
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
 
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
नागपरू जिल्हा मध्यिती िो-ऑप, बँिेच्या आधथिि घोटाळयातील रक्िमेच्या 

िसलुी आदेशाविरुध्द आपणािड ेदाखल अवपल तनिाली िाढण्याबाबत 
  

(१) १११८ (२९-०१-२०१५). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत सन २००२ साली झालेल्या 
आर्थिक भ्रष्ाचाराची चौकशी ववशषे अर्िक्षक श्री.यशवींत बागड ेयाींनी केली, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, श्री.बागड े याींनी केलेल्या चौकशीत १२४.६० को्ी रुपयाींचा 
भ्रष्ाचार झाल्याचे ननदशिनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घो्ाळयाची रक्कम १२ ्क्के दराने तत्कालीन अध्यक्ष 
श्री.सनुनल केदार व श्री.अशोक चौिरी याींचेकडून वसलू करावी असे आदेश 
श्री.बागड ेयाींनी ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या आदेशाववरुध्द तत्कालीन अध्यक्ष श्री.सनुनल केदार याींनी 
सहकार मींत्र्याकड ेअपील दाखल केल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्या, ह्या अवपलावर अद्याप कोणतीही कायिवाही न करता प्रलींबबत 
ठेवण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, अवपल इतका प्रदीघि काळ प्रलींबबत ठेवण्याची कारणे कोणती 
आणण हे अवपल केव्हा पयतं ननकाली काढण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु (०३-१०-२०१७) : (१) होय. 
 श्री. यशवींत बागड,े ववशषे लेखापररक्षक वगि-१, सहकारी सींस्था, 
नागपरू याींनी नागपरू जिल्हा मध्यवती सहकारी बँकेत सन २००२ साली 
झालेल्या आर्थिक घो्ाळ्याची चौकशी पणूि करुन चौकशी अहवाल ददनाींक 
२८/११/२०१३ रोिी सादर केलेला आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 श्री. बागड ेयाींनी केलले्या चौकशीत श्री. सनुनल केदार, मािी अध्यक्ष 
याींचेवर रु. १,२६,७७,७८,०००/-, श्री. अशोक चौिरी, मािी सरव्यवस्थापक 
याींचेवर रु. २५,४०,५२,०००/-, सौ.आशाताई महािन-मािी उपाध्यक्ष, श्री. 
शामराव िवड, सौ. कुसमूबाई ककींमतकर, श्री.मोरबािी ननमि,े श्री.रमेश 
ननमिे आणण श्री.सींतोष चोरे सवि मािी सींचालक याींचेवर प्रत्येकी रु.१०००/- 
मळु दानयत्व ननजचचत केलेले आहे. 
(३) होय. 
 श्री.बागड,े चौकशी अर्िकारी याींनी ददनाींक २८/११/२०१३ रोिी ददलेल्या 
अींनतम आदेशानसुार उपरोक्त रक्कम या आदेशाचे तारखेपासनू एक 
मदहन्याच्या आत, त्यावरील ददनाींक १३/०५/२००२ या तारखेपासनू रक्कम 
प्रत्यक्षात बँकेत भरणा करण्याच्या तारखेपयतं द.सा.द.श.े १२% व्यािासह 
बँकेत नगदीने ककीं वा क्रॉस्ड डडमाींड ड्राफ्् द्वारे िमा करावी असे ननदेश ददले 
आहेत. 
(४) होय. 
 श्री. सनुनल केदार याींनी मा.मींत्री (सहकार) याींचेकड ेया आदेशाववरुध्द 
अपील क्र. ८९१/२०१३ दाखल केले होत.े 
(५) नाही. 
 सद्य:जस्थतीत सदरील अपील क्र.८९१/२०१३ प्रलींबबत नसनू तत्कालीन 
मा.मींत्री (सहकार) याींचे ददनाींक १४/०६/२०१४ च्या आदेशानसुार सदरील अपील 
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अींशत: मान्य करण्यात आले असनू प्रनतवादी क्र.२ प्रार्िकृत अर्िकारी, 
नागपरू जिल्हा मध्यवती सहकारी बँक मयाि., नागपरू याींचे ददनाींक 
२८/११/२०१३ रोिीच्या दोषारोप पत्रातील मदु्दा क्र. १, २, ५, ६ व ७ पणूिपणे 
रद्द करण्यात आलेले आहेत. 
(६) प्रचन उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

शासनाने अदानीच्या िीि दरिाढीला मांिूरी हदल्याबाबत 
  

(२) ८२७० (३१-०७-२०१५). श्री.प्रिाश गिभभये : सन्माननीय ऊिाि मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने अदानीच्या वीि दरवाढीला मींिूरी ददली आहे काय, 
(२) सदर वीि दरवाढीमळेु नागरीकाींवर ककती भदंूड पडणार आहे, 
(३) प्रनत यनुन् ककती अर्िभार असणार आहे, 
(४) अदानी समहुाने वीि दरात वाढ करण्यासाठी कोणती १४ कारणे ददली 
आहेत ?  
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (०४-१०-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) कोणत्याही 
वीि ननर्मिती प्रकल्पातनू ननमािण होणाऱ्या वीिचेे दर ठरववण्याचे अर्िकार 
महाराषर ववद्यतु ननयामक आयोगास आहेत. महाववतरण व अदानी कीं पनी 
याींच्यामध्ये ३०८५ मॅ. व.ॅ इतक्या वीि खरेदीकररता करार झालेला आहे. 
अदानी कीं पनीने कायद्यात बदल, कोळसा ववतरण िोरणातील बदल, लोहारा 
कोळसा ब्लॉक रद्दीकरण या कारणाींसाठी या आयोगाकड ेवीि दरवाढ यार्चका 
दाखल केल्या होत्या. त्यापकैी कायद्यात बदल याकररता वीि दरात वाढ 
र्मळण्याकररता अदानी समहुाने ददलेली १४ कारणे खालीलप्रमाणे आहेत :- 
१. कोळशावर स्वच्छ ऊिाि कर लाग.ू 
२. कोळसा उत्पादन शलु्क लाग.ू  
३. कें दिय उत्पादन शलु्क गणनेकर शलु्क रॉयल््ी आणण इतर राज्य कराींचा 

समावेश.  
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४. सेवा कर, शकै्षणणक उप कर आणण उच्च शकै्षणणक उप कराची एकूण 
वाहतकू व रेल्वे माल वाहतकूीवर आकारणी. 

५. सेवा कर दर बदल. 
६. कामे करार कर वाढ. 
७. कोळशावरील मानिन बदल. 
८. नफ्यावरील ककमान पयाियी कराची वाढ. 
९. भारतीय रेल्वेद्वारे कोळसा वाहतकू ववकास अर्िभार. 
१०. कोळसा वाहतकूीवर व्यस्थ हींगामी अर्िभार. 
११. कोळसा वन कर आकारणी. 
१२. GCV आिारीत ककींमतीवरील बदल. 
१३. वाहतकू दरावर इींिन समायोिन शलु्क आकारणी. 
१४. भपूषृठावरील वाहतकूीच्या शलु्कावर वाढ. 
 यापकैी कायद्यात बदल या यार्चकेबाबत महाराषर ववद्यतु ननयामक 
आयोगाने काही कारणे मींिरू केली आहेत व त्यापो्ी महाववतरण कीं पनीच्या 
ग्राहकाींवर पडणारा आर्थिकभार ०४ पसेै यनुन् इतका आहे. 
 उविररत यार्चका APTEL व MERC कड ेप्रलींबबत आहेत. 

___________ 
  

सन २००५ पिूी वपत्याचे तनधन झालेल्या महहलाांना िडडलोपािीत सांपत्तीला 
मिुािे लागणाऱ् या अन्यायिारि तनणियाची अांमलबिािणी न िरण्याबाबत 

  

(३) १५४६८ (०२-०५-२०१६). श्री.अमररशभाप पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.हररभस ांग 
राठोड, श्री.अशोि ऊर्ि  भाप िगताप : सन्माननीय महहला ि बालवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सन २००५ पवूी ज्या मदहलाींच्या वपत्याच े ननिन झाले आहे त्याींना 
वडडलोपािीत सींपत्तीला मकुावे लागेल असा ननणिय मा.सवोच्च न्यायालयाने 
ददला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननषकषि मदहलाींसाठी अन्यायकारक असल्याने या 
ननणियाची अींमलबिावणी न करण्याबाबत शासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 दहींद ूवारसा अर्िननयम, १९५६ मिील कलम ६ मध्ये कें ि शासनाने 
सन २००५ मध्ये दरुुस्ती केली असनू त्यानसुार वपत्याच्या सींपत्तीमध्ये 
िन्माने वारसाहक्क र्मळण्यास त्याची मलुगी पात्र असेल अशी सिुारणा 
केली आहे. या अर्िननयमानसुार सन २००५ पवूी केवळ मलुगा हाच 
कायदेशीर वारसाहक्क प्राप्त होता. 
 कें ि शासनाचा वरील दरुुस्ती अर्िननयम ददनाींक ०९/०९/२००५ पासनू 
अजस्तत्वात आला असल्याने त्या ददनाींकापासनू ज्या मदहलाींच्या वपत्याचे 
ननिन झाले त्याींना वडडलोपािीत सींपत्तीत िन्माने वारसाहक्क प्राप्त झाला 
आहे. 
(२) याअनषुींगाने दहींद ूवारसा अर्िननयम, १९५६ मध्ये आवचयक ती सिुारणा 
करण्यास्तव मदहला व बाल ववकास ववभागाच्या ददनाींक २७/०१/२०१६ च्या 
पत्रान्वये कें ि शासनास कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात िदै्यिीय अभ्यासक्रमाच्या बोगस डॉक्टर ि अनधधिृत सांस्था 
मोठ्या प्रमाणात असल्याबाबत 

  

(४) १७०१० (२९-०४-२०१६). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ि  भाप िगताप, 
श्री.सांिय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११२८९ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ 
रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय िदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात बोगस डॉक््र, मान्यता नसलेल्या वेगवेगळया नावाने चालववल्या 
िाणाऱ्या वदै्यकीय अ्यासक्रमाच्या अनर्िकृत सींस्था इत्यादीींची सींख्या 
मोठया प्रमाणात असल्याच ेशासनाच्या ननदशिनास आलेले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गेल्या वषिभराच्या काळात ककती बोगस डॉक््र व सींस्था 
असल्याचे आढळून आलेले आहे व त्याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई करण्यात 
आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (२५-०९-२०१७) : (१) राज्यात बोगस डॉक््र आहेत हे 
अशींत: खरे आहे. तथावप, मान्यता नसलेल्या वेगवेगळ्या नावाने चालववल्या 
िाणाऱ्या वदै्यकीय अ्यासक्रमाच्या अनर्िकृत सींस्था इत्यादीींची सींख्या 
मोठ्या प्रमाणात आहे, हे खरे नाही. 
(२) बोगस डॉक््राींववरुध्द तक्रार करण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार पो ि्ल 
पररषदेच्या (महाराषर कौजन्सल ऑफ इींडडयन मेडडसीन) 
www.mcimindia.org.in या सींकेत स्थळावर उपलब्ि करुन देण्यात आले 
असनू आतापयतं बोगस डॉक््राींच्या ववरुध्द इतक्या २६२ तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या आहेत. 
 बोगस डॉक््राींववरुध्द प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर कायिवाही करण्यासाठी 
शासन ननणियानसुार सींबींर्ित जिल्हार्िकारी, जिल्हा आरोग्य अर्िकारी, 
महानगरपार्लका आयकु्त, नगरपार्लका मखु्य अर्िकारी व नगरपार्लका 
आरोग्य अर्िकारी याींच्याकड ेपाठववण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोिणातील िैतापरू अणूऊिाि प्रिल्पाच्या उभारणीसांदभाित. 
  

(५) १९३५९ (१६-०८-२०१६). अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६७१६ ला हदनाांि   
२१ माचि, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय ऊिाि मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकणातील िैतापरु येथील कें ि शासनामाफि त उभारण्यात येणाऱ्या 
ववद्यतु अणऊुिाि प्रकल्पाचा पथदशिक आराखडा तयार करुन प्रकल्प 
उभारणीचे काम सन २०१७ मध्ये सरुु करण्यात येणार असनू त्यासाठी 
ग्रामस्थाींच्या िर्मनी सींपाददत करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पासाठी फ्रान्स देशासोबत िैतापरू येथील ६ अणुभट्टी 
सींच उभारण्याची अींमलबिावणी शासनाच्या आरेवा या कीं पनीमाफि त करण्यात 
येणार असल्याच ेददनाींक ४ मे, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदशिनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आरेवा या कीं पनीची ४०० उपकरणे सदोष असल्याचा घो्ाळा 
ननदशिनास आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िैतापरु अणूऊिाि ववद्यतु प्रकल्प आरेवा कीं पनी माफि त 
उभारण्याबाबत शासनाची भरू्मका काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (११-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) िैतापरू अणूऊिाि प्रकल्प हा कें ि शासनाच्या अणूऊिाि ववभागाच्या 
अखत्याररतील न्यजुक्लअर पॉवर कॉपोरेशन ऑफ इींडडया र्ल. या कें ि 
शासनाच्या सावििननक उपक्रमामाफि त उभारण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पात 
अणुभट्टीची उभारणी करण्यासाठी ईडीएफ, फ्रान्स या कीं पनीकडून वाणणजज्यक 
व ताींबत्रक सहकायि घेण्यात येत आहे. 
(३) अशा प्रकारची मादहती उपलब्ि नाही. 
(४) सदरचा प्रकल्प राज्यात कें ि शासनामाफि त उभारण्यात येत असल्यामळेु 
कें ि शासनास परूक / सहाय्यकारी अशी राज्य शासनाची भरू्मका आहे. 
  

___________ 
  
अिोला जिल्हा पररषदेतील िगि-१ ि िगि-२ ची मांिूर ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(६) २०१२४ (२०-०८-२०१६). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला जिल्हा पररषदेतील वगि १ ची मींिूर पदे ६५ असनूही फक्त ५५ 
पदे भरण्यात येऊन अदयापी १० पदे ररक्त आहेत तर वगि-२ ची मींिूर पदे 
१८८ असनू १२३ पदे भरललेी आहेत व ६५ पदे ररक्त अशी एकूण ७५ पदे 
ररक्त असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०९-२०१७) : (१) नाही.  
 तथावप माहे म,े २०१६ मध्ये अकोला जिल्हा पररषदेमिील वगि-१ ची 
८ पदे व वगि-०२ ची ६० पदे अशी एकूण ६८ पदे ररक्त होती. 
(२) व (३) जिल्हा पररषदेतील महाराषर ववकास सेवा वगि-१ मिील १ पद 
िुल,ै २०१६ च्या आदेशान्वये भरण्यात आले असनू सद्य:जस्थतीत प्रकल्प 
सींचालक, जिल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा हे एक पद ररक्त असनू सदर पद 
पदोन्नती/बदलीने भरण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
 सद्य:जस्थतीत महाराषर ववकास सेवा वगि-२ ची ३ पदे भरली असनू 
२ पदे ररक्त आहेत. सदर पदे भरण्याबाबत ववभागीय आयकु्त याींचेकडून 
प्रस्ताव मागववण्यात आला आहे.  
 महाराषर ववकास सेवा वगळून जिल्हा पररषदेतील इतर वगि-१ व वगि-
२ ची पदे सींबींर्ित प्रशासकीय ववभागामाफि त ननमािण करण्यात आली असनू 
ती सींबींिीत प्रशासकीय ववभागाकडून भरली िातात. जिल्हा पररषदेतील 
अर्िकाऱ्याींची सवि ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत सींबींर्ित प्रशासकीय 
ववभागाींना सचूना ननगिर्मत करण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या ग्रामीण वििास मांत्रालयाने नरेगा-रोहयोला १५० हदिस 
िामाचा तनधी हदल्याबाबत 

  

(७) २०२५६ (२०-०८-२०१६). श्री.सांिय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खभलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कें ि शासनाच्या ग्रामीण ववकास मींत्रालयाने नरेगा-रोहयोला १०० ऐविी 
१५० ददवस कामाचा ननिी ददला परींत ु कामावर आलेल्या मिूर कु्ूींबापकैी 
फक्त १५ ्क्के मिूर कु्ूींबाींना याचा लाभ र्मळू शकला, ५० ्क्क्यापके्षा 
िास्त मिूर कु्ूींबाना १०० ददवसाचा रोिगार र्मळाला नसल्याचे माहे मे, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामाची मागणी असनूही ६८ ्क्के गावाींतनू कामे सरुू 
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करण्यात आली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनेच्या प्रभावी अींमलबिावणीसाठी शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (२१-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यातील दषुकाळी पररजस्थती पाहता ि े कु्ुींब १०० ददवसाींपके्षा 
िास्त ददवस काम करण्यास ईच्छुक आहेत अशा सवि कु्ुींबाींना रोिगार 
परुववण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 ग्राम रोिगार ददवस, Helpline वर कामाची मागणी नोंदववणे, ग्राम 
सभा बोलावणे, गावोगावी िावनू प्रचार प्रर्सध्दी करणे ई. मागािने मिुराींना 
मनरेगाच्या कामावर येण्यास प्रोत्साहीत केले िात आहे. 
(४) प्रचनच उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात मनरेगा योिनेंतगित तनधी प्राप्त होण्याबाबत 
  

(८) २१९५१ (२०-०८-२०१६). श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात महात्मा गाींिी रोिगार हमी योिनेमिून सन २०१५-२०१६ मध्ये 
ककती रक्कम कें िाींकडून राज्याला र्मळाली आहे, 
(२) असल्यास, आींध्र-कनाि् क, ओररसा ह्या राज्यापेक्षा महाराषराला कमी 
ननिी र्मळाला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्िक ननिी उपलब्ि होण्याकररता शासनाने कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ियिुमार रािल (२१-०९-२०१७) : (१) सन २०१५-१६ या आर्थिक वषाित 
कें िाकडून राज्याला रु. १२३८३४.७३ लक्ष एवढा ननिी प्राप्त झालेला आहे. 
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(२) हे खरे आहे. 
(३) आर्थिक वषि २०१५-१६ मध्ये कें ि शासनाकड ेअर्िक ननिी र्मळण्याबाबत 
मागणी प्रस्ताव कें ि शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. 
 ननिी मागणी प्रस्ताव हा मागील प्राप्त ननिीचे उपयोर्गता 
प्रमाणपत्रासह सादर करण्यात येतो. राज्याला ननिी, ननर्मित मनुषय 
ददवसाींच्या तसेच त्या वेळेस असलेल्या प्रलींबबत दानयत्वाच्या आिारे उपलब्ि 
करुन ददला िातो. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
परभणी जिल्हा रूग्णालयात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 

अभभयानाांतगित झालेल्या औषधे खरेदीबाबत 
(९) २३५८२ (१६-१२-२०१६). श्री.ियांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९८९३ 
ला हदनाांि १८ िुल,ै २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय 
साििितनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) परभणी जिल्हा रूग्णालयात राषरीय ग्रामीण आरोग्य अर्भयानाींतगित 
र्मळालेल्या ननिीतनू खरेदी करण्यात आलेल्या आयवेुद व यनुानीच्या 
औषिाींची चौकशी करण्याच ेआदेश देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी कोणत्या अर्िकाऱ्याींची 
नेमणूक करण्यात आली आहे व सींबींिीत चौकशी अर्िकाऱ्याींनी चौकशी पणूि 
केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२०-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नांदरुबार जिल्हापररषदेत विविध सांिगाितील ररक्त पदे भरण् याबाबत 
  

(१०) २४६७५ (१६-१२-२०१६). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नींदरुबार जिल्हापररषदेत उपमखु्य कायिकारी अर्िकारी, उपअर्भयींता, 
र्शक्षणार्िकारी अशी असींख्य खातपे्रमखुाची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदामळेु सामान्य िनतचे्या शासकीय कामासाठी ववलींब 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नींदरुबार जिल्हापररषदेतील ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०९-२०१७) : (१) नाही.  
 तथावप डडसेंबर, २०१६ अखेर काही पदे ररक्त होती. 
(२), (३) व (४) नींदरुबार जिल्हा पररषदेतील महाराषर ववकास सेवा ग् ब 
मिील (१) सहायक ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सर्मती, नवापरू, (२) 
सहायक ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सर्मती, शहादा व (३) सहायक ग् 
ववकास अर्िकारी, पींचायत सर्मती, अक्कलकुवा ही ३ पदे ररक्त असनू सदर 
पदाींचा अनतररक्त कायिभार इतर अर्िकाऱ्याींकड े सोपवनू नागरीकाींची कामे 
करुन घेतल्या िात आहे. सदर पदे भरणेबाबत तात्काळ कायिवाही करणेबाबत 
जिल्हा पररषद, नींदरुबार याींना ननदेश ददलेले आहेत. 
 महाराषर ववकास सेवा वगळून जिल्हा पररषदेतील इतर वगि-१ व वगि-
२ ची पदे सींबींर्ित प्रशासकीय ववभागामाफि त ननमािण करण्यात आली असनू 
ती सींबींिीत प्रशासकीय ववभागाकडून भरली िातात. जिल्हा पररषदेतील 
अर्िकाऱ्याींची सवि ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत सींबींर्ित प्रशासकीय 
ववभागाींना सचूना ननगिर्मत करण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
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भस ांधी (ता.उमरी, जि.नाांदेड) येथे एि आरोग्य िें द्र असल्याने स्थातनिाांची 
गरैसोय होत असल्याबाबत 

(११) २५८४७ (१६-१२-२०१६). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय 
साििितनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) र्स ींिी (ता.उमरी, जि.नाींदेड) येथे एक लाख िनतसेाठी केवळ एकच 
प्राथर्मक आरोग्य कें ि असल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गोळेगाींव ककीं वा ववतनाळ येथे दसुरे प्राथर्मक आरोग्य कें ि 
स्थापन करावे अशी मागणी स्थाननक नागरीकाींनी व लोकप्रनतननिी याींनी 
केली असनू त ेअनेक ददवसाींपासनू प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागणीवर शासनाने ननणिय घेऊन लोकसींख्येनसुार 
गोळेगाींव ककीं वा ववतनाळ येथे प्राथर्मक आरोग्य कें ि स्थापन करण्याबाबत 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२२-०९-२०१७) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 तथावप, र्स ींिी, ता.उमरी, जि.नाींदेड येथील प्राथर्मक आरोग्य 
कें िामाफि त रुग्णाींना वदै्यककय अर्िकारी व कमिचारी याींच्या माफि त आरोग्य 
सेवा देण्यात येत आहेत. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 ददनाींक १७/०१/२०१३ च्या शासन ननणियान्वये गोळेगाव येथे नवीन 
प्राथर्मक आरोग्य कें ि मींिूर करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िळांब (जि.उस्मानाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाचा 

दिाि भमळिनू देण्याबाबत 
(१२) २५९४२ (१६-१२-२०१६). श्री.सजुितभसांह ठािूर : सन्माननीय साििितनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) कळींब (जि.उस्मानाबाद) येथील ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा 
रुग्णालयाचा दिाि र्मळवनू देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववचारािीन प्रस्तावावर अींमलबिावणी करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२२-०९-२०१७) : (१) व (२) कळींब, जि. उस्मानाबाद येथील 
३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयास ५० खा्ाींच ेउपजिल्हा रुग्णालय करण्यास 
ददनाींक ०२/०२/२००९ च्या शासन ननणियान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
५० खा्ाींच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे बाींिकाम पणुि झालेले आहे. 
तसेच ददनाींक ०२/०१/२०१७ च्या शासन ननणियान्वये पदननर्मितीच्या प्रस्तावास 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पाम (ता.जि.पालघर) ग्रामपांचायतीचे उपसरपांच याांनी  
द्वितीय वििाह िेल्याबाबत 

  

(१३) २६०७१ (०४-०१-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाम ग्रामपींचायतीचे (ता.जि.पालघर) उपसरपींच कुणाल प्रभाकर वप ींपळे 
याींनी दोन वववाह केल्याने त्याींच्या पदहल्या पत्नी श्रीमती नयना कुणाल 
वप ींपळे याींनी ददनाींक ०६/०८/२०१०, १५/१२/२०१३, ददनाींक १७/०१/२०१४, ददनाींक 
०४/०४/२०१४ रोिी वा त्यासमुारास िन मादहती अर्िकारी तथा ग्रामसेवक, 
ग् ववकास अर्िकारी, पींचायत सर्मती पालघर, याींच्याकड े तक्रार करुन 
मादहती अर्िकार, २००५ अन्वये सदर घ्ना ननदशिनास आणली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपसरपींच कुणाल प्रभाकर वप ींपळे याींनी मादहती लपवनू ठेवनू 
सींबींर्ित िारीकामिून अर्भलेख गहाळ केल्यामळेु त्याींचेवर कारवाई करणे 
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कामी मादहती आयकु्त, कोकण खींडपीठ याींनी मखु्य कायिकारी अर्िकारी, 
पालघर याींना ददनाींक २२/०१/२०१५ व ददनाींक २०/०४/२०१५ रोिी वा 
त्यासमुारास आदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच जि.प.पालघर येथील मखु्य कायिकारी अर्िकारी याींनी चौकशी सरुु 
करण्याच्या आत ददनाींक २२/०५/२०१६ रोिी उपसरपींच याींनी ग्रा.पीं.चे २/३ 
कमिचारी याींच्या सींगनमताने ग्रा.पीं.कायािलयात रात्रौ १.३० त े २.०० च्या 
समुारास आग लावनू अर्भलेख िाळण्याचा प्रयत्न केला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय व सींबींर्ित 
दोषीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े (१९-०९-२०१७) : (१) पत्रव्यवहार केलेला आहे, हे खरे 
आहे. 
(२) होय. हे खरे आहे 
(३) व (४) मादहती आयकु्त, कोकण याींच्या ददनाींक २२/०१/२०१५ च्या 
आदेशानसुार उपसरपींच याींचेवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रस्ताव मखु्य 
कायिकारी अर्िकारी, जिल्हा पररषद, पालघर याींनी जिल्हार्िकारी, पालघर 
याींचेकड े ददनाींक २४/०४/२०१५ रोिी पाठववलेला आहे. ददनाींक २४/०५/२०१६ 
रोिी ग्रामपींचायत कायािलयास आग लागली ही बाब खरी असनू सदर प्रकरणी 
ग्रामपींचायतीने ददनाींक २४/०५/२०१६ रोिी FIR (FIR No.I २१/२०१६) दाखल 
केला आहे. 
 सदर गनु्ह्यातील अत आात आरोपी सापडले नाहीत. त्यामळेु 
सद्य:जस्थतीत सदर गनु्ह्याची नोंद “अ”वगाित करण्याबाबत मींिूरीसाठीचा 
प्रस्ताव सागरी पोलीस ठाणे, सातपा्ी याींनी ददनाींक १८/१०/२०१६ रोिी 
मा.न्यायालयात सादर केला आहे. 

___________ 
मे. एम.िी. असोभसएट बबल्डर ॲण्ड डवे्हलपसि या वििासिाने 

पनुविििासानांतर घराचा ताबा न हदल्याबाबत 
  

(१४) २६७०८ (०४-०१-२०१७). श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) ियकृपा हौर्स ींग सोसाय्ी (िाफरभाई काींिी चाळ) घोडदेव (मुींबई) याींनी 
मे. एम.िी. असोर्सए् बबल्डर ॲण्ड डवे्हलपसि श्री. इकबालर्सींग मथारु, 
कर्लना, साींताकु्रझ याींना चाळ पनुवविकासासाठी मान्यता ददली असनू त्याींनी 
सन २००७ पासनू पनुवविकासासाठी कोणतहेी कायिवाही केलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ववकासकाने करारनाम्यातील बाब क्रमाींक ७ प्रमाणे दोन 
वषािच्या आत पनुवविकर्सत इमारतीमध्ये घर देण्याचे मान्य केले 
असतानासधु्दा हे पाळले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित ववकासकाने ददनाींक २३ सप् े्ंबर, २००८ रोिी वा 
त्यासमुारास कर्म्में् प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असतानासधु्दा आितागायत 
रदहवाशाींना घराचा ताबा देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रदहवाशाींना अद्याप घराचा ताबा न देणाऱ्या ववकासकावर 
स्थाननक पोलीस स््ेशनमध्ये फसवणूकीसींदभाित गनु्हा दाखल होऊन अद्याप 
कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सींबींर्ित ववकासकावर शासन त्वरीत कारवाई करुन 
रदहवाशाींना घराचा ताबा देणार आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२७-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) ियकृपा हौर्स ींग 
सोसाय्ी (िाफरभाई काींिी चाळ) या महापार्लका भाडकेरु वसाहतीच्या 
पनुवविकासाकररता सिुार सर्मती तसेच महापार्लका याींचा अनकु्रमे ददनाींक 
१०/०७/२०१७ व १२/०७/२०१७ रोिीच्या ठरावान्वये पनुवविकासास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
 बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमाफि त सदर इमारतीस २१ मिल्यापयतं 
मींिुरी तसेच पणूि सी.सी. देण्यात आली असनू सदर इमारतीचे बाींिकाम पणूि 
झाले आहे.  
 तथावप, ववकासकाने अद्यापपयतं महानगरपार्लकेकड े भोगव्ा 
प्रमाणपत्रासाठी अिि केललेा नाही. 
(४), (५) व (६) सदर प्रकरणी ववकासक श्री. इकबालर्सींग मथारु याींचेववरोिात 
भायखळा पोलीस ठाणे येथ ेग.ुर.क्र. ३२७/२०१६, कलम ४०६, ४२० भा.दीं.वव. 
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सह कलम १३ एम.ओ.एफ. अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, 
मा.सत्र न्यायालयाने सदर ववकासकास िामीन मींिुर केला आहे. 
  

___________ 
  

पणेु जिल्हयात िागेअभािी अांगणिाडया बाांधल्या नसल्याबाबत 
(१५) २७०६४ (१७-०४-२०१७). अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.धनांिय मुांड,े 
अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसल े: 
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :-  

(१) पणेु जिल्हयात िागेअभावी अींगणवाडयाींसाठी इमारती बाींिकामे प्रलींबबत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर अींगणवाडयाींच्या 
इमारतीसाठी िागा उपलब्ि करुन इमारती बाींिणेबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१२-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) उपलब्ि िागेप्रमाणे अींगणवाडी इमारत बाींिकामे मींिूर केलेली आहेत. 
तसेच यासींदभाित िागा उपलब्ि नसणाऱ्या अींगणवाडी कें िासाठी िागा 
उपलब्ि करणेबाबत पणेु जिल्हयातील सवि ग् ववकास अर्िकारी व बाल 
ववकास प्रकल्प अर्िकारी याींना मदहला व बाल ववकास अर्िकारी, जिल्हा 
पररषद, पणेु याींचेकडून कळववण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र िदै्यि पररषदिड ेझालेल्या रुग्णाांच्या तक्रारीांिड े 
दलुिक्ष िरण्यात येत असल्याबाबत 

(१६) २७१९६ (१७-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय िदै्यिीय 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) चुकीच्या ननदानामळेु झालेला मन:स्ताप, आरोग्य सेवेपासनू वींर्चत रहावे 
लागणे, उपचारातील हलगिीपणा, आर्थिक भदंुड, आरोग्य व्यवस्थेच्या 
हलगिीपणामळेु आलेले शारीररक अपींगत्व, चुकीच्या उपचारामळेु आलेले 
गींभीर आिारपण अशा ७५० हून अर्िक रुग्णाींनी महाराषर वदै्यक पररषदकड े
सन २००५-२०१५ या कालाविीत दाखल केलेली प्रकरणे प्रलींबबत असनू 
त्यातील समुारे ६०० प्रकरणाींची प्राथर्मक पडताळणीची प्रकक्रया केलेली 
नसल्याचे शासनाच्या ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२१-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही, महाराषर वदै्यक 
पररषदेकड े२००५ त े२०१५ या कालाविीत ८४१ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
त्यापकैी ३१७ तक्रारी ननकाली काढल्या असनू ५२४ तक्रारीींची प्राथर्मक 
पडताळणी झालेली आहे. 
(२) महाराषर वदै्यक पररषदेच्या स्तरावर प्रलींबबत प्रकरणे तातडीने ननकाली 
काढण्याबाबतची कायिवाही सरुु आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

परभणी-हहांगोली औद्योधगि िसाहतीतील भखूांड ताब्यात घेण्याबाबत 
  

(१७) २७६३३ (१५-०४-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुािणी, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) परभणी-दहींगोली जिल्हयातील औद्योर्गक वसाहतीतील भखूींडाींवर उद्योग 
सरुु न करणाऱ्या उद्योग चालकाींना नो्ीस देऊन भखूींड ररक्त करण्याचे 
आदेश उद्योग ववभागाने ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात उत्पादन न करता केवळ भखूींड घेणाऱ्याींवर तसेच 
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ववना वापर पडून असलेले भखूींड शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाप (१४-०९-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
 परभणी जिल्ह्यातील परभणी, गींगाखेड व जिींतरू या औद्योर्गक 
क्षेत्रात ववहीत ववकास कालाविीमध्ये भखूींडावर ववकास करु न शकलेल्या व 
ववनावापर पडून असलेल्या २१ भखूींडिारकाींना कारणे दाखवा नो्ीसा 
बिावण्यात आलले्या आहेत. त्यापकैी ९ भखूींड महामींडळाच्या ताब्यात 
घेण्यात आलेले असनू उविररत १२ भखूींड ताब्यात घेण्याची कायिवाही सरुु 
आहे. 
 दहींगोली जिल्ह्यातील दहींगोली, कळमनरूी व वसमत या औद्योर्गक 
क्षेत्रातववहीत ववकास कालाविीमध्ये भखूींडावर ववकास करु न शकलेल्या व 
ववनावापर पडून असलेल्या ३० भखूींडिारकाींना कारणे दाखवा नो्ीसा 
बिावण्यात आलले्या आहेत. त्यापकैी ४ भखूींड महामींडळाच्या ताब्यात 
घेण्यात आलेले असनू उविररत २६ भखूींड ताब्यात घेण्याची कायिवाही सरुु 
आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महहला ि बालवििास विभागाांतगित खरेदीत अतनयभमतता  
 ि गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

(१८) २७६७७ (१५-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मदहला व बालववकास ववभागाच्या माध्यमातनू झालेल्या को्यविी 
रुपयाींच्या खरेदीमध्ये काही प्रकरणी अननयर्मतता व गरैव्यवहार झाल्याच े
शासनाच्या ननदशिनास आलेले असनू या प्रकाराींना आळा घालण्यासाठी आता 
खरेदीसाठी िोरणात्मक ननणिय घेण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणियाचे स्वरुप काय आहे, त्याची अींमलबिावणी 
केव्हापासनू करण्यात येणार आहे व यासींदभाितील सद्य:जस्थती काय आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 सदर खरेदीत अननयर्मतता व गरैव्यवहार झालेला नसनू मदहला व 
बाल ववकास ववभागाच े सन २०१४-१५ मध्ये अजस्तत्वात आलले्या 
ननयमानसुार सदर खरेदी झालेली आहे. तसेच राज्य शासनाने ददनाींक     
१६ डडसेंबर, २०१६ रोिी नवीन खरेदी िोरण अींमलात आणल ेआहे. 
(२) सदर िोरण ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ रोिी अींमलात आले असनू 
त्यानसुार खरेदी प्रकक्रया राबववण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  
मालेगाांि (जि.नाभशि) येथील पोलीस उपअधधक्षि िायािलय मौिे तनमगाांि 

येथे स्थलाांतरीत िरणेबाबत 
  

(१९) २८००२ (१७-०४-२०१७). डॉ.अपिूि हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९७१६ 
ला हदनाांि २० िुल,ै २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मालेगाींव (जि.नार्शक) तालकु्यातील मौिे ननमगाींव हे गाींव लोकसींख्येच्या 
व भौगोर्लक ववस्ताराचे दृष्ीने मोठे असल्याने तसेच या गावाचे रािकीय व 
सामाजिक महत्व ववचारात घेता आणण कायदा व सवु्यवस्थेच्या दृष्ीकोणातनू 
मालेगाींव (ग्रामीण) करीता मींिूर व प्रत्यक्ष स्थावपत पोलीस उपअर्िक्षक 
(डी.वाय.एस.पी.) याींचे कायािलय मौिे ननमगाींव (ता.मालेगाींव, जि.नार्शक) 
येथे स्थलाींतरीत करून त्याींचे कायिक्षेत्र ननजचचत करण्यात यावे, अशी मागणी 
लोकप्रनतननिी (नार्शक) याींनी ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ रोिी ननवेदनाद्वारे 
मा.मखु्यमींत्री महोदयाींकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कायािलय स्थलाींतरीत करणेबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, र्शक्षण व सहकार महवषि कमिवीर भाऊसाहेब दहरे याींचे 
िन्मगाींव असलले्या ननमगाींव येथे सदरील कायािलय स्थलाींतरीत 
करणेबाबतची कायिवाही केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) मा.लोकप्रनतननिी 
(नार्शक) याींचे ददनाींक ०५/१२/२०१६ रोिीचे ननवेदन ददनाींक ०५/०८/२०१७ रोिी 
प्राप्त करुन घेण्यात आले असनू सदर ननवेदनाच्या अनषुींगाने पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींचे अर्भप्राय मागववण्यात आले आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जिल््यामध्ये िुष्ट्ठरोग तनमुिलनासाठी आखण्यात  
आलेल्या मोहहमेबाबत 

  

(२०) २८०८९ (१५-०४-२०१७). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय साििितनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड जिल्हयामध्ये ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ त े४ ऑक््ोबर, २०१६ 
या कालाविीत घरोघरी िाऊन कुषठरोग शोि मोदहम शासनाकडून 
राबववण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल्हयातील ककती घराींना भे्ी देवनू कुषठरोग शोि 
मोदहम पथकाने तपासणी केली आहे, सदर तपासणीमध्ये एकूण ककती 
कुषठरोग रूग्ण आढळून आले आहेत, 
(३) असल्यास, आढळून आलेल्या कुषठरोग रूग्णाींवर उपचार करण्यासाठी व 
कुषठरोग ननयींत्रणात आणण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०७-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) कुषठरोग शोि मोदहम पथकाने एकूण ५,०५,२६० घराींना भे्ी देऊन 
तपासणी केली असता ३२८ नवीन कुषठरुग्णाींचे ननदान करण्यात आले असनू 
त्याींना त्वरीत बहुववि औषिोपचार देण्यात आले. 
(३) १) सन २०१६-१७ मध्ये ददनाींक १९/०९/२०१६ त ेददनाींक ०४/१०/२०१६ या 
कालाविीत कुषठरोग शोि मोदहम” घेण्यात आली. यामध्ये आशा, स्वयींसेवक, 
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आरोग्य कमिचारी याींच्यामाफि त घरोघरी िावनू प्रत्यक्ष सवेक्षण करण्यात आले 
आहे. 
२) ग्रामपींचायतीमध्ये ववशषे ग्रामसभा घेऊन “स्पशि” कुषठरोग िनिागतृी 
अर्भयान ददनाींक २६/०१/२०१७ व ३०/०१/२०१७ रोिी राबववण्यात आले. या 
ग्रामसभेमध्ये कुषठरोगाबाबत शास्त्रीय मादहती व शासकीय योिनाबाबतची 
मादहती ग्रामस्थाींना देण्यात आली. 
३) राज्यामध्ये ददनाींक ०६/०२/२०१७ त े ददनाींक २१/०२/२०१७ या 
कालाविीमध्ये “फोकस लेप्रसी कॅम्पेन” घेण्यात आले. 
४) ग्रामीण भागात माहे माचि, २०१७ मध्ये “हाडि ्ू रीच” कायिक्रम 
राबववण्यात आला यामध्ये पावसाळयात सींपकि  तु् णाऱ् या दगुिम भागातील 
गावात आरोग्य र्शक्षणाद्वारे िनतचेे सक्षमीकरण करण्यात आले. 
५) आशाींमाफि त व शहरी भागात र्ल ींकवकि र, आरोग्य कमिचारी याींच्यामाफि त 
सव्हेक्षण करण्यात येत असनू ननदान झालेल्या कुषठरुग्णाींना वेळीच बहुववि 
औषिोपचार (MDT) देण्यात येतो. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िािळघर (ता.श्रीिधिन, जि.रायगड) येथील ग्रामपांचायत हद्दीतील  
बोअरिेल नादरुुस्त असल्याबाबत 

  

(२१) २८५९८ (१२-०४-२०१७). श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत 
टिल े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) वाकळघर (ता.श्रीवििन, जि.रायगड) येथील ग्रामपींचायत हद्दीत बसववण्यात 
आलेली बोअरवेल नादरुुस्त व बींद पडलेली असल्याने पररसरातील नागररकाींना 
वपण्याच्या पाण्याचा प्रचन ननमािण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्थाननक नागरीकाींनी जिल्हार्िकारी रायगड, 
मखु्य कायिकारी अर्िकारी, जिल्हा पररषद रायगड, ग्ववकास अर्िकारी, 
पींचायत सर्मती श्रीवििन याींच्याकड े ददनाींक ३० िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास तक्रारी केल्या असनू पाण्याची समस्या सोडववण्यासाठी बींद 
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पडलेली बोअरवेल सरुु करण्यास मखु्य कायिकारी अर्िकारी, जिल्हा पररषद 
रायगड, तसेच ग्ववकास अर्िकारी, श्रीवििन याींच्याकडून दलुिक्ष केले िात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१०-१०-२०१७) : (१) मौिे वाकळघर ता.श्रीवििन, 
जि.रायगड या दठकाणी बसववण्यात आललेा एका वव ींिन ववहीरीवरील वीि 
पींप कायमस्वरुपी बींद आहे. परींत ु या गावासाठी वपण्याच्या पाण्याकरीता ४ 
साध्या ववहीरी, १ उद्् ाव ववहीर व ३ वव ींिन ववहीरीींपकैी २ वव ींिन ववहीरी 
सजुस्थतीत असनू पाणीपरुवठा सरुळीत सरुु आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. शासनामाफि त ग्रामस्थाींना वपण्याच्या पाण्याची 
वेळोवेळी व्यवस्था केलेली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
भालेर (जि.नांदरुबार) एम.आय.डी.सी.ला पायाभतू सवुिधा उपलब्ध िरुन 

देण्याबाबत 
  

(२२) २८९८० (१५-०४-२०१७). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४६६४ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भालेर (जि.नींदरूबार) येथे एम.आय.डी.सी. मींिूर होऊनही मागील ३ वषाित 
एम.आय.डी.सी. ला कोणत्याही पायाभतू सवुविा उपलब्ि करुन देण्यात 
आल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त एम.आय.डी सी.चा ववस्तार करण्याचे मा.उदयोग मींत्री 
याींनी आचवासन देऊनही याबाबत कोणतीच कायिवाही करण्यात आली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त एम.आय.डी.सी. ला सोई-सवुविा उपलब्ि करुन 
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देऊन कायािजन्वत करण्यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाप (०६-०९-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 भालेर (जि.नींदरुबार) औद्योर्गक क्षेत्राच्या एकूण ६४७.४१ हेक््र 
क्षेत्रापकैी २८५.५८ हेक््र क्षेत्राचा ताबा प्राप्त झालेला आहे. ताबा क्षेत्रासाठी 
पायाभतू सवुविा तसेच कायमस्वरुपी पाणीपरुवठा करण्याचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
 एकूण प्रस्ताववत क्षेत्रापकैी खािगी क्षते्र महामींडळाच्या ताब्यात 
घेण्यात आलेले नसल्याने ववकास काम े ्प्या्प्याने तसेच प्रथम ्प्यातील 
ववकास कामे लवकरच पणुि करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद ऑररि भसटी येथील भखूांड विक्रीसाठी खुले िरण्याबाबत 
(२३) २९०४९ (१५-०४-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद ऑररक र्स्ीतील बबडकीन इींडस्रीयल पाकि मिील भखूींड 
शासनाने उद्योगाींसाठी खलेु केले असनू येथे १ हिाराहून अर्िक उद्योग 
इच्छुकाींनी ४३ एकरावरील ४९ भखूींडावर उद्योग उभारण्यास पसींती 
दशिववल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने बबडकीन येथील ३ हिार हेक््र िागेसाठी 
भसूींपादनासाठी रुपये १,८२५ को्ी गुींतवणकू केली असनू त्यातनू कोणतहेी 
उत्पन्न शासनास र्मळत नसल्याने सदर भखूींडाींच े ले आऊ् करुन त े
उद्योिकाींना ववक्रीसाठी खुले करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सभुाष देसाप (०६-०९-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 ऑररक र्स्ीमध्ये बबडकीन व शेंिा असे दोन नोड असनू बबडकीन 
क्षेत्राचे भखुींड वा्प करण्यात आलेले नाही. मात्र शेंिा येथे प्लॉ्साठी अिि 
मागववण्यात आल े आहे. त्यापकैी ३५ प्लॉ्साठी दाखल झालेल्या ७३ 
अिांपकैी २४ प्लॉ्चे वा्प करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 बबडकीन येथे सींपाददत िर्मनीवर मास््रप्लॅन पणुि झालेला असनू 
पदहल्या ्प्यात १०१६ हेक््र क्षते्रावर पायाभतु सवुविाींचा कायिक्रम आदेश 
ददलेला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
बीड जिल्हयातील िाढती िुपोवषत बालिाांच्या सांख्येला प्रततबांध िरण्याबाबत 

  

(२४) ३०५५२ (१५-०४-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड जिल्हयात माहे फेब्रवुारी, २०१० मध्ये वा त्यादरम्यान समुारे ६५ 
कुपोवषत बालके आढळुन आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड शहरातील अींकुशनगर, इस्लामपरुा या भागात तीन 
कुपोवषत बालकाींवर जिल्हा रूग्णालयात उपचार करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बीड जिल्हयात वाढती 
कुपोवषत बालकाींची सींख्या लक्षात घेवनु कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) बीड जिल्हयातील अींकुशनगर भागात कोणत्याही बालकाींवर जिल्हा 
रुग्णालयात उपचार करण्यात आलेले नाहीत. तर ईस्लामपरूा या भागातील 



वि.प. ३ (25)  

शखे रुबीना अमिद या बार्लकेला माहे माचि, २०१७ मध्ये गोवर झाल्यामळेु 
जिल्हा रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होत.े उपचार पणूि 
करण्यात येऊन नतला घरी पाठववण्यात आले. 
(३) एकाजत्मक बाल ववकास सेवा येािने अींतगित अींगणवाडी कें िामाफि त 
अींगणवाडी कायिक्षेत्रातील ० त े५ वष ेवयोग्ातील बालकाींची ननयर्मत विने 
घेऊन शे्रणी काढली िात.े तीव्र कुपोवषत बालकाींच्या घरी ननयर्मत गहृ भे्ी 
देऊन त्याींच्या आहार व आरोग्याबाबत सींननयींत्रण केले िात.े तसेच अशा 
बालकाींना सींदभि सेवेसाठी जिल्हा रुग्णालयामध्ये पाठववण्यात येत.े अींगणवाडी 
कें िातील अशा तीव्र कुपोवषत बालकाींना अनतररक्त पोषण आहार घरपोच ददला 
िातो. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौिे लोहारा, पाांगरी ि भोयर (ता.जि.यितमाळ) येथील िभमनी 
तनयमबा्यररत्या भसूांपादन िेल्याबाबत 

  

(२५) ३०६५० (१२-०४-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे लोहारा, पाींगरी व भोयर येथील भसूींपादन प्रकरण क्र.१/६५/९४-९५ 
(ता.जि.यवतमाळ) अनतररक्त औद्योर्गक क्षेत्रापकैी लोहारा व पाींगरीची अ-वगि 
नगरपररषद हद्दीिवळील अकृवषक दिािची िमीन ननयमबाह्यररत्या सींपादीत 
केल्याचे ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शासनाच्या १५ वषािच्या िमीन वापराच्या 
ननणियानसुार सींपादीत केलेली िमीन सींबींर्िताींना परत करण्याबाबत कोणती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाप (०३-१०-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
    यवतमाळ जिल्ह्याच े औद्योर्गक ववकासाच्या दृष्ीने यवतमाळ 
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औद्योर्गक क्षते्राचा ववस्तार करण्यासाठी औद्योर्गक क्षेत्रालगतची मौि े
लोहारा, पाींगरी व भोयर येथील ४३९.८५ हे. आर िमीन सींपाददत करण्यात 
आली आहे. 
 औद्योर्गक ववकासाकरीता सींपाददत करण्यात आलेल्या िर्मनी या चुकीने व 
िबरदस्तीने सींपाददत करण्यात आलेल्या नाहीत. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मानेगाि-ढेबेिाडी (जि.सातारा) या रस्त्यािरील झाड ेि धोिादायि  
वििेचे खाांब हटविण्याबाबत 

  

(२६) ३१०८६ (०६-०८-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय साििितनि बाांधिाम (साििितनि 
उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मानेगाव-ढेबेवाडी (जि.सातारा) या रस्त्यावरील झाड,े वविेच े खाींब 
िोकादायक असनू त े अपघातास कारणीभतू ठरत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर रस्त्यावरील वविचेे खाींब, झाड े
ह्ववण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) रस्त्याचे रूीं दीकरण करताना रूीं दीकरणामध्ये येणारी झाड ेवन ववभागाची 
परवानगी घेऊन काढण्यात आली असनू, वविेच े खाींब ह्ववण्याच े काम 
प्रगतीत आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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खांडणी मागणाऱ्या टांिलखेिािर िारिाप िरण्याबाबत 

(२७) ३१०९४ (११-०८-२०१७). श्री.धनांिय मुांड,े श्री.ियिांतराि िाधि, 
श्री.सतुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) ववदभाितील वाळू ठेकेदाराला कारवाईची िमकी देणाऱ् या मा.पयािवरण मींत्री 
याींच्या ी्ंकलेखकाला माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान अ्क करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मलबार पोलीस स््ेशन मुींबई येथे गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तद्नसुार ठेकेदाराकडून १० लाखाची खींडणी मागणाऱ्या 
ी्ंकलेखकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२९-०९-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे, 
(२) व (३) होय, सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन, मलबार दहल येथे 
ग.ुर.क्र.४८/२०१७ कलम ३८४, ३४ भा.दीं.वव. सीं. अन्वये गनु्हा नोंद करण्यात 
आला असनू या प्रकरणात दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू 
न्यायालयाने त्याींना िामीनावर मकु्त केले आहे. सदर गनु्हयाचा तपास चाल ू
आहे.  
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

निी मुांबपतील महानगरपाभलिेच्या रुग्णालयाांमध्ये डायभलसीस खरेदी 
िरण्यासाठी खासदार तनधीतनू मांिूर झालेला 

तनधी विनािापर परत गेल्याबाबत 
  

(२८) ३१५६२ (११-०८-२०१७). श्री.अशोि ऊर्ि  भाप िगताप, श्री.सांिय दत्त : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) नवी मुींबईतील नेरुळ आणण ऐरोली येथील महानगरपार्लकेच्या 
रुग्णालयाींमध्ये डायर्लसीस मशीन खरेदी करण्यासाठी खासदार ननिीतनू 
मींिूर झालेला ननिी ठेकेदाराींच्या दहतासाठी ननववदा प्रकक्रया वेळेत पणूि न 
झाल्यामळेु ववनावापर परत गेला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींर्ित 
अर्िकाऱ् याींवर कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२८-०९-२०१७) : (१) नवी मुींबईतील नेरूळ आणण ऐरोली 
येथील महानगरपार्लकेच्या रुग्णालयाींमध्ये डायर्लर्सस खरेदी करण्यासाठी 
वेळोवेळी ननववदा, फेरननववदा व मदुतवाढ देऊन देखील स्पिाित्मक 
ननववदाकार प्राप्त न झाल्याने उपकरणे खरेदी झाली नाहीत व ननिी परत 
गेला. 
 तथावप, ठेकेदाराींच्या दहतासाठी ननववदा प्रकक्रया वेळेत पणूि केली नाही, 
अशी वस्तजुस्थती नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील आयटीआय सांस्थेत विद्यार्थयाांच्या प्रभशक्षणासाठी असलेले िाहन 

अधधिारी िापरत असल्याबाबत 
  

(२९) ३१८०४ (११-०८-२०१७). श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय िौशल्य वििास 
ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील आय्ीआय सींस्थेत ऑ्ोमोबाईल या ववषयात र्शक्षण घेणाऱ्या 
ववद्यार्थयांच्या प्रर्शक्षणासाठी पेरोलवर चालणाऱ्या वाहनाची आवचयकता 
असल्यामळेु सन २०१४-१५ मध्ये शासनाने यासाठी ननिी ददला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननिीतनू घेतलेल्या वाहनाचा उपयोग ववद्यार्थयांच्या 
प्रर्शक्षणासाठी न करता या वाहनाचा तथेील अर्िकारी सरािसपणे वापर करीत 
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आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सींबींर्िताववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२८-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर वाहनाींचा उपयोग अर्िकारी करीत आहेत, हे अींशत: 
खरे आहे. 
 व्यवसाय र्शक्षण व प्रर्शक्षण सींचालनालयाच्या अर्िपत्याखालील 
व्यवसाय र्शक्षण अींतगित +२ स्तरावरील ऑ्ोमोबाईल ्ेक्नॉलॉिी या 
अ्यासक्रमासाठी शासकीय ताींबत्रक ववद्यालयाकरीता जिल्हा योिनेंतगित वषि 
२०१४-१५ मध्ये १७ वाहने व्यवसाय र्शक्षण व प्रर्शक्षण सींचालनालय स्तरावर 
उपलब्ि करुन देण्यात आली होती. ववद्यार्थयांना अ्यासक्रमामध्ये नमदू 
केल्याप्रमाणे अत्यािनुनक तींत्रत आानाच े प्रात्यक्षक्षक करता यावे याकरीता 
वाहनाींचा उपयोग व्हावा या उद्देशाने सदर वाहने खरेदी करण्यात आली 
आहेत. त्यानसुार ववद्यार्थयांना आवचयक तवे्हा प्रर्शक्षण ददल ेिात.े तथावप, 
सदर वाहने चाल ु जस्थतीत ठेवण्यासाठी त्याचा ननयर्मत वापर आवचयक 
असल्याने, सदर वाहने शासकीय ताींबत्रक ववद्यालयातील ववद्यार्थयांना वाहन 
प्रर्शक्षणासाठी आवचयक असेल तवे्हा वाहने उपलब्ि करुन देण्याच्या 
अ्ीवरच सींबींर्ित कायािलयाींना / अर्िकाऱ्याींना हस्ताींतरीत करण्यात आली 
होती. परींत,ु सदर वाहने ववद्यार्थयांच्या प्रात्यक्षक्षकाकरीता खरेदी करण्यात 
आलेली असताींना, सदर वाहनाींचा उपयोग अन्य प्रयोिनासाठी करणे अनरु्चत 
असल्याची बाब शासनाच्या ननदशिनास आल्यानींतर शासनाने अन्य 
कायािलयाकड ेउपलब्ि करुन ददलेली/वगि केलेली वाहने तातडीने परत घेऊन, 
सदर वाहनाींचा वापर ज्या उद्देशाकरीता होणे आवचयक आहे (ववद्यार्थयांच्या 
प्रर्शक्षणाकरीता) त्याच उद्दशेाकरीता करण्यात यावा, तसेच ज्या अर्िकाऱ्याींनी 
सदर वाहने अन्य कायािलयाकररता/ अर्िकाऱ्याकररता उपलब्ि करुन ददलेली 
आहेत/वगि केलेली आहेत, त्याबाबत सींबींर्ित अर्िकाऱ्याींची िबाबदारी 
ननजचचत करुन या सींबींर्िचा अहवाल तातडीने शासनास सादर करण्याच्या 
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सचूना सींचालनालयास ददल्या आहेत. तद्अनषुींगाने अन्य कायािलयाींना/ 
अर्िकाऱ्याींना उपलब्ि/ वगि करुन ददललेी सवि वाहने सींचालनालयामाफि त 
परत घेवनू ती प्रर्शक्षणाकरीता सींबींर्ित सींस्थाींना उपलब्ि करुन ददलेली 
आहेत. 

___________ 
  

ततरोडा (जि.गोंहदया) येथे आधारभतू धान खरेदी िें द्रािर  
शतेिऱ् याांची र्सिणिू झाल्याबाबत 

(३०) ३२२१५ (११-०८-२०१७). प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आिण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नतरोडा (जि.गोंददया) येथे आिारभतू िान खरेदी कें िावर शतेकऱ् याींचे िान 
खरेदी न करता व्यापाऱ् याींच ेिान खरेदी होत असनू व्यापाऱ्याींकडून शतेकऱ्याींच े
िान खरेदी करताना १ त े १.५ ककलो िान िास्त तोलाई होत असल्याने 
शतेकऱ् याींची फसवणकू होत असल्याचे ददनाींक २६ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशिनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकरणाबाबत 
शतेकऱ् याींची होणारी फसवणूक थाींबववण्यासाठी कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०६-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 नतरोडा (जि.गोंददया) येथे हींगाम २०१६-१७ कररता १२ आिारभतू िान 
खरेदी कें ि सरुु करण्यात आली होती. तथे े एकूण १०६१ शतेकऱ्याींकडून 
३१२०६.१५ जक्वी्ं ल िान खरेदी करण्यात आले आहे. कोणत्याही 
व्यापाऱ्याींकडून िान खरेदी करण्यात आलेले नाही. तसेच िानखरेदी 
ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात आल्याने िास्तीची तोलाई होत असल्याचा 
प्रचन उद्् ावत नाही. 
(२) व (३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबप-आग्रा महामागाििर सोयी-सवुिधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

  

(३१) ३२४४३ (०७-०८-२०१७). श्री.िगन्नाथ भशांदे : हदनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ 
रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि १८३३३ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय साििितनि बाांधिाम (साििितनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबइि-आग्रा महामागांच े चौपदरीकरणाचे काम झाले असले तरी सदरहू 
महामागािवर अनेक दठकाणी अत्यावचय असलेले भयूारी मागि व उड्डाणपलुाची 
ननर्मिती रखडल्याने मागील २ वषाित आिर्मतीस २०० पके्षा अर्िक 
नागररकाींना िीव गमवावा लागला आहे, तसेच पडघा त े लथीपवाडी या 
रस्त्याींवरील समुारे ५० त े ६० गावे व पररसरातील हिारो लोकाींना 
महामागांच्या चौपदरीकरणातील कोणत्याही सोयी सवुविा नसल्यामळेु 
गरैसोयीला सामोरे िावे लागत असनू महामागािवरील असवुविेमळेु जिववत 
हानी होण्याच्या घ्ना वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू महामागांवरील वार्श ींद िवळील सहाणे-पाली या 
पररसरात भयूारी मागांऐविी उड्डाणपलूाची आवचयता असताींना उड्डाणपलू न 
बाींिल्याने त्या पररसरातील १५ त े २० गावातील हिारो ग्रामस्थाींना अनेक 
समस्याींना सामोरे िावे लागत आहे, तसेच, वाडागणेशपरूी वसईकड ेिाणाऱ्या 
वाहनाच्या कोंडीला व अपघाताला सामोरे िावे लागत आहे तसेच कानवव ींदे व 
कळम गाव िवळील बायपासही िोकादायक ठरत असनू त्या पररसरातील १५ 
गाव पाडयातील ग्रामस्थाींना िीव िोक्यात घालनू िावे लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार मुींबइि-आग्रा महामागांवरील िोकादायक 
बायपास तसेच उड्डाणपलुाची ननर्मिती करण्याबाबत कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) मुींबई-आग्रा 
महामागािच्या वडपे त ेगोंदे हया १०० कक.मी. महामागािच्या चौपदरीकरणाचा 
प्रकल्प भारतीय राषरीय रािमागि प्रार्िकरण याींच्यामाफि त राबववला िात 
असनू त्यामध्ये मळू मींिूरीनसुार १३ भयूारी मागि व स्थाननकाींच्या 
मागणीनसुार मींिूर वावाव्यनतररक्त २० दठकाणी भयूारी मागि बाींिण्यात 
आलेले आहेत. उविररत नाक्याींवर स्थाननकाींकडून उड्डाणपलू/ भयुारी मागािची 
अिूनही मागणी प्राप्त होत असल्याने या महामागािच्या प्रस्ताववत 
सहापदरीकरणाच्या प्रकल्पामध्ये स्थाननकाींच्या मागण्या ववचारात घेण्यात येत 
असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागि प्रार्िकरण, नार्शक 
याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील राज्य शासिीय िमिचारी ि अधधिारी याांना िाढीि  
महागाप भत्ता लाग ूिरण्याबाबत 

 
(३२) ३२५८८ (११-०८-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय 
वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील आयएएस, आयपीएस व अन्य अर्िकारी याींना ददनाींक १ 
िानेवारी, २०१७ पासनू महागाई भत्त्यात दोन ्क्के वाढ करण्यात आली 
परींत ुराज्य शासकीय कमिचारी व अर्िकारी याींना महागाई भत्ता लाग ूकेला 
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, माहे िुल,ै २०१६ व िानेवारी, २०१७ मध्ये िाहीर केलेला 
वाढीव महागाई भत्ता देण्यात यावा अशी मागणी राज्य शासकीय अर्िकारी 
व कमिचाऱ् याींनी शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वाढीव भत्ता देण्याबाबत शासनाकडून ननणिय घेत नसल्याने 
शासकीय कमिचाऱ् याींमध्ये नारािी ननमािण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शासकीय 
कमिचाऱ् याींना वाढीव भत्ता देण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. सधुीर मनुगांटीिार (११-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 शासन ननणिय, ववत्त ववभाग, ददनाींक २१ एवप्रल, २०१७ अन्वये 
ददनाींक १ िुल,ै २०१६ पासनू महागाई भत्त्यात ७ % वाढ करून महागाई 
भत्ता दर १२५ % वरून १३२ % करण्यात आला आहे. 
(३) राज्याची सािनसींपत्ती व आर्थिक जस्थती ववचारात घेऊन महागाई 
भत्तावाढ मींिूर करण्याबाबत वेळोवेळी ननणिय घेण्यात येतो. त्यानसुार ददनाींक 
१ िुल,ै २०१६ पयतंची महागाई भत्तावाढ मींिूर करण्यात आली आहे. 
त्यामळेु शासकीय कमिचाऱ्याींमध्ये नारािी ननमािण झाली आहे, असे म्हणता 
येणार नाही. 
(४) व (५) राज्याची सािनसींपत्ती व आर्थिक जस्थती ववचारात घेऊन महागाई 
भत्तावाढ मींिूर करण्याबाबत वेळोवेळी ननणिय घेण्यात येतो. त्यानसुार ददनाींक 
१ िानेवारी, २०१७ पासनू महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबाबत योग्यवेळी 
ननणिय घेण्यात येईल. 

___________ 
  

मुांबप महापाभलिेने बॉम्बे एज्यिेुशन रस्टला हदलेल्या भखूांडाबाबत 
  

(३३) ३२६२९ (११-०८-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई महापार्लकेने प्राथर्मक व माध्यर्मक शाळा बाींिण्यासाठी बॉम्बे 
एज्यकेुशन रस््ला ददलेल्या भखूींडावर समुारे २० वषािनींतरही रस््ने कोणतहेी 
बाींिकाम न केल्याने प्रशासनाने सन २०१५ मध्ये हा भखूींड ताब्यात घेऊन 
सील ठोकल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अ्ी व ननयमाींचा भींग केल्यानींतरही बॉम्बे एज्यकेुशन रस््ला 
नव्या ववकास आराखडयात सदरील भखूींड पनु्हा महापार्लकेकडून देण्यात 
आला असल्याच ेमाहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तदृनसुार या प्रकरणी काही गरैव्यवहार झाला 
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असल्यास सींबींर्ित दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२७-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बॉम्बे एज्यकेुशन रस्् याींना महानगरपार्लकेमाफि त सदर भभूाग पनु्हा 
देण्याची कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत :- 
• सदर भभूाग अनतक्रर्मत असल्याने महानगरपार्लकेमाफि त अनतक्रमणे 

ह्ववण्याकररता बॉम्बे एज्यकेुशन रस्् याींनी महानगरपार्लकेववरुध्द 
मा.उच्च न्यायालयात यार्चका दाखल केली होती. 

• सदर रस््ला ददनाींक ०१/०७/२०१३ रोिी मक्ता कराराच्या अ्ी व शती 
भींगाबाबत कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली होती. परींत ु रस््ला 
सनुावणी देऊन त्याींच ेम्हणणे माींडण्याची सींिी देण्यात आली नव्हती. 

• सदर भखूींड परत घेण्यासींबींिीचा ठराव सिुार सर्मती/ महानगरपार्लकेकड े
सादर करण्यात आला नव्हता. तसेच, अनतक्रमण ह्ववण्याची कायिवाही न 
करता महानगरपार्लकेने मक्ता करार रद्द केल्यास, सदर प्रकरण 
महानगरपार्लकेच्या ववरोिात िाऊ शकले असत.े त्यामळेु बॉम्बे 
एज्यकेुशन रस््ला प्रत्यक्ष सनुावणीसाठी बोलावनू त्याींचे म्हणणे सादर 
करण्याची सींिी देण्यात आली. 

• सदर सनुावणीदरम्यान रस््तफे सदर कारणे दाखवा नो्ीस व भखूींड परत 
घेण्याची कायिवाही मागे घेतल्यास भखूींडाचे प्रलींबबत भाड े देण्याचे तसेच 
ववर्शष् कालाविीत भखूींड ववकर्सत करण्याचे व प्रलींबबत यार्चका मागे 
घेण्याचे प्रस्ताववल्याने त्याींना अींनतम सींिी देण्याबाबतचा ननणिय घेण्यात 
आला आहे. 

(३) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेमाफि त चौकशी करण्यात आलेली 
नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 



वि.प. ३ (35)  

मोहाटादेिी देिस्थान प्रशासनािर िारिाप िरणेबाबत 
  

(३४) ३२६६६ (११-०८-२०१७). श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२६७२७ ला हदनाांि ५ एवप्रल, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मोहा्ादेवी देवस्थान (ता.पाथडी, जि.अहमदनगर) येथील ववचवस्ताींनी 
िीणोद्धार करताना दोन ककलो सोन्याची सवुणियींत्र े परुल्याप्रकरणी कारवाई 
होण्याऐविी हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ् या लोकमत सींपादकाच्या ववरोिात 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची सरुु असलेली चौकशी पणुि झाली आहे काय, उक्त 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले आहे, 
(३) असल्यास, सींबींर्ित प्रकरणी देवस्थान प्रशासनावर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२७-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 याबाबत देवस्थानाने लोकमत अहमदनगर आवतृ्तीचे सींपादक व 
इतराींववरुध्द खालीलप्रमाणे गनु्हे व प्रकरणे दाखल केली आहेत. 

 अ) पाथडी पोलीस स््ेशन येथील एफआयआर क्र.२९/२०१७ 
 ब) कक्रमीनल दावा एस्ीसी क्र.५५४/२०१७ अहमदनगर न्यायालय, 
 क) आरसीएस १६/२०१७ अहमदनगर न्यायालय. 

(२) याबाबत ददवाणी दावा आरसीएस १६/२०१७ मध्ये मा.न्यायालयाने 
देवस्थानाबाबत कोणतहेी बदनामी-कारक वतृ्त प्रर्सध्द करण्याबाबत मनाई 
हुकुमाचा आदेश पाररत केलेला आहे. 
 पाथडी पोलीस स््ेशन येथील एफआयआर क्र.२९/ २०१७ ववरुध्द 
मा.उच्च न्यायालयात सींबींर्िताींनी यार्चका दाखल केली. सदर कक्रर्मनल 
ॲप्लीकेशन नीं.४१६/२०१७, ददनाींक ०७/०४/२०१७ चे आदेशान्वये फे्ाळण्यात 
आला व सींबींर्ित तक्रारीींची पोलीसाींमाफि त चौकशी होऊन चाििर्श् दाखल 
करावे, असा आदेश ददलेला आहे. 
(३) याबाबत देवस्थानावर कारवाई केलेली नाही. 
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 सींपादकावर देवस्थानने गनु्हा दाखल केला असनू सदर प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहेत. 
(४) सवुणियींत्राींबाबत ननररक्षक चौकशी क्र.११३/२०१६ हा अहमदनगर 
कायािलयात प्रलींबबत आहे. यासींदभाित मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद 
येथे िनदहत यार्चका क्र.४१/२०१४ दाखल असल्यामळेु यावर अर्िक भाषय 
करणे योग्य होणार नाही. 
  

___________ 
  

अल्पसांख्याि बहुल ग्रामीण भागात पायाभतू सवुिधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(३५) ३२६९८ (११-०८-२०१७). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अल्पसींख्याक बहुल ग्रामीण भागात पायाभतू सवुविा उपलब्ि करुन 
देण्यासाठी अनदुान ववतररत करण्याच्या योिनेमध्ये २६ कामाींचा 
अनर्िकृतपणे समावेश करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन २६ कामाींचा 
अनर्िकृतपणे समावेश करणाऱ्या दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२७-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) अल्पसींख्याींक बहुल ग्रामीण भागात मलुभतू व पायाभतू सवुविा उपलब्ि 
करुन देण्यासाठी अनदुान ववतररत करण्याच्या योिनेमध्ये सन २०१६-१७ या 
आर्थिक वषाित ददनाींक ३१/०३/२०१७ च्या शासन ननणियामध्ये २६ कामाींचा 
अनर्िकृतपणे समावेश करण्यात आला होता. सदर बाब शासनाच्या 
ननदिशनास आल्याने तात्काळ कायिवाही करुन शासन मान्यतनेे ददनाींक     
२९ एवप्रल, २०१७ च्या शासन ननणियान्वये सदर २६ काम े रद्द करण्यात 
आलेली असनू ददनाींक ०२ िून, २०१७ च्या शासन शधु्दीपत्रकान्वये रद्द 
केलेल्या कामाींच्या ऐविी नवीन कामाींना मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
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      सदर योिनेत २६ अनर्िकृत/ मींिूरी प्राप्त नसलेल्या प्रकरणाींचा 
अनर्िकृतपणे समावेश झाल्याववषयीच्या प्रकरणाची प्राथर्मक चौकशी सरुु 
आहे. सद्य:जस्थतीत या प्रकरणाशी सींबींर्ित कक्ष अर्िकारी याींना ददनाींक 
२२/०६/२०१७ च्या शासन आदेशान्वये ननलींबबत करण्यात आलेले असनू 
त्याींच्या ववरुध्द म.ना.से. (र्श.व.अ.) ननयम १९७९ च्या कलम ८ अींतगतं 
ववभागीय चौकशी करण्याच ेप्रस्ताववत आहे.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
प्लॅजस्टि राष्ट्रध्ििाच्या तनभमितीस बांदी आणण्याबाबत 

  

(३६) ३२८७२ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूि हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५८१८ 
ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) प्लॅजस््क राषरध्विाच्या ननर्मितीस पायबींद घालण्याच्यादृष्ीने त्याच े
उत्पादक, ववके्रत ेतसेच ववतरक याींच्यावर यथोर्चत कारवाई करण्याचे ननदेश 
ददनाींक १४ िून, २०१४ च्या पररपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, प्लॅजस््क राषरध्विावर बींदी आणण्याबाबतचा प्रस्ताव कें िीय 
गहृ मींत्रालयास पाठववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राषरध्विाची वव्बींना रोखण्याच्या अनषुींगाने प्रस्ततु 
प्रस्तावाबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०३-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) राषरध्विाचा उर्चत सन्मान राखण्यासाठी आवचयक उपाययोिना 
करण्याच्या सचूना शासनाने ददनाींक १४/६/२०१४, ददनाींक ०१/०१/२०१५ व 
ददनाींक २२/४/२०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये ददलेल्या आहेत. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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हहांगणा (जि.नागपरू) महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या पररसरातील 
झोपडीधारि हक्िाांपासनू िांधचत असल्याबाबत 

  

(३७) ३२९२५ (१८-०८-२०१७). श्री.प्रिाश गिभभये : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दहींगणा (जि.नागपरू) महाराषर औद्योर्गक ववकास महामींडळाच्या 
पररसरातील १९६० पासनू राज्य शासनाच्या व कें ि शासनाच्या खडक व 
झुडपी िींगलाच्या िागेवर असलेले झोपडीिारक हे त्याींच्या हक्काींपासनू वींर्चत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर झोपडपट्टीिारकाींना त्याींचे हक्क देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाप (२६-०९-२०१७) : (१) नागपरू जिल्ह्यातील नागपरू (दहींगणा) 
औद्योर्गक क्षेत्राची स्थापना सन १९६४ ला झाली असनू सदर क्षेत्र १९७० 
पासनू कायािजन्वत झालेले आहे. तथापी सन १९६० पासनू राज्य शासनाच्या 
खडक व झुडपी िींगलाच्या िागेवर अनतक्रमण असनू महाराषर औद्योर्गक 
ववकास महामींडळाने सींपाददत केलेल्या िागेवर नाही. 
(२) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पिुाऱ्याांच्या अनदुानात िाढ िरण्याबाबत 
  

(३८) ३२९८३ (११-०८-२०१७). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील देवस्थानामध्ये पिुारी म्हणून काम करणाऱ्या पिुाऱ्याींना 
पणु्यचलोक अदहल्याबाई होळकर याींच्या कायिकाळापासनू त ेआिपयतं फक्त 
रुपये २९ एवढे वावषिक अनदुान र्मळत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, देवस्थानाच े अचिक म्हणून नाव लावणेबाबत व अनदुानाची 
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रक्कम वाढवनू र्मळणेबाबत अपर जिल्हार्िकारी, नींदरुबार याींनी कायािसन 
अर्िकारी, महसलू व वन अर्िकारी याींना ददनाींक १५ िानेवारी, २०१३ रोिी 
वा त्यासमुारास ननवेदन ददेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, देवस्थानामिील पिुाऱ्याींचे अनदुानात वाढ करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२६-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 काही देवस्थानामध्ये राज्य शासनाच्या कमिचाऱ्या प्रमाणे ६ व्या वेतन 
आयोगानसुार वेतन व भत्त े ददले िातात. तर काही देवस्थानामध्ये कीं त्रा्ी 
स्वरुपात ठोक मार्सक मानिन ददले िात.े स्थाननक पातळी वरील 
देवस्थानाींच्या उत्पन्नाप्रमाणे त्या-त्या दठकाणी कायिरत असणाऱ्या पिुाऱ्याींना 
मानिन ददले िात.े 
(२) देवस्थानचे अचिक म्हणून नाव लावण्याबाबत व अनदुानाची रक्कम 
वाढवनू र्मळणेबाबत अपर जिल्हार्िकारी, नींदरुबार याींचे ददनाींक १५/०१/२०१३ 
चे मळू ननवेदन कायािसन अर्िकारी, महसलू व वन ववभाग याींना प्राप्त 
झाल्याचे ददसनू येत नाही. तथावप, जिल्हार्िकारी, नींदरुबार याींच्या ददनाींक 
१५/०१/२०१३ रोिीच्या पत्राची प्रत आपले सरकार पो ि्ल व पी.िी. पो ि्लद्वारे 
प्राप्त झालेली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ग्रामस्तरािर ग्रामरक्षि दल स्थापन िरण्याबाबत 
(३९) ३३२२२ (११-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय राज् य 
उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासनाने ग्रामस्तरावर ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचे आदेश ददल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ककती गावाींकडून ग्रामरक्षकाचे प्रस्ताव शासनाकड े
सादर करण्यात आले आहेत, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्रामरक्षक दल 
स्थापनेबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (२८-०९-२०१७) : (१) होय. राज्यात ग्रामस्तरावर 
ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याच्या अनषुींगाने महाराषर दारुबींदी कायदा, १९४९ 
मध्ये सिुारणा करून महाराषर दारुबींदी (सिुारणा) अर्िननयम, २०१६ लाग ू
करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सध्या केवळ अहमदनगर जिल्हयात ग्रामरक्षक दल स्थापन 
करण्याचा ननणिय घेण्यात आला असनू, जिल्हयातील ५१७ गावाींनी ग्रामरक्षक 
दल स्थापनेसाठी अिि सादर केले आहे. यापकैी ६ ग्रामपींचायतीमध्ये 
ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

पोभलसाांचे बोधधचन्ह असलेली िुन्या खािी िदीची बािारात  
विक्री होत असल्याबाबत 

(४०) ३३४१६ (११-०८-२०१७). श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांिय 
मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईतील ववक्रोळी येथील बािारात महाराषर पोर्लसाींचे बोिर्चन्ह 
असलेली िुनी खाकी वदी केवळ २०० रुपयात िनेु कपड ेववके्रत्याींकड ेर्मळत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफि त चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तद्नसुार महाराषर पोर्लसाींचे बोिर्चन्ह असलेली 
खाकी िुनी वदी बािारात ववकली िाऊ नये म्हणून कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०४-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) प्रस्ततु प्रकरणी ववक्रोळी पोलीस ठाणे येथ ेभा.दीं.वव. कलम १७१ अन्व्ये 
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, आरोपीस अ्क करण्यात आली व 
पोर्लसाींचा बोिर्चन्ह असलेला श ि् िप्त करण्यात आला आहे. आरोपीने 
सदरचा श ि् िुने कपड ेववकणाऱ् या इसमाकडून घेतल्याचा कबलुी िबाब ददला. 
भववषयात पोर्लसाींचा बोिर्चन्ह असणारा श ि् न ववकण्याबाबत िुने कपड े
ववके्रत्याींना समि देण्यात आली आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
पतांिली आयिेुद िां पनीला रू्ड पािि  उभारण्यासाठी राज्य शासनाने िमीन 

सिलतीच्या दराने हदल्याबाबत 
  

(४१) ३३४९५ (११-०८-२०१७). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) योगगरुु रामदेव बाबा याींच्या पतींिली आयवेुद कीं पनीला फूड पाकि  
उभारण्यासाठी राज्य शासनाने नागपरू ववमानतळािवळ समुारे ६०० एकर 
िमीन सवलतीच्या दराने ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित िमीन हस्ताींतरण प्रकक्रयेत सींशयास्पद व्यवहार 
झाल्याने मा.मखु्यमींत्री याींनी हस्तक्षेप केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०७-१०-२०१७) : (१) पतींिली उद्योग समहुाला सेझ 
(ववशषे आर्थिक क्षेत्र) मध्ये १०६.११ कर तर सझे बाहेरील क्षेत्रामध्ये २३४.१५ 
एकर अशी एकूण ३४०.२६ एकर िागा देण्यात आली आहे. ववशषे आर्थिक 
क्षेत्रातील ववकर्सत भखूींड हे महाराषर ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या बोडािने 
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मींिूर केलेल्या ननयोजित दराने देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे पतींिली उद्योग 
समहुाला सेझ मिील भखूींड देण्यात आलेला आहे. सेझ बाहेरील क्षेत्रातील 
भखूींड हे ई-ननववदा (E Tender) पध्दतीने देण्यात येतात. त्यानसुार िून, 
२०१६ मध्ये ई-ननववदा काढण्यात आली मात्र २ वेळा ननववदा काढूनही 
अपेक्षक्षत प्रनतसाद र्मळाला नाही. त्यामळेु नतसऱ्यावेळी आलेल्या 
प्रनतसादानसुार पतींिली उद्योग समहुाला सदरहू भखूींड आवींद्त करण्यात 
आला. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या विविध विभागाांनी राष्ट्रीयिृत बँिाांमध्ये ठेिी ठेिल् याबाबत 
  

(४२) ३३५३३ (११-०८-२०१७). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासनाच्या ववववि ववभागाींनी राषरीयकृत बँकामध्ये डडपॉणझ् 
म्हणून नेमकी ककती रक्कम ठेवली आहे याची मादहती ववत्त ववभागाने 
घेतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववववि ववभागाींनी ककती रक्कम राषरीयकृत बँकामध्ये ठेवली 
आहे, नॉन बँककग फायनान्स कॉपोरेशन स्थापन करुन त्यात सदरहू रक्कम 
िमा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पीएलए खात्याींची मादहती गोळा करण्याचे काम सरुु असनू 
पीएलए खात्यातील रक्कमचेे कशा प्रकारे ननयोिन करण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार (११-०९-२०१७) : (१) बँक डडपॉणझ्ची मादहती राज्य 
शासनाच्या ववववि ववभागाकडून सींकर्लत करण्यात येत आहे. पररपणूि 
मादहती ववत्त ववभागाकड े उपलब् ि नाही. याबाबत ज्या ववभागाींनी परुवणी 
मागण्या सादर केल्या आहेत त्याींचकेडून क्र. परूक 
२०१७/प्र.क्र.१००/अथिसींकल्प-३, ददनाींक ४ िुल,ै २०१७ च्या पररपत्रकान्वये 
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ववभागाींतगित सवि बँक खात्यामिील ननिीची मादहती मागववली आहे. 
(२) याबाबतची पररपणूि मादहती उपलब्ि करुन घेण्यात येत आहे. 
 नॉन बँककीं ग फायनान्स कॉपोरेशन स्थापन करुन त्यात शासनाच्या 
ववववि ववभागाींनी राषरीयकृत बँकामध्ये डडपॉणझ् म्हणून ठेवलेली रक्कमा 
िमा करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन नाही. 
(३) स्वीय प्रपींिी लेख्यासींबींिातील (P.L.A.) खात्याची मादहती ननयर्मतपणे 
“अथिवादहनी” प्रणाली उपलब्ि आहे. (P.L.A.) खात्यावरील रक्कमा या 
पवुिननयोजित कामासाठी असल्यामळेु, त्याींचे ननयींत्रण सींबींर्ित ववभागामाफि त 
करण्यात येत.े 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथ ेएिा महहलेिर रॉिेल ओतनू ततला जििांत 
िाळण्यात आल्याबाबत 

  

(४३) ३३७९३ (११-०८-२०१७). श्री.िनादिन चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे एका मदहलेवर रॉकेल ओतनू नतला जिवींत 
िाळण्यात आले असल्याच े ददनाींक २२ माचि, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१८-०९-२०१७) : (१) ददनाींक २४/२/२०१७ रोिी कफयािदीने 
ददलेल्या कफयािदीनसुार मौि ेउसा्णे ता.अींबरनाथ जि.ठाणे येथे एक मदहला 
िळून मरण आलेबाबत दहललाईन पोलीस ठाणे उल्हासनगर येथे अकस्मात 
मतृ्यचूी रजिस््र मध्ये नोंद आहे. 
 



वि.प. ३ (44)  

(२) प्रथम अक.मतृ्य ु नीं. १५/१७ सीआरपीसी १७४ प्रमाणे गनु्हा आला. 
त्यानींतर, चौकशीअींती ग.ुरजि नीं ११६/१७ भादींवव क्र. ३०२, ४९८(अ), ३०४(ब), 
५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गनु्ह्यातील 
४ आरोपीनी मा.अनत जिल्हा व सत्र न्यायालय, कल्याण येथे अ्कपवुि 
िार्मन र्मळणेकरीता अिि करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

भाांडूप (मुांबप) येथील एिा सभुशक्षक्षत तरुणाची नायिरेरयन दाम्पत्याने 
र्सिणूि िेल्याबाबत 

(४४) ३३७९९ (११-०८-२०१७). श्री.िनादिन चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) भाींडूप (मुींबई) येथील एका सरु्शक्षक्षत तरुणाला वनौषिी बबयाींच्या 
ववक्रीच्या नावाखाली लाखो रुपयाींची फसवणकू केल्याप्रकरणी एका 
नायिेररयन दाम्पत्याला ददल्ली पोर्लसाींनी अ्क केली असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर दाम्पत्याला मुींबई पोर्लसाींनी आपल्या ताब्यात घेऊन 
त्याींच्यावर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याबाबत कोणती कायिवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२८-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. सदर प्रकरणी 
प्राप्त कफयािदीनसुार भाींडूप पोलीस स््ेशन येथे ग.ुर.क्र. ५२३/ १६ भा.दीं.वव. 
कलम ४२०, ३४ सह मादहती तींत्रत आान अर्िननयम कलम ६६ (ड) अन्वये 
गनु्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
(२) सदर प्रकरणाींत एकुण ६ आरोवप ींना अ्क केली असनु, त्याींचेववरुद्ध 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल कले आहे. 
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 



वि.प. ३ (45)  

उस्मानाबाद जिल्हयात अनधधिृतपणे पाणीिाटप िरणाऱ् या  
प्लाांटिर िारिाप िरण्याबाबत 

  

(४५) ३४०८३ (११-०८-२०१७). श्री.सजुितभसांह ठािूर : सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उस्मानाबाद जिल्हयात अनर्िकृतपणे पाणीवा्प करणाऱ् या प्लाी्ं नी 
कोणत् याही ननयमाींचे पालन न केल् याने अन्न व औषि प्रशासनाने नो्ीस 
बिावल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोषी प्लाी्ं ची नाींवे काय आहेत तसेच शहरातील ककती 
अनर्िकृत व्यवसाय करणाऱ् या प्लाी्ं ना नो्ीस बिावण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषी असणाऱ् याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (११-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उस्मानाबाद जिल्ह्यात कोल्ड िारची ववक्री करणाऱ्या खालील २१ प्लाीं् 
िारकाींना व्यवसाय बींद करण्याबाबत नो्ीस पाठववण्यात आली आहे. 

१. साथिक, एीं्र प्राईिेस, उस्मानाबाद. 
२. श्री िल, उस्मानाबाद. 
३. देवकृपा ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
४. र्सनिी ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
५. ओम िल, उस्मानाबाद. 
६. लक्ष्मी ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
७. मयरू िल, बालािी नगर, उस्मानाबाद. 
८. मयरू िल, रामकृषण नगर, उस्मानाबाद. 
९. मयरू िल, ताींबारी ववभाग, उस्मानाबाद. 
१०. र्सध्दी ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
११. सनशाईन ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
१२. ॲक्वा गाडि, उस्मानाबाद. 
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१३. साहील ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
१४. गॅलक्सी ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
१५. ग्लोबल ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
१६. गणेश ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
१७. आर आग फे्रश वॉ्र, उस्मानाबाद. 
१८. इींडडया कूल वॉ्र, उस्मानाबाद. 
१९. रॉयल ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
२०. हतलाई ॲक्वा, उस्मानाबाद. 
२१. स््ार गोल्ड, उस्मानाबाद. 

(३) उक्त २१ प्लाीं् िारकाींना कोल्डिार द्वारे पाणी उत्पादन व ववक्री 
व्यवसाय बींद करण्याबाबत नो्ीस बिावण्यात आली आहे. 
 सदर २१ व्यवसायीकाींची फेरतपासणी करुन अन्न व्यवसाय चाल ू
असल्यास व्यवसायीकाींववरुध्द न्यायालयात ख्ले दाखल करण्याची कायिवाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
खािगी विनाअनदुातनत औद्योधगि प्रभशक्षण सांस्थाांच्या लेखा पररक्षणाबाबत 

  

(४६) ३४०८८ (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) खािगी ववनाअनदुाननत औद्योर्गक प्रर्शक्षण सींस्थाींना अींतगित लेखा 
पररक्षणानींतर सींचालनालय स्थावपत लेखा पररक्षण मींडळाकडून आपले लेखा 
तपासणे बींिनकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लेखा पररक्षण मींडळाच्या तपासणीनींतर शलु्क सिुारणा 
सर्मतीसमोर शलु्क सिुारणेचे प्रस्ताव दाखल करणे बींिनकारक रादहल, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लेखा पररक्षण मींडळ व शलु्क सिुारणा सर्मती गठीत 
करण्याचा अर्िकार सींचालकाींना ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, लेखा पररक्षक, ववत्त सल्लागार इत्यादी सदस्य आपल्या 
मिीतील ननयकु्त करून सींचालनालय स्तरावर गरैमागािचा अवलींब केल्या 
िाण्याची शक्यता असल्याने अींतगित लेखा पररक्षणानींतर शलु्क वाढीचा 
प्रस्ताव सरळ शलु्क सिुार सर्मतीसमोर सादर करण्याची ररतसर व्यवस्था 
शासन जस्वकारेल काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२८-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) खािगी औद्योर्गक प्रर्शक्षण सींस्थाींच्या शलु्क ननजचचती करण्याची 
कायिपध्दती व शलु्क सिुार सर्मतीची रचना ददनाींक १४/०५/२०१५ च्या शासन 
ननणियान्वये करण्यात आली असनू सदर सर्मती ही शासन ननणियातील 
तरतदूीनसुार असल्याने सींचालनालयातील मिीतील सदस्य नेमण्याचा प्रचन 
उद्् ावत नाही. 
 ददनाींक १४/०५/२०१५ च्या शासन ननणियानसुार अींतगित लेखा 
पररक्षणानींतर शलु्क वाढीचा प्रस्ताव सींचालनालय स्तरावर ननजचचत 
करावयाचा आहे. तद्नींतर या शलु्क वाढी सींदभाित ववद्याथी तसेच पालक 
याींचेकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या तरच शलु्क सिुार सर्मती स्थापन करावयाची 
आहे. त्यामळेु शलु्क वाढीचा प्रस्ताव सरळ शलु्क सिुारणा सर्मतीसमोर 
सादर करण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रचन उद्् ावत नाही. 
(५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रत्येि तालकु्यात औद्योधगि प्रभशक्षण िें द्रात  
सिि रेड सरुु िरणेबाबत 

  

(४७) ३४०९० (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील प्रत्येक तालकु्यात उपलब्ि असलेल्या औद्योर्गक प्रर्शक्षण 
कें िात सवि रेडच्या प्रर्शक्षणाची व्यवस्था केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तालकुाींतगित औद्योर्गक प्रर्शक्षण सींस्थेतच प्रथमत: प्रवेश 
घेण्याचे बींिन प्रर्शक्षणाथीवर घालण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औद्योर्गक प्रर्शक्षण सींस्थेतील प्रवेश प्रथमत: तालकु्यातील 
प्रर्शक्षणार्थयािसाठी राखून ठेवणारे व सींिीला मयािदा घालणारे शासनाने आदेश 
ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गणुवत्तनेरुूप सींिी देण्यास नकार देणारा सदरचा आदेश 
शासन मागे घेणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२८-०९-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 राज्यातील प्रत्येक तालकु्यात असलेल्या सवि औद्योर्गक प्रर्शक्षण 
सींस्थाींमध्ये शासनाकडून मींिूर व डडिी्ी, नवी ददल्ली याींचेकडून सलग्नता 
प्राप्त व्यवसाय अ्यासक्रमामध्ये प्रर्शक्षणाची सोय उपलब्ि आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
 सविसामान्य प्रवेश पध्दतीमध्ये एकूण प्रवेशक्षमतचे्या उपलब्ि 
िागाींपकैी मळु तालकुा पातळीवरील ७०% िागा हया महाराषर राज्यातील 
उमेदवाराने ज्या तालकु्यामिुन माध्यर्मक शालाींत प्रमाणपत्र पररक्षा (SSC) 
ददलेली आहे त्याच तालकु्यामिील औ.प्र.सींस्थेत प्रवेशासाठी उपलब्ि आहेत 
आणण एकूण प्रवेशक्षमतचे्या उपलब्ि िागाींपकैी तालकुाबाह्य पातळीवरील 
३०% िागा हया महाराषर राज्यातील उमेदवाराने ज्या तालकु्यामिुन 
माध्यर्मक शालाींत प्रमाणपत्र पररक्षा (SSC) ददलेली आहे त्या 
तालकु्याव्यनतररक्त इतर तालकु्यातील औ.प्र.सींस्थेमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षक्षत 
ठेवण्यात आल्या आहेत. 
 तसेच राज्यस्तरीय गणुवत्ता यादीमिील ज्या उमेदवाराने अशा 
तालकु्याबाहेरील ३०% िागाींकररता पयािय ददला आहे त्याींना प्रवेश देण्यात 
येतो. ३०% िागाींपकैी वरील प्रमाणे प्रवेश देवनू ररक्त असलेल्या िागा, ७०% 
िागाींकररता पयािय ददलेल्या उमेदवाराींना पढुील फेरीत प्रवेशाकररता उपलब्ि 
होतात. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मलुुांड (पिूि) मुांबप येथील म्हाडा िॉलनीत तसेच आसपासच्या पररसरात 
साथीच्या रोगाांचा धोिा तनमािण झाल्याबाबत 

  

(४८) ३४५९१ (११-०८-२०१७). प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मलुुींड (पवूि) मुींबई येथील म्हाडा कॉलनीत तसेच आसपासच्या पररसरात 
डासाींचा प्रादभुािव वाढला असल्याने साथीच्या रोगाींचा िोका ननमािण झाला 
असल्याची बाब माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डासाींच्या उत्पत्तीवर त्वरीत ननयींत्रण आणाव ेयाकररता म्हाडा 
कॉलनीत व सोसाय्ी असोर्सएशनने बहृन्मुींबई महानगरपार्लकेच्या “्ी” 
वाडिच्या सहाय्यक आयकु्ताींना ददनाींक १५ िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
लेखी ननवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायिवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१९-०९-२०१७) : (१) मलुुींड (पवूि) येथील म्हाडा कॉलनी 
पररसरात डासाींचा प्रादभुािव वाढला असल्याची बाब ननदशिनास आलेली नाही. 
 कक्किन्य आिाराींपकैी मलेररया, डेंग्य,ु र्चकुनगनुनया व िापनीस 
एनसेफलाय्ीस हे आिार डासाींमाफि त होतात. 
 सदर दठकाणी माहे िून २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कक्किन्य 
आिाराींच्या रुग्णाींत वाढ झालेली नाही. 
(२) याबाबतचे लखेी ननवेदन महानगरपार्लकेच्या “्ी” वॉडिच्या सहाय्यक 
आयकु्ताींना प्राप्त झाले नसल्याचे महानगरपार्लकेकडून प्राप्त मादहतीत नमदू 
करण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सदर पररसरात कें ि शासन व राज्य शासनाच्या मागिदशिक 
तत्वाींनसुार या आिाराींच्या प्रनतबींि व ननयींत्रणासाठी महानगरपार्लकेमाफि त 
पढुीलप्रमाणे उपाययोिना राबववण्यात येतात :- 
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• रुग्ण आढळून आल्यास त्याच्या घराच्या आसपास ५०० घराींमध्ये 
तापरुग्ण सवेक्षण व सहवासीताींचे सवेक्षण करण्यात येत.े 

• कक्कनाशक ववभागामाफि त िुम्रफवारणी करण्यात येत.े 
• घराींच्या बाहेर असलेल्या पाणी साठवण्याच्या ड्रममध्ये एबब्ची प्रकक्रया 

केली िात.े 
• ववभाग स्तरावर पररसर स्वच्छता, डासोत्पत्ती स्थानके नष् करणे, 

ननरुपयोगी, भींगार व कचऱ्याची ववल्हेवा् लावणे, साचलेले पाणी वाहत े
करणे, खड्ड ेबिुववणे इत्यादी कामे प्रािान्याने करण्यात येतात. 

• मलेररया ववभागातील कमिचाऱ्याींद्वारे वस्तीपातळीवर घरोघरी िाऊन 
तापाच्या रुग्णाींचे नमनेु घेऊन त्याींना औषिोपचार करण्यात आले. 

• मायककीं गद्वारे िनिागतृी, गहृननमािण सोसाय्याींमध्ये पोस््सि प्रदशिन, 
र्शक्षण सींस्था, सामाजिक सींस्था, बाींिकाम ववभागातील सरुक्षा अर्िकारी 
व खािगी वदै्यकीय व्यावसानयकाींचे प्रर्शक्षण घेण्यात आले. 

  

___________ 
  
शासिीय तनिासस्थानात अनजु्ञेय िालािधीनांतर अधधि िास्तव्य िेल्यास 

दांडनीय दरात िाढ िेल्याबाबत 
  

(४९) ३४६४७ (१४-०९-२०१७). श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासकीय ननवासस्थानात अनतु आेय कालाविीनींतर अर्िक वास्तव्य 
करण्याबद्दल दींडननय दर रुपये १००/- प्रती चौरस फु् असा करणेत आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दींडननय दरातील ही वाढ अनतशय िास्त असल्याबाबत 
सेवाननवतृ्त कमिचारी याींचकेडून सातत्याने तक्रार करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शासकीय िर्मनीवर अनतक्रमण करणाऱ्याला मोफत घर 
देण्याची ननयोिनशनु्य योिना राबववणाऱ्या शासनाकडून आयषुयभर 
शासनसेवा केलेल्या कमिचाऱ्याींसाठी दींडननय दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे 
अन्यायकारक आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर दींडननय दर लाग ू करणारा सामान्य प्रशासन ववभाग 
शासन ननणिय क्र. शाननवा-२५१५/प्र.क्र.३३/१७/२३-अ, ददनाींक १५ एवप्रल, २०१७ 
तात्काळ मागे घेण्यात येईल काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०४-१०-२०१७) : (१) होय.  
(२) नाही. तथावप सेवाननवतृ्त/ बदली झालेल्या कमिचाऱ् याींकडून ववववि 
कारणाींसाठी बदली/ ननवतृ्तीनींतरही सवलतीच्या दराने भाड ेआकारणी करुन 
ननवासस्थान ताब्यात ठेवण्याबाबत ववनींती करण्यात येत.े पररणामी मुींबईतील 
कायिरत अर्िकारी/ कमिचारी याींना ननवासस्थान उपलब्ि होत नाहीत ककीं वा 
उपलब्ि होण्यास ववलींब होतो.  
(३) प्रचन उद्् ावत नाही. तथावप शासकीय ननवासस्थाने ही शासकीय सेवेत 
कायिरत असेपयतंच्या कालाविीकरीता सेवा ननवासस्थाने म्हणून शासन सेवेत 
कायिरत अर्िकारी/ कमिचारी याींना वा्प केली िातात. त्यामळेु सेवाननवतृ्ती/ 
बदलीनींतर शासकीय ननवासस्थानात वास्तव्याचा अनतु आेय कालाविी सींपषु्ात 
आल्यानींतर ननवासस्थान ररक्त करणे आवचयक असत.े तथावप शासकीय 
अर्िकारी व कमिचाऱ् याींमध्ये सेवाननवतृ्ती/ बदली झाल्यावरही शासकीय 
ननवासस्थाने अनर्िकृतपणे ताब्यात ठेवण्याची प्रवतृ्ती ददसनू आल्याने 
बहृन्मुींबईतील शासकीय कायािलयात कायिरत असलेल्या प्रनतक्षायादीतील 
अर्िकारी/ कमिचाऱ् याींना ननवासस्थान उपलब्ि व्हावे याकरीता दींडनीय दरात 
वाढ करण्यात आली आहे. 
(४) व (५) प्रचन उद्् ावत नाही. 
  ___________ 
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मालाड (मुांबप) येथील मालिणी या हठिाणी मुांबप गहृतनमािण ि क्षते्रवििास 
मांडळ, गहृतनमािण भिन, बाांद्रा याांनी हदलले्या योिना िोड  

क्रमाांि ५१ च्या भखूांडािर घरे बाांधुन देण्याबाबत 
 

  

(५०) ५१९३६ (२१-०८-२०१४). श्री.अशोि ऊर्ि  भाप िगताप : हदनाांि      
२२ माचि, २०१३ रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराच्या यादी क्रमाांि १९ मधील प्रश्न क्रमाांि ३५०२७ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाित सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मालाड (मुींबई) येथील मालवणी या दठकाणी मुींबई गहृननमािण व 
क्षेत्रववकास मींडळ, गहृननमािण भवन, बाींिा याींनी योिना कोड क्रमाींक ०५१अ-े
अेिीपी या प्रकारचा प्रवगािचा ववकर्सत भखूींड ददनाींक १९ िून, १९९७ रोिी 
२५ सभासदाींसाठी देण् यात आला. मात्र या भखूींडावर अद्याप कोणतहेी 
बाींिकाम करण् यात आले नसल् यामळेु हे सभासद बेघर असल् याने त् याींच् यात 
तीव्र असींतोष पसरला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, योिना कोड ०५१ क्रमाींकावर तातडीने बाींिकाम करण् यात 
येऊन या बेघरवार्सयाींना त् वरीत घरे देण् याबाबत शासनाने कोणती तातडीची 
कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायिवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) मखु्य अर्िकारी, मुींबई 
गहृननमािण व क्षते्रववकास मींडळ याींचेकडून प्राप्त अहवालानसुार िागनतक बँक 
प्रकल्प म्हाडा अींतगित सन १९९५ रोिी काढण्यात आलेल्या सोडत कोड क्र. 
०५१, ०५२, ०५३ व ०५४ नसुार लाभार्थयांची सींस्था तयार करुन देऊन त्याींच्या 
ताब्यात भखूींड देणे एवढेच मयािदीत असनू बाींिकाम लाभार्थयांच्या सहकारी 
गहृननमािण सींस्थेने स्वखचािने करणे आवचयक आहे. 
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 मालाड मालवणी येथील योिना कोड क्र. ०५१, सन १९९३ त े२००३ 
पयतं पयािवरण ननबिंाने बार्ित होत.े सन २००३ मध्ये पयािवरण व वन 
मींत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) नवी ददल्ली याींनी सदर योिनेसाठी पयािवरण ननबिं 
र्शर्थल केले. तद्नींतर मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी रर् वप्ीशन लॉजिींग 
क्र. ३२४६/२००५, ददनाींक ०६/१०/२००५ रोिी ददलेल्या आदेशानसुार मॅनग्रोव्हि 
पासनू ५० मी्र अींतरावर असलेल्या सवि भखूींडाच्या ववकसनास स्थर्गती 
ददलेली आहे. दरम्यानच्या काळात सदरहू योिनेतील बऱ्याच लाभार्थयांच्या 
याद्याींची पनु्हा छाननी व पडताळणी करुन ताबा देण्यासाठी प्रकरण प्रलींबबत 
आहे. सद्य:जस्थतीत याद्याींचे काम अींनतम ्प्प्यात असनू मालवणी येथील 
सदरहू सींस्थाींबाबत लवकरात लवकर भखूींड ताब्यात देण्याची कायिवाही 
करण्यात येईल असे मखु्य अर्िकारी, मुींबई मींडळ याींनी त्याींच्या अहवालात 
नमदू केले आहे. 
  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
______________________________________________________ 

मुिणपवूि सवि प्रककया महाराषर वविानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
मुिण: शासकीय मुिणालय, नागपरू. 

 


