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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी  
  

  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पांढरपूर (जि. सोलापूर) नगरपाललिेच्यावतीने उभारण्यात आलेल्या स्मशानभमूीबाबत 
  

(१)  ७०१७ (०६-०८-२०१५)   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांिय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अमरनाथ 
रािूरिर, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई िगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (जि. सोलापूर) येथील गोपाळपूर रोड लगत नगरपाललकेच्याितीने स्मशानभूमी 
बाींधण्यात आली असून सदरील स्मशानभमूीतील मुतारी ि शौचालयाची दरुिस्था झाली असून 
येथे चचल्लारीच्या झाडा-झडुपाींनी दफनभूमी िेढली गेली असल्याच े ददनाींक ६ म,े २०१५ रोिी 
िा त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील स्मशानभूमीत वपण्याच्या पाण्याची सुविधा ि विद्युत ददि े
िाढविण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायशिाही िा उपाययोिना केली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१७) : (१) गोपाळपूर रोडिर नदीलगत नगरपररषदेची दहींद ू
स्मशानभमूी आहे. सदर स्मशानभूमीत झाडा-झडुपाची िेळोिेळी िे.सी.बी. मलशनन े काढणी 
करुन घेऊन पररसर स्िच्छ ठेिला आहे. स्मशानभूमी निीकच्या मुताऱ्याच्या शौचालयाची 
अद्ययाित इमारत नतथशके्षत्र विकास आराखडयाींतगशत बाींधून घेतली आहे. 
(२) स्मशानभमूीमध्ये पुरेस े विद्युत ददि े असून त्याची देखभाल दरुुस्ती केली िाते. तसेच 
वपण्याच्या पाण्याची पुरेशी व्यिस्था नगरपररषदेकडून करण्यात आली आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यात स्वतांत्र पररवहन िायदा िरण्याबाबत 
 

(२)  ८५१९ (३१-०७-२०१५)   श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्फ  भाई िगताप, श्री.सांिय 
दत्त : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्याला स्ितींत्र पररिहन कायदा असािा यासाठी शासन प्रयत्नशील असून 
त्याच्या अ्यासासाठी राज्याच े अपर मुख्य सचचि (पररिहन) श्री.गौतम चर्िय याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सलमती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सलमतीन ेआपला अहिाल शासनास सादर केला आहे काय, असल्यास, 
अहिालातील लशफारशीींच ेस्िरुप काय आहे ि त्याबाबत पुढे कोणती कायशिाही करण्यात आली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त सलमतीचा अहिाल प्राप्त झाला नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ि 
अहिाल केव्हा प्राप्त होण ेअपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. ददवािर रावत े (२९-०५-२०१७) : (१), (२) ि (३) महाराषर राज्याकरीता स्ितींत्र पररिहन 
कायदा करण्याच्या हेतूने महाराषर विधानमींडळाने सन २०१७ च्या अथशसींकल्पीय अचधिेशनात 
“महाराषर पररिहन ि रस्ते सुरक्षा अचधननयम, २०१७” पारीत केले आहे. सदर विधेयकास 
राषरपतीींची मींिूरी प्राप्त झाल्यानींतर अचधननयम अजस्तत्िात येईल. 

___________ 
 

राज् यातील नगरपाललिाहमहानगरपाललिा षेेतत्रात आददवासी तातेदाराांच् या िलमनीवरील 
आरषेतणापोटी द्यावयाच् या हस् ताांतरणीय वविास हक ि देताांना ाालेला गरर् यवहार 

 
  

(३)  १११६८ (२३-१२-२०१५)   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अब्दलु्लातान दरुाफणी, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.तनरांिन डावतरे, श्री.िगन्नाथ लशांदे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज् यातील कुळगाि-बदलापूर नगरपाललका, कल् याण-डोंबबिली महानगरपाललका तसेच अनेक 
नगरपाललका/महानगरपाललका के्षत्रात आददिासी खातेदाराींच् या िलमनीिरील आरक्षणापो्ी 
द्याियाच् या हस् ताींतरणीय विकास हक् क देताींना मो्या प्रमाणािर गैरव् यिहार झाल् याचे माहे 
सप् ्ेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभाशत महाराष र िमीन महसूल अचधननयम १९६६ मधील तरतुदीन् िये 
आददिासीींच ेिलमनीिरील हक् कासींदभाशत शासनाच् या कोणत् याही प्रकारच् या परिान या न घेता 
्ी.डी.आर. ि डी.आर.सी. देण् यात आल् याची बाब देखील ननदशशनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, या सींदभाशत चौकशी करण् याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी मा.मुख् यमींत्री याींचकेड े
माहे ऑक् ्ोबर, २०१५ मध् ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या सींदभाशत चौकशीनुसार काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०६-२०१७) : (१) कुळगाींि-बदलापूर नगरपाललका िगळता इतर 
नगरपाललका ि महानगरपाललका के्षत्रात अशी बाब ननदशशनास आल्याचे ददसून येत नाही. 
(२) अशी कुळगाींि-बदलापूर नगरपाललका के्षत्रात आढळून आली असल्याने सींबींचधत डीआरसी 
धारकाींना ददलेले द्डीआर रद्द करण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) होय. 
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     शासनाकड े अशा स्िरुपाच े ननिेदन प्राप्त झाले असून त्यािर सींबींचधताींचा अहिाल 
मागविण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

रु्लेनगर प्रादेलशि पररवहन िायाफलय, पुणे येथील  
पाकििं ग शुल्िामध्ये होत असलेला गरर्यवहार 

(४)  ११६३३ (२१-१२-२०१५)   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) फुलेनगर प्रादेलशक पररिहन कायाशलय, पुणे येथे चारचाकी िाहनाींसाठी असलेल्या रुपये दहा 
पार्किं ग शुल्काच्या पाितीिरील एकच्या आकड्यािर तीनचा लशक्का मारुन ती रूपये तीसची 
केली आहे, त्यामुळे िाहनचालकाींच्या पैशाची सराशस लु् होत असल्याचे माहे िुल,ै २०१५ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन सींबींचधत ठेकेदारािर कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ददवािर रावत े(२९-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) याप्रकरणी सींबींचधत िाहनतळ कीं त्रा्दाराचा ठेका रद्द करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

सांगमनेर नगरपररषद (जि.अहमदनगर) येथे पाचवा व सहा्या वेतन आयोगाचे र्रि 
देण्यासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(५)  १३०९१ (२३-१२-२०१५)   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई िगताप :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमनेर नगरपररषद (जि.अहमदनगर) येथे पाचिा ि सहाव्या िेतन आयोगाचे फरक देण्यासाठी 
िसूलीची अ् रद्द करुन शासनाने ननधी उपलब्ध करुन द्यािा अशी कमशचारी ि अचधकारी 
याींची मागणी असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या मागणीिर ननणशय घेऊन सदर ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) सींगमनेर नगरपररषदेच्या सेिाननितृ्त कमशचाऱ्याींच े उपदान / पाचव्या ि सहाव्या 
िेतन आयोगाचा सेिाननितृ्तीचा फरक तसेच रिा रोखीकरण या रक्कमा १३ व्या वित्त 
आयोगाच्या ननधीतून देण्याबाबतचा सींगमनेर नगरपररषदेने ददनाींक १२/०१/२०१५ रोिी ठराि 
पारीत केला आहे. तथावप, १३ व्या वित्त आयोगाच्या ननधीतून सदर देणी द्याियाची 
असल्यास नगरपररषदेचे सींकलीत कर पाणीपट्टी कर िसलुीच े प्रमाण ९० ्क्के पेक्षा अचधक 
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असाि ेअशी अ् ददनाींक २५/०८/२०१४ रोिीच्या शासन ननणशयान्िये विदहत केली आहे. 
     नगरपररषदेने विशेषत्िाने मालमत्ता ि पाणीपट्टी करसींकलनासाठी प्रयत्न करुन विदहत 
मयाशदा गाठणे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
 

राज्यातील बेघराांसाठी शबरी घरिुल योिना राबववण्याबाबत 
(६)  १५७३१ (२७-०४-२०१६)   श्रीमती ववद्या च्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्वािा बेग, श्री.प्रिाश गिलभये, श्री.किरण पावसिर, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.ववक्रम िाळे : ताराींर्कत प्रश्न क्रमाींक १२०९५ ला ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ रोिी ददलेल्या 
उत्तराच्या सींदभाशत सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) राज्यातील बेघर र्कीं िा ज्याींची घरे माती-कुडाची आहेत अशा आददिासी कु्ुींबाना शासन 
अनुदानातून शबरी घरकुल योिना राबविण्याचा ननणशय आददिासी विकास विभागाने घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेंतगशत ददनाींक १ िानेिारी, २०१५ ते ३१ डडसेंबर, २०१५ या कालािधीत 
र्कती घरे बाींधण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, या घरकुलािर आतापयिंत र्कती खचश करण्यात आला आहे ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०६-२०१७) : (१)  होय. 
(२) सन २०१५-१६ ि सन २०१६-१७ या दोन्ही िषाशच ेAwaasSoft िर एकबत्रत उदद्दष् देण्यात 
आलेले होते. 
                     सन २०१४-१५             रु.लाखात 
उदद्दष्       मींिूर     पूणश घरकुले                 खचश 
११०१        ८२२           २७३                ६१०.११ 
 

          सन २०१५-१६ ि २०१६-१७ 
उदद्दष्       मींिूर       पूणश घरकुले         खचश 
२१०००    २१०१८            ५४             ४२७३.०० 
 

(३) PFMS प्रणालीद्िारे शबरी आददिासी घरकुल योिनेच्या लाभार्थयािंना बकँ खात्यामध्ये 
ननधी वितरण करण्यात येते. ददनाींक २०/५/२०१७ रोिीच्या AwaasSoft िरील अहिालानुसार 
१४,२३४ लाभार्थयािंना पदहला हफ्ता वितरीत करण्यात आलेला असून या योिनेंतगशत 
लाभार्थयािंना रुपये ४२७३.०५ लाख ननधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 

___________ 
 

ददांडोशी (मुांबई) येथील वाहतूि तनयांत्रण शातेत िायाफलयात उपजस्थत असल्याची  
तोटी नोंद िरण्यात येत असल्याबाबत 

(७)  १७५६४ (०३-०५-२०१६)   श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल 
भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ददींडोशी (मुींबई) येथील िाहतूक ननयींत्रण शाखेच्या िाहतकु चौकीत ड्यु्ी मास््र काम 
करणारे हिालदार श्री.कोळेकर ि कर लशअर श्री.ददनकर हराळे हे कामािर उपजस्थत नसताना त े
डयू्ी बिाित असल्याची खो्ी नोंद चौकीचे प्रभारी ननरीक्षक श्री.व्ही.िी.लशींदे याींनी 
अलभलेखािर केल्याबाबची तक्रार पोलीस उपायुक्त, सहआयुक्त िाहतूक याींचेकड ेमाहे डडसेंबर, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 



वि.प. ५ (5) 

(२) असल्यास, आिश्यक ते पुरािे तक्रारीसोबत देऊनही सींबींचधत अचधकाऱ्याींनी दोषी व्यक्तीींविरुध्द 
कारिाई न केल्याने पोलीस आयकु्त, मुींबई, पोलीस महासींचालक ि मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेया 
प्रकरणी माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान लेखी तक्रार करण्यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींचधत पोलीस हिालदार ि कर लशअर 
याींचेविरोधात काय कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, सदर तक्रारीची दखल न घेणाऱ्या पोलीस उपायुक्त ि सहआयुक्त िाहतूक याींचेविरुध्द 
हेतूत: ददरींगाई, हलगियपणा ि ननषकाळिीपणा केल्याबद्दल काय कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या सींबींधात अशा तक्रारी प्राप्त झाल्याच ेआढळून आलेले नाही. 
(३) सह पोलीस आयुक्त (िाहतकू) याींच्याकड ेकेलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने सहाय्यक पोलीस 
आयुक्त, उत्तर पररके्षत्र (िाहतूक), मुींबई याींच्यामाफश त चौकशी करण्यात आली आहे. पोलीस 
हिालदार, श्री.कोळेकर ि श्री.हराळे याींनी ददनाींक १२/१२/२०१५ रोिी व्यजक्तगत कारणाींकरीता 
र्करकोळ रिेचा अिश ददल् याच े ि सदर रिेचा अिश प्रभारी पोलीस ननरीक्षक याींनी मींिूर 
केल्याच ेचौकशीत ननषपन्न झाल्याने कोणतीही कारिाई करण्यात आली नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर ववभागात तािगी लशषेतण सांस्थाांच्या ररिाम्या भूतांडाना नगरपाललिा व 
महानगरपाललिाांतरे् िर आिारण्यात येत असल्याबाबत 

 (८)  १७९३३ (२९-०४-२०१६)   श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विभागात अनके खािगी लशक्षण सींस्था असनू या सींस्थाींद्िारे शाळा चालविण्यात 
येतात ि शाळाींकररता या सींस्थाींििळ असलेल्या ररकाम्या भूखींडािर नगरपाललका ि 
महानगरपाललकाींतफे कर आकारण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपाललका ि महानगरपाललका हा कर कोणत्या ननयमाने आकारतात, शैक्षणणक 
सींस्था ि शाळा लशक्षणाचे कायश सेिाभािनेने करीत असताींना ि या शाळाींना शासनाकडून 
अनुदान ददले िात असताींना तसेच या शाळा व्यािसानयक कायश करीत नसल्यान े याींचकेड े
उत्पन्नाचे कोणतेही महत्त्िाचे साधन नसताींना या शाळाींना कर आकारणी करण्यात येऊन कर 
न भरल्यास अनेक शाळाींना नगरपाललका ि महानगरपाललकाींतफे नो्ीसा बिािण्यात आल्या, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शाळाींचा ि त्याींच्या ररकाम्या भूखींडाचा कर माफ करण्याकररता शासन ननणशय 
घेणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१६-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषर महानगरपाललका अचधननयम, महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती आणण 
औद्योचगक नगरी अचधननयम, १९६५ ि त्याखालील ननयमानसुार कायशिाही करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील ववक्रोळी पािफ साईट येथ ेलागलेल्या आगीत मयत ाालेल्या  
िर .सांतोष लशांदे याांच्या िुटुांबबयाांना आधथफि मदत िरण्याबाबत 

(९)  १९१५१ (२८-०४-२०१६)   प्रा.िोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) विक्रोळी पाकश साई् (मुींबई) येथ ेददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास लागलेल्या 
आगीत श्री.सींतोष लशींदे या तरुणाने िीिाची पिाश न करता आगीत अडकलेल्या नागररकाींना 
मदत करताना स्ित:चा िीि गमािल्याने त्यास विशेष बाब म्हणून मदत करण्याबाबत ददनाींक 
१८ डडसेंबर, २०१५ रोिीच्या लक्षिधेी सूचनेिर विचारलेल्या प्रश्नािर मा.राज्यमींत्री (शहरे) याींनी 
सत्यता िा्ली तर शासन ननजश्चतपणे सकारात्मक कायशिाही, असे उत्तर ददले होते, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकरणाची सत्यता शासनाकडून तपासण्यात आली आहे काय ि या सत्यतेनुसार 
कै.श्री.सींतोष लशींदे याींना कोणत्या स्िरुपाची आचथशक मदत केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पाकश साई् पोलीस ठाणे हद्दीत ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोिी गरस लसलेंडरची गळती 
झाल्यामुळे आग लागल्याची घ्ना घडली असून त्यामध्ये श्री.सींतोष लशींदे याींना बचािकायाशत 
मदत करताींना स्ित:चा िीि गमिािा लागता. याप्रकरणी गु.र.क्र.४३६/२०१५, भा.दीं.वि.कलम 
३०४(अ), ३३८ ि ३३७ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     या प्रकरणी मानितािादी दृष्ीकोनातून श्री.सींतोष लशींदे याींच्या कायदेशीर िारसाींस 
मुख्यमींत्री सहाय्यता ननधीतून रु.एक लक्ष इतकी आचथशक मदत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील लशल्प उद्यानाबाबत 
(१०)  १९४८६ (१९-०८-२०१६)   प्रा.िोगेन्द्र िवाड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथे कर म्प ४, प्रभाग २८ मध्ये ऐनतहालसक िारसा िपणारे जििामाता 
उद्यान साकारले असून त्या उद्यानात लशिकालीन लभींती लशल्प काढण्यात आली असून त्या 
लशल्पाींमध्ये सय्यद बींडाचा हिेत हात उडविल्याच्या लशल्पाचा समािेश करािा अशी मागणी 
नालभक समाि ि स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी गेल्या २ िषाशपासून करीत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, लशल्प उद्यानात उक्त लभींती लशल्पाचा समािशे करण्याबाबत काय कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) उल्हासनगर महानगरपाललका के्षत्रात िागेच्या उपलब्धतपे्रमाणे जििामाता उद्यानात 
ऐनतहालसक िारसा िपणारे अफझलखानाचा िध, शानयस्तेखानाची फजिती, िीर जििािी महाले 
ि िीर लशिािी कालशद याींचे सींकल्पलशल्प बसविण्याकरीता लशल्पाचे मॉडले तयार करण्याच े
काम मे.स् र्ण्डडश म.का.स.सींस्था याींचेमाफश त सुरु करण्यात आले आहे. 

___________ 
 

गँ्रटरोड, िामाठीपूरा (मुांबई) येथील ‘गुलमोहर’ इमारत िोसळून अपघात झाल्याबाबत 
 

(११)  १९७१२ (२३-०८-२०१६)   श्री.प्रिाश गिलभये, श्री.िनादफन चाांदरूिर, श्रीमती हुस्नबानू 
तललरे्, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अतनल भोसले, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वािा बेग, श्री.धगरीशचांद्र ्यास, प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराव 
गाणार : सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गँ्र् रोड, कामाठीपुरा (मुींबई) येथील तीन मिली ‘गुलमोहर’ इमारत कोसळून सहा िण 
ठार तर दोन िण गींभीर िखमी झाल्याची घ्ना ददनाींक ३० एवप्रल, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय ननदशशनास आले 
ि तद् नुसार मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना तसेच िखमीींना औषधोपचारासाठी कोणती आचथशक मदत 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) कोसळलेली इमारत ही सन १९४० च्या पूियची असून त्यािेळी उपलब्ध साधनसामुग्रीचा 
िापर करुन बाींधण्यात आली होती. या इमारतीतील लाकडी खाींब तुळ्या ि भारिाहक लभींतीचे 
भाग कमकुित झाल्यामळेु सदर इमारत अचानकपणे कोसळल्याचा ननषकषश आहे. 
     या इमारतीच्या दरुुस्तीच े काम करणारे कीं त्रा्दार याींनी इमारतीच्या दरुुस्तीच्या 
कामािळेी कामगाराींच्या सुरक्षक्षततबेाबत योय ती खबरदारी न घेतल्याने त्याींचेविरुध्द गु.र.क्र. 
१४८/१६ कलम २८८, ३०४(अ), ३३८, ३४ भादींवि अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
आरोपीस मा.न्यायालयान ेिामीन मींिूर केल्यान ेआरोपी सध्या िामीनािर आहे. आरोपीींविरुध्द 
मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. 
     सदरची घ्ना नैसचगशक आपत्तीमध्ये मोडत नसल्याने मतृ व्यक्तीींच्या िारसाींना तसेच 
िखमीींना आचथशक मदत देय होत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील महापाललिाांमध्ये आरषेतणाप्रमाणे अनुसूधचत िाती या प्रवगाफिररता  
नगरसेवि पदाच्या आरक्षषेतत िागा ठेवण्याबाबत 

  

(१२)  १९७६२ (२३-०८-२०१६)   श्री.प्रिाश गिलभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २६ महापाललकाींमध्ये अनुसूचचत िाती या प्रिगाशकररता नगरसेिक पदाच्या १३ 
्क्क्याींप्रमाण े३३८ िागा राखीि ठेिणे आिश्यक असताना फक्त २६० िागा राखीि ठेिण्यात 
आल्याच ेमाहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील महापाललकाींमध्ये १३ 
्क्क्याींप्रमाणे नगरसेिक पदाच्या ३३८ िागा आरक्षक्षत ठेिणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०६-२०१७) : (१) मुींबई महानगरपाललका अचधननयम, १९८८ मध्ये 
कलम ५(ए) तसेच महाराषर महानगरपाललका अचधननयम, १९४९ मधील कलम ५(३) मधील 
तरतूदीींच्या आधारे राज्यातील २६ महानगरपाललकाींमध्ये अनुसूचचत िाती प्रिगाशसाठी एकूण 
२६८ िागा आरक्षक्षत करण्यात आल्याबाबत राज्य ननिडणूक आयोगाने अहिाल सादर केला 
आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्य शासनाच्या नवीन बांदर धोरणाबाबत 
 

(१३)  १९९१२ (२३-०८-२०१६)   श्री.सतिे ऊर्फ  बांटी पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनान ेराज्याचे निे बींदर धोरण तयार केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर धोरणाच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त धोरणाच्या अनुषींगाने िेएनपी्ी ि एम्ीडीसीतफे चालविण्यात येणारी 
अ रजम्फबबअन बस, रेिदींडा येथ ेसागरी व्यापारासाठी स्ितींत्र धक्का यासह एकुण १८ हिार को्ी 
रुपयाींच्या बींदर विकासाशी ननगडीत प्रकल्पाींविषयी मा.मुख्यमींत्री याींनी करार झाल्याची घोषणा 
ददनाींक १५ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास मेरी्ाईम इींडडया पररषदेत केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कराराच ेएकुण स्िरुप काय आहे ि र्कती कालािधीत उक्त कराराच्या 
अनुषींगाने बींदर विकासाच्या नव्या मागाशचे काम पुणश होणार आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) 
१. निीन बींदर विकास धोरणात हररतके्षत्र बींदरे, बहुउदे्दशीय िेट्टी, स्िननयींबत्रत धक्के या 

मुख्य के्षत्राींसह लशपयाडश, अींतगशत िलिाहतकू, कोस््ल इकोनॉलमक झोन या विविध 
उपके्षत्राींचा समािशे करण्यात आला आहे. 
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२. िेएनपी्ी ि एम्ीडीसीतफे चालविण्यात येणारी ॲजम्फबबअन बस ही बींदर विकास 
धोरणाशी सींबींचधत बाब नाही. 

३. इींडो एनिय कीं पनीकडून रेिदींडा येथ े सागरी व्यापारासाठी कर प््ीव्ह िेट्टी प्रकल्पाबाबत 
करार करण्यात आला आहे. 

४. सात बींदर विकासकाींशी सामींिस्य करार स्िाक्षाींकीत करण्यात आले आहे. सदर प्रकल्पाींसाठी 
रुपये १४ हिार को्ी इतका खचश अपेक्षक्षत आहे. 

(४) सामींिस्य करार करण्यात आलेल्या सिश विकासकाींकडून पयाशिरण दाखला तसेच इतर 
सींबींचधत विभागाींकडून दाखले प्राप्त करण्याच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबवली (जि.ठाणे) पररसरातील राज्य पररवहन महामांडळाच्या  
डपेोत सोयीसुववधा पुरववण्याबाबत 

 

(१४)  २०३५२ (१६-०८-२०१६)   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, 
श्री.िनादफन चाांदरूिर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) कल्याण-डोंबबिली (जि.ठाणे) पररसरातील राज्य पररिहन महामींडळाच्या डपेोत सोयीसुविधा 
पुरविण्याकड ेपररिहन महामींडळाचे दलुशक्ष होत असल्यामुळे सदर मोक्याच्या िागेिरील एस्ी 
डपेो शहराबाहेर स्थलाींतरीत करुन एस्ी डपेोची िमीन भूमार्फया ताब्यात िाण्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मा.पररिहन राज्यमींत्री याींनी कल्याण शहराबाहेर आगार विकलसत करण्यासाठी 
(डपेो पो श्चा) एक प्रस्ताि तयार करण्याच ेआदेश पररिहन अचधकाऱ्याींना ददले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार एस्ी डपेोला आिश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत तसेच, भुमार्फयाींिर 
कारिाई करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददवािर रावत े(२९-०५-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) राज्य पररिहन महामींडळाच्या कल्याण बसस्थानकात प्रिाशाींकरीता प्रनतक्षालयात 
बसण्यासाठी माबशलची आसनव्यिस्था लाई्, पींखे, वपण्याचे पाणी, उपहारगहृ, नतकी् आरक्षण 
व्यिस्था, चौकशी कक्ष, दहरकणी कक्ष, पुरुष ि मदहला प्रिाशाींकरीता प्रसाधनगहृ, पासशल कक्ष, 
पोलीस चौकी, काँर्क्र्ीकरण केलेला िाहनतळ इत्यादी सुविधा आहेत. प्रसाधनगहृ चालकाींकडून 
बसस्थानकाची स्िच्छता मोफत केली िाते. आिश्यकतेनसुार िेळोिेळी बसस्थानकाची दरुुस्ती 
करण्यात येते. 
     कल्याण आगार शहराबाहेर विकलसत करण्याबाबतचा प्रस्ताि महामींडळाच्या विचाराचधन 
नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई-अहमदाबाद महामागाफवरील गुलिारी नदीवरील पुलावर अविड वाहनाांची  
बेिायदा होणारी पाकििं ग हटववण्याबाबत 

(१५)  २१३४३ (२३-०८-२०१६)   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वािा बेग, अॅड.राहुल 
नावेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-अहमदाबाद महामागाशिर चारो्ी नाक्याििळील गुलिारी नदीिरील पुलािर दोन्ही 
बािूनी बेकायदेशीरररत्या अििड िाहनाींची पार्किं ग होत असल्यामुळे अपघाताींचे प्रमाण िाढलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर अििड िाहनाींची बेकायदा पार्किं ग 
तात्काळ ह्विण्यासाठी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१३-०६-२०१७) : (१) मुींबई अहमदाबाद महामागाशिर चारो्ी नाक्याििळील 
गूलझारी नदीिरील पलुािरील िाहतूक सुरळीत असून बकेायदेशीरररत्या पार्किं ग करणाऱ्या िाहन 
चालकाींिर मो्ार िाहन अचधननयमाखाली कारिाई करण्यात येत आहे. 
     सदर पुलािर र्करकोळ र्कीं िा गींभीर अपघात झाल्याबाबतची नोंद नाही. 
(२) चारो्ी नाका हे मुींबई-अहमदाबाद महामागश ि डहाणू-िव्हार मागाशिरील मध्यितय दठकाण 
असल्यान े या दठकाणी नेहमी िदशळ असते. काही िाहनचालक हे रस्त्याच े कडलेा िाहन 
थाींबवित असल्याचे आढळल्याने त्याींचेविरुध्द मो्ार िाहन कायद्याप्रमाणे कारिाई करण्यात 
येते. गुलझारी नदीिरील पुलािर बेकायदेशीर पार्किं ग होऊ नये याकररता सदर दठकाणी योय 
ती पोलीस बींदोबस्त नेमण्यात आलेला आहे. 
     सन २०१३ ते माहे ऑगस््, २०१६ या कालािधीत बेकायदेशीररत्या पार्किं ग केलेल्या 
िाहनाींिरील कारिाईची मादहती पढुीलप्रमाण े:- 

सन केसेस दींड (रु.) 
२०१३ १५० १५००० 
२०१४ २१० २१००० 
२०१५ ४४४ ४४४०० 
२०१६ (ऑगस््पयिंत) १८५७ १८५७०० 

 
सन २०१६ मध्ये विशेष मोदहम राबविण्याींत आल्यामुळे केसेसची सींख्या िाढलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई पोलीस दलातील वाहन चालिाांची ररकत पदे भरण्याबाबत 
(१६)  २१४४१ (२३-०८-२०१६)   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नाविेर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई पोलीस दलात िाहन चालकाींची ९५० पदे ररक्त असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ररक्त असलेल्या पदाींमुळे सध्या कायशरत असलेल्या िाहन चालकाींिर कामाचा 
ताण पडत असून त्याींच्या आरोयाचा प्रश्नही ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदरील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) ि (२) मुींबई पोलीस दलात िाहन चालकाींची एकूण 
मींिूर पदे २८७६ इतकी असून त्यापैकी १७८५ इतके िाहन चालक कायशरत असून एकूण १०९१ 
पदे ररक्त आहेत. 

तथावप सद्य:जस्थतीत सशस्त्र पोलीस दलाकडून ८८७ इतके पोलीस लशपाई चालक 
प्रनतननयुक्तीिर मो्ार पररिहन विभागात उपलब्ध करुन देण्यात आले असून एकूण २०४ 
इतकी पदे ररक्त आहेत. 
(३) बहृन्मुींबई पोलीस दलातील पोलीस लशपाई चालकाींची भरती पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई या 
कायाशलयाकडून करण्यात येत.े मो्ार पररिहन विभागातील चालकाींचा िेगळा सींिगश ननमाशण 
करणे ि त्याींच्या पदभरती कररता निीन सेिाप्रिेश ननयम तयार करण्याबाबत शासनस्तरािर 
कायशिाही सुरु आहे. तसेच सद्यजस्थतीत पोलीस महासींचालक कायाशलयामाफश त प्रस्तावित 
केल्यानुसार सेिाननितृ्त, मयत ि इतर कारणास्तिर ररक्त होणाऱ्या चालकाींच्या पदािर 
परिानाधारक पोलीस लशपायाींमाफश त कतशव्ये करुन घेण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात ददशातनदेशाांच ेपालन न िरणार् या मोबाईल िां पन्याांवर िारवाई िरणेबाबत 
 

(१७)  २२०५२ (२३-०८-२०१६)   आकिफ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोबाईल ्ॉिसशमधून ननघणाऱ्या ईएमएफ उत्सिशनातनू नागररकाींच्या आरोयास 
अपाय होत असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या मोबाईल कीं पन्या ददशाननदेशाींच े पालन करीत नाहीत अश्या कीं पन्याींिर 
सक्तीची कारिाई करुन त्याींच्याकडून दींड आकारण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१७-०६-२०१७) : (१) ि (२) महाराषर शासनान े अचधसूचना ददनाींक     
०४ माचश २०१४ अन्िये महाराषरातील सिश ननयोिन प्राचधकरणे, विशेष ननयोिन प्राचधकरणे, 
विकास प्राचधकरणे याींच्या मींिरू विकास ननयींत्रण ननयमािलीमध्ये दरुसींचार सुविधाींच्या 
उपकरणाींची ि बेस स््ेशन याींच्या उभारणीसाठीचा सिश समािेशक विननयम अींतभुशत करण्यात 
आलेले आहे. यामधील Electro Magnetic Field Radiation हा मुद्दा DoT / TERM cell 
याींच्याशी सींबींचधत आहे. धोरणातील  ननयम क्र. ७ मध्ये Electro Magnetic Field 
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Radiation Norms  बाबत स्पष्ता केली असून त्यामध्ये DoT या विभागाचे ना हरकत 
घेणे बींधनकारक केले आहे, तसेच सींबींचधत मोबाईल धारकाींनी DoT / TERM cell याींचे कडून 
ऑडी् करुन घेण े आिश्यक आहे.  या सींबींचधची कागदपत्र े सींबींचधत मोबाईल धारकाींनी 
महानगरपाललकेस उपलब्ध करुन देणे आिश्यक आहे. अस े न केल्यास त्याींच्यािर 
DoT/TERM cell याींचे कडून कायशिाही करण्याची तरतुद करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जिल््यातील शेतिर्याांना वीि िोडणी देण्याबाबत 
  

(१८)  २२५४१ (१६-०८-२०१६)   श्री.अरुणिािा िगताप : सन्माननीय ऊिाफ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल््यात महावितरण आपल्या दारी या योिनेंतगशत (इन्रा २) शतेकऱ्याींनी 
विद्युत िोडणी लमळण्यासाठी को्ेशन भरुन ३ िषाशचा कालािधी होऊनही िीि िोडणी देण्यात 
आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तद्नुसार शेतकऱ्याींना िीि िोडणी देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेतर बावनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.    
(२) महावितरण कीं पनीमाफश त चौकशी करण्यात आली आहे. 
     अहमदनगर जिल््यामध्ये या योिनेंतगशत ३१,६११ कृषीपींपाींना शेतकऱ्याींच्याच केबलद्िारे 
िीि िोडण्या देण्यात  आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मौि ेगोडदेव (ता.भाईंदर, जि.ठाण)े येथील वविासिाने िेलेल्या गरर्यवहाराबाबत 
  

(१९)  २३४६९ (२४-०८-२०१६)   श्री.वविय ऊर्फ  भाई धगरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे गोडदेि (ता.भाईंदर, जि.ठाणे) येथील सव् हे क्र.३२७, ३४०, ३२८, ३३९, ३४१ ि इतर 
िागेत विकासकान ेयापूियच मागील २० िषाशत विविध बाींधकाम परिानगी घेऊन प्रकल् प पूणश 
केलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या प्रकल् पामधील प् लॉ्च ेिेगिेगळे तुकड ेकरुन एमएमआरडीएकड ेचकुीची ि 
खो्ी मादहती सादर करुन ले्र ऑफ इन् ्ेन् ् लमळिली ि प्रकल् पासाठी ४ च्ईक्षेत्र 
एमएमआरडीए ि महानगरपाललकेकडून घेतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, १ च्ईके्षत्र सुध् दा लशल् लक नसताना ४ च्ईके्षत्र विकासकाने लाभात पाडून 
घेतले असून याकररता एमएमआरडीए ि लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींच् याकड ेचुकीची ि 
बनाि् कागदपत्र ेसादर केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, एमएमआरडीएने प् लॉ्साठी स् ितींत्र सब डडव् हीिन करुन मोिणी केलेली नाही 
ि ४ च्ईक्षेत्राच् या भूखींडाचा जिल् हाचधकारी, ठाणे याींच् याकडून अकृवषक परिानगी घेतलेली 
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नसून च्ईके्षत्र लशल् लक नसताना स् ितींत्र भूखींड दशशिून परिानगी प्राप् त केलेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सींबींचधत विकासकािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,   
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०६-२०१७) : (१) मौ.गोडदेि येथील स.क्र.३२७/१, २, ४, ६, ७, ८, ११, 
१२, १७, १९, २१, २२, २५, स.नीं.३२८/२, ३, ४, स.नीं.३२९/१ ते ४ अ या ४९०५० चौ.मी.के्षत्रासाठी 
लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेन ेददनाींक १६/६/२००३ रोिी प्राथलमक मींिूरी ददली होती. तद्नींतर 
या मींिूर रेखाींकनात िेळोिेळी मौ.गोडदेि येथील इतर भूखींड नव्याने समाविष् करुन ८१०४० 
चौ.मी. के्षत्राकरीता लमरा-भाईंदर महानगरपाललकेन े बाींधकाम परिानगी ददली आहे. सदर 
प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. 
(२) ि (३) मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाने ददनाींक १२/९/२०१२ च्या पत्रान्िये या 
भूखींडािरील १८९८८ चौ.मी. के्षत्रािर भाड े तत्िािरील घरे योिना राबविण्याकररता लोकेशनल 
जक्लअरन्स ददले आहे. तसेच ददनाींक २२/११/२०१२ च्या पत्रान्िये रेखाींकन मींिूरी ददली आहे. 
सदर प्रकरणी नागरी िमीन कमाल धारणा कायद्यासींदभाशत सींबींचधत सक्षम प्राचधकारी याींच े
अलभप्राय विचारात घेऊन मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाने या प्रकरणी लोकेशनल 
जक्लअरन्स ि रेखाींकन मींिूरी ददली असून, सदर प्रकरणी चुकीची ि खो्ी मादहती सादर करुन 
ले्र ऑफ इीं्ेन्् लमळविले असल्याची बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(४) अशी बाब ननदशशनास आलेली नाही. 
(५) ि (६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िुलाबा (मुांबई) येथील ससुन डॉि या धककयाची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(२०)  २४०८८ (३०-१२-२०१६)   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती ववद्या च्हाण, 
श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.किरण पावसिर, अॅड.तनरांिन डावतरे, श्री.सुतनल तटिरे :   
सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कुलाबा (मुींबई) येथील सुमारे १८७५ साली बाींधलेल्या “ससुन डॉक” येथे मासळी लललाि 
होणाऱ्या धक्क्याची दरुिस्था झाली असून सदर दठकाणी विद्युत ददिे नसल्यामळेु कोळी बाींधि 
ऐन गदीच्या िेळी िीणश झालेल्या धक्क्यािरून पाण्यात पडून जिवित हानी होण्याची शक्यता 
माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर धक्क्याची डागडुिी 
करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेव िानिर (१५-०५-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
      तथावप ससून गोदी मासमेारी बींदराच्या आधुननकीकरणाच्या प्रकल्पास मींिुरी देण्यात 
आली असून, प्रकल्प व्यिस्थापन ि अींमलबिािणी सल्लागाराींची ननयुक्ती करण्याबाबत 
महाराषर मत्स्योद्योग विकास महामींडळाकडून कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई महापाललिेच्या मुख्यालयासह अन्य िायाफलय, रुग्णालयाांमध्ये  
वायर्ाय सेवा उपलब्ध िरुन देण्याच्या तनणफयाबाबत 

 

(२१)  २४७७८ (०४-०१-२०१७)   श्री.िनादफन चाांदरूिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 
िगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेच्या मुख्यालयासह अन्य कायाशलय, रुणालयाींमध्ये िायफाय सेिा 
उपलब्ध करुन देण्याचा ननणशय प्रशासनाने घेतला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे, सदरील सेिा कोणत्या 
कालािधीत सुरु होणार आहे, 
(३) असल्यास, िायफाय सेिेचा दरुुपयोग होऊ नये याबाबत शासन कोणती खबरदारी घेणार 
आहे, तसेच दरुुपयोग करणाऱ्या सींबींचधताींिर कोणत्या स्िरुपाची कारिाई करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?    
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या मुख्यालयामध्ये 
मे.एम.्ी.एन.एल.याींच्यामाफश त प्रायोचगत तत्िािर १५ ददिसाींच्या कालािधीकररता मोफत 
िायफाय सुविधा इीं्रने् ललींकद्िारे घेण्यात आली होती. 

सद्य:जस्थतीत महानगरपाललकेच्या सिश कायाशलयाींमध्ये महानगरपाललकेच्या सिश 
कायाशलयामध्ये कायाशलयीन कामकािासाठी मयाशददत स्िरुपात इीं्रने् सुविधा उपलब्ध 
करण्यात आली असल्यामुळे िेळी िायफाय सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताि 
महानगरपाललकेच्या विचाराधीन नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मेरो-३ चे प्रस्ताववत स्थानिासाठी मुांबई सेंरल एसटी आगाराच े 
स्थलाांतर िरण्याचा घेतलेला तनणफय 

 
(२२)  २४८०५ (३०-१२-२०१६)   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई सेंरल एस्ी आगाराची काही िागा मेरो-३ चे प्रस्तावित स्थानक ि प्रिाशाींच्या 
सोयीसाठी, ननयोजित मागाशसाठी िापरािी लागणार असल्याने या आगारातील िाहतकू अन्यत्र 
स्थलाींतर करण्याचा एस्ी महामींडळान े ननणशय घेतल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ददवािर रावते (१२-०६-२०१७) : (१) ि (२) मुींबई सेंरल आगारातील िाहतूक अन्िये 
स्थलाींतरीत करण्याबाबत कोणताही ननणशय महामींडळाने घेतलेला नाही. 
         राज्य पररिहन महामींडळाच्या मुींबई सेंरल मध्यितय कायाशलयाशिेारील मध्यितय 
िाहनकक्ष येथील िलमनीिरील १६६ चौ.मी. ि िलमनीखालील ८० चौ.मी. अशी एकूण २४६ 
चौ.मी. के्षत्रफळाची िमीन मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाकड े कायमस्िरुपी 
हस्ताींतरीत करण्यास महामींडळान ेमींिूरी ददली आहे. तसेच १८९ के्षत्रफळाची िमीन तात्पुरत्या 
स्िरुपात अशी एकूण ४३५ चौ.मी. के्षत्रफळाची िमीन मेरो-३ मधनू येणाऱ्या राज्य पररिहन 
प्रिाशाींसाठी मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्राचधकरणाकड े िावषशक रु. १/- नाममात्र दराने 
भाडतेत्िािर हस्ताींतरीत करण्यास राज्य पररिहन  महामींडळाने म,े २०१६ मध्ये मींिूरी ददली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात सायबर गुन््याांच्या तपासासाठी अपुरे मनुष्ट्यबळ असल्याबाबत 
(२३)  २५१०८ (०४-०१-२०१७)   अॅड.ियदेव गायिवाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.ियवांतराव 
िाधव, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.सततश च्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सायबर गुन््याींच्या तपासासाठी अपुरे मनुषयबळ असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
तद्नुसार सायबर गुन््याच्या तपास विदहत िेळेत व्हािा म्हणून कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) ि (२) सायबर गुन््याींना आळा घालण्यासाठी ि 
गुन््याींच्या तपासािर देखरेख ठेिण्यासाठी विशेष पोलीस महाननरीक्षक सायबर याींच्या 
ननयींत्रणाखाली स्ितींत्र यींत्रणा ननमाशण करण्यात आली आहे. 
     महाराषर सायबर सुरक्षा प्रकल्पाींतगशत ददनाींक १५/०८/२०१६ रोिी राज्यात सिश जिल्हा 
पोलीस मुख्यालये ि पोलीस आयुक्तालयात एकूण ४७ सायबर लरब सुरु करण्यात येऊन 
त्यापैकी ४४ लरबना सायबर पोलीस ठाणे घोवषत करण्यात आले आहे. 
    सायबर गुन््याींच्या तपसासाठी मनुषयबळाची कमतरता भरुन काढण्याच्या दृष्ीन ेनागरी 
सींरक्षण सींचालनालयातील १०९ पदे पोलीस दलातील समान िेतनशे्रणीच्या पदाींमध्ये रुपाींतरीत 
करुन, विशेष पोलीस महाननरीक्षक, सायबर ि मदहला अत्याचार प्रनतबींध, महाराषर राज्य, 
मुींबई याींच्या आस्थापनेिर स्थानाींतरीत करण्यास शासन ननणशय ददनाींक ४/३/२०१७ अन्िये 
मान्यता देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील ग्रामीण भाग शहरी भागाला िोडणार्या एसटी महामांडळाने  
मोठ्या प्रमाणात सुसूत्रीिरणाच ेधोरण अवलांबबल्याबाबत 

(२४)  २५५८२ (३०-१२-२०१६)   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सुभाष ााांबड, श्री.रामहरी रुपनवर, 
श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यातील ग्रामीण भाग शहरी भागाला िोडणाऱ्या एस्ी महामींडळान े मो्या प्रमाणात 
सुसूत्रीकरणाचे धोरण अिलींबबले असल्यान ेअनेक लाींब पल्लाच्या फेऱ्या कमी करण्यात आल्या 
असून त्याचा पररणाम प्रिाशाींिर होत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील आगाराींचा आढािा घेतला असून ३० र्कमी च्या आत असणाऱ्या 
एकापेक्षा िास्त आगारापकैी एक आगार बींद केले िाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्रिाशाींची होणारी गैरसोय लक्षात घेता महामींडळाच ेसदर ननणशय 
मागे घेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ददवािर रावत े(२९-०५-२०१७) : (१) राज्य पररिहन मुींबई प्रदेशातील सि श विभाग ननयींत्रक, 
विभागीय िाहतूक अचधकारी ि सहाय्यक िाहतूक अचधकारी याींची सुसूत्रीकरणाबाबत बैठक 
होऊन ज्या फेऱ्याींना थे् प्रिासी सींख्या कमी आहे अशा लाींब ि मध्यम लाींब पल्ल्याींच्या 
फेऱ्याींना पुरेसा थे् प्रिासी प्रनतसाद उपलब्ध नाही अशा लाींब ि मध्यम लाींब फेऱ्या स्थचगत 
करण्यात आल्या आहेत. 
(२) नाही. 
(३) लाींब ि मध्यम लाींब फेऱ्या स्थचगत केल्यामुळे स्थाननक मागाशिरील प्रिाशाींची गैरसोय होऊ 
नये म्हणून पॉके् ननहाय फेऱ्या सुरु ठेिण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे प्रिाशाींची कोणतीही 
गैरसोय झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नालासोपारा येथ े७ह१२ उतार्यावर रे्रर्ार िरुन महापाललिेची र्सवणूि िेल्याबाबत 
(२५)  २५६५५ (०४-०१-२०१७)   श्री.अतनल भोसले, श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.ख्वािा बेग :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नालासोपारा पजश्चमेतील महात्मा फुले नगरात सिे क्र.३४/१ मधील रस्त्याखालील ५२३४ 
चौ.मी. िागा श्री.चींद्रकाींत िाळीींिकर, श्री.कृषणा िाळीींिकर याींनी ७/१२ उताऱ्यािर फेरफार 
करुन मयत श्री.कृषणा िाळीींिकर याींच्या नािे कुळमखुत्यारपत्र बनिून महापाललकेची फसिणूक 
करुन ्ीडीआर लमळिून सदर ्ीडीआर विरार येथील श्री.महादेि गोपाळ पा्ील, नालासोपारा 
येथील आदीराि लक्ष्मी डवे्हलपसशचे श्री.ननलेश प्ेल आणण महािरी डवे्हलपसशचे श्री.जितेंद्र िैन 
याींना १ को्ी ८४ लाख रुपयाला विकून गैरव्यिहार केल्याच े नालासोपारा पोलीस ठाण्यात 
दाखल केलेल्या तक्रारीनसुार झालेल्या तपासातनू ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बोगस ि बेकायदेशीर कागदपत्र े तयार करुन त्या कागदपत्राींची सत्यता 
पडताळून न बघता सदर िागा महापाललकेकड ेहस्ताींतरीत करुन घेऊन त्याींना ३४५१ चौ.मी. 
िागेचा बकेायदेशीर ्ीडीआर देणाऱ्या महापाललकेच्या सींबींचधत अचधकाऱ्याींविरोधात बेिबाबदार 
काम केल्याबद्दल काय कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी नालासोपारा तलाठयाने बनाि् कागदपत्र े तयार करण्याकररता 
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केलेल्या मदतीबद्दल त्याींचेविरोधात तसचे बनाि् कागदपत्र े तयार करुन महापाललकेची ि 
्ीडीआर विकत घेणाऱ्या खरेदीदाराींची फसिणूक करणाऱ्या िाळीींिकर कु्ुींबबयाींकडून १ को्ी 
८४ लाख रुपये िसुल करण्यात आले आहेत काय, 
(४) असल्यास, ज्या ३४५१ चौ.मी. िागेचा बोगस कागदपत्र े तयार करुन सदर िागा 
महापाललकेस हस्ताींतरीत केल्याच े दाखिून ्ीडीआर लमळविण्यात आला होता, त्या िागेिर 
बाींधकाम कोणत्याही व्यक्ती िा सींस्थेस परिानगी देण्यात येऊ नये असा ननणशय महापाललकेन े
घेतला आहे काय, तसेच महापाललका ि खरेदीदाराींची फसिणूक करणाऱ्या ि त्याींना सहाय्य 
करणाऱ्या तलाठी ि महापाललकेच्या अचधकाऱ्याींविरोधात कोणती कारिाई करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१७-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
सदरहू प्रकरणी र्फयाशदी याींची िागा रु. १ को्ी ८६ लाख रुपयाला विकून त्याची 

फसिणूक केलेबाबत नालासोपारा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल आहे. 
(२), (३) ि (४) िरील अनुषींगान ेनालासोपारा पोलीस ठाणे गुरनीं. I१७५/२०१६ भा.दीं.वि.सीं. क. 
४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असनू तपास सुरु 
आहे. 

सदर प्रकरणी बनाि् कुलमखुत्यार पत्राचे आधारे शासनाची फसिणूक झाली 
असल्याचे ननदशशनास आल्यामळेु तत्कालीन तलाठी नालासोपारा याींनी फेरफार क्र. ११९५ चे 
पुनविशलोकन करण्याबाबत अहिाल सादर केल्यानुसार, उपविभागीय अचधकारी, िसई 
याींच्यास्तरािर सदर पुनविशलोकनाची प्रर्क्रया सुरु आहे. तत्कालीन तलाठी सोपारा याींनी 
कोणतेही गैरकृत्य िाणणिपूिशक केल्याच े ननदशशनास न आल्यामळेु त्याींच्याविरुध्द कारिाई 
करण्यात आलेली नाही. 
    तथावप, र्फयाशदी याींनी ददलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने महानगरपाललकेने बाींधकाम 
परिानगीमध्ये अनुजे्ञय केलेला TDR  िापरणेस तुतश स्थचगती ददलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 

राष्ट्रीय (एन.एस.एस) सेवा उपक्रमात सहभागी होणा-या ववद्यार्थयािंना अततररकत गुण देणेबाबत 
 
 

(२६)  २६०१४ (१६-१२-२०१६)   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कननषठ महाविदयालयात अकरािी ि बारािीच्या िगाशत लशकणाऱ्या 
विद्यार्थयाशसाठी राषरीय सेिा (एन.एस.एस.) योिनच ेउपक्रम सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यापीठ स्तरािर राषरीय सेिा (एन.एस.एस.) योिनेत सहभागी होणा-या 
विद्यार्थयािंना गुणपत्रकामध्ये १० गुणाची िाढ ददली िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यापीठ स्तरािरील राषरीय सेिा योिनते सहभागी विद्यार्थयाशप्रमाण ेअकरािी 
ि बारािीच्या िगाशत लशकणा-या विद्यार्थयाशसाठी राषरीय सेिा ( एन.एस.एस.) योिनेत सहभागी 
होणा-या विद्यार्थयािंना िाढीि गुण देणेबाबत शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) क्रीडा के्षत्र, राषरीय छात्र सनेा, राषरीय सेिा योिना मध्ये भाग घेणारे विद्याथय याींना 
अनतररक्त गुण देण्याबाबत सिशकष धोरण ठरविण्याच्यादृष्ीन े एक सींयुक्त सलमती गदठत 
करण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई इमारत दरुुस्ती आणण पुनरफचना मांडळान ेपुनववफिासासाठी ददलेल्या 
एन.ओ.सी सांदभाफत मादहती लमळण्याबाबत 

 

(२७)  २६६२१ (०७-०१-२०१७)   श्रीमती ववद्या च्हाण : सन्माननीय गहृतनमाफण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई इमारत दरुुस्ती आणण पुनशरचना मींडळाने विकासकाींना ददनाींक १ एवप्रल, २००० ते ३१ 
माचश, २०१४ या काळात प्रत्येक िषाशत र्कती प्रकल्पाींना पुनविशकासासाठी एन.ओ.सी ददली, 

(२) त्या प्रत्येक िषाशत ददलेल्या एन.ओ.सी पैकी प्रकल्पाींमध्ये र्कती पात्र रदहिाशाींना घरे देण्यात 
आली आहेत, 
(३) या पुनविशकास प्रकल्पामध्ये विक्रीसाठी बाींधलेल्या इमारतीमधील र्कती घरे विकण्यात आली 
आहेत, 
(४) प्रत्येक ददलेल्या एन.ओ.सी मध्ये अिुन र्कती पात्र रदहिाश्याींना अिनु घरे देण्यात आलेले 
नाहीत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (२४-०५-२०१७) : (१) मुींबई इमारत ि दरुुस्ती पनुरशचना मींडळातफे ददनाींक १ 
एवप्रल, २००० ते ३१ माचश, २०१४ या काळात िुन्या ि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त 
इमारतीींच्या पुनविशकासाकरीता १२६१ प्रकल्पाींना ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे. 
(२) आतापयिंत ना-हरकत प्रमाणपत्र ददलेल्या ३५३ प्रकल्पामध्ये ४९५ िुन्या उपकर प्राप्त 
इमारतीची पुनबािंधणी करण्यात आली असून त्याद्िारे ८७७७ भाडकेरु/रदहिाश्याींच े पुनिशसन 
करण्यात आलेले आहे. 
(३) ना-हरकत प्रमाणपत्र धारकान े विक्रीसाठी बाींधलेली र्कती घरे बाींधली िा विकली ही बाब 
मुींबई इमारत दरुुस्ती ि पुनरशचना मींडळाच्या अखत्यारीत येत नाही. 
(४) उिशररत ९०८ प्रकल्पाींतील १६६३ उपकरप्राप्त इमारतीींमधील ३५८०२ भाडकेरु/रदहिाश्याींचे 
पुनिशसन अद्याप झालेले नाही. 

___________ 
 

मागास भागातील शासन मान्य शाळाांना अनुदान देण्याबाबत 
(२८)  २६६३० (२४-०१-२०१७)   श्री.चांद्रिाांत रघुवांशी : सन्माननीय शालेय लशषेतण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मागास भागातील शाळाींना मागील १३ ते १४ िषाशपासून मान्यता लमळूनही अनुदान देण्यात 
आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १०० ्क्के आददिासी विद्याथय असलेल्या या शाळाींना अनुदान देण्यास विलींब 
होण्याची सिशसाधारण कारणे काय आहेत, याबाबत शासनान ेकाय कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ददनाींक १४ िून, २०१६ पूिय अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना शासन 
ननणशय ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१७ अन्िये सरसक् २० ्क्के अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात 
आले. शासन ननणशय ददनाींक १ फेब्रुिारी, २०१७ अन्िये सदर शाळाना अनुदान वितरीत 
करण्यात आले 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िेएसडब्ल्यु इस्पात िां पनीचे ववद्युत शुल्ि मार् िेल्याबाबत 
(२९)  २६७१५ (१२-०४-२०१७)   श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय ऊिाफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेएसडब्ल्यु इस्पात कीं पनीच े रुपये ५७२ को्ी इतके ननयमबा्य विद्युत शुल्क माफ 
केल्यासींदभाशत सींबींचधताविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी पूणश झाली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार शासनाने दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे,     
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशतेर बावनिुळे (१३-०६-२०१७) : (१) ि (२) सींबींचधताींविरुध्द विभागीय चौकशी चालू 
करण्याबाबतची कायशिाही सुरु आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदातनत प्राथलमि, माध्यलमि व  
उच्च माध्यलमि शाळाांना वेतनेत्तर अनुदान देण्याबाबत 

(३०)  २६७३५ (१२-०४-२०१७)   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
लशषेतण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय लशक्षण विभागाच्या ददनाींक १९ िानेिारी, २०१३ च्या शासन ननणशयानुसार 
राज्यातील मान्यता प्राप्त अनुदाननत प्राथलमक, माध्यलमक ि उच्च माध्यलमक शाळाींना ४ 
्क्के िेतनेत्तर अनुदान देण्याबाबतचा ननणशय झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासन ननणशयान ेददनाींक १ एवप्रल, २००८ रोिीच्या १०० ्क्के अनुदानािर 
असलेल्या शाळाींनाच िेतनेत्तर अनुदान ददले िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तद्नुसार ददनाींक १ एवप्रल, २००८ नींतर १०० ्क्के अनुदानािर आलेल्या शाळाींना 
िेतनेत्तर अनुदान देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे.  
(२) ि (३) शासन ननणशय ददनाींक २९ िानेिारी, २०१४ अन्िये १०० ्क्के योिनेतर मध्ये िेतन 
घेणा-या लशक्षक/लशक्षकेत्तर कमशचा-याींच्या िेतनानुसार ददनाींक १ एवप्रल, २००८ रोिी देय 
असलेल्या ५ व्या िेतन आयोगानुसार ितेन अनुदान गोठिून त्यानुसार ५ ्क्के िेतनेत्तर 
अनुदान अनुजे्ञय आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील तेळाडू ववद्यार्थयािंना क्रीडा सवलतीच ेवाढीव २५ गुण देण्याबाबत 
 

(३१)  २६९६९ (१२-०४-२०१७)   डॉ.अपूवफ दहरे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) राज्यातील खेळाडू विद्यार्थयािंना क्रीडा सिलतीच ेिाढीि २५ गुण लमळण्यासाठी विभागीय 
स्पधाश घेणेबाबतची अ् रद्द करािी, या मागणीच्या अनुषींगान े शासनस्तरािरून प्रस्तावित 
असलेली कायशिाही पुणश झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणशय घेतला आहे, त्याचे थोडक्यात स्िरुप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन विद्यार्थयािंना क्रीडा सिलतीचे िाढीि 
२५ गुण देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) क्रीडा सिलतीचे गुण, राषरीय छात्र सेना, 
राषरीय सेिा योिनामध्ये भाग घेणारे विद्याथय याींना अनतररक्त गुण देण्याबाबत सिशकष 
धोरण ठरविण्याच्यादृष्ीन ेसींयुक्त सलमती गदठत करण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 

अनुसूधचत िाती उपयोिनेच्या अतधचफत अनशुेष तनधीबाबत 
 
 

(३२)  २७०२५ (१२-०४-२०१७)   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.तनरांिन डावतरे : 
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) अनसुूचचत िाती उपयोिनेंतगशत मागील ३ िषाशतील एकूण मींिरू ननधी, खचश झालेला ननधी 
ि लशल्लक ननधी याबाबतची मादहती लमळण्याबाबत माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान सींबींचधत विभागाकड ेपत्राद्िारे विचारणा करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय , 
(२) असल्यास, सन २००३-०४ त े २०१५-१६ या वित्तीय िषाशत अनुसूचचत िाती उपयोिनेत 
लोकसींख्येनुसार न ददलेला तसेच ददलेला परींत ूखचश न झालेल्या ननधीच्या अनशुेषाची रक्कम 
रुपये १२ हिार को्ी इतकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरचा अनुशेष ननधी आगामी अथशसींकल्पात उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
शासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (०८-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सन २००३-०४ ते २०१५-१६ या वित्तीय िषाशत अनसुूचचत िाती 
उपयोिनेबाबत लोकसींख्येनुसार ननयतव्यय उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. िरील वित्तीय 
िषाशतील अखचचशत ननयतव्यय रुपये ११६१९.३६ को्ी एिढा आहे ि वितरीत अथशसींकजल्पत 
तरतूदीपैकी अखचचशत ननधी रुपये ३९९५.६९ को्ी एिढा आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.. 

___________ 
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भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांनी वास्त्य िेलेल्या लसताबडी (नागपूर) येथील िुने 
श्याम हॉटेल याला राष्ट्रीय सांरक्षषेतत स्मारि घोवषत िरण्याबाबत 

(३३)  २७१५५ (१३-०४-२०१७)   श्री.प्रिाश गिलभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबडेकर याींनी िास्तव्य केलेल्या लसताबडय (नागपूर) येथील िनु े
श्याम हॉ्ेल याला डॉ.आींबेडकर राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक घोवषत करण्याबाबतचा प्रस्ताि 
शासनास माहे एवप्रल, २०१२ मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािाला शासनाने मींिुरी ददली आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३०-०५-२०१७) : (१)  हे खरे आहे. 
(२)  ि (३) या अनुषींगान,े ददनाींक २२ िून, २०१५ च्या पत्रान्िये ि पयश् न ि साींस्कृनतक कायश 
विभागाच्या (दद.११/६/२०१५) द्प्पणीनुसार त्याींचे विभागामाफश त राज्यातील ऐतीहालसक ि 
साींस्कृनतकदृष्या महत्िाच्या ि पुरातत्ि शास्त्र दृष्या महत्िाच्या िास्तूींना राज्य सींरक्षक्षत 
स्मारक म्हणून घोषीत करण्याची कायशिाही करण्यात येत असल्याने ि महानगरपाललकेचा 
प्रस्ताि हा “राषरीय स्मारक” घोवषत करण्याबाबतचा असल्याचे नागपूर महापाललकेला 
कळविण्यात आले आहे. 
     त्यानींतर िुन ेश्याम हॉ्ेल इमारतीस डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर “राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक” 
घोवषत करण्याबाबत पाररत ठराि क्र.३८२ ददनाींक ३१/१२/२०१६ अन्िये महापाललकेने ददनाींक 
२८/०२/२०१७ च्या पत्रान्िये आिश्यकतो प्रस्ताि पयश् न ि साींस्कृनतक कायश विभाग, महाराषर 
शासन याींचकेड े पाठविला आहे. 
       प्राप्त प्रस्तािानुसार विषयाधीन िास्तू “राषरीय सींरक्षक्षत स्मारक” घोवषत केल्यास त्या 
िास्तूचा ताबा भारतीय पुरातत्ि सींिेक्षण कायाशलयाकड े िातो ि अशा जस्थतीत याचा ताबा 
महापाललकेकड ेराहू शकत नाही तसेच यानुषींगान ेइतर मुद्याबाबतचा पयश् न विभागान ेददनाींक 
२९/०३/२०१७ च्या पत्रान्िये नागपरू महानगरपाललकेकडून अहिाल मागविला असून, त्यानुसार 
महापाललकास्तरािर पुढील कायशिाही सुरु असल्याच,े आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींनी 
कळविले आहे. 

___________ 
 

राज्यातील अलभयाांबत्रिी महाववद्यालयाांमध्ये अध्यापिाांची पदे ररकत असल्याबाबत 
 

(३४)  २७२७२ (१२-०४-२०१७)   श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र लशषेतण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) अणखल भारतीय तींत्र लशक्षण पररषदेने तींत्र लशक्षणात समाविष् असणाऱ् या कॉलेिाींना 
मान्यता देण्याची ननयमािली माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान िादहर केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अलभयाींबत्रकी महाविद्यालयासाठी र्कती अध्यापक असािे, कोणत्या 
पायाभूत सुविधा असाव्यात यासाठी एआयसी्ीईची ननयमािली असून त्यानुसार कायशिाही होणे 
आिश्यक असतानाही राज्यातील अलभयाींबत्रकी महाविद्यालयामध्ये पन्नास ्क्के अध्यापक 
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नसल्याने विद्यार्थयािंना लशकविण्यासाठी लशक्षक नसून अनेक पायाभूत सुविधाींचा अभाि होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी आढािा घेिून राज्यात र्कती अलभयाींबत्रकी महाविद्यालये आहेत, 
त्यात र्कती विद्याथय लशक्षण घेत आहेत, तसेच यासाठी र्कती अध्यापक आिश्यक आहेत ि 
प्रत्यक्षात र्कती पदे भरलेली आहेत ि कोणत्या पायाभतू सुविधाींचा अभाि आहे याची पाहणी 
करण्याकररता एआयसी्ीकड े यींत्रणा नसल्याने ननयमािलीचे उल्लघींन केल्याच े कशा प्रकारे 
तपासण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१५-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे.  
(३) सदर बाब अणखल भारतीय तींत्र लशक्षण पररषदेच्या अचधकार कके्षतील असून सींबींचधत 
महाविद्यालय ज्या विद्यापीठाशी सींलजनत आहे, त्या विद्यापीठाच्या स्थाननक चौकशी 
सलमतीमाफश त दरिषय महाविद्यालयाची तपासणी करण्यात येते. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नालशि येथील गोदावरी नदीपात्र प्रदषुण मुकत िरणेबाबत 
(३५)  २७६०० (१३-०४-२०१७)   डॉ.अपूवफ दहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) लसींहस्थ कुीं भमेळ्याच्या समापनानींतर गोदािरी नदीपात्र पुन:श्च अस्िच्छ, प्रदवुषत होिून 
सिशत्र केरकचरा, पानिेलीमुळे दगुिंध ननमाशण झाल्याच्या पाश् िशभुमीिर गोदािरी नदी 
स्िच्छतेबाबत कायमस्िरुपी उपाययोिना करािी अशी स्थाननक नागररकाींकडून मागणी 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नदीपात्रात नैसचगशक पयाशिरणपुरक प्रिाह नसणे, मलिादहन्याींची िहन 
क्षमता मो्या प्रमाणात बाचधत होणे, आिश्यक दवुषत साींडपाणी शुध्दीकरण यींत्रणा 
कायाशन्ियीत नसण,े नदीपात्र स्िच्छतेसाठी पुरेशी यींत्रणा नसणे या ि अशा विविध कारणाींमुळे 
या नदीचे पात्र कायम प्रदवुषत राहत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नदी प्रदषुण मुक्तीसाठी विविध उपायाींबरोबरच लसींहस्थ कालािधीत बाींधण्यात 
आलेले घा् ि त्यालगतची िागा देखभालीसाठी महानगरपाललकेकड े हस्ताींतरीत 
करण्याबाबत जिल्हाचधकारी, नालशक याींना करण्यात आलेल्या विनींतीनुसार सदरहु बाबतीत 
कोणता ननणशय घेण्यात आला िा येत आहे, 
(४) असल्यास, नदीमधील िाढणाऱ् या पानिलेी काढण्यासाठी ननविदा काढून एिन्सी ननजश् चती 
करण्यात आली आहे काय ि प्रत्यक्ष स्िच्छतेचे काम सुरु करण्यात आले आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) लसींहस्थ कालािधीत बाींधण्यात आलेले घा् देखभालीसाठी महानगरपाललकेकड ेहस्ताींतरीत 
करण्यात आले आहेत. 
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(४) गोदािरी नदीमधील िाढणाऱ्या पानिेली काढण्यासाठी महानगरपाललकेने विविध कामे हाती 
घेतली आहे.  यासाठी नालशक महानगरपाललकेन ेमहासभेची प्रशासकीय मान्यता घेतली असून, 
ननविदा काढून, एिन्सीमाफश त कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. सद्यजस्थतीत महानगरपाललकेची 
िाहने ि मनुषयबळ िापरून गोदािरी स्िच्छतेची काम ेसुरू आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नगरसेविाांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत 
(३६)  २८००३ (१७-०४-२०१७)   डॉ.अपूवफ दहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नगरसेिकाींच्या मानधनात िाढ करणेबाबतच्या विचाराधीन प्रस्तािािर शासनाचा 
विचार पुणश झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश् नोक्त मागणीचे अनुषींगाने कोणता ननणशय घेण्यात आला ि त्यानुषींगाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२५-०५-२०१७) : (१), (२) ि ३) सदर प्रस्ताि शासनस्तरािर तपासण्यात 
येत आहे. 

___________ 
 

शहरातील मुख्य रस्त्यावर बसववण्यात आलेले लसग्नल बांद असल्याबाबत 
 

(३७)  २८०९६ (२६-०४-२०१२) श्री.हेमांत टिले, श्री. ववक्रम िाळे : सन्माननीय नगरवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड शहरात िाहतूक सुधारण्यासाठी नगरपररषद ि पोलीस दलाकडून शहरातील मुख्य 
रस्त्यािर तीन दठकाणी बसविण्यात आलेले लसनल बींद आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार शहरातील मुख्य रस्त्यािर मतृािस्थेत 
असलेले लसनल सुरु करणेबाबत कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१४-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
 

राज्यातील स्वच्छ भारत अलभयानाबाबत 
 

  

(३८)  २८१४४ (१९-०४-२०१७)   श्री.सुजितलसांह ठािूर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या स्िच्छ भारत अलभयानाींतगशत राज्य शासनान े मुींबई, ठाण,े पुणे, 
नालशकसह ४४ शहराींमध्ये, घनकचरा व्यिस्थापन, पयाशिरण, स्िच्छ ता, इत्यादी ननकष पूणश 
करण्यासाठी पररश्रम घेिून विशेष कायशिाही केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्य शासनान े महत्िाच्या ४४ शहराींमध्ये स्िच्छ तेबाबतच े ननकष पूणश 
करण्यासाठी र्कती रूपयाचा ननधी उपलब्ध करून ददला आहे ि त्या ननधीतून कोणकोणती 
काम ेकरण्यात आली आहेत,    
(३) असल्यास, सदरहू शहरे कायमस्िरूपी स्िच्छ रहािी यासाठी शासनान े कोणकोणत्या 
उपाययोिना केल्या आहेत,    
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१७-०६-२०१७) : (१) कें द्र शासनान े स्िच्छ भारत अलभयानाींतगशत 
हागणदारी मुक्त शहर, घनकचरा व्यिस्थापन इत्यादी ननकषाींिर देशातील ५०० अमतृ शहराींच े
सिेक्षण िानेिारी, २०१७ मध्ये करण्यात आले आहे. यामध्ये राज्यातील ४४ अमतृ शहराींचा 
समािेश होता.  
(२) स्िच्छ महाराषर अलभयान (नागरी) अींतगशत राज्यातील ४४ अमतृ शहराींना हागणदारी 
मुक्त होण्यासाठी सुमारे रूपये २४४ को्ी एिढा ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 
तसेच या शहराींपकैी नागपूर ि कल्याण-डोंबबिली महानगरपाललकेस घनकचरा व्यिस्थापन 
प्रकल्प राबविण्यासाठी रूपये ६७.२५८४ को्ी एिढा ननधी वितरीत करण्यात आला आहे.   
(३) सदरहू शहरे कायम स्िरूपी स्िच्छ राहािीत म्हणून या शहरातील घनकचऱ्यािर प्रर्क्रया 
करण्यासाठी घनकचरा व्यिस्थापनाींतगशत सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करून, त्या सविस्तर 
प्रकल्प अहिालानसुार अींमलबिािणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नालशि शहरातील गोदावरी नदीवरील घाट, मरदाने आणण साधुग्रामसह इतर सवफ  
मोिळे भतूांड ितन िरुन त्याांची तनयलमत देतभाल िरणेबाबत 

 
 

(३९)  २८२०२ (१३-०४-२०१७)   श्री.ियवांतराव िाधव : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक महानगरपाललकेच्या महसुलात िाढ होण्यासाठी ि पयश् नाच्यादृष्ीन े नालशक 
शहरातील गोदािरी नदीिरील घा्, मैदान ेआणण साधुग्रामसह इतर सिश मोकळे भखूींड ितन 
करुन त्याची ननयलमत देखभाल करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये िा त्यादरम्यान शासनास ननिेदन ददलेले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१७) : (१) होय. 
(२) या िागा विकलसत करण्याबाबत नालशक महानगरपाललकेकडून कायशिाही प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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भोसा (जि.यवतमाळ) पररसरातील दोन मुलीांचे अपहरण िरण्यात आल्याबाबत 
  

(४०)  २८३०६ (१३-०४-२०१७)   श्री.हररलसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोसा (जि.यितमाळ) पररसरातील दोन मुलीींच ेअपहरण करण्यात आल्याची घ्ना माहे 
िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भोसा पररसरात सातत्यान ेछेडखानीचे प्रकार सुरु असून मदहला सेलकड ेयेथील 
नागररकाींनी तक्रार करूनही कुठलीच कायशिाही करण्यात येत नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक आरोपीचे पोललसाींशी दहतसींबींध असल्याने त्याींना अभय ददले िात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोललसाींिर 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०५-२०१७) : (१) होय, 
(२) हे खरे नाही,   
      भोसा पररसरात छेडखानीचे प्रकार सुरु असल्याची कोणतीही तक्रार मदहला सलेकड े
प्राप्त नाही. छेडखानी घ्नाींना आळा घालण्यासाठी दालमनी पथक कायशरत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) भोसा पररसरातील दोन मुलीींचे अपहरण प्रकरणी पोलीस स््ेशन िडगाींि रोड येथ ेतक्रार 
प्राप्त होताच गु.र.क्र.३६/२०१७ कलम ३६३, ३५४अ, ५०६, ३४ भादींवि सह कलम ८ पोक्सो 
कायदा प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आले आहे.  गुन्हयातील दोन्ही आरोपीींना अ्क करण्यात 
आले आहे. पोलीसाींकडून कोणालाही अभय देण्यात आले नाही. पोलीसाींनी कतशव्यात 
हलगियपणा केल्याचे आढळून आले नसल्याने पोलीसाींिर कारिाई करण्यात आली नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील विविध ववभागाांनी मांिरू तनधी अतधचफत ठेवल्याबाबत 
 

(४१)  २८५८८ (१५-०४-२०१७)   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय ववत् त 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महसुल, िने, पयाशिरण, पाणीपुरिठा, पयश् न ि साींस्कृनतक, अल्पसींख्याक या 
विभागाींनी सन २०१५-१६ या आचथशक िषाशत मींिूर करण्यात आलेला ननधी डडसेंबर,२०१६ अखेर 
पयिंत अल्प प्रमाणात खचश केल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विभागाने मींिूर ननधीपैकी अल्प ननधी खचश करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मींिूर ननधी खचश न करणाऱ्याींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०२-०६-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) िषाशच्या सुरुिातीस सिश 
प्रशासकीय विभागाींना आिश्यक तो ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. अींदािपत्रकातील काही 
कामाींिरील खचश हा पासाळ्यानींतर सुरु होतो. कें द्र पुरस्कृत योिनाींिरील खचश हा अपेक्षक्षत 
कें द्रीय ननधी प्राप्त झाल्यानींतर तसेच योिनेची प्राथलमक तयारी ि अपेक्षक्षत मान्यता प्राप्त 
झाल्यानींतर सुरु होतो. सन २०१६-१७ या आचथशक िषाशत स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींच्या 
ननिडणूक आचारसींदहतेमळेु खचाशिर पररणाम झाल्याचे ददसून येते. प्रश्नाधीन पाणीपुरिठा ि 
स्िच्छता विभागाच्या योिनाींसाठी खचश कमी ददसून येतो. िषाशअखेरीस तो ५० ्क्के इतका 
आहे. महसूल ि िन विभागाींतगशत मदत ि पुनिशसनासाठी अथशसींकल्पीत करण्यात आलेल्या 
ननधीमध्ये समाधानकारक पािसाळा ि त्यानुषींगाने िलयुक्त लशिार ि िलसींधारणाची झालेली 
कामे इत्यादी बाबीमळेु बचत झालेली आहे. िषशअखेर महसूल ि िन विभागाचा खचश ५७ ्क्के 
इतका आहे. पयाशिरण विभागातील प्रदषूण मुक्ततेसाठी नविन योिनाींच्या प्राथलमक तयारीसाठी 
विलींब झाल्यान े विभागाचा खचश कमी असला तरी िषाशअखेरीस त्याच ेप्रमाण ९१ ्क्के इतके 
आहे. पयश् न ि साींस्कृनतक कायश विभागातील गड र्कल्ल्याींच्या दरुुस्तीची काम ेतसचे पुरस्कार 
प्रदान कायशक्रम यािरील खचश अनकुमे पािसाळा ि ननिडणूक आचार सींदहता यामुळे सुरुिातील 
होिू शकला नसला तरी िषशअखेरीस विभागाच्या खचाशचे प्रमाण ९३ ्क्के इतके आहे. 
अल्पसींख्याींक विभागाचा खचशही िषशअखेरीस ८३ ्क्के इतका आहे. 
     प्रशासकीय विभागाींनी िषाशच्या सुरुिातीस उपलब्ध करुन ददलेल्या ननधीच्या खचाशच े
ननयोिन करणे अपेक्षक्षत असून ननधी वितरणामध्ये आचथशक अननयलमतता होऊ नये तसेच 
वित्तीय लशस्तीचे पालन व्हाि,े ननधी लाभार्थयािंच्या खात्यात थे् िमा करािा, महामींडळे/स्िीय 
प्रपींची खात/े बकँ अकाऊीं ् इत्यादी दठकाणी ननधी अखचचशत न ठेिता तो प्रत्यक्ष खचश करणे, 
या अनुषींगाने ननधी वितरणाबाबत ननदेश देण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रशासकीय विभागाींनी 
खचाशच े प्रमाण योयररत्या ननयोजित कराि े ि दर तीन मदहन्याींनी सचचि स्तरािर आढािा 
घ्यािा तसेच िषाशच्या शेि्च्या मदहन्यात प्रमाणाबाहेर खचश (Rush of Exprnditure) होणार 
नाही. याची दक्षता घ्यािी, अशा सूचना िेळोिळेी देण्यात आलेल्या आहेत. 

___________ 
ठाणे जिल््यात ववनयभांग व बलात्िाराच्या गुन्हयात वाढ होत असल्याबाबत 

 

(४२)  २८९५३ (१३-०४-२०१७)   अॅड.राहुल नावेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) ठाणे जिल््यात रोि विनयभींग आणण दर दोन ददिसाींनी एक बलात्काराचा गुन्हा पोलीस 
ठाण्यात दाखल होत असल्याची बाब माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मदहलाींिर होणाऱ्या गुन््यात घ् व्हािी म्हणून अनके विधायक ि धडक 
मोदहमा शासनान े राबिून देखील त्याचा फारसा पररणाम मदहलाींिर अन्याय करणाऱ्या 
प्रितृ्तीिर होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०६-२०१७) : (१)  ठाणे पोलीस आयकु्त पररसरातील एकुण ५ 
पररमींडळामध्ये िानेिारी, २०१६ मध्ये बलात्काराचे १० गुन्हे ि विनयभींगाची ४४ गुन्हे दाखल 
होते तर िानेिारी, २०१७ मध्ये बलात्काराचे १० गुन्हे ि विनयभींगाचे ४२ गुन्हे दाखल आहेत. 
िानेिारी २०१६ च्या तुलने िानिेारी, २०१७ मध्ये २ गुन्हयाींची घ् झाली असून, गुन्हयात 
िाढ झाली नाही. 
(२) मदहलािरील अत्याचाराच्या गुन्हयात घ् व्हािी म्हणून दालमनी पथक, स्ितींत्र मदहला 
ननिारण कक्ष, पोलीस स््ेशन अींतगशत मदहला पोलीस अचधकारी/कमशचारी गस्त पथक स्थापन 
करण्यात आले आहे.  शाळा, कॉलेि, बािारपेठ ि इतर गदीच्या दठकाणी गस्त करीत 
असतात. सोसाय्यामध्ये सभा घेिून मदहलाींच्या अडचणीच े ननिारण करण्यासाठी मदहला 
हेल्पलाईन स्थापन केली आहे, प्रनतसाद ॲप सुरु केली आहे. 
(३) अशा घ्नाींमध्ये गुन्हा दाखल करुन आरोपीींना तात्काळ अ्क करण्यात येत े ि       
मा. न्यायालयात हिर केले िात.े  आरोपीविरुध्द िास्तीत िास्त पुरािा गोळा करुन कडक 
शासन होईल यादृष्ीन ेप्रयत्न केले िाते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नांदरुबार शहरात नगरपररषदेच्या िागेत बेिायदेशीरपणे छत्रपती लशवािी महाराि 
याांचा पुतळा बसववल्याबाबत 

(४३)  २८९८८ (१३-०४-२०१७)   श्री.चांद्रिाांत रघुवांशी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार शहरात नगरपररषदेच्या िागेत एका रािकीय सींघ्नेने कोणाचीही परिानगी न 
घेता बकेायदेशीरपणे छत्रपती लशिािी महाराि याींचा पुतळा बसविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक पोललसाींनी ताब्यात घेतलेला पुतळा रािकीय सींघ्नेच्या 
दबािापो्ी परत ददला ि तो पुतळा पोललसाींच्या उपजस्थतीत परत बसविण्यात आला, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, स्थाननक पोललसाींनी पुतळा परत देताना पुतळा बसविण्यासाठी आिश्यक 
असणा-या सिश परिानयाींची खात्री करुन पतुळा परत करण्यात आला आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) ि (३) हे खरे नाही. मालमत्ता िप्त करणे, सुरक्षक्षत ठेिणे, परत करणे बाबतच्या तरतूदी 
फौिदारी प्रक्रीया सींदहता १९७३ मध्ये नमुद आहेत. परींत,ू सदर घ्नेत कोणतीही मालमत्ता 
पोलीसाींनी ताब्यात घेतली नाही तसेच परत सुध्दा केली नाही. पोलीसाींनी पुणशपणे नन:पक्षपणे 
कायशिाही केलेली असून कोणत्याही व्यक्ती र्कीं िा सींघ्नेच्या दबािाखाली कोणतीही कायशिाही 
केलेली नाही. छत्रपती लशिािी महारािाचा निीन पुतळा नगरपाललकेच्या व्यापारी सींकुलात 
बसविण्यात आला असून त्या िागेिर नगरपाललकेचे सींपुणश अचधपत्य आहे. बसविण्यात 
आलेल्या निीन पुतळ्या सींदभाशत नगरपाललकेकडून आिपािेतो कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली 
नाही. तरीसुद्धा कायदा ि सुव्यिस्था राखण्यासाठी त्या दठकाणी खबरदारीचा उपाय म्हणून २४ 
तास पुिशिळे पोलीस बींदोबस्त नेमण्यात आला आहे.       



वि.प. ५ (28) 

(४) ददनाींक २२/०१/२०१७ रोिी व्यापारी सींकुलात काही व्यक्तीींनी छत्रपती लशिािी महारािाींचा 
पुतळा बसविण्याचा प्रयत्न केला असता पोलीसाींनी त्यास अ्काि करण्याचा प्रयत्न केला. 
परींतू, िमािाने पोलीसाींना धक्काबुक्की करुन सरकारी कामात अडथळा आणल्याबाबत नींदरुबार 
शहर पोलीस ठाणे येथ ेगु. र. क्र. २१/२०१७ भादींवि कलम ३५३, १४३, १८८ प्रमाणे गुन्हा नोंद 
करण्यात आलेला आहे. सदर प्रकरणी १४ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली असून सध्या सिश 
अ्क आरोपी िालमनािर मुक्त आहेत. सदर गुन््याचा पुढील तपास सुरु आहे.       
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.     

___________ 
 

मुांबई महानगरपाललिा प्रशासनान ेशाळाांमध्ये वरद्यिीय लशबबर आयोजित िरण्याबाबत 
 

(४४)  २९२३९ (१३-०४-२०१७)   श्री.िनादफन चाांदरूिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई महानगरपाललकेच्या १७ शाळाींमध्ये ननकृष् दिाशच्या आणण अपु-या आहारामुळे 
विद्याचथशनीींमध्ये ॲननलमया आणण अन्य आिार बळाित असून विद्याचथशनीींच्या आरोयाची 
तपासणी करण्यासाठी शाळेत िैद्यकीय लशबबर आयोजित करण्याचा ननणशय महानगरपाललका 
प्रशासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महानगरपाललका प्रशासनाने िैद्यकीय लशबबर आयोजित करण्याच्या कालािधीच े
ननयोिन केले आहे काय, 
(३) असल्यास, आरोय तपासणीत र्कती विद्याथींनी ननरोगी आढळल्या आहेत, अन्य 
विद्यार्थयािंिर काय उपचार करण्यात आले आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०६-२०१७) : (१) ि (२) सन २०१५-१६ मध्ये बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेच्या प्राथलमक, माध्यलमक ि विशेष शाळाींमध्ये इ. १ ली ते ५ िी, इ. ७ िी ि 
इ. ९ िी च्या सिश विद्यार्थयािंची प्राथलमक तपासणी करण्यात आली. 
     तसेच, सन २०१६-१७ मध्ये इ. १ ली ते १० िी च्या सिश विद्याथयनीींची तपासणी 
करण्यात आली आहे. 
     प्राथलमक तपासणीअींती ज्या विद्यार्थयािंमध्ये ॲननलमयाची लक्षणे आढळली, अशा 
विद्यार्थयािंना ननजश्चत ननदान ि मोफत उपचाराकररता महानगरपाललकेच्या दिाखाना / 
रुणालयात पाठविण्यात आले आहे. 
    तसेच, िून, २०१७ ते एवप्रल, २०१८ दरम्यान बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या प्राथलमक, 
माध्यलमक ि विशेष शाळाींमध्ये सिश विद्यार्थयािंची प्राथलमक िैद्यकीय तपासणी शाळेत 
करण्यात येणार आहे. 
(३) ि (४) सन २०१५-१६ मध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या ९७,७८९ विद्याथयनीींपैकी १२,४९६ 
विद्याथयनी ि सन २०१६-१७ मध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या १,२०,४४६ विद्याथयनीींपकैी 
१२,९६४ विद्याथयनी ननरोगी आढळून आल्या आहेत. 
    महानगरपाललकेच्या सिश शाळाींमध्ये नरशनल आयनश प्लस इननलसए्ीव्ह (NIPI) 
कायशक्रमाींतगशत सिश विद्यार्थयािंना ॲननलमया होऊ नये याकररता पुढीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येणार आहेत:- 
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• प्रनतबींधात्मक उपचार म्हणून आठिडयातून एकदा लोहयुक्त गोळया देण्यात येणार 
आहे. 

• ॲननलमया असलेल्या विद्यार्थयािंना उपचारासाठी ३ मदहने लोहयुक्त गोळया देण्यात 
येणार आहेत. 

• सिश विद्यार्थयािंना दर ६ मदहन्याींनी िींतनाशक गोळया देण्यात येणार आहेत. 
___________ 

 

उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथ ेमोलिरणीवर अत्याचार िेल्याबाबत 
(४५)  २९३७३ (१३-०४-२०१७)   श्री.अशोि ऊर्फ  भाई िगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) उल्हासनगर (जि.ठाणे) येथील ओ्ी सेक्शन पररसरात राहणा-या मोलकरणीिर गेल्या नऊ 
मदहन्यापासून बलात्कार केल्या प्रकरणी विठ्ठलिाडी पोललसाींनी सहा िणाींिर गुन्हा दाखल केला 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, या घणृास्पद प्रकाराला प्रोत्साहन देणा-या प्रकरणात दोन मदहलाींचाही आरोपीमध्ये 
सहभाग आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०६-२०१७) : (१) होय, 
(२) होय, 
(३) सदर प्रकरणी विठ्ठलिाडी  पोलीस स््ेशन येथे गु.र.नीं.I३६३/२०१६ भादींवि कलम ३७६, 
३७६(ड), ३४२, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  गुन्हयातील आरोपी क्र.१ 
यास अ्क करण्यात आले असनू, दोन आरोपी मदहलाींना मा.न्यायालयान ेअ्कपूिश िामीन 
मींिूर केला आहे, तीन आरोपीींना मा.सत्र न्यायालयाने अ्कपूिश िामीन नामींिूर केल्यान े
त्याींनी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे अिश केला आहे.   गुन्हयाचा तपास सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य वाणणज्य लशषेतण सांस्था (टांिलेतन, लघुलेतन आणण सांगणि टांिलेतन 
अभ्यासक्रम) याांच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत 

(४६)  २९४३८ (१२-०४-२०१७)   श्री.सुजितलसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय लशषेतण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) महाराषर राज्य िाणणज्य लशक्षण सींस्था ( ी्ंकलेखन, लघुलेखन आणण सींगणक ी्ंकलेखन 
अ्यासक्रम) मान्यता ि सींचालन ननयम १९९९ ची सुधाररत ननयमािली २०१६ शालेय लशक्षण 
ि क्रीडा विभाग शासन ननणशय ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ मधील अ क्र १४.३ बदहस्थ विद्याथय 
बसण्यास परिानगी ि अनचधकृत सींस्थाींना परिानगी देऊन शासन मान्यता प्राप्त ३ हिार 
सींस्था ि १० हिार कु्ूींबािर अन्याय होत असल्याने सदरचा ननणशय तातडीन े रद्द करुन 
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सींगणक ी्ंकलेखन अ्यासक्रमाच्या सींगणक अहशता प्रस्तािास मान्यता देण े या दोन 
मागण्याींकररता  महाराषर राज्य ी्ंकलेखन–लघुलेखन, सींगणक ी्ंकलेखन शासन मान्य सींस्थाींची 
सींघ्ना, मुींबई याींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास मा.मुख्यमींत्री, मा.शालेय 
लशक्षण मींत्री, प्रधान सचचि, शालेय लशक्षण विभाग, उपसचचि, शालेय लशक्षण विभाग आददींकड े
ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनुषींगान ेशासनस्तरािर कोणता ननणशय घेण्यात आला िा 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक ५ डडसेंबर, २०१६ च्या शासन ननणशयातील बदहस्थ विद्याथय हा मुद्या िगळण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 
राज्यात आरषेतणाचा अभ्यास िरण्यासाठी सलमती स्थापन िरण्याबाबत 

 

(४७)  २९५८० (१२-०४-२०१७)   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात आरक्षणाींसींदभाशत अ्यास करण्यासाठी बबगर रािकीय सलमती स्थापन करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणशय घेतला आहे ि त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०१-०६-२०१७) : (१) खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 

तािगी ववनाअनुदातनत औद्योधगि प्रलशषेतण सांस्थाांतगफत लेता पररषेतणानांतर सांचालनालय 
स्थावपत लेता पररषेतण मांडळािडून लेता पररषेतण होणेबाबत 

 

(४८)  २९९८४ (१३-०४-२०१७)   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) खािगी विनाअनुदाननत औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थाींना अींतगशत लेखा पररक्षणानींतर 
सींचालनालय स्थावपत लेखा पररक्षण मींडळाकडून आपले लेखे तपासणे बींधनकारक आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लेखा पररक्षण मींडळाच्या तपासणीनींतर शुल्क सुधारणा सलमतीसमोर शुल्क 
सुधारणेचे प्रस्ताि दाखल करणे बींधनकारक राहील, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, लेखा पररक्षण मींडळ ि शुल्क सुधारणा सलमती गठीत करण्याचा अचधकार 
सींचालकाींना ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, लेखा पररक्षक, वित्त सल्लागार इत्यादी सदस्य आपल्या मियतील ननयुक्त 
करून सींचालनालय स्तरािर गैरमागाशचा अिलींब केला िाण्याची शक्यता आहे काय, 
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(५) असल्यास, अींतगशत लेखा पररक्षणानींतर शुल्क िाढीचा प्रस्ताि सरळ शुल्क सुधार 
सलमतीसमोर सादर करण्याची ररतसर व्यिस्था शासनाने स्िीकारण्याबाबत कोणती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (०६-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) खािगी औद्योचगक प्रलशक्षण सींस्थाींच्या शुल्क ननजश्चतीसाठी ददनाींक १४/०५/२०१५ च्या 
शासन ननणशयान्िये कायशपद्धती विषद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शुल्क सुधार सलमतीची 
रचना स्पष् करण्यात आली असून सदर सलमती ही शासन ननणशयातील तरतूदीनुसार 
असल्यान ेसींचालनालयातील मियतील सदस्य नेमण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) ददनाींक १४.०५.२०१५ च्या शासन ननणशयानसुार अींतगशत लेखा पररक्षणानींतर शुल्क िाढीचा 
प्रस्ताि सींचालनालय स्तरािर ननजश्चत कराियाचा आहे. तद्नींतर या शुल्क िाढीसींदभाशत 
विद्याथय तसेच पालक याींचकेडून तक्रारी प्राप्त झाल्या तरच शुल्क सधुार सलमती स्थापन 
कराियाची आहे. त्यामुळे शुल्क िाढीचा प्रस्ताि सरळ शुल्क सुधारणा सलमतीसमोर सादर 
करण्याची व्यिस्था करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शाळाांना सांगणि पुरववणेबाबत 
(४९)  ३०४९९ (१२-०४-२०१७)   श्री.ख्वािा बेग, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.आनांद ठािूर :  
सन्माननीय शालेय लशषेतण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ८० ्क्के शाळाींमध्ये सींगणक नसल्याच े माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले, तद्नुसार राज्यातील शाळाींना सींगणक पुरविणेबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१६-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

अांिनतेड (ता.आणी, जि.यवतमाळ) येथ ेवरमनस्यातून वधृ्द मािी सरपांचावर  
प्राणघाति हल्ला िेल्याबाबत 

(५०)  ३०७२५ (१३-०४-२०१७)   श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींिनखेड (ता.आणय, जि.यितमाळ) येथे ददनाींक २३ फेबुिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास 
िैमनस्यातून िधृ्द मािी सरपींचािर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, हल्लेखोराींनी यापिूय अनेक गुन्हे केले असून गािातील नागररकाींमध्ये दहशत 
ननमाशण केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, अशा या गींभीर गुन्हे करणा-या गुन्हेगारास त्िररत पकडून त्याींच्यािर कारिाई 
करणेबाबत तसेच भविषयात अशा स्िरुपाच े गुन्हे घडू नयेत यासाठी शासनान े कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३१-०५-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.        
(२) हे खरे नाही.       
(३) सदर प्रकरणी पोलीस स््ेशन आणय येथ ेगु. र. क्र. ७३/१७ भादींवि कलम ३०७, ५०४, ५०६, 
३४ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील दोन्ही आरोपी घ्ना 
घडल्यापासून फरार आहेत. त्याींचा शोध सुरु आहे. भविषयात अशा स्िरुपाच्या घ्ना घडू नयेत 
यासाठी प्रनतबींधक कारिाई करण्यात येत आहे. तसचे गािात प्रनतषठीत व्यक्ती ि तीं्ामुक्ती 
सलमतीची शाींतता सभा घेऊन शाींतता राखण्याबाबत आिाहन करण्यात येत.े       
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.      
  

___________ 
  
 

 
ववधान भवन :   उत्तमलसांग च्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
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