
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

  

ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

मुांबईतील िाांदे्र येथील तनत्यानांद नगरातील झोपडयाांच्या पुनिवसनासाठी  
तनविदा मागिून वििासिाची तनयुक्ती िरण्याबाबत 

 
  

(१) १२७५ (२३-०१-२०१५). श्री.विजय उर्व  भाई धगरिर, श्रीमती विद्या चव्हाण :   
सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र येथील ननत्यानींद नगरातील एस.आर.ए. योजना पुनववसनासाठी कोणत्याही 
े्ंडरववना खाजगी बबल्डरला बहाल केल्याचे ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ननत्यानींद नगरातील झोपडयाींच्या पुनववसनासाठी ननववदा मागवून ववकासकाची 
ननयुक्ती करण्याची आवश्यकता असल्याच ेसमजत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मात्र त्याबाबत काहीही कायववाही न करता मींडळाच्या कायवकारी अभियींता - २ 
याींनी त्याबाबत खाजगी कीं पनीन ेददलेल्या प्रस्तावाला मींजुरी ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकर्ीनुसार सदर अभियींत्यावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०६-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) म्हाडा प्राधिकरणाने त्याींच्या मालकीच्या 
जभमनीवरील झोपडपट्टयाींचा पुनववसन योजनेतून म्हाडासाठी घराींचा साठा उपलब्ि होवू र्कतो. 
त्यामुळे ववकासकाकडून ननववदा मागवून म्हाडामार्व त झोपडपट्टी पनुववसन योजना राबववण्याचा 
म्हाडाने ठराव क्रमाींक ६६११ ददनाींक ६.८.२०११ रोजी घेतला. परींत ुआतापयतं ज्या झोपडपट्टी 
पुनववसन योजना झोपडपट्टी पुनववसन प्राधिकरणाकड ेदाखल झालेल्या आहेत त्याच्या बाबतीत 
ववकासकाींना ननववदा प्रक्रक्रयेमध्ये प्रथम नकाराचा अधिकार (Right of First Refused) ची 
तरतूद केली आहे. 
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नगर िूमापन क्र.ए/७९१ (िाग) बाींद्रा ररक्लेमेर्न, बाींद्रा (प) मुींबई येथील ननत्यानींद 
नगर सहकारी गहृननमावण सींस्थचे्या झोपडपट्टी पुनववसन योजनसे म्हाडाने यापूवीच ददनाींक 
२१.१२.२००१ रोजी पररभर्ष्-दोन पाररत केलेले आहे आणण योजनसेाठी उक्त सींस्थेन ेमे.ववझा व् 
कन्स्रक्र्न प्रा.भल. या नवीन ववकासकाची ननवड केली आहे. सदर योजना सीआरझडे-२ ने 
बािीत आहे. त्यामळेु ववकास ननयींत्रण ननयमावली १९९१ नुसार योजनेस १ च्ईके्षत्र अनुजे्ञय 
आहे. परींतु कें दद्रय पयाववरण वविागाच्या ददनाींक ६.१.२०११ च्या िोरणानुसार या योजनेस ३ 
च्ईके्षत्र भमळत आहे. त्यामिून पुनववसन के्षत्राच्या बदलासापेक्ष म्हाडास १२४१३.३७ चौ.मी. 
एवढे बाींिकाम के्षत्र, ७७० गाळयाच्या बाींिकामा इतक्या पीअेपी सदननका व ५८८० चौ.मी. 
हस्ताींतरण ववकास हक्क भमळणार आहेत. त्यास अनसुरुन म्हाडाने या प्रस्तावास ठराव 
क्र.६६११ ददनाींक २२.५.२०१४ रोजी तत्वत: मींजूरी ददल्यानींतर ववकासकास व ननत्यानींद नगर 
सहकारी गहृननमावण सींस्थेस ववववि अ्ी व र्तीसह ददनाींक २६.१२.२०१४ रोजी म्हाडान े
इरादापत्र ददले आहे. अद्याप या प्रकरणी नोंदणीकृत बत्रपक्षीय करार होणे बाकी असून ववववि 
परवानग्या घेण ेदेखील अ् बाकी आहे. 
(४), (५) व (६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  ___________ 

सोलापूर जजल् ्यात ि शहराचा पायाभूत सुविधाांचा ि औद्योधगि वििास न झाल्याने  
पररणामी जज्यातील रहहिाश् याांना रोजीरोाीचा गांभीर प्रश् न तनमावण झाल् याबाबत 

  

(२)  ३७११ (१०-०४-२०१५). श्री.हेमांत ािले, श्री.नरेंद्र पााील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश 
गजसभये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल् ्यात व र्हरात, राज् यमागव, रेल् वे जींक् र्न, औद्योधगक वसाहत व मोठी 
कारखानदारी नसल् यान ेर्हराचा ववकास झालेला नाही व पररणामी जजल््यातील रदहवाश् याींना 
रोजीरो्ीचा गींिीर प्रश् न ननमावण झाला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीच े ननष कर्षव काय आहेत व त् यानुसार माढा र्हरात राज् यमागव, रेल् वे 
जींक् र्न औद्योधगक वसाहत, मोठी कारखानदारी उिारणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायववाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. सोलापूर जजल््यातून 
राज्यमागव क्र.१५१ हा वार्ी-सोलापूर अक्कलको्-दिुनीरोड असा असून त्याींची लाींबी १३५ 
क्रक.मी. आहे तसेच सोलापूर येथे मध्य रेल्वेचे जींक्र्न स््ेर्न आहे. 
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सोलापूर जजल््यात महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळान े सोलापूर धचींचोली, 
े्ंिूणी, मींगळवेढा, कुडववाडी व करमाळा येथे औद्योधगक के्षत्र ववकसीत केली असून तेथ े

मे.जजींदाल क्रर््ीींग भलभम्ेड, मे. ववल्सन पारीकल बोडवस प्रा.भल., मे.भमभलयम बोडवस प्रा.भल. व 
मे. खींडोबा डीस््ीलरीज प्रा.भल. या कीं पन्याींना िूखींडाच े वा्प करण्यात आलेले असनू सदर 
औद्योधगक के्षत्रामध्ये एकूण २१०३३ इतका रोजगार उपलब्ि झालेला आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
 

  िें द्र शासनाच्या तनिासी शाळा योजनेनुसार एिलव्य  
शाळाांमधील सशक्षि सशक्षिेतराांच्या िेतनाबाबत 

(३)  ८०७४ (०३-०८-२०१५).  श्री.रामनाथ मोत,े डॉ.अपूिव हहरे, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जमातीच्या ववद्यार्थयांना दजेदार भर्क्षण भमळावे म्हणून ९ व्या पींचवावर्षवक 
योजनेनुसार िारतीय सींवविानाच्या अनुच्छेद २७५ अन्वये ववतरीत होणाऱ्या ननिीतून राज्यात 
सुरु करण्यात आलेल्या २०१४-१५ अखेरच्या एकलव्य ननवासी र्ाळाींची सींख्या क्रकती आहे, 
(२) असल्यास, या र्ाळाींमध्ये काम करणाऱ्या भर्क्षक भर्क्षकतराींची सींवगवननहाय कायवरत 
पदाींची सींख्या क्रकती आहे, 
(३) असल्यास, ३ वर्षांपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या भर्क्षक भर्क्षकेतराींना ६ व्या वेतन 
आयोगाप्रमाणे वेतन अदा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, आददवासी िागात काम करणाऱ्या भर्क्षक भर्क्षकेतराींना पूणव वेतन न देण्याची 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा (२५-०५-२०१६) : (१) िारतीय सींवविानाच्या अनचु्छेद २७५ अन्वये ववतररत 
होणाऱ्या ननिीतून राज्यात सुरु करण्यात आलेल्या २०१४-१५ अखेरच्या एकलव्य ननवासी 
र्ाळाींची सींख्या ८ आहे. 
(२) या र्ाळाींमध्ये काम करणाऱ्या भर्क्षक भर्क्षकेत्तराींची सींवगवननहाय कायवरत पदाींची सींख्या 
पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

(१) 
 

प्राचायव -- 
 

०३ 
 

(२) पदव्यूत्तर पदवविर प्रभर्क्षक्षत भर्क्षक -- २२ 

(३) प्रभर्क्षक्षत पदवविर भर्क्षक 
 

-- २२ 

(४) क्रक्रडा भर्क्षक नन अद्यापक 
 

-- ०४ 

(५) पुरुर्ष अधिक्षक -- ०३ 

(६) स्त्री अधिक्षक्षका कम नसव 
 

-- ०६ 

(७) क.भलवपक कम कॉम््यु.ऑपरे्र 
 

-- ०४ 
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(८) प्रयोगर्ाळा पररचर 
 

-- ०१ 
 

 एिूण 
 

-- ६५ 
 

 

(३) ३ वर्षावपेक्षा अधिक सेवा झालेल्या भर्क्षक भर्क्षकेत्तराींना ६ व्या वेतन आयोगाप्रमाण े
दद.१.११.२०१४ पासून अनुदाननत आश्रमर्ाळेतील भर्क्षकाींना ६ व्या वेतन आयोगानुसार अनुजे्ञय 
असलेल्या वेतनाप्रमाण ेवेतन अदा करण्याचा ननणवय घेतलेला आहे. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

  

राज्यात महहला बचत गााांना लघउुद्योगाांसाठी एमआयडीसीमध्ये प्राधान्यान ेजागा देण्याबाबत 

  

(४)  ८१६२ (०३-०८-२०१५). डॉ.सधुीर ताांब े: सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मदहला बचत ग्ाींना लघुउद्योगाींसाठी एमआयडीसीमध्ये प्रािान्यान े जागा 
देण्याबाबत र्ासन ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोणती कायववाही केली आहे, 
(३) याबाबत र्ासनाच ेनेमके िोरण काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या ददनाींक १०/१/२०१४ च्या पररपत्रकानुसार 
नव्याने सींपादन केलेल्या परींतु वा्पास सुरूवात न केलेल्या के्षत्रामध्ये व नव्याने िसूींपादन 
करण्यात येणाऱ्या औद्योधगक के्षत्रामध्ये िूखींडामध्ये आरेखन करताना १० ्क्के के्षत्र सूक्ष्म 
आणण लघुउद्योजकाींना राखीव ठेवून त्यापैकी ५ ्क्के के्षत्र मदहला उद्योजकाींना, अनुसूधचत 
जाती / जमाती उद्योजकाींना आणण मदहलाींच्या बचत ग्ान े स्थापन केलेल्या उद्योगाींना 
प्रािान्याने वा्प करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

 

राज्यातील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या (एमआयडीसी)  
मालिीच्या जागेिर झोपडपट्टी पुनिवसन योजना राबविण्याबाबत 

  

(५)  ९६०८ (२९-०७-२०१५) श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत ािले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.नरेंद्र पााील, श्री.सुतनल तािरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या जागेवर 
अनतक्रमण करुन वसलेल्या झोपडयाींसाठी एमआयडीसी मार्व त एसआरए (झोप ुयोजना) प्रकल्प 
राबववणे ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमआयडीसीने अनतक्रमण झालेल्या िूखींडाचे सवेक्षण केले आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ बाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्षींगाने अनतक्रमणास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तीींवर र्ासनान े
काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारवाईस होत असलेल्या ददरींगाईची सववसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०७-०६-२०१६): (१) होय, हे खरे आहे. 
     सन १९९५ पयतंच्या क्रकीं वा वेळोवेळी जादहर होणाऱ्या र्ासन िोरणानुसार महाराषर 
औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या औद्योधगक के्षत्रातील ज्या जागेवर अनतक्रमण झालेले आहे. 
त्यासींदिावत पात्र झोपडयाींच े पुनववसन करण्याची महामींडळाच्या सींचालक मींडळाच्या ददनाकीं  
२३/२/२०१० रोजी झालेल्या बैठकीत महामींडळाच्या ववववि औद्योधगक के्षत्रात अनतक्रमण 
झालेल्या झोपडपट्टीचे पुनववसन करण्याची योजना राबववण्यास तत्वत: मींजुरी ददली आहे. 
(२) महामींडळाने द्.द्.सी. व वागळे औद्योधगक के्षत्रातील झोपडपट्टयाींचे सवेक्षण केले असून 
उववररत झोपडपट्टयाींचे सवेक्षणाचे काम अद्याप प्रलींबबत आहे. 
(३) उक्त बाब (१) व (२) च्या सींदिावत वरीलप्रमाण ेकायववाही करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळास जजल्हाधिकाऱ्यामारं्त हस्ताींतरीत 
करण्यात आलेल्या बहुतेक के्षत्रावर पूवीच अनतक्रमण झालेली होती. तसेच महामींडळाकडून 
अनतक्रमणे झालेल्या के्षत्रासींदिावत वेळोवेळी पोलीस पथक मागवून अनतक्रमणे ननषकाभसत 
करण्यासाठी कायववाही करण्यात येत आहे. औद्योधगक के्षत्रातील नवीन होणारी तसेच र्ासन 
ननणवयानुसार अपात्र असलेली अनतक्रमणे ह्ववण्यात येतात. 
  ___________ 
 
 

  नासशि येथे पांचताराांकित औद्योधगि िसाहत स्थापन िरणेबाबत 

  

(६)  ९८७२ (०३-०८-२०१५) डॉ.अपूिव हहरे: सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाभर्क महानगराच ेऔद्योधगक, व्यावसानयक व आधथवक महत्व ववचारात घेता नाभर्क 
येथे पींचताराींक्रकत औद्योधगक वसाहत स्थापन करणेबाबत, स्थाननक उद्योग व्यावसानयकाींकडून 
सातत्याने मागणी करण्याींत येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींबई, पुणे नींतर सुवणव बत्रकोणातील र्हर म्हणून नाभर्कचे वाढलेले महत्व आणण 
दठकदठकाणच्या उद्योगाींची नाभर्क येथे असलेली पसींती या बाबी ववचारात घेता नाभर्क येथे 
सववसोयी सुवविा सींपन्न पींचताराींक्रकत औद्योधगक वसाहत स्थापन करणेसींदिावत र्ासनाच े
िोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त मागणीबाबत र्ासनाने काय कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) स्थाननक उद्योजकाींनी नाभर्क महानगरपाभलकेच्या हद्दीलगत अनतररक्त औद्योधगक के्षत्र 
स्थापन करावे अर्ी मागणी केली आहे. महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळामारं्त नाभर्क 
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जजल््यातील गोंदे व वाडीवऱ्हे येथ ेऔद्योधगक के्षत्र स्थापन करण्याकररता ददनाींक ९/८/२००७ व 
६/८/२००७ रोजी प्रकरण ६ ची अधिसूचना लागू करण्यात आली. तथावप र्ेतकऱ्याींच्या 
ववरोिामुळे िूसींपादनाची कायववाही पूणव होऊ र्कली नाही. तथावप अनतररक्त ददींडोरी, येवला व 
मालेगाव येथील के्षत्रीय ददनाींक ८/१२/२००७, २८/५/२००९ व १२/१/२००७ रोजी प्रकरणी ६ ची 
अधिसूचना लागू करण्यात आली असनू िूसींपादनाची कायववाही सुरु आहे. ताब्यात आलेल्या 
के्षत्रावर पायािूत सुवविाींची कामे सुरू आहेत. 
(३) उद्योजकाींकडून पींचताराींक्रकत औद्योधगक वसाहत स्थापन करण्याची मागणी प्रा्त 
झाल्यास र्ासन स्तरावर उधचत ननणवय घेण्यात येईल. 

___________ 
 

  भामला र्ाऊां डशेन िरत असलेले िाम महापासलिा ि राज् य शासनाने िरण्याबाबत 

  

(७)  १०१२१ (०६-०८-२०१५). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िामला र्ाऊीं डरे्नने मागील १८ वर्ष े समाजात ववववि के्षत्रात काम करुन पयांवरण 
के्षत्रातही पुढाकार घेतला असून युवक आणण स् थाननकाींच् या मदतीने सुका कचरा व ओला 
कचऱ्याचे वगीकरण आणण ओल् या कच-यापासून खतननभमवती करण् यासाठी अवडव् हान् स लोकव भल्ी 
मवनेजमें्ची मदत घेतली असून महापाभलका व राज् य र्ासनही या सामाजजक कायावसाठी 
पादठींबा देत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जर िामला र्ाऊीं डरे्न हे काम करते मात्र महापाभलका व राज् य र्ासन हे काम 
करीत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर काम करण् यास पाभलकेला कोणत् या अडचणी आहेत, 
(४) असल् यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(५) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तद्नुसार र्ासनान ेपुढे कोणती कायववाही केली 
वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०७-०६-२०१६) : (१) िामला र्ाऊीं डरे्न दह सींस्था जागनतक पयाववरण 
ददवसाच्या ननभमत्तान े बँड स््ँड वाींदे्र (प) येथ े साींस्कृनतक कायवकम आयोजजत करते.  या 
व्यनतररक्त राज्यातील कोणत्याही महानगरपाभलका के्षत्रात सदरची सींस्था कचऱ्याचे वगीकरण 
व ओल्या कचऱ्यापासून खत ननभमतीचे काम करत असल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

बहृन्मुींबई महानगरपाभलका के्षत्रात ॲडवान्स लोकव भल्ी मवनजेमें् असून त्याचा 
सहाय्याने महानगरपाभलका समन्वय सािून कचऱ्याचे वगीकरण तसेच ओल्या कचऱ्यापासून 
खत ननभमवतीसाठी सोसाय्यामध्ये प्रबोिन करुन खत ननभमतीची कामे करतात. इतर 
महानगरपाभलकाींकडून याबाबत प्रबोिन करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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पुणे महानगरपासलिेच्या अथवसांिल्पीय खचावच ेलेखापररक्षण िरण्याबाबत 
 (८)  ११२२७ (२३-१२-२०१५).   आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापाभलकेच्या अथवसींकल्पीय खचावच े मागील ३ वर्षावपासून लेखापररक्षण झाले 
नसल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महापाभलकेतरे् दर वर्षी हजारो को्ीींचा अथवसींकल्प सादर केला जात 
असून सन २०१५-१६ चा समुारे ४ हजार को्ीचा सादर केलेला अथवसींकल्प दर वर्षीचा 
अथवसींकल्पाच्या सुमारे एक चतुथांर् म्हणजे ८०० त े १००० को्ीनी वाढववला जातो, त्यामळेु 
मनपाच्या जमा खचावतील तू् वाढत चालली आहे परींतु असे असुनही या अथवसींकल्पाच ेमागील 
३ वर्षावपासून लेखापररक्षण झाले नसल्याचे मादहती अधिकारात ननदर्वनास आले आहे, याबाबत 
र्ासन त्वरीत आवश्यक कायववाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०१-०६-२०१६) : (१) सन २०१२-१३ अखेरपयतं लेखापररक्षण (महाराषर 
महानगरपाभलका अधिननयमातील कलम १०६ नसुार) पूणव झाले आहे. सन २०१३-१४ चे 
लेखापररक्षण प्रगतीत आहे. तसेच कलम १०७ अ ेनुसार सन २०१२-१३ अखेर पयतंचे लोकल 
र्ीं ड व ए.जी. ऑडड् झालेले आहे. 
(२) महाराषर महानगरपाभलका अधिननयमामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार कराच्या 
दराींमध्ये यथायोग्य वाढ सुचवनू सदर अधिननयमातील कलम ९५ नुसार जमा खचावचा 
आराखडा स्थायी सभमतीपुढे सादर करण्यात येतो. तद्नींतर कलम ९६ नुसार स्थायी सभमती 
रे्रर्ाराभर्वाय क्रकीं वा रे्रर्ारासह मुख्य सिेच्या मान्यतेसाठी ठराव करत े व कलम १०० 
मिील तरतुदीनसुार महानगरपाभलका सिा याींच्या स्तरावरुन जमा खचव व अींतगवत प्रस्ताववत 
तरतुदी यामध्ये रे्रर्ार होऊन अींदाजपत्रकास अींनतम मान्यता ददली जात.े अथवसींकल्पीय जमा 
खचव आणण प्रत्यक्ष जमा खचव ही दोन पथृक स्वरुपाची कामे आहेत. अींदाजपत्रकीय 
तरतुदीनुसार जमेचा अींदाज म्हणजे प्रत्यक्ष जमा होणारी रक्कम नसते. प्रत्येक ववत्तीय 
वर्षावमध्ये जमा व खचावचा ताळमळे घेऊन योग्य ती कायववाही केली जाते. सद्या सन २०१३-१४ 
चे लेखापररक्षण प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 आहदिासी विद्याथी एिता महोत्सि बबरसा मुांडाच्या जयांतीची शासिीय सुट्टी देण्याबाबत 
 (९)  ११४३३ (२२-१२-२०१५).   श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथ े झालेल्या आददवासी ववद्याथी एकता महोत्सवाच्या दरम्यान बबरसा 
मुींडाच्या जयींतीची र्ासकीय सुट्टी ददली जावी अस े ननवेदन मा.आददवासी ववकास मींत्री याींना 
देण्यात आल्याचे माहे स् े्ंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्वनास आले आहे हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार मुींडाच्या जींयतीची र्ासकीय सुट्टी देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (३०-०५-२०१६) : (१) सदरच ेननवेदन प्रा्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) सन २०१६ च्या साववजननक सुट्टया ननजश्चत करताना जयींती/पुण्यनतथी बाबत सुट्टयाींची 
मागणी करणारी ननवेदन े ववचारात घेण्यात आली. त्यामध्ये बबरसा मुींडा याींच्या जयींती 
ननभमत्ताने सुट्टी देण्यासींदिावत अन्य सींस्थेकडून प्रा्त झालेली मागणीही अींतिूवत होती. 
     जादहर करण्यात आलेल्या २६ साववजननक सुट्टया, रवववारची सा्तादहक सुट्टी, प्रत्येक 
मदहन्यातील दसुऱ्या व चौथा र्ननवारी देण्यात येत असलेल्या सुट्टया ववचारात घेता सुट्टयाींच्या 
सींस्थेत वाढ करणे प्रर्ासकीयदृष्या र्क्य नसल्याने बबरसा मुींडा याींच्या जयींती ददनी 
र्ासकीय सुट्टी देता आली नाही. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
  

िाळूांज (जज.औरांगाबाद) येथील बजाजनगरातील खदानीच े
सपााीिरण िरुन िेलेले अततक्रमण रोखण्याबाबत 

(१०)  ११५५२ (२३-१२-२०१५).   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाळूींज (जज.औरींगाबाद) येथील बजाजनगरातील खदानीसाठी ददलेल्या एमआयडीसीच्या 
जागेत मोठ्या प्रमाणात केरकचरा, मुरुम व माती ्ाकून खदानीच ेसपा्ीकरण करुन त्यावर 
अनतक्रमण होत असल्याचे माहे स् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्वनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अनतक्रमणाकड े एमआयडीसी प्रर्ासन दलुवक्ष करीत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महामींडळातरे् सन २०१० व २०१३ तसेच स् े्ंबर, २०१५ मध्ये औद्योधगक के्षत्रातील 
मोकळ्या जागेवरील व रस्त्याींच्या बाजुच ेअनतक्रमण पोलीस बींदोबस्त घेऊन काढण्यात आले 
आहे. र्ासनाच्या ददनाींक २१/१०/२०१५ रोजीच्या र्ासन ननणवयानुसार िाभमवक स्थळाींच े
वगीकरण करुन िाभमवक स्थळे ननषकाभसत करण्याची कायववाही सुरू आहे. महामींडळाकड े
स्वत:च े अनतक्रमण ननषकासन पथक नसल्यान े कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमावण होत 
असल्यामळेु महामींडळातरे् महानगरपाभलका, औरींगाबाद याींच्याकड ेअनतक्रमण ननषकासन पथक 
पोलीस बींदोबस्तासह देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पथक उपलब्ि होताच कायदेर्ीर 
बाबी तपासून खदानीच े अनतक्रमण काढण्यात येणार आहे. खदान पररसरातील िाभमवक 
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स्थळाींच्या नावाखाली केलेल्या अनधिकृत बाींिकामाींवर मा.सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या 
आदेर्ानुसार जजल्हाधिकारी, औरींगाबाद याींच्या अध्यक्षतखेाली सभमतीची ननयुक्ती करण्यात 
आली असून पुढील कायववाही सुरू आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

  िन्यप्राण्याांपासून शेतीवपिाांच,े र्ळझाडाांचे निुसान  
झालेल्याांना पीडडताांना दपु्पा भरपाई समळण्याबाबत 

  

(११)  ११६९१ (२२-१२-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनके िागाींत वन्यप्राण्याींपासून र्ेतीवपकाींच,े र्ळझाडाींचे नुकसान झाल्याच्या 
घ्ना वारींवार घडत असून त्याबाबत भमळणारी िरपाई ही तु्पुींजी असल्याने त्या नुकसान 
िरपाईत दु् प् वाढ करण्याबाबतचे पररपत्रक र्ासनान ेकाढले असल्याचे ददनाींक १६ ऑगस््, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ासन ननणवयाच्या पररपत्रकाची अींमलबजावणी केव्हापासून होणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांाीिार (०६-०६-२०१६) : (१) होय हे खरे आहे. 
राज्यात वन्य प्राण्याींपासून र्ेतवपकाींच,े र्ळझाडाींचे नकुसान झाल्यास देण्यात येणाऱ्या नकुसान 
िरपाईच्या रक्कमेत ददनाींक ०९.०७.२०१५ च्या र्ासन ननणवयान्वये वाढ करण्यात आली आहे. 
र्ळझाडाींच्या नुकसानीच्या सींदिावत सदर वाढ दु् प् करण्यात आली आहे. 
(२) उपरोक्त सदर र्ासन ननणवयाची अींमलबजावणी र्ासन ननणवय ननगवभमत झाल्याच्या 
ददनाींकापासनू करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

गुजरातच्या सहिारी दधू सांघाांना महाराष्ट्रात दधू सांिलनासाठी परिानगी समळण्याबाबत 
 

(१२)  १३११३ (२१-१२-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.हररससांग राठोड, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप : सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुजरातच्या सहकारी दिू सींघाींना महाराषरात दिू सींकलनासाठी परवानगी हवी असल्याची 
मादहती माहे स् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्वनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने ननणवय घेण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. एिनाथराि खडसे (२४-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात याधचका क्र.२०७२/२०१५ व २८०३/२०१५ दाखल झालेल्या 
होत्या. सदर याधचकाींमध्ये गुजरातमिील दिू सींघाींना महाराषरात उत्पादीत होणाऱ्या अनतररक्त 
दिुाचा व अर्ा दिू उत्पादकाींचा ववचार करुन दिू सींकलन/व्यवसाय सुरु ठेवण्यास मिुा ददली 
असून सहकार कायदा कलम १५९ अन्वये सहकार आयुक्त व ननबींिक सहकारी सींस्था, 
महाराषर राज्य, पुणे याींनी सींबींधिताींना रीतसर परवानगी देण्याबाबत आदेभर्त केले. 
     त्यानुसार गुजरात राज्यातील सहकारी सींघाींना महाराषरात दिू सींकलन करण्यास 
परवानगी भमळण्याबाबत सहकार आयुक्त, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकड ेअजव दाखल केले 
असता सदर प्रकरणी सहकर आयकु्त व ननबींिक सहकारी सींस्था याींनी या प्रकरणी सनुावण्या 
घेऊन दद.१.१.२०१६ रोजी गुजरातमिील अजवदार १) गुजरात को.ऑप.भमल्क माकेद्ींग रे्डरेर्न, 
२) पींचमहल जजल्हा सहकारी दिू उत्पादक सींघ, ३) सुरत जजल्हा सहकारी दिू उत्पादक सींघ, 
४) बलसाड जजल्हा दिू सींघ, ५) कैरा जजल्हा सहकारी दिू उत्पादक सींघ व ६) िरुच जजल्हा 
सहकारी दिू उत्पादक सींघ याींना महाराषर राज्यात र्ाखा उघडण्यास परवानगी ददल्याच ेआदेर् 
ननगवभमत केले आहेत. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
मुांबई ि उपनगरातील ओला ि उबर िॅब बांद िरण्याबाबत 

  

(१३)  १३१६९ (२१-१२-२०१५).   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओला व उबर कव बवर या दोन व्क्सी कीं पन्यामुळे मुींबई व उपनगरातील ऑ्ोररक्षा व 
व्क्सी चालवून आपला उदरननवावह करणाऱ्या लाखो लोकाींवर आधथवक सींक् येणार असल्याचे 

माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त व्क्सी व ऑ्ोररक्षा व्यवसायामध्ये गरीब व्क्सीचालकाींद्वारे आणण 
मालकाींनी जवळजवळ २०० करोड रूपये गुींतवणूक केली असल्याने तसेच मागील वर्षी एका 
मदहलेबरोबर ओला, उबर कव बमध्ये दषुकमव करण्यात आले होत ेया दोन्ही बाबी लक्षात घेता 
ओला व उबर कव बवर बींदी करण्याची मागणी करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे काय ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. हदिािर राित े (०४-०६-२०१६) : (१) ववववि ररक्षा व व्क्सी सींघ्नाींनी ओला व उबेर 
कीं पन्याींच्या वाहनाींवर बींदी आणण्याबाबत ननवेदने सादर केली आहेत. 
(२) होय. 
(३) व्क्सी सेवेचे ननयमन करण्यासाठी “भस्ी व्क्सी जस्कम, २०१५” ही ननयमावली तयार 
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करून व ती प्रभसध्द करून त्यावर सववसामान्याींच्या सूचना व हरकती मागववण्यात आल्या 
होत्या. त्याप्रमाणे प्रा्त झालेल्या सूचनाींनूसार सुिारीत केलेला ननयमावलीचा मसुदा अींनतम 
करण्यासाठीची कायववाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

नासशि जजल््यात अधधसूधचत तालुक्याांसाठी अनुसूधचत जमातीच े 
आरक्षण २२ ाक्िे ऐिजी ७ ाक्िे िरणेबाबत 

(१४)  १४६०१ (२९-०४-२०१६). डॉ.अपूिव हहरे : ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक १२६११ ला ददनाींक ९ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदिावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मा.राज्यपाल याींचे अधिसुचनेनुसार अनुसूधचत के्षत्रातील सुननजश्चत केलेली १२ सींवगावतील 
पदे स्थाननक अनसुूधचत जमातीतील उमेदवाराींमिनु िरण्याच्या अनुर्षींगान े करावयाच्या 
कायववाहीसींदिावत सामान्य प्रर्ासन वविागाकडील र्ासन ननणवय क्र- बीसीसी- 
२०१४/प्र.क्र.२१३ए/१४/१६-ब, दद. ५ माचव, २०१५ अन्वये आददवासी बहुल जजल््यात अनुसूधचत 
के्षत्राबाहेर अनुसूधचत जमातीसाठी ७ ्क्के आरक्षण लागू करणे सींदिावतील ववहीत मागवदर्वक 
तत्वे जादहर करण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्ासन ननणवयात नमुद १२ सींवगावतील पदे अनुसूधचत के्षत्रातील स्थाननक 
अनुसूधचत जमातीच्या उमेदवाराींमिून िरणे आणण अनसुूधचत के्षत्राबाहेर अनुसूधचत जमातीसाठी 
७ ्क्के आरक्षण या र्ासन ननणवयान्वये लागू करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाभर्क, िुळे, नींदरुबार, जळगाींव व अहमदनगरसह अन्य ८ अर्ा एकुण १३ 
जजल््याींमध्ये अनुसूधचत के्षत्राचा समावेर् होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अनुसूधचत के्षत्रामध्ये समाववष् असलेल्या तालुक्याींची / गावाींची खात्री सवव 
सींबींधित प्रर्ासकीय वविागाींनी आददवासी ववकास वविागाकडून करावी तसेच आददवासी ववकास 
वविागाने सदर गावाींची सद्य:जस्थती दर्वववणारी तालुकाननहाय यादी सवव वविागाींना उपलब्ि 
करून द्यावी असेही ननदेर् र्ासनाकडून या र्ासन ननणवयाद्वारे देण्यात आले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ठाणे जजल््यातील अनुसूधचत जमातीच ेआरक्षण ७ ्क्के करण्याच्या प्रस्तावास 
मींत्री मींडळान ेददनाींक २४ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या बैठकीत मान्यता ददली असून वविी व न्याय 
वविागाने सूधचत केल्यानसुार आरक्षण अधिननयम-२००१ मिील कलम ४(२) मिील नतसऱ्या 
परींतुकामध्ये सुिारणा करण्याच्या अध्यादेर्ाच्या प्रारुपास मींत्री मींडळान े मान्यता ददली व 
त्यानुर्षींगान ेपुढील वैिाननक कायववाही सुरु असल्याच ेमा.मुख्यमींत्री याींनी ददनाींक  ९ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी महाराषर वविान पररर्षदेत नागपुर दहवाळी अधिवेर्नाप्रसींगी, ताराींक्रकत प्रश्न क्र. 
१२६११ चे उत्तर देताींना स्पष् केले, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, ठाणे प्रमाणेच नाभर्क व अन्य जजल््यात अनुसूधचत के्षत्राबाहेरील अनसुूधचत 
जमातीसाठी ७ ्क्के आरक्षणाची अींमलबजावणी करणेबाबत र्ासनाचे िोरण काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०८-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) होय. 
(५) ददनाींक १९ जानेवारी, २०१६ रोजी र्ासन ननणवय ननगवभमत करण्यात आला आहे. 
(६) मा.राज्यपाल महोदयाींच्या ननदेर्ानुसार अनुसूधचत के्षत्रातील सुननजश्चत केलेल्या १३ 
सवींगावतील पदाव्यनतररक्त उववररत जजल्हास्तरीय ग्-क व ग्-ड मिील सरळसेवेच्या पदाींसाठी, 
आददवासी बहुल जजल्हयामध्ये अनुसूधचत जमाती करीता (अनसुूधचत के्षत्रात व अनुसूधचत 
के्षत्राबाहेर) वाढीव आरक्षण ठेवण्याचे िोरण आहे. 
       आरक्षण अधिननयम-२००१ मिील कलम ४(२) मिील नतसऱ्या परींतुकानुसार 
जजल्हास्तरीय ग्-क व ग्-ड मिील सरळसेवेच्या पदाींसाठी, आददवासी बहुल जजल्हयामध्ये 
अनुसूधचत जमाती करीता (अनुसूधचत के्षत्रात व अनुसूधचत के्षत्राबाहेर) वाढीव आरक्षण पुढे सुरु 
ठेवण्यात आले आहे. 
       ददनाींक १.८.२०१४ पासुन ठाणे जजल्हयातून आददवासी बहुल पालघर जजल्हा 
वगळल्यामुळे ठाणे जजल्हयामिील आददवासी जमातीची लोकसींख्या ही ५.२६ ्क्के असल्यामळेु 
सध्याच्या ठाणे जजल्हयाकरीता आरक्षण अधिननयम, २००१ मिील कलम ४(१) नुसार ननयभमत 
आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. 

___________ 

 
महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाच ेविभागीय िायावलय पुन्हा धळेु येथे सरुु िरण्याबाबत 

 

(१५)  १६१३० (२९-०४-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर जीवन प्राधिकरणाच ेवविागीय कायावलय पुन्हा िळेु येथे सुरु कराव,े अर्ी मागणी 
लोकप्रनतननिीींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िुळे व नींदरूबार जजल््यात महाराषर जीवन प्राधिकरणाची मोठ्या प्रमाणात 
काम े सुरु असून िुळे येथ े वविागीय कायावलय सुरु करण्यासाठी कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (०६-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) िुळे व नींदरूबार जजल्हयासाठी महाराषर जीवन प्राधिकरणाचे उप वविागीय कायावलय 
अजस्तत्वात आहेत. सदर जजल्हयातील एकूण कायविाराचा ववचार करता प्रगतीपथावरील 
असलेली काम,े सध्या अजस्तत्वात असलेल्या उपवविागीय कायावलयाकडून करणे र्क्य आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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ग्रामवििास विभागाद्िारे राबविण्याांत येणाऱ्या तनमवल ग्राम योजनेबाबत 
(१६)  १६२८८ (२९-०४-२०१६).   डॉ.अपूिव हहरे : ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक ११२२९ ला ददनाींक २१ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदिावत सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभर्क जजल््यात र्ासनाच्या ग्रामववकास वविागाद्वारे राबववण्यात येणाऱ्या ननमवल ग्राम 
योजनेंतगवत र्ौचालय बाींिकाम पणुव झालेले एकूण क्रकती प्रस्ताव प्रा्त झाले आहेत, 
(२) असल्यास, प्रा्त प्रस्तावाींपकैी क्रकती लािार्थयानंा अनुदान मींजुर करण्यात येवून प्रत्यक्ष 
ननिीचे वा्प करण्यात आलेले आहे, 
(३) ज्या लािार्थयांच ेअनुदान मींजुर झालेले नाही, अर्ा लािार्थयाचंे प्रस्ताव केव्हापयतं मींजुर 
होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

  

श्री. बबनराि लोणीिर (०६-०६-२०१६) : (१) व (२) कें द्र पुरस्कृत स्वच्छ िारत भमर्न (ग्रा.) 
अींतगवत लािार्थयावन े र्ौचालयाच े बाींिकाम पूणव करून ननिीची मागणी केल्यानींतर, सदर 
प्रोत्साहनपर अनुदान ददले जात.े 

नाभर्क जजल्हयात २०१५-१६ या आधथवक वर्षावत ३६,५८५ कु्ुींबयाींनी र्ौचालय बाींिले 
आहेत. यापकैी जजल्हा पररर्षदेकड े अनुदान मागणीचे प्रस्ताव प्रा्त झालेल्या एकूण २०,६२९ 
कु्ुींबाींना प्रोत्साहन अनुदानाच ेववतरण करण्यात आलेले आहे. 
(३) कें द्र पुरस्कृत स्वच्छ िारत भमर्न (ग्रा.) अींतगवत र्ौचालयाचे बाींिकाम पूणव करून ननिीची 
मागणी केल्यानींतर सदर लािार्थयांना प्रोस्ताहनपर अनुदान देण्यात येत.े सदर योजना ही 
मागणीवर आिाररत आहे. ज्या लािार्थयांनी स्वच्छ िारत भमर्न (ग्रा.) अींतगवत र्ौचालयाच े
बाींिकाम पूणव केल्यानींतर अनुदानाची मागणी केली त्याींना प्रोत्साहनपर अनुदानाचे ववतरण 
करण्यात आलेले आहे. उववररत लािार्थयांना मागणीनसुार ननिी वा्प करण्याची कायववाही चाल ू
आहे. 

___________ 
 

िल्याण-सशळर्ााा (जज.ठाणे) मागाविर महाप ेयेथ ेएिा महहलेची हत्या झाल्याची घाना 
(१७)  १६३१९ (३०-०३-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-भर्ळर्ा्ा (जज.ठाण)े मागाववर महाप े येथे ददनाींक २२ जून, २०१५ रोजी वा 
त्यासुमारास हत्या करण्यात आलेल्या मदहलेला जजवींत िासवून पोभलसाींची ददर्ािूल केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी तुि ेएमआयडीसी पोभलसाींनी एका व्यक्तीस अ्क केली असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान ेचौकर्ी करून अ्क केलेल्या आरोपीववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर गुन््यात एका आरोपीस ददनाींक ०८.०१.२०१६ रोजी अ्क करण्यात आली 
असून त्याच्या ववरुध्द तुि ेएमआयडीसी पोलीस स््ेर्न येथे गु.र.क्र. १४७/२०१५ िादींवव कलम 
३०२, २०१ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. 
     अ्क आरोपीववरुध्द पुरावा गोळा करुन दोर्षारोपपत्र पाठववण्याची तजवीज ठेवली असनू 
आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

निी मुांबई येथील डॉ.जी.डी.पोळ र्ाऊां डशेनच्या िमवचाऱ्याांचा  
आधथवि ि मानससि छळ होत असल्याबाबत 

  

(१८)  १६३६५ (३०-०३-२०१६).   श्री.नरेंद्र पााील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत ािले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांहदप बाजोररया : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई येथील डॉ. जी.डी.पोळ र्ाऊीं डरे्न कमवचाऱ्याींचा आधथवक व मानभसक छळ करीत 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाऊीं डरे्नन ेतीन वर्षावत पगार वाढ केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर र्ाऊीं डरे्नमार्व त कमवचाऱ्याींची 
आधथवक व मानभसक वपळवणुक होवू नये म्हणून कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०६-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप, डॉ.जी.डी.पोळ र्ाऊीं डरे्न येथील कामगाराींनी ददलेले ददनाींक २८/१०/२०१५ रोजीच े
ववववि तक्रारीींच ेननवेदन प्रा्त झाले आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
     माहे ऑक््ोबर, २०१४ ते डडसेंबर, २०१५ या कालाविीमध्ये पगारवाढ केली नाही. तथावप 
जानेवारी, २०१६ मध्ये २५५ कामगार/ कमवचाऱ्याींची वेतनवाढ केली आहे. 
(३) 

१) नवी मुींबई जनरल कामगार सींघ्ना या सींघ्ननेे उपजस्थत केलेल्या वववादाबाबत 
कामगार आयुक्त, मुींबई कायावलयाने वेळोवळेी बैठकाींचे आयोजन केलेले आहेत. 
२) ननयभमत २५५ कामगार/कमवचाऱ्याींना जानेवारी, २०१६ मध्ये व्यवस्थापनान ेवेतनवाढ 

ददली आहे. 
३) ९५ कीं त्रा्ी कामगाराींना ननयभमत सेवेमध्ये सामावून घेऊन त्याींना रुपये १०,४१,०४९/- 

इतका क्रकमान वतेनातील र्रक अदा केलेला आहे. 
४) कामावरुन कमी केलेल्या कामगाराींच्या सींदिावत समे् कायववाही करुन व्यवस्थापन व 
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कामगाराींमध्ये समझोता न झाल्याने कामगाराींनी उपजस्थत केलेला औद्योधगक 
वववाद औद्योधगक न्यायालयाकड ेअभिननणवयाकरीता सींदभिवत करण्यात आलेला आहे. 

(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
___________ 

 

राज्यात लष्ट्िरी गणिेश इतराांना िापरण्यास शासनान ेघातलेली बांदी 
 (१९)  १६३६९ (३०-०३-२०१६).   श्री.नरेंद्र पााील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत ािले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांहदप बाजोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात लषकरी गणवेर् इतराींना वापरण्यास र्ासनान े बींदी घातली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) व (२) राज्यात इतराींनी लषकरी गणवेर् पररिान 
करण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही. तथावप, राज्यातील कोणत्याही इतर नागरीकान े
लषकरी/पोलीस गणवेर् अथवा गणवेर्ासारखे कपड ेपररिान करुन सदर व्यक्ती लषकर/पोलीस 
असल्याचे िासववत असल्याच ेत्याींचेववरुध्द िा.दीं.वव. तील तरतुदीींनसुार योग्यत ती कायदेर्ीर 
कारवाई करण्यात येते. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

बदलापूर पोसलसाांनी म्हशीच्या ५ ान हाडाांच ेसाांगाड ेजप्त िेल्याच्या घानेबाबत 
(२०)  १६३७० (३०-०३-२०१६).   श्री.नरेंद्र पााील, श्री.सुतनल तािरे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
ािले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांहदप बाजोररया :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुलबगाव (कनाव्क) येथून म्हर्ीच्या ५ ्न हाडाींच े साींगाड े आनींदनगर एमआयडीसी 
(अींबरनाथ) पररसरात घेऊन जात असताना बदलापूर पोभलसाींनी ज्त करून दोन जणाींना 
अ्क केल्याची घ्ना माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करून सदर घ्नेस जबाबदार असणाऱ्याींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     याबाबत बदलापूर पोलीस स््ेर्न हद्दीत ददनाींक १०.१.२०१६ रोजी २ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असून बदलापूर पजश्चम पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. २/२०१६ िा.द.वव. कलम 
२८३, २६९, २७८, ३४ व मो्ार वाहन कायदा कलम १९२ (अ) नसुार गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
     सदर आरोपीींववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून गुन्हा 
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न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

 
राज्यातील सनदी अधधिाऱ्याांची पदे िाढविण्याबाबत 

(२१)  १६४५० (२८-०४-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पााील, श्री.अमरससांह पांडडत :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररर्षदाींचे महापाभलकाींमध्ये झालेले रुपाींतर, ववववि मेरो, ववववि ववकास 
प्राधिकरणे, कॉरीडॉर तसेच जजल््याींची ननभमवती पाहता राज्यात सन १९९५ मध्ये सनदी 
अधिकाऱ्याींची ३८५ पदे असताींना दहा वर्षावनींतर ही सींख्या वाढण ेअपेक्षक्षत असताींना ही सींख्या 
३६१ झाल्याच ेननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सन २०१४ मध्ये राज्यात ४४० सनदी अधिकाऱ्याींची पदे ननजश्चत करण्यासाठी 
र्ासनाने कें द्र र्ासनाकड ेप्रस्ताव पाठववलेला होता, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, राज्यातील सनदी अधिकाऱ्याींची पदे वाढववण्यासाठी कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (३०-०५-२०१६) : (१) राज्यातील िाप्रसे सींवगावचे सींख्याबळ सन १९८९ 
मध्ये ३५६, सन १९९२ मध्ये ३६६, सन १९९७ मध्ये ३५१ इतके होते. तद्नींतर ददनाींक 
१०.०४.२००७ च्या अधिसूचनेन्वये कें द्र र्ासनाने राज्यातील िाप्रसेचे एकूण सींख्याबळ ३५० 
इतके मींजूर केले होत.े आता, ददनाींक १६.०२.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये राज्याकररता 
िाप्रसे सींवगावचे एकूण सींख्याबळ ३६१ इतके मींजूर करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) राज्य र्ासनाने ददनाींक २७.०१.२०१४ रोजी िाप्रसे सींवगावचे एकूण सींवगव सींख्याबळ 
४४० इतके ननजश्चत करण्यासींदिावतील प्रस्ताव कें द्र र्ासनास सादर केला होता. मात्र, कें द्र 
र्ासनाने (काभमवक व प्रभर्क्षण वविाग, नवी ददल्ली याींनी) ददनाींक २१.०३.२०१४ च्या पत्रान्वये 
प्रत्येक राज्याने सींवगव आढाव्याच्या अनुर्षींगाने िाप्रसे सींवगावतील सींख्याबळ ननजश्चतीचा प्रस्ताव 
सादर करताना ५% पेक्षा अधिक वाढ प्रस्ताववत करु नये, अर्ा प्रिानमींत्री कायावलयाच्या 
सूचना असून त्यानुसार सुिाररत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळववले. तद्नुर्षींगान े राज्य 
र्ासनाने ददनाींक १३.०८.२०१४ रोजी िाप्रसेचे एकूण सींवगव सींख्याबळ ३७० इतके ननजश्चत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव कें द्र र्ासनाकड े पाठववला होता. तो ववचारात घेऊन कें द्र र्ासनान े
ददनाींक १६.०२.२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये राज्यातील िाप्रसे सींवगावकररता ३६१ इतके 
सींख्याबळ मींजूर केले आहे. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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हजारो िां पन्याांनी ईपीएर्ओ िायावलयािड ेिमवचाऱ्याांचा  
पीएर् जमा िेला नसल्याबाबत 

(२२)  १६६३५ (३०-०३-२०१६).   श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पााील, श्री.हेमांत ािले, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एम््लॉईज प्रोजव्हडी्ं  र्ीं ड ॲन्ड भमसलेननअस प्रॉजव्हडी्ं  ॲक््, १९५२ नुसार कमवचाऱ्याींसाठी 
िववषय ननवावह ननिी ही योजना र्ासनाने सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अडीच लाख कमवचाऱ्याींच्या वेतनातून परै्ाींची कपात करुनही हजारो कीं पन्याींनी 
ईपीएर्ओ कायावलयाकड ेकमवचाऱ्याींचा पीएर् जमा केला नसल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान र्ासनाच्या ननदर्वनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कमवचाऱ्याींची पीएर्ची रक्कम जमा 
करण्याबाबत तसेच सींबींधित कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता (०६-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
    एम््लॉईज प्रॉजव्हडी्ं  र्ीं ड ॲन्ड भमसलेननअस प्रॉजव्हडी्ं  ॲक््, १९५२ हा कें द्र र्ासनाचा 
कायदा असून त्याची अींमलबजावणी राज्यात कमवचारी िववषय ननिी सींगठन या कें द्र 
र्ासनाच्या कायावलयामार्व त करण्यात येत.े 
(२) महाराषरातील ५३८४ आस्थापनाींनी एम््लॉईज प्रॉजव्हडी्ं  र्ीं ड ॲन्ड भमसलेननअस प्रॉजव्हडी्ं  
ॲक््, १९५२ अींतगवत असलेल्या कमवचाऱ्याींच्या पी.एर्. जमा करण्याच्या अ्ी व र्तींची पूतवता 
केलेली नाही. 
(३) सदर प्रकरणी कमवचारी िववषय ननिी सींगठन या कायावलयामार्व त खालीलप्रमाण े
कायववाही/कारवाई सुरु करण्यात आली आहे : 
 

 

अ) प्रलींबबत देणीसींदिावत प्रवतवन/अींमलबजावणी अधिकाऱ्याींमार्व त उक्त 
अधिननयमाच्या कलम ७ ए अींतगवत सींबींधित आस्थापनाींववरुध्द थकीत िववषय 
ननवावह ननिीच्या वसुलीची कारवाई सुरु आहे. 

ब) 
 

सींबींधित आस्थापनाींची बकँ खाती, स्थावर व जींगम मालमत्तेवर ्ाच 
आणण्याबाबत ननणवय घेण्यात येत आहे. 

क) काही ववभर्ष् प्रकरणाींमध्ये ख्ले दाखल करण्यासाठी सींबींधित आस्थापनाींववरुध्द 
मींजुरी देण्याची कायववाही करण्यात येत आहे. तसेच काही प्रकरणाींमध्ये सींबींधित 
आस्थापनाींववरुध्द िारतीय दींड सींदहता कलम ४०६, ४०९ अींतगवत गुन्हे दाखल 
करण्यात येतील. 

 

 (४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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िासशम जजल््यात बुडीत के्षत्रामळेु बाधधत होणाऱ्या उच्च ि िमी दाबाच्या 
 विद्युत िाहहन्याांच ेस्थलाांतरण िरण्याबाबत 

  

(२३)  १६७७९ (२७-०४-२०१६).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वाभर्म जजल््यात उच्च व कमी दाबाच्या ववद्युत वादहन्याींमळेु जजल््यातील ११ प्रकल्प 
बाधित झाले असून अधिकाऱ्याींच्या दलुवक्षामुळे भसींचन प्रकल्पाची काम ेठ्प झाली असल्याच े
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बुडीत के्षत्रामुळे बाधित होणाऱ्या उच्च व कमी दाबाच्या ववद्युत वादहन्याींच े
स्थलाींतरण करण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२०-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) गायवाड ननम्न पा्बींिारे प्रकल्पाच्या बुडीत के्षत्रात येणाऱ्या महापारेर्षण कीं पनीच्या अनत 
उच्च दाब वादहनीच्या स्थानाींतरणासाठीची ननववदा प्रक्रक्रया अींनतम ्््यात असून ननववदा 
प्रक्रक्रया पुणव झाल्यानींतर व कायावदेर् ददल्यानींतर सहा मदहन्याींच्या आत सदर काम पूणव 
करण्याचा प्रयत्न आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राज्यात िीज िहनासाठी अतत उच्चदाब िाहहन्या आणण उपिें द्र तयार िरण्याबाबत 
  

(२४)  १६८२६ (२७-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सुमारे दहा वर्षावपूवी ५ हजार ६६८ को्ी रुपयाींचे कीं त्रा् देऊनही वीज वहनाचे नवे जाळे 
पारेर्षण कीं पनीला राज्यात उि ेकरता आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आढावा घेण्यात आला आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे, 
तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायववाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१८-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     महापारेर्षण कीं पनीतरे् पाच कीं त्रा्दाराींसोबत करण्यात आलेला करारनामा रु.५६६८ 
को्ीचा असला तरी प्रत्यक्षात आतापयतं रुपये २७७० को्ी क्रकीं मतीचीच काम े देण्यात आली 
आहेत. 
(२) महापारेर्षण कीं पनीतरे् अनत उच्चदाब उपकें दे्र व वादहन्या उिारणीबाबत एकूण १३३ कामाच े
आदेर् कीं त्रा्दाराींना देण्यात आले होते. सदर काम ेपूणव करण्यासाठी ववदहत कालाविी ननिावररत 
करण्यात आला होता. परींत,ू सदर कामाींमध्ये मागावचा हक्क सींदिावत अडचणी (राई् ऑर् वे), 
वन वविाग, रेल्वे वविाग तसेच ववववि खाजगी जमीन िारकाींची परवानगी इत्यादद अडचणी 
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असल्यामळेु सदर कामे ववदहत कालाविीत पूणव होऊ र्कली नाहीत. सदर १३३ कामाींपैकी १३ 
काम े रद्द करण्यात आली आहेत तसेच कीं त्रा्दाराींनी ववदहत वेळेत काम पूणव न केल्यामळेु 
त्याींचेकडून ११ कामे काढून घेण्यात आली आहेत व सदर काम ेअन्य कीं त्रा्दाराींकडून करुन 
घेण्यात येत आहेत, उववररत १०९ कामापकैी ८५ कामे पूणव झाली असून ती कायावजन्वत झाली 
आहेत व ५ काम े पूणव झाली असून ती अकायावजन्वत आहेत व १९ प्रकल्पाींची काम े
प्रगतीपथावर आहेत. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राज्यातील तांाामुक्त गाि मोहहम सुरु ठेिण्याबाबत 
 (२५)  १६८६९ (३०-०३-२०१६).   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.माणणिराि 
ठािरे, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तीं्ामुक्त गाव मोदहम बींद होण्याच्या मागाववर असल्याच े माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात तीं्ामुक्त गाव मोदहमेतून २७ हजार ग्रामपींचायतीपकैी १७ हजार ७४५ 
गावे तीं्ामुक्त झाल्यामुळे या मोदहमेच्या पुरस्कारातनू अनेक गावाींचा ववकास झाला तसेच 
नक्षल चळवळीलाही आळा बसला असल्यामुळे तीं्ामुक्त गाव मोदहम सुरु रहावी म्हणून 
र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०५-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील नालेसर्ाईची िाम ेसुरु न िेल्याबाबत 
 

(२६)  १६८८० (३०-०३-२०१६).   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.जनादवन 
चाांदरूिर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील नालेसर्ाईची कामे माहे जानेवारी, २०१६ पासून सुरु करणे आवश्यक असतानाही 
नालेसर्ाईची काम ेसुरु करण्यात आली नसल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नालेसर्ाईची कामे लवकर सुरु करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     मुींबईतील मोठे नाले, छो्े नाले, नद्या याींच्या सार्सर्ाईची काम े दरवर्षी १ एवप्रल 
पासून सुरु करण्याचा प्रघात आहे. 
     तथावप, रस्त्याींकडील ग्ाराींच्या सार्सर्ाईची कामे महानगरपाभलकेच्या कामगाराींमार्व त 
व महाबली मर्ीनचा वापर करुन वर्षविर सुरु असतात. 
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(२) नालेसर्ाईची काम े लवकर सुरु करण्याबाबत महापाभलकेमार्व त पुढीलप्रमाणे कायववाही 
करण्यात आली आहे/येत आहे. 

 नालेसर्ाईची जुनी कीं त्रा्े रद्द करण्यात आल्यानींतर नव्यान े ननववदा मागववण्यापूवी 
कीं त्रा्ाच्या अ्ी व र्तीमध्ये बदल करण्यात आले. 

 नालेसर्ाईकरीता मागववण्यात आलेल्या ई- ननववदाींना अत्यल्प प्रमाणात प्रनतसाद 
भमळाल्याने रे्रननववदा मागवून प्रनतसाद भमळालेल्या र्हर वविागातील भमठी 
नदीतील गाळ काढण्याच ेकाम चालू करण्यात आले आहे. 

 भमठी व वाकोला नदीतील गाळ काढण्याच ेकाम सात कीं त्रा्दाराींमार्व त सुरु करण्यात 
आले आहे. 

 मोठ्या नाल्याींच्या सार्सर्ाईच्या कामाींचे १६ प्रस्ताव स्थायी सभमतीन ेमींजूर केले 
असून, उववरीत ८ कामाींचे प्रस्ताव स्थायी सभमतीच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात 
येत आहेत. 

 छोट्या नाल्याींची सार्सर्ाई करण्यासाठी ननववदाकाराींचे दर बाजारिावानुसार वाजवी 
नसल्यामळेु त्याींना काम े देण्यात आली नाहीत. त्यामळेु छोट्या नाल्याींच्या 
सार्सर्ाईची काम े अर्ासकीय सींस्थाींमार्व त करण्याचे ठरववण्यात आले आहे व 
लवकरच सदर कामे सुरु करण्यात येणार आहेत. 

 तसेच, रस्त्यालगतच्या ग्ाराींची काम े देखील अर्ासकीय सींस्थाींमार्व त करण्यात 
येणार आहेत. 

(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
__________ 

 

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या अहिालानसुार राज्यात विविध गुन््याांमध्ये  
आरोपी असणाऱ्याांना सशक्षा होण्याचे प्रमाण िमी असल्याबाबत 

(२७)  १६९४८ (२८-०४-२०१६).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनान े सादर केलेल्या राषरीय गुन्हे नोंदणी वविागाच्या अहवालात महाराषरात 
ववववि गुन््याींमध्ये आरोपी असणाऱ्याींना भर्क्षा होण्याचे प्रमाण केवळ १९ ्क्केच असल्याचे 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुन्हेगाराींना भर्क्षा होण्यासाठी पोभलसाींकडून होणारा तपास आणण वक्रकलाींकडून 
न्यायालयात केला जाणारा युक्तीवाद या दोन्ही महत्वाच्या बाजूत महाराषर राज्याची कामधगरी 
चाींगली नसल्याचे सदर अहवालात म्ह्ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोभलसाींचा तपास व न्यायालयात पररणामकारक युक्तीवाद करण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०६-२०१६) : (१) राषरीय गुन्हे अभिलेख कें द्र नवी ददल्ली 
(एन.सी.आर.बी.) या कायावलयान ेसन २०१४ या वावर्षवक क्राईम इन इींडडया हा गुन्हे ववर्षयक 
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अहवाल ऑगस््, २०१५ च्या दरम्यान प्रकाभर्त केलेला असून अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे 
महाराषर राज्याचे िारतीय दींड वविान अींतगतं गुन्हे र्ाबबत होण्याचे प्रमाण (आरोपीींना भर्क्षा 
होण्याच े प्रमाण) १९.३% अस े आहे. त्याचप्रमाणे क्राईम इन इींडडया हा गुन्हे ववर्षयक 
अहवालाच्या ितीवर क्राईम इन महाराषर-२०१४ हा गुन्हे अहवाल जानेवारी, २०१६ मध्ये 
प्रकाभर्त केलेला असनू महाराषर राज्याच ेिारतीय दींड वविान अींतगतं गुन्हे र्ाबबत होण्याच े
प्रमाण (आरोपीींना भर्क्षा होण्याचे) १९.३% आहे. 
(२) राषरीय गुन्हे अभिलेख कें द्र नवी ददल्ली (एन.सी.आर.बी.) या कायावलयाने प्रकाभर्त 
केलेल्या सन २०१४ या वर्षावचा क्राईम इन इींडडया हा गुन्हे ववर्षयक अहवाल, साींजख्यकी 
स्वरुपात आहे. त्याबाबत अहवालात काही नमूद करण्यात आलेले नाही. 
(३) र्ासनाने गुन्हे दोर्षभसद्धी प्रमाणात सुिारणा होण्यासाठी र्ासन ननणवय डीपीपी-
२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१० ददनाींक १२/०५/२०१५ अन्वये एकूण १४ र्ासन ननणवय ननगवभमत केले 
आहेत. नमूद सवव र्ासन ननणवयानुसार कायववाही सवव पोलीस घ्क स्तरावर सुरु आहे. 
         मा.पोलीस महासींचालक, कायावलय, मुींबई याींनी ददनाींक २४/०५/२०१५ रोजी स्थायी 
आदेर् क्रमाींक २४ ननगवभमत केला असून त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक पोलीस स््ेर्नमध्ये सत्र 
न्यायालयात वगव होण्याच्या गुन्हाींचा तपासाकरीता तपास पथक स्थापन केलेले आहेत व 
त्यानुसार कायववाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जजल्हयातील सत्र न्यायालयाांमधील तनयुक्त्या रखडल्याबाबत 

  

(२८)  १७१४५ (३०-०३-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, 
श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जजल्हयात सध्या १५ सरकारी वकील कायवरत असून नेवास,े श्रीरामपूर, 
कोपरगाव इत्यादी दठकाणी नव्याने जजल्हा सत्र न्यायालयाींची स्थापना झाली असून जजल्हा 
सरकारी वकील, सरकारी अभियोक्ता, सहाय्यक सरकारी वकील, अनतररक्त सरकारी वकील, 
अर्ा ववववि पदाींसाठी अजव आले व मुलाखती होऊन सुध्दा सदर ननयुक्त्या रखडल्या 
असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) नाही. अहमदनगर जजल््यामध्ये जजल्हा सरकारी 
वकील पदाच े १ पद असून त्यापदी ननयुक्त असलेल्या उमेदवाराच्या ननयुक्तीची मुदत माहे 
ऑगस््, २०१७ पयतं आहे. तसेच सहायक सरकारी वकील व अनतररक्त सरकारी अभियोक्ता 
या सींवगावची १७ पदे असून त्यापैकी बहुताींर् उमेदवाराींच्या ननयुक्तीची मुदत माहे ऑगस््, 
२०१६ पयतं आहे. यासींदिावत मा.उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणी न्यायालयाने 
ददलेल्या ननणवयानसुार सध्या सेवते असलेल्या उमेदवाराींच्या ननयकु्तीची मुदत पूणव होईपयतं 
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त्याींच्या सेवा चाल ूठेवणे क्रमप्रा्त आहे. त्यामळेु पदाींच्या उपलब्ितेनुसार मुलाखत प्रक्रक्रयेद्वारे 
ननवड केलेल्या उमेदवाराींना ननयुक्ती देण्याची कायववाही करण्यात येत आहे. 
(२) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

सेिा हमी िायद्याांतगवत सुरु िेलेल्या ४६ सेिाांचा विस्तार िरुन 
 त्यात आणखी सेिाांचा समािेश िरण्याबाबत 

(२९)  १७१४६ (२८-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य र्ासनान ेसेवा हमी कायद्याींतगवत सुरु केलेल्या ४६ सेवाींचा ववस्तार करुन त्यात 
आणखी काही सेवाींचा समावेर् करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननणवय घेण्यात आला आहे काय, ननणवयाचे स्वरुप काय आहे व 
त्यावर कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उक्त कायद्याची पररणामकारक अींमलबजावणी व्हावी व जनतेच्या तक्रारीींचा 
ननप्ारा वळेीच व्हावा यासाठी गत वर्षावपासून कोणती ववर्ेर्ष कायववाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
ख्  
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१८-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर लोकसवेा हक्क अधिननयम, २०१५ ची पररणामकारक अींमलबजावणी 
व्हावी व जनतेच्या तक्रारीींचा ननप्ारा वेळीच व्हावा यासाठी मा.मुख्यमींत्री याींच े स्तरावर 
ददनाींक २ जून, २०१५ व ददनाींक १४ जानेवारी, २०१६ मा.मखु्य सधचव याींच ेस्तरावर ददनाींक  
४ जुल,ै २०१५ तसेच अपर मुख्य सधचव (प्र.सु.र.व.का.) याींचे स्तरावर प्रत्येक मींत्रालयीन 
सधचवाींसोबत आढावा बैठका आयोजजत करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे ववववि वविागाींकडून 
एकूण ३२७ लोकसेवा अधिसूधचत करण्यात आल्या असनू त्यापैकी एकूण १५६ लोकसेवा 
ऑनलाईन देण्यात येत आहेत. 

___________ 
मालेगाि महानगरपासलिेतील ररक्त पदे भरणेबाबत 

(३०)  १७२२८ (३०-०३-२०१६).   श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव महानगरपाभलकेत ववववि वविागात अनके ररक्त पदे असल्यामुळे ववकास कामे 
प्रलींबबत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदे िरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 



वव.प. २ (23) 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) मालेगाव महानगरपाभलकेच्या ववववि वविागात काही 
पदे ररक्त आहेत. तथावप, या ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायविार कायवरत कमवचाऱ्याींकड ेदेण्यात 
आला असून प्रर्ासकीय कामकाज सुरळीत चालू आहे. 
(२) र्ासन ननणवय ददनाींक ४.५.२००६ नुसार राज्यातील सवव महानगरपाभलकाींसाठी आस्थापना 
खचावची मयावदा ३५% इतकी ननजश्चत करण्यात आली आहे. 
     मालेगाव महानगरपाभलकेचा आस्थापना खचव हा ववदहत मयावदेपेक्षा अधिक आहे. 
महानगरपाभलकेमार्व त उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आस्थापना खचव ववदहत 
मयावदेत आल्यानींतर महानगरपाभलकेमार्व त ररक्त पदे िरण्याच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 

  मालेगाि महापासलिा प्रशासनान ेमांजूर िेलेल्या ठरािात रे्रबदल  

िेलेल्या प्रिरणाांची चौिशी िरणेबाबत 
 

(३१)  १७२३२ (३०-०३-२०१६).   श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
उर्व  भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाव महापाभलका प्रर्ासनाने मींजूर केलेल्या ठरावात रे्रबदल केलेल्या प्रकरणाींची 
वविागीय आयुक्त याींचे अध्यक्षतेखाली सभमती गठीत करुन सखोल चौकर्ी करुन यातील 
दोर्षीींवर कारवाई करण्याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींना लेखी ननवेदन देऊन एक वर्षावचा कालाविी 
होणार असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करुन दोर्षीींवर कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) मा.वविानसिा सदस्य याींचे ददनाींक १६.३.२०१५ चे 
अर्ा आर्याचे ननवेदन प्रा्त झाले आहे. 
(२) मालेगाव महानगरपाभलका महासिेन े ववववधि ववकास कामाींबाबत ठराव क्र. १५१, 
दद.१७.६.२०१४ व ठराव क्र.१८०, १८२, १८४ व १८५, दद.२५.११.२०१४ रोजी मींजूर केले. 
     त्यानींतर महानगरपाभलका सदस्याींच्या मागणीनुसार उपरोक्त ठराव हे ददनाींक १८.३.२०१५ 
च्या महासिेत ववर्षय क्र.४१, ४२, ४३, ४४ व ४५ अन्वये कायवक्रम पबत्रकेवर घेण्यात आले व 
त्याींना मान्यता देण्यात आली आहे. 
     पुवी मींजुर करण्यात आलेल्या ठरावात महानगरपाभलकेने केलेले रे्रबदल हे त्याींच्या 
ववदहत अधिकारात आहेत. त्यामळेु यासींदिावत कायववाही करण्याचा प्रश् न उद्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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शासिीय विभागासाठी िायावलयीन खरेदीसाठी ई-तनविदा बांधनिारि िरण्याबाबत 
(३२)  १७२८३ (०२-०५-२०१६). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय वविागासाठी कायावलयीन खरेदी करताना अनसुरावयाच्या कायवपध्दतीत बदल 
करुन सवव प्रकारच्या खरेदीसाठी ई-ननववदा बींिनकारक करण्याबाबतचा ननणवय र्ासनान ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणवयाचे स्वरुप काय आहे, सदर ननणवयाच्या अींमलबजावणीसाठी यींत्रणा 
ननमावण करण्यात आली त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१९-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) धोरणाचे िाही ठळि मुदे्द खालीलप्रमाणे आहेत :- 
 

अ) 
 

खरेदी  ननयमपुजस्तकेत सींबींधित खरेदीवर वविागाींना रु.५ हजार पयतंच्या क्रकीं मतीच्या 
वस्तू ननववदा/दरपत्रके न मागववता थे् जागेवर खरेदी करण्याची मिुा देण्यात आली 
आहे. परींतु अर्ा वस्तूींची एकूण खरेदी त्या त्या आधथवक वर्षावत रु.५०,०००/- पेक्षा 
जास्त नसावी. 

ब) 
 

एका आधथवक वर्षावत एका वस्तूच्या खरेदीची रु.५ हजार ते रु.३ लाखापयतं मूल्य 
असल्यास क्रकमान ३ दरपत्रके मागवून खरेदी करण्यास मुिा देण्यात आली आहे. 
तसेच रु.३ लाखापयतं कोणत्याही वस्तूची खरेदी (DGS & D) कडील दरकराराच्या 
आिारे करण्याची खरेदीदार वविागाींना मिुा देण्यात आली आहे. तसेच रु.३ 
लाखापेक्षा जास्त क्रकीं मत असलेल्या DGS & D च्या दर करारावर उपलब्ि 
असलेल्या केवळ ब्रँडडे वस्तूची रु.१ को्ीपयतंची वावर्षवक खरेदी करता येईल. मो्ार 
वाहन (कार) साठी रु.१ को्ीची मयावदा ठेवण्यात आलेली नाही. 

क) 
 

रु.३ लाखापेक्षा अधिक खरेदी क्रकीं मत असलेल्या वस्तूींकरीता ई-ननववदा प्रणालीचा 
वापर करणे बींिनकारक करण्यात आले आहे. 

ड) 
 

र्ासनाचे अींगीकृत व्यवसाय अींतगवत नमुद असलेली महामींडळे/उपक्रमाींनी त्याींनी 
उत्पादीत केलेल्या वस्तूींसाठी ननववदेत सहिाग घेतल्यास त्याींच्यासाठी एकूण 
खरेदीच्या ३० ्क्के खरेदी एल-१ दराने राखीव ठेवण्यात आली आहे. 

ई) 
 

उक्त महामींडळापैकी केवळ महाराषर राज्य हातमाग महामींडळ/महासींघ (महा्ेक्स) 
याींच्या ११ वस्तूींसाठी आरक्षण ठेवण्यात आले असून त्याींच्या वस्तूींची दरननजश्चती 
मध्यवती िाींडार खरेदी सींघ्ेनकेडून (C.S.P.O.) करण्यात येणार आहे. 

र्) 
 

तसेच अींि व अपींग याींच्या िमवदाय सींस्था याींनी उत्पादीत केलेल्या वस्तूींना आरक्षण 
देण्यात आले असून त्याींच्या वस्तूींची दरननजश्चती मध्यवती िाींडार खरेदी 
सींघ्नेकडून (C.S.P.O.) करण्यात येणार आहे. 
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 धोरणाची अांमलबाजिणी :- 
     सदर िोरणाची अींमलबजावणी र्ासनाच्या सवव वविागाींकडून/कायावलयाींकडून होणे 
अपेक्षक्षत असून त्यासाठी प्रर्ासकीय वविाग स्तरावर/वविागीय स्तरावर/जजल्हा स्तरावर खरेदी 
सभमती स्थापन करण्याच ेिोरणात ननदेर् देण्यात आले आहेत. सदर सभमत्याींकडून र्ासकीय 
वविागाींना/कायावलयाींना लागणाऱ्या वस्तू खरेदीींची कायववाही होणार आहे. 

___________ 
 

राज्यातील शासिीय सेिेतील ररक्त जागा पदोन्नतीन े 
भरण्याच्या शासनान ेघेतलेल्या तनणवयाबाबत 

 

(३३)  १७८१२ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुतनल तािरे, श्री.हेमांत ािले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ासकीय सेवेतील ररक्त जागा पदोन्नतीने िरण्याचा ननणवय र्ासनाने माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

िसई-विरार शहरातील महहला अत्याचाराची िाढ रोखण्याबाबत 
  

(३४)  १८०९२ (३०-०३-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वसई-ववरार र्हरात मदहला अत्याचारात वाढ होत असनू सन २०१५ या वर्षावत बलात्कार व 
ववनयिींग या गुन््यात वाढ झाली असनू सन २०१४ पेक्षा सन २०१५ मध्ये बलात्काराच्या १९ 
घ्ना वाढल्या असून ववनयिींगाच्याही घ्ना २७ ने वाढल्या असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त र्हरातील मदहलाींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ववववि उपाययोजना 
राबववण्याबाबत र्ासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) होय. 
(२) जजल््यात जजल्हा स्तरावरील अधिकाऱ्याींची एक मदहला सुरक्षा सभमती स्थापन करण्यात 
आली असून, दरमहा बैठक घेण्यात येत.े पोलीस स््ेर्न हद्दीतील मदहला प्रनतननिी असलेले 
दाभमनी पथक स्थापन केले असनू, सदर पथकान ेगदीच्या दठकाणी अनुचीत प्रकार घडल्यास 
त्याची मादहती सींबींिीत पोलीस ठाण्याला द्यावयाची आहे. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतींत्र 
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मदहला कक्ष स्थापीत, ननयींत्रण कक्ष पालघर येथ ेस्मा व् र्ोन क्र. ९७३०८११११९, ९७३०७११११९ 
ची सुवविा उपलब्ि असून, सदर नींबर प्रभसध्दी करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

नयानगर येथील पोलीस ठाण्यािररता जागा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(३५)  १८०९३ (३०-०३-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरारोड (पूवव) िागासाठी माहे माचव, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान नयानगर हे स्वतींत्र 
पोलीस ठाणे मींजूर झाले परींत ुपोलीस ठाण्याकररता लागणारी आवश्यक जागा र्ोिण्यात वर्षव 
गेल्याने जागेअिावी कोणत्याही सुवविा नसलेल्या चौकीतच पोलीस ठाण्याच े कामकाज सरुू 
करण्यात आले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्वनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पोलीस ठाण्यास जागा उपलब्ि करून देण्याबाबत र्ासनान े कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) मौजे िाईंदर येथील आरक्षण क्र.१८४ अ 
अींतगवत आरक्षक्षत जागेवर पोलीस ठाण्याकररता र्ासकीय जागा उपलब्ि नसल्यान े पूवी 
असलेल्या पोलीस चौकीतच नवीन नयानगर पोलीस ठाणे कायावजन्वत करण्यात आले आहे. 
     सदर जागा खाजगी व्यक्तीच्या नावे असल्याने ती पोलीस वविागाच्या नावावर 
करण्यासाठी भमरा िाईंदर महानगरपाभलकेर्ी पोलीस महासींचालकामार्व त पत्र व्यवहार सुरु आहे. 

___________ 
 

राज्यातील आहदिासी आश्रमशाळा आणण शासिीय िसततगहृाांमध्ये  
विद्यार्थयाांना हदल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधाांबाबत 

 
(३६)  १८११९ (२७-०४-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी आश्रमर्ाळा आणण र्ासकीय वसनतगहृाींतील ववद्यार्थयांना ददल्या 
जाणाऱ्या सोयी सुवविा आणण प्रकल्पातून राबवल्या जाणाऱ्या ववववि योजनाींच्या समस्याींवर 
आददवासी ववद्याथी कृती सभमतीने डहाणू तहभसलदार कायावलयाींवर िडक मोचाव काढला 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (०४-०६-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववद्यार्थयांच्या मागणीनसुार डहाणू प्रकल्पातील वसतीगहृ प्रवेर् ५० ने वाढवून १५० 
करण्यात आली आहे. नवीन वसतीगहेृ सुरु करण्याबाबतच े प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना 
प्रकल्प अधिकाऱ्याींना देण्यात आलेल्या आहेत. मुला-मुलीींचे वसतीगहृ कासा, ता.डहाणू, जज. 
पालघर साठी नवीन इमारत र्ोिण्याची कायववाही सुरू आहे. वसतीगहृाींतील ववद्यार्थयांना 
र्ासन ननणवय दद. ११/११/२०११ नुसार सुवविा देण्यात आल्या आहेत. र्ासकीय आश्रमर्ाळाींत 
पुरेसे र्ौचालये व स्नान गहृ बाींिण्याबाबत साववजननक बाींिकाम वविागाकडून अींदाजपत्रके 
प्रा्त करून जजल्हा ननयोजन सभमतीकड ेमान्यतेस्तव सादर करण्यात आली आहेत.  त्यापैकी 
७ कामाींना मान्यता भमळाली आहे.  तसेच र्ाळा व्यवस्थापन सभमत्याींची स्थापना करून 
प्रत्येकी रु. १.०० लक्ष ननिी आश्रमर्ाळा दरुुस्तीसाठी देण्यात आला आहे. आश्रमर्ाळाींतील 
ववद्यार्थयांची ननयभमत आरोग्य तपासणी करून घेण्याच्या सचुना देण्यात आल्या आहेत. 
ववद्यार्थयांच्या इतर मागण्याबाबत चौकर्ी करण्यासाठी सहायक प्रकल्प अधिकारी (ववकास), 
एकाजत्मक आददवासी ववकास प्रकल्प, डहाणू याींची नमेणूक करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मााुांगा (मुांबई) येथ ेएिा महहलेने मुलाच ेअपहरण िरण्याचा प्रयत्न िेल्याबाबत 
(३७)  १८२१५ (३०-०३-२०१६).   श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.हररससांग राठोड :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा्ुींगा (मुींबई) येथे मलुाचे अपहरण करण्याचा एका मदहलेचा प्रयत्न मा्ुींगा पोभलसाींच्या 
प्रसींगाविानामुळे र्सला असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर दोर्षी मदहलेवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०५-०४-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदर बाबत मा्ुींगा पोलीस ठाणे येथ े नमुद अपहरण करण्याऱ्या मदहलेववरुध्द ददनाींक 
०४.०८.२०१५ रोजी गुरक्र.३०२/१५ कलम ३६३, िादींवव अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. 
नमुद गुन््याचा तपास पुणव करुन नमुद आरोपीत मदहलेववरुध्द मा.६१ वे न्यायालय, कुलाव 
को व्, मुींबई याींच ेन्यायालयात दोर्षारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

 
___________ 
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राज्यातील गैरव्यिहार िरणाऱ्या अधधिारी ि िमवचारी याांच्या 
मालमत्तचेे वििरण सादर िरणेबाबत 

 

(३८)  १८३२२ (२९-०४-२०१६).   डॉ.अपूिव हहरे : ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सिागहृाच्या 
प्लावर ठेवण्यात आलेल्या अताराींक्रकत प्रश्नोत्तराींच्या यादी क्रमाींक ३ मिील प्रश्न क्रमाींक 
९८६६ ला ददलेल्या उत्तराच्या सींदिावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) र्ासन पररपत्रक क्रमाींक सीडीआर-१००५/प्र.क्र.१/०५/११, ददनाींकः ३० ऑक््ोबर, २००६ नुसार 
सींर्यास्पद सचो्ी असलेल्या अधिका-याींची यादी तयार करण्याबाबत र्ासनाचे आदेर् आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १६ मींत्रालयीन प्रर्ासकीय वविागाींनी सादर केलेल्या मादहतीनसुार सींर्यास्पद 
सचो्ी असलेल्या अधिका-याींची एकूण सींख्या १३० असल्याच ेकळववले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अन्य वविागाींकडील सींबींधिताींची मादहती प्रा्त झाली आहे काय व सींर्यास्पद 
सचो्ी असलेल्या प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२३-०५-२०१६) : (१) व (२) होय. 
(३) सींर्यास्पद सचो्ी असलेल्या अधिकाऱ्याींची मादहती वविागाींकडून मागववण्यात येत आहे. 
       र्ासन पररपत्रक क्रमाींक-सीडीआर-१००५/प्र.क्र.१/०५/११, ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २००६ 
नुसार सदर यादीचा वापर पदोन्नती, महत्त्वाच्या पदाींवर ननयुक्ती, पारपत्र देणे, कें द्रीय 
ननयुक्ती, परदेर् प्रभर्क्षण, ववववि प्रकारची पदके व गौरव पुरस्कार देताना करण्यात यावा, 
अर्ा सूचना आहेत. त्याप्रमाणे सींर्यास्पद सचो्ी असणाऱ्या अधिकाऱ्याींबाबत सींबींधित 
प्रर्ासकीय वविागाींकडून कायववाही करण्यात येते. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मुांब्रा रेतीबांद पररसरात भरधाि रिच्या धडिेत दचुािीस्िार ठार झाल्याच्या घानेबाबत 
(३९)  १८६६१ (३०-०३-२०१६).   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील मुींब्रा रेतीबींद पररसरात िरिाव रकच्या िडकेत २ दचुाकीस्वार ठार तर २ 
जण गींिीर जखमी झाल्याची घ्ना माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यादरम् यान घडली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िीर्षण दघुव् नचेी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींधित रक चालकावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे.  
तथावप, या घ्नेत एक व्यक्ती गींिीर जखमी झाली आहे. 

(२) ददनाींक ५.८.२०१५ रोजी रेतीबींदर, मुींब्रा, जज.ठाणे येथ े रक चालकाने त्याच्या ताब्यातील 
रक िरिाव वेगाने चालवून दोन मो्ार सायकलीींना िडक ददल्यान ेअपघात घडल्याचे पोलीस 
तपासात ननषपन्न झाले आहे. या प्रकरणी मुींब्रा पोलीस ठाणे येथे दोर्षी रक चालकाववरुध्द 
गु.र.नीं. ६७७/२०१५, िा.द.वव.सीं. कलम ३०४ (अ), २७९, ३३७, ३३८, ४२७ सह मो.वा.का. कलम 
१८४, १३४ (१) (२) अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे. र्रारी आरोपीस ददनाींक २४.८.२०१५ 
रोजी अ्क करण्यात आली होती. ददनाींक २५.८.२०१५ रोजी मा.न्यायालयाने आरोपी रक 
चालकास जाभमन ददला आहे. ददनाींक ४.३.२०१६ रोजी आरोपी रक चालकाववरुध्द 
मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल केले आहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मेससव आयाेि िां झ्युमर इलेक्रोतनि प्रा.सल.िां पनीच्या  
असभित्याांनी आधथवि र्सिणूि िेल्याबाबत 

  

(४०)  १८६६९ (३०-०३-२०१६).   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसेसव आय्ेक कीं झ्युमर इलेक्रोननक प्रा.भल. कीं पनीच े अभिकताव श्री.प्रमोद केर्व 
खानववलकर व श्री.सुननल ताम्हणकर याींनी श्री.प्रकार् र्ींकर खेडस्कर िाईंदर (पूवव) (जज.ठाणे) 
याींची समुारे अडीच लाख रुपयाींची आधथवक र्सवणूक केल्याची तक्रार पोलीस महासींचालक 
(मुींबई), पोलीस अिीक्षक (ठाणे ग्रामीण ) तसेच सींबींधित पोलीस उपायुक्त (िाईंदर, जज.ठाणे) 
याींच्याकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवदेनाद्वारे केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनान े चौकर्ी करून यासींदिावत तक्रारीच्या अनुर्षींगान े
सींबींधित दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) व (२) होय. हे खरे आहे. 
    सदर प्रकरणी आधथवक र्सवणूक झाल्याबाबत नवघर पोलीस स््ेर्न येथ े गु.र.क्र. 
२८१/२०१५ िा.दीं.वव. कलम ४२०, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत २ 
आरोपीींना सी.आर.पी.सी. ४१(१) अ प्रमाणे नो्ीस देण्यात आली असुन, सदर गुन्हा तपासािीन 
आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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पुणे शहरातील बालगुन्हेगारीला आळा घालण्याबाबत 
  

(४१)  १८६८९ (३०-०३-२०१६). श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्री.हररससांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरात गतवर्षी आणण यावर्षी चोरी, ववनयिींग इत्यादी गुन््याींमध्ये बालगुन्हेगाराींचा 
सहिाग अनुक्रम े५०१ आणण ५०२ गुन््याींमध्ये आढळला असल्याच ेददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालगुन्हेगारीला आळा घालण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) पुणे र्हरामध्ये सन २०१४ मध्ये चोरीच्या गुन््यात 
९६ व ववनयिींगाच ेगुन््यात ३६ वविीसींघर्षवग्रस्त बालकाींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. 
     माहे जानेवारी, २०१५ त े माहे नोव्हेंबर, २०१५ या कालाविीत चोरी या गुन््यामध्ये 
एकूण ६७ वविीसींघर्षवग्रस्त बालकाींना तसेच ववनयिींग या गुन््यामध्ये एकूण ३३ 
वविीसींघर्षवग्रस्त बालकाींना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे. 
(२) पुणे र्हरामध्ये बाल गुन्हेगारी रोखण्याकररता केलेल्या उपाययोजना :- 
 

 सवव पोलीस स््ेर्नला व पोलीस आयुक्ताींच्या गुन्हे र्ाखा येथे ववर्ेर्ष पोलीस बाल 
पथक स्थापन. 

 सदर पथकामार्व त झोपडपट्टी, रु््पाथवर राहणाऱ्या कु्ुींबातील अल्पवयीन मुलीींना व 
पालकाींना समुपदेर्न करुन मुलाींना र्ाळेत पाठववण्याचे व मुले वाई् सींगतीत 
जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्याचे समुपदेर् केले. 

 बाल मजूरी/बाल कामगार बाबत आस्थापना, हॉ्ेल्स, क्रर्रते ववके्रते, औद्योधगक 
वसाहती वर लक्ष ठेवून तेथ े बालकाींचा बेकायदेर्ीर वापर होत असल्यास मुलाींची 
काळजी व सींरक्षण अधिननयमाची प्रिाववपणे अींमलबजावणी करण्यात येत.े 

 वविीसींघर्षवग्रस्त बालकाींना ररमाींड होममध्ये दाखल करण्यात येते व गुन्हेगारीकड े
वळणार नाही यासाठी समुपदेर्न करण्यात येते. 

 दारु, अींमली पदाथावच े सेवन अर्ा व्यसनामुळे बाल गुन्हेगारी वाढत असल्याने 
अर्ासकीय सींस्था व स्वयींसेवी सींस्थाच्या मदतीने झोपडपट्टी िागात समुपदेर्न 
करुन मादहती देणे. 

 गुन्हेगारीमध्ये गेलेल्या बालकाींबाबतची मादहती पुरवावी अस ेप्रभसध्दी माध्यमाद्वारे 
जनतेला आवाहन करण्यात येते. 

(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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समरा-भाईंदर, (जज.ठाणे) शहरामध्ये एिच सशधािााप िायावलय असल्याबाबत 
  

(४२)  १८७७९ (२९-०४-२०१६). श्री.अशोि उर्व  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भमरा-िाईंदर (जज.ठाणे) र्हराची लोकसींख्या अींदाज े १२ लाख असुन तेथे दीड लाख 
भर्िापबत्रकािारक वास्तव्य करीत असून या मोठ्या र्हरासाठी एकच भर्िावा्प कायावलय 
असल्याच ेतसचे सदर कायावलयात मींजूर पदापकैी र्क्त ५० ्क्के कमवचाऱ्याींची पदे िरलेली 
असल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायावलयात सध्या कायवरत असलेल्या कमवचाऱ्याींवर अनतररक्त कामाचा 
िार पडत आहे तसेच नागररकाींची कामे प्रामुख्याने भर्िावा्प काडावत नवीन नाव वाढववणे, 
नवीन भर्िावा्प काडव बनववणे इत्यादी कामाींसाठी ववलींब होत असल्याने भर्िापबत्रकािारकाींची 
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापा (०८-०६-२०१६) : (१) व (२) अर्ींत: खरे आहे. 

तथावप उपलब्ि कमवचाऱ्याींकडून जनतेची सवव काम े ववहीत वळेेत करून देण्याची 
तसेच नागररकाींची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येते. 

सन २०१६ मध्ये सदर कायावलयातील भलवपक- ी्ंकलेखकाींची २ ररक्त पदे िरण्यात 
आली आहेत. महाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेउववररत ररक्त पदाींबाबत मागणीपत्र पाठववण्यात 
आले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राज्यातील होमगाडवसच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 
  

(४३)  १८९४३ (३०-०३-२०१६).   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील होमगाडवसच्या मानिनात वाढ करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचारािीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तदनुसार र्ासनान ेयाबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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अनुिां पा तत्िािरील नेमणूिीत राखीि-अराखीि असा र्रि िरण्यास 
मा.उच्च न्यायालयाांचे औरांगाबाद खांडपीठान ेहदलेल्या तनणवयाबाबत 

(४४)  १८९५८ (२८-०४-२०१६). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनकुीं पा तत्वावरील नेमणूकीत राखीव-अराखीव असा िेदिाव नको असा ननवावळा 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठान ेमाहे स् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार र्ासनान ेकोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०६-०६-२०१६) : (१) अनकुीं पा तत्वावरील नेमणुकीत राखीव-अराखीव असा 
िेदिाव करु नये अर्ा स्वरुपाचा ननणवय माहे स् े्ंबर, २०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद खींडपीठ याींनी ददले असल्याचे ननदर्वनास आले नाही. 
(२) आणण (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 
 

िें द्र शासनािडून िल्याणिारी योजनाांतगवत सामाजजि सांस्था, शासकिय िसततगहृ, िधृ्दाश्रम, 
बालश्रमाांना देण्यात येणारे धान्य बांद िरण्यात आल्याबाबत 

(४५)  १९२१० (२७-०४-२०१६). अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाकडून कल्याणकारी योजनाींतगवत सामाजजक सींस्था, र्ासक्रकय वसनतगहृ, 
वधृ्दाश्रम, बालश्रमाींना देण्यात येणारे िान्य माहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून बींद करण्यात आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले 
व तद्नुसार सदर सामाजजक सींस्था, र्ासकीय वसनतगहृ, वधृ्दाश्रम, बालाश्रमाींना बींद करण्यात 
आलेला िान्य पुरवठा पूवववत करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापा (०८-०६-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. कें द्र र्ासनाकडून माहे ऑक््ोबर, 
२०१५ ते माचव, २०१६ या कालाविीकरीता अन्निान्याचे ननयतन प्रा्त झाले असून, त्यानुसार 
ददनाींक १ एवप्रल, २०१५ च्या पत्रान्वये अन्निान्याचे जजल्हाननहाय ननयतन देण्यात आले आहे. 
सदर अन्निान्याचे ननयतन कें द्र र्ासनाकडून प्रा्त होईपयतं भर्ल्लक िान्यामिून 
मागणीनुसार सींस्थाींना अन्निान्याचे वा्प करण्यात आले आहे. सद्यजस्थतीत सींस्थाींची 
मागणी प्रलींबबत नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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राज्यात िोळसा सललािात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
(४६)  १९२१६ (२८-०४-२०१६).   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय खतनिमव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात कोळसा भललावात गैरव्यवहार झाल्याच े माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्वनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय ननदर्वनास आले 
व तद्नुसार कोळसा भललावात गैरव्यवहार करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता (०२-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) (३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

इमारत क्रमाांि १४५ एर्, सशांदे चाळ, सान ेगुरुजी मागव ि त्यालगतच्या इमारतीांच्या 
 पुनबाांधणी योजनेंतगवत भूसांपादनाच्या प्रस्तािाबाबत 

(४७)  १९२६४ (३०-०३-२०१६).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार : ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक 
१३९६७ ला ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदिावत सन्माननीय गहृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इमारत क्रमाींक १४५ एर्, भर्ींदे चाळ, सान े गुरुजी मागव व त्यालगतच्या इमारतीींच्या 
पुनबांिणी योजनेंतगवत िूसींपादनाचा प्रस्ताव मुींबई महानगरपाभलकेकडून आरक्षण बदलाच्या 
आदेर्ानींतर िूसींपादनाचा प्रस्ताव म्हाडाद्वारे र्ासनाकड े सादर होणे प्रस्ताववत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावावर र्ासनाकडून कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ननयमोधचत प्रर्ासकीय कायववाही करुन गुणवत्तेवर ननणवय घेण्याची कायववाही 
केव्हा पयतं अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता (०७-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) इमारत क्रमाींक १४५ एर् भर्ींदे चाळ, सान े
गुरुजी मागव व त्यालगतच्या इमारती रेल्वेलगत असल्याने त्या इमारतीींच्या पुनबांिणी योजनेस 
मयावदा आली आहे. त्याखेरीज सदर योजना ना.म.जोर्ी मागावच्या रुीं दीकरणामुळे देखील बाधित 
झालेली आहे. सदर योजना व्यवहायव होण्याच्या दृष्ीन े लगतच्या करमणुकीच्या मैदानाच्या 
आरक्षण बदलाचा प्रस्ताव बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेद्वारे नगर ववकास वविागास सादर केला 
असून प्रस्तावास महाराषर प्रादेभर्क व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या ३७(२) नुसार 
र्ासनाची मींजूरी वैिाननक कायववाहीची पूतवता बहृन्मुींबई महानगरपाभलकेकडून झालेली 
नसल्यामळेु प्रलींबबत आहे. आरक्षण बदलास मींजूरी प्रा्त झाल्यानींतर महाराषर गहृननमावण व 
के्षत्रववकास प्राधिकरणाद्वारे त्या मालमत्तेच्या िुसींपादनाचा प्रस्ताव गहृननमावण वविागास 
प्रर्ासकीय कायववाहीस्तव सादर करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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म्हाडाच्या सांक्रमण सशबबरातील मळू रहहिाश्याांिडून प्रततज्ञापत्र घेऊन सदतनिा 
विित घेणाऱ्या रहहिाश्याांच्या नाि ेसदतनिा िरण्याच्या तरतूदीबाबत 

  
(४८)  १९२६५ (३०-०३-२०१६).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार : ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक 
१३९५९ ला ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदिावत सन्माननीय गहृतनमावण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व उपनगरातील म्हाडाच्या सींक्रमण भर्बीरात सुमारे २० हजार गाळे असून र्क्त 
सहा त ेसात रदहवाश्याींनी सींक्रमण भर्बबरातील मूळ रदहवाश्याींकडून प्रनतज्ञापत्र घेऊन सदननका 
ववकत घेतल्या असनू वर्षावनुवर्षे त ेसींक्रमण भर्बबरात वास्तव्य करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मूळ रदहवाश्याींकडून सींक्रमण भर्बबरातील प्रनतज्ञापत्र घेऊन सदननका ववकत 
घेणाऱ्या रदहवाश्याींच्या नाव े सदननका करण्यासाठी महाराषर गहृननमावण व के्षत्रववकास 
अधिननयम, १९७६ मध्ये बदल करून नव्यान े तरतूद करण्याबाबत र्ासन स्तरावर कोणती 
कायववाही सुरु आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावावर र्ासनाकडून क्रकती कालाविीत ननणवय होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०४-२०१६) : (१) मुींबई इमारत दरुुस्ती व पुनरवचना मींडळाच्या 
अखत्याररतील २१८९० सींक्रमण गाळ्याींमध्ये जलु,ै २०१३ अखेर एकूण ८४४८ अपात्र रदहवार्ी 
असल्याच ेननदर्वनास आले आहे. 
(२), (३) व (४) सींक्रमण भर्बीरातील अपात्र रदहवार्ाींबाबत िोरणात्मक ननणवय घेण्यास्तव 
उपाध्यक्ष तथा मखु्य कायवकारी अधिकारी याींनी गहृननमावण वविागास सादर केलेला 
प्रस्तावाबाबत प्राधिकरण स्तरावर प्रथम यथोधचत ववचार करण्याच्या सूचना म्हाडास करण्यात 
आल्या आहेत. 

___________ 
 

डोंबबिली येथील औद्योधगि के्षत्रामधील बांद पडलेले िारखाने सुरु िरण्याबाबत 
 

(४९)  ४८९८८ (१५-०७-२०१४).   अॅड.अतनल परब : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंबबवली येथील औद्योधगक के्षत्रामध्ये एकूण क्रकती कारखान ेआहेत, 
(२) तसेच उक्त कारखान्याींपैकी क्रकती कारखान ेबींद आहे व बींद कारखान ेकोणत्या कारणास्तव 
बींद करण्यात आले आहे, 
(३) असल्यास, बींद कारखान े पनुश्च सुरु करण्याबाबत र्ासन स्तरावर कोणती कायववाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०८-०४-२०१५) : (१) व (२) डोंबबवली औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या 
वसाहतीमध्ये, उद्योग सींचालनालयाकड ेनोंदणी झालेले एकूण ४१३ उद्योग घ्क (१८३ सूक्ष्म, 
२२३ लघ ु व ७ मध्यम उद्योग) आहेत. त्यापकैी कें द्र र्ासनाच्या चौर्थया अणखल िारतीय 
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प्रगणना सवेक्षणानुसार एकूण ६६ घ्क बींद आढळून आले आहेत. सदर सवेक्षणानुसार उद्योग 
घ्क बींद पडण्याची कारणे व्यवस्थापनातील वाद, खेळत्या िाींडवलाचा तु्वडा, कच्च्या 
मालाचा अिाव इ. आहेत. तसचे महाराषर औद्योधगक ववकास महामींडळाच्या के्षत्रामध्ये 
कामगार/सींघ्नाींच े प्रश्न, न्यायालयीन प्रकरणे, आधथवक अडचणी, बवकाींची देणी/इन्कम 
व्क्स/सेल्स व्क्स न िरल्यामुळे ज्ती इ. अर्ी आहेत. 

(३) व (४) उद्योग बींद पडलेल्या उद्योगाच्या पनुववसनासाठी र्ासनाकड े प्रस्ताव प्रा्त 
झाल्यास त्याींना र्ासनाच्या प्रचभलत िोरण/ननयमाींनसुार सवलती देण्यात येतात. 

___________ 
 

नागपूर व् यापारी सशष्ट् ामांडळाच् या नागपूर भेाी दरम् यान एलबीाी 
 ाॅक् स समाप् त िरण् याच ेहदलेल् या आश् िासनाबाबत 

(५०)  ५१३८६ (०३-०७-२०१४).   श्री.समतेश भाांगडडया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर व् यापारी भर्ष ्मींडळाच् या नागपूर िे्ी दरम् यान मा. मखु् यमींत्री महोदयाींनी एलबी्ी 
व्क् स समा् त करण् याचे आश् वासन ददल् याच े ददनाींक ९ एवप्रल, २०१४ रोजी वा सुमारास 

ननदर्वनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एलबी्ी व्क् स नागपूर महानगरपाभलकेत लागू झाल् यामुळे या व्क् सच् या जाचक 
अ्ीींच् या पतुवतेसाठी व् यापा-याींना र्ार त्रास होत असल् यामुळे जी.एस.्ी. व्क् स लागू करण् याची 
भर्र्ारस व् यापारी मींडळाने र्ासनास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात एलबी्ी व्क् स ववजी जी.एस.्ी. व्क् स लागू करण् यात येणार आहे काय, 
त् याचा ननजश्चत कालाविी क्रकती, 
(४) नसल् यास, लागू न करण् याची कारणे तसेच पयावयी व् यवस् था कोणती ? 
 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१७-०५-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) र्ासनान ेददनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासून महानगरपाभलकाींमध्ये ५० को्ीपेक्षा 
कमी आधथवक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्याींना स्थाननक सींस्था कर िरण्यापासून सू् देण्याचा 
ननणवय घेतला आहे. जी.एस.्ी. बाबत कें द्र र्ासनाने ननणवय घेतल्यानींतर राज्य र्ासनाकडून 
त्याची राज्यामध्ये अींमलबजावणी करण्यात येईल. 
  

___________ 
 

  
विधान भिन :  
 
मुांबई. 

  उत्तमससांग चव्हाण 
सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

मुद्रणपूवव सवव प्रक्रकया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


