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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी  
   
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

मनमाड (ता.नाांदगाव, जि.नाशशि) येर्ील मातोश्री साववत्रीबाई फुले  
मािेटच्या बाांधिामाची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१)  ७७६ (२२-०१-२०१५)   डॉ.अपूवथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५०६५९ ला हदनाांि ११ िून, 
२०१४ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (ता.नाींदगाि, जि.नाशिक) येथील नगरपररषदेच्याितीने सुरु असलेल्या भािी 
माके् बाींधकामाची चौकिी करुन िस्तुननषठ अहिाल िासनास जिल्हाधधकारी, नाशिक 
याींचेकडून प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहिालाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ि त्यानुषींगाने कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) प्रस्तुत बाींधकामाची अद्याप चौकिी न होणे ि अहिाल अप्राप्त असण्याचे कारणे काय 
आहे ि सदरील काययिाही केव्हापयतं होण ेअपेक्षित आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) जिल्हाधधकारी, नाशिक याींच्या अहिालानुसार सदर बाींधकामाचे मुळ प्राकलन सन 
२००४-०५ च्या दरसूची नुसार रुपये १,६९,५२,८६९/- इतके तयार केले होते. सन २००७-०८ च्या 
दरसूचीनुसार तयार केलेल्या रुपये ३,१७,८४,०००/- रक्कमेच्या अींदािपत्रकास ताींत्रत्रक मान्यता 
घेण्यात आली. या प्रकरणी अननयशमतता झाली नसल्याचे जिल्हाधधकारी याींनी नमूद केलेले 
आहे. 
  

___________ 
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मालेगाांव (जि.नाशशि) मनपा के्षत्रािररता पोलीस आयुक् तालयाची  र्ापना िरणेबाबत 

(२)  ५२८९ (१०-०४-२०१५) डॉ.अपूवथ हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (जि.नाशिक) िहराचा िाढता विस् तार, प्रचींड लोकसीं् या िाढ, सींिेदनशिलता 
तसेच महानगरपाशलका स् थापन होिून चौदा िषायचा झालेला कालािधी विचारात घेता मालेगाींि 
महानगरपाशलका िेत्राकररता पोलीस आयुक् तालय स् थापन करण्याचे िासनाच्या ननदियनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मालेगाींि महानगरपाशलका िेत्राकररता पोलीस आयुक् तालय स् थापन 
करण्याबाबत िासनान ेकोणता ननणयय घेतला िा घेण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, िहराींतगयत कायदा ि सुव् यिस् थेच् या दृष ्ीकोनातून तसेच गतकाळातील 
घडलेल् या गींभीर घ्नाींच ेपाश ियभुमीिर मालेगाींि येथे पोलीस आयुक् तालय स् थापन करण्याबाबत 
िासनाचे धोरण काय आहे ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१), (२) ि (३) मालेगाींि (जि.नाशिक) येथे पोलीस 
आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताि िासनास फेरसादर करण्याबाबत पोलीस 
महासींचालक, म.रा. मुींबई याींना कळविण्यात आले आहे. तथावप पोलीस महासींचालकाींकडून 
अद्याप प्रस्ताि प्राप्त झालेला नाही. 

___________ 
 

खािगीिरणातून शासिीय ननवास र्ाने बाांधून देणा-या 
वविासिाांना ज् यादा चटईक्षेत्र देण्याबाबत 

 
(३)  १३६६१ (२२-१२-२०१५).   अॅड.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासकीय िसाहती उभारण् यासाठस स् ितींत्रपणे विकास ननयींत्रण ननयमािली िारी करणाऱ् या 
िासनाने खािगीकरणातून िासकीय ननिासस् थाने बाींधून देणा-या विकासकाींना प्रोत् साहनात् मक 
ज् यादा च्ईिेत्र देण् याच ेठरविले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननणययाचे स् िरूपप काय आहे, 
(३) सदर िागा िेत्रफळ देण् याचा लाभ कोणकोणत् या विकासकाींनी घेतला आहे ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०२-२०१७) : (१) िासनाने बहृन्मुींबई विकास ननयींत्रण ननयमािली, 
१९९१ मध्ये िासन, िासनाची प्राधधकरणे तसचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलका याींच्या कमयचारी 
ननिासस्थानासाठस ददनाींक २/९/२०१५ रोिीच्या अधधसूचनेन्िये फेरबदल मींिूर केलेले आहेत. 
त्यानुसार अिा कमयचारी ननिासस्थानासाठस ३.०० च्ई िेत्र ननदेिाींक अनुजे्ञय असनू    
१८.०० मी. ि त्यािरील रुीं द रस्त्यास सन्मुख असलेल्या ४००० चौ.मी. ि त् यािरील भूखींडासाठस 
४.०० च्ई िेत्र ननदेिाींक अनुजे्ञय करणेत आलेला आहे. त्याचप्रमाणे खािगी िमीन मालकाींनी 
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अिा कमयचारी ननिासस्थानासाठस त्याींचा भूखींड उपलब्ध करुन ददल्यास िरीलप्रमाणे च्ईिेत्र 
ननदेिाींक उपलब्ध राहणार आहे. खािगी िमीन मालकाींस त् याचा भूखींड मुींबई बे् िहरामध्ये 
असल्यास ४०% प्रोत्साहनात्मक च्ई िेत्र ननदेिाींक ि मुींबई उपनगर िेत्रामध्ये असल्यास 
८०% प्रोत्साहनात्मक च्ई िेत्र ननदेिाींक उपलब्ध राहणार आहे. 
(२) ि (३) यासींदभायतील प्रकल्पाींना मींिूरी देणेच े अधधकार विननयमातील तरतूदीनुसार 
महापाशलका आयुक्त याींच े अध्यितेखाली गठसत असलेल्या सशमतीस आहेत. याकररता 
िासनाचे मान्यतेची आिशयकता नाही. सदर ननणययाची अींमलबिािणी सुरुिात होत आहे. 

___________ 
 

ऑटोररक्षा आणण टॅक्सीसाठी हिीम सशमती रद्द िरून नववन सशमती नेमण्याबाबत 
(४)  १५०८६ (२७-०४-२०१६)   श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७६६७ ला हदनाांि १६ 
िुलै, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऑ्ोररिा आणण ्ॅक्सीसाठस हकीम सशमती रद्द करूपन िासनाने नविन सशमती नेमली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे ि नव्या सशमतीचे काययिेत्र काय आहे, 
(३) असल्यास, ऑ्ोररिा आणण ्ॅक्सीचालकाींच्या मागण्या काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (१४-०३-२०१७) : (१) ि (२) राज्यातील ऑ्ोररिा आणण ्ॅक्सीचे भाडदेर 
सूत्र ननजशचत करण्याकररता सन २०१२ मध्ये हकीम सशमती नेमली होती हकीम सशमतीच्या 
अहिालातील शिफारिीनसुार मागील ३ िषांमध्ये ऑ्ोररिा आणण ्ॅक्सी याींच े ननजशचत 
करण्यात आलेले भाडदेर आणण प्रत्यिातील भाििाढ याींचा तुलनात्मक अभ्यास करुन हकीम 
सशमतीच्या अहिालातील शिफारिीिर पुनवियचार करण्याकररता ददनाींक १०/१०/२०१६ च्या िासन 
ननणययान्िये श्री.बी.सी. ख्ुआ याींच्या अध्यितखेाली सशमती स्थापन करण्यात आली आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
मागासवगीय ववद्यार्थयाथचे शशष्ट्यवतृ्तीचे अिथ ऑनलाईन ऐविी ऑफलाईन पध्दतीन ेघेण्याबाबत 
(५)  १५२१० (२८-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश र्ाांगडडया, श्री.नागोराव गाणार :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागासिगीय विद्याथीिगायसाठस सामाजिक न्याय विभागातफे शिषयितृ्ती योिना 
राबविण्यात येत असून त्यासाठस ऑनलाईन अिय मागविण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑनलाईनव्दारे ककती अिय प्राप्त झाले आहेत, उपरोक्त ऑनलाईन प्रणालीमध्ये 
विद्यालय ि विद्याथी याींना अनेक अडचणी येत असल्यान ेऑनलाईन अिय स्िीकारण्याची 
मुदत िारींिार िाढविण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ऑनलाईन ऐििी ऑफलाईन पध्दतीने अिय स्िीकारण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. राििुमार बडोले (०९-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) सन २०१५-२०१६ िषायकरीता एकूण १६,७१,७४० अिय प्राप्त झालेले आहेत. विद्यार्थयांनी 
मुदतीत अिय न भरल्यामुळे ददनाींक ३१ माचय, २०१६ पयतं मुदत िाढ ददलेली आहे. 
(३) ऑफलाईन अिय स्िीकारण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन नाही.  

___________ 
महाववद्यालयातील शशष्ट्यवतृ्ती शमळणाऱ्या मागासवगीय ववद्यार्थयाांची सांख्या िमी झाल्याबाबत 
(६)  १९२५९ (२७-०४-२०१६)   श्रीमती जमता वाघ : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िैिणणक सींस्थाना त्याींच्याकड े अनसुूधचत िाती, िमाती, भ्क्या विमुक्त 
िाती, एस बी सी विद्यार्थयांची ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आदेि सामाजिक न्याय विभागान े
ददले असण,े त्यानुसार ददनाींक १५ िानेिारी, २०१६ पयतं ११ हिार ७१२ महाविद्यालयाींनी 
केलेल्या नोंदणीत चार प्रिगायतील १४ लाख १२ हिार ४६४ विद्याथी असल्याचे नोंदविले 
असण,े मागील िषी (२०१४ -२०१५) १२ हिार ८५ महाविद्यालयाींनी िरील चार प्रिगायतील १६ 
लाख ७७ हिार ६१० विद्यार्थयांची नोंद केलेली असण,े परींतु या िषी ही सीं्या कमी होऊन 
१४ लाख १२ हिार ४६४ असून २ लाख ६५ हिार १४६ न े ती कमी झालेली असणे. या 
प्रिगायतील फक्त एकच विद्याथी असलेली एकूण ४७५ महाविद्यालये असल्यामुळे सदर 
शिषयितृ्तीमध्ये गैरव्यिहार झाला असल्याचे ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय ि त्यानुसार िासनान े कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राििुमार बडोले (०९-०३-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील खािगी साविाराांवर दाखल िेलेल्या गुन्हयाांबाबत 
(७)  १९४०६ (१९-०८-२०१६)   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) किायच्या िसुलीसाठस बाींधकाम व्यािसानयक श्री.अमोल पिार ि पत्नी श्रीमती रोदहणी पिार 
याींच्यासह दोन लहान मलुाींना ठार मारण्याची धमकी देऊन दहित मािविणा-या मदहलेसह 
बारा खािगी सािकाराींचा अ्कपिूय िामीन फे्ाळण्यात आल्याची घ्ना माहे म,े २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिा प्रकारे सींपणूय महाराषर राज्यात सािकाराींविरोधात ककती गुन्हे दाखल 
करण्यात आले आहेत तसचे कोणत्या कोणत्या कलमान्िये गुन्हे दाखल केले िा करण्यात येत 
आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करूपन कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
     तथावप तद्नींतर ददनाींक २०/०६/२०१६ रोिी मा.उच्च न्यायालयाने दहित मािविणाऱ्या 
मदहलेसह बारा आरोपीींना अ्कपूिय िामीन मींिूर केलेला आहे. 
(२) सींपूणय महाराषर राज्यात खािगी सािकाराींविरोधात १०९ गुन्हे दाखल करण्यात आलेले 
आहेत. हे सिय गुन्हे महाराषर सािकारी अधधननयमाच्या विविध कलमान्िये गुन्हे दाखल केलेले 
आहेत. 
(३) सदर प्रकरणी कफयायदीचे तक्रारीिरुन १४ आरोपीींविरुध्द िुना राििाडा पोलीस स््ेिन, 
कोल्हापूर येथ े गु.र.नीं. ७७/२०१६ भा.दीं.वि. कलम ३८५, ३८६, ५०६, ५०४, ३४ सह महाराषर 
सािकारी अधधननयम २०१४ चे कलम २३, ४२, ३९, ४५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला 
आहे. गुन्हा तपासािर आहे. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्य शासनाच्या “आपले सरिार” वेब पोटथल मध्ये सुसूत्रता आणण्याबाबत 
 

(८)  १९५४७ (१९-०८-२०१६)  श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागररकाींच्या तक्रारी मा. मु्यमींत्री याींचेपयतं पोहोचविण्याच्या हेतूने सुरु करण्यात आलेली 
"आपले सरकार" िेब पो य्लिर “केिळ तुमच्या तक्रारीची नोंद घेतली” ि “आपली तक्रार क्लोि” 
एिढेच उत्तर शमळत असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पो य्लिर तक्रारीची केिळ नोंदणी होत ेमात्र तसा सींदेि सींबींधधताींना शमळतो, 
नोंदणी सोबतच ही तक्रार क्लोि (बींद) केल्याचा सींदेि येतो मात्र काय काययिाही झाली, तक्रार 
कोणाकड,े चौकिी िा काययिाहीसाठस पाठिली गेली याचा कुठेही बोध होत नसून एखादया 
नागररकाींने आपल्या तक्रारीच ेकाय झाले आहे हे विचारण्यासाठस पो य्लिर िारींिार भे् ददली 
तरी तुमची तक्रार नोंदिली गेली एिढेच उत्तर शमळत असल्याच ेननदियनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पो य्लची तपासणी करूपन यात सुसूत्रता आणण्यासाठस िासनान े कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०३-२०१७) : (१) नाही. 
     िस्तुजस्थतीिर आधाररत नाही. 
(२) आपले सरकार या पो य्लिर नागररकाींना त्याींच्या तक्रारीच ेननराकरण झाल्याबाबतचा केिळ 
सींदेि त्याींच्या ईमेल आयडी तसेच मोबाईल फोनिर पाठविला िातो. मात्र अींनतम उत्तर 
पाहण्यासाठस तक्रारदारान े िेब पो य्लिर लॉगीन करुन त े पाहण े आिशयक असते. कारण 
अनेकदा उत्तरामध्ये काही दस्तऐिि अींतभूयत असतात. अियदारास तक्रारीची सद्य:जस्थती ि 
सविस्तर उत्तर पो य्लिर “तक्रारीचा मागोिा” या िीषायखाली उपलब्ध असून तक्रार दाखल 
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झाल्यानींतर ती नोडल अधधकाऱ्याींकडून प्रत्यि काययिाहीसाठस सींबींधधत अधधकारी/िेत्रत्रय 
अधधकारी याींना पाठविली िात नाही तोपयतं नतची जस्थती “सादर” अिी असत.े त्यानींतर 
तक्रारीिर होत असलेल्या काययिाहीनुसार तक्रारीची सद्य:जस्थती “सादर”, “काययिाही सुरु”, 
“ननराकरण” ि नागररकाींनी काययिाहीिरील स्ित:चे अशभप्राय नोंदविल्यािर तक्रारीची जस्थती 
“बींद” याप्रमाणे विविध ्प्प्यानसुार ददसून येते. 
(३) सदर िेबपो य्ल सुरु झाल्यापासून नागररकाींकडून प्राप्त सुचनानसुार तसेच आिशयकतेनसूार 
पो य्लमध्ये िेळोिेळी सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. भविषयातही आिशयकतेप्रमाण े
सुधारणा करण्यात येतील. 
(४) प्रश न उद्भ् ाित नाही.  

___________ 
पार्री (जि.परर्णी) येर्ील श्री.साईबाबा िन्मर्ूमी 
 वविासासाठीचा ववशेष आराखडा मांिूर िरण्याबाबत 

(९)  १९६०३ (१९-०८-२०१६)   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११७७० ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदर्ाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (जि.परभणी) येथील श्री साईबाबा याींच्या िन्मभूमीच्या विकासासाठसचा वििेष 
आराखडा मींिूर करण्याबाबत मा.मु्यमींत्री महोदयाींनी जिल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकडून 
अहिाल मागविला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, साईबाबाींच्या िन्मभूमी विकासाबाबत त्रबहारचे राज्यपाल महोदयाींनी 
मा.मु्यमींत्री याींना माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान सूचना पत्र पाठविले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हाधधकारी, परभणी याींनी वििेष आराखडा मा.म्ुयमींत्री याींचे कायायलयाकड े
सादर केला आहे काय, तद् नुसार सदरील आराखडा मींिूर करण्याबाबत कोणती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) : (१) जिल्हाधधकारी, परभणी याींनी श्री.साईबाबा याींच्या 
िन्मभूमीचा आराखडा सादर करण्याबाबत मु्यधधकारी, पाथरी नगरपररषद याींना सूधचत केले 
आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) नगरपररषद, पाथरी याींच्यामाफय त विकास आराखडा तयार करण्यासाठस ददनाींक 
२६/१०/२०१५ रोिी सियसाधारण सभेने मींिूरी ददली आहे. त्यानषुींगाने ननविदा प्रकक्रया पूणय 
करुन ददनाींक ०६/०६/२०१६ रोिी प्रकल्प सल्लागार याींना कामाच ेआदेि ददलेले आहेत. सदर 
प्रकल्प सल्लागार याींच्यामाफय त विकास आराखडा बनविण्याचे काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 

___________ 
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नाशशि पोलीस आयुक्तालयाांतगथत प्रताववत नवीन पोलीस ठाण्याांना मांिुरी शमळण्याबाबत 
(१०)  १९७०५ (२३-०८-२०१६)   डॉ.अपूवथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८३२३ ला हदनाांि १३ 
एवप्रल, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाशिक महानगर पररसरातील कायदा ि सुव्यिस्थेच्या दृष्ीने सात निीन पोलीस ठाणे 
स्थापन करण्याच्या ननणययाींतगयत पोलीस आयुक्त, नाशिक िहर याींच्या आस्थापनेिर ननमायण 
कराियाची उियररत तीन पोलीस ठाणे पद ननशमयतीच्या नतसऱ् या त े पाचव्या ्प्प्यात ननमायण 
करण्याचे विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त विचाराधीन असलेल्या बाबीींिर िासनान े कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, महानगर पररसरातील चेन स्नॅधचींग, खुन, चोऱ् या, ्ोळी युध्द अिा प्रकाराींना 
आळा घालण्याच्या दृष्ीन े िनतेकडून केली िाणारी मागणी आणण निीन पोलीस ठाणे 
ननशमयतीची असलेली आिशयकता पाहता उक्त पोलीस ठाणे केव्हापयतं स्थापन होणे अपेक्षित 
आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) गहृ विभाग, िासन ननणयय ददनाींक ४ माचय, २०१४ अन्िये पोलीस आयुक्त, नाशिक 
िहर याींच्या आस्थापनेिर म्हसरुळ ि मुींबई नाका पोलीस ठाणे ि विविध सींिगायतील ४४२ पदे 
ननमायण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत राज्य पोलीस दलामधील 
पदननशमयतीच्या दसुऱ्या ्प्प्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन आहे. तथावप नतसऱ्या त े
पाचव्या ्प्प्यातील पदननशमयतीचा प्रस्ताि पोलीस महासींचालकाींकडून िासनास प्राप्त झालेला 
नाही. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

परर्णी येर्ील पोलीस ननरीक्षिास ननलांबबत िरण्याबाबत 
(११)  १९७१० (२३-०८-२०१६)   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेतकऱ्याींची आधथयक अडिणूक करणाऱ्या तसेच कारिाई करण्याचे अधधकार नसताींनाही 
िाणीिपुियक त्रास देणाऱ्या परभणी येथील पोलीस ननरीिक श्री.घोरबाींड याींच्या कारभाराची 
चौकिी करूपन त्याींना ननलींत्रबत करण्यात यािे अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक 
२० एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास पोलीस महासींचालक, मुींबई याींच्याकड े लेखी 
ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील तक्रारीप्रमाणे सिय मुद्याींची सविस्तर चौकिी करूपन दोषी पोलीस 
ननरीिकास ननलींत्रबत करण्यात आले आहे काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) : (१) सदर प्रकरणी स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
दद.१८/०४/२०१६ रोिी मा.मु्यमींत्री, पोलीस महासींचालक ि विभागीय पोलीस महाननरीिक, 
नाींदेड याींच्याकड ेलेखी ननिेदन ददले आहे. 
(२) सदर प्रकरणाची चौकिी उपविभागीय पोलीस अधधकारी, परभणी याींनी केली असून 
चौकिीत पोलीस ननरीिक, श्री.अिोक घोरबाींड याींनी केलेली काययिाही ननयमानुसार केली 
असल्याच ेननषपन्न झाले आहे. 
     तसेच त्याींनी कोणत्याही प्रकारची ननयमबाह्य काययिाही केली नसल्यान ेत्याींच्याविरुध्द 
कोणतीही काययिाही करण्यात आलेली नाही. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील पवई तलावाच ेप्रदषुण रोखण्याबाबत 
  

(१२)  १९७८३ (२३-०८-२०१६)  श्री.वविय ऊफथ  र्ाई धगरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील पिई तलािात दवुषत पाणी सोडल्यामुळे तलािाच े रुपाींतर ग्ारामध्ये झाले 
असून तलािातील िाढत्या प्रदषुणामुळे त्यातील िलचर देखील हळूहळू नष् होत असल्याच े
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, सन २००६ मध्ये तलािाच्या ििळील पररसराच े सिुोशभकरण करण्यासाठस 
महापाशलकेच्याितीने खचय करण्यात आलेले रुपये १०० को्ी िाया गेले असल्याचे ननदियनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी करूपन पिई तलािाच्या सींिधयनासाठस 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २००६ मध्ये बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफय त तलािाच्या ििळील पररसराच े
सुिोशभकरण करण्यात आले असनू, त्यासाठस रुपये ३३.९९ को्ी इतका खचय झाला आहे. 
     तथावप, खचय करण्यात आलेली रक्कम िाया गेली हे खरे नाही. 
(३) ि (४) पिई तलािाच्या सींिधयनासाठस महानगरपाशलकेमाफय त पुढीलप्रमाणे काययिाही 
करण्यात येत आहे :- 

 पिई तलािाचे ि त्यािर असणाऱ्या सींयींत्राचे परररिण ि प्रचालन केले िाते. 
 पिई तलािाची गुणित्ता सुधारण्यासाठस कॉम्प्रेसर ि हिचेे बुडबुड ेसोडणारे एरर्सय 

इत्यादी यींत्र ेबसविण्यात आली आहेत. 
 तलाि स्िच्छ करण्यासाठस िलपणय िनस्पती काढण्याची काम हाती घेण्यात आली 

आहे. 
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 पिई तलाि ि त् याच्या काठािरील उियररत भागाचा विकास, सौंदयीकरण ि तलािात 
होणाऱ्या साींडपाण्याचा विसगय थाींबविण्यासाठस कायमस्िरुपी उपाययोिना करुन सींपूणय 
तलािाच े पुन:रुज्िीिन इत्यादी विषयाींमधील तज्ञ िास्तुवििारद/सल्लागार नेमून 
आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

परर्णी शहर पाणीपुरवठा योिनतेील गैरप्रिाराांबाबत 
  

(१३)  १९८७५ (२३-०८-२०१६)   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी िहरातील िाढीि पाणीपुरिठा योिनेत अधधकारी ि कीं त्रा्दार याींनी सींगनमत 
करुन केलेल्या गैरप्रकाराींची ि ननयमभींगाींची सधचि स्तरािरील अधधकाऱ्याींमाफय त चौकिी 
करण्याचे आदेि मा.मु्यमींत्री महोदयाींनी सन २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ददले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, पाणीपुरिठा योिनेतील गैरप्रकारास िबाबदार असणाऱ्या अधधकारी/कीं त्रा्दार 
याींची चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय ननषपन्न झाले तसचे दोषीींिर कोणती िबाबदारी ननजशचत 
करण्यात आली आहे, 
(४) तसेच, परभणी िहरिासीयाींना पुरेस े पाणी उपलब्ध व्हाि े यासाठस िासनाने कोणती 
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     युआयडीएसएसएम्ी योिनेंतगयत परभणी िहराच्या पाणीपुरिठा योिनेबाबत प्राप्त 
झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगान ेसदस्य सधचि, महाराषर िीिन प्राधधकरण याींचेस्तरािर चौकिी 
करण्याबाबतच्या सचूना िून, २०१६ मध्ये देण्यात आल्या आहेत. 
(२), (३), (४) ि (५) यआुयडीएसएसएम्ी योिनेंतगयत परभणी िहराच्या पाणीपुरिठा 
योिनेबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने सदस्य सधचि, महाराषर िीिन प्राधधकरण 
याींचेस्तरािर चौकिी करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सदर चौकिी अहिाल 
िासनास अद्याप प्राप्त झालेला नाही. सदर प्रकरणी चौकिी पणूय करुन अहिाल तात्काळ 
सादर करणेबाबत ननदेि महाराषर िीिन प्राधधकरणास देण्यात आले आहेत. 
  

___________ 
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सोलापूर शहरात वच्छ र्ारत शमशन अांतगांत वैयजक्ति व 
सावथिननि शौचालये बाांधनू देण्याबाबत 

(१४)  २०३५१ (२४-०८-२०१६)  श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जिल्हयातील िौचालय योिनेकररता कें द्र िासनाच् या स्िच्छ भारत शमिन अींतगयत 
सोलापूर महानगरपाशलकेला रुपये २ को्ी शमळाले असनू त्यािर कोणतीही काययिाही न 
केल्यान ेसदर रक्कम दीड िष ेविना िापर अखधचयत रादहल्याच ेननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर िहरात स्िच्छ भारत शमिन अींतगयत “हगणदारी मुक्त 
िहर” महानगरपाशलकेने राबविलेल्या वििेष मोदहमेत विविध दठकाणी ३ हिार ११७ िण 
उघडयािर प्रात:विधी करताना ननदियनास आल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयुक्त, सोलापूर महानगरपाशलका याींनी ददनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रोिी सिय 
विभागीय अधधकाऱ् याींना लेखी पत्र पाठिून िौचालयाकररता िागेची मादहती दोन ददिसात नगर 
अशभयींता कायायलयाला कळिािी असे कळविले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी करुन आयुक्त, सोलापूर महानगरपाशलका 
याींचे आदेिाचे ि हगणदारी मुक्त धोरणाचे पालन न करणाऱ्या महानगरपाशलकेच् या सींबींधधत 
अधधकाऱ्याींिर कारिाई करण्याबाबत ि िेथ े गरि असेल तेथ े िैयजक्तक ि साियिननक 
िौचालये बाींधून देण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) स्िच्छ महाराषर अशभयान (नागरी) अींतगयत सोलापूर 
महानगरपाशलकेस िैयजक्तक िौचालय बाींधकामाकरीता रुपये ११.३४ को्ी वितरीत करण्यात 
आले होत.े त्यापकैी रुपये ९.८४ को्ी एिढा ननधी िैयजक्तक िौचालय बाींधकामाकरीता पात्र 
लाभार्थयांना िा्प करण्यात आला आहे. तसेच, सामुदानयक िौचालय बाींधकामाकरीता रुपये 
१.१५ को्ी अनुदान िासनामाफय त सोलापूर महानगरपाशलकेस वितरीत करण्यात आले आहे. 
सदर ननधी सामूदानयक िौचालय बाींधकाम करण्याकामी ददनाींक १४/९/२०१६ रोिी कायायरींभ 
आदेि (work order) देण्यात आले आहेत. त्यानुषींगाने िहरातील िौचालयाची सीं्या कमी 
असलेल्या दठकाणी ११० शस् िौचालयाींचे बाींधकाम सुरु आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     स्िच्छ महाराषर अशभयान (नागरी) अींतगयत सोलापूर महानगरपाशलकेच्या गुड मॉननगं 
पथकास ९३ दठकाणी ३,११७ नागरीक उघड्यािर प्रात:विधी करताना आढळले होते. परींत,ु 
सद्य:जस्थतीत त्याींची सीं्या ६१७ आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     आयुक्त, सोलापूर महानगरपाशलका याींनी िौचालयाकरीता िागा ि शस्ीची सीं्या 
याबाबतची मादहती दद.२९/४/२०१६ रोिी विभागीय कायायलयाकडून मागविली होती. 
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(४) ि (५) स्िच्छ महाराषर अशभयान (नागरी) अींतगयत प्राप्त ननधीतून ददनाींक १३/२/२०१७ 
पयतं १०,०५४ एिढ्या िेयजक्तक िौचालयाच े बाींधकामपूणय करण्यात आले आहेत. तसचे 
िौचालयाची सीं्या कमी असणाऱ्या दठकाणी ११० सी् सामुदानयक िौचालयाच ेबाींधकाम सुरु 
आहे. 

___________ 
 

अहमदनगर जिल्हयात नवीन पोलीस ठाणे िायाथजन्वत िरण्याबाबत 
  

(१५)  २०५१६ (२३-०८-२०१६)  डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांिय दत्त :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल्हयात निीन पाच पोलीस ठाण्याींना प्रिासकीय मींिूरी शमळल्याची घोषणा 
मा.गहृ राज्यमींत्री याींनी केली असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील जिल्हयाचा भौगोशलकदृष्या असलेला विस्तार तसेच िाढत्या 
गुन्हेगारीला प्रनतबींध करण्याच्या दृष्ीने उपरोक्त मींिूरी प्राप्त झालेली पोलीस ठाणे कायायजन्ित 
करण्याबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) राज्य पोलीस दलातील पदननशमयतीच्या पदहल्या ्प्प्यामध्ये गहृ विभाग िासन 
ननणयय ददनाींक ०४/०३/२०१४ अन्िये पोलीस अधधिक, अहमदनगर याींच्या आस्थापनेिरील 
सोनई पोलीस ठाण्याचे विभािन करुन िननशिींगणापूर पोलीस ठाणे ननमायण करण्यात मान्यता 
देण्यात आली आहे. पदननशमयतीच्या दसुऱ्या ्प्प्यामध्ये पोलीस अधधिक, अहमदनगर याींच्या 
आस्थापनेिर बोधेगाि, देिळाली ि शमरि येथ े पोलीस ठाणे ननमायण करण्याचे प्रस्तावित 
करण्यात आले आहे. सदर पदननशमयतीच्या दसुऱ्या ्प्प्यािर वित्त विभागाने उपजस्थत केलेल्या 
मुद्याींच्या अनुषींगान े पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्याकडून मादहती 
मागविण्यात आली आहे. तसेच, पदननशमयतीच्या नतसऱ्या त े पाचव्या ्प्प्यामध्ये कोतिाली 
पोलीस ठाण्याचे विभािन करुन निीन कडगेाींि पोलीस ठाणे ननमायण करण्याची बाब पोलीस 
महासींचालक याींच्या कायायलयाच्या विचाराधीन असून त्याींनी पारनेर पोलीस ठाण्याचे विभािन 
करुन निीन ्ाकळी ढोकेशिर पोलीस ठाण ेननमायण करण्याबाबत वििेष पोलीस महाननरीिक, 
नाशिक पररिेत्र याींचे अशभप्राय मागविले आहेत. 
  

___________ 
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बहृन्मुांबई महानगरपाशलिेन ेरमारतीांवर मोबाईल टॉवर उर्ारण्यास 
परवानगी देण्याचा ठराव मांिूर िेल्याबाबत 

(१६)  २०६३७ (२४-०८-२०१६)  श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई िहरातील राज्य िासनाच्या ि बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या ११६० 
इमारतीींिर एक रुपया प्रती चौरस मी्र दराने मोबाईल ्ॉिर ि अन्य सींबींधधत उपकरणे 
उभारण्यास दरूसींचार कीं पन्याींना परिानगी देण्यासींबींधीची योिना महापाशलकेने आखलेली असनू 
महापाशलकेच्या सुधार सशमतीन ेयाबाबतचा ठराि मींिूर करूपन तो स्थायी सशमतीकड ेपाठविला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ठराि कायदेिीर आहे काय ि त्याबाबत िासनाची मींिूरी घेतली आहे 
काय, तसेच यासींदभायत माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान सुरु करण्यात आलेली चौकिी 
पूणय झाली आहे काय, त्यात काय ननषपन्न झाले ि तद्नसुार कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, खािगी इमारतीींिर मोबाईल ्ॉिसय उभारण्यासाठस प्रती िषी २४ त े३० लाख रुपये 
द्याि े लागतात ि बेस््न े रुपये ३.५० लाख िुल्क आकारुन त्याींच्या इमारतीींिर ्ॉिसय 
बसविण्यास परिानगी ददलेली असताना महापाशलका एक रुपया िलु्क आकारुन मोबाईल ्ॉिसय 
उभारण्यास परिानगी देण्याच ेठरवित आहे या आधथयक शभन्नतेबाबत िासनान ेचौकिी करुन 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२८-०२-२०१७) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या हद्दीतील 
खािगी, राज्य िासन तसेच, महानगरपाशलकेच्या मालकीच्या इमारतीींिर दरूसींचार स्तींभ, 
मनोरे, उपकरणे, मायक्रोसले इत्यादी उभारण्याबाबतचा प्रस्ताि सुधार सशमती ि स्थायी सशमती 
याींनी अनुक्रमे ददनाींक १६/३/२०१६ ि २७/४/२०१६ रोिी मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम १८८८ 
च्या कलम ९२(क) ि ९२(ड) अन्िये मींिूर करुन तो महानगरपाशलकेच्या मान्यतेकररता सादर 
करण्यात आला आहे. 
     तथावप, महानगरपाशलकेच्या महासभेमाफय त सदर प्रस्तािास मींिुरी देण्यात आलेली नाही. 
(३) ि (४) राज् य िासनाच्या तसचे बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या इमारतीींिर दरूसींचार स्तींभ, 
मनोरे, उपकरणे, मायक्रोसले इत् यादी उभारणी करण्यासाठस कोणतीही परिानगी देण्यात आलेली 
नाही. 
     बेस्् उपक्रमाने इमारतीिर अथिा िशमनीिर मोबाईल ्ॉिसय उभारण्यासाठस 
खालीलप्रमाणे िुल्क आकारुन परिानगी ददलेली 
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अ.क्र. कीं पनीच ेनाि कीं त्रा्ाचा कालािधी भाड्यान े
ददलेली 
दठकाणे 

िावषयक भाड े(रु.) 

१. 
 

ररलायन्स इींन्रा्ेल शल. 
 

०१/०४/२०१३ 
ते 

३१/०३/२०१८ 

५३ ४,००,३९१/- 
प्रनत िागा प्रनतिषय 

२. 
 

इींडस ्ॉिसय शल. 
 

०१/०६/२०१३ 
ते 

३१/०५/२०१८ 
 

६ 
 

२,२०,०००/- 
प्रनत िागा प्रनतिषय 
१०% िाढ 

३. 
(अ) 
 

ररलायन्स जिओ 
इींफोकॉम शल. 
 

२७/०१/२०१५ 
ते 

२६/०१/२०२० 

१४ 
 

४,००,०००/- 
प्रनत िागा प्रनतिषय 
१०% िाढ 

३. (ब) 
 

ररलायन्स इींफोकॉम शल. 
 

१०/११/२०१५ 
ते 

२६/०१/२०२० 
 

१० 
 

४,००,०००/- 
प्रनत िागा प्रनतिषय 
अधधक प्रनतिषय 
१०% िाढ 

  

___________ 
  

सेलु (जि.परर्णी) नगरपाशलिा िायथके्षत्रात बाांधण्यात आलेल्या  
शौचालयाच ेअनुदान लार्ाथर्थयाांना शमळणेबाबत 

  

(१७)  २०६६३ (२३-०८-२०१६)  श्री.सरु्ाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेलु (जि.परभणी) नगरपाशलकेच्या गैरकारभारामळेु स्िच्छ भारत अशभयानाींतगयत अनेकाींनी 
िौचालयाच े बाींधकाम स्ित:च्या खचायन े पुणय केले असले तरी नगरपाशलकेकडून कोणत्याही 
प्रकारच े अनुदान लाभार्थयांना शमळाले नसल्याच े माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी करुन सींबींधधत लाभार्थयांना अनुदान िा्प 
करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) स्िच्छ भारत अशभयानाींतगयत िैयजक्तक घरगुती 
िौचालय बाींधकामासाठस पात्र लाभार्थयांच े अिय मींिूर केल्यानींतर पदहल्या हप्त्याच्या ननधी 
वितरीत करण्यात येतो. िौचालयाचे बाींधकाम पूणय झाल्यानींतर, अियदार ि िौचालयाच े



वि.प. ६ (14) 

बाींधकाम याींचा भौगोशलक ्ॅग केलेला स्िींय सािाींककत फो्ो स्िच्छ भारत अशभयानाच्या 
एम.आय.एस. िर अपलोड केल्यानींतर दसुऱ्या हप्त्याचा ननधी वितरीत करण्यात येतो. सले ू
नगरपररषदेमाफय त िैयजक्तक घरगुती िौचालय बाींधकामाकरीता पात्र लाभार्थयांपैकी १७१० 
लाभार्थयांना रुपये ६०००/- प्रमाण ेपदहला हप्ता ि ८३ लाभार्थयांना रु.६०००/- प्रमाणे दसुरा हप्ता 
वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच िौचालयाच े बाींधकाम पूणय केलेल्या लाभार्थयांस सेल ू
नगरपररषदेमाफय त दसुऱ्या हप्त्याचा ननधी वितरीत करण्याची काययिाही सुरु आहे. 
(२) ि (३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

चांद्रपूर जिल्हयात वाघाांच्या िातडयाची तिरी िरणाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 
 

(१८)  २१४६२ (२३-०८-२०१६)  प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.शमतेश र्ाांगडडया, 
श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील आष्ी मागायिर तलेींगनातील चार आींतरराज्य तस्कराींना िाघाींची 
शिकार करुन त्याींचे कातडयाची तस्करी करताना स्थाननक गुन्हे िाखेच्या पथकान े अ्क 
केल्याची घ्ना ददनाींक ५ म,े २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदियनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, तद् नुसार तस्कराींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०३-२०१७) : (१) ि (२) ददनाींक ०३/०५/२०१६ रोिी ४ व्यक्ती 
अिैधररत्या िाघाच ेचामड ेताब्यात बाळगून अींतर राज्यीय िाहतकू करीत असताींना आढळून 
आले असता स्थाननक गुन्हे िाखा, चींद्रपूर याींनी त्याच्याकडून एक िाघाच ेचामड े ि मो्ार 
सायकल िप्त करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणाचा पुढील तपास िन पररिेत्र अधधकारी, 
धाबा याींच्याकड ेआरोपीसहीत हस्ताींतरीत करण्यात आला असून सींबींधधताींिर पीओआर क्रमाींक 
०८/२०१३ कलम ९, ३९, ४४ (१) (अ), ४८ (अ), ४९ (ब), ५०, ५१ िन्यिीि सींरिण 
अधधननयम, १९७२ अन्िये गुन्हा नोंद असून नमूद प्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील महापाशलिा, नगरपाशलिा व नगरपांचायतीत िचरा प्रकक्रया िें द्र उर्ारण्याबाबत 

(१९)  २२०५५ (२४-०८-२०१६)  आकिथ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महापाशलका, नगरपाशलका आणण नगरपींचायतीमधनू दैनींददन २६८२०.२९ मेरीक 
्न कचऱ्याची ननशमयती होत ेत्यापकैी ६०३६.५०. मेरीक ्न कचऱ्यािरच प्रकक्रया होत असल्याच े
माहे माचय, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दैनींददन कचऱ्याची विल्हेिा् लािण्यासाठस कचरा प्रकक्रया कें द्र उभारण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०२-२०१७) : (१) महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मींडळान े ददनाींक 
१३/१०/२०१६ रोिी प्रशसध्द केलेल्या सन २०१५-१६ च्या िावषयक अहिालानुसार राज्यातील 
महानगरपाशलका, नगरपररषदा, नगरपींचायती आणण क्क मींडळ काययिेत्रात दररोि २१,८६७ 
मेरीक ्न कचऱ्याची ननशमयती होते. त्यापैकी ६६९१ मेरीक ्न कचऱ्यािर प्रकक्रया करण्यात 
येते. 
(२) स्िच्छ भारत अशभयानाींतगयत राज्यातील प्रत्येक नागरी स्थाननक स्िराज्य सींस्थेन ेिहराची 
गरि ओळखून तसेच नागरी घनकचरा (व्यिस्थापन ि हाताळणी) ननयम २०१६ ि कें द्र 
िासनाने िेळोिेळी सुधारीत केलेले ननयम विचारात घेिून घनकचरा व्यिस्थापनासाठस िहराचा 
सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करणे अपेक्षित आहे. सदर सविस्तर प्रकल्प अहिालास उच्च 
स्तरीय सशमतीची मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर िासनामाफय त अनजेु्ञय ननधी वितरीत करण्यात 
येतो. त्याप्रमाणे राज्यातील ८ नागरी स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या घनकचरा व्यिस्थापन 
प्रकल्पासाठस कें द्र ि राज्य िासनामाफय त एकूण रुपये ७०.७१६६ को्ी एिढा पदहला हप्त्याचा 
ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. राज्यातील इतर नागरी स्थाननक स्िराज्य सींस्थाच े
घनकचरा व्यिस्थापन विषयक प्रस्ताि प्राप्त झाल्यानींतर िासनस्तरािरुन काययिाही करणे 
अपेक्षित आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई लघुवाद न्यायालयाच्या रमारतीतील उद्वाहन दरुुतीबाबत 
(२०)  २२४६५ (१९-०८-२०१६)  श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, अॅड.ियदेव 
गायिवाड : सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई लघुिाद न्यायालयाच्या इमारतीतील तीन उद्िाहन माधगल सहा मदहन्याींपासून 
दरुुस्तीअभािी बींद असल्यान ेसदर न्यायालयात कामकािासाठस येणाऱ्या िकील आणण पिकार 
याींची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सदर उद्िाहन सुरु करण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०३-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
     लघुिाद न्यायालयातील ८ उद्िाहनाींपैकी ६ उद्िाहने आिपािेतो सुरळीत काययरत असून 
विद्यूत ननरीिक (उद्िाहन) याींनी उद्िाहन क्रमाींक ७ ि ८ च्या िाफ््च्या स्थापत्य दरुुस्तीची 
काम े केल्याशििाय सदर उद्िाहन ेचालविणे सुरक्षित नाही अस े त्याींचे अहिालात नमूद केले 
आहे. स्थापत्य दरुुस्तीचे काम प्रगतीपथािर असल्याने उद्िाहन क्रमाींक ७ ि ८ बींद आहेत. 
(२) ि (३) िाफ््च्या स्थापत्य दरुुस्तीच्या कामासाठस सदर उद्िाहने बींद आहेत. उद्िाहन े
दरुुस्ती स्थापत्य दरुुस्तीच्या एकत्रत्रत प्रस्तािास मींिूरीनींतर ननविदा ननजशचती करुन कामे हाती 
घेण्यात येतील. 

___________ 
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बी.टी.िपाशीच्या सधुारीत वाण सांशोधनाबाबत 
 

(२१)  २३४८४ (३०-१२-२०१६)  श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रासायननक ककडनािक प्रनतकार िक्ती विकशसत होण्याच्या ककडी मधील नसैधगयक 
गुणधमायमुळे बी.्ी.कपािीमध्ये बोंड अळी ि इतर रोगाींचा प्रादभुायि झाल्यामुळे सदर 
त्रबयानातील डले््ा-येण्डो ्ोकणझन यामुळे ककडीमध्ये प्रनतकार िमता िाढून िेतकऱ्याींच े मोठे 
नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यातील कृषी विद्यापीठात बी.्ी.कपािीच्या सुधारीत िाण ननशमयतीसाठस 
सींिोधन करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास 
अप्पर मु्य सधचि, कृषी विभाग याींच्याकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी करूपन कपािीच्या निीन सुधाररत िाण 
सींिोधनाबाबत तसेच बी.्ी.कपािीिरील बोंड अळी ि इतर रोगाच्या प्रनतकाराबाबत कृषी 
सींिोधन कें द्र आणण विद्यापीठात अद्याित सींिोधन करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०८-०३-२०१७) : (१) होय. 
     बी.्ी.कापूस वपकातील अळीकरीता विषारी असलेल्या डले््ा एन्डो ्ॉक्झीन या 
प्रधथनामुळे अळयाींचा प्रादभुायि बी.्ी.कापसािर ९० त े १०० ददिसाींपयतं होत नाही. त्यामुळे 
बी.्ी.कापसू पीक बोंडअळयाींसाठस प्रनतकारक आहे. तथावप, चाल ूहींगामामध्ये काही भागामध्ये 
कापूस वपकािर िेंदरी बोंडअळी या ककडीचा प्रादभुायि आढळून आला आहे. अळयाींच्या 
रासायननक कीडनािकाींच्याविरुध्द प्रनतकारिक्ती विकशसत करण्याच्या गुणधमायमुळे िेंदरी 
बोंडअळीमध्ये प्रनतकारिमता तयार झाली असण्याची िक्यता आहे. त्यामुळे मराठिाड्यातील 
काही भागाींमध्ये िेतकऱ्याींच्या िेतािर अळीींचा प्रादभुायि होऊन िेतकऱ्याींचे नुकसान झाले आहे. 
(२) होय. 
(३) राषरीय स्तरािर कें द्रीय कापसू सींिोधन सींस्था, नागपूर याींच्या माफय त कपािीच्या विविध 
सरळ िाणामध्ये क्राय - १ एसी (बीिी १) हा िनकु प्रत्यारोवपत केला असून, खरीप २०१६ 
हींगामामध्ये अिा २१ सरळ िाणाींचे प्रित्र चाचणी प्रयोग देिातील १२ दठकाणी घेण्यात आलेले 
आहेत. या अींतगयत महात्मा फुले कृवष विद्यापीठ, राहुरी याींनी विद्यापीठाने विकशसत केलेला 
आर.ए.सी. - २०२२ हा सरळ िाण (बीिी-१) राषरीय पातळीिर चाचणी प्रयोगामध्ये समाविष् 
केलेला आहे. तसेच महात्रबि, अकोला आणण महात्मा फुले कृवष विद्यापीठ, राहुरी याींच्यामध्ये 
सामींिस्य करारानुसार फुले शे्रताींबरी या कपािीच्या निीन सींकरीत िाणामध्ये बीि-े२ िनुक 
अींतभूयत करण्याच ेकाम अींनतम ्प्प्यात आहे. 
     डॉ.पींिाबराि देिमुख कृवष विद्यापीठ, अकोला याींनी िकेे ॲग्रोिेनेद्क्स शलशम्ेड, 
हैद्राबाद या सींस्थिेी केलेल्या सामींिस्य करारानुसार पीडीकेव्ही िेकेएल-११६ हे बीिी-२ हे बी्ी 
कापसाचे िाण तयार करण्यात आलेले असून हे िाण पररिणासाठस िेतकऱ्याींच्या िेतािर 
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प्रात्यक्षित प्रयोगामाफय त देण्यात आलेले आहे. देिी सरळ िाण (रित, एकेएच ०८१ आणण 
एकेएच ८८२८ यामध्ये बी्ी िनकु ्ाकून बीिी १ (सींकरीत) िाण तयार करण्यात येत आहे. 
    तसेच िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवष विद्यापीठ, परभणीद्िारे विकशसत एनएचएच ४४ 
या लोकवप्रय सींकरीत िाणाच े बीिी २ स्िरुपामध्ये रुपाींतरण करण्याचे काम महाराषर राज्य 
त्रबयाणे महामींडळ, अकोला (महाबीि) सोबत सामींिस्य करारान्िये महाबीि, अकोला येथ े
करण्यात आले आहे. या सींकरीत िाणाच्या बी.्ी.बीिी-२ सींस्करणाचे काम पूणय झाले असून 
त्याच्यादेखील प्रिेत्र चाचण्या कापसू सींिोधन कें द्र, नाींदेड येथे सन २०१६-१७ हींगामामध्ये चाल ू
आहेत. िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवष विद्यापीठ, परभणी अींतगयत नाींदेड येथ े कपािीच े
बी.्ी.(बीिी-१) स्िरुपातील सरळ तथा सींकरीत (बीिी-२) िाण विकसीत करण्याचे काम चालू 
आहे. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही.  

___________ 
 

सावथिननि बाांधिाम ववर्ागातील गैरव्यवहाराबाबत 
 

(२२)  २३५३५ (३०-१२-२०१६)  श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम 
(सावथिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िासनाच्या विविध इमारतीींमधील विद्युत दरुूपस्त्यासाठस सन २०१५ मध्ये साियिननक 
बाींधकाम विभागाच्या विद्युत विभागान ेएकूण ४९ ननविदा प्रकक्रया पूणय करुन कीं त्रा्दाराींना िकय  
ऑडयर देण्याच्या िेि्च्या ्प्प्यात काययकारी अशभयींता याींनी पत्रक काढून या सिय इय-ननविदा 
रद्द केल्या, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, विद्युत विभागाला इय-प्रणाली पुरिणाऱ्या ‘नेक्स्् े्ंडर’ या कीं पनीने केिळ १८ 
ननविदामध्ये फेरफार झाल्याची कबूली ददली असतानाही सियच्या सिय ३९ ननविदा रद्द करण्यात 
आल्यामुळे मजियतल्या कीं त्रा्दाराींशििाय इतर कीं त्रा्दाराने ननविदा भरल्याने प्रकक्रया रद्द 
केल्याचा आरोप ‘इलेजक्रकल कााँरॅक््सय असोशसएिन ऑफ महाराषर’ या सींघ्नेन ेकेला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळुन 
आले ि त्यानुसार साियिननक बाींधकाम विभागातील विद्युत विभागात इय-ननविदा प्रकरणी 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. तथावप मिीतल्या कीं त्रा्दाराींसाठस ननविदा रद्द केली हे खरे नाही. 
(३) या प्रकरणी प्राप्त तक्रारीची सखोल चौकिी करुन अहिाल सादर करण्याबाबत 
व्यिस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळ, मुींबई याींना कळविण्यात 
आले आहे. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

__________ 
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राज्यातील िृषी ववद्यापीठातील ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
(२३)  २४४५५ (३०-१२-२०१६)  श्री.प्रिाश गिशर्ये : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राहुरी, अकोला, परभणी ि दापोली कृषी विद्यापीठात ४४४१ पदे (३४ ्क्के) 
ररक्त असल्याच ेमाहे िून, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे विद्यापीठाींमधील िैिणणक, सींिोधन आणण विस्तार विकासाचे काम 
रखडलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामुळे विद्यार्थयांच्या गुणित्तेिर पररणाम होत आहे, कमयचाऱ्याींिर कामाचा 
बोिा िाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) मा.मु्यमींत्री महोदयाींच ेअध्यितेखाली ददनाींक १९/०५/२०१६ रोिी कृषी विभागाची आढािा 
बैठक सींपन्न झाली या बैठकीत कृवष विद्यापीठाींमधील ररक्त पदाींचा आढािा घेण्यात आला. 
मा.मु्यमींत्री महोदयाींनी कृवष विद्यापीठाींतगयत ररक्त पदाींच्या (वििेषत: शििकिगीय) ५०% 
मयायदेत पदभरतीस सहमती दियविली आहे. यानुषींगान,े आिशयक काययिाहीबाबत कृवष 
विद्यापीठाींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याप्रमाण े विद्यापीठस्तरािर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत काययिाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
 

मराठवाडा िृषी ववद्यापीठ (जि.परर्णी) येर्ील बाांधिामात झाल्याबाबत 
(२४)  २४४८० (३०-१२-२०१६)  श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अमरशसांह 
पांडडत :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडा कृषी विद्यापीठ (जि.परभणी) येथील कोट्यिधी रूपपयाींच्या बाींधकाम गैरव्यिहार 
प्रकरणी महासींचालक, महाराषर कृषी शििण ि सींिोधन पररषद, पुणे याींना चौकिी करूपन 
अहिाल सादर करण्याच ेआदेि िासनान ेददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महासींचालक, पुणे याींनी चौकिी अहिाल िासनाकड ेसादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिी अहिालानुसार दोषी अधधकारी, कमयचारी, कीं त्रा्दार, मिूर सींस्था ि 
इतर अधधकाऱ्याींविरूपध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी सींबींधधत अधधकारी/कमयचारी याींची विभागीय चौकिी सुरु करण्याचे 
महासींचालक, महाराषर कृवष शििण ि सींिोधन पररषद, पुणे याींना ननदेि देण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

िें द्र शासनाच्या अमतृ योिनेंतगथत पाणीपुरवठा आणण  
साांडपाणी प्रिल्पाांची िामे पूणथ िरण्याबाबत 

(२५)  २४५४१ (०४-०१-२०१७)  श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र िासनाच्या अमतृ योिनेंतगयत राज्यातील ४४ िहरातील पाणीपुरिठा आणण साींडपाणी 
प्रककया कामाींच्या रुपये ४५०० को्ीच्या कामाींना माहे िुल,ै २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान मींिूरी 
ददलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननधीपैंकी कें द्र िासनाकडून प्रत्यि ककती ननधी प्राप्त झाला आहे ि 
राज्य िासनाने ककती ननधी उपलब्ध केला आहे, 
(३) असल्यास,  उक्त ननधीतून कोणत्या प्रकल्पाींची काम ेसुरु करण्यात आली आहेत ि त्याींची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उियररत प्रकल्पाींची काम ेसुरु न करण्याची कारणे काय आहेत ि सदर कामे 
केव्हा सुरु करण्यात येणार आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) कें द्र िासन पुरस्कृत अमतृ अशभयानाींतगयत सन 
२०१५-१६ ि सन २०१६-१७ या िषायसाठस रु.४४७९ को्ी ककीं मतीच्या राज्य िासनाच्या 
आराखड्यास कें द्र िासनान ेमान्यता ददली आहे. सदर आराखड्यामध्ये ४५ पाणीपुरिठा ि १३ 
मलननस्सारण प्रकल्पाींचा समािेि आहे. 
(२) सदर मींिूर आराखड्यापो्ी कें द्र िासनाकडून रु.४१८ कोठस इतका ननधी प्राप्त झाला असून 
त्याप्रमाणात राज्य िासन दहशयाचा रु.२०९ को्ी ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
(३) ि (४) राज्य िासनास मींिूर आराखड्यापकैी १३ पाणीपुरिठा प्रकल्पाींची काम ेसुरु झालेली 
आहेत. 
     १९ पाणीपुरिठा ि ३ मलननस्सारण प्रकल्पाींची ननविदा प्रकक्रया सुरु असून उियररत 
प्रकल्पाचे डीपीआर तयार करण्याची काययिाही अशभयान िहराींमाफय त करण्यात येत आहे. 

___________ 
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नागपूर येर्ील महाराष्ट्र प्रशासिीय न्यायाधधिरण (मॅट) च्या  
खांडपीठावर सदयाांच्या ननयुक्त्या िरणेबाबत 

 
(२६)  २४६९६ (०४-०१-२०१७)  श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई 
िगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शमतेश र्ाांगडडया, प्रा.अननल सोले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासकीय अधधकारी कमयचारी याींचेसाठस न्यायाची पदहली पायरी असलेल्या मॅ्च्या 
(महाराषर प्रिासकीय न्यायाधधकरण) नागपूर खींडपीठाचा कारभार अिघ्या एका न्यानयक 
सदस्यािर आला असून तेथील दोन सदस्य ननितृ्त झाल्यामुळे ननयशमत कामाची गती 
मींदािली असून िेकडो प्रकरणात ननकालाची प्रनतिा करािी लागत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने नागपूर येथील खींडपीठािर दोन सदस्याींच्या ननयुक्त्या 
करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     नागपूर खींडपीठातील सदस्य (न्यानयक) हे पद ददनाींक २६/०१/२०१६ पासून तर सदस्य 
(प्रिासकीय) हे पद ददनाींक ०८/०७/२०१६ पासून ररक्त आहे. 
     तथावप, िरील पदे ररक्त झाल्यापासून मुींबई ि औरींगाबाद खींडपीठािरील मा.सदस्य 
कायायलयीन सोयीप्रमाणे नागपूर खींडपीठ येथील प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठस िातात. 
     तर तातडीची प्रलींत्रबत प्रकरणे मुींबई खींडपीठ येथे ननकाली काढण्यासाठस मागविली 
िातात. तर आिशयकतेनसुार निीन प्रकरणे म्ुय खींडपीठ मुींबई येथे ननकाली काढण्यासाठस 
िगय केली िातात. 
     मात्र, िेकडो प्रकरणात ननकालाची प्रनतिा असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे म्हणता येणार नाही. 
(२) सदस्य (न्यानयक) च्या पदासाठसची शिफारस ददनाींक ०८/०३/२०१६ च्या पत्रान्िये कें द्र 
िासनास पाठविण्यात आली आहे. 
     तर सदस्य (प्रिासकीय) च्या पदासाठसची शिफारस ददनाींक २३/११/२०१६ च्या पत्रान्व्ये 
कें द्र िासनास पाठविण्यात आली आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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 बोरगाव (मेघे) (जि.वधाथ) येर्ील महावीर हुपॉन व बायर या  
िां पनीच्या बनावट किटिनाशिाांच ेपॅिीांग होत असल्याबाबत  

(२७)  २४७१६ (३०-१२-२०१६)  श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई 
िगताप, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बोरगाि (मेघे) (जि.िधाय) येथील महािीर नगरातील एका घरात घातलेल्या धाडीत हुपॉन ि 
बायर या नामाींककत कीं पनीच्या बनाि् कक्कनािकाींच े पॅकीींग होत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररषद कृषी अधधकाऱ्याींनी केलेल्या कारिाईत समुारे दोन लाख रुपयाींचे 
सादहत्य िप्त करण्यात आले असून िधाय पोशलसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनुषींगाने गुन्ह्यातील प्रमखु सूत्रधाराींिर िासनान ेकोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१५-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) िहर पोलीस स््ेिन िधाय येथ े ददनाींक २९/०९/२०१६ रोिी कृषी विभागामाफय त 
एफ.आय.आर.क्र. २०६८ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे येर्े प्राधधिरण प्रशासनािडून नागररिाांची लूट होत असल्याबाबत 
  

(२८)  २४७४९ (०४-०१-२०१७)  आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई 
िगताप, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे बाींधकाम पुणयत्िाचा दाखला घेऊनही भूखींडािर ७५ ्क्के बाींधकाम केले नाही अस े
कारण देऊन प्राधधकरण प्रिासन ननयमबाह्य अनतररक्त अधधमूल्याच्या नािाखाली नागररकाींची 
लू् करीत असल्याचे माहे िुल,ै २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राधधकरणाच्या उपरोक्त ननणययाला िासनाची मान्यता नसल्यामुळे अिा 
प्रकारची िसूली बींद करण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) ि (२) वपींपरी धचींचिड निनगर विकास 
प्राधधकरणाच्या सभा क्र.३०८, ददनाींक २८/०१/२०१४ मधील ठरािानुसार सदरचे धोरण 
मान्यतेसाठस राज्य िासनाकड ेसादर करणेस प्राधधकरण सभनेे मान्यता ददली असून प्राधधकरण 
िेत्रातील वितरीत भूखींडािर बाींधकाम परिानगी/पुणयत्ि प्रमाणपत्र प्रकरणी िासन मान्यतेची 
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िा् न पाहता िापर सुरु करण्याचा ठराि पाररत केला आहे. उपरोक्त केलेल्या ठरािानुसार 
अनतररक्त अधधमूल्य िसूली बाबतची काययिाही चाल ूकरण्यात आली आहे. 
     उपरोक्त नमूद ठरािानुसार महाराषर प्रादेशिक ि नगररचना अधधननयम १९६६ चे कलम 
१५९ नुसार प्राधधकरणाच्या भ-ूिा्प ननयमािलीमध्ये समाििे करण्याबाबतचा प्रस्ताि िासनास 
प्राप्त झालेला आहे. याबाबत कायदेिीर बाबी तपासून योग्य तो ननणयय घेण्याच्या अनुषींगान े
काययिाही सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही.  

___________ 
रोिगार हमी योिनेतून फळबाग लागवडीसाठी मांिूरी शमळण्याबाबत 

(२९)  २४८८२ (३०-१२-२०१६)  श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृषी विभागाने रोिगार हमी योिनेतून सन २०१६-१७ िषायसाठस १९ हिार ९७५ हेक््र िेत्र 
फळबाग लागिडीसाठस प्रस्तावित केले असताना िासनान े त्यापकैी केिळ ५१४४ हेक््रिर 
फळबाग लागिडीसाठस रोिगार हमी योिनेतून करण्यासाठस चार मदहन्यानींतर मींिुरी ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
ि त्यानुषींगाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-०३-२०१७) : (१), (२) ि (३) होय, रोिगार हमी योिनेंतगयत फळबाग 
लागिडीसाठस ननयोिन (रोहयो) विभागाकडून ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सन २०१६-१७ 
करीता अधधक ननधी उपलब्ध होण्यासाठस प्रयत्न करण्यात आले. ननयोिन (रोहयो) 
विभागाकडून ददनाींक ३०/०७/२०१६  रोिी सियसाधारण लाभार्थयांसाठस रुपये ८ को्ी ि वििेष 
घ्क लाभार्थयांसाठस रुपये ४ को्ी असा ननधी उपलब्ध असल्याच े कळविण्यात आले. 
त्यानुसार आयक्त कृषी कायायलयाकडून फळबाग लागिडीचा फळवपक / जिल्हाननहाय 
लिाींकाचा फेरप्रस्ताि मागविण्यात आला ि ननधी उपलब्धतनेुसार सदर योिना सियसाधारण 
लाभार्थयांसाठस ३३९४ हेक््र ि वििेष घ्क लाभार्थयासंाठस १७५० हेक््र िेत्रािर राबविण्यास, 
िासन ननणयय ददनाींक २४/०८/२०१६ अन्िये मींिूरी देण्यात आली आहे. 

___________ 
मानसरोवर िॉम्प्लेक्स सहिारी गहृननमाथण (ता.पनवेल, जि.रायगड)  

सांर्ेतील रमारतीांना र्ोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
  

(३०)  २५०७१ (०४-०१-२०१७).   श्री.ख्वािा बेग, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मानसरोिर कॉम्प्लेक्स सहकारी गहृननमायण सींस्था, प्लॉ् नीं.१,२,४,५,१९ ते २६ सेक््र-३१ 
कामोठे (ता.पनिेल, जि.रायगड) या सींस्थतेील १ त े१५ इमारतीींचे बाींधकाम पूणय होिून इमारत 
क्रमाींक १ त े१३ ला सन २००३ मध्ये भोगि्ा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, तथावप इमारत 
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क्रमाींक १४ ि १५ च ेबाींधकाम सन २००४ मध्ये पूणय होिूनही शसडको, बेलापूर याींनी अद्याप 
भोगि्ा प्रमाणपत्र ददले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारत क्रमाींक १४ ि १५ याींना तातडीन े भोगि्ा प्रमाणपत्र देण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी मा.मु्यमींत्री, प्रधान सधचि, नगरविकास ि 
व्यिस्थापकीय सींचालक, शसडको, बेलापूर याींना लेखी ननिेदने ददली आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार याबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) शसडको सींचालक मींडळाच्या ठराि क्र.८८१९ नसुार “पायाभूत सेिा िुल्क” निी मुींबई 
िेत्रामध्ये ददनाींक ४/३/२००४ च्या कायायलयीन आदेिाद्िारे लागू करण्यात आले. विकासकाने 
शसडकोचे “पायाभूत सेिा िुल्क” भरले नसल्यामुळे इमारत क्र. १४ ि १५ ला भोगि्ा 
प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. 

___________ 
शासनाने सीआरपीसी ॲक्टच्या िलम १५६ (३) आणण  
िलम १९० मध्ये सुधारणा िरण्याचा घेतलेला ननणथय 

(३१)  २५१२१ (०४-०१-२०१७)  अॅड.ियदेव गायिवाड, श्री.अननल र्ोसले, श्री.ियवांतराव िाधव, 
श्री.ख्वािा बेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सीआरपीसी ॲक््च्या कलम १५६ (३) आणण कलम १९० मध्ये सुधारणा करण्याचा ननणयय 
िासनाने माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कायद्यामुळे सामान्य नागरीकाींना कोणत ेअधधकार देण्यात आले होत,े 
(३) असल्यास, या कायद्यात सधुारणा केल्यामुळे नागररकाींना त्याींच्या अधधकारापासून िींधचत 
राहािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या कायद्यात सधुारणा न करण्याची काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) ते (४) फौिदारी प्रकक्रया सींदहता १९७३ चे कलम १५६ (३) मधील तरतूदीनसुार 
लोकसेिकाविरुध्द न्यायालयात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात येतात. या तक्रारीमध्ये काही 
तक्रारी ह्या प्रामाणणक ि चाींगले काम करणाऱ्या लोकसेिकाींविरुध्दही असतात. अिा तक्रारीींमळेु 
लोकसेिकाींना त्याींची िासकीय कतयव्य बिािताना अनके िळेा नाहक त्रास सहन करािा लागतो 
ि ककत्येक प्रकरणाींत त्याींच ेमानसीक खच्चीकरण देखील होत असते. 
     याबाबी विचारात घेऊन फौिदारी प्रकक्रया सींदहता (महाराषर सुधारणा) अधधननयम २०१५ 
पारीत करण्यात आला आहे. सदर अधधननयमाच्या अींमलबिािणीचा प्रारींभ ददनाींक १ नोव्हेंबर, 
२०१६ असा ननयत केलेला आहे. या सुधारणेमुळे सामान्य नागरीकाींना त्याींच्या अधधकारापासनू 
िींधचत राहण्याचा प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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वसांतराव नाईि मराठवाडा िृषी ववद्यापीठ परर्णी अांतगथत येणाऱ्या  
ववद्यार्थयाांना ई.बी.सी. ची प्रलांबबत रक्िम अदा िरण्याबाबत 

(३२)  २५१९७ (३०-१२-२०१६)   श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांिय मुांड े:   
सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ४ कृवष विद्यापीठाअींतगयत कृवष महाविद्यालयामध्ये शििण घेणाऱ्या खुल्या 
प्रिगायतील विद्यार्थयांना ई.बी.सी.ची सिलत ददली िात असून िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवष 
विद्यापीठ, परभणी अींतगयतच े विद्याथी िगळता इतर कृवष विद्यापीठाच्या विद्यार्थयांना सन 
२०१५ पयतंची ई.बी.सी. ची रक्कम ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िसींतराि नाईक मराठिाडा कृवष विद्यापीठ परभणीच्या अींतगयत येणाऱ्या 
विद्यार्थयांना सन २०११ त े२०१६ या कालािधीतील ई.बी.सी.ची रक्कम अद्याप शमळाली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करूपन मराठिाड्यातील िेतकऱ्याींची आधथयक 
पररजस्थती लिात घेता सन २०११ ते २०१६ या कालािधीतील ई.बी.सी. ची रक्कम देणेसाठस 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१५-०३-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
राज्यातील सावथिननि बाांधिाम ववर्ागात होत असलेले गैरव्यवहार रोखण्याबाबत 

(३३)  २५३५६ (३०-१२-२०१६)   अॅड.राहुल नावेिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले :  सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साियिननक बाींधकाम विभागाच्याितीने करण्यात येणारे रस्ते, पूल ि 
इमारतीच्या बाींधकाम अथिा दरुुस्तीच्या कामाींतील गैरव्यिहार रोखण्याकरीता ई-ननविदा 
पध्दतीचा अिलींब करण्याचा ननणयय िासनान ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ई-ननविदा पध्दतीमध्ये गैरव्यिहार होत असल्याचे ननदियनास आल्यामळेु 
िासनाकड े बाींधकामाचा प्रस्ताि पाठविण्याची िबाबदारी सींबींधधत अधधकाऱ्याींिर सोपविण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी करूपन साियिननक बाींधकाम विभागात होत 
असलेले सींभाव्य गैरव्यिहार रोखण् यासाठस कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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राज्य शासिीय चतुर्थशे्रणी िमथचाऱ्याांच्या ववववध मागण्यासांदर्ाथत 

  

(३४)  २५३७१ (०४-०१-२०१७)   अॅड.राहुल नाविेर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पावसिर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासकीय चतुथयशे्रणी कमयचाऱ्याींच्या विविध मागण्या प्रलींत्रबत असल्याने ददनाींक २१ 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिीपासून मोचायच ेआयोिन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमयचाऱ्याींच्या मागण्या कोणकोणत्या आहेत, यापैकी कोणत्या मागण्या 
प्रलींत्रबत असून कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उियररत मागण्याींबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०३-२०१७) : (१) ददनाींक २१/९/२०१६ रोिी िासन मान्यता प्राप्त 
नसलेल्या राज्य सरकारी चतुथयशे्रणी कमयचारी मध्यिती सींघ्ना याींनी त्याींच्या विविध 
मागण्याींसींदभायत मा.मु्यमींत्री याींचे नागपूर येथील ननिासस्थानासमोर उपोषणाला बसण्याचा 
इिारा ददला होता. सदर उपोषण सींबींधधताींनी स्थधगत केले होत.े 
(२), (३) ि (४) अनुकीं पा तत्िािर विनाअ् सेिा भरती करणे, सेिा ननितृ्त कमयचाऱ्याींचा ि 
िैद्यकीय कारणास्ति अपात्र ठरलेल्या कमयचाऱ्याींच्या एका पाल्यास सेिेत समािून घेणे, ररक्त 
पदे भरणे, राज्य कामगार विमा निीन महामींडळ रद्द करणे इत्यादी विविध १३ मागण्या राज्य 
िासकीय चतुथयशे्रणी कमयचारी याींनी केल्या आहेत. सदर मागण्याींबाबत म्ुय सधचि याींच े
अध्यितेखाली ददनाींक १६/१/२०१७ रोिी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. प्रलींत्रबत 
मागण्याींच्या अनुषींगाने सींबींधधत विभाग/कायायसनाींना पुढील काययिाही करण्याचे ननदेि देण्यात 
आले आहेत. 

___________ 
राज्यातील शतेिऱ्याांना हठबि शसांचनाांचे प्रलांबबत अनुदान देण्याबाबत 

  

(३५)  २५५५८ (३०-१२-२०१६)   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सुर्ाष झाांबड, श्री.आनांदराव पाटील, 
श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई िगताप, श्री.सांिय दत्त :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनान े गेली चार िष े सातत्याने दषुकाळी पररजस्थतीिी सामना करण्यासाठस राज्यात 
दठबक शसींचन सक्तीच ेकरणाऱ्यािर भर ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या ितेकऱ्याींनी िासनाची पूिय मींिूरी घेिून दठबक शसींचन योिना राबविल्या 
ते िेतकरी तीन िष ेअनुदानापासनू िींधचत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार िेतकऱ्याींना दठबक शसींचनाच ेप्रलींत्रबत अनुदान देण्याबाबत कोणती काययिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणान े ददनाींक 
२५ िून, २०१५ च्या अधधसूचनेन्िये १) े्ंभ ु उपसा शसींचन योिना, २) भीमा (उिनी), ३) 
मुळा, ४) ननम्न मानर, ५) हतनूर, ६) उध्िय ऊस, ७) कान्होळी नाला (नागपूर) ८) अींबोली 
शसींधुदगुय प्रकल्पाच्या लाभिेत्रातील बारमाही वपकाींना िून, २०१८ पयतं सूक्ष्म शसींचनासार्या 
शसींचन पध्दतीचा अिलींब करण्याचे अननिायय  केले आहे. 
(२) सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या िषायतील पुिय सींमती ददलेले रुपये १८५.२२ को्ी 
एिढ्या रक्कमचेे प्रस्ताि प्रलींत्रबत आहेत. 
(३) प्रलींत्रबत प्रकरणाींसाठस ननधी उपलब्ध करुन घेण्यासाठस विभागाकडून काययिाही सुरु आहे. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
पुणे जिल्हयातील र्ामा आसखेड प्रिल्पाबाबत 

(३६)  २५६६१ (०४-०१-२०१७)   श्री.अननल र्ोसले, श्री.ियवांतराव िाधव, अॅड.ियदेव 
गायिवाड, श्री.ख्वािा बेग, श्री.धनांिय मुांड,े अॅड.ननरांिन डावखरे, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल्ह्यातील िडगाींििेरी, खराडी, चींदन नगरसह िहराच्या पूिय  भागासाठस 
“निसींिीिनी ठरणाऱ्या भामा आसखेड प्रकल्पाच्या कामाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(२) तसेच, या प्रकल्पाला आतापयतं ककती खचय आला आहे ि तो ककती कालािधीत पूणय 
करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) भामा-आसखेड प्रकल्पाचक काम अद्याप पूणय झालेले 
नाही. 
(२) ि (३) 

 पुणे येथील भामा-आसखेड धरणातून पुणे िहराला पाणीपुरिठा या प्रकल्पासाठस 
आतापयतं एकूण रक्कम रु.१७२ को्ी खचय झाला आहे. 

 सदर योिनेचे काम डडसेंबर, २०१७ अखेर पूणय होणे अपेक्षित आहे. 
 तथावप, िॅकिेलपासून ६.०० कक.मी. लाींबरच े अिुध्द िलिादहनीच े काम 

प्रकल्पग्रस्ताींच्या विरोधामुळे बींद आहे. 
 त्याअनुषींगान े भामा आसखेड प्रकल्पाचे काम पूणयत्िास नेण्यासाठस पुणे िहरास 

भामा-आसखेड उद्भ् ािािरुन मींिूर पाणी पुरिठा प्रकल्पामधून कुरळी येथून Tapping 
देऊन ५ MLD पाणी (Raw Water) आळींदी नगरपररषदेस उपलब्ध करुन 
देणेबाबतच्या सूचना आयुक्त, पुणे महानगरपाशलका याींना देण्यात आल्या आहेत. 

 सदर प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या आींदोलकाींना ही िस्तुजस्थती कळिून हे आींदोलन 
मागे घेण्याबाबत ि भामा-आसखडे उद्भ् ािािरुन सुरु असलेल्या प्रकल्पाचे काम युध्द 
पातळीतिर पूणय करण्यासाठस आिशयक ती सिय उपाययोिना करणेबाबत सूचना पुणे 
महानगरपाशलकेस देण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
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सेलू (जि.परर्णी) तालुक्यातील पोलीस वसाहतीची दरुवर्ा झाल्याबाबत 
(३७)  २५७२७ (३०-१२-२०१६)   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत 
टिले :   सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सेलू (जि.परभणी) तालुक्यातील पोलीस अधधकारी ि कमयचारी िास्तव्यास असलेल्या 
इमारती मोडकळीस आल्यान ेधोकादायक झाल्याबाबत तक्रारी काययकारी अशभयींता, साियिननक 
बाींधकाम विभाग याींच्याकड े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान करण्यात आल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी करुन सदर इमारतीची दरुूपस्ती करण्याबाबत 
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०३-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. (बहुताींि इमारती ५० िषायपूिीच्या 
असून त्या मोडकळीस आल्या आहेत.) 
(२) सदरील प्रकरणी प्रत्यिात पाहणी केली असता ििळपास सिय ननिासी इमारती मोडकळीस 
आल्या असून या दठकाणी निीन ननिासस्थान ेबाींधण ेआिशयक असल्याचे आढळून आले. 
     सदर इमारतीींची दरुुस्ती करण्यापेिा निीन इमारती बाींधणे योग्य असल्याने निीन 
इमारती बाींधणे प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित आहे. 

___________ 
मुांबई येर्े सहा हिार सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत 

  

(३८)  २५९१८ (०४-०१-२०१७)  श्री.रववांद्र फाटि :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मध्ये चोऱ्या ि दरोड े िाहतुक ननयमाींच े उल्लींघन इत्यादी गुन्ह्याींना आळा 
घालण्यासाठस सहा हिार सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसविण् यात येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सीसीद्व्हीसाठस ननयींत्रण कि कोठे उभारण्यात येणार आहे, यासाठस 
ककती खचय येणार आहे ि ही यींत्रणा प्रत्यिात केव्हा कायायजन्ित होणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) मुींबई िहरामध्ये एकूण ४७१७ सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसविण्यात आले आहेत. 
(२) ि (३) सिय सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याींचे ननयींत्रण पोलीस आयुक्त, मुींबई याींच ेकायायलयात स्थापन 
केलेल्या ननयींत्रण किातून केले िात.े िाहतकु पोलीस मु्यालय, िरळी येथे अनतररक्त 
ननयींत्रण कि स्थापन करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाचा एकूण खचय रु.९४९ को्ी एिढा 
ननजशचत करण्यात आला आहे.  

___________ 
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सोलापूर जिल्हयातील शेतिऱ्याांना हठबि शसांचन अनुदान देण्याबाबत 
(३९)  २६०३५ (३०-१२-२०१६)  श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी विभागामाफय त िेतकऱ् याींना दठबक शसींचन सींचासाठस अनुदान ददले िात,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०१३-१४ या िषी दठबक शसींचन सींच बसलेल्या 
िेतकऱ् याींना िासनाकडून अनुदान देण्यात आले आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी करूपन दठबक शसींचनाच ेअनुदान देण्याबाबत िासनान े
कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१४-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०१३-१४ या िषायतील २३३९४ पात्र लाभार्थयांच े रुपये 
५६.२१ को्ी एिढ्या रकमचेे प्रस्ताि प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी १२३३२ लाभार्थयांच्या 
अनुदानाची रक्कम रुपये ३६.६६ को्ी त्याींच्या बाँक खात्यािर िमा करण्यात आली आहे. ननधी 
उपलब्धतेनुसार उियररत लाभार्थयांना अनुदानाचे िा्प करण्यात येईल. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

अिोला जिल्हयातील सुरक्षा मुदत सांपलेल्या बिहटशिालीन  
पुलाांच्या पुनननथमाण िरण्याचा प्रतावाबाबत 

  

(४०)  २६३४६ (३०-१२-२०१६)  श्री.गोवपकिशन बािोरीया :   सन्माननीय सावथिननि बाांधिाम 
(सावथिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्ह्यातील सुरिा मुदत सींपलेल् या त्रब्रद्िकालीन पुलाींच्या पुनननमायण करण्याच्या 
प्रस्तािास िासनान ेमींिूरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािानुसार जिल्ह्यातील ककती पुलाचे पुनननमायण करण्यात येणार आहे 
ि त्याकररता ककती खचायची तरतूद करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर कामास केव्हापययत सरुूपिात होणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) अकोला जिल्ह्यातील चार त्रब्र्ीिकालीन पलूाींपैकी २ पूलाींचे काम मींिूर असून 
त्यापैकी एक पुलाचे काम प्रगतीत आहे. उियररत दोन पुलाींचे काम मींिूर नसून सदर दोन 
पुलाींचे काम मींिूरी ि ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. 

___________ 
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राज्यातील सहिारी सांर्ाच्या फेडरेशनला िोणतीही माहहती न देता  
दगु्ध उत्पादि सांघ गुिरात सरिारला दधू ववित असल्याबाबत 

(४१)  २६३५४ (३०-१२-२०१६)  श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५९६५ ला हदनाांि ११ एवप्रल, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २६ दगु्ध उत्पादक सींघ सहकारी सींस्थाच्या फेडरेिनला कोणतीही मादहती न 
देता गुिरात िासनाला दधू विकत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी करुन सदर दधू उत्पादक सींघािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१५-०२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
सांत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाच ेउपिें द्र वाशशम येर्े र्ापन िरण्याबाबत 

(४२)  २६४५६ (१६-१२-२०१६)  श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाचे उपकें द्र िाशिम येथे स्थापन करण्याची 
जिल्हािाशसयाींची अनेक काळापासून मागणी असून सींघषय सशमतीसह अनेक सींघ्नाींनी 
आींदोलनेही केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठस िाशिम पासून १६ कक.मी. अींतरािर असलेल्या अनशसींग रोडिरील 
बाभुळगाि येथे िासनान ेसुमारे १०८ एकर िमीन ताब्यात घेतली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े ननणयय घेिून िाशिम येथ ेसींत गाडगेबाबा अमरािती 
विद्यापीठाच ेउपकें द्र स्थापन करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. प्रस्तुत प्रकरणी िासनाकडून िमीन मींिूर झाली नाही ि िमीन ताब्यात घेण्यात 
आलेली नाही. 
(३) उपकें द्रच्या ननशमयतीसाठस समान धोरण ननजशचत करण्यासाठस डॉ.योगानींद काळे याींच्या 
अध्यितेखाली िासन ननणयय ददनाींक २८/०४/२०१५ अन्िये सशमती गठसत करण्यात आली आहे. 
सदर सशमतीन ेत्याींच्या अहिाल िासनास ददनाींक २३/०२/२०१६ रोिी सादर केला असून िासन 
स्तरािर विचाराधीन आहे. 
(४) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 
 ___________ 
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िोल्हापूर जिल्हयातील शेतिऱ्याांना सौर िृषीपांपाच ेवाटप िरण्याबाबत 
(४३)  २६५९९ (०४-०१-२०१७)  श्री.सतेि ऊफथ  बांटी पाटील :   सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कोल्हापूर जिल्ह्यात विद्युतीकरण न झालेली गािे तसचे िीि िोडणीची रक्कम भरुनही 
महावितरणकड े प्रलींत्रबत असलेल्या दगुयम भागातील िेतक-याींसाठस िासनान े सौर कृषीपींप 
देण्याची योिना िाहीर केल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेत पजशचम महाराषराचा समािेि नसल्यान ेयेथील अिषयण प्रिण  ि 
दगुयम भागातील हिारो पात्र ितेकरी या लाभापासून िींधचत राहणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०३-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     सौर कृषीपींप योिना ही आत्महत्याग्रस्त ि दषुकाळग्रस्त जिल्ह्यातील िेतकऱ्याींसाठस 
पथदिी स्िरुपात राबविली िात आहे. 
(३) पजशचम महाराषरातील जिल्ह्याींचा समाििे करण्याबाबतची काययिाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
वत्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी बबनव्यािी ििथ  

व िमी दरात वीि उपलब्ध िरण्याबाबत 
(४४)  २६६०० (०४-०१-२०१७)   श्री.सतिे ऊफथ  बांटी पाटील :   सन्माननीय व त्रोद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िस्त्रोद्योगात आलेली िागनतक मींदी, कापूस उत्पादनातील घ्, कापसाची कमी 
झालेली मागणी, िासनाचे उदासीन धोरण आणण अन्य राज्याींच्या तुलनते िास्त असणारे 
िीिदर यामुळे राज्यातील ६३ सहकारी सुतधगरण्या तोट्यात असल्याचे माहे आक््ोबर, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठस प्रनत रुपये तीन हिार त्रबनव्यािी 
किय तसेच कमी दरातील िीि उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनान ेकोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सुर्ाष देशमुख (०३-०३-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. ददनाींक ३१/३/२०१६ अखेर राज्यात 
उत्पादनाखाली असलेल्या ६५ सुतधगरण्याींपैकी ५८ सुतधगरण्या तोट्यात आहेत. त्या सूतधगरण्या 
कोणत्या कारणामुळे तोट्यात आहेत याची तपासणी करण्यासाठस सींचालक, िस्त्रोद्योग, नागपूर 
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याींचे अध्यितखेाली ददनाींक १६/१/२०१७ च्या िासन ननणययान्िये अभ्यास ग् (सशमती) 
स्थापन करण्यात आली आहे. 
(२) राज्यातील सहकारी सतूधगरण्या सुरळीत चालाव्यात तसेच आधथयक अडचणीतून बाहेर 
याव्यात याकररता प्रतीचाती रुपये ३०००/- याप्रमाणे वित्तीय सींस्थेकडून/रा.स.वि.नन. कडून 
त्याींचेस्तरािर किय घेतल्यास त्यािरील ५ िषायच े कमाल १२% पयतंचे व्याि िासन भरेल 
याबाबतचा िासन ननणयय ददनाींक ११/१/२०१७ रोिी ननगयशमत करण्यात आला आहे. तसेच िीि 
दरात सिलत देण्याबाबतचा प्रस्ताि मा.मींत्रीमींडळ उपसशमतीसमोर सादर करण्याबाबत ननदेि 
असून त्यानुषींगान ेपुढील काययिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर येर्ील श्री.महालक्ष्मी मांहदराच्या सुरके्षसाठी वतांत्र पोलीस ठाणे ननमाथण िरण्याबाबत 
  

(४५)  २६६०३ (०४-०१-२०१७)   श्री.सतिे ऊफथ  बांटी पाटील, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, अॅड.ननरांिन डावखरे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अननल र्ोसले :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिायधधक गदीच्या मींददरापैकी एक असलेल्या कोल्हापूर येथील श्री.महालक्ष्मी 
मींददराच्या सुरिेसाठस िासनाकड े आधथयक तरतुद नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धाशमयक स्थळे आणण मींददरािर होत असलेले दहितिादी हल्ले पाहता 
श्री.महालक्ष्मी मींददराच्या सुरिेकड े होणारे दलुयि भाविकाींच्या ि मींददराच्या प्राचीन 
शिल्पकौिल्य, स्थापत्यकला याींच्या सुरिेसाठस येथे स्िींतत्र पोलीस ठाणे ननमायण करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०२-२०१७) : (१) ि (२) श्री.महालक्ष्मी मींददराच्या आिारात 
िुनाराििाडा पोलीस ठाणे असनू मींददराच्या सुरिेकरीता मनुषयबळात िाढ करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी िासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्ताि वित्त विभागाच्या मान्यतसे्ति सादर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 
 

___________ 
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गगनबावडा (जि.िोल्हापूर) तालकु्यातील िरुळ व  
र्ुईबावडा घाटातील मागाथची दरुवर्ा झाल्याबाबत 

(४६)  २६६०४ (३०-१२-२०१६)   श्री.सतेि ऊफथ  बांटी पाटील :   सन्माननीय सावथिननि 
बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गगनबािडा (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील तळकोकणाकड े िाणाऱ्या करुळ ि भुईबािडा 
घा्ात दरड कोसळल्यामुळे सदर मागय असुरक्षित ि दरुिस्थेत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर घा् मागायच्या दरुुस्तीसाठस िासनाकड े रूपपये १० को्ीचा प्रस्ताि 
पाठविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े या प्रस्तािाला मींिूरी देऊन सदर घा्ाचे फेर सिेिण करुन 
ननयोिनबध्द पुनयबाींधणीसाठस आराखडा तयार करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१७) : (१) नाही. 
     घा्ामागायत अनतिषृ्ीच्यािेळी काही दठकाणी दरडी कोसळल्यामुळे घा् काही 
कालािधीसाठस िाहतुकीस बींद होतो. या दरडी दरु करुन िाहतकू सुरळीत सुरु करण्याची 
काययिाही करण्यात येते. 
(२), (३) ि (४) दरडी कोसळल्यामुळे नादरुुस्त झालेल्या सींरिक शभींतीची दरुुस्ती करण्यात 
आली आहे. िनतग्रस्त झालेल्या डाींबरी पषृठभागाची दरुुस्ती करण्याचे काम ननविदा स्तरािर 
आहे. 
     प्रशनाींककत रस्त्यापकैी तरळा िींक्िन त ेकोल्हापूर या लाींबीतील रस्ता राषरीय महामागय 
म्हणून कें द्र िासनान ेघोवषत केला आहे. या लाींबीतील रस्त्याींची सुधारणा/दरुुस्ती देखभालीच े
काम कें द्र िासनामाफय त करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या उियररत लाींबीतील काही दरुुस्ती / 
सुधारणा करण्याची काम ेमींिूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान्यक्रमानसुार हाती घेण्याच े ननयोिन 
आहे. 

___________ 
  

हठांबि शसांचनाला प्रोत्साहन देण्याबाबत 
  

(४७)  २६६१० (२४-०१-२०१७)   श्री.सतिे ऊफथ  बांटी पाटील :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१८-१९ च्या हींगामापासून दठींबक शसींचनािर तयार झालेला ऊस गाळप करण्याच े
बींधन साखर कारखानदाराींिर घालणार असल्याच ेिासनान ेिादहर केले असल्याच ेमाहे सप््ेबर, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्प्या्प्याने सन २०१९ पयतं सिय साखर कारखाने दठींबक शसींचनाखाली 
आणण्याचे िासनान ेिादहर केले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, दठबींक शसींचन करण्यासाठस ितेक-याींकड े आधथयक पाठबळ असणे आिशयक 
असून िशमनीच्या उपविभािनामळेु धारण िेत्राचे आकारमान घ्ल्यामुळे १०/१५ गुींठे िेत्रािर 
दठबक शसींचन करणे िक्य नाही, हे खरे आहे काय 
(४) असल्यास, त्यासाठस सहकारी पाणी सींस्थानाच अथयसहाय्य देिून दठबींक शसींचनाला 
प्रोत्साहन देण्याबाबत िासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. सुर्ाष देशमखु (०२-०३-२०१७) : (१) नाही. 
(२), (३) ि (४) कृषी, पिुसींिधयन, दगु्धव्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभागान े ददनाींक 
६/१०/२०१६ च्या िासन ननणययान्िये ऊस दठबक शसींचन योिनेचा प्रस्ताि तयार करण्यासाठस 
सशमती गठसत करण्यात आलेली आहे. सदर सशमतीच ेप्रस्ताि तयार करण्याच ेकाम सुरु आहे. 

___________ 
  

 ववक्रमगड (जि.ठाणे) येर्े प्रशासिीय र्वन उर्ारण्याबाबत 
(४८)  २७३३७ (२४-०४-२०१२)   श्री.ियांत पाटील, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सावथिननि 
बाांधिाम (सावथिननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) विक्रमगड (जि.ठाण)े येथ ेप्रिासकीय भिनासाठस िासनाची मींिूरी शमळाली असून केिळ 
इमारत बाींधण्यासाठस िागा उपलब्ध नसल्यामुळे मींिूर झालेला ननधी परत िात असल्याचे 
माहे िुलै, २०११ मध्ये ठाणे जिल्हा ननयोिन सशमतीच्या बैठकीत ननदियनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रिासकीय भिनाची इमारत बाींधण्याकररता िासनाने िागेची उपलब्धता 
करुन देण्यासींदभायत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, िागेची उपलब्धता नसताना प्रस्तािास मान्यता देण्याचे प्रयोिन काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०३-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) साियिननक बाींधकाम विभाग, िव्हार, जि.ठाणे याींनी प्रिासककय भिनाच्या बाींधकामाकररता 
िागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हाधधकारी, जि.ठाणे याींना कळविले आहे. तसचे अपर 
जिल्हाधधकारी, ठाण े याींनी तहशसलदार, विक्रमगड याींना िागा उपलब्ध करुन देणेबाबत 
कळविले आहे. 
(३) ददनाींक १२/०६/२००७ रोिी अींदाि सशमती समोर झालेल्या विभागीय सधचिाींच्या सािीच्या 
िेळी निननशमयत तालकु्याींच्या दठकाणी तहशसल कायायलयासाठस प्रिासकीय इमारत बाींधण्याच्या 
मुद्यािर झालेल्या चचेच्या अनुषींगाने, ठाणे जिल्ह्यातील निननशमयत विक्रमगड तालुका 
प्रिासकीय इमारतीचे बाींधकामाच ेअींदािपत्रक प्रिासकीय मान्यतसेाठस िासनास प्राप्त झाले. 
सदर कामाच्या अींदािपत्रकास प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 

___________ 
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पुणे शहराचा वाहतिू वविास आराखडा िरण्याच्या प्रतावाबाबत 
 

(४९)  २८०१७ (०८-०५-२०१२)   डॉ.ननलम गाऱ्हे,  डॉ.सधुीर ताांबे,  श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई 
िगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२४६१ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०११ रोिी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) कें द्र िासनाच्या नगरविकास विभागान े सन २००७ मध्ये पणेु िहराचा िाहतूक विकास 
आराखडा करण्यासाठस ननिड केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे महापाशलकेने िाहतूक विकास आराखडा तयार करुन अद्यापी कें द्र 
िासनाकड ेपाठविलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याची कारणे काय आहेत ि सदर आराखडा कें द्र िासनाकड ेकेव्हा पाठविण्यात 
येणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०२-२०१७) : (१) पुणे िहराची िाहतकु विकास आराखडा करण्यासाठस 
ननिड केली हे खरे नाही. तथावप, ििाहरलाल नेहरु राषरीय पुररुस्थान अशभयान अींतगयत िहर 
विकास आराखडा मान्य करताना कें द्र िासनाने ददलेल्या सचूनेनुसार पुणे िहर ि पररसरातील 
िाहतुक सुरळीत होणेच्या दृष्ीकोनातनू "राषरीय िहर िाहतुक धोरणास अनुसरुन" सिय 
समािेिक िाहतकु आराखडा (कॉम्प्रेहेन्सीव्ह मोत्रबली्ी प्लॅन) तयार करणेत आलेला आहे. 
सदर सियसमािेिक आराखड्यास पुणे महानगरपाशलकेच्या मु्य सभा ठराि क्रमाींक ८१ ददनाींक 
१८/०५/२०१२ अन्िये मान्यता ददलेली आहे. 
(२) नाही. 
     पुणे महानगरपाशलकेन ेकें द्र िासनाच्या िहर विकास विभागाकड ेददनाींक १३/८/२००८ च्या 
अधयिासकीय पत्रान्िये सिय समाििेक िाहतुक आराखडा (कॉम्प्रेहेन्सीव्ह मोत्रबली्ी प्लॅन) सादर 
केला आहे. 
(३) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

नागपूर शहराच्या वविासाच्या दृष्ट्टीने पाठववलेले १४ प्रताव अद्याप मांिुर न झाल्याबाबत 
 

(५०)  ४२०१६ (३०-०८-२०१३)   श्री.शमतेश र्ाांगडडया, श्री.नागो गाणार : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहराच्या विकासाच्या दृष्ीने नागपूर महानगरपाशलकेने िासनाकड े १४ प्रस्ताि 
मींिूरी करीता पाठिनू मींिूरी प्राप्त झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािापैकी २ प्रस्ताि कायायलयात विचाराधीन असून ३ प्रस्ताि मा.प्रधान 
सधचिाींकड े विचाराधीन आहेत ि ९ प्रस्ताि नगरविकास विभागातील कि अधधकाऱ्याींकड े
विचाराधीन आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रस्ताि तात्काळ ननकाली काढाि ेयाकररता नागपूर महानगरपाशलकेच्या 
मा.महापौराींनी ि नागपूर विभागाच्या िनप्रनतननधीींनी ददनाींक २० त े२२ मे, २०१३ रोिीच्या िा 
त्यासुमारास िासनास पत्र पाठिून विनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, विकासाच्या दृष्ीने महत्िाच े असलेल्या ह्या सिय प्रस्तािाींबाबत मींिुरीचा 
ननजशचत कालािधी ठरविण्यात आलेला आहे काय, त्याचप्रमाण ेकालािधीची मयायदा ककती आहे, 
(५) नसल्यास, मींिुर न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) नागपूर महानगरपाशलकेने िासनाकड ेपाठविलेल्या १४ प्रस्तािापैकी १२ प्रस्ताि मींिूर झाले 
आहेत. उियरीत दोन्हीही प्रस्तािाबाबत महानगरपाशलका नागपरू याींचे स्तरािर सुधाररत 
करण्याचे प्रस्तावित आहे. अद्याप महानगरपाशलकेकडून सधुाररत फेरबदल प्रस्ताि िासनाकड े
प्राप्त झालेले नाहीत. 
(३) होय. 
(४) िरीलप्रमाणे. 
(५) प्रशन उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
    
ववधान र्वन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
 
 

 

मुद्रणपूिय सिय प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : िासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 
 

 
  


