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 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी  

  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
  

राज्यातील नगरपररषदाांतील पदे ररक्त असल्याबाबत 
 (१)  १५१३३ (२९-०४-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नगरपररषदेच्या मींजूर आकृतीबींधाप्रमाणे नगरपररषद नगररचना 
विभाग, अततक्रमण विभाग, लेखापररक्षण लेखा सेिा या सींिगाातील पदे ररक्त 
असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्येक नगरपररषदेला को्यिधी रुपयाींचा तनधीच े िा्प झालेले 
असताींनाही ररक्त पदे न भरता अपात्र कमाचा-याींकडून काम करुन घेण्यात येत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पदे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, उक्त ररक्त पदे 
भरण्याबाबत र्ासनस्तरािर काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) अर्ी बाब तनदर्ानास आली नाही. 
(३) राज्यस्तरीय सींिगाातील शे्रणी-ब च ेतनयुक्ती प्राधधकारी हे विभागीय आयुक्त तथा 
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प्रादेशर्क सींचालक ि शे्रणी-क च े तनयुक्ती प्राधधकारी हे जजल्हाधधकारी असल्याने, 
सींचालनालयाने ददनाींक २२/०२/२०१६ च्या पररपत्रकान्िये जजल्हाधधकारी ि विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशर्क सींचालक सिा याींना ररक्त पदे भरण्याबाबत कायािाही 
करण्याविषयी कळविले होत.े 
       नगर विकास विभाग, र्ासन तनणाय ददनाींक ०७/०३/२०१७ अन्िये महाराषर 
राज्य नगरपररषद सींिगााच े तनयुक्ती प्राधधकारी आयुक्त तथा सींचालक, नगरपररषद 
प्रर्ासन सींचालनालय मुींबई याींना घोवषत करण्यात आले आहे. तसेच, सींिगाातील 
१४८३ ररक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सेिा जेषठता यादी प्रशसध्द 
करणे, बब ींदनुामािली प्रमाणणत करणे, पदोन्नतीची कायािाही करणे ही प्रक्रक्रया पूणा 
झाल्यानींतर लिकरात लिकर सरळसेिेने पदे भरण्याची कायािाही करण्याच ेतनयोजन 
आहे. 
      नगररचना ि विकास सेिा सींिगाातील ररक्त पदे र्ासनाच्या नगररचना 
सींचालनालयस्तरािर भरण्याबाबत र्ासन तनणाय क्र. सींकीणा-५०१६/ १९४०/ प्र. क्र. २४ 
/नवि-२७, ददनाींक १३/०४/२०१७ अन्िये तनणाय घेतला आहे.  
(४) िरीलप्रमाणे. 

___________ 
  
येवला (जज.नाशशि) येथील मुक्तीभुमी स्मारि पररसरात सोयी-सुववधा पुरववणेबाबत 
 
(२)  १९३८० (१६-०८-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव :   सन्माननीय साववजतनि 
बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येिला (जज.नाशर्क) येथील मुक्तीभुमी स्मारक पररसरात प्रशर्क्षण कें द्र, ग्रींथालय, 
िाचनालय, अततथी तनिासस्थान इ. सुविधा पुरविण्याच्या अींदाजपत्रकाींना प्रर्ासकीय 
मींजुरी शमळणेसाठी बा्ी, पुणे याींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
र्ासनाकड ेप्रस्ताि पाठविलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािासींदभाात र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर प्रस्तािािर तनयमानुसार योग्यती कायािाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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माथेरान (जज.रायगड) या पयवटनस्थळी ई-ररक्षा, सीएनजी किां वा बॅटरीवर  
चालणाऱ्या ररक्षाांना परवानगी शमळणेाबाबत 

(३)  १९४९० (१६-०८-२०१६).   प्रा.जोगेन्द्द्र िवाडे :  ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक १८०९५ 
ला ददनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माथेरान (ता.कजात, जज.रायगड) या पया् न स्थळी ई-ररक्षा, सी.एन.जी. ररक्षा 
अथिा बॅ्रीिर चालणारी ररक्षा चालविण्यास परिानगी शमळण्याबाबत विभागीय 
आयुक्त, कोकण याींनी जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी सादर केलेल्या प्रस्तािाच्या 
अनुषींगाने शर्फारस िजा अशभप्राय र्ासनास सादर केलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विभागीय आयुक्ताींना या प्रस्तािास शर्फारस िजा अशभप्राय देण्यास 
विलींब लागण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, विभागीय आयुक्ताींना या प्रस्तािास शर्फारस िजा अशभप्राय देण्यास 
अजून क्रकती कालािधी लागणार आहे ि अशभप्राय ददला असल्यास त्यानुषींगाने 
र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०६-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) माथेरान ता.कजात 
जज.रायगड या पया् न स्थळी ई-ररक्षा, सी.एन.जी अथिा बॅ्रीिर चालणारी ररक्षा 
चालविण्यास परिानगी शमळण्याबाबत विभागीय आयुक्त, कोकण याींचे 
कायाालयाकडून र्ासनास ददनाींक १८/०५/२०१६ च्या पत्रान्िये शर्फारस िजा 
अशभप्रायासह प्रस्ताि प्राप्त झाला होता. मात्र महसूल विभागाच्या सन १९५९ च्या 
र्ासन तनणायान्िये माथेरान या पया् न स्थळासाठी विदहत तनयमािली नुसार 
माथेरान येथे मो्ारगाडी, सायकल, तीनचाकी गाडी इत्यादी कोणत्याही प्रकारची 
िाहने िापरण्यास बींदी घालण्यात आली आहे. तदनींतर कें द्र र्ासनाच्या पयाािरण ि 
िन मींत्रालयाच्या ददनाींक ०४/०२/२००३ च्या अधधसूचनेन्िये माथेरानचा 
पयाािरणीयदृष्या सींिेदनर्ील क्षेत्रामध्ये समािेर् करण्यात आला असून रुग्णिादहका 
तसेच अजग्नर्मनदलाच्या िाहन तसेच घनकचरा िाहतुकीसाठी िापरल्या जाणा-या 
िाहनाव्यततररक्त इतर कोणत्याही िाहनास माथेरान नगर पररषदेच्या हद्दीत मज्जाि 
करण्यात आला आहे. 

     माथेरान येथे ई-ररक्षा/सीएनजी ररक्षा क्रकीं िा बॅ्रीिर  चालणारी ररक्षा याने 
िाहतूक करण्यास परिानगी शमळणेबाबतचा प्रस्ताि विभागीय आयुक्त कोकण 
याींचमेाफा त र्ासनास प्राप्त झाला आहे. तथावप, सदर प्रस्ताि कें द्रीय पयाािरण ि िन े
मींत्रालयाच्या  ददनाींक ०४/०२/२००३ च्या अधधसुचनेन्िये गठीत सींतनयींत्रण सशमतीच्या 
अशभप्रायासह र्ासनास फेरसादर करण्याच े जजल्हाधधकारी, रायगड याींना  सूधचत 
करण्यात आले आहे. 

___________ 
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सताळा (ता.उदगीर, जज.लातूर) येथील शेतिऱ्याांना  
जशमनीच ेववभाजन िरून देण्याबाबत 

 

(४)  १९७८८ (१६-०८-२०१६). श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सताळा (ता.उदगीर, जज.लातूर) येथील र्ेतकऱयाींना जशमनीच े विभाजन करून 
देण्याबाबत विदहत मुदतीत नो्ीसा न देणे, तसेच विदहत मुदतीत विभाजनाची सिा 
प्रक्रक्रया पुणा न करणे असे ि इतर प्रकार करणाऱया तहशसलदार ि उपविभागीय 
अधधकाऱयाविरूध्द कारिाई करण्यात यािी, अर्ी मागणी स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
माहे फेब्रुिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान प्रधान सधचि, महसूल याींच्याकड े केली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विलींब अधधतनयम २००५ च्या तनयमाप्रमाणे प्रधान सधचि, महसूल 
याींनी विदहत मुदतीत सींबींधधत तहशसलदार ि उपविभागीय अधधकारी याींच्यािर 
कोणतीही सक्षम कारिाई न करता दोषीींना पाठीर्ी घालण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधधत तहशसलदार, उपविभागीय अधधकारी ि प्रधान सधचि, महसूल 
याींची चौकर्ी करून र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) तहशसलदार, उदगीर, जज. लातूर 
याींनी सदर प्रकरणात ददनाींक १६/०५/२०१६ रोजी झालेल्या सुनािणीत ददनाींक अजादार 
ि सहधारकाींमध्ये सहमती झाली नसल्यामुळे प्रकरणाींत र्ेतजमीन विभाजनासींदभाात 
सक्षम न्यायालयात आपले हक्क शसध्द करुन घ्यािेत, असे तनदेर् देिून ददनाींक 
२०/०५/२०१६ च्या आदेर्ान्िये प्रकरण तनकाली काढले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

परभणी शहरा बाहेरील वळण (बाय-पास) रस्त्याच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
(५)  १९८६८ (१६-०८-२०१६).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.अमरशसांह पांडडत : ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक ११७६६ ला ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी ददलेल्या उत्तराच् या सींदभाात सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी र्हराबाहेरील िळण रस्त्याच्या कामाबाबत जमीन मोजणी, जमीन 
सींपादन ि तनधी उपलब्धता याबाबत र्ासनाकडून विलींब होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१७) : (१) ि (२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     परभणी िळणरस्त्यासाठी राषरीय महामागा अधधतनयम १९५६ नुसार विहीत 
मुदतीत भूसींपादनाची कायािाही पूणा न झाल्याने भूसींपादनाची प्रक्रक्रया नव्याने सुरु 
करणे क्रमप्राप्त झाले. 
     जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी मोजणीच्या कामात ददरींगाई झाल्याबाबत 
अधधक्षक अशभयींता, राषरीय महामागा मींडळ,औरींगाबाद याींचकेडून अहिाल मागविला 
असून अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर पुढील कायािाही करण्यात येईल. 
     सदयजस्थतीत सींयुक्त मोजणीच्या कायािाहीनुसार अधधसूचना ३ (A) चे 
सुधारीत प्रारुप रस्त ेिाहतूक मींत्रालयाला प्रशसध्दीसाठी सादर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
पाच ज्योततवशल ांगाच ेरस्त ेमहामागव म्हणून घोवषत िरण्याबाबत 

(६)  २०८३८ (१९-०८-२०१६).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पाच ज्योतताशलींगाच्या दर्ानासाठी होणारी भाविकाींची गदी लक्षात घेता 
ज्योतताशलींग देिस्थानाींना जोडणाऱया रस्त्याच्या िगािारीत बदल करुन पाच 
ज्योतताशल ींगाच े रस्त े महामागा म्हणून घोवषत करण्याचा प्रस्ताि र्ासनाने कें द्र 
र्ासनाकड ेपाठविल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्तािाबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) १) सडक पररिहन आणण राजमागा मींत्रालय निी ददल्ली याींनी ददनाींक 
०३/०१/२०१७ रोजी भारतीय राजपत्रात अधधसुचनानुसार परळी िैजनाथ ि औींढा 
नागनाथ हे दोन ज्योतताशलींग असलेले मागा नविन राषरीय राजमागा म्हणून 
खालीलप्रमाणे समाविष् केले आहे. 
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अ) परळी िैजनाथ- i) ३६१ एच परळी िैजनाथ जिळ जोडरस्ता (राषरीय राजमागा 
७५२ एम) धमाापूरी-पानगाींि रेणापूर फा्ा ii) क्र.५४८ बी देिगाींि- फा्ा - सेलू-पाथरी-
सोनपेठ-परळी(िैजनाथ) अींबाजोगाई-रेणापूर फा्ा –लातूर (राषरीय राजमागा ३६१) 
औसा उमरगा – येनेगुर-मुरुम-आलूर-अक्कलको्-नागासूर त े विजापूर जिळ (राषरीय 
राजमागा-५२) 
ब) औींढा नागनाथ – ७५२ आय- कोपरगाींिजिळ (राषरीय महामागा ७५२ जी) त े
िैजापूर-लासूर 
२) भीमार्ींकर हे ज्योततालीींग जोडरस्ता असलेला राजगुरु त े भीमार्ींकर हा मागा 
तत्ित: राषरीय महामागा म्हणून मींजूर आहे. 
३) त्र्यींबकेश्िर हे ज्योततालीींग शसन्नर-घो्ी-त्र्यींबक-मोखाडा-जव्हार-मनोर-पालघर या 
राज्यमागाािर असून सदर राज्य मागा राषरीय महामागा म्हणून तत्ित: मींजूर आहे. 
४) घषृणेश्िर हे ज्योततशलिंग सोलापूर औरींगाबाद धुळे राषरीय महामागा क्र. २११ िरील 
औरींगाबाद त ेिेरुळ या मागाािर आहे. 
(३)  प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
शासिीय औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्थाांमधील प्रशशक्षण 

अधधिाऱ्याांच्या समायोजनाबाबत 
 (७)  २२००० (२४-०८-२०१६).   श्री.ववजय ऊफव  भाई धगरिर : सन्माननीय िौशल्य 
वविास व उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्ासकीय औदयोधगक प्रशर्क्षण सींस्थाचा दजाा सुधारण्याकरीता ि 
आधुतनकीकरण करण्यासाठी “सें्र ऑफ एक्सेलन्स योजना” ददनाींक २४ ऑगस््, 
२००६ ि ददनाींक १२ एवप्रल, २००७ रोजीच्या र्ासन तनणायानुसार सुरु करण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ३ जुल,ै २०१४ रोजीच्या र्ासन तनणायानुसार उक्त योजना बींद 
करुन सदर योजनेच ेसी.्ी.एस. योजनेमध्ये रुपाींतर करण्यात आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या योजनेंतगात प्रशर्क्षण अधधकाऱ याींची क्रकती पदे ि कोणत्या 
िेतनशे्रणीत तनमााण करण्यात आली होती तसेच कायारत असलेल्या सुमारे ८५ 
प्रशर्क्षण अधधकाऱयाींच े कोणत्या दठकाणी ि कोणत्या िेतनशे्रणीिर समायोजन 
करण्यात आले आहे आणण कायारत कमाचाऱयाींच ेसमायोजन न करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, याबाबत महाराषर राज्य शर्क्षक पररषदेच े कायााध्यक्ष ि कोकण 
विभाग शर्क्षक मतदार सींघाच ेलोकप्रतततनधी याींनी ददनाींक २३ जून, २०१५ रोजी िा 
त्यासुमारास र्ासनास तनिेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर तनिेदनाच्या अनुषींगाने काय कायािाही करण्यात आली ि प्राप्त 
तनिेदनास लोकप्रतततनधीींना केव्हा उत्तर पाठविण्यात आले आहे ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (२६-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर योजनेंतगात प्रशर्क्षण अधधकाऱयाींची एकूण १५० पदे रुपये ६५००-१०५०० या 
िेतनशे्रणीत तनमााण करण्यात आलेली होती. सदर तनमााण केलेल्या १५० पदाींपैकी ८१ 
पदाींिर प्रशर्क्षण अधधकारी कायारत होत.े त्यापैकी ६८ पदाींिरील प्रशर्क्षण अधधकाऱयाींचे 
र्ासकीय औदयोधगक प्रशर्क्षण सींस्थेत ग्तनदेर्क, प्रगत व्यिसाय प्रशर्क्षण 
योजनेमध्ये प्रशर्क् ाण अधधकारी, र्ासकीय ताींबत्रक विदयालयामध्ये सहाय्यक 
अशभयाींबत्रकी अधधक्षक तसेच मूलभूत प्रशर्क्षण तथा अनुषींधगक सूचना कें द्रामध्ये 
कतनषठ प्रशर्क्षणाथी सल्लागार या समकक्ष िेतनशे्रणीतील पदाींिर तसेच ८ प्रशर्क्षण 
अधधकाऱयाींची समकक्ष पदे उपलब्ध नसल्याने, औदयोधगक प्रशर्क्षण सींस्थाींमध्ये 
शर्ल्प तनदेर्क या पदािर समायोजन करण्यात आलेले आहे. उिाररत ५ प्रशर्क्षण 
अधधकाऱयापैकी ३ प्रशर्क्षण अधधकारी याींची महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून िगा २ 
च्या पदािर तनिड झाली असून सदर पदािर त रुजू झालेले आहेत. तसेच उिाररत २ 
प्रशर्क्षण अधधकाऱयाींपैकी  एक प्रशर्क्षण अधधकारी हे ददनाींक ११/१०/२०१० पासून 
गैरहजर असून, त्याींच े रुजू करुन घेणेबाबत प्रकरण मा.महाराषर प्रर्ासकीय 
न्यायाधधकरण, मुींबई येथे न्यायप्रविषठ आहे. तसेच, दसुरे प्रशर्क्षण अधधकारी ददनाींक 
१/११/२०१० पासून सतत गैरहजर असून, त्याींनी ददनाींक ३०/०९/२०११ पासून त्याींच्या 
पदाचा राजीनामा ददल्याच ेसींस्थेस कळविले आहे. त्यामुळे त्याींच ेसमायोजन करण्यात 
आलेले नाही. 
(४) ि (५) होय, हे खरे आहे. 
     प्रशर्क्षण अधधकाऱयाींच ेसमायोजन करण्याची कायािाही करण्यात आली असून 
तदसींबींधीच ेकायाालयीन आदेर् ददनाींक ९/१२/२०१६ अन्िये तनगाशमत करण्यात आले 
आहेत. लोकप्रतततनधीींच ेतनिेदन प्राप्त झाले त्यािेळी समायोजनाची कायािाही झालेली 
नसल्याने तनिेदनाबाबत उत्तर कळविता आले नाही. 

___________ 
  

हहांगोली नगरपररषदेिरीता दत्तमत मांजूर िरण्यात आलेल्या तनधीपैिी बीडीएस 
अभावी व्यपगत झालेला मांजूर तनधी सांबांधधत नगरपररषदेला प्रत्याधथवत िरण्याबाबत 
(८)  २२२४६ (२४-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) दहींगोली नगरपररषदेसाठी सन २०१४-१५ करीता दत्तमत मींजूर करण्यात आलेल्या 
तनधीपैंकी बीडीएस अभािी व्यपगत झालेला मींजूर तनधी सींबींधधत नगरपररषदेला 
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प्रत्याधथात करण्याबाबतची मागणी मा.मुख्यमींत्री, मा.नगरविकास राज्यमींत्री, प्रधान 
सधचि, नगर विकास विभाग, मुख्याधधकारी, नगर पररषद, कळमनुरी ि 
जजल्हाधधकारी, दहींगोली याींच्या तनदर्ानास लोकप्रतततनधी, कळमनुरी, सेिाभािी सींस्था, 
सींबींधधत नगरपररषदेतील विविध पक्षाच्या लोकप्रतततनधीींनी माहे एवप्रल-मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान तनिेदनादिारे तनदर्ानास आणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तनधी नगरपररषदला शमळण्याबाबतच्या कालािधीत िाढ 
करण्यात येणार आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) सन २०१४-२०१५ करीता मींजूर करण्यात 
आलेल्या तनधीपैकी बी.डी.एस. अभािी तनधी व्यपगत झालेला नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  
नागपूर येथील एआरटी (ॲन्द्टी रेरोव्हायरल थेरपी) औषध एच.आय.व्ही. व एडसग्रस्त 

रुगणाांना तन:शुल्ि देण्याबाबत 
(९)  २२३२२ (१९-०८-२०१६).   प्रा.अतनल सोले :   सन्माननीय साववजतनि आरोग य 
व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर येथील एआर्ी (ॲन््ी रेरोव्हायरल थेरपी) औषध रुग्णाींना तन:रु्ल्क 
शमळत नसल्यामुळे एच.आय.व्ही. ि एडसग्रस्त रुग्णाींचे आयुषय धोक्यात येत 
असल्याच ेददनाींक १४ मे, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास तनदर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनुषींगाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२९-०६-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
     औषध तु्िड्या दरम्यान औषधाचा खींड न होण्यासाठी बाहेरुन औषध विकत 
घेण्यास नॅकोच्या मागादर्ाक सूचनाप्रमाणे साींगण्यात आले होत.े तसेच रुग्णाींनी 
बाहेरुन खरेदी केलेल्या औषधाींच्या रक्कमेची प्रततपूती ही एआर्ी कें द्राकडून देयके 
सादर झाल्यास करण्यात येणार आहे. 
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     सदर औषध तु्िडा हा राषरीयस्तरािरुन अतनयशमत औषध पुरिठ्यामुळे झाला 
होता, जो नॅकोकडून औषध पुरिठा झाल्यानींतर माहे जून, २०१६ अखेररस सुरळीत ि 
तनयशमत झाला आहे. 
(२) राज्यात माहे मे, २०१६ च्या पींधरिड्यात TLE ि ZL ARV औषधाींचा तु्िडा 
झाला होता. नागपूर जजल्हयाींत सदर दोन औषधाींपैकी TLE औषधाींचा तु्िडा जास्त 
प्रमाणात होता. या सींदभाात महाराषर राज्य एड्स तनयींत्रण सींस्था (मराएतनींस) कडून 
तनयशमतपणे पत्रव्यिहार/ ईमेल/ दरूध्िनी करुन तु्िड्यातील औषधी नॅको निी 
ददल्ली ि इतर राज्याींकडून उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पाठपुरािा केला होता. तसेच 
मराएतनींस कायाालयातून दर आठिड्याला राज्यातील ि एआर्ी कें द्राींतील उपलब्ध 
औषध साठ्याींच ेअहिाल तयार करुन नॅको निी ददल्ली याींना पूरक साठा देण्याबाबत 
सूधचत केले होत.े 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

भाशलवली (ता. वसई, जज. पालघर) येथील आहदवासीांच्या  
जशमनीबाबत झालेल्या अन्द्यायाबाबत 

 
(१०)  २२५६५ (१६-०८-२०१६).      श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर,   
अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वाजा बेग :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भाशलिली (ता.िसई, जज.पालघर) येथील कु.तनलेर् बुधू कारेला तसेच आकार् बुधू 
कारेला या दोघाींच ेिय १५ त े१३ असताना रजजस््र दस्तािर सज्ञान ३८ िषा दाखिून 
७/१२ िर कब्जेदार अज्ञान मुले असताना मुलाींच्या दहश्याचे सिा तनयमाींच ेउल्लघींन 
करून सदर आददिासीींच्या जशमनीबाबत झालेल्या गैरव्यिहाराची चौकर्ी करण्याची 
मागणी मा.मुख्यमींत्री ि मा.महसूल मींत्री, प्रधान सधचि (महसूल), विभागीय आयुक्त 
(कोकण भिन, मुींबई) याींच्याकड े ददनाींक ७ जून, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास लेखी 
तनिेदनादिारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फेरफार क्र. ३४० ददनाींक १ जुल,ै २०१३ तसेच फेरफार क्र. ३७३ नुसार 
ददनाींक ४ नोव्हेंबर २०१५ रोजी जशमनीत फेरबदल ि िा्णीपत्र करुन अज्ञान मुलाींची 
खातफेोड करून फसिणूक करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले ि तदनुसार सदरची जागा र्ेती प्रयोजनाथा असताना 
आददिासीींच्या जशमनीिर पूणात: बाींधकामास परिानगी देणाऱयाींिर कारिाई 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०६-२०१७) : (१) श्रमजजिी सींघ्नेच े सींस्थापक तथा 
जजल्हाध्यक्ष पालघर याींच े या आर्याच े तनिेदन जजल्हाधधकारी कायाालयास प्राप्त 
झाले आहे.  
(२) मौजे भाशलिली, ता.िसई जज.पालघर येथील स.नीं.२४/१, २५ ि २६/१ ही शमळकत 
मूळ पुरुष दुींदा मुकुीं द कारेला याींच े नािे कुळ कायदयान्िये दाखल होती. त्याींचे 
मतृ्यूनींतर फेरफार क्र.१८२ ददनाींक २२/८/१९८८ अन्िये िारस बुधु दुींदया कारेला, 
काशर्नाथ दुींदया कारेला, माधि दुींदया कारेला, र्ींभू दुींदया कारेला, भाई लडकू कारेला 
याींची नािे दाखल झालेली आहेत. उक्त जमीन फेरफार क्र. ३४०, ददनाींक 
०१/०७/२०१३ अन्िये हक्कसोडपत्रान्िये श्री.काथोड काशर्नाथ कारेला याींच ेनािे दाखल 
झालेली आहे. सदर हक्कसोडपत्रकाच ेअिलोकन केले असता श्री.तनलेर् बुधु कारेला ि 
आका बुधु कारेला याींच े ितीने अ.पा.क. म्हणून काथोड काशर्नाथ कारेला याींनी 
स्िाक्षरी केलेली आहे. तदनींतर काथोड कारेला आणण कु.तनलेर् ि आका बुधु कारेला 
याींच्यात प्रस्तुत जशमनीसींदभाात सह.दयु्यम तनबींधक िसई ६, िगा-२ ददनाींक 
११/०८/२०१५ अन्िये नोंदणीकृत िा्प झाले असून स.नीं. २५ च ेक्षेत्र ०-७७.३९ हे.आर 
क्षेत्र अज्ञान मुलाींच्या नािे फेरफार क्र. ३७३ ददनाींक ०६/११/२०१५ अन्िये दाखल आहे. 
(३) प्रस्तुत जागेिर कोणतीही बाींधकाम परिानगी देण्यात आलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही 

___________ 
औरांगाबाद-अांजजठा या राज्यमागावच्या चौपदरीिरणाबाबत 

(११)  २२६८३ (१६-०८-२०१६).   श्री.ववक्रम िाळे : ताराींक्रकत प्रश्न क्रमाींक १५७४८ ला 
ददनाींक ७ एवप्रल, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय साववजतनि 
बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद या ऐततहाशसक र्हरापासून अींजजठा या पया् न स्थळाला जोडणाऱया 
राज्यमागााच्या चौपदरीकरणाबाबत र्ासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(२) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१७) : (१) नव्याने घोवषत राषरीय महामागा ७५३ फ 
च्या औरींगाबाद-शसलोड-फदाापरू हया १०० क्रक.मी. रस्त्याच े पेव्हड र्ोल्डरसह 
दपुदरीकरण ि प्रमुख गािाींमध्ये चौपदरीकरणाच्या कामासाठी दोन पॅकेजमध्ये 
कीं त्रा्दारासोबत करारनामा झाला असून  मे, २०१९ अखेर काम पूणा करण्याचे 
तनयोजन आहे. हया लाींबीमध्ये औरींगाबाद-अजजींठा हया महामागााचा समािेर् आहे. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मो.ह. ववद्यालय (ठाणे) शासनाने घोवषत िेलेला ववशेष 
पुरस्िार तनधी न शमळाल्याबाबत 

(१२)  २४४४५ (१६-१२-२०१६).   अॅड.तनरांजन डावखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्िातींत्र्यपूिाकालीन असलेल्या आणण र्ासनाच े सिा तनकष पाळणाऱया 
महाराषरातील १०० र्ाळाींना विर्ेष पुरस्कार म्हणून प्रत्येकी १० लाख रुपयाींचा तनधी 
देण्याच ेसन २०१३ मध्ये तत्कालीन र्ासनाने जाहीर केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या १०० र्ाळाींमध्ये ठाण्यातील मो.ह. विदयालयाचा समािेर् असूनही 
या र्ाळेला र्ासनाने जाहीर केलेला विर्ेष पुरस्कार तनधी प्राप्त झाला नसल्याचे 
ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास तनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने घोवषत करुनही मो.ह.विदयालयासह राज्यातील अन्य 
र्ाळाींना विर्ेष पुरस्कार तनधी देण्यास विलींब होण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच याबाबतची सदयजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०७-२०१७) : (१) ि (२)  होय. 
(३) ि (४) याबाबत आिश्यक कायािाही सुरु आहे. 

___________ 
अनुसूधचत जातीच्या ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवतृ्तीसाठी जात पडताळणी 

प्रमाणपत्र अतनवायव िेल्याबाबत 
(१३)  २४७०१ (१६-१२-२०१६).   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफव  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर :  सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ११ िी ि १२ िीत शर्क्षण घेणाऱया अनुसूधचत जातीच्या विदयार्थयािंना 
शर्षयितृ्तीसाठी र्ासनाने चालू िषाापासून जात पडताळणी प्रमाणपत्र अतनिाया 
केल् यामुळे अनेक विदयाथी चालूिषी शर्षयितृ्तीपासून िींधचत राहण्याची र्क्यता 
तनमााण झाली असल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्ानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विदयाथी हे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात राहत असणे, जात 
पडताळणी प्रमाणपत्र शमळण्यास विलींब लागत असणे अर्ा अनेक अडचणी येत 
असल्याने ही अ् रद्द करण्याची मागणी सींबींधधत विदयार्थयािंनी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (१८-०७-२०१७) : (१) ि (२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् ाित नाही 
  

___________ 
  

मद्यपान िरून एस.टी. चालववणाऱ्या वाहनचालिावर िारवाई िरण्याबाबत 
(१४)  २४७३८ (३०-१२-२०१६). आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.रामहरी रुपनवर :  
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुणे एक्सपे्रस िे िर शर्िनेरी बस चालक मदयपान करून िाहन चालवित 
असून प्रिार्ाींचा जीि धोक्यात आणण्याचा प्रकार माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मदयपान करून िाहन 
चालविणाऱया एस.्ी. चालकाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (०८-०७-२०१७) : (१) ि (२) माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये अर्ा 
प्रकारची घ्ना घडलेली नाही. परींतू  ददनाींक ११/०८/२०१६ रोजी परळ आगाराची 
अश्िमेघ व्होल्िो बस क्र. एमएच ११ ्ी ९२४३ ही दादर-पुणे मागाािर धाित 
असताना, उसे ्ोल नाका येथे आली असता, सदर कताव्यािरील चालक श्री. रामदास 
कृषणा मेश्राम हे मदयपान करुन िाहन चालवित असल्याचे तनदर्ानास आले. सदर 
प्रकरणी चालकास ददनाींक १३/०८/२०१६ पासून तनलींबबत करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नगरपररषदाांमधील “ि” सांवगावतील मांजूर ररक्त पदे भरणेबाबत 
 (१५)  २५७९७ (०४-०१-२०१७).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-   
(१) राज्यातील नगरपररषदेच्या मींजूर “क” सींिगा अधधतनयम ि मींजूर 
आकृतीबींधाप्रमाणे लेखापररक्षण लेखा सेिा अींतगात अनेक ररक्त पदे असल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्येक नगरपररषदेला को्यिधी रुपयाींचा तनधीच े िा्प झालेले 
असताींनाही ररक्त पदे न भरता अपात्र कमाचा-याींकडून काम करुन घेण्यात येत आहे 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर मींजूर पदे 
भरण्याकररता कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) अर्ी बाब तनदर्ानास आली नाही. 
(३)  राज्यस्तरीय सींिगाातील शे्रणी-ब च े तनयुक्ती प्राधधकारी हे विभागीय आयुक्त 
तथा प्रादेशर्क सींचालक ि शे्रणी-क च ेतनयुक्ती प्राधधकारी हे जजल्हाधधकारी असल्याने 
सींचालनालयाने ददनाींक २२/०२/२०१६ च्या पररपत्रकान्िये जजल्हाधधकारी ि विभागीय 
आयुक्त तथा सिा प्रादेशर्क सींचालक याींना ररक्त पदे भरण्याबाबत कायािाही 
करण्याविषयी कळविले होत.े 
    नगर विकास विभागाच्या र्ासन तनणाय ददनाींक ०७/०३/२०१७ अन्िये महाराषर 
राज्य नगरपररषद सींिगााच े तनयुक्ती प्राधधकारी आयुक्त तथा सींचालक, नगरपररषद 
प्रर्ासन सींचालनालय मुींबई याींना घोवषत करण्यात आले आहे. तसेच, सींिगाातील 
१४८३ ररक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सेिा जेषठता यादी प्रशसध्द 
करणे, बब ींदनुामािली प्रमाणणत करणे, पदोन्नतीची कायािाही करणे ही प्रक्रक्रया पूणा 
झाल्यानींतर लिकरात लिकर सरळसेिेने पदे भरण्याची कायािाही करण्याच ेतनयोजन 
आहे.           
(४) िरीलप्रमाणे. 

___________ 
  

राज्यात रस्त ेबाांधणीच्या योजनेबाबत 
 

(१६)  २६७४४ (१३-०४-२०१७).   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम 
(साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रस्त े बाींधणीसाठी रूपये दोन लाख को्ी खचााची योजना कें द्रीय 
पररिहन मींत्रालयाकडून राबविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेकरीता र्ासनाकडून भूसींपादनाची कायािाही करण्याच ेकाम 
सुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त योजनेच स्िरुप काय आहे तसेच, कोणत्या विभागातील कोण-
कोणत्या रस्त्याींच े प्रस्ताि विचारात घेऊन रस्त े बाींधणीबाबत र्ासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०६-२०१७) : (१) कें द्रीय पररिहन मींत्रालयाकडून 
महाराषरातील राषरीय महामागााच्या सुमारे रु.७७,००० को्ी इतक्या रक्कमेची कामे 
विविध योजनेमधून तनयोजजत/प्रस्तावित केली असून सदर कामाच ेसविस्तर प्रकल्प 
अहिाल भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरण, राज्य र्ासनाच े राषरीय महामागा 
विभाग ि महाराषर राज्य रस्त ेविकास महामींडळ याींचमेाफा त करण्यात येत आहे. 
(२) ि (३) राज्यातील एकूण राषरीय महामागाापैकी प्रामुख्याने पुणे सातारा कागल 
[रा.म.मा.४८ (जुना ४)] अमरािती त ेगुजरात हद्द [रा.म.मा.५३ (जुना ६)], बु्ीबोरी त े
तुळजापुर (रा.म.मा.३६१), धुळे-औरींगाबाद सोलापूर [रा.म.मा.५२ (जुना-२११)], पुणे-
नाशर्क (रा.म.मा.६०), रत्नाधगरी-सोलापूर (रा.म.मा.१६६), पनिेल-इींदापूर-झाराप 
[रा.म.मा.६६(जुना१७)], कल्याण-तनमाल [रा.म.मा.६१(जुना-२२२)] हया राषरीय 
महामागािंच ेचौपदरीकरण/सहापदरीकरणासाठी भूसींपादन तसेच प्रकल्पाबाबत कायािाही 
विविध ्प्प्यािर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीसाठी ववशेष न्द्यायालय स्थापन िरणेबाबत 
 

(१७)  २६७५६ (१२-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांडे, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
अॅड.तनरांजन डावखरे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले, श्री.सांजय दत्त, 
डॉ.अपूवव हहरे : सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) राज्यातील अनुसूधचत जाती-जमातीतील प्रिगाासाठी र्ासनाने विर्ेष न्यायालये 
स्थापन करण्याचा तनणाय घेऊनही ॲरॉशस्ीसींदभाात न्यायालये स्थापन करण्यात 
आली नसल्याने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात जनदहत याधचका दाखल करण्यात 
आल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१७ च्या र्ेि्च्या सप्ताहात तनदर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने र्ासनाला चार आठिडयात 
प्रततज्ञा पत्र दाखल करण्याच ेआदेर्ही ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२१-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सध्या मुींबई (ठाणे), औरींगाबाद ि नागपूर येथे विर्ेष न्यायालये सुरु करण्यात 
आली असून उिाररत नाशर्क, पुणे ि अमरािती येथे न्यायालये कायााजन्ित करण्याची 
कायािाही सुरु आहे. सदर सदयःजस्थतीच्या अनुषींगाने मा. न्यायालयात र्पथपत्र 
दाखल करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

प्रिल्पग्रस्त मजच्िमाराांच्या मागण्याांबाबत 
 (१८)  २६९२३ (१३-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डावखरे, 
श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले :  सन्माननीय मत्स्यवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र तसेच राज्य र्ासनाकडून अनेक सागरी प्रकल्प राबविले जात असताना 
मजच्िमाराींसोबत कोणतीही चचाा न करता प्रकल्पबाधधताींना नुकसान भरपाई, 
मजच्िमार तरुणाींना नोकऱया, प्रकल्पािर त्याींच्या बो्ीींना ठेके, र्ासकीय नोकरीत 
प्रकल्पबाधधत म्हणून आरक्षण इत्यादीपासून मजच्िमार कोळी बाींधि िींधचत रादहल्याने 
मजच्िमाराींनी मुींबईत एकता बाईक मूक रॅली काढल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायाािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. महादेव जानिर (०३-०७-२०१७) : (१) होय, अींर्त: खरे आहे. 
    ददनाींक २२/२/२०१७ रोजी रॅली काढण्यात आली आहे. 
(२) निीन प्रकल्पासींदभाात मच्िीमाराींर्ी चचाा करुन तनणाय घेण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
मुांबई शहरात बेदरिारपणे मोटारसायिल चालवणा-या तरूणाांच्या 

टोळक्याांवर िारवाई िरणेबाबत 
(१९)  २७०७२ (१३-०४-२०१७).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई र्हरातील िाींदे्र-कुलाा सींकुल, िाींदे्र-बॅण्ड स््ॅण्ड, िरळी सी-फेस, हाजी अली 
सका ल आणण मरीन ड्राईव्हपासून त ेठाण्याच्या उपिन पयिंत िेडीिाकडी मो्ारसायकल 
चालिून रोराित जाणा-या बेदरकार तरूणाींच्या ्ोळक्याींचा सुळसुळा् मोठया प्रमाणात 
िाढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून अर्ा मो्ारसायकल रेसरना 
रोखण्याकररता कोणत्या विर्ेष उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, या मो्ारसायकल रेसर तरुणाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) : (१)  मररन ड्राईव्ह, हाजी अली सका ल(पेडर 
रोड) यादठकाणी रेसीींगच े आयोजन करत असल्याबाबत कोठेही तनदर्ानास आलेले 
नाही ि िरळी सी शलींक िर दचुाकी िाहनास तनबिंध आहे. 
    तसेच बाींद्रा िरळी सी-शलींक  ि यु बब्रज रेक्लेमेर्न बाींद्रा पजश्चम मुींबई या 
मागाािर बाईक रेसीींगच्या घ्ना घडू नये, याकरीता कारिाईच ेआयोजन केले जात 
असत.े 
(२) सदरहू प्रकरणी िररषठाींच्या आदेर्ाने विर्ेष कारिाई पथक नेमण्यात आले असून 
िाहन चालकाींविरुध्द कायदेर्ीर कारिाई करण्याकरीता मुींबईतील एकूण ७ जींक्र्न / 
मागाािर एकूण ३६ दठकाणी Automatic Number Plate Recognition Camera 
(Infraed) with PTZ and Zoom /Focus बसविण्याकरीता म.न.पा. विभागामाफा त 
कायािाही सुरु आहे. 
     सदर प्रकरणी कसुरदार िाहन चालकाींिर मो.िा.का. कलम १८४ अन्िये कारिाई 
करण्यात येत.े 
(३) याप्रकरणी मो.िा.का. कलम १८४ अन्िये सन २०१६ त े २०१७ पयिंत २२७११ 
इसमाींिर कारिाई करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
रत्नाधगरी जजल््यातील मच्िीमाराांना राज्याबाहेरील जलधीक्षेत्रात 

मासेमारी िरण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत 
(२०)  २७२०५ (१३-०४-२०१७).   श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांजय मुांडे, अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेव गायिवाड, श्रीमती ववद्या 
चव्हाण, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.हेमांत टिले, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.जयवांतराव जाधव, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे : सन्माननीय मत्स्यवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रत्नाधगरी जजल्हयातील मच्िीमाराींनी राज्याबाहेरील जलधीक्षेत्रात मासेमारी 
करण्याची परिानगी सहाय्यक मत्स्यव्यिसायविभाग याींचकेड े माहे जानेिारी, २०१७ 
मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. महादेव जानिर (०३-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्याला या राज्याच्या जलधी क्षेत्राबाहेर विर्ाल आधथाक क्षेत्रात मासेमारी 
करण्यासाठी परिानगी देण्याचे अधधकार प्रदान करण्यात आलेले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

पशुवैद्यिीय ववभागातील अधधिारी व िमवचारी याांच्या बदली,  
तनयुक्ती व प्रतततनयुक्तीबाबत 

  
(२१)  २७२९७ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.धनांजय 
मुांड,े अॅड.जयदेव गायिवाड, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.नरेंद्र पाटील :  सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य र्ासनाच्या प.द.ुम. विभागामध्ये ददनाींक ३१ जुलै, २०१६ पयात ५३७ 
अधधकाऱयाींची पदे ररक्त असनू ३० परु्िैदयकीय अधधकारी प्रतततनयुक्तीिर गेलेले 
आहेत तर अनेक अधधकारी एकाच विभागात १० िषााचा कालािधी होऊनही कायारत 
असल्याच ेतनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासन तनणाय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कायाासन १२, ददनाींक 
१७ डडसेंबर, २०१६ अन्िये उपरोक्त विभागातील अधधकारी ि कमाचारी याींच्या बदली, 
तनयुक्ती, प्रतततनयुक्तीबाबतीत का्ेकोरपणे पालन केले असे ददनाींक १९ जानेिारी, 
२०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या विभागातील एकुण क्रकती अधधकारी ि कमाचारी याींची बदली, 
तनयुक्ती, प्रतततनयुक्ती कोणत्या प्रकारे केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने तनणाय घेऊन कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. महादेव जानिर (१५-०६-२०१७) : (१), (२) ि (३) परु्सींिधान विभागात जुल,ै 
२०१६ अखेर परु्धन विकास अधधकारी या सींिगाात ४  अधधकारी उसनिारी तत्िािर, 
१२ अधधकारी प्रतततनयुक्तीने कायारत होत.े  तसेच १२ अधधकारी हे जजल्हा ग्रामीण 
विकास यींत्रणेकड े कायारत होत.े त्याच प्रमाणे सहाय्यक आयुक्त परु्सींिधान या 
सींिगाातील २ अधधकारी प्रतततनयुक्तीने कायारत होत.े जजल्हा ग्रामीण विकास 
यींत्रणेमधील पदे ही जरी ग्रामविकास विभागाच्या अखत्याररतील पदे असली तरी तथेे 
परु्सींिधान विभागातील परु्धन विकास अधधकारी/सहाय्यक आयुक्त परु्सींिधान या 
सींिगाातील अधधकाऱयाींची तनयुक्ती केली जात.े त्यामुळे सदर पदे दह प्रतततनयुक्तीची 
समजता येणार नाही. अर्ा प्रकारे जुलै, २०१६  अखेर १४ अधधकारी प्रतततनयुक्तीने, 
१२ अधधकारी जजल्हा ग्राम विकास यींत्रणेिर ि ४ अधधकारी उसनिारी तत्िािर 
कायारत होत.े 
       महाराषर र्ासकीय कमाचाऱयाींच्या बदल्याींच े वितनयमन आणण र्ासकीय 
कताव्ये पार पाडताींना होणाऱया विलींबास प्रततबींध अधधतनयम २००५ मधील 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधधकारी याींच्या मींजूरीने परु्सींिधान विभागात कायारत 
असलेल्या अधधकाऱयाींच्या बदल्याींबाबत कायािाही करण्यात येत.े 
     सदय:जस्थतीत र्ासन तनणाय साप्रवि ददनाींक १७/१२/२०१६ मधील तरतुदी 
विचारात घेिून  परु्सींिधान विभागातील अधधकाऱयाींच्या इतर विभागात 
प्रतततनयुक्तीने तनयुक्ती करणेबाबत कायािाही करण्यात येत आहे. सामान्य प्रर्ासन 
विभागाचा सदर र्ासन तनणाय तनगाशमत झाल्यानींतर १ सहाय्यक आयुक्त  ि ३ 
परु्धन विकास अधधकारी याींची प्रतततनयुक्तीने तनयुक्ती करण्याच ेआदेर् तनगाशमत 
करण्यात आले आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील बबगर आहदवासी भागातील वगव तुिडयाांना अनुदान देवून सदर तुिडयाांची 

ऑनलाईन मुल्याांिन प्रकक्रया सुरु िरण्याबाबत 
(२२)  २७३६१ (१२-०४-२०१७).   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांडे :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बबगर आददिासी भागातील ५७१८ तुकड्या ि आददिासी भागामधील 
माध्यशमक र्ाळेतील विदयाथी सींख्या िाढीने शमळालेल्या २५५ तुकड्याींना विना 
अनुदातनत तत्िािर र्ालेय शर्क्षण विभागाच्या ददनाींक १६ ऑगस््, २०१२ च्या 
र्ासन आदेर्ाने मींजुरी देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िगा तुकड्याींना ददनाींक ११ ऑक््ोबर, २००० च्या तनणायानुसार 
पाच िषािंनी अनुदानास आिश्यक असणारी कायापद्धती अिलींबणे आिश्यक आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन या िगा तुकड्याींना अनुदान 
देिून सदर तुकड्याींची ऑनलाईन मुल्याींकन प्रक्रक्रया सुरु करण्याबाबत कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सन २००१ पासून विनाअनुदातनत र्ाळा/तुकडया देण्याच े धोरण 
सींपूष्ात आलेले आहे. त्यामुळे अनुदान देण्याचा प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगाच्या प्रशासिीय िामिाजािररता  
मुांबई शहरात स्वतांत्र इमारत बाांधण्याबाबत 

(२३) २७३८८ (१५-०६-२०१७).   अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.सुजजतशसांह ठािूर :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या प्रर्ासकीय कामकाजाकररता मुींबई मध्ये तयार 
इमारत क्रकीं िा र्ासकीय जागा उपलब्ध करुन घेऊन त्यादठकाणी स्ितींत्र इमारत 
बाींधण्याचा प्रस्ताि र्ासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार स्ितींत्र इमारत िा जागेचा र्ोध घेऊन त्याबाबतचा अहिाल 
र्ासनास सादर करण्याबाबत गतिषी अप्पर मुख्य सधचि, सामान्य प्रर्ासन विभाग 
याींच ेअध्यक्षतेखाली सशमती स्थापन करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सशमतीचा अहिाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे काय ि त्यानुसार 
पुढे कोणती कायािाही करण्यात आली अथिा येत आहे ि त्याबाबतची सदयजस्थती 
काय आहे 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
      महाराषर लोकसेिा आयोगासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी र्ासन 
तनणाय, सामान्य प्रर्ासन विभाग क्र. मलोआ १११६/प्र.क्र.८७/ आठ ददनाींक ७ जुलै, 
२०१६ अन्िये प्रधान सधचि (सेिा), सामान्य प्रर्ासन विभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली 
एक सशमती गठीत करण्यात आली. 
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(३) सदर सशमतीने ददनाींक ३ माचा, २०१७ रोजी र्ासनास अहिाल सादर केला असून 
सशमतीने केलेल्या शर्फारर्ीच्या अनुषींगाने जागा उपलब्धतबेाबत पुढील कायािाही 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  

 
राज्यात माहहती व तांत्रज्ञान क्षेत्रातील जगप्रशसध्द फॉक्सिॉन िां पनीने  

गुांतवणूि िरण्याची तयारी दाखववल्याबाबत 
 

(२४)  २७४३२ (१५-०४-२०१७).  श्री.नारायण राणे :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मादहती ि तींत्रज्ञान क्षेत्रातील जगप्रशसध्द फॉक्सकॉन कीं पनीने सुमारे ३५ 
हजार को्ी रुपयाींची गुींतिणूक करण्याची तयारी दाखविली असल्याची मादहती 
मा.मुख्यमींत्री याींनी जाहीर केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कीं पनीला राज्यात गुींतिणूक करण्यासाठी कें द्र र्ासनाकडून 
आधथाक सिलती अपेक्षक्षत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं पनीला कें द्र र्ासनाकडून सिलती शमळिून देण्यासाठी राज्य 
र्ासन पाठपुरािा करणार आहे काय, तसेच राज्यात उक्त कीं पनीने गुींतिणूक करुन 
राज्यातील रोजगार तनशमाती करािी यासाठी र्ासन कोणत ेप्रयत्न करणार आहे, 
(४) असल्यास, मेक इन महाराषर कायाक्रमादरम्यान उक्त उदयोजकाने सादर 
केलेल्या गुींतिणूक प्रस्तािाप्रमाणे प्रकल्प सुरु करण्याची अपेक्षक्षत तारीख काय होती ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१४-०७-२०१७) : (१) मे. फॉक्सकॉन या कीं पनीने राज्यात सुमारे 
रुपये ३०००० को्ी गुींतिणूक ि ५० हजार व्यक्तीींना रोजगाराच्या सींधी प्रस्तावित 
केल्या आहेत. 
(२) सदरहू बाब ही कें द्र र्ासनार्ी तनगडीत आहे. 
(३) ि (४) मे. फॉक्सकॉन कीं पनीच ेप्रतततनधीच ेशर्ष्मींडळ नुकतचे जानेिारी, २०१७ 
मध्ये राज्यात भे्ीसाठी येिून गेले आहेत. घ्कामाफा त राज्यात 
उदयोगस्थापनेकररता सुतनयोजजत दठकाण ि प्रोत्साहने याबाबत राज्य र्ासनस्तरािर 
चचाा चालू आहे प्रस्तूत  विषयी चचअेींती सकारात्मक प्रततसादाबाबत प्रयत्न करण्यात 
येत आहेत. देर्ाींतगात सिा राज्याींनी “व्यिसाय करणे सोपे” Ease of Doing 
Business च्या माध्यमातून मोठया प्रमाणािर सुधारणा केल्या आहेत. पररणाम सिा 
राज्य उदयोग आकवषात करण्यासाठी उदयोग समूहाींना विविध प्रोत्साहन देिू करत 
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आहेत. यास्ति राज्याींतगात तनकोप स्पधाात्मक िातािरणात एखादया उदयोगाने 
कोणत्या दठकाणी उदयोग सुरु करािा हा तनणाय सिास्िी त्या उदयोजकाचा असल्याने 
राज्य र्ासन याबाबत सकारात्मक चचाा करुन प्रयत्नशर्ल आहे. 

___________ 
 

शमरारोड येथील िॉल सेंटर फसवणूि प्रिरणाबाबत 
(२५)  २७४८४ (१३-०४-२०१७).   श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ठाणे जजल्हयातील शमरारोड येथील सुमारे ५०० को्ी रुपयाींच्या कॉल सें्र 
फसिणूक प्रकरणाची चौकर्ी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि तदनुसार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  सदरहू प्रकरणी ठाणे र्हर पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे र्ाखेने खालील नमुद 
दठकाणी िापा ्ाकुन खालीलप्रमाणे गुन्हे दाखल केले आहे. 
   १) काशर्मीरा पोलीस ठाणे गु.र.क्र. ५९६/२०१६, भा.दीं.वि. कलम ४१९, ४२०, ३८४, 

१२० (ब),४६८, ४७०, ४७१, २०१ सह इींडीयन ्ेलीग्राफ ॲक््च ेकलम २५ (क), 
तसेच मादहती तींत्रज्ञान कायदा, २००८ च ेकलम ६६ (क), ६६(ड), ७२, ७५ प्रमाणे 
गुन्हा दाखल असुन सदर गुन्हयात बनाि् कॉल से्ं र चालविण्यासाठी 
िापरण्यात आलेल्या सींगणकामधील  हाडा डडस्क, सिार, मॅजजक जॅक, डीव्हीआर, 
मोबाईल फोन, इलेक्रॉतनक्स उपरकरणे, कागदपत्रे जप्त करण्यात येऊन एकुण 
१७८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
२) नयानगर पोलीस ठाणे गु.र.क्र.३३४/२०१६ भा.दीं.वि.कलम ४१९, ४२०, ३८४, 
३४, १२० (ब) सह मादहती तींत्रज्ञान कायदा कलम  ६६ (ब), ६६(क), ७२(१), ७५ 
प्रमाणे सदर गुन्हयात हाडा डडस्क, सिार, मॅजजक जॅक, डीव्हीआर, मोबाईल फोन, 
कागदपत्रे जप्त करण्यात येऊन करण्यात येऊन एकुण १० आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली आहे. 
३) नयानगर पोलीस ठाणे गु.र.क्र.३३५/२०१६ भा.दीं.वि.कलम ४१९, ४२०, ३८४, 
४६८, ४७०, ४७१ ि १२० (ब) सह मादहती तींत्रज्ञान कायदा, २००८ च ेकलम ६६ 
(क), ६६(ड), ७२ ि ७५ सह द इींडीयन ्ेलीग्राफ ॲक्् कलम २५ (अ) प्रमाणे 
गुन्हा दाखल  असून सदर गुन्हयात हाडा डडस्क, सिार, डीव्हीआर, मोबाईल फोन, 
रोख रक्कम सी.पी.यु. पेन ड्राईव्ह, इतर कागदपत्रे जप्त करण्यात येऊन एकुण 
१०७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. 
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    िरील ततन्ही गुन्हे मा.न्यायालयाच्या आदेर्ान्िये सी.आर.पी.सी. कलम १७३(८) 
प्रमाणे तपासािर आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नागरी भागातील अनधधिृत बाांधिामे तनयशमत िरण्याबाबत 
(२६)  २७५९४ (१३-०४-२०१७).   डॉ.अपूवव हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात नागरी भागातील अनधधकृत बाींधकामे तनयमानुकूल करण्यासाठी 
र्ासनाने धोरण तयार करून सदर धोरण मींबत्रमींडळाच्या मींजुरीनींतर मा.उच्च 
न्यायालयात ददनाींक ४ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास सादर करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २७ एवप्रल, २०१६ रोजीच्या आदेर्ान्िये 
र्ासनाने तयार केलेल्या अनधधकृत इमारती तनयशमत करण्याच्या धोरणाची 
अींमलबजािणी करण्यास अनुमती नाकारली असून र्ासनाच्याितीने निीन धोरण 
सादर करण्यास मुभा ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने निीन धोरण सादर करण्यास ददलेल्या 
अनुमतीस अनुसरून निीन धोरण ठरविण्याबाबतची र्ासनस्तरािर सुरु असलेली 
कायािाही पुणा झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, प्रस्तुत धोरणाच ेसिासाधारण स्िरुप काय आहे ि याबाबत कोणती 
कायािाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०७-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) र्ासनाने नागरी क्षते्रासाठी 
अनधधकृत बाींधकामे तनयशमत करणे, त्यािर कारिाई करणे यािर उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी तनयुक्ती केलेल्या आयुक्त, बहृन्मुींबई मनपा याींच्या अध्यक्षतेखालील 
सशमतीच्या शर्फारर्ी नुसार धोरण ठरिून त्या धोरणास ददनाींक १० माचा, २०१६ 
रोजी झालेल्या मा. मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये मान्यता प्राप्त झालेली होती.  तथावप, 
अनधधकृत बाींधकामासींबींधी मा.उच्च न्यायालयामध्ये विविध जनहीत याधचका दाखल 
झालेल्या असल्याने र्ासनाने मा. मींत्रीमींडळाने मान्य केलेल्या धोरणाची 
अींमलबजािणी करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाची अनुमती अपेक्षक्षलेली होती. 
तथावप, मा. उच्च न्यायालयाने ददनाींक २६/०४/२०१६ रोजी ददलेल्या तनणायामध्ये 
अनधधकृत बाींधकामे तनयमानुकुल करण्यास अनुमती ददलेली नाही. 
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     राज्य र्ासनाने ददनाींक ३१/१२/२०१५ पयिंतच्या बेकायदा बाींधकामाींना सींरक्षण 
देण्यासाठी महाराषर प्रादेशर्क तनयोजन ि नगर रचना अधधतनयम १९६६ मध्ये योग्य 
त ेबदल करण्यासाठी महाराषर ॲक्् क्र.XXXII OF २०१७ पाररत केलेला असून तो 
ददनाींक १५/०४/२०१७ रोजीच्या राजपत्रात प्रशसध्द करण्यात आलेला आहे.  या 
अधधतनयमातील कलम ५२ अे (१) नुसार याबाबतच े तनयम तयार करणेत आलेले 
असून सदर प्रारुप तनयम उक्त अधधतनयमाच्या कलम-१५८(१) अन्िये र्ासन 
राजपत्रात प्रशसध्द करण्यासाठी ददनाींक २१/०७/२०१७ रोजी अधधसूचना तनगाशमत 
करण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिेने एिाच प्रयोजनािररता तनधी खचव िेल्याबाबत 
  
(२७)  २७८५० (१७-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.जयवांतराव जाधव, 
अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेस सन २०१२ त े २०१४ या कालािधीत १३ व्या 
वित्त आयोगाचा ि  सन  २०१५-१६ हया कालािधीत १४ व्या वित्त आयोगाचा तनधी 
प्राप्त झाला असून एकूण शमळुन रुपये १२५ को्ी इतका तनधी महानगरपाशलकेस 
प्राप्त झाला र्ासनाच्या नगरविकास विभागातफे र्ासन तनणाय त.ेिी.आ-२०१०/प्र.क्र. 
१३१/न.िी.४ ददनाींक २५/१०/२०१० च े उल्लींघन उपरोक्त प्रकरणी महानगरपाशलकेचा 
लेखा विभाग ि तत्कालीन आयुक्त तसेच कायाकारी अशभयींता, पाणीपरुिठा ि 
जलतनसारण विभाग याींचकेडुन होत असून मनमानी स्िरुपात एकाच प्रयोजनािर 
उपरोक्त रक्कम खचा केल्याप्रकरणी दोषी व्यक्तीींची चौकर्ी ि कारिाई करण्याची 
मागणी ददनाींक १३ जून, २००६ रोजी श्री.शमलन म्हात्रे याींनी नगरविकास विभागाकडे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली काय, सदर चौकर्ीत काय 
तनषपन्न झाले, उक्त चौकर्ीच्या अनुषींगाने नागररकाची फसिणूक करणारे तत्कालीन 
आयुक्त तथा कायाकारी अशभयींता, पाणीपुरिठा तसेच मलतनसारण विभाग याींच्यािर 
र्ासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) अर्ी बाब र्ासनाच्या तनदर्ानास आलेली 
नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 
 शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिेने िाळया यादीत टािलेल्या िां पनीस िाम हदल्याबाबत 
(२८)  २७८५८ (१७-०४-२०१७).   श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१)  शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेच ेप्रकल्प सल्लागार मे. ी्ंडन अबान सोलुर्न याींना 
मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने महानगरपाशलकेच्या सींबींधधत तनि ज दा प्रकरणात दोषी 
ठरिुन काळया यादीत ्ाकणे तसेच पोलीस अध ज क्षक याींनी त्याींच्यािर सींबींधधत 
प्रकरणी दािे दाखल करािेत असे आदेर् दोन िषाापुिी देऊनही त्याींना 
महानगरपाशलका आजही सल्लागाराची कामे देत असुन त्याची देयके सुध्दा अदा 
करायच े काम करीत असल्याच े ददनाींक १८ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या एम.एम.आर.ए. क्रकीं िा एम. एम. आर.डी.ए. या प्रकल्पािर 
मे. ी्ंडन अबान सोलुर्नही कीं पनी सल्लागार क्रकीं िा अन्य कामे करीत आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
    मे. ी्ंडन अबान सोल्यूर्न प्रा.शल. या कीं पनीच े प्रतततनधी याींच्याविरुद्ध गुन्हा 
दाखल करण्यात आला असून या कीं पनीस काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबतची कायािाही 
महानगरपाशलकेकडून सुरु आहे. 
     सदय:जस्थतीत मे. ी्ंडन अबान सोल्यूर्न प्रा.शल. या कीं पनीस 
महानगरपाशलकेकडून कोणत्याही प्रकारच ेकाम देण्यात आलेले नाही. 
(२) मे. ी्ंडन अबान सोल्यूर्न प्रा.शल. ही कीं पनी मुींबई महानगर प्रदेर् विकास 
प्राधधकरणातील अशभयाींबत्रकी विभागामध्ये सदय:जस्थतीत काम करत नाही. 
(३) मे. ी्ंडन अबान सोल्यूर्न प्रा.शल. या कीं पनीच ेप्रतततनधी याींच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल 
करण्यात आला असून सदर कीं पनीस काळ्या यादीत ्ाकण्याबाबतची कायािाही 
महानगरपाशलकेकडून सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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नाशशि येथे मा.उच्च न्द्यायालय, मुांबईच ेस्वतांत्र खांडपीठ स्थापन िरण्याबाबत 
  
(२९)  २८००० (१७-०४-२०१७).   डॉ.अपूवव हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नाशर्कसह विविध भागातून मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच े खींडपीठ 
स्थापन करणेबाबत सातत्याने मागणी होत असल्याने या मागणीच े अनुषींगाने 
मा.मुख्य न्यायमुतींनी मुींबई उच्च न्यायालयातील तीन न्यायमुतींची सशमती गठीत 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त मागणीच ेअनुषींगाने राज्यात मा.उच्च न्यायालयाच ेनिीन 
खींडपीठ स्थापन करणेबाबत गठीत सशमतीचा अहिाल र्ासनास प्राप्त झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, अहिालािरील शर्फारर्ीच ेसिासाधारण स्िरुप काय आहे ि याबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, कोल्हापुर ि पुणे येथे मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच े क्रफरत े खींडपीठ 
(सक्रका ् बेंच) स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार व्हािा अर्ी शर्फारस र्ासनाने 
मा.मुख्य न्यायमुती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, नविन खींडपीठ स्थापनेबाबत कें द्र र्ासन तनयुक्त जसिींतशसींग 
सशमतीने अहिालातून विहीत केलेल्या तनकषानुसार नाशर्क येथे सततच्या मागणीचे 
अनुषींगाने मा.उच्च न्यायालयाच ेस्ितींत्र खींडपीठ िा सक्रका ् बेंच स्थापनेबाबत विचार 
होिू र्कतो क्रकीं िा कसे याबाबीींची र्ासनाकडून पडताळणी करण्यात आली आहे काय, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) होय. 
(५) जसिींतशसींग सशमतीने उच्च न्यायालयाच ेखींडपीठ स्थापनेसींबींधी स्पष् केलेल्या 
तनकषाींच्या आधारे कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच े एक क्रफरत े खींडपीठ स्थापन 
करण्याची शर्फारस र्ासनाने मा.मुख्य न्यायमुती, उच्च न्यायालय, मुींबई याींना केली 
आहे. 
(६) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 



वि.प. ९ (26) 

  
राज्यातील इतर मागासवगीय समाजासाठी स्वतांत्र मांत्रालय स्थापन िरण्याबाबत 

  
(३०) २८२३७ (१५-०४-२०१७). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
ववमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगव व ववशेष मागास प्रवगव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील इतर मागासिगीय समाजासाठी स्ितींत्र मींत्रालय स्थापन करण्याची 
बाब र्ासनाच्या विचाराधीन असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदर्ानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने तनणाय घेिून कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राम शशांदे (१३-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) र्ासन अधधसूचना ददनाींक ९ माचा, 
२०१७ अन्िये विमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर मागासिगा ि विर्ेष मागास 
प्रिगा कल्याण विभाग नव्याने तनमााण करण्यात आला आहे. 

___________ 
महाराष्ट्र राज्य पररवहन महामांडळात (एसटी) भरती प्रकक्रयेसांदभावत 

(३१)  २८६३९ (१३-०४-२०१७).   श्री.आनांदराव पाटील :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य पररिहन महामींडळात (एस्ी) मोठी पद भरती करण्यात येणार 
असल्याच ेमा.पररिहन मींत्री याींनी साींगून त्याबाबत सूचना एस्ी प्रर्ासनाला ददल्या 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि तदनुसार मा.पररिहन मींत्री याींच्या सूचनेनुसार जादहरात प्रशसध्द 
करून पद भरती प्रक्रक्रयेसींदभाात र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (२२-०६-२०१७) : (१) ि (२) राज्य पररिहन महामींडळात माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये १४२५३ पदाींची जादहरात देण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई-गोवा महामागववरील बिटीशिालीन पुलाांची दरुूस्ती िरण्याबाबत 
  
(३२)  २८९१८ (१३-०४-२०१७).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल 
नावेिर :   सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोिा या महामागाािर एकूण २१ पूल असून त्यापैकी १५ पुल बब्र्ीर्कालीन 
असून उक्त जीणा ि दरुिस्थेतील पुलाींमुळे जजवित हानी होण्याची र्क्यता तनमााण 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पुलाींची दरुुस्ती करण्याबाबत लोकप्रतततनधीींनी मा.सािाजतनक 
बाींधकाम मींत्री याींच्याकड े ददनाींक ७ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास लेखी 
पत्रादिारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर पुलाींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मुींबई-गोिा राषरीय महामागााच्या महाराषर राज्यातील ४७५.०० क्रक.मी. लाींबीमध्ये 
१८ बब्र्ीर्कालीन मोठे पलु असुन त्यापैकी पनिेल त ेइींदापूर हया भारतीय राषरीय 
राजमागा प्राधधकरणाकडून प्रगतीत असलेल्या ८४.०० क्रक.मी. चौपदरीकरणामध्ये दोन 
पुलाींच ेरुीं दीकरणाबरोबरच समाींतर पुल बाींधण्याच ेकाम समाविष् आहे. 
     तसेच इींदापूर त े झाराप हया ३६६.०० क्रक.मी. लाींबीमधील १६ पुलाींपैकी १० 
दठकाणी निीन पयाायी पुलाींची कामे प्रगतीत असून उिारीत ६ दठकाणची कामे 
चौपदरीकरणात समाविष् असुन या प्रकल्पाींची तनविदा तनजश्चती अींततम ्प्प्यात 
आहे. तसेच अजस्तत्िातील पुलाींच्या दरुुस्तीसाठी रु.९.०० को्ी क्रकीं मतीच ेअींदाजपत्रक 
रस्त ेिाहतूक ि महामागा मींत्रालयाला सादर करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर शशवणगाांव येथील प्रिल्पग्रस्ताच े७८८ भूखांडापैिी  
१६५ व्यक्तीांनी भूखांड नािारल्याबाबत 

(३३)  २८९६९ (१३-०४-२०१७).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास :  सन्माननीय मदत व 
पुनववसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नागपूर शर्िणगाींि येथील प्रकल्पग्रस्ताच े७८८ भूखींडापैकी १६५ भूखींड नाकारल्या 
गेल्याच े ददनाींक १६ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदर्ानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताच ेभूखींड नाकारण्याची कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
औरांगाबाद जजल्हयातील समाजिल्याण ववभागाने एिाच वषावतील शशष्ट्यवतृ्तीची 

रक्िम सलग दोन वेळा जमा िेल्याबाबत 
(३४)  २९०५९ (१२-०४-२०१७).   श्री.सुभाष झाांबड :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल्हयातील समाजकल्याण विभागाने भ्क्या-विमुक्त प्रिगाातील 
विदयार्थयािंच्या खात्यािर एका रै्क्षणणक िषाातील गुणित्ता शर्षयितृ्तीची रक्कम माहे 
माचा, २०१५ ि माचा, २०१६ मध्ये सलग दोन िेळा जमा केली असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि त्यानुसार दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०७-२०१७) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् ाित नाही 

___________ 
  

भांडारा जजल्हयात यशवांतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरु िरण्याबाबत 
 (३५)  २९१०० (१२-०४-२०१७).   श्री.पररणय फुिे :  सन्माननीय ववमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती, इतर मागासवगव व ववशेष मागास प्रवगव मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१)  राज्यात भ्क्या विमुक्त जातीच्या समाजातील व्यजक्तींसाठी र्ासनाने 
यर्िींतराि चव्हाण मुक्त िसाहत योजना अींमलात आणली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भींडारा जजल्हयात सदर िसाहत योजनेचे भूमीपुजन न झाल्याने 
स्थातनक नागररकाींमध्ये असींतोषाच ेिातािरण पसरले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राम शशांदे (१३-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ग्रामीण भागातील आहदवासी आश्रमशाळाांना मान्द्यता देण्याबाबत 
  
(३६)  २९४२३ (१२-०४-२०१७).   श्री.हेमांत टिले, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.सुतनल 
तटिरे, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अतनल 
भोसले, श्री.ख्वाजा बेग, अॅड.जयदेव गायिवाड :  सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील आददिासी विदयाथी मुख्य प्रिाहात यािे म्हणून 
आददिासी विकास आयुक्तालयाच्याितीने ग्रामीण भागात आश्रमर्ाळा सुरु करण्यात 
आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, आतापयिंत क्रकती जजल्हयात आश्रमर्ाळाींना मान्यता देण्यात आली 
आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) आतापयिंत राज्यातील ३० जजल्हयाींमध्ये एकूण ५५२ र्ासक्रकय आश्रमर्ाळाींना ि 
२६ जजल्हयातील ५५६ अनुदातनत आश्रमर्ाळाींना र्ासनाने मान्यता ददली आहे. 
मागील दहा िषाात एकाही नविन आश्रमर्ाळेला मान्यता ददलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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पशुधन वविास अधधिारी, पांचायत सशमती, परांडा, जज.उस्मानाबाद  
याांच्या गैरवतवनाबाबत 

(३७)  २९४३७ (१३-०४-२०१७).   श्री.सुजजतशसांह ठािूर :  सन्माननीय पशुसांवधवन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बोधनकर, परु्धन विकास अधधकारी, पींचायत सशमती, परींडा, जज.उस्मानाबाद 
हे चारा ी्ंचाईच्या काळात तालुक्याच्या दठकाणी काम करण्यास सक्षम नसल्याबाबत 
तसेच कायाालयात सतत गैरहजर राहत असल्यासींदभाात सभापती, पींचायत सशमती, 
परींडा याींनी जजल्हा परु्सिींधान अधधकारी ि अन्य सींबींधधत विभागाकड े ददनाींक १६ 
माचा, २०१६ रोजी ि त्यासुमारास तक्रारी करूनही कोणतीच कायािाही झालेली नाही, 
हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. महादेव जानिर (१६-०६-२०१७) : (१) ि (२)  हे खरे नाही, 
     परु्धन विकास अधधकारी (विस्तार) पींचायत सशमती,  परींडा, जज. उस्मानाबाद 
याींच्या विरुध्द प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने ददनाींक ०९/०२/२०१७ च्या आदेर्ान्िये 
त्याींची बदली परु्धन विकास अधधकारी पिैद शे्रणी-१ कासारशर्र्ी, ता.तनलींगा, 
जज.लातूर या पदािर करण्यात आली आहे. तसेच सींबींधधत परु्धन विकास अधधकारी 
याींच्याविरुध्द विभागीय चौकर्ीची कायािाही प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्नच उद् ाित नाही 

___________ 
प्रथम या स्वयांसेवी सांस्थेने िेलेल्या राज्यव्यापी सवेक्षणात खाजगी  

शाळाहून शासिीय शाळा सरस असल्याबाबत 
(३८)  २९५७९ (१२-०४-२०१७).   श्रीमती जस्मता वाघ :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रथम या स्ियींसेिी सींस्थेने केलेल्या राज्यव्यापी सिेक्षणात खाजगी र्ाळाहून 
र्ासकीय र्ाळा सरस असल्याच े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
तनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा अहिाल र्ासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्यास, या अहिालात काही शर्फारर्ी करण्यात आल्या आहेत काय, 
त्यानुसार र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) गुणित्ता िाढविण्याच्या हेतूने ददनाींक २२ जून, २०१५ च्या र्ासन तनणायान्िये 
राज्यात प्रगत रै्क्षणणक महाराषर कायाक्रम राबविण्यात येत असून, त्यानुसार प्रथम 
भाषा ि गणणत या विषयाच्या चाचण्या राज्यस्तरािरुन घेण्यात येतात. ज्या 
क्षमतामध्ये विदयार्थयािंना अडचणी असतील त्यासाठी कृती कायाक्रम आखून प्रत्येक 
विदयाथी प्रभतृ्ि पातळीकड ेिा्चाल करु र्केल हा या कायाक्रमाचा हेतु आहे. तसेच 
गणणत विषयाच े शर्क्षकाींना प्रशर्क्षण ि र्ाळाींना आिश्यक रै्क्षक्षणणक सादहत्य ददले 
जात आहे. शर्क्षकाींना ई-सादहत्याचा िापर करता यािा, यासाठी “शमत्रा ॲप” तयार 
करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात अत्याधुतनि १३ बस पोटवलची बाांधणी िरण्याबाबत 
 

(३९)  २९७३२ (१५-०४-२०१७).   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १३ एस.्ी. आगाराींच े अत्याधुतनक १३ बस पो ा्लमध्ये बाींधणी 
करण्याचा र्ासनाने तनणाय घेतला असल्याच े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदर्ानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर तनणायाची 
अींमलबजािणी करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदवािर रावत े(२२-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्यातील १३ दठकाणच्या बसस्थानकाींच े सािाजतनक खाजगी सहभागातून 
आधुतनकीकरणाचा प्रकल्प आखणीसाठी तज्ञ सल्लागार सींस्थेची तनयुक्ती करण्यात 
आली आहे.  सदर सींस्थेमाफा त राज्य पररिहन महामींडळाच्या पनिेल, बोररिली-नॅन्सी 
कॉलनी, पुणे-शर्िाजी नगर, सोलापूर-पुणे नाका, नाशर्क-महामागा, औरींगाबाद-
मध्यिती, नाींदेड-मध्यिती, अकोला, नागपूर-मोरभिन या ९ दठकाणच्या बस 
स्थानकाींची आखणी करण्यात आली असून, या प्रकल्पासाठी ई-तनविदा मागविल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील महसूल ववभागातील अधधिारी सांवगव  
पदाांच्या पदोन्द्नत्या प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४०)  २९९२१ (१५-०४-२०१७).   श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महसूल विभागाींतगात गत ४-५ िषाापासून अपर जजल्हाधधकारी, 
उपजजल्हाधधकारी ि तहशसलदार याींच्या पदोन्नत्या र्ासनाने केलेल्या नाहीत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील महसूल विभागातील अधधकाऱयाींची पदे ररक्त असल्यामुळे 
र्ासकीय कामात अडचणी येत असल्याच े तनदर्ानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सदर पदाींना पदोन्नती 
देण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०७-२०१७) : (१), (२) ि (३) र्ासनाच्या ददनाींक १६/३/२०१६ 
च्या ि ददनाींक ५/७/२०१६ च्या आदेर्ान्िये अपर जजल्हाधधकारी सींिगाातील अनुक्रमे 
३५ ि २३ अधधका-याींना अपर जजल्हाधधकारी (तनिडशे्रणी) सींिगाात पदोन्नती देण्यात 
आली आहे.  
     र्ासनाच्या ददनाींक ६/८/२०१४ च्या आदेर्ान्िये १२ अधधका-याींस ि ददनाींक 
२७/६/२०१६ ि ददनाींक २९/१०/२०१६ च्या आदेर्ान्िये अनुक्रमे ४० ि १ अधधका-यास 
उप जजल्हाधधकारी सींिगाातून अपर जजल्हाधधकारी सींिगाात पदोन्नती देण्यात आली 
आहे 
      र्ासनाच्या ददनाींक १६/२/२०१३ ि ददनाींक १३/२/२०१४ च्या आदेर्ान्िये 
अनुक्रमे ५१ ि १० अधधका-याींना तहशसलदार सींिगाातून उप जजल्हाधधकारी सींिगाात 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
     सन २०१२ मध्ये एकुण ४५, सन २०१३ मध्ये एकुण ११७, सन २०१४ मध्ये 
एकुण ३३,  सन २०१५ मध्ये एकुण २८ ि  सन २०१६ मध्ये एकुण ५५ अधधका-
याींना  नायब तहशसलदार सींिगाातून तहशसलदार सींिगाात पदोन्नती देण्यात आली 
आहे.  
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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शभवांडी (जज.ठाणे) शहरातील सोनाळे गावातील दिुानदाराचा  

चोरटयाांच्या हल्ल्यात मतृ्यू झाल्याबाबत 
  
(४१)  ३०१३२ (१३-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पावसिर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.तनरांजन डावखरे, 
अॅड.राहुल नावेिर :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभिींडी (जज.ठाणे) र्हरातील सोनाळे गािच्या कीं पाऊीं ड मधील क्रकराणा मालाच्या 
दकुानात चोरीच्या उद्देर्ाने शर्रलेल्या चोराींना प्रततकार केल्याने चोर्याींनी 
दकुानदारािर चाकूने िार केल्याने दकुानदार मतृ झाल्याची घ्ना ददनाींक २६ 
जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनदर्ानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची र्ासनामाफा त चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि तदनुसार सदर चोर्याींना पकडून त्याींचिेर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी प्राप्त क्रफयाादीिरुन शभिींडी तालुका पोलीस ठाणे येथे 
गु.र.क्र.१७/२०१७ भादींवि कलम ३०२, ३०७, ४६०, ३४ अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात 
आला आहे. 
     सदर गुन्हयात मुख्य आरोपीस अ्क करण्यात आली असून एका आरोपीचा 
र्ोध सुरु आहे. या आरोपीींनी सन २०१० पासून निनिीन सदस्य एकबत्रत करुन 
सींघद्त गुन्हेगार ्ोळी तनमााण करुन ्ोळीतील सदस्याींचा आधथाक ि इतर 
फायदयासाठी दहर्त तनमााण करीत असल्याच े तनषपन्न झाल्याने सदर गुन्हयात 
महाराषर सींघद्त गुन्हेगारी तनयींत्रण अधधतनयम १९९९ चे कलम ३ (१) (I) (II), 
३(२), ३(४) हे िाढीि कलम लािण्यात आले असून गुन्हा तपासाधीन आहे.  
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
राज्यात चौदा िौटुांबबि न्द्यायालय स्थापन िरण्याबाबत 

(४२)  ३०५०९ (१३-०४-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चौदाव्या वित्त आयोगाींतगात राज्यात चौदा कौ्ुींबबक न्यायालय स्थापन 
करण्याचा महत्िपूणा तनणाय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, चौदा कौ्ुींबबक न्यायालयापैकी विधी ि न्याय विभागाने मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या प्रबींधकाींना पत्र शलहुन प्रस्तावित लातुर, बीड, उस्मानाबाद, 
जालना आणण परभणी ही पाच दठकाणे िगळण्यात यािीत असे पत्रादिारे विचारण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान या 
पाच जजल्हयाच्या प्रमुख न्यायाधधर्ाींना पत्र पाठिुन कौ्ुींबबक न्यायालयाचा िावषाक 
खचा, न्यायाधधर् आणण सहाय्यभूत कमाचारी िगााच्या िेतनािरील खचा इत्यादी 
बाबीींची मादहती माधगतली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०७-२०१७) : (१) चौदािा वित्त आयोगाींतागत राज्यात १४ 
कौ्ुींबबक न्यायालय स्थापन करण्याचा तनणाय मा. उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तािानुसार 
उच्चस्तरीय सींतनयींत्रण सशमतीने घेतलेला आहे. 
(२)  १४ व्या वित्त आयोगाींतगाच्या लातूर, बीड, उस्मानाबाद, जालना आणण परभणी 
या ५ दठकाणाबाबतची अततररक्त मादहती मा. उच्च न्यायालयाकडून मागविण्यात 
आली होती. 
(३)  होय. 
(४) ि (५) सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाकडील मादहती विचारात घेऊन बीड, 
जालना, उस्मानाबाद ि परभणी येथील कौ्ुींबबक न्यायालयाींच्या बाबतीत 
पदतनशमातीच े आदेर् ददनाींक १५/०६/२०१७ रोजी तनगाशमत केले आहेत.  तर लातूर 
येथील कौ्ुींबबक न्यायालय ददनाींक ०१/०४/२०१७ पासून सुरु झाले आहे. 
   

___________ 
महाराष्ट्र स्पधावक्षम िृषी वविास प्रिल्पाांतगवत (MACP) पशुधन आधार सेवा 

प्रिल्पाच्या योजना उववररत जजल््यात राबववण्याबाबत 
(४३)  ३०७७७ (१५-०४-२०१७).   श्री.तानाजी सावांत :   सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर स्पधााक्षम कृषी विकास प्रकल्पाींतगात (MACP) परु्धन आधार 
सेिा प्रकल्पाला आगामी िषाासाठी (२०१६-१७) रूपये ९ को्ी १३ लाखाींचा तनधी 
र्ासनाने मींजूर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील फक्त १२ जजल्हयात उक्त प्रकल्पाच ेकाम सुरु आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीच्या 
अनुषींगाने उिाररत जजल्हयात उक्त योजना राबविण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. महादेव जानिर (२९-०६-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे असून सन २०१६-१७ या 
आधथाक िषाात  या प्रकल्पाच्या अींमलबजािणीसाठी रु. १.६३ को्ी एिढा तनधी 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) जागततक बँकेच्या तनदेर्ानुसार या प्रकल्पाच्या अींमलबजािणी अींतगात 
महाराषरातील केिळ अहमदनगर, यितमाळ, अमरािती, िाशर्म, बुलढाणा, नागपूर, 
सोलापूर, सातारा, पुणे, धुळे, जळगाींि, कोल्हापूर, नाशर्क, भींडारा, गोंददया आणण बीड 
या एकूण १६ जजल्हयाींमधील २० मोठया जनािराींच े बाजार ि ४ र्ेळया-मेंढयाींच्या 
बाजाराींच ेआधुतनकीकरण कराियाच ेअसल्याने सुरुिातीला हे १६ जजल्हे तनिडण्यात 
आले होत.े उपरोक्त जजल्हयाींपैकी गोंददया जजल्हयामध्ये मोठया जनािराींच्या 
बाजारासाठी पुरेर्ी जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे तसेच, नागपूर जजल्हयातील सािनेर 
येथे अींततम तनिड झालेल्या कीं त्रा्दारास बाजार सशमती, सािनेर याींनी जस्िकृती पत्र 
न ददल्यामुळे सदर बाजाराची तनिड रद्द करण्यात आलेली आहे. तसेच, जळगाींि ि 
सोलापूर या जजल्हयाींमध्ये प्रकल्पाींतगात आयोजजत कराियाच्या आरोग्य शर्बबराींचे 
उद्दीष् पूणा झाल्याने हे दोन ि गोंददया ि नागपूर असे ४ जजल्हे िगळून 
सदय:जस्थतीत सदरचा प्रकल्प उिाररत १२ जजल्हयाींमध्ये राबविण्यात येत आहे. 
     जागततक बँकेने सदरचा प्रकल्प उपरोक्त १६ जजल्हयाींव्यततररक्त इतर 
जजल्हयाींमध्ये राबविण्यास मान्यता प्रदान केली नसल्याने राज्यातील उिाररत 
जजल्हयाींमध्ये सदरचा प्रकल्प राबविण्यात आलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
 

उस्मानाबाद येथील राज्य पररवहन महामांडळाच्या वसाहतीची दरुवस्था झाल्याबाबत 
(४४)  ३०८०२ (१५-०४-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद येथील राज्य पररिहन महामींडळाच्या अधधकारी ि कमाचारी 
िसाहतीची दरुिस्था झाली असल्याने जीणा ि मोडकळीस आलेल्या दोन इमारती 
ररक्त करून कमाचाऱयानी िास्तव्य करणे बींद केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर इमारतीची पुनबािंधणीबाबत कमाचाऱयाींनी मागणी करूनही 
कोणतीच कायािाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले ि तदनुसार इमारतीची पुनबािंधणी करण्याबाबत कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२२-०६-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) उस्मानाबाद येथील राज्य पररिहन महामींडळातील अधधकारी ि 
कमाचाऱयाींच ेतनिासस्थान असलेली इमारत सुजस्थतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई सायन (पूवव) येथील शीला िो.ऑ.सोसायटीतील सदस्याने अनधधिृतररत्या 
पोटमाळ्याच ेिाम िेल्याबाबत 

(४५)  ३०८७३ (१४-०४-२०१७).   अॅड.जयदेव गायिवाड : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  मुींबई सायन (पूिा) येथील र्ीला को.ऑपरे्ीव्ह सोसाय्ीतील सभासदाने 
स्ित:च्या मालकीच्या घरात सोसाय्ी तसेच महापशलका प्रर्ासनाची परिानगी न 
घेता तनिासी घरात पो्माळा काढून कुबेर आयुिेददक भाींडार उघडण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सोसाय्ीतील सदस्याने अनधधकृतपणे पो्माळा काढल्याबाबत 
तसेच तनिासी इमारतीत आयुिेददक भाींडार उघडल्याबाबतची तक्रार सोसाय्ीच्या 
पदाधधकारी ि रदहिाश्याींनी बहृन्मुींबई महानगरपाशलका, एफ नॉथा िाडा याींचकेड ेमाहे 
माचा, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत र्ासनामाफा त चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच े तनषकषा काय आहेत ि तदनुसार सदरच ेबाींधकाम तनषकाशसत करणेबाबत 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) महानगरपाशलकेमाफा त सदर पो्माळयाची ददनाींक १६/०५/२०१७ रोजी 
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पाहणी केली असता, सदर पो्माळयाच ेबाींधकाम हे सदय:काळात झाल्याच ेआढळून 
आले नाही.  
    तसेच, सदर दकुानाींच्या राींगेत फक्त एका दकुानाव्यततररक्त सिा दकुान 
मालकाींनी अर्ाच प्रकारे तळमजल्याची उींची िाढविल्याच ेददसून आले. 
    त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीिरुन सिा दकुानधारकाींस महानगरपाशलकेमाफा त 
मुींबई महानगरपाशलका १८८८ च्या कलम ३४७-सी नुसार सत्यपडताळणीकररता नो्ीस 
बजािण्यात आली आहे. 
   तसेच, सदर इमारतीच्या सींरचनात्मक परीक्षण अहिालासाठी 
महानगरपाशलकेमाफा त ददनाींक १७/०५/२०१७ रोजी मुींबई महानगरपाशलका अधधतनयम 
१८८८ च्या कलम ३५३-ब अन्िये नो्ीस बजािण्यात आली आहे. 
     सदर अहिाल प्राप्त न झाल्यास सिा ताबेदार आणण मालकाींविरुध्द 
न्यायालयीन ख्ला दाखल करण्यात येणार आहे. 

___________ 
  

राज्यातील खाजगी धमावदाय शैक्षणणि सांस्थाांना ववशेष अनुदान मांजूर होणेबाबत 
 

(४६) ३७०५५ (१६-०५-२०१३). डॉ.अपूवव हहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी धमाादाय सींस्था सींचशलत र्ासन मान्यता प्राप्त र्ाळा-
महाविदयालये याींना आग प्रततबींधक ि जीिसींरक्षक उपाययोजनेसाठी विर्ेष अनुदान 
मींजूर करण्याची मागणी लोकप्रतततनधीींनी (नाशर्क) मा.मुख्यमींत्री, मा.वित्त ि 
तनयोजन मींत्री, मा.नगर विकास राज्यमींत्री याींच्याकड े ददनाींक १५ जानेिारी, २०१३ 
रोजी िा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीिर र्ासनाने कोणता तनणाय घेतला आहे,  
(३) असल्यास, तनणायाच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(४) अदयाप पयिंत तनणाय घेतला नसल्यास होणाऱया ददरींगाईची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) राज्यातील महानगरपाशलका/ नगरपररषदाींमध्ये अजग्नर्मन सेिेचे 
सक्षमीकरण करण्यासाठी महाराषर अजग्नसुरक्षा अशभयान राबविण्यात येत.े खाजगी 
धमाादाय सींस्था सींचशलत र्ासन मान्यता प्राप्त र्ाळा-महाविदयालये याींना आग 
प्रततबींधक ि जीिसींरक्षक उपाययोजनेसाठी अनुदान मींजूर करण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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पुणे शहरातील चाळीस रुगणालयाांपैिी सुमारे ३४ रुगणालयाच्या तपासणीत  
िागदपत्राांमध्ये त्रुटी असल्याबाबत 

  
(४७)  ४३१८२ (३०-८-२०१३) डॉ.(श्रीमती) तनलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) धमाादाय रुग्णालयाच्या नुकत्याच झालेल्या तपासणी दरम्यान पुणे र्हरातील 
४० रुग्णालयाींपैकी सुमारे ३४ रुग्णालयाच्या तपासणीत कागदपत्राींमध्ये काही त्रु्ी 
आढळून आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्रु्ी आढळून आलेल्या ३४ रुग्णालयाींना धमाादाय आयुक्तालयाने 
नो्ीसा बजािून ३१ मे पयात उत्तरे देण्याची मुदत देण्यात आली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयात क्रकती रुग्णालयाींनी सदर नो्ीसाींना उत्तरे ददली आहेत, 
त्या रुग्णालयाींची नािे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०७-२०१७) : (१) होय.  
(२) होय. 
(३) पुणे र्हरातील उपरोक्त सिा ३४ रुग्णालयाींनी नो्ीसीींना उत्तरे ददली आहेत. 
त्याींची नािे पुढीलप्रमाणे आहेत :  
 १. सहयाद्री हॉजस्प्ल, २. मोदहनतारा हॉजस्प्ल, ३. रुबी हॉल जक्लनीक,   
४. महात्मा गाींधी नेत्र रुग्णालय, ५. प्रयाग हॉजस्प्ल, ६. के ई एम हॉजस्प्ल,     
७. जोर्ी हॉजस्प्ल, ८. कोकशलया पुणे फॉर दहअरीींग ॲण्ड जस्पच हॉजस्प्ल,      
९. अक्षय मेडडकल फाँडरे्न सींचशलत परमार हॉजस्प्ल, १०. पुना हॉजस्प्ल ॲण्ड 
ररसचा सें्र, ११.  अक्षय मेडडकल फौंडरे्न सींचाशलत परमार हॉजस्प्ल, १२. िैदय 
पुरुषोत्तम र्ास्त्री नानल रुग्णालय, १३. सुततका सेिा मींददर रुग्णालय, १४. सींचतेी 
इजन्स््यु् फॉर ऑथोपेडडक ॲण्ड ररहॅबबली्ेर्न सें्र, १५. सींजीिनी हॉजस्प्ल,    
१६. इनामदार मल््ीस्पेर्ाशल्ी हॉस्पी्ल, १७. दिारीका सींगमनेरकर मेडडकल 
फाऊन्डरे्न, १८. हडीकर हॉजस्प्ल, १९. रत्ना हॉजस्प्ल, २०. ददनानाथ मींगर्ेकर 
हॉजस्प्ल, २१. किड ेनशसाग होम, २२. महाराषर आरोग्य मींडळ सींचाशलत साने गुरुजी 
आरोग्य मींडळ, २३. ददनदयाळ मेमोररयल हॉजस्प्ल, २४. हषािधान मेडडकल सोसाय्ी 
याींच ेमीरा हॉजस्प्ल, २५. भारती हॉजस्प्ल, २६. धन्िींतरी मेडडकल फॉडरे्न रस््, 
२७. डॉ. भाऊसाहेब सरदेसाई तळेगाींि रुरल हॉजस्प्ल, २८. लोकमान्य मेडडकल 
फोडडर्न, २९. लोकमान्य हॉजस्प्ल, ३०. तळेगाींि जनरल हॉजस्प्ल, ३१. सेिाधाम 
हॉजस्प्ल, ३२. मोरया मल््ीस्पेर्ाशल्ी हॉजस्प्ल, ३३. सुबुध हॉजस्प्ल ॲण्ड ररसचा 
सें्र, ३४. हरजीिन मेडीकल फौंडरे्न. 

---------------- 
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मौजे घाटिोपर येथील जागा िमी झाल् याबाबत 
(४८)  ४८८८६ (०७-०७-२०१४).   श्री.ववजय ऊफव  भाई धगरिर : ददनाींक २६ फेब्रुिारी, 
२०१४ रोजी सभागहृाच्या प्लािर ठेिण्यात आलेल्या अताराींक्रकत यादी क्रमाींक ५ 
मधील प्रश्न क्रमाींक ४२२४२ ला ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे घा्कोपर, ता. कुलाा सव् हे नींबर १३६ पैकी ्ेकडीिजा सुमारे १०० एकर 
जमीन र्ासन ज्ञापन, महसूल ि िन विभाग, ददनाींक २१ फेब्रुिारी, १९९१ अन् िये मे. 
दहरानींदानी कन् स् रक् श् न् स प्रा.शल. याींना मींजूर करण् यात आली होती. तथावप प्रत् यक्षात 
ददनाींक १२ माचा १९९२ च् या न.भू.अ. याींच् या अहिालानुसार जागा मोजणी करुन 
एकूण क्षेत्र १७७८६२.२३ चौ.मी. म् हणजेच ४४ एकर क्षेत्रच झाड ेलािण् यासाठी ताब् यात 
देण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मे.दहरानींदानी कन् स् रक् र्न् स प्रा.शल. याींना एकूण ४४ एकर जमीन झाड े
लािण् याच् या प्रयोजनाकररता मींजूर करण् यात आली असून त् या जशमनीच े सींरक्षण 
करण् याची सींपूणा जबाबदारी त् याींची आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त ४४ एकर जशमनीची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) मे. दहरानींदानी कीं न्स्रक्र्न प्रा. शल. याींना झाड े लािून त्याींची जोपासना 
करण्याकररता अनुज्ञाप्तीने प्रदान केलेली ४४ (१७७८६२.२ चौ.मी.) जमीन त्याींचे 
कब्जात आहे. सदर जशमनीचा िापर झाड ेलािण्याकररता होत असून, जमीन डोंगर 
उताराची आहे ि जशमनीस काही दठकाणी तारेच े कीं पाऊीं ड घालण्यात आलेले आहे. 
सदर जागत झाड ेलािण्यात आली असून झाडाींना पाणी देण्यासाठी पाण्याच्या ्ाक्या 
बाींधण्यात आल्या आहेत. तसेच सुरक्षा रक्षकाींसाठी केबीन बाींधण्यात आलेली आहे. 
याव्यततररक्त प्रदान केलेल्या जशमनीपैकी २०५३.०० चौ.मी. क्षेत्रािर लगतच्या 
झोपडपट्टीच ेअततक्रमण झाले आहे. 
     सदरच्या अततक्रमणामुळे मुळ जमीन प्रदान आदेर्ातील अ् क्र. ४ चा भींग 
झाला आहे. सदर र्ताभींगामळेु अनुज्ञप्तीधारक याींना जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर 
याींनी सुनािणी देऊन सदरहू २०५३,०० चौ.मी. क्षेत्रािरील अनधधकृत अततक्रमण तीन 
मदहन्यात तनषकाशसत करण्याच े ि अततक्रमण तनषकासनाचा खचा भाडपेटे्टदार याींनी 
करण्याबाबतच ेआदेर् पाररत केले आहेत. 
  

___________ 
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राज् यातील ववववध शहरामध् ये बोगस आयुवेहदि औषधाांची रस् त् यावर ववक्री िरणारे 
अनेि भोंद ूवैद्य नागररिाांची फसवणूि िरीत असल् याबाबत 

  
(४९)  ५०५७१ (०१-०७-२०१४).   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ 
राजूरिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई प्रमाणे राज् यातील विविध र्हरामध् ये बोगस आयुिेददक औषधाींची रस् त् यािर 
विक्री करणारे अनेक भोंद ूिैदय नागररकाींची फसिणूक करीत असल् याची बाब माहे 
फेब्रुिारी, २०१४ मध् ये िा त् यादरम् यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रस् त् यािर आयुिेददक औषधाींची विक्री करणा-या भोंद ू िैदयाींना 
रोखण् याबाबत तसेच त्याींच् यािर कारिाई करण् याबाबत र्ासनस् तरािरुन कोणती 
तातडीची कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अदयाप कोणतीच कायािाही करण् यात आली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२१-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) सोलापूर ग्रामीण जजल्हयातील आयुिेददक औषधाींची रस्त्यािर विक्री करणारे 
अनेक भोंद ू िैदया नागररकाींची फसिणूक करीत असल्याबाबत एक गुन्हा दाखल 
असून तो पो.ठाणे - माळशर्रस, जज.सोलापूर गुरींन ८४/१५ भादींविक ४१९, ४२०, १७ 
इींडडयन मेडडकल कौन्सील ॲक्् कलम १५(२) ि महाराषर मेडडकल पॅ्रक््ीर्न ॲक्् 
कलम १५(२) ि महाराषर मेडडकल पॅ्रक््ीर्न ॲक्् कलम ३३ (२) प्रमाणे आरोपी १) 
रु्भेन देिेंद्रनाथ बबसिास ि आरोपी, २) र्ेखर सुर्ाींत बबसिास दोघे, रा.कार्ीपुरा, 
ता.हािडा, पजश्चम बींगाल ददनाींक ०४/०८/२०१५ रोजी १८.४५ िा.च.े सुमारास आरोपी 
नीं.१ बबसिास यास अ्क केली ि ददनाींक ०५/०८/२०१५ रोजी १०.४५ िा आरोपी नीं. २ 
बबसिास याींस अ्क केली आहे. आरोपी याींचकेड ेकोणतेही िैदकीय पदिी ि नोंदणी 
प्रमाणपत्र नसताींना िैदयकीय व्यिसाय करुन रुग्णाींकडून पैसे घेऊन उपचार करीत 
असताींना आढळून आले. गुन्हयाचा तपास सपोतन/र्ेंडगे करीत असून सदरचा गुन्हा 
तपासािर प्रलींबबत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
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पुणे महानगर पररवहन सेवेला तनधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबत 

  
(५०)  ५१२५२ (०३-०७-२०१४).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य र्ासनाने पीएमपीला गाड्याींची खरेदी पायाभूत सुविधाींचा विकास, स् िस् त 
ततक्रक् दर, यासाठी क्रकती तरतुद केली आहे, 
(२) नसल् यास, मेरोसाठी हजारो को्ीची तरतुद तसेच एस्ीसाठी विविध सिलती 
ददल् या जात असता मात्र पीएमपीला दलुाक्षक्षत करण् यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, पीएमपीला भरीि तरतुद करण् याबाबत र्ासन विचाराधीन आहे काय, 
(४) असल् यास, त् यािर अमींलबजािणी केव् हापयिंत होणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०७-२०१७) :  ़(१) पुणे महानगर पररिहन महामींडळ 
शलशम्ेड यास र्ासन तनणाय ददनाींक ३/१२/२०१३ अन्िये रुपये ६ को्ी मींजूर 
करण्यात आले आहेत. 
(२) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद् ाित नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   उत्तमशसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
 

 

 
मुद्रणपूिा सिा प्रक्रक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर 

करण्यात आली आहे. मुद्रण : र्ासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 
 


