
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

रायगड जिल््यात िन िममनीिरील सामूहहि िनहक्ि दाि ेमांिूर िरण्याबाबत 
  

(१)  ४७०५ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.ख्िािा बेग : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यात वन िममनीवरील सामूहिक वनिक्क दावे प्राप्त करुन ते मींिूर करुन 
घेण्यासाठी हदनाींक १७ िानेवारी ते २१ फेब्रुवारी, २०१५ या कालावधीत ववशेष मोहिम 
राबववण्यात येणार आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, या ववशेष मोहिमचेे स्वरुप काय आिे, 
(३) असल्हयास, या ववशेष मोहिममेध्ये काय ननषपन्न झाले ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अनसुूचचत िमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी (वनिक्काींची मान्यता) अचधननयम, 
२००६ च्या कलम ३ (१) अींतगगत गौण वनोपिाींच े सामूहिक वनिक्क दाव े प्राप्त करुन 
घेण्यासाठी ववशेष मोहिमेंतगगत िनिागतृी करुन तसेच ववशेष कायगशाळा आयोजित करुन 
घेण्यासाठी कालबध्द कायगक्रम राबववण्यात आला आिे. 
(३) सदर ववशेष मोहिमेंतगगत राबववण्यात आलेल्हया कालबध्द कायगक्रमानुसार रायगड 
जिल्ह्यातील ८ उपववभागामध्ये एकूण २२३ सामूहिक वनिक्क दाव े उपववभागीय स्तरीय 
सममतीकड ेप्राप्त झाले आिेत. 
  

___________ 
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ठाणे येर्ील पोखरण क्र. २ मधील िॉन् िोडथ डे हल्पसथच े 
टोलेिांग गहृसांिुलाच्या बाांधिामाबाबत 

 

(२)  ६३८६ (१०-०४-२०१५).   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे येथील पोखरण क्र. २ मधील कॉन् कोडग डे िल्हपसगच े ्ोलेिींग गिृसींकुल बाींधताना 
मिानगरपामलका आणण म् िाडाच् या अचधका-याींनी हदलेल्ह या परवान या वादरस्स् त असल्ह याने याचा 
आचथगक फ्का तेथील घरे घेणा-याींना बसण् याची शक् यता असल्ह याचे हदनाींक ७ फेब्रुवारी, २०१५ 
रोिी वा त् यासमुारास ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्ह यास, या सींदभागत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवािी केली वा करण् यात येत 
आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
     म्िाडामाफग त हदनाींक १६/०४/२०१० रोिी ववकासकास हदलेले ले्र ऑफ इन् े्ं् व हदनाींक 
०६/०५/२०१० रोिी ठाणे मिानगरपामलकेस सदर भूखींडावर २.५० भूननदेशाींक अनुजे्ञय करणे 
बाबत केलेली मशफारसपत्राच्या अनुषींगान े ठाणे मिानगरपामलकेमाफग त हदनाींक २४/०५/२०१० 
रोिी सदरचा अनुजे्ञय २.५० भूननदेशाींक ववचारात घेऊन ववकास प्रस्ताव क्र.२००७/१०१अ यास 
मींिूरी देण्यात आलेली आिे. 
     सदर गिृप्रकल्हपातील इमारत क्र. २, ३ व ४ (भाग) याींना ठाणे मिानगरपामलकेमाफग त 
हदनाींक ०५/०३/२०१५ रोिी भागश: वापर परवाना देण्यात आला आिे. सदर प्रकरणी मा.सवोच्च 
न्यायालयात याचचका दाखल असनु सदर याचचका प्रलींबबत आिे. 
(२) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

नामशि येर्ील आहदिासी आयुक्तालयातील सह आयुक्त याांच्या ननलांबनाबाबत 
(३)  १०५१२ (२९-०७-२०१५).   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.सनतश चहाण : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथील आहदवासी आयुक्तालयातील सि आयुक्त श्री.ई.िी. भालेराव याींनी िात 
पडताळणी प्रमाणपत्र मागणाऱ्या श्री. करीपुरे या आहदवासी यक्तीला मशवीगाळ केल्हयाची 
घ्ना माचग, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, श्री.करीपुरे याींच्या कु्ुींबबयाींना िात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास आहदवासी 
आयुक्त कायागलय िाणीवपुवगक ्ाळा्ाळ करत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, िात पडताळणी प्रमाणपत्र ममळत नसल्हयाबाबत श्री. करीपुरे याींनी लेखी तक्रार 
केल्हयामुळेच श्री. भालेराव, सि आयुक्त याींनी मशवीगाळ केली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
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(४) असल्हयास, श्री. भालेराव याींच्या या कृत्यामळेु त्याींना ननलींबबत करण्याची घोषणा       
मा. राज्यमींत्री, सामाजिक न्याय याींनी केली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(५) असल्हयास, श्री भालेराव याींचेवर कोणतीिी कारवाई केली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (१६-०१-२०१७) : (१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) नािी. 
(४) िोय. 
(५) आयुक्त, आहदवासी सींशोधन व प्रमशक्षण सींस्था, पुणे याींनी हदलेल्हया प्राथममक 
अिवालानसुार श्री.भालेराव याींच्याववरुध्दच्या तक्रारीत तथ्य आढळून आले नािी. त्यामुळे 
त्याींच्यावर ननलींबनाची तसचे ववभागीय चौकशीची कायगवािी करण्यात आलेली नािी. 
(६) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

 

ननिृष्ट्ट बाांधिामामुळे एिा महहलेचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
(४)  १६५०५ (२८-०४-२०१६).   प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे कारागिृािवळच्या सींरक्षण मभींतीलगतच्या फु्पाथवरुन चालत िात असताना िमीन 
खचल्हयान ेएका महिलेचा मतृ्य ूझाल्हयाची घ्ना मािे फेब्रुवारी, २०१६ च्या पहिल्हया आठवड्यात 
घडली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या दघुग् नसे ननकृष् बाींधकाम कारणीभूत असून कीं त्रा्दार, मिापामलका 
अचधकारी याींच्याववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्हयास, अशा प्रकारच ेननकृष् बाींधकाम करणाऱ्या कीं त्रा्दाराकडील सुरु असलेली काम े
तात्काळ काढून घेऊन त्याला काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवािी केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर हठकाणी कारागिृाच्या आतील बािूने मलवाहिनी ्ाकण्याचे काम सुरु िोते. सदर 
काम झाल्हयानींतर सदर फु्पाथच्या भागात समुारे १५ हदवसाींपवूी माती भरणी करण्यात 
आलेली िोती. 
     परींतु सदर हठकाणी रस्त्याखालील भाग िा दलदलीचा असल्हयामळेु व खाडीलगतचा 
पररसर असल्हयामळेु तसेच खाडीच्या भरती ओिो्ीच्या पाण्यामुळे फु्पाथच्या खालील 
भागातील माती खचल्हयामुळे फु्पाथच्या खाली पोकळी ननमागण िोऊन सदरची घ्ना घडल्हयाच े
ननदशगनास येते. सदर घ्ना ननकृष् दिागच्या बाींधकामामुळे घडलेली नसून िा ननवळ अपघात 
असल्हयान ेठेकेदार ककीं वा अचधकारी याींचेवर कारवाई करण्यात आलेली नािी. 
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(३) व (४) सदर हठकाणाचे काम ननकृष् असल्हयामुळे सदरची घ्ना घडलेली नसून िा एक 
अपघात आिे. त्यामुळे ठेकेदार ककीं वा अचधकारी याींचेवर मिानगरपामलकेमाफग त कायगवािी 
करण्यात आलेली नािी. मात्र दघुग् ना घडल्हयान ेगुन्िा नोंदववण्यात आला असून त्याबाबत ठाणे 
सत्र न्यायालयामध्ये दावा दाखल करण्यात आलेला आिे. स्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववषठ 
आिे.  

___________ 
 

ठाणे येर्ील िुन्या इमारतीांच्या सांरचनात्मि पररक्षणाबाबत 
  

(५)  १७२६७ (०३-०५-२०१६). श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप, 
श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) येथील बेकायदा इमारत कोसळून झालेल्हया दघुग् नेनींतर शिरातील ३० वषे 
िुन्या इमारतीींचे सींरचनात्मक पररक्षण करुन घेण्याची सक्ती सींबींचधत मिानगरपामलकेन ेकेली 
असली तरी दोन वषे उल्ूनिी अनेक इमारतीींच े साधे नकाशेिी उपलब्ध िोत नसल्हयाने या 
इमारतीींचा पाया ककती खोल आिे याचा शोध लागत नसल्हयाने मिापामलकेचे वररषठ अचधकारी 
सींभ्रमात असल्हयाच ेमािे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, ठाणे मिापामलकने िािीर केलेल्हया इमारतीींपेक्षा सुमारे दोन ििाराींिून अचधक 
इमारतीींच े अचधक प्ीने सींरचनात्मक पररक्षण करण्यात आले असून सुमारे दोन ििारािून 
अचधक इमारती या अनतधोकादायक शे्रणीतील असल्हया तरी या इमारतीींच्या बाींधकामाचे 
पररक्षण नेमके कशाच्या आधारे करायच े असा प्रश्न सींरचनात्मक अमभयींत्याींना पडला आिे, 
याबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) मिाराषर मिानगरपामलका अचधननयम कलम 
२६५(अ) नसुार ३० वष े पेक्षा िास्त आयमुागन असलेल्हया इमारतीचे स्रक्चरल ऑडी् करणे 
बींधनकारक आिे. 
     सदर स्रक्चरल ऑडी् करणेसाठी ठाणे मिानगरपामलकेकड े नोंदणीकृत स्रक्चरल 
इींजिननअर याींची यादी हदनाींक ०४/०६/२०१६ रोिीच्या स्थाननक वतगमानपत्रात प्रमसध्द करण्यात 
आली असून त्याींचमेाफग त ३० वषागपेक्षा िास्त आयुमागन असलेल्हया इमारतीींच े सींरचनात्मक 
पररक्षण सींबींचधत इमारत मालक/भोगव्दार याींनी करुन घ्यावयाच ेआिे. 
     यासींदभागतील नकाश ेिे सींबींचधताींकड ेउपलब्ध असणे अपेक्षक्षत आिे. 
(२) ठाणे मिानगरपामलकेच्या अमभयत्याींकडून दरवषी पावसाळ्यापवूी इमारतीींच ेसवेक्षण करुन 
सवेक्षणात आढळून आलेल्हया धोकादायक इमारतीींना नो्ीसा बिावून स्थाननक वतृ्तपत्राींत 
त्याची यादी प्रमसध्द करण्यात येत.े यावषीिी सदरची कायगवािी करण्यात आलेली आिे. 

त्यानुसार एकूण ठाणे मिानगरपामलका कायगके्षत्रात एकूण ३३३५ इमारती धोकादायक 
म्िणून घोवषत करण्यात आल्हया आिेत. 
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त्यामध्ये प्रवगग सी-१-९० इमारती, सी-२ए-१४८ इमारती, सी-२बी-१५३१ इमारती आणण 
सी-३-१५३३ इमारती आिेत. इमारतीींच े स्रक्चरल ऑडी् करणेसाठी १५२ स्रक्चरल 
इींजिननअसगची नेमणूक केलेली असून त्याींच्याकडून सींबींचधत इमारत मालक/भोगव्ादार याींनी 
स्रक्चरल ऑडी् करुन घ्यावयाचे आिे. त्यानुसार प्राप्त स्रक्चरल अिवालानुसार पुढील 
कायगवािी करण्यात येते. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी.  

___________ 
 

पुनाड,े धचरनेर ि िडापे (ता.उरण, जि.रायगड) आदी गािाांना  
दरडी िोसळण्याचा धोिा असल्याबाबत 

(६)  १९३६८ (१९-०८-२०१६).   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पुनिथसन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यात रायगड जिल्हिा भूवैज्ञाननक, भूिल सवेक्षण ववकास यींत्रणेने 
केलेल्हया सवेक्षणानुसार पुनाड,े चचरनेर व कडाप ेया तीन गावाींना कमी िास्त प्रमाणात दरडी 
कोसळण्याचा धोका असल्हयाच ेननषपन्न झाले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तीन गावातील ककती लोकसींख्या बाधीत िोणार आिे, खाडी ककनारी 
असलेल्हया गावाींना चक्रीवादळाचा त्सुनामीचा धोका सींभवणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्नुसार शासनान ेकोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१६) : (१) नािी. 
(२) नािी. 
(३) व (४) रायगड जिल्ह्यातील दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्हया ८४ गावाींच्या यादीत उरण 
तालुक्यातील पुनाड,े चचरनेर व कडापे या ३ गावाींचा समावेश नािी. 

___________ 
 

 

वपांपरी-धचांचिड िररता स्ितांत्र पोलीस आयुक्तालयाची  
ननममथती िरण्यासाठी ननयुक्त िेलेल्या सममतीबाबत 

(७)  १९४२२ (१९-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औ्योचगक नगरी म्िणून ओळख असलेल्हया वपींपरी-चचींचवड कररता स्वतींत्र पोलीस 
आयुक्तालयाची ननममगती करण्यासाठी एका सममतीची ननयुक्ती करण्यात आली आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर सममतीच्या आतापयतं ककती बठैका घेण्यात आल्हया व सदर बैठकीत 
कोणते ननणगय घेण्यात आले, 
(३) असल्हयास, सदर ननणगयावर केिापयतं अींमलबिावणी करण्यात येईल वा येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 



वव.प. २ (6) 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१६) : (१), (२) व (३) वपींपरी-चचींचवड कररता स्वतींत्र पोलीस 
आयुक्तलायाची ननममगती करण्यासाठी सममतीची ननयुक्ती करण्यात आलेली नािी. तथावप  
वपींपरी-चचींचवड येथे पोलीस आयुक्तालय ननमागण करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस मिासींचालक, 
मिाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून शासनास प्राप्त झाला आिे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 

___________ 
 

इगतपुरी (जि. नामशि) ि नांदरूबार येर्ील क्रीडा िें द्राच ेिाम सुरु िरणेबाबत 
  

(८)  १९४५० (१९-०८-२०१६).   श्री.ियिांतराि िाधि, डॉ.अपूिथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४९३४ ला हदनाांि १७ माचथ, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुूचचत िमातीच्या वव्याथ्यांकररता हदनाींक २४ ऑगस््, २००९ रोिी 
इगतपुरी (जि.नामशक) येथ े क्रीडा प्रबोचधनी व नींदरुबार येथे मध्यवती क्रीडा कें द्र स्थापन 
करण्याचा शासनाने ननणगय घेवूनिी मािे िनू, २०१६ पयतं सदर प्रबोचधनीचे काम सुरु झालेले 
नािी, िे खरे आिे काय,   
(२) असल्हयास, उक्त प्रबोचधनीच्या बाींधकामाचा आराखडा व अींदािपत्रकाींना राज्य क्रीडा 
सममतीन े मान्यता देवूनिी शासनाच्या हदरींगाईमुळे सदर काम ेसरुु झालेले नािी, िे िी खरे 
आिे काय,  
(३) असल्हयास, अनुसूचचत िमातीच्या मलुाींच्या क्रीडा गुणाींना चालना देणे व क्रीडा ववषयक 
सोईसुववधा उपलब्ध करून सदर क्रीडा कें द्राची काम े सूरु करण्याकररता शासनान े कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (१०-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) व (३) अनुसूचचत िमातीच्या वव्याथ्यांसाठी इगतपुरी (जि.नामशक) येथ ेप्रत्यक्षात क्रीडा 
प्रबोचधनीचे बाींधकाम सुरु झाले नसल्हयाने स्यजस्थतीत ववषयाींककत क्रीडा प्रबोचधनीचे कामकाि 
तात्पुरत्या स्वरुपात नामशक येथील ववभागीय क्रीडा सींकुलात सुरु आिे. 
     तसेच प्रकरणी क्रीडा प्रबोचधनीकरीता तज्ञ प्रमशक्षकाींची सुलभ उपलब्धता व 
दळणवळणाची सोयी या बाबीींचा ववचार करता मुींबईिवळ मौिे काींबळगाव, जि.पालघर येथ े
ननयममत क्रीडा प्रबोचधनी स्थापन करणेबाबत प्रस्ताव ववचाराधीन आिे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 
___________ 
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िासइथ (ता.उरण, जि.रायगड) ग्रामपांचायतीच्या अांतगथत राबविण्यात 
येणारा घनिचरा यिस्र्ापन प्रिल्प उरण येर् ेराबविण्याबाबत 

  

(९)  १९४६६ (१९-०८-२०१६).   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालुक्यातील म्िातवली रस्ामपींचायत िद्दीत चारिी बािून े वसािती 
झाल्हया असून नागररकीकरणातिी वाढ झाली असून या रस्ामपींचायतीतील कचऱ्याची ववल्हिेवा् 
लावण्यासींबींधीचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून उरणमध्ये डम्पीींग रस्ाऊीं डची यवस्था नसल्हयान े
रस्ामपींचायत िद्दीतील कचरा मोठया प्रमाणात ओ.एन्.िी.सी.रोड लगत असणाऱ्या पाण्याच्या 
्ाकीिवळ ्ाकण्यात येत असल्हयाने नागररकाींच्या आरोयाचा प्रश्न ननमागण झाला आिे, िे खरे 
आिे काय, 
(२) असल्हयास, िासइग रस्ामपींचायतीच्या अींतगगत राबववण्यात येणारा घनकचरा यवस्थापन 
प्रकल्हप उरणमध्ये राबववण्यात यावा या सींदभागतील प्रस्ताव मसडकोकड ेहदनाींक २ डडसेंबर, २०१५ 
रोिी वा त्यासुमारास पाठववण्यात आला असनू मसडकोकडून या प्रस्तावासींबींधी सकारात्मक 
कायगवािी झाली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०१-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) उरण तालुक्यातील मसडको िद्दीतील 
गावाींमधील कचऱ्याची ववल्हिेवा् व प्रकक्रया करण्यासाठी िासई रस्ामपींचायतीच्या (ता.उरण, 
जि.रायगड) अींतगगत राबववण्यात येत असलेल्हया घनकचरा यवस्थापन प्रकल्हपाच्या धतीवर 
सिा स्थानाींवर पाच मेरीक ्न क्षमतेच्या (प्रनतहदन) नागरी घनकचरा व प्रकक्रया कें द्राींची 
स्थापना करण्याची कायगवािी मसडकोमाफग त करण्यात येत आिे. 

___________ 
 

भारत मेरीमोनी सांिेतस्र्ळािरुन पुण्यातील महहलेची फसिणूि िेल्याबाबत 
  

(१०)  १९४९१ (१९-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारत मेरीमोनी सींकेतस्थळावरुन पुण्यातील महिलेला ३८ लाख २२ ििार रुपयाींना 
फसवणाऱ् या नायिेररअन ्ोळीला मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान गुन्िे शाखेच्या 
सायबर सलेने अ्क केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, गेल्हया वषगभरात अशा प्रकारे २५ महिलाींकडून रुपये दोन को्ी घेऊन त्याींची 
फसवणूक करण्यात आली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) अींशत: खरे आिे. 
     पुणे शिर के्षत्रात मॅरीमोनी या सींकेतस्थळावरुन सन २०१५ मध्ये २ महिलाींची रुपये 
४९,८७,३२५/- रुपये घेऊन व सन २०१६ मध्ये ८ महिलाींकडून रुपये ६१,७२,०१४/- रुपये घेऊन 
फसवणूक करण्यात आली. सदर प्रकरणी गुन्िे दाखल आिेत. 
(३) सदर प्रकरणी १० गुन्िे दाखल असून त्यापैकी २ गुन््यात ४ आरोपीींना अ्क करण्यात 
आली आिे. एका गुन््याच ेदोषारोपत्र मा.न्यायालयात दाखल केले आिे. ६ गुन््याींचा तपास 
चालू आिे व ३ गुन््याींची “अ” वगग समरी करण्यात आली आिे. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

 

ठाणे शहरातील धोिादायि इमारतीांबाबत 
 

(११)  १९६९८ (२३-०८-२०१६).   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या चहाण, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अननल भोसले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अमररशभाई 
पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िािा बेग, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.प्रिाश गिमभये, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे मिानगरपामलकेन े पावसाळयापूवी शिरातील धोकादायक इमारतीींची यादी मािे म,े 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान िािीर केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ऐन पावसाळयात गींभीर धोका आणण जिववत िानी ्ाळण्यासाठी शासनान े
िािीर केलेल्हया नया धोरणानसुार मिापामलकेने धोकादायक इमारतीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आिे, 
(३) असल्हयास, शिरात अशा ककती अत्यींत धोकादायक इमारती आिेत, त्याींच्या 
पुनवगसनाकररता मिापामलकेने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) शासन पररपत्रक हदनाींक ०५/११/२०१५ अन्वये ठाणे मिानगरपामलका िद्दीतील िुन्या व 
मोडकळीस आलेल्हया इमारतीींचे सी-१ (अनतधोकादायक, रािण्या अयोय व तात्काळ ननषकामसत 
करणे प्रवगागमध्ये मोडणाऱ्या), सी-२बी (इमारत ररकामी न करता रचनात्मक दरुुस्ती करणे 
प्रवगागमध्ये मोडणाऱ्या), सी-३ (इमारतीची ककरकोळ दरुुस्ती प्रवगागमध्ये मोडणाऱ्या) प्रवगागत 
वगीकरण करण्यात आले आिे. 
     सदर चार प्रवगांपैकी सी-१ (अनतधोकादायक, रािण्या अयोय व तात्काळ ननषकामसत 
करणे प्रवगागमध्ये मोडणाऱ्या) ९० इमारतीींपैकी ७१ इमारती ररक्त करण्यात आलेल्हया आिेत. 
उवगररत इमारतीींबाबत कायगवािी चालू आिे. 
(३) ठाण े मिानगरपामलका िद्दीत सी-१ प्रवगागत ९० इमारती व सी-२ प्रवगागत १४८ इमारती 
आिेत. 
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     ठाणे मिानगरपामलका िद्दीतील िुन्या व मोडकळीस आलेल्हया इमारती ननषकामसत 
केल्हयानींतर रें्ल िौमसींग स्कीममध्ये सदननका उपलब्ध करुन देण्यात येतात. आतापयतं अशा 
इमारतीमधील आितागायत १९०८ बाचधताींना रें्ल िौमसींग स्कीममध्ये सदननका उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्हया आिेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

राज्य पोलीस तक्रार प्राधधिरण’’ची स्र्ापना िरणेबाबत 
  

(१२)  १९७३६ (२३-०८-२०१६).   अॅड.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोमलसाींववरुध्दच्या तक्रारीबाबत “राज्य पोलीस तक्रार प्राचधकरणाची स्थापना 
मुींबईत करण्यात येणार आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्राचधकरणाच ेस्वरुप व कायगकक्षा काय ठरववण्यात आली आिे, 
(३) असल्हयास, सदर प्राचधकरणाच्या कामास प्रत्यक्षात कें िा सुरुवात िोणार आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०१-२०१७) : (१) राज्यातील पोलीस अचधकाऱ्याींच्याववरुध्द प्राप्त 
तक्रारीबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्य पोलीस तक्रार प्राचधकरणाची स्थापना करण्यात आली 
आिे. सदर प्राचधकरणाच ेमुख्यालय, मुींबई येथ ेआिे. 
(२) मिाराषर पोलीस अचधननयम (१९५१ चा २२) मधील प्रकरण २ अ अींतगगत कायम २२प (२) 
अन्वये राज्य पोलीस तक्रार प्राचधकरणाचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे आिे :- 

(अ) उच्च न्यायालयाचे सेवाननवतृ्त न्यायाधीश अध्यक्ष 
(ब) ववशेष पोलीस मिाननरीक्षक दिागपेक्षा कमी दिागचा नसेल     
    असा, ननयत वयोमानान ेसेवाननवतृ्त झालेला पोलीस अचधकारी 

सदस्य 
 

(क) नागरी समािातील मान्यवर यक्ती सदस्य 
(ड) राज्य शासनाच्या सचचव दिागपेक्षा कमी दिागचा नसलेला एक  
   ननवतृ्त अचधकारी 

सदस्य 
 

(इ) अपर पोलीस मिासींचालक व मिाननररक्षकाचा दिागपेक्षा कमी 
दिागचा नसलेला अचधकार  

सदस्य 
सचचव 

 

कायगकक्षा :- १) स्वत:िून ककीं वा एखादी बळी पडलेली यक्ती ककीं वा नतच्या कु्ूींबातील सदस्य 
ककीं वा नतच्यावतीने इतर कोणतीिी यक्ती, २) राषरीय ककीं वा राज्य मानवी िक्क आयोग आणण 
३) पोलीस याींच्याकडून एखा्या पोलीस अचधकाऱ्याववरुध्द १) पोलीस कोठडीतील मतृ्य,ू     
२) भारतीय दींड सींहितेच्या कलम ३२० खाली याख्या केल्हयाप्रमाणे गींभीर दखुापत,         
३) बलात्कार ककीं वा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न, ४) ववहित केलेली कायगपध्दती न अनुसरता 
केलेली अ्क ककीं वा स्थानबध्दता, ५) भ्रष्ाचार, ६) बलादरस्िण (खींडणी उकळणे), ७) िमीन 
ककीं वा घर बळकावणे आणण ८) ज्यामध्ये काय्याच्या कोणत्यािी तरतूदीींच े गींभीर उल्हलींघन 
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ककीं वा कायदेशीर प्राचधकाराचा दरुुपयोग याचा अींतभागव असेल अशी इतर कोणतीिी बाब 
यासींबींधात प्राप्त झालेल्हया तक्रारीवर चौकशी करणे तसेच कोणत्यािी यक्तीस, प्राचधकरणाच्या 
मते, चौकशीच्या ववषयवस्तुशी उपयुक्त, ककीं वा सींबींध िोऊ शकेल अश्या मु्यावर ककीं वा 
बाबीींवर माहिती पुरववण्यासाठी फमागवणे. 
(३) राज्य पोलीस तक्रार प्राचधकरणाचे कायागलयीन कामकाि सुरु झाले आिे. मा.अध्यक्ष व 
सदस्य याींनी हदनाींक ०२/०१/२०१७ रोिी पासून पदभार जस्वकारला आिे. 
(४) वरीलप्रमाणे. 

___________ 
ठाणे येर् ेटाटा मेमोररयल सांस्र्ेच्या सहिायाथने ििथ रोग रुग्णालय उभारणेबाबत 

(१३)  १९८३४ (२३-०८-२०१६).   अॅड.ननरांिन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९९८ ला 
हदनाांि ६ एवप्रल, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथ े ्ा्ा मेमोररयल सींस्थेच्या सिकायागन े ठाणे मिानगरपामलकेतफे ककग रोग 
रुणाींसाठी गत २ वषांपासून ककग रोग रुणालय उभारण्यात येत असल्हयाचे ननदशगनास आले 
आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सींदभागचधन प्रश्नाचे उत्तरात नमूद केल्हयानुसार सदर ककग रोग रुणालयासाठी 
ननजश्चत केलेल्हया सुववधा भूखींडाप्रकरणी मा.न्यायालयात दाखल असलेल्हया याचचका प्रकरणी 
न्यायालयान ेननकाल हदला आिे काय, 
(३) असल्हयास, केिा व याबाबतची स्यःजस्थती काय आिे, 
(४) तसेच, राज्यात जिल्हिास्तरावर ककग रोग रुणालय स्थापन करणेबाबत शासनाने घेतलेला 
धोरणात्मक ननणगय ववचारात घेता प्रस्तुत प्रकरणी न्यायालयीन प्रकक्रयेत प्रलींबबत असलेल्हया 
सदर सुववधा भखूींडाऐविी अन्य एखादा भखूींड सदर रुणालयासाठी देता येण ेशक्य आिे काय 
व त्याबाबत शासनाची भूममका काय आिे, 
(५) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) सदरिू याचचका उच्च न्यायालय याींच्याकड े प्रलींबबत आिे. तसेच ननजश्चत 
केलेल्हया सुववधा भूखींडाऐविी अन्य भूखींड ककग रोग रुणालयाकरीता आरक्षक्षत करण्याबाबतची 
शक्यता तपासण्यात येत आिे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
िरिीरपीठ िोल्हापूर सांस्र्ाांनास चालू मुल्याांिनानुसार द्याियाच्या रक्िमेबाबत 

(१४)  १९८४८ (१६-०८-२०१६).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.धनांिय मुांड े:   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हिापूर येथील करवीरपीठाची िागा (केसापूरपेठ) मिापामलकेला भाड े पट्याने हदलेली 
असल्हयाने चाल ूरेडीरेकनर दरान ेमुल्हयाींकन करून अिवाल सादर करण्याचे आदेश मा.मखु्यमींत्री 
मिोदयाींनी सन २०१५-१६ यादरम्यान हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, करवीरपीठाच्या िागेचे चालू रेडीरेकनर दराने मुल्हयाींकन, िागेची जस्थती, अ्ी 
शती, करारनामा याबाबतचा सववस्तर अिवाल मखु्यमींत्री मिोदयाींकड े सादर करण्यात आला 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, करवीरपीठास चाल ुमुल्हयाींकनाप्रमाणे ककती रक्कम देणे बाकी आिे, तसेच ककती 
मुदतीत सदरील रक्कम देण्यात येणार आिे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) : (१), (२) व (३) श्री.स्वामी िग्गुरु शींकराचायग करवीर 
पीठ याींच्या केसापूर पेठ या ममळकतीपो्ी सदर सींस्थेस करवीर तालुका रेझरीमधून 
्यावयाच्या इ.स. १८७४ साली ननधागररत केलेल्हया रुपये १८६.७० प्रनतवषागच्या मोबदल्हयामध्ये 
कालानुरुप वाढ करुन ममळण्याबाबतची सदर सींस्थेची मागणी ववचारात घेता सदर पीठास 
प्रनतवषी देय असलेल्हया मोबदल्हयाच्या रकमेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव मींबत्रमींडळाच्या 
ववचाराथग सादर करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री मिोदयाींनी हदनाींक २५/०५/२०१६ च्या बैठकीत ननदेश 
हदले िोते. त्यानुषींगाने सवग कायदेशीर बाबी ववचारात घेऊन त्याबाबतचा प्रस्ताव 
मींबत्रमींडळासमोर सादर करण्यात आला असता मींबत्रमींडळान े उक्त मोबदल्हयाच्या रकमेत वाढ 
करण्यास मान्यता हदली असून सदर वाढीव मोबदल्हयापो्ी हदनाींक ०१ एवप्रल, २००१ त े    
३१ माचग, २०१७ च्या कालावधीसाठी रुपये १६.६० लाख मात्र सदर सींस्थेस प्रदान करण्याचा 
ननणगय घेण्यात आला आिे. 

___________ 

 

अिोला, बुलढाणा, िामशम शहराच्या हद्दिाढीबाबत 
 

(१५)  २०१२० (२३-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, बुलढाणा व वामशम शिराच्या िद्दवाढीबाबतचा प्रस्ताव जिल्हिाचधकारी, अकोला, 
बुलडाणा व वामशम याींचेकडून शासनास प्राप्त झाला आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रस्तावाचे सवगसाधारण स्वरुप काय आिे, 
(३) असल्हयास, सदर प्रस्तावानुसार उक्त शिराींची िद्दवाढीची अींमलबिावणी केिापासून िोणे 
अपेक्षक्षत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-०१-२०१७) : (१) (अ) आयुक्त, अकोला मिानगरपामलका याींचकेडून 
प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषींगान,े हदनाींक ३०/०८/२०१६ रोिी प्रमसध्द झालेल्हया अचधसूचनेन्वये 
िद्दवाढ अींमलात आलेली आिे. 
(ब) बुलढाणा नगरपररषदेच्या िद्दवाढीबाबत जिल्हिाचधकारी बलुढाणा याींचेकडून त्रु्ीींचा अिवाल 
मागववण्यात आलेला आिे. 
(क) वामशम नगरपररषदेच्या िद्दवाढीसींदभागत असा प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त नािी. 
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(२) 
 

(अ) बुलढाणा नगरपररषदेच्या िद्दवाढीबाबत जिल्हिाचधकारी बुलढाणा याींचेकडून त्रु्ीींचा 
अिवाल मागववण्यात आलेला आिे. 

 (ब) वामशम नगरपररषदेच्या िद्दवाढीसींदभागत असा प्रस्ताव शासनाकड ेप्राप्त नािी. 
(३) व (४) 
 

(अ)  हदनाींक ३०/०/२०१६ च्या अचधसूचनेन्वये अकोला मिानगरपामलकेच ेिद्दवाढ 
अींमलात आलेली आिे. 

 (ब) बुलढाणा व वामशम नगरपररषदेच्या िद्दवाढीबाबत प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
___________ 

 

मौि ेमलिापूर (ता.जि.अिोला) येर्ील म्हाडान ेसांपाहदत िेलेली  
िमीन श्रीमती िोठारी याांना परत िरण्याबाबत 

(१६)  २०१३२ (२४-०८-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे मलकापूर (ता.जि.अकोला) येथील म्िाडान े सींपाहदत केलेली सिे नीं २४/२ मधील 
४२४५ चौ.मी िमीन म्िाडाकडून श्रीमती शकुीं तला कोठारी याींना परत ममळण्याबाबत स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी सातत्यान े मा.मुख्यमींत्री व सींबींचधत मींत्री मिोदयाींशी तसचे ववभागाशी 
पत्रयविार करून बैठका घेऊन तसचे प्रत्येक अचधवेशनात ववववध आयुधाीं्वारे प्रकरण 
उपजस्थत करुनिी अदयाप आश्वासनापमलकड ेकािीच कायगवािी झालेली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, त्यात काय ननदशगनास आले, 
त् नुसार उपरोक्त िमीन म्िाडाकडून श्रीमती कोठारी याींना परत करण्याबाबत काय कायगवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. प्रिाश महेता (२८-१२-२०१६) : (१), (२) व (३) मौि-ेमलकापूर, ता.जि.अकोला येथील सिे 
क्र. २४/२ मधील श्रीमती शकुीं तला कोठारी याींच्या मालकीची, २० एकर २८ गुींठे िमीन 
भुसींपादन अचधननयम १८९४ अन्वये सन १९७१ मध्ये सींपाहदत करण्यात आलेली असून सींपूणग 
िममनीचा मोबदला िमीन मालकास देण्यात आलेला आिे. सींपादीत केलेल्हया एकूण 
िममनीपैकी १९ एकर १६ गुींठे िममनीवर ववववध उत्पन्न ग्ाकररता मींडळातफे गिृननमागण 
योिना राबववण्यात आलेल्हया आिेत. 
     उवगररत ४२४५ चौ.मी.पकैी १८२१ चौ.मी. िी िमीन रस्त्याच्या बदल्हयात श्रीमती कोठारी 
याींना देण्यात आलेली आिे. मशल्हलक २४२४ चौ.मी. भखूींडामधून ७४२.५७ चौ.मी. गल्हली 
सोडण्यात आलेली आिे. वापरायोय १९५१.४३ चौ.मी. इतका भखूींड मशल्हलक राितो. यावर 
मिानगरपामलकेच्या आरक्षणाप्रमाणे िेिी्ेबल माके् आराखडा मींिूर केलेला आिे. तसचे 
सींपाहदत केलेली िमीन परत देता येत नसल्हयामुळे िमीनमालक श्रीमती कोठारी याींच्याबरोबर 
सींयुजक्तक योिना (Joint Venture) करण्याचा प्रस्ताव प्राचधकरणाच्या बैठकीत ठेवण्यात 
आला असता प्राचधकरणाच्या हदनाींक १२ ऑगस््, २०१६ च्या बैठकीत सदर प्रस्ताव 
नाकारण्यात आला आिे. 

___________ 
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वपांपरी (जि. पुणे) येर्ील फोसथ मोटसथ िां पनीमधील िमथचाऱ्याांचा 
िेतन िरार प्रलांबबत असल्याबाबत 

(१७)  २०२३० (२३-०८-२०१६).   श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
अॅड.ियदेि गायििाड :  सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी (जि. पुणे) येथील फोसग मो्सग कीं पनीमधील कमगचाऱ्याींचा गत १८ वषांपासून वेतन 
करार प्रलींबबत असल्हयान े सेवाननवतृ्त कमगचाऱ्याींचा भववषय ननवागि ननधी आणण रॅस्च्यूई्ी 
बाबतचे मोठे आचथगक नुकसान िोत असून तु्पुींिी रक्कम घेवून अनेक कमगचाऱ्याींना ननवतृ्त 
िावे लागत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीअींती काय आढळून आले, 
त्नुसार ननवतृ्त कमगचाऱ्याींना वतेन करारानुसार आचथगक लाभ देण्याचे दृष्ीने काय कायगवािी 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०२-०१-२०१६) : (१) मे.फोसग मो्सग मल., पुणे या कीं पनीतील 
कामगाराींच्या वेतनाबाबतचा करार हदनाींक ३१/१२/२००३ रोिी सींपुष्ात आल्हयानींतर कीं पनीतील 
दोन सींघ्नाींच्या मान्यतेबाबतच्या वववादामुळे कामगाराींचा वेतन करार झाला निता. त्नींतर 
मा.सवोच्च न्यायालयान े या वववादाबाबत हदनाींक ०१/१२/२०१५ रोिी हदलेल्हया ननणगयानसुार 
भारतीय कामगार सनेा िी मान्यताप्राप्त सींघ्ना ठरल्हयान े यवस्थापनान े त्याींचेशी हदनाींक 
०४/०४/२०१६ रोिी सेवाननवतृ्त कमगचाऱ्याींचा उल्हलेख न करता केवळ कीं पनीच्या प्ावर 
असलेल्हया कामगाराींच्या वेतनवाढी व इतर सेवाशतीबाबतचा करार केला आिे. त्यामुळे या 
करारापूवी सेवाननवतृ्त झालेल्हया कामगाराींना वेतनकरारानुसार कोणतािी लाभ ममळालेला नािी, 
िे खरे आिे. 
(२) िोय, उक्त कीं पनीतील कामगाराींच्या वेतनाबाबतचा करार दोन सींघ्नाींमधील 
मान्यतेबाबतच्या वववादामुळे बऱ्याच कालावधीपासून प्रलींबबत असल्हयाचे ननदशगनास आल्हयानींतर 
मा.मुख्यमींत्री मिोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली हदनाींक ०३/११/२०१५ रोिी आयोजित केलेल्हया 
बैठकीत उभयपक्षात सिमती िोवून कामगाराींना रुपये १४,०००/- ची दरमिा वेतनवाढ 
देण्याबाबत सिमती झाली िोती. त्नींतर मा.सवोच्च न्यायालयाच्या हदनाींक ०१/१२/२०१५ च्या 
ननणगयास अनुसरुन यवस्थापनान ेभारतीय कामगार सनेा या मान्यताप्राप्त सींघ्नेशी हदनाींक 
०४/०४/२०१६ रोिी वेतन व इतर सेवाशतीबाबतचा करार स्वाक्षररत केला आिे. सदरिू वेतन 
कराराचा लाभ कीं पनीच्या प्ावरील कामगाराींना झाला असून या करारामुळे सेवाननवतृ्त 
कमगचाऱ्याींना स्यजस्थतीत कोणतािी आचथगक लाभ झालेला नािी िी वस्तुजस्थती आिे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 
___________ 
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मालेगाि (जि.नामशि) तालुक्यात िादळी िाऱ्यासह गारपीटमळेु 
नुिसान झालेल्या शेतिऱ्याांना मदत िरण्याबाबत 

(१८)  २०३३५ (१९-०८-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय मदत ि 
पुनिथसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव (जि.नामशक) तालकु्यातील चचींचावाड, आघारसि गाळणे, चचींचवे, िरणमशकार 
भागात वादळी वाऱ्यासि गारपी् झाल्हयाने काींदा, डामळींब व आींबा वपकाींचे नुकसान झाल्हयाच े
हदनाींक ४ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी नुकसान भरपाईंचा पींचनामा करण्यात आला आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्नुसार नुकसानरस्स्त शेतकऱ्याींना मदत करण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

िोयना धरणाििळ भुिां पाचे धक्िे बसल्याबाबत 
(१९)  २०३८८ (१९-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय भिूां प पुनिथसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना धरणािवळ मािे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान चार हदवसात सिा भकुीं पाचे तीव्र 
धक्के बसले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्नुसार शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (०९-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) प्रस्तुत प्रकरणी तिसीदार पा्ण याींनी चौकशी केली असून सदर भुकीं पाींमध्ये कोणतीिी 
जिववत वा ववत्त िानी झालेली नािी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
औरांगाबाद महावितरण िां पनीच्या पररमांडळ िायाथलयात  

िुलर बसिून पैशाचा अपयय िेल्याबाबत 
(२०)  २०५४९ (१६-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद मिाववतरण कीं पनीच्या पररमींडळ कायागलयात ४३ कुलर भाड्यान ेबसववले असुन 
या कुलरच्या भाड्यापो्ी हदड महिन्याला एक कुलरच ेतीन ििार रूपये अदा करण्यात येत 
असल्हयाच ेमािे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्नुसार अशाप्रकारे पैशाचा अपयय करणाऱ्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१६-१२-२०१६) : (१) िोय, िे अींशत: खरे आिे. 
(२) अचधक्षक अमभयींता, रस्ामीण मींडळ, औरींगाबाद याींनी ररतसर ननववदा काढून, सवागत कमी 
दराने प्राप्त ननववदा अींनतम करुन, हदड महिन्याच्या कालावधीसाठी भाड ेतत्वावर ४३ कुलसग 
बसववले िोते. ननयमानसुार कायगवािी केली असल्हयामुळे चौकशीचा प्रश्न उ्भ ावत नािी. 
(३) प्रश्न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

राज्य आपत्ती यिस्र्ापन धोरणाांची अांमलबिािणी िरण्याबाबत 
(२१)  २०५५८ (१९-०८-२०१६).   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय मदत ि पुनिथसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्य आपत्ती यवस्थापन धोरणाच्या नववन आराखडयाला शासनाने मान्यता हदली असनू 
आपदरस्स्ताींना ्यावयाच्या ककमान सिाय्याबाबत राषरीय आपत्ती यवस्थापन प्राचधकरणाचे 
ननकष आता राज्यातिी लागू िोणार असल्हयाचे मािे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर धोरणाची राज्यात अींमलबिावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) व (३) आपदरस्स्ताींना ्यावयाच्या ककमान सिाय्याबाबत राषरीय आपत्ती यवस्थापन 
प्राचधकरणाचे ननकष राज्यातिी लागू करण्याबाबतची अचधसचूना ननगगममत करण्याची कायगवािी 
करण्यात येत आिे. 

___________ 
 

विडा (ता.िेि, जि.बीड) गािातील मुलाचा विहहरीत पडून मतृ्य ुझाल्याच्या घटनेबाबत 
(२२)  २०५६९ (१९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय मदत ि पुनिथसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ववडा (ता.केि, जि.बीड) गावात रािणारा १२ वषीय सचचन कें गार िा मुलगा ववहिरीतील 
पाणी काढण्याकररता गेला असता ववहिरीत पडून त्याचा मतृ्य ूझाला असल्हयाच ेमािे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मुलाच्या पालकाींना आचथगक मदत देण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१७) : (१) िे खरे आिे. 
(२) कें द्र शासनान ेनैसचगगक आपत्तीमध्ये चक्रीवादळ, भूींकप, आग, पूर, त्सुनामी, गारपी्, दरड 
कोसळण,े बफग खींड कोसळण,े ्ोळधाड, दषुकाळ, ढगफु्ी व कडाक्याची थींडी या आपत्तीींचा 
समावेश केला आिे. सदर आपत्तीमध्ये राज्य आपत्ती प्रनतसाद ननधीमधून मदत अनुजे्ञय 
आिे. ववहिरीत पडून मतृ्यू झाल्हयाची बाब नैसचगगक आपत्तीमध्ये हदनाींक ३० िानेवारी, २०१४ 
व हदनाींक १३ म,े २०१५ रोिीच्या शासन ननणगयान्वये मोडत नसल्हयाने आचथगक मदत अनुजे्ञय 
नािी. 
     तथावप, मतृ मुलाच्या कु्ूींबबयाींना रािीव गाींधी वव्याथी अपघात ववमा योिनेतून 
आचथगक मदत ममळण्यासाठी मशक्षणाचधकारी, बीड याींचेमाफग त कायगवािी सुरु आिे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 

___________ 
 

१९७६ च्या मसमलांग ॲक्टनसुार सांपाहदत िेलेल्या िममनी मुळ मालिाांना परत देण्याबाबत 
 

(२३)  २१८५८ (१६-०८-२०१६).   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह 
पांडडत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १९७६ च्या मसमलींग ॲक््नुसार अचधक असलेल्हया परींतु शासनातफे सींपादीत केलेल्हया 
िममनी मूळ मालकाींना परत करून बाींधकाम यावसायीक त्या िममनी परत ममळववण्याचा 
प्रयत्न करीत आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभागत न्यायालयात अनेक याचचका दाखल िोत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, अशा पध्दतीने सींपादीत करण्यात आलेल्हया िममनी मळु मालकाींना परत 
देण्याकरीता काय्यात दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०१-२०१७) : (१), (२) व (३) नागरी िमीन (कमाल धारणा व 
ववननयमन) अचधननयम, १९७६ ननरमसत िोण्यापूवी अचधननयमाच्या कलम १०(३) व १०(५) 
खाली कायगवािी करुन शासनान े सींपाहदत केलेले के्षत्र शासनाच्या ताब्यात असून असे के्षत्र 
िमीनधारकास परत करण्याचा प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
     तथावप अशा सींपादीत के्षत्राबाबत मा.न्यायालयात दाखल याचचकाींमध्ये शासनाची 
सींपादनाची कायगवािी योय असल्हयाबाबत शपथपत्रा्वारे मा.न्यायालयासमोर बािू माींडण्यात 
येत असते. पररणामी सींपादीत िममनी मूळ मालकाींना परत करण्याचा वा त्याकरीता 
काय्यात दरुुस्ती करण्याचा प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
  

 

___________ 
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गँ्रट रोड (मुांबई) येर्ील मशतल इस्टेटच्या घरमालिािर िारिाई िरणेबाबत 
  

(२४)  २१९०१ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती विद्या चहाण, श्री.किरण पािसिर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रँस्् रोड (मुींबई) येथील मशतल इस््े्च्या घरमालकाच्या ववरोधात चगरगाव ववभागाच े
सिायक पोलीस आयुक्त याींना रहिवाश्याींच्या तक्रारीचे ननवेदन हदनाींक १ िानेवारी, २०१६ रोिी 
वा त्यासुमारास व तत्पूवी अनेकवेळा हदले असून पोमलसाींमाफग त कोणतीच कारवाई करण्यात 
आली नािी, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(३) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-१२-२०१६) : (१) व (२) सदरिू प्रकरणी हदनाींक ०१/१२/२०१४ रोिी 
तक्रार प्राप्त झाली िोती. सदर घ्नेच्या अनुषींगाने वारींवार तक्रारी सादर करण्यात आल्हया 
आिेत. त्याबाबत चौकशी करण्यात आली असता अिगदाराींच्या नातेवाईकाींनी नमूद गुन््यातील 
कफयागदी व साक्षीदार याींना मारिाण केली असल्हयाचे हदसून आल्हयाने तक्रारीमध्ये तथ्य हदसून 
आले नािी. याउल् तक्रारीच्या ववपरीत पररजस्थती असल्हयाच ेननदशगनास आले असून, अिगदार 
महिलेस तस ेकळववण्यात आले आिे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रांर्ालयात िाम िरणाऱ्या  
िमथचाऱ्याांच्या िेतनात िाढ िरण्याबाबत 

 

(२५)  २२०१९ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती विद्या चहाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
भोसले :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रस्ामीण भागातील अशासकीय सींस्थाींनी चालववलेल्हया रस्ींथालयात काम करणाऱ्या 
कमगचाऱ्याींना वेतन वाढ देण्यासींबींधी मा. शालेय मशक्षण मींत्रयाींकड े स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
हदनाींक ६ एवप्रल, २०१६ रोिी वा त्यादरम्यान ननवेदन हदले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ननवेदनानुसार शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े (११-०१-२०१७) : (१) िोय. हदनाींक ०६/०५/२०१६ रोिी ननवेदन प्राप्त झाले 
आिे. 
(२) रस्ींथालयीन कमगचाऱ्याींच्या मागण्या व इतर समस्या या सींदभागत हदनाींक १४/०७/२०१६ रोिी 
मा.मींत्री, उ. व. तीं. मश. याींचेकड ेबैठक झाली असून त्या अनुषींगान ेकायगवािी सुरु आिे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
  

------------------------------------------------- 
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खतरगाांि, िरुडा ि शेंदरुिना बािार सेिा सहिारी (ता.नतिसा, जि.अमरािती) या नतन्ही 
सांस्र्ाांना अमरािती जिल्हा मध्यिती बॅिेने ििथ देण्यास निार हदल्याबाबत 

(२६)  २२३३४ (१९-०८-२०१६).   श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खतरगाींव, वरुडा व शेंदरुिना बािार सेवा सिकारी (ता.नतवसा, जि.अमरावती) या नतन्िी 
सींस्थेतील सभासदाींनी त्याींचकेडील मागील ननयममत किागचा भरणा करूनिी सन २०१६-१७ च्या 
खरीप िींगामासाठी या सींस्थातील ७ त े८ सभासदाींना किग मींिूर करण्यास अमरावती जिल्हिा 
मध्यवती बकेॅने नकार हदल्हयाने स्थाननक लोकप्रनतननधीनी जिल्हिा उपननबींधक सिकारी सींस्था, 
अमरावती याींना हदनाींक १४ म,े २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननवेदन हदले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्नुषींगाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ?  
 

श्री. सुभाष देशमखु (१३-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) जिल्हिा उपननबींधक सिकारी सींस्था अमरावती कायागलयान ेहदनाींक २३/५/२०१६ रोिी जिल्हिा 
मध्यवती सिकारी सींस्था अमरावती याींना सींबींचधत सींस्थाींना किगवा्प करण्याबाबत तात्काळ 
कायगवािी करण्याच्या सचूना हदल्हया आिेत. त्यानुसार जिल्हिा मध्यवती सिकारी बकेँने सेवा 
सिकारी सींस्था सातरगाव, वरुडा, शेंदरुिना बािार या तीनिी सींस्थाींच्या पात्र तीन सभासदाींना 
हदनाींक १०/६/२०१६ रोिी वपक किग मींिूर केले आिे. सदर सभासदाींनी एकूण रुपये १८६७००/- 
रक्कम बँकेतून उचल केलेली आिे. तसेच उवगररत ३ पात्र सभासदाींना वपक किग वा्प 
करण्यास हदनाींक ८/७/२०१६ रोिी मान्यता देण्यात आली आिे. त्यानुसार सदर सभासदाींना 
एकूण रुपये ११९९१०/- इतके किग वा्प करण्यात आले आिे. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
अहमदनगर जिल््यािररता जिल्हा ननयोिन सममतीमाफथ त महापामलिा ि  

नगरपामलिेसाठी िादा ननधीची तरतूद िरणेबाबत 
(२७)  २२५४६ (२४-०८-२०१६).   श्री.अरुणिािा िगताप :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अिमदनगर जिल्ह्याच्या ववकासासाठी जिल्हिा वावषगक योिनेतून शेकडो को्ी रुपयाींची 
तरतूद करण्यात येते मात्र मिापामलकेसि नगरपामलकाींसाठी केवळ १३ को्ी रुपयाींची तरतूद 
करण्यात आलेली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त तरतूद नाममात्र असल्हयाने मिापामलका व नगरपामलका के्षत्रातील ववकास 
काम ेप्रलींबबत आिेत, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त के्षत्रातील ववकास काम े पूणगक्षमतेन े िोण्यासाठी जिल्हिा ननयोिन 
सममतीमाफग त मिापामलका व नगरपामलकेसाठी िादा ननधीची तरतूद करणेबाबत शासनान े
कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१२-०१-२०१७) : (१) अिमदनगर जिल्ह्याच्या सन २०१६-१७ या आचथगक 
वषागतील रुपये ३५६.५९ को्ी जिल्हिा ननयोिन तरतूदीपैकी रुपये १३ को्ीची तरतूद एक 
मिानगरपामलका, दिा नगरपररषदा व पाच नगरपींचायती याींचेकररता करण्यात आली आिे. 
(२) व (३) नागरी स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या के्षत्रातील ववकास कामाींना जिल्हिा ननयोिन 
तरतूदी यनतररक्त राज्य शासन व कें द्र शासनाच्या ववववध योिनामधून ननधी उपलब्ध 
करण्यात येत असतो. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 

 

मौि ेदेिणी ब.ु (जि. लातूर) येर्ील हेक्टर गािठाण िागेबाबत 
  

(२८)  २२५६६ (१६-०८-२०१६).   श्रीमती विद्या चहाण, श्री.किरण पािसिर, अॅड.ियदेि 
गायििाड : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे देवणी बु. (जि. लातरू) येथील सव े नीं. २२६/२३८/१ मधील २ िेक््र गावठाण 
ववस्तारासाठी राखीव असलेली िमीन बेघर व ववस्तावपत महिला कु्ूींब प्रमुखाींच्या नाव े
घरासाठी िागा प्रस्ताववत करण्याबाबतची मागणी मा.मुख्यमींत्री, मा.मिसूल मींत्री, सचचव 
(मिसूल व वन ववभाग), ववभागीय आयुक्त (औरींगाबाद), जिल्हिाचधकारी तथा जिल्हिादींडाचधकारी 
(जि.लातूर), तिमसलदार तथा तालकुा दींडाचधकारी (जि.लातूर) याींच्याकड ेहदनाींक १३ िुलै, २०१५ 
पासून वारींवार तसेच हदनाींक ७ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास लेखी ननवेदना्वारे केलेली 
आिे, िे खरे आिे काय, 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आिे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
व त्नुसार बेघर ववस्तावपत कु्ूींब प्रमुखाच्या नावे घरासाठी िागा प्रस्ताववत करण्याबाबत 
कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१७) : (१), (२) व (३) रस्ामपींचायत देवणी बु., जि.लातूर येथील 
रस्ामसभेने केलेल्हया ठरावानुसार १६४ गरिू लाभाथ्यासंाठी उपववभागीय अचधकारी, उदगीर 
याींचेकडून मौि े देवणी बु. येथील सव े नीं. २२६/२३८/१ मधील २ िेक््र एवढया खािगी 
िममनीचे भूसींपादन करण्यात आले. या िागेत ३३X३३ चौ.फु् के्षत्रफळाच ेएकूण १२५ भूखींड 
(प्लॉ्) तिमसलदार, उदगीर याींनी तयार केले. प्रस्ताववत १६४ लाभाथ्यांपैकी तपासणीत फक्त 
२६ लाभाथी पात्र असल्हयाची खात्री झाल्हयान े२६ लाभाथ्यांच्या यादीस उपववभागीय अचधकारी, 
ननलींगा याींची मान्यता घेण्यात आली असनू सदर २६ लाभाथ्यांकडून आवश्यक निराणा 
रक्कम वसूल करुन त्याींना भूखींड वा्प करण्याची कायगवािी प्रगती पथावर आिे. 
     दरम्यानच्या कालावधीत श्रमीक िक्क अमभयान मिाराषर, सींलन नॅशनल दमलत मानवी 
िक्क अमभयान या सींघ्नेने जिल्हिाचधकारी, लातूर याींच्या कायागलयात सादर केलेल्हया 
ननवेदनातील ७५ बेघर व ववस्थावपत लाभाथ्यांच्या अिागसि एकूण २४९ अिग भूखींड वा्पासाठी 
तिमसलदार, देवणी बु. याींच्याकड े प्राप्त झाले आिेत. सदर अिांची तपासणी तिमसलदार, 
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देवणी बु. याींनी स्थावपत केलेल्हया ववशेष पथका्वारे करण्यात येत असून त्याबाबतचा अिवाल 
प्राप्त झाल्हयानींतर पात्र लाभाथ्यांच्या यादीस मान्यता देवून भखूींडाच ेवा्प करण्याचे सींकजल्हपत आिे. 

___________ 
रािापूर (जि. रत्नाधगरी) नगरपररषदेंतगथत येणाऱ्या महत्िाच्या  

रस्त्याची ि स्मशानभमूीची िाम ेपूणथ िरण्याबाबत 
(२९)  २२९५९ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती विद्या चहाण, श्री.किरण पािसिर, अॅड.ियदेि 
गायििाड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रािापूर (जि. रत्नाचगरी) नगरपररषदेंतगगत येणाऱ्या मित्वाच्या रस्त्याची व स्मशानभमूीची 
कामे अधगव् असून ते पूणग करण्यासाठी नगरपररषद दलुगक्ष करीत असल्हयाचे मािे म,े २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, रािापूर नगरपररषदेस शासनाकडून ममळालेल्हया रस्ते अनुदानाच ेरुपये २ को्ी 
व वैमशषट्यपूणग योिनेच्या रुपये सवा को्ी ननधीमधनू रस्त्याींची व स्मशानभमूीची कामे िोणे 
अपेक्षक्षत असताना सदरिू ननधी चचींचबाींध-कौढेतड पुलाच्या कामास वापरण्याच्या ववचारात 
नगरपररषद आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदरिू ननधी इतर कामास वापरल्हयास शिरातील रस्त्याींची व स्मशानभूमीची 
कामे प्रलींबबत असल्हयाने याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) : (१) िे खरे नािी. 
(२) चचींचबाींध-कौढेतड पुलाच ेकाम िे ववहित मान्यतेन ेकरण्यात येत आिे. 
(३) व (४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
नागपूर महानगरपामलिेच्या अजग्नशामि विभागातील िमथचाऱ्याांना  

सब ऑकफसरच ेप्रमशक्षण देण्याबाबत 
(३०)  २३१९५ (२३-०८-२०१६).   श्री.ममतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर मिानगरपामलकेच्या अजनशामक ववभागामध्ये एकूण २४० कमगचारी कायगरत असून 
यापैकी केवळ ६० कमगचाऱ्याींचे सब ऑकफसरचे प्रमशक्षण पूणग झाले असल्हयाची बाब मािे िून, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, कें द्रीय दारुगोळा भींडारातील शस्त्रगाराींची अ्ययावत माहिती सब ऑकफसरच्या 
प्रमशक्षणात हदली िात,े िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, नागपूर शिरािवळ सींरक्षण ववभागाच े चार मोठे कें दे्र कायगरत असल्हयामुळे 
नागपूर मिानगरपामलकें तगगत असलेल्हया अजनशामक दलातील सवगच कमगचाऱ्याींना सब 
ऑकफसरचे प्रमशक्षण देण्याची योिना शासन स्तरावर प्रस्ताववत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरे आिे. 
     नागपूर मिानगरपामलकेच्या अजनशमन ववभागातील ववववध कायागकररता २३७ कमगचारी 
कायागलय असून, त्यापैकी प्रत्यक्ष अजनशमन कायागसाठी १८६ कमगचारी उपलब्ध आिेत. यापैकी 
६२ कमगचाऱ्याींनी सब ऑफीसर पाठ्यक्रम राषरीय अजनशमन सेवा मिावव्यालय, नागपूर 
येथून उत्तीणग केलेला आिे. 
(२) व (३) िे खरे नािी. 
     दारुगोळा व भींडार व शस्त्रगार येथील अजनशमन कायागसींबींधी अ्ययावत माहिती िी 
स््ेशन ऑफीसर व डडिीिनल फायर ऑफीसर या पाठ्यक्रमात हदली िाते. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

लाचलुचपत प्रनतबांधि विभाग, मुांबई याांस एिाही सांशनयतािर  
गुन्हा मसध्द िरता न आल्याबाबत 

(३१)  २३२८२ (२४-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्रीमती हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागात यावषीच्या कारवाईत एकािी सींशनयतावर गुन्िा 
मसध्द करता आला नसल्हयामळेु यावषी २९ सींशनयताींची ननदोष मुक्तता करण्यात आली 
असल्हयाच ेमािे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, ववववध प्रकरणाींमध्ये सापळा रचताना एकाच अचधकाऱ्याचा वापर करण्यात येतो 
त्यामुळे सींशनयत सु्तात, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, लाचखोरीचे गुन्िे मसध्द िावेत यासाठी सबळ परुावे गोळा करावेत यासाठी 
शासनाने सींबींचधत ववभागाला स्पष् सूचना देण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०१-२०१७) : (१) मुींबई लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागात यावषी मािे 
म,े २०१६ पयतं केलेल्हया कारवाईत एकूण ४५ गुन्िे नोंद करण्यात आले असून, त्यापैकी २ 
गुन््यामध्ये मा.ववशेष न्यायालय, मुींबई येथ े दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आिे. सदर 
गुन्िे न्यायप्रववष् आिेत. उवगररत ४३ गुन्िे िे तपासधीन आिेत. 
     सन १९९६ त े२०१४ या कालावधीत दोषारोपपत्र दाखल केलेल्हया गुन््याींमध्ये मा.ववशेष 
सत्र न्यायालयान ेिानेवारी त ेम,े २०१६ या कालावधीत एकूण २९ केसमध्ये ननकाल हदलेला 
असून त्यामधील ४४ आरोपीींपकैी ३८ आरोपीींना दोषमुक्त केलेले असून ६ आरोपीींना गुन््यातून 
मुक्त केलेले आिे. 
(२) िे खरे नािी. 
     सापळा कारवाईमध्ये लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागामधील सवग अचधकारी कमगचारी 
क्रमाक्रमान ेसापळा कारवाईसाठी नेमले िातात. 
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(३) व (४) आतापयतं मा.न्यायालयान े हदलेल्हया न्यायननणगयाचा अभयास करुन लाचलुचपत 
प्रनतबींधक ववभागाकडून दोषामसध्दीच्या प्रमाणात वाढ िोण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात आल्हया आिेत :- 

१) लाचेच्या सापळा प्रकरणात आरोपी लोकसेवक व तक्रारदार याींच्यात लाचेच्या 
यविारासींबींधी िोणारे सींभाषण डडजि्ल िॉईस रेकॉडगरमध्ये ध्वनीमुद्रीत करण्यात 
येवून ते तपासणीसाठी न्यायसिाय्यक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा येथे पाठववण्यात येते. 
िे सींभाषण सींबींचधत तपासी अचधकारी स्वत: करतात. 

२) 
 

ख्ल्हयातील दोषमसध्दीचे प्रमाण वाढववण्यासाठी दोषारोप गुणवत्ता तपासणीकरीता 
गिृ ववभाग शासन ननणगय हदनाींक २०/०५/२०१५ अन्वये सींननयींत्रण सममतीची 
स्थापना करण्यात आली आिे. 

३) सींचालक, न्यायसिाय्यक वैज्ञाननक प्रयोगशाळा याींचा ध्वनीमुद्रण तपासणी अिवाल 
कलम २९३ फौिदारी दींड प्रकक्रया सींहितीमध्ये नमूद असलेल्हया सिायक सींचालक 
दिागच्या अचधकाऱ्याींची पदनाम व सिीन ेप्राप्त करुन घेण्याबाबत कळववण्यात आले 
आिे व त्याप्रमाणे कायगवािी िोत आिे. 

४) सवग तपासी अचधकरी व त्याींचेसोबतचे अींमलदार याींना न्यायसिाय्यक वैज्ञाननक 
प्रयोगशाळा येथे डडजि्ल िाईस रेकॉडगर िाताळण्याचे प्रमशक्षण देण्यात आले आिे. 

५) लाचेचा सापळा गुन््याच्या पींचनामादरम्यान त्रु्ी रािु नयेत व त्याींचा प्रनतपक्षास 
फायदा िोऊ नये म्िणून ववववध कायागलयीन आदेश/पररपत्रके काढण्यात आली 
आिेत. 

६) पैरवी अचधकारी याींची नेमणूक करण्यात आलेली असून त ेख्ल्हयादरम्यान पींच व 
साक्षक्षदाराींना उपजस्थत ठेवून मागगदशगन करतात. 

___________ 
 

ठाणे-मुलुांड स्टेशन दरम्यानच्या प्रस्तावित विस्तारीत रेल्िे स्र्ानिास 
मनोरुग्णालयाच्या ताब्यातील िागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(३२)  २३३१७ (२४-०८-२०१६).   श्री.रविांद्र फाटि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९९७ ला हदनाांि 
६ एवप्रल, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण-ेमुलुींड दरम्यान प्रादेमशक मनोरुणालयाच्या िागेवर नवीन ववस्तारीत रेल्हव े
स्थानकाला मध्ये रेल्हव ेप्रशासनाची मींिूरी ममळाली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरिू मनोरुणालयाच्या िममनीची मालकी राज्य शासनाच्या आरोय 
ववभागाकड े असल्हयान े सदर िागा रेल्हवेला ववनामुल्हय ममळावी अशी अ् रेल्हव े प्रशासनाने 
घातली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त मनोरुणालयाची िमीन प्रस्ताववत रेल्हवे स्थानकास देण्याबाबत रेल्हव े
प्रशासनाने राज्य शासनास मागणी केली आिे काय व सदर मागणीबाबत शासनाने कोणता 
ननणगय घेतला आिे, 
(४) अ्याप ननणगय घेतला नसल्हयास याबाबतची स्य:जस्थती काय आिे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०६-०१-२०१७) : (१) िोय. 
(२) िोय. 
(३) व (४) उक्त मनोरुणालयाची िमीन प्रस्ताववत रेल्हवे स्थानकास देण्याबाबत ठाण े
मिानगरपामलकेमाफग त सावगिननक आरोय ववभाग, मिाराषर शासन याींचकेड ेमागणी करण्यात 
आली आिे. 
     सदरचा प्रस्ताव सावगिननक आरोय ववभाग याींचकेड ेववचाराधीन आिे. 

___________ 
राज्यातील गहृननमाथण योिनेिररता ननयम तयार िरण्याबाबत 

(३३)  २३३२५ (२४-०८-२०१६).   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गिृननमागण योिनेकररता ननयम तयार करण्यासाठी मािी अप्पर सचचव 
श्री.गौतम च्िी याींच ेअध्यक्षतखेाली एक सदस्यीय सममती ननयुक्त करण्यात आली आिे, िे 
खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या एका सदस्यीय सममतीचा अिवाल शासनास प्राप्त झाला आिे काय, 
(३) असल्हयास, या अिवालाचे स्वरूप काय आिे व त्यावर कोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. प्रिाश महेता (१७-०१-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) सींसदेने अचधसींमत केलेला The Real 
Estate (Regulation & Development) Act, २०१६ कें द्र शासनान े हदनाींक २६/०३/२०१६ 
रोिी अचधसूचचत केला आिे. The Real Estate के्षत्रात रस्ािकाींच्या िक्काींच ेसींरक्षण करणे, 
त्याींच्या तक्रारीींचा त्वरेने ननप्ारा करण्याच्या दृष्ीन े गिृननमागण ननयामक प्राचधकरण व 
अवपलीय न्यायाचधकरणाची स्थापना करणे उपरोक्त अचधननयमात अींतभूगत आिे. त्याअनुषींगान े
राज्याींमध्ये सदर अचधननयम अींमलात आणण्याच्या दृष्ीन े ननयम ८४ खाली नमूद केलेल्हया 
प्रत्येक मु्याचा अभयास करुन राज्य शासनातफे तयार करण्यात येणाऱ्या ननयमाींकरीता 
सूचना करण्यासाठी श्री.गौतम चॅ्िी, भा.प्र.स.े (ननवतृ्त) याींना ववनींती करण्यात आली िोती. 
त्याअनुषींगान ेत्याींचेकडून प्रारुप ननयम प्राप्त झाले असून ते शासनाच्या ववचाराधीन आिेत. 

___________ 
 

आहदिासी के्षत्रातील नगरपामलिाांना राज्यस्तरीय योिनाांसाठी  
लोििगथणीची अट मशधर्ल िरण्याबाबत 

 

(३४)  २३४०६ (२४-०८-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदवासी के्षत्रातील नगरपामलकाींना राज्यस्तरीय योिनाींसाठी लोकवगगणीची अ् मशचथल 
करण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, त्यासाठी ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली वा येत आिे, 
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(३) असल्हयास, नींदरूबार नगरपररषदेच्या प्रस्तावासाठी ककती ननधी मींिूर करण्यात आला आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२७-१२-२०१६) : (१) आहदवासी उपयोिना के्षत्रातील नगरपररषद / 
नगरपींचायतीींच े मिाराषर सुवणग ियींती मिामभयानाींतगगत मींिूर करण्यात येणाऱ्या पायाभूत 
सुववधाींचे प्रकल्हप तातडीने पूणग िोण्यासाठी या नगरपररषदाींची/नगरपींचायतीींची स्वहिश्श्याची 
रक्कम यापुढे आहदवासी उपयोिनतेून (TSP) उपलब्ध करुन देण्याचा ननणगय शासनान ेहदनाींक 
९ माचग, २०१६ च्या शासन ननणगयान्वये घेतला आिे. 
(२), (३) व (४) सदर शासन ननणगयाच्या अनुषींगान ेनींदरुबार नगरपररषदेच्या रस्ते ववकास व 
भुयारी ग्ार या दोन प्रकल्हपासाठी आवश्यक स्वहिस्सा ननधी रुपये २२.१२ को्ी इतक्या 
रकमेची पुरवणी मागणी सन २०१६ च्या आगामी अचधवेशनात ववधानमींडळापुढे सादर 
करणेबाबत प्रस्ताववत करण्यात आली आिे. 

___________ 
राज्य शासनाने नोिर भरतीत ३० टक्िे िपात िरण्याचा ननणथय घेतल्याबाबत 

 

(३५)  २३५०३ (११-११-२०१६).   श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.िगन्नार् मशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सुननल 
तटिरे, अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.सनतश चहाण, 
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.िवपल पाटील, श्री.धगरीशचांद्र 
यास, श्री.सतिे ऊफथ  बांटी पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  राज्यात शासकीय अचधकारी/कमगचारी याींची सुमारे ९० ििार पदे ररक्त असल्हयाचे मािे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात सन १९८५ पासून नोकर भरती बींद असून शासकीय कमगचा-याींना 
अनतररक्त कामाचा ताण पडत असताना शासनाने नोकर भरतीत ३० ्क्के कपात करण्याचा 
ननणगय घेतला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, नोकर भरती कपात रद्द करणे, राज्य लोकसेवा आयोगाींच्या िागाींची भरती 
करणे, कृवष सेवक पदाींच्या भरतीत झालेल्हया गैरप्रकाराींची चौकशी करणे व इतर मागण्या 
प्रकरणी परभणीसि राज्यातील अनेक वव्याथ्यानंी मािे सप् े्ंबर-ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशगने केली िोती, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, सदर पदे ररक्त असल्हयाने अचधकारी/कमगचारी याींना अनतररक्त काम कराव े
लागते त्यामशवाय शासकीय कामे ववहित वेळेत िोत नसल्हयाने अचधकारी/कमगचारी याींची 
पदे भरणेबाबत व उक्त प्रश्न भाग (३) च्या अनुषींगान ेशासनाने कोणती कायगवािी केली वा 
करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (३०-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२) नािी. तथावप, ववत्त ववभाग शासन ननणगय हदनाींक १४/०१/२०१६ अन्वये केवळ ग् ड 
वगागच्या मींिूर पदाींपकैी २५ ्क्के पदे ननरमसत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्हया आिेत. 
(३), (४) व (५) शासनान ेनोकर भरतीत ३० ्क्के कपात करण्याचा ननणगय घेतलेला नािी. 
मिाराषर लोकसेवा आयोगाकडून भरती प्रकक्रया चाल ूआिे. आयोगाकडून सन २०१७ च ेपरीके्षच े
वेळापत्रक देखील िाहिर करण्यात आले आिे. कृवष सेवक पदाींच्या परीके्षच्या ननकालासींदभागत 
प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने कृवष सेवक भरती प्रकक्रया सखोल चौकशीपयतं स्थचगत करण्यात 
आली आिे. चौकशी अिवालाच्या अनुषींगाने शासन स्तरावर ननणगय घेण्याची कायगवािी सुरु आिे. 

___________ 
 

िरांिा ते रेिस या बांदरादरम्यान अांतगथत िलिाहतूिीसाठी  
सुरु िरण्यात आलेल्या रो-रो सेिा प्रिल्पाबाबत 

(३६)  २३५५१ (११-११-२०१६).   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करींिा (ता.उरण, जि.रायगड) िे कोकण ककनारपट्टीवरील मित्वाचे मच्छीमार व प्रवासीबींदर 
असून करींिा ते रेवस या बींदरादरम्यान समुारे १० को्ी रूपये खचग करून अींतगगत 
िलवाितूकीसाठी मिाराषर मेरी ्ाइगम बोडागच्या माध्यमातून रो-रो सेवा प्रकल्हप सुरू करण्याच्या 
दषॄ्ीने काम सुरू असून या प्रकल्हपाच्या ननममगती प्रकक्रयेतील अनेक बकेायदा बाबी माहिती 
अचधकाराींतगगत मागववलेल्हया माहितीत ननदशगनास आल्हयान े या प्रकल्हपाचे काम त्वरीत 
थाींबववण्याची मागणी करींिा मच्छीमार सींस्थेचे सींचालक श्री.िेमींत गौरीकर याींनी मा.मुख्यमींत्री, 
मा.सावगिननक बाींधकाम मींत्री, मा.बींदरे मींत्री, ककनारा अमभयींता याींचेकड ेमािे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान  लेखी ननवदेना्वारे केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपाच्या कामाचे कायागरींभ आदेश (वकग  ऑडगर) ठेकेदार आर.बी.चिाण 
याींना हदलेले असताना आिममतीस कामाची बबले कुळगाव-बदलापरू येथील म.ेअिूगन अथगमूवसग 
या कीं पनीच्या नाव ेकाढण्यात येत असल्हयाचा प्रश्निी त्याींनी सदरिू तक्रारीत केला असून या 
िे्ीच्या कामाची चौकशी करण्याची मागणीिी केलेली आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, करींिा मच्छीमार सींस्थेचे सींचालक श्री.िेमींत गौरीकर याींनी केलेल्हया तक्रारीच्या 
अनुषींगाने चौकशी करण्यात आली आिे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळुन आले व त्यानुसार कोणती कारवाइग केली वा करण्यात 
येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) अींतगगत िलवाितूक प्रकल्हपाींतगगत करींिा येथे रो-रो सेवेच्या अनुषींगाने रो-रो 
िेट्टी बाींधण्याची दोन कामे खालीलप्रमाणे मिाराषर मेरी्ाईम बोडागमाफग त िाती घेण्यात आलेली 
आिेत. 

१. करींिा येथे अींतगगत िलवाितुक प्रकल्हपातील िममनीकडील भागात (On Shore) 
काम करणे. 
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२. करींिा येथे अींतगगत िलवाितुक प्रकल्हपातील समुद्राकडील भागात (Off Shore) काम 
करणे. 

     करींिा On Shore च्या कामाचे कायागदेश मे. अिुगन अथगमुिसग याींना देण्यात आलेले 
असून सदर काम प्रगतीपथावर आिे. सदर कामातील करण्यात आलेल्हया Approach Jetty या 
कामाचे चाल ूदेयक मे. अिुगन अथगमुिसग याींना अदा करण्यात आले आिे. 
     तसेच करींिा Off Shore-(Construction of Pile Jetty) या कामाच ेकायागदेश श्री.आर 
बी चिाण याींना देण्यात आलेले आिे. सदरच े काम प्रगतीपथावर असून अ्यापपयतं या 
कामाचे देयक अदा करण्यात आलेले नािी. 
     सदर कामाच े देयक योय पध्दतीन ेकीं त्रा्दारास अदा करण्यात आलेले आिे. त्यामळेु 
तक्रारीत तथ्य हदसून येत नािी. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

मुांबईतील यापाऱ्याांनी ििात बुडविल्याबाबत 
(३७)  २३६३५ (११-११-२०१६).   श्री.नारायण राण े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतून पुढील वषी िकात िद्दपार िोवून वस्तू व सेवाकर प्रणाली (िीएस्ी) येत 
असताना मागील अनेक वषांपासनू यापाऱ्याींनी थकववलेल्हया िकातीच्या वसूलीचा मुद्दा मािे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आला आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०११ पयतं यापाऱ्याींनी सुमारे ६३५ को्ी रुपयाींची िकात बुडववली 
असल्हयाची माहिती मिापामलकेच्या लेखा पररक्षा अिवालातून ननदशगनास आली आिे, िे िी खरे 
आिे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन यापाऱ्याींकडील थकीत िकात वसूली 
करण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-११-२०१६) : (१) मुींबई मिानगरपामलका अचधननयम १८८८ अींतगगत 
ताबडतोब ननयागत करावयाच्या प्रयोिनासाठी, मुींबईत आयात केलेल्हया वस्तूस ननधागरीत शुल्हक 
भरुन िकात माफी अनुजे्ञय आिे. 
     आयात केलेल्हया वस्त ूमुींबईबािेर ७ हदवसाींच्या ववहित कालावधीत (१६८ तास) ननयागत 
केल्हयाची नोंद िकात कायगकें द्रावर करणे आवश्यक असते. अन्यथा सदर मालावर िकातीच्या 
रकमेची वसुली करण्याकररता आयातदाराला ‘एन’ प्रपत्र मागणीपत्र पाठववण्यात येत.े 
     सन २०११ मध्ये ‘एन’ प्रपत्र सुववधेची रुपये ६३५ को्ी इतक्या रकमेची ८१,२०४ प्रकरणे 
प्रलींबबत िोती. 
(२) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेकड े सन २०११ पयतं ‘एन’ प्रपत्र या सुववधअेींतगगत प्रलींबबत 
असलेल्हया एकूण रुपये ६३५ को्ी रकमेच्या ८१,२०४ इतक्या प्रकरणाींपैकी रुपये २३८.०५ को्ी 
रकमेची १९,१७१ प्रकरणे ननकाली काढण्यात आली आिेत. 
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     उवगररत रुपये ३९८ को्ी रकमेच्या ६२,०३३ प्रकरणाींचा ननप्ारा करण्याची कायगवािी 
मिानगरपामलकेमाफग त सुरु आिे. 
(३) मिानगरपामलकेमाफग त िकात चुकववण्याच्या प्रकरणाींची चौकशी वेळोवळेी करण्यात येत.े 
तसेच, िकात चकुववणाऱ्या, कमी िकात भरणाऱ्या आयातदाराींकडून मुींबई मिानगरपामलका 
अचधननयम कलम ४७८-१ अअ च्या तरतुदीींनुसार िकात अचधक िकातीच्या १० प् दींड वसुल 
करण्यात येतो व ज्याप्रकरणी आयातदार असा दींड भरण्यास तयार िोत नािी अशा प्रकरणी 
आयातदाराींववरुध्द सींबींचधत न्यायालयात कलम ४७८, ४७८-१अ, ४७८-१ब अनुसार दावा दाखल 
करण्यात येतो. 
     तसेच प्रलींबबत ‘एन’ प्रपत्र मागणीपत्र े ननकाली काढण्याकररता वळेोवेळी ववशेष प्रयत्न 
करण्यात आलेले आिेत. मिानगरपामलकेमाफग त आयातदार/ननयागतदार आणण कस््मस िाऊस 
एिीं् याींच्या सींघ्नेबरोबर वळेोवळेी सववस्तर चचाग करुन मागणीपत्राींचा ननप्ारा करण्याकररता 
प्रयत्न करण्यात आले आिेत. 
     िकात वसुली तसेच िकातीचा भरणा याींचे सुलभीकरण करण्यासाठी बिृन्मुींबई 
मिानगरपामलकेने सवग िकात नाके व िकात कायगकें दे्र याींचे सींगणकीकरण केलेले आिे. तसेच, 
ई-पेमें् व डबेब् अकाऊीं ् इ. सोयी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्हया आिेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपामलिेच्या शाळाांमध्ये मशक्षण घेणाऱ्या  
मुली उपजस्र्ती भत्यापासून िांधचत असल्याबाबत 

(३८)  २३६६७ (११-११-२०१६).   श्री.वििय ऊफथ  भाई धगरिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमती विद्या चहाण, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिानगरपामलका शाळाींमध्ये मशक्षण घेणाऱ्या मलुीींची गळती थाींबववण्यासाठी 
प्रशासनान ेउपजस्थती भत्ता देण्याचा ननणगय घेण्यात आला असूनिी भत्ता वव्याथीनीींच्या बँक 
खात्यात िमा नसल्हयाचे ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनकेररता मिापामलकेन ेअथगसींकल्हपात ५ को्ी रुपयाींची तरतूद करुनिी 
िी रक्कम िमा करण्यासाठी बँक ननजश्चती न झाल्हयान े िी रक्कम िमा न झाल्हयाच े
ननदशगनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) तसेच, राज्यातील मिानगरपामलका शाळेतील वव्याथीनीींची गळती थाींबावी म्िणून देण्यात 
येणारा भत्ता मुलीींना हदला नसल्हयाचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले आिे, िे िी खरे आि काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायगवािी केली वा करण्यात येत 
आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-११-२०१६) : (१) व (२) बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेतील शाळाींमध्ये 
मशक्षण घेणाऱ्या मलुीींची गळती थाींबववण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या उपजस्थती भत्त्यासाठी सन 
२०१६-१७ साठी रुपये ५,९०,०३,०००/- इतकी आचथगक तरतूद करण्यात आली आिे. 
     मािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये बँकेची ननजश्चती झाल्हयानींतर उपजस्थती भत्त्याची रुपये 
३,८५,९८,२२२/- इतकी रक्कम १८,००६ पात्र लाभाथी वव्याथीनीींच्या बकँ खात्यात िमा 
करण्यात आली आिे. 
(३) राज्यातील अन्य मिानगरपामलका शाळाींमध्ये वव्याथीनीींना उपजस्थती भत्ता हदला िात 
नािी. 
(४) व (५) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

मुांबईतील मालाड (पजश्चम) येर् ेशाळेसाठी राखीि असलेल्या  
िागेिर अनधधिृत बाांधिाम िेल्याबाबत 

(३९)  २३७४४ (११-११-२०१६).   श्री.वििय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मालाड (पजश्चम) येथे शाळेसाठी राखीव असलेल्हया िागेवर सन २००८ मध्ये 
अनचधकृत बाींधकाम करण्यात आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर अनचधकृत बाींधकामाला ८ वषे पूणग िोवून देखील िे बाींधकाम पाडण्याच े
आदेश हदींडोशी न्यायालयान ेमिापामलकेला हदले िोते, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, मिापामलकेला सदर बाींधकाम पाडायचे नसल्हयाने या प्रकरणातील कागदपत्रचे 
गिाळ झाल्हयाची लेखी कबलुी मिापामलकेच्या पी/उत्तर ववभाग कायागलयातील सिाय्यक 
अमभयींता (इमारत आचध कारखान)े याींनी हदली असल्हयाचे हदनाींक २८ ऑगस््, २०१६ रोिी वा 
त्यासुमारास ननदशगनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय,  
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आिे काय, त्यात काय आढळून आले 
व त्नुसार कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-१२-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
(२) सदर अनचधकृत बाींधकाम,े बिृन्मुींबई मिानगरपामलकेमाफग त हदनाींक ०८/०२/२००८, 
११/०३/२००८ व १८/०३/२००८ रोिी नो्ीस देऊन ननषकामसत करण्यात आली िोती. 
     त्यानींतर त्याहठकाणी पुन्िा अनचधकृत बाींधकाम केल्हयाच ेसन २०१४ मध्ये ननदशगनास 
आले िोते. 
(३) सिाय्यक अमभयींता (इमारत आणण कारखाने), पी/उत्तर ववभाग याींनी माहिती अचधकार 
अिागच्या अनुषींगाने अशी माहिती हदली िे खरे आिे. 
     तथावप, मिानगरपामलकेच्या अमभलेखात माहिती उपलब्ध असूनिी ती पुरववण्यात आली 
नािी म्िणून सींबींचधताववरुध्द चौकशी प्रस्ताववत आिे. 
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(४) व (५) सदर प्रकरणी सन २००८ मधील अनचधकृत बाींधकामाच्या अनुषींगाने सींबींचधत 
कमगचाऱ्याींची मिानगरपामलकेमाफग त चौकशी करण्यात आली असनू सींबींचधताींवर 
वेतनवाढ/वेतनवाढी रोखण ेतसेच दींड आकारण्याच्या मशक्षा बिावण्यात आल्हया आिेत. 
     सदर हठकाणी सन २०१४ मध्ये आढळून आलेल्हया अनचधकृत बाींधकामाींना 
मिानगरपामलकेमाफग त मुींबई मिानगरपामलका अचधननयम १८८८ च्या कलम ३५१ अन्वये 
नो्ीसा बिावण्यात आल्हया आिेत. 
     तथावप, सदर बाींधकामधारकाींनी सादर केलेले िनगणना प्रमाणपत्र पडताळण्याबाबत 
जिल्हिाचधकारी (मुींबई उपनगरे) याींच्यामाफग त ववनींती करण्यात आली आिे. 
 

___________ 
 

मुांबई महानगरपामलिेच्या उदूथ उच्च माध्यममि शाळाांमधील अल्पसांख्याि विद्यार्थयाांच्या 
सांगणि प्रयोग शाळेसाठी शासनाने मांिूर िेलेला ननधी परत गेल्याबाबत 

(४०)  २३८७८ (११-११-२०१६).   श्री.वििय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिानगरपामलकेच्या बारा उदूग उच्च माध्यममक शाळाींमधील अल्हपसींख्याक 
वव्याथ्यांच्या सींगणक प्रयोग शाळेसाठी सींगणक खरेदी करण्यासाठी शासनाने मींिूर केलेला 
२७ लाख १२ ििार रुपयाींचा ननधी मिापामलकेच्या मशक्षण खात्याच्या नामुषकीमुळे शासनाला 
परत करावा लागल्हयाची बाब ननदशगनास आली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मिापामलकेच्या मशक्षण ववभागाने िा ननधी पुन्िा ममळण्यासाठी कािीच प्रयत्न 
न केल्हयामुळे अल्हपसींख्याक वव्याथी सींगणक प्रमशक्षणापासून वींचचत राहिल्हयाच े ननदशगनास 
आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, यासींदभागत मशक्षण उपसींचालकानी मिापामलकेच्या मशक्षण अचधकाऱ्याींना आठ 
स्मरणपत्र े पाठववली असतानािी सींगणक खरेदीसाठी ममळालेल्हया ननधीकड े दलुगक्ष केल्हयान े िा 
ननधी परत गेल्हयाचे समित,े िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आिे काय, त्नुसार अशा प्रकारे वव्याथ्यांना 
मशक्षणापासून वींचचत ठेवणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३०-११-२०१६) : (१), (२) व (३) िे खरे आिे. 
(४) प्रस्तुत प्रकरणी आयुक्त, बिृन्मुींबई मिानगरपामलका याींच्या आदेशानसुार खात्याींतगगत 
सींक्षक्षप्त चौकशीची कारवाई करण्यात येऊन दोषी आढळून आलेल्हया सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर 
ठपका ठेवण्यात आला आिे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 
___________ 
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सुमशक्षक्षत बेरोिगाराांच्या भत्त्याच्या रिमेत िाढ िरण्याबाबत 
(४१)  २३८९१ (११-११-२०१६).   अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सुमशक्षक्षत बेरोिगाराींसाठी बेरोिगार भत्ता देण्याची योिना शासनाने बींद केली 
असल्हयाच ेमािे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील सुमशक्षक्षत बेरोिगाराींची मोठ्या प्रमाणातील सींख्या पािता बेरोिगारी 
भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्यात यावी अशी मागणी सुमशक्षक्षत बेरोिगाराींच्या सींघ्नेकडून 
शासनाकड ेवारींवार करण्यात येत आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सुमशक्षक्षत बेरोिगाराींच्या भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्याबाबत तसेच त्याींना 
िनगणनेच्या कामामध्ये सामावून घेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात 
येत आिे 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांगेिर (२९-११-२०१६) : (१) सुमशक्षक्षत बेरोिगाराींना आचथगक सिाय्य िी 
योिना शासनाने सन २००४ मध्ये बींद केली आिे. 
(२) बेरोिगाराींना बेरोिगारी भत्ता देण्यात यावा याबाबत शासनाकड ेमागण्या िोत आिेत. 
(३) सदर बाब शासनाच्या ववचाराधीन नािी. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

ठाणे ि ममरा-भाईंदर शहराांना िोडणाऱ्या बायपास रस्त्याच्या िामाबाबत 
(४२)  २४७८५ (११-११-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व ममरा-भाईंदर शिराींना िोडणाऱ्या घोडबींदर रस्त्यावर िोणाऱ्या वाितूक कोंडीमळेु 
खाडीस समाींतर असा बायपास रस्ता बाींधण्याकरीता ८० को्ी रुपयाींची ननधी मींिूर केल्हयाचे 
मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय,     
(२) असल्हयास, उक्त रस्त्याच्या कामाची सुरुवात करण्यात आली काय, 
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याचे काम वविीत वेळेत पूणग िोण्यासाठी कोणती उपाययोिना केली 
वा करण्यात आली आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२), (३) व (४) सदर रस्त्याच्या कामाकरीता प्रकल्हप यवस्थापन सल्हलागार नेमण्याची प्रकक्रया 
मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणामाफग त अींनतम ्प्प्यात आिे. तसेच ववषयाींककत 
रस्त्याच्या कामाकरीता भूसींपादन व इतर आवश्यक परवानया या ववषयाची कायगवािी ममरा-
भाईंदर मिानगरपामलकेमाफग त प्रगतीपथावर आिे. 

___________ 
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मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने (एमएमआरडीए) पूिथ द्रतुगती  
महामागाथिर तीन उड्डाणपुल बाांधण्याचा घेतलेला ननणथय 

(४३)  २४७९० (११-११-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणान े(एमएमआरडीए) पवूग द्रतुगती मिामागागवर ठाणे 
शिरात आनींदनगर, कासारवाडी आणण ओवळा येथे तीन उड्डाणपुल बाींधण्याचा ननणगय 
घेतल्हयाचे मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील तीन उड्डाणपुल बाींधण्यासाठी आवश्यक असणारा ननधी मींिुर करुन 
सदरील उड्डाण पूल बाींधण्याबाबत शासनान ेकोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३०-११-२०१६) : (१) िोय. 
(२) व (३) सदर पूलाींच्या बाींधकामाींचा सववस्तर प्रकल्हप अिवाल तयार करण्यासाठी सल्हलागार 
ननयुक्तीची प्रकक्रया मुींबई मिानगर प्रदेश ववकास प्राचधकरणाच्या स्तरावर प्रगतीपथावर आिे. 

___________ 
 

नागपूर यैर्ील महाननममथतीचे ऊिाथ प्रिल्प बांद असल्याबाबत 
(४४)  २५४८३ (१६-१२-२०१६).   श्री.ममतेश भाांगडडया : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मिाननममगतीच्या सात ऊिाग प्रकल्हपाींपकैी चार प्रकल्हप बींद असल्हयाचे हदनाींक 
२६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदशगनास आले, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, मिाननममगतीचा वीि दर खािगी वीि कीं पन्याींपेक्षा मिाग असून त्याींच्या 
वीिेला मागणी नसल्ह यामुळे मिाननममगतीने सात पैकी चार प्रकल्हप बींद ठेवलेले आिेत, िे िी 
खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, मिाननममगतीला लागणारा वव्युत ननममगती खचग कमी करुन वव्युत दर कमी 
करण्याकरीता शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०१-२०१७) : (१) मिाववतरण कीं पनीकडून राज्याची वीिेची मागणी 
कमी झाल्हयामळेु हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी मेरर् ऑडगर डीस्पॅच तत्वानुसार खापरखेडा 
येथील सींच बींद ठेवण्यात आले िोते. 
(२) मिाराषर वव्युत ननयामक आयोगाच्या मागगदशगक तत्त्वानुसार मेरर् ऑडगर डीसपॅच 
प्रणाली सींचाींचा अजस्थर आकार/इींधन आकार यानुसार अींमलात येत.े मिाननममगतीचे बिुतके सींच 
कोळसा खाणीपासून दरू असल्हयामुळे त्याींच्या व खािगी वीि ननममगती कें द्र याींचा अजस्थर 
आकार/ इींधन आकार यामध्ये तफावत आिे. त्यामुळे मेरर् ऑडगर डीस्पॅच प्रणालीच्या 
तत्त्वानुसार मिाननममगतीचे सींच मिाववतरणाच्या सचूनेनुसार बींद ठेवण्यात आले. 
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(३) वीि ननममगतीसाठी प्रामुख्यान ेइींधनावर खचग िोतो. सदर खचग कमी करण्यासाठी औजषणक 
वव्युत कें द्रािवळ असणाऱ्या खाणीमधून िास्त कोळसा िा उपलब्ध करुन घेण,े Average 
Landing Cost कमी असणाऱ्या खाणीतून िास्तीत िास्त कोळसा मागववणे, कोळशाची 
गुणवत्ता सुधारणेचे प्रयत्न, त्याचप्रमाणे औजषणक वव्युत कें द्राच्या स्तरावर कें द्राच्या 
यवस्थापन व देखभालीच्या सींदभागत ववशेष प्रयत्न करुन कें द्राची efficiency वाढववण्याच ेया 
उपायान ेवीि दर कमी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आिेत. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
राज्यातील िेगिेगळ्या विभागातील अधधिारी ननयुक्ती  

अभािी घरी बसून िेतन घेत असल्याबाबत 
(४५)  २५५५१ (०४-०१-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्रीय लोकसेवा आयोगामाफग त ननवडलेल्हया राज्यातील वेगवेगळ्या ववभागातील वगग एक 
दिागच े १०९ व वगग दोनचे २८५ असे ३९४ अचधकारी ननयुक्ती अभावी घरी बसून वेतन घेत 
असल्हयाच ेमािे िुल,ै २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी शासनाने ननणगय घेवून या प्रमशक्षण घेतलेल्हया अचधकाऱ्याींना 
ननयुक्तीचे हठकाण देण्याबाबत कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१७-०१-२०१७) : (१) नािी. 
(२) व (३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 

___________ 
 

तुळिापूर नगरपामलिेत वििास िामात िोटयिधी रुपयाांचा गैरयिहार झाल्याबाबत 
 

(४६)  २५८८३ (११-११-२०१६).   श्री.सुजितमसांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुळिापूर नगरपामलकेतील ववकास कामात सन २०११-१२ ते सन २०१४-१५ या कालावधीत 
को्यवधी रुपयाींचा झालेला गैरयविार लेखा पररक्षणा्वारे ननदशगनास आला, िे खरे आिे 
काय, 
(२) असल्हयास, कोट्यवधी रुपयाींचा गैरयविार ननदशगनास येऊनिी दोषीींवर कोणतीच कारवाई 
झालेली नािी, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, यातील दोषी यक्तीींवर फौिदारी गुन्िे दाखल करण्यात आले आिेत काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-११-२०१६) : (१) सन २०११-१२ ते २०१४-१५ या आचथगक वषागतील 
लेखापररक्षण अिवाल कोट्यवधी रुपयाींचा गैरयविार झाल्हयाच े नमूद नािी. तथावप, कािी 
बाबीमध्ये अननयममतता झाल्हयाच ेनमूद आिे. 
(२) व (३) लेखापररक्षणाच्या अिवालासींदभागत सादर केलेल्हया अनुपालन अिवालाच्या अनुषींगान े
स्थाननक ननधी लेखा, उस्मानाबाद याींच्याकडून प्राप्त सचूनाबाबत कायगवािी सुरु आिे. 
     लेखापररक्षण अिवालात गींभीर अननयममततेची बाब आढळून आल्हयास सींबींचधत 
दोषीींववरुध्द कारवाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

मुांबई महानगरपामलिा िायथके्षत्रातील खािगी शाळाांना मान्यता देणेबाबत 
 

(४७)  २६०५२ (११-११-२०१६).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मिानगरपामलका कायगके्षत्रातील खािगी शाळाींना मान्यता देण्याच े शेकडो प्रस्ताव 
प्रलींबबत आिेत, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा िक्क ननयम, २०११ ननयम ११ (४) 
नुसार तपासणी नींतर १५ हदवसाचे आत नमुना २ मध्ये मान्यतापत्र देण्याची तरतूद आिे, िे 
िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, आर्ीई मधील उपरोक्त तरतुदीकड ेदलुगक्ष करून मशक्षणाचधकारी याींनी मागील 
६ वषांपासून मान्यता प्रलींबबत ठेवली, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, ६ वषांपासून प्रलींबबत प्रस्ताव मींिूर करण्याबाबत तसचे मशक्षणाचधकारी व 
त्याींचे अचधनस्त अचधका-याींववरुद्ध शासनाने कोणती कायगवािी केली वा करण्यात येत आिे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-१२-२०१६) : (१) खािगी यवस्थापनामाफग त चालववण्यात येणाऱ्या व 
मिानगरपामलकेन ेमान्यता व अनदुान सिाय्यासाठी नोंदणी केलेल्हया ९७ शाळाींच्या मुदतवाढीच े
प्रस्ताव व खािगी ववनाअनुदाननत शाळाींच े३८९ प्रस्ताव प्रलींबबत आिेत. 
(२) िे खरे आिे. 
(३) बिृन्मुींबई मिानगरपामलका अचधकार के्षत्रातील खािगी यवस्थापनामाफग त चालववण्यात 
येणाऱ्या व मिानगरपामलकेन ेमान्यता व अनुदान सिाय्यासाठी नोंदणी देण्यात आलेल्हया एकूण 
४२७ शाळाींपैकी ३३४ शाळाींची मान्यता मुदतवाढ हदनाींक ३१ म,े २०१५ रोिी सींपली आिे. सदर 
अनुदाननत शाळाींनी शासनाने ववहित केलेली मानके व प्रमाणके याींची पुतगता न केल्हयामुळे या 
शाळाींना मान्यता मुदतवाढ देण्यात आलेली निती. 
     मुदतवाढ सींपलेल्हया ३३४ शाळाींपकैी २३३ शाळाींना मशक्षण सममतीच्या मींिुरीने मान्यता 
मुदतवाढ व अनुदान नोंदणी मदुतवाढ देण्यात आली आिे. सन २०१५-१६ मध्ये ४ शाळा 
प्सींख्येअभावी बींद झालेल्हया आिेत. 
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     मान्यता मुदतवाढ सींदभागतील ७५ शाळाींच े प्रस्ताव कायागजन्वत आिेत. आर.्ी.ई. 
काय्यातील तरतुदीनुसार भौनतक सुववधाींची पूतगता करीत नसल्हयामुळे तसेच, 
मिानगरपामलकेच ेना-िरकत प्रमाणपत्र नसल्हयामुळे २२ शाळाींच्या मान्यता मुदतवाढीच ेप्रस्ताव 
प्रलींबबत आिेत. 
     खािगी ववनाअनुदाननत ६७२ शाळाींपकैी ५३८ शाळाींची मुदतवाढ हदनाींक ३१ म,े २०१५ 
रोिी सींपलेली आिे. 
     ५३८ शाळाींपैकी २९ शाळाींना, त्या सवग ननकषाींची पूतगता करीत असल्हयाने मान्यता 
मुदतवाढ देण्यात आली आिे. १२० शाळाींच ेप्रस्ताव मान्यता मुदतवाढीसाठी कायागजन्वत आिेत. 
     तसेच, ३८९ शाळा आर.्ी.ई. काय्यातील ननकषाींनुसार पतूगता करीत नसल्हयामुळे व 
मिानगरपामलकेचे ना-िरकत प्रमाणपत्र नसल्हयामुळे या शाळाींच ेप्रस्ताव प्रलींबबत आिेत. 
(४) व (५) सदर शाळाींकड े प्रलींबबत असलेले प्रस्ताव त्याींनी आर.्ी.ई. काय्यातील 
तरतुदीनुसार सवग ननकषाींची पूतगता करुन सादर केल्हयास या शाळाींना मिानगरपामलकेच्या 
मशक्षण सममतीच्या मींिुरीन ेमान्यता मुदवाढ देण्यात येणार आिे. 

___________ 
 

बारशीि (ता.मुरुड, जि.रायगड) येर्े सीआरझडेच्या ननयमाचे झालेले उल् लांघन 
 

(४८)  २६०९४ (११-११-२०१६).   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बारशीव (ता.मुरुड, जि.रायगड) येथे सीआरझडेच्या ननयमाच े उल्ह लींघन करुन 
समुद्रालगतच्या ३० मी्र अींतगगत बाींधकाम केल्ह याप्रकरणी एकावर रेवदींडा पोलीस ठाणे येथे 
गुन् िा दाखल करण् यात आला असल्हयाच ेमािे ऑगस् ्, २०१६ मध् ये वा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आले आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, कोणत् यािी शासकीय कायागलयाची पूवग परवानगी न घेताच समुद्रालगत ३० 
मी्र अींतगगत सीआरझडे के्षत्रात िवळपास २२६७.५५ चौ.मी.चे पक् क् या मसमें् वव्ाींच े
आर.सी.सी. बाींधकाम असलेले पक् के घर बाींधून पूणग िोईपयतं सींबींचधत ववभागाने वा यींत्रणेन े
िाणीवपूवगक दलुगक्ष केले असल्हयाच ेननदशगनास आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सागरी सुरके्षचा ववचार करता 
सीआरझडे िद्दीत पक् के बाींधकाम िोईपयतं दलुगक्ष करणाऱ् या सींबींचधत अचधकारी / कमगचारी 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आिे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-११-२०१६) : (१) िे खरे आिे. 
     बारशीव ता.मुरुड या गावी समुद्र ककनाऱ्यापासून ३० मी्रच्या आत सीआरझडे के्षत्रात 
बाींधकाम केल्हयाचे तिमसलदार, मुरुड याींच ेतक्रारीवरुन एका आरोपीववरुध्द रेवदाींडा पोलीस ठाणे 
येथे गु.र.नीं. ८८/२०१६ मिाराषर नगररचना अचधननयम १९६६ च ेकलम ५२, ५३, ५४, ५५ सि 
भारतीय पयागवरण अचधननयम कलम ३(१), १५ प्रमाण ेहदनाींक २८/०७/२०१६ रोिी गुन्िा दाखल 
करण्यात आला आिे. 
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(२) िे खरे नािी. 
     सदरचे बाींधकाम चाल ू असतानाच सींबींचधत बाींधकामधारकावर गुन्िा दाखल करण्यात 
आला असल्हयाने स्यजस्थतीत बाींधकाम बींद व अपूणग अवस्थेत आिे. त्यामुळे सदर प्रकरणी 
िाणीवपूवगक दलुगक्ष केलेले नािी. 
(३) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 
(४) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

___________ 
 

नगरपररषद मसांदी (रेल्िे) (जि.िधाथ) च्या सन २०१३-१४ मध्ये  
लेखापररक्षण अहिालातील आके्षपाबाबत 

(४९)  २६२८३ (२१-११-२०१६).   श्री.हररमसांग राठोड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
िगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगरपररषद मसींदी (रेल्हवे) (जि.वधाग) च्या सन २०१३-१४ मध्ये लेखापररक्षण अिवालात 
गींभीर स्वरुपाच े आके्षप नोंदववण्यात आले असून त्याबाबत स्थाननक नागररकाींनी व 
लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींत्री, मा.नगरववकास राज्यमींत्री व प्रधान सचचव, नगरववकास 
याींना मािे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तक्रार केली आिे, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्हयास, सदर लेखापररक्षण अिवालाच्या पषृठ क्र.१२ वर आके्षप क्रमाींक ६ रेस्् िाऊस 
ते रेल्हवे स््ेशनपयतं मसमें्चा रस्ता बाींधकाम करणे िे दिा लाखापेक्षा अचधक ककीं मतीचे काम 
असताना ई-ननववदा काढणे आवश्यक असताना सुध्दा ई-ननववदेने काम न देता मलफापा 
पध्दतीने काम देण्यात आल्हयाचा आके्षप घेण्यात आला आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(३) असल्हयास, सदर रस्त्याचे ज्या ठेकेदाराला काम देण्यात आले आिे, त्या ठेकेदाराच ेकाम 
करण्याची नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार क्षमता १५ लाख असताना सुध्दा त्याला २७ लाखाच ेकाम 
देण्यात आले आिे, िे िी खरे आिे काय, 
(४) असल्हयास, सदर लेखापररक्षण अिवालात आके्षप असताींनासधु्दा वव्यमान अध्यक्ष व 
मुख्याचधकाऱ्याींनी सदर रस्त्याची सुरक्षा ठेव काढली आिे तसेच सन २०१३-१४ मध्ये 
लेखापररक्षण अिवालात आलेल्हया आके्षपाच्या अनुषींगाने हदनाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोिी पोलीस 
अचधक्षक, ॲन््ीकरप्शन ब्युरो, नागपूर याींना झालेल्हया गैरप्रकाराची चौकशी करुन कायगवािी 
करण्यासींदभागत तक्रार हदली, िे िी खरे आिे काय, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०५-१२-२०१६) : (१), (२) व (३) सन २०१३-१४ मधील लेखा पररक्षणात 
लेखा आके्षप नोंदववण्यात आले आिेत, िे खरे आिे. 
(४) िे खरे नािी. 
     सन २०१३-१४ मधील लेखापररक्षण अिवालात आके्षप प्राप्त िोण्यापूवी ठेकेदाराची सुरक्षा 
राशी नगरपररषदेकडून परत करण्यात आली आिे. 
     ॲन््ीकरप्शन ब्युरोकडून या सींदभागत अ्यापिी नगरपररषद, जिल्हिाचधकारी तसेच 
ववभागाकड ेतक्रार प्राप्त झाल्हयाच ेआढळून आले नािी. 
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     लेखापररक्षण अिवालातील आके्षपाींची पुतगता नगरपररषदेमाफग त अनुपालन अिवाला्वारे 
करण्यात येत आिे. 
(५) प्रश् न उ्भ ावत नािी. 

 

___________ 
 

अिोला शहरातील भूममगत गटार योिनेच् या सुधारीत प्रस् तािाबाबत 
 

(५०)  ४८९३५ (०३-०७-२०१४).   श्री.गोवपकिशन बािोरीया : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३३८१ ला 
हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१२ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला मिानगरपामलकेचा मित् वाकाींक्षी प्रकल्ह प म् िणून भुममगत ग्ार योिनचेा प्रकल्ह प 
ओळखला िातो, िे खरे आिे काय, 
(२) असल्ह यास, राज् य शासनाने सन २००७ मध् ये १३८ को्ी रु.  या योिनकेररता मींिुर केले, 
िे खरे आिे काय, 
(३)  सन २००९ मध् ये भुममगतची ननववदा ननयमबािय ररतीने राबववण् यात आल्ह यान े
मा.मुख् यमींत्रयाींनी योिनेची ननववदा प्रकक्रया रद्द करण् याचे आदेश हदले, िे खरे आिे काय, 
(४) मा.उपमुख् यमींत्रयाींनी शिरासाठी १०० एम.एल.डी. प् लॅन् ्ची आवश् यकता नसल्ह याच े साींगत 
६५ एम.एल.डी. प् लॅन् ्साठी न याने प्रकल्ह प अिवाल तयार करण् याचे आदेश हदले, िे खरे आिे 
काय, 
(५) सदरिू प्रकल्ह प अिवाल तयार करण् याचे कीं त्रा् म.ेयुनन्ी कन् सल्ह ्ीं्ला देण् यात आले, िे खरे 
आिे काय, 
(६) मनपा अचधका-याींकडून सत् तापक्षाची हदशाभलू करण् यात आल्ह याने योिनचेा आराखडा स् पष ् 
नसताींना देखील िी योिना प्रशासन राबववत असल्हयाच ेननदशगनास आले आिे, िे िी खरे आिे 
काय, 
(७) असल्हयास, या प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आिे काय, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय 
आिेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०५-०१-२०१७) : (१) िोय, िे खरे आिे. 
(२) कें द्र शासन पुरस्कृत युआयडीएसएसएम्ी योिन ेअींतगगत रुपये १३२.७५ को्ीच्या अकोला 
शिर भुममगत ग्ार योिनसे सन २००७ मध्ये कें द्र शासनाने मान्यता हदली आिे. 
(३) अकोला मिानगरपामलकेन े सदर प्रकल्हपासाठी राबववलेल्हया ननववदा प्रकक्रयेमध्ये झालेल्हया 
अननयममततेमुळे सदर प्रकल्हपाचा ननववदा स्वीकृतीचा व मोबबलायझशेन ॲडिान्स देणेबाबतचा 
ठराव शासनान ेसन २०१२ मध्ये ववखींडीत केला आिे. 
(४) अकोला शिरासाठी यआुयडीएसएसएम्ी अींतगगत मींिूर भुयारी ग्ार योिनेच्या ताींबत्रक 
आराखड्यामध्ये आवश्यक सुधारणा करुन त्यास मिाराषर िीवन प्राचधकरणाने ताींबत्रक मान्यता 
देणेबाबत ननदेश तत्कालीन मा.उपमुख्यमींत्री याींनी िानेवारी, २०१३ मध्ये हदले िोत.े 
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(५) िोय, िे खरे आिे. 
(६) व (७) या दरम्यान माचग, २०१४ अखेर युआयडीएसएसएम्ी अमभयान सींपुष्ात आलेने 
सदर प्रकल्हप यआुयडीएसएसएम्ी योिनेतून रद्द करुन अमतृ अमभयानातून राबववण्यात येणार 
आिे. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   उत्तममसांग चहाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 
 

 

मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया मिाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आिे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


