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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी  
 
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

 
राज्यातील िाही भटक्या ववमुक्त्याांच्या िाही सांघटनाांनी राज्य शासनािड े 

ववववध महत्वाचे तनवेदन प्राप् त ाा्याााात 
  

(१)  ३३२९ (१७-०४-२०१५).   श्री.हररससांग राठोड, डॉ.सुधीर ताांा,े श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय ववमुक्त जाती  भटक्या जमाती  ततर मागासवगफ व ववशेष 
मागास प्रवगफ ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यशिींतराि मुक्त िसाहत योजनेमध्ये बदल करुन सुलभता आणणे, एस.सी, एस.्ी. च्या 
शशषयितृ्तीच्या प्रमाणात व्हीजेएन्ीच्या विद्यार्थयाांना शशषयितृ्ती द्या, जात पडताळणीसाठी 
भ्क्या विमुक्ताींसाठी लािलेली १९६१ च्या पुराव्याची अ् शशथिल करा, िसींतराि नाईक 
महामींडळास प्रततिर्ष ५०० को्ीची तरतूद करा इत्यादी मागणयाींबाबत राज्यातील काही भ्क्या 
विमुक्ताींचे काही सींघ्नाींनी राज्य शासनाकड े तनिेदन ददल्याच े जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशषनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीच्या बाबतीत शासन काही कायषिाही करणार आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायषिाही केली नसल्यास, त्याची सिषसाधारण कारणे काय ? 
  
श्री. राम सशांदे (२९-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) शासनास प्राप्त झालेल्या तनिदेनाींच्या अनुर्ींगान ेशासनस्तरािर विचार वितनमय सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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पुणे महापासलिा आधथफि सांिटात सापड्याााात 
  

(२)  ३६७९ (१०-०४-२०१५).   अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.अतनल भोसले, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.प्रिाश 
गजसभये, श्री.अब्दु् लानान दरुाफणी : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात बाींधकाम के्षत्रातील मींदीसदृश्य पररस्स्िती, एलबी्ी रद्द करणयाची राज्य शासनान े
केलेली घोर्णा, जिाहरलाल नेहरु नागरी पनुतनषमाषण योजनचेा (जेएनएनयुआरएम) िाींबलेला 
तनधी आदद कारणामळेु पुणे महापाशलका आथिषक सींक्ात सापडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुणे महापाशलका के्षत्रात कायाषस्न्ित केलेले प्रकल्प पूणष व्हािेत म्हणून शासनाने 
कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायषिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०७-२०१७) : (१) ि (२) राज्य शासनान ेजिाहरलाल नेहरु राषरीय 
नागरी अशभयानाच्या मूळ फेज अींतगषत मींजूर ११ प्रकल्पाींसाठी रु.१०५८.४१ को्ी तनधी वितरीत 
केला आहे. याव्यततररक्त सदर अशभयानाच्या राींझझशन फेज अींतगषत पुणे शहाराच्या २ 
प्रकल्पाींना मान्यता ददली असून त्यासाठी रु. २१७.१६ को्ी तनधी पुणे मनपास वितरीत केला 
आहे. 
     बीएसयुपी (स्री् व्हेंडर, इनशस्ु, िारज े पुनिषसन) ि ५०० बसेस या घ्कातील तीन 
प्रकल्पाींचा अस ेरुपये ३३४२.३८ लाख इतका तनधी उपलब्ध होणेसाठी पाठपुरािा सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांाईतील सीआराडे तसेच पयाफवरण ववषयि तनयमाााात 
  

(३)  ४७९४ (०९-०४-२०१५).   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबईतील सीआरझडे तसेच पयाषिरण विर्यक तनयमामध् ये सुधारणा कन न सागरी रस् ते 
प्रकल् पाींना मींजुरी देण याकररता ददनाींक १० जानेिारी, २०१५ रोजी िा त् यासुमारास बकठक सींपन् न 
झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर बकठकीमध् ये कोणते तनणषय घेण यात आले, 
(३) सदर तनणषयाींच् या अनुर्ींगान े मुींबईतील सागरी रस् ते प्रकल् प सुरु करण यासाठी राज् य 
शासनाकडून कोणती तातडीची कायषिाही केली िा करण यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीही कायषिाही केलेली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०७-२०१७) : (१) त े (४) कें द्र शासन ि पयाषिरण मींत्रालयाकडील 
ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१५ रोजीच्या अथधसूचनेन्िये ददनाींक ६/१/२०११ रोजीच्या अथधसूचनेतील 
तरतूदीींमध्ये सुधारणा करणेत आलेली असून त्यामध्ये अपिादात्मक पररस्स्ितीत सीआरझडे 
के्षत्रामध्ये भराि करुन रस्त्याचे बाींधकाम अनुजे्ञय करणेत आलेले आहे. त्यानुसार मुींबईतील 
कोस््ल रोडचे बाींधकाम अनुजे्ञय झालेले आहे. सदर प्रकल्पास महाराषर कोस््ल झोन 
मॅनेजमें् ॲिॉरर्ी/ कें द्र शासनाच्या पयाषिरण ि िन मींत्रालयाची मान्यता घेिून बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेकडून कोस््ल रोडचे बाींधकाम सुरु करणेत येणार आहेत. 
  

___________ 
  

औरांगाााद शहरातील गुांठेवारी वसाहती व सातारा देवळाई पररसरातील  
अनधधिृत ााांधिामे तनयसमत िरण्याााात 

  

(४)  ११७९७ (२३-१२-२०१५).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दु् लानान दरुाफणी, श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सभुाष ााांाड, श्री.सांजय दत्त, प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ७४५५ ला ददनाींक २९ जुलक, २०१५ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाषत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनथधकृत बाींधकामे तनयशमत करणयासाठी मुींबई महापाशलका आयुक्ताच्या 
अध्यक्षतेखालील सशमतीने ददलेला अहिालानसुार शासनस्तरािरील सशमतीच्या अहिालािर 
तनणषय घेणयाचा विचार पूणष झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरच्या शशफारशीमुळे राज्यातील ७० त े७५% अनथधकृत बाींधकामे तनयशमत 
होणयास मदत होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, औरींगाबाद शहरातील गुींठेिारी िसाहती ि सातारा देिळाई पररसरातील 
अनथधकृत बाींधकाम े तनयशमत होणार असल्यान े सिष सामान्य नागररकाींच े नुकसान होणार 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, औरींगाबाद महापाशलकेत नव्याने समाविष् झालेल्या सातारा-देिळाई भागात 
मूलभूत सेिा-सुविधा उपलब्ध करुन देणयाच्यादृष्ीन े सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 
करणयाकररता प्रकल्प व्यिस्िापन सल्लागार (पीएमसी) नेमणयाचे महापाशलका प्रशासनान े
तनस्श्चत केले असून याबाबतचा प्रस्ताि प्रशासनाकडून सिषसाधारण सभेसमोर ठेिणयात आला 
असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 

 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) राज्यातील अनथधकृत बाींधकामे तनयशमत 
करणयासाठी मुींबई महानगरपाशलका आयुक्ताींच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीने ददलेला अहिाल 
तत्ित: शासनान ेस्स्िकृत केलेला आहे. तिावप, या अनुर्ींगाने तनस्श्चत केलेले धोरण राबविणेस 
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मा.उच्च न्यायालयाने मनाई केल्याने याबाबत महाराषर प्रादेशशक तनयोजन ि नगर रचना 
अथधतनयमात शासनान ेआिश्यकत्या सुधारणा करुन महाराषर अथधतनयम XXXII of २०१७ 
पाररत केलेला आहे. उक्त अथधतनयमातील कलम १५८ अन्िये तनयम तयार करणयाची 
कायषिाही सुरु आहे. 
(२) ही बाब आताच तनस्श्चतपणे साींगता येणार नाही. 
(३) उक्त अथधतनयमातील सुधारणा तसेच या अन्िये तयार केलेले तनयम विचारात घेऊन 
ददनाींक ३१/१२/२०१५ पुिीची बाींधकामे तनयशमत होऊ शकतील. 
(४) होय. 
(५) तुताषस याबाबत शासनस्तरािरुन कायषिाही अपेक्षक्षत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर महानगरपासलिेच्या शाळाांमधील ववद्याथी व सशक्षिाांच्या ववववध मागण्याांााात 
 

  

(५)  १५२९५ (२९-०४-२०१६).   श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाशलकेच्या शाळाींमधील विद्यािी ि शशक्षकाींच्या विविध मागणयाींबाबतच े
नागपूर महानगरपाशलका शशक्षक सींघ नागपूर याींच े तनिदेन नागपूर विभागाच्या 
लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ०८ जानेिारी, २०१६ रोजी शासनास पत्र पाठिून तनिेदनातील 
मागणयाींबाबत तनणषय घेणयासींबींधी विनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनिेदनातील मागणयाींबाबत शासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३०-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) या तनिेदनातील एकूण १ ते १२ मागणयाींपककी मागणी क्र. २ बाबत, “शासन तनणषय 
ददनाींक ७ जुलक, २०१५ नुसार अनदुानाचे सूत्र तनस्श्चत करणयात आलेले आहे. कोणातही बदल 
करणयात आलेला नाही.” असे शालेय शशक्षण विभागान ेत्याींच्या अहिालात नमूद केले आहे. 
     उिषररत मुद्याींच्या अनुर्ींगाने, मा.शशक्षक आमदार महोदय याींनी, मा.महापौर, नागपूर 
महानगरपाशलका याींचेसोबत अपर आयुक्त, उप आयुक्त, शशक्षणाथधकारी तसेच शशक्षण 
विभागातील सींबींथधत अथधकारी/ कमषचारी याींची विशेर् बकठक ददनाींक १९/०५/२०१६ ला घेिून 
प्रस्तुत तनिदेनातील मुद्याींबाबत चचाष केली ि यािर कायषिाही सुध्दा सुरु करणयात आल्याच,े 
आयुक्त, नागपूर महानगरपाशलका याींच्या अहिालात नमूद करणयात आले आहे. 
  

___________ 
  



वि.प. ७ (5) 

 
राज्यातील मागासवगीय समाजातील ४० टक्िेपेक्षा जास्त अपांगत्व  

असले्या व्यक्तीांना मोर्त घरे देण्याााात 
 

  

(६)  १५५८६ (२७-०४-२०१६).   श्री.ख्वाजा ाेग, अॅड.राहुल नाविेर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मागासिगीय समाजातील ४० ्क्केपेक्षा जास्त अपींगत्ि असलेल्या सिषच 
व्यक्तीींना मोफत घर देणयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािािर शासनाचा अींततम तनणषय झाला आहे काय, सदर प्रकरणी 
शासनाने कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार ाडोले (३०-०६-२०१७) : (१) ि (२) रमाई आिास घरकुल योजनेंतगषत घरकुलाचा 
लाभ शमळणेकरीता अनसुूथचत जातीींमधील ज ेअपींग लाभािी दाररद्रय रेर्ेखाली नाहीत, ज्याींच े
अपींगत्ि ४०% पेक्षा अथधक आहे ि िावर्षक उत्पन्न एक लाखापयांत आहे. अशा अपींग 
लाभार्थयाांना ते सदर योजनेच्या उिषररत अ्ी ि शतीची पूतषता करीत असल्यास, त्याींना रमाई 
आिास घरकुल योजनेचा लाभ देणयात यािा असा तनणषय शासनस्तरािर घेणयात आला असून 
याबाबत शासन तनणषय क्र. रआयो-२०१५/प्र.क्र.४२०/बाींधकाम,े ददनाींक ३१/१२/२०१५ अन्िये 
आदेश तनगषशमत करणयात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 
राज्यातील आददवासी शाळाांना अनुदान उपलब्ध िरून देणेााात 

  

(७)  १६३०३ (२७-०४-२०१६).   डॉ.अपूवफ दहरे :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददिासी उपयोजन के्षत्रातील अनुदानास पात्र १०५ विनाअनुदातनत शाळाींना 
१०० ्क्के अनुदान वितरीत करणेबाबत महाराषर राज्य आददिासी उपयोजन के्षत्र 
विनाअनुदातनत शाळा कृती सशमती तसेच लोकप्रतततनधी (नाशशक) याींचकेडून मा.आददिासी 
विकास मींत्री महोदयाींकड ेददनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोजीच्या पत्रान्िये विनींती करणयात आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी उपाययोजना के्षत्रात गेली १० ते १२ िर्ाषपासून विनाअनुदान तत्िािर 
या शाळाींना अनुदान उपलब्ध कन न देणयाबाबत कोणता तनणषय घेतला आहे ि त्यानुसार 
अनुदान उपलब्ध कन न देणयात आले आहे काय, तसेच सींबींथधत विभागाकडून सविस्तर 
मादहती िेळेत उपलब्ध न झाल्यान े या शाळाींसाठी अनुदान देणेकरीता तनधीची तरतुद होऊ 
शकली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनुदानाच्या प्रततके्षत असलेल्या ह्या विनाअनदुातनत शाळाींना केव्हापयांत 
अनुदान उपलब्ध कन न देणयात येणार आहे, नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) शालेय शशक्षण विभागाने पात्र ठरविलेल्या शाळाींतील शासन तनणषय आददिासी 
विकास विभाग ददनाींक २६/७/२००४ मधील मागषदशषन सुचनाींमधील तनकर् पूणष करणाऱ्या 
आददिासी के्षत्र उपयोजना ि आददिासी बहूल के्षत्रातील विनाअनुदातनत प्रािशमक ि माध्यशमक 
शाळाींना आददिासी विकास विभागाच्या सहमतीन े आददिासी उपयोजनेतून अनुदान मींजूर 
करणयाचा तनणषय घेणयात आला आहे. 
      सदर शाळाींसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देणयासाठी सकारात्मक कायषिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
 

मुांाई ववमानतळ पररसरातील ाोपडपट्टी पुनवफसनाााात 
  

(८)  २०३८३ (२३-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, 
अॅड.अतनल परा, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबई विमानतळ पररसरातील झोपडपट्टीचा सव्हे कन न पुनिषसन करणयाच ेमा. मुख्यमींत्री 
याींनी जाहीर केले असताींनाही महापाशलकेच्या के/पूिष विभागान ेमरोळ पाईन झोपडपट्टीला पात्र-
अपात्र प्रकक्रयेची नो्ीस पाठविल्याने हजारो रदहिासी भयभीत झाले असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रदहिाशाींचे माहूल गाि येि े पुनिषसन करणयात येणार असनू रदहिाशाींचा 
त्यास विरोध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुनिषसनास रदहिाशाींचा विरोध असल्याने रदहिाशाींचे पररसरातच पुनिषसन 
करणयाबाबत कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) जनदहत याथचका क्रमाींक १४०/२००६ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालयाने पाररत केलेल्या आदेशानुसार, मुींबई शहरास पाणीपुरिठा करणाऱ्या जलिादहनीच्या 
दोन्ही बाजसू असलेली १० मी्र पयांतची अततक्रमणे तनषकाशसत करुन जागा मोकळी करणे 
अपेक्षक्षत आहे. 
     सदर आदेशास अनुसरुन मुींबईमध्ये विविध भागातनू जाणाऱ्या जलिादहन्याींच्या 
लगतच्या झोपडयाींचे सिेक्षण करणयात आले असून, के/पूिष विभागातील मरोळ पाईप लाईन 
जिळचा भाग हा विमानतळ पररसरात येता. सदर भागातील पात्र झोपडीधारकाींना 
कायमस्िरुपी पयाषयी घरे देणयाचे प्रस्तावित आहे. 
     मरोळ पाईप लाईन येिील सिष बाधीत झोपडीधारकाींना नो्ीस बजािणयात आली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदर पररसरातील पात्र झोपडीधारकाींना शासनाच्या प्रचशलत धोरणानुसार माहुल येिील 
उपलब्ध इमारतीमध्ये २२५ चौ.फु्ाची कायम स्िरुपी सदतनका देणयाबाबत सोडत काढणयात 
आली असून, सोडतीच्या िळेी काही झोपडीधारक उपस्स्ित होत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.प. ७ (7) 

मुांाई शहर व उपनगरातील मोिळे भनूांड, मैदान ेयाांच ेदेनभालीसाठी  
महापासलिेन ेिां त्राटदाराांची तनयुक्ती िे्याााात 

  

(९)  २०३८९ (२३-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.नारायण राणे, श्री.सुतनल तटिरे : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १५२९७ ला 
ददनाींक १६ माचष, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाषत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर ि उपनगरातील खाजगी सींस्िाना देखभालीसाठी ददलेले उद्यान,े उपिने, खेळ 
ि मनोरींजनाची मकदाने, रस्ता दभुाजके, मोकळे भखूींड ताब्यात घेणयाची प्रकक्रया मुींबई 
महापाशलकेन े सुरु केली असून २४४ पककी ८८ भूखींडाच्या देखभालीसाठी महापाशलकेन े २३ 
विभागाींमध्ये २१ कीं त्रा्दाराींची तनयुक्ती केली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मुींबई महापाशलकेतील विरोधकाींनी आके्षप घेतला असून भखूींड 
ताब्यात घेणयापूिीच कीं त्रा्दाराींची तनयुक्ती करु नये अशी मागणी केली आहे, याबाबत 
शासनाने चौकशी कन न कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददलेल्या 
आदेशानुसार बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने दत्तक तत्िािर ददलेल्या २१६ भूखींडाींपककी १५८ भूखींड 
महानगरपाशलकेने ताब्यात घेतले असून, उिषररत ५८ भूखींड परत घेणयाची प्रकक्रया सुरु आहे. 
     महानगरपाशलकेन े ताब्यात घेतलेली उद्याने ि मनोरींजन मकदाने कोणत्याही सींस्िेस 
देणयात आलेली नसनू, त्याींचे परररक्षण सद्य:स्स्ितीत महानगरपाशलकेमाफष त करणयात येत 
आहे. 
     तिावप, उद्यान ि मनोरींजन मकदाने याींच्या परररक्षणासाठीच ेतात्पुरत ेधोरण प्रस्तावित 
असून, त्यास महानगरपाशलकेच्या सुधार सशमतीने डडसेंबर, २०१६ मध्ये मान्यता ददली आहे. 
परींतु या तात्पुरत्या धोरणास महानगरपाशलकेची अद्यावप मान्यता शमळालेली नाही. 
प्रस्ताववत तात्पुरत ेपरररक्षण धोरण :- 
 सदर कालािधी दत्तक तत्त्िािर मानणयात येणार नाही. 
 सदर व्यिस्िा ११ मदहने ककीं िा दत्तक धोरणाला मान्यता शमळेपयांत ज ेअगोदर असेल 

तेिढ्या कालािधीसाठी राहील. 
 त्याअींतगषत भखूींड ११ मदहन्याींसाठी केिळ परररक्षणाकरीता सींस्िाींच्या ताब्यात देणयात 

येतील. 
 परररक्षणासाठी देणयात येणाऱ्या भूभागाींिर सिषसामान्य नागररकाींना प्रिशे ि सिष सोयी 

सुविधा तन:शुल्क देणे बींधनकारक असेल. 

     उद्याने ि मनोरींजन मकदाने दत्तक तत्त्िािर देणयाचे धोरण महानगरपाशलकेमाफष त 
सिांकर् विचार करुन पनुविषलोककत करणयात येत आहे. 
  

___________ 
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धुळे येथील सशक्षणाधधिारी िायाफलयाच ेवीज ाील थि्यामळेु 

महाववतरणाने वीज पुरवठा नांडीत िे्याााात 
  

(१०)  २०६१२ (२३-०८-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे येिील शशक्षणाथधकारी कायाषलयाच े िीज बील िकल्यामुळे महावितरणान े या 
कायाषलयाचा िीज पुरिठा खींडीत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तसेच िीजपुरिठा खींडीत केल्यान े शशक्षणाथधकारी कायाषलयाच्या प्रशासकीय 
कामकाजािर पररणाम झालेला ददसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: हे खरे आहे. सींगणक बींद असल्याने काही प्रमाणात व्यत्यय तनमाषण झाला 
होता. 
(३) िीज देयकाचा भरणा केल्याने, िीज पुरिठा सुरु करणयात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांाईतील अनधधिृत ााांधिामाााात 
  

(११)  २३६६१ (०४-०१-२०१७).   श्री.ववजय ऊर्फ  भाई धगरिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह 
पांडडत, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील विविध नागरी समस्याींसाठी महानगरपाशलकेच्या सींपकष  क्रमाींकािर येत असलेल्या 
तक्रारीींमध्ये सुमारे ७० हजार तक्रारी या अनथधकृत बाींधकामाींबद्दल आल्या असल्याचे तनदशषनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अनथधकृत बाींधकामाींपककी ५० ्क्के तक्रारी या कुलाष, गोिींडी ि चेंबूर या 
भागातील असल्याच ेतनदशषनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबई महानगरपाशलकेतील बी-िाडषच्या कायषके्षत्रात ि आजुबाजुच्या पररसरात 
असलेल्या बबल्डीींग नीं.१११, ९४/९६, ९५/९८, ५१,५५,३५/३७,३६,८७,७७,२३/२५,१७/१९ या झकेररया 
मस्स्जद स्री्, चािल गल्ली, क्रॉस लेन, मेनन िाडा, शमनरिा मेन्शन, काझी सय्यद स्री्, 
मस्स्जद बींदर (प), मुींबई या पररसरात अनथधकृत बाींधकाम केले जात असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले असून या कामाींना बी-प्रभागातील सींबींथधत 
सहाय्यक आयुक्त ि सहाय्यक अशभयींता याींच्यामाफष त सहकायष केले जात आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अनथधकृत बाींधकामाबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नुसार कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) ददनाींक ०१/०१/२०१६ ते ददनाींक ३१/१२/२०१६ या 
कालािधीत महानगरपाशलकेच्या १९१६ या सींपकष  क्रमाींकािर मुींबईतील विविध नागरी 
समस्याींसींदभाषत एकूण १४५९८ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     महानगरपाशलकेस एकूण प्राप्त तक्रारीींपककी कुलाष (एल िॉडष), गोिींडी (एम/पूिष) आझण 
चेंबूर (एम/पस्श्चम) या विभागाींतील अनथधकृत बाींधकामाींच्या तक्रारीींची सींख्या अनकु्रमे २४०२, 
७११ ि ४११ (२४.३३%) अशी आहे. 
(३) सदर पररसरातील अनथधकृत बाींधकामाींना “बी” प्रभागातील सींबींथधत सहाय्यक आयुक्त िे 
सहाय्यक अशभयींता याींच्यामाफष त सहकायष केले जात आहे हे खरे नाही. 
(४) ि (५) सदर पररसरातील अनथधकृत बाींधकामाींिर महानगरपाशलकेमाफष त पुढील प्रमाणे 
कारिाई करणयात येत आहे :- 
बा्डीांग नां.१११, चावल ग्ली 
     सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेमाफष त मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ च्या 
कलम ३५४(अ) अन्िये नो्ीस बजािणयात आली असून, महाराषर प्रादेशशक ि नगररचना 
अथधतनयम ५२/४३ अन्िये स्िातनक पोलीस स्िानकात गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. 
     सदर प्रकरणी मा.नगर ददिाणी न्यायालयाचा तनकाल पक्षकाराच्या बाजून े लागल्यान े
मा.उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणयात आले आहे. सदर प्रकरण न्यायप्रविषठ असनू 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पढुील कारिाई करणयात येणार आहे. 
बा्डीांग नां.९४/९६, चावल ग्ली 
     सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेमाफष त मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ च्या 
कलम ३५४(अ) अन्िये नो्ीस बजािणयात आली असनू, ददनाींक १०/०२/२०१५ रोजी 
महानगरपाशलका माफष त तनषकासन कारिाई करणयात आली आहे. 
     तिावप, सदर प्रकरण सध्या मा.नगर ददिाणी न्यायालय येि े न्यायप्रविषठ असून 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पढुील कारिाई करणयात येणार आहे. 
बा्डीांग नां.९५/९८, चावल ग्ली 
     सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेमाफष त मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ च्या 
कलम ३५४(अ) अन्िये नो्ीस बजािणयात आली असून, महाराषर प्रादेशशक ि नगररचना 
अथधतनयम ५२/४३ अन्िये स्िातनक पोलीस स्िानकात गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. 
     सदर प्रकरणी मा.नगर ददिाणी न्यायालयाने को ष् कशमशनरची नेमणूक केली असून, 
सदर प्रकरण सध्या मा.नगर ददिाणी न्यायालय येिे न्यायप्रविषठ आहे. मा.न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार पुढील कारिाई करणयात येणार आहे. 
बा्डीांग नां.५१, मेमनवाडा, गवळी मोह्ला 
     सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेमाफष त मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ च्या 
कलम ३५४(अ) अन्िये २३/१०/२०१५ ि ०६/११/२०१५ रोजी नो्ीस बजािणयात आली असून, 
महाराषर प्रादेशशक ि नगररचना अथधतनयम ५२/४३ अन्िये नो्ीस बजािणयात आली आहे. 
     तिावप, सदर प्रकरण सध्या मा.नगर ददिाणी न्यायालय येि े न्यायप्रविषठ आहे. 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पढुील कारिाई करणयात येणार आहे. 
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बा्डीांग नां.५५, मेमनवाडा, गवळी मोह्ला 
     सदर प्रकरणी महानगरपाशलकेमाफष त मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ च्या 
कलम ३५४(अ) अन्िये नो्ीस बजािून ददनाींक ०१/०८/२०१६ रोजी सदर अनथधकृत बाींधकाम 
तनषकाशसत करणयात आले होते. तसेच, ददनाींक २२/०९/२०१६ रोजी पुन:श्च तनषकासन कारिाई 
करणयात येणार होती. परींत,ु त्याविरोधात इमारतीतील रदहिाशाींनी मा.नगर ददिाणी 
न्यायालयात दािा दाखल केला असून सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रविषठ आहे. 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पढुील कारिाई करणयात येणार आहे. 
बा्डीांग नां.३५/३७, तनशानपाडा, क्रॉस लेन 
     सदर इमारतीिर तनषकासन कारिाई सुरु असनू इमारतीच े िरील चार मजले पूणषत: 
तनषकाशसत करणयात आले आहेत. 
बा्डीांग नां.३६, तनशानपाडा, क्रॉस लेन 
     सदर दठकाणी कोणतेही अनथधकृत बाींधकाम काढलेले नाही. 
बा्डीांग नां.८७, मेमनवाडा, समनारा मॅन्द्शन 
     सदर इमारतीला मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ च्या कलम ३५४(अ) अन्िये 
नो्ीस बजािनू सदर इमारतीच्या अनथधकृत विभागज शभींती तनषकाशसत करणयात आल्या 
असून, सदर इमारत िास्तव्यास तनरुपयोगी आहे. 
बा्डीांग नां.७७,  मेमनवाडा, समनारा मॅन्द्शन 
     सदर इमारतीला ददनाींक २४/०१/२०१५ रोजी मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ 
च्या कलम ३५४(अ) अन्िये नो्ीस बजािून ददनाींक ३१/०१/२०१५ रोजी अनथधकृत बाींधकाम 
तनषकाशसत करणयात आले, तद्नींतर पुन्हा बाींधकाम सुरु असल्यामुळे ददनाींक २६/०२/२०१५ 
रोजी तनषकासन कायषिाही करणयात आली ि एमआर्ीपी नो्ीस बजािणयात आली. 
     सदर प्रकरणी मा.नगर ददिाणी न्यायालयाने स्िथगती आदेश असून, मा.न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार पुढील कारिाई करणयात येणार आहे. 
बा्डीांग नां.२३/२५, िााी सय्यद स्रीट 
     सदर इमारतीच्या ३, ४, ५ ि ६ व्या मजल्याला मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम 
१८८८ च्या कलम ३५१ अन्िये ददनाींक २९/०३/२०१६ रोजी नो्ीस बजािणयात आली असून, 
सदर प्रकरणी मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारिाई करणयात येणार आहे. 
बा्डीांग नां.१७/१९ िााी सय्यद स्रीट 
     सदर इमारतीच्या ३, ४ ि ५ व्या मजल्याला मुींबई महानगरपाशलका अथधतनयम १८८८ 
च्या कलम ३५४(अ) अन्िये ददनाींक ०८/०५/२०१५ रोजी नो्ीस बजािून ददनाींक १४/०५/२०१५ 
रोजी तनषकासन कारिाई करणयात आली ि ददनाींक ०२/१२/२०१५ रोजी एमआर्ीपी कलम 
५२(४३) अन्िये गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. 
     सदर प्रकरणी मा.नगर ददिाणी न्यायालयाचे स्िाथगती आदेश आहे, सबब 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार पढुील कारिाई करणयात येणार आहे. 
   

___________ 
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पुणाफ (जज.परभणी) येथील ाुध्दववहारास तनधी उपलब्ध िरून देणेााात 
  

(१२)  २४४९४ (०४-०१-२०१७).   श्री.अब्दु् लानान दरुाफणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह 
पांडडत :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणाष (स्ज.परभणी) येिील डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर स्मारक ि बुध्दविहारास तीिषके्षत्राचा 
दजाष ि पयष् न विकासासाठी सामास्जक न्याय विभागामाफष त रुपये २.५ को्ी तनधी 
देणयाबाबतच ेआदेश तत्कालीन मा. मुख्यमींत्री याींनी ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ककती मुदतीत आथिषक मदत उपलब्ध कन न देणयात येणार आहे ? 
  
श्री. राजिुमार ाडोले (३०-०६-२०१७) : (१) नाही. 
      तत्कालीन मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी दद. १२/०७/२००९ रोजी परभणी स्जल्ह्यातील डॉ. 
बाबासाहेब आींबेडकर स्मारक ि बधु्दविहार सशमती, पुणाष पयष् न विकास प्रकल्पासाठी रु. २.५० 
को्ी इतका तनधी सामास्जक न्याय विभागाकडून देणेबाबत आश्िासन ददले होते. 
(२) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती िर्ाषतनशमत्त अनुसूथचत जाती 
ि निबौध्द घ्काींसाठी ऐततहाशसक ि साींस्कृततक दृष्या महत्िाची दठकाणे/ स्िळाींचा विकास 
करणयासाठी तनस्श्चत केलेल्या दठकाणाींमध्ये पूणाष बौध्दविहार, स्ज.परभणी येिील नतुनीकरण 
इ. कामाचा समािशे करणयास तत्ित: मान्यता देणयात आली आहे. सदर कामासाठी रु. १ 
को्ीचा तनधी मींजूर करणयात आला आहे. सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, परभणी 
याींच्याकडून दद. ०६/०९/२०१६ च्या पत्रान्िये बौध्दविहार, पूणाष, स्ज.परभणी येिील पयष् न 
स्िळाच े नकाशे ि अींदाजपत्रक तात्काळ सादर करणयाबाबत कायषकारी अशभयींता, सािषजतनक 
बाींधकाम विभाग, परभणी याींना कळविणयात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पुणे महापासलिेच्या हद्दीत आले्या २३ गावाांमधील जैववैववध उद्यानाांसाठी आरक्षक्षत 
टेिडयाांवर ााांधिामाांस परवानगी न देण्याााात 

  

(१३)  २४७३५ (०४-०१-२०१७).   आकिफ .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापाशलकेच्या हद्दीत आलेल्या २३ गािाींमधील ्ेकडयाींिर जकििकविध उद्यानाच े
आरक्षण मींजूर केलेले असताना आता त्यात बदल करुन बबडीपीच ेआरक्षण उठिून बाींधकामाींना 
परिानगी देणयाचा विचार शासन विचार करीत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सरसक् ्ेकडयाींिर बाींधकामाींना परिानगी देणयात येऊ नये यासाठी शासनान े
कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. ७ (12) 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) पुणे महानगरपाशलकेच्या िाढीि हद्दीच्या 
विकास आराखडयामधील बीडीपीच्या या आरक्षाणाबाबतचा तनणषय शासनाने ददनाींक ५/८/२०१५ 
च्या अथधसूचनेद्िारे अींततमत: जाहीर केला आहे. त्यानुसार या आरक्षणातील जागेत सक्षम 
प्राथधकरणाने दद. २१/३/२००५ पुिी मींजूर केलेली उप विभागणी/ रेखाींकन परिानगी/ बाींधकाम 
परिानगी प्रस्तािाखालील जागा तसेच परिानगीचे नतुनीकरण बीडीपी प्रस्तािामळेु न झालेल्या 
प्रस्तािातींगषतच्या जागा, पुनिषसन गािठाण/ प्रकल्पग्रस्त योजना/ इींददरा आिास योजना या 
अींतगषतचा विकास बीडीपी आरक्षणातून जागेत नसषरी, पाकष , इ. खुल्या स्िरुपाच ेिापर तसेच 
४% बाींधीि के्षत्र मयाषदेतील बायोडायव्हरशस्ी ररसचष सें्र जमीनधारकाींना अनुजे्ञय केलेले 
आहेत. तसचे महानगरपाशलकेच्या/ शासकीय जागा असल्यास ऐततहाशसक सींग्रहालयासाठी ४% 
बाींधकाम अनुजे्ञय करणेत आलेले आहे. 
  

___________ 
  

मुांाई महापासलिेच्या जमा-नचाफचा गोषवारा स्थायी ससमतीला सादर  
िरण्यास ववलांा झाल्याबाबत 

 

(१४)  २४७६३ (०४-०१-२०१७).   श्री.जनादफन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाशलकेच्या जमा-खचाषचा गोर्िारा स्िायी सशमतीला सादर करणयास ८ िर्ाषचा 
विलींब झाला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाशलकेच्या लेखा सदोर् कायषपध्दतीची तपासणी इस्न्स्््यू् ऑफ चा ष्डष 
अकाऊीं ्स (आयसीएआय) या नामाींककत सींस्िेमाफष त करणयाचा ि त्यासाठी एक को्ी रुपयाींच े
शुल्क देणयाचा तनणषय स्िायी सशमतीने एकमताने घेतला असतानाही त्याची अींमलबजािणी 
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा् देणयाचा तनणषय झाला असताना त्याची अींमलबजािणी न करणाऱ्या 
अथधकाऱ्याींची शासनाने चौकशी करुन त्याींचेिर कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेन े ददनाींक ०१/०४/२००७ 
पासून उपास्जषत तत्िािरील दहेुरी लेखाींकन पध्दतीचा अिलींब केला. तसेच, सॅप या ERP 
Based कायषप्रणालीची अींमलबजािणी करणयात आली. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेचे एकीं दरीत व्यिहाराच े स्िरुप, जुन्या ि निीन लेखाींकन 
कायषपध्दतीत असलेली विशभन्नता, पूणषत: निीन असलेली सॅप सींगणकीय कायषपध्दती, सदर 
कायषपध्दतीचे पररपूणष ज्ञान प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कमषचाऱ्याींना अिगत नसणे, प्रत्यक्षात 
कामात उद्् ािलेल्या ताींबत्रक अडचणीींचे तनराकरण सींबींथधत ताींबत्रक सल्लागाराींकडून िेळीच न 
होणे अशा अनेक कारणाींमुळे लेखा ताळेबींदाच्या कामात अनके अडचणीींना सामोरे जािे लागले. 
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    तिावप, सन २००७-०८, २००८-०९, २००९-१० आझण २०१०-११ चे लेखे विदहत िेळेत पूणष 
करणयाकररता सन २०१०-११ या आथिषक िर्ाषत एक विशेर् मोदहम राबिून सॅप कायषप्रणालीत 
तयार केलेले िावर्षक लेखे महानगरपाशलका मुख्य लेखा पररक्षकाींना जानेिारी, २०११ ते जुलक, 
२०१२ या कालािधीत सादर करणयात आले आहेत. 
    तसेच, एवप्रल, २००७ ते माचष, २०१६ या कालािधीच्या माशसक जमा ि खचाषच्या एकबत्रत 
ि तनधी तनहाय गोर्िाऱ्याींच्या प्रत्यक्ष प्रती महानगरपाशलका मुख्य लेखा परीक्षण करुन स्िायी 
सशमतीस जानेिारी, २०१५ त ेजुलक, २०१६ या कालािधीत सादर करणयात आले आहेत. 
(२) महानगरपाशलकेच्या लेखा सदोर् कायषपध्दतीच्या तपासणीसाठी दद इस्न्स्््यू् ऑफ चा ष्डष 
अकाऊ ी्ं्स ऑफ इींडडया-ए.आर.एफ. या नामाींककत सींस्िचेी नेमणूक करणयाकररता ि त्यासाठी 
रु. ९० लाख अथधक १४.५% सेिा कर इतक्या रुपयाींचे शुल्क देणयाबाबत ददनाींक १६/१२/२०१५ 
रोजीच्या स्िायी सशमतीच्या बकठकीत ददलेल्या मींजुरीनसुार झालेल्या तनयुक्तीबाबत ि 
करारनाम्याची प्रत सींबींथधत सींस्िेस पाठिून सिष प्रशासकीय बाबीींची पूतषता करणयाकररता 
कळविणयात आले. 
      त्यानुसार दद इस्न्स्््यू् ऑफ चा ष्डष अकाऊ ी्ं्स ऑफ इींडडया-ए.आर.एफ. या 
सींस्िेकडून प्राप्त झालेल्या करारनाम्याची प्रत महानगरपाशलकेच्या विधी खात्याकडून कायदेशीर 
बाबीींची तपासणी करुन सींबींथधत सींस्िेस पुढील कायषिाहीकररता पाठविणयात आली आहे. 
(३) ि (४) दद इस्न्स्््यू् ऑफ चा ष्डष अकाऊ ी्ं्स ऑफ इींडडया-ए.आर.एफ. या सींस्िेकडून 
लेखा कायषपध्दतीची तपासणी करणयाच े काम सुरु करणयाबाबत महानगरपाशलकेमाफष त 
पाठपुरािा करणयात येत आहे.  
      तिावप, सींबींथधत सींस्िकेडून योग्य तो प्रततसाद प्राप्त होत नसल्यामुळे तसेच 
महानगरपाशलकेच्या मुख्य लेखा परीक्षकाींकडून िारींिार उपस्स्ित केल्या जाणाऱ्या लेखा 
द्पणयाींच्या अनुर्ींगाने लेख्याींमधील त्रु्ी आझण अतनयशमतता याींच े तनराकरण करणयाचे काम 
महापाशलका कमषचाऱ्याींमाफष त करुन घेणयात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात िाही िां पन्द्याांनी ऑनलाईन जुगार सुरु िे्याााात 
  

(१५)  २५१२२ (०४-०१-२०१७).   अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.अतनल भोसले, श्री.जयवांतराव 
जाधव, श्री.ख्वाजा ाेग :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जुगार या खेळािर बींदी असल्यान ेकाही कीं पन्याींनी ऑनलाईन तीनपत्ती सारखे 
जुगार गेम सुरु केले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे तरुण मलेु ि विद्यािी या खळेाकड े आकवर्षत झाले असून त्याींचे 
मानशसक स्िास्र्थय बबघडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर खेळ बींद करणयासाठी शासनाने कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१०-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     प्रस्तुत विर्याबाबत महाराषर राज्यातील सींबींथधत ४६ पोलीस घ्काींकडून प्राप्त 
अहिालानसुार कोणत्याही दठकाणी ऑनलाईन तीनपत्ती सारख े जुगार गेम सुरु असल्याचे 
तनदशषनास आलेले नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िे.ाी.सी. िां पनीन ेहजारो गुांतवणूिदाराांची िेलेली र्सवणुि 
  

(१६)  २५७६६ (०४-०१-२०१७).   डॉ.अपूवफ दहरे : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १९७६५ ला ददनाींक २७ 
जुलक, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाषत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नाशशक तसेच इतर विविध स्जल्ह्यात प्रचींड आथिषक फसिणूकीची व्याप्ती 
असलेल्या के.बी.सी. कीं पनी प्रकरणी राज्यातील विविध पोलीस ठाणेंतगषत १२ गुन्हे दाखल 
करणयात आलेले असून या गुन्ह्याचा तपासाचे काम पूणष झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तपासात एकूण ककती गुींतिणूकदाराींची ककती रकमेची फसिणूक झाल्याच े
तनषपन्न झाले आहे, 
(३) के.बी.सी. कीं पनी फसिणूक प्रकरणातील बराच पकसा मुख्य आरोपीींकडून अन्य व्यक्तीींच े
नािान े स्िािर ि जींगम मालमत्तेत गुींतिणयात आल्याचा आरोप फसिणूक झालेल्या 
गुींतिणुकदाराींकडून करणयात येत आहे ही बाब शासनाच्या तनदशषनास आली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत पोशलसाींनी तपास केला आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि 
त्यानुर्ींगान ेकोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(५) असल्यास, के.बी.सी.फसिणुक प्रकरणानींतरही अनेक खाजगी कीं पन्याींकडून आकर्षक 
परतफेडीच े आशमर् दाखिून हजारो गुींतिणूकदाराींची को्यािधी रुपयाींची फसिणुक होत 
असल्याच े पाश्िषभुमीिर शासनाकडून कोणती कठोर प्रततबींधात्मक उपाययोजना करणयात येत 
आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१०-०७-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) केबीसी कीं पनीन े केलेल्या 
फसिणुकीबाबत राज्यात पोलीस आयुक्त, नाशशक शहर/औरींगाबाद शहर आझण पोलीस 
अथधक्षक, जालना/परभणी/नाींदेड/बलुढाणा/दहींगोली/बीड/लातूर या दठकाणी एकुण २० गुन्हे दाखल 
आहेत. 
      राज्यात नाशशक शहर पोलीस स््ेशन आडगाींि येि े गुरनीं १५४/२०१४ भा.दीं.वि. कलम 
४२०, ४०६, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ५०७, १२० (ब) ३४, एमपीआयडी ॲक्् ३ ि ४ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास करुन दोर्ारोप पत्र मा. न्यायालयात 
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विशेर् को ष् केस क्र.०३/२०१४ दद. १०/१०/२०१४ आझण सदरील गुन्हयात पुरिणी दोर्रोप पत्र 
ददनाींक २१/१२/२०१६ रोजी दाखल केले असुन, नमुद गुन्ह्याचा अथधक तपास सीआरपीसी १७३ 
(८) प्रमाणे चालू आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास आथिषक गुन्हे शाखा, नाशशक शहर याींचकेडून 
करणयात येत आहे. 
      सदर गुन्ह्याचा तपास चालू असून, गुन्ह्यात अथधकचे आरोपी ि आरोपीताींची 
मालमत्ता  तनषपन्न होत असून अद्याप  पािेतो बेनामी मालमत्ता तनषपन्न झालेली नाही. 
       केबीसी फसिणूक प्रकरणातील अ्क आरोपी ि केबीसी कीं पनीचे नािािरील स्िािर ि 
जींगम मालमत्तेबाबत एमपीआयडी ॲक्् १९९९ कलम ३ ि ४ नुसार जप्त होिनू पुढील 
कायदेशीर कारिाई होणकरीता सक्षम अथधकारी म्हणुन उप स्जल्हाथधकारी, नाशशक याींची 
तनयुक्ती करणयात आलेली आहे. त्यानुसार गुींतिणुकदाराींना त्याींची गुींतिणुकीची रक्कम परत 
शमळिून देणेसाठीची पुढील कायदेशीर कायषिाही त्याींच ेमाफष तीन ेसुरु आहे. 
(५) शासन तनणषय, गहृ विभाग क्रमाींक एमआएस २०१५/प्र.क्र.५३७/पोल ११, दद. २३/७/२०१५ 
अन्िये राज्यात पााँझी स्कीमद्िारे जनतचेी फसिणुक करणाऱ्याींच्या विरोधात जनजागतीसाठी 
एफ.एम. िादहन्याींिर, केबल द्. व्ही दिारे जादहरात, रोडिरील जादहरात फलक, दकतनकामधील 
जादहरातीद्िारे तसेच कॉन्फरन्स/कायषशाळेदिारे जादहरात इत्यादीद्िारे जनजागतृी करणयाचा 
सूचना सिष पोलीस घ्काींस देणयात आल्या आहेत. 
  

___________ 
  

ि्याण-डोंबावली शहराांत ाेिायदा ााांधिाम ेहोत अस्याने नाडीकिनारी  
ततवराांच्या जांगलाची ित्तल ाा्याााात 

 (१७)  २५८२० (१६-१२-२०१६).   श्री.जनादफन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्फ  भाई 
जगताप :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबिली शहरात बेकायदा बाींधकामे होत असल्याने खाडीककनारी ततिराींच्या 
जींगलाची कत्तल होत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासकीय यींत्रणाींच्या दलुषक्षामळेु पयाषिरणाच्या दृष्ीने अत्यािश्यक असलेली 
जींगले नष् होणयाच्या मागाषिर असल्याचा तनषकर्ष कल्याण-डोंबबिली महापाशलकेच्या पयाषिरण 
अहिालात नोंदविणयात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी कन न कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३०-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सन २०१५-२०१६ चा पयाषिरण सद्यस्स्िती अहिाल कल्याण-डोंबबिली 
महानगरपाशलकेमाफष त तयार करणयात आला असून ददनाींक २६/०७/२०१६ रोजी 
महानगरपाशलकेच्या सिषसाधारण सभेस अिगत करणयात आला आहे. 
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     सदर अहिालातील जल पयाषिरणामध्ये खारफु्ीच े महत्त्ि विर्द केले असून 
खाडीककनारी भराि ्ाकून बाींधकाम केल्यास खारफु्ीची कत्तल होत,े असे सिषसाधारण मत 
व्यक्त केले आहे. परींतु अहिालात महानगरपाशलका के्षत्रातील नेमक्या दठकाणाींच े वििरण 
ददलेले नाही. 
     कल्याण-डोंबबिली शहराींत खाडीककनारी बेकायदा बाींधकामे होत असल्यास, त्यािर 
महानगरपाशलकेमाफष त कारिाई करुन ती तनषकासीत करणयात येतात. तसेच, खारफु्ीच्या 
उद्यानाींच ेसींरक्षण करणयाचा प्रयत्न महानगरपाशलकेकडून सातत्यान ेकरणयात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील न्द्यायालयात जव्हडडओ शुटीांगद्वारे गुन्द्हे दानल िरणेााात 
 

(१८)  २५८६१ (०४-०१-२०१७).   श्री.हररससांग राठोड, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील न्यायालयात ख्ला सुरु होताच पींच ि तक्रारदार पल्तात यासाठी राज्यात 
लिकरच स्व्हडडओ शु्ीींगद्िारे गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याची मादहती राज्याचे पोलीस 
महासींचालक श्री.प्रविण ददक्षक्षत याींनी ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास 
पींढरपुर (स्ज.सोलापूर) येिे ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पद्धतीच ेस्िरुप कशा प्रकारचे आहे ि त्याची अींमलबजािणी केव्हापासून 
करणयात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०७-२०१७) : (१) ि (२) गींभीर गुन्ह्यात कफयाषदी, पींच, साक्षीदार हे 
कफतुर होऊ नयेत म्हणुन त्याींची कफयाषद, जबाब इत्यादी बाबतच ेस्व्हडीओ शु्ीींग कराि,े अशा 
आशयाच्या सूचना सिष पोलीस आयुक्त/पोलीस अथधक्षकाींना पोलीस महासींचालक याींचे क्र. 
पोमसीं/२३/५४/डडजी्ल पुरािे/१२५३/२०१५ ददनाींक १२/१०/२०१५ च्या पररपत्रकान्िये देणयात 
आल्या आहेत. 
      सदर पररपत्रकातील सूचनाींची अींमलबजािणी राज्यातील सिष पोलीस आयुक्त/ पोलीस 
अधिक्षकाींनी सुरु केली आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही.  
  

___________ 
  

मुांाई महानगरपासलिा अांतगफत ४२ नाजगी ववनाअनुदातनत शाळाांना अनुदान देणेााात 
(१९)  २६०५१ (०४-०१-२०१७)  श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलका अींतगषत ४२ खाजगी विनाअनुदातनत शाळाींना १५ त े२० िर् ेपूणष 
होऊनही अनुदान शमळाले नाही, परींतू अन्य दोन शाळाींना महापाशलकेने अनुदान मींजूर केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एकाच प्रकारातील शाळाींमध्ये भेदभाि का करणयात आला आहे ि या ४२ 
शाळाींनाच अनुदान मींजूर का करणयात आले नाही, 
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(३) असल्यास, सदर ४२ शाळाींना महानगरपाशलकेच्याितीने अनुदान केव्हा देणयात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०७-२०१७) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या शशक्षण 
विभागाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या अनुदातनत शाळाींना शासनाकडून ५०% ि महानगरपाशलकेचे 
५०% अस े एकूण १००% अनुदान देणयात येत.े तिावप, सन २००१-२००२ या शकक्षझणक 
िर्ाषपासून महानगरपाशलकेन े त्याींच्या के्षत्रात मान्यता ददलेल्या खाजगी प्रािशमक शाळाींच े
अनुदान शासनाच्या अनुदानासाठी ग्राह्य धरले जाणार नसल्यामुळे सन २००४ नींतर 
महानगरपाशलकेने मान्यता ददलेल्या कोणत्याही शाळेस महानगरपाशलकेमाफष त अनुदान मींजूर 
करणयात आलेले नाही. 
     या दरम्यान अनुदानासाठी एकूण ४२ शाळाींनी अजष केले आहेत. त्यापककी बालमोहन 
शाळेची मान्यता सन १९४२ पासूनची असल्यान,े या शाळेस महानगरपाशलकेच्या शशक्षण 
सशमतीच्या मींजुरीने ५०% अनुदान सुरु करणयास मींजुरी ददलेली आहे. 
     तसेच, ददनाींक १७/०२/२०१० मध्ये महानगरपाशलकेने घेतलेल्या तनणषयानुसार, सन  
२००१-२००३ या कालािधीमध्ये महानगरपाशलकेने ज्या खाजगी शाळाींना मान्यता ददलेली आहे 
अशा ३३ शाळाींनाच महानगरपाशलकेच्या अ्ीसापेक्ष अनुदान मींजुर करणयात आले आहे, तसेच 
सदर तनणषय यापुढे इतर कोणत्याही शाळेला लागू होणार नसल्याचे महानगरपाशलकेमाफष त 
तनस्श्चत करणयात आले आहे. 
(३) ि (४) महानगरपाशलकेन ेसन २००१-२००२ नींतर मान्यता ददलेल्या शाळाींना शासनाकडून 
५०% अनुदान मींजूर केले जाणार नसल्याबाबतचा शासन तनणषय असल्यामळेु, अशा शाळाींना 
अनुदान मींजूर केल्यास येणाऱ्या आथिषक दातयत्िाची सींपूणष जबाबदारी महानगरपाशलकेिर 
पडणार आहे. 
     त्यामुळे बहृन्मुींबई महानगरपाशलका के्षत्रातील खाजगी व्यिस्िापकाींनी (इींग्रजी माध्यम 
िगळून) अनुदानासाठी अजष केलेल्या ४२ शाळाींना शासनाकडून ५०% अनुदानासाठी देणयाबाबत 
शासनाची भूशमका कळविणयाबाबत तसेच, या शाळाींच ेअनुदान प्रस्ताि शासनाचे अनुदान सूत्र 
लागू करणयासाठी, मुल्याींकनाच े तनकर् तनस्श्चत केल्याप्रमाणे मलु्याींकन/ पडताळणी करुन 
शासनाकड े पाठिािे ककीं िा कस े अििा पुढील अनुदान मुल्याींकन प्रकक्रयेत बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलका पररके्षत्रातील शाळाींना ऑनलाईन मुल्याींकन अजष सादर करणेस अनुमती देणे 
याबाबत शालेय शशक्षण ि कक्रडा विभागाच ेअशभप्राय मागविणयात आले आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यात पाणी टांचाईवर मात िरण्यासाठी रेन वॉटर हावेजस्टांग प्रि्प रााववण्याााात 
  

(२०)  २६७३६ (०३-०४-२०१७).   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाणी ी्ंचाईिर मात करणयासाठी रेन हािेस्स् ी्ंग प्रकल्प आठ स्जल्हयात 
राबविणयाचा तनणषय शासनान ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनणषयाच ेस्िरुप काय आहे, तद्नुसार रेन हािेस्स् ी्ंग प्रकल्पासाठी तनधीची 
तरतूद करणयात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायषिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
    
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ते (४) राज्यातील तनयोजन प्राथधकरणाींच्या विकास तनयींत्रण तनयमािलीमध्ये तसेच मींजूर 
प्रादेशशक विकास योजनाींच्या विकास तनयींत्रण तनयमािलीमध्ये पािसाचे पाणी साठविणयाच्या 
यींत्रणेची तरतूद करणयात आलेली आहे.  तनयमातील तरतूदीनुसार जमीन मालक/विकासकान े 
तशी तरतूद करणे आिश्यक आहे.  जमीन मालक/विकासक याींनी अशी तरतूद केली नसेल 
तर त्याींना शास्ती लािणेची तरतदू वितनयमामध्ये आहे.  याबाबतची अींमलबजािणी सींबींथधत 
प्राथधकरणाने कराियाची आहे. 
  

___________ 
  

तोतया मदहलेने पोलीस अधधिारी अस्याचे साांगून अनेिाांशी  
लग्न िरुन र्सवणूि िे्याााात 

  

(२१)  २६९०४ (१३-०४-२०१७)   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबई येिे पोलीस अथधकारी असल्याचे भासिून तीन व्यक्तीसोबत वििाह करणा-या 
मदहलेला कोपरखकरणे पोशलसाींनी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान अ्क केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तोतया मदहलेने पोलीस अथधकारी असल्याचे साींगून अनेकाींशी लग्न 
करुन फसिणूक केल्याच ेतनदशषनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी कन न उक्त मदहलेिर कोणती कारिाई केली 
िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०७-२०१७) : (१) ि (२) निी मुींबई येिे पोलीस अथधकारी असल्याच े
भासिून दोन व्यक्तीींशी वििाह करुन त्याींना फसिणाऱ्या मदहलेला माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
अ्क करणयात आली. 
(३) सदर प्रकरणी एक मदहलेविरुध्द कोपरखकरणे पोलीस ठाणे, निी मुींबई येिे गुन्हा रस्ज. नीं. 
४९८/२०१६ भादींवि कलम ४२०, १७०, १७१, ४६५, ४६८, ४७१, ५०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन 
मदहलेला अ्क करणयात आली आहे. गुन्हा न्यायप्रविषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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िळमनुरी (जज.दहांगोली) येथील ााळापूरमध्ये एिा तरुणाचा नून िरण्यात आ्याााात 
  

(२२)  २७०४१ (१३-०४-२०१७).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.जयवांतराव जाधव, 
श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (स्ज.दहींगोली) येिील बाळापूरमध्ये एका तरुणाचा खदानीत दगडाने ठेचून खून 
करणयात आल्याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणात मतृदेहाजिळ शलींब,ू हळद, मधाची बा्ली इत्यादी िस्त ु
आढळल्यान ेहा नरबळीचा प्रकार असल्याचा सींशय व्यक्त होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे तनषकर्ष काय 
आहेत ि त्यानुसार आरोपीींिर कोणती कारिाई करणयात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  हे खरे नाही. 
    गुन्ह्यात आरोपीने अनकतीक सींबींधाचे कारणािरुन पुजेचा बहाणा करुन मयत याचा खुन 
केल्याच ेि त्यात नरबळीचा प्रकार नसल्याचे तनषपन्न झाले आहे. 
(३) होय. 
    सदर प्रकरणी (आ) बाळापूर पोलीस स््ेशन येि ेगु.र.नीं. २८८/२०१६ भा.दीं.वि कलम ३०२, 
२०१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. तपासात गुन्ह्यात आरोपीने अनकतीक सींबींधाच े
कारणािरुन पुजचेा बहाणा करुन मयत याचा खुन केल्याचे ि त्यात नरबळीचा प्रकार 
नसल्याच े तनषपन्न झाले. सदर गुन्ह्यात २ आरोपीना अ्क केली असून त्यापककी एका 
आरोपीविरुध्द मा. न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल करणयात आले असून १ आरोपीविरुध्द 
पुरािा न शमळाल्यान ेसीआरपीसी कलम १६९ प्रमाण ेअहिाल सादर करणयात आला आहे. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

आणे (ता.जुन्द्नर, जज.पुणे) येथ ेअवैध वाळू वाहतिु प्रिरणात  
िमफचाऱ्याांना मारहाण िे्याााात 

(२३)  २७१८७ (१३-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डावनरे, 
श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-नगर महामागाषिरील आणे (ता.जुन्नर, स्ज.पुणे) येिे अिकध िाळू िाहतकु 
करणाऱ्या रकची तपासणी करताना महसूल विभागाच्या पिकातील तीन तलाठी कमषचाऱ्याींना 
मारहाण करुन जीिे मारणयाची धमकी ददल्याची घ्ना माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार गुन्हेगाराींिर कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िरील प्रकरणाबाबत आळेफा्ा पोलीस स््ेशन येिे गु.र.नीं.०४/२०१७ भा.दीं.वि. कलम ३५३, 
३२३, ४२७, ५०४, ५०६, ३४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करणयात आला असून सदर गुन्ह्यातील चार 
आरोपीींना गुन्ह्याचे कामी अ्क करणयात आली असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 
सदर गुन्ह्याचा तपास चालू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
  

आांतरजातीय वववाहाला प्रोत्साहन देऊन सोयी सुववधा उपलब्ध िरुन देण्याााात 
  

(२४)  २७४०६ (१५-०४-२०१७).   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  जाती व्यिस्िेच्या तनमुषलनासाठी आींतरजातीय वििाहाला प्रोत्साहन देऊन आींतरजातीय 
वििाह करणा-याींना आथिषक मदत, शकक्षझणक प्रिेश, शशषयितृ्ती, शासकीय नोकरीत आरक्षण 
इत्यादी अनके प्रकारच्या सोयी-सवुिधा उपलब्ध करुन देण यासाठी कायदेशीर तरतूद करणयाचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार ाडोले (३०-०६-२०१७) : (१) होय, याबाबत आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे 
याींचेकडून प्रस्ताि प्राप्त झाला आहे. 
(२) आींतरजातीय वििाहाला प्रोत्साहन योजनेमध्ये सुधारणा करणयासाठी प्राप्त प्रस्तािानसुार 
सींबींथधत विभागाच ेअशभप्राय घेऊन आिश्यक कायषिाही करणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
राज्यातील महामांडळावर अशासिीय सदस्याांच्या तनयुक्त्या िरण्याााात 

  

(२५)  २७५४६ (१२-०४-२०१७).   डॉ.अपूवफ दहरे :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील महामींडळािर अशासकीय सदस्याींच्या तनयुक्तीबाबत विविध राजकीय / 
सामास्जक के्षत्रातील लोकप्रतततनधी, अजषदार, खाजगी व्यक्ती ि सींघ्ना याींचेकडून प्राप्त 
तनिेदने/अजाांच्या अनुर्ींगाने सींबींथधताींचे पोलीस अथधकाऱ् याींकडून मागविणयात आलेले चारर्य 
पडताळणी अहिाल प्राप्त झाले आहेत काय, 
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(२)  असल्यास, उक्त् ा प्रस्ताि सादर करणयात येिून मा.राज्यपाल याींच्या मान्यतेन े
अशासकीय सदस्याींच्या तनयुक्त्या करणयासींदभाषत शासनान े कोणती कायषिाही केली िा 
करणयात येत आहे,  
(३)  नसल्यास, अहिाल केव्हापयांत प्राप्त होणे अपेक्षक्षत आहे तसेच विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार ाडोले (०४-०७-२०१७) : (१) अींशत: होय. याबाबतचा तपशशल खालीलप्रमाण े
आहे :-  
 
 

अ.क्र. महामींडळाचे नाींि अध्यक्ष/सदस्य 
म्हणून 
तनयुक्तीसाठी 
इच्छुक अजषदाराची 
सींख्या  

पोशलस पडताळणी 
अहिाल 
प्राप्त अप्राप्त 

१. महात्मा फुले मागासिगष 
विकास महाममींडळ 

४४ २८ १६ 

२. सादहत्यरत्न लोकशाहीर 
अणणा भाऊ साठे विकास 
महामींडळ 

८१ ४९  ३२ 

३. सींत रोदहदास चमोद्योग ि 
चमषकार विकास महामींडळ 

४१  २१  २० 

४. िसींतराि नाईक वि.जा.भ. 
ज. वित्त आझण विकास 
महामींडळ 

४३  २०  २३ 

५. महा.रा.इतर मागासिगीय 
वित्त आझण विकास 
महामींडळ 

३२  १५  १७ 

६. महा.रा.अपींग वित्त ि 
विकास महामींडळ  

३१  २०  ११ 

 
(२) िरील नमुद सहा महामींडळाींिर अध्यक्ष/सदस्य तनयुक्त करणयाबाबतचे प्रस्ताि 
मान्यतेसाठी सादर करणयात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मुांाई, पुणे, नागपूर या शहराांतील मेरो प्रि्पाांााात 
  

(२६)  २७५७७ (१३-०४-२०१७).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.नारायण राणे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, पुणे, नागपूर इत्यादी शहरातील िाहतकूीची समस्या सोडविणयासाठी अनेक मेरो 
प्रकल्पाींना मान्यता देणयात आलेली असून ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
काही प्रकल्पाींचे मा. पींतप्रधानाींच्या हस्ते भूमीपूजन करणयात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरतनहाय ककती ि कोणत्या मागाषिरील मेरो प्रकल्पाींना मान्यता देणयात 
आलेली आहे ि प्रकल्पतनहाय ककती तनधीची आिश्यकता आहे, 
(३) असल्यास, उक्त मेरो प्रकल्पाींना लागणारा तनधी कशाप्रकारे उपलब्ध करणयात येणार आहे 
ि सध्या ककती तनधी उपलब्ध करणयात आलेला आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाींच्या कामाींची सद्य:स्स्िती काय आहे ि सदर काम े ककती 
कालािधीत पूणष करणयाचे तनयोजन करणयात आलेले आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०४-०७-२०१७) : (१) ि (२) होय. मेरो मागष २ब, ४ ि ७ या 
प्रकल्पाींकरीता अनुक्रम े रु.१०९७० को्ी, रु.१४,५४९ को्ी ि रु.६२०८ को्ी एिढया तनधीची 
आिश्यकता असून मेरो-२अ साठी रु.६४१० को्ी तनधीची आिश्यकता आहे. 
      नागपूर मेरो रेल्िे प्रकल्पाच्या प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर ि ऑ्ोमोद्व्ह चौक 
ते शमहान या मागाषसाठी रु.८६८० को्ी तनधीची आिश्यकता असून पुणे मेरो रेल्िे प्रकल्पाच्या 
पीसीएमसी त ेस्िार गे् ि िनाज त ेरामिाडी या मागाषसाठी एकूण रु.१२२९८ को्ी तनधीची 
आिश्यकता आहे. 
(३) मेरो मागष २ब ि ४ या प्रकल्पाींची अींमलबजािणी मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राथधकरणाचा स्ित:चा तनधी ि अनुक्रम ेएशशयन डवे्हल्पमेन्् बाँक ि एशशयन ईन्रास्रक्चर 
इन्व्हेस््मेन्् बाँक याींच्याकडून कजष घेऊन करणयाच े तनयोस्जत आहे. सद्यस्स्ितीत सन  
२०१७-१८ करीता प्राथधकरणामाफष त मेरो मागष-२ब करीता रु.६४० को्ी ि मेरो मागष-४ करीता 
रु.५५६.६५ को्ी तरतूद करणयात आली असून मेरो मागष-७ साठी प्राथधकरणाचा सहभाग 
रु.२३२० को्ी, राज्य शासन ि कें द्र शासन याींच्याकडून अनुक्रमे रु.७३३.५ को्ी ि ३०२.५ को्ी 
ि राज्य शासन सहाय्य कजष रु.६०६ को्ी ि एशशयन डवे्हल्पमेन्् बाँक कजष सहाय्य रु.२२४६ 
को्ी अस ेएकूण रु.६२०८ को्ी तनधी उपलब्ध होणार आहे.  
    तसचे मेरो प्रकल्प २अ साठी प्राथधकरणाचा सहभाग रु.१८९२ को्ी, राज्य शासन ि कें द्र 
शासन याींच्याकडून दयु्यम कजष अनुक्रम े रु.७५७.५० को्ी ि २९२.५० को्ी ि राज्यशासन 
सहाय्य कजष रु.६६५ को्ी ि बाह्यसहाय्य/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय/ आींतरराषरीय कजष सहाय्य 
रु.२८०३ को्ी असे एकूण रु.६४१०.०० को्ी तनधी उपलब्ध होणार आहे.         
    नागपूर मेरो रेल्ि े प्रकल्पाकररता कें द्र शासन, राज्य शासन, स्िातनक 
सींस्िा/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय  याींच्याकडून  रु. ८६८० को्ी ि  कें द्र शासन, राज्य शासन, 
स्िातनक सींस्िा/बहुपक्षीय/द्विपक्षीय  याींच्याकडून रु.११४२० को्ीची तनधीची आिश्यकता 
असून आता पयांत नागपूर ि पुणे मेरो प्रकल्पाकरीता अनुक्रम ेरु.१५४६.८८ को्ी ि रु.२० को्ी 
तनधी वितरीत करणयात आला आहे.  



वि.प. ७ (23) 

(४) मेरो मागष २ब ि ४ करीता लिकरच कीं त्रा्दार तनयुक्त करणयाच े तनयोस्जत आहे. सदर 
मागष अनुक्रम ेमाहे २०२० ि जुलक, २०२१ पयांत पूणष करणयाच ेतनयोस्जत आहे. मेरो मागष ७ च े
स्िापत्य काम प्रगतीपिािर असून सल्लगाराची तनयुक्ती करणयात आली असून तनविदा 
मागविणयाच ेतनयोस्जत आहे. सदर प्रकल्प माहे डडसेंबर, २०१९ पयांत होण ेअपेक्षक्षत आहे. मेरो 
मागष-२अ स्िापत्य काम प्रगतीपिािर असून सदर प्रकल्पाच्या बाींधकामासाठी कीं त्रा्दारास 
कायाषदेश देणयाचे तनयोस्जत आहे.  

नागपूर मेरो रेल्िे प्रकल्पात ३३.३९५ कक.मी. व्हायडक्् आझण ३६ स्िानके, रोलीींग 
स््ॉक, रॅक्शनचे कीं त्रा् देणयात आले असनू ६.७५२ ककमी व्हायडक्् ि ८ स्िानकाींच्या कामच े
कीं त्रा् देणयाच े काम अींततम ्प्प्यात असून प्रायारर्ी सेक्शन सन २०१७ मध्ये कायाषस्न्ित 
करणयाचे प्रस्तावित आहे. सदर प्रकल्पाची ३७.३४% कामे पूणष झाले असून सदर प्रकल्प २०१९ 
पयांत पूणष होणे अपेक्षक्षत आहे. 

पुणे रेल्िे प्रकल्पाच्या पीसीएमसी ि रेंज दहल १०.७५ ककमी व्हायाडक््चे कीं त्रा् 
देणयात आले असून कॉरीडॉर १ मधील १० स्िानके ि २ मधील ८ ककमी. च्या तनविदा 
काढणयात आल्या असून जशमनीचे सिेक्षण, स्जयो्ेक्नीकल, अलाईन्मेन्् लोकेशनच ेकाम ३२ 
ककमी पयांत पूणष झाले आहे. सदर प्रकल्प ५ िर्ष कालािधीत पूणष होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

िें द्रीय महामांडळािडून रााववण्यात येणाऱ्या योजना महात्मा रु्ले मागासवगफ वविास 
महामांडळाने ाांद िे्याााात 

  

(२७)  २७६८५ (०५-०४-२०१७).   अॅड.तनरांजन डावनरे : सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील महात्मा फुले मागासिगष विकास महामींडळामाफष त अनुसूथचत जाती ि 
निबौध्दाींना स्ियींरोजगारासाठी आथिषक सहाय्य करणयासाठी कें द्र ि राज्य शासन पुरस्कृत 
योजना राबविणयात येत असून त्यासाठी सन १९७८ मध्ये महामींडळाची स्िापना करणयात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, राषरीय अनुसूथचत जाती वित्त विकास या कें द्रीय महामींडळाच्या सीड 
कॅवप्ल, सुक्ष्म पत पुरिठा, मदहला समधृ्दी योजना अशा एकूण १२ योजना महात्मा फुले 
मागासिगष महामींडळामाफष त मागील ८ िर्ाांपासून राबविणयात न आल्यान े त्या बींद झाल्याच े
ददनाींक २९ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास तनदशषनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त योजना न राबविणयाची कारणे काय आहेत तसेच सदर योजना बींद 
होणयास जबाबदार असणाऱ्याींविरुध्द शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार ाडोले (०४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) महात्मा फुले मागासिगष विकास महामींडळास एनएसएफडीसी, निी ददल्ली याींचकेडून 
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आतापयांत रु.१५३.२३ को्ी तनधी प्राप्त झालेला असनू राज्य शासनाने रु.१०३.१४ को्ी इतक्या 
रक्कमेची हमी घेतलेली असून राषरीय महामींडळाच े िकीत कजष महात्मा फुले मागासिगष 
विकास महामींडळान ेन भरल्यान े राषरीय महामींडळ, निी ददल्ली याींनी सन २०१०-११ पासून 
तनधी देणे बींद केले आहे. शासन तनणषय, वित्त विभाग, क्र.शाहमी-
२०१२/सान्यावि/प्र.क्र.६७/अिषबळ, ददनाींक ०६/१२/२०१४ अन्िये महात्मा फुले मागासिगष विकास 
महामींडळास, राषरीय अनुसूथचत जाती आथिषक विकास महामींडळ, निी ददल्ली याींचेकडून कजष 
घेणयास रु.६०.५२ को्ी ि राषरीय सफाई कामगार आथिषक विकास महामींडळ, निी ददल्ली 
याींचेकडून कजष घेणयास रु.७.०५ को्ी रुपयाींची शासन हमी मींजूर करणयात आली होती. सदर 
शासन हमीच्या अनुर्ींगान े सामास्जक न्याय ि वित्त विभागाच्या उप सथचिाींच्या एकबत्रत 
स्िाक्षरीन,े राषरीय महामींडळास सादर कराियाच्या करारपत्रात वित्त विभागाने िळेोिळेी 
सुचविलेल्या सुधारणाींसह वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करणयात आलेला आहे. सदर 
करारपत्र वित्त विभागाच्या मान्यतेअभािी राषरीय महामींडळ, निी ददल्ली याींना सादर न 
झाल्याने महात्मा फुले मागासिगष विकास महामींडळास राषरीय महामींडळाकडून तनधी प्राप्त 
झालेला नाही. दरम्यानच्या कालािधीत ददनाींक ०६/१२/२०१४ च्या शासन तनणषयान्िये देणयात 
आलेल्या हमीची एक िर्ाषची मदुत सींपुष्ात आल्याने सदरहु मुदत िाढ करणयाबाबतचा 
प्रस्ताि वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करणयात आला असता, सामास्जक न्याय 
विभागाींतगषत असलेल्या ५ महामींडळाींचा िावर्षक ताळेबींद ि महामींडळाकड े उपलब्ध असलेल्या 
तनधीचा िापर कशाप्रकारे करणयात येतो याबाबत विभाग स्तरािर छाननी करािी. तद्नींतर 
हमीस मुदतिाढ देणयाचा प्रस्ताि फेर सादर करािा, असे अशभप्राय वित्त विभागान े ददले 
आहेत. त्यानुसार विभागामाफष त पुढील कायषिाही करणयात येत आहे. तसेच, राषरीय 
महामींडळाच्या िकीत कजाषची रक्कम रु.५०.४० को्ी महात्मा फुले मागासिगष विकास 
महामींडळाच्या भाग भाींडिलातून अदा करणयास मान्यता देणयाबाबतचा प्रस्ताि वित्त 
विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करणयात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
आांााजोगाई येथ ेमराठी भाषा ववद्यापीठ स्थापन िरण्याााात 

 (२८)  २७७९८ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, अॅड.तनरांजन डावनरे : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोयगाि (स्ज.बीड) येिील सींत ज्ञानेश्िर महाविद्यालयातील स्िातींत्र सनेानी बाबुराि काळे 
तसेच सादहत्य नगरीतील ३८ मराठी सादहत्य सींमेलनाच्या अध्यक्ष पदािरील जेषठ सादहत्यीक 
डॉ. जनादषन िाघमारे याींनी आींबाजोगाई येिे मराठी भार्ा विद्यापीठ स्िापन करणयाची मागणी 
ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त मागणीच ेस्िरुप काय आहे, तद्नुसार शासनाने चौकशी करुन कोणती 
कायषिाही केली िा करणयात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(११-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

गोरेगाांव (पूवफ) (मुांाई) येथील हा मॉलमधील गो्डन चॅररयट रेस्तरॉला लागले्या  
आगीच्या घटनेचा अहवाल शासनास सादर िरण्याााात 

 (२९)  २७९३५ (१३-०४-२०१७)   अॅड.अतनल परा : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगाींि (पूिष) (मुींबई) येिील हब मॉलमधील गोल्डन चॅररय् रेस्तरॉला ददनाींक २८ 
डडसेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास लागलेल्या आगीच्या घ्नेला तीन आठिड ेउल्ूनही मुींबई 
अस्ग्नशमन दल प्रमुखाींनी या घ्नेचा चौकशी अहिाल शासनास ददलेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेचा चौकशी अहिाल शासनास सादर करणयास विलींब लागणयाची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तदनुसार कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) ि (२) गोरेगाींि (पूिष) येिील हब मॉलमधील गोल्डन 
चॅररय् रेस्तरॉला ददनाींक २८/१२/२०१६ रोजी लागलेल्या आगीच्या दघुष् नेची चौकशी सींबींथधत 
अथधकाऱ्यामाफष त करणयात आली असून, त्याचा सविस्तर अहिाल महानगरपाशलकेच ेउपप्रमखु 
अस्ग्नशमन अथधकारी (परर-४) याींच्याकड े ददनाींक ११/०१/२०१७ रोजी सादर करणयात आला 
आहे. 
(३) सदर आगीच्या चौकशीअींती आगीचे सींभाव्य कारण “सदोर् विद्युत प्रणाली” असे आढळून 
आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

प्रोरेटा चटई के्षत्रर्ळाच्या वापरासाठी आवश्यि असले्या असभन्द्यासास (ले-आऊट) मांजुरीस 
ाहृन्द्मुांाई महानगरपासलिडून मांजरूी समळण्यास अनेि अडचणी येत अस्याााात 

  

(३०)  २७९६० (१३-०४-२०१७).   प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय गहृतनमाफण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान े मुींबई शहर, मुलुींड, कुलाष, िाींदे्र, गोरेगाि, बोररिली या सहा विभागात 
जिळपास १०४ अशभन्यासाकररता प्रोरे्ा च्ई के्षत्रफळाच्या िापरासाठी आिश्यक असलेल्या 
अशभन्यासास (ले-आऊ्) मींजुरीस बहृन्मुींबई महानगरपाशलकडून मींजूरी शमळणयास अनेक 
अडचणीींचा सामना करािा लागत असल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशषनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी आदेश देऊनही याप्रकरणी नेमणयात आलेली विशेर् 
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सशमती मींदगतीने काम करीत असल्याने अनेक पुनविषकास प्रकल्पाींच्या मींजूरीकररता विलींब 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडान ेसादर केलेल्या ३७ प्रस्तािाींपककी फक्त २ प्रस्तािाींना अशभन्यास मींजूरी 
शमळालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी कन न उिषररत प्रस्तािाींना अशभन्यास मींजूरी 
शमळणयाबाबत ि मींदगतीन े काम करणाऱ्या अथधकारी ि कमषचाऱ्याींविरुध्द कोणती कारिाई 
केली िा करणयात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विेलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (०३-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) मुींबई गहृतनमाषण ि के्षत्रविकास 
मींडळाच्या अखत्याररतील १०४ अशभन्याींसापककी ४५ अशभन्यास विशेर् कक्ष, (विकास प्रस्ताि) 
मुींबई महानगरपाशलका याींना सादर करणयात आलेले आहे. विशेर् कक्ष, (विकास प्रस्ताि) मुींबई 
महानगरपाशलका याींच्या कायाषलयामाफष त ३.०० च.के्ष.तन. प्रमाण े ३ अशभन्यास मींजूर झालेले 
आहेत ि १ अशभन्यास १.५९६ / २.५ च.के्ष.तन. ने मींजुर झालेला आहे. प्रो-रा्ा के्षत्रफळाबाबत 
विशेर् कक्ष, (विकास प्रस्ताि) मुींबई महानगरपाशलका याींचमेाफष त ९ अशभन्यासास LOI देणयात 
आलेले आहे. अशभन्यास मींजुरीसाठी म्हाडा ि महानगरपाशलकेच्या अथधकाऱ्याींसमिते िळेोिळेी 
सींयुक्त बकठक घेऊन अशभन्यास मींजुरीबाबतची कायषिाही सुरु आहे अस ेउपाध्यक्ष, म्हाडा याींनी 
त्याींच्या अहिालात नमूद केले आहे.  
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ववद्यापीठे व मान्द्यता प्राप्त सांलग्न महाववद्यालयातील  
सशक्षि-सशक्षिेतराांची ररक्त पदे भरण्याााात 

(३१)  २८००९ (१२-०४-२०१७).   डॉ.अपूवफ दहरे : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विद्यापीठे ि मान्यता प्राप्त सींलग्न अनुदातनत कला, विज्ञान ि िाझणज्य 
िररषठ महाविद्यालयातील शशक्षक - शशक्षकेतराींची ररक्त पदे भरणयाच्या अनुर्ींगाने ददनाींक १ 
ऑक््ोबर, २०११ च्या विद्यािी सींख्येिर आधाररत पदतनस्श्चतीनुसार पदाच्या आढाव्यास 
मींजुरी घेणयाची सुरु असलेली कायषिाही पुणष झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत पदाच्या आढाव्यास मींजुरी प्राप्त झाली आहे काय ि त् यानुर्ींगान े
कोणता तनणषय घेणयात आला, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन राज्यातील विविध महाविद्यालयात 
ररक्त पदाींमुळे उद्् ािणाऱ्या शकक्षझणक अडचणीींबाबत कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१३-०७-२०१७) : (१) ि (२) राज्यातील अकृवर् विद्यापीठाींमधील कायषरत 
असलेल्या शशक्षक ि शशक्षकेतर मींजूर पदाींचा आढािा घेऊन आकृततबींध तनस्श्चत करणयाची 
कायषिाही सुरु असून, राज्यातील उच्च शशक्षण सींचालनालयाच्या अथधनस्त अशासकीय 
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अनुदातनत महाविद्यालयातील ददनाींक ०१ ऑक््ोबर, २०१५ च्या विद्यािीसींख्येिर आधारीत 
शशक्षक ि शशक्षकेतर पदाींच्या आढाव्याचा प्रस्ताि वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर करणयात 
आला आहे. 
(३) सदर महाविद्यालयाींत ररक्त पदाींमुळे उद्् ािणाऱ्या अडचणीींबाबत ताशसका तत्िािर 
शशक्षकाींची नेमणूक करुन शकक्षझणक कामकाज पूणष करणयात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात नववन महाववद्यालये सुरु िरण्याााात 
 

 (३२)  २८०१० (१२-०४-२०१७).   डॉ.अपूवफ दहरे : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शकक्षझणक िर्ष २०१४-२०१५ ि सन २०१५-२०१६ मध्ये फक्त २ महाविद्यालयाींना 
मान्यता देणयात आल्याच्या पाश्िषभूमीिर उच्च शशक्षण विर्यक आिश्यकतनेुसार राज्यात 
नविन महाविद्यालयाींना मींजुरी देणयाबाबत शासनस्तरािन न ददनाींक ३१ जुलक, २०१६ पयांत 
प्रस्तावित करणयात आलेली कायषिाही पूणष झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, विद्यार्थयाांना त्याींच्या इच्छेनसुार उच्च शशक्षणाच्या महाविद्यालयात प्रिेश 
घेणयासाठी अडचणी उद्भिू नयेत, म्हणून राज्यात ककती नविन महाविद्यालयाींना मींजुरी देणयात 
आली आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत तसेच उपरोक्त कायषिाही केव्हापयांत होण े
अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१२-०७-२०१७) : (१) ि (२)  अींशत: खरे आहे. 
    राज्यातील सिष अकृवर् विद्यापीठाींकडून शशफारशीत प्रस्तािाींपककी शकक्षझणक िर्ष २०१४-१५ 
साठी एकूण १५ ि शकक्षझणक िर्ष २०१६-१७  साठी एकूण ६२ निीन महाविद्यालयाींच्या 
प्रस्तािाींना महाराषर विद्यापीठ अथधतनयम, १९९४ मधील कलम ८२ (५) अन्िये प्राप्त 
अथधकारान्िये कायम  विनाअनुदान तत्िािर मान्यता देणयात आली आहे. तर शकक्षझणक िर्ष 
२०१५-१६ मध्ये नविन महाविद्यालयाच्या प्रस्तािास मान्यता  न देणयाचा  तनणषय  शासन 
स्तरािर घेणयात आला होता. 
       तिावप, काही न्यायालयीन प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निीन 
महाविद्यालयाींना शासनाची मान्यता देणयात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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स्वामी रामानांद ततथफ मराठवाडा ववद्यापीठास सशक्षि सांवगाफतील  
पदाांचा आधथफि भार घेण्याााात 

 (३३)  २८१५३ (१२-०४-२०१७).   श्री.सुजजतससांह ठािूर : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्िामी रामानींद ततिष मराठिाडा विद्यापीठास विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या १२ व्या 
पींचिावर्षक योजनेंतगषत शशक्षक सींिगाषतील पदाींचा आथिषक भार घेणयाबाबतचा प्रस्ताि 
शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािाबाबत केव्हापयांत तनणषय घेण ेअपेक्षक्षत आहे,  
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१२-०७-२०१७) : (१) ि (२) याप्रकरणी शासनस्तरािर तनणषय झाला असून 
त्याप्रमाणे शासनपत्र ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये अींततम तनणषय सिष सींबींथधताींना 
कळविणयात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांाई शहर तसेच उपनगरामध्ये ववववध नागरी प्रश्न मागील  
अनेि वषाफपासनू प्रलांबात अस्याााात 

 (३४)  २८३३३ (१३-०४-२०१७).   श्री.अशोि ऊर्फ  भाई जगताप, श्री.जनादफन चाांदरूिर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर तसेच उपनगरामध्ये अनके नागरी प्रश्न मागील अनेक िर्ाषपासून प्रलींबबत 
असल्यान े नागररकाींची गकरसोय होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये प्रामुख्याने पुनविषकास, स्िच्छतागहृ, दवूर्त पाणयाची समस्या, कच-
याची दगुांधी यामुळे आरोग्यास धोका, अरुीं द रस्ते, कु्याींचा त्रास, िाहतूक कोंडी अस ेअनेक 
प्रश्न अनेक िर्ाषपासून प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त प्रलींबबत प्रश्नाींबाबत शासनाने कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि ३) मुींबई शहर तसेच उपनगराींमध्ये नागरी प्रश्नाींच्या अनरु्ींगाने महानगरपाशलकेमाफष त 
पुढीलप्रमाणे कायषिाही करणयात येत आहे:- 
• पुनववफिास 
     बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या कायषके्षत्रातील बहुताींश इमारती या अततशय जुन्या असून 
बऱ्याच इमारतीींचा पुनविषकास प्रलींबबत आहे.  
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     तिावप, उपकरप्राप्त इमारतीींचा पुनविषकास विकास तनयींत्रण तनयमािलीतील कलम ३३(७) 
अन्िये करता येतो ि कमी के्षत्रफळािर असलेल्या विकास तनयींत्रण तनयमािलीतील कलम 
३३(९) अन्िये ककमान ४००० चौ.मी. के्षत्रफळ असलेल्या भूभागाींिरील इमारतीींचा सामुदहक 
विकास करता येतो.  
    बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेमाफष त इज ऑफ डुईंग बबझनेस या धोरणाींतगषत पुनविषकास 
प्रस्तािाची प्रकक्रया सुलभ करणयात आली असनू, पुनविषकास प्रस्तािाींना कमी कालािधीत मींजुरी 
शमळविता येते. 
• स्वच्छतागहेृ 
     बहृन्मुींबई पररके्षत्रात प्रिाही लोकसींख्येसाठी (मदहला ि पुरुर्) रेल्ि ेस्िानक, बसस्िानक, 
बाजार इ. िदषळीच्या दठकाणी “पकसे द्या ि िापरा” या तत्िािर सेिाभािी नोंदणीकृत सेिा 
सींस्िाींच्या समन्ियाने ि सदर सींस्िाींच्या भाींडिली खचाषने स्िच्छतागहेृ बाींधणयात आली आहेत. 
    सदर स्िच्छतागहृाींमध्ये मदहलाींसाठी शौचकुप / मुतारीची व्यिस्िा िेगळी करणयात आली 
आहे ि निीन प्रस्तावित स्िच्छतागहृाींमध्ये देखील िेगळी व्यिस्िा करणयात आली आहे. 
• दवुषत पाण्याची समस्या 
    सन २०१२-१३ या आथिषक िर्ाषत वपणयास अयोग्य आढळलेल्या पाणयाच्या नमुन्याींची 
्क्केिारी १७% होती. सदर ्क्केिारीच्या प्रमाणात घ् होऊन सन २०१६-१७ या आथिषक 
िर्ाषत त ेप्रमाण ३.१०% इतके कमी झाले आहे. 
• िचऱ्याची समस्या 
    मुलुींड ि देिनार येिील के्षपणभूमीिर जमा होणाऱ्या कचऱ्यापासून तनमाषण होणाऱ्या 
दगुांधीमुळे आरोग्यास धोका होऊ नये म्हणून कचऱ्यािर तनयशमतपणे िनस्पतीजन्य सुगींधी 
द्रव्याची फिारणी करणयात येत.े  
    काींजूर भरािभूमी येिील प्रकल्पामधील कचऱ्यापासनू तनमाषण होणाऱ्या कचऱ्यािर 
बायोविश या द्रव्याचा ददिसरात्र फिारा, कचरा स्स्िकारणयात येणाऱ्या दठकाणच्या आजुबाजूला 
 शमस््ीींगची व्यिस्िा, कचऱ्यापासनू तनमाषण होणाऱ्या िायुपासून िीजतनशमषती, कचऱ्याचा हिेशी 
सींपकष  येऊ नये म्हणून मातीचे आिरण इ. उपाययोजना करणयात येतात.  
• िुत्रयाांचा त्रास 
    भ्क्या श्िानाींची सींख्या तनयींत्रणात ठेिणयासाठी महानगरपाशलकेच्या श्िान तनयींत्रण 
कक्षाींतगषत श्िान तनबबषजीकरण कायषक्रम प्रभािीपणे राबविल्यामळेु श्िान दींश सींख्येत घ् ि 
श्िान तनबबषजीकरण सींख्येत िाढ झाली आहे. 
• वाहतुि िोंडी 
    जागततक बाँकेच्या अिषसहाय्याने मुींबई नागरी िाहतूक प्रकल्प अींतगषत एररया रॅकफक 
कीं रोल प्रणालीमध्ये बहृन्मुींबईतील एकूण ६०४ शसग्नल जींक्शनपककी २५३ िाहतुक नाक्याींिरील 
शसग्नल यींत्रणा अद्ययाित करणयात आलेली आहे.  
    ही निीन शसग्नल यींत्रणा रस्त्यािर / नाक्यािर प्रत्यक्षात असलेल्या िाहनाींच्या 
सींख्येनुसार तनयींबत्रत होणारी स्ियींचशलत यींत्रणा आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील वक्र् सांस्था व मालमत्तेचे सवेक्षण िरण्याााात 
(३५)  २८६१५ (१२-०४-२०१७).   श्री.सुजजतससांह ठािूर :  सन्माननीय अ्पसांख्याांि वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िक्फ सींस्िा ि मालमत्तेच ेसिेक्षण करणयाकररता शासनान ेन पये ४.२७ को्ी  
मोजणी शुल्कास मान्यता ददली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू सिेक्षणाची कायषिाही ककती कालािधीपयांत पूणष करणयात येऊन, 
याबाबतचा अहिाल शासनास सादर करणयात येणार आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील बहुसींख्य िक्फ बोडाषच्या जागेतील अततक्रमणे काढणेबाबत 
शासनाकडून करणयात आलेल्या कायषिाहीची सद्य:स्स्िती ि स्िन प काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१७) : (१)  होय. 
(२) सिेक्षणाच्या पदहल्या ्प्प्यात पुणे आझण परभणी येिे पिदशी सव्हेक्षण घेणयात येणार 
आहे. सव्हेक्षणाचा पदहला ्प्पा ६ मदहन्यात पूणष कराियाचा असून सिष राज्यातील िक्फ 
मालमत्ताींचे सव्हेक्षण पूणष करणयासाठी दोन िर्ाषचा कालािधी तनस्श्चत करणयात आलेला आहे. 
(३) बेकायदेशीररत्या विक्री, अदला-बदल इ. झालेल्या िक्फ मालमत्ता िक्फ मींडळाकड ेपूिषित 
करणयाच्या दृष्ीने िक्फ अथधतनयमातील तरतुदीनसुार आिश्यक ती कायषिाही करणयाच्या 
िक्फ मींडळाला सूचना देणयात आलेल्या आहेत. तसेच सदरच्या कामी महाराषर राज्य िक्फ 
मींडळाला सहाय्य करणयासाठी मखु्य कायषकारी अथधकारी, महाराषर राज्य िक्फ मींडळ याींच्या 
प्रशासकीय तनयींत्रणाखाली १ उपस्जल्हाथधकारी, २ तहशसलदार आझण २ नायब तहशसलदार याींचा 
समािेश असलेल्या एका कृती दलाची स्िापना करणयाचा शासनाने तनणषय घेतला आहे. 
सद्य:स्स्ितीत या कृततदलासाठी आिश्यक पदतनशमती करणयात आलेली असून, सदर पदाींिर 
प्रतततनयुक्तीने तनयुक्ती करणयासींदभाषत शासन तनणषय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
दद.१७.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार कायषिाही सुरु आहे. 

___________ 
 

नागपूर एम.आय.डी.सी. पोलीस स्टेशन अांतगफत सरस्वती ग्सफ होस्टेल 
अवैद्यररत्या चालववले जात अस्याााात 

 

(३६)  २८९६६ (१३-०४-२०१७).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर एम.आय.डी.सी. पोलीस स््ेशन अींतगषत सरस्िती गल्सष होस््ेल अिकद्यररत्या 
चालविले जात असून विद्यार्थयाांकडून लाखो रुपयाची िसलूी करीत असल्याचे ददनाींक १९ 
जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदशषनास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी कन न कोणती कायषिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी होस््ेल चालविणाऱ्या आरोपी मदहलेला ३१ मलुीींनी ९,६१,०००/- रुपये ददले 
होते. आरोपी मदहलेने मलुीींना आश्िासन देऊनही सुख सोई उपलब्ध न करता विश्िासघात 
केला ि पकसे परत न करता शशिीगाळ करुन धमकी ददली अशा कफयाषदीच ेकफयाषदीिरुन एका 
मदहलेविरुद्ध पोलीस स््ेशन, एम.आय.डी.सी. नागपूर शहर येि ेअपराध क्रमाींक १७/२०१७ कलम 
४०६, ४६५, ५०४, ५०६ भा.दीं.वि. सह कलम ३३ आरडब्ल्यु १३१ म.पो. कायदा अन्िये गुन्हा 
दाखल करणयात आला आहे. गुन्हा तपासािर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्ति तनसमफती व अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळ “ाालभारती”  
िायाफलयात मद्यपान पाटी साजरी िे्याााात 

 (३७)  २९००० (१२-०४-२०१७).   प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े:  सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पाठ्यपुस्तक तनशमषती ि अ्यासक्रम सींशोधन मींडळ “बालभारती” 
कायाषलयात तळीराम अथधकारी ि कमषचाऱ्याींनी ददनाींक २५ जानेिारी, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास मद्यपान पा्ी साजरी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तळीराम अथधकारी ि कमषचारी 
याींच्याविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) एका अथधकाऱ्यास तनलींबबत करणयात आले आहे. तसचे, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी 
करणयासाठी सशमती गठीत केली असून सशमतीमाफष त चौकशी करणयात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांाई महानगरपासलिेच्या शाळाांमधील गरीा ववद्यार्थयाफना शालेय  
वस्तू समळण्यास ददरांगाई होत अस्याााात 

 (३८)  २९०६८ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती हुस्नाानू नसलरे् : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच्या शाळाींमधील गरीब विद्यार्थयाांना दरिर्ी २७ शालेय िस्त ूददल्या 
जातात परींत,ू या िस्तू शमळणयास ददरींगाई होत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई शहरातील महानगरपाशलकेच्या शाळेत शशकणा-या विद्यार्थयाांना शालेय 
िस्तू िेळेिर देणयाबाबत शासनान ेकोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या शाळाींमधील 
विद्यार्थयाांना सन २०१६-१७ मध्ये शाळा सुरु होताच शालोपयोगी िस्तु वितरीत करणयात 
आल्या आहेत. 
     तसेच, सन २०१७-१८ मध्ये विद्यार्थयाांना शालोपयोगी िस्तु वितरीत करणयासाठी 
कीं त्रा्दारास कायाषदेश देणयात आले असून, शाळा सुरु होताच विद्यार्थयाांना िस्तु वितरीत 
करणयात येणार आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
 

राज्यातील पदह्या ठाणे येथील िौश्य वविास िें द्राााात 
  

(३९)  २९१३२ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती हुस्नाान ू नसलरे् : सन्माननीय िौश्य वविास व 
उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पदहले कौशल्य विकास कें द्र हे ठाण ेरेल्िे स्िानकानजीकच्या गािदेिी मींडईच्या 
इमारतीत १३ हजार चौरस फू्ाचे प्रशस्त आझण सींपूणष सुविधायुक्त अस े कें द्र ठाणे 
स्जल्हाथधकारी कायाषलयाने सुरु केले असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कें द्रात विद्यार्थयाांना विविध प्रकारची कौशल्य मोफत शशकिली जाणार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कौशल्य विकास कें द्रात विद्यार्थयाांना प्रिेश शमळणयाबाबत प्रशासनान े
कोणत्या अ्ी ि शती घातल्या आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२२-०६-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     स्जल्हाथधकारी कायाषलय, ठाणे पुरस्कृत ठाणे रेल्िेस्िानकानस्जकच्या गािदेिी मींडईच्या 
इमारतीतील दसुऱ्या मजल्यािर १० हजार स्क्िेअर फू् इतक्या जागेत सींपूणष सुविधायुक्त 
राज्यातील पदहलेच कौशल्य विकास कें द्र सुन  केले आहे. सदरच ेकें द्र स्जल्हाथधकारी कायाषलय 
ठाणे याींच े प्रतततनधी ि ॲग्नले इन्स््ी्यु् ऑफ ्ेक्नीकल रेतनींग ॲणड इन््रप्रीनीयरशशप 
डवे्हलपमें् बाींद्रा (प ) याींच्यात झालेल्या  सामींजस्य करारानुसार ( MoU ) सुरु झाले आहे.   
(२) होय. 
     सदर कौशल्य विकास कें द्रामध्ये मोफत कौशल्य प्रशशक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. 
(३) सदर कौशल्य विकास कें द्रात प्रिेश घेणयाबाबत खालीलप्रमाणे अ्ी आहेत- 
     अ) प्रिशे घेणयास इच्छुक असणारा विद्यािी हा महाराषर राज्याचा रदहिासी असािा. 
     ब) प्रशशक्षणािीचे िय १५ त े४५ िर्ष असाि.े 

___________ 
यवतमाळ जज्हयात ववद्युत उपिरणे हाताळताना मतृ्यू ाा्याााात 

(४०)  २९२६७ (१२-०४-२०१७).   श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
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सन्माननीय ऊजाफ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  यितमाळ स्जल्हयात विद्यतु विभागात विद्युत उपकरणे हाताळताना होणाऱ्या मुत्यचूे 
प्रमाण कमी होणयाच्या पाश्िषभमूीिर ददनाींक ११ त े१७ जानेिारी, २०१७ या कालािधीत विद्युत 
सुरक्षा सप्ताहाचे आयोजन करणयात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, विद्युत विभागातील ८६४ व्यस्क्तींचा मतृ्य ूझाल्याचे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदशषनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, विद्युत उपकरणे हाताळताना होणाऱ्या मतृ्य ूप्रकरणी शासनान ेचौकशी केली 
आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सदर मतृ्यूचे प्रमाण कमी करणेबाबत 
कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशनेर ाावनिुळे (०७-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. सामान्य जनतेमध्ये विद्युत 
सुरके्षसींबींधी जनजागतृी होऊन विद्युत अपघात ्ाळािेत. या दृष्ीने विद्युत सुरक्षा सप्ताहाचे 
आयोजन दद. ११ ते १७ जानेिारी, २०१७ या कालािधीत करणयात आले होते. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) विद्युत उपकरणे हाताळताींना होणाऱ्या मतृ्यू प्रकरणी विद्युत तनरीक्षण विभागाकडून 
चौकशी केली जाते ि चौकशी अहिालानुसार कारिाई करणयात येत ेतसेच सदर मतृ्यूच ेप्रमाण 
कमी होणयासाठी विद्युत सुरके्षविर्यी विविध माध्यमातून जनप्रबोधन केले जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
रायपाटण (ता.राजापुर, जज.रत्नाधगरी) गावातील खनांडीत तरुणाचा 

मतृदेह जळाले्या अवस्थेत आढळ्याााात 
 (४१)  २९३३९ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायपा्ण (ता.राजापुर, स्ज.रत्नाथगरी) गािातील झखींडीत एका एकिीस ते बािीस िर्ीय 
तरुणाचा मतृदेह जळालेल्या अिस्िेत ददनाींक २२ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
तनदशषनास आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मतृ तरुणाची ओळख प्ली आहे काय, त्याच ेगाींि कोणते आहे, 
(३) असल्यास, आरोपीींचा शोध घेणयात आला आहे काय ि त्याचा हत्येचा उद्दशे काय होता, 
(४) तसेच, हत्येचा तपास पूणष झालेला नसल्यास सदर गुन्हा तपासासाठी सी.आय.डी. कड े 
सोपविणयात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे, 
    अज्ञात आरोपीविरुध्द राजापरू पो. ठाणे स्जल्हा रत्नाथगरी याींनी ददलेल्या कफयाषदीिरुन 
राजापूर पोलीस ठाणे गुन्हा रस्ज.नीं. १४/२०१७ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१ प्रमाणे गुन्हा दाखल 
करणयात आलेला आहे. 
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(२) ि (३) सदर मतृ तरुणाची ओळख प्लेली नसल्यान ेगुन्हयातील आरोपी तनषपन्न करता 
आलेले नाहीत ि आरोपी शमळून न आल्याने हत्येचा उदे्दश समजून येत नाही. 
(४) सदर गुन्हयाचा तपास अद्याप सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांाईत उडडाण पलुानालील भागात होणारी अवधै पाकििं ग रोनण्याााात 
  

(४२)  २९६८६ (१३-०४-२०१७).   आकिफ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईत राज्य शासन ि महापाशलकेन े उभारलेल्या उडडाण पुलाखालील भागात होणारी 
अिकध पाककां ग आझण शभका-याींचे अततक्रमण रोखणयासाठी महापाशलकेतफे पस्श्चम उपनगरातील 
विलपाले ि अींधेरीमधील सब-िे िरील उडडाण पुलाखालील पररसरात सशुोशभकरण करणयात 
येणार असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािास मींजरूी देणयाबाबत शासनाने कोणती कायषिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) पस्श्चम उपनगरातील महानगरपाशलकेच्या के/पूिष ि एच/पस्श्चम विभागातील शमलन 
उडडाणपुलाखालील जागेचे सुशोशभकरण करणयाच्या कामास स्िायी सशमतीच्या मींजुरीन े
कायाषदेश देणयात आले आहेत ि सदर दठकाणी सुशोशभकरणाच ेकाम सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
  

___________ 
  

साांगोला (जज.सोलापूर) येथील ररलायाल र्ोसफ तन्द्रा ॲग्रो िां पनीने  
ग्राहिाांची र्सवणूि िे्याााात 

  

(४३)  २९७८९ (१३-०४-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगोला (स्ज.सोलापूर) येिील ररलायबल फोसष इन्रा ॲग्रो कीं पनीकडून गुींतिणुकीिर 
आकर्षक व्याजाचा परतािा ि खलेु प्लॉ् नािािर करणयाचे आशमर् दाखिून एजीं् ि ग्राहकाींची 
सुमारे ८० लाख २० हजार ७६० रुपयाींची लकी ड्रॉ योजनेद्िारे फसिणूक केल्याप्रकरणी कीं पनी 
सींस्िापकासह सहा सींचालक मींडळािर साींगोला पोलीस स्िानकात गुन्हा दाखल करणयात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी कन न आरोपीींिर कोणती कारिाई केली िा 
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करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     जून, २०१३ ते जानेिारी, २०१५ ि ददनाींक ०१ जानेिारी, २०१६ ते ददनाींक २१ जानेिारी, 
२०१६ या कालािधीत ररलायबल फोसष इन्फा ॲग्रो कीं पनीने गुींतिणुकीिर १६ ्क्के व्याज ि 
ठराविक के्षत्रफळाचा खलुा प्लॉ् देणयाचे आमीर् दाखिुन, एक कुपन एक बक्षीस या योजनेत 
लोकाींना बुले् मो्ार सायकल, स्कॉवपषओ जीप ि इतर बक्षीसे याींच े आमीर् दाखिुन 
त्याींचेकडून रक्कमा जमा करुन घेिून कीं पनीन ेलकी ड्रॉ तफे विजेत्यास आलेली ि लागलेले 
बक्षीसे न देता त्याींच ेरुपये ८१,९७,७६०/- इतक्या रकमचेी फसिणुक केल्या प्रकरणी एकूण १० 
आरोपीींविरुध्द  साींगोला पोलीस ठाणेस गु.र.नीं. ७३/२०१७  भा.दीं.वि.सीं.क.४२०, ३४ प्रमाणे 
ददनाींक २४ जानेिारी, २०१७ रोजी गुन्हा दाखल करणयात आला आहे. 
२) सदर गुन्ह्यातील आरोपी हे फरार असून आरोपीींचा शोध घेतला असता त ेअद्याप शमळून 
आलेले नाहीत. सदर गुन्हयातील आरोपीींताींचा शोध घेणेकामी एक खास पिक तयार करणयात 
आले आहे. गुन्हयाचा तपास चाल ूआहे. 
३) विलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

भायनळा (मुांाई) रे्व ेमागाफवरील पादचारी पुल पाड्यामुळे  
नागररिाांची गैरसोय होत अस्याााात 

 

 (४४)  ३०१३९ (१३-०४-२०१७).    श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, अॅड.तनरांजन डावनरे, अॅड.राहुल 
नावेिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भायखळा (मुींबई) रेल्िे मागाषिरील अत्यींत जुना असलेला पादचारी पुल ददनाींक २८ 
जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास पाडणयात आल्यामळेु भायखळा पररसरातील पूिष ि 
पस्श्चम भागात ये-जा करणाऱ्या नागररकाींची गकरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्ींगान े
भायखळा रेल्िे स्िानकाजिळील पाडलेल्या पुलाच्या दठकाणी निीन पुल उभारणेबाबत कोणती 
कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०७-०७-२०१७) : (१) भायखळा रेल्िे मागाषिरील सदर पादचारी पुल 
रेल्िेमाफष त धोकादायक घोवर्त करणयात आल्यामुळे प्रततबींधक उपाय म्हणून सदर पादचारी 
पुल तोडून निीन पादचारी पुल बाींधणे फार गरजेचे होते. 

      त्यामुळे माहे डडसेंबर, २०१६ च्या दरम्यान रेल्िेद्िारा सदर पुल तोडणयाच ेकाम हाती 
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घेणयात आले होते.  
(२) ि (३) सदर पादचारी पलु रेल्िे रुळािरुन जात असल्यामळेु सदर पुलाच्या पुनबाांधणीच े
काम रेल्िेमाफष त करणयाचे प्रस्तावित आहे. 
     सदर पलुाच्या पनुबाांधणीकररता आिश्यक असलेली रु. १,४६,४३,३०७/- एिढी रक्कम 
ददनाींक ०७/०८/२०१५ रोजी महानगरपाशलकेमाफष त रेल्िेला अदा करणयात आली आहे.  
     त्यानुसार रेल्िेमाफष त सदर पादचारी पलुाच्या पुनबाांधणीच े काम ददनाींक १२/१२/२०१६ 
रोजी सुरु करणयात आले. 
    तिावप, सदर पादचारी पुलाद्िारा बाधीत होत असलेल्या एका दकुानदाराने मा. उच्च 
न्यायालय, मुींबई येिे याथचका दाखल केली असून, मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
रेल्िेमाफष त पुढील कायषिाही प्राधान्याने करणयात येणार आहे. 
  

___________ 
  

देगलूर (जज.नाांदेड) येथ ेघरर्ोडी व चो-याांच ेप्रमाण वाढ्याााात 
  

(४५)  ३०४४४ (१३-०४-२०१७).   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देगलूर (स्ज.नाींदेड) येि े घरफोडी ि चो-याींच े सत्र िाढले असून शहरातील नागररकाींच् या 
मनात शभती तनमाषण झाली असून तेिे दररोज एक चोरी होत असल्याची बाब माहे जानेिारी, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी कन न कोणती कायषिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०६-०७-२०१७) : (१) देगलूर स्जल्हा नाींदेड येिे दररोज एक चोरी होत 
आहे असे म्हणण े खरे नाही. माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये देगलूर शहरात घरफोडी या  
सदराखाली खाली नमुद प्रमाणे गुन्हे घडलेले आहेत. 
  १) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. ६/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५७,३८०,३४ 
  २) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. ७/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५७,३८०,३४ 
  ३) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. १०/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५७,३८०,३४ 
  ४) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. ११/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५७,३८०,३४ 
  ५) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. १३/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५७,३८०,३४ 
  ६) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. २१/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५७,३८०,३४ 
  ७) पोलीस स््ेशन देगलूर, स्ज. नाींदेड गु.र.नीं. ३७/२०१७ भा.दीं.वि.कलम ४५४,४५७,३८० 
(२) सदर प्रकरणी देगलूर पोलीस स््ेशन येिे २०१७ मध्ये एकूण ७ गुन्हे दाखल आहेत. 
त्यापककी ६ गुन्हे उघडकीस आले असून त्यामध्ये ३ आरोपीींना अ्क करुन मा. न्यायालयात 
दोर्ारोपपत्र दाखल करणयात आले आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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ाीड तालुक्यातील स्वस्त धान्द्य दिुानाांची मादहती समळण्याााात 
  

(४६)  ३०७६२ (१२-०४-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे :   सन्माननीय अन्द् न व नागरी पुरवठा 
आखण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड तालुक्यात एकूण ककती स्िस्त धान्य दकुान ेसुरु असून ककती स्िस्त धान्य दकुान े
मान्यता प्राप्त सींस्िा ि व्यक्तीच्या नािे सुरु आहेत, 
(२) तसेच, मान्यता प्राप्त स्िस्त धान्य दकुाने त्याींना नेमुन ददलेल्या कायषके्षत्रात, मान्यता 
प्राप्त सींस्िा ि ठरिून ददलेले मालकच चालितात काय तसेच बीड तालकु्यातील कायषरत सिष 
स्िस्त धान्य दकुानाींच ेमाहे माचष, २०१५ अखेरपयांत ऑडी् झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बीड तालुक्यातील स्िस्त धान्य 
दकुानाींची सविस्तर मादहती उपलब्ध कन न देणयाबाबत कोणती कायषिाही केली िा करणयात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश ाापट (०४-०७-२०१७) : (१) उपलब्ध अशभलेख्यानसुार बीड तालुक्यात एकूण ३४५ 
दकुाने सुरु आहेत.  त्यापैंकी ५८ दकुान े ही सींस्िा अींतगषत आहे, १ बचत ग् तसेच २८६ 
िकयस्क्तक परिानाधारक आहेत. 
(२) बीड तालुक्यात स्िस्त धान्य दकुान ेपरिान्यािर नमूद कायषके्षत्रात कायषरत आहेत. तसचे 
सींस्िेंतगषत धान्य दकुान प्राथधकार पत्र धारक दकुान चालितात.  स्जल्हा पुरिठा अथधकारी, 
सहायक स्जल्हा पुरिठा अथधकारी, तहशसलदार, स्जल्हा पुरिठा तपासणी अथधकारी, नायब 
तहशसलदार (पुरिठा) याींच्या कायषकके्षमध्ये स्िस्त धान्य दकुानाच्या तपासणी करणेबाबत 
इष्ाींक ठरिून ददल्याप्रमाणे तपासणया तनयशमत पूणष करणयात येतात.  सहकारी सींस्िेच ेनाि 
असलेल्या स्िस्त धान्य दकुानाींचे लेखापररक्षण हे स्जल्हा उपतनबींधक  (सहकारी सींस्िा) 
अथधकारी याींच्या कायषकके्षत समाविष् असून त्याींचेकडून ३० दकुानाींच े लेखापररक्षण पूणष 
करणयात आले असून उिषररत लेखापररक्षण पूणष करणयाची कायषिाही चाल ूआहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

वडाळा (मुांाई) येथील अदेसर दादी स्रीट, व्ही.पी.रोड, सी.पी.टॅि  
येथील तमारतीांच्या पनुववफिासाााात 

(४७)  ३०८७५ (१७-०४-२०१७).   प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िडाळा (मुींबई) येिील अदेसर दादी स्री्, व्ही.पी.रोड, सी.पी.्ॅक येिील मोहनलाल 
प्रभुदास बबल्डीींग नीं.११८, बबस्ल्डींग नीं.११६ ि बबस्ल्डींग नीं.११४ या इमारती पुनविषकासासाठी 
ॲ्लास कन्स्रक्शन कीं पनीच्या विकासकान े घेतल्या असून या इमारतीींच्या पुनविषकासासाठी 
लागणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठीची नस्ती (क्र.७०३८) िडाळा येिील बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या कायाषलयातील श्री.कुीं ठे या अथधकाऱ्याच्या स्िाक्षरीकररता गेल्या ९-१० 
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मदहन्याींपासून प्रलींबबत असल्याची बाब माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदशषनास 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू तीनही इमारती अततशय जुन्या ि जीणष स्स्ितीत असून कधीही 
कोसळून रदहिाशाींच्या जीिाला धोका तनमाषण होऊ शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रदहिाशाींच्या जीिाशी खळेणाऱ्या ि पनुविषकासासाठी होणाऱ्या विलींबास 
जबाबदार असणाऱ्या महानगरपाशलकेच्या िडाळा कायाषलयातील अथधकारी ि कमषचाऱ्याींविरुध्द 
शासनाने कोणती कायषिाही केली िा करणयात येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर तीनही इमारतीींच्या पुनविषकासासाठी लागणारी ना-हरकत प्रमाणपत्र े
विकासकाला देणयाबाबत काय उपाययोजना केली िा करण यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या “डी” विभागातील 
(थगरगाींि विभाग) सी.एस. क्र. ७२९, ७३० ि ७३१ या भूभागाींिरील इमारत क्र. ११८-१२०, ११६ 
ि ११४, “मोहनप्रभ”ू आझण ‘सींघिी आझण कानुगो भुिन’, अदेशीर दादी स्री्, विठ्ठलभाई प्ेल 
रोड, मुींबई या उपकरप्राप्त इमारतीींच्या पनुविषकासाचा प्रस्ताि ‘अॅ्लस इन्रा्ेक प्रा.शल.’ 
याींचेितीन ेिास्तशुास्त्रज्ञ याींनी ददनाींक २१/०९/२०१३ रोजी महानगरपाशलकेस सादर केला होता.  
   सदर प्रस्तािासोबत त्याींनी आिश्यक कागदपत्र े सादर न केल्यामळेु सदर प्रस्ताि 
नाकारल्याचे विकासक ि िास्तशुास्त्रज्ञ याींना ददनाींक १८/१०/२०१३ रोजीच्या कळविणयात आले 
होते. त्यानींतर िास्तुशास्त्रज्ञाने काही कागदपत्र े / परिानग्या सादर केल्या.  तिावप, सदर 
प्रस्तािाची छाननी करणयाकररता आिश्यक असणारी कागदपत्र े/ ना-हरकत प्रमाणपत्र ेइत्यादी 
सादर न झाल्यामळेु सदर प्रस्ताि नाकारल्याचे ददनाींक २०/०६/२०१४ रोजीच्या पत्रान्िये 
िास्तुशास्त्रज्ञ ि विकासकास कळविणयात आले होते. 
    बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या कायाषलयातील एका अथधकाऱ्याच्या स्िाक्षरीकररता नस्ती 
प्रलींबबत असणे हे खरे नसून िास्तुविशारदाकडून विकास तनयींत्रण तनयमािलीप्रमाणे सुधाररत 
नकाश ेि प्रस्तािासाठीच्या आिश्यक परिानग्या सादर झाल्यास पुनविषकासाचा प्रस्ताि िररषठ 
अथधकाऱ्याींच्या मान्यतेसाठी पाठविणयात येतो. 
(२) सदर उपकरप्राप्त इमारतीींच्या अत्यींत धोकादायक तसचे जीणष अिस्िेबाबत तसेच 
मान्यताप्राप्त स्रक्चरल इींस्जतनअरच्या देखरेखीखाली योग्य ती काळजी घेणयाकररता ि 
आिश्यक उपाययोजना करणयाकररता महानगरपाशलकेमाफष त िास्तुशास्त्रज्ञास ि विकासकास 
ददनाींक २०/०६/२०१४ रोजी कळविणयात आलेले आहे. 
(३) सदर प्रकरणी म्हाडान े या इमारतीींच्या पुनविषकासासाठी ददनाींक ०९/०७/२०१३ रोजी       
ना-हरकत प्रमाणपत्र ददले आहे.  
     सदर ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अ्ीनुसार सदर इमारतीींचा पनुविषकास सुरु होईपयांत सदर 
इमारतीींच्या ि त्यातील रदहिाशाींच्या सुरके्षची जबाबदारी ही विकासकाची आहे.  
   तसेच, सदर विकासकाचा या इमारतीींबाबतचा पुनविषकासाचा कोणताही प्रस्ताि 
महानगरपाशलकेकड ेप्रलींबबत नाही.  
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(४) ि (५) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या अद्ययाित धोरणानसुार पुनविषकासाच े कोणतेही 
प्रस्तािास ऑनलाईन मींजुरी शमळणयाच े बींधनकारक केले असल्यामुळे िास्तशुास्त्रज्ञ / 
विकासकास पुनविषकास प्रस्तािाची सिष कागदपत्र े/ ना-हरकत प्रमाणपत्र े/ प्रस्तावित इमारतीच े
नकाश ेइत्यादी ऑ्ो डी.सी.आर. (Auto DCR) प्रणालीमध्ये सादर करणे आिश्यक आहे.  
    तिावप, सदर पुनविषकास प्रस्तािासाठीची आिश्यक कागदपत्र े प्रचशलत “इज ऑफ डुईंग 
बबझनेस” च्या धोरणाप्रमाणे ि ऑनलाईन प्रणालीमधनू प्री डी.सी.आर. फॉरमॅ् (Pre DCR 
format) मध्ये सादर न केल्यामुळे तसेच प्रस्तावित इमारतीचे सुधाररत नकाशे अद्ययाित 
विकास तनयींत्रण तनयमािली प्रमाणे सादर न केल्यामुळे सदरच्या पुनविषकास प्रस्तािास अद्याप 
मींजुरी देणयात आलेली नाही.  
        याबाबत विकास तनयींत्रण तनयमािलीप्रमाण े आिश्यक असलेले नकाशे 
िास्तुशास्त्रज्ञामाफष त अद्यावप सादर होऊ शकलेले नाहीत. त्यामळेु बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या इमारत प्रस्ताि विभागाकडून प्रस्ताि सादर करणयात आलेला नाही.  

________ 
  

औरांगाााद महानगरपासलिेमार्फ त शहरातील दाररद्रय रेषेनालील मदहलाांना वाटप िरावयाचे 
सशलाई मशीन आयएसआय मािफ  नस्याााात 

 (४८)  ३३४४० (०८-०१-२०१३).   श्री.सतीश चव्हाण  श्री.ववक्रम िाळे  :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाशलकेमाफष त शहरातील दाररद्रय रेर्ेखालील मदहलाींना िा्प कराियाच े
शशलाई मशीन श्रीनाि जनरल स््ोअसष अहमदनगर याींनी आय.एस.आय.माकष  नसलेल्या १४ 
लाख रुपयाींच्या शशलाई मशशनचा पुरिठा केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाचे याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पुरवठादारावर काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०५-०७-२०१७) : (१) नाही, सदर शिवण यतं्राची खरेदी िासनाच्या दर 
करारात नमूद मानकानुसार व कन्फशमिंग ट. आय.एस.आय माकक  क्र. १५४४९ या दर्ाकची 
आहेत. सदर शिलाई मिीन १४.०० लाख रुपये ककंमतीच्या नसून रु. २९.७४.४००/- ककंमतीच्या 
आहेत. 
(२), (३) व (४) औरंगाबाद महानगरपाशलकेने प्राप्त शिलाई यंत्राच्या गुणवत्ता तपासणीकररता 
महानगरपाशलका स्तरावर सशमती गठीत करुन तपासणी करण्यात आली. तपासणी अंती सदर 
यंत्राचा पुरवठा िासनाच्या दर करारात नमूद मानकानुसार असल्याच े ननदिकनास आले. 
त्याप्रमाणे शिलाई मशिनचा पुरवठा योग्य असून त्याच ेवाटप करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
 

नागपूर महानगरपासलिा आयुक्ताांनी एिाच िन्द्स्टांट िां पनीला ाी.ओ.टी. तत्वावरील 
उपक्रमाांच ेपुनफमु् याांिन वा सक्षमता चाचणी िरण्याचे आदेश देण्याााात 

 

(४९)  ३५९२७ (८-१-२०१३)  श्री. समतेश भाांगडडया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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 (१) नागपूर महानगरपाशलका आयुक्ताींनी नागपूर शहरातील सिष बी.ओ.्ी. तत्िािरील 
उपक्रमाींच ेपुनषमुल्याींकन िा सक्षमता चाचणी करणयाच ेआदेश मुींबईतील एकाच कन्सल् ी्ं् ददले 
असल्याच ेऑक््ोबर अखेर तनदशषनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनी ही एशशयन डवे्हलपमें् बाँकेची सल्लागार असल्यामळेु हे 
पुनमुषल्याींकन िा सक्षमता चाचणी चे काम ददलेले आहे. तसेच, कारिाई िा सक्षमता चाचणी 
कररता ददलेल्या कामाींपककी काही कामाींची तनविदा प्रकक्रये पयांत कागदपत्रीय कारिाई पुणष 
झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या कारिाई िा सक्षमता चाचणी प्रकक्रयेमुळे या सिष कामाींना फार िेळ लागेल 
तसेच तनविदा ककीं मतीतही मोठ्या प्रमाणात िाढ होईल ि यािर खचष होणारा तनधी हा जनतेचा 
तनधी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जनतेच्या तनधीचा होणारा अपव्यय िाींबविणयात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२८-०६-२०१७) : (१) महाराषर अबषन इन्रास्रक्चर डवे्हलपमें् कीं . शल. 
याींचेकडून तपासणी करुन घेणयाकररता ०६ कामाची यादी ि झालेल्या कामाींचे Feasibility 
Report पाठविणयात आले होते ि त्यापककी फक्त ०२ प्रकल्प प्रमाझणत करुन, 
महानगरपाशलकेस प्राप्त झाले असल्याचे, आयुक्त, नागपूर महानगरपाशलका याींच्या अहिालात 
नमूद आहे. 
(२) प्राप्त प्रमाझणत ०२ प्रकल्पापककी (१) अींबाझरी तलािाच ेBOT तत्िािर सौंदयीकरण करणे 
हा प्रकल्प होता. परींतु दरम्यानच्या काळात या तलािाचा विकास कामासाठी शासनाच्या, 
पयष् न विभागाींतगषत तनधी प्राप्त झाल्याने, महापाशलकेतफे या प्रकल्पासाठीची प्रस्तावित 
तनविदा प्रकक्रया राबविलेली नाही. आझण (२) बुधिार बाजार, महाल येिे BOT तत्िािर 
व्यापारी सींकुलाची तनशमषती हा प्रकल्प राबविणेसाठी जागेच्या के्षत्रफळाबाबत असलेली 
अतनस्श्चतता ि जागेच्या ताब्याबाबत सींददग्धता असल्याने, या प्रकल्पाचीही तनविदा प्रकक्रया 
राबविलेली नाही. 
     या तपासणीच्या अनुर्ींगान े कोणताही मोबदला महानगरपाशलकेकडून देणयात आलेला 
नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रकल्प सुरुच झालेले नसल्यान ेप्रकल्पािर तनधीचा खचष झालेला नाही.  

___________ 
 

राज्यातील विनाअनुदाननत प्राथमिक, िाध्यमिक शाळाांच्या िुल्याांकनाचे  
ननकष बदलून अनुदान देणेबाबत 

 

(५०)  ४२५३२ (१६-०८-२०१३)  डॉ.सुधीर ताांब,े श्री. सांजय दत्त : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ३६६८२ 
ला ददनाींक २२ माचष, २०१३ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाषत सन्माननीय शालेय मशक्षण िांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील अनुदानास ननकष पात्र झालेल्या माध्यशमक िाळांची संख्या ककती आहे,  

(२) या िाळांना अनुदान देण्यास िासनाकनून नवनाकरण नवलंब होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) या िाळांना तातनीने अनुदान सुरु करण्याबाबत िासनाने काय कायकवाही केली वा करणत 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायकवाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 
श्री. विनोद तािड े (१६-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) ददनाींक १४ जून, २०१६ पूिी अनुदानास 
पात्र घोवर्त करणयात आलेल्या शाळाींना अनुदान वितरीत करणयात आलेले आहे. उिषररत पात्र 
शाळाींना अनुदान देणयाबाबत सकारात्मक कायषिाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
 
ववधान भवन :   उत्तमससांग चव्हाण 
मुांाई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
 

 

 

मुद्रणपूिष सिष प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सथचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करणयात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 

 
 


