
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी 
  
  

  
महाराष्ट्र ववधानपररषद 

  

चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील गनु्हे अन्वेषण ववभागातील छायाधचत्रण  
ववभाग स्वतांत्र िरण्याबाबत 

  

(१) ५११८ (०९-०४-२०१५). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्याच्या गनु्हे अन्वेषण ववभागाींतगगत छायाचचत्रण ववभागातील 
कमगचाऱ याींच्या ववववध समसयाींसींदभागत नागपरू ववभागाच्या लोकप्रतततनधीींनी 
शासनाकड े ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास ववनींती पत्र 
पाठवनू कमगचाऱयाींना न्याय देण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील गनु्हे अन्वेषण ववभागाींतगगत छायाचचत्रण ववभागात 
एकूण ककती कमगचारी कायगरत आहेत, 
(३) असल्यास, या कमगचाऱयाींना वेतनवाढ व शकै्षणणक पात्रतनेसुार पदोन्नती 
देण्यात येत ेकाय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे कोणती,  
(५) गनु्हे अन्वेषण ववभागाींतगगत असलेल्या छायाचचत्रण व हसताींतरण ववभाग 
हा एकत्रत्रत असल्याने तो सवतींत्र करण्याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे? 



वि.प. ५ (2) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ववववध सींवगाांतगगत एकूण - ३४ पदे मींजूर असनू त्यापकैी - २० कमगचारी 
कायगरत आहेत. 
(३) व (४) छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींना शासनाच्या प्रचमलत 
तनयमाप्रमाणे वेतनवाढ व पदोन्नती देण्यात येत.े 
(५) राज्यातील पोलीस घ्काींकडून त्याींचेकड े दाखल गनु््यातील दसतऐवज 
हसताक्षर ववभागाकड े पररक्षणासाठी प्राप्त झाल्यानींतर त्याींचे छायाचचत्रण 
ववभागाकडून छायाचचत्रण करुन न्यायालयात साक्षीस जाताना हसताक्षर 
तज्ञास प्रती उपलब्ध करण्याचे काम हा ववभाग करतो. त्यामळेु छायाचचत्रण 
ववभाग हसताक्षर ववभागापासनू वेगळा करता येणार नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईसह राज्यात ववववध शहरात पसरणाऱ्या साथीच्या  
आजाराांना प्रनतबांध िरणेबाबत 

  

(२) ११६६३ (२३-१२-२०१५). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफफ  भाई जगताप, 
श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबईत १०० हून अचधक नागररकाींचा डेंग ूव सवाइनफ्लल्य ुमळेु तसेच १८ 
नागररकाींचा लेप््ो या आजाराने मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपामलका व शासनाने हे मतृ्य ू रोखण्यासाठी आणण 
एकीं दरच ्या आजाराची लागण नागररकाींना होऊ नये यासाठी काय 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, मुींबईसह ्या आजारची लागण ठाणे, नागपरू, पणेु, नामशक, 
रत्नाचगरी इत्यादी शहरात झाली असल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(४) असल्यास, सदर आजार रोखण्यासाठी तथेील रुग्णालयामध्ये काय 
ससुज्ज व्यवसथा तनमागण करण्यात आली आहे, 
(५) ्या आजाराींचा प्रादभुागव सथातनक प्रशासनाींच्या तनषकाळजीपणामळेु होतो 
का, सथातनक प्रशासनाच्या हलगजीपणामळेु मतृ्यमूखुी पडणाऱया नागररकाींच्या 
कु्ूींत्रबयाींना शासन भरपाई देणार आहे काय ? 



वि.प. ५ (3) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) : (१) मुींबईमध्ये जानेवारी त े डडसेंबर, 
२०१५ च्या दरम्यान डेंग्य ुव सवाईन फ्लल्यमुळेु ६१ व लेप््ोमळेु १९ रुग्णाींचा 
मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) साथीचा आजाराींना प्रततबींध करण्यासाठी बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्ग त 
पढुीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात :- 

 साथीच्या आजाराचे तनयींत्रण व सवेक्षण यासाठी साथरोग ववभागात 
तनयींत्रण कक्ष कायागन्न्वत आहे. 

 परेुसे मनषुयबळ, साधनसामगु्री व औषधसाठी इ. बाबत आढावा 
घेऊन त्याचे सयुोग्य तनयोजन करण्यात येत.े 

 सवग वदै्यकीय तनम्न वदै्यकीय अचधकारी व कमगचारी याींना 
पावसाळ्यापवूी साथीच्या आजाराबाबत प्रमशक्षण देण्यात येत.े 

 तनयममत घर भे् ीद्वारे जलजन्य, कक्कजन्य तसेच इनफ्लल्यएुन्झा 
सदृष आजाराच्या रुग्णाींचा शोध घेण्यात येतो व प्रततबींधात्मक व 
तनयींत्रणात्मक उपचार, घ्यावयाची काळजी, धोक्याची चचन्हे व 
उपलब्ध सेवासवुवधा याबाबत जनजागतृी करण्यात येत.े 

 वपण्याच्या पाण्याच े दैनींददन सवेक्षण करण्यात येत े व दवुषत पाणी 
आढळलेल्या ववभागात जनजागतृी, क्लोरीन गोळ्याींचे वा्प व बाचधत 
रुग्णाींना औषधोपचार करण्यात येतात. तसेच, रे्रीवाल्याींकडील 
पाण्याचे नमनेु तपासनू दवुषत पाणी आढळलेल्या रे्रीवाल्याींवर 
कारवाई करण्यात येत.े 

 डासोत्पत्ती रोखण्यासाठी ववभागवार उपाययोजना करण्यात येतात. 
 लेप््ोसपायरेमससवर तनयींत्रण ममळवण्यासाठी व भववषयकाळात उदे्रक 

होऊ नये यासाठी एकान्त्मक उपाययोजना तयार करण्यात आली 
आहे. 

(३) हे खरे आहे, तथावप, नागपरू शहरात लेप््ोसपायरेमससचा एकही रुग्ण 
आढळून आला नाही. 
(४) मुींबईत साथीचा प्रादभुागव झालेल्या रुग्णाींच्या उपचाराींसाठी सवग 
रुग्णालयाींमध्ये उपलब्ध एकूण खा्ाींपकैी ३० त े४० % खा्ा राखीव ठेवण्यात 
आल्या आहेत. तसेच कसतरुबा रुग्णालय हे साथीच्या रोगाींचे ५१५ खा्ाींच े
रुग्णालय आहे. 



वि.प. ५ (4) 

 ठाणे येथील छत्रपती मशवाजी महाराज रुग्णालय येथे १० खा्ाींच े
Isolation ward सवाईन फ्लल्य ुरुग्णाींसाठी कायागन्न्वत करण्यात आले आहे. 
 नागपरू शहरातील ३५ खाजगी दवाखान्याींत सवाईन फ्लल्य ु च्या 
उपचाराकररता मान्यता देण्यात आली असनू, डेंग्य ु व सवाईन फ्लल्य ु या 
आजाराींच्या रोगतनदान व उपचारासाठी महानगरपामलकेच्या ववववध 
रुग्णालयाींमध्ये न्सिनीींग से्ं र तथा औषधोपचाराची व्यवसथा करण्यात आली 
आहे. 
 सवाईन फ्लल्यबुाबत नागररकाींना मादहतीसाठी पणेु महानगरपामलकेच्या 
डॉ.नायडू रुग्णालयात ०२०-२५५०६३१७ ही हेल्पलाईन सरुु करण्यात आली 
आहे. 
 नामशक महानगरपामलकेमार्ग त सवाईन फ्लल्य ु रुग्णाींवर उपचारासाठी 
सवतींत्र कक्ष सथापन करण्यात आला असनू, सदर रुग्णालयाींमध्ये परेुसा 
औषधसाठा उपलब्ध आहे. 
(५) सदर आजाराींचा प्रादभुागव सथातनक प्रशासनाच्या तनष काळजीपणामळेु होत 
नसनू, महानगरपामलकाींमार्ग त सदर रुग्णाींची तात्काळ तपासणी करुन 
त्याींचेवर औषधोपचार व प्रततबींधात्मक कायगवाही करण्यात येत.े 
  

___________ 
  
राज्यातील गनु्हे अन्वेषण ववभागातील छायाधचत्रण ववभागातील िमफचाऱ्याांना 

वेतनवाढ व शकै्षणणि पात्रता वाढ िरण्याबाबत 
  

(३) १४३८९ (२३-१२-२०१५). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २७७१ ला हदनाांि ११ माचफ, २०१५ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाफत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील गनु्हे अन्वेषण ववभागातील छायाचचत्रण ववभागातील 
कमगचाऱयाींना वेतनवाढ, शकै्षणणक पात्रता वाढ करणे, पदोन्नती देण्याबाबत 
तसेच पदाचे नामामभदानात बदल करुन छायाचचत्रण ववभाग सवतींत्र करण्याची 
मागणी नागपरू ववभागाचे लोकप्रतततनधी याींनी शासनाकड ेसन २०१४ पासनू 
अनेकवेळा ववनींती पत्र पाठवनू केली आहे, हे खरे आहे काय, 
 



वि.प. ५ (5) 

(२) असल्यास, वेतनसममती शासन तनणगय ि. १२०९ प्र.ि.२७/सेवा-९, ददनाींक 
२१/०५/२००९ नसुार ववभागाच्या कामानसुार वेतनामध्ये असलेली 
तर्ावतीसींबींधी प्रसताव पाठववण्याबाबत शासनाने कळववले होते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, अप्पर पोलीस महासींचालक याींनी गनु्हे अन्वेषण ववभाग, पणेु 
याींनी ददनाींक २१/०७/२००९ रोजी छायाचचत्रण ववभाग वगळून र्क्त हसताक्षर 
ववभागाचा प्रसताव पाठववला व त्यामळेु हसताक्षर ववभागातील पदाींची 
वेतनवाढ झाली आणण छायाचचत्रण ववभागातील कमगचारी वेतन वाढीपासनू 
वींचचत रादहले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हसताक्षर ववभाग व छायाचचत्रण ववभाग एकाच 
अचधपत्याखाली असताींना छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींना वेतनशे्रणी 
वाढीचा प्रसताव न पाठववण्याची कारणे काय आहेत, 
(५) छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींची शकै्षणणक पात्रता वाढीबाबत ददनाींक 
१७ ऑगस्, १९८९ पासनूची मागणी व ददनाींक २६ रे्ब्रवुारी, २०१३ रोजी 
सधुाररत सेवा प्रवेश तनयमाींची मादहती पोलीस महासींचालकाींच्या मार्ग त गनु्हे 
अन्वेषण ववभागाने राज्याच ेमखु्य सचचव याींना पाठववली असतानाही त्यावर 
कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(६) छायाचचत्रण ववभागात कतनषठ ताींत्रत्रक सहाय्यक, वररषठ ताींत्रत्रक 
सहाय्यक, सहाय्यक छायाचचत्रकार, छायाचचत्रकार, कायगदेशक अशी पदोन्नतीने 
पदरचना असनू कतगव्य व जबाबदाऱया मभन्न असताींनासधु्दा या पदावर काम 
करणाऱया कमगचाऱयाींना एकाच वेतनशे्रणीमध्ये काम करावे लागत.े 
पदोन्नतीनसुार वेतनशे्रणी वाढ करण्यात येत नाही हे ही खरे आहे काय, 
असल्यास त्याची कारणे काय आहेत, 
(७) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करून शासनाने काय कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे तसेच छायाचचत्रण ववभाग सवतींत्र करण्याबाबत 
शासनाची भमूमका काय आहे ? 
  
 
 
 



वि.प. ५ (6) 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदरचा प्रसताव सन २००९ मध्ये सादर करण्यात आला असल्याने 
याबाबतची सवग कागदपत्र े सन २०१२ मध्ये मींत्रालयास लागलेल्या आगीत 
नष् झालेने याबाबतची कारणमीमाींसा सद्य:न्सथतीत देता येत नाही. तथावप 
छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींच्या वेतनवाढीच्या प्रसतावास ववत्त 
ववभागाची सहमती प्राप्त न झाल्याने त्यावर अद्याप अींततम तनणगय झाला 
नाही. 
(५) छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींचे सधुाररत सेवाप्रवेश तनयम तयार 
करण्याची कायगवाही सामान्य प्रशासन ववभागाच्या मान्यतनेे शासन सतरावर 
सरुु आहे. त्यामध्ये शकै्षणणक पात्रतमेध्ये वाढ करण्याची बाबही अींतभूगत 
करण्यात आली आहे.  
(६) व (७) छायाचचत्रण ववभागातील अचधकारी/कमगचारी याींची प्रचमलत शासन 
तनयमानसुार पदोन्नती व वेतनवाढ करण्यात येत.े 
 सदर कमगचाऱयाींच्या वेतन सधुारणेच्या प्रसतावास ववत्त ववभागाची 
सहमती प्राप्त न झाल्याने त्यावर अद्याप अींततम तनणगय झालेला नाही. 
तथावप, आता ववत्त ववभागाने ददनाींक १४/०८/२०१७ च्या शासन तनणगयान्वये 
एखाद्या ववभागातील सींवगागच्या ६ व्या वेतन आयोगातील सधुाररत वेतन 
सींरचनेत त्रु् ी रादहली असल्यास सदर त्रु् ीींचे पररक्षण करुन सधुाररत वेतन 
शे्रणीची मशर्ारस करण्याची बाब राज्य वेतन सधुारणा सममती-२०१७ च्या 
कायगकक्षेत अींतभूगत केली आहे. यापढेु ६ व्या वेतन आयोगाच्या 
वेतनसींरचनेतील त्रु् ीसींबींधीचे कोणतहेी प्रसताव ववचाराथग घेऊ नये याबाबत 
तनदेशीत केलेले आहे. त्यानसुार ववभागामार्ग त आवश्यक ती कायगवाही 
करण्यात येईल. 
 तसेच राज्यातील पोलीस घ्काींकडून त्याींचकेड े दाखल गनु््यातील 
दसतऐवज हसताक्षर ववभागाकड े पररक्षणासाठी प्राप्त झाल्यानींतर त्याींच े
छायाचचत्रण ववभागाकडून छायाचचत्रण करुन न्यायालयात साक्षीस जाताना 
हसताक्षर तज्ञास प्रती उपलब्ध करण्याच े काम हा ववभाग करतो. त्यामळेु 
छायाचचत्रण ववभाग हसताक्षर ववभागापासनू वेगळा करता येणार नाही. 
  

___________ 



वि.प. ५ (7) 

राज्यातील गनु्हे अन्वेषण ववभागातील छायाधचत्रण  
ववभागाच्या ववववध मागण्याांबाबत 

  

(४) १५२०१ (२९-०४-२०१६). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) वेतनसममती शासन तनणगय ि. १२०९ प्र.ि. २७/सेवा-९, ददनाींक 
२१/०५/२००९ नसुार ववभागाच्या कामानसुार वेतनामध्ये असलेली 
तर्ावतसींबींधी प्रसताव पाठववण्याबाबत शासनाने कळववले होत,े परींत ु या 
पत्रानसुार अप्पर पोलीस महासींचालक याींनी ग.ुअ.वव. महाराषर राज्य, पणेु 
याींनी ददनाींक २१/०७/२००९ रोजी छायाचचत्रण ववभाग वगळून हसताक्षर 
ववभागाचा प्रसताव पाठववला व त्यामळेु हसताक्षर ववभागातील पदाींची 
वेतनवाढ झाली आणण छायाचचत्रण ववभागातील कमगचारी वेतन वाढीपासनू 
वींचचत रादहले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी अप्पर मखु् य सचचव, गहृ 
ववभाग याींना व अप्पर पोलीस महासींचालक, राज्य गनु्हे अन्वेषण ववभाग, 
महाराषर राज्य, पणेु याींनी पाठववलेल्या पत्राची तसेच अप्पर मखु्य सचचवाींना 
पोलीस महासींचालक याींनी उपरोक्त दोन्ही ववभागाच्या वेतनशे्रणी वाढीचा 
सींयकु्त प्रसताव पाठववलेला असताना र्क्त हसताक्षर ववभागाच्या वेतनशे्रणी 
वाढीचा प्रसताव पाठववण्यात आला तसेच हसताक्षर ववभाग व छायाचचत्रण 
ववभाग एकच असताना छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींचा वेतनशे्रणी 
वाढीचा प्रसताव न पाठववण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) ददनाींक १५ रे्ब्रवुारी, २०१३ रोजी पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, 
मुींबई याींना हसताक्षर व छायाचचत्रण ववभागाच्या वेतनशे्रणी सधुारण्याबाबतचा 
तसेच छायाचचत्रण ववभागाच्या वेतनशे्रणी वाढीचा प्रसताव वेतन त्रु् ी 
सममतीपढेु हसताक्षर ववभागाने न पाठववल्याबाबतचे पत्र व त्याची मादहतीसतव 
प्रत मखु्य सचचव, गहृ ववभाग, मींत्रालय मुींबई याींना ववशषे पोलीस 
महातनरीक्षक, राज्य गनु्हे अन्वेषण ववभाग, पणेु याींनी पत्र पाठवनू सधु्दा 
छायाचचत्रण ववभागावर झालेल्या अन्यायाचे तनराकरण झाले नाही तसेच 
वरील सदर उल्लेणखत पत्राच्या अनषुींगाने हसताक्षर व छायाचचत्रण ववभाग एक 
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असताना र्क्त हसताक्षर तज्ञाींना सधुारीत वेतनशे्रणी लाग ूकरण्याबाबतच्या 
ददनाींक ०८/०४/२०१५ रोजी अप्पर मखु्य सचचव, गहृ ववभाग याींनी 
बोलववलेल्या सचचवाींच्या बठैकीलाअप्पर पोलीस महासींचालक, राज्य गनु्हे 
अन्वेषण ववभाग, महाराषर राज्य, पणेु याींनी छायाचचत्रण ववभागावर यापवुीही 
अन्याय झालेला असनू छायाचचत्रण ववभागाला त्याींनी पाठववलेल्या ददनाींक 
१५/०२/२०१३ रोजीच्या पत्रानसुार वेतनशे्रणी वाढवनू ममळावी अशी मशर्ारस 
केली, यावर शासनाने काय कायगवाही केली आहे काय, 
(४) असल्यास, छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱयाींची शकै्षणणक पात्रता 
वाढीबाबत ददनाींक १७ ऑगस्, १९८९ पासनूची मागणी व ददनाींक २६ 
रे्ब्रवुारी, २०१३ रोजी सधुारीत सेवा प्रवेश तनयमाची मादहती पोलीस 
महासींचालकाींच्या मार्ग त गनु्हे अन्वेषण ववभागाने राज्याचे मखु्य सचचव याींना 
पाठववली असतानाही त्यावर कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, तसेच 
छायाचचत्रण ववभागात १) कतनषठ ताींत्रत्रक सहाय्यक, २) वररषठ ताींत्रत्रक 
सहाय्यक, ३) सहाय्यक छायाचचत्रकार, ४) छायाचचत्रकार, ५) कायगदेशक अशी 
पदोन्नतीने पदरचना असनू कतगव्य व जबाबदाऱया मभन्न असतानासधु्दा या 
पदावर काम करणाऱया कमगचाऱयाींना एकाच वेतनशे्रणीमध्ये म्हणजेच ५२००-
२०२०० अशी एकसारखीच आहे, त्यात कालावधीनसुार वेतनशे्रणीमध्ये बदल 
होणे व ही सवग पदे ताींत्रत्रक सवरुपाची असनूसधू्दा एकसारखीच आहे, त्यात 
कालावधीनसुार वेतनशे्रणीमध्ये बदल होणे व ही सवग पदे ताींत्रत्रक सवरुपाची 
असनूसधु्दा एकसारखीच आहे, त्यात कालावधीनसुार वेतनशे्रणीमध्ये बदल 
होणे व ही सवग पदे ताींत्रत्रक सवरुपाची असनुसधु्दा त्याींना ताींत्रत्रक सवरुपाची 
वेतनशे्रणी का ममळालेली नाही, एकच वेतनशे्रणी असल्याने त्याींना १२ 
वषागनींतर ममळणाऱया कालबध्द पदोन्नतीचा (आश्वामसत प्रगती योजना) 
कोणत्याही प्रकारचा लाभ एकाही पदाला ममळत नाही, त्यामळेु कतनषठ 
ताींत्रत्रक सहाय्यक व वररषठ ताींत्रत्रक सहाय्यक याींना त्याींचेवरील पदामध्ये 
ववलीन करण्यात यावे, यानसुार पदाींची रचना व वेतनशे्रणी असावी यावर 
वररषठाींनी का लक्ष घातले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) भारतात सवग राज्यात छायाचचत्रण ववभाग हा सवतींत्र असताना र्क्त 
महाराषरात ज्याींना छायाचचत्रणाची अन्जबात मादहती नसलेल्या हसताक्षर 
ववभागाच्या अचधपत्याखाली हा ववभाग असल्याने छायाचचत्रण ववभागाची 
शकै्षणणक पात्रता वाढ, वेतनशे्रणी वाढ, सेवाप्रवेश तनयम यात आजपावेतो 
काहीच बदल हसताक्षर ववभागाने केला नाही, छायाचचत्रण ववभागातील ९० 
्क्के कमगचारी पदवीधर व छायाचचत्रणाचा डडप्लोमा असतानाही त्याींना १० वी 
चे शकै्षणणक तनयम लावनू छायाचचत्रण ववभाग हा हसताक्षर ववभागापासनू 
वेगळा का केला नाही, या प्रकरणी तात्काळ दखल घेऊन त्याींच्यावरील 
अन्याय दरू करणार आहे काय, तसेच छायाचचत्रण ववभाग सवतींत्र 
करण्याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे ? 
 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्य गनु्हे अन्वेषण ववभागाींतगगत कायगरत हसताक्षर व 
छायाचचत्रण या दोन्ही ववभागाचे अचधकारी/कमगचारी याींचे वेतन 
सधुारणेबाबतचे प्रसताव अपर मखु्य सचचव (गहृ) याींच ेअध्यक्षतखेाली ददनाींक 
८/०४/२०१५ रोजीच्या बठैकीत ठरल्याप्रमाणे सवतींत्रपणे ववत्त ववभागास सादर 
करण्यात आले होत.े तथावप सदर प्रसतावास ववत्त ववभागाची सहमती प्राप्त 
न झाल्याने त्यावर अद्याप अींततम तनणगय झालेला नाही. 
(४) व (५) सदर मदु्याींबाबतची मादहती खालील प्रमाणे आहे. 

i) सामान्य प्रशासन ववभागाच्या सहमतीने सेवा प्रवेश तनयम तयार 
करण्याची कायगवाही ववभागसतरावर करण्यात येत आहे. 

ii) छायाचचत्रण ववभागातील कमगचाऱ याींच्या वेतन सधुारणेच्या प्रसतावावर 
ववत्त ववभागाची सहमती न झालेने अद्याप अींततम तनणगय झालेले 
नाही. तथावप,आता ववत्त ववभागाने ददनाींक १४/०८/२०१७ च्या शासन 
तनणगयान्वये एखाद्या ववभागातील सींवगागच्या ६ व्या वतेन आयोगातील 
सधुाररत वेतन सींरचनेत त्रु् ी रादहली असल्यास सदर त्रु् ीींचे पररक्षण 
करून सधुाररत वेतन शे्रणीची मशर्ारस करण्याची बाब राज्य वेतन 
सधुारणा सममती-२०१७ च्या कायगकक्षेत अींतभूगत केली आहे. यापढेु ६ 
व्या वेतन आयोगाच्या वेतनसींरचनेतील त्रु् ीसींबींधीचे कोणतहेी प्रसताव 
ववचाराथग घेऊ नये याबाबत तनदेशीत केलेले आहे. त्यानसुार 
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ववभागामार्ग त आवश्यक ती कायगवाही करण्यात येईल. 
 iii) तसेच राज्यातील पोलीस घ्काींकडून त्याींचेकड े दाखल गनु्हयातील 

दसतऐवज हसताक्षर ववभागाकड ेपररक्षणासाठी प्राप्त झाल्यानींतर त्याींच े
छायाचचत्रण ववभागाकडून छायाचचत्रण करुन न्यायालयात साक्षीस 
जाताना हसताक्षर तज्ञास प्रतत उपलब्ध करण्याच े काम हा ववभाग 
करतो. त्यामळेु छायाचचत्रण ववभाग हसताक्षर ववभागापासनू वेगळा 
करता येणार नाही. 

  

___________ 
  

राज्यातील मराठी भाषीि ररक्षाचालिाांना परवाने देण्याच्या ननणफयाबाबत 
  

(५) २०३०९ (१६-०८-२०१७). श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खललफे, 
श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि ऊफफ  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराव पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १३२८४ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ररक्षा परवाने ममळववण्यासाठी चालकाला मराठी भाषचेे ज्ञान आवश्यक 
असल्याचा आदेश मा.पररवहन मींत्री याींनी काढला असल्याच े माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास मराठी मलदहता-वाचता येणाऱया चालकास ररक्षा परवाने 
देण्याबाबत शासनाच्या पररवहन ववभागाने ददनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी 
अध् यादेश काढून मराठी भाषचेे ज्ञान असणाऱया चालकास ररक्षा परवाना 
देण्यात येईल असे आदेश ददले होत,े या आदेशामळेु भाषचे्या नावावर परवाने 
देताींना भेदभाव होण्याची शक्यला लक्षात घेता या पररपत्राकासींदभागत सधुारणा 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(३१-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) माहे डडसेंबर-२०१५ मध्ये 
ऑ्ोररक्षा परवान्याींच े रे्रवा्प करताना पररवहन आयकु्त कायागलयाच्या 
सतरावर ददनाींक २०/०२/२०१६ व ददनाींक २४/०२/२०१६ च्या पररपत्रकान्वये 
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मराठी भाषचेी अ् घालण्यात आलेली होती. दरम्यान ॲ्ोररक्षा 
परवान्यासींदभागत ददनाींक १७/०६/२०१७ च्या अचधसचूनेन्वये जाहीर केलेल्या 
धोरणाींच्या अनषुींगाने परवान्याच्या अ्ी व शती ददनाींक १८/०७/२०१७ च्या 
शासन तनणगयान्वये ववदहत केल्या असनू यामध्ये मराठी भाषचे्या अ्ीचा 
समावेश नाही. 

___________ 
  
वडाळा (पवूफ), मुांबई येथील बीपीटी वसाहतीतील पथहदवे बांद असल्याबाबत 

(६) २०८९६ (२३-०८-२०१६). श्री.अशोि ऊफफ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वडाळा (पवूग), मुींबई येथील बीपी्ी वसाहतीत दठकदठकाणचे पथददवे 
वषगभरापासनू बींद असल्याने रात्री नागररकाींची गरैसोय होत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी पथददव्याींच्या अभावी अींधार पडत असल्याने 
चोरी आणण सोनसाखळी चोऱयाींच े प्रमाण वाढल्याने नागररकाींमध्ये भीतीच े
वातावरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त दठकाणी पथददव्याींची दरुुसती करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मुींबई पो ग् रस् हे 
कें द्र शासनाच्या अखत्यारीत येत.े 
 वडाळा (पवूग), मुींबई येथील मुींबई पो ग् रस् वसाहतीींमधील रसत्याींची 
बाींधणी व देखभाल ही मुींबई पो ग् रस्मार्ग त करण्यात येत असनू, सदर 
वसाहतीींमधील अींतगगत रसत्यावरील पदपथ ददव्याींची बाधींणी मुींबई पो ग् 
रस्मार्ग त करण्यात आलेली आहे. 
 सदर पदपथ ददव्याींचे देखभाल व परररक्षण तसेच, ववद्यतु देयकाींच े
अचधदान सधु्दा मुींबई पो ग् रस्मार्ग त केले जात.े 

___________ 
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िोल्हापरू येथील पल्सफ या िां पनीत फसवणिू झालेल्या गुांतवणूिदाराांची 
रक्िम परत लमळवनू देण्याबाबत 

  

(७) २६६०६ (०४-०१-२०१७). श्री.सतजे ऊफफ  बांटी पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १७८२३ ला हदनाांि २३ माचफ, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाफत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापरू येथील पल्सगमधील र्सवणूक लक्षात घेवनू सेबीने पावणेदोन 
वषागपवूी देवघेवीचे व्यवहार बींद केले असल्यामळेु न्जल््यातील अींदाजे ५५ 
हजार गुींतवणकूदाराींकड ेदलुगक्ष केले असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन न्जल््यातील 
गुींतवणूकदाराींचे समुारे ६०० को्ी रुपये कीं पनीची मालमत्ता ताब्यात घेवनू 
गुींतवणूकदाराींची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) व (२) पल्सग कीं पनीववरुध्द 
राज्यातील पणेु, अमरावती, सातारा, बीड, गोंददया व लोहमागग पणेु या 
दठकाणी गनु्हे दाखल आहेत. तसेच, कोल्हापरू न्जल््यातील पल्सग 
कीं पनीववरुध्द दाखल १ गनु्हा मा.उच्च न्यायालयाने रद्दबाबत केला आहे. 
 पल्सग कीं पनीने केलेल्या र्सवणूकीसींदभागत मा.सवोच्च न्यायालयात 
दाखल झालेल्या मसव्हील अपील ि. १३३०१/२०१५ मध्ये मा.सवोच्च 
न्यायालयाने पल्सग कीं पनीची मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्याची वविी करावी व 
त्यातनू ममळणारी रक्कम गुींतवणूकदाराींना परत करावी, याकररता श्री. आर. 
एम. लोढा, माजी सरन्यायाचधश याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती सथापन 
करण्याचे सेबीला तनदेश ददले आहेत. यासींदभागतील कायगवाही सेबीकडून 
अपेक्षक्षत आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील रमाई घरिूल योजनेच्या उहिष्ट्टपतूीबाबत 
  

(८) २७००४ (१२-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन 
डावखरे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यात रमाई घरकूल योजना उदद्दष्ानसुार पणुग होत नसल्याचे 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त योजनेंतगगत प्रतीवषी ककती घरकुलाींच े उदद्दष् पणुग 
करण्यात येत े तसेच सन २०१५ त े २०१७ या कालावधीत उदद्दष्ापकैी पणूग 
केलेल्या घरकुलाींची सींख्या ककती आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२५-१०-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) रमाई आवास योजनेंतगगत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रात सन २०१०-११ त ेजून, 
२०१७ अखेर पयांत एकूण ४,८०,५८८ उदद्दष्ाींपकैी ३,३१,७६२ घरकुले, घरकुल 
तनमागण सममतीने मींजूर केलेली आहेत. त्यापकैी २,२०,८८४ एवढी घरकुले पणूग 
झालेली आहेत व ७३,६५३ इतके घरकुले प्रगतीपथावर असनू, उवगररत 
घरकुलाींचे बाींधकाम सरुु झालेले नाही. 
(३) योजनेचे उदद्दष् साध्य न होण्याची सवगसाधारण कारणे खालीलप्रमाणे 
आहेत :- 
१. लाभार्थयाांकड ेसवत:ची जागा नसणे ककीं वा लाभाथी हे अततिमण केलेल्या 

जागेवर राहात असणे. 
२. लाभार्थयाांकड ेशासनाने तनधागररत केलेल्या च्ई क्षते्रापेक्षा कमी च्ईक्षते्र 

असणे. 
३. जागेच्या ककींमतीत मोठया प्रमाणात वाढ झाल्यामळेु रमाई आवास 

योजनेंतगगत लाभ घेऊ इन्च्छणाऱ या लाभार्थयाांस परवडणाऱ या ककींमतीत 
भखूींड उपलब्ध न होणे. 

४. एकत्र कु्ुींबामध्ये काही दठकाणी जागेबाबत ससुपष्ता नसणे. 
५. बऱ याच लाभार्थयाांकड े ददनाींक ०१/०१/१९९५ पवूीपासनू रहात 

असल्याबाबतचा रदहवासी परुावा उपलब्ध नसणे. 
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६. योजनेतील बरेच लाभाथी हे दाररद्रय रेषखेालील असल्याने बाींधकाम 
अनदुानाव्यततररक्त जो जासतीचा खचग लागतो तो खचग करण्यास सक्षम 
नसणे. 

७. बाींधकामाचे सादहत्य व मजूरीत झालेली वाढ इत्यादद.   
___________ 

  

राज्यातील िारागहृाांमधील िैदयाांना मलुभतू सवुवधा परुववणेबाबत 
  

(९) २७१६४ (१३-०४-२०१७). श्री.सतजे ऊफफ  बांटी पाटील, अॅड.ननरांजन डावखरे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील कारागहृाींमध्ये असवच्छता असणे, कैद्याींना योग्य प्रकारची 
झोपण्याची व्यवसथा नसणे, पोषणमलू्य नसलेले व अपरेु अन्न ममळत असणे 
तसेच त्याींच्या आरोग्याची हेळसाींड होत असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु कारागहृाींचा शासत्रीय पध्दतीने अभ्यास करा असा 
आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने शासनाला ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार शासनाने सदर अभ्यास 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) : (१) क्षमतपेके्षा जासत बींदी दाखल 
असल्याने सोईसवुवधाींवर ताण पडत असला तरी तनयमानसुार देय सवुवधा, 
आहार तसेच वदै्यकीय उपचार बींद्याींना परुववण्यात येत आहेत. 
(२) होय. 
(३) मा.उच्च न्यायालयाकडील पी.आय.एल. ि. १६७/२०१५ सह ४६/२०१५ च्या 
अनषुींगाने राज्यात अद्ययावत कारागहृ तयार करण्याच्या अनषुींगाने अभ्यास 
व त्यावरील उपाययोजना सचुववण्यासाठी डॉ.एस. राधाकृषणन (मा.उच्च 
न्यायालयाचे सेवातनवतृ्त न्यायाधीश) याींचे अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली 
असनू, सहा मदहन्याच्या आत शासनास मशर्ारशी सादर करण्याच े तनदेश 
ददले आहेत. 
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 तसेच, शासन तनणगय ददनाींक १९/०६/२०१७ अन्वये राज्यातील 
कैद्याींना परुववण्यात येणाऱया आहार व सवच्छतबेाबत तपासणी करणेकरीता 
न्जल्हा सतरावर सममतीची सथापना केली आहे.  
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  
िाांहदवली (मुांबई) येथील शासिीय मालिीचा १० एिरचा मोिळा भखूांड मे 

रुधचवप्रया डवे्हलपसफला हदल्याबाबत 
  

(१०) २७७२६ (१३-०४-२०१७). श्रीमती ववदया चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.जयदेव 
गायिवाड : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात 
आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि 
१९६१५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) न्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर न्जल्हा याींनी काींददवली (मुींबई) येथील 
शासनाच्या मालकीचा १० एकर मोकळा भखूींड मे.रुचचवप्रया डवे्हलपसग कडून 
बाींधकामासदहत ताब्यात घेण्याचा आदेश ददनाींक २५ एवप्रल, २०१६ व ददनाींक 
२९ जून, २०१६ रोजी पाररत करून कायगवाही सरुु केल्याचा अहवाल 
न्जल्हाचधकारी याींनी ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सदर झोपडपट्टी पनुवगसन प्राचधकरणाने उक्त १० एकराचा मोकळा 
भखूींड मे. रुचचवप्रया डवे्हलपसगला देण्याच्या कृत्याची चौकशी करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) प्रसततु प्रकरणी 
न्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींचेकडून चौकशी करण्यात आलेली आहे. 
याबाबत न्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक २५/०४/२०१६ रोजी मौजे 
काींददवली (मुींबई) येथील शासनाच्या मालकचा १० एकर मोकळा भखूींड मे. 
रूचचवप्रया डवे्हलपसग कडून त्यावरील बाींधकामासह शासनाच्या ताब्यात 
घेण्याबाबत आदेश पाररत केले आहेत. सदर आदेशाच ेपनुववगलोकन करण्याची 
ववनींती न्जल्हाचधकारी, मुींबई उपनगर याींनी ददनाींक २९/०६/२०१६ रोजीच्या 
पत्रान्वये अमान्य केली आहे. 
 मे. रुचचवप्रया डवे्हलपसग याींनी न्जल्हाचधकारी याींच्या ददनाींक 
२५/४/२०१६ च्या आदेशाववरूध्द महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ च्या 
कलम २४७ अन्वये अपर आयकु्त, कोकण ववभाग याींचेकड े अपील दाखल 
केले होत.े तथावप, अपर आयकु्त, कोकण ववभाग याींच्या ददनाींक ३१/०३/२०१७ 
च्या आदेशान्वये मे. रुचचवप्रया डवेल्हपसग याींचा अजग ववना कायगवाही काढून 
्ाकला आहे. 
 रुचीवप्रया डवे्हलपसग याींनी सदर आदेशाने व्यचथत होऊन मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयात रर् वप्ीशन ि. १२५३/२०१७ दाखल केले असनू 
मा.न्यायालयाने ददनाींक ४/५/२०१७ च्या आदेशान्वये प्रकरणी सथचगती ददली 
आहे. सदर प्रकरण सद्या न्यायप्रववस् आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपरू येथील लमहान प्रिल्पाबाबत 
  

(११) २७९९३ (१३-०४-२०१७). श्री.जयवांतराव जाधव : हदनाांि १६ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि १९३५० ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) ममहानच्या मळू प्रकल्प अहवालातील प्रसतावामध्ये ५० ्क्के कपात 
करण्यात आल्याची बाब तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, ममहान प्रकल्प पणूग करण्याची कालमयागदा सन २०३० वरून 
सन २०४५ करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) मधील तनणगयाींना मींत्रत्रमींडळाची 
मान्यता घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मळू प्रकल्प अहवालानसुार ममहान प्रकल्प साकारण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१७) : (१) ममहान प्रकल्पाच्या तनधागररत क्षते्रात 
कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 
 सन २०००-२००१ मध्ये एल ॲण्ड ्ी रॅम्बॉल याींनी तयार केलेला 
अहवाल त्यावेळेच्या ववमान वाहतकुीबाबत असलेल्या पररन्सथतीनरुुप तयार 
केला होता. त्यानींतर हवाई प्रवासी वाहतकू क्षेत्रात झालेले बदल ववचारात 
घेऊन भारतीय ववमानपत्तन प्राचधकरण याींच्या मागगदशगनाखाली हवाई वाहतकू 
प्रक्षेकपणाबाबत पनुरगचना करण्यात आली. त्यानसुार ववमानतळावरुन 
हाताळण्यात येणाऱया प्रवासी सींख्येच्या प्रमाणात अींदाजे ५० ्क्के घ् 
करण्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सद्य:न्सथतीत आवश्यकता नाही. 
(४) ममहान प्रकल्प साकारण्यासाठी ववशषे सतरावर प्रयत्न सरुु आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ ववनाअनदुाननत महाववदयालयाांना  
२० टक्िे अनदुान देण्याबाबत 

  

(१२) २८२२९ (१२-०४-२०१७). श्री.हररलस ांग राठोड : सन्माननीय शालेय लशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील माध्यममक शाळाींना ददल्या जात असलेल्या २० ्क्के 
अनदुानाप्रमाणेच कतनषठ ववनाअनदुातनत महाववद्यालयाींना सधु्दा अनदुान 
ददले जाईल असे आश्वासन मा.शालेय मशक्षण मींत्री याींनी शगेाींव येथील 
राज्यसतरीय अचधवेशनात ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मा.मींत्री महोदयाींनी या बाबतीत लवकरच शाळासतर आणण 
इतर अचधकाऱयाींच्या भे्ी घेवनू हा प्रश्न सोडववण्याचे आश्वासन ददले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ददलेल्या आश्वासनाची अींबलबजावणी करुन ववनाअनदुातनत 
कतनषठ महाववद्यालयास २० ्क्के अनदुान देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतीत शासनाचे 
धोरण काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) व (२) होय.  
(३) उच्च माध्यममक शाळाींच्या मलू्याींकनाबाबतच्या प्रसतावाींवर क्षेत्रत्रय 
सतरावर कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ववशषेत: ग्रामीण भागात नोटरी परवानाधारि  
जादा फी आिारात असल्याबाबत 

  

(१३) २९१३० (१३-०४-२०१७). श्रीमती हुस्नबान ू खललफे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ववशषेत: ग्रामीण भागात नो्री करणेसाठी ३००, ५०० व १००० 
रुपये इतकी र्ी नो्री परवानाधारकाींकडून आकारली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नो्री परवानाधारक वककलाींमार्ग त सदरच्या आकारणीची 
पावती ही र्क्त ३० त े४० रुपये इतकीच ददली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने तनन्श्चत अशी र्ी आकारणी केलेली 
असताना सधु्दा नो्री परवानाधारक याची अींमलबजावणी करीत नसनू 
त्याींच्या मजीने पसेै आकारत असनू जनतचेी आचथगक लू्  करीत असल्याने 
याबाबत तनयम करुन सींबींचधत नो्री परवानाधारक याींच्या कायागलयात दर 
र्लक लावण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०६-२०१७) : (१) महाराषर शासनामार्ग त तनयकु्त 
केलेल्या नो्रीींबाबत असे तनदशगनास आले आहे की, नो्री म्हणून दसतऐवज 
साक्षाींककत करताना, नो्री कायदा १९५२ वा नो्री तनयम १९५६ मधील 
कलम/ तनयम ववचारात घेऊन दसतऐवज साक्षाींककत करणे, तनयम १० नसुार 
र्ी आकारणे इ. अपेक्षक्षत असनू सधु्दा नो्री म्हणून सवाक्षाींककत 
करण्याकररता सवगसामान्याींकडून अततररक्त/अचधक र्ी वसलू करतात व अशा 
प्रकारची तिार प्राप्त झाल्यास सींबींचधत नो्रीची चौकशी करण्यात येऊन 
सदर नो्री दोषी आढळल्यास मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या मान्यतनेे योग्य ती 
कारवाई करण्यात येत.े 
(२) खात्रीलायकररत्या साींगता येत नाही. 
(३) अशा प्रकाराींना आळा घालण्याकरीता ववचध व न्याय ववभागाकडून िमाींक 
वववन्यावव-२०१२/ नो्री/ ई-शाखा, ददनाींक १३ एवप्रल, २०१२ च्या पत्रान्वये 
न्जल्हाचधकारी कायागलय, तहमसल कायागलय, न्जल्हा न्यायालय व तालकुा 
न्यायालय याींना त्याींच्या अचधनसत कायागलयातील सचूना र्लकावर पढुील 
मजकूर ठळक अक्षरात प्रमसध्द करावा असे कळववण्यात आले आहे. 
 “नो्रीींनी नो्री तनयम १९५६च्या कलम १० मधील तरतदुीनसुारच 
र्ी आकारावी व त्यासाठी अनजु्ञेय पावती सींबींचधत पक्षकारास तात्काळ 
उपलब्ध करण्यात यावी. नो्रीने काही गरैव्यवहार अथवा गरैवतगणूक अथवा 
तनयमबाहय वतगन केल्यास, नो्री तनयम १९५६ च्या तनयम १३ (र्ॉमग १३) 
अन्वये सींबींचधत नो्रीींववरुध्द सक्षम प्राचधकारी, ववचध व न्याय ववभाग, 
हुतात्मा राजगरुु चौक, मादाम कामा रोड, मींत्रालय, मुींबई ४०० ०३२ याींचेकड े
तिार पाठववण्यात यावी.” 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र किनारा व्यवस्थापन प्राधधिरणान ेखाडी किनाऱ् याांवर 
उभारण्यात आलेल्या इमारतीांना भोगवटा प्रमाणपत्र  

देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता हदल्याबाबत 
  

(१४) २९१५० (१३-०४-२०१७). श्रीमती हुस्नबान ू खललफे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सागरी तनयमन क्षते्राच्या (सीआरझेड) तनयमाींकड े दलुगक्ष करून नवी 
मुींबईतील पाम बीच मागागसह अन्यत्र खाडी ककनाऱ याींवर उभारण्यात आलेल्या 
गगनचुींबी इमारतीींना भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यासींबींधीच्या प्रसतावास महाराषर 
सागरी क्षते्र ककनारा व्यवसथापन प्राचधकरणाने (एमसीझडेएमए) मान्यता ददली 
असल्याने माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई, पनवेल, खारघर यासारख्या पररसरात उभारण्यात 
आलेल्या हजारो को्ी रुपयाींच्या बाींधकाम प्रकल्पाींवर भोगव्ा 
प्रमाणपत्राअभावी बसलेला अनचधकृत हा मशक्का दरू झाला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सागरी तनयमन क्षेत्राच्या हद्दीत असलेल्या 
बाींधकामास धोका तनमागण झाल्यास शासन यास जबाबदार राहणार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१०-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 नवी मुींबई महानगरपामलका कायगक्षेत्रातील भखुींड हे मसडको 
प्राचधकरणाने महानगरपामलकेस ववतररत केलेले आहेत. सदर भखुींडाच ेमींजूर 
CZMP चे १:४००० ्या प्रमाणकातील सी.आर.झडे.ने बाचधत भखुींडाचा 
तपमशल दशगववणारे नकाश े ददनाींक ०१/०३/२०११ मध्ये मसडकोकडून 
महानगरपामलकेस प्राप्त झाले होत.े त्यानसुार सी.आर.झेड.ने बाचधत 
भखुींडावरील भोगव्ा प्रमाणपत्राचे प्रसताव नाकारण्यात आले आहेत. 
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 नवी मुींबई महानगरपामलका हद्दीतील १३० प्रकल्पाींमधील इमारतीींना 
ना-हरकत प्रमाणपत्र ममळण्याबाबतचा प्रसताव कें द्र शासनाच्या पयागवरण व 
वन ववभागास मान्यतसेाठी सादर करण्यात आला आहे. त्यास अद्याप मींजुरी 
प्राप्त झालेली नाही. ददनाींक ०१/०३/२०११ पवूी देण्यात आलेल्या बाींधकाम 
परवानगीस MCZMA ची परवानगी प्राप्त झाल्यानींतरच नवी मुींबई 
महानगरपामलकेकडून भोगव्ा प्रमाणपत्र देण्यात येत.े तर त्यानींतर 
महानगरपामलकेस प्राप्त झालेल्या प्रकरणात MCZMA ची परवानगी 
नसल्यास बाींधकाम परवानगी देण्यात येत नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पोलीस प्राधधिरणातील प्रिरणाचा ननपटारा िरणेबाबत 
  

(१५) २९८२८ (१३-०४-२०१७). श्री.तानाजी सावांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कायद्याचे रक्षक असलेल्या पोमलसाींकडून सवगसामान्य नागररकाींना त्रास 
झाल्यास त्याींच्याववरुद्ध दाद मागण्यासाठी प्राचधकरण ददनाींक २ जानेवारी, 
२०१७ रोजीपासनू सरुु करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस व्यवसथेतील दोषाींचा हा सामान्जक प्रश्न खूप 
पवूीपासनूचा असल्यामळेु या प्राचधकरणातील प्रकरणाचा तनप्ारा होण्यासाठी 
व वपडीत नागररकाींना ददलासा देण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना सचुववण्यात 
आल्या आहेत काय, 
(३) असल्यास, या प्राचधकरणापढेु पोमलसाींकडून अत्याचाररत प्रकरणाची 
आतापयांत ककती सनुावण्या झाल्या आहेत व आतापयांत ककती दोषी पोलीस 
अचधकारी याींच्यावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषर पोलीस अचधतनयम (१९५१ चा २२) मधील कलम २२ प, अन्वये 
राज्य पोलीस तिार प्राचधकरणाची सथापना करण्यात आली असनू राज्य 
पोलीस तिार प्राचधकरण हे अ) सवत: होऊन, ककीं वा 

एक) एखादी व्यक्ती ककीं वा ततच्या कु्ुींबातील सदसय ककीं वा ततच्या वतीने 
इतर कोणतीही व्यक्ती, 

दोन) राषरीय ककीं वा राज्य मानवी हक्क आयोग, आणण 
तीन) पोलीस याींच्याकडुन एखाद्या पोलीस अचधकाऱ याींववरुध्द आलले्या 

खालील प्रकरणात चौकशी करु शकतात. 
१) पोलीस कोठडीतील मतृ्य ू
२) भा.दीं.वव.कलम ३२० खालील गींभीर दखुापत 
३) बलात्कार ककीं वा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न 
४) ववदहत केलेली कायगपध्दती न अनसुरता केलेली अ्क ककीं वा 

सथानबध्दता 
५) भ्रष्ाचार 
६) खींडणी उकळणे 
७) जमीन/घर बळकावणे 
८) कायद्याच्या तरतदुीच े गींभीर उल्लींघन या सींबींधात राज्य पोलीस 

तिार प्राचधकरणाकड ेआलेल्या तिारीींची दखल घेतली जात.े 
 या प्राचधकरणाींस ददवाणी न्यायालयाचे अचधकार ददले आहेत. 
(३) जून, २०१७ पयांत प्राचधकरणापढेु १९५ प्रकरणाींवर सनुावण्या झाल्या असनू 
प्राचधकरणाकडून ७१ प्रकरणाींवर अींततम आदेश तनगगममत झालले्या 
प्रकरणाींमध्ये कोणीही पोलीस अचधकारी दोषी आढळले नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

पणेु येथील मेरो प्रिल्पाला राष्ट्रीय हररत न्यायाधधिरणाने  
स्थधगती हदल्याबाबत 

  

(१६) २९८३९ (१३-०४-२०१७). श्री.तानाजी सावांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) पणेु येथील मेरो प्रकल्पाला राषरीय हररत न्यायाचधकरणाने नदीपात्रातील 
कामास सथचगती ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सथचगती देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाच ेकाम सरुु होण्याकररता शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) पणेु मेरो रेल्वे प्रकल्पासींदभागत मा.राषरीय हररत 
न्यायाचधकरणाकड े दाखल झालेल्या तिारीच्या अनषुींगाने महामेरो रेल 
कॉपोरेशन मलमम्ेड याींनी प्रसततु ववषय हा मा.राषरीय हररत 
न्यायाचधकरणाच्या अचधकार क्षते्रात येत नसल्याबाबत मा.सवोच्य 
न्यायालयात याचचका दाखल केली होती. सदर प्रकरणी मा.सवोच्य 
न्यायालयाने ददनाींक १८/०९/२०१७ रोजी असे तनदेश ददले की, मा.राषरीय 
हररत न्यायाचधकरणास या ववषयावर सनुावणी घेता येईल. परींत ुत्यानषुींगाने 
कोणताही तनणगय पाररत केल्यास तो मा.सवोच्य न्यायालयाच्या परवानगीच्या 
अधीन राहील तसेच पणेु मेरो प्रकल्पाच्या कोणत्याही कामावर तनबांध नाहीत 
ज्यामध्ये मठुा नदीपात्रातील कामाचा अींतभूगत असनू सदर नदी पात्रात 
महाराषर मेरो रेल कॉपोरेशन मलमम्ेड (महामेरो) याींच्याकडून लवकरच काम 
सरुु होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वसई-ववरार महानगरपाललिेत पणूफवेळ सक्षम आयकु्त नेमण्याबाबत 
  

(१७) ३०२८६ (१३-०४-२०१७). श्रीमती ववदया चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वसई-ववरार महनगरपामलकेत बहुताींश आयकु्त मलवपक दजागचे असनू 
त्याींची प्रभारी सहाय्यक पदावर तनयकु्ती करण्यात आली असल्याने त्याचा 
प्रशासकीय कामकाजावर पररणाम होत असल्याने तथेे पणूगवेळ सक्षम आयकु्त 
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नेमण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े तसेच नगरववकास ववभागाकड े माहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान एका नगरसेवकाने मागणी करून दोन 
वेळा प्रसताव दाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार महानगरपामलकेत अचधकाऱ याींची ररक्त पदे 
असल्याने व शासन नवीन भरती करीत नसल्याने महानगरपामलकेने प्रभारी 
सहाय्यक आयकु्त पदावर काम करून घेण्यासाठी महापामलकेने समुारे ४८ 
मलवपकाींना पत्र मलहून सेवा जेषठतनेसुार बढती देऊन प्रभाग सममती, ववशषे 
तनयोजन प्राचधकरण आदी दठकाणी तनयकु्ती करण्यात येत असल्याचे 
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची एकूण ककती सहाय्यक आयकु्ताींची पदे ररक्त 
आहेत व अशी कोणकोणती ककती ररक्त पदे भरली गेली आहेत त्याचा 
अहवाल शासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, अहवालाचे तनषकषग काय आहेत व त्यावर शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
 ददनाींक १७/१०/२०१६ रोजी सथातनक लोकप्रतततनधी याींचे तनवेदन 
शासनास प्राप्त झाले आहे. 
 तथावप, वसई ववरार शहर महानगरपामलकेच्या आयकु्त पदी ददनाींक 
०७/१०/२०१५ च्या शासन आदेशान्वये श्री.सततश लोखींड,े भा.प्र.से.याींची 
तनयकु्ती करण्यात आली आहे.  
(२) वसई ववरार शहर महानगरपामलकेत सहाय्यक आयकु्त सींवगागची ३१ पदे 
मींजुर असनू त्यापकैी एका पदावर शासनाकडून प्रतततनयकु्तीने तनयकु्त 
करण्यात आली आहे. 
 महानगरपामलकेच्या आसथापनेवर सहाय्यक आयकु्त या पदावर 
पदोन्नतीसाठी एकही पात्र कमगचारी नाही. 
 महानगरपामलकेने कामाच्या सोईसाठी नऊ प्रभाग सममत्याीं तसेच 
एका ववशषे तनयोजन प्राचधकरणासाठी कायगरत मलपीक/ वरीषठ मलपीक याींची 
प्रभारी सहाय्यक आयकु्त म्हणुन नेमणूक केलेली आहे. 
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(३) व (४) वसई ववरार शहर महानगरपामलकेत सहाय्यक आयकु्ताींची ३० पदे 
ररक्त आहे. वसई ववरार शहर महानगरपामलकेसाठी ददनाींक ०९/०९/२०१४ च्या 
शासन तनणगयान्वये सेवा प्रवेश तनयम व आकृतीबींधास मींजुरी देण्यात आली 
असनू उक्त शासन तनणगयानसुार सहाय्यक आयकु्त पदावर प्रतततनयकु्तीने  
२५ % पदे भरण्याची तरतदु नमदु आहे. 
 तसेच शासन तनणगय ददनाींक १७/१२/२०१६ नसुार प्रतततनयकु्तीने 
भरावयाचे धोरण तनन्श्चत करण्यात आले आहे. उक्त शासन तनणगयानसुार 
कायगवाही सरूू आहे. 
 त्याचप्रमाणे २५ % नामतनदेशाने तात्काळ पदे भरण्याबाबतचे तनदेश 
आयकु्त, वसई ववरार शहर महानगरपामलका याींना देण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हवाला रॅिेटचे िाम िरणाऱ् या आयएसआय एजांटला  
एटीएसने अटि िेल्याबाबत 

  

(१८) ३०९६५ (११-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) हवाला रॅके्चे काम करणारा आयएसआय एजीं् अल्तार् कुरेशी याला 
ददनाींक ३ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मुींबईतील नागपाडा पररसरात 
ए्ीएसने अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्तार् कुरेशी हा मळु कोणत्या राज्याचा आहे व तो 
नागपाड्यात भाड्याच्या खोलीत रहात होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अल्तार् कुरेशीला नागपाड्यात भाड्याने खोली देणाऱ या 
मालकासही पोमलसाींनी अ्क केली आहे काय व याप्रकरणी तपासाची 
सद्यःन्सथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) अल्तार् कुरेशी हा मळु गजुरात राज्यातील रहीवाशी आहे व तो 
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काींजी जाधवजी त्रबल्डीींग (तलेवाला त्रबल्डीींग), ततसरा मजला, रु.नीं. २७, खडक 
न्सर्, मन्सजत बींदर रेल्व े स्ेशन, मुींबई पन्श्चम येथे भाड्याच्या खोलीत 
राहत होता.  

सदर गनु्हयाचा तपास उत्तर प्रदेश दहशतवाद ववरोधी पथक करीत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात सायबर गनु्हयाांना प्रनतबांध घालणेबाबत 
  

(१९) ३१०९० (११-०८-२०१७). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊफफ  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबान ूखललफे, श्री.धनांजय 
मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८५८० ला हदनाांि १५ माचफ, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात सायबर गनु्हयाींचा आलेख ददवसेंददवस वाढत असनू गेल्या तीन 
वषागत राज्यात ५८६१ सायबर गनु्हे दाखल झाले आहेत व त्याला प्रततबींध 
घालण्यासाठी सायबर सरुक्षसेाठी राज्य शासनाकडून ८३७ को्ी रुपये खचागचा 
प्रकल्प राबववण्याचा तनणगय माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेण्यात 
आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे सवरुप काय आहे व सदर प्रकल्प ककती 
कालावधीत कायागन्न्वत करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात सायबर गनु्हयाींचे प्रमाण वाढत असल्यामळेु उक्त 
प्रकल्प कायागन्न्वत होईपयांत कोणती पररणामकारक प्रततबींधात्मक व्यवसथा 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) : (१) राज्यात सन २०१४ त े२०१७ (माहे 
जून, २०१७ पयांत) ७९८९ इतक्या सायबर गनु्हयाींची नोंद झाली आहे. 
 सायबर गनु्हयाींना प्रततबींध घालण्यासाठी महाराषर सायबर सरुक्षा 
प्रकल्पास माहे जून, २०१६ रोजी मान्यता देण्यात आली आहे. 
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(२), (३) व (४) सायबर गनु्हयाींसींबींधात गनु्हयाींचा शोध अचधक पररणामकारक 
व त्यात ससुतु्रता आणण्याकररता सायबर कक्षाची सथापना करण्यात आली 
आहे. प्रकल्पाींतगगत राज्यात ४७ सायबर लॅबची सथापना करण्यात आली 
असनू त्याींना पोलीस ठाण्याचा दजाग देण्यात आला आहे. या सायबर लॅबमध्ये 
अत्याधुतनक तपास यींत्र,े साधनसामगु्री तसेच इतर उपकरणे याींची खरेदी व 
परुवठा प्रकिया सरुु आहे. 
 सदर प्रकल्पाींतगगत तींत्रज्ञानयकु्त गनु्हे अन्वेषण कें द्र, तींत्रज्ञानयकु्त 
पोमलमसींग व ववश्लेषण कें द्र, सायबर प्रमशक्षण कें द्र, सरुक्षा व्यवहार कें द्र, डा्ा 
से्ं र इत्यादीींचा समावशे आहे. 

___________ 
  

नालशि जजल्हयातील गोदावरी नदीच्या िुशीत जीवन व्यनतत िरणाऱ् या 
लभिाऱ् याांच ेपनुवफसन िरण्याबाबत 

  

(२०) ३१३७७ (११-०८-२०१७). श्री.अशोि ऊफफ  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबान ू खललफे, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक न्जल्हयातील गोदावरी नदीच्या कुशीत जीवन व्यततत करणाऱ या 
मभकाऱ याींवर कारवाईसाठी आता महापामलका धडक मोदहम राबवणार असनू 
कें द्र शासनाच्या लाइव्हहुड ममशन योजनेतनू बेघर तनवारा कें द्र उभारुन येथ े
मभकाऱ याींना सथलाींतररत केले जाणार असल्याचे ददनाींक २५ एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मभकाऱ याींचे कायमसवरुपी पनुवगसन करण्याबाबत 
शासनाची भमूमका काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) कें द्र व राज्य शासन परुसकृत 
दीनदयाळ अींत्योदय योजना-राषरीय नागरी उपजीववका अमभयान योजनेची 
ददनाींक २८/०८/२०१४ पासनू नामशक महानगरपामलका कायगक्षते्रात 
अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
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 या योजेनेंतगगत नामशक शहरातील मभकाऱयाींना व बेघर/तनराश्रीत 
लाभाथींना तनवारा कें द्राींमध्ये सथलाींतरीत केले जाणार आहे. 
(२) या योजनेतील ‘शहरी बेघराींना तनवारा’ या उपाींगाअींतगगत नामशक 
शहरातील बेघर लाभाथीना कायमचा तनवारा उपलब्ध करण्याच्या अनषुींगाने, 
कायमचे तनवारा कें द्र बाींधण्यासाठी नामशक महानगरपामलकेमार्ग त कायगवाही 
सरुु आहे. 
 तसेच कायमच्या तनवारा कें द्राचे बाींधकाम होईपयांत तात्परुत े तनवारे 
महानगरपामलकेमार्ग त कायागन्न्वत करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण-डोंबबवली महापाललिेत एिा मागासवगीय  
िमफचाऱ्याचा मानलसि छळ झाल्याबाबत 

  

(२१) ३१५०३ (११-०८-२०१७). श्री.ववजय ऊफफ  भाई धगरिर, अॅड.अननल परब : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलकेत एका मागासवगीय कमगचाऱयाचा 
मानमसक छळ झाला असल्याची बाब तनदशगनास आली असनू त्याबाबत 
दाखल केलले्या तिारीत सत्यता असल्याचेही तनदशगनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी सदर कमगचाऱयाने सींबींचधताींवर कारवाई करण्यासाठी 
महानगरपामलका प्रशासनाकड े मागणी केली असनू महापामलकेने अद्याप 
कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, तद्नसुार दोषीववरुध्द कारवाई करण्यास ववलींब करणाऱ या 
व्यक्तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१७) : (१) कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपामलकेतील एका मलवपकाने याबाबत अनसुचूचत जाती जमाती 
आयोगाकड े तिार दाखल केली होती. सदर तिारीसींदभागत सखोल 
चौकशी/तपासणी करुन केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल सादर करण्याबाबत 
आयोगाने त्याींच्या ददनाींक ०९/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये महानगरपामलकेस 
तनदेश ददले आहेत. 
(२) व (३) सदर तिारीच्या अनषुींगाने तिारीत नमदू अचधकारी/कमगचारी 
याींच्याकडून महानगरपामलकेने खुलासे मागववले होत.े सदर खुलासे प्राप्त 
झाले असनू, खुलाशाींची तपासणी महानगरपामलका सतरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
ध्वननप्रदषुणावर ननयांत्रण ठेवण्याबाबत 

(२२) ३१५०६ (११-०८-२०१७). श्री.ववजय ऊफफ  भाई धगरिर, श्री.अशोि ऊफफ  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई आणण ठाणे पोमलसाींचे अचधकृत ट्वव्र अकाऊीं ् हे ध्वनीप्रदषुणाच्या 
तिारीींसाठी प्रमसध्द असनू या तिारीींची दखल घेऊन त्यावर कारवाई केली 
जात असल्याचे ददनाींक १४ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आवाज र्ाउींडशेन या सींसथेद्वारे करण्यात आलेल्या सवेक्षणात 
मुींबई शहर व उपनगरातील महापामलका, शासककय व खाजगी रुग्णालयाच्या 
पररसरात ध्वनी प्रदषुणासींदभागत सवग तनयमाींचे उल्लींघन होत असनू 
ध्वनीप्रदषुणाच ेप्रमाण वाढत असल्याचे तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ध्वनीप्रदषुणाची पोलीस ठाण्यात तिार केली असता तिारीची 
शहातनशा करण्यासाठी पोलीस गेले असता पोलीस ददसताक्षणी आवाज बींद 
केला जात असल्याच ेआढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून ध्वतनप्रदषुणावर 
तनयींत्रण ठेवण्याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) नागरीकाींद्वारे 
ट्वी्रवर ध्वनीप्रदषुणाची तिार प्राप्त होताच ती मखु्य तनयींत्रण कक्षामार्ग त 
सींबींधीत पोलीस ठाण्यास कळववण्यात येत.े ध्वनीक्षेपक चाल ू असल्याच े
आढळुन आल्यास सींबींचधत पोलीस ठाण्यामार्ग त पयागवरण सींरक्षण 
अचधतनयम, १९८६ व ध्वनी प्रदषुण (ववतनयमन व तनयींत्रण) तनयम, २००० 
मधील तरतदूीींच्या अनषुींगाने कारवाई करण्यात येत.े ध्वनी प्रदषुण 
तनयमान्वये सन २०१६ मध्ये २३२ तसेच जानेवारी त ेऑगस्, २०१७ या 
कालावधीत ४५३ अशा एकुण ६८५ कारवाया करण्यात आल्या आहेत.  

तिारी प्राप्त झाल्यास कायगप्रणाली (S.O.P.) प्रमाणे कायगवाही 
करण्यात येत.े 
(४) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददलेल्या आदेशान्वये ध्वनी प्रदषुण 
तनयमाींची प्रभावी अींमलबजावणी होण्याकरीता बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालय 
पररक्षेत्राकरीता ५ सींतनयींत्रण सममत्या सथापन करण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात गवतापासनू मदय ननलमफती िरण्याबाबत 
  

(२३) ३१५२१ (१९-०८-२०१७). श्रीमती ववदया चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयवांतराव जाधव, श्रीमती हुस्नबान ू
खललफे : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात गवतापासनू मद्य तनममगती करण्यासाठी पथदशी प्रकल्पाचा 
आराखडा तयार करण्याच े काम सरुु करण्यात आले असल्याचे अचधक्षक, 
राज्य उत्पादन शलु्क याींनी पणेु येथे ददनाींक ५ मे, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास जादहर केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यास मींत्रत्र मींडळाने चचाग करुन सींमती ददली आहे काय, त्यावर 
शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०२-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 

मुांबईत भोईवाडा पोलीस ठाण्यात ितफव्यावर असलेल्या  
महहला लशपाई याांना मारहाण झाल्याबाबत 

  

(२४) ३१७६२ (१८-०८-२०१७). श्री.अशोि ऊफफ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत भोईवाडा पोलीस ठाण्यात कतगव्यावर असलेल्या मदहला मशपाई 
अलका साळवे-सक् याींना शजेारी राहणाऱ या एका मदहलेने व ततच्या दोन 
मलुाींनी बेदम मारहाण केली असनू साळवे याींचा डावा हात फॅ्रक्चर झाला 
असल्याचे ददनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास तनदशगनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी साळवे याींनी भोईवाडा पोलीस ठाण्याच ेवररषठ 
तनरीक्षक, सहाय्यक आयकु्त, उपायकु्ताींकड े तिारी केली परींत,ु अद्याप 
याप्रकरणी गनु्हा दाखल झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य ओबीसी कासराइब कमगचारी महासींघाचे अध्यक्ष व अन्य 
पदाचधकारी याींनी पोलीस सहआयकु्त याींची भे् घेत गनु्हा नोंद व्हावा व 
आरोपीींना अ्क व्हावी तसेच गनु्हा नोंदववण्यास ्ाळा्ाळ करणाऱ या 
पोमलसाींवर कारवाई व्हावी अशा मागण्याचे तनवेदन ददले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त मदहला मशपाई याींना न्याय ममळण्याबाबत तसेच 
मारहाण करणाऱ या आरोपीींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) : (१) वदै्यकीय अचधकारी, नागपाडा 
पोलीस रुग्णालय, मुींबई याींनी ददलेल्या अहवालावरून मदहला मशपाई अलका 
साळवे-सक् याींच्या डाव्या हाताच्या तजगनीस फॅ्रक्चर असल्याचे तनदशगनास 
आले आहे. 
(२) उक्त प्रकरणी भोईवाडा पालीस ठाणे ग.ुर.ि.९०/१७, भादींवव कलम ३२५, 
३२३, ५०९, ५०४, ३४ अन्वये गनु्हा दाखल केला आहे. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रकरणी तीन आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू, सध्या त े
जामीनावर मकु्त आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हठबि लसांचन साहहत्य ननमाफण िपन्याांची रि िेलेली नोंदणीबाबत 
  

(२५) ३१७८२ (०७-०८-२०१७). श्रीमती ववदया चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयवांतराव जाधव, अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.हेमांत टिल े: 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दठबक मसींचनाचे तनकृषठ दजागचे सादहत्य शतेकऱयाींना परुववल्याबद्दल मखु्य 
सचचवाींच्या सममतीने चौकशी केल्यानींतर चार कीं पन्याचे नोंदणी परवाने रद्द 
करण्याचे आदेश कृषी आयकु्त याींनी ददनाींक ३० जुल,ै २०१६ रोजी 
काढल्यानींतर मींत्रालयातील कृषी ववभागातील उप सचचवाींनी ददनाींक ५ एवप्रल, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास उपरोक्त चार कीं पन्यावर असलेली बींदी मागे 
घेण्याचे आदेश काढण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार गरैव्यवहार करणाऱयावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२३-१०-२०१७) : (१) व (२) सींचालक (र्लोत्पादन) याींनी 
ददनाींक ३० जुल,ै २०१७ च्या आदेशान्वये ४ कीं पन्याची नोंदणी रद्द करुन त्या 
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कीं पन्याना १० वषागच्या कालावधीसाठी शासनाच्या कोणत्याही योजनेत भाग 
घेण्यास बींदी घातली. सदर आदेशाववरुद्ध सदर कीं पन्याींनी शासनास तनवेदन े
सादर केली. सदर कीं पन्याींच्या प्रतततनधीच ेम्हणणे मा.मींत्री (कृषी) याींनी ऐकून 
घेवनू VSI सींसथेकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत अप्रमाणणत आढळून 
आलेल्या बॅचच ेक्षेत्रत्रय पातळीवर उपलब्ध असलेले नमनेु CIPET (Central 
Instituted of Plastic Engineering & Technology), औरींगाबाद या 
शासनमान्य सींसथेकडून रे्रतपासणी करण्याचे आदेश ददले. उपलब्ध असलेले 
सवग नमनेु रे्रतपासणीत प्रमाणणत आढळून आल्याने, नसैचगगक न्यायाच्या 
दृष्ीकोनातनू त्याींना सींधी ममळणे आवश्यक असल्यामळेु, त्याींच्यावर असलेली 
१० वषागची बींदी सन २०१६-१७ या वषागपतुी मयागददत करण्यात येवनू सन 
२०१७-१८ या वषागकरीता पनुनोंदणी करण्यासाठी ददनाींक ५ एवप्रल, २०१७ च्या 
पत्रान्वये शासन मान्यता कळववण्यात आली आहे. 
 याप्रकरणी कोणताही गरैव्यवहार नसल्याने कारवाई करण्याचा प्रश्न 
उद्भ् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

नालशि शहरातील गोदावरी नदीपात्र प्रदषुण मकु्त िरणेबाबत 
  

(२६) ३१८०१ (११-०८-२०१७). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, डॉ.अपवूफ हहरे : हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ 
रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि २७६०० ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाफत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नामशक शहरात मस ींहसथ कालावधीत बाींधण्यात आलेले घा् व 
त्यालगतची जागा महानगरपामलकेकड े हसताींतररत करण्यासाठी नामशक 
महानगरपामलकेने न्जल्हाचधकारी, नामशक याींचेकड ेप्रसताव पाठववलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घा् व त्यालगतची जागा तसेच साधगु्राम व इतर मोकळ्या 
भखूींडाींचा वापर चौपा्ी, ववववध प्रदशगने, सावगजतनक सभा-समारींभ, रे्न्स्वल, 
िीडा सपधाग व तत्सम प्रयोजनासाठी केल्यास त्याद्वारे शहराच्या पयग् नात 
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वाढ होवनू महानगरपामलकेचे उत्पन्न वाढेल अशी सचूना सथातनक 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गोदावरी नदी सवच्छतसेाठी तनववदा काढूनही ठेकेदाराकडून 
प्रततसाद न ममळणे, गोदावरी असवच्छ होव ू नये यासाठी गोदावरी सींवधगन 
कक्षाची सथापना, दींडात्मक कारवाई इत्यादी उपाययोजना करूनही नदीपात्र 
अजुनही असवच्छ असल्याच ेतनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महापामलकेच्या मलतन:ससारण कें द्राच्या क्षमतावाढीसाठी तसेच 
महापामलका क्षते्रातनु वाहणाऱया सींपणुग गोदावरी नदी प्रदषुण मकु्तीसाठीचा 
आराखडा सादर करण्याचे आदेश ववभागीय महसलु आयकु्त (नामशक) याींनी 
महापामलकेस ददनाींक २ जनू, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, गोदावरी नदीपात्र प्रदषुण मकु्तीचा आराखडा 
महानगरपामलकेकडून सादर करण्यात आला आहे काय, सवच्छतसेाठी तनववदा 
काढून एजन्सी तनन्श्चत करण्यात आली आहे काय व प्रत्यक्ष सवच्छतचे ेकाम 
सरुु करण्यात आले आहे काय, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-१०-२०१७) : (१) मस ींहसथ कालावधीत बाींधण्यात 
आलेले घा् देखभालीसाठी महानगरपामलकेकड े हसताींतरीत करण्यात आल े
आहेत. 
 तसेच, कन्नमवार पलु त ेलक्ष्मीनारायण पलुा दरम्यानच्या घा्ाची 
जागा ववकसनासाठी महानगरपामलकेस वगग करण्याबाबत नामशक 
महानगरपामलकेने न्जल्हाचधकारी, नामशक याींचेकड े ददनाींक १२/०२/२०१६ 
अन्वये प्रसताव सादर केला आहे. 
(२) होय. 
 मस ींहसथ कुीं भमेळ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ३२५ एकर 
जागेपकैी महानगरपामलकेच्या मालकीची ५४ एकर जागा मस ींहसथ व्यततररक्त 
इतर कालावधीत सावगजतनक सभा, मेळावे, उत्सव, प्रदशगन, किडा सपधाग, 
वाहनतळ, सकग स, इत्यादी साठी वापरणेबाबत महानगरपामलकेमार्ग त तनणगय 
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घेण्यात आला आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) होय. 
 याबाबत ददनाींक २९ मे, २०१७ रोजी ववभागीय आयकु्त, नामशक 
याींचेकड े झालेल्या आढावा बठैकीत, ववभागीय आयकु्त, नामशक याींनी 
महानगरपामलकेस आदेश ददले आहेत. 
 त्यानसुार महानगरपामलकेने ववभागीय आयकु्त, नामशक याींचेकड े
आराखडा सादर केला आहे. 
 तसेच गोदावरी नदी सवच्छतसेाठी महानगरपामलके मार्ग त तनववदा 
काढण्यात आली असनू, तनववदा प्रकिया प्रगतीत आहे. 
(६) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबवली महानगरपाललिेच्या रस्ता रुां दीिरणात ववस्थावपत होणाऱ् या 
नागररिाांच्या पनुवफसनाबाबत 

  
 

(२७) ३२५२८ (११-०८-२०१७). श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८३२९ ला हदनाांि २२ माचफ, २०१७ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका प्रशासनाने रसता रुीं दीकरणात 
ववसथावपत होणाऱ या नागररकाींचे पनुवगसन करण्यासाठी कोणतहेी धोरण 
ठरववले नसल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कल्याणमधील रसता रुीं दीकरणामळेु ववसथावपताींच्या 
पनुवगसनाच्या प्रश्नाबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपामलका क्षते्रातील रसता रुीं दीकरणात 
ववसथावपत होणाऱया नागररकाींच्या पनुवगसनाबाबत महानगरपामलकेच्या ददनाींक 
१०/१२/१९९९ रोजीच्या सवगसाधारण सभेने धोरण तनन्श्चत केलेले आहे. तसेच 
महानगरपामलकेच्या सवगसाधारण सभेने सधुारीत पनुवगसन धोरण 
आखणीबाबत सचुना ददलेल्या असनू त्यानसुार सधुारीत पनुवगसन धोरणाची 
कायगवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(२) महानगरपामलकेच्या ददनाींक १०/१२/१९९९ रोजीच्या सवगसाधारण सभेने 
तनन्श्चत केलेल्या धोरणानसुार ज्याींचे अचधकृत घर १०० ्क्के बाचधत होत 
आहे, त्याींना त्याींच्या क्षेत्रर्ळाचा उपलब्ध भखूींड अथवा ्ी.डी.आर., आणण २५ 
्क्के त े ५० ्क्के व त्यापेक्षा जासत बाचधत होत आहे, त्याींना 
्ी.डी.आर./एर्.एस.आय. देण्यात येतो. 
 तसेच ज्या बाचधत धारकाींनी ्ी.डी.आर. ककीं वा अततररक्त 
एर्.एस.आय.चा पयागय तनवडलेला नाही, अशा पात्र बाींधकामधारकाींना पयागयी 
जागा देण्याकरीता महानगरपामलकेचे शहर अमभयींता याींच्या अध्यक्षतखेाली 
तनयकु्त पनुवगसन सममतीमार्ग त तनणगय घेण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोिणातील गड-किल्लाांच्या सांवधफनासाठी ननधीची तरतदू िरण्याबाबत 
  

(२८) ३२५९३ (११-०८-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
साांस् िृनति िायफ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) कोकणातील रायगड, रत्नाचगरी, मस ींधुदगुग न्जल्हयातील गड-ककल्ल्याींच्या 
सींवधगनाकड ेशासन दलुगक्ष करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोकणातील       
गड-ककल्लाींच्या सींवधगनासाठी तनधीची तरतदू करुन देण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रायगड, रत्नाचगरी, मस ींधुदगुग न्जल्हयातील ११ ककल्ले राज्य सींरक्षक्षत 
समारके म्हणून घोवषत केलेली आहेत व भारतीय परुातत्व सवेक्षण ववभागाने 
२१ ककल्ले राषरीय सींरक्षक्षत ककल्ले म्हणून घोवषत केललेी आहेत. कोकणातील 
१३ ककल्ले राज्य सींरक्षक्षत समारक म्हणून घोवषत करण्याची कायगवाही सरुु 
आहे. राज्य सींरक्षक्षत समारकाींच्या जतन-दरुुसतीची कामे हाती घेण्यात आलेली 
आहेत तसेच राषरीय सींरक्षक्षत ककल्ल्याींची जतन-दरुुसती कें द्र शासनाच्या 
भारतीय परुातत्व सवेक्षण ववभागामार्ग त केली जातात. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाच्या सेवेतील ररक्त पदाांबाबत 
  

(२९) ३२६६१ (११-०८-२०१७). श्री.िवपल पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे : हदनाांि 
३० माचफ, २०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि २३५०३ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यातील समुारे १२ हजार शासकीय अचधकारी व कमगचारी माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान सेवातनवतृ्त होणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात अचधकारी व कमगचारी 
सेवातनवतृ्त होणार असल्याने त्याचा पररणाम प्रशासनाच्या कामकाजावर 
होण्याची मभती व्यक्त करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाच्या सेवेत १,७७,००० पदे ररक्त असल्याच े
अमलकडचे तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ररक्त पदाींच्या भरतीचा प्रश्न शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे काय व त्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-१०-२०१७) : (१) माहे एवप्रल, २०१७ त ेमाहे जून, 
२०१७ या कालावधीत सेवाथग प्रणालीत असलेल्या नोंदीनसुार एकूण १२,१७१ 
अचधकारी/ कमगचारी सेवातनवतृ्त झाले आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 

राज्य शासनाच्या सेवेतील अचधकारी/ कमगचारी सेवातनवतृ्त होणे, ही 
सवाभाववक प्रकिया आहे. मात्र या सेवातनवतृ्तीमळेु शासनाच्या प्रशासकीय 
कामकाजावर ववपररत पररणाम न होण्याच्या दृष्ीने राज्य शासनाच्या सेवेत 
सद्य:न्सथतीत कायगरत असलेले अचधकारी/ कमगचारी याींच्या माध्यमातनू 
शासकीय कामकाज शक्य तततक्या पररणामकारकरीत्या पार पाडण्यात येत 
आहे, 
(३) माहे डडसेंबर, २०१६ अखेरच्या उपलब्ध आकडवेारीनसुार राज्यातील 
शासकीय कायागलये व न्जल्हा पररषदाींमधील एकूण १,७६,९६७ एवढी पदे ररक्त 
आहेत.  
(४) राज्य शासनाच्या सेवेतील पदोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पदे 
भरण्यासींदभागत कोणतहेी तनबांध नाहीत. सरळसेवेने पदभरतीबाबत अींशत: 
तनबांध असले तरी ववहीत मयागदेपेक्षा जासत पदे भरावयाची असल्यास अपर 
मखु्य सचचव (सेवा), सामान्य प्रशासन ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत 
करण्यात आलेल्या सममतीकडून त्याबाबत परवानगी ददली जात.े 
 महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून देखील भरतीप्रकिया चाल ू असनू 
सेवातनवतृ्ती, मतृ्य ू इत्यादी कारणाींमळेु पदे ररक्त होणे व अशी पदे ववदहत 
पध्दतीनसुार भरली जाणे ही तनरींतर चालणारी प्रकिया आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहर व उपनगरात पोललसाांवरील हल्ल्यात वाढ झाल्याबाबत 
  

(३०) ३२७०२ (११-०८-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई शहर व उपनगरात नाकाबींदी आणण गसत घालणाऱया पोमलसाींशी 
अरेरावीची भाषा करुन त्याींना धमक्या देण्याच्या तसेच पोमलसाींवर हल्ले 
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करण्याच्या प्रकारामध्ये वाढ झाल्याच ेमाहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असे प्रकार वारींवार घडत असल्याने पोमलसाींमध्ये 
असरुक्षक्षततचेी भावना तनमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकाराींना आळा बसण्याकररता शासनाने कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या 
कायगक्षेत्रात नाकाबींदी आणण गसत घालणाऱया पोमलसाींशी अरेरावीची भाषा 
करुन त्याींना धमक्या देण्याच्या तसेच पोमलसाींवर हल्ल ेकरण्याच्या जानेवारी, 
२०१६ त ेजून, २०१६ या कालावधीत एकूण १७९ गनु्हे नोंदववलेले आहेत, तर 
जानेवारी, २०१७ त ेजून, २०१७ या कालावधीत १२४ गनु्हे नोंदववलेले आहेत.  
(२) नाही. 
(३) बहृन्मुींबईतील सवग पोलीस ठाण्याींतनू त्या-त्या पोलीस ठाणेच्या 
कायगक्षेत्रातील मोहल्ला कमम्ी, मदहला दक्षता कमम्ी, सामान्जक 
कायगकत्याांच्या सभा, तसेच, व्यापाऱ याींच्या सभा आयोन्जत करुन नागररकाींनी 
मशसत पाळुन कायद्याचा आदर करावा, कतगव्य बजावीत असलेल्या 
पोमलसाींशी वाद घालनु शासकीय कामात अडथळे आणु नये. तसेच, 
पोमलसाींवर हल्ल े करु नये याबाबत वेळोवेळी प्रबोधन केले जात.े पोलीस 
अचधकारी व कमगचाऱ याींना नागररकाींशी सलोख्याने वागण्याबाबत सचूना 
देण्यात आलले्या आहेत. यानींतरही जर पोमलसाींवर हल्ला झाल्यास त्याबाबत 
कायदेमशर गनु्हे नोंदवनु सींबींचधताींवर कारवाई केली जात.े तसेच, हल्लेखोराींवर 
प्रततबींधक कारवाई केली जात.े 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

सेनगाांव (जज.हहांगोली) शहरात िचरा डपेो नसल्याने घनिचऱ्याचे हठिहठिाणी 
हढग साचल्याबाबत 

 (३१) ३२७१९ (११-०८-२०१७). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) सेनगाींव (न्ज.दहींगोली) शहरात कचरा डपेो नसल्याने घनकचऱयाचे 
दठकदठकाणी दढग साचले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात दठकदठकाणी प्लान्स्क वपशव्याींचा मोठया प्रमाणात 
खच पडल्याने नालेही तुींबले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाल्याींमधनू पाणी प्रवादहत होत नसल्याने दगुांधी पसरुन 
नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) : (१) शहरातील घनकचरा 
व्यवसथापनासाठी नगर पींचायत मालकीची क्षेपणभमूी (Dumping ground) 
उपलब्ध नाही. ग्रामपींचायत काळापासनू शहरातील कचरा शासकीय जमीन 
ग् नीं. ५०४ मध्ये ्ाकला जातो. शहरामध्ये दररोज कचरा सींकलन करण्यात 
येत े व सदर क्षेपणभमूीवर कचरा जमा करण्यात येतो. त्यामळेु शहरामध्ये 
सद्य:न्सथतीत कोठेही दढग साचले नाहीत. 
(२) व (३) हे खरे नाही.  
(४) शहरातील अन्सतत्वात असणाऱया नाल्याींची मान्सनुपवूग सर्ाई करण्यात 
आलेली आहे. त्यामळेु सद्य:न्सथतीत शहरामध्ये कोठेही प्लॉस्ीक वपशव्या 
नाल्यामध्ये बडुुन नाली तुींबलेल्या नाहीत. 
 नगर पररषदेने १४ व्या ववत्त आयोगामधनू घनकचरा 
व्यवसथापनाअींतगगत शहरातील नालेसर्ाई करणे, घरोघरी जाऊन कचरा गोळा 
करणे, कचऱयाींची वाहतकू क्षेपणभमूीपयांत वाहतकू करणे, रसत्याींची सार् 
सर्ाई करणे याबाबतची तनववदा प्रकिया पणूग करुन ददनाींक ०७/०६/२०१७ रोजी 
सींबींचधत ठेकेदारास कायागरींभ आदेश ददलेले असनू सध्या शहरातील कचरा 
दररोज गोळा केला जात आहे व नालेसर्ाई व रसत्याींची सार्सर्ाई 
तनयममतपणे केली जात आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात बोगस औषधाांवर प्रनतबांध िरण्यासाठी उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(३२) ३२७६५ (११-०८-२०१७). श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यातील जनतचे्या आरोग्यासाठी अन्न व औषधाींचा दजाग 
तपासण्यासाठी सथापन करण्यात आलेला दक्षता ववभाग अन् न व औषध 
प्रशासनाने बींद केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाला पवुगकल्पना न देता सदरील दक्षता ववभाग बींद 
करण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बनाव् औषधाींवर 
तनयींत्रण ठेवनू, तयार होणाऱ या औषधाींचा दजाग तनयममतपणे तपासणीसाठी 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२४-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात दधु भेसळ िरणाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(३३) ३२८७४ (११-०८-२०१७). डॉ.अपवूफ हहरे : हदनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि १८५९५ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाफत 
सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) महाराषर राज्यात अन्न व सरुक्षा माणके अचधतनयम २००६ ददनाींक     
५ ऑगस्, २०११ पासनू अींमलात आलेला असनू दधु भेसळ प्रकरणी 
कायगवाही करण्याच ेअचधकार आयकु्त, अन्न व औषध प्रशासन ववभागाकड े
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वगग करण्यात आले असनू कलम ५९ मध्ये कारावासाच्या मशक्षचेा कालावधी 
व द्रव्य दींडाची रक्कम वाढववण्याची मशर्ारस राज्य शासनाने कें द्र शासनाने 
गठीत केलेल्या सधुारणा सममतीस केलेली असनू कें द्र शासनसतरावर प्रलींत्रबत 
असलेल्या सदरील बाबी सींबींधीच्या प्रसतावास कें द्र शासनाकडून अींततम तनणगय 
घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात शासनाच्या दधू परुवठ्याअभावी ग्राहकाींना सकस दधु 
ममळत नसल्यामळेु भेसळयकु्त दधुाचे प्रमाण वाढले असनू दधुात घातक 
पदाथागची भेसळ करणाऱया आणण लहान बालके व सवगच जनतचे्या आरोग्याशी 
घातक खेळ खळेणाऱयाींववरुध्द मशक्षेची तरतदू असलेल्या प्रसततु सधुाररत 
अचधतनयमाींची अींमलबजावणी करण्यासींबींधी कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, अन्न व औषध प्रशासन ववभागाकडून दधु भेसळ 
करणाऱयाींववरुध्द कारवाई होत नसल्यानेच ऑक्सी्ॉन्क्सन या मानवी 
आरोग्यास घातक इींजके्शनचा सरागस वापर होणे व भेसळीचे दधु वविी होणे, 
दधुात घातक रसायनाींची भेसळ करणे असे प्रकार वारींवार होत असल्याचे 
तनदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, दधू भेसळप्रकरणी मशक्षेची तरतदू असलेल्या अचधतनयमातील 
दरुुसतीच्या प्रसतावास अद्याप कें द्र शासनाकडून मींजुरी ममळालेली नसल्यास, 
यासाठी होत असलले्या ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत व या 
प्रसतावास केव्हापयांत मींजुरी ममळणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२६-१०-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 महाराषर राज्यात अन्न सरुक्षा व मानके अचधतनयम २००६ ददनाींक 
०५ ऑगस् २०११ पासनू अींमलात आलेला असनु दधु भेसळ प्रकरणी 
कायगवाही करण्याच ेअचधकार आयकु्त, अन्न व औषध प्रशासन ववभागाकड े
नव्याने वगग केलेले नसनू पवुीपासनूच आहेत. 
 कलम ५९ अन्वये कारावासाच्या मशक्षचेा कालावधी व द्रव्य दींडाची 
रक्कम वाढववण्याची मशर्ारस राज्य शासनाने कें द्र शासनास गठीत केलेल्या 
सधुारणा सममतीस केलेली असनू त्याबाबत अद्याप अींततम तनणगय झालेला 
नाही. 
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(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अन्न सरुक्षा व मानके प्राचधकरण, नवी ददल्ली याींचेद्वारे सममती गठीत 
करुन कें द्रशासनाने सदर अचधतनयमातील दरुुसतीबाबत प्रसतावाची मागणी 
केली होती. त्यानसूार सदरचा प्रसताव सादर करण्यात आला आहे. सदर 
सममती सींपणूग देशासाठी गठीत केलेली असनू ववववध राज्याींच ेववववध प्रसताव 
सदर सममतीपढेु ठेवण्यात आले आहेत. अींततम तनणगय ही कें द्र शासनाच्या 
अखत्यारीतील बाब आहे. 
  

___________ 
  

नागपरू महानगरपाललिेच्या िचरापेटी मोफत देण्याच्या योजनेबाबत 
  

(३४) ३२९०० (११-०८-२०१७). श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू येथ े नागररकाींना ओला व सकुा कचरा वेगवेगळा जमा 
करण्यासाठी कचरापे्ी मोर्त देण्याची ककीं वा रोख रक्कम देण्याची बाब 
महानगरपामलकेच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेत आता बदल करुन आचथगकदृष्या दबुगल लोकाींसाठी 
ही योजना राबववण्याचा तनणगय घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेत ककती लोकाींना कचरापे्या मोर्त ववतरीत 
करण्यात आल्या आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 रदहवासी घराींना कचरापे्ी मोर्त देण्याची बाब खरी असनू, रोख 
रक्कम देण्याची बाब खरी नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सद्य:न्सथतीत ८७०८ नागररकाींना कचरा पेट्या मोर्त ववतरीत 
करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
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मुांबई मेरो ने सवलतीमध्ये घट िेल्याबाबत 
  

(३५) ३२९२८ (११-०८-२०१७). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई मेरो ने ददनाींक १ जून, २०१७ पासनू भाड ेन वाढवता सवलतीमध्ये 
घ् केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणत्या सवलतीमध्ये घ् करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, सवलतीमध्ये घ् करण्याची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) मुींबई मेरोने ददनाींक १२ जून, २०१७ पासनू सवलतदाराने मेरोच े
भाड ेदर न वाढवता मामसक पास, प्रवास परतीचे ततकक् (रर ग्न ततकक्) व 
समा ग् काडग रे्अर या सवलतीमध्ये घ् केली असनू त्यामळेु मेरो 
चालववण्यासाठी जो तो्ा होत होता तो यामळेु रु.१२ को्ीने कमी होणार 
आहे. 

___________ 
  

नागपरू येथील गांगानगर झोपडपट्टीतील अनधधिृत घराांबाबत 
  

(३६) ३२९६८ (११-०८-२०१७). श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू येथील गींगानगर झोपडपट्टीतील ३९ अनचधकृत घरे ददनाींक १ 
जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास नागपरू महापामलका, झोपडपट्टी पनुवगसन 
प्राचधकरण व नागपरू सधुार प्रन्यासने पाडली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आणखी ककती घरे याच दठकाणी अनचधकृतपणे आहेत व 
त्याींचेवर कारवाई कें व्हा करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, या दठकाणी राहणाऱया नागररकाींचे पनुवगसन कोणत्या दठकाणी 
व कें व्हा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०९-२०१७) : (१) मौजा णझींगाबाई ्ाकळी येथील 
खसरा ि. २०५/२ (झुडपी जींगल) येथील जेएनएनयआुरएम-बीएसयपुी 
योजनेतींगगत पात्र असलेल्या लाभार्थयाांना सदतनका वा्प करावयाच्या 
असल्याने, अशा पात्र झोपडीधारकाींच्या झोपड्या, नागपरू महानगरपामलका, 
झोपडपट्टी पनुवगसन प्राचधकरण व नागपरू सधुार प्रन्यास कायागलयाद्वारे 
ददनाींक ३० मे, २०१७ आणण ददनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी सींयनु्क्तक कायगवाही 
करुन तनषकासीत करण्यात आल्या आहेत. 
(२) णझींगाबाई ्ाकळी येथे आणखी ५२ अनचधकृत घरे असनू, सध्या 
पावसाळा असल्याने, कायगवाही सथचगत ठेवण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) या दठकाणी राहात असलेल्या पात्र लाभार्थयाांचे मौजा णझींगाबाई 
्ाकळी येथील खसरा ि. २०५/१ येथे पनुवगसन करण्याची प्रकिया सरुु आहे. 
  

___________ 
  
आहदवासी क्षते्रातील ५० टक्िे आहदवासी ववदयाथी सांख्या असलेल्या शाळाांना 

अनदुान देण्याबाबत 
  

(३७) ३२९८२ (११-०८-२०१७). श्री.चांद्रिाांत रघवुांशी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२९००२ ला हदनाांि २० माचफ, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाफत 
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आददवासी क्षेत्रातील ५० ्क्के आददवासी ववदयाथी सींख्या असलेल्या १०१ 
शाळाींना १०० ्क्के अनदुान देण्याचे सन २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान शासन 
तनणगय होऊनही या शाळाींना अनदुान देण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आचथगक वषागत उक्त शाळाींना अनदुान देण्यासाठी सरुु 
असलेली कायगवाही पणूग झाली, त्याचे थोडक्यात सवरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (३१-१०-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. शासन तनणगय 
ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये ददनाींक १४ जून, २०१६ पवूी अनदुानास 
पात्र घोवषत करण्यात आलले्या शाळाींना सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनदुान 
मींजूर करण्यात आले. तसेच ददनाींक १ रे्ब्रवुारी, २०१७ च्या शासन 
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तनणगयान्वये पात्र शाळाींना अनदुान ववतरीत करण्यात आले आहे. यात 
आददवासी उपयोजना क्षते्रातील शाळाींचा समावेश आहे. 
(२) सदर शाळाींना १०० ्क्के अनदुान उपलब्ध करुन देण्याबाबत आवश्यक 
ती कायगवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र जीवन प्राधधिरण सांयकु्त सांघटनेच्या ववववध मागण्याांबाबत 
  

(३८) ३३३३२ (११-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय पाणीपरुवठा 
व स्वच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) महाराषर जीवन प्राचधकरण सींयकु्त सींघ्ना सींघषग सममतीने ववववध 
मागण्यासाठी ददनाींक १ माचग, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास आींदोलन केले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या महाराषर जीवन प्राचधकरण सींयकु्त सींघ्नेच्या मागण्या 
कोणत्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) महाराषर जीवन प्राचधकरणाच्या कमगचाऱ याींचे वेतन, भत्त े व 
तनवतृ्तीवेतनाचे दातयत्व महाराषर शासनाने न्सवकाराव,े अशी सींयकु्त सींघ्नेने 
मागणी केली आहे. 
(३) मा.मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेे शासन तनणगय, पाणीपरुवठा व सवच्छता 
ववभाग ददनाींक २३/०३/२०१७ नसुार महाराषर जीवन प्राचधकरणातील अचधकारी/ 
कमगचारी याींच े वेतन, भत्त े व तनवतृ्तीवेनाच े दातयत्व राज्य शासनाने 
सवीकारले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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उस्मानाबाद जजल्हयातनू पणु्यात आलेले दोन टन गोमाांस जप्त िेल्याबाबत 
  

(३९) ३३४२६ (११-०८-२०१७). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उसमानाबाद न्जल््यातनू पणु्यात गोमाींस वविीसाठी आणत असलेले 
्ेम्पो गोरक्षकाींनी सापळा रचून पकडल्याच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर गोमाींस वविीस आणणाऱयावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, याबाबत पोलीस स्ेशन कोरेगाव पाकग  ग.ुर.ि.७२/२०१७ अन्वये 
महाराषर प्राणी सींरक्षण अचधतनयम, १९९५ चे कलम ५ (अ)(ब)(क), ९ (अ) 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गनु््यामध्ये दोन आरोपीींना 
अ्क करण्यात आले असनू ६०० ककलो गोवींश सदृषय माींस व एक े्ंम्पो 
जप्त करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
िाांचनवाडी, मतुीजापरू (जज.औरांगाबाद) येथील सांपाहदत जलमनीचा मोबदला 

शतेिऱ्याांना देण्याबाबत 
  

(४०) ३३४३८ (११-०८-२०१७). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) काींचनवाडी, मतुीजापरू (न्ज.औरींगाबाद) येथील सींपाददत जममनीचा 
मोबदला ममळाला नसल्याने शतेकऱयाींनी मा.ववधानसभा अध्यक्षाींच्या घरासमोर 
आींदोलन केले असनू ववमान रोकोचा इशारा ददल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार शतेकऱयाींच्या जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-१०-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रसततु ववषयाच्या अनषुींगाने मा.ववधानसभा अध्यक्षाींनी मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींच्या उपन्सथतीत सवग सबींचधत अचधकाऱ याींची बठैक घेऊन जममनीच्या 
मोबदल्यासींदभागत मींत्रत्रमींडळासमोर प्रसताव सादर करण्याचे तनदेश ददले आहेत. 
त्यानसुार सामान्य प्रशासन ववभाग (ववमानचालन) कडून मींत्रत्रमींडळ 
द्प्पणीवर सवग सबींचधत ववभागाींचे अमभप्राय मागववण्यात आले असनू 
अमभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर त्याप्रमाणे मींत्रत्रमींडळासमोर ववभागाकडून प्रसताव 
सादर करण्याची कायगवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात अनदुानास पात्र शाळा, वगफ व तिुडयाांना अनदुानाचा  
वाढीव टप्पा देण्याबाबत 

  

(४१) ३३४९२ (११-०८-२०१७). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७३६० ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाफत सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) शालेय मशक्षण ववभागाच्या ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन 
आदेशाने राज्यातील २४५२ तकुड्या व १६२८ शाळा याींना ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१६ पासनू २० ्क्के अनदुान देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त शाळाींना पढुील अनदुानाचा वाढीव ्प्पा देणे िमप्राप्त 
असल्याने सदर शाळाींना अनदुानाचा सधुाररत वाढीव ्प्पा देण्याबाबत लेखी 
तनवेदने लोकप्रतततनधीींनी शासनास ददली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळा, वगग व 
तकुड्याींना अनदुानाचा वाढीव ्प्पा देण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) तनवेदने प्राप्त झालेली आहेत.  
(३) शासन तनणगय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये अनदुान सतू्रामध्ये 
सधुारणा करुन, शासनाच्या पढुील आदेशापयगत सरसक् २० ्क्के प्रमाणे 
अनदुान सतू्र ववदहत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनदुाननत शाळाांना वेतनेतर अनदुान लमळण्याबाबत 
  

(४२) ३३४९३ (११-०८-२०१७). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ददनाींक ३१ माचग, २००८ पयांत १०० ्क्के अनदुानावर 
आलेल्या शाळाींना वेतनेतर अनदुान ददले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुातनत शाळाींची सन २०१७ या आचथगक वषागतील वेतनेतर 
अनदुानाची तरतदू करण्यात आली असनू सोलापरू, कोल्हापरू, साींगली, पणेु, 
सातारा न्जल््यातील शाळाींच्या खात्यावर अनदुानाची तरतदू असनूही 
आजपयांत सदरहू शाळाींना वेतनेतर अनदुान जमा करण्यात आले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. शासन तनणगय ददनाींक १९ जानेवारी, २०१३ मधील अ्ी व शतीची 
पतूगता करण्यात आलेल्या शाळाींना वेतनेतर अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात 
आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मौजे वव ांग (ता.खांडाळा, जज.सातारा) येथील तहलसल िायाफलयातील मांडळ 
अधधिारी लशरवळ याांनी फेरफार चुिीच्या पध्दतीने िेल्याबाबत 

  

(४३) ३३६३२ (०७-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे वव ींग (ता.खींडाळा, न्ज.सातारा) येथील तहमसल कायागलयातील मींडळ 
अचधकारी मशरवळ याींनी रे्रर्ार ि.९४४ चकुीच्या पध्दतीने तयार करुन 
मयत व्यक्तीच्या नावे रे्रर्ार केल्याबाबत ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी 
वा त्यासमुारास सामान्जक कायगकत्याांनी मखु्य सचचव याींच्याकड ेलेखी तिार 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) सामान्जक कायगकत ेश्री. 
दरबारमस ींग जगन्नाथ साळुींखे याींनी मा.मखु्य सचचव, महाराषर राज्य 
याींच्याकड े ददनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी ददललेा लेखी तिार अजग 
न्जल्हाचधकारी, सातारा याींचेकडून उपववभागीय अचधकारी, वाई याींचेकड े
चौकशीसाठी पाठववण्यात आला होता. या प्रकरणी खरेदी देणाराींच्या वारसाींनी 
महाराषर जमीन महसलू अचधतनयम, १९६६ चे कलम २४७ प्रमाणे दाखल 
अवपलावर उपववभागीय अचधकारी, र्ल्ण याींनी सनुावणी घेऊन अवपलाथी 
याींनी अवपलात घेतलेल्या हरकती या ददवाणी सवरुपाच्या असल्याने रे्रर्ार 
ि. ९४४ बाबत मींडळ अचधकारी मशरवळ याींनी घेतलेला तनणगय कायम 
असल्याबाबतचे आदेश ददनाींक १७/०७/२०१७ रोजी पारीत केले आहेत. 

___________ 
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बीड नगरपाललिेच्या मलेररया ववभागातील अपऱु् या िमफचाऱ् याांबाबत 
  

(४४) ३३९३२ (११-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड नगरपामलकेच्या मलेररया ववभागातील अपऱु या कमगचाऱ याींमळेु शहरात 
डास तनमुगलन धुर र्वारणी होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपामलकेत मलेररया कमगचाऱ याींची सींख्या कमी आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहराच्या लोकसींख्येच्या तलुनेत नगरपामलकेला मलेररया 
ववभागात ककती कमगचाऱ याींची आवश्यकता आहे, 
(४) असल्यास, मलेररया ववभागातील कमगचारी भरतीबाबत शासनाकड ेप्रसताव 
आला आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) मींजूर आकृती बींधानसुार कमगचारी सींख्या परेुशी आहे. तथावप 
ररक्त पदाींच्या भरतीचा प्रसताव मखु्याचधकारी, बीड नगरपामलका याींनी 
सहसींचालक, आरोग्य सेवा, पणेु याींच्याकड ेसादर केला आहे.  
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला शहरातील हिवाढ भागात मलुभतू सवुवधा परुववणेबाबत 
  

(४५) ३४०११ (११-०८-२०१७). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला शहराची नकुतीच हद्दवाढ होऊन १०० ककलोमी्रचा पररसर 
शहरामध्ये समाववष् करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अकोला शहरातील हद्दवाढ होण्यापवूीचा भाग व होण्यानींतरचा 
भाग यामध्ये मलुभतू सवुवधा व पाणीपरुवठा तसेच इतर कामाींकररता 
शासनाच्या भरीव तनधीची आवश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-१०-२०१७) : (१) होय,  
     ददनाींक १७ माचग, २०१६ च्या अचधसचुने नसुार अकोला शहराची हद्दवाढ 
करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) हद्दवाढ झालले्या महानगरपामलकाींना नव्याने समाववष् क्षेत्रात नागरी 
सवुवधा परुववण्यासाठी सहाय्य या योजनेंतगगत ददनाींक २७ जून, २०१२ च्या 
शासन तनणगयानसुार अनदुान ववतरण करण्यात येत.े त्या अनषुींगाने कायगवाही 
शासनसतरावर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अांशिालीन ननदेशिाांचे धोरण ननजश् चत िरणेबाबत  
  

(४६) ३४०८९ (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत, 
श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय िौशल्य वविास व उदयोजिता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील अींशकालीन तनदेशकाींबाबतीत धोरण तनन्श् चत करणे सींदभागत 
मा.उच्च न्यायालयाच्या खींडवपठाने ददनाींक ६ जनू, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास आदेश ददल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशाची दखल घेवनू अींशकालीन 
तनदेशकाींच्या सींदभागत धोरण तनन्श् चत करण्याकररता शासन सकारात्मक 
भमूमका घेणार आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय औद्योचगक प्रमशक्षण सींसथाींतील अींशकालीन 
तनदेशकाींना मागील काही मदहन्याींपासनू वेतन अदा झाले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, कौशल्य ववकास मशक्षणाला कें द्र व राज्य शासनाने अनन्य 
साधारण महत्व ददले असताना तनदेशकाींचे वेतन थाींबवनू त्यात व्यत्यय 
आणल्याबद्दल शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच सदर तनदेशकाींचे वेतन शासन ककती ददवसात अदा करणार 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२६-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यातील औद्योचगक प्रमशक्षण सींसथाींमध्ये मशल्पतनदेशक, 
ग्तनदेशक, चचत्रकला तनदेशक, गणणत तनदेशक, गणणत व चचत्रकला तनदेशक 
ही पदे मींजूर आहेत. परींत ूअींशकालीन तनदेशक हे पद औद्योचगक प्रमशक्षण 
सींसथाींमध्ये मींजूर नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  
यवतमाळ जजल््यातील तरुणाांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत 

  

(४७) ३४१३६ (११-०८-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय िौशल्य वविास 
व उदयोजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ न्जल््यातील तरुणाींमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याची 
बाब तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुशक्षक्षत तरुणाींना रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध होत नसल्याने 
त्याींच्यात नरैाश्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, न्जल््यातील समुशक्षक्षत तरुणाींची आकडवेारी व रोजगार 
यातील तर्ावत ददवसेंददवस वाढत चालली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१३-१०-२०१७) : (१) यवतमाळ न्जल्हयातील 
तरुणाींमध्ये बेरोजगारीच े प्रमाण वाढत असल्याबाबत कोणतहेी तनवेदन/तिार 
या सींचालनालयास तसेच न्जल्हा कौशल्य ववकास, रोजगार व उदयोजकता 
मागगदशगन कें द्र यवतमाळ कायागलयास प्राप्त झालेली नाही. न्जल्हा कौशल्य 
ववकास रोजगार व उदयोजकता मागगदशगन कें द्र, यवतमाळ या कायागलयाची 
गेल्या ३ वषागची उमदेवाराींची नाींव नोंदणी नोंदणीप् तथा नोकरीस लागलेल्या 
उमेदवाराींचा तपमशल खालील प्रमाणे आहे. 
 

वषफ नाांव नोंदणी नोंदणीपट 
 

नोिरीस लागलेले 
उमेदवार 

२०१४ १०५०१ ८९२५५ ५६२ 
२०१५ ६४६८ ८१६०२ १८१७ 
२०१६ ७३१५ ८०७९० १५७४ 

२०१७ (जुल ै२०१७ अखेर) ३२७३ ८४०३२ १४० 
 

(२) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

 

बाांभोरी (जज.जळगाव) यथेील तरुणीच्या आत्महत्येबाबत 
(४८) ३४२२३ (११-०८-२०१७). श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बाींभोरी (न्ज.जळगाव) येथील त्रत्रमतुी तींत्रतनकेतन महाववद्यालयात 
डडप्लोमाच्या दसुऱ या वषागत असणाऱ या मयरुी सरेुशचींद्र पवार या तरुणीचा 
काही मदहन्याींपवूी ऑडगनन्स रॅ्क््रीच्या ददलेल्या पररक्षचेा ऑनलाईन तनकाल 
जादहर झाल्याने तो घेण्यासाठी घराबाहेर पडली असता ततचा मतृदेह तलावात 
तरींगताना ददनाींक ५ जून, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास आढळून आला, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त तरुणीचा मतृ्य ू पाण्यात बडूुन झाल्याचा अहवाल 
डॉक््राींनी ददला असतानाही सदर घ्नेत आत्महत्या झाल्याचा सींशय तनमागण 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची पोलीस स्ेशनमध्ये नोंद करण्यात आली 
आहे काय, तसेच आत् महत्या कोणत्या कारणामळेु करण्यात आली याचा 
पोलीस तपास करीत आहेत काय, 
(४) असल्यास, तपासाअींती दोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ततचे मतृ्य ूसींदभागत आत्महत्या झाल्याचा सींशय तनमागण झाला हे खरे 
नाही. 
(३) व (४) सदर घ्नेबाबत एमआयडीसी पोलीस स्ेशन, जळगाींव येथ े
अ.म.ृरन्ज.नीं. ५८/२०१७, कि.प्रो.को. कलम १७४ नसुार अकसमात मतृ्यचूी नोंद 
करण्यात आली आहे. सदर अकसमात मतृ्यचूी चौकशी सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

बीड शहरातील पलुाच्या ददुफशबेाबत 
  

(४९) ३४५०४ (११-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड शहर व पेठ बीड (न्ज.बीड) भागाला जोडणाऱ या नव्या पलुाची ददुगशा 
झाली असनू तो वाहतकुीसाठी धोक्याचा बनला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पलुाच्या बाबतीत बीड नगरपामलकेने शासनाकड े प्रसताव 
अथवा अहवाल पाठवला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
बीड नगरपाललिेतील रोजांदारी सफाई िामगाराांना सेवेत सामावनू घेणेबाबत 

  

(५०) ३४५०५ (११-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड नगरपामलकेतील रोजींदारी सर्ाई कामगाराींनी कायम सेवेत सामावनू 
घ्यावे या मागणीसाठी ददनाींक १९ जून, २०१७ रोजी पासनू न्जल्हाचधकारी 
कायागलयासमोर थाळीनाद आींदोलन सरुू केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनाची दखल शासनाने घेतली आहे काय, 
(३) असल्यास, या रोजींदारी सर्ाई कामगाराींची मागण्याींबाबत शासन 
सकारात्मक भमूमका घेणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
______________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर 


