
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५२ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

चौथे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

आळंदी नगरपररषदेला भामा आसखेड धरणातनू वपण् याच ेपाणी देण् याबाबत 
  

(१)  १५७० (०३-१२-२०१४).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आळींदी नगरपररषदेला पपण् याचे पा ी मामा आसखेध णर ात न पुरा ा करण् याची योाना 
शासनाच् या पाचाराणीन आ,ेे,े खरे आ,े काये 
(२) असल् यासे सदर योानेची अींमलाााा ी करण् यात आली आ,े काय ाा कायााा,ीची 
सद्यःस्थिती काय आ,ेे 
(३) नसल् यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) : (१) ,ोये ,े खरे आ,े. 
(२) ा (३) याााात साुल ननमाल येााना नगरपररषदेने १०% लोक ागा ी न मरल्याने रद्द 
करण्यात आली. तिापप नगरोत्िान म,ाअभमयानाअींतगात येााना राापाण्यासा ी आळींदी 
नगरपररषदेने म,ाराषर ाीान प्राधणकर  पु े याींचेकध ेप्रथताा सादर केला आ,े. 
  

___________ 
  

धरणगाांव (जि. िळगाांव) येथ ेप्राचीन िाळापासून पाण्याच ेदरु्भिक्ष असल्याबाबत 
  

(२)  १९९७४ (१०-०८-२०१५).   श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) णर गाींा (स्ा. ाळगाींा) येिे प्राचीन काळापास न पाण्याच े दभुमाक्ष असल्याने श,रातील 
चार,ी तलाााच े पुनरुज्ाीान ा सींाणाने खोलीकर े सुशोभमकर  करण्यासा ी पयााार  
पाकास मींत्रालयाकध ेरुपये तेरा को्ी स,ा लाखाचा प्रथताा मींा री अमााी प्रलींबात आ,ेे ,े खरे 
आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर प्रथताा मींा री अमााी प्रलींबात रा,ण्यामागची कार े काय आ,ेते 
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(३) तसेच लोकसींाणान योानअेींतगात ाी.ाी.तलाााच्या सरींक्ष  भमींतीसा ी १७ लाखाींचा ननणी 
मींा र आ,े केाळ कामाला स्ाल्,ाधणकारी याींनी प्रशासकीय मान्यता न ददल्यान ेसदर ननणी 
नगरपाभलकेकध ेपध न असल्याचे,ी ननदशानास आलेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(४) असल्यासे याााात शासनान ेचौकशी केली आ,े काये त्यात काय आढळ न आलेे 
(५) तदनुसार उक्त प्रथताााना तात्काळ मींा री दे न काम े प  ात्ाास नेण्याच्याष्ष्ीने तसेच 
पा ी ी्ंचाई ननाारण्यासा ी शासन थतराार को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(६) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) :(१) ा (२) णर गााे स्ा.ाळगाा येिील तलाााींचे 
पुनरुज्ाीाने सींाणाने खोलीकर े सशुोभमकर  करण्यासा ी सादर केलेल्या प्रथतााात 
पयााार  पामागान े दरुुथती सुचपाल्यानुसार नगरपररषदेच्या थतराार नाीन प्रथताा तयार 
करण्यात येत आ,े. 
(३) णर गाींा नगरपररषदेने स्ाल्,ाधणकारी कायाालयास सादर केलेल्या प्रथतााात आढळ न 
आलेल्या त्रु्ीींची पुताता नगरपररषदेकध न करण्यात आलेली ना,ी. 
(४)े (५) ा (६) सााााननक प्राचीन थमारके ा लेक सींाणान योानेंतगात सन २०१२-१३ मध्ये 
नगरपररषदेला उपलब्ण करुन ददलेला ननणी शासनास ामा करण्याच्या स चना दद.२५ ऑगथ्े 
२०१५ रोाीच्या शासन नन ायानुसार स्ाल्,ाधणकारीे ाळगाींा याींनी ददलेल्या आ,ेत. 
      सदर प्रथताााााात नगरपररषद थतराारुन कायााा,ी ,ो े अपेक्षक्षत आ,े. 
  

___________ 
  

नार्शि येथील सेंट फ्रजससस या इांग्रिी माध्यम शाळेच्या ततडिे िॉलनी व राणेनगरच्या 
शाखाांमध्ये र्शिणाऱ्या ववद्यार्थयािच्या उत्तरप्त्रिा तपासण्याबाबत 

  

(३)  २९८०४ (२१-०१-२०१६).   श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.आर्सफ शखे (मालेगाांव 
मध्य), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक येिील सें् फ्रस्न्सस या इींग्राी माध्यम शाळेच्या नतधके कॉलनी ा रा ेनगरच्या 
शाखाींमध्ये भशक ाऱ्या पाद्यार्थयााच्या पालकाींना व्याथिापनाकध न ओपन आ स कररता 
ननयींत्रीत करण्यात आलेल्या ज्या पालकाींनी फी मरलेली ना,ी त्याींच्या पाल्याच्या उत्तर 
पबत्रका   तपासण्यात आल्या नसल्याचा आरोप पालकाींनी केला असल्याचे मा,े ऑगथ्े २०१५ 
दरम्यान ननदशानास आलेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर प्रकर ी शासनाने मध्यथिी करुन सींाधणत शाळेच्या पाद्यार्थयााच्या उत्तर 
पबत्रका तपासण्यासा ी को ती कायााा,ी केली आ,े ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यास, ,ो ाऱ्या पालींााची कार े काय आ,े ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) ,ोय. 
(२) नाभशक म,ानगरपाभलकाे नाभशक थतराारील तक्रार ननाार  सभमतीसमोर या प्रकर ी 
सुनाा ी घेण्यात आली. शाळेतील साा पाद्यार्थयाांच े प्रगती पुथतके शैक्षण क अ,ााल 
पाद्यार्थयाांना उपलब्ण करुन द्यााेत. मुलाींना ागाात न ाेगळे ासा  नयेे असे कळपाण्यात 
आले. तसचे प्रशासन अधणकारीे म,ानगरपाभलकाे नाभशक याींनी शाळेमध्ये प्रत्यक्ष मे् देा न 
साा पाद्यार्थयाांच्या उत्तरपबत्रका तपासल्याची खात्री करण्यात आली. 
(३) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील दहावी पर्यतंच्या ववद्यार्थर्ययंना शालेय पोषण आहार र्मळण्याबाबत 
  

(४)  ३८९१७ (३०-११-२०१५).   अडॅ.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील द,ााी पयांतच्या पाद्यार्थयाांना शालेय पोष  देण्यात याााे अशी माग ी मा. 
लोकप्रनतननणी ा सामास्ाक कायाकत्याानी शासनाकध ेकेली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर,  माग ीच्या अनुषींगान ेशासनाकध न को ती कायााा,ी करण्यात आली ाा 
येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) ा (२) शालेय पोष  आ,ार द, कें द्र पुरथ कृत योाना 
अस न कें द शासनाच् या मागादशाक सचुनाींनुसार राापाण् यात येत.े शासकीय शाळाे थ िाननक 
थ ाराज् य सींथ िाींच् या शाळाे खाागी अनुदाननत ा अींशतः अनुदाननत शाळा इ.मध् ये भशक ारे 
इयत् ता १ ली ते ८ ाी पयांतच ेपाद्यािी सदर योानेच ेलामािी आ,ेत. 
(३) प्रश् न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
खालापूर (जि.रायगड) तालुक्यातील र्शक्षण प्रसारि मांडळाच्या बी.एल.पाटील  

तांत्रतनिेतन महाववद्यालयात प्राध्यापिाांअभावी ववद्यार्थयाांचे 
 होत असलेले शैक्षणिणि निुसान 

  

(५)  ४०८८२ (०५-०५-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवले), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), 
अॅड.आर्शष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाळे (र्शवािीनगर), श्रीमती मतनषा चौधरी 
(दहहसर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खालाप र (स्ा.रायगध) तालुक्यातील भशक्ष  प्रसारक मींधळाच्या ाी.एल.पा्ील तींत्रननकेतन 
म,ापाद्यालयात प्राध्यापकाींअमााी अप  ा अ्यासक्रम ा परीक्षा न झाल्यामुळे पाद्यार्थयाांच े
मोठ्या प्रमा ात आधिाक ा शैक्षण क नकुसान ,ोत असल्याच ेमा,े ाानेाारी २०१६ मध्ये ाा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
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(२) असल्यासे गत अनेक मद,न्याींपास न पगार न झाल्याने उक्त म,ापाद्यालयातील अनके 
प्राध्यापक ा भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींनी रााीनाम ेददले आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे ाारींाार आींदोलने करुन,ी म,ापाद्यालय प्रशासनाच्या दलुाक्षामळेु प्राध्यापकाींस, 
भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींनी अनके ाळेा काम ाींद आींदोलन ेकेली आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े काये 
(४) असल्यासे याााात शासनान ेचौकशी केली आ,े काये त्यानुषींगाने को ती कायााा,ी केली 
ाा करण्यात येत आ,ेे असल्यासे कायााा,ीच ेथारूप काय आ,ेे 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-११-२०१६) :(१) सींथिेमध्ये म,ाराषर राज् य तींत्रभशक्ष  मींधळान े
ननयमाप्रमा े पाद्यार्थयााचे ागा ा प्रात्यक्षक्षके घेण्यात आले अस न मींधळाकध न उन्,ाळी परीक्षा-
२०१६ घेण्यात आलेली आ,े. 
(२) सदर पाद्यालयातील का,ी प्राध्यापकाींनी रााीनामा ददलेला आ,ेे ,े खरे आ,े. 
(३)े (४) ा (५) स, सींचालक तींत्रभशक्ष े पामागीय कायाालये मुींाई याींच े थतराार गद त 
केलेल्या चौकशी सभमतीच्या अ,ाालानुसार सदर सींथिेस शैक्षण क ाषा २०१३-२०१४ ला अणखल 
मारतीय तींत्रभशक्ष  पररषदेने “नो ॲधभमशन कॅ्ेगरीमध्ये” समााेश केला ,ोता तसेच पे  
अाान ाकँ ाींद झाल्यान ेको्यवधी रुपये अधक न राद,ल्याने सींथिेची आधिाक पररस्थिती बाक् 
झाली अस न का,ी प्राध्यपकाींनी रााीनाम े ददले आ,ेत त्यामुळे सींथिेमध्ये अणखल मारतीय 
तींत्रभशक्ष  पररषदेच्या मानाींकनाप्रमा े भशक्षकीय पदाींची ननयुक्ती तात्काळ करण्यासींाींणी 
सींथिेसे पामागीय कायाालयाचे थतराारुन कळपाण्याााात कळपाण्यात आले आ,े. 
  

___________ 
  

र्शरुड-धामणगाव (जि.धुळे) र्शवारात बनावट दारु अड्डयावर िारवाई  
िरताना जस्पररटचा स्फोट झाल्याबाबत 

  

(६)  ४१५४८ (१७-०५-२०१६).   श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे 
(चोपडा), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.आर्सफ शेख (मालेगाांव 
मध्य), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) णुळे तालुक्यातील भशरुध-णाम गाा (स्ा.णुळे) भशाारात ानाा् दारु अड्धयाार कारााई 
करतानाीं स्थपरर्चा थफो् ,ो न ाखमी झालेले ,ेध कॉन्थ्ेाल श्री. आनींदा माळी याींचा मतृ्य  
झालाे ,े खरे आ,े काय, 
(२) असल्यासे उक्त प्रकर ी  शासनाने को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत     
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-११-२०१६) : (१) ,ोये ,े खरे आ,ेे 
       सदरची घ्ना दद.३०/१२/२०१५ रोाी घधली अस न घ्नतेील गींमीर ाखमी झालेले 
पो.,े.कॉ./१००० दद.०४/०१/२०१६ रोाी औषणोपचार सुरु असताना मयत झाले. 
(२) सदर प्रकर ी णुळे पोलीस  ा े येिे गु.र.नीं. ३१६/२०१५ मा.दीं.पा.कलम ३२८, ४२०, ३३७, 
३३८, २०१, ३४ स, मुींाई दारुाींदी कायदा कलम ६५(अ)(ा)(क)(ध)(ई) प्रमा े गुन्,ा दाखल 
अस न त्यामध्ये पुढे मा.दीं.पा.कलम ३०४(२) लााण्यात आले आ,े. 
     गुन््याच्या तपासात ४ आरोपी ननषपन्न झाले अस ने साा आरोपीींना अ्क करुन पोलीस 
कथ्धी ददली आ,े. सद्य:स्थितीत सदरच ेआरोपीींना मा. न्यायालयात ााभमन भमळाला आ,े. 
गुन््यात ाापरलेली साा सामुग्री ाप्त करण्यात आली अस न स्थपरी्चे नमुन े केभमकल 
अॅनालायझरे नाभशक याींचकेध ेतपास ीसा ी पा पाले आ,ेत. गुन््याचा तपास सुरु आ,े. 
(३) पालींा झालेला ना,ी. 
  

___________ 
  

ठाणे महानगरपार्लिेच्या पोखरण रोड नां ०१ च्या रस्ता रुां दीिरणामध्ये  
बेघर झालेल्याांना बीएसयुपी योिनेमध्ये घर देण्याबाबत 

  

(७)  ४१७३० (१३-०५-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ा े म,ानगरपाभलकेच्या पोखर  रोध नीं ०१ च्या रथता रुीं दीकर ामध्ये ाी कु्ुींाे ाेघर 
झाली आ,ेत त्या साा कु्ुींााना ाीएसयुपी योानेमध्ये घर देण्यात ये ार असल्याचे  ा े 
म,ानगरपाभलकेच्या आयुक्ताींनी मा,े ाानेाारीे २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान आश्ाासन ददले 
आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर प्रकर ी शासनाने को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३) असल्यासे पोखर  रोध नीं १ मध्ये अनधणकृत झोपधीणारकाींच्या घरपट्टीार अनधणकृत 
ााींणकाम असा भशक्का अस ाऱ्या झोपधीणारकाींच्या ककीं ाा ाेघर कु्ुींााींचा यामध्ये समााेश 
करण्यात ये ार आ,े काये 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) :(१) ा (२)  ा े म,ानगरपाभलकेच्या पोखर  रोध नीं.०१ 
च्या रथता रुीं दीकर ामध्ये ााधणत ,ो ा-या पात्र ननाासी ाघेराींना ाी.एस.यु.पी. अींतगात 
ााींणण्यात आलेल्या ग,ृननमाा  प्रकल्पात कायमथारुपी घरे देण्यात आली आ,े. 
      उााररत ाेघराींना एम.एम.आर.धी.ए.रें्ल ,ौभसींग थकीम मध्ये घरे देण्यात आली अस ने 
ज्यााेळेस  ा े म,ानगरपाभलकेकध ेकायमथारुपी घरे उपलब्ण ,ोतील त्यााेळेस सदर,  ाेघराींना 
प्राणान्यक्रमान े कायमथारुपी घरे शासनाने/ ामपाने ाळेोाेळी  रपालेल्या ननयमानुसार शुल्क 
आकारुन तााा देण्यात येईल. 
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(३) कें द्र ा राज्य शासनामाफा त ाीएसयुपी अींतगात मींा र असलेल्या सपाथतर प्रकल्प 
अ,ाालात अनतररक्त (उदा.आरक्ष े पाकसन-रथता रुीं दीकर े झोपधपट्टी पुनपााकास या सम 
प्रकल्प) पाकास करताना त्यामणील ााधणत झोपधीणारकाींना/रद,ााशाींना ाीएसयुपी योानेच्या 
मागादशाक मागादशाक तत्त्ाानुसार लाम दे ेचे अींतम ात आ,े. रथता रुीं दीकर ात ााधणत झालेले 
ाे सदननकाणारक ाेघर झालेले आ,ेत अशाींचा पात्र लामािीच्या यादीमध्ये समापाष् करण्यात 
आलेला आ,े. 
(४) लाग  ना,ी. 
  

___________ 
  

मालेगाव मनपाने वस्त्रोद्योग व्यवसायाशी सांलग्न असणा-या मिूर, िामगार,  
टेजक्नर्शयन इ.साठी घरिुले उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(८)  ४२५४३ (२७-०४-२०१६).   श्री.आर्सफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.अब् दलु सत्तार 
(र्सल्लोड), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाळासाहेब 
थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय गहृतनमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाा मनपान ेाथत्रोद्योग व्यासायाशी सींलग्न अस ा-या मा रे कामगारे ्ेस्क्नभशयन 
इ.सा ी शासन नन ायानसुार मौाे म्,ाळदे ा सायने येिील भशल्लक रा, ाऱ्या ाागेार ाा 
श,राच्या इतर कु ल्या,ी योग्य ाागी घरकुल योाना प्रथताा म,ासमा  राा क्र.२७ 
दद.२०.९.२०१२ अन्ाये शासनास सादर केला आ,े, ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे या प्रथतााार शासनाने नन ाय घे न या कामगाराींसा ी घरकुले उपलब्ण करुन 
दे ेााात को ती कायााा,ी केली आ,े ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. प्रिाश महेता (१६-११-२०१६) : (१)े (२) ा (३) कें द्र शासन पुरथकृत ााा,रलाल ने,रु 
राषरीय पुनरुत्िान अभमयानाींतगात आयएचएसएसधीपी या योानेअींतगात मालेगाा 
म,ानगरपाभलकेमाफा त एक   १५८४० इतक्या घरकुल योानसे कें द्रीय मींा री ा सींननयींत्र  
सभमतीच्या दद.२१.१.२००९ ा दद.२८.३.२०१२ मध्ये मींा री देण्यात आली आ,े. मा,े सप् े्ंारे 
२०१६ च्या माभसक प्रगती अ,ाालानुसार मालेगाा म,ानगरपाभलकेने एक   १५९७२ मींा र 
घरक लाींपैकी एक   ७१६८ घरकुलाींचे काम प  ा झाले अस न या घरकुलाींचा तााा म,ो डधसेंारे 
२०१६ पयांत लामार्थयाांना देण्यात येईल तसेा उााररत ८६०४ इतक्या घरकुलाच े काम 
प्रगतीपिाार अस न या घरकुलाींच ेकाम माचाे  २०१७ पयांत प  ा करुन त्याचा तााा लामार्थयाांना 
देण्यात येईले अस े मालेगाा म,ानगरपाभलकेन े कळपाले आ,े. या योानसेींदमाात कें द्र 
शासनाच्या मागादशाक स चनानुसार ज्या ाागेार लामािी रा,त असते त्याच ाागेार (In-Situ) 
पध्दतीने तसेच थिलाींतरीत (Relocation) पध्दतीने घरकुलाींच े ाा्प लामार्थयाांचे पात्रतेच े
ननकष तपास न मालेगाा म,ानगरपाभलकेने कर े आाश्यक आ,े. 
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      मालेगाा म,ानगरपाभलका म,ासमेने  राा क्र.२७ दद.२०.०९.२०१२ रोाी मान्यता 
ददल्यानुसार या योानअेींतगात याप ाी मींा र झालेली ा तयार ,ोत असलेली घरकुले ाथत्रोद्योग 
व्यासायाशी सींलग्न मा र कामगारे ्ेस्क्नभशयन इ.उपलब्ण करुन देण्याााात तसेच मौा े
मालण ेयेिील भशल्लक रा, ा-या ाागेार नव्यान ेसुमारे ५००० घरकुलाींच्या प्रथतााास मान्यता 
दयााी असा  राा करुन मालेगाा मनपा याींनी दद.२६.०२.२०१६ रोाी म्,ाधाकध ेप्रथताा सादर 
केला आ,े. त्याअनुषींगाने आयएचएसधीपी योानेअींतगात ,ाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पाींच े
सपाथतर प्रकल्प अ,ाालास (DPR) मींा र घेतेाेळी लामार्थयाांची यादी ननस्श्चत करुन त्यास 
कें द्र शासनाची मान्यता घेण्यात येते. मींा री प्राप्त प्रकल्पातील लामार्थयााच्या यादीत ादल 
अपेक्षक्षत असल्यास त्यानुसार सींाींधणत थिाननक नागरी थाराज्य सींथिेन े सणुाररत प्रकल्प 
अ,ााल तयार करुन त्यास कें द्र शासनाची मींा री प्राप्त करुन घे े आाश्यक आ,े. मालेगाा 
मनपाने आयएचएसधीपी योानेअींतगात ,ाती घेण्यात आलेले साा प्रकल्प प  ात्ााच्या मागााार 
अस न ते माचाे  २०१७ अखेर देण्यात आलेल्या मुदतााढीपयांत प  ा कराायाचे आ,ेत. त्याप्रमा े 
ाथत्रोद्योग व्यासायाशी सींलग्न मा रे कामगार इ.चा समााेश करुन या लाभार्थयाांची नव्यान े
यादी तयार करुन त्यास कें द्र शासनाची मींा री भमळण्याााात साींशकत: ाा्त ेअस ेआयुक्ते 
मालेगाा मनपा याींनी कळपाले आ,े. 
     मौाेे मालदे येिील भशल्लक असलेल्या ाागेार कें द्र शासनाच्या सवाांसा ी घरे-२०२२ या 
सींकल्पेनेार आणाररत प्रणानमींत्री आाास योानेअतींगात पात्र लामार्थयाांसा ी योाना ,ाती घेता 
ये  शकेल असे आयुक्ते मालेगाा मनपा याींनी कळपाले असल्याचे म्,ाधान ेकळपाले आ,े. 
  

___________ 
  

राज्यात ववशेषत: नार्शि शहरात मसाि पालिरच्या नावान े 
देहववक्रीचा व्यवसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(९)  ४३५३२ (१७-०५-२०१६).   श्रीमती तनमिला गाववत (इगतपूरी), श्री.मधिुरराव चव्हाण 
(तुळिापूर), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.र्सध्दराम म्हेत्र े (अक्िलिोट), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.आर्सफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाशेषत: नाभशक श,रात मसाा पालारच्या नााान े दे,पाक्रीचा व्यासाय सध्या 
ाोरात सुरू अस न कॉलेा रोध ा गींगाप र रोधसारख्या उच्चभ्ुींच्या पररसरात अशाप्रकारच ेअनेक 
अाैण णींदे सुरू अस न तब्ाल १० ते १२ मसाा पालार तरू ाींना ााममागााला लाात असल्याच े
मा,े ाानेाारीे २०१६ मध्ये ाा त्या समुारास ननदशानास आलेे ,े खरे आ,े काय 
(२) असल्यासे मसाा पालारच्या नाााने सुरू असलेल्या अाैण व्यासायामळेु तरू ाींची मो या 
प्रमा ात फसा  क ,ोत अस न या व्यासायामुळे सल नचा व्यासायच ादनाम ,ोत असल्यान े
सल न व्याासानयकाींचा मसाा पालारला तीव्र पारोण असल्याच ेननदशानास आले आ,ेे ,े ,ी खरे 
आ,े काय 
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(३) असल्यासे उपरोक्त प्रकर ाची चौकशी करुन मसाा पालारच्या नााान े अाणै णींदे 
कर ाऱ्याींार को ती कारााई केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४)  नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) ,े खरे ना,ी. 
(२) अशी कु ली,ी ााा ननदशानास आलेली ना,ी. 
(३) पोलीस आयुक्तालय नाभशक श,र कधील पोलीस  ा े ,द् दीतील मसाा पालार ार 
गोपनीय कमाचाऱ्याींमाफा त लक्ष  ेा न आ,ोत ा का,ी अाैण व्यासाय आढळल्यास लागलीच 
कायदेशीर कारााई करण्याची तााीा  ेाली आ,े. 
(४) पालींा झालेला ना,ी. 
  

___________ 
  

महाड तालुक्यातील (जि.रायगड) भेलोशी पांचक्रोशी माध्यर्मि  
ववद्यालयात होत असलेल्या गैरिारभाराबाबत 

  

(१०)  ४४६०७ (१६-०५-२०१६).   श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म,ाध तालुक्यातील (स्ा.रायगध) मेलोशी पींचक्रोशी माध्यभमक पाद्यालयातील एका 
भशक्षकाने केलेला गैरप्रकार ा भशक्षक आण  सींथिा चालकाींचा मनमानी कारमार याला कीं ्ाळ न 
पींचक्रोशीतील साा मााी पाद्यािीे पालक ा मद,लाींनी सींथिा चालकाींना ााा पाचारण्यासा ी 
ा त्या गैरकृत्य केलेल्या भशक्षकाला शाळेत न ननलींबात करण्यासा ी सुमारे स,ा तास शाळेत  
आींदोलन केल्याच ेददनाींक ५ ाानाेारीे २०१६ रोाी ाा त्या सुमारास ननदशानास आले आ,ेे ,े 
खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे यासींदमाात शासनाने चौकशी केली आ,े काये त्यात काय आढळ न आलेे 
(३) तदनुसार दोषी व्यक्तीींार को ती कारााई करण्यात आली ाा येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आ,े. 
(२) ा (३) या प्रकर ी सींाींधणत स,ायक भशक्षकास ददनाींक ११.९.२०१६ पास न ननलींबात 
करण्यात आले आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
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वसई-ववरार (जि. पालघर) पररसरात बोगस फामािर्सस्ट पदव्या र्मळवून अनिे  
मेडडिल स्टोअसिमधून नशेच्या औषधाांची होत असलेली ववक्री 

  

(११)  ४५२२८ (२८-०४-२०१६).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), 
श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.अर्मत साटम (अांधेरी पजश्चम) :   
सन्माननीय असन आणिण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ासई-पारार (स्ा. पालघर) पररसरात ाोगस फामााभसथ् पदव्या भमळा न अनेक मेडधकल 
थ्ोअसामण न नशेच्या औषणाींची मो या प्रमा ाार पाक्री ,ोत असल्याच े  मा,े ाानेाारीे 
२०१६ मध्ये ाा त्यादरम्यान ननदशानास आलेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे याााात शासनाने चौकशी केली आ,े काये चौकशीच्या अनुषींगाने शासनान े
आतापयांत ककती ाोगस मेडधकल थ्ोअसाार कारााई केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३)  नसल्यासे  पालींााची  कार े काय आ,ेत    
  
श्री. धगरीश बापट (१८-११-२०१६) :(१) ा (२) ददनाींक २२/०१/२०१६ च्या दैननक लोकमत च्या 
,ॅलो पालघर-ासई या पुरा ीत या आशयाची ाातमी प्रकाभशत झाली ,ोती. सदर ाातमी ,ी 
केभमथ् परीाार ऑफ न्युा या मेधीकल थ्ोअसा च्या सींघ्नेनी ददलेल्या माद,तीच्या 
आणाराार छापल्याने ाातमीत नम द आ,े. तिापप प्रशासनाकध न याााात सदर सींघ्नकेध े
चौकशी केली असता त्याींनी अशा प्रकारची को ती,ी ाातमी ातामानपत्रात ददल्याच े मान्य 
केलेले ना,ीे तसचे त्याींनी त ेाातमीतील माक राशी स,मत नसल्याचे,ी भल, न ददलेले आ,े. 
(३) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
  

नांदरुबार जिल् ्यातील तळोदा नगर पररषदेचय हद्दवाढीचा प्रस् ताव प्रलां्बत असल् याबाबत 
  

(१२)  ४६६७१ (१३-०५-२०१६).   श्री.उदेर्सांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुाार स्ाल् ्यातील तळोदा नगर पररषदेच्या ,द्दााढीचा प्रथ ताा शासनाकध ेप्रलींबात आ,ेे 
,े खरे आ,े काये 
(२) असल् यासे सदर प्रथ तााास मींा री देण् याााात शासनान े को ती कायााा,ी केली ाा 
करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) : (१) ना,ी. 
(२) ा (३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
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राज्यातील अनुदातनत शाररररि र्शक्षण महाववद्यालयातील र्शक्षि-र्शक्षिेत्तर िमिचाऱ्याांना 
सन २००६ ते २०११ पयांतच ेसहाव्या वेतन आयोगाची थिबािी देण्याबाबत 

  

(१३)  ४६७४५ (१६-०५-२०१६).   श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), 
श्री.गुलाबराव पाटील (िळगाव ग्रामीण), डॉ.राहूल पाटील (परभणी), श्री.नारायण पाटील 
(िरमाळा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनुदाननत शाररररक भशक्ष  म,ापाद्यालयातील भशक्षक-भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना 
सन २००६ ते २०११ पयांतचे स,ाव्या ाेतन आयोगाची िकााकी अद्यापयांत देण्यात आली 
ना,ीे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे उपरोक्त भशक्षक भशक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींना तातधीन ेिकााकी देण्यात यााी अस े
मा. मुींाई उच्च न्यायालयाने ननदेश दे न,ी िकााकी ददली ना,ीे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे सदर,  िकााकी तातधीने देण्यात यााी अशी माग ी करुन िकााकी न 
ददल्यास सधचााींच्या दालनात आींदोलन करण्याचा इशारा लोकप्रनतननणीींनी एका ननाेदनाद्ाारे 
मा. उच्च ा तींत्र भशक्ष  मींत्री याींना मा,े ाानेाारीे २०१६ मध्ये ाा त्यादरम्यान  ददला आ,ेे 
,े ,ी खरे आ,े काये 
(४) असल्यासे उक्त प्रकर ी को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेेयाााातची 
सद्यस्थिती काय आ,े. 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत  
 

श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) ,े खरे ना,ी. 
(२) प्रश् न उद्् ाात ना,ी. 
(३) अींशतः खरे आ,े. 
अनुदाननत शारररीक भशक्ष  म,ापाद्यालयातील भशक्षक-भशक्षकेतर कमाचा-याींना ६ व् या ाेतन 
आयोगाच् या ाेतन सींरचनेनुसार ातेन ा तद्अनुषींधगक भत्त्याांच्या फरकाची िकााकी प्रलींबात 
असल् याााातचे लोकप्रनतननणीींचे ननाेदन मा,े ाानेाारीे २०१६ मध् ये प्राप् त झाले आ,े. 
(४) स,ाव् या ाेतन आयोगाच् या सणुाररत ाेतनशे्र ीनुसार १३१ भशक्षक कमाचारी ा ७२ भशक्षकेतर 
अशा एक   २०३ कम्रचा-याींना स,ाव् या ाेतन आयोगाच् या भशफारशीनुसार दद.१.१.२००६ त े
दद.३१.३.२०११ या कालााणीतील सुणारीत ाेतनशे्र ीतील ातेनाच् या फरकाची रक कम 
१२,००,३४,३५५/- सींचालनालय थ तराारुन अदा करण् यात आलेली आ,े. 
(५) प्रश् न उद्् ाात ना,ी. 

___________ 
  

भडगाव नगरपार्लिेतील (जि.िळगाव) िमिचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(१४)  ४८२२० (०७-०५-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मधगाा नगरपाभलकेतील (स्ा.ाळगाा) सध्या १७ कमाचाऱ्याींची पदे ररक्त आ,ेते ,े खरे 
आ,े काये 
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(२) असल्यासे सदरची ररक्त पदे तातधीने मरण्याााात को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात 
येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) : 
(१) मधगाा नगरपररषदेतील राायथतरीय सींागाातील १६ पदे ररक्त आ,ेत. 
(२) सदर ररक्त पदे मरण्याााात दद.२२.०२.२०१६ रोजी नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाच े
पररपत्रकान्ाये साा स्ाल,ाधणकारी ा पामागीय आयुक्त तिा प्रादेशिक सींचालक याींना स चना 
ददलेल् या आ,ेत. स्ाल्,ाधणकारी ा पामागीय आयुक्त तिा प्रादेभशक सींचालक याींच्या थतराार 
पदमरतीची कायााा,ी सुरु आ,े. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
 

___________ 
 

जिांतूर (जि.परभणी) येथ ेमोिाट िनावराांसाठी िोंडवाड्याची व् यवस् था नसल् याबाबत 
  

(१५)  ४८४०८ (०५-११-२०१६).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्ाींत र (स्ा. परम ी) येि े मोका् ानााराींसा ी कोंधााड्याची व् याथ िा नसल्यान े 
कोंधााधा उमारण् याची माग ी नगराध् यक्ष याींचेकध े थ िाननक नागरीकाींनी ननाेदन केले 
असल्याच ेननदशानास आले आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े काये  
(२) असल् यासे सदर प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ,े काये  
(३) असल् यासे चौकशीत काय आढळ न आले ा तद्नुसार स्ाींत र नगरपाभलका के्षत्रात मोका् 
ानााराींसा ी कोंधााधा ननमाा  कर ेााात शासनाने को ती कायााा,ी केली ाा करण् यात येत 
आ,ेे 
(४) नसल् यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) :(१) स्ाींत र नगरपररषदेकध े ानााराींसा ी कोंधााधा 
उमारण्याची लेखी माग ी प्राप्त झालेली ना,ी. 
(२), (३) ा (४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  
 

___________ 
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राज् यात शस् त्रकक्रया व वैद्यिीय उपचाराांमधील सजिििल उपिरणाांच्या तसचे 

अँजिओप्लास्टीसाठी वापरल्या िाणाऱ्या स्टेण्टच्या किां मती तनयां्त्रत िरण्याबाबत 
  

(१६)  ५००२९ (०३-०५-२०१६).   श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), 
श्री.रािेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.प्रशाांत बांब 
(गांगापूर), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि) :   सन्माननीय असन आणिण औषध प्रशासन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात शथ त्रकक्रया ा ाैद्यकीय उपचाराींमणील प्रािभमक पायरी म्,  न आाश्यक 
 र ाऱ्या सस्ााकल उपकर ाींच्या पाक्रीत तसेच को त्या,ी ाैद्यकीय प्रकक्रयेसा ी लाग ाऱ्या 
सलाईन ाा्ल्याे आयव्,ीच े ्ाकेे थकीन थ्ेपलरे कॅिे्रे यरुरन ाॅगे ई. उपकर ाींच्या 
ककरकोळ पाक्रीत रुग् ाींच े द,त लक्षात न घेता मरमसा  नफा कमपाला ाात असल्याचे 
ननदशानास आले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 

(२) तसचे  राज्य शासनाच्या अन्न ा औषण प्रशासनान े आण  युननयन ऑफ रस्ाथ्धा 
फामााभसथ्स या सींथिनेे ह्रदय रोग उपचारात अँस्ाओप्लाथ्ीसा ी ाापरल्या ाा ाऱ्या 
थ्ेण््च्या ककीं मती तीनश-ेचारश े प्ीने ााथत असल्याचे कें द्र शासनाच्या फामााथ्ीकल 
पामागाला पत्र ेसादर केली आ,ेते ,े  ,ी खरे आ,े काये 

(३) असल्यासे थ्ेण््च्या  ककमतीार ननयींत्र   ेाण्याकरीता प्रशासनान ेराषरीय औषण ननमाा  
म ल्य प्राधणकर ास पत्र क्र. आयाी/२७७/१५/८े दद. १८.०५.२०१५ अन्ाये काडध ायाक थ े्ं्च्या 
ककमती ननयींत्र ाखाली आ ण्याााात तसेच Profit Margin  रपाण्याााात कळपाण्यात आले 
आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 

(४) असल्यासेयाााात चौकशी करण्यात आली आ,े काये त्यानुषींगाने उत्पादनाच्या दाााशी 
तधाोध न करता या नफेखोरीच्या गैरप्रकारास प्रनताींण घालण्यासा ी शासनान े को ती 
कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 

 ्(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   

  
श्री. धगरीश बापट (१८-११-२०१६) :(१) सोसाय्ी फॉर अाेरनसे ऑफ भसव्,ील राई्स   याींच्या 
दद.२३.०३.२०१४ च्या पत्रान्ाये थ े्ं्च्या ााढत्या ककमींतीची ााा प्रशासनाच्या ननदशानास 
आ ण्यात आली ,ोती. 
(२) प्रशासनाच्या गुप्तााताा शाखवे्दारा याााात सखोल चौकशी करण्यात आली. ाैद्यकीय 
उपकर ाींच्या ककमतीार ननयींत्र   ेा  े ,ी ााा कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील असल्यान े
प्रशासनातफे थ े्ं्च्या ााढत्या ककमतीााात राष्ट्रीय औषण ननमाा  म ल्य प्राधणकर  याींना 
दद.१९.०९.२०१४ रोाी कळपाण्यात आले आ,े. 
(३) ा (४) प्रशासनान े केलेल्या चौकशीमध्ये थ े्ं् छापील ककीं मतीपेक्षा ााथत ककीं मतीने 
पाकल्याचे आढळ न आले ना,ी. त्यामुळे कारााई करण्यात आली आ,े. काडध ायाक स्टें्ची 
ककांमत औषण ककीं मत ननयींत्र  आदेश २०१३ अींतगात ननयींबत्रत ,ोत नसल्याने उत्पादक     
थात: ककीं मत  रा  शकतो. तिापप छापील ककीं मतीपेक्षा ााथत ककीं मतीला पाक्री करण्यास 
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ननाांण आ,ेत. थ े्ं्च्या ककीं मतीार ननयींत्र  ठेाण्याकरीता तसेच नफ्याचे प्रमा   रपाण्याााात 
प्रशासनाकध न राषरीय औषण ननमाा  म ल्य प्राधणकर ास ाळेोाेळी कळपाण्यात आले आ,े. 
(५) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
  

उदगीर नगरपररषदेतील िी आय एस प्रणालीच्या सवेक्षणात अपहार झाल्याबाबत 
  

(१७)  ५०१२२ (१७-०५-२०१६).   श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (स्ा.लात र) नगरपररषद ,द्दीतील ामीन ा इमारतीचे पुन:सव्,ेक्ष  कर े े 
सींग कीकृत प्र ालीस ाोध े ा सींग कीकृत कर आकार ी नो्ीस काढण्याच्या कामात 
अप,ार झाल्याची तक्रार मा,े ाानेाारीे २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान थिाननक नगर सेाकाींनी 
केली ,ोतीे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे साेक्ष ाच्या कामासा ी ाो यश ्ेक्नो सोल्युशन प्रा.कीं पनी णारााध कनाा्क 
यास सव्,ेक्ष ाच े५० लाखाच ेदेयक ददल्यानींतर पुन्,ा तेच सव्,ेक्ष  करण्यासा ी एस.ाी.आय 
थ्ुधीओ गली दुीं रोानरेया इींडधया प्रा.भल.पु े याींना देा न अप,ार केले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे सदर प्रकर ी शासनान ेचौकशी केली आ,े काये चौकशीत काय आढळुन आलेे 
तदनुसार दोषीींार को ती कारााई केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) :(१) या ााात स्ाल्,ाधणकारी कायाालयाकध ेको ते,ी लेखी 
ननाेदन प्राप्त नसल्याच ेननदशानास आले आ,े. 
(२) ,े खरे ना,ी. 
(३) ा (४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

अहमदपूर (जि. लातूर) तालुक्यातील हडोळती उपिें द्राांतगित लघुदाब वाहहनीच्या  
तारा वारांवार चारीला िात असल्याबाबत 

  

(१८)  ५०५७४ (२४-०५-२०१६).   श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफि  
बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अ,मदप र (स्ा. लात र) तालुक्यातील ,धोळती उपकें द्राींतगात लघुदाा ााद,नीच्या तारा 
ाारींाार चोरीला ाात आ,ेते ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे गत तीन मद,न्यात ककनीकदुे  साारगाा िो्े ,धोळती येिे लघुदाा ाद,नीच्या 
२० गाळ्यातील तारा चोरल्यान ेया ााद,नीारील पाद्युत खाींा मोध न पधले आ,ेते ,े ,ी खरे 
आ,े काये 



पा.स. २५२ (14) 

(३) असल्यासे याााात पोलीस थ्ेशन अ,मदपुर येि े कफयााद देण्यासा ी गेलेल्या 
म,ापातर च्या अधणकाऱ्याला अपमानाथपद ााग  क देत पोलीसाींनी  गुन्,ा दाखल न करताे 
चोरी ,ोा  नये म्,  न लाईनार ाॉचमन  ेाा असा सल्ला ददलाे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(४) असल्यासे  सदर प्रकर ी गुन्,ा दाखल न ,ोण्याची  कार े काय आ,ेत तसचे याााात 
शासनाने चौकशी केली आ,े काये त्यानसुार को ती कारााई केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) ा (२) ,े खरे आ,े. 
(३) ा (४) श्री.नाराय  ागन्नाि धगरी कननष  अभमयींता याींनी ााळ  मुळके याींच्या शेतातील 
दोन पोलारील २०,०००/- रुपये ककीं मतीच्या तारा चोरीला गेल्याााात कफयााद ददल्यान े
अ,मदप र पोलीस थ्ेशन येि े गु.र.नीं. ३००२/२०१६  मारतीय पाद्युत कायदा कलम  १३६ 
तसेच मा.दीं.पा. कलम ४२७ प्रमा े गुन्,ा दाखल केला आ,े.           
       श्री.रो,ीदास ाालु रा ोधे कननष  अभमयींता याींनी श्री. गोपाींद तुधमे याींच्या शेतातील 
ाॉ्र सप्लाय धी्ीसी ारील २०० मी्र तार ा प्रमाकर तरगुध,े याींच्या शेताती(ल ५०० मी्र 
तार चोरीला गेल्याााात दद. ०८/०२/१६ रोाी तक्रार ददल्यान ेअ,मदप र पोभलस थ्ेशन येिे 
गु.र.नीं. ४२/२०१६ मारतीय पाद्युत कायदा कलम १३६ ा मा.दीं.पा.  कलम ४२७ प्रमा े गुन्,ा 
दाखल केला आ,े. 
      श्री.  रो,ीदास ााल ु रा ोध कननष  अभमयींता याींनी पाधुींरींग गादेाार याींच्या शेतातील 
अींदााे १००० मी्र ककीं मत ३०,०००/ रुपयाींच्या तारा ा भसमें्चे पोल मोध न नुकसान 
केल्याााात दद.  ०९/०२/१६ रोाी कफयााद ददल्याने अ,मदपुर पो.थ्े. येिे ४३/२०१६ मारतीय 
पाद्युत कायदा कलम १३६ ा मा.द.पा कलम ४२७ प्रमा े गुन्,ा दाखल करण्यात आला आ,े. 
     नम द नतन्,ी गुन्,याचा तपास करुन,ी गुन्,े उघधीस न आल्याने मा.  न्यायालयात अ 
ागा. समरी मींाुरीसा ी पा ा न गुन्,े ननकामी काढण्यात आले आ,ेत. 
     सदर घ्नेााात कायदेशीर गुन्,े दाखल करण्यात आले असुन तपास,ी करण्यात 
आलेला आ,े. अशा प्रकारचे गुन्,े घध  नयेत म्,  ने सदर घ्नाथिळाच्या पररसतरात 
पोलीसाींची गथत ााढपाण्यात आली आ,े.  तसेच तक्रार देण्यास आलेल्या म,ापातर ाच्या 
अधणकाऱ्याला अपमानाथपद ााग  क पोभलसाींनी ददलेली ना,ी.     
(५) पालींा झालेला ना,ी. 
  

___________ 
  

चाळीसगाांव (जि.िळगाांव) येथील मैत्रये िां पनीतील ठेवीदाराच ेपैस ेपरत र्मळणेबाबत 
  

(१९)  ५१८४५ (१७-०५-२०१६).   श्री.उसमशे पाटील (चाळीसगाव), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाींा (स्ा.ाळगाींा) येिील मैत्रये कीं पनीत अनेक नागररकाींनी एाीं्माफा त  ेाी 
 ेाल्या अस न  मा,े ाानेाारीे २०१६ पास न सदर कायाालय ाींद आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
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(२) असल्यासे मैत्रये ररॲल््सा ॲध प्लॉ्रसाे  थरक्चर कीं पनीच्या मुख्य सींचालकाींना अ्क 
झाल्यानींतर सव्,ार धा न झाल्याचा काींगााा करीत ाळगाा स्ाल्,यातील सुमारे ३० मुख्य 
शाखा ददनाींक ७ फेब्रुाारीे २०१६ रोाीच्या समुारास ाींद करण्यात आल्याे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे उक्त प्रकर ी चौकशी केली आ,े काये चौकशीत काय आढळ न आले ा 
त्यानुसार   ेाीदाराचे पैस ेपरत भमळ ेााात को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१), (२) ा (३) सदर प्रकर ी ाळगाींा स्ाल्,ा घ्कात 
तक्रार/गुन्,े दाखल झालेले आढळ न येत ना,ी. 
(४) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
वसई-ववरार महापार्लिेतील सत्ताधारी आणिण तत्िालीन अधधिा-याांनी िां त्राटदाराांच्या 

सांगनमतान ेपार्लिेची लूट िेली असल्याबाबत 
  

(२०)  ५२४८३ (१७-०५-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ासई-पारार म,ापाभलकेच्या पापाण पामागाींमध्ये पापाण कीं त्रा्दाराींमाफा त  कीं त्रा्ी कामगार 
मागील अनेक ाषाापास न काम करत अस न म,ापाभलकेतील सत्ताणारी आण  तत्कालीन 
अधणका-याींनी कीं त्रा्दाराींच्या सींगनमतान ेपाभलकेची ल ् केली असल्याचे मा,े फेब्रुाारीे २०१६  
रोाी ाा त्यासमुारास ननदशानास  आले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे पाभलकेत २८५० कमाचारी अनतररक्त असल्याचे आढळल्याने   पाभलका आयुक्त 
या कमाचा-याींची कपात करण्याचा नन ाय घे ार आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे या प्रकर ी शासनान े काय कायााा,ी  केली ाा करण्यात येत  आ,ेे 
(४) नसल्यासे त्याची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) :(१) सन २०१४-१५ मध्ये १७  ेकेदाराींकध न ३३८४ इतक्या 
कमाचाऱ्याची  ेकातत्ाार नेम  क केली ,ोतीे ,ी ाथतुस्थिती आ,े. त्याार ाापषाक सुमारे रुपये 
३४.८५ को्ी इतका खचा झाला आ,े. 
(२) ा (३) म,ानगरपाभलकेने उत्पन्नाचे थत्रोत ााढपा े ा खचाात ाचत कर ेे यासा ी 
उपाययोाना सुचपाण्यासा ी ासई पारार श,र म,ानगरपाभलकेच्या थतराार ग ीत सभमतीन े
मींा र आकृतीाींणापेक्षा अनतररक्त कमाचारी कपात करााेत अशी भशफारस केली ा तद्नुषींगान े
२५८२  ेकाकमाचाऱ्याींची कपात करण्यात आली आ,े. 
     उपरोक्त प्रकर ाची सखोल चौकशी करुन शासनास चार आ ाड्यात अ,ााल सादर 
करण्याच्या स चना स्ाल्,ाधणकारीे पालघर याींना देण्यात आल्या. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
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राज्यात पाचवी आणिण आठवी इयत्तेच्या ववद्यार्थयाांच्या र्शष्ट्यवतृ्तीत वाढ िरण्याचा तनणिय 

  

(२१)  ५३८५३ (२२-०८-२०१६).   श्री.हनुमांत डोळस (माळर्शरस), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.शामराव ऊफि  बाळासाहेब पाटील (िराड उत्तर), श्री.दत्तात्रय भरणे 
(इांदापूर), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापरू), श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरेगाव), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), 
श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय शालेय 
र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाचाी आण  आ ाीसा ी घेण्यात ये ाऱ्या पररक्षा भशषयातृ्तीत ााढ करुन दरम,ा 
पाचश े रुपये भशषयातृ्ती देण्याचा नन ाय शासनान े मा,े मेे  २०१६ मध्ये ाा त्या सुमारास  
घेतला असल्याचे ननदशानास आले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासेसदर भशषयातृ्ती देण्याच्या नन ायाची अींमलाााा ीााात शासनान े  को ती 
कायााा,ी केली  ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत  
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) :(१) ,े खरे ना,ी. 
(२) ा (३) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
  
िल्याण डों्बवली महानगरपार्लिा के्षत्रामध्ये ३० हिार बिेायदा नळ िोडण्या झाल्याबाबत 

  

(२२)  ५४६५१ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.तनतेश राणे 
(िणिवली) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  धोंबााली म,ानगरपाभलका के्षत्रामध्ये ३० ,ाार ाकेायदा नळ ाोधण्या झाल्या 
असल्याचे दद. २७ एपप्रले २०१६ रोाी ाा त्या सुमारास ननदशानास आल्याने पा ीचोरी 
कर ाऱ्याींार क ोर कारााई करण्याची माग ी थिाननक लोकप्रनतननणीींनी आयुक्ताींकध े केली 
आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे त्यामुळे म,ापाभलका ,द्दीमध्ये मोठ्या प्रमा ाार पा ी ी्ंचाई ननमाा  झाली 
आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे ककती अनधणकृत नळ ाोधण्याींार कारााई करण्यात आली ाा करण्यात येत 
आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) कल्या -धोंबााली म,ानगरपाभलकेच े नगरसेाक 
याींच्याकध न अशा आशयाचे ननाेदन आयुक्ते कल्या -धोंबााली म,ानगरपाभलका याींना      
दद. २९/४/२०१६ रोाी प्राप्त झाले आ,े. 
(२) ,े खरे ना,ी. 
(३) अनधणकृत नळ ाोधण्या ननदशानास आल्यानींतर म,ानगरपाभलकेकध न त्याींच्याार कारााई 
करण्यात येते. 
     कल्या -धोंबााली म,ानगरपाभलकेकध न मा,े एपप्रले २०१६ पास न म,ानगरपाभलका 
के्षत्रातील ६६ अनधणकृत नळ ाोधण्याींार कारााई करण्यात आली असल्याच ेआयुक्ते कल्या -
धोंबााली म,ानगरपाभलका याींनी कळपाले आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

पांढरपूर नगरपार्लिेच्या नमार्म चांद्रभागा अर्भयानासाठी  
प्राधधिरणाची स्थापना िरण्याबाबत  

  

(२३)  ५४६५२ (२९-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम), श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र स्ाल््यातील पींढरप र नगरपाभलकेच्या चींद्रमागा शुकरणीकर ासा ीच्या नमाभम 
चींद्रमागा अभमयानासा ी प्राधणकर  थिापन करण्याची घोष ा ददनाींक १ ा ने २०१६ रोाी ाा 
त्या समुारास पींढरप र येिे करण्यात आली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे याााातचा आराखधा तयार करण्यात आला आ,े काये त्याच ेथारुप काय आ,े 
ा आराखधा तयार करण्याप ाी ालतज्ाींचे मागादशान घेण्यात आले आ,े काये 
(३) असल्यासे पींढरप र नगरपाभलकेच्या दलुाक्षामुळे श,रातील ग्ारीचे पा ी चींद्रमागा 
नदीपात्रात भमसळुन नदीतील पा ी दषुीत ,ो न नागररकाींच्या आरोग्यास णोका ननमाा  ,ोत 
असल्याचे,ी  मा,े मेे २०१६ दरम्यान ननदशानास आले आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(४)  असल्यास सदर,  प्राधणकर  थिापन करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने को ती कायााा,ी केली 
आ,े ाा करण्यात येत आ,ेे 
(५)  नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१)े (२)े (३) ा (४) नमामी चींद्रमागा प्राधणकर  थिापन 
करण्याााात शासनाने ददनाींक १२/८/२०१६ रोाीच्या शासन नन ायान्ाये नन ाय घेतला आ,े. 
या प्राधणकर ाच े सदथय सधचा म्,  न पामागीय आयुक्त प ेु याींना नमाभम चींद्रभागा 
अभमयानाची अींमलाााा ी करण्याच्या ष्ष्ट्टीन ेसाा सींाींधणताींची ाै क आयोस्ात करुन कृती 
आराखधा ननश्चचत करण्याबाबत तसेच सदर आराखडा प्राधणकर ाच्या ाै कीमध्ये सादर 
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करण्याच्या ष्ष्ीने प्रथतापात ाै कीची कायासुची तयार करुन पा पाण्याााात दद. १४/०९/२०१६ 
च्या पत्रान्ाये सुधचत करण्यात आले आ,े. 
(५) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

पांढरपूर (जि.सोलापूर) येथे शासनाने उदूि भाषेच् या वविासासाठी  
व अल्पसांख्याि वविास तनधी देण्याबाबत 

  

(२४)  ५५३८१ (२५-०९-२०१६).   श्री.आर्सफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत भालिे 
(पांढरपूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरप र (स्ा.सोलाप र) येि ेशासनाने उद ा माषेच् या पाकासासा ी ा अल्पसींख्याक पाकास 
ननणी कमी केला अस न  उदुा माषा लोप पााेल अशी भमती ननमाा  झाली असल्याच े मा,े 
एपप्रले २०१६ ाा त्या दरम्यान ननदशानास आले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे येिील अल्पसींख्याक समाााच्या पाकासासा ी ननणी देण्याााात ा उदुा माषेच्या 
सींाणानासा ी शासनान ेको ती कायााा,ी केली आ,े ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३)  नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) ,े खरे ना,ी. 
(२) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  
िें द्र शासनाच्या अमतृ योिनेअांतगित राज्यातील सात शहराांतील पाणी पुरवठा सुधारण्याबाबत 

  

(२५)  ५५३९१ (२९-०८-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हपूरी), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या अमतृ योानेअींतगात राज्यातील सात श,राींतील पा ी पुरा ा 
सुणारण्यासा ी सुमारे २८६ को्ी रुपयाींच्या कामासा ी मा,े मेे २०१६ च्या नतसऱ्या 
आ ाड्याच्या सुमारास प्रशासकीय मींा री देण्यात आलेली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे यामध्ये को त्या श,राींचा समााेश करण्यात आलेला आ,े ा सदर ननणीत न 
को को ती कामे केव्,ा सुरु करण्यात ये न ती ककती कालााणीत प  ा करण्यात ये ार 
आ,ेते 
(३) असल्यासे उक्त अमतृ योानेमध्ये राज्यातील इतर को को त्या श,राींचा समााेश कर े 
आाश्यक आ,ेे त्यासा ी ककती ननणीची आाश्यकता आ,े ा त्याष्ष्ीने शासनाकधुन को ते 
प्रयत्न करण्यात आले आ,ेते 
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(४) असल्यासे इतर श,राचा अमतृ योानेमध्ये समााेश करण्यासा ी प्रयत्न करण्यात आले 
नसल्यास त्याची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : 
(१) ,े खरे आ,े. 
     अमतृ अभमयानाींतगात सात श,रातील पा ी पुरा ा सुणारण्यासा ी रु.२८६.०९ को्ी 
रुपयाींच्या कामासा ी मेे २०१६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आ,े. 
(२) 
* सदर योानाींमध्ये अचलप रे द,ींग घा्े लात रे पनाेले साताराे सोलाप र ा ाणाा या ७ 
श,राींचया पा ीपुरा ा प्रकल्पाचा समााेश आ,े. 
* सदर योानेमध्ये सदर श,रासाठी कें द्र शासनाच्या ननकषानसुार पा ी पुरा ा करण्याचे 
प्रथतापात आ,े. 
* त्यासा ीचा कालााणी ,ा कामाच्या थारुपाारुन १२ मद,ने ते ३० मद,ने असा  ेालेला आ,े. 
(३) ा (४) 
* कें द्र शासन पुरथकृत अमतृ अभमयानाींतगात राज्यातील एक   ४४ श,राींचा समााेश करण्यात 
आला आ,े. अमतृ अभमयानाींतगात सन २०१५-१६ च्या राज्य ाापषाक कृती आराखड्यामध्ये 
एक   २१ पा ी पुरा ा योाना ा १ मलनन:थसार  योानाींचा समााेश आ,े ा त्यासा ी 
रु.१९४७.४१ को्ीचा आराखधा कें द्र शासनाने मींा र केला आ,े. 
* सन २०१६-१७ च्या राज्य ाापषाक कृती आराखड्यामध्ये १४ पा ी पुरा ा योाना ा ११ 
मलनन:थसार  योानाींचा समााशे करण्यात आलेला आ,े ा त् यासा ी रु.२४२९.९१ को्ीची 
तरत द करण्यात आलेली आ,े ा त्यास कें द्र शासनाने मींाुरी ददलेली आ,े. 

___________ 
  

पुणे शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडववण्यासाठी मळुशी (टाटा)  
धरणातून पाणी योिना राबववण्याबाबत 

  

(२६)  ५५६५२ (२६-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े श,राचा पाण्याचा प्रश्न सोधपाण्यासा ी मुळशी (्ा्ा) णर ात न पा ी योाना 
राापाण्यासा ी  म,ानगरपाभलका प्रशासनान े रुपये १ ,ाार ३२५ को्ीींचा प्रािभमक आराखधा 
तयार केला असल्याच ेददनाींक ९ मेे २०१६ रोाी ाा त्यासुमारास ननदशानास आलेे ,े खरे आ,े 
काये 
(२) असल्यासे सदर योानसेा ीचा ननणी भमळ ेााात शासनान े को ती कायााा,ी केली ाा 
करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ,े. 
     सदर योानेसा ी प्रािभमक आराखधा तयार करण्याचे काम ,ाती घेण्यात ये ार अस ने 
सन २०१५-१६ चे दरपत्रकानसुार ढोाळमानान ेरुपये ११०० को्ी एाढा खचा अपेक्षीत आ,े. 
(२) सदर येाानकेामी मपाषयात ननणी उमा कर े शक्य ,ो सेा ीे सन २०१६-१७ पास न पा ी 
पट्टी मध्ये दरााढ लाग  केली आ,े. सदर योाना राापाण्यासा ी ककमान ४ ते ५ ाषा इतका 
कालााणी लाग  शकतो. या कालााणी मध्ये ननणी उमाण्यासा ी पाण्याच्या दरातील ााढी 
व्यतीररक्त इतर सेाा शुल्कामध्ये दरााढ कर े ककीं ाा काा उमार ेे काारोखे उमार े या इतर 
थत्रोताींचा सुध्दा पाचार कर े शक्य आ,े. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

िबनूर (जि. िोल्हापूर) येथे नगरपररषद स्थापण िरण्याबाबतचा प्रस्ताव 
  

(२७)  ५५६५६ (२९-०८-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कान र(स्ा. कोल्,ाप र) येि े नगरपररषद थिापन करण्यासा ी म,ाराषर नगरपररषदे 
नगरपींचायती ा औद्योधगक नगरी अधणननयम १९६५ मणील तरतदुीनुसार कायााा,ी करण्यात 
येत अस न त्यासा ी प्रथताा सादर करण्याााात ददनाींक १४/७/२०११ रोाीच्या पत्राद्ाारे 
स्ाल्,ाधणकारी कोल्,ाप र याींना मा. नगरपाकास मींत्री याींनी कळपाले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे कान र (स्ा. कोल्,ाप र) येिे नगरपररषद थिापन कर ेचा प्रथताा 
स्ाल्,ाधणकारीे कोल्,ाप र याींच्यामाफा त पा,ीत मागााने शासनास सादर करण्यात आला आ,ेे ,े 
,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे कान र येि ेनगरपररषद थिापन कर ेााात शासनाने को ती कायााा,ी केली 
ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) ा (२) स्ाल्,ाधणकारी कोल्,ाप र याींच्याकध े अस े
को ते,ी अभमलेख उपलब्ण नसल्याचे स्ाल्,ाधणकारी याींनी नम द केले आ,े. मात्र कान र येि े
नगरपररषद थिापन करण्याााात पररप  ा प्रथताा सादर करण्याााात स्ाल्,ाधणकारी कोल्,ाप र 
याींना शासनपत्र दद.२२/७/२००२ अन्ाये सुधचत करण्यात आले आ,े. स्ाल्,ाधणकारी कोल्,ाप र 
याींच्याकध न कान र येि ेनगरपररषद थिापन करण्याााात पररप  ा प्रथताा अप्राप्त आ,े. 
(३) ा (४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
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सहावी इयत्तेच्या अभ्यासक्रमाांची पुस्तकयंच्र्यय ककंमतीत झयलेली वयढ  
  

(२८)  ५५७५० (२२-०८-२०१६).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अर्मन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुतनल राऊत 
(ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ादललेल्या स,ााी इयत्तेच्या अ्यासक्रमाींची पुथतके म,ागली अस न प ाी ११७ रुपयाींपयांत 
भमळ ाऱ्या पुथतकाींसा ी पालकाींना यााषी २८० रुपये खचा करााे लाग ार असल्याच े मा,े 
एपप्रले २०१६ मध्ये ाा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे राषरीय अ्यासक्रम आराखड्यानुसार दराषी एका इयत्तमेध्ये ादल ,ोत 
अस नेयााषी स,ााी इयत्तेमध्ये ादल ,ोत आ,ेे परींत  या अ्यासक्रम ादलाचा आधिाक 
फ्का पालकाींना स,न करााा लागत असल्यान े ादल ाऱ्या अ्यासक्रमाींच्या पुथतकाींच्या 
ककीं मती पालकाींच्या आधिाक आााक्यात  ेाण्याााात शासनान े काय कायााा,ी केली ाा 
करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत.   
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) :(१) ,े खरे आ,े. 
(२) याप ाी सन २००८ मध्ये इ. ६ ाी च्या पा यपुथतकाच्या ककीं मती ननस्श्चत केलेल्या ,ोत्या. 
त्यानींतर या ककीं मतीमध्ये ााढ करण्यात आलेली ना,ी. यााषी इ. ६ ाीच्या अ्यासक्रमाची 
पुनराचना करण्यात आली अस न पा यपुथतकातील पानाींचा आकार ााढा न छपाईमध्ये ादल 
करण्यात आला आ,े. पा यपुथतक ननभमातीसा ी लाग ाऱ्या खचाामध्ये ााढ झाली आ,े. सदर 
ाााीींमुळे पा यपुथतकाींच्या ककीं मती ााढल्या आ,ेत. तिापपे ककीं मती ााााी रा,तील याााात 
दक्षता घेण्यात आलेली आ,े. 

___________ 
मुांबई, ठाण् यासह राज् यातील आठ प्रमुख शहराांमध्ये मोयया  

सांख्येने परवडणारी घरे उभारण्याबाबत 
  

(२९)  ५५८६० (२९-०८-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वविय वडटे्टीवार (रम्हपूरी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (र्सल्लोड), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (बागलाण), 
श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.पाांडुरांग बरोरा 
(शहापूर), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतर्सांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल 
मोटे (पराांडा), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरेगाव), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील 
(आांबेगाव), श्रीमती सीमाताई हहरे (नार्शि पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई  ाण् यास, राज् यातील आ  प्रमुख श,राींमध्ये मोठ्या सींख्येने पराध ारी घरे 
उमारण्यासा ी शासनान ेकमाल ामीन णार ा कायद्याच्या (युएलसी) माध्यमात न भमळालेली 
शेकधो एकर ामीन खुली करण्याचा नन ाय घेतला आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
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(२) असल्यासे घर ााींण ीकररता म,ाराषर ग,ृननमाा  ा के्षत्रपाकास प्राधणकर ाला (म्,ाधा) 
ककती एकर ामीन ,थताींतररत करण्याींत आली आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) :(१) ा (२) म,ाराषर ग,ृननमाा  ा के्षत्रपाकास 
प्राधणकर ाच्या अधणपत्याखालील पामागीय ग,ृननमाा  मींधळामाफा त अत्यल्पे अल्प ा मध्यम 
उत्पन्न ग्ातील लोकाींना पराध ा-या घराींची ननभमाती (कमाल णार ा ा पाननयमन) 
अधणननयमे १९७६ च्या अींतगात अनतररक्त  रलेल्या ा शासन ननद,त ाभमनी म्,ाधाकध ेागा 
करण्याच्या दद.४/५/२०१६ अन्ाये नन ाय घेण्यात आला आ,े. 
       यासींदमाात पामागीय ग,ृननमाा  मींधळामाफा त सींाींधणत स्ाल्,ाधणकारी ा सक्षम 
प्राधणकारीे नागरी समु, याींच्याकध ेाभमनीची माग ी नोंदपाण्याची प्रकक्रया सुरु अस न सींाींधणत 
स्ाल्,ा ताींबत्रक सभमतीच्या मान्यतनेींतर अशा ाभमनीच े,थताींतर  ,ो े अपेक्षक्षत आ,े. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

मुांबईतील िाांिुर के्षपणभूमीमुळे पररसरातील नागरीिाांचे आरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 
  

(३०)  ५७४७० (२९-०८-२०१६).   श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाईतील काींाुर के्षप म मीमुळे पररसरातील नागरीकाींच े आरोग्य णोक्यात आले अस न 
पयााार ाचा ऱ्,ास ,ोत आ,े. तसेचे येिे ्ाकण्यात ये ाऱ्या कचऱ्याची पाल्,ेाा् शाथत्रोक्त 
पध्दतीने केली ाात नसल्यामुळे सदरची के्षप म मी ाींद करण्याची माग ी थिाननक नागरीक 
ा लोकप्रनतननणी करीत असल्याची ााा मा,े मेे  २०१६ दरम्यान ननदशानास आली आ,ेे ,े खरे 
आ,े काये 
(२) असल्यासे सदरची के्षप म मी  ाींद करण्याााात शासनाने को ती कायााा,ी केली आ,े ाा 
करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-११-२०१६) :(१) काींा र के्षप म मीमळेु पररसरातील नागरीकाींचे आरोग्य 
णोक्यात आले अस न पयााार ाचा ऱ्,ास ,ोत आ,े ,े खरे ना,ी. 
     तसेचे काींा र मरााम मीमध्ये ्ाकण्यात ये ाऱ्या कचऱ्याची पाल्,ेाा् शाथत्रोक्त 
पध्दतीने केली ाात ना,ी ,े खरे ना,ी. 
     तिापपे सदर के्षप म मी ाींद करण्याााात थिाननक लोकप्रनतननणीींकध न माग ी करण्यात 
आली ,ोती ,े खरे आ,े. 
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(२) मुींाईतील कचऱ्याींची समथया ा मुींाईतील रद,ााशाींच्या आरोग्याार त्यामुळे ,ो ारा 
परर ाम लक्षात घे न तसचेे काींा र के्षप म मी येि ेदररोा स्थाकारण्यात ये ाऱ्या कचऱ्याार 
शाथत्रोक्त पध्दतीने ाायोररएक््र तींत्रज्ानाद्ाारे प्रकक्रया केली ाात अस न सदर के्षप म मी ाींद 
कर े द,ताा,  र ार ना,ी. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

मराठवाडयातील सवि जिल्हयात धरणाांनी तळ गाठल्यान ेसवित्र  
पाण्याची तनमािण झालेली तीव्र टांचाई 

  

(३१)  ५८०२६ (०१-०९-२०१६).   श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (ििित), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणिण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात साात्र ाुन २०१६ अखेरपयांत सुध्दा पा स न पधल्यामुळे पा ीसा ा कमी झाला 
अस न राज्यातील साा णर ाींमध्ये केाळ ९ ्क्के पा ीसा ा भशल्लक राद,ला असल्याची ााा 
मा,े ानु २०१६ च्या अखेरीस ननदशानास आली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे पस्श्चम म,ाराषरे मरा ााधा आण  पादमाातील अनेक ााधयााथत्याींना 
्ँकरद्ाारे पा ीपुरा ा करण्यात येत अस न चारा ी्ंचाई सुध्दा ननमाा  झाली आ,ेे ,े ,ी खरे 
आ,े काये 
(३) असल्यासे याााात शासनाने ी्ंचाईग्रथताींना पा ीपुरा ा करण्यासा ी शासनाने को ती 
कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०२-११-२०१६) :(१) ा (२) ,े खरे आ,े. 
(३) राज्यातील ग्रामी  मागातील पा ी ी्ंचाई ननाार ािा मा,े ऑक््ोारे २०१५ ते ा ने २०१६ 
या कालााणीकरीता एक   ३८४७० गााे ा २५५९२ ााड्याींकररता एक   ७२३७८ उपाययोाना 
समापाष् करुन पा ी ी्ंचाई कृती आराखधा प्रथतापात करण्यात आला ,ोता. प्रथतापात 
उपाययोानाींमणील ाुलैे  २०१६ अखेर २३५१४ गााे ा १४६१९ ााड्याींमध्ये अशा एक   ३८८०० 
उपाययोाना पु ा केल्या अस न त्याार रु.५०४५९.९५ लक्ष इतका खचा करण्यात आला आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
 
  

___________ 
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दहहसर (मुांबई) वीर सांभािी नगर येथील एअरपोटि ऍथॉररटीच्या िागेत  
अनधधिृतपणे भरणी िेली िात असल्याबाबत 

  

(३२)  ५८५१० (२६-०८-२०१६).   श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दद,सर (मुींाई) ाीर सींमााी नगर येिील एअरपो ा् ॲिॉरर्ीच्या (AAI) च्या ाागेत 
अनधणकृतप े मर ी केली ाात असल्याच ेमा,े ा ने २०१६ च्या दरम्यान ननदशानास आलेे ,े 
खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर अनधणकृतप े मर ी कर ाऱ्याींााात तेिील लोकप्रनतननणी ा नागरीकाींनी 
तक्रार केली आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे सदर अनधणकृतप े ,ोत असलेली मर ी रोखण्याााात ा मर ी कर ाऱ्या 
सींाींधणताींार शासनाकध न को ती कारााई केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१) ,े खरे आ,े. 
(२) ,े खरे आ,े. 
(३) सदर अनधणकृत मर ी काढ न ्ाकण्याााात ा,ृन्मुींाई म,ानगरपाभलकेमाफा त प्रादेभशक 
सींचालके एअरपो ा् ॲिोरी्ी ऑफ इींडधया याींना ददनाींक ०१.०६.२०१६ रोाीच्या पत्रान्ाये 
कळपाण्यात आले आ,े. 
     सदर द का ी अनधणकृतररत्या मातीची मर ी कर ा-या अज्ात इसमापारुध्द म,ाराषर 
प्रादेभशक ा नगररचना अधणननयम १९६६ च्या कलम ५२(४३) अन्ाये कायााा,ी करण्यासा ी 
म,ानगरपाभलकेमाफा त थिाननक पोलीस थ्ेशनला कळपाण्यात आले आ,े. 
     तसेचे म,ानगरपाभलकेमाफा त सदर अनधणकृत मर ी ााा ला करुन एअरपो ा् 
ॲिॉरी्ीच्या मालकीच्या म खींधाारील साा कच्च्या नाल्याींच्या माधगाका मोकळ्या करुन घेण्यात 
आल्या आ,ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
उस्मानाबाद शहरातील नाट्यगहृास वैर्शष्ट्ट्यपूणि योिनेअंतर्गत तनधी देणेबाबत 

  

(३३)  ५८५६९ (२९-०८-२०१६).   श्री.राणािगिीतर्सांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे 
(पराांडा), श्री.अजित पवार (बारामती) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) उथमानाााद श,रात ना्यग,ृ ााींणकाम कर ेसा ी शासनाकध न ाैभशष्यप  ा योान े
अींतगात भमळ ारा ननणी ाापरण्याची तरत द असल्यामुळे उथमानाााद नगर पररषद प्रशासनान े
ददनाींक २० एपप्रले २०१५ च्या साासाणार  समा  राा क्र. ८२ अन्ाये ाैभशष्यप  ा योाने 
अींतगात लाग ारा रुपये २५४.०१ लक्ष ननणी ाापरण्यास मान्यता घेतली आ,ेे ,े खरे आ,े 
काये 
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(२) असल्यासे याकामी लाग ारी सींाींधणत पामागाींची ताींबत्रक मान्यता घे न तसेच साा 
कामाींच्या अींदाापत्रकास प्रशासकीय मान्यता भमळ ेसा ीचा प्रथताा स्ाल्,ाधणकारी 
कायाालयाकध ेपा पाला आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे स्ाल्,ा प्रशासनान ेअद्याप या प्रथतााास मान्यता न ददल्यामुळे ना्यग,ृाची 
इमारत ाापरापाना पध न आ,ेे यामुळे स्ाल््यातील ना्यरभसके कलाकार ा नागररकात 
पसरलेला असींतोषे त्यामुळे या प्रथतााास प्रशासकीय मान्यता ा ननणी उपलब्ण करून दे न 
ना्यग,ृाचे काम तातधीने प  ा करून घेण्याच्या नागररकाींकध न ,ोत असलेल्या माग ीााात 
शासनाने को ती कायााा,ी केली आ,ेे 
(४) असल्यासे शासन नन ायाप्रमा े मींाुरीची प्रकक्रया करण्यात आली नसल्यास शासनान े
याााात चौकशी करून दोषीींार को ती कायााा,ी केली आ,े े 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१)े (२) ा (३) उथमानााादा श,रामध्ये ना्यग,ृ 
ााींणकामासा ी ाैभशष्यपु ा योानेमण न प्रशासकीय मान्यता भमळ ेचा प्रथताा उथमानाााद 
नगरपररषदेने स्ाल्,ाधणकारी उथमानाााद याींना सादर केला आ,े. ,ी ााा खरी आ,े. तिापपे 
सुणारीत मरा ााधा पाकास कायाक्रमाींअींतगात उथमानाााद येिे ना्यग,ृ ााींणकामासा ी रु. 
४.८९ कोटीस शासन नन ाय ददनाींक ११/०८/२००३ रोाी प्रशासकीय मान्यता ा ननणी उपलाण 
करुन ददला आ,े. सदरच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशात साा ाााी अींतम ात अस ने याच 
ाााीची उथमानाााद नगरपररषदेने ाैभशष्यप  ा योानेत प्रशासकीय मान्यता माधगतली आ,े. 
एकाच कामासा ी दोनाेळा प्रशासकीय मान्यता दे े उधचत ,ो ार ना,ी ,ी ााा स्ाल्,ा 
प्रशासनाने नमुद करुने याााातच्या सपाथतर चौकशीसा ी उपस्ाल्,ाधणकारी (सा.प्र.) याींच्या 
अध्यक्षतेखाली चार सदथयीय सभमती ग ीत केली आ,े. सदर सभमतीचा अ,ााल अद्याप 
अप्राप्त आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
(५) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
इयत्ता सहावीच्या इततहासाच्या पसु्तिातील चिुीच ेनिाशे दरुुस्त िरण्याबाबत 

  

(३४)  ५८७७३ (२२-०८-२०१६).   अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), 
श्री.र्भमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाालमारतीन ेयााषी स,ााीचा अ्यासक्रम ादलला अस ने नाी पुथतके छापण्यात आलीे 
मात्र या पुथतकात ददल्ली चुकीच्या द का ी तर मुींाईतील सींाय गाींणी राषरीय उद्यानात 
अस ारी कान्,ेरी गु,ा अराी समदु्रात दाखपाली आ,ेे,े  खरे आ,े काये 
(२) असल्यास शासनान े  प्रश्न माग (१) मणील प्रकर ी चौकशी केली आ,ेे चौकशीत काय 
आढळ न आले ा त्यानुसार पुढे को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत  
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श्री. ववनोद तावड े(१८-११-२०१६) :(१) ,े खरे आ,े. 
(२) इयत्ता ६ ाी च्या मरा ी माध्यमाच्या इनत,ासाच्या पा यपुथतकाच्या चुका दरुुथत करुन 
सुणाररत प्रत सींकेत थिळाार पानाम ल्य उपलब्ण करुन देण्यात आली आ,े. तसेच मरा ी 
माध्यमाच्या पुथतकातील  चुका ननदशानास आल्यानींतर इतर माध्यमाींच्या पा यपुथतकाींमध्ये 
नकाशे सणुाररत करुन छापण्यात आले आ,ेत. पुथतकातील क्य .आर कोधच्या स,ाय्यान े
पुथतकाची सणुाररत नकाशाींस, अस ारी प्रत साााना पा,ता येत आ,े. तसचेे साा 
भशक्ष ाधणकारीे ग् भशक्ष ाधणकारी याींना सुणाररत नकाशाे सींकेतथिळ ा क्य .आरे कोधााात 
कळपाण्यात आले आ,े. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  
समुद्राचे खारे पाणी शुध्द िरण्याचा प्रिल्प उभारुन हे पाणी पाईपलाईनने लातूर व मराठवाडा 

आदी हठिाणाांना पोहोचववण्याच्र्यय शासनाने आखलेल्या योिनेबाबत 
  

(३५)  ५८९७७ (१०-०८-२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (र्सल्लोड), श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), 
प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), श्री.सांिय पोतनीस (िर्लना), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार 
हहल) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणिण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) राज्यातील मीष  दषुकाळाच्या पाश्ााम मीार दीघाकालीन उपाय म्,  न समुद्राचे खारे पा ी 
शुध्द करण्याचा प्रकल्प उमारुन सदर पा ी पाईपलाईनने लात र ा मरा ााधा आदी द का ाींना 
पो,ोचपाण्याची शासनाने योाना आखली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर,  समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे पेयालात रुपाींतर करण्यापाषयीचा प्रथताा 
राज्य शासनाने कें द्र शासनाकध े पा पाला नसल्याच े मा,े मेे  २०१६ मध्ये ाा त्यादरम्यान 
ननदशानास आलेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे सदर प्रथताााचे साासाणार  थारुप काय आ,ेे 
(४) असल्यासे सदर प्रथताा कें द्र शासनाकध ेपा पाण्याााात शासनान ेको ती कायााा,ी केली 
ाा करण्यात येत आ,ेे 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत  
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१६) : (१), (२), (३) ा (४)  ,ेे खरे ना,ी. 
(५) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
 
  

___________ 
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राज्यात उदूि साहहत्य अिादमीस उदूि भाषेच्या सांवधिनािररता सुमारे १० िोटी  
रुपयाांचे सहाय्यि अनुदान तातडीने प्रत्यावपित िरण्याबाबत 

  

(३६)  ५९४९६ (२०-०८-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदि र्शवािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात उद ा साद,त्य अकादमीस उद ा माषेच्या सींाणानाकररता सुमारे १० को्ी रुपयाींच े
स,ाय्यक अनुदान तातधीने प्रत्यापपात करण्याााातची माग ी अल्पसींख्याींक समाा णुरर ाींनीे 
समाासेाकाींनी तसेच ानप्रनतननणीारोारच तींत्र भशक्ष ातील अल्पसींख्याींक पाध्यार्थयाांनी मा. 
मींत्री (अल्पसींख्याींक पाकास)े मा. राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक पाकास)े प्रणान सधचा 
(अल्पसींख्याींक पाकास) तसेच सींाींधणत स्ाल््याींच्या/प्रादेभशक पामागाींच्या सींाींधणत 
स्ाल्,ा/प्रादेभशक आयुक्त ा प्रशासनाधणकारी याींच्याकध ेमा,े मेे २०१६ ाा त्या सुमारास लेखी 
ननाेदनाद्ाारे केलेली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे उक्त प्रकर ी शासनाने  चौकशी केली आ,े काये 
(३) असल्यासे चौकशीअींती राज्यात उद ा साद,त्य अकादमीस उद ा माषेच्या सींाणानाकररता सुमारे 
१० को्ी रुपयाींच े स,ाय्यक अनुदान तातधीन े प्रत्यापपात करण्याााात शासनान े को ती 
कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) असे को ते,ी ननाेदन शासनास प्राप्त झालेले ना,ी. 
(२)े (३) ा (४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

बालेवाडी जिल्हा पुणे येथील पुलाच्या िामाबाबत 
  

(३७)  ६०३९३ (२६-०८-२०१६).   श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ाालेााधी स्ाल्,ा पु े येि े पु े म,ापाभलकेने साे नीं. ४६ ा ४७ मध्ये को ता,ी रथता 
नसताना ४० को्ी रु.खचा करून पुलाचे ााींणकाम केले आ,ेे ,े खरे आ,े काये 

(२) असल्यास ेया पुलाच्या ााींणकामासा ी २०१२ मध्ये मींाुरी देण्यात आली ,ोती ा  ३२ 
को्ी रुपयाींची तरत द करण्यात आली ,ोतीे ,े ,ी खरे आ,े काये 

(३) असल्यास, या द का ी रथता अस्थतत्ाात नसताना पुलाचे ााींणकाम करून ४० को्ी रूपये 
त्याार खचा करण्याची कार े काय आ,ेते 
(४) असल्यासे शासनाने याप्रकर ी  सींाींधणताींार को ती कारााई केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े को ती आ,ेत   
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१)े (२) ा (३) ना,ी. 
     प्रथतुत कामाची ननपादा रक्कम रुपये ३१.४५ को्ी इतकी आ,े. सदरच े काम प णे 
म,ानगरपाभलका ा पपींपरी धचींचाध म,ानगरपाभलका याींच े सींयकु्त पाद्यमान े ा आधिाक 
स,मागात न कर ेत येत अस न प्रकल्पाच्या एक   खचााच्या प्रत्येकी ५०% रक्कम दोन्,ी 
म,ानगरपाभलकाींनी खचा कराायाची आ,े. सदरच े प लापयांतच्या रथत्याच्या कामाकररता पु ा 
म,ानगरपाभलकेच्या सन २०१६-१७ च ेअींदाापत्रकात रक्कम रुपये १०.५० को्ी इतकी तरत द 
उपलब्ण आ,े. त्यानुसार प लापयांत ३० मी्र रुीं दीचा रथता  करण्यात  ये ार आ,े. तसचे 
पपींपरी धचींचाध म,ानगरपाभलकेच्या ,द्दीतील अींदााे ३० मी्र रुीं दीच्या ६० मी्र लाींाीच्या 
ॲप्रोच रथत्याची ाागा ताब्यात घे ेची कायााा,ी पपींपरी धचींचाध म,ानगरपाभलकेकध न सुरु 
आ,े. प लाच ेकाम पु ा ,ोईपयांतच्या कालााणीमध्ये रथत्याचे काम कर ेत ये ार आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
(५) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

मुांबई भाांडूप (प) येथील एम.व्ही आर र्शांदे मागि ते भाांडूप स्टेशमागि  
या रस्त्याच्या रां दीिरणाबाबत 

  

(३८)  ६०६८० (२९-०८-२०१६).   श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई माींध प (प) येिील लालााद र शाथ त्री मागााारील ाा,त कीस अधच  ननमाा  ,ो ाऱ्या 
एम.व्,ी आर भशींदे मागा त ेमाींध प थ्ेशनमागा या रथत्याारील ४४ व्याासायीक ााींणकाम े,्ा न 
रथत्याच्या रूीं दीकर ाचे काम ा,ृन्मुींाई म,ानगरपाभलकेमाफा त  प  ा करण्यात आले आ,े काये 
(२) असल्यासे रथता रूीं दीकर ामळेु ााधणत ,ो ाऱ्या गाळेणारकाींना पयाायी ाागा देण्याााातची 
कायााा,ी प  ा झाली आ,े काये  
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) सदर रथत्याच्या रुीं दीकर ाच े काम ा,ृन्मुींाई 
म,ानगरपाभलकेमाफा त अद्यापपयांत प  ा करण्यात आलेले ना,ी. 
(२) रथता रुीं दीकर ामळेु ााणीत ,ो ा-या गाळेणारकाींना पयाायी ाागा देण्याााातची कायााा,ी 
अद्यापपयांत प  ा झालेली ना,ी. 
(३) माींधुप (पस्श्चम) येिील लाला,ाद र शाथत्री मागााार एम.व्,ी.आर.भशींदे मागा ते ्ँक रोध या 
मागात रथता अरुीं द अस न रथता रुीं दीकर ात एक   ४४ ााणकाम ेााणीत आ,ेत. 
     ा,ृन्मुींाई म,ानगरपाभलकेमाफा त सदर ााणीत ााींणकामणारकाींची कागदपत्र ेमागपाण्यात 
आली अस ने सदर कागदपत्र े मागपाण्यात आली अस ने सदर कागदपत्राींारुन ााणीत 
ााींणकामणारकाींची पात्रता ननस्श्चत करण्याच ेकामे प्रगतीपिाार आ,े. 
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     सदर ााणीत ााींणकामणारकाींची पात्रता ननस्श्चत केल्यानींतर म,ानगरपाभलकेमाफा त पात्र 
ााींणकामणारकाींना पयाायी ाागा देा न रथता रुीं दीकर  करण्यात ये ार आ,े. 
  

___________ 
  

पुणे शहरातील रुग्णालयाांमध्ये झालेल्या अनधधिृत बाांधिामाबाबत 
  

(३९)  ६०८७६ (२९-०८-२०१६).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े श,रातील ३८ नामाींककत रुग् ालयाींमध्ये अनधणकृत ााींणकामे करण्यात आली 
असल्याची ााा ा न मद,न्याच्या पद,ल्या आ ाड्यात पु े म,ापाभलकेच्या अ,ाालात 
ननदशानास आलीे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सुमारे ७१ ,ाार चौरस फु्ाच े अनधणकृत ााींणकाम करण्यात आले अस न 
केाळ ८ ,ाार ६०० चौरस फु् अनधणकृत ााींणकामाार कारााई करण्यात आलीे ,े ,ी खरे 
आ,े काये 
(३) असल्यासे याााात शासनान ेको ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत  
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ,े. 
     ५१ खाागी रुग् ालयाींच्या पा, ीमध्ये एक   २५ ,ॉथपी्ल्स मध्ये अनधणकृत ााींणकाम 
आढळ न आले आ,े. 
(२) पा, ीत सुमारे ६६३१ चौ.मी. के्षत्राचे अनधणकृत ााींणकाम आढळलेले आ,े. त्यापैकी समुारे 
३४९६ चौ.मी. अनधणकृत ााींणकाम पाधण्यात आले आ,े. का,ी प्रकर ात मा.न्यायालयाची 
थिधगती आदेश अस न सदर थिधगती आदेश उ ल्याार कारााई कर े शक्य ,ो ार आ,े. 
(३) अनधणकृत ााींणकामााात ाळेोवेळी ाागा प,ा ी करुन म,ाराषर प्रादेभशक ननयोान ा 
नगर रचना अधणननयमातील तरत दीनुसार नो्ीसा दे न कारााई कर ेत आली आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  
 

िल्याण - डों्बवली आणिण त्या पढुील पट्टय्ातील ववद्यार्थयाांना शैक्षणिणि सोयी-सुववधासाठी 
ठाणे आणिण िल्याण येथे मुांबई ववद्यापीठाचे उपिें द्र सुरु िरणेबाबत 

  

(४०)  ६०९३८ (२२-०८-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पवूि), श्री.िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.हदपि चव्हाण 
(फलटण), श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.शर्शिाांत र्शांदे (िोरेगाव), 
श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.ियप्रिाश मुांदडा (बसमत), श्री.तनतेश राणे (िणिवली), 
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श्री.रुपेश म् हात्र े (र्भवांडी पूवि) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्या  - धोंबााली आण  त्या पुढील पट्ट यातील पाद्यार्थयाांना शैक्षण क सोयी-सुपाणा 
प्राप्त व्,ाव्याते यासा ी  ा  ेआण  कल्या  येिे मुींाई पाद्यापी ाचे उपकें द्र सुरु करण्यात 
येईले अशी घोष ा सन २००६ मध्ये मुींाई पाद्यापी ाद्ाारे करण्यात ये न अद्याप,ी 
कल्या च्या उपकें द्राला मु, ता भमळालेला ना,ीे ,े खरे आ,े काये 
(२)  तसेच  ा े श,राची ााढती लोकसींख्या लक्षात घेता  ा े-कोलशेत येिे मुींाई 
पाद्यापी ाच े आतींरराषरीय ख्यातीच े उपकें द्राचे म भमप ान करण्यात येा न केाळ दोनच  
अ्यासक्रम सुरु ,ोा न १२ पाद्यािीच भशक्ष  घेत आ,ेते,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे प्रश्नोक्त माग (१) ााात म,ापाभलकेकध न मुींाई पाद्यापी ाला म खींध उपलब्ण 
करुन देण्यात आलेला अस न,ीे आातागायत को ती,ी उपाययोाना करण्यात आलेली ना,ीे 
,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे कल्या -धोंबााली आण  आसपासच्या पाद्यार्थयाांच्या फायद्यासा ी लाकरात 
लाकर सदर उपकें द्रामध्ये सोयी-सुपाणा उपलब्ण करुन पाद्यार्थयाासा ी कोसेस सुरु 
करण्याााात शासनान ेकाय कायााा,ी  केली ाा करण्यात  येत आ,ेे 
(४)  नसल्यासे ,ो ाऱ्या पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. ववनोद तावड े (२९-११-२०१६) : (१), (२), (३) ा (४) ,े खरे ना,ी. कल्या -धोंबााली 
म,ानगरपाभलका ा मुींाई पाद्यापी  याींच्यादरम्यान सामांजथय करार करण्यात आला अस न 
ददनाींक २३ माचाे  २०११ रोाी कल्या -धोंबााली म,ानगरपाभलकेकध न २५,३७० चौ.मी.ामीन 
ताब्यात घेण्यात आली आ,े. म,ानगरपाभलकेकध न इमारतीच्या आराखड्याींना मान्यता भमळाली 
आ,े. कल्या  येिील उपकें द्राच्या ाागेच्या तीन,ी ााा चे सींरक्ष  कुीं प  ााींणण्यात आलेले 
अस ने कल्या  उपकें द्राच्या तळमाला अधणक पद,ल्या माल्याचे ााींणकाम प  ा झाले आ,े. 
सद्यस्थितीत उपकें द्र सुरु ,ोण्यासा ी पद,ल्या ्प्प्यातील सुमारे ४८,००० चौ.फ ् के्षत्रफळाच े
ााींणकाम प  ा करण्यात आले अस न ४ ागा खोल्याे प्रशासन कायाालये ग्रींिालय इत्यादी काम े
प  ा करण्यात आली आ,ेत.  ा े पररके्षत्रात एकीं दर २३० पाद्यािी भशक्ष  घेत आ,ेत. सदर 
उपकें द्रामध्ये एम.्ेक (कम्प्यु्र इींस्ाननअरीींग) ,ा अ्यासक्रम सुरु केला ाा ार आ,े. 
(५) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
  

िल् याण डों्बवली महापार्लिेच्या पररवहन ववभागाच्र्यय  
नव्या बसेस तातडीन ेसुरु िरण्याबाबत 

  

(४१)  ६१००७ (२६-०८-२०१६).   श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् या  धोंबााली म,ापाभलकेच्या पररा,न पामागाचे काम अत्यींत सींि गतीने सुरु अस न 
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करोधो रुपये खच ान खरेदी केलेल्या ६० नव्या ासेस ाापरापाना पध न आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े 
काये 
(२) असल्यासे नाीन ासेस प्रााशाींच्या सेाेत आ ण्याची माग ी ,ोत असताना चालक आण  
ाा,का अमााी त्या रखधल्या आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे नव्या ासेस प्रााशाींच्या सोयी कररता तातधीन ेसुरु करण्याकररता तसेच चालक 
आण  ाा,काींची मरती प्रकक्रया करण्याााात शसनाने को ती कायााा,ी केली आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) :(१) ,े खरे ना,ी. 
        ााा,रलाल ने,रु राषरीय नागरी पुनरुत्िान अभमयानाींतगात म,ानगरपाभलकेच्या 
पररा,न उपक्रमाकरीता १८५ ासेस मींा र झाल्या आ,ेत. त् यापैकी ७० ाससे उपक्रमाच्या 
ताफ्यात दाखल झाल्या अस न त्यापैकी १० ाातानुक भलत ासेस ननयभमत ाळेापत्रकानुसार 
चालपाण्यात येत  आ,ेत. 
       उााररत ६० ासेस ाा्य यींत्र ेमाफा त चालपाण्याकरीता प्रयत्न करुन,ी प्रनतसाद न 
भमळाल्याने या ाससे पररा,न सेाेकधील उपलब्ण कमाचाऱ्याींच्या माध्यमात न आळीपाळीन े
चालपाण्यात येत आ,ेत. 
       या ासेस ाा्य स,ाय्यीत यींत्र ेमाफा त चालपाण्याच्या ष्ष्ीने म,ानगरपाभलकेकध न 
ननपादा प्रकक्रया कायाास्न्ात करण्यात आल्याच े आयुकते कल्या -धोंबााली म,ानगरपाभलका 
याींनी कळपाले आ,े. 
(२) ा (३) म,ानगरपाभलकेच्या पररा,न उपक्रमातील ाससे ग्रॉस कॉथ् कॉन्रक्् पध्दतीने 
प्रनत कक.मी. तत्ााार ाा,नचालकास, पररचालन ा परररक्ष ाकरीता देण्याााात कल्या -
धोंबााली म,ानगरपाभलकेकध न पनु:श्च ननपादा प्रभसध्द करण्यात आली अस न त्यास प्रनतसाद 
भमळाला आ,े. ,ी प्रकक्रया पुणण ,ोताच नाीन ासेस पु ा क्षमतेन ेचालपाता येतील. 
       याखेरीा ाा्य यींत्र ेद्ाारे ाा,न पुरा ा करण्याच्या ष्ष्ीने म,ानगरपाभलकेकध न 
ननपादा प्रभसध्द करण्यात आल्या अस न प्राप्त ननपादाींारील प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात असल्याच े
आयुक्ते कल्या -धोंबााली म,ानगरपाभलका याींनी कळपाले आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
पुण्यातील र्सांहगड र्शक्षण सांस्थेच्या पुण्यासह राज्यातील र्शक्षि, र्शक्षिेतर  

िमिचाऱ्याांना मानधन र्मळाले नसल्याबाबत 
(४२)  ६१२१३ (२२-०८-२०१६).   श्री.र्भमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र र्शक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यातील भसीं,गध भशक्ष  सींथिेच्या पुण्यास, राज्यातील न  शैक्षण क सींकुलातील समुारे 
१२ ,ाार भशक्षके भशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना गत १ ाषाापास न मानणन भमळाले नसल्याच े     
मा,े ा ने २०१६ च्या नतसऱ्या आ ाड्यात ाा त्या दरम्यान  ननदशानास आले आ,ेे ,े खरे 
आ,े काये 
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(२) असल्यासे यासींदमाात सींथिा चालकाींार कारााई करण्याची माग ी भशक्षके कमाचाऱ्याींनी 
मा. मुख्यमींत्री म,ोदय याींना मा,े ा ने २०१६ ाा त्या दरम्यान केलीे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे शासनाने याााात को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-११-२०१६) :(१) अींशत: खरे आ,े. 
(२)े (३) ा (४) प्रश्नाणीन प्रकर ी अभमयाींबत्रकी ा पदपाका सींथिाींच्या प्राप्त तक्रारीनुसार साा 
सींाींधणत सींथिा प्रमखुाींना कायााा,ी करण्याााात स चीत करण्यात आले आ,े. 
  

___________ 
 

खडिवासला धरणातून पुणे शहरास र्मळणाऱ्या पाण्याच्या  
होत असलेल्या गळतीबाबत 

  

(४३)  ६१३१४ (२९-०८-२०१६).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खधकाासला णर ात न पु े श,रास भमळ ाऱ्या पाण्याची चाळीस ्क्के ,ो ारी गळती 
रोखण्यात म,ापाभलकेला अपयश आल्याची ााा मा,े मेे  २०१६ च्या पद,ल्या आ ाड्यात 
ननदशानास आलीे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सुमारे अ रा ाषााप ाी ककलोथकर कन्सल््न्सीकध न म,ापाभलकेन े
पा ीपुराठ्यासींाींणी तयार करून घेतलेल्या अ,ाालानुसार उपाययोाना न केल्याने गळतीच े
प्रमा  ााढले आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे याााात शासनान ेको ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आ,े. 
(२) ना,ी. 
     सन १९९७ मध्ये ककलोथकर कन्सल््न्सी या सल्लागार माफा त पु ा श,रासा ी सन 
२०१५ च्या लोकसींख्येसा ी  प्रकल्प अ,ााल तयार करुन घेण्यात आलेला ,ोता. सदर सींपु ा 
प्रकल्पाची अींमलाााा ी पु ा झालेली आ,े. या प्रकल्पामध्ये पाण्याच्या गळतीार उपाययोाना 
कर े या  ाााीींचा समााेश ना,ी. 
(३) खधकाासला णर ात न भमळ ारे पा ी श,रामध्ये पुरा ा करताना साणर प े ३५ त े४० 
्क्के एाढे गळतीचे प्रमा  आ,े. सदर गळतीचे प्रमा  कमी करण्यासा ी खधकाासला णर  
ते पााती ालशुध्दीकर  कें द्र ा खधकाासला णर  त ेााराे ालशुध्दीकर  कें द्रापपयांत ाींद 
पाईपलाईनच े काम करण्यात आले आ,े तसेच सध्या पााती ालशुध्दीकर  कें द्र त े लषकर 
ालशुध्दीकर कें द्रापयांत ाींद नभलकेचे काम प्रगतीपिाार आ,े. भशााय समान पा ीपुरा ा  
योाना मींा र झाली अस न सदर योाना कायाास्न्ात झाल्याार गळतीच े प्रमा  कमी ,ो ार 
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आ,े. पातर  व्याथिेमणील नभलका फु्ुन ,ो ारी पाण्याची गळती ाेळोाेळी दैनींददन देखमाल 
दरुुथती करुन िाींााली ाात.े 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
  

िारांिा नगरपररषदचे मुख्याधधिारी याांचेववरुध्द िारवाई िरण्यास होत असलेला ववलांब 
  

(४४)  ६१७२२ (२९-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफि  बच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बोंड े
(मोशी), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कारींाा  नगरपररषदेच्या (स्ा. ााशीम) तत्कालीन मुख्याधणकारी  श्रीमती गीता  ाींाारी 
याींनी  ाेकायदेशीर  आण  ननयमाा्य  ाा,नाींचा  ाापर  केला  आ,ेे ,े खरे  आ,े काये 
(२) असल्यासे श्रीमती ाींाारी  याींनी  केलेल्या  शासकीय प्राासाच्या  ,ेत ची  नोंद दथतााेा  
मध्ये  केली  ना,ीे तसेच प्राासाच ेरुपये  १े६७े९२०  च े देयक  रोखीन े अदा  करताना  
म,ाराषर कोषागार ननयम १९६८ मणील तरतुदीींचा मींग केला आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे  श्रीमती ाींाारी  याींनी  सन २०११-१२  च्या लेखापरीक्ष ातील  परीच्छेद 
क्र.७  आण  ३७ या लेखा आके्षपाााात अनुपालन अ,ााल अद्यापप सादर  न करता पामागीय 
आयुक्त अमरााती  याींच्या  ननदेशाींचा अामान केला  आ,ेे  ,े ,ी खरे आ,े काये 
(४) असल्यासे श्रीमती ाींाारी याींनी  कारींाा श,रातील  इमारतीींच े पनु:मुल्याींकन  करताना  
ननयुक्त  केलेल्या  थिापत्य  सल्लागार  प्रा. ली. अमरााती  याींच्या  करारनाम्यातील   
ननयम आण  शती  याींचे पालन केले  ना,ीे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(५) असल्यासे  श्रीमती  ाींाारी याींचेपारुकरण शासनाने को ती कारााई केली ाा करण्यात येत 
आ,ेे नसल्यासे पालींााची  कार े  काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-११-२०१६) :(१) ा (२) याााात पामागीय आयुक्ते अमरााती याींनी 
चौकशी केलेली अस न त्या सींदमाात श्रीमती गीता ाींाारी तत्कालीन मुख्याधणकारीे नगरपररषद-
कारींाा याींच्यापारुध्द भशथतमींगापाषयक कायााा,ी करण्याचा प्रथताा सादर केला आ,े. 
(३) लेखापररक्ष  पररच्छेदाााात मुख्याधणकारी याींच्यामाफा त पाद,त प्रकक्रया पार पाधण्यात येत 
आ,े. 
(४) खरे ना,ी. 
(५) शासनान े श्रीमती गीता ाींाारी याींच्याार ददनाींक १६ मेे २०१६ रोाी पामागीय चौकशी 
सींदमाात दोषारोप ााापाण्यात आलेले आ,ेत. 
  
 
 

___________ 
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मालेगाांव (ता.ररसोड,जि.वार्शम) येथील गावाांमध्ये तनमािण झालेली पाणीटांचाई 
  

(४५)  ६२१३३ (१०-०८-२०१६).   श्री.अर्मत झनि (ररसोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणिण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मालेगाींा ा ररसोध (स्ा.ााभशम) तालुक्यातील  अनेक गाााींमध्ये  मीष  पा ी ी्ंचाई 
ननमाा  झाली असल्यान ेशासनाने याााात आाश्यक उपाययोाना करण्याची माग ी तिेील 
नागररकाींनी केली असल्याचे मा,े ा ने २०१६ मध्ये ाा त्या दरम्यान ननदशानास आले आ,ेे ,े 
खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे मालेगाींा तालुका ,ा पा ी ी्ंचाई ग्रथत आ,े सध्या १६ गाााींत ्ँकरद्ाारे 
पा ीपुरा ा ,ोत आ,े तर ४ त े५ गाााींत ॅ्ंकर सुरु करण्याााातचा प्रथताा सींाींधणत त,भसल 
कायाालयात प्रलींबात आ,ेते ,े ,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे उक्त गाााींतील पा ी ी्ंचाई द र करण्याााात शासनाने को ती कायााा,ी केली 
ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे  पालींााची कार े काय आ,ेत  
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-१०-२०१६) : (१) ,े खरे आ,े.       
(२)  ा (३) अींशतः खरे आ,े. 
   ददनाींक १०.०७.२०१६ अखेर मालेगाा तालुक्यात २० गााात २० ॅ्ंकरने तसेच ६३ गााात 
८१ पाद,र खाागी पा,ीर अधणग्र, ाद्ाारे पा ी पुरा ा करण्यात आला. तसेच ररसोध 
तालुक्यात ९ गााात १० ॅ्ंकरन ेा ५५ गााात ९७ खाागी पा,ीर अधणग्र, ाद्ाारे पा ी पुरा ा 
करण्यात आला आ,े. 
   तिापपेा न २०१६ मध्ये मालेगाा ा ररसोध तालुक्यात ॅ्ंकर लााण्याााातचे प्रथताा 
प्रलींबात नव्,ते. 
(४) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
आष्ट्टी, पाटोदा व र्शरर नगरपांचायतीमध्ये मुलभूत सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

  

(४६)  ६२३९३ (२९-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ीे पा्ोदा ा भशरूर (स्ा. ाीध) या नगरपींचायतीमध्ये पपण्याचे पा ीे शौचालये 
साींधपा ी व्याथिापन इ. मलुम त सुपाणाींची ाानाा असल्याने नागररकाींची ा तेिील 
कमाचाऱ्याींची मोठ्या प्रमा ाार गैरसोय ,ोत असल्याची ााा मा,े ा ने २०१६ ाा त्या सुमारास 
ननदशानास आली आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे सदर गैरसोयी द र करण्याााात शासनाकध न को ती कायााा,ी करण्यात आली 
ाा येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) : (१) ा (२) मा,े ा न मद,न यात भशरुर (कासार) 
नगरपींचायतीमध्ये ननयमीत पा ीपुरा ा करण्यात आला ,ोता. आष्ी नगरपींचायतीत २१ ा 
पा्ोदा नगरपींचायतीत १६ ्ॅकरद्ाारे पा ीपुरा ा करण्यात आला ,ोता. स.स्थितीत तीन् ,ी 
नगरपींचायत के्षत्रात ननयमीत पा ीपुरा ा चाल  आ,े. साच्छ म,ाराषर योानेअींतगात 
शौचालयासा ी सव्,ेक्ष ाचे काम तीन,ी नगरपींचायत के्षत्रात चाल  अस न त्यामध्ये ज्या 
कमाचाऱ्याींकध े त् याींच े ननाासाींमध्ये शौचालयाची व्याथिा ना,ीे त् याींना या योानेअींतगात 
शौचालय देण्याचे नगरपींचायतीींनी प्रथतापात केलेले आ,े. साींधपा ी व्याथिापनाााात       
सन २०१६-२०१७ च्या स्ाल्,ा ननयोाना सभमतीकध न लोकशा,ीर अण् ामा  सा े नागरी दलीत 
ाथती सुणार योानेत न दलीत ासती प्रभागासा ी ा नागरी दलीतते्तर ाथती सणुार योानते न 
भमळा ारा ननणी या दोन्,ी योानेच्या प्राप्त ,ो ाऱ् या ननणीमण न नाल्याींची काम े प्रथतापात 
करत असलेचे कळपाले अस न १४ ाा पात्त आयोग योानेत न घनकचरा व्याथिानाची कामे 
प्रथतापात करण्यात येत आ,ेत असे कळपाले आ,े. 
(३) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 
  

___________ 
आष्ट्टी, पाटोदा व र्शरर (जि. बीड) या नगरपांचायत के्षत्रातील  

रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 
  

(४७)  ६२३९६ (२९-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ीे पा्ोदा ा भशरूर (स्ा. ाीध) या नगरपींचायत के्षत्रातील रथत्याींची अत्यींत दैनााथिा 
झाली असल्यान ेनागररकाींची मोठ्या प्रमा ाार गैरसोय ,ोत असल्याची ााा मा,े ा ने २०१६ 
च्या पद,ल्या आ ाड्यात ाा त्या सुमारास ननदशानास आली आ,ेे ,े खरे आ,े काय; 
(२) असल्यासे शासनाने याााात पा, ी केली आ,े काये 
(३) असल्यासे सींाींधणत नगरपींचायतीींतील रथत्याींच्या दरुुथतीसा ी ननणी उपलब्ण करून 
देण्याााात शासनान ेको ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत आ,ेे 
(४) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-११-२०१६) :(१)े (२) ा (३) शासन नन ाय दद. ८ माचाे  २०१६ अन्ाये 
आष्ीे पा्ोदा ा भशरुर (कासार) या तीन,ी नगरपींचायतीस प्रत्येकी रु.२०.०० लक्ष साासाणार  
रथता अनुदान मींा र झाले अस न त्यामण न नगरपींचायत के्षत्रातील रथत्याची काम ेकरण्यात 
येत आ,ेत ा सन २०१६-१७ सालासा ी स्ाल्,ा ननयोान सभमतीकध न लोकशा,ीर अण् ामा  
सा े नागरी दलीत ाथती सुणार योानेत न दलीत ाथती प्रमागासा ी ा नागरी दलीत्तेतर 
ाथती सुणार योानेत न भमळ ारा ननणी या दोन्,ी योानेच्या प्राप्त ,ो ाऱ्या ननणीमण न 
रथत्याींची काम ेप्रथतााीत करुन रथते सुणार ा कर ेच ेतीन,ी नगरपींचायतीींनी प्रथतापात केले 
आ,े यासींदमाात नगर पींचायत थतराार पा, ी झालेली आ,े. 
(४) प्रश्न उद्् ाात ना,ी. 

___________ 
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अधािपुर शहरासाठी (जि.नाांदेड) पाणीपुरवठा योिना सुरु िरण्याबाबत 
  

(४८)  ६३०२९ (२६-०८-२०१६).   श्रीमती अर्मता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अणाापुर श,रासा ी (स्ा.नाींदेध) पा ीपुरा ा योाना सुरु करण्याााात अनके ाषाापास न 
माग ी ,ोत आ,ेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे अणाापुर श,रात पा ीपुरा ा योाना सुरु करण्याााात को ती  कायााा,ी 
करण्यात आली आ,े ाा येत आ,ेे 
(३) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत   
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) :(१) ,ोये ,े खरे आ,े. 
(२) ा (३) अणाापुर श,राचा २४/७ पा ी पुरा ा योानेचा प्रथताा म,ाराषर सुा ा ायींती 
नगरोत्िान म,ाअभमयानाींतगात सींचालके नगरपररषद प्रशासन सींचालनालये ारळीे मुींाई 
याींच्याकध े ऑगथ्े २०१६ मध्ये सादर करण्यात आला अस न सदर प्रथताा ताींबत्रक 
स,मतीसा ी सींचालक (ताींबत्रक)े म,ाराषर ाीान प्राधणकर ाकध ेपा पाण्यात आला आ,े. 
  

___________ 
  

गॅस र्सलेंडर ववतरण्यात होत असलेला िाळाबािार 
  

(४९)  ६३७९१ (१०-०८-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(र्शडी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अर्मन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय अस न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींाई- ाण्यात २०० च्या ार गॅस एान्सी अस न मद,न्याला सुमारे २५ लाख भसभलींधरच े
पातर  केले ाात अस ने घरगुती गॅस भसभलींधर ाोधण्या देताना एान्सीकध न आाश्यक 
अस ारे साा पुरााे घेतले ाातात तिापप व्यासानयक भसभलींधर देताना पुरााे न तपासताच 
भसभलींधरचा ाापर कसा ाा को त्या द का ी कर ार आ,ेे त्याींच्याकध े आाश्यक त्या 
पराानग्या आ,े की ना,ी याची खातरामा न करताे पैस ेमोाले की पाद,ाे ताेढे व्यासानयक 
भसभलींधर पातर  ,ोत असल्याची ााा मा,े ा ने २०१६ मध्ये ाा त्यादरम्यान केलेल्या 
पा, ीत ननदशानास आलेे ,े खरे आ,े काये 
(२) असल्यासे अशा प्रकारच ेभसभलींधर ,ॅा्ेले फु्पाि रथत्याच्या कधलेा चौकाचौकात न 
असुरक्षक्षतप े  ेाण्यात ा ,ाताळण्यात येत अस ने का,ी ,ॉ्ेल मालक ,ॉ्ेलच्या गच्चीतल्या 
कोपऱ्यात ककीं ाा अनाधणकृतप े उमारलेल्या पो्माळयाारील एकाार एक कोंा न  ेाण्यात येत 
असल्याने गत ाषी कुल्याातील ,ॉ्ेल ककनारा दघुा् नेनींतर मुींाई म,ानगरपाभलकेने केलेल्या 
तपास ीत ननदशानास आले आ,ेे ,े ,ी खरे आ,ेे 
(३) असल्यासे अन्न ा नागरी पुरा ा पामागे पोलीस ा सींाींधणत कीं पन्या याींच्याकध न 
ननयभमत तपासण्या ,ोत नसल्यामुळे ,ॉ्ेल मालकाकध न गैरव्या,ार ,ोत आ,ेे ,े ,ी खरे आ,े 
काये 
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(४) असल्यासे याााात शासनाने पा, ी केली आ,े काये त्याचे ननषकषा काय आ,ेत  ा 
त्यानुसार सींाींधणताींार को ती कारााई केली  ाा करण्यात येत आ,ेे 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,ेत  
  
श्री. धगरीश बापट (१६-११-२०१६) :(१) व्याासानयक भसलेंधर देताना व्यायसानयकाने कागदपत्राींची 
प ताता केल्यानींतरच त्याांना गॅस पातरकाींकध न भसलेंधर पुरपाले ाातात. तसेच स,ा मद,न्यातून 
एकदा गॅस कीं पन्याींचे अधणकारी ककीं ाा त्याींच े प्रनतननणी सदरील व्याासानयक भसलेंधरचा ज्या 
द का ी ाापर सुरु आ,े त्या ाागेची पा, ी ा तपास ी करतात. 
(२) ,ोये ,े  खरे आ,े. 
     कुल्याातील ,ॉ्ेल ककनारा येिील दघुा् ना घधल्यानींतर ा,ृन्मुींाई म,ानगरपाभलकाे एल 
पामागामाफा त अस्ग्नशमन अधणकारीे आरोग्य अधणकारी ा इमारत पामागातील अभमयींत ेयाींच े
“सींयुक्त पिक” ाना न एल पामागात असलेल्या ,ॉ्ेलची दद.१९/१०/२०१६ पास न 
युध्दपातळीार थिळ प,ा ी करुन त्या ,ॉ्ेलमध्ये असलेल्या अननयभमततेस तपास न 
सींयुक्तप े कारााई करण्यात आलेली आ,े. सदर कारााई दरम्यान एक   १८३ उप,ाराग,ृाींची 
तपास ी करुने कलम ३९४ अींतगात ननररक्ष  अ,ााल दे न न्यायालयीन ख्ला करण्यात 
आलेला आ,े. तसचे एका उप,ारग,ृाार ाप्तीची कारााई करण्यात आलेली आ,े ा अद्याप,ी 
अननयभमतता असलेल्या ,ॉ्ेलाींार कारााई करण्याचे कामकाा सुरु आ,े. ाररष  ननररक्षक 
(अनतररक्त) याींच्या खात्यामाफा त एक   १४२ गॅस भसभलींधसा ाप्त करण्यात आले आ,ेत. 
(३)े (४) ा (५) अन्ने नागरी पुरा ा ा ग्रा,क सींरक्ष  पामागाच्य अखत्यारीतील ननयींत्रक 
भशणााा्प यींत्र ेमाफा त ाेळोाेळी तपासण्या घेण्यात येतात. तसचे गॅस कीं पन्याींच े अधणकारी 
अिाा त्याींच्या प्रनतननणीमाफा त स,ा मद,न्याींत न एकदा तपास ी करण्यात येत.े गॅस 
भसलेंधरच्या अनधणकृत ाापराला आळा ासााा या करीता ननयींत्रक भशणााा्प कायाालयामाफा त 
ाेळोाेळी णाधी/तपास ीची कायााा,ी करण्यात येते. मा,े १ ाानेाारीे २०१६ त े ३० सप् े्ंारे 
२०१६ या कालााणीत या यींत्र ेमाफा त ७ णाधी/तपासण्या करण्यात आलेल्या अस न १२ 
व्यक्तीपारुध्द फौादारी गुन्,े दाखल करण्यात आले अस न एक   रु.१८े९९े७००/-(रुपये अ रा 
लाख नव्यानव ,ाार सातशे फक्त) इतक्या ककीं मतीचा मुदे्दमाल ाप्त करण्यात आलेला आ,े. 
  

___________ 
शालेय पोषण आहाराची माहहती शाळेतील मुख्याध्यापि व र्शक्षिाांना ऑनलाईन 

भरुन तनयर्मत दररोि मोबाईलवर एस.एम.एसद्वारे िळववण्याबाबत 
सुववधा व साहहत्याचा पुरवठा िरुन देण्याबाबत 

  

(५०)  ६४०७४ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय शालेय र्शक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शालेय पोष  आ,ार योानेची अींमलाााा ी करुन सदर योाना गेल्या का,ी 
ाषाापास न शासनाच्या आदेशानुसार आददाासी धोंगराळ मागात ा अनेक तालुक्याच्या ग्रामी  
मागात सुरु करण्यात आलेली आ,ेेे ,े खरे आ,े काये 
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(२) असल्यासे शालेय पोष  आ,ाराची माद,ती ऑनलाईन मरुन ननयभमत दररोा मोााईलार 
एस.एम.एसद्ाारे कळपाण्याााात शाळेतील मुख्याध्यापक ा भशक्षकाींना सक्तीचे केलेले आ,ेे ,े 
,ी खरे आ,े काये 
(३) असल्यासे उक्त शासनाच्या आदेशानसुार आददाासी धोंगराळ मागात ा अनेक 
तालुक्याच्या ग्रामी  मागात शालेय पोष  आ,ाराची माद,ती देण्यासा ी सींाींधणत शाळेतील 
मुख्याध्यापक ा भशक्षकाींना सींग के इीं्रने् ाोध ी मोााईल रेंा यासारख्या सुपाणा ा 
साद,त्याचा पुरा ा करुन देण्यात आलेला ना,ीे ,े ,ी खरे आ,े काये 
(४) असल्यासे प्रश्न माग (२) च्या सींदमाात राज्यात शालेय पोष  आ,ार योानेतींगात सुपाणा 
ा साद,त्याचा पुरा ा करुन देण्याााात शासनान े को ती कायााा,ी केली ाा करण्यात येत 
आ,ेे 
(५) नसल्यासे पालींााची कार े काय आ,े  
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-११-२०१६) :(१) ा (२) शालेय पोष  आ,ार ,ी कें द्रपुरथकृत योाना 
अस न कें द्र शासनाच्या मागादशाक स चनाींनुसार राापाण्यात येते. कें द्र शासनाच्या ननदेशानुसार 
राज्यात शालेय पोष  आ,ार योानेची माद,ती सींकभलत करण्यासा ी सींग क प्र ाली 
पाकभसत करण्यात आली आ,े. या प्र ालीच्या माध्यमात न दररोा योानचेी माद,ती 
एस.एम.एस./ऑनलाईन/मोााईल ॲप द्ाारे मर े ाींणनकारक  आ,े. 
(३) ा (४) का,ी धोंगराळ मागामध्ये भ्म ध्ानीला रेंा नसल्यान ेा इीं्रने् सुपाणा नसल्याने 
दररोा माद,ती पा पा े शक्य ,ोत ना,ी. केाळ अशा शाळाींााात काय उपाययोाना करण्यात 
येईले याााात पाचारपाननमय सरुु आ,े. 
(५) प्रश्न उद्् ाात  ना,ी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्याती मुद्र ालये नागप र. 


