पािनाींची विक्री करुन ग्राहकाींची रसिणकू करणाऱ या ्ेलीशॉवप ींग 
कीं पन्याींच्या विरोिात गेल्हया िर्ाभरात ठाणे येथ ेसमुारे ४५ तर राज्यात ९८३ 
तक्रारी पोलीस ठाण्यात िाखल झाल्हयाचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बहुताींश ्ेलीशॉवप ींग कीं पन्याींचे िाळे हे ठाणे पररसरात 
विस्तारल्हयाचे ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, सिर तक्रारीींचा तपास सायबर क्राईम सेलकड े सोपिण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सायबर क्राईम सेलने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१५-०९-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 सिरहू प्रकरणी मुींबई ि ठाणे अखत्यारीतील पोलीस घ्काींची मादहती 
ननरींक आहे. 
 तसेच राज्यात पोलीस आयकु्त, पणेु शहर/नागपरू शहर आ ण पोलीस 
अचिक्षक, अमरािती ग्रा./ििाा याींच्या कायाक्षेत्रात खालील प्रमाणे गनु्हे िाखल 
करण्यात आलेले आहेत. 
१) पोलीस आयकु्त, पणेु शहर येथे माके्याडा पो.स््े.येथे गरुनीं २०५/२०१६ 
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भा.िीं.वि. कलम ४२०, ४१९, ३४ मादहती तींत्रज्ञान कायिा कलम ६६ 
प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गनु््यात ०३ आरोपी 
ननषपन्न झाले आहेत. 

२) पोलीस आयकु्त, नागपरू शहरात िोन गनु्हे पढुीलप्रमाणे िाखल आहे - 
१. अींबाझरी पो.स््े. येथे ग.ुर.क्र. १८८/१६ भा.िीं.वि. कलम ४२०, ४०६, 

३४ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर गनु््यात ०५ 
आरोपी ननषपन्न झाले आहेत. 

२. लकडगींि पो.स््े. अप.क्र. २५२/१६ भािींवि कलम ४२०, मादहती 
तींत्रज्ञान कायिा ६६-ड प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
सिर गनु््यात ०१ आरोपी ननषपन्न झाला आहे. 

३. पोलीस अचिक्षक, अमरािती ग्रामीण येथे माहुली पो.स््े. ग.ुर.क्र. 
१५२/१७, कलम ४२०, ५०७ भा.िीं.वि. सह कलम ६६-सी, ६६-डी   
आय-्ी ॲक््प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. सिर 
गनु्हयात ०१ आरोपी ननषपन्न झाला असनू, सिर गनु्हा तपासािर 
आहे.  

४. पोलीस अचिक्षक, ििाा येथे तळेगाींि पो.स््े.ग.ुर.क्र. १७१/१७ कलम 
४२०, ४६८, ३४ भा.िीं.वि. प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू 
सिरचा गनु्हा तपासािर आहे.  

(२) नाही. 
(३) सिर प्रकरणी पोलीस आयकु्त, पणेु शहर िगळता ्ेलीशॉवप ींग बाबत 
उपरोक्त नमिू घ्काींतील िाखल गनु््याींचा तपास सायबर सेल मारा तीने 
करण्यात येत आहे. 
(४) सिर गनु््याच्या तपासात फरयाािी, आरोपी याींच े मोबाईल 
सीडीआर/एसडीआर प्राप्त करण्याची आ ण फरयाािीने आरोपीच्या ज्या बँक 
खात्यात रक्कम िमा केली त्या खात्याची केिायसी, स््े्में् ि सींपणूा 
वििरण प्राप्त करण्यात येिनू, पढुील तपास चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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भडगाांि (व्ज.जळगाांि) तालकु्यातील दलिाड ेमशिारातील धगरणा नदीच्या िाळू 
मललािास ग्रामस्थाांनी विरोध िेलयाबाबत 

(२०) २९६०९ (१५-०४-२०१७). श्रीमती व्स्मता िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) भडगाींि (जि.िळगाींि) तालकु्यातील िलिाड े मशिारातील चगरणा निीच्या 
िाळू मललािास ग्रामस्थाींनी विरोि केला असनू त्याबाबतचे ननिेिन ननिासी 
नायब तहमसलिार, भडगाींि याींना माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी क अन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ील (११-०९-२०१७) : (१) ि (२) भडगाि तालकु्यातील मकि े
गोंडगाि ि िलिाड े येथील ग्रामस्थाींकडून मकिे िलिाड े येथील िाळूग्ाचा 
मललाि रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्हया ननिेिनाच्या अनरु्ींगाने, शासन 
ननणाय दिनाींक १२/०३/२०१३ अन्िये, विदहत केलेल्हया िाळू/रेती ननगाती 
िोरणातील तरतिुीनसुार जिल्हहास्तरीय सममतीने सनुािणी घेऊन, सिर 
िाळूग्ाचा मललाि रद्द करण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

ठाणे व्जलह्यात बेिादयेशीरपणे रेतीचे उत्खनन िरणाऱ्याांिर एमपीडीए 
िायद्यानसुार िारिाई िरण्याबाबत 

 (२१) ३००४७ (१५-०४-२०१७). श्री.हेमांत  िल,े श्री.सनुनल त िरे, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सनतश चहहाण : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) ठाणे जिल्हहयात बेकायिेशीरपणे रेतीचे उत्खनन तसेच िाहतकू करणाऱया 
रेतीमाफरयाींिर एमपीडीए कायदयानसुार गनु्हे िाखल करण्याचा ननणाय 
शासनाने माहे रेब्रिुारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासन ननणायाची अींमलबिािणी क अन 
एमपीडीए कायदयानसुार फकती हयक्तीींिर कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (११-०९-२०१७) : (१) ि (२) उपविभागीय अचिकारी 
कल्हयाण याींनी दिनाींक १७/०२/२०१७ च्या पत्रान्िये पोलीस उपायकु्त पररमींडळ 
कल्हयाण-३ याींना अननचिकृत गकण खननि गनु्हे प्रकरणात िारींिार 
आढळणाऱया इसमाींिर एम.पी.डी.ए. कायदयाींतगात कारिाई करण्याबाबत 
कळविण्यात आले असनू, रेतीच्या अििै उत्खनन ि िाहतकु प्रकरणी 
एम.पी.डी.ए. कायदयानसुार अदयाप कारिाई करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

विलेपाले (पिूा) हनमुान रोड (मुांबई) येथील ननष्ट्िामसत िरण्यात आलेले 
स् ॉल पनु्द्हा बसविण्याबाबत 

  
(२२) ३०८७० (१३-०४-२०१७). श्रीमती विद्या चहहाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) विलेपाले (पिूा), हनमुान रोड (मुींबई) श्रीिी िशान इमारतीलगतचे २० त े
४० िर्ा िुने ६ स््ॉल, पथविके्रता (उपजििीका सींरक्षण ि पथविक्री 
विननयमन) ननयम, २०१४ अींतगात सींरक्षक्षत असताना ननषकामसत करण्यात 
आले असनू शासन ननणाय बी.एम.सी./२५१६/प्र.क्र.१५१९/२०१६ नवि-२, ्या 
दिनाींक ९ िानेिारी, २०१७ च्या अध्यािेशान्िये उक्त स््ॉल पनु्हा बसविण्यात 
यािेत यासाठी लोकप्रनतननिीनी दिनाींक ४ रेब्रिुारी, २०१७ रोिी िा 
त्यासमुारास ननिेिनादिारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ननिेिनातील मागण्याचे स्िरुप काय आहे, तदनसुार शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०९-२०१७) : (१) ि (२) ४० िर् े िुन्या बायाघर, 
सध्याचे श्रीिी िशान, प्लॉ् नीं. ८८, सी.्ी.एस. नीं. ६७६ लगत हनमुान रोड, 
विलेपाले (पिूा) येथील ननषकामसत करण्यात आलेल्हया ६ स््ॉलिारकाींचे त्याच 
दठकाणी पनुिासन करण्याबाबत ननिेिनादिारे विनींती करण्यात आली आहे ही 
िस्तजुस्थती आहे. 
 सिर स््ॉलिारकाींकड े मुींबई महानगरपामलका अचिननयम १८८८ च्या 
कलम ३१३ (अ)(ब) अन्िये रेरीिाला अनजु्ञापत्र/परिाना दिल्हयाच े आढळून 
आले नाही. तसेच, सिर स््ॉल्हस िाहतकुीस ि पािचाऱयाींना अडथळा ठरत 
असल्हयाने महानगरपामलकेमारा त ननषकामसत करण्यात आले होत.े 
 तथावप, पथविके्रता (उपिीविकेचे सींरक्षण ि पथविक्री विननयमन) 
योिना-२०१७ अन्िये ननषकामसत स््ॉलिारकाींचे पनुिासन करणे शक्य नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील बेस्  उपक्रमाच्या ए.सी. बसेस मललािात िाढण्याचा ननणायाबाबत 
  
(२३) ३०८९२ (११-०८-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.सनुनल त िरे, श्री.हेमांत  िले, अ ड.ननरांजन डािखरे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.जनादान 
चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील बेस्् उपक्रमाच्या समुारे २६६ ए.सी. बसेस दिनाींक १० एवप्रल, 
२०१७ रोिी िा त्यासमुारास मललािात काढण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या बसचे खरेिी मलु्हय रुपये ५० त े६० लाख असनू त्याींची 
विक्री कमी फकींमतीने करण्याचे प्रस्तावित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या ए.सी. बसचे एकूण खरेिीमलु्हय नेमके फकती होत ेि विक्री 
मलु्हय फकती अपेक्षक्षत आहे, 
(४) असल्हयास, मुींबईकराींना आिश्यक असलेली चाींगल्हया ििााची सेिा ए.सी. 
बसेसच्या माध्यमातनू परुविण्यास अपयश आल्हयाने प्रिाशाींनी पाठ फररिली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, या ए.सी. बसेसला पयाायी कोणती हयिस्था िेण्यात येत 
आहे? 
  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
 बेस्् उपक्रमाच्या िातानकूुलीत बसगाडया मललािात काढण्याचा 
ननणाय बेस्् प्रशासनाने घेतलेला नाही. 
(३) बेस्् उपक्रमाच्या िातानकूुलीत बसगाडयाींपकैी २१२ बसगाडया सन २००९ 
साली उपक्रमाने िेसीबीएल मल. या सींस्थकेडून प्रत्येकी रु. ६८,३१,२८०.७१ 
इतक्या फकींमतीला खरेिी केल्हया होत्या. 
 सिर बसगाडया मललािामध्ये विकण्याचा ननणाय झालेला नसल्हयामळेु 
त्याचे विक्रीमलू्हय ननजश्चत करण्यात आलेले नाही.  
(४) बेस्् उपक्रमाने प्रिाशाींना चाींगल्हया ििााची िातानकूुलीत बससेिा िेण्याचा 
प्रयत्न केला. परींत ु खािगी िाहनाींनी प्रिास करणारा प्रिासी त्याच्या 
ननिासस्थानापासनू कायाालयाच्या प्रिेशदिारापयतं थे् प्रिास करु शकतो.  
 बेस्् उपक्रमाच्या बसगाडया अरुीं ि रस्त्याींिरुन प्रिनत ात करणे शक्य 
नसल्हयामळेु खािगी िाहनिारकाींना उपक्रमाच्या िातानकूुलीत बससेिाींकड े
आकवर्ात करणे सहि साध्य झाले नाही.  
 मुींबई लगतच्या शहराींमिील महापामलका पररिहन सेिाींनी बसे्् 
उपक्रमाच्या िातानकूुलीत बसमागांिर समाींतर बससेिा तलुनेने कमी प्रिास 
भाडयात प्रिाशाींकररता उपलब्ि करुन करुन दिली.  
 त्यामळेु प्रिाशाींची विभागणी होऊन उपक्रमाच्या प्रिासी सींख्येत घ् 
झाली. 
(५) ज्या िातानकूुलीत बसमागांिर बससेिा िेण्यात येत होती, त्यापकैी 
बहुताींश बसमागांिर समाींतर प्रिनत ात होणारे सिासािारण बससेिेच े बसमागा 
उपलब्ि आहेत. 
 

___________ 
  

 



वि.प. २ (26)  

मुांबईतील साांताकु्रल विमान प्राधधिरणािडून अनधधिृतपणे प्रिाशाांिडून 
 ोलिसलूी होत असलयाबाबत 

(२४) ३१०३६ (११-०८-२०१७). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील साींताकु्रझ विमान प्राचिकरणाकडून आींतरराषरीय ि राषरीय 
विमान प्रिेशदिारािर अनचिकृतपणे प्रिाशाींकडून रुपये १३०/- ्ोल घेत 
असल्हयाचे माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, प्रिाशाींकडून विमान प्राचिकरणाकडून अनचिकृतपणे ्ोल 
िसलुी सरुु केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले ि तदनसुार विमान प्राचिकरणाकडून होत असलेली 
अनचिकृत ्ोल िसलूी बींि करण्याबाबत तसेच या प्रकरणातील िोर्ीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०९-२०१७) : (१) ि (२) नाही. 
 विमानतळाींच्या प्रिेशदिारािर विमानप्रिास नतकी्िारक प्रिाशाींकडून 
कुठलाही अनचिकृत ्ोल घेतला िात नाही. िाहनतळासाठी िेळेनसुार चािा 
घेतला िातो. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
नामशि व्जलह्यातील बि ीशिालीन ि सरुक्षा िालािधी सांपलेलया पलुािरील 

िाहतिु बांद िरून पयाायी उपाययोजना िरण्याबाबत 
(२५) ३१२६३ (०७-०८-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७८३० 
ला हदनाांि २४ माचा, २०१७ रोजी हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
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(१) नामशक जिल्ह्यातील बब्र्ीशकालीन ि सरुक्षा कालाििी सींपलेल्हया मुींबई-
आग्रा महामागा गोिािरी निीिरील कन्नमिार पलुाच्या पनुबांिणीची कें द्र 
शासनामारा त सरुु असलेली ननवििा प्रफक्रया पणुा झाली आहे काय तसेच मुींबई 
महामागाािर असलेला ि िाहतकुीस िोकािायक ठरलेल्हया ि सदय:जस्थतीत 
िापरात असलेल्हया कन्नमिार पलुाच्या पनुबांिणीबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्हयास, नामशक जिल्ह्यातील कमकुित पलुाींची मादहती सािािननक 
बाींिकाम विभागाने िर्ाभरानींतरही जिल्हहा प्रशासनास सािर न केल्हयाने 
जिल्हहाचिकारी, नामशक याींनी प्रस्ततु विभागास अजल्ह्मे्म दिल्हयाचे दिनाींक 
३१ मे, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मागील िर्ी सावित्री निीिरील पलु कोसळल्हयाच्या िघुा् नेच्या 
पाश्िाभमुीिर सिाच िुन्या पलुाचे लेखापररक्षण (स्रक्चरल ऑडी्) पणुा क अन 
िोकािायक पलुािरील िाहतकु बींि करािी, असे आिेश मा.मखु्यमींत्री 
महोियाींनी दिनाींक ३१ मे, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास मुींबई येथे मान्सनु पिुा 
आढािा बठैकीत दिल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, शासन ि जिल्हहा प्रशासनाकडून परेुशी खबरिारी घेतली िात 
असताींनाही, कमकुित पलुाींची मादहती प्रशासनास सािर न होणे, गोिािरी 
िरील सायखेडा येथील िुना पलु खचल्हयाने िोकािायक असनुही त्याि अन 
अििड िाहतकु सरुु असणे, नाींिरु मध्यमेश्िर िरणाच्या डाहया कालहयािरील 
बब्र्ीशकालीन पलु िीणा झाल्हयामळेु पयाायी हयिस्थेसाठी केलेला कच्चा पलुही 
िोकािायक असणे तसेच घो्ी येथील िारणा निीिरील पलु इत्यािी ि अन्य 
सरुक्षा कालाििी सींपलेले िीणा, कमकुित पलुाींच े लेखापररक्षण (स्रक्चरल 
ऑडी्) करण्याबाबत शासनाने चककशी क अन सिर पलुािरील िाहतकु 
थाींबिनू पयाायी उपाययोिना करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पा ील (१८-०९-२०१७) : (१) होय, पािसाळयानींतर कन्नमिार 
पलूाचे प्रत्यक्ष बाींिकाम हाती घेण्यात येणार असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राचिकरण, नामशक याींनी कळविले आहे. 
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(२) हे खरे नाही, तथावप, नामशक जिल्हहयातील सािािननक बाींिकाम 
विभागाचे पलु कमकुित झाल्हयाचे ननिशानास आल्हयास त्यािरील िाहतकू बींि 
करणे अथिा अन्यत्र िळविणे याबाबत जिल्हहा प्रशासनास िळेोिेळी 
कळविण्यात येत असत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सायखेडा ता.ननराड येथील गोिािरील निीिरील कमकुित पलुाची िून, 
२०१६ मध्ये तात्परुती िरुस्ती करुन पलुािरुन अििड िाहतकू बींि करण्यात 
आली आहे. तसेच िून, २०१७ मध्ये पलुाची कायम स्िरुपी िरुुस्ती हाती 
घेण्यात आली आहे. 
 घो्ी मसन्नर मागाािरील िारणा निीिरील पलुाचा क्षनतग्रस्त डके 
स्लॅबची िरुुस्ती पणूा करुन २ ऑगस््, २०१७ पासनू पलू िेग मयाािेत हलक्या 
िाहनाींच्या िाहतकुीसाठी खलुा करण्यात आला आहे. पलुाच्या िरुुस्तीचे काम 
प्रगतीत असल्हयाने सिरचा पलु अििड िाहतकुीसाठी बींि करण्यात आलेला 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील िाांहदिली (पव्श्चम) येथील सरदार िललभभाई प ेल जलतरण 
तलािाचे िाम प्रलांबबत असलयाबाबत 

  
(२६) ३१५०५ (११-०८-२०१७). श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबईतील काींदििली (पजश्चम) येथील सरिार िल्हलभभाई प्ेल िलतरण 
तलाि हे मागील काही िर्ाापासनू बींि असल्हयाचे ननिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महापामलका प्रशासनाने िलतरण तलाि, प्रशासकीय इमारत, 
िलगाळणी यींत्र, सरुक्षा मभ ींत पाडून येथे ऑमलजम्पक ििााच ेिलतरण तलाि 
बाींिण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या िलतरण तलािाचा महापामलकेदिारे आराखडा तयार 
करण्यात आला आहे काय, 
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(४) असल्हयास, सिर िलतरण तलािाच्या बाींिकामाकररता महापामलकेदिारे 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१७) : (१) मुींबई शहर आ ण पररसरात २ 
िर्ांपिूी कमी पाऊस झाल्हयामळेु तसेच िलाशयातील पाणी साठा कमी 
असल्हयामळेु भविषयकाळात पाण्याची अडचण उद्भि ू नये याकररता सिर 
िलतरण तलाि बींि ठेिण्यात आला होता. 
 सिर िलतरण तलािाचे पनुविाकासाचे काम हाती घेतल्हयामळेु काम 
पणूा होईपयतं सिर िलतरण तलाि िनतचे्या िापरासाठी बींि करण्यात 
आला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर िलतरण तलािाचे आराखड ेबहृन्मुींबई महानगरपामलकेमारा त तयार 
करण्यात आले आहेत. 
(४) ि (५) सिर िलतरण बाींिण्यासाठी महानगरपामलकेमारा त ई-ननवििेदिारे 
कीं त्रा्िाराची ननयकु्ती करण्यात आली असनू, दिनाींक ३०/०६/२०१७ रोिी सिर 
कीं त्रा्िारास कायाािेश िेण्यात आला आहे. 

___________ 
 

धुळे व्जलहा सरिारी िकिलाच्या ननयमबाहय ननयकु्तीबाबत 
  
(२७) ३१६३१ (११-०८-२०१७). श्रीमती विद्या चहहाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत  िले, अ ड.राहुल नािेिर, अ ड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) पात्र उमेििाराला डािलनु िुळे जिल्हहा सरकारी िफकलाची ननयमबाहय 
ननयकु्ती मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाि खींडवपठाने रद्द केल्हयाच े
दिनाींक ११ िून, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननिशानास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.उच्च न्यायालयाने ननयकु्ती रद्द करण्याची कोणती कारणे 
दिली आहेत,  
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(३) असल्हयास, उक्त सरकारी िफकल िैन याींना ननयमबाहयपणे ननयकु्ती 
िेणाऱया अचिकाऱयाची शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात काय आढळुन 
आले आहे, तदनसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-०९-२०१७) : (१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई, खींडपीठ 
औरींगाबाि याींनी दिनाींक ०६/०६/२०१७ रोिीच्या आिेशान्िये श्री. सनुनल िैन 
याींची जिल्हहा सरकारी िकील, िुळे या पिािरील ननयकु्ती रद्द केली आहे. 
(२) मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक ०६/०६/२०१७ रोिीच्या आिेशामध्ये 
ननयकु्ती रद्द करण्याची कारणे न्यायननणायात दिलेली आहेत. 
(३) ॲड. िैन याींच्याबाबत मलुाखत सममतीचे अमभप्राय शासनास प्राप्त 
झाल्हयानींतर शासनाने त्याींची ननयकु्ती जिल्हहा सरकारी िकील पिािर ननयकु्ती 
केली असल्हयाने सींबींचित अचिकाऱयाींिर कायािाही करण्याचा प्रश्न उद् ाित 
नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नामशि विमानतळािरून प्रिाशी विमान िाहतिू सेिा सरुु िरणेबाबत 
  
(२८) ३१७९२ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे, श्री. जयिांतराि जाधि, : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४३४३ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदललेया 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) कें द्र शासनाच्या उडान योिनेच्या माध्यमातनू माहे िून, २०१७ पासनू 
नामशक-ओझर येथून प्रिाशी विमान िाहतकु सेिा सुरु करण्याचे प्रस्तावित 
करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राषरीय विमान िाहतकु िोरणाींतगात शासनामारा त 
“Regional Connectivity Scheme” योिना राबविण्यात येणार आहे, या 
योिनेंतगात राज्यातील विमानतळाींचा विकास करण्याचे ननयोजित असनू 
त्यामध्ये नामशक विमानतळाचा समािेश आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या योिनेंतगात विमानतळ कायााजन्ित करणे अींतगात 
सेिाशलु्हक, विमान सेिेचा प्रत्यक्ष खचा ि अपेक्षक्षत महसलुातील तराित िरु 
करणे याकररता VGF (Viability Gap Funding) करण्याचे ननयोजित असनू 
याननिीमध्ये कें द्र शासनाचा ८० ्क्के ि राज्य शासनाचा २० ्क्के याप्रमाणे 
दहस्सा ठेिण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्य शासनाने तीन िर्ाापासनू नाममात्र रकमेच्या भाड े
करारािर नामशक विमानतळाची ससुज्ि इमारत एचएएलकड े हस्ताींतरीत 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, नामशक-ओझर येथील एचएएल विमानतळाची आमशया 
खींडातील सिाात मोठी असलेली िािपट्टी, विमानसेिा सरुु करण्यासाठी 
एचएएलकड ेअसलेल्हया सिा ताींबत्रक मान्यता विमानतळासाठी लागणाऱया सिा 
सोयीसवुििा उपलब्ि असनुही नामशक येथून प्रिाशी विमान िाहतकु सेिा सरुु 
न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(६) असल्हयास, कें द्र ि राज्य शासनाकडून नामशक-ओझर येथून विमानसेिा 
सरुु केल्हयास नामशक, अहमिनगर, िळगाींि, िुळे ि नींिरुबार जिल्ह्यास 
होणारा रायिा ि मुींबई विमानतळाचा पाफकंग समस्येचा कमी होणारा ताण, 
त्यामळेु मोठ्या प्रमाणात होणारी आचथाक बचत इत्यािी बाबी विचारात घेता 
नामशक येथून प्रिाशी विमान िाहतकु सेिा केहहापासनू सरुु होणे अपेक्षक्षत 
आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०९-२०१७) : (१) ि (२) कें द्र शासनाच्या Regional 
Connectivity Scheme (RCS) योिनेंतगात महाराषरात नामशक-ओझर 
येथील विमानतळािरुन प्रिासी विमान िाहतकू सेिा ऑक््ोबर, २०१७ पासनू 
सरुु करण्याचे ननयोिन आहे. 
(३) होय. 
(४) याबाबतची कायािाही सरुु आहे. 
(५) ि (६) कें द्र शासनाच्या Regional Connectivity Scheme (RCS) 
योिनेअींतगात नामशक (ओझर) येथील विमानतळािरुन प्रिासी विमान िाहतकू 
ऑक््ोबर, २०१७ पासनू सरुु करण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 



वि.प. २ (32)  

  
राज्यात रजेिर असलले ६७३ िैदी फरार असलयाबाबत 

  
(२९) ३२०३८ (११-०८-२०१७). अ ड.जयदेि गायििाड, आकिा .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात रिेिर असललेे ६७३ कैिी ररार असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ररार कैदयाींचा तपास करुन त्याींना पनु्हा अ्क 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१७) : (१) राज्यातील कारागहृातनू दिनाींक 
३०/०४/२०१७ रोिी एकूण ६६३ बींिी सींचचत ि अमभिचन रिेिरुन ररार होत.े 
(२) ररार बींिी पनु्हा कारागहृात िाखल करणेकररता त्याींचेविरुध्ि दिनाींक 
१९/०७/२०१३ पासनू भा.िीं.वि. कलम २२४ अींतगात गनु्हा िाखल करणेची 
कायािाही तसेच सन २०१६ पासनू ररार बींदयाच,े छायाचचत्र/ेमादहती स्थाननक 
ितामानपत्रात प्रमसध्ि केली आहे. तसेच पोलीस ि कारागहृ विभागाच े
सींकेतस्थळािर ररार बींदयाबाबत मादहती प्रमसध्ि करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
धारािी (मुांबई) येथील शासनाच्या जागेतील बालिाडीची जागा बळिािनू तथेे 

एि मजली घर उभारण्यात येत असलयाबाबत 
  
(३०) ३२२६२ (११-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) िारािी (मुींबई) येथील गोपीनाथ कॉलनी क्र. १ मिील शासनाच्या 
िागेतील बालिाडीची िागा बळकािनू तथेे एक मिली घर उभारण्यात येत 
असल्हयाचे माहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, तीन मदहन्यापिूी याच पररसरातील एस.एम.चाळी येथील 
शासनाच्या िागेतील शकचालय तोडून त्या िागेिरच घर बाींिल्हयाच ेननिशानास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तदनसुार सींबींचित िोर्ीिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच अशा घ्ना घडू नयेत म्हणून कोणत्या 
उपाययोिना केल्हया आहेत, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 सिर दठकाणी तळमिल्हयािर बालिाडी कायारत असनू, पदहल्हया 
मिल्हयाचे िाढीि बाींिकाम करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सिर दठकाणी शकचालयासमोर असलेल्हया बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच्या िागेिरील झोपडीतील रदहिाशाींनी तळमिल्हयाहयनतररक्त 
पदहला ि िसुऱया मिल्हयाच ेिाढीि बाींिकाम केलेले आहे.  
(३) ि (४) सिर अनचिकृत िाढीि बाींिकामाींस महानगरपामलकेमारा त 
महाराषर झोपडपट्टी (सिुारणा, ननमुालन ि पनुविाकास) अचिननयम १९७१ च े
कलम ३ झेड १(४) अन्िये कारणे िाखिा नो्ीस ि अनचिकृत बाींिकाम 
पाडण्याचा अींनतम आिेश बिािण्यात आला आहे. 
 सिर प्रकरणी महानगरपामलकेमारा त पढुील कायािाही सरुु आहे. 

___________ 
  

 
भाषा साहहत्य-सांस्िृती यािर खचा िरण्याबाबत 

  

(३१) ३२२६३ (११-०८-२०१७). प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र हयास : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) भार्ा सादहत्य-सींस्कृती यािर राज्याच्या अींिािपत्रकाच्या रक्कमेच्या 
एकूण फकती ्क्के खचा करण्याचे िोरण आहे, 
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(२) असल्हयास, अींिािपत्रकाच्या फकती ्क्के खचा करण्यात आला िा येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१४-०९-२०१७) : (१) मराठी भार्ा सादहत्य-सींस्कृती विर्यक 
उपक्रमाींिर खचा करण्यासाठी या विभागाच्या अचिपत्याखालील क्षेबत्रय 
कायाालयाींकडून प्रस्तावित करण्यात येणाऱया मागणीनसुार अथासींकजल्हपय 
अींिािात तरतिू करण्यात येत.े राज्याच्या अींिािपत्रकाच्या तलुनेत 
्क्केिारीचे विदहत प्रमाण ठरविण्यात आलेले नाही. 
(२) वित्त विभागाकडून िेळोिेळी ननजश्चत करण्यात येणाऱया ननिी 
वितरणाच्या मयाािेनसुार या विभागाकडून मराठी भार्ा आ ण सादहत्यविर्यक 
उपक्रमाींिर खचा करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

ग्रांथालयीन िमाचाऱ्याांना िेतनशे्रणी ि सेिा शती लाग ूिरण्याबाबत 
  
(३२) ३२४५५ (११-०८-२०१७). श्री.जयांत पा ील, श्री.बाळाराम पा ील : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२१०० ला हदनाांि २१ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेलया 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील समुारे ११९३२ शासन मान्य ग्रींथालये कायारत असनू 
ग्रींथालयामध्ये २० हिार ग्रींथालयीन कमाचारी कायारत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत सींबींचित कमाचाऱयाींनी दिनाींक २९ मे, २०१७ रोिी िा 
त्यासमुारास आींिोलन क अन ग्रींथालयीन सेिकाींना िेतनशे्रणी ि सेिाशतीची 
अ् लाग ूकरण्याबाबत मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी करुन ग्रींथालयीन सेिकाींनी 
मागणी केल्हयानसुार सींबींचित सेिकाींना िेतनशे्रणी ि सेिाशती लाग ू
करण्यासींिभाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े (१२-०९-२०१७) : (१) राज्यात दिनाींक ३१ माचा, २०१७ 
अखेर १२,१४५ शासनमान्य सािािननक ग्रींथालये आहेत. या ग्रींथालयाींमध्ये 
समुारे २१,६०६ कमाचारी मानिनािर कायारत आहेत.  
(२) राज्यातील सािािननक ग्रींथालय सेिकाींना िेतनशे्रणी ि सेिाशती ि इतर 
मागण्यासींिभाात दिनाींक २३/०५/२०१७ चे ननिेिन प्राप्त झालेले आहे. 
(३) मा.मींत्री, उच्च ि तींत्र मशक्षण विभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली राज्यातील 
ग्रींथालय सींघाच ेपिाचिकारी याींचे समिेत दिनाींक १४/०७/२०१६ रोिी झालेल्हया 
बठैकीत ग्रींथालयाींच्या सेिकाींना िेतनशे्रणी िेणे शक्य नसल्हयाच े स्पष् 
करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई-गोिा महामागा चौपदरीिरणाच्या िामािरीता िकृ्षतोड 
 िरण्यात येत असलयाबाबत 

  
(३३) ३२४९८ (०७-०८-२०१७). श्री.अमररशभाई प ेल, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई-गोिा महामागा चकपिरीकरणाच्या कामाींकरीता ३१ हिार झाड े
तोडण्यात येणार असल्हयाच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या चकपिरीकरणासाठी िकृ्षतोडीस िकृ्षपे्रमीींनी विरोि करत 
झाड ेिाचविण्यासाठी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
चककशीच्या अनरु्ींगाने सिर मागाातील िकृ्षसींििानासाठी तसेच 
िकृ्षलागिडीसाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (१४-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) मुींबई गोिा हया राषरीय 
महामागााच्या पनिेल त े झाराप या ४५०.०० फक.मी. भागाचे चकपिरीकरण 
रस्त ेिाहतकू ि महामागा मींत्रालयाने विविि पॅकेि मध्ये हाती घेतले असनू 
पनिेल त ेिाकेड हया ३३२ फक.मी. लाींबीमिील चकपिरीकरण होणार आहेत. 
त्यापकैी पनिेल त े इींिापरू चा ८४.०० फक.मी. लाींबीतील चकपिरीकरणामध्ये 
१०५०९ झाड े बाचित होणार असनू करारनाम्यातील तरतिूीनसुार तोडलेल्हया 
झाडाींच्या ३ प् झाड ेलािण्यात येणार असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागा प्राचिकरण, पनिेल हयाींनी कळविले आहे. 
 इींिापरू त ेिाकेड हया २४८ फक.मी लाींबीत चकपिरीकरणामध्ये समुारे 
६८,३०० झाड ेबाचित होणार आहेत. मा.मींत्री, रस्त ेिाहतकू ि महामागा याींनी 
दिनाींक १७/०४/२०१७ च्या आढािा बठैकीत मुींबई-गोिा महामागााच्या 
चकपिरीकरणामध्ये बाचित होणाऱ या झाडाींच े प्रायोचगक तत्िािर पनुरोपण 
करण्याच्या सचूना दिल्हया होत्या. त्यानसुार आरिली त ेिाकेड या ९१ फक.मी. 
लाींबीमिील समुारे १६००० झाड ेपनुरोपण करण्यासाठी ई-ननवििा मागविण्यात 
आल्हया होत्या, परींत ुत्यास प्रनतसाि न ममळाल्हयाने पढुील कायािाही प्रगतीत 
आहे. रस्त्याच्या चकपिरीकरणाच्या कामात एकूण रस्त्याच्या हद्दीतील (Row) 
झाडाींऐििी रस्त्याच्या भरािाच्या Toe line पयतं येणाऱ या झाडाींची गणना 
करुन, त्यानसुार कमीतकमी झाडाींची हानी होऊन िास्तीत िास्त झाड े
िाचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नागपरू येथील शासिीय ननिासस्थानातनू िाडतसुाांचा मोठा  
साठा हस्तगत िरण्यात आलयाबाबत 

(३४) ३२५९५ (११-०८-२०१७). श्री.अमररशभाई प ेल, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू येथील शासकीय ननिासस्थानातनू काडतसुाींचा मोठा साठा 
हस्तगत करण्यात आल्हयाचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तदनसुार सिरील प्रकरणातील आरोपीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पोलीस स््ेशन िींतोली याींनी सिर प्रकरणी पींचनामा करुन बेिारस 
असलेले ०.२२ राऊीं डचे १०१० खाली केस ि ३३० जििींत राउीं ड अींिािे ११६५ 
रु. फकींमतीचे िप्त केले आहेत. अज्ञात आरोपीविरुध्ि गरुनीं.३०४६/१७ कलम 
५, २७ भारतीय शस्त्र अचिननयम अन्िये गनु्हा िाखल करण्यात आला असनू 
पोलीस तपास सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

िसई तालकु्यातील आस्थापनाांचे फायर ऑडड  िरण्याबाबत 
  
(३५) ३२८११ (११-०८-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) िसई तालकु्यातील काही खािगी अथिा सािािननक िकुाने, आस्थापनाींच े
रायर ऑडड्च झाले नसल्हयाचे माहे िून, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नकुतचे िसई (पिूा) येथील नेममनाथ इींडस्रीिला लागलेल्हया 
आगीत को्यििीचे नकुसान झाल्हयाची घ्ना तािी असतानाही तसेच  
िसई-विरारची िाढती लोकसींख्या लक्षात घेऊन रायर ऑडड् होणे गरिचेे 
असनू याकड ेप्रशासनाचे िलुाक्ष होत आहे, हे ही खेर आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी क अन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०९-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) अजननशमन ि आ णबाणी सेिा विभागामारा त महाराषर आग 
प्रनतबींिक ि िीिसींरक्षक उपाययोिना अचिननयम २००६ नसुार रायर ऑडी् 
करुन घेण्याची कायािाही िसई-विरार महानगरपामलकेच्या प्रशासनाकडून 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाने नहयाने तयार िेलेलया फेरीिाला धोरणाची  
अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

  
(३६) ३२८३१ (११-०८-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्य शासनाने नहयाने तयार केलेल्हया रेरीिाला िोरणाची अींमलबिािणी 
करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याचे सिासािारण स्ि अप काय आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाने दिनाींक १ 
मे, २०१४ पासनू पथविके्रता (उपिीविका सींरक्षण आ ण पथविक्रीच े
विननयमन) अचिननयम २०१४ लाग ूकेला आहे.  
 सिर अचिननयमातील कलम ३६(१) नसुार राज्य शासनाने महाराषर 
पथविके्रता (उपिीविका सींरक्षण ि पथविक्री विननयमन) (महाराषर) ननयम 
२०१६, दिनाींक ३ ऑगस््, २०१६ रोिी ननयमािली ि कलम ३८(१) नसुार 
दिनाींक ९ िानेिारी, २०१७ रोिी पथविके्रता (उपिीविकेचे सींरक्षण ि पथविक्री 
विननयमन) २०१७ योिना प्रमसध्ि केली आहे. 
 सिर योिनेतील तरतिुीनसुार महानगरपामलकेमारा त पढुील कायािाही 
करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील मशधापबत्रिाांच्या आधार मसडीांगचे िाम पणूा िरण्याबाबत 
  
(३७) ३२८७८ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९३५४ 
ला हदनाांि २० माचा, २०१७ रोजी हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
अन्द् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) राषरीय अन्न सरुक्षा अचिननयम अींतगात राज्यातील मशिापबत्रकािारक ७ 
को्ी १६ हिार लाभार्थयापंकैी ६.१० को्ी लाभार्थयांचे आिार मसडीींग पणुा 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उिाररत १ को्ी ६ हिार लाभार्थयांची आिार मसडीींगची 
प्रगतीपथािर असलेली कायािाही पणुा झाली आहे काय, 
(३) नसल्हयास, मशिापबत्रकािारक लाभार्थयांची आिार मसडीींगची कायािाही 
अदयापपयतं पणुा न होण्याची कारणे काय आहेत ि सिरील कायािाही 
केहहापयतं पणुा होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. धगरीश बाप  (११-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) आिार मसडीींगकररता एनआयसी, दिल्हली याींच्याकडून उपलब्ि 
करुन िेण्यात आलेली सींगणक प्रणाली ताींबत्रक कारणामळेु सप् े्ंबर, २०१६ त े
रेब्रिुारी, २०१७ या कालाििीत बींि होती. आता माचा, २०१७ पासनू    
ePDS-DCS ही सींगणक प्रणाली उपलब्ि झाली असनू त्यामध्ये आिार 
मसडीींगचे काम सरुु आहे. कें द्र शासनाच्या आिेशानसुार प्रत्येक लाभार्थयांने 
त्याींचे आिार क्रमाींक शासनास मशिापबत्रका Databaseमध्ये मसडीींग 
करण्यासाठी ३० सप् े्ंबर, २०१७ पयतं िेणे आिश्यक आहे. त्यामळेु विदहत 
मिुतीत कायािाही पणूा करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

मराठी भाषा धोरणाचा मसदुा अांनतम िरण्याबाबत 
  

(३८) ३२८८० (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६९७० 
ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोजी हदललेया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मराठी भार्चे्या विकासासाठी स्थावपत ि दिनाींक ५ ऑगस््, २०१५ च्या 
शासन ननणायान्िये पनुारचचत भार्ा सल्हलागार सममतीकडून मराठी भार्ा 
िोरणाचा मसिुा अींनतम करण्याची सरुु असलेली कायािाही पणुा झाली आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मराठी भार्ा िोरण मसदुयाच े सींक्षक्षप्त स्िरुप काय 
आहे, 
(३) नसल्हयास, मराठी भार्ा िोरणाचा मसिुा अींनतम करण्याबाबतची कायािाही 
केहहापयतं पणुा होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१३-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) भार्ा सल्हलागार सममतीने 
भार्ा िोरणाचा मसिुा शासनास सािर केला असनू सिर मसदुयामध्ये 
मशक्षण, उदयोग, न्यायालय, हयापार ि िा णज्य सींस्था इत्यािी विविि 
क्षेत्रात मराठीचा प्रभािी िापर होण्याच्या दृष्ीने मशरारशी करण्यात आल्हया 
आहेत. सिर मसदुयाच्या अनरु्ींगाने िोरणात्मक ननणाय घेण्याच्या दृष्ीने 
पढुील कायािाही स ुअ आहे. 

___________ 
 

सर जे.जे.िला महाविद्यालय मुांबई येथील अध्यापिाांची पदे ररक्त 
असलयाबाबत 

(३९) ३२८८१ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३८६१ 
ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) सर िे.िे.कला महाविदयालय मुींबई येथील अध्यापकाींची ३३ पिे ननयममत 
स्िरुपात भरण्याच्या अनरु्ींगाने महाराषर लोकसेिा आयोगाकड े मागणीपत्र 
पाठविण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, कला शाखेतील विदयार्थयांचे शकै्ष णक नकुसान होि ू नये, 
तसेच मशक्षणाचा ििाा खालाि ू नये, यानरु्ींगाने हींगामी ि कीं त्रा्ी ऐििी 
ननयममत स्िरुपात सिरील पिे भरण्यासींिभाात पढेु कोणता ननणाय घेण्यात 
आला ि कोणती कायािाही करण्यात आली आहे, 
(३) तसेच शासकीय कला महाविदयालय, औरींगाबाि येथ े मींिुर २५ 
अध्यापकीय पिाींपकैी १६ अचिहयाख्याता हींगामी ि कीं त्रा्ी हींगामी स्िरुपात 
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कायारत असनू ७ िागा ररक्त असल्हयाने सिरील पिे तात्परुत्या स्िरुपात न 
भरता ती कायमस्िरुपी भरण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, विदयार्थयांच्या शकै्ष णक दहताच्यादृष्ीने सिरील पिे ननयममत 
स्िरुपात भरण्याबाबतची कायािाही केहहापयतं पणुा होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१३-०९-२०१७) : (१) होय, 
(२) ि (३) िे.िे.कला महाविदयालयासह इतर ३ शासकीय कला 
महाविदयालयातील अध्यापकीय पिे ननयममत स्िरुपात भरण्याकरीता 
महाराषर लोकसेिा आयोगाकड ेमागणी पत्र पाठविण्यात आल ेआहे. महाराषर 
लोकसेिा आयोगामारा त प्राध्यापकाींची ८ पिे ि अचिहयाख्यात्याींची ६५ पिे 
भरण्याकरीता िादहरात प्रमसध्ि करण्यात आली असनू म.लो.आ.मारा त काही 
विभागाींचे मलुाखतीचे आयोिन करण्यात आले आहे. 
(४) शासकीय कला महाविदयालयातील ग्-अ सींिगाातील पिे ही महाराषर 
लोकसेिा आयोगाच्या कायाकक्षेतील असल्हयाने, त्यानुसार सींबींचित ररक्त पिे 
सरळसेिेने भरण्यासाठी महाराषर लोकसेिा आयोगाकड े मागणीपत्र पाठविल े
िात.े त्यानरु्ींगाने विदहत पध्ितीने ननिडप्रक्रीया राबविणे, उमेििाराींची 
मशरारस करणे ही कायािाही पणूात: महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या 
कायाकक्षेतील बाब आहे. 

___________ 
  

राज्यातील अिृवष विद्यापीठे ि सांलव्ग्नत उच्च ि तांत्र मशक्षण विभागाच्या 
ननयांत्रणाखालील महाविद्यालयातील प्राचायाांना  

सधुाररत िेतनशे्रणी देण्याबाबत 
  

(४०) ३२८८२ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०१९४ 
ला हदनाांि २० माचा, २०१७ रोजी हदलेलया उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) अकृवर् विदयापीठे ि सींलजननत उच्च ि तींत्र मशक्षण विभागाच्या 
ननयींत्रणाखालील महाविदयालयातील प्राचायाचंे फकमान िेतन विदयापीठ 
अनिुान आयोगाच्या मशरारशीनसुार रुपये ४३,०००/- करण्याबाबतच्या 
प्रस्तािािर वित्त विभागाने दिलेल्हया अमभप्रायानसुार प्राचाया पिाींसाठी 
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अनभुिाच्या अ्ीींच्या मदुयाींिर विदयापीठ अनिुान आयोगाचे अमभप्राय 
मागविण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, विदयापीठ अनिुान आयोगाने दिलेले अमभप्राय अप्राप्त आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी करुन सिरील अमभप्राय 
प्राप्त क अन घेण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(२२-०९-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) होय, विदयापीठ अनिुान आयोगाच ेअमभप्राय अदयाप अप्राप्त आहेत. 
(३) प्रकरणी शासनाच्या दिनाींक ४ मे, २०१६ ि दिनाींक १ ऑगस््, २०१६ 
तसेच दिनाींक २३/०८/२०१७ च्या पत्रान्िये विदयापीठ अनिुान आयोगाकडून 
अमभप्राय मागविण्यात आललेे आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

हद प्रोजके्  ऑफ िॉप्रेहेव्न्द्सहह मराठी-इांव्ग्लश डडक्शनरीचे िाम पणुा 
िरण्याबाबत 

  
(४१) ३३१४५ (११-०८-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपरू येथील दि प्रोिेक्् ऑर कॉप्रेहेजन्सहह मराठी-इींजनलश डडक्शनरी 
या पसु्तकाचे काम ननिी अभािी बींि असल्हयाच ेमाहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे काय, 
(२) असल्हयास, उक् त प्रकरणी शासनाने चककशी करुन कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२१-०९-२०१७) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
 “दि प्रोिेक्् ऑर कॉप्रेहेजन्सहह मराठी-इींजनलश डडक्शनरी” हा प्रकल्हप 
नागपरू येथील नसनू सिर प्रकल्हप कें द्र शासनाच्या मनषुयबळ विकास 



वि.प. २ (43)  

मींत्रालयाच्या अखत्याररत असलेल्हया “भारतीय भार्ा सींस्थान, मसैरु” 
याींच्याकड े स ुअ आहे. भारतीय भार्ा सींस्थान, मसैरु या सींस्थेचे महाराषर 
राज्यातील विभागीय कायाालय “पजश्चम विभागीय भार्ा कें द्र” हे डके्कन 
कॉलेि, पणेु येथे कायारत असनू या कायाालयामारा त सिर प्रकल्हपाच ेकाम 
स ुअ आहे.  
 सिर प्रकल्हप ख्यातनाम भार्ा िजै्ञाननक डॉ. अशोक केळकर याींच्या 
सींकल्हपनेतनू साकारला असनू या शब्िकोशाचे काम कें द्र शासनाच्या 
अखत्याररतील पजश्चम विभागीय भार्ा कें द्र, डके्कन कॉलेि, पणेु या 
कायाालयाकडून सन २०१० साली स ुअ झाले आ ण चार िर् ेकाम झाल्हयािर हे 
काम सन २०१४ मध्ये बींि पडले. याबाबतचे ितृ्त िैननक महाराषर ्ाईम्स या 
ितृ्तपत्राच्या पणेु आितृ्तीमध्ये दिनाींक २७ डडसेंबर, २०१५ रोिी प्रकामशत 
झाले. सिर लेखाच्या अनरु्ींगाने सिर प्रकल्हप पणूा करण्यासाठी नेमक्या 
कोणत्या अडचणी आहेत याची मादहती राज्य मराठी विकास सींस्थेकडून 
घेण्यात आली. सिर प्रकल्हपाच ेउिाररत काम पणूा क अन घेण्यास राज्य मराठी 
विकास सींस्था तयार असनू, त्यादृष्ीने सिर िोन्ही सींस्थाींच्या प्रमखुाींमध्ये 
परस्पर चचाा होऊन यासींबींिीचा प्रस्ताि राज्य मराठी विकास सींस्थेकड े
सोपविण्याबाबत ननणाय झाला. सिर प्रकल्हपाच ेकाम स ुअ होण्यासाठी भारतीय 
भार्ा सींस्थान, मसैरु याींचे “ना-हरकत प्रमाणपत्र” राज्य मराठी विकास 
सींस्थेला प्राप्त होणे आिश्यक आहे आ ण याबाबतची कायािाही पजश्चम 
विभागीय भार्ा कें द्र, डके्कन कॉलेि, पणेु याींच्याकड े स ुअ आहे. सिर “ना-
हरकत पत्र” प्राप्त झाल्हयानींतर िोन्ही सींस्थामध्ये विदहत करारपत्र क अन 
प्रत्यक्ष प्रकल्हपाचे काम हाती घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्याचे पोलीस दलात श्िानाांची भरती िरण्याबाबत 
(४२) ३३१६२ (११-०८-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्याच े पोलीस िल अचिक सक्षम हहािे यासाठी पोलीस िलात १८१ 
श्िानाींची भरती करण्यात येत असल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 गहृ विभागाच्या दिनाींक २६/०५/२०१७ च्या शासन ननणायान्िये 
राज्यातील विविि पोलीस घ्काींकररता १८१ श्िान खरेिीस मान्यता दिलेली 
आहे. 
(२) महाराषरातील विविि पोलीस घ्काींकडून माहे ऑगस््, २०१७ अखेर 
पयतं ७१ श्िान खरेिी करण्यात आलेली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणामध्ये 
चाींगल्हया िातीचे उत्तम ि सदृढ श्िान कमी कालाििीमध्ये उपलब्ि होणे 
शक्य नसल्हयाने इतर पोलीस घ्काींकडून ्प्प्या्प्याने श्िान खरेिी 
करण्याची प्रफक्रया चाल ूआहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

सोलापरू-मुांबई मखु्य मागाापासनू  ेंभणुी त ेलातरू ि तळुजापरू-लातरू-नाांदेड या 
रस्त्याांच्या चौपदरीिरणाबाबत 

  

(४३) ३३६१३ (०७-०८-२०१७). श्री.विक्रम िाळे, श्री. अमरमसांह पांडडत,      
श्री. सनतश  चहहाण, डॉ. सधुीर ताांबे, श्री. दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय 
सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) सोलापरू-मुींबई मखु्य मागाापासनू े्ंभणुी त े लातरू ि तळुिापरू-लातरू-
नाींिेड या रस्त्याींच्या चकपिरीकरण कामास शासनाने मींिूरी दिली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, मींिूरी दिलेल्हया कामाच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
चककशीच्या अनरु्ींगाने रस्त्याींच्या चकपिरीकरणाबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (१३-०९-२०१७) : (१), (२) ि (३) कें द्र शासनाच्या रस्त,े 
िाहतकू ि महामागा मींत्रालयाने राषरीय महामागा ३६१ च्या तळुिापरू-लातरू 
(िारींगा रा्ा) हया २४४ फक.मी.रस्त्याच्या चकपिरीकरणास मींिूरी दिली असनू 
हया महामागााचे तळुिापरू त े औसा (५५ फक.मी.), औसा त े चाकूर (६५.०० 
फक.मी.), चाकूर त ेलोहा (६२ फक.मी.) ि लोहा त ेिारींगा रा्ा (६८ फक.मी.) 
अशा ४ भागात विभागणी केली असनू सध्या भसूींपािनाची कायािाही अींनतम 
्प्प्यात आहे. तळुिापरू त ेऔसा हया ५५ फक.मी. महामागााचे भसूींपािन ९९ 
्क्के झाल्हयाने चकपिरीकरणासाठी करारनामा करण्यात आला आहे. इतर तीन 
पॅकेिसाठी भसूींपािन पणूा झाल्हयािर ननवििा बोलविण्यात येणार आहे, असे 
प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राचिकरण, नाींिेड याींनी कळविले 
आहे. 
 कें द्र शासनाने दिनाींक ०३/०१/२०१७ च्या अचिसचुनेनसुार घोवर्त 
केलेल्हया सातारा त े बतैलु हया राषरीय महामागा ५४८ मध्ये े्ंभणुी-बाशी-
कुसलींब ही लाींबी तसेच कुसलींब त ेसगरोली हया राषरीय महामागा ६३ मध्ये 
कुसलींब त ेलातरू ही लाींबी समाविष् आहे. 
 े्ंभणुी त े लातरू हया १६५ फक.मी. रस्त्याच े पेहहड शोल्हडरसह 
िपुिरीकरण करण्यासाठी सविस्तर प्रकल्हप अहिाल महाराषर राज्य रस्त े
विकास महामींडळाने कें द्र शासनास मींिुरीसाठी सािर केला असनू अियाप 
मींिुरी अप्राप्त आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
उमरगा (उस्मानाबाद) येथील तालिुा िृषी अधधिाऱ् याांसह िमाचाऱ् याांची पदे 

ररक्त भरण्याबाबत 
  
(४४) ३३७०५ (०७-०८-२०१७). श्री.सवु्जतमसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) उमरगा (जि.उस्मानाबाि) येथील तालकुा कृर्ी अचिकाऱ याींसह कमाचाऱ याींची 
पिे ररक्त असल्हयाचे ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तालकुा कृर्ी अचिकारी कायाालयात कृर्ी अचिकारी, मींडळ 
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अचिकारी, पयािेक्षक, िररषठ मलवपक ही पिे ररक्त असल्हयाने एकाच 
हयक्तीिर कामाचा भार पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, चककशीत 
काय आढळून आले ि तदनसुार ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. पाांडुरांग फुां डिर (११-०९-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 तालकुा कृवर् अचिकारी कायाालय, उमरगा ि अचिनस्त 
कायाालयामध्ये ५० मींिूर पिापकैी ३९ पिे भरलेली असनू ११ पिे ररक्त 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही.  
 ५ ररक्त पिाींचा अनतररक्त कायाभार अन्य ५ अचिकारी /कमाचाऱयाींकड े
सोपविण्यात आलेला आहे. त्यामळेू ररक्त पिाींचा भार एकाच हयक्तीिर पडत 
आहे, अशी िस्तजुस्थती नाही. 
(३) महाराषर कृवर् सेिा, ग्-ब (कननषठ) सींिगाातील सरळसेिेच्या को्यातील 
५० उमेििाराींची ननिडयािी महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून प्राप्त झालेली 
असनू त्याींना ननयकु्ती िेण्याची कायािाही सरुु आहे. तसेच आणखी ७९ ररक्त 
पिाींचे मागणीपत्र दिनाींक ३०/०३/२०१७ रोिीच्या शासन पत्रान्िये महाराषर 
लोकसेिा आयोगास पाठविण्यात आले आहे.  
 तसेच या सींिगाातील पिोन्नतीच्या को्यातील १०२ ररक्त पिे 
पिोन्नतीने भरण्याची कायािाही अींनतम ्प्प्यािर आहे. 
 क्षेबत्रय स्तरािरील कृवर् सहाय्यक सींिगााची पिे भरण्यासाठी ७३० पिे 
विज्ञावपत करण्यात आली होती. तथावप सिर पिासाठीची ननिडयािी रद्द 
करण्यात आली आहे. यामळेु सिर पिे भाराींकन पध्ितीने भरण्याबाबत शासन 
ननणाय, दिनाींक १७/०३/२०१७ नसुार कायािाही कायााजन्ित होती. तथावप, सध्या 
प्रकरण न्यायप्रविषठ असल्हयाने ती भरता आलेली नाहीत. शासन ननणाय 
दिनाींक ०२/०६/२०१५ ि दिनाींक १५/०१/२०१६ नसुार या सींिगाातील आदििासी 
क्षेत्रातील ि क्षेत्राबाहेरील ररक्त पिे भरण्याबाबतही विभागीय कृवर् 
सहसींचालक याींना दिनाींक १२/०७/२०१७ रोिीचे पत्रान्िये ननिेश िेण्यात 
आलेले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यात माध्यममि शाळेतील समपुदेिाांना विशषे प्रोत्साहन 
भत्ता तसेच ग्रेड पे देण्याबाबत 

(४५) ३३९६७ (११-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९५२८ ला हदनाांि २० माचा, २०१७ रोजी हदलेलया 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) पाचहया िेतन आयोगाींतगात िेतनशे्रणी लाग ू करताींना माध्यममक 
शाळेतील समपुिेशकाींना रुपये २००/- चे विशरे् िेतन मान्य करण्यात आल े
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सहािा िेतन आयोग अींमलात आणताना समपुिेशकाींना विशरे् 
िेतन अथिा िरचा गे्रड पे िेण्यात आला नसनू माध्यममक शाळेतील विशरे् 
िेतन घेणाऱया पयािेक्षक पिािरील मशक्षकाींना सहाहया िेतन आयोगाच्या िेळी 
िरचा ग्रेड पे िेण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी करुन पयािेक्षक पिािरील 
मशक्षकाींप्रमाणे ५३९ समपुिेशकाींना गे्रड पे िेण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(२५-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) होय, सहाहया िेतन आयोगानसुार पयािेक्षक ि समपुिेशक याींच्या 
ग्रेड िेतनामध्ये तराित आहे. तथावप, सहािा िेतन आयोग लाग ू करताींना 
कोणत्याही सींिगााला विशरे् िेतन अनजु्ञेय ठरविले नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

हदनाांि १९ सप् ेंबर, २०१६ च्या शासन ननणायात सधुारणा िरण्याबाबत 
(४६) ३४०७४ (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासन ननणाय दिनाींक १५ नोहहेंबर, २०११ नसुार विना अनिुाननत 
शाळाींना अनिुानाकररता पात्र/अपात्र ठरविण्यात येत असनू मींबत्रमींडळाच्या 
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दिनाींक १४ िून, २०१६ च्या बठैकीमध्ये मलू्हयाींकनाच्या ननकर्ानसुार पात्र 
ठरलेल्हया १६२८ शाळा ि २४५२ तकुडयाींना अनिुान मींिूर केले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सिा प्रकारच्या ननकर्ाींची अ्ी-शतीची पतूाता केलेल्हया शाळाींना 
त्या पनु्हा अनिुानास अपात्र ठरतील अशा कोणत्याही नहया अ्ी अींतभूात 
करता येतील काय, 
(३) असल्हयास, नहया अ्ीींमळेु शाळा अपात्र ठरल्हयास, शाळाींचे अनिुान 
िोरण, मलु्हयाींकन प्रफक्रया ि मींबत्रमींडळाच्या ननणायािर प्रश्नचचन्ह ननमााण 
होईल, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त्त प्रकरणी शासनाने चककशी करुन दिनाींक १९ 
सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन ननणायात सिुारणा करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (१८-०९-२०१७) : (१) मींबत्रमींडळाच्या दिनाींक ३० ऑगस््, 
२०१६ च्या बठैकीतील ननणायानसुार, दिनाींक १४ िून, २०१६ पिूी अनिुानास 
पात्र घोवर्त करण्यात आलेल्हया प्राथममक ि माध्यममक शाळाींना शासन 
ननणाय दिनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्िये २० ्क्के प्रमाणे अनिुान मींिूर 
करण्यात आले.  
(२), (३) ि (४) दिनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन ननणायात, शकै्ष णक 
गणुित्ता राखण्याच्या दृष्ीने आिश्यक अ्ी ि शतीं विदहत करण्यात आल्हया 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
 

___________ 
  

 
िाशी, निी मुांबई येथील रेलिे स्थानिासमोरील आय ी पािा च्या भखूांडाचा 

दरुुपयोग होत असलयाबाबत 
(४७) ३४२६१ (११-०८-२०१७). प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) िाशी, निी मुींबई येथील रेल्हिे स्थानकासमोरील आय्ी पाका च्या भखूींडाचा 
िरुुपयोग होत असनू आय्ी हयनतररक्त हयापारासाठी त्याचा मोठया प्रमाणात 
िापर होत असल्हयाची बाब माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या आय्ी पाका च्या नािािर या भखूींड विकासकाने 
महापामलका ि शासनाकडून सिलती ममळिनू घेतल्हया आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त भागातील सिा आय्ी पाका चे सिेक्षण करुन ननयमभींग 
करणाऱयाींिर शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०९-२०१७) : (१) सिर पररसरामध्ये आय्ी 
िापराहयनतररक्त इतर िापर होत असल्हयाबाबत निी मुींबई महानगरपामलकेस 
तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
 निी मुींबई महानगरपामलकेच्या विकास ननयींत्रण ननयमािलीनसुार 
अनजु्ञेय बाबी विचारात घेऊन, सींबींचिताींना बाींिकाम परिाननया िेण्यात 
आल्हया आहेत. या हयनतररक्त भखुींडाच्या बाींिकामाींना अनतररक्त कुठलीही 
सिलत िेण्यात आली नाही.  
(३) उक्त भागातील सिा आय्ी पाका चे सिेक्षण महानगरपामलकेच्या 
अनतक्रमण विभागामारा त करण्यात आले असनू त्याअनरु्ींगाने सींबींचिताींिर 
कारिाईही करण्यात आली आहे. तसेच सिर प्रकरणाींमिील काही प्रकरणे 
न्यायप्रविषठ आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद महापामलिेिड ेपथहदहयाांची माहहती उपलब्ध नसलयाबाबत 
  
(४८) ३४३४१ (११-०८-२०१७). श्री.सभुाष लाांबड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) औरींगाबाि महापामलकेच्या सन २०१० त े २०१५ या ५ िर्ााच्या 
लेखापररक्षक अहिालानसुार शहरात महापामलकेने एकूण फकती पथदििे लािले 
याची मादहती महापामलकेकड ेनसल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अहिालानसुार अननयममतता करणाऱ या सींबींचित 
अचिकाऱ याींिर शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 औरींगाबाि महानगरपामलका क्षते्रात महानगरपामलकेने सन २०१० त े
२०१५ या कालाििीत एकूण ४८,३९८ पथदििे लािललेे असल्हयाचे औरींगाबाि 
महानगरपामलकेने कळविललेे आहे.  
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

 

मुांबई महानगरपामलिेत ननिृष्ट्  दजााची िामे होत असलयाबाबत 
(४९) ३४४७८ (११-०८-२०१७). अ ड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या िक्षता विभागाकड े महानगरपामलकेमध्ये 
होणाऱ या कामाींपकैी (उिा. रस्त,े ग्ारे, िलिादहन्या इत्यािी) काही काम े
तपासासाठी पाठविली िातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माहे एवप्रल, २०१६ त े माचा, २०१७ या कालाििीत िक्षता 
विभागाकड े तपासासाठी पाठविण्यात आलेल्हया कामाींना योनय प्रमाणपत्र 
िेताना अ्ी ि ननयमाींचे उल्हलींघन केल्हयाने विलींब झालेला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्न भाग (२) च्या अनरु्ींगाने शासनाने चककशी केली 
आहे काय, त्याचे ननषकर्ा काय आहेत ि त्यात िोर्ी आढळणाऱ या हयजक्तींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर कामाींच्या बाबतीत बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या िक्षता 
विभागामारा त ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले िात नाही.  
 तथावप, सींबींचित विभागाने िक्षता विभागाच्या सींयकु्त िरम्यान 
आढळलेल्हया त्रु् ी ि ननरीक्षणाींबाबत पतूाता अहिाल िक्षता विभागास सािर 
केल्हयानींतर त्याची छाननी करुन तसेच आिश्यकतपे्रमाणे यथायोनय िींड 
आकारुन फकीं िा उचचत कायािाही करुन सिर ननरीक्षणे बींि करण्यात येतात. 
 सिर कामाींची तपासणी करुन ननरीक्षण अहिाल िेणे ही स्ितींत्र 
प्रफक्रया असनू त्याचा कामाच्या प्रगतीशी सींबींि नाही. त्यामळेु िक्षता 
विभागाच्या ननरीक्षण अहिालामळेु विकास कामाींच्या प्रगतीत कोणत्याही 
प्रकारचा विलींब झाला आहे हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

बीड शहरातील बब ांदसुरा नदीिरील पलुाची लालेली दरुिस्था 
  
(५०) ३४५०८ (०७-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मे े : सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) राषरीय महामागा २११ िुळे-सोलापरू या महामागाािरील बीड शहरातील 
बब ींिसुरा निीिरील पलुाची िरुिस्था झाल्हयामळेु पलु िाहतकुीसाठी िोकािायक 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िोकािायक पलुामळेु बब ींिसुरा निीतनू काढलेला 
बा्यिळण रस्ता माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान झालेल्हया पािसात 
िाहून गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चककशी केली आहे काय, 
चककशीच्या अनरु्ींगाने पलुाबाबतचा अहिाल सािर क अन निीन पलुाचे 
बाींिकाम करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पा ील (१३-०९-२०१७) : (१) पलुाची िारणक्षमता विचारात घेिनू 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राचिकरण याींनी पलु िड िाहतकूीसाठी बींि 
करण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) दिनाींक ११/०६/२०१७ रोिी झालेल्हया अनतिषृ्ीमळेु बाहय िळण 
रस्त्याच्या क्षनतग्रस्त झालेल्हया भागाची तात्काळ पनुास्थापना करण्यात 
आल्हयाचे तसेच िुना पलु तोडून नविन चकपिरी पलुाचे बाींिकाम हाती घेण्यात 
येत असल्हयाचे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राचिकरण, 
औरींगाबाि याींनी कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

मुद्रणपिूा सिा प्रफकया महाराषर वििानमींडळ सचचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण : शासकीय मुद्रणालय, नागपरू. 

 
 


