
वि.प. ६ (1) 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

सािोली (जि.भांडारा) तहसील िायाालयाची नववन इमारतीचे बाांधिाम  
िुन्या िागेवर बाांधण्याबाबत 

(१)  २५७८ (२४-१२-२०१४)    प्रा.िोगेन्र िवाड े: सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साकोली (जि.भींडारा) तहसील कायाालयाची नविन इमारतीच े बाींधकाम हे मागील िुन्या 
िागेिर तहसील कायाालयासाींठी िागा होत नाही म्हणून ग् क्र. ३२४/२४० गडकुीं मली रोडिर 
तहसील कायाालयाच्या निीन इमारतीचे काम सुरू केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील निीन तहसील कायाालयाच े ठठकाण हे िनतेच्या ठहताच े नसल्यान े
याबाबत आींदोलन करण्याचे ननिेदन ठदनाींक २३ एविल, २०१२ रोिी श्री. हेमींत भारध्िि यासह 
१५० अधधकाऱयाींच्या सहयाींच ेननिेदन जिल्हाधधकारी भींडारा याींना ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त नविन िागेिरील बाींधकाम थाींबविण्यासह िुन्याच ठठकाणी तहसील 
कायाालय बाींधण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांरिाांत पाटील (१६-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ठदनाींक  २३ म,े २०१२ रोिी ननिेदन िाप्त झाले आहे. 
(३) तहसील कायाालयाची सध्याची इमारत ज्या ठठकाणी आहे ती िागा निीन इमारत 
बाींधकाम करण्याकरीता मींिूर नकाशािमाणे अपुरी पडत असल्याने त्या िागेिर निीन 
इमारतीच ेबाींधकाम करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे तहसील कायाालयाच्या निीन इमारतीचे 
बाींधकाम निीन िागेिर सुरु करण्यात आलेले असून इमारतीच े बाींधकाम ९०% पूणा होिून 
त्यािर रु. ११६.९७ लक्ष एिढा खचा झाला आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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वडिी (जि.यवतमाळ) येथे शेती उत्पादन वाढीसाठी िृषी ववभागािडून  
शेतिऱयाांना मागादशान िरण्याबाबत 

(२)  ११४५१ (२१-१२-२०१५)    श्री.हररससांग राठोड, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
िगताप : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडकी (जि.यवतमाळ) येथे शेती उत्पादन िाढीसाठी कृषी विभागाकडून शेतकऱयाींना कुठल्याही 
िकारच ेमागादशान होत नाही. िररषठ अधधकारी कृषी सहाय्यकाींकडून मागादशान ममळत नाही. 
त्यामुळे शतेकऱयाींना पारींपाररक पध्दतीनेच लागिड करुन उत्पादन घ्यािे लागत असल्याच ेमाहे 
ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींना मागादशान करण्यासाठी कृषी सहाय्यकाींनी मुख्यालयात उपजस्थत 
राहण्याबाबत आदेश देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (१२-०६-२०१७) : (१) िडकी, जि.यितमाळ येथील कृवष सहाय्यक याींनी 
शेतकऱयाींना ब्ााँउ बेड फरो (बीबीएफ) तींत्रज्ञानाच ेमागादशान केले असून, शेतकऱयाींच्या शेतािर 
ित्यक्ष कापूस, तूर, सोयाबीन या वपकािरील रोग ि कीड ननयींत्रणासींदभाात िळेोिळेी मागादशान 
केल्याचे ठदसून आले आहे. त्यामळेु िररषठ अधधकारी, कृवष सहाय्यकाींकडून मागादशान ममळत 
नाही, ही बाब खरी नाही.  
(२) कृवष फलोत्पादन ि मदसुींधारण विभागातील विविध कें द्र ि राज्य पुरस्कृत योिनाींची 
अींमलबिािणी लोकामभमुक िशासन व्यिस्थेसाठी अधधकारी आणण के्षत्रीयस्तरािरील कमाचारी 
याींनी के्षत्राताकायाालयात उपजस्थत राहण्याबाबत कृवष आयुक्तालयाच्या ठदनाींक ०८ा०३ा२०१६ च्या 
पररपत्रकान्िये सुधचत करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मांडळ अधधिारी तलाठयाांना सांगणिाच ेप्रसशक्षण देण्याबाबत 
(३)  १८९९० (२७-०४-२०१६) श्री.ख्वािा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर : सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मींडळ अधधकारी ि तलाठी याींना सींगणकाच ेअपुरे ज्ञान असल्यान ेराज्यभरात 
फेरफारीची कामे िलींबबत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यभरातील फेरफारीची िलींबबत काम े तातडीने व्हािीत म्हणून मींडळ 
अधधकारी ि तलाठी याींना सींगणकाचे िमशक्षण देऊन िलींबबत कामे करण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटील (१२-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) भूमम अमभलेख िमशक्षण िबोधधनी 
औरींगाबाद येथ े फेब्ुिारी, २०१३ मध्ये ६७९ ि िून, २०१५ मध्ये ५०१ असे ममळून सिा 
जिल्हयातील ११८० मास््र टे्रनर याींना ई-फेरफार आज्ञािलीचे िमशक्षण देण्यात आलेले आहे. 
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त्यामध्ये उपजिल्हाधधकारी (डी.डी.ई) नायब तहमसलदार (डी.बी.ए.) मींडळ अधधकारी ि तलाठी 
याींचा समािेश असून या मास््र टे्रनसाच्या मदतीने जिल्हास्तरािर जिल्हाधधकारी याींनी सिा 
तलाठी ि मींडळ अधधकारी याींना ई फेरफार आज्ञािलीच ेिमशक्षण ठदलेले आहे.  
     तसेच राज्य स्तरािर िमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक, भूमम अमभलेख याींच्या 
कायाालयात २९१ तलाठी ि मींडळ अधधकारी याींना ठदनाींक ०६ा०६/२०१६ रोिी ई फेरफार 
आज्ञािलीमधील ‘एडी् मॉड्यूल’ च्या िापराचे िमशक्षण देण्यात आले असनू त्याींच्या मदतीन े
जिल्हास्तरािर सिा तलाठी ा मींडळ अधधकारी याींना एडी् मॉड्यूलच्या िापराच े िमशक्षण 
देण्यात आलेले आहे. राषट्रीय सूचना विज्ञान कें द्र, पुणे येथ ेडा्ा बसे ॲडममननस्टे्र्र (DBA) ि 
मसस््ीम ॲडममननस्टे्र्र याींची ननयुक्ती करण्यात आली असून ई-फेरफार आज्ञािलीच्या 
अींमलबिािणीमध्ये तलाठी ि मींडल अधधकारी याींना काही अडचणी आल्यास त्या सिा अडचणी 
तात्काळ दरू करण्याच्यादृष्ीन े िमाबींदी आयुक्त आणण सींचालक भूमम अमभलेख, पुणे 
कायाालयात ित्येक विभागासाठी स्ितींत्र ई-फेरफार मदत कक्ष कायााजन्ित केलेला आहे. तसेच 
राज्यातील सिा जिल्हा सूचना विज्ञान अधधकारी ि डडजस्ट्रक्् डोमपे एक्सप ा् याींना ई-फेरफार 
आज्ञािली सपो ा् बाबत जव्हडडओ कॉन्फरन्सदिारे िमशक्षण देण्यात आलेले आहे. 

___________ 
 

ववांचूर (ता.तनर्ाड, जि.नासशि) एम.आय.डी.सी मध्ये िृषीपुरि व  
अन्नप्रकिया उद्योगाांसाठी परवानगी समळणेबाबत 

(४)  १९३८३ (१६-०८-२०१६)  श्री.ियवांतराव िाधव : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विींचूर (ता.ननफाड, जि.नामशक) एम.आय.डी.सी.मध्ये कृषीपुरक ि अन्निक्रक्रया उदयोगधींदयासाठी 
परिानगी ममळणेकररता स्थाननक लोकिनतननधीींनी शासनाकड े मागणी केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, कृषीपुरक ि अन्निक्रक्रया उदयोगाींकररता एकबत्रत सुविधा ममळािी याकररता विींचूर 
िाईन पाका  मध्ये २०० एकर िागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत ठदनाींक १६ िानेिारी, २०१५ 
रोिी महाराषट्र चेंबर ऑफ कॉमसा ि ननमा ई.औदयोधगक सींघ्नाींनी मा.उदयोग मींत्री याचेकड े
मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. सुभाष देसाई (१६-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषट्र चेंबर ऑफ कॉमसा ि ननमा या औदयोधगक सींघ्नाींनी विींचुर 
िाईनपाका मध्ये २०० एकर िागेची मागणी केल्यासींबींधीची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
तथावप विींचुर औदयोधगक के्षत्रामध्ये महामींडळाच्या ताब्यात १३३.९९ हे. आर के्षत्र असून 
यामध्ये ्प्पा क्र. १ मधील १८.९१ हे . आर ि ्प्पा क्र. २ मधील ६५.०८ हे. आर के्षत्रािरील 
सिा भखूींडाच ेिा्प करण्यात आले आहे. तसेच ्प्पा क्र. ३ मध्ये ५० हे. आर के्षत्र विकमसत 
करण्यात आलेले असून यामधील १० हे. आर के्षत्र िाईन उदयोगाकरीता िा्प करण्यात आले 
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आहे. उिारीत ४० हे.आर के्षत्रामध्ये िाईन उदयोगास मागणी नसल्याने स्थाननक 
लोकिनतननधीच्या मागणीनसुार ४० हे.आर के्षत्रािर िाईन िकल्पामशिाय अन्न िक्रक्रया उदयोग 
या िकल्पाकरीता भूखींड िा्प करण्याचा ननणाय महामींडळान े ठदनाींक  ०२/०९/२०१५ रोिी 
घेतला आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील युविाांच्या िल्याणाबाबतचे युवा धोरणाची  
प्रभावीपण ेअांमलबिावणी िरण्याबाबत 

 
(५)  १९४५२ (२३-०८-२०१६)    अॅड.तनरांिन डावखरे : ताराींक्रकत िश्न क्रमाींक १४९९० ला 
ठदनाींक २२ माचा, २०१६ रोिी ठदलेल्या उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय युवि िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील युिकाींच्या कल्याणाबाबतचे युिा धोरण ठदनाींक १४ िून, २०१२ रोिी शासनान े
िाहीर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर युिा धोरणाची िभािीपणे अींमलबिािणी न झाल्यामुळे, त्यासाठी ठदनाींक 
५ माचा, २०१६ रोिीच्या शासन ननणायान्िये शासनाने मध्यािधी युिा धोरण आढािा सममती 
स्थापन केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यादरम्यान ४ मठहन्याींपेक्षा अधधक कालािधी होऊनही िस्तुत सममतीची 
अदयाप एकही बैठक झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, युिा धोरणाची अींमलबिािणी करणे गरिेच ेअसताना मध्यािधी युिा धोरण 
आढािा सममतीची अदयाप एकही बैठक आयोजित न करण्याची कारणे काय ि त्यास 
िबाबदार कोण आहे, 
(५) तसचे त्यानुषींगाने युिा धोरण राबविणे सींदभाात कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२८-०६-२०१७) : (१) ि (२) होय. 
(३), (४) ि (५) मध्यािधी युिा धोरण आढािा सममतीच्या बैठक ठदनाींक १५ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी नागपूर येथ े सींपन्न झाली. सदर बैठकीत झालेल्या ननणायानुसार पुढील कायािाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

पुणे महानगरपासलिा आयुकताांनी िाहहरातीतून महापासलिेला  
समळणारे शुल्ि रद्द िेल्याबाबत 

 
 

(६)  २०३९९ (२३-०८-२०१६)  श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबान ूखसलरे्, 
श्री.सजंय दत्त  :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आयुक्त, महानगरपामलका पुणे, याींनी स्थायी सममतीला विश्िासात न घेता बाींधकाम 
व्यािसानयकाींच्या िकल्पाींिर केल्या िाणाऱया िाठहरातीतून महापामलकेला ममळणारे शुल्क रद्द 
केल्यामुळे महानगरपामलकेचे समुारे ४५ ते ५० को्ी रुपयाींचे नुकसान होणार असल्याच ेमाहे 
एविल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनान ेचौकशी करुन सदर शुल्क माफीचा ननणाय रद्द करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. 
      महाराषट्र महानगरपामलका अधधननयम १९४९ च्या शेडयुल्ड (ड) िकरण ११ मधील २ 
(ड) तसेच कलम २४५ (३) (ब) अन्िये शुल्क आकारण्याची तरतदु लागू होत नसल्याने पुणे 
महानगरपामलकेने शुल्क रद्द करण्याबाबत ननणाय घेतला होता. तथावप, सदय:जस्थतीत 
महानगरपामलकेकडून शहर हद्दीतील खािगी िागेत उभारण्यात येणाऱया िाठहरात फलकास 
शुल्क आकारण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

वसई-ववरार, नालासोपारा (जि.पालघर) पररसरात तीव्र पाणीटांचाई तनमााण झाल्याबाबत 
 

(७)  २०६३४ (२३-०८-२०१६)      श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई, विरार, नालासोपारा (जि.पालघर) या पररसरातील तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमााण झाल्याच े
हींडाभर पाण्यासाठी नागररकाींना िणिण करािी लागत असून नागररकाींच्या अडचणीचा फायदा 
घेत वपण्याचे पाणी पुरविणाऱया खासगी कीं पन्या आणण ा्ँकर चालकाींनी पाण्याच्या दरात 
भरमसाठ िाढ केली असल्याचे माहे एविल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन नागररकाींची होणारी गैरसोय दरू 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िसई-विरार शहर महानगरपामलकेस सिा स्त्रोतातून एकूण १३० द.ल.ली पाणीपुरिठा होत 
असून लोकसींख्येच्या मानाींकापासनू होणारा पाणीपुरिठा अपुरा पडत असून महानगरपामलकेस 
९२ द.ल.ली िनतठदन पाण्याची तू् आहे. गतिषी झालेले अपुरे पिान्यामुळे शहराला पाणी  
पुरिठा करणारी धरणे पुणा क्षमतेने भरलेली नसल्यान े उपलब्ध पाण्याचे माहे िून, २०१६ 
अखेर पयात ननयोिन होण्यासाठी एक ठदिस आड पाणीपुरिठा शहरात करण्यात आला होता. 
     िसई-विरार शहर महानगरपामलकेने खालीलिमाणे पाणी ी्ंचाईसाठी उपाययोिना केल्या 
आहेत :- 
 ी्ंचाई सदृश्य भागात महानगरपामलकेच्या िावषाक मींिूर ठेकेदारामाफा त आिश्यकतेनुसार 

ा्ँकरने पाणीपुरिठा केलेला आहे. 
 तसेच कायम स्िरुपी ी्ंचाई दरू करणेकरीता महाराषट्र शासनाचा नगरोत्थान योिन े

अींतगात िाढीि १०० द.ल.ली योिनेचे काम िगती पथािर आहे. 
 तसेच वितरण व्यिस्था मिबुतीकरण िकल्प मींिूर करण्यात आला असून ननविदा 

िक्रक्रया सुरु आहे. या िमाणे योिनाींची कामे पुणा झाल्यानींतर महानगरपामलका के्षत्रातील 
पाणी पुरिठ्यात सुधारणा होणे अपेक्षक्षत आहे.  

(३) िश्न उद् ाित नाही.     
___________ 
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राज्यात खरेदी दस्त झाल्यानांतर तात्िाळ उतारा व सातबारा देण्यासाठी सुरु िेलेल्या 
 ई-रे्रर्ारच्या नोंदीसाठी सर्वहारची क्षमता अपुरी पडत असल्याबाबत 

(८)  २०७०१ (१६-०८-२०१६)    श्रीमती हुस्नबानू खसलरे्, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनवर :  सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खरेदी दस्त झाल्यानींतर तात्काळ उतारा ि सातबारा देण्यासाठी सुरु केलेल्या   
ई-फेरफारच्या नोंदीसाठी सव्हारची क्षमता अपुरी पडत असल्यान ेफेरफार ि सातबारा उताऱयाींमध्ये 
मोठया चूका होत असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या चुकाींच्या दरुुस्तीसाठी एनआयसीने तयार केलेले नि े पाई् मॉज्यूल सिा 
तहमसल कायाालयाींना देण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटील (१८-०५-२०१७) : (१) ि (२) ई-फेरफार कायाक्रमाच्या अींमलबिािणीसाठी 
उपलब्ध सव्हारची क्षमता अपुरी पडत असल्याने राषट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पुणे याींच्या 
सल्ल्यानुसार माठहती ि तींत्रज्ञान विभागामाफा त म-े२०१६ मध्ये स््े् डे् ा सें्र, मुींबई येथ े
नविन हाडािेअर स्थावपत करण्यात आले असून स््े् डे् ा सें्र मधील तीनही सव्हारचा RAM 
िाढविण्याची कायािाही माठहती ि तींत्रज्ञान विभागाने केलेली आहे. या उपरान्त सव्हार विषयक 
येणाऱया अडचणी दरू करण्यासाठी ित्येक महसलू विभागासाठी स्ितींत्र डा्ा बेस सव्हार ि 
ित्येक जिल्हयाकरीता स्ितींत्र िेब सव्हार ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आले 
आहेत. 
     सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ मधील डा्ा एन्ट्री ि डा्ा कन्व्हिानच्या चकुा दरुुस्त करुन 
हस्तमलणखत ि सींगणकीकृत अधधकार अमभलेख तींतोतींत िुळविण्यासाठी सिा कायाालयाींना 
एडड् मोड्युलची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात पोलीस िोठडीत िैद्याांच ेहोणारे मतृ्यू रोखण्याबाबत 
(९)  २०८८३ (२३-०८-२०१६)   श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती हुस्नबान ू खसलरे्, श्रीमती ववद्या चर्वहाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांदराव पाटील : ताराींक्रकत िश्न क्रमाींक १५९१५ ला ठदनाींक ६ एविल, 
२०१६ रोिी ठदलेल्या उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पोलीस कोठडीत सन २००५ ते २०१४ या दहा िषाांच्या कालािधीत २४८ कैदयाींचा 
मतृ्यू झाला असल्याची नोंद माहे एविल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस कोठडीत कैदयाींचे होणारे मतृ्यू रोखण्याबाबत शासनाने बत्रसदस्यीय 
सममती नेमली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सममतीन ेसचुविलेल्या मशफारशीींिर शासनान ेकोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंर र्डणवीस (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर सममतीन े सुचविलेल्या मशफारशीस अनुसरुन पोलीस कोठडीतील पोमलसाींच्या 
ताब्यातील आरोपीची देखभाल, पोलीस कोठडीतील मतृ्यूच्यााआत्महत्येच्या घ्नाींना िनतबींध 
करण्यासाठी कराियाच्या आिश्यक उपाययोिना ि घ्याियाची दक्षता, तसेच पोलीस 
कोठडीमध्ये मतृ्य ूपािलेल्या कैदयाींची िकरणे हाताळण्यासींदभाात अिलींबाियाची कायापध्दती इ. 
सींदभाात विविध पररपत्रकान्िये िळेोिेळी विस्ततृ सचूना ननगाममत केल्या आहेत. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
आतांरराष्ट्रीयस्तरावर चमि दाखववणाऱया खळेाडूांना 

शासिीय नोिरीत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
(१०)  २१५०४ (२३-०८-२०१६)    अॅड.राहुल नाविेर, श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
श्री.ख्वािा बेग, श्री.नरेंर पाटील, श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय िीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आतींरराषट्रीयस्तरािर चमक दाखविणाऱया खेळाडूींना शासकीय नोकऱयाींमध्ये त्िरीत सींधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशी योिना शासनान ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योिनेपासून अनेक नामिींत खळेाडू गेली दोन तीन िषे या सींधीपासून 
िींधचतच आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने 
आींतरराषट्रीयस्तरािर चमक दाखविणाऱया खेळाडूींना िाथम्यान े शासकीय नोकरीत समाविष् 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(२८-०६-२०१७) : (१) हेाय. 
(२) ि (३) राज्याच ेनाि उज्ज्िल केलेल्या अत्युच्च गुणित्ताधारक खळेाडूींना शासनसेिेत थे् 
ननयुक्ती ममळण्याकरीता सन २०१५-१६ पयांत िाप्त झालेल्या िस्तािाींची छाननी करुन पात्र 
खेळाडूींची, सींबींधधत िशासकीय विभागातील पदाींिर, ठदनाींक २७ा१२ा२०१६ च्या शासन 
ननणायान्िये ननिड केली आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
राज्यात १९ लाख पररवार आणण ३५० छोट्या वाड्यावस्त्या आणण गावाांमध्ये  

वीि पोहोचलेली नसल्याने अांधारातच राहत असल्याबाबत 
(११)  २१९८८ (१६-०८-२०१६)    श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील, श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय 
ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १९ लाख पररिार आणण ३५० छोट्या िाड्यािस्त्या आणण गािाींमध्ये िीि 
पोहोचलेली नसल्याने अींधारातच राहत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार या भागाींत अपारींपाररक स्त्रोताींदिारे िीिननममाती करुन िीि पोहोचविण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरशखेर बावनिुळे (१७-०६-२०१७) : (१) राज्यात एकूण १८,७३,०८७ ग्रामीण पररिाराींच्या 
िीि िोडण्याचे विदयुतीकरणाच ेकाम बाकी आहे. त्यापकैी १२,४८,४७४ ग्रामीण घरगुती िीि 
िोडण्याचे काम ठदनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिनेंतगात िस्तावित आहेत. उिाररत 
६,२४,६१३ िीि िोडणीच े काम जिल्हा ननयोिन सममती योिने अींतगात ्प्प्या ्प्प्यान े
करण्याचे िस्तावित आहे. तसेच राज्यात एकूण २९८ गाि े आणण २०९३ िाडीापाड े याींच े
पारींपाररक पध्दतीन ेविदयुतीकरण करण्याच ेकाम बाकी आहे. 
(२) घनदा् िींगल आणण डोंगराळ भाग असल्याकारणाने ज्या गािाींचे विदयुतीकरण करणे 
शक्य नाही अशा गािाींचे महाऊिाामाफा त अपारींपाररक उिेदिारे विदयुतीकरण करण्याची 
कायािाही सुरु आहे. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

आडगाव (ता.एरांडोल, जि.िळगाव) येथील हुतात्मा स्मारिाच्या  
बाांधिामातील आधथाि गैरर्वयवहाराबाबत 

(१२)  २३०९७ (२३-०८-२०१६)    श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम 
(सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे आडगाि (ता.एरींडोल, जि.िळगाि) येथे बाींधण्यात येत असलेल्या हुतात्मा स्मारकाच्या 
बाींधकामात आधथाक गैरव्यिहार झाल्याची तक्रार िाप्त झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तक्रारीची शासनाने चौकशी करून दोषीिर काय कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटील (१७-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर कामाची अधीक्षक अमभयींता, दक्षता ि गुण ननयींत्रण मींडळ, नामशक याींच ेस्तरािर 
चौकशी करण्यात आली असून, सदर कामात त्रु्ीाअननयममतता आढळून आल्या आहेत. सदर 
कामात आढळून आलेल्या त्रु्ीा अननयममततेस िबाबदार असलेले सींबींधीत अधधकारीाकमाचारी 
याींचेविरुध्द त्याींचकेडून घडलेल्या अननयममततेच्या अनुषींगाने कायािाही करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद्भित नाही. 

___________ 
 

ठाणे पररवहन सेवेच्या लेखा पररक्षण अहवालातील आके्षपाबाबत 
 

(१३)  २३५३० (०४-०१-२०१७)    श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे पररिहन सेिेच्या लेखा पररक्षण अहिालात १११९ आके्षप िलींबबत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ठाणे पररिहन सेिेच्या लेखा पररक्षणाच्या अहिालानुसार १९ को्ीींची िसूली 
झाली नसून सदर सेिेत ३० को्ी ६४ लाखाींचे आधथाक नकुसान झाले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ठाणे पररिहन सिेेकडून पोलीस गॅ्रन्् पो्ी ४ को्ी ८१ लाख १२ हिार ४३९ 
रूपयाींची येणी मशल्लक असून या रक्कमेची िसलूी करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     सन १९८८-८९ ते २०१३-१४ ि २०१४-१५ चे (िारुप आके्षप) असे एकूण १३०९ आके्षप 
ठाणे पररिहन सेिेच्या लेखा पररक्षण अहिालात नोंदविण्यात आले आहेत. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
     पररिहन सेिेच्या लेखापररक्षण अहिालािरुन एकूण िसुलीबाबत खालील बाबी ननदशानास 
येतात :- 

अ.क्र. एकूण िसुली रक्कम रु. िसुली रक्कम रु. मशल्लक रक्कम रु. 
१ २४,०७,६३,०७०.५७ ६,९७,१५,४१६.२५ १७,१०,४७,६५४.३२ 

        

     तसेच या कालािधीत आधथाक नकुसानीपो्ीची रक्कम रुपये ४७,००,९७,८६८.४७ इतकी 
आहे. तसेच रक्कम रुपये २८,२९,४६,३७५.८३ इतकी िगळण्यात आली. रक्कम रुपये 
१८,७१,५१,४९२.६४ इतकी मशल्लक आहे. 
     त्याचिमाणे रक्कम रुपये २३,४६,८५,४६२.४२ इतकी आके्षपाधधन असून पकैी रक्कम रुपये 
११,४२,८२,२४२.०० िगळण्यात आली. रक्कम रुपये १२,०४,०३,२२०.४२ इतकी मशल्लक आहे. 
       मशल्लक रकमेबाबत िसलुीची कायािाही महानगरपामलका स्तरािर सुरु आहे. 
(३) होय. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

येवला व तनर्ाड (जि.नासशि) तालुकयातील तलाठी अधधिारी िायाालये-तनवासस्थाने 
बाांधण्यािरीता तनधी व मांिूरी समळण्याबाबत 

(१४)  २३७३७ (३०-१२-२०१६)  श्री.ियवांतराव िाधव : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला ि ननफाड (जि.नामशक) तालुक्यातील अनुक्रमे ३० ि १९ गािाींमध्ये तलाठी ि मींडळ 
अधधकारी कायाालये–ननिासस्थाने बाींधण्याकररता अींदािपत्रकाींना िशासकीय मान्यता ममळण्यासाठी 
ठदनाींक २८ माचा, २०१६ ि ठदनाींक ८ ऑगस््, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास विभागीय आयुक्त, 
नामशक याींनी शासनाकड ेिस्ताि सादर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाालये ननिासस्थान े बाींधण्याकररता आिश्यक ननधी ि िशासकीय 
मान्यता ममळणेबाबत स्थाननक लोकिनतननधीींनी ठदनाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोिी िा 
त्यासुमारास शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांरिाांत पाटील (१६-०६-२०१७) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. 
(३) ि (४) येिला तालुका जि. नामशक मधील ३० गािाींमध्ये तसेच ननफाड तालुका जि. 
नामशक यामधील १९ गािाींमध्ये तलाठी ि मींडळ अधधकारी कायाालये-एिीं-ननिासस्थान े
बाींधण्यासाठी िशासकीय मान्यता देण्याच्या विभागीय आयुक्त, नामशक याींच्याकडून िाप्त 
झालेल्या िस्तािाची छाननी करण्यात आली आहे. याबाबत काही मुदयाींची माठहती विभागीय 
आयुक्त नामशक विभाग, नामशक याींच्या कायाालयाकडून मागविण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मौि ेखडवली (ता. िल्याण, जि.ठाणे) येथील आहदवासीांच्या िसमनीांवर  
बबगर आहदवासीांनी िेलेले अततिमण हटववण्याबाबत 

(१५)  २४७३० (३०-१२-२०१६)   श्री.िगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेखडिली (ता.कल्याण, जि.ठाणे) येथील सि ेक्रमाींक ५, ६ या के्षत्रािरील आठदिासीींच्या 
िममनीत बबगर आठदिासीकडून होत असलेल्या बकेायदेशीर बाींधकामधारकाींिर कारिाई करून 
अनधधकृत बाींधकाम े ननषकामसत करणेबाबतची मागणीच े ननिेदन श्री.अशोक रघनुाथ राताींब,े 
रा.खडिली, ता.कल्याण, जिल्हा ठाणे, याींनी जिल्हाधधकारी, ठाण े याींचकेड े २९ एविल, २०१५ 
रोिी, तहमसलदार, कल्याण याींचकेड े२४ एविल, २०१५ रोिी, ग् विकास अधधकारी, पींचायत 
सममती कल्याण याींचेकड े ठदनाींक ८ िून, २०१५ रोिी तसचे लोकशाही ठदनाच्या ठदिशी १७ 
ऑगस््, २०१५ रोिी उपविभागीय अधधकारी, कल्याण उपविभाग आदीींकड ेसादर केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तदनसुार अनधधकृत बाींधकाम े ननषकामसत करण्याबाबत शासनान े कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) : (१) अशा आशयाची ननिेदन िाप्त झाली आहेत. 
(२) ि (३) मौि ेखडिली, ता. कल्याण, जि. ठाण े येथील स.नीं. ६ या सरकारी िागेिर ि 
स.नीं. ५/२ के्षत्र ०-१२.० हे -आर या आठदिासी खातेदार याींच्या िागेिर शाळेसाठी अनाधधकृत 
बाींधकाम झाल्याचे ननदशानास आल्याने सींबींधधताींना तहमसलदार, कल्याण याींच्यामाफा त नो्ीसा 
बिािण्यात आल्या आहेत. तथावप, या ममळकतीच्या मसमा ि हद्दी ननजश्चत झालेल्या 
नसल्याने ननषकासनाची कारिाई करण्यात आलेली नाही. सदर िममनीची मोिणी करुन हद्दी 
ननजश्चत करणेकामी उप अधीक्षक भूमम अमभलेख, कल्याण याींना तहमसलदार, कल्याण याींनी 
ठदनाींक  २९/१२/२०१६ च्या पत्रान्िये कळविले असून मसमा ि हद्दी ननजश्चत झाल्यानींतर सदर 
िममनीिरील अनाधधकृत बाींधकाम तहमसलदार, कल्याण याींच्या स्तरािर ननषकामसत करण्याचे 
सींकजल्पत आहे. 

___________ 
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राज्यभरात महामागाावरील ववववध हठिाणी बांद जस्थतीत असलेल्या पथिर (टोल) नाकयामळेु 
िोटयावधीची मालमत्ता बेवारस जस्थतीत पडून असल्याबाबत 

(१६)  २५७९१ (३०-१२-२०१६)  अडॅ.ियदेव गायिवाड, श्री.किरण पावसिर, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महामागाािरील विविध ठठकाणी बींद जस्थतीत असलेल्या पथकर (्ोल) नाक्यामुळे 
को्यािधी रुपयाींची मालमत्ता बिेारस जस्थतीत पडून असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार सदर मालमत्ता िापरात यािी म्हणून कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांरिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सदयजस्थतीत पथकर कायाालय बींद करण्यात आले असनू काही ठठकाणी पथकर 
स्थानकािरील स्िच्छतागहृाचा िापर िाहन धारकाकडून करण्यात येत आहे. तसेच ठदनाींक 
१९ा०४ा२०१७ च्या शासन पत्रान्िये  सिा बींद झालेल्या ्ोलनाक्याच ेशेड ह्विण्याबाबत शासन 
स्तरािरून सिा मुख्य अमभयींत ेयाींना ननदेश देण्यात आले आहेत. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

साांस्िृतति िाया सांचालनालयामार्ा त घेण्यात येणा-या ववववध  
नाटयस्पधााच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत 

(१७)  २६६११ (१६-१२-२०१६)    श्री.सतेि ऊर्ा  बांटी पाटील : सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींस्कृनतक काया सींचालनालयामाफा त घेण्यात येणा-या विविध ना्यस्पधााच्या अनुदानात 
भरघोस िाढ करण्याची घोषणा मा.वित्त मींत्री याींनी अथासींकल्प सादर करताना केली होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी ८ मठहने उल्ूनही कोणतीच कायािाही केली नसल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक िषाापासून अनुदानात िाढ न केल्यामळेु ठदिसेंठदिस महागाईची झळ 
बसत असून स्पधेत ठ्कण्यासाठी िारेमाप खचा देखील करािा लागत असल्यामुळे ना्यकमीना 
ना्क न परिडणारी ठरत असल्यान ेना्यकमी ि ना्यिेमीींकडून ना्यस्पधााच्या अनुदानात 
िाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी अनुदानात िाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) ठदनाींक ९ िानिेारी, २०१७ च्या शासन ननणायान्िये विविध ना्यस्पधाांच्या 
अनुदानात िाढ करण्यात आलेली आहे. 
(५) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील एलबीटी रद्द िेल्याने महानगरपासलिाांना  
रुपये ३३०० िोटी अनुदान देण्याबाबत 

(१८)  २६७६६ (१३-०४-२०१७)   श्री.सांिय दत्त, श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील एलबी्ी रद्द केल्यान ेशासनास महानगरपामलकाींना रुपये ३३०० को्ी अनुदान 
दयािे लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य शासनाने सदरील अनुदानासाठी कें द्र शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननधी राज्य शासनास िाप्त झाला आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२३-०६-२०१७) : (१) ि (२) ठदनाींक १ ऑगस््, २०१५ पासनू ५० 
को्ीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापा-याींना स्थाननक सींस्था करातून सू् देण्याचा ननणाय 
राज्य शासनाने घेतला आहे. महानगरपामलकाींच्या उत्पन्नामध्ये होणारी घ् भरून 
काढण्यासाठी दरमहा अनुदान वितरीत करण्यात येते. सन २०१५-१६ मध्ये महानगरपामलकाींना 
रु ३२९०.५० को्ी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. िस्तावित िस्तु ि सेिा कर (GST) 
च्या अींमलबिािणीकरीता कें द्राकडून राज्याींना अनुदान देण्यात येणार असून, त्यानुषींगाने 
कें द्राकड ेअनुदान मागणी करण्याची एकबत्रत कायािाही राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून 
करण्यात येत आहे. 
(३) िस्तू ि सेिा कर लागू करण्याच्या अनुषींगान ेकें द्राकडून राज्याींना देण्यात येणारे अनुदान 
अदयाप देणे सुरू झालेले नाही. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल्हयातील बेरोिगाराांबाबत 
(१९)  २६८५८ (१३-०४-२०१७)    श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील : सन्माननीय िौशल्य वविास व 
उद्योििता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जिल्हयात सध्या बरेोिगाराच्या सींख्येत ११ हिार ५१२ इतकी िाढ झाली असून 
माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर नोंदणीकृत बेरोिगाराींची सींख्या १,४१,०३७ इतकी झाली असून 
बेरोिगाराची पररजस्थती अनतशय धचींतािनक झाली असल्यामळेु तरुणाींमध्ये तीव्र सींतापाची 
ला् पसरली असल्याच ेमाहे िानिेारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनान े कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२०-०६-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     जिल्हा कौशल्य विकास, रोिगार ि उदयोिकता मागादशान कें द्र, कोल्हापूर कायाालयाचा 
डडसेंबर, २०१५ अखेरचा नोंदणीप् १३९०६८ इतका होता. त्यामध्ये सन २०१६ मध्ये ननव्िळ 
िाढ १९६९ इतकी झाली असून डडसेंबर, २०१६ अखेर बेरोिगार उमेदिाराींचा नोंदणीप् 
१,४१,०३७ इतका झाला आहे. 
(२) शासनाच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोिगार ि उदयोिकता मागादशान कें द्रामाफा त 
बेरोिगाराींना रोिगार उपलब्ध होण्यास सहाय्य होण्यासाठी खालील योिना राबविण्यात येतात. 
१) रोिगार िोत्साहन कायाक्रम, २) रोिगार मेळािे, ३) बेरोिगाराींच्या सेिा सोसायट्या ४) 
िमोद महािन कौशल्य ि उदयोिकता विकास अमभयान, ५) बीि भाींडिल किा योिना.  
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राष्ट्रसांत तुिडोिी महाराि नागपरू ववद्यापीठाांतगात सुववधा िें र सरुू िरण्याबाबत 
 

(२०)  २६९३३ (१२-०४-२०१७)   प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपूर राषट्रसींत तुकडोिी महाराि विदयापीठान ेपररक्षा भिन पररसरात विविध समस्या 
घेिून येणाऱ या विदयाथ्यायाांसाठी ‘सुविधा कें द्र’ सुरू करण्याचा ननणाय घेिूनही सुविधा कें द्र सुरू 
झाले नसल्याच ेठदनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनान े चौकशी करुन सुविधा कें द्राची अींमलबिािणी 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. ववनोद तावड े(१३-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  
     याबाबत परीक्षा विषयक काया करण्याकरीता िकामशत करण्यात आलेल्या ई-ननविदेच्या 
अनुषींगान े नुकताच सींबींधधत ई-ननविदाधारकाला कामे देण्यासींबींधी करारनामा करण्यात आला 
असून त्यािमाणे येत्या शैक्षणणक सत्रापासनू विदयाथ्यायाांसाठी परीक्षा भिन येथे सुविधा कें द्र सुरु 
होईल.    
(२) िक्रक्रयेनुसार कायािाही सुरु असल्यामुळे चौकशीचा िश्न उद् ाित नाही.  
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे शहरातील पदपथ अततिमण मुकत िरणेबाबत 
(२१)  २७०५४ (१३-०४-२०१७)    अॅड.ियदेव गायिवाड, श्री.धनांिय मुांड,े अॅड.तनरांिन डावखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरात क्रकरकोळ खादयपदाथााच्या गाडया ि कपड े विके्रते याींनी पदपथािर मोठया 
िमाणात अनतक्रमण ेकेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनान ेपाहणी केली आहे काय, पाहणीच ेननषकषा काय आहेत 
ि तदनुसार पुणे शहरातील पदपथ नागररकाींना चालण्यासाठी खुले करणेबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे, 
(२) पुणे महानगरपामलकेकडून केलेल्या पाहणीनुसार आढळून आलेल्या पदपथािरील अनधधकृत 
अनतक्रमणाींिर तातडीन ेकारिाई करुन अशी अनतक्रमणे ह्विण्यात आली आहे. तसेच अशी 
अनतक्रमणे िारींिार होऊ नये म्हणून अनतक्रमण ननमलुान पथकाव्दारे दैनींठदन कारिाया देखील 
चालू ठेिण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मालेगाांव (जि.नासशि) तालुकयात पाणीपुरवठा योिना िायााजन्वत िरण्याबाबत 
 

(२२)  २७१२४ (१२-०४-२०१७)  डॉ.अपूवा हहरे : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाींि (जि.नामशक) तालकु्यातील राषट्रीय पेयिल कायाक्रमाींतगात सन २००८-२००९ 
पासून मींिुर करण्यात आलेल्या ि िगतीपथािर असलेल्या सिा योिनाींची काम े पुणा झाली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त नऊ िगतीपथािरील योिनाींदिारे ित्यक्ष पाणीपुरिठा सुरु करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, सदरहु योिना कायााजन्ित न होण्याची कारणे काय आहेत ि हया योिना 
केव्हापयांत कायााजन्ित होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०६-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     सन २००८-०९ पासून ६३ योिनाींपकैी १९ योिना भौनतक ि आधथाक दषुट्या पुणा झाल्या 
असून २८ गािाींच्या योिना भौनतक दषुट्या पुणा असून पाणीपुरिठा सुरु आहे. ७ गािाींच्या 
योिनेतून तात्पुरत्या स्िरुपात पाणीपुरिठा सुरु करण्यात आला आहे ि ९ योिनाींची काम े
िगतीपथािर आहेत. 
(२) नाही. 
(३) सदर ९ योिनाींपैकी ८ योिनाींच्या कामाींना िशासकीय, ताींबत्रक मान्यता ि कायाादेश देऊन 
योिनाींची कामे िगती पथात आहेत. ि चौक्पाड ेया योिनेची ननविदा िक्रीया पाणी पुरिठा 
ि स्िच्छता सममती माफा त चुकल्याने आता सदर योिनेचा नव्याने समािेश सन २०१७-१८ 
च्या राषट्रीय ग्रामीण पेयिल कायाक्रम आराखड्यात करण्यात येत आहे. 
     हागणदारी मुक्तीची अ् पुणा न करणे, उध्दिास कमी पाणी, सुधारीत योिना, 
पाणीपुरिठा ि स्िच्छता सममती माफा त येािनाींची अींमलबिािणी यामळेु सदर ९ योिना 
कायााजन्ित झालेल्या नाहीत. मात्र या गािाींना अजस्तत्िातील पाणीपुरिठा योिना तसचे 
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नाींदगाि ि ५६ खेडी िादेमशक पाणीपुरिठा योिनेतनू पाणीपुरिठा सुरु आहे. योिनेची काम े
िगती पथात असून सन २०१७-१८ मध्ये कायााजन्ित करण्याचे िस्तावित आहे. 

___________ 
 

समरा-भाईंदर महानगरपासलिेच्या गैरिारभाराबाबत 
(२३)  २७३०० (१३-०४-२०१७)    श्रीमती ववद्या चर्वहाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.किरण पावसिर, अॅड.ियदेव गायिवाड, श्री.ियवांतराव िाधव, अॅड.तनरांिन डावखरे, 
श्री.नरेंर पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या ननरननराळया विभागामध्ये झालेल्या गैरकारभार ि 
बेमशस्त याबाबतीत नगरविकास विभागाकड ेसन २०१५-२०१६ या कालािधीत श्री. ममलन िसींत 
म्हात्र े याींनी कागदोपत्री पुराव्याननशी ठदलेल्या एकुण २७ लेखी तक्रारीींच्या अनुषींगान े
नगरविकास विभागातफे विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींचेकड ेसींबींधधत सिा िकरणाची 
चौकशी करुन त्याबाबतचा अहिाल शासनास सादर करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून दोषी व्यक्तीींिर कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२२-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     श्री.ममलन िसींत म्हात्र ेयाींनी ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेविरुद्ध केलेल्या १० तक्रारीींच्या 
अनुषींगाने विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींना चौकशी करुन त्याबाबतचा अहिाल सादर 
करण्याबाबत ठदनाींक २९/११/२०१६ च्या पत्राींन्िये कळविण्यात आले आहे. 
(२) िस्तुत िकरणाींबाबतचा चौकशी अहिाल सत्िर सादर करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग याींना ठदनाींक २८/०४/२०१७ च्या शासन पत्रान्िये पुनश्च कळविण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे महानगरपासलिेन ेसन २०१६-१७ च्या अांदािपत्रिात महहला सक्षमीिरणासाठी  
िेलेल्या तरतुदीची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 

(२४)  २७३९१ (१३-०४-२०१७)    डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महानगरपामलकेन ेसन २०१६-१७ च्या अींदािपत्रकात मठहला सक्षमीकरणासाठी विविध 
योिनाींकररता समुारे १५.६ को्ी रुपयाींची तरतूद केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परींतु गेल्या आठ मठहन्याींमध्ये या योिनाींची काहीही अींमलबिािणी झालेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या योिनाींची अींमलबिािणी करण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) पुणे महानगरपामलकेच्या समािविकास विभागाकड े सन २०१६-१७ च्या 
अींदापित्रकात मठहला सक्षमीकरणासाठी विविध योिनााउपक्रमाकायाक्रमाींची अींमलबिािणी 
करण्याच्या अनुषींगान े िस्ताि महानगरपामलकेच्या मुख्य सभेकड े सादर केला होता. मुख्य 
सभेने ठराि क्र. ६९१ाठदनाींक २६ा९ा२०१६ अन्िये त्यास मान्यता ठदली आहे. सदरच े धोरण 
िभािीपणे राबविण्यासाठी ठदनाींक २३ा११ा२०१६ रोिी कायाालयीन पररपत्रक ननगाममत केलेले 
आहे. तसेच कायाक्रमाींच्या अींमलबिािणीसाठी सममती गठठत करण्यात आली आहे. मठहला 
सक्षमीकरणाचे कायाक्रम िभािी अींमलबिािणी करण्यासाठी आिश्यक तेथे तज्ञ व्यक्तीींची 
नेमणूक करणे, आिश्यक साठहत्य खरेदी करणे असे ित्यक्ष काम के्षबत्रय स्तरािर करण्यात 
आले आहे. याकरीता मशक्षण, िमशक्षण ि िनिागतृी, माठहती पुजस्तका तयार करणे, विविध 
के्षत्रातील मठहलाींसाठी आरोग्य विषयक उपक्रम राबविणे, मठहला, मुली ि िेषठ नागरीक 
मठहलाींकरीता सामाजिक सुरक्षक्षततेचे िकल्प राबविण्यात येत आहेत. याकरीता स्थाननक 
पातळीिर ि िभाग स्तरािर विविध योिना राबविण्यात येत आहेत. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

नासशि येथे िुन्या नोटाांच्या अदलाबदली प्रिरणाबाबत 
(२५)  २७४०७ (१३-०४-२०१७)   श्री.नरेंर पाटील, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.तनरांिन डावखरे, श्रीमती ववद्या 
चर्वहाण, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक येथे िुन्या नो्ाींची अदलाबदली िकरणी एका ्ोळीस माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान अ्क करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नो्ाींची अदलाबदली करणाऱयाींिर शासनान े कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) होय,  हे खरे आहे. 
(२) पोलीस आयुक्तालय नामशक शहरकडील आडगाि पोलीस स््ेशन येथ ेगु.र.नीं. २१५/२०१६, 
भा.दीं.वि.कलम ४८९, अ, ब, क, ड, ई १२०(ब) िमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर 
गुन्ृयात १३ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली आहे. सदय:जस्थतीत आरोपी िामीनािर असून 
सदर गुन्हा तपासािर आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

राज्यातील औजष्ट्णि वीि िें राांमध्ये राखचेा वापर िरणारे उद्योग उभारण्याबाबत 
(२६)  २७४३८ (१५-०४-२०१७)    श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विविध औजषणक िीि कें द्राींमध्ये तयार होणाऱया राखेच्या (प्लाय ॲश) 
िदषुणामुळे आरोग्यािर पररणाम होत असल्याने सदर राखेचा िापर करणारे उदयोग या 
िकल्पाींच्या पररसरात उभारण्याची तरतूद असलेले धोरण राबविण्याचा ननणाय ठदनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१६ रोिी िा त्यासुमारास घेण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िीि ननममाती कें द्राींच्या ३०० क्रकलोमी्रच्या पररघातील बाींधकाम 
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साठहत्यात प्लाय ॲशचा िापर अननिाया करण्याच्या ननणायामुळे रुपये ६५०० को्ी बचत होणे 
अपेक्षक्षत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ननणायाच ेस्िरुप काय आहे, सदर ननणायाच्या अींमलबिािणीसाठी मुख्य 
सधचिाींच्या अध्यक्षतेखाली महाराषट्र राख पररषद स्थापन करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सममतीची रचना ि कायाकक्षा काय आहेत ि उक्त ननणायाच्या अींमलबिािणीची 
सदय:जस्थती काय आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरशेखर बावनिुळे (१५-०६-२०१७) : (१) राज्यातील सिा औजषणक विदयुत  ननममाती 
कें द्रातील ाबायोमास िकल्पातील ाघनकचरा विदयुत ननममाती िकल्पातील राख िापरासींबींधीच्या 
धोरणा बाबतचा शासन ननणाय ठदनाींक १३ डडसेंबर, २०१६ रोिी ननगाममत करण्यात आला आहे. 
(२) विदयुत ननममाती कें द्राच्या ३०० क्रकलो मी्रच्या पररघातील बाींधकाम ेारस्ते इ. मध्ये फ्लाय 
ॲशपासून तयार केलेल्या साठहत्याचा िापर करणे  बींधनकारक आहे. त्यामळेु राखेच्या 
िाहतुकीच्या खचाात ५०% बचत होणे अपेक्षक्षत आहे.  
(३) ि (४) औजषणक विदयुत ननममाती कें द्रातून बाहेर पडणाऱया राखेचा िापर बाींधकामासाठी 
िापरण्यात येणाऱया िी्ा, ब्लॉक्स, ्ाईल्स तसचे बाींधकामातील इतर साठहत्याचे उत्पादन 
करण्यासाठी ि रचनात्मक उभारणीच्या कामात करण्यात येणार आहे.  तसेच कें द्राच्या 
पररसरात राखेिर आधाररत उदयोगाींना िोत्साहन देऊन त्याचा िास्तीत िास्त िापर होण्याच्या 
दृष्ीने ियत्न करण्यात येणार आहे.  सदर धोरणाच्या अींमलबिािणीसाठी, ठदनाींक 
२८ा०२/२०१७  च्या शासन ननणायान्िये मुख्य सधचि, महाराषट्र राज्य याींच्या अध्यक्षतेखाली 
पररषद गठठत करण्यात आली असून त्यामध्ये वित्त, उदयोग, ऊिाा, सािािननक बाींधकाम, 
नगर विकास, पयाािरण इत्याींदीीं विभागाींचे सधचि, फ्लाय ॲश मधील तज्ञ याींची सदस्य पदी 
ि आय.पी.पी. असोमसएशन, फ्लाय ॲश आधाररत उदयोग सींघ्नाींचे िनतननधी याींची ननमींबत्रत 
सदस्यपदी ि अध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय महासींचालक, महाननममाती याींची सदस्य पदी ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. ननमींबत्रत सदस्याींचा कालािधी हा १ िषााचा असेल. 
(५) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबईसह राज्यातील अनिे शहराांमध्ये महहलाांसाठी स्वच्छतागहेृ बाांधण्याबाबत 
 

(२७)  २७५९५ (१३-०४-२०१७)   डॉ.अपूवा हहरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांिय मुांड,े अॅड.तनरांिन 
डावखरे, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंर पाटील, श्री.अतनल भोसले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.रामराव 
वडिुते, श्री.ख्वािा बेग, श्री.सांिय दत्त, अॅड.ियदेव गायिवाड, श्रीमती ववद्या चर्वहाण, 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िगताप, श्री.वविम िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह राज्यात अपुऱ या स्िच्छतागहृाींमुळे मठहलाींची गैरसोय होत असल्याने मठहलाींसाठी 
पुरेशी स्िच्छतागहेृ उपलब्ध करून देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच े आदेशानुसार 
महानगरपामलकेमाफा त विठहत कालािधीत आिश्यक कायािाही करण्याबाबतच्या सूचना सिा 
सींबींधधत महानगरपामलकाींना शासनस्तरािरून देण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्िच्छ महाराषट्र अमभयान (नागरी) अींतगात तरींगती लोकसींख्या असलेल्या 
सािािननक ठठकाणी पुरेशा सींख्येने सािािननक शौचालये उभारून त्यामध्ये पुरूषाींसाठी ि 
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मठहलाींसाठी स्ितींत्र व्यिस्था करण्याबाबतच्या सूचना सिा सींबींधधत महानगरपामलकाींना 
शासनस्तरािरून देण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुषींगाने राज्यात मोठ्या लोकसींख्येच्या क्रकती महानगराशहराींमध्ये सींबींधधत 
महानगरपामलकाींकडून यािकरणी कायािाही करण्यात आलेली आहे, त्याची सदयजस्थती काय 
आहे, 
(४) नसल्यास, अत्यींत ननकडीच्या तथा मठहलाींच्या आरोग्याशी ननगडीत याबाबीसींदभाात 
कायािाही न होण्याची कारणे काय आहेत ि िकरणी कालबध्द कायािाही केव्हापयांत होणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२८-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) ि (४) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अपुऱया स्िच्छतागहृाींमुळे मठहलाींची होणारी 
कुचींबणा लक्षात घेिून मठहलाींसाठी पुरेशी स्िच्छतागहेृ उपलब्ध करून देण्याबाबत 
महानगरपामलकेमाफा त विठहत कालािधीत आिश्यक कायािाही करण्याबाबतच्या सूचना सिा 
सींबींधधत महानगरपामलकाींना शासन स्तरािरून देण्यात आलेल्या आहेत. स्िच्छ महाराषट्र 
अमभयान (नागरी) अींतगात तरींगती लोकसींख्या असलेल्या सािािननक ठठकाणी पुरेशा सींख्येन े
सािािननक शौचालये उभारून त्यामध्ये पुरूषाींसाठी ि मठहलाींसाठी स्ितींत्र व्यिस्था 
करण्याबाबतच्या सचूना सिा सींबींधधत महानगरपामलकाींना शासन स्तरािरून देण्यात आल्या 
आहेत. त्या अनुषींगान ेराज्यातील महानगरपामलकाींकडून कायािाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

परभणी महानगरपासलिेतील अधधिाऱयाांच्या मनमानी िारभारामुळे  
वविास िाम ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(२८)  २७७१० (१३-०४-२०१७)    श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सततश चर्वहाण, 
श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी महानगरपामलका हदीतील रस्ता अनुदान, दमलत िस्ती सुधार योिना दमलतोत्तर 
विकास कामे ि इतर विकास कामे अधधकाऱयाींच्या मनमानी कारभारामळेु िलींबबत राठहल्यान े
अनेक नगरसेिकाींनी माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान उपोषण करून शासनाच ेलक्ष 
िेधले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहर अमभयींता विभागातील अधधकाऱयाींच्या मनमानीमळेु रखडलेली विकास 
काम,े िलींबबत ठेिलेली ननविदा िक्रक्रया कायाारींभ आदेश ि इतर िकाराींची शासनस्तरािरून 
चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, मनमानी कारभार करून विकास कामास अडथळा आणणाऱया अशा दोषी 
अधधकारीाकमाचारी यींत्रणा याींच्यािर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) परभणी शहर महानगरपामलका हद्दीतील रस्ता अनुदान दलीत िस्ती सुधार योिना 
ि दमलतोत्तर विकास काम ेि इतर विकास कामाींतगात ननधी महानगरपामलकेस िाप्त झाला 
असुन महानगरपामलकेच्या सिासाधारण सभेत मींिुर झालेली विकास काम े करण्यात येत 
आहेत. सदर नमुद योिना अींतगात कामाींची ननविदा िक्रक्रया पुणा झाली असुन बहुताींश कामाच े
कायाादेश ननगाममत झालेले आहेत. त्या अनुषींगान ेविकास कामे िगतीपथािर आहेत. 
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(४) िश्न उद् ाित नाही. 
___________ 

 

नवी मुांबईत उभारण्यात येणा-या पांचताराांकित रुग्णालयाांमध्ये गरीब व  
गरिू रुग्णाांसाठी उपचाराांची सोय उपलब्ध िरण्याबाबत 

(२९)  २७७५० (१३-०४-२०१७)   श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबईत आधुननक तींत्रज्ञानाचा समािेश असलेली पींचताराींक्रकत रुग्णालये उभारण्यात येत 
असनू त्यामळेु ृदयरोगासारख्या गींभीर आिारापासून बेररयाठट्रक या स्थलूता कमी करणाऱ या 
शस्त्रक्रक्रयापयांतच्या उपचाराींची सोय होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णालयाींच्या िकल्पाींचे स्िरुप काय आहे, त्यामध्ये उपलब्ध करण्यात 
येणाऱया सोयी-सुविधाींच ेस्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त पींचताराींक्रकत रुग्णालयाींमध्ये राज्यातील गरीब ि गरिू रुग्णाींसाठी उपचाराींची 
सोय व्हािी यासाठी शासनाकडून कोणती कायािाही करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२७-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
     निी मुींबई महानगरपामलका कायाके्षत्रात महात्मा गाींधी ममशन हॉस्पी्ल ि ररसचा सें्र 
बेलापूर, महात्मा गाींधी ममशन न्यू बॉम्बे हॉस्पी्ल िाशी ि पीकेसी हॉस्पी्ल िाशी ही 
रुग्णालये धमाादाय आयुक्त याींच्याकड ेनोंदणीकृत आहेत.             
     अपोलो रुग्णालय बेलापूर, डी िाय पा्ील हॉस्पी्ल नरेूळ ि ठहरानींदानी रुग्णालय िाशी 
ही खािगी रुग्णालये आहेत. अपोलो हॉस्पी्ल, बेलापूर एम.पी.सी.्ी. हॉस्पी्ल, सानपाडा ही 
हॉस्पी्ल्स नव्याने उभारण्यात आली आहेत. 
     उपरोक्त धमाादाय आयुक्त याींच्याकड े नोंदणीकृत रुग्णालये बी.पी.्ी. ॲक््, १९५० 
अन्िये स्थाननक िगााकररता पूणा मोफत ि गरीब रुग्णाींना सिलतीच्या दरात औषधोपचार 
देतात. निी मुींबई महानगरपामलकेने गरीब ि गरि ू रुग्णाींना सुपरस्पेशामल्ी सेिा 
ममळण्याबाबत केलेल्या करारनाम्यानुसार, ठहरानींदानी रुग्णालय हे दरिषी ८०० रुग्णाींना मोफत 
औषधोपचार देतात. 
    निी मुींबई महानगरपामलका कायाके्षत्रातील उिाररत सिा खािगी रुग्णालयेही सिा रुग्णाींना 
त्याींच्या ननयमानुसार शुल्क आकारणी करून आरोग्य सेिा देतात. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

समरा-भाईंदर महानगरपासलिच्या अजग्नशमन ववभागातरे् ववतरीत  
िरण्यात आलेले अवैध ना-हरित दाखल्याबाबत 

  

(३०)  २७८५१ (१७-०४-२०१७)  श्रीमती ववद्या चर्वहाण, श्री.ियवांतराव िाधव, अॅड.तनरांिन 
डावखरे, श्री.नरेंर पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या अजग्नशमन विभागाच ेउपायुक्त श्री. सींभािी पानपटे्ट याींनी 
स्ित: स्िाक्षरी ननशी सन २०११ ते ठदनाींक १५/५/२०१३ ि त्यापढेु सन २०१६-१७ हे दाखले 
तसेच अजग्न शमन विभागातील उपस्थानक अधधकारी याींनी ठदलेले ना-हरकत दाखले सींचालक 
महाराषट्र अजग्न शमन सेिा याींनी अिैध ठरविलेले आहेत तशा िकारच्या तक्रारी श्री.ममलन 
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म्हात्र ेयाींनी ठदनाींक ३० ऑगस््, २०१६ रोिी नगरविकास विभागाकड ेकेलेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरण हे फौिदारी स्िरुपाच ेअसल्यान ेदोषी अधधकारी ि कमाचारी 
याींच्यािर अिैध स्िरुपाचे दाखले अजग्न शमन सारख्या अनतसींिेदशील विभागातफे विकासक 
तथा ज्या आस्थापनाना उपरोक्त ना-हरकत दाखले घेण ेआग िनतबींधक कायदा, २००६ नुसार 
कायदयाने बींधनकारक आहे अशाींची फसिणुक केल्यािकरणी दोषी असलेल्या अधधकारी आणण 
कमाचाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंर र्डणवीस (२१-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
    सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींना ठदनाींक २९/११/२०१६ 
च्या पत्रान्िये चौकशी करण्याच ेननदेश ठदले आहेत. 
    तसेच, श्री.ममलन म्हात्र े याींच्या ठदनाींक ०८/०८/२०१६ च्या तक्रारीच्या अनुषींगाने ठदनाींक 
०३/०४/२०१७ च्या शासन पत्रान्िये पुढीलिमाणे ननदेश ठदले आहेत :- 

(i) ममरा-भाईंदर महानगरपामलकेच्या अजग्नशमन विभागाच्या आस्थापनेिरील मुख्य 
अजग्नशमन अधधकारी ि उपमखु्य अजग्नशमन अधधकारी या पदािर विठहत 
अहाताधारक उमेदिाराींची तातडीन ेननयममत ननयुक्ती करण्यात यािी. 

(ii) ममरा-भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रातील बाींधकामाींना अजग्नसुरक्षा ि आग िनतबींधक 
विषयीच्या यापूिी देण्यात आलेल्या ना-हरकत िमाणपत्राींचा फेरआढािा घेिून ती 
सींचालक, महाराषट्र अजग्नशमन सिेा याींच्याकडून िमाणणत करुन घेण्यात यािी. 

(iii) िोपयांत महानगरपामलकेच्या अजग्नशमन विभागात विठहत अहाताधारक मुख्य 
अजग्नशमन अधधकारी ि उपमुख्य अजग्नशमन अधधकारी याींची ननयुक्ती केली िात 
नाही, तोपयांत ममरा-भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रातील बाींधकामाींना भविषयात देण्यात 
येणारी अजग्नसुरक्षा ि आग िनतबींधक विषयक िमाणपत्र ेदेखील सींचालक, महाराषट्र 
अजग्नशमन सेिा याींच्याकडून िमाणणत करुन घेतल्यानींतरच देण्यात यािी. 

(२) उक्त ननदेशाींच्या अनुषींगाने ममरा-भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रातील बाींधकामाींना 
अजग्नसुरक्षा ि आग िनतबींधक विषयी ठदनाींक १५/०५/२०१३ ते ठदनाींक १३/०६/२०१६ या 
कालािधीत ठदलेल्या सिा ना-हरकत दाखल्याींच्या नस्त्या सींचालक, महाराषट्र अजग्नशमन सेिा 
सींचालनालय याींच्याकड े फेरतपासणीकरीता ठदनाींक १३/०४/२०१७ रोिी महानगरपामलकेन े
पाठविल्या असून याबाबतची तपासणीची कायािाही महाराषट्र अजग्नशमन सेिा सींचालनालय 
याींच्यामाफा त सुरु आहे. 
(३) िश्न उद भित नाही. 

___________ 
 

समरा-भाईंदर महानगरपासलिा के्षत्रात पांतप्रधान आवास योिनेतून घरे देण्यासाठी  
नागररिाांिडून पसैे वसलु िेले िात असल्याबाबत 

(३१)  २७८५६ (१३-०४-२०१७)    श्रीमती ववद्या चर्वहाण, श्री.ियवांतराव िाधव :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममरा-भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रात पींतिधान आिास योिनेतून विविध ग्ात घरे 
देण्यासाठी ऑनलाईन िक्रक्रयेतनु अिा भरुन घेण्याऐििी काही खािगी व्यक्तीींकडुन 
झोपडपट्टीधारक तसेच सिासामान्य गरि ूनागररक याींच्याकडुन सदर अिा भरण्याकररता १०० 
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ते ५०० रुपये िसुल केले िात असल्याच ेठदनाींक १८ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले 
तदनुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
    तथावप, ममरा-भाईंदर महानगरपामलका के्षत्रात िधानमींत्री आिास योिनेंतगात ४ ठेकेदाराींना 
सामाजिक ि आधथाक सिेक्षणाच े काम देण्यात आले आहे. सदर योिनेंतगात सिेक्षणासाठी 
महानगरपामलका ि ठेकेदाराकडून कोणतेही शुल्क आकारले िात नाही. 
    तसेच, सदर सिेक्षणासाठी शुल्क आकारणी करीत असल्याबाबत लाभाथी क्रकीं िा 
झोपडीधारक याींची तक्रार देखील महानगरपामलकेस िाप्त झालेली नाही. 
(२) ि (३) िश्न उद भित नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र इमारत व इतर बाांधिाम िामगार िल्याण मांडळाच्या लेखापरीक्षण अहवालाबाबत 
(३२)  २७९७४ (१३-०४-२०१७)    श्री.ियवांतराव िाधव : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र इमारत ि इतर बाींधकाम कामगार कल्याण मींडळान ेचार हिार को्ी रुपयाींचा 
लेखापरीक्षण अहिाल विठहत मुदतीत विधधमींडळाला सादर केलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मींडळाकड े विकासकाींकडून उपकरापो्ी िमा केलेले कोट्यिधी रुपयाींच े
धनादेश बाउन्स होिूनही मींडळाकडून विकासकाींिर कोणतीही कारिाई करण्यात आलेली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सांभािी पाटील-तनलांगेिर (१७-०६-२०१७) : (१) खरे आहे.      
(२) ि (३) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषट्र इमारत ि इतर बाींधकाम कामगार कल्याण उपकर अधधननयम १९९६ च्या 
कनम ३.२ ि ३.३ मध्ये उपकर िमा करण्याबाबतची कायापध्दती ि उपकर क्रकती असािा 
याबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानसुार सींबींधधत िाधधकरणाींनी उपकराची रक्कम 
धनाकषान े मींडळाच्या खात्यात िमा करणे आिश्यक आहे.  तसचे ठदनाींक २१ा४ा२००८ च्या 
शासन पररपत्रकातील अ् क्र.४.४ अनुसार सींबींधधत िाधधकरणाींकडून ननयोक्त्याने त्याींच्या 
बाींधकाम िकल्पास मींिुरी घेतिेेळी सींबींधीत िाधधकरणाींकड े अिाासोबत उपकरासींबींधीच्या 
रकमेचा धनाकषा िमा करणे अपके्षक्षत आहे. तसेच सदर पररपत्रकातील अ् क्र. ४.५ अनुसार 
मींडळाच्या नाि े उपकराची रक्कम धनाकषाान े आगाऊ स्िरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात 
आली आहे ि सींबींधधत िाधधकरणाने त्याींच्याकड े घेतलेलेास्िीकारलेले उपकर ३० ठदिसाींच्या 
आत मींडळाच्या खात्यात धनाकषाादिारे िमा करणे ननयम ५ (३) अनसुार बींधनकारक आहे. 
मींडळाच्या ठदनाींक २२ा६ा२०१२ च्या पररपत्रकान्िये सिा सींबींधधताींना उपकराचा भरणा केिळ 
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धनाकषााने करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे. सदर पररपत्रकात धनादेशाने रकमेचा भरणा 
करण्याच्या विठहत पध्दतीनुसार जस्िकाराहा ठरत नाही अस ेस्पष्पणे नमूद केलेले आहे. तरीही 
काही िाधधकरणाींमाफा त सदर उपकराचा भरणा धनाकषाादिारे न करता धनादेशादिारे करण्यात 
आलेला आहे. 
     सदर उपकराच्या रक्कमचे े धनादेश मींडळाच े खाते असलेल्या बाँकेत परस्पर िमा 
करण्यात आलेले आहेत.  
    भारताचे महालेखापररक्षक याींनी केलेल्या मींडळाच्या सन २०१२-१३ ते सन २०१३-१४ या 
कालािधीतील लेखापरीक्षण अहिालामध्ये सदर बाब नमूद असल्याने ती मींडळाच्या ननदशानास 
आली. त्यानुसार सन २००९-२०१४ या कालािधीमध्ये ११६१ िकरणाींमध्ये रु. १७.५९ को्ी 
रक्कम मींडळाच्या बाँक खात्यामध्ये पाठविण्यात आली होती. सदरचे धनादेश ि्ले गेले नव्हते. 
   मींडळाच्या लेखापरीक्षण अहिालाबाबत लोकलेखा सममतीसमोर ठदनाींक २८/४/२०१६ रोिी 
झालेल्या साक्षीच्या िळेी, ज्या ननयोक्त्याींचे धनादेश ि्ले गेले नाहीत अशाींिर ख्ले दाखल 
करण्याबाबत सूचना ठदल्या आहेत. तथावप, न ि्लेल्या धनादेशाींचा कालािधी िुना असल्यान े
मींडळाचे खाते असलेल्या बाँकेकडून िाप्त धनादेशादिारे उपकराचा भरणा केलेल्या सिा 
खातेदाराींचा सविस्तर तपमशल िाप्त होत नसल्यामळेु त्याींच्यािर ख्ले दाखल करणे शक्य 
झालेले नाही. तथावप, सदरची रक्कम िसूल करण्यासाठी मींडळ स्तरािर ियत्न करण्यात सुरु 
आहेत. आतापयांत रु. १७.५९ को्ी रकमेपैकी रु. १५.१७ को्ी इतक्या रकमेची िसुली करण्यात 
आली आहे ि उिाररत रक्कम िसलुीची कायािाही सुरु आहे.      
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

ववभागीय िीडा सांिुल असणाऱया शहराांमध्ये जिल्हा िीडा सांिुले उभारण्याबाबत 
 

(३३)  २८००८ (१२-०४-२०१७)   डॉ.अपूवा हहरे : सन्माननीय िीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) विभागीय क्रीडा सींकुल असणाऱया शहराींमध्ये जिल्हा क्रीडा सींकुलाींना राज्य क्रीडा विकास 
सममतीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या ि सींचालक क्रीडा ि युिक सेिा, पुणे 
याींच्याकडून शासनास िाप्त झालेल्या िस्तािास मान्यता देण्याबाबतच्या विचाराधीन बाबीींिर 
शासनाचा विचार पूणा झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनान े चौकशी करुन विभागीय क्रीडा सींकुल असणाऱया 
शहराींमध्ये जिल्हा क्रीडा सींकुले उभारण्यासींबींधी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (१९-०६-२०१७) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. विभागीय क्रीडा सींकुल 
असणाऱया शहराींमध्ये जिल्हा क्रीडा सींकुल उभारण्याबाबत ठदनाींक ३०ा१०ा२०१३ रोिी झालेल्या 
राज्य क्रीडा विकास सममतीच्या बैठकीमध्ये सविस्तर चचाा होऊन तत्ित: मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तथावप, ठदनाींक १५ा१२ा२०१६ रोिी झालेल्या राज्य क्रीडा विकास सममतीच्या 
बैठकीमध्ये सिािथम जिल्हा ि तालकुा क्रीडा सींकुलाकररता Care Taker Policy 
िाधान्यक्रमाने हाती घेऊन त्याचा धोरणात्मक ननणाय घेऊन तदनींतर विभागाच्या ठठकाणी 
निीन जिल्हा क्रीडा सींकुल उभारणीस मान्यता देणेबाबत ननणाय घेण्यात आला आहे.  
(३) िश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यात शाळाबाह्य मुलाांच्या प्रवशेाची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
(३४)  २८०१२ (१२-०४-२०१७)  डॉ.अपूवा हहरे : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासनान ेकेलेल्या सिेक्षणात एकूण ७४९७१ मुले शाळाबाहय आढळून आली असून 
त्यापैकी ५०६८२ मलुाींना नजिकच्या शाळेत ििेमशत करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उिाररत २४२८९ शाळाबाहय मुलाींच्या ििशेाची सदय:जस्थती काय आहे, तसेच 
राज्यात विविध सिेक्षणात शाळाबाहय विदयाथ्यायाांची िेगिेगळी आकडिेारी असल्याचेही 
ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन शाळाबाहय विदयाथ्यायाांसाठी व्यापक ि 
पररणामकारक मोठहम हाती घेिनू त्याची अींमलबिािणी करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२०-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) उिारीत मलुाींना मशक्षणाच्या ििाहात आणण्यासाठी उपाययोिना करण्यात येत 
आहेत. शाळाबाहय मुलाींच्या व्याख्येत मशक्षणापासून िींधचत ि गळती होण्याच्या ्प्यािरील 
मुलाींचा यात समािशे होतो. सदरची गळती झालेली मुले शोधण्याबाबत शासनाच्या ठदनाींक 
०९/१२/२०१६ च्या पत्रान्िये सिा जिल्हयाींना ननदेश ठदलेले आहेत. 
      स्थलाींतरण रोखण्यासाठी ननिासी हींगामी िसतीगहृ योिनेंतगात भोिनाची व्यिस्था 
उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तथावप, मुले स्थलाींतरीत झाल्यास त्याींच्यासाठी मशक्षण 
हमी पत्र उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. अशा मुलाींची माठहती सींगणक िणालीदिारे सींबींधधत 
जिल्हयाींना उपलब्ध करुन देण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

तनवघा बािार (जि.नाांदेड) पररसरातील ववद्यार्थयाांना शालेय पोषण आहार देण्याबाबत 
(३५)  २८०४४ (१२-०४-२०१७)    प्रा.िोगेन्र िवाड े:   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननिघा बािार (जि.नाींदेड) पररसरातील शालेय पोषण आहार चालकाचे मानधन मागील 
पाच मठहन्याींपासून िलींबबत असल्याने शालेय पोषण आहारचा (णखचडी) दिाा ननकृष् झाल्याच े
माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शालेय पोषण आहार चालकाींचे मानधन िलींबबत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, शालेय पोषण आहार चालकाींच े मानधन िलींबबत ठेिणाऱया अधधकारी ि 
कमाचाऱयाींविरुध्द शासनान ेकारिाई करुन विदयाथ्यायाांना दिेदार शालेय पोषण आहार ननयममत 
देण्याकररता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) शालेय पोषण आहार योिनेंतगात नाींदेड जिल्हयामधील आहार मशिविणारे 
स्ियींपाकी तथा मदतनीस याींच े माहे फेब्ुिारी, २०१७ पयांतच े मानधन अदा करण्यात आले 
आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

िल्याण-डोंबबवली महानगरपासलिा के्षत्रातील बारा बी.ओ.टी. प्रिल्पाांच्या चौिशीबाबत 
 

(३६)  २८२०१ (१३-०४-२०१७)    श्री.िगन्नाथ सशांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलका के्षत्रातील बारा बी.ओ.्ी. िकल्पासींदभाात शासनाकड े
आलेल्या तक्रारीनुसार तत्कालीन िधान सधचि, नगरविकास-२ याींनी कोकण विभागीय आयुक्त 
याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सममती स्थापन करून सदरहू सममतीने उक्त बारा बी.ओ.्ी. 
िकल्पाींची चौकशी करून त्याचा अहिाल शासनास एक मठहन्यात सादर करण्यात यािा अस े
ठदनाींक ८ िुल,ै २०१३ च्या पत्रान्िये ननदेमशत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकण विभागीय आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखालील सममतीने कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपामलका के्षत्रातील या बारा बी.ओ.्ी. िकल्पाींची चौकशी केली आहे काय, या 
िकल्पाींच्या चौकशीत काय आढळून आले आहे, तसेच यािकरणी स्थाननक लोकिनतननधीनी 
ठदनाींक १ िानेिारी, २०१६ रोिी मा. मुख्यमींत्री, मा. नगरविकास राज्यमींत्री ि  िधान सधचि, 
नगरविकास-२ याींना ठदलेल्या पत्रानुसार शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२१-०६-२०१७) : (१) कल्याण-डोंबबिली महानगरपामलकेने बाींधा, िापरा ि 
हस्ताींतरीत करा (बी.ओ.्ी.) या तत्त्िािर ित्यक्षात ७ िकल्प हाती घेतले आहेत. 
     उक्त सिा िकल्पाींची सींिाांगीण चौकशी करुन त्याबाबतचा अहिाल शासनास सादर 
करण्याबाबत ठदनाींक ०८ िुल,ै २०१३ च्या पत्रान्िये विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींना 
ननदेश ठदले आहेत. 
(२) ि (३) उक्त िकल्पाींचा दस्तऐिि महानगरपामलकेने विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग 
याींना ठदनाींक २१/११/२०१३ रोिी उपलब्ध करुन ठदला आहे. 
     तसेच विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग याींच्या ननदेशानसुार या िकल्पाींशी सींबींधधत 
इतर पुरक माठहती ठदनाींक ०७/०१/२०१४, ठदनाींक ०६/०३/२०१४ ि ठदनाींक ०६/०३/२०१७ रोिी 
उपलब्ध करुन ठदली आहे. 
     सदयजस्थतीत िस्तुत िकरणाबाबतची चौकशी विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग 
याींच्याकडून सुरु आहे. 

___________ 
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िें र शासनाच्या अमतृ समशन योिनेबाबत 
 

(३७)  २८२२५ (१३-०४-२०१७)    श्री.िगन्नाथ सशांदे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांिय दत्त :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने लोकाींचे िीिनमान उींचािण्यासाठी लागू केलेल्या अ्ल ममशन फॉर ररिुिेशन 
अाँड अबान ट्रान्सफोमशेन (एएमआरयू्ी) म्हणिेच अमतृ ममशन सुमारे दीड िषाापूिी राज्यात 
लागू करण्यात आले असून राज्यातील ४३ शहराींचा यामध्ये समािेश असून त्यात ठाणे, 
कल्याण-डोंबबिली, मभिींडी-ननिामपूर, निी-मुींबई ि ममरा-भाईंदर या महानगरपामलका समाविष् 
करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमतृ ममशन िकल्पाींतगात पाणीपुरिठा मलननस्सारण, नागरी िाहतकु, उदयान 
विकास इत्यादीबाबीसाठी सदरहू महानगरपामलकेच्या कामाींचा सींबींधधत महानगरपामलकाींनी 
आणण महाराषट्र िीिन िाधधकरण याींनी सुमारे ३ हिार ३१२ को्ी २६ लाख रुपये खचााच े
िकल्प िस्तावित केले असनू सदरहू िस्ताि सदयजस्थतीत िलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू िस्तािाींना विनाविलींब मींिुरी देऊन कामास सुरुिात होण्याच्यादृष्ीन े
शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०६-२०१७) : (१) कें द्र शासन पुरस्कृत अमतृ अमभयान ऑक््ोबर, 
२०१५ पासून राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. सदर अमभयानामध्ये राज्यातील ४४ शहराींचा 
समािेश असून त्यामध्ये ठाणे, कल्याण-डोंबबिली, मभिींडी-ननिामपूर, निी-मुींबई, ममरा-भाईंदर 
या शहराींचा समािेश आहे, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सदर अमभयानाींतगात राज्य शासनास मींिूर आराखडयानुसार रुपये ४०८० को्ी 
क्रकीं मतीच्या पाणीपुरिठा, मलननस्सारण ि हररतके्षत्र विकास के्षत्र िकल्पाींना मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर िकल्प िगतीपथािर आहेत. 

___________ 
 

िें र शासनाने (सवासशक्षा असभयाना) आधथाि तरतूद िेल्याबाबत 
(३८)  २८२३४ (१२-०४-२०१७)   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाने (सिामशक्षा अमभयानािर) आधथाक तरतूद केली असून या मोठहमेिर खचा 
होणारे रुपये ६० हिार को्ी स््ेशनरी उदयोगाला ठदल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िोत्साहनपर कर सिलती ि अनुदानाींचा अभाि, ननयम-परिान्याींचा नाहक 
िाच, गुींतिणूकीसही िातािरणाचा अभाि आणण अथासहाय्य यामळेु उदयोग के्षत्राचा विकास 
होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१५-०६-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

हदवांगत असभनेते मच्छीांर िाांबळे याांचे स्मारि बाांधण्याबाबत 
 

  

(३९)  २९४७४ (१५-०४-२०१७)   श्रीमती हुस्नबानू खसलरे् : सन्माननीय साांस् िृतति िाया मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण पॅकेि अींतगात ठदिींगत अमभनेत ेमच्छीींद्र काींबळे याींच ेस्मारक मींिूर झाले होत,े हे 
खरे आहे काय 
(२) असल्यास, उक्त ठदिींगत अमभनेत्याच ेस्मारक बाींधण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे काय, 
(३) असल्यास, हे स्मारक पूणा होण्यास क्रकती कालािधी लागणार आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े (२२-०६-२०१७) : (१) कोकण विकास कायाक्रम-२००९ अींतगात ठदिींगत 
मजच्छींद्र काींबळी याींच्या नािान ेमसींधुदगुा येथे ना्यगहृ उभारण्याचा ननणाय झाला.  
(२) ठदिींगत मजच्छींद्र काींबळी याींच्या नािाने मसींधुदगुा येथे ना्यगहृ उभारण्याच े शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 
(३) ना्यगहृ बाींधकामाचा सुधारीत िस्ताि जिल्हाधधकारी कायाालयाकडून िनतक्षाधीन आहे. 
सदर िस्तािास शासनाने मींिूरी ठदल्यानींतर योिननेुसार दोन िषााच्या कालािधीत ना्यगहृ 
पूणा होणे अपेक्षक्षत आहे.   
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मौि ेलोनाड (ता. सभवांडी, जि.ठाणे) येथील ग्रामस्थाांच्या वहहवाटाचा  
बांद िेलेला रस्ता खलुा िरण्याबाबत 

 
 

(४०)  २९५१० (१५-०४-२०१७)   श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) मौि ेलोनाड (ता.मभिींडी, जि.ठाणे) येथील सव्हे क्र.११, ठहस्सा क्र.१, ३ ि ५ या िागेत 
ग्रामस्थाींच्या िठहिा्ीतील िडडलोपाजिात िागेत कमलेश सदाभाई प्ेल याींनी मोठी गोदाम े
बाींधून रस्ता बींद केल्यामुळे स्थाननक ग्रामस्थाींनी ि लोकिनतननधीींनी तहमसलदार, मभिींडी, 
उपविभागीय अधधकारी, मभिींडी, पोलीस ननरीक्षक, मभिींडी याींना ठदनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१२, २३ 
िुल,ै २०१३, माहे िुल,ै २०१४ ि माहे िानेिारी, २०१५ ि माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान लेखी ननिेदनादिारे तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या रस्त्याचे िकरण तहमसलदार, मभिींडी याींचेकड े िलींबबत असल्याच े
कळिून अदयापपािेतो सदरहू रस्ता खलुा केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनान े चौकशी करून सदर िठहिा्ाचा रस्ता खुला 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांरिाांत पाटील (१४-०६-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) मौि े लोनाड, ता.मभिींडी येथील 
स.नीं. ११/१ ि इतर या िागेत बाींधकाम करुन रस्ता बींद केल्याबाबतच्या तक्रारीची काही 
ननिेदने िाप्त झालेली आहेत.  
     मौिे लोनाड (ता. मभिींडी, जि.ठाणे) येथील सव्हे क्र. ११, ठहस्सा क्र. १, ३ ि ५ या 
ममळकतीमधनू असलेला िठहिा्ीचा रस्ता पूिाित करािा यासाठी श्री.रघुनाथ कानू पा्ील ि 
इतर याींनी तहमसलदार, मभिींडी याींच्या न्यायालयात मामलेदार न्यायालय अधधननयम १९०६ च े
कलम ५ अन्िये दािा दाखल केला होता. सदर दािा तहमसलदार, मभिींडी याींनी ठदनाींक 
०२/०७/२०१३ च्या आदेशान्िये फे्ाळला आहे. 

___________ 
  

िायम ववनाअनुदातनत माध्यसमि, उच्च माध्यसमि शाळा, ितनष्ट्ठ महाववद्यालये  
याांची पात्र शाळाांची यादी िाहहर िरण्याबाबत 

 

(४१)  २९६३७ (१२-०४-२०१७)    श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेमागील १५ िषाापासनू कायम विनाअनुदाननत माध्यममक, उच्च माध्यममक शाळा, 
कननषठ महाविदयालये याींच्यातील कायम शब्द िगळून सन २०१४-१५ मध्ये स्ितींत्रररत्या 
ननयतव्यय काढून देण्याचा ननणाय घेतला असूनही मूल्याकीं न पात्र शाळाींची यादी िाठहर 
करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या विरोधात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िळगाींि जिल्हाधधकारी कायाालयासमोर 
धरणे आींदोलन करुन ननिेदन देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२३-०६-२०१७) : (१) नाही. शासन ननणाय ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्िये 
ठदनाींक १४ िून, २०१६ पूिी अनुदानास पात्र घोवषत करण्यात आलेल्या िाथममक ि माध्यममक 
शाळाींना ठदनाींक १ फेब्ुिारी, २०१७  अन्िये २० ्क्के िमाणे अनुदान मींिूर करण्यात आले 
आहे. कननषठ महाविदयालयाींच्या मुल्याींकनाबाबतची कायािाही के्षबत्रयस्तरािर सुरु आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) िश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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नवी मुांबइा महानगरपासलिेच्या ऐरोली येथील नाटयगहृाच ेबाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(४२)  ३०२७९ (१३-०४-२०१७)  श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऐरोली येथील नागररकाींसाठी ठदनाींक १४ ऑगस््, २०१३ रोिी िा त्यासमुारास तत्कालीन 
पालकमींत्री तसेच महापौर याींच्या शुभहस्ते ना्यगहृाचा भूमीपिुन सोहळ्यास ३ िषे उल्ूनही 
बाींधकामाला सरुूिात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू ना्यगहृाचे काम ठदनाींक ३१ ऑगस््, २०१६ अखेरपयांत म्हणिेच ३ 
िषाांच्या कालािधीत पूणा होणे अपके्षक्षत होते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ना्यगहृाच्या बाींधकामाचे काम विनाविलींब हाती घेऊन ना्यगहृ सुरू 
होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंर र्डणवीस (२१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
    ऐरोली येथील नाट्यगहृाची इमारत बाींधण्यासाठी ठदनाींक २१/०८/२०१४ रोिी भूमीपूिन 
झाले. सदर भमूीपूिन कायाक्रमास स्थाननक आमदार, तत्कालीन महापौर, उपमहापौर, 
सभागहृनेता उपजस्थत होत.े 
    निी मुींबई महानगरपामलकेच्या ऐरोली सेक््र-५ येथ े नाट्यगहृ बाींधण्याच्या कामाचे 
कायाादेश म.ेमहािीर रोड इन्रास्ट्रक्चर िा.मल. याींना ठदनाींक २०/०८/२०१४ रोिी देण्यात आले 
होते. सदर कीं त्रा्दारान ेमाहे सप् े्ंबर, २०१४ रोिी ित्यक्ष कामास सुरुिात केली. 
(२) सदरच्या कामासाठी २ िषाांचा कालािधी देण्यात आला होता. त्यानुसार हे काम  ठदनाींक 
१९/०८/२०१६ रोिी पूणा होणे अपेक्षक्षत होते. 
(३) ि (४) सदर काम लिकरात लिकर पुणा करण्याकरीता महानगरपामलकेन े कीं त्रा्दारास 
िारींिार सचूना ठदल्या होत्या. तथावप, कीं त्रा्दारान े पायासाठी खोदकाम ि फाऊीं डशेनच ेकाम 
केल्यानींतर माहे एविल, २०१६ पासून पुढील काम बींद ठेिल्यामळेु महानगरपामलकेन े सदरच े
कीं त्रा् रद्द केल्याचे आदेश कीं त्रा्दारास ठदनाींक ०९/१२/२०१६ रोिी ठदले आहेत. 
     सदयजस्थतीत सदर कामाकरीता नव्याने ननविदा काढण्याची िक्रक्रया महानगरपामलकेकडून 
सुरु आहे. 

___________ 
 

सुक्ष्म ससांचनाचे प्रलांबबत अनुदान उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(४३)  ३०४३९ (१५-०४-२०१७)    श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऊस वपकाींच ेठठबक मसींचनाच ेसन २०१३-१४ पासूनच ेअनुदान िलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३-१४ पासुन राज्यातील क्रकती जिल्हयातील ऊस वपकाचे ठठबक 
मसींचनाचे अनुदान िलींबबत आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून थक्रकत ठठबक मसींचन अनुदान 
उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (०७-०६-२०१७) : (१) पूिासींमती ठदलेल्या अिादाराींच ेऊस वपकाींसह सिाच 
वपकाींचे सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या िषाातील सुक्ष्म मसींचनाच ेअनुदान िलींबबत होते. 
(२) ऊस वपकाच े१६ जिल्हयातील सुक्ष्म मसींचनाच ेअनुदान िलींबबत होते. 
(३) सुक्ष्म मसींचनाचे िलींबबत अनदुान देण्यासाठी सन २०१६-१७ या आधथाक िषाात रु.१९४.६७ 
को्ी एिढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला असून अनुदानाची रक्कम शेतकऱयाींच्या बाँक 
खात्यािर िमा करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शतेिऱयाांच ेसुक्ष्म ससांचनाचे प्रलांबबत अनुदानाबाबत 
(४४)  ३०४८८ (१५-०४-२०१७)    श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ याींना सुक्ष्म मसींचन सींच बसविण्यासाठी सन २०१३-१४ या दोन िषाामधील 
सुमारे १८५ को्ी रुपयाींचे अनुदान िलींबबत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगान े
ननधीची तरतूद करून सदर िलींबबत अनुदान शतेकऱ याींना िा्प करण्याबाबत कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (०७-०६-२०१७) : (१) सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या िषाातील सुक्ष्म 
मसींचनाच,े पूिासींमती ठदलेल्या िस्तािाच ेरु.१७८ को्ी एिढ्या रक्कमेचे अनुदान िलींबबत होत.े 
(२) सुक्ष्म मसींचनाच े िलींबबत अनुदान देण्यासाठी आिश्यक ननधी सन २०१६-१७ या िषाात 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

तुळिापूर-नागपूर (ता.आणी, जि.यवतमाळ) या महामागाावरील िोसदनी  
घाटात होणारे अपघात रोखण्यािरीता उपाययोिना िरण्याबाबत 

(४५)  ३०५०० (१५-०४-२०१७)    श्री.ख्वािा बेग, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आणी येथील तुळिापूर-नागपूर महामागाािरील कोसदनी घा् िाहतुकीसाठी धोकादायक 
झाला असून घा्ात सातत्याने अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर महामागाािरील घा्ाची शासनाने पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषा काय आहेत, तदनुसार सदर घा्ात अपघात होिू नये 
म्हणून शासनान ेकोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे,   
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटील (०६-०६-२०१७) : (१) आणी येथील तळुिापूर-नागपूर महामागाािरील 
कोसदनी घा्ात सन २०१५ ते माचा २०१७ अखेर ८ अपघात झाल्याची नोंद आहे. 
(२) ि (३) सदर घा्ात दोन्ही बािून ेअपघात ििण के्षत्रात िारींभ दशािणारे तात्पुरते सूचना 
फलक लािण्यात आलेले आहेत. तसेच भारतीय राषट्रीय रािमागा िाधधकरण याींचमेाफा त 
रा.म.३६१ चा बु्ीबोरी ते िधाा हया भागाच्या चौपदरीकरणाच्या िकल्प ननविदास्तरािर असून 
त्यामध्ये घा्ाच्या सुधारणेचा िाि समाविष् आहे. 
(४) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

मराठवाडा या मागास भागातील बरेोिगार शतेिऱयाांना  
रोिगाराची सांधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

 

(४६)  ३०५१४ (१५-०४-२०१७)    श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मराठिाडा या मागास भागातील बेरोिगार शेतकऱयाींना रोिगाराची सींधी उपलब्ध करून 
देण्यासाठी दधू व्यिसाय हा िोडव्यिसाय म्हणून शासनान ेउपाययोिना केल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने कोण-कोणत्या उपाययोिना राबिून त्याींची अींमलबिािणी केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. महादेव िानिर (१४-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील ग्रामीण भागात रोिगाराच्या सींधी उपलब्ध करुन देणे तसेच, दधू उत्पादनास 
चालना देण्यासाठी खालील िमाण ेविविध योिना राज्यात राबविण्यात येत आहेत. 
 

१. राज्यस्तरीय योिना-सिासाधारण ि अनुसूधचत िाती उपयोिनेंतगात ०६/०४/०२ 
दधुाळ सींकरीत गायीाम्हशीचे ग् िा्प 

२. जिल्हास्तरीय योिना - अनुसूधचत िातीच्या लाभाथ्यायाांना ०२ दधुाळ सींकरीत 
गायीाम्हशीींचे ग् िा्प करणे 

३. जिल्हास्तरीय योिना- िनिाती के्षत्र योिनेंतगात ०४/०४/०२ दधुाळ सींकरीत 
गायीाम्हशीचे ग् िा्प 

४. मराठिाडा पॅकेि अींतगात िालना जिल्हयात ०२ देशीासींकरीत गायी आणण ०२ 
म्हशीींचे ग् िा्प 

५. कें द्र पुरस्कृत राषट्रीय पशूधन अमभयानाींतगात पशुधनाचा विमा उतरविणे 
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६. कें द्र पुरस्कृत राषट्रीय पशधून अमभयानाींतगात विदयुतचमलत कडबाकूट्टी 
यींत्राच ेिा्प तसेच मुरघास बनविण्याचे युनन् स्थापन करणे 

७. जिल्हा िावषाक योिनेंतगात शेतकऱयाींच्या के्षत्रािर िैरण उत्पादनासाठी उत्तेिन 
ि विशेष पशुधन उत्पादन कायाक्रम  

८. राषट्रीय कृवष विकास योिनेंतगात कृवष विभागामाफा त राबविण्यात येत 
असलेला गनतमान िैरण विकास कायाक्रम 

९. राषट्रीय कृवष विकास योिनेंतगात मुरघास बनविण्याचे युनन् स्थापन करणे 
१०. राषट्रीय कृवष विकास योिनेंतगात कृवष विभागामाफा त राबविण्यात येत 

असलेला हायड्रोपोननक तींत्रज्ञानाने िैरण उत्पादन कायाक्रम. 
(३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील पशुपालन योिना मान्यते अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
(४७)  ३०७७६ (१५-०४-२०१७) श्री.तानािी सावांत : सन्माननीय पशसुांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नव्याने पशुपालन व्यिसायात येणाऱयास सिासाधारण घ्काींसाठी आखण्यात 
आलेली सुमारे रूपये ३०० को्ीींची िभािी योिना मान्यतअेभािी िलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनान े चौकशी करून सदर योिना मींिूर करण्याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. महादेव िानिर (१४-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) िश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

नागपूर येथील महात्मा रु्ले मािेटला अत्याधुतनि शॉवपांग िाम्प्लेकस बनववण्याबाबत 
(४८)  ३०८०९ (१३-०४-२०१७)    श्री.प्रिाश गिसभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मध्य भारतातील सिाात मोठा भािीपाला बािार महात्मा फुले माके्ला 
अत्याधुननक शॉवपींग कॉम् प्लेक्स बनविण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अिुनही विकास कामाींना सुरूिात करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विकास कामाींना सरुूिात केव्हापयांत करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंर र्डणवीस (२३-०६-२०१७) : (१) नागपूर महानगरपामलकेच्या सन २०१२-२०१३ च्या 
अींदािपत्रकास मींिुरी िदान करताना महात्मा फुले माके्ची उभारणी करण्याचा ननणाय, 
नागपूर महानगरपामलकेने घेतला आहे. 
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(२), (३) ि (४) महात्मा फुले माके् ननमााण कररता आिश्यक िागेपैकी ४.३० एकर िागा 
कृषी उत्पन्न बािार सममती, नागपूर चा दयु्यम बािार म्हणून घोवषत असल्याने ि ही िागा 
कृषी उत्पन्न बािार सममती, नागपूर याींच्या कब्ज्यात आहे. 
      सदरहू िकरण उच्च न्यायालयात रर् याधचका क्रमाींक ७६५/२००२,  क्रमाींक  
३६१६/२००९ ि क्रमाींक २२८/२०१२ अन्िये दाखल असून, िकरण न्यायिविषठ असल्यान,े 
मा.उच्च न्यायालयाच्या ननणायानींतर पुढील कायािाही करणे योग्य राहील असे अमभिाय 
सहकार ि िस्त्रोदयोग विभागान ेठदलेले आहेत. त्यामुळे विकास कामाींना सुरुिात झालेली नाही. 

___________ 
 

राज्यात घरपट्टी व अन्य िराांचे माध्यमातून िमा होणारा िर  
सशक्षिाांशी सांबांधीत बाबीवर खचा होणेबाबत 

 

(४९)  ३४१२३ (०३-०१-२०१३)  डॉ. अपूवा हहरे : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात मनपाा नपाा ग्रामपींचायतीींकडून िसलु केल्या िाणाऱया घरपट्टी ि अन्य विविध 
कराींचे माध्यमातून नागररकाींकडून, मशक्षण कराची िसलुी केली िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स्िरुपाच्या मशक्षण कराच ेमाध्यमातून गत १० िषाात शासनाकड े क्रकती 
महसुल िमा झालेला आहे, 
(३) िश्न भाग (२) नुसार िमा झालेल्या मशक्षण कराींपैकी क्रकती ननधी मशक्षण के्षत्रािर िा 
शैक्षणणक कामकािासाठी खचा करण्यात आला आहे,  
(४) मशक्षण करापो्ी िमा झालेला महसुला कर मशक्षणाशी सींबींधधत बाबीींिरच खचा व्हािा, 
याबाबत शासनाच ेधोरण काय आहे ? 

श्री. ववनोद तावड े(२०-०६-२०१७) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) मशक्षण कराच्या माध्यमातून गत १० िषाात रु. ३५०२.०६ को्ी इतका महसूल शासनाकड े
िमा झालेला आहे. 
(३) ि (४) मशक्षण करादिारे िमा होणारा सिा ननधी राज्याच्या एकबत्रत ननधीत िमा होतो, 
खचााचे अींदाि तयार करताना आिश्यकता ि साधनसींपत्तीचे अींदाि घेऊन ननरननराळ्या 
विभागाींना वित्त विभागाकडून ननधी उपलब्ध करुन ठदला िातो.    

___________ 
 

राज्यातील महानगरपासलिा व नगरपासलिा िमाचाऱयाांच्या समस्याांबाबत 
 

(५०)  ३७०८५ (१६-०५-२०१३)   श्री. गोपीकिसन बािोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्रातील अनक महानगरपामलका ि नगरपामलकाींमध्ये मोठया िमाणािर अस्थाई 
कमाचारी कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या १५ िषाापासून महानगरपामलका ि नगरपामलकेतील अस्थाई कमाचारी 
शासकीय सेिेत कायम करण्याची िारींिार मागणी करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अस्थाई कमाचाऱयाींना शासकीय सेिेत कायम करण्यासाठी शासनातफे काय 
कारिाई करण्यात येत आहे, 
(४) राज्यातील िन विभागाने ५००० अस्थाई कमाचारी शासकीय सेिेत कायम केले, त्या 
धरतीिर महानगरपामलका ि नगरपामलका कमाचाऱयाींना कायम करण्याचा शासनाचा विचार आहे 
काय, 
 

श्री.देवेंर र्डणवीस (१९-०६-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) शासन ननणाय, नगर विकास विभाग, ठदनाींक ०५/०७/२०१६ अन्िये राज्यातील तालकुा 
मुख्यालयाच्या ठठकाणी नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या नगरपररषदाानगरपींचायतीमध्ये 
अस्थाई कमाचाऱयाींना सामािून घेण्यासींदभाात आदेश ननगाममत करण्यात आले आहेत. 
 

___________ 
 
 
 

 
 
 
ववधान भवन :   उत्तमससांग चर्वहाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
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मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


