
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

सािली (जि.चांद्रपूर) तालुक्यातील व्याहाडखुदद येथील िमलाई महाविद्यालयातील  
प्राचायादन ेबनािट शैक्षणणि िागदपत्र तयार िेल्याबाबत 

(१) १०९९ (२३-०१-२०१५). श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोत े : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावली (जि.चींद्रपूर) तालुक्यातील व्याहाडखुर्द येथील कमलाई महाववद्यालयाच े राचाचायद 
श्री.तेिससींग ककशोरससींग ककराड याींना नागपूर येथील इमामवाडा पोलीसाींनी एका सशक्षिकेला 
खो्ी बनाव् शैिणिक कागर्पत्र ेतयार करुन दर्ल्या राचकरिी दर्नाींक २६ माचद, २०१४ रोिी वा 
त्या समुारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या राचकरिी पुढे कोिती कारवाई करण्यात आली, 
(३) तसेच बनाव् कागर्पत्र तयार करुन घेिाऱ्या सशक्षिकेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) सर्रहू सशक्षिकेचे नाव व ती कोित्या शाळेत बनाव् कागर्पत्राच्या आधारे नोकरीस  
लागली ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सर्र राचकरिी इमामवाडा पोलीस स््ेशन नागपूर शहर येथ ेअपराध क्र.१७/१४, भा.र्ीं.वव. 
कलम ४२०, ४६८, ४७१, ३४ अन्वये गुन्हा र्ाखल करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एका 
आरोपीस अ्क करण्यात आली असून अन्य र्ोन आरोपीींना न्यायालयान े अ्कपूवद िामीन 
मींिूर केला आहे. सर्र गुन््यात तपास पूिद करण्यात आला असनू ३ आरोपीींववरुध्र् 
र्ोषारोपपत्र तयार करुन न्यायालयात सार्र करण्यात आले आहे. सर्र राचकरि न्यायराचववषठ 
आहे. 
(३) होय, चौकशी करण्यात आली आहे. 
(४) सर्रहू सशिकेचे नाींव सौ.अनघा केतन वैद्य असून नवराचततभा हायस्कूल, सीरसपेठ, उमरेड 
रोड, नागपूर शाळेत बनाव् कागर्पत्राच्या आधारे नोकरीस लागली होती. 

___________ 
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राज् याच् या लाचलुचपत प्रततबांधि विभागाने पाठविलेल् या यादीतील  
भ्रष्ट् ट अधधिा-याांची मालमत् ता गोठि याचा तनणदयाबाबत 

 

(२) ४६१८ (१०-०४-२०१५). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याच् या लाचलचुपत राचततबींधक ववभागान े पाठववलेल् या यार्ीतील ककती रष्ष ् अिधका-
याींची मालमत् ता गोठवण् याचा तनिदय शासनाने माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान 
घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या अिधका-याींची मालमत् ता शासनाने ि त केली आहे काय व त् याींचेवर 
कोिती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) तसेच, केलेल् या कारवाईचे स् वरुप काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०४-२०१५) : (१) दर्नाींक ०१.०१.२०१५ ते दर्नाींक २२.०४.२०१५ या 
कालावधीत २७ लोकसेवकाींची एकूि रुपये १,६३,१२,३९,००३/- इतक्या रक्कमेची मालमत्ता 
गोठववण्यासाठी न्यायालयात राचािधकारपत्र र्ाखल करण्यास शासनान ेमींिूरी दर्ली आहे. 
(२), (३) व (४) राचात मींिूरीनुसार सींबींिधत न्यायालयात लाचलुचपत राचततबींधक ववभागामार्द त 
अहवाल सार्र करण्यात येत असनू पुढील कायदवाही सुरु आहे. 

___________ 
 
 

ममठी नदी पररसरातील अनाधधिृतपणे उभारलेल्या झोपड्या ि गाळे यािर िराियाची िारिाई 
 

(३) ५३५६ (१०-०४-२०१५). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.िनाददन चाांदरूिर, श्री.सांिय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) समठी नर्ीला दर्नाींक २० िुल,ै २००५ रोिी आलेल् या राचचींड पुरामुळे समठी नर्ीच ेरुीं र्ीकरि 
आणि खोलीकरि या कामासाठी मुींबई महानगरपासलकेन े रुपये ६०४.८६ को्ी रुपये तर 
एम.एम.आर.डी.ने ४५३.४० को्ी खचद करुनही १२ कक.मी. चे काम एकूि १०५७ को्ी रुपये 
खचद करुनही झाले नसल्याच ेतनर्शदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, समठी नर्ीचे काम करिा-या कीं त्रा्र्ाराींनानाही समठी नर्ीचे काम सींपू नये तर 
सुरु व् हावे अशीच इच्  ा आहे, त् यामुळे काम पूरे होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मादहम कॉिव े पासनू ते पवई ववहार लेकपयतंच्या समठी नर्ीच्या १७ कक.मी. 
पररसरात अिधकृत-अनिधकृत समळून १८०० झोपडया आणि गाळे असल्याच े दर्नाींक २० 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या समुारास तनर्शदनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्र राचकरिी शासनान ेचौकशी करुन कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) समठी नर्ीच् या पूर तनयींत्रिासाठी पवई तलावाच् या उपयोग करण् याची योिना श्री.ियराचकाश 
नारकर याींनी मुींबई महानगरपासलकेला सार्र केली होती ततचा खचद कमी आहे. म् हिून सर्र 
योिना अींमलात येत नाही ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०७-२०१६) : (१) दर्नाींक २६ िलु,ै २००५ च्या िलराचलयानींतर 
मुींबईतील समठी नर्ीच े रुीं र्ीकरि, खोलीकरि आणि सुशोसभकरि करण्याकररता समठी नर्ी 
ववकास राचकल्प बहृन्मुींबई महानगरपासलका व एम.एम.आर.डी.ए. मार्द त हाती घेण्यात आला 
असून, सर्र राचकल्प हा र्ोन ्याींमध्ये राबववण्यात येत आहे. 
     समठी नर्ीची एकूि लाींबी १७.८४ कक.मी. आहे. त्यापैकी ववहार तलाव त ेसी.एस.्ी. पलू 
कुलाद र्रम्यानच्या ११.८४ कक.मी. लाींबीचा भाग बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अखत्यारीत येतो 
व सी.एस.्ी. पूल कुलाद त े मादहम कॉिव े पयतंचा ६.०० कक.मी. लाींबीचा भाग 
एम.एम.आर.डी.ए. च्या अखत्यारीत येतो. 
बहृनमुांबई महानगरपामलिेमाफद त िरयात येत असलेल्या िामाची माहहती खालीलप्रमाणे  
आहे :- 
टप्पा- १ र्रम्यान समठी नर्ीचे रुीं र्ीकरि व गाळ काढिे इत्यार्ी कामे अींतभूदत होती. सर्र 
कामाींवार रुपये २८.९४ को्ी एवढा खचद झालेला आहे. 
टप्पा- २ र्रम्यान खालील काम ेअींतभूदत होती :- 

 समठी नर्ी ववकास व सींरिक राचािधकरिामार्द त तनजचचत केलेल्या सशर्ारशीनुसार 
समठी नर्ीच ेउवदररत रुीं र्ीकरि 

 कें द्रीय िल व ववद्युत सींशोधन कें द्र याींच्या सशर्ारशीनसुार समठी नर्ीचे खोलीकरि 
 समठी नर्ीच्या र्ोन्ही तीराींलगत सींरिक सभींतीचे बाींधकाम 

समठी नर्ीच्या र्तुर्ाद ६ त े१२ मी. रुीं र्ीच ेसेवा रस्त े
टप्पा-२ मधील कामाींवार रुपये ६०७.११ को्ी एवढा खचद झालेला असून, ्पा-२ मधील 
कामाची सद्य:जस्थती खालीलराचमािे आहे :- 

 कुलाद कसलना पूल ते सी.एस.्ी. पूल पयतंचा भाग वगळता उवदररत नर्ीच ेरुीं र्ीकरि 
िवळपास पूिद झाले आहे. 

 कें द्रीय िल व ववद्युत सींशोधन कें द्राच्या सल्ल्याराचमािे नर्ीचे खोलीकरिाचे काम ९५ 
्क्के पूिद झाले आहे. 

 १३.६० कक.मी. लाींबीच्या सींरिक सभींतीचे काम पूिद झाले असून ५.३६ कक.मी. 
लाींबीच्या सींरिक सभींतीच ेकाम बाकी आहे. 

 क्राींतीनगर, अशोक नगर पूल, बामनर्ाया पूल, लाठीया रबर पलू व एम.्ी.एन.एल. 
या पाच पुलाींची कामे पूिद झाली असून वाकोला पूल व कुलाद कसलना पूल या र्ोन 
पुलाींची कामे राचगतीपथावर आहेत. 

 बहृन्मुींबई महानगरपासलकेमार्द त ्पा १ व ्पा २ साठी आतापयतं एकूि रु. 
६३६.०५ को्ी इतकी रक्कम खचद झालेली आहे. 

मुांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणामाफद त िरयात येत असलेल्या िामाची माहहती 
खालीलप्रमाण ेआहे :- 
 

टप्पा - १ मध्ये समठी नर्ी व वाकोला नाल्यामधून गाळ काढण्याची व शक्य तेथ े
रुीं र्ीकरि करण्याची सुमारे रुपये ३४.५० को्ी खचादची कामे करण्यात 
आली आहेत. 
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टप्पा - २ मध्ये समठी नर्ीच े सरासरी रुीं र्ीकरि ५.० मी. व वाकोला नाल्याच े
सवदसाधारि रुीं र्ीकरि १०.० मी. इतके पूिद करण्यात आलेले असून, सर्र 
कामासाठी आतापयतं ४५३.९० को्ी इतका 
खचद झालेला आहे. 
     मुींबई महानगर राचरे्श ववकास राचािधकरिामार्द त समठी नर्ी 
राचकल्पाच ेएकूि ९२% काम पूिद झाले असून, सर्र कामाींवर आतापयतं 
एकूि   रुपये ४८८.४० को्ी इतकी रक्कम खचद झालेली आहे. 

 

(२) हे खरे नाही. राचकल्पामध्ये बाधीत असिाऱ्या बाींधकामाचे तनषकासन व पनुवदसन करण्यास 
लागत असलेला अवधी व राचकल्पामध्ये बािधत असलेल्या िसमनीच े भूसींपार्न राचकक्रयेस 
लागिारा अवधी यामुळे सर्र राचकल्प पूिद करण्यास ववलींब होत आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपासलकेच्या अखत्यारीतील समठी नर्ी ववकास राचकल्पामध्ये बाधीत 
असलेल्या १५९० बाींधकामाींच ेतनषकासन करण्याचे काम अद्यावप बाकी आहे. 
     मुींबई महानगर राचरे्श ववकास राचािधकरिाच्या िेत्रात वाजल्मकी नगर येथ े२६ झोपड्या व 
पररघखाडी येथ े ३४१ झोपड्याींच े तनषकासन बाकी असून, यामध्ये मुख्यत्व े सेवारस्त्यासाठी 
तनषकासन बाकी आहे. सर्र झोपडयाींच े उपजिल्हािधकारी (अततक्रमि व तनषकासन) 
याींच्याकडून पररसशष्-२ राचात झाले आहे. सर्र राचकल्पाचे उवदररत काम राषरीय हररत 
लवार्ाच्या आरे्शानुसार स्थिगत ठेवण्यात आले आहे व त्याींच्या अींततम तनिदयानींतर सर्र 
झोपडयाींचे तनषकासन करण्यात येऊन उवदररत कामे पूिद करण्यात येिार आहे. 
(४) राचकल्पामध्ये बािधत बाींधकामाची पात्रता तनजचचत केल्यानींतर पात्र ठरलेल्या राचकल्प 
बािधताींच े पयादयी िागा रे्ऊन पुनवदसन करण्यात येत े व तद्नींतर बािधत बाींधकामाींच े
तनषकासन करण्यात येते. त्याच पध्र्तीने सद्य:जस्थतीत बािधत असलेल्या बाींधकामाींच े
तनषकासन करण्याच्या दृष्ीने योग्य ती कायदवाही सुरु आहे. 
(५) हे खरे नाही. समठी नर्ी राचकल्प हा दर्नाींक २६ िुल,ै २००५ च्या महाराचलयानींतर शासनान े
गठीत केलेल्या सत्यशोधक ससमती तसेच कें द्रीय िल व ववद्युत सींशोधन कें द्र या 
सल्लागाराींनी दर्लेल्या व शासनाने स्थावपत केलेल्या समठी नर्ी ववकास व सींरिि 
राचािधकरिाने मान्य केलेल्या सशर्ारशीनुसार राबववण्यात येत आहे. 

___________ 
परभणी जिल् ्यातील िलयुक् त मशिार अमभयानातील िामाांबाबत 

 

(४) ७२५५ (०३-०८-२०१५). श्री.अब्दलु्लाखान दरुादणी, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िािा बेग, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पािी ी्ंचाईवर मात करण् यासाठी िलसींधारि ववभागान े राबववलेल् या िलयुक् त सशवार 
असभयानात दर्नाींक ५ डडसेंबर, २०१४ च् या मागदर्शदक तत् त् वाींराचमािे तसेच महाराष र ववधान 
पररषर् तनयम ४६ अन् वये करण् यात आलेल् या तनवेर्नाराचमािे कारवाई न करता तनयमभींग 
केल् याबाबतचा आिेप परभिी येथील पत्रकाराींनी राचधान सिचव, िलसींधारि याींच् याकड े सन 
२०१५ मध्ये नोंर्ववला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, वरील आरे्श व पत्रकाराचमाि े अींमलबिाविी न करता तनयमभींग करिा-या 
र्ोषी अिधकारी व यींत्रिा याींच् या कारभाराची चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनसुार र्ोषी आढळलेल्याींवर शासनान ेकोिती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 

श्रीमती पांििा मुांड े (२०-०६-२०१६) : (१) होय, परभिी जिल््यातील िलयुक्त सशवार 
असभयानातील पारर्शदक, गुिवत्ता, लोकसहभाग, उद्देशाची सर्लताबाबत सींशयास्पर् 
कारभाराची तनवतृ्त न्यायािधशाींच्या मार्द त त्रैयस्थ पथकामार्द त चौकशी करिेबाबत तनवेर्न 
मराठवाडा िनता ववकास पररषर् शाखा परभिी याींचेकडून राचात झाले आहे. 
(२) राचस्तुत राचकरिी जिल्हािधकारी, परभिी याींना दर्. १ एवराचल, २०१६ रोिीच्या पत्रान्वये 
परभिी जिल््यातील िलयुक्त सशवार असभयानाच्या कामातील अतनयसमततेबाबत चौकशी 
करिेबाबत कळववण्यात आले आहे. 
(३) व (४) सर्र राचकरिाच्या चौकशीची कायदवाही सुरु आहे. 

___________ 
 

ठाणे महानगरपामलिा के्षत्रामधील शाळेसाठी आरक्षक्षत असलेल्या बाांधिामाबाबत 
 

(५) ७५५७ (०६-०८-२०१५). अॅड.तनरांिन डािखरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे महानगरपासलका िेत्रामधील शाळेसाठी आरक्षित असलेले ककती भूखींड बाींधकाम 
व्यावसातयकाींना ववकससत करण्यासाठी रे्ण्यात आले आहेत व केव्हा, 
(२) तसेच ठाि ेमहानगरपासलकान ेस्वतनधीतून शाळा बाींधून त्यापकैी ककती शाळाींना ना हरकत 
राचमािपत्र (NOC) दर्ले आहे, 
(३) त्याचराचमाि े ठाि े महापासलकेच्या शाळाींमध्ये तसेच बाींधकाम व्यावसातयकाींनी बाींधलेल्या 
शाळाींमध्ये (शाळातनहाय) ककती ववद्याथी सशिि घेत आहेत, 
(४) तसेच सर्र शाळाींमधील ककती ववद्याथी र्ाररद्र्य रेषेखालील (BPL) वगदवारीतील आहे 
ककती ववद्यार्थयाकंड ेआधारकाडद/रेशनकाडद उपलब्ध आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०७-२०१६) : (१) ठािे शहराच्या मींिूर ववकास योिनेतील शाळेसाठी 
आरक्षित भूखींड बाींधकाम व्यावसातयकाींना ववकससत करण्यासाठी रे्ण्यात आलेले नाहीत. 
(२) ठािे महानगरपासलकेच्या मींिूर ववकास योिनेतील शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या 
भूखींडापैकी तीन भखूींडावर महापासलकेच्या स्वतनधी व सवद सशिि असभयानाअींतगदत राचात 
तनधीतून शैिणिक राचयोिनाथद इमारतीच ेववकास राचस्ताव मींिूर करण्यात आलेले आहेत. सर्र 
शाळा अन्य सींस्थाींना रे्ण्याबाबत नाहरकत राचमािपत्र रे्ण्यात आलेले नाही. 
(३) ठािे महानगरपासलका सशिि ववभागाच्या १३० राचाथसमक शाळाींमध्ये एकूि ३७६४७ 
ववद्याथी सशिि घेत आहे. तसचे बाींधकाम व्यावसातयकाींना शाळा ववकससत करण्यास मींिूरी 
दर्लेली नाही. 
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(४) ठािे महानगरपासलका राचाथसमक शाळेतील ववद्याथी सवदसाधारिपिे अल्प उत्पन्न व 
र्ाररद्रय रेषेखालील आहेत, सर्र ववद्यार्थयादच ेआधारकाडद/रेशनकाडद काढण्याबाबत कायदवाही सुरू 
आहे. 

___________ 
 
 
 

यितमाळ जिल््यात िलयुक्त मशिार योिनेंतगदत िाम ेमांिूर िरयाबाबत 
(६) ७८८९ (३१-०८-२०१५). श्री.ख्िािा बेग, अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल 
भोसले,   श्री.नरेंद्र  पाटील,  श्री.किरण  पािसिर,   श्री.हेमांत टिले,  श्री.अब्दलु्लाखान            
दरुादणी : सन्माननीय  िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जिल््यात िलयकू्त सशवार योिनेंतगदत अनेक कामाींची मागिी स्थातनक 
िनतेकडून जिल्हािधकारी, यवतमाळ याींच्याकड े दर्नाींक ३१ म,े २०१५ रोिी वा त्यासुमारास 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं ककती कामाींना मींिूरी रे्ण्यात आली आहे, 
(३) तसेच मींिूर करण्यात आलेल्या कामाींची सद्य:जस्थती काय आहे व सुरु असलेल्या 
कामाींवर ककती खचद करण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, उवदररत कामाींना मींिूरी रे्ण्यासाठी कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१६): (१) हे खरे नाही. 
       स्थातनक िनतकेडून स्वतींत्रपिे मागिी आलेली नाही. 
(२) आतापयतं एकूि १६२५८ ववववध उपचाराच्या कामाींना मींिूरी रे्ण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर ६२६४ ववववध पािलो् उपचाराची कामे पूिद करण्यात 
आली असनू १६६ काम ेराचगततपथावर आहेत. सर्र कामाींवर ६१.२७ को्ी रुपये खचद करण्यात 
आलेला आहे. 
(५) राचचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

निी मुांबई महानगरपामलिा मशक्षण मांडळाच्या प्रशासिीय अतनयममततेबाबत ि मशक्षण हक्ि 
िायदयाचे उल्लांघन िरुन बेिायदेमशर िामिाि होत असल्याबाबत 

(७) ८०६३ (०६-०८-२०१५). श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिद हहरे : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई महानगरपासलका सशिि मींडळाच्या राचशासकीय अतनयसमततेबाबत व सशिि 
हक्क कायर्याचे उल्लींघन होत असल्याबाबतची तक्रार महाराषर राज्य राचाथसमक सशिि सींघान े
त्याींच्या वकीलामार्द त दर्नाींक १९ माचद, २०१४ रोिी महानगरपासलका आयुक्त याींना दर्ली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सर्र नो्ीसीमध्ये उपजस्थत केलेल्या मुद्याींचे व तक्रारीचे स्वरुप काय आहे, 
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(३) सर्र तक्रारीच्या अनुषींगान े नवी मुींबई महानगरपासलका राचशासनान े र्खल घेवून चौकशी 
केली आहे काय, 
(४) तक्रारीच्या अनुषींगाने कारवाई करिेबाबत शासनाने कोिती कायदवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०६-२०१६) : (१) होय, 
(२) सर्र तक्रारीमध्ये पुढील मुदे्द उपजस्थत करण्यात आले होत े:- 
 

(अ) सवद सशिा असभयानामध्ये राचतततनयुक्तीवर घेतलेल्या सशिकाींना त्याींच्या मुळ 
आस्थापनेवर पाठववण्याबाबत. 

(ब) राचभारी ववस्तार अिधकारी याींचा नमेिूकीबाबत. 
(क) राचाथसमक सशिकाींचे समायोिन माध्यसमक शाळेत केल्याबाबत. 

 

(३) होय, चौकशीअींती तक्रारीत तर्थय नसल्याचे आढळून आले आहे. 
(४) व (५) राचचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 

खानदेशातील सहिारी उपसा मसांचन योिना तात्िाळ सुरु िरयाबाबत 
 

(८)      ९०८९ (३१-०७-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खानरे्शातील सहकारी उपसा ससींचन योिना तात्काळ सुरु करु अशी घोषिा शासनाने माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यार्रम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यातील २० योिना सन २०१४-१५ मध्ये सुरु करण्याचे आचवासन दर्ले होत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी सन २०१५-१६ च्या अथदसींकल्पात आिथदक तरतूर् करण्यात आली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त योिना सुरु करण्यासाठी कोिती कायदवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (०१-०७-२०१६) : (१) व (२) होय. 
(३) होय. तथावप, तापी नर्ी खोऱ्यातील २२ उपसा ससींचन योिना कायादजन्वत करण्यास 
शासनाने तत्वत: मान्यता दर्ली असून सर्र बाब सन २०१४-२०१५ च्या दहवाळी अिधवेशनात 
लािणिक पुरक मागिीद्वारे ववधानमींडळाच्या तनर्शदनास आिण्यात आली आहे. 
(४) २२ राज्यस्तर सहकारी उपसा ससींचन योिना र्रुुस्त करुन पुनकायादजन्वत करण्याचा 
राचशासकीय मान्यता राचस्तावावर शासनस्तरावर कायदवाही राचगतीत आहे. 
(५) राचचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर शहर बस िाहतिू सुरळीत िरयािरीता िागा ममळणेबाबत 
 

(९)  ११०३१ (२३-१२-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतेश भाांगडडया : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ७३३१ ला हदनाांि १५ िुल,ै २०१३ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभादत सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरची शहर बस वाहतूक व्यवस्थाकररता आरक्षित िागा शासनाद्वारे नागपूर 
महानगरपासलकेला रे्ण्याचा राचस्ताव आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या िागेचा ताबा केव्हा होिार आहे, 
(३) बडी मोरभवन िवळीची िागा पीकेव्ही ची असून त्या िागेसींबींधी काही तनिदय घेण्यात 
आला आहे काय, 
(४) असल्यास, शहर बस वाहतकूीकरीता िागा आरक्षित असूनही शहर बस वाहतूक कररता 
िागा उपलब्ध न करुन रे्ण्याची कारिे काय आहेत, 
(५) अद्यापही त्या िागेवरुन बाहेरगावाचे बसकरीता लॅ् र्ॉमद िास्त व ९० % शहर बस 
वाहतूक रस्तावरुन सींचालीत होते असे का, 
(६) सींपूिद शहर बस वाहतूक मोरभवन स्थानकामधून का करण्यात येत नाही ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०६-२०१६) : (१) महाराषर शासनाच्या दर्नाींक १२/६/२०१५ च्या 
अिधसूचनेन्वये नागपूर शहर बस वाहतकू व्यवस्थेकररता आरक्षित असलेल्या १४ िागाकररता 
नागपूर महानगरपासलका समुिचत राचािधकरि म्हिून घोवषत करण्यात आलेले आहे. 
(२) व (३) आरक्षित १४ िागाींपकैी मोरभवन येथील डॉ.पींिाबराव रे्शमुख कृषी ववद्यापीठाच्या 
ताब्यातील २७०५९.१० चौ.मी. िागेचा आगाव ूताबा समळण्याबाबत जिल्हािधकारी, नागपूर याींना 
नागपूर महापासलकेने दर्नाींक १५/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये ववनींती केली आहे. 
     उवदररत १३ िागा सींर्भादत महानगरपासलका नागपूर याींच ेस्तरावर कायदवाही सुरु आहे. 
(४) आरक्षित १४ िागाींचा ताबा ररतसरपिे समळण्याकररता नागपूर महानगरपासलकेकडून 
कायदवाही सुरु आहे. 
(५) मोरभवन येथील िागेवरील ७ र्ला्ापैकी ४ र्ला् बाहेरगावाच्या बससाठी असून, ३ 
र्ला् महापासलकेला भाडतेत्वावर राचात झाले आहेत. 
     भाडतेत्वावर राचात ३ र्ला् व महापासलकेन े बाींधकाम पिूद केलेले २ अशा एकूि        
५ र्ला्ावरुन शहर बस सेवा सुरु झालेली आहे. 
     शहर बस सेवेसाठी आिखी ६ र्ला्ाच्या बाींधकामाची राचकक्रया नागपूर 
महानगरपासलकेकडून सुरु आहे. 
(६) डॉ.पींिाबराव कृषी ववद्यापीठाचे िागेवरील तनयोजित बसस्थानकाचे व उवदररत ६ र्ला्ाच े
बाींधकाम पूिद झाल्यानींतरच सींपिूद शहरबस वाहतकु मोरभवन बसस्थानकावरुन सुरु करता 
येिार आहे. 

___________ 
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राज्यात रािीि गाांधी िीिनदायी आरोग् य योिना राबवि याबाबत 
 

(१०) ११०४१ (२२-१२-२०१५). श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतेश भाांगडडया : सन्माननीय 
सािदितनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रािीव गाींधी िीवनर्ायी आरोग् य योिना गोरगरीब िनतेसाठी आखण्यात आलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र योिना ववमा कीं पनीशी सींबींधीत आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त योिनेद्वारे आतापयतं ककती रुग् िाींवर उपचार झाले व ककती र्ाव े
ववमा र्रबारी राचलींबबत आहेत, 
(४) असल्यास, र्ाव ेराचलींबबत असल् यामुळे रुग् िाींना त्रास होतो व उपचार समळत नाही यासाठी 
शासनाने कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०१-०७-२०१६) : (१) व (२) होय, राज्यात र्ाररद्रय  रेषेखालील वपवळी, 
अींत्योर्य अन्न योिना, अन्नपूिाद व र्ाररद्रय रेषेवरील केशरी सशधापबत्रकाधारक लाभाथी 
कु्ुींबाींसाठी ववमा कीं पनीच्या सहभागान े रािीव गाींधी िीवनर्ायी आरोग्य योिना राबववण्यात 
येत आहे. 
(३) योिनेंतगदत दर्नाींक २ िुल,ै २०१२ पासून त े दर्नाींक १२ िानवेारी, २०१६ पयतं ४२०२२० 
रुग्िाींवर उपचार करण्यात आले असून त्यापैकी १५८८५ रुग्िाींच ेर्ावे ववमा कीं पनीकड ेराचलींबबत 
आहेत. 
(४) रुग्िालयान े रुग्िावर उपचार केल्यानींतर र्ाव्याची सींपिूद आवचयक कागर्पत्र ेववमा 
कीं पनीकड ेसार्र केल्यानींतर ववमा कीं पनी र्ाव्याची रक्कम थे् रुग्िालयाच्या खात्यात िमा 
करतात. र्ावे राचलींबबत असल्यान ेरुग्िालयाने उपचार नाकारल्या बाबतची तक्रार राचात झालेली 
नाही. 
(५) राचच न उद्् ावत नाही. 
 

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

मुांबई महानगरपामलिेिडून देयात येणाऱ् या नागरी सुविधाांचा दिाद सुधारणेबाबत 
 

(११) ११६५३ (२३-१२-२०१६). श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उफद  भाई िगताप : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या स्वच्  भारत असभयानात रे्शातील सवादत श्रीमींत असलेल्या मुींबई 
महानगरपासलकेला १४७ वा क्रमाींक समळाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, स्वच्  भारत असभयानात नागररकाींच्या िगण्याचा र्िाद आणि त्याींचे आरोग्य 
राचततबबींबीत होत े ्याचाच अथद नागररकाींना नागरी सुववधा, स्वच् ता आणि आरोग्य याींकड े
मुींबई महानगरपासलकेचे र्लुदि झाले आहे काय, असल्यास ्यासाठी र्ोषी असलेल्या 
अिधकाऱ्याींवर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) तसचे, स्वच्  भारत असभयानाींतगदत राज्यातील २६ महानगरपासलका, २५० नगरपररषर्ा 
्याींना १४ व्या ववत्त आयोगाकडून पाच वषांसाठी र्रवषी ६०० को्ी रे्ण्यात येिार 
असून राज्यातील नागररकाींना स्वच्  पािी पुरवठा, आरोग्य आणि स्वच् ता यासाठी हे पसै े
खचद होिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) याबाबत शासनाची उपाययोिना काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२०-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाने सन २०१५ मध्ये स्वच्  
भारत असभयानाींतगदत रे्शातील काही शहराचे सवेिि केले होत.े त्या सवेििामध्ये मुींबई 
शहराचा १४० वा क्रमाींक आला होता. परींतु कें द्र शासनाने सन २०१६ मध्ये केलेल्या सवेििात 
मुींबईचा क्रमाींक १० वा आला आहे. 
(४) व (५) १४ व्या ववत्त आयोगाींतगदत सन २०१५-१६ या आिथदक वषादत रुपये ११९१.२४ को्ी 
एवढा तनधी राज्यास राचात झाला आहे.  १४ व्या ववत्त आयोगाच्या तनधीपैकी ककमान ५० % 
तनधी स्वच्  भारत असभयानाींतगदत घ्कावर खचद करण्यास नागरी स्थातनक स्वराज्य सींस्थाींना 
बींधनकारक करण्यात आले आहे. 
 

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

 

गोंहदया ि भांडारा जिल् ्यातील शासनाच् या महाराष्ट् र राज् य ्ामीण रोिगार  
योिनेंतगदत रोिगाराांना मोबद्ला ममळाला नसल् याबाबत 

 
 

(१२) १२५४१ (२२-१२-२०१५). श्री.रािेंद्र िैन : सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंदर्या व भींडारा जिल् ्यातील शासनाच् या महाराष र राज् य ्ामीि रोिगार योिनेत 
(एमआरईिीएस) अींतगदत ककती कामे मींिूर करण् याींत आली, 
(२) असल्यास, या योिनेंतगदत केलेल् या कामाींचा रोिगाराींना मोबर्ला समळला नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र कामात कामागाराींना ककती रोिगार समळाला व मिूराींना ककती मोबर्ला 
रे्ण् यात आला वा रे्ण् यात येत आहे, 
(४) असल्यास, या योिनेंतगदत मिुराींना मोबर्ला न समळाल् याने योिनाही बींर् करण् यात आली, 
हे ही खरे आहे काय ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०६-२०१६) : (१) महाराषर शासनाच्या (एमआरईिीएस) योिन ेअींतगदत 
गोंदर्या जिल््यात २१३११ व भींडारा जिल््यात ४०१० कामे मींिूर करण्यात आली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) गोंदर्या जिल््यामध्ये सन २०१५-१६ या आिथदक वषादत दर्नाींक १८/०१/२०१६ पयतं ७६५७९ 
कु्ुींबातील मिुराकडून ३९,२०,३७६ इतके मनुषय दर्वस तनमादि झाले असनू, रू. ६१११.८१ लि 
अकुशल मिुरी, मिुराींच्या बकँ अकाउीं ्वर E-FMS राचिालीद्वारे वा्प करण्यात आली आहे. 
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     भींडारा जिल््यामध्ये सन २०१५-१६ या आिथदक वषादत दर्नाींक १५/०१/२०१६ पयतं 
१५८६१४ मिुराींना रोिगार उपलब्ध करुन रे्ण्यात आला आहे. त्यावर ३९.५७ लि मनुषयदर्वस 
तनसमदती झालेली आहे. केलेल्या कामाचा मोबर्ला रु. ५५९४.३० लि मिुराींना रे्ण्यात आला 
आहे. 
(४) हे खरे नाही. 

___________ 
 

गोंहदया जिल् ्यातील तलाि ि बोडयाांिर िमीन माकफयाांनी अततक्रमण िेल्याबाबत 
 

(१३) १२५५० (२२-१२-२०१५). श्री.रािेंद्र िैन, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) गोंदर्या जिल् ्यात सुमारे ९५६ लहान तलाव असून मोठ्या गावात ५ बोड्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या तलावाींवर व बोड्याींवर िमीन मार्ीयाींनी अततक्रमि केल् यामुळे त्या 
नामशेष होण्याच् या मागादवर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींर्भादत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, त् यात काय आढळून आले व तद्नुसार तलावाींवरील अततक्रमि काढून 
सींबींिधताींववरुद्ध कोिती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०६-२०१६): (१) व (२) हे खरे नाही. 

लघु ससींचन ववभाग जिल्हा पररषर्, गोंदर्या ववभागाकड े एकूि १४२१ माल गुिारी 
तलाव, १९० लघ ुससींचन तलाव, २६ पाझर तलाव व ३ गाींव तलाव असून कोित्याही तलाींवावर 
अततक्रमि केल्याबाबतची तक्रार आढळून येत नाही. 
(३) व (४) राचचन उद्् ावत नाही.         
 

___________ 
 

 

राज्यात गैरव्यिहाराच्या गुन्याांमध्ये झालेली िाढ 
 

 

(१४)  १२७८१ (२२-०१-२०१६). डॉ.अपूिद हहरे : ताराींककत राचचन क्रमाींक ७८४६ ला दर्नाींक २९ 
िुल,ै २०१५ रोिी दर्लेल्या उत्तराच्या सींर्भादत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात लाचलुचपत राचततबींधक ववभागाच्या (एसीबी) पथकाींनी ववववध दठकािी माहे 
स े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्या र्रम्यान एकुि ८३० दठकािी कारवाई करून तसेच अपसींपरे्च े
३४ असे एकूि ८६४ गुन्हे र्ाखल केल्याच ेतनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये १ हिार ७७ आरोपीींकडून एकुि १ को्ी ७५ लाख ३१ हिार 
रुपयाींची मालमत्ता हस्तगत करण्यात आली, तर अपसींपर्ा राचकरिी ९९ आरोपीींची एकुि १२ 
को्ी ७३ लाख ३६ हिार रुपयाींची मालमत्ता ित करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लाचखोरीत महसुल यींत्रिा तसेच सावदितनक बाींधकाम ववभाग अव्वल 
असल्याच ेतनर्शदनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील ४६ रष्ष् शासकीय अिधकारी – कमदचाऱ्याींना न्यायालयाने सशिा 
ठोठावली असली, तरी ते सेवेत कायम असल्याचे दर्नाींक ३० स े्ंबर, २०१५ रोिी तनर्शदनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनिधकृत व गैरमागादने मालमत्ता समळववण्याच्या राचकरिी अपराधससध्र्ी होवून 
सशिा होण्याच ेराचमाि खुपच कमी असल्यानेच राज्यात लाचखोरी व रष्ष्ाचाराच्या घ्नाींमध्ये 
वाढ झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, वाढत्या लाचखोरी व गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी शासनान े कोिती 
ववशेष कायदवाही व उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०६-२०१६) : (१) दर्नाींक ०१.०१.२०१५ ते ३१.०८.२०१५ या कालावधीत 
लाचलुचपत राचततबींधक ववभागान े राज्यात लाचेचा सापळा, अपसींपर्ा बाळगि े व अन्य 
रष्ष्ाचार यासींर्भादत एकूि ८६२ गुन्हे र्ाखल केले आहेत. 
(२) दर्नाींक ०१.०१.२०१५ ते ३१.०८.२०१५ या कालावधीत लाचलुचपत राचततबींधक ववभागान े
सापळा कारवाईतील एकूि १०७५ आरोपीींकडून रुपये १,७५,१९,९२३/- एवढी मालमत्ता हस्तगत 
केली आहे. त्याचराचमाि े अपसींपर्ा राचकरिी ४२ आरोपीींकड े एकूि १२,७३,३६,३२४/- रुपयाींची 
अपसींपर्ा असल्याचे तनषपन्न झाले असून त्याबाबत पुढील कायदवाही चालू आहे. 
(३) उपरोक्त कालावधीत महसलू ववभागातील अिधकारी व कमदचाऱ्याींववरुध्र् सापळा व 
अपसींपर्ा बाळगिे या सींर्भादत एकूि २०८ गुन्हे र्ाखल केले आहेत. तसेच सावदितनक 
बाींधकाम ववभागातील अिधकारी व कमदचाऱ्याींववरुध्र् सापळा व अपसींपर्ा बाळगि ेया सींर्भादत 
एकूि १२ गुन्हे र्ाखल केले आहेत. 
(४) दर्नाींक ०३.०३.२०१६ पयतं र्ाखल गुन््याींपैकी र्ोषससध्र्ी झालेल्या ४६ लोकसेवकाींपैकी ३२ 
लोकसेवकाींना सींबींधीत सिम राचािधकारी याींनी शासन सेवेतनू बडतर्द  केले आहे व उवदररत १४ 
लोकसेवकाींबाबत सींबींधीत सिम राचािधकारी याींच्या स्तरावर कायदवाही सुरु आहे. 
(५) लाचलचुपत राचततबींधक अिधतनयमाअींतगदत ववववध न्यायालयात र्ाखल ख्ल्याींपकैी सन 
२०१५ मध्ये मा.न्यायालयाने ५१८ राचकरिे तनकाली काढली असनू त्यापैकी १२० राचकरिाींत 
सींबींधीत लोकसेवकाींस र्ोषी ठरववण्यात आले आहे. मा.न्यायालयात लोकसेवकाींना सशिा होि े
सींर्भादत लाचलुचपत राचततबींधक ववभागामार्द त खालीलराचमािे उपाययोिना करण्यात येतात. 

१) न्यायालयात सािीसाठी पींच व सािीर्ार वेळेवर हिर ठेविे 
२) सािीर्ार व पींच कर्तूर होिार नाही याची र्िता घेिे 
३) एसीबीच्या कायदपध्र्तीत सरकारी असभयोक्ता तसेच न्यायालय याींच्याकरीता 

पररसींवार्  
    आयोजित करण्यात येतात. 
४) र्ोषससध्र्ीचे राचमाि वाढववण्यासाठी अिधकारी व अींमलर्ार याींच्याकररता राचसशिि वगद  

      आयोजित करिे. 
 

(६) लाचखोरी रोखण्यासींर्भादत ॲन््ी करशन ब्युरोमार्द त खालीलराचमािे उपाययोिना 
       करण्यात आलेल्या आहेत. 
१) लाचखोराववरुध्र् तक्रार करण्यासाठी िनतकेररता ्ोल फ्री क्र. १०६४ ही हेल्पलाईन सुरु     

करण्यात आली आहे. 
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२) ॲन््ी करशन ब् युरोमार्द त www.acbmaharashtra.net हे मोबाईल ॲस 
कायादजन्वत 

    करण्यात आले आहे. 
 

३) रे्सबुकवर www. facebook.com/maharashtraacb या नावान े अकाऊीं ् असून 
त्यावर रे्खील तक्रार करता येत.े 

४) ॲन््ी करशन ब्युरोच्या ईमले आयडी acbwebmail@mahapolice.gov.in यावर  
तसेच ब्युरोमधील कायदरत पररिेत्रीय अिधकाऱ्याींच्या मले आयडीवर तक्रार केली िाव ू
शकते. 

५) अेसीबीच्या कायदपध्र्तीबाबत एर्.एम.रेडीओ, र्रूर्शदन यावर पररसींवार् आयोजित 
करुन  
िनिागतृी करण्यात येते. 

६) ॲन््ी करशन ब्युरोमधील अिधकारी व कमदचारी याींच ेकायदिेत्रातील सवद शासकीय 
 कायादलयाींना तनयसमतपिे भे्ी रे्वून नागररकाींना एसीबीच्या कायदपध्र्तीबाबत 
मादहती रे्तात. तसेच त्याींच्या अिधकार िेत्रात आठवड े बािार, एस.्ी.स््ँड, रेल्वे 
स््ेशन, कॉलेि, मींदर्र या दठकािी िावून एसीबी सींबींधी िनिागतृी करतात. 

७) एसीबी मार्द त सवद शासकीय कायादलयाच्या र्शदनी भागावर एसीबी सींबींधीत र्ोन 
नींबर, 
हेल्पलाईन नींबर व वेब साई् इत्यार्ी मादहती राचर्सशदत केली िात.े 
 

___________ 
 

अमरािती महानगरपामलिेच्या आरोग्य विभागातील दोन 
अततमहत्त्िाच्या फायली गहाळ झाल्याबाबत 

 

(१५) १३१४९ (०२-०५-२०११). श्री.ियांत पाटील, श्री.िवपल पाटील : ताराींककत राचचन क्रमाींक 
४७४९ ला दर्नाींक ३१ माचद, २०१० रोिी दर्लेल्या उत्तराच्या सींर्भादत सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपासलकेच्या आरोग्य ववभागाच्या माहे ऑगस््, २००९ ते डडसेंबर, २००९ 
या कालावधीमध्ये गहाळ झालेल्या र्ोन र्ाईली कोित्या ववषयासींबींधी होत्या याची चौकशी 
केली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, चौकशी अिधकाऱ्याची नमेिूक करून त्यास चौकशी करण्याच ेआरे्श रे्ण्यात 
आले आहेत काय, असल्यास केव्हा ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१६) : (१) होय. चौकशी केली आहे. 
     त्यानसुार र्ाईलीींचे ववषय खालीलराचमािे आहेत :- 
 

अ) कचरा उचलण्याच ेसींपूिद कीं त्रा्ासींर्भादतील 
ब) मोर्ी हॉजस्प्ल शासनास हस्ताींतरीत करिेबाबत. 
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(२) व (३) यातील कचरा उचलण्याच ेकीं त्रा्ासींर्भादतील नस्ती दर्नाींक २८/८/२००९ रोिी गहाळ 
झाली होती. ती शोध घेऊनही सापडत नसल्यामुळे पोलीस स््ेशनला एर्आयआर र्ाखल केला 
होता. परींतु दर्नाींक १०/१२/२०१० रोिी सर्रची नस्ती महापासलकेच्या असभलेख किात सापडलेली 
आहे. 
     र्सुरी नस्ती अद्यापयतं सापडलेली नाही. परींत ूया नस्तीची र्यु्यम राचत तयार करण्यात 
आलेली असून, त्यावरून पुढील कामकाि हाताळण्यात येत असल्याचे आयुक्त, अमरावती 
महानगरपासलका याींच्या अहवालात नमूर् आहे. 
 

___________ 
 

सोलापूर जिल् ्यातील माळढोि के्षत्राबाबत िें द्रािड ेपाठविलेल् या  
प्रस् तािाला मान यता ममळत नसल् याबाबत 

 

(१६) १३३९६ (२२-१२-२०१५). श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल् ्यातील माळढोक िेत्राबाबत कें द्राकड े पाठववलेल् या राचस् तावाला मान् यता 
समळत नसल् यान ेशासनाकडून िमीन खरेर्ी ववक्रीस परवानगी समळूनही त्याींची अींमलबिाविी 
होत नसल् याचे माहे स ्ेंबर, २०१५ च् या शेव्च् या स ताहात तनर्शदनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त राचकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व माळढोक िेत्राबाबत कें द्र शासनाकड े
पाठववण् यात आलेल् या राचस् तावाींना मींिुरी समळावी तसेच राज् य शासनाने दर्लेल् या खरेर्ी ववक्री 
राचस् तावाची अींमलबिाविी व् हावी म् हिून शासनाने कोिती कायदवाही केली वा करण् याींत येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२१-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) माळढोक पिी अभयारण्याच्या िेत्र पनुगदठिाबाबत राषरीय वन्यिीव मींडळान े
दर्लेल्या मान्यतसे अनसुरुन शासन अिधसूचना महसलू व वन ववभाग, दर्नाींक ०५.०३.२०१६ 
अन्वये माळढोक पिी अभयारण्याचे िेत्र १२२९.२४ चौ.कक.मी. वरुन ३६६.७३ चौ.मी. करण्यात 
आले आहे. 
    त्या अनुषींगाने उवदररत ८६२.५० चौ.कक.मी.खािगी िेत्रातील िसमनीच्या खरेर्ी-ववक्रीकरीता 
वन्यिीव (सींरिि) अिधतनयमाच्या तरतूर्ी आकृष् होत नसल्याने खरेर्ी-ववक्रीसाठी बींधन 
रादहलेले नाही. त्यानुसार सींबींिधत तालुक्याींच्या र्यु्यम तनबींधक कायादलयाकडून िमीन खरेर्ी 
ववक्रीचे व्यवहार करण्यात येत आहेत. 
 

___________ 
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राज्याच्या आधथदि वििासासाठी सध्याच्या बांदराांच ेआधुतनिीिरण यासह  
अनय प्रिल्प राबवियािररता स्थापन िेलेल्या सममतीबाबत  

  

(१७) १३७४२ (२३-१२-२०१५). श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश गिमभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या आिथदक ववकासासाठी सध्याच्या बींर्राींच ेआधुतनकीकरि यासह अन्य राचकल्प 
राबववण्याकररता धोरि तनजचचत करण्यासाठी मा.मुख्यमींत्री याींच्या अध्यितेखाली राज्य 
सागरमाला ससमतीची स्थापना माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान करण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या सागरमाला ससमतीच्या कायादच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या सागरमाला ससमतीने कोिकोित्या उपाययोिना सुचववल्या आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबतची अींमलबिाविी केव्हापासून करण्यात येिार आहे ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३), (४) सागरमाला कायदक्रमाींतगदत कोित्याही बाबी ववषयी मागदर्शदक तत्वे घालून रे्िे 
आणि सल्ला रे्ि,े सागरमाला कायदक्रमाींतगदत हाती घ्यावयाचे राचकल्प तनवडिे, अशा 
राचकल्पाींच्या अींमलबिाविीचा राचाधान्यक्रम तनजचचत करिे, सींबींिधत ववभागाींमध्ये धोरिात्मक 
समन्वयन करिे आर्ी बाबी ससमतीच्या कायदकिेत येतात. 

___________ 
 
 
 

बीड शहरातील अनेि भागात िायादजनित पोलीस चौक्या 
 पोमलसाांअभािी बांद असल्याबाबत 

 
 

(१८)  १४०५२ (२३-१२-२०१५). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) बीड शहरातील अनके भागात कायादजन्वत पोलीस चौक्या पोलीसाींअभावी बींर् आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, माळीवसे येथील पोलीस चौकीत पोलीस बसत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पोलीसाींअभावी नव्या पोलीस चौक्याची मागिी पिुद होत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, नगरपासलका व पोलीस याींच्यातील त्रु्ीमळेु माळीवेस पोलीस चौकीवर हातोडा 
पडला, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त राचकरिी शासनाने चौकशी करून काय कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
      माळवेस पोलीस चौकीत स्वतींत्र मनुषयबळ मींिूर नाही. परींतू बीड शहर पोलीस स््ेशन 
येथील मींिूर सींख्या बळातून पोलीस चौकी माळवेस येथे पोलीस कमदचारी नेमले िातात. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) व (५) नगर पररषर्, बीड याींनी गैरसमितूीतून पोलीस चौकी तोडण्याचा राचयत्न केला 
होता. परींत ू त्याींची चूक लिात आिून दर्ल्यानींतर त्याींनी सर्र चौकीची पुनबांधिी करून 
दर्लेली आहे. 
(६) राचच न उद्् ावत नाही. 

 

___________ 
 
 

त्र्यांबिेश्िर (ता.त्र्यांबिेश्िर, जि.नामशि) येथे सहाय्यि तनबांधि  
(सहिार) याांच ेिायादलय सुरु िरणेबाबत 

 
 

(१९)  १४५८६ (२७-०४-२०१६). डॉ.अपूिद हहरे : ताराींककत राचचन क्रमाींक १२६७६ ला दर्नाींक      
२२ डडसेंबर, २०१५ रोिी दर्लेल्या उत्तराच्या सींर्भादत सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींबकेचवर (जि.नासशक) येथे सहाय्यक तनबींधक (सहकार) याींचे कायादलय सुरु 
करण्यासींर्भादत ववत्त ववभागाने उपजस्थत केलेल्या मुद्याींच्या अनुषींगाने सहकार आयुक्त व 
तनबींधक सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पुिे याींचा राचस्ताव शासनास राचात झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र राचस्ताव तपासिीची कायदवाही पूिद करण्याींत आली आहे काय व 
त्यानुषींगान ेशासनान ेकोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१६) : (१) होय, 
     सहकार आयुक्त व तनबींधक, सहाकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पुिे याींच्या दर्नाींक ३ 
डडसेंबर, २०१५ च्या पत्रान्वये त्र्यींबकेश्र्वर (जि.नासशक) येथ ेसहाय्यक तनबींधक (सहकार) याींच े
कायादलय सुरू करण्यासींर्भादत ववत्त ववभागाने उपजस्थत केलेल्या मदु्याींच्या अनुषींगाने शासनास 
राचस्ताव राचात झाला. 
(२) होय, त्र्यींबकेचवर (ता. त्र्यींबकेचवर, जि. नासशक) येथ ेसहायक तनबींधक, सहकार सींस्था हे 
तालुका स्तरीय कायादलय तनसमदतीचा राचस्ताव उच्च् ा स्तरीय ससमतीपुढे ठेवण्यासाठी व 
त्र्यींबकेचवर तालुक्यासाठी एकूि ८ पर्ाींना मान्यता तसेच सर्र कायादलय सरुू करण्यासाठी 
अिधकारी/ कमदचारी याींच्या वेतनावर रु.२७.२० लाख तसेच कायादलयीन भाड,े र्तनदचर, सींगिक 
इत्यार्ीसाठी ८.२४ लाख असे एकूि रु. ३५.४४ लाख इतक्या खचादचा राचस्ताव ववत्त ववभागास 
रे्र सार्र केला असता, ववत्त ववभागान,े “ववत्त ववभाग, शासन तनिदय क्र.सींकीिद-
२०१५/राच.क्र.४१/अथद-१, दर्नाींक २ िून, २०१५ अन्वये वेतनवरील खचद तनयींबत्रत करण्यासाठी 
पर्भरती पुिदपिे बींर् करण्यात आली आहे. त्यामुळे ववभागाचा राचस्ताव मान्य करता 
येण्यासारखा नाही.” अस ेअसभराचाय नोंर्ववले आहेत. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील साखर िामगाराांच्या ितेनिाढीबाबत 
 

(२०)  १४७८३ (२७-०४-२०१६). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय 
मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील साखर कामगाराींच्या वतेनात वाढ करण्यासाठी व इतर मागण्याींसाठी तीन 
कामगार सींघ्नाींच्या पुढाकारान ेपिेु साखर आयुक्तालयावर माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शेव्च्या 
सताहात मोचाद काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र कामगाराींच्या मागण्या काय आहेत, त्यापैकी शासनाने कोित्या मागण्या 
पूिद केल्या आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०७-२०१६) : (१) होय. 
     महाराषर राज्य राषरीय साखर कामगार रे्डरेशन अहमर्नगर, महाराषर राज्य साखर 
कामगार महासींघ, अहमर्नगर व कोपरगाींव तालकुा साखर कामगार सभा, चाींगरे्वनगर ता. 
राहाता जि.अहमर्नगर याींच्या सींयुक्त कृती ससमतीच्या वतीन े दर्नाींक २८ डडसेंबर, २०१५ 
रोिीच ेमोचादच ेतनवेर्न साखर आयुक्तालयास राचात झालेले आहे. 
(२) सींयुक्त कृती ससमतीच्या दर्नाींक २८ डडसेंबर, २०१५ रोिीच्या तनवेर्नातील सवदसाधारि 
मागण्या पुढीलराचमािे आहेत : 
 

१. बत्रपिीय ससमतीवर कामगार सींघ्नाींना राचमािशीर राचतततनधीत्व समळि,े 
पुनरदचना करिे व मुर्त वाढवविे. 

२. बत्रपि ससमतीच्या कायदकिेत बींर् पडलेल्या / ववक्री झालेल्या कारखान्यातील 
कामगाराींचे राचच न, थकीत वेतन, िोडधींद्यातील कामगाराींच्या मागण्या हे ववषय 
आििे. 

३. वेतन पुनरदचना, हुदे्दवारी वगीकरि, वेतनशे्रिी बर्लन,े या बाबत ससमतीन े
तनिदय घेिे. 

४. बत्रपि ससमतीचे काम पूिद होईपयतं र्रमहा रुपये ३०००/- अींतररम वाढ रे्िे. 
५. कामगाराींच्या थकबाकीच्या रकमा बँक खात्यात िमा करिे. 
६. बींर् कारखान्यातील कामगाराींना रुपये ३०००/- र्रमहा बेरोिगार भत्ता द्यावा. 
७. सेवातनवतृ्त कामगाराींना र्रमहा रुपये ६५००/- ककमान तनवतृ्तीवेतन द्याव,े 

त्यामध्ये महागाई तनरे्शकाराचमािे वाढ करावी. 
८. कामगाराींच्या राचॉजव्हडी्ं  र्ीं डात गैरव्यवहार करिाऱ्याींवर ख्ले भरून त्या रकमा 

कामगाराींच्या खात्यात िमा करिे. 
९. पोत्यामागे रुपये १०० ्ॅतनींग करिे. 
१०. बींर् पडलेल्या कारखान्यातील कामगाराींना अ्हक्कान ेनोकऱ्या रे्ि.े 
११. ववम्याच्या रकमेच े हते वेळेवर न भरल्यामुळे कामगाराींना नकुसान भरपाई 

समळावी. 



वव.प. ४ (18) 
 

१२. भाडपेट्टयान े ककीं वा सहभागी तत्वावरील कारखाने करारानसुार पुिद मर्त 
चालवविे. करारानुसार पूिद मुर्त चालवविे. 

१३. शेत महामींडळाच्या कामगार पुढाऱ्याींवरील खो्या केसेस मागे घेिे. 
१४. कामगाराींचा आकृततबींध न करता कायद्यातील तरतुर्ीराचमािे कायदवाही करावी. 
१५. बींर् कारखान्यातील कामगाराींसाठी वपवळया रेशन काडादची मुर्त वाढवावी. 
१६. कारखान्याींच्या चौकशीसाठी स्वतींत्र न्यायािधकरि स्थापन करावे. 
१७. व्यावसातयक व घरगुती ्ाहकाींना द्ववस्तरीय साखर ककीं मत धोरि अवलींबावे. 
१८. कारखान्याच्या ववक्रीची चौकशी करिे. 
१९. बींर् आिारी कारखान्याींच ेपुनवदसनासाठी स्वतींत्र बोडद स्थापन कराव.े 

 

     कामगार ववभागाच्या शासन तनिदय क्रमाींक ८ िलुै २०१५ अन्वये राज्यातील साखर 
कारखाना कामगाराींच्या मागण्याींवर ववचार करण्यासाठी बत्रपिीय ससमती नव्यान े गठीत 
करण्यात आली आहे. सर्र ससमती समोर कामगाराींच ेवेतन व राचलींबबत मागण्याींबाबत राचात् ा 
झालेली सवद तनवर्ने ठेवण्यात आलेली आहेत. सर्र ससमतीच्या आतापयतं ९ बैठका झाल्या 
असून ससमतीचे कामकाि अींततम ्यात आहे. 
     राज्यातील सवद सहकारी साखर कारखान्याींना उद्योग, उिाद व कामगार ववभागाच्या 
दर्नाींक १ िलु,ै २०११ च्या शासन तनिदयानुसार १८ ्क्के वेतनवाढीची तींतोतींत अींमलबिाविी 
करिे, रर्ेन्शन अलाउन्स वेळचवेेळी अर्ा कारिे, कामगाराींचे वतेन पतसींस्थेमार्द त न रे्ता 
बँकेमार्द त खात्यावर र्रमहा िमा करिे, कारखाना भाड े तत्वावर रे्ताना ककीं वा ववक्री 
करण्यापूवी उद्योग, उिाद व कामगार ववभागाच्या दर्नाींक १२ िानेवारी, २००९ च्या शासन 
तनिदयानुसार कामगाराची सींपूिद कायरे्शीर रे्िी अर्ा करिे व कामगार आयुक्ताींचे ना हरकत 
राचमािपत्र घेि े बींधनकारक करिे, कामगाराींच्या वेतनातनू कपात केलेली रक्कम सींबींिधत 
राचािधकरिाकड े तातडीन े िमा करिे, सेवातनवतृ्त कामगाराींच े थकीत वेतन, भववषय तनवादह 
तनधीची रक्कम, इतर कायरे्शीर रे्िी तत्काळ अर्ा करिे व कामगार कायद्याची का्ेकोरपि े
अींमलबिाविी करिेबाबत सचुना साखर आयुक्त, पुिे याींनी दर्नाींक १३ िून, २०१६ च्या 
पत्रान्वये दर्ल्या आहेत. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात जिल्हा पररषदेंतगदत देयात येणाऱ्या लाभातून इतर मागासिगीयाांना िगळल् याबाबत 
  

(२१) १५१५० (०४-०५-२०१६). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय ्ामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जिल्हा पररषरे्अींतगदत समािकल्याि ववभागामार्द त शासनाच्या ववववध 
योिनाींद्वारे इतर मागासवगीयाींना रे्ण्यात येिा-या जिल्हा पररषरे्च्या शेष र्ीं डाच्या लाभापासून 
वगळण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त राचकरिी शासनाने कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०६-२०१६) : (१) होय, 
      जिल्हा पररषर्ा व पींचायत ससमत्याींनी एकूि उत्पन्नाच्या २०% इतकी रक्कम राचततवषी 
र्क्त अनुसूिचत िाती, अनुसूिचत िमाती, ववभुक्त िाती/भ्क्या िमाती व नवबौध्र् याींच्या 
कल्यािाच्या सामुदहक ववकासाच्या व वैयजक्तक लाभावर खचद करावयाची आहे. यामध्ये इतर 
मागासवगीयाींचा समावेश नाही. 
(२) जिल्हा पररषरे्च्या उवदरीत ससे र्ीं डातून लोकदहताची कल्यािकारी कामे व इतर योिना 
राबववल्या िातात. सबब इतर मागासवगीयाींसाठी वेगळा सेस र्ीं ड ठेवण्याचा राचच न उद्् ावत 
नाही. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

 

___________ 
 

 

राज्यातील महाराष्ट्र औद्यधगि वििास महामांडळामध्ये महहला  
उद्योििाांसाठी िागा राखीि ठेियाबाबत 

 
 

(२२) १५६०५ (२८-०४-२०१६). डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफद  भाई िगताप, श्री.सतिे ऊफद  बांटी 
पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाराषर औद्यिगक ववकास महामींडळामध्ये (एमआयडीसीमध्ये) मदहला 
उद्योिकाींसाठी काही िागा राखीव ठेवण्याच ेशासनाच ेधोरि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या धोरिाचा तपशील काय आहे, उद्योजिकता मदहला हॉस््ेलसाठी िागा 
एमआयडीसीमध्ये राखीव ठेवण्यात येिार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (०१-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) महाराषर औद्योिगक ववकास महामींडळान ेनव्यान ेसींपार्न केलेल्या परींत ुवा्पास सुरूवात 
न केलेल्या िेत्रामध्ये व नव्यान ेभूसींपार्न करण्यात येिाऱ्या औद्योिगक िेत्रामध्ये भखूींडाच े
आरेखन करताना १० ्क्के िेत्र सूक्ष्म आणि लघुउद्योिकाींना राखीव ठेवनू त्यापैकी ५ ्क्के 
िेत्र मदहला उद्योिकाींना, अनुसूिचत िाती/िमाती उद्योिकाींना आणि मदहलाींच्या बच् ग्ान े
स्थापन केलेल्या उद्योगाींना राचाधान्याने वा्प करण्यासींबींधीच ेमहामींडळाच ेधोरि आहे व त्या 
अनुषींगान ेदर्नाींक १० िानेवारी, २०१४ रोिी पररपत्रक तनगदसमत केले आहे तथावप उद्योजिकता 
मदहला हॉस््ेलसाठी एमआयडीसीमध्ये िागा राखीव ठेवण्याचे महामींडळाच ेधोरि नाही. 
(३) राचचन उद्् ावत नाही. 

 
___________ 
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शासिीय सेिेतील मागासिगीयाांच्या ररक्त पदाांबाबत 
 
 

(२३) १६४८२ (२८-०४-२०१६). श्री.िगननाथ मशांदे, श्री.प्रिाश गिमभये, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सांहदप बािोररया, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासन वळेोवेळी शासकीय सेवेतील अनुसूिचत िाती-िमाती, ववमुक्त िाती, भ्क्या 
िमाती, ववशेष मागासवगद व इतर मागासवगीयाींची ररक्त परे् भरण्यासाठी मोदहम राबववत 
असले तरीही शासनाच्या सेवेतील ववववध ववभागाींमध्ये वगद एक त ेचतुथद शे्रिी पयतंची सुमारे 
२९ हिार ६११ परे् ३१ माचद २०१४ अखेरपयतं ररक्त असल्याची मादहती बहुिन अिधकारी-
कमदचारी महासींघाच े अध्यि श्री.एस.आर. भोसले याींनी मादहतीच्या अिधकारात मागववलेल्या 
मादहतीत तनर्शदनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या सेवेतील ववववध ववभागाींमध्ये व कायादलयाींमध्ये १ लाख ७५ हिार 
चतुथदशे्रिीची परे् आहेत त्यापैकी २५ ्क्के म्हिि े४० त े४५ हिार परे् रद्द करण्याचा तनिदय 
शासनाने घेतल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यार्रम्यान तनर्शदनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासकीय सेवेतील चतुथद शे्रिीची ्यान ेहोिाऱ्या ररक्त पर्ाींमुळे शासकीय 
कामाींमध्ये अडचि तनमादि होिार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सर्रील ररक्त पर्ाींमुळे शासकीय कामाींमध्ये तनमादि होिाऱ्या अडचिी र्रू 
करण्याबाबत तसेच बहुिन अिधकारी-कमदचारी महासींघाच ेअध्यि याींनी डडसेंबर २०१५ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान मा.मुख्यमींत्री याींच्याकड े सार्र केलेल्या तनवेर्नानसुार ववशेष मोहीम राबवनू 
मागासवगीयाींची ररक्त परे् भरण्यासींर्भादत कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१६) : (१) होय 
(२) व (३) ववत्त ववभागाच्या दर्नाींक १४/१/२०१६ च्या शासन तनिदयान्वये कमदचारी सींघ्नेची 
मागिी, सहाव्या वेतन आयोगाची सशर्ारस वगद-४ च्या कमदचाऱ्याींना अिधकची सींधी रे्ण्याची 
गरि इ.बाबत ववचार करता ग्-क मधील िास्तीत िास्त २५% परे् ग्-ड मधील अहतादराचात 
कमदचाऱ्याींमधून भरण्याची अ् सधुारीत करुन ही मयादर्ा वाढवून ५०% एवढी केली आहे. तसेच 
ग्-ड सींवगादत मींिूर पर्ाींची २५% परे् तनरससत करण्यासाठी राचशासकीय ववभागाींना सहा 
मदहन्याींची मुर्त रे्ण्यात आली असल्यान ेराचशासकीय कामाींमध्ये अडचि तनमादि होण्याची 
शक्यता नाही. उल् शासनान े ग्-ड मधील कमदचाऱ्याींकररता ग्-क मध्ये पर्ोन्नतीसाठी 
अिधक सींधी उपलब्ध होण्यासाठी २५% ही मयादर्ा वाढवून ५०% पयतं करण्याचा तनिदय 
शासनाने घेतला आहे. 
(४) सर्र तनवेर्न या ववभागास राचात झाल्याचे आढळून येत नाही. शासनातील ररक्त परे् 
भरण्यास राचततबींध नसल्याने मागासवगीयाींची ररक्त परे् भरण्याची कायदवाही तनयसमतपिे सुरु 
आहे. 

___________ 
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तळोिा येथे िचरा भूमी प्रिल्प राबवियाचा घेतलेला तनणदय 
 

 

(२४) १६६४३ (०३-०५-२०१६). श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
६९८४ ला हदनाांि २९ िुल,ै २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभादत सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाि,े कल्याि-डोंबबवली, सभींवडी, अींबरनाथ, बर्लापूर या शहरातील कचऱ्याबाबत तळोिा 
येथे कचरा भूमी राचकल्प राबववण्याचा तनिदय शासनान े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद्नुसार शासनान ेकोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१३-०६-२०१६) : (१) व (२) मुींबई महानगर राचरे्श िेत्रातील 
महानगरपासलका व नगरपररषर्ा याींच्याकररता तळोिा येथ े सामातयक भरावभूमी राचकल्प 
राबववण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे. त्यानुसार या सामातयक भरावभमूी राचकल्पात 
समाववष् होण्यासाठी मुींबई महानगरपासलका व नगरपररषर्ा याींच्याकडून सहमती मागववण्यात 
आलेली आहे. त्यानसुार अशी सहमती राचात झाल्यानींतर याबाबत पुढील कायदवाही करण्यात 
येईल. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

__________ 
नामशि जिल्हयातील पोलीस आयकु्तालयात एिा व्यक्तीने विषारी औषध 

सेिन िरुन आत्महत्येचा प्रयत्न िेल्याबाबत 
 

(२५)  १६९२५ (२८-०४-२०१६). श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उफद  भाई 
िगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नासशक जिल्हयातील श्री.सोमनाथ पींढरीनाथ चव्हाि (वय वष े४०) याींनी र्ोघा बदहिीची 
र्सविूक झाल्याची तक्रार इींदर्रानगर पोलीस ठािे येथ ेर्ाखल केली, परींतु याराचकरिी न्याय 
न समळाल्यामुळे त्याींनी पोलीस आयुक्तालयात ववषारी औषध सेवन करुन आत्महत्येचा राचयत्न 
केला असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान तनर्शदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त राचकरिी गुन्हा र्ाखल न करिाऱ्या सींबींिधताींवर कोिती कारवाई केली 
तसेच र्सविूक करिाऱ्या आरोपीींना पकडण्यात आले आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सर्र राचकरिी इींदर्रानगर पोलीस ठािे येथे गु.र.क्र. २१२/२०१५ भा.र्.वव. कलम ४२०, ४०६, 
३४ राचमािे गुन्हा नोंर् करण्यात आला असून २ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. त्यातील 
एक आरोपी अद्याप न्यायालयीन कोठडीत असून एका आरोपीस मा.न्यायालयान ेिासमनावर 
सोडले आहे. सर्र राचकरिी मा. न्यायालयात र्ोषारोप पत्र सार्र केले असून गुन्हा न्यायराचववषठ 
आहे. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही.              

___________ 
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मेरो रेल्िेच्या ततसऱ्या टप्प्याबाबत 
 

(२६) १७१३५ (०३-०५-२०१६). श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि उफद  भाई िगताप, श्री.सांिय 
दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मेरो रेल्वेच्या ततसऱ्या ्यातील कुलाबा-वाींदे्र-कुलाद राचकल्पामळेु हुतात्मा चौक तसेच सुमारे 
२६०० कु्ुींबे बािधत होिार असल्याचे शासनाच्या तनर्शदनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र राचकरिी आढावा घेण्यात आला आहे काय, असल्यास त्यात काय 
तनर्शदनास आले व तर्नुसार कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, या राचकल्पासाठी ककती खचद होिे अपेक्षित आहे, त्यासाठी लागिारा तनधी कशा 
राचकारे उभारण्यात येिार आहे व राचकल्पाच्या बाींधकामाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) मुींबई मेरो -३ (कुलाब-बाींद्रा-ससझ) हा पूिदत: भुयारी राचकल्प असून मािगदका ३३.५ कक.मी. 
लाींबीची असून, त्यात २७ स्थानके आहेत. या राचकल्पातील सींपूिद मािगदका व स्थानके 
िसमनीखाली असली तरी राचवाशाींच्या येण्यािाण्याकरीता व Ancillary Bldg.,/Ventilation 
shafts याींच ेकरीता काही िसमनी लागिार आहेत. 
     बाधीत होिाऱ्या बाींधकामाींचे/कु्ूींबाींच ेपायाभूत सामाजिक आिथदक सवेिि करण्यात आले 
असून एकूि २,७४१ बाींधकाम े बािधत होत आहेत. त्यामधील शासनाच्या व खािगी 
िसमनीवरील झोपड्याींच े पुनवदसन मुींबई नागरी पररवहन राचकल्प (MTUP) च्या धोरिानसुार 
करण्यात येिार आहे. खािगी िसमनीवरील  काळबारे्वी आणि िगरगाींव येथील कु्ूींबाींच े
त्याच/िवळपासच्या दठकािी पुनवदसन करण्याबाबत तयार केलेला आराखड्यात सचुववलेल्या 
पयादबाबत तपासिी करण्यात येत आहे. 
(३) व (४) राचकल्प आराखड्याींमध्ये पुनवदसन व पुनवदसाहत या कामाकरीता रु.९१ को्ीची 
तरतूर् करण्यात आली आहे. 
 

___________ 
 

म्हाडाच्या सांक्रमण मशबबरासाठी राखीि असलेल्या भखूांडाचा िापर  
िाणणजज्यि ि तनिासासाठी िरयाच्या तनणदयाबाबत 

 
 

(२७) १७१३९ (०३-०५-२०१६). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उफद  भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त : 
सन्माननीय गहृतनमादण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील वाींदे्र-कुलाद सींकुलातील (बीकेसी) म्हाडाच्या सींक्रमि सशबबरासाठी राखीव असलेल्या 
३५ हिार ९४० चौ.मी. भूखींडाचे सन २०१० मध्ये सींक्रमि सशबबराऐविी वाणिजज्यक व तनवासी 
वापरासाठी आरिि असा बर्ल करण्यात आला व नींतर त्यातील सुमारे १८ हिार चौ.मी. 
भूखींडाच ेवाणिजज्यक आरिि उठवून उच्च उत्पन्न ग्ाच्या आसलशान घराींसाठी सर्र भखूींड 
वापरण्याचा तनिदय माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान शासनान ेघेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त तनिदयाचे स्वरुप काय आहे व अशा राचकारे आरििाींमध्ये बर्ल करण्याची 
कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त तनिदयामळेु सींक्रमि सशबबराचा, र्बुदल घ्काींचा व अल्प उत्पन्न 
ग्ासाठीच्या घराींचा राचचन तनमादि झालेला असल्यामुळे तो सोडववण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता (२२-०६-२०१६) : (१) उपाध्यि तथा मुख्य कायदकारी अिधकारी, महाराषर 
गहृतनमादि व िेत्रववकास राचािधकरि याींचेकडून राचात अहवालानुसार नगर ववकास ववभागाच्या 
दर्.१२.०१.२०१६ रोिीच्या अिधसचूना क्र.TPB-४३१२/२२१/CR-८५/UD-११ अन्वये सव्हे क्र.३७८ 
(पा द्), न.भू.क्र.७६४३ (पा द्), मौिे कोलेकल्याि, ता.अींधेरी, मुींबई येथील म्हाडाच्या ताब्यात 
असलेल्या १८,०००.० चौ.मी. िसमनीचा वापर अतनवासी वापराऐविी तनवासी वापर बर्ल 
करण्यास नगरववकास ववभागाने मींिूरी रे्लेली आहे. 
(२) म्हाडाच्या ताब्यात असलेल्या १८,०००-० चौ.मी. िागेकरीता म्हाडाने सर्रहू िोगवर उच्च 
उत्पन्न ग्ाकरीता सर्तनका बाींधनू त्या सर्तनकाींच्या ववक्रीमधून उपलब्ध होिारा तनधी क्रॉस 
सबससडी करुन इतरत्र दठकािी अत्यल्प उत्पन्न व अल्प उत्पन्न ग्ाींकरीता सर्तनका तसचे 
सींक्रमि सशबबर बाींधण्याची उदद्दष्े आहेत. 
(३) मुींबई गहृतनमादि व िेत्रववकास मींडळामारं्त ववववध दठकािी असलेल्या सींक्रमि सशबबराींचा 
पुनववदकास सुरू असून त्याद्वारे ववक्रीसाठी ववववध ग्ाींकररता सर्तनका व सींक्रमि सर्तनका 
बाींधण्याच े काम सरुू आहे. तसेच िगरण्याींच्या िागेवरील म्हाडाच्या वाट्यास येिाऱ्या 
िागेवररे्खील िगरिी कामगाराींसाठी घरे व सींक्रमि सशबीरे बाींधण्यात येत आहेत. 
(४) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 

बुलढाणा जिल््यात बेरोिगार युििाांसाठी रोिगार तनममदती िें द्र उभारयाबाबत 
 

 (२८) १७१६८ (२८-०४-२०१६). डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उफद  भाई                      

िगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढािा जिल््यात सन २०१५ मध्ये आठ मदहन्यात सवदसामान्य शतेकऱ्याींच्या ८ हिार 
९२९ मुला-मुलीींनी कौशल्य ववकास रोिगार व उद्योिकता मागदर्शदन कें द्रात आपल्या नावाची 
नोंर्िी केली असल्याचे माहे स े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान तनर्शदनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेरोिगार युवकाींसाठी रोिगार तनसमदती कें द्र उभारण्याबाबत शासनाने कोिती 
कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०६-२०१६) : (१) जिल्हा कौशल्य ववकास, रोिगार व उद्योिकता 
मागदर्शदन कें द्र बुलढािा येथ े िानेवारी, २०१५ ते ऑगस््, २०१५ या आठ मदहन्याींच्या 
कालावधीत ८८०१ उमेर्वाराींनी नावाची नोंर्िी केली आहे. 
(२) राज्यातील कौशल्य ववकास, रोिगार व उद्योिकता मागदर्शदन कें द्रामार्द त राज्यातील 
बेरोिगार उमेर्वाराींना रोिगार व स्वयींरोिगाराबाबत मागदर्शदन व मर्त करण्यात येते. या 
यींत्रिेअींतगदत सध्या राज्यातील बेरोिगाराींना रोिगार व स्वयींरोिगाराबाबत मागदर्शदन व 
मर्तीकररता िेत्रीय स्तरावर जिल्हा कौशल्य ववकास, रोिगार व उद्योिकता कें द्र, बुलढािासह 
एकूि ४० कौशल्य ववकास रोिगार व उद्योिकता मागदर्शदन कें दे्र, ६ ववद्यापीठ कौशल्य 
ववकास, रोिगार व उद्योिकता मादहती व मागदर्शदन कें दे्र व आदर्वासी उमेर्वाराींकररता ०८ 
कौशल्य ववकास, रोिगार व उद्योिकता राचसशिि व मागदर्शदन कें दे्र, कायदरत आहेत. तसचे 
राज्यातील बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ध व्हावा म्हिून खालील योिना राबववण्यात येत आहेत :- 
    (अ) रोिगार मळेाव े
    (ब) रोिगार राचोत्साहन कायदक्रम 
    (क) राचमोर् महािन कौशल्य व उद्योिकता ववकास असभयान. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

आहदिासी भागातील गरोदर महहला आणण स्तनदा माताांना पोषि आहार देयाबाबत 
 

 

(२९) १७२२३ (२७-०४-२०१६). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदर्वासी भागातील वाढते कुपोषि रोखण्यासाठी गरोर्र मदहला आणि स्तनर्ा माताींसाठी 
एक वेळचा पोषक आहार रे्ण्यासाठी डॉ.अब्र्लुा कलाम अमतृ योिना राबववण्याचा तनिदय 
घेतलेला असून त्यासाठी राचतत मदहला रुपये २२ एवढा खचद करण्याची तरतूर् करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रक्कमेमधनू पोषक आहार पुरववण्याबाबत तसेच राज्यातील वाढती 
महागाई ववचारात घेता उपरोक्त योिनेंतगदत राचतत मदहला रुपये २२ एवढा खचद हा अततशय 
अल्प असल्यामुळे व त्यात पोषक आहार योग्य राचमािात पुरवविे शक्य नसल्यामुळे यात वाढ 
करण्याबाबत शासनान ेकोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा (१४-०७-२०१६) : (१) व (२) अनुसूिचत िेत्रातील कुपोषिाच े राचमाि कमी 
करण्यासाठी अनसुूिचत िेत्रातील गरोर्र जस्त्रया व स्तनर्ा माताींना एक वेळ चौरस आहार 
रे्ण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.िे.अब्र्लु कलाम अमतृ आहार योिनेस ववभागाच्या दर्नाींक १८ 
नोव्हेंबर, २०१५ रोिीच्या शासन तनिदयान्वये मान्यता रे्ण्यात आली आहे. या योिनेअींतगदत 
राचतत लाभाथी राचतत दर्न २५/- रूपये एवढी तरतुर् करण्यात आली असून अन्नघ्क, 
पोषिमुल्य, इींधन व अनुषींिगक खचद गदृहत धरूनच एक वेळ चौरस आहारची ककीं मत तनजचचत 
करण्यात आली आहे. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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औद्योधगि सांस्थामधील विद्यार्थयाांना रोिगारामभमुख प्रमशक्षण ममळािे यासाठी  
राज्यातील २४ औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्था (आयटीआय) ि बॉश मलममटेड या 

िमदन िां पनी दरम्यान सामांिस्य िरार िरयाबाबत 
 

(३०) १७२९३ (२७-०४-२०१६). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) औद्योिगक सींस्थामधील ववद्यार्थयांना रोिगारासभमखु राचसशिि समळाव ेयासाठी राज्यातील 
२४ औद्योिगक राचसशिि सींस्था (आय्ीआय) व बॉश सलसम्ेड या िमदन कीं पनीने दर्नाींक २१ 
डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्या र्रम्यान सामींिस करार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कराराच े स्वरूप काय आहे व त्याअींतगदत कोित्या राचकारे राचसशिि 
रे्ण्याचे राचस्ताववत करण्यात आलेले आहे, 
(३) तसेच यासाठी ककती तनधीची आवचयकता आहे व तो कशाराचकारे उपलब्ध करण्यात येिार    
आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०७-२०१६) : (१) होय हे खरे आहे. 
     दर्नाींक २४ िुल,ै २०१५ रोिी औ.राच.सींस्था, नासशक या सींस्थेचा बॉश सलसम्ेड या 
औद्योिगक आस्थापन े समवते सामींिस्य करार करण्यात आला आहे. तसचे शासन पत्र 
क्र.सींकीिद-२०१५/ (राच.क्र.५७/१५)/व्यसश-५, दर्नाींक ३ डडसेंबर, २०१५ अन्वये ३० औ.राच.सींस्थाींना 
सीएसआर योिनेंतगदत बॉश सलसम्ेड या औद्योिगक आस्थापन े समवेत सामींिस्य करार 
करण्यास मींिूरी रे्ण्यात आली आहे. त्यानुषींगाने दर्नाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोिी २३ औ.राच. 
सींस्थाींचा बॉश सल. सोबत सामींिस्य करार करण्यात आला आहे. 
(२) सर्र सामींिस्य कराराींतगदत बॉश सलसम्ेड ही आस्थापना सींबींिधत औद्योिगक राचसशिि 
सींस्थाींमध्ये अत्याधुतनक राचयोगशाळा तयार करिार असून राचसशिकाची नमेिूक करिार आहे. 
तद्नींतर राचसशििार्थयांची तनवड झाल्यानींतर सींस्थेत रोिगारासभमखु Bridge Course सरुू 
करण्यात येिार आहे. 
(३) बॉश सलसम्ेड या आस्थापनकेडून सर्र २४ सींस्थाींमध्ये राचत्येकी ५ लाख खचद करून राचत्येक 
सींस्थेत एका राचयोगशाळेच ेआधुतनकीकरि करण्यात येिार आहे. तसेच सर्र अ्यासक्रमासाठी 
रू.५०००/- इतके शुल्क आकारण्यात येिार असून त्यापकैी रू.५००/- इतके नोंर्िी शुल्क 
उमेर्वारान े भरिे आवचयक आहे. तसेच उवदरीत रू.४५००/- एवढया रकमचेे किद उमेर्वारास 
आवचयक असल्यास बॉश आस्थापनेने करार केलेल्या बँकेमार्द त उपलब्ध करून रे्ण्यात येिार 
आहे. तसचे पदहल्या सहा बॅचेसकररता रू.२५००/- ककीं मतीचे Learner Kit बॉश आस्थापनेमार्द त 
मोर्त रे्ण्यात येिार आहे. 
     सर्र सामींिस्य कराराींतगदत शासनाकडून कोिताही तनधी उपलब्ध करून द्यावयाचा 
नाही. 

 
___________ 
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वपांपरी-धचांचिड (जि.पुणे) महानगरपामलिेने आधथदिदृष्ट््या दबुदल  
घटिाांसाठी राबिाियाची घरिुल योिना   

 

(३१)  १७९६५ (०६-०८-२०१६). श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) वपींपरी-िचींचवड (जि.पुिे) महानगरपासलकेने आिथदकदृषट्या र्बुदल घ्काींसाठी स्वस्तात 
घरकुल योिना राज्य शासन व कें द्र शासनाच्या सहकायादने सन २००८ साली सुरू केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्रची योिना अद्यापपयतं पूिद करण्यात आली आहे काय, योिनेतील 
घरकूले सन २००८ मधील ककीं मतीच्या आधारावरच रे्ण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, घरकुलाची ककीं मत ककतीने वाढववली आहे, 
(४) तसेच सर्र योिनचेी सद्य:जस्थती काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०६-२०१६) : (१) होय.  
(२) ९०% बाींधकाम पूिद झालेले आहे. या योिनेतील घरकुले २००८ सालातील ककीं मतीच्या 
आधाराींवर रे्ण्यात आलेली नाहीत. 
(३) राचथमत: घरकुलाींची ककीं मत लाभाथी स्वदहस्सा रक्कम रूपये १.५० लाख इतका होता. 
त्यामध्ये रक्कम रूपये २.२६ लाख वाढ करून लाभार्थयांकडून राचतत सर्तनका रक्कम रूपये 
३.७६ लाख घेतली िाते.  
(४) सर्र राचकल्पात एकूि १६० इमारती (६७२० सर्तनका) बाींधण्याचे तनयोिन आहे. त्यापैकी 
९३ इमारती (३९०६ सर्तनका) आतापयतं लाभार्थयांना वा्प करण्यात आले असनू, तथे े
लाभधारक रहात आहेत. पुढील १५ इमारती (६३० सर्तनका) १ मदहन्यात वा्प करण्याच े
राचयत्न आहे. उवदररत इमारतीींच ेकाम वेगान े चाल ू असून, माचद, २०१७ पयतं पूिद करण्याचा 
राचयास आहे. 

________ 
पुणे शहरातील िडगाि शेरी येथील उद्यानात फुलराणी सुरु नसल्याबाबत 

(३२)  १८०२७ (२९-०४-२०१६). श्री.अतनल भोसले, अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.सांहदप बािोररया, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.ख्िािा बेग, श्री.ियिांतराि िाधि : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे शहरातील वडगाव शेरी येथील अण्िा हिारे उद्यान व कालभैरवनाथ उद्यान या र्ोन 
उद्यानात रु्लरािी सुरु करण्यासाठी तनववर्ा राचकक्रया राबवून राचत्यिात एकाच दठकािी मो्ार 
वाहन ववभागाकडून रु्लरािी सुरु करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान 
तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कालभैरवनाथ उद्यानात रु्लरािी सुरु नसतानाही गत ५ वषादपासनू अततररक्त 
कमदचाऱ्याींची तनयुक्ती र्ाखवनू वेतन घेण्यात आल्याची बाब तनर्शदनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त राचकरिी शासनाने चौकशी करून उद्यानात कमदचारी पुरवविाऱ्या 
ठेकेर्ाराींवर कायरे्शीर कारवाई करण्याकररता तसेच अततररक्त कमदचाऱ्याींची तनयुक्ती राचकरिी 
मो्ार वाहन ववभागातील सींबींिधत अिधकाऱ्याींवर कोिती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-०६-२०१६) : (१) पुिे शहरातील वडगाव शेरी येथील अण्िा हिारे 
उद्यान व काळभैरवनाथ उद्यान या र्ोन उद्यानासाठी तनववर्ा राचकक्रया राबवून अनुक्रम ेसन 
२०११ व दर्नाींक ९.४.२०१२ पासून रु्लरािी सुरु करण्यात आली आहे. 
(२) उपरोक्त र्ोन्ही उद्यानातील रु्लरािीकररता र्ोन चालक व सार्सर्ाई रे्खभाल व 
आठवडा सुट्टीकररता एक बर्ली चालक असे एकूि ३ कीं त्रा्ी चालक ऑक््ोबर, २०१५ अखेर 
पुरववण्यात आलेले होते. माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ पासून र्ोन कीं त्रा्ी कमदचारी पुरववण्यात आले 
असून, त्याींचे वेतन घनकचरा वाहनासाठी चालक पुरवविाऱ्या ठेकेर्ारामार्द त अर्ा करण्यात येईल. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 
(४) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 

परभणी येथील जिल्हा िारागहृात िैद्याांना मारहाण झाल्याबाबत 
(३३) १८०७२ (२९-०४-२०१६). अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िािा बेग : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) परभिी येथील जिल्हा कारागहृात कैद्यामध्ये हािामारी झाल्यामुळे येथील पोसलसाींनी र्ोषी 
तसेच तनरपराध कैद्याींना िबर मारहाि केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये          
वा त्यार्रम्यान तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र राचकरिी शासनाने चौकशी करुन या कारागहृ राचशासनावर कोिती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०६-२०१६) : (१) होय, 
     घ्नेच्यावेळी कमदचाऱ्याींनी वेळीच धाव घेऊन गैरवतदन करिाऱ्या व कारागहृाची 
सशस्तभींग करिाऱ्या बींद्यावर सौम्य बळाचा वापर करुन पररजस्थतीवर तनयींत्रि समळववलेले 
आहे. त्यामध्ये तनरपराध कैद्याींना िबर मारहाि करण्यात आलेली नाही. 
(२) नाही. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िलसांपदा विभागात मसांचन सहायि सांिगद तयार िरुन त्यासांिगादत िालिा 
तनरीक्षि/योिणीदार/दफ्तर िारिून/िररष्ट्ठ िारिून/मुख्य दफ्तर  

िारिून याांचा समािशे िरयाबाबत 
(३४)  १८१३० (०६-०५-२०१६). प्रा.िोगेनद्र ििाड े: सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलसींपर्ा ववभागात ससींचन सहायक सींवगद तयार करुन त्यासींवगादत कालवा तनरीिक/ 
योििीर्ार/र्फ्तर कारकून/वररषठ कारकून/मुख्य र्फ्तर कारकून याींचा समावेश करण्यात यावा, 
अशी मागिी महाराषर राज्य शासकीय कमदचारी सींघान े माहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान मा.मखु्यमींत्री, मा.िलसींपर्ा मींत्री, मा.िलसींपर्ा राज्यमींत्री, राचधान सिचव 
(िलसींपर्ा) याींच्याकड ेलेखी तनवेर्नाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या राचकरिी मा.अन्न व नागरी पुरवठा मींत्री महोर्याींनी मा.िलसींपर्ा मींत्री 
याींचेकड ेलेखी पत्राद्वारे ववनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या मागिीच्या अनुषींगाने शासनाने कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महािन (२७-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
      या सींर्भादत महाराषर राज्य शासकीय कमदचारी सींघाचे दर्नाींक २४ नोव्हेंबर, २०१५ 
तसेच श्री.िगरीश बाप्, तत्कालीन लोकलेखा ससमतीचे राचमुख आता मा. मींत्री (अन्न व नागरी 
पुरवठा) याींच ेराचधान सिचव (लािेवव) याींना सलदहलेले दर्नाींक २३ िानेवारी, २०१३ चे पत्र राचात 
झाले आहे. 
(२) िलसींपर्ा ववभागाच्या िेत्रीय स्तरावरील ससींचन व्यवस्थापनाचे काम करिाऱ्या कालवा 
तनरीिक व मोििीर्ार या र्ोन सींवगादचे ए कबत्रकरि करुन ससींचन सहायक असा नवीन सींवगद 
तनमादि करण्याची कायदवाही शासन स्तरावर ववचारािधन आहे. 
(३) राचचन उद्् ावत नाही.              ___________ 
 

राज्यातील होमगाडदसना तनयममत सुरक्षा व्यिस्था िायद देयाबाबत 
 

(३५)  १८२१२ (२९-०४-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील होमगाडदस ही सींस्था शासन मान्य आहे काय, 
(२) असल्यास, यावर शासनाचे तनयींत्रि आहे काय, त्याींना तनयसमत सुरिा व्यवस्था कायद 
रे्ण्यात येिार आहे काय, तसेच पोलीस ववभागातील रस्त ेसुरिा होमगाडदकडून करुन घेण्यात 
येिार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) होमगाडद अिधतनयम १९४७ मधील 
तरतुर्ीनूसार होमगाडदच े कायद चालते. आकजस्मक राचसींगी उपयोग करण्याकररता व पोलीस 
महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींचे मागिीनुसार ववववध सि, यात्रा, तनवडिूका व 
पररिा इत्यार्ी बींर्ोबस्तासाठी होमागाडद तैनात करण्यात येतात. तथावप होमगाडदसना तनयसमत 
सुरिा व्यवस्था काम ककीं वा पोलीस ववभागातील रस्त ेसुरिा होमगाडदकडून करुन घेण्याबाबतचा 
कोिताही राचस्ताव ववचाराधीन नाही. 

___________ 

मुांबई आ्ा राष्ट्रीय महामागादच्या विस्तारीिरणाबाबत 
 

(३६)  १८३३३ (२७-०४-२०१६). डॉ.अपूिद हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६५७५ ला हदनाांि         
१० एवप्रल, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभादत सन्माननीय सािदितनि बाांधिाम 
(सािदितनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई-आ्ा राषरीय महामागादच्या ववस्तारीकरिात वपींपळगाींव (ब) नासशकसह सात 
दठकािची काम ेअपूिद असून स्थातनक नागररकाींच्या मागिीनुसार दठकदठकािच्या कामामधील 
बाब बर्लास तत्वतः मान्यता राचर्ान करण्याींत आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाहतूक कोंडी, अपघाताींची वाढती सींख्या आदर् बाबी ववचारात घेता, वाहन 
भुयारी मागद/पार्चारी भुयारी मागद व उड्डािपुलाींचे सवलतर्रान े सार्र केलेल्या सुधाररत 
सींकल्पिचत्राच्या पडताळिीचे काम पुिद झाले आहे काय, तसेच उक्त सींकल्पिचत्र - आराखड े
यास राचारे्सशक अिधकारी, भारतीय राषरीय रािमागद राचािधकरि, कुलाद याींनी त्यास मान्यता 
दर्ली आहे काय, वाहतूक कोंडीच्या समस्येच ेतनवारि व अपघाताींची सींख्या कमी करण्याच्या 
अनुषींगाने सर्रची अपुिद काम ेकेव्हापयतं पुिद केली िािार आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) मुींबई-आ्ा महामागादच्या ववस्तारीकरिामध्ये कामाच्या वावामध्ये बर्ल करण्याच्या 
राचस्तावास भारतीय राषरीय रािमागद राचािधकरिाच्या नवी दर्ल्ली मखु्यालयाकडून तत्वत: मींिूरी 
राचात झाली आहे. तथावप, मे. पीएनिी ्ोल या सवलतकार कीं पनीसमवेत करण्यात आलेला 
करार निीकच्या काळात सींपुष्ात आला आहे. सबब, काम पूिद करण्यासाठी भारतीय राषरीय 
रािमागद राचािधकरिास नव्यान ेतनववर्ा मागवविे आवचयक आहे. अींर्ािपत्रके अद्ययावत करि े
तसेच तनववर्ा कागर्पत्र ेतयार करण्याची राचकक्रया यापूवीच सुरू करण्यात आली आहे. 

________ 
 

मालेगाांि (जि.नामशि) येथील अनधधिृत नळिोडणी धारिाांिर िायदेशीर िारिाई िरणेबाबत 
(३७)  १८५९८ (०३-०५-२०१६). डॉ.अपूिद हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींव (जि.नासशक) महानगरपासलकेने माहे िानेवारी-रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान राबववलेल्या अनिधकृत नळिोडिी शोध मोदहमेंतगदत हिारो अनिधकृत नळ 
िोडण्या तनर्शदनास आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनिधकृत नळ िोडिी धारकाींकडून समुारे र्ीड को्ी रुपयाींचा र्ींड वसूल 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींिधताींववरुध्र् मुख्य िलवादहनी तोडून िोडिी घेतल्या राचकरिी 
र्ींडाव्यततररक्त कोिती कायरे्शीर कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) मालेगाींव महानगरपासलकेने महासभेत अनिधकृत नळ िोडिी घेतलेल्याींना र्ींडमार् व 
र्ींडात्मक कारवाई थाींबववण्याचा तनिदय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अनिधकृत नळ िोडण्या सुरु असल्याने त्याींचा शोध घेिे व त्याींचेववरुध्र् 
र्ींडात्मक व कायरे्शीर कारवाई करिेबाबत शासनाचे धोरि काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) अनिधकृत नळ कनेक्शन मोदहमेंतगदत (दर्नाींक ०५.०१.२०१६ ते ३१.०३.२०१६) र्ींड म्हिून 
रुपये ५४,४६,५००/- इतकी रक्कम वसुल करण्यात आली आहे. 
(३) मुख्य िलवादहनी तोडून अनिधकृत िोडिी घेतलेल्या नळ धारकाींच े नळ कनेक्शन 
महानगरपासलकेमार्द त बींर् करण्यात आले आहे. 
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(४) मालेगाव महानगरपासलका महासभेन े ठराव क्र.१०७, दर्नाींक २५.०१.२०१६ अन्वये, 
अनिधकृत नळ धारकाींकडून कोित्याही राचकारचा र्ींड वसुल न करता, र्क्त नळ िोडिी शुल्क 
वसुल करण्यास मान्यता दर्ली. 
(५) महासभा ठराव क्र.१०७, दर्नाींक २५.०१.२०१६ हा महानगरपासलकेच्या आिथदक दहताववरुध्र् 
असल्यान,े शासन तनिदय दर्नाींक १८.०४.२०१६ अन्वये, तनलींबबत करण्यात आला आहे. 

___________ 
 

साांगिी (जि.नाांदेड) येथील आसना नदीिरील पुलाच्या दरुुस्तीबाबत 
 

(३८)  १९१४२ (२७-०४-२०१६). श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय सािदितनि बाांधिाम 
(सािदितनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साींगवी (जि.नाींरे्ड) येथील आसना नर्ीवरील िूना पूल हा एकमागी वाहतूकीसाठी 
वापरण्यात येत असून या पलुाची र्रूवस्था झाली असल्यान े अपघाताींच्या सींख्येत वाढ होत 
असल्याची बाब माहे िानेवारी २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त राचकरिी शासनाने कोिती कायदवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०७-२०१६) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     अकोला-दहींगोली-नाींरे्ड राषरीय महामागद क्र.१६१ वरील साखळी क्रमाींक २०४/००० मध्ये 
१४७.६० मी्र लाींबीचा आसना पुल असनू पलुावर पडलेले खड्ड े हे र्ोषर्ातयत्व अींतगदत 
सींबींिधत कीं त्रा्र्ाराकडून माहे डडसेंबर, २०१५ पूवीच भरण्यात आले होते. सर्र पुलाच्या शेिारी 
नवीन पुल बाींधण्यात आला असून राचचनाींकीत िुन्या पुलावरून एकेरी वाहतुक सुरू आहे. 
     पुलाचे पाईपरेलीींग िुनी झाल्यामुळे त्यादठकािी नवीन कठड ेव इतर र्रुूस्ती करण्याच े
काम २०१६-१७ च्या वावषदक आराखडयात राचस्ताववत करण्यात आले होते. 
     सर्र पुलावर मागील ३ वषांमध्ये ५ अपघात घडले असून त्यामध्ये ४ व्यक्तीींचा मतृ्य ू
झाला आहे. तथावप सर्रील अपघात हे चालकाने वाहन भरधाव वेगाने व तनषकाळिीपि े
चालववल्यान ेझाल्याच ेअपर पोलीस अधीिक, नाींरे्ड याींनी कळववले आहे. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
 

 

 पुणे शहरातील सांगमिाडीतील हद्दीच्या िादामळेु पुलाच ेिाम रखडल्याबाबत 
 

(३९) २२४७० (२०-१२-२०११). श्री अशोि ऊफद  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे शहरातील सींगमवाडीतील हद्दीच्या वार्ामुळे पलुाचे काम रखडले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सर्र रस्त्यावरच्या तनकृषठ बाींधकामामळेु दर्नाींक ५ स े्ंबर, २०११ रोिी 
त्यासुमारास र्ोघाींचा मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त रस्त्याच ेकाम व पलुाच ेकाम ककती कालावधीत पूिद करण्यात येिार 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-०६-२०१६) : (१) पुलाचे काम पुिद झालेले आहे. सर्र पुल नागररकाींना 
वाहतूकीकररता खलुा करण्यात आलेला आहे. 
(२) दर्नाींक ५ स े्ंबर २०११ रोिी र्ोघाींचा मतृ्यू झाला, हे खरे आहे. राचस्तुत रस्त्याच्या 
कामामधील बाबीींचा र्िाद / पररिि रै्नींदर्न स्वरूपात तज्ञ सल्लागार म.ेसी.ई.एस.कन्सल् ी्ं् 
(इीं) सल, पुिे याींच्याकडून करण्यात आले असून, झालेल्या कामाची चाचिी अहवाल राचचसलत 
मानकाींनुसार आहेत. 
     तसेच कें द्र शासनाची नोडल एिन्सी एम.एम.आर.डी. याींनी सुध्र्ा सार्र कामाचे गुि 
पररिि I.R.M.A. या त्रयस्त सींस्थेकडून वेळोवळेी करून घेतलेले आहे त्या अहवालामध्ये 
सुध्र्ा राचच नािधन रस्त्याच ेकाम े्ंडर स्पेससकर्केशन नसुार योग्य र्िादच ेझाले असल्याचे नमूर् 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) पूलाच ेकाम पूिद झालेले असून, रस्त्याच्या एकूि २.५ कक.मी. लाींबीच ेसींपूिद कॅरेिवे च े
डाींबरीकरिही पूिद झालेले आहे व त्यावरून रहर्ारी मागील सुमारे ५.५ वषादपासून सुरळीतपिे 
कायादजन्वत आहे. २.५ कक.मी लाींबीपैकी केवळ २०% (सुमारे) लाींबीमधील म्हििेच ५०० मी. 
लाींबीच े र्ोन्ही बािकूडील रु््पाथ व त्या लगतची सींरिक सभींतीच े काम भूसींपार्नाअभावी 
राचलींबबत आहे. मात्र, सर्र िागेच ेभूसींपार्न झाले नींतर उवदररत कामे उर्ा. रु््पाथ व सींरिक 
सभींतीचे काम पूिद करण्याचे पुिे महानगरपासलकेचे तनयोिन आहे. 
(४) िागेच े भूसींपार्नाअभावी अद्यापही वरील उपरोक्त नमूर् लाींबीतील रु््पाथ व सींरिक 
सभींतीचे काम पूिद झालेले नाही, ही वस्तुजस्थती आहे. 

___________ 
 

पुणे येथील ममळित िराची बबले इस्त्रीच्या दिुानात ममळाल्याबाबत 
 
 

(४०) ३१४८३ (३१-०७-२०१२). श्री अशोि ऊफद  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुिे येथ ेसमळकतकरावरील सवलतीचे दर्वस सींपण्यास अवघ्या १० दर्वसाींचा अवधी 
सशल्लक असताना समळकतकराींची बबले एका इस्त्रीच्या र्कुानात समळाल्यान ेमाहे म,े २०१२ 
रोिी वा त्या सुमारास तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारिास्तव पुिे पासलकेच्या हद्दीत समाववष् गावाींमधील 
समळकतधारकाींना १० प् कर लावले असल्यान ेनागररकाींना ववनाकारि भुरं्ड सहन करावा 
लागला असल्याने बबले वा्प करिाऱ्या सींबींिधत एिन्सीवर शासन कारवाई करिार वा करीत 
आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 

 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-०६-२०१६) : (१) होय. 
     आयबीएम या सींस्थेने २५ मे, २०१२ च्या खुलाशामध्ये समळकतकराच्या रे्यकावर केवळ 
सव्हे नींबरचा उल्लेख असल्यान े समळकतीचा पत्ता सर्र सींस्थकेडील सेवकाने गिेश लाँड्री, 
दहींगिे या र्कुानामध्ये ववचारला असता त्यान ेसर्र समळकती पररिचत असल्याबाबत ती सवद 
रे्यके त्याींना रे्ण्यात येतील अस ेसाींिगतल्यावरून सुमारे तीस रे्यकाचा गठ्ठा सर्र लाँड्रीच्या 
र्कुानामध्ये रे्ण्यात आल्याच ेनमरू् केले आहे. 
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(२) समळकतकराची रे्यके सींस्थनेे वेळेत वा्प करिेबाबत त्याींना पत्र विा नोद्स दर्लेले 
असून, वेळोवळेी बैठका घेऊन बबले वा्पाबाबत सूचना केलेल्या आहेत व तनयमानुसार कारवाई 
राचस्ताववत केली असून, सन २०१३-१४ या आिथदक वषादतील समळकत कर रे्यके वा्प 
करण्याचा ठेका मे. स्मा द् सेवा सहकारी सींस्थेला रे्ण्यात आला. तसेच सद्यजस्थतीत सन 
२०१५-१६ या आिथदक वषादतील समळकत कर रे्यके ही कें द्र सरकारच्या पोस्् खात्यातून वा्प 
केली असनू, सन २०१६-१७ या आिथदक वषादतील ९५% रे्यके वा्प केली असून, उवदररत रे्यके 
वा्प करण्याचे काम चालू आहे. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अिोला महानगरपामलिेतील आर.सी.एच. योिनेबाबत 
(४१) ३७०७५ (१६-०५-२०१३). श्री.गोपीकिसन बािोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महानगरपासलका अकोलाद्वारा सींचासलत मदहला व बालसींगोपन (आरसीएच) कें द्राच्या  
कमदचाऱ्याींचे वेतन व इतर वावषदक खचादकरीता ५ लाख रूपये मींिूर करण्यात आले होते मात्र   
९ लाख रूपये खचद करण्यात आले, ४ लि रुपये चा अततररक्त खचद करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरसीएच मध्ये ७० लाख रूपयाींचे समायोिन न झाल्याने राज्य शासनान े
उच्चस्तरीय चौकशीचे आरे्श दर्ले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ४ लि रूपये अततररक्त खचद करिाऱ्या कमदचाऱ्याींनी आरोग्य ववषयक सेवा 
रे्ण्यास अपयश र्शदववले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आरसीएच कडून र्रवषी कायदक्रमाींचा अहवाल रे्खील शासनास सार्र करण्यात 
येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शासनस्तरावरून याबाबत काय कायदवाही करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१६) : (१) अकोला महानगरपासलका द्वारा सींचालीत मदहला व 
बाल सींगोपन कें द्राच्या कमदचाऱ्याींचे वेतन व इतर वावषदक खचादकररता महापासलकेच्यावतीने सन 
२०१२-२०१३ मध्ये रू.२० लि इतकी तरतूर् करण्यात आलेली होती. 
     तथावप, महानगरपासलकेची आिथदक पररजस्थती हालाकीची असल्यान,े महापासलकेने या 
राचयोिनासाठी या वषादत रू.५.०० लि उपलब्ध करून दर्ले होते. 
     तर, वरील राचयोिनासाठी रू.४.०० लि इतका तनधी हा एकाजत्मक आरोग्य कु्ुींब 
कल्याि सोसाय्ीमार्द त उपलब्ध करून रे्ण्यात आलेला होता. 
     सर्रचा खचद महानगरपासलका र्ीं डातून खचद होिे आवचयक होते. त्यामळेु या 
राचयोिनासाठी अततररक्त खचद करण्यात आला आहे हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     अकोला महानगरपासलकेतील आरसीएच ववभागात झालेल्या रुपये५० लि रूपयाच्या 
गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत राज्य शासनाने दर्नाींक १६/६/२०१५ च्या 
पत्रान्वये आरे्शीत केले आहे, हे खरे आहे. 
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     त्या अनुषींगान ेया खचद झालेल्या रू.५० लि पकैी रू.४७,१३,७३४/- रकमेच्या मळू रे्यकाींच े
असभलेख उपलब्ध असून, रू.२,७५,२६६/- इतक्या रकमेच्या रे्यकाींच े असभलेख आढळून न 
आल्याने, याची सींबींिधताींवर िबाबर्ारी तनजचचत करून, यापकैी रू.५०,०००/- इतकी रक्कम 
वसूल करण्यात आली असून, उवदररत रक्कम सींबींधीत कमदचाऱ्याच्या र्रमहा वेतनातून वसूल 
करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. सर्र कमदचाऱ्याींनी वषदभर होिाऱ्या राषरीय कायदक्रमात १००% सक्रीय सहभाग 
नोंर्वून १००% उदद्दष् राचात केले आहे. 
(४) व (५) हे खरे नाही. याबाबत राज्य कु्ुींब कल्याि कायादलय, पुिे याींचकेड े र्रमहा व 
वावषदक अहवाल सार्र करण्यात येतो. 
 

__________    
 

राज्यातील नगरपररषदाांमध्ये नविन आिृततबांधानुसार तनमादण झालेली  
अनेि ताांबत्रि अधधिारी याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

 
 

(४२) ४२५४४ (२८-०८-२०१३). डॉ सुधीर ताांब े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररषर्ाींमध्ये नववन आकृततबींधानुसार तनमादि झालेली अनके ताींबत्रक 
अिधकारी याींची परे् ररक्त असल्याचे माहे मे, २०१३ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही परे् त्वरीत भरण्याचे शासनाचे धोरि आहे काय, 
(३) असल्यास ही परे् केव्हा भरिार व त्याींच्या वेतनाची तरतूर् राज्य शासन करिार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) शासनान ेनगरपररषर्ाींमधील ताींबत्रक 
अिधकाऱ्याींचा नवीन सींवगद स्थापन केलेला आहे. या सींवदगात राज्यातील सवद नगरपररषर्ाींमध्ये 
एकूि २६२६ ताींबत्रक परे् मींिूर आहेत. यापैकी ६५५ परे् भरलेली असून १९७५ परे् ररक्त 
आहेत. सर्रची परे् भरण्याबाबत आयुक्त तथा सींचालक नगर पररषर् राचशासन सींचालनालय 
याींनी त्याींच्या दर्नाींक २२ रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पररपत्रकान्वये सींबींिधत तनयुक्ती राचािधकारी 
याींना कळववण्यात आले आहे. 
     महाराषर नगरपररषर् नगर पींचायती व औद्योिगक नगरी अिधतनयम, १९६५ चे कलम 
७५ मधील तरतूर्ीनुसार सर्र पर्ाींवरील कमदचाऱ्याींच े वेतन नगरपररषर् र्ीं डातून करिे 
आवचयक आहे. 

 
  ___________ 
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राज्यातील नगरपररषदाांना हदले िाणारे सहाय्यि अनुदान तनजश्चत िरताना त्यामध्ये  
सेिातनितृ्त िमदचाऱ्याांचा तनितृ्तितेनाचा समािेश नसल्याबाबत 

(४३) ४२५४९ (३०-०८-२०१३). डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांिय दत्त, : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपररषर्ाींना दर्ले िािारे सहाय्यक अनुर्ान तनजचचत करताना त्यामध्ये 
सेवातनवतृ्त कमदचाऱ्याींचा तनवतृ्ती वेतनाचा समावेश केलेला नसल्याचे माहे म,े २०१३ मध्ये वा 
त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन तनिदयात तनवतृ्ती वेतन (पेन्शन) समावशे करावा असा तनिदय होता, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सहाय्यक अनुर्ानात सेवातनवतृ्त कमदचाऱ्याींच्या वेतनाचा समावेश करिार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ?  
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२०-०६-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील नगरपररषर् कमदचाऱ्याींना 
शासनाकडून रे्ण्यात येिारे िकात अनुर्ान व महागाई भत्ता अनरु्ान बींर् करून नगरपासलका 
सहाय्यक अनुर्ान रे्ण्याबाबतचा तनिदय, शासन तनिदय, नगर ववकास ववभाग क्र.सींककिद 
२००९/राच.क्र.१०६/०९/नवव-१४ दर्नाींक ३१ ऑगस््, २००९ अन्वये घेण्यात आला आहे. सर्र 
सहायक अनुर्ानाचा ववतनयोग करण्याकरीता राचाथम्यक्रम ठरववण्यात आलेले आहे. त्यानुसार 
तनवतृ्त नगरपररषर् कमदचाऱ्याींच ेसेवातनवतृ्ती वतेन व भत्त ेसमावशे करण्यात आला आहे. 

  ___________ 
 
 

महाराष्ट्रातील प्रत्येि नगरपामलिा के्षत्राांतगदत अनधधिृत बाांधिाम  
अततक्रमण अमभयांत्याांच्या ररक्त पदाांबाबत 

 

(४४) ४३९१८ (२८-०८-२०१३). श्री गोपीकिसन बािोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील राचत्येक नगरपासलका िेत्राींतगदत अनिधकृत बाींधकाम अततक्रमि िीिद व 
मोडकळीस आलेल्या इमारतीींवर तनयींत्रि ठेवण्यासाठी नगरपासलकेमध्ये असभयींत्याींची र्ोन परे् 
ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरातील बहुताींश नगरपासलकाींमध्ये अततक्रमि असभयींत्याींची परे् ररक्त 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, महाराषरातील ककती नगरपासलकाींमध्ये उपरोक्त पर्ाींवर तनयुक्त्या करण्यात 
आल्या व ककती परे् ररक्त आहेत, 
(४) असल्यास, ररक्त असलेल्या असभयींत्याींच्या पर्ामुळे महाराषरातील अनेक नगरपररषर् 
िेत्रात मोठया राचमािात इमारती मोडकळीस आल्या असून जिवीतहानी होण्याची शक्यता आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, या सींर्भादत शासन स्तरावरून काय कायदवाही सुरु आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) महाराषर नगरपररषर् असभयाींबत्रकी सेवा 
(स्थापत्य) (शे्रिी-क) यासींवगादत सवद नगरपररषर्ाींची एकूि ३७२ परे् मींिूर केलेली असून 
त्यापैकी २०७ परे् ररक्त आहेत. नगर पररषरे्च्या आकृतीबींधामध्ये अततक्रमि असभयींता या 
पर्नामानी परे् मींिूर नाहीत. 
(४) अशी बाब तनर्शदनास आलेली नाही.  
(५) ररक्त परे् भरण्याबाबत आयुक्त तथा सींचालक, नगर पररषर् राचशासन सींचालनालयान े
त्याींच्या दर्नाींक २२ रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पररपत्रकान्वये सींबींिधत तनयुक्ती राचािधकाऱ्याींना सूचना 
दर्लेल्या आहेत. 

  ___________ 
 
 

अमरािती महानगरपामलिेत अस्थायी स्िरूपात िायदरत असलेल्या समुह सांघहटिा  
याांच्या िेतनातनू आधथदि रक्िम िसूल िरयाबाबत 

 

(४५) ४४०२३ (२९-०८-२०१३). श्री.नागो गाणार : हदनाांि २२ माचद, २०१३ रोिी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेियात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या ७ व्या यादीमधील प्रश्न क्रमाांि ३०७४१ 
ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभादत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
 
  

(१) अमरावती महानगरपासलकेतील समाि ववकास अिधकारी याींच्याववरुध्र् ववभागीय चौकशी 
राचस्ताववत करित आली असून महानगरपासलकेत अस्थायी स्वरुपात कायदरत असलेल्या समूह 
सींघद्का याींच्या वेतनातून आिथदक रक्कम वसूल करण्याचे अमरावती महानगरपासलकेमार्द त 
राचस्ताववत करण्यात आल्याचे मा.मुख्यमींत्री याींनी घोवषत केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार सर्रहू चौकशी पूिद होऊन पुढे काय कायदवाही करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) उप आयुक्त (सामान्य राचशासन), ववभागीय आयुक्त कायादलय, अमरावती याींच े
दर्नाींक ६/३/२०१२ चे अहवालानसुार तत्कालीन समािववकास अिधकारी, याींचे कायदकाळात 
झालेल्या अतनयसमततेबाबत त्याींचवेर ववभागीय चौकशी आरे्शीत करण्यात आली होती. 
    या अहवालातील तनरे्शानुसार राचाथसमक लेखापररिि करण्याकररता अमरावती 
महानगरपासलकेमध्ये सुविद ियींती शहरी रोिगार योिनतेींगदत सन १९९८-९९ ते २००८-०९ 
पयतं झालेल्या व्यवहाराींचे ववशेष लेखा पररिि करण्याबाबत दर्नाींक १२/७/२०१२ च्या 
शासनपत्रान्वये सींचालक, स्थातनक तनधी लेखा पररिा, कोकि भवन, नवी मुींबई याींना ववनींती 
केलेली होती. 
     त्यानसुार सींचालक, स्थातनक तनधी लेखा पररिा, कोकि भवन याींनी या राचकरिात 
राचाथसमक चौकशी करुन, अहवाल सार्र करण्याबाबत मुख्य लेखापररिक, अमरावती 
महानगरपासलका याींना दर्नाींक १६/९/२०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे.  

त्यानुसार मखु्यलेखापररिक महानगरपासलका, अमरावती याींनी त्याींच े दर्नाींक 
२५/०२/२०१६ चे पत्रान्वये, चौकशी अहवाल आयुक्त, अमरावती महानगरपासलका याींचेकड ेसार्र 
केलेला आहे. 
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     या चौकशी अहवालात राचथमर्शदनी काही अतनयसमतता आढळून आल्यामळेु आयुक्त याींनी 
दर्लेल्या तनरे्शानुसार १ सहाय्यक राचकल्प अिधकारी व १ समाि ववकास अिधकारी याींना 
कारिे र्ाखवा नो्ीस बिावण्यात आलेली आहे. 
     सर्रचा राचाथसमक लेखापररिि अहवाल स्थातनक तनधी लेखापररिा, सींचालनालय, 
महाराषर राज्य, कोकि भवन याींना पुढील कायदवाहीसाठी सार्र करण्यात आला असून, त्याींचा 
अहवाल राचात झाल्यानींतर त्यानुसार कायदवाही करण्यात येईल. आयुक्त, अमरावती व 
महानगरपासलका याींच्या अहवालात नमूर् करण्यात आले आहे. 
 

 

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

मुख्याधधिारी नगरपररषद िणी (जि.यितमाळ) याांनी तनयमबा्य िमदचाऱ्याांच्या तनयुक्त्या, 
पदोननती देण ेि इतर बाबीिर चार िोटी रूपये खचद िेल्याबाबत 

 
 

(४६) ४५११२ (२७-०१-२०१४). श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर ताांब े : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१५४९ 
ला हदनाांि १७ िलु,ै २०१३ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभादत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुख्यािधकारी नगरपररषर् विी (जि.यवतमाळ) याींनी तनयमबा्य कमदचाऱ्याींच्या तनयुक्त्या 
करिे, पर्ोन्नती रे्ि ेव इतर बाबतीत अींर्ाि े४ (चार) को्ी रूपये खचद केल्याबाबतचा अहवाल 
शासनाला राचात झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेघेतलेल्या तनिदयाच ेस्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, होिाऱ्या ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०६-२०१६) : (१) नाही. 
(२) सर्र राचकरिी जिल्हािधकारी, यवतमाळ याींचा अहवाल मागववण्यात आला आहे. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

 
___________ 

 
 

पुणे शहरात नमसांग होम चालवियासाठी विनाविलांब परिानगी देणेबाबत 
 
 
 

(४७) ४५७०९ (२०-०१-२०१४). ॲड. ियदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे शहरात नससगं होम चालववण्यासाठी आवचयक असलेली परवानगी ववदहत वेळेत 
समळत नसल्याने डॉक््राींना महानगरपासलका कायादलयात ता्कळत बसाव े लागते व अनेक 
चकरा माराव्या लागत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुिे शहरात नससगं होम उभारिी करिाऱ्या डॉक््राींना ववनाववलींब परवानगी 
रे्िेबाबत कोिती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ववना परवाना असलेल्या नससगं/हॉजस्प्ल्सना तातडीन े परवाना रे्िेकामी पुिे 
महानगरपासलकेचे आरोग् य खात े व बाींधकाम ववकास ववभाग याींनी सींयुक्तररत्या दर्नाींक २३ 
डडसेंबर,२०१३ ते दर्नाींक ७ िानेवारी, २०१४ र्रम्यान सनुाविी आयोजित केली होती व या सवद 
नससगं होम / हॉजस्प्ल धारकाींना सुनाविीकररता बोलववण्यात आले होत.े परींत ुयापैकी केवळ 
५६ नससगं होम/ हॉजस्प्ल धारक सुनाविीकररता उपजस्थत रादहले. 
     या सुनाविी अींतगदत बाींधकाम ववकास ववभागामार्द त सींबींिधत नससदग होम / हॉजस्प्ल 
धारकाींना चेंि ऑर् युि व इतर अनुषींिगक राचस्ताव र्ाखल करण्याववषयी सूिचत करण्यात 
आले होते व मागदर्शदन करण्यात आले होते. 
(३) राचच न उद्् ावत नाही. 

 

___________ 
 
 

 

पुणे महानगरपामलिेच्या नागरिस्ती विभागाच्या ितीन ेराबवियात येणाऱ्या 
 विविध योिनाांचा लाभ लाभार्थयाांना ममळत नसल्याबाबत 

 
 

(४८) ४६२२५ (२०-०१-२०१४). श्री. अमरनाथ रािूरिर, श्री. सांिय दत्त, श्री. अशोि ऊफद  भाई 
िगताप, श्री. मनीष िैन : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे महानगरपासलकेच्या नागरवस्ती ववभागाच्या वतीने राबववण्यात येिाऱ्या ववववध 
योिनाींचा बोिवारा उडाला असून त्याींचा लाभ लाभाथींना समळत नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, 
२०१३ मध्ये वा त्या र्रम्यान तनर्शदनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारिास्तव नागररकाींची गैरसोय होत आहे हे लिात घेता या ववववध 
योिना लोकाींपयतं योग्यररत्या पोहचववण्याकररता शासनान े कोिती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०७-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     नागरवस्ती ववकास योिना ववभागामार्द त (समाि ववकास ववभाग) राबववण्यात येिाऱ्या 
ववववध योिनाींची कायदवाही माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये वा त्यार्रम्यानच्या कालावधीत सुरू 
होती. 
 (२) राचच न उद्् ावत नाही. 
 (३) राचच न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील नगरपामलिेच्या िमदचाऱ्याांचे समािेशन पदोननती  
सरळसेिा पध्दतीन ेिरयाबाबत 

 

(४९) ४६६४६ (२०-०१-२०१४). श्री. गोपीकिसन बािोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरपासलकेच्या ववववध सेवेसाठी माहे िानेवारी, २००७ मध्ये वा त्या र्रम्यान 
तनयम अींततमीकरि करण्यात आले असून ववववध ्ेडतनहाय, राचत्येक सेवेकरीता ककती 
प्सींख्या तनसमदती करण्यात आली आहे,  
(२) असल्यास, राज्यातील एकूि ककती नगरपासलकेच्या कमदचाऱ्याींचे समावेशन पर्ोन्नती, 
सरळसेवा इतर मागादने करण्यात आले, 
(३) असल्यास, राचत्येक सेवेकरीता कोिकोित्या तनयुक्ती राचािधकरिाला एकूि ककती ररक्त परे् 
भरावयाची आहेत, 
(४) तसेच ररक्त परे् भरण्यासाठी शासनाला आिखी ककती कालावधी लागिार आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०६-२०१६) : (१) राज्यातील नगरपररषर्ाींमध्ये ववववध सेवाींकरीता 
एकूि ५०३५ परे् तनजचचत करण्यात आली असून त्याींचा तपशील खालीलराचमािे आहे :- 
 

नगर पररषर् असभयाींबत्रकी सेवा  – एकूि ११५५ 
िलर्ाय, मलतनस्सारि व स्वच् ता असभयाींबत्रकी सेवा – एकूि ४७३ 
लेखापररिक व लेखापाल सेवा  – एकूि ६०४ 
कर तनधादरक व राचशासककय सेवा  – एकूि १८०५ 
अजग्नशमन सेवा – एकूि ५४३ 
नगररचनाकार आणि ववकास सेवा – एकूि ४५५ 

 

(२) सद्यजस्थतीत, समावेशनाने-१३९७ व सरळसेवेन-े५४० असे एकूि १९३७ कमदचारी कायदरत 
आहे. 
(३) खालील तनयुक्ती राचािधकरिाला एकूि ३०९८ ररक्त परे् भरावयाची असून त्याचा तपशील 
खालीलराचमाि ेआहे :- 
 
 
 

अ) आयुक्त तथा सींचालक – २५२ 
ब) ववभागीय आयुक्त तथा राचारे्सशक सींचालक – ६१८ 
क) जिल्हािधकारी - २२३० 

 

(४) सींवगादतील ररक्त परे् भरण्याबाबत आयुक्त तथा सींचालक, नगर पररषर् राचशासन 
सींचालनालयान ेसींबींिधत तनयुक्ती राचािधकरिाला दर्नाींक २२ रे्ब्रुवारी, २०१६ च्या पररपत्रकान्वये 
सूचना दर्लेल्या आहेत. 

 
___________ 
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राज् यातील िटि मांडळ के्षत्रामध् ये शासनाच् या  
िल् याणिारी योिना राबवि याबाबत 

 

(५०)  ४९४७४ (२३-०१-२०१४).   श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.सांहदप बािोररया, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुादणी, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील क्क मींडळाींना आिथदक सहाय्य करण् याबाबत राज् याच् या मुख् य सिचवाींच् या 
अध् यितेखाली दर्नाींक ३० एवराचल, २०१३ रोिी झालेल् या बैठकीमधील तनिदयाींची माहे माचद, 
२०१४ पयतं सबींिधत ववभागाींमार्द त कोितीही अींमलबिाविी केलेली नसल् याचे तनर्शदनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त तनिदयाींची अींमलबिाविी करुन राज् यातील क्क मींडळ िेत्रामध् ये 
शासनाच् या कल् यािकारी योिना राबववण् याबाबत शासनान ेकोिती कायदवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) यासींर्भादत मा.मुख्य सिचवाींच्या 
अध्यितेखाली दर्नाींक ०२ स े्ंबर, २०१३ रोिी आढावा बैठक घेण्यात आली असून सवद 
सींबींिधत ववभागाींना याबाबत आवचयक कायदवाही करण्याच्या सूचना रे्ण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

 
 

  

विधान भिन :  
मुांबई. 

  उत्तममसांग चव्हाण 
सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

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

मुद्रिपूवद सवद राचककया महाराषर ववधानमींडळ सिचवालयाच्या सींगिक यींत्रिेवर करण्यात आली आहे. 
मुद्रि: शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मुींबई. 

 


