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  अताराांकित प्रश्नोत्तराची सातवी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पाचवे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

राज्यातील िायम शब्द िाढलेल्या शाळाांच्या अनुदानाबाबत 
  

(१)  २३२९ (२४-१२-२०१४).   डॉ.अपूवव हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५०२१८ ला दिनाांि १४ 
जून, २०१४ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील “िायम” शब्ि िाढलेल्या समुारे ४००० शाळाांपिैी अनुिानास पात्र ठरलेल्या ४७२ 
शाळा, तद्पूिीच्या ५७ शाळा ि ८४७ तुिडयाांबाबत पुरिणी मागणीद्िारे तरतूि िरून घेण्याची 
सुरू असलेली िायािाही पूणा झाली आहे िाय, 
(२) असल्यास, त्यानुषांगान ेकिती शाळाांना प्रत्यक्ष अनुिानाची तरतूि प्राप्त झालेली आहे, 
(३) राज्यात विनाअनुिान ि िायम विनाअनुिान तत्िािरील शाळाांची सांख्या किती आहे ि 
िायम शब्ि िाढण् यात आलेल्या उिातरत शाळाांना, िेहाहापय त अनुिान तत्िािर मान्यता प्रिान 
िरण्यात येईल ? 
श्री. विनोद तािड े(२५-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) अनुिानास पात्र घोवषत िरण्यात आलेल्या 
शाळाांना अनुिान उपलब्ध िरुन िेण्याबाबत सिारात्मि िायािाही सुरु आहे. 

___________ 
शशवाजीनगर (पुणे) येथील जजल्हा न्यायालयातील अपुऱ्या सुववधाांबाबत 

 (२)  १४७५७ (२९-०४-२०१६). आकिव .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) शशिाजीनगर (पुणे) येथील जजल्हा न्यायालयात येणा-या लोिाांची तपासणी िरण्यासाठी 
पोशलसाांना मे्ल डि्ेक््र आणण अद्ययाित साधन ेउपलब्ध नाहीत तसचे मे्ल डि्ेक््र बांि 
पिले असल्याच े माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे 
िाय, 
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(२) असल्यास, पक्षिाराांना बसण्यासाठी िे्ीांग रुम, स्िच्छतागहृ, वपण्याच्या पाण्याची सोय, 
बसण्यासाठी बाि या सुविधाही नाहीत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, पोशलसाांना तपासणीसाठी अद्ययाित साधन े परुविण्याबाबत ि बांि मे्ल 
डि्ेक््र िायााजन्ित िरण्याबाबत तसेच पक्षिाराांना सुविधा पुरविण्याबाबत शासनान े िोणती 
िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     शशिाजीनगर (पुणे) येथील जजल्हा न्यायालयािरीता एिूण ३ प्रिेशद्िार असून, सिर 
नतन्ही दठिाणी हॅन्ि हेल्ि मे्ल डि्ेक््र (एच.एच.एम.िी.) असून ते सिा चाल ूजस्थतीत आहे. 
तसेच न्यायालयाच ेआतील र्ागात सहा िोअर फे्रम मे्ल डि्ेक््र (िी.एफ.एम.िी.) असनू त े
सिा चालू जस्थतीत आहेत. 
(२) सिर न्यायालयात पक्षिाराांना बसण्याितरता प्रत्येि िो ा् हॉलच्या बाहेर हाहराांियामध्ये 
बािे ठेिलेली आहेत. न्यायालयाच्या आिारात िोन दठिाणी शेि तयार िरुन बािाांची सोय 
िरण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे पक्षिाराांना ि इतराांना वपण्याच्या पाण्याितरता िॉ्र 
िुलसा ि इतर हायिस्था िरण्यात िेली आहे. तसेच सािाजननि बाांधिाम विर्ागाििून दिनाांि 
५/११/२०१५ रोजी तयार स्िच्छतागहृाचा ताबा घेतला असून त्याचा िापर सुरु आहे. 
(३) िरील मुद्या क्र. १) ि २) प्रमाण े
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िसई (जि.ठाणे) तालुक्यातील गास-चुळणे रस्त्याच्या कामास मंिूरी देणेबाबत 
(३) १५०६१ (२१-०४-२०११) श्री.रामनाथ मोते : सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) वसई (जि.ठाणे) तालुक्यातील गास-चुळणे रस्त्याच्या बाह्यभागाच्या ववकास काययक्रमाींतगयत 
ववकास करण्याची मागणी दिनाींक २१ िलुै, २००९ रोिी वा ्यासुमारास ननवेिनाद्वारे 
त्कालीन लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री महोियाींकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय व तद्नसुार कोणती काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस  (०७-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) दिनाींक १५/०९/२०१२ रोिी रुपये २.०८ को्ी ककीं मतीचा सुमारे ६ कक.मी. च्या    
गास-चुळणे रस्त्यास आर्थयक व प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आली आहे. दिनाींक २०/१२/२०१२ 
रोिी मे.एन.ए.कन्स्तरक्शन या ठेकेिाराची ननवविा मींिूर करण्यात आली. 
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     सिर कामासाठी दिनाींक १४/०१/२०१३ रोिी कायायिेश िेण्यात आला व ठेकेिारान ेदिनाींक 
३०/०१/२०१४ रस्त्याचे काम पूणय केले. सद्य:जस्तथतीत सिर रस्त्याच्या रहिारीसाठी वापर होत 
आहे. 

___________ 
नाांदेड तहसील िायावलय पररसरातील असुववधेबाबत 

  

(४)  १५०७० (२७-०४-२०१६).   श्री.अमरनाथ राजूरिर :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नाांिेि तहशसल िायाालयाच्या आिारात चाांगल्या प्रिारे सुशोशर्िरण िेलेले असूनही त्या 
दठिाणी अस्िच्छता ि िगु धी पसरली असनू पाकि गची हायिस्था असूनही िाहने आिारात 
िोठेही लािण्यात येत असल्यान ेिायाालयात येणा-या जनतेला त्याचा त्रास सहन िरािा लागत 
असल्याच े माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून आहे 
ि तद्नुसार िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१६) : (१) असे ननिशानास आले नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील प्रशिक्षित शििकांना आता बीएडची िेतन शे्रणी देण्यात आल्याबाबत 

 

(५) १७३१२ (२०-०४-२०१२). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय िालेय शििण मंत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रशशक्षित शशिकाींना आता बीएडची वेतन शे्रणी िेण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ्याबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े (०४-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) ही बाब शासनाच्या सध्या ववचाराधीन 
नाही.   

___________ 
बेस्ट बसमध्ये ननिृष्ट्ट दजावचे आसन बसववल्याबाबत 

  

(६)  १८२१८ (०३-०५-२०१६).   श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.हररशसांग राठोड :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबईतील बेस्् प्रशासनाने वर्वहय िॉम्पुसॉप्् िां पनीला बेस्् बसमध्ये आसन बसविणे, 
त्याांची िेखर्ाल िरणे तसेच सीसी्ीहाही बसविणे यासाठी सन २०११ पासून िां त्रा् दिले आहे, 
हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सिर िां पनीन े बसे्् बसमध्ये ननिृष् िजााच े आसन बसविले तसचे िाही 
बसमध्ये सीसी्ीहाही लािलेच नाहीत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन सिर िां पनीिर िोणती िारिाई िेली 
िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     सद्य:जस्थतीत बेस्् प्रशासनामाफा त म.ेिहाहा िॉम्प्युसॉफ्् प्रा.शल.या िां पनीिि े बेस् ्च्या 
सिा बस गाडयाांिर सी.सी.्ी.हाही. बसविणे ि त्याांची िेखर्ाल िरणे तसेच बेस््च्या १०८५ 
बसगाडयाांिर आसन बसविणे ि त्याांची िेखर्ाल िरण्याच ेिां त्रा् िेण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     बसगाडयाांमध्ये बसविण्यात आलेली आसन े ही मानाांकित प्रमाणिाांच्या ननिषाप्रमाणे 
बसविण्यात आलेली आहेत. 
     जून, २०१६ अखेरीस घेतलेल्या सिेक्षणानुसार बेस््च्या ३९११ गाडयाांपैिी ३३२८ बसेसिर 
सी.सी.्ी.हाही.यांत्रणा िायारत आहे. 
     सध्या उपक्रमाच्या बसगाडयाांिरील साांगाडयाांची पुनबा धणी िरण्याचे िाम सुरु 
असल्यामळेु िां त्रा्िाराला बसगाडयाांिरील सी.सी.्ी.हाही. िाढून ठेिण्याचे आिेश िेण्यात आले 
आहेत. तथावप, साांगािा पनुबा धणीनांतर ते पिूाित बसविण्याच े आिेश बेस्् प्रशासनामाफा त 
िेण्यात आले आहेत. 
     सिर प्रकक्रयेत उपक्रमाच्या िाही बसगाडयाांिर सी.सी.्ी.हाही.नसण्याची शक्यता नािारता 
येत नाही. 
(३) ि (४) मे.िहाहा िॉम्प्युसॉफ्् प्रा.शल.या िां पनीने िां त्रा्ातील तरतुिीांचे िा्ेिोरपणे पालन न 
िेल्यामुळे सिर िां पनीला बेस््माफा त िारणे िाखिा नो्ीस िेऊन त्याांच े िां त्रा् दिनाांि 
२०/१२/२०१५ पासून रद्द िरण्यात आले होते. 
     तथावप, िरारातील तरतुिीनुसार सिर प्रिरणात म.ेिहाहा िॉम्प्युसॉफ्् प्रा.शल.या िां पनीन े
लिािािि ेिाि मागगतली. लिािाने दिलेल्या ननणायानुसार सिर िां पनीला िरारातील तरतुिीांच े
पालन िरण्याितरता दिनाांि ३१/०५/२०१६ पय त मुितिाढ िेण्यात आली होती. 
     जून, २०१६ अखेरीस बेस्् प्रशासनामाफा त घेतलेल्या सिके्षणानुसार, बेस््च्या ३९११ 
बसेसपैिी ३३२८ बसेसिर सी.सी.्ी.हाही.यांत्रणा िायारत आहे ि १०८५ बसगाडयाांपिैी ११३ 
बसगाडयाांिर सिा निीन आसने बसविण्यात आली आहेत ि उिातरत बसगाडयाांमधील फा्लेल्या 
आसनाांच्या गाद्या बिलण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

शसन्नर (जज.नाशशि) येथ ेबनावट िां पनीद्वारे लघ ुउद्योजिाांची फसवणूि झाल्याबाबत 
 

 (७)  १८६०२ (०३-०५-२०१६).   डॉ.अपूवव हहरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) मालेगाांि - शसन्नर (जज.नाशशि) औद्योगगि िसाहतीतील लघ ुउद्योजिाांना चािण (पुणे) 
येथे िां पनी असल्याच े खो्े साांगून ४३ लाख २० हजार ६९० रुपयाांची फसिणूि िेल्याच े
दिनाांि २४ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननिशानास आला, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, याप्रिरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा िाखल िरण्यात येिून सांशनयतास अ्ि 
िरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या गुन््याप्रिरणी पोशलसाांनी सखोल तपास िेला आहे िाय, त्यात िाय 
ननिशानास आले ि किती लोिाांना अ्ि िरण्यात आली ि मदेु्दमाल जप्त िरण्यात आला 
आहे िाय, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
     प्रस्तुत प्रिरणी आरोपीनीां पुषिराज इांड्रस््ीज, २३३ जी. २०, मोशी इांड्रस्रीयल एतरया, 
मोशी शशिार, चािण नािाची बनाि् िां पनी स्थापन िरुन सिर िां पनीच्या नािान े समक्ष, 
ई.मेल ि तोंिी पचसे ऑिार िेिून माल बोलािून घेतला ि स्ित:च्या बँि खात्यात पैसे 
नसताना पुढील तारखेच े चेि िेिुन कफयाािी ि इतर २३ जणाांची एिूण रुपये ४३,२०,६९०/- 
इतक्या रिमेची फसिणूि िेली आहे. 
     गुन््यात एिूण ३ आरोपी असून त्याांच्याविरुध्ि शसन्नर पो. स््े. येथे गु. र. नां. 
४६/२०१५ र्ा.िां.वि. िलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल िेला आहे. 
गुन््यात नतन्ही आरोपीस अ्ि िरण्यात आले असून, त्याांच्याििून एिूण रुपये ६,७०,३७५/- 
रिमेचा ऐिज जप्त िरण्यात आला आहे. गुन््याचा तपास पणूा झाला असून आरोपीविरुध्ि 
मा. न्यायालयात िोषरोप पत्र िाखल िेले आहे. सिर गुन्हा न्यायप्रविष् आहे. 
(४) विलांब झालेला नाही. 

___________ 
  

बोटा (ता.सांगमनेर, जि.अहमदनगर) शशवरात तरुणीचे मतृदेह पेरोल टािून जाळल्याबाबत 
 

  

(८)  १८६६६ (२९-०४-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ूखशलफे, श्री.हररशसांग राठोड, 
श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) बो्ा (ता.सींगमनेर, जि.अहमिनगर) शशिारात िच निीच्या पुलाजिळ तरुणीचे मतृिेह 
पेरोल ्ािून जाळले असल्याचे दिनाांि ३१ डिसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननिशानास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेचा तपास िरुन िोषीांिर शासनान े िोणती िारिाई िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर घ्नेबाबत घारगाांि पोलीस स््ेशन येथ े गु.र.नां. १२७/२०१५ र्ा.िां.वि. िलम ३०२, 
२०१, ३४ प्रमाण े दिनाांि ३१/१२/२०१५ रोजी गुन्हा िाखल िरण्यात आला असून गुन््यात ३ 
आरोपीांना अ्ि िरण्यात आलेली आहे. सिर गुन््यातील आरोपी सध्या न्यायालयीन 
िोठिीमध्ये असनू त्याांच्याविरुध्ि मा. न्यायालयात दिनाांि २९/०३/२०१६ रोजी िोषारोपपत्र 
िाखल िरण्यात आले आहे. सिर गुन्हा न्यायप्रविषठ आहे. 
(३) विलांब झालेला नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद पैठण तसेच अजजांठा येथील राज्यमागावच्या चौपदरीिरणाबाबत 
 

 (९)  १८७४१ (२७-०४-२०१६).  श्री.ववक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११५५१ ला दिनाांि ८ 
डिसेंबर, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय साववजननि बाांधिाम 
(साववजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाि या ऐनतहाशसि शहरापासून पैठण आणण अजजांठा या पया् न स्थळाला 
जोिणाऱ्या राज्यमागााच्या चौपिरीिरणाबाबत शासनाने िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(२) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. चंद्रकांत पाटील (२८-०७-२०१६) : (१) औरांगाबाि-अजजांठा ि औरांगाबाि-पैठण हे िोन्ही 
राज्यमागा नविन राषरीय महामागा म्हणून तत्ित: घोवषत झाले असल्याने रस्त्याचे सविस्तर 
प्रिल्प अहिाल बनविण्याचे िाम प्रगतीत आहे. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

नागपूर येथील शमहान प्रिल्पाबाबत 
  

(१०)  १९३५० (१९-०८-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.शमतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागो गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६२०९ ला दिनाांि ३० माचा, 
२०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) शमहानच्या मूळ प्रिल्प अहिालातील प्रस्तािामध्ये ५० ्क्िे िपात िरण्यात येऊन 
शमहान प्रिल्प पूणा िरण्याची िालमयाािा सन २०३० िरून सन २०४५ िरण्यात आली असून 
याबाबत मांत्रीमांिळाची मान्यता िेखील घेण्यात आली नसल्याचे ननिशानास आले आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
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(२) असल्यास, नागपूर शहराजिळील शमहानमध्ये विविध िां पन्याांनी जागा घेऊनही िाम सुरु 
न िरणाऱ्या २३ िां पन्याना नो्ीस बजािल्याचे दिनाांि ३ मे, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननिशानास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, शमहान सेझ मध्ये एिूण अांिाजे ६६ िां पन्याांनी आरक्षण प्राप्त िेलेले असनू 
यातील ६ िां पन्याांनी आगाऊ रक्िम र्रुनही ताबा घेतलेला नाही, तसेच या ६ िां पन्यापिैी 
िेिळ एिाच िां पनीला नो्ीस बजािण्यात आलेली असून उिातरत ५ िां पन्याांना िोणतीही 
नो्ीस बजािण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, मळु अहिालानुसार शमहान प्रिल्प सािारण्याबाबत ि जागा घेऊन ताबा न 
घेतलेल्या सिा िां पन्याांना तसचे ताबा घेऊन िाम सुरु न िरणाऱ्या सिा िां पन्याांना नो्ीस 
बजािण्याबाबत शासनान ेिाय िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सुधारीत प्रिासी प्रके्षपणािर आधातरत नागपूर विमानतळािरुन हाताळण्यात येणाऱ्या 
प्रिासी सांख्येच ेप्रमाण अांिाज े५० ्क्िे िमी िरण्यात आले आहे. 
    २०३० सालासाठी एल.ॲण्ि ्ी. रॅम्बॉल याांनी तयार िरण्यात आलेला अहिाल सुधारीत 
िरण्यात येऊन प्रिल्पाची िालमयाािा २०४६-४७ पय त िाढविण्यात आली. िारण या िरम्यान 
अनेि बाबीांमध्ये िेगिेगयाया पायऱ्याांिर विलांब झाला. उिा.जमीन सांपािनासाठी झालेला विलांब, 
विस्थावपताांच्या पनुिासनासाठी झालेला विलांब, विस्थावपताांच्या पुनिासनासाठी झालेला विलांब, 
इांडियन एअर फोसाच्या अखत्यातरत असलेली जमीन शमहान प्रिल्पासाठी हस्ताांतर 
िरण्यािरीता ननणाय घेण्याितरता झालेला विलांब, नागपूर विमानतळाचे शमहान इांडिया 
शलशम्ेििि ेहस्ताांतरण िरण्यास झालेला विलांब. 
(३) शमहान सेझमध्ये ७३ िां पन्याांपैिी १८ िां पन्या िायारत आहेत. ५ िां पन्याांचे बाांधिाम सुरु 
आहे. उिातरत ५० िां पन्याांनी अद्याप बाांधिाम सुरु िेलेले नाही. 
(४) महाराषर विमानतळ वििास िां पनीतफे बाांधिाम सुरु न िेलेल्या एिूण २३ िां पन्याांना 
“िारणे िाखिा नो्ीस” िेऊन लििरात लििर िाम ेसुरु िरण्यास प्रितृ्त िरण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मालेगाव (जज.नाशशि) तालुक्यात पाणीपुरवठा योजना िायावजन्वत नसल्याबाबत 
 

 (११)  १९४२७ (२३-०८-२०१६).   डॉ.अपूवव हहरे : सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मालेगाि (जज.नाशशि) तालुक्यात राषरीय पेयजल योजनेंतगात मांजूर िरण्यात आलेल्या ि 
सन २००८-२००९ पासून सुरु करण्यात आलेल्या ग्रामीण पाणीपरुिठा योजनाांपैिी बहुताांश 
योजना प्रत्यक्ष िायााजन्ित झालेल्या नसल्याच ेननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, शासनाचा ननधी खचा होऊनही या ग्रामीण पाणीपुरिठा योजना प्रत्यक्ष 
िायााजन्ित न झाल्याने ग्रामस्थाांना पाण्यापासून िांगचत रहाि े लागत आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(३) तसेच मालेगाि (जज.नाशशि) तालुक्यात राषरीय पेयजल योजनेंतगात सन २००८-२००९ 
पासून एिूण किती गाांिामध्ये पाणीपुरिठा योजना मांजुर िरण्याांत आलेल्या आहेत ि त्या 
योजनाांची सद्यजस्थती िाय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरुन ग्रामीण पाणी पुरिठा योजना त्ितरत 
कायायजन्वत िरण्याबाबत िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) असल्यास, सिरहू योजना िेहाहापय त िायााजन्ित होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (२५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मालेगाि जज.नाशशि तालुक्यातील राषरीय ग्रामीण पेयजल काययक्रमाींतगयत सन २००८-२००९ 
पासून एिूण ६३ योजना मांजूर झाल्या असून त्याांची सद्यजस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
      १) १९ योजना आगथाि ि र्ौनतिदृष्या पूणा झाल्या असनू सिर गािाांना पाणी पुरिठा   
         सुरु आहे. 
      २) २८ योजना र्ौनतिदृष्या पूणा असून त्यामधून पाणीपुरिठा सुरु िरण्यात आला 
         आहे. 
      ३) ७ योजना प्रगतीपथािर असून त्यातनू तात्पुरत्या स्िरुपात पाणीपुरिठा सुरु  
         िरण्यात आला आहे. 
      ४) ९ योजनाांची िामे प्रगतीपथािर आहेत. 
(४) एिूण ५ योजनाांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापिैी मुांगसे/पा्णे/पाांढरुण येथ े
योजनेद्िारे पाणी पुरिठा सुरु िरण्यात आला आहे. तर ढिळेश्िर ि ्ािळी येथ ेयोजनेद्िारे 
पाणीपुरिठा सुरु िरण्यात येत आहे. 
(५) प्रगतीपथािर असलेल्या योजनाांची िामे सन २०१६-१७ मध्ये पूणा िरण्याची िायािाही 
िरण्यात येत आहे. 

___________ 
इयत्ता ६ वीच्या हहांदी बालभारती पुस्तिात राज्य घटनेच्या 

प्रस्तावनेत िरण्यात आलेला शब्दबदल 
 (१२)  १९५०८ (२३-०८-२०१६).   अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) राज्यात सन २०१६ च्या सहािीच्या दहांिी बालर्ारती पुस्तिात राज्य घ्नेच्या प्रस्तािनेत 
धमाननरपेक्ष या मळू शब्िाऐिजी, पांथननरपेक्ष हा शब्ि िापरण्यात आल्याच ेदिनाांि ४ म,े २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ सालच्या म्हणज ेगत िषीच्या या इयत्तेतील पुस्तिात राज्य घ्ना 
प्रस्तािनेत धमा ननरपेक्ष हा शब्ि असताना मात्र या िषीच्या त्याच पुस्तिात, धमाननरपेक्ष या 
ऐिजी पांथननरपेक्ष हा शब्ि बिल िरण्याची िारणे िाय आहेत, 
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(३) तसचे यामळेु राज्य घ्नचे ेउल्लांघन िरुन त्याद्िारे सामाजजि अशाांतता ननमााण होण्याचा 
धोिा असल्यान,े या शब्ि बिलास राज्यातील जनतेन ेविरोध िेला असल्याचेही माहे म,े २०१६ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, अशाप्रिारे राज्य घ्ना प्रस्तािनेतील शब्ि बिल िरण्यास जबाबिार 
असणाऱ्याांविरुध्ि शासनाने िोणती िायािाही केली वा िरण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१६-०९-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) िें द्र शासनान े प्रशसद्ध िेलेल्या 
सांविधानाच्या दहांिी र्ाषेच्या अगधिृत प्रतीमधील उदे्दशशिा पाठ्यपुस्तिाांमध्ये घेण्यात आली 
आहे. यामध्ये “पांथननरपेक्ष” हा शब्ि आहे. 
  

___________ 
  

मेि इन इांडडया िायवक्रमाांतगवत झोपडपट्टीवाशसयाांचे पनुववसन िरण्यासाठी राज्य शासन व 
िॅनडा शासन याांच्यात झालेल्या सामांजस्य िराराबाबत 

 
 (१३)  १९५४५ (१९-०८-२०१६).   अॅड.ननरांजन डावखरे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अननल भोसले, 
अॅड.जयदेव गायिवाड : सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :-
(१) मेि इन इांडिया िायाक्रमाांतगात मुांबईतील ४ लाख झोपिपट्टीिाशसयाांचे पुनिासन 
िरण्याबाबत एिा िॅनेडियन िां पनीच्या माध्यमातनू अथासहाय्य िरण्याबाबत राज्य शासन ि 
िॅनिा शासन यामध्ये दिनाांि १४ सप् े्ंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास सामांजस्य िरार 
िरण्यात आला होता, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मिे इन इांडिया अांतगात झालेल्या िरारानुसार िॅनिा शासन ि िॅनिा पेन्शन 
इन्हाहेंस््में् बोिाासमिेत किती रिमेचा सामांजस्य िरार िरण्यात आला आहे, 
(३) तसचे, सिर सामांजस्य िराराचे आधारे मुांबईतील िाही वििासि/बाांधिाम हायािसानयिाांनी 
मुांबईतील िफ परेि ि बोतरिली येथील पुनिासन प्रिल्प प्रस्ताि मुख्य िायािारी अगधिारी, 
झोपिपट्टी पनुिासन प्रागधिरण, मुांबई (SRA) याांच्यािि े सािर िेले असल्याच े दिनाांि      
२५ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास ननिशानास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, िॅनिा शासन तसेच िॅनिा पेन्शन इनहाहेंस््में् बोिााने मुांबईतील मेि इन 
इांडिया मध्ये अशा प्रिारची वित्तीय हमी सामांजस्य िरारात दिली नसल्याच ेप्रधान सगचि, 
गहृननमााण विर्ाग याांना दिनाांि २५ एवप्रल, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास िळविले असल्याच े
ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(५) असल्यास, याबाबत नमेिी िस्तुजस्थती िाय आहे, िॅनिा शासनाििून वित्तीय सहाय्य न 
शमळाल्यास ४ लाख झोपिपट्टीिाशसयाांच े पुनिासन िरण्याबाबत तसेच याबाबत झोपिपट्टी 
पुनिासन प्रागधिरणािि े (SRA) प्राप्त झालेल्या सिर प्रस्तािाप्रिरणी शासनाने िोणत े
ननयोजन िेले आहे ि त्याबाबतची सद्य:जस्थती िाय आहे ? 
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श्री. प्रिाश महेता (१०-११-२०१६) : (१) ि (२) सद्य:जस्थतीत असा िोणताही िरार राज्य 
शासनामाफा त िरण्यात आलेला नाही. 
(३) याबाबत झोपिपट्टी पुनिासन प्रागधिरणाने िोणताही िरार िेलेला नाही. 
(४) ि (५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
साववत्रीबाई फुले पुणे ववद्यापीठाच्या नाशशि िॅम्पसच ेिाम सुरु िरणेबाबत 

  

(१४)  १९६८० (२३-०८-२०१६).   श्री.जयवांतराव जाधव : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४२९७ ला 
दिनाांि २२ माचा, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशशि िॅम्पसला दिनाांि २४ जून, २०१३ रोजी 
शासनान े तत्ितः मांजुरी िेिूनही सिर िॅम्पसबाबत शासनान े अगधसूचना न िाढल्यान े या 
िॅम्पसचे िाम सुरु झालले नाही, हे ही खरे आहे िाय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त् ा प्रिरणी शासनाने िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-११-२०१६) : (१) होय, हे अांशत: खरे आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठाच्या नाशशि िॅम्पसाठी सांपािनत जागेिर सांरक्षि शर्ांत बाांधण्यासाठी 
िास्तुशशल्पिाराची नेमणूि िरण्यात आलेली आहे. बाांधिाम िरण्यासांिर्ाात ननवििा प्रकक्रया 
पूणा झालेली आहे ि त्यानुसार जुलै, २०१६ मध्ये प्रत्यक्ष सांरक्षि शर्ांतीच े बाांधिाम चाल ू
िरण्यात आलेले आहे. 
(२) उपिें द्राच्या ननशमातीसाठी समान धोरण ननजश्चत िरण्यासाठी िॉ.योगानांि िाळे याांच्या 
अध्यक्षतेखाली शासन ननणाय दिनाांि २८/०४/२०१५ अन्िये सशमती गठीत िरण्यात आली आहे. 
सिर सशमतीन ेत्याांचा अहिाल शासनास दिनाांि २३/०२/२०१६ रोजी सािर िेला असून शासन 
स्तरािर विचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि जजल्हा मध्यवती सहिारी बँिेच्या ववववध शाखाांवर  
पडलेल्या दरोडयाच्या तपासाबाबत 

  

(१५)  १९७२८ (२३-०८-२०१६).   डॉ.अपूवव हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६२९२ ला दिनाांि ३० 
माचा, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) नाशशि जजल्हा मध्यिती सहिारी बिेँच्या विविध शाखेिर पिलेल्या िरोियाांच्या गुन््याांचा 
ताांत्रत्रि विश्लेषणाद्िारे सुरु असलेला तपास पुणा झाला आहे िाय, 
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(२) असल्यास, रानिि (ता.ननफाि, जज.नाशशि) शाखतेील गुन््याांतील २ चान्स वप्रा्ं  तपासणी 
अहिाल अांगुलीमुद्रा तज्ञाििून प्राप्त झाला आहे िाय, 
(३) असल्यास, जजल्हा बँिेच्या विविध शाखाांिरील िरोडयाच्या प्रिरणी किती गुन्हेगाराांना 
अ्ि िरण्यात आली आहे ि त्याांचेििून किती मुदे्दमाल हस्तगत िरण्यात आला आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. सिर गुन््याांचा तपास चालु आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सिर गुन््याांमध्ये अद्यापपािेतो िोणत्याही गुन्हेगारास अ्ि िरण्यात आलेली नाही. 
सिर गुन््याचे एम.ओ.बी. िरुन, बाजुच्या जजल््यातील अशा प्रिारचे गुन्हे िरणारे 
आरोपीताांची मादहती घेिुन, त्याांचा गोपनीयतरत्या शोध घेण्यात येत आहे. तसेच स्थाननि 
पोलीसाांच े विशेष पथि ि स्थाननि गुन्हे शाखचेे पथि अस ेसिर गुन््याांचा समाांतर तपास 
िरीत असुन, आरोपीताांचा शोध सरुु आहे. 
(४) विलांब झालेला नाही. 
  

___________ 
हणेगाव (ता.देगलूर, जज.नाांदेड) येथील वन ववभागाचे िायावलयात अधधिारी नसल्याबाबत 

 (१६)  १९९७५ (११-०८-२०१६).  श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) हणेगाि (ता.िेगलूर, जज.नाांिेि) येथील िन विर्ागाच्या िायाालयात अगधिारी नसल्याने 
पाण्याच्या शोधात आलेले हतरण िोरिया विदहरीत पिल्याने नागतरिाांनी त्याच्यािर उपचार 
िेल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िन विर्ागाििून िन्य प्राण्याांसाठी पाणिठे तयार िरण्याची तरतूि असूनही 
िोणतीही िायािाही होत नसल्याने िन्यप्रेमी जनतेत तीव्र नाराजी हायक्त िेली जात आहे, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी चौिशी िरुन शासनाने िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, नसल्यास विलांबाची िारणे िाय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-१०-२०१६) : (१) हणेगाांि, ता.िेगलुर, जज.नाांिेि येथ ेिन विर्ागाच े
िोणतेही िायाालय नाही. विदहरीत पिून जखमी झालेल्या अिस्थतेील हरणाचे पािस हणेगाांि 
येथील ग्रामस्थाांनी दिनाांि २०/०५/२०१६ रोजी िनपतरके्षत्र िायाालय, िेगलूर येथे आणले असता 
त्याच्यािर िेगलूर येथील पशसुांिधान लघ ुपशुिैद्यिीय शल्यगचकित्सालय, िेगलूर येथ ेउपचार 
िरण्यात आले. सिर हतरण पािसाच्या प्रिृतीत सधुारणा झाल्यािर त्याला ननसगामुक्त 
िरण्यात आले. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. िन्यप्राण्याांच्या वपण्याच्या पाण्यासाठी िेगलूर िनपतरके्षत्रात १८ 
नैसगगाि पाणिठे असून ५ िृत्रत्रम पाणिठे तयार िरण्यात आलेले आहेत. 
  

___________ 
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राज्यातील ववद्यापीठ व महाववद्यालयातील ननवडणुिा घेण्याबाबत 
 

 (१७)  १९९८४ (२३-०८-२०१६).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील विद्यापीठे ि महाविद्यालयात ननििणुिा घेण्याबाबत शलांगिोह सशमतीन े
िेलेल्या सूचना तसेच त्या सशमतीची अांमलबजािणी िरण्याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयान े
दिलेल्या आिेशानुसार विद्यापीठ ि महाविद्यालयात ननििणुिा घेण्यात येणार आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनस्तरािरून िोणत्या सुचना िरण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत थोिक्यात मादहती िाय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-११-२०१६) : (१) ि (२) विद्याथी पतरषिेच्या ननििणूिासांिर्ाात सिोच्च 
न्यायालयान ेजस्ििारलेल्या शलांगिोह सशमतीच्या शशफारशी िॉ.राजन िेळूिर सशमतीने विद्याथी 
पतरषिेच्या ननििणुिी सांिर्ाात िेलेल्या शशफारशी इत्यािीिर एित्रत्रत विचार िरुन महाराषर 
सािाजननि विद्यापीठ विधेयि, २०१६ चे विधेयि क्र. १६ मध्ये अांतर्ााि िेला आहे. सिरहू 
विधेयि विधानमांिळाच्या िोन्ही सर्ागहृाच्या २१ सिस्यीय सांयुक्त सशमतीसमोर चचेसाठी 
आहे. 
(३) सांयुक्त सशमतीच्या अहिालाच्या अनुषांगान े दहिाळी अगधिशेन-२०१६ मध्ये िायािाही 
िरण्यात येईल. 
  

___________ 
 

राज्यातील िायम ववनाअनुदान तत्वावरील वररष्ट्ठ महाववद्यालयातील 
वेतन अनुदान शमळणेबाबत 

  

(१८)  २००९९ (२३-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात सन २००१ पिूीपासून िायम विनाअनुिान तत्िािर सुरु असणाऱ्या 
महाविद्यालयात १६ िषाापासून शशक्षि ि शशक्षिेतर िमाचारी विना िेतनािर िाम िरीत 
आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सन २००१ पासून किती शशक्षि ि शशक्षिेतर िमाचारी राज्यात विना िेतनािर 
िाम िरीत आहेत, 
(३) असल्यास, सन २००१ पूिीपासून सुरु असलेल्या महाविद्यालयातील शशक्षि ि िमाचाऱ्याांना 
िेतन अनुिान िेणे ननयमानसुार बांधनिारि आहे िाय, 
(४) असल्यास, िायम अनुिान तत्िािरील महाविद्यालयातील शशक्षि ि शशक्षिेत्तर 
िमाचाऱ्याांना ितेन िेहाहापय त लागू िरणार आहे ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) शासनाने शैक्षणणि िषा २००१-२००२ 
पासून िायम विना अनुिान तत्िािर मान्यता िेण्याचे धोरण अिलांत्रबलेले आहे. या 
महाविद्यालयातील शशक्षि-शशक्षिेतर िमाचाऱ्याांना िेतन शमळत नसल्याची िोणतीही तक्रार 
शासनास प्राप्त झालेली नाही. तसेच, शासनाच्या िायम विना अनुिान तत्िािर मान्यता 
िेण्याच्या धोरणात बिल िरण्याचा िोणताही प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन नाही. 
  

___________ 
 

मान्यता नसलेल्या या अशभयाांत्रत्रिी आणण तांत्रशशक्षण सांस्थावर िायववाही िरण्याबाबत 
 (१९)  २०१५१ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनवर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४७४० ला दिनाांि १५ माचा, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िेशातील मान्यता नसलेल्या अशर्याांत्रत्रिी महाविद्यालयाांची यािी अणखल र्ारतीय 
तांत्रशशक्षण पतरषिेने (एआयसी्ीई) िोन िषाानांतर अद्ययाित िेली असून त्यामध्ये राज्यातील 
१८ अशर्याांत्रत्रिी आणण तांत्रशशक्षण अ्यासक्रमाांच्या सांस्थाचा समािशे असल्याच ेमाहे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मान्यता नसलेल्या या अशर्याांत्रत्रिी आणण तांत्रशशक्षण अ्यासक्रमाांच्या 
सांस्थाांिर शासनाने िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२७-१०-२०१६) : (१) अांशत: खरे आहे. 
(२) सांचालि, तांत्र शशक्षण याांचे स्तरािरुन मान्यता नसलेलया ११ सांस्थाांििून सािर िरण्यात 
आलेले प्रनतज्ञापत्र अणखल र्ारतीय तांत्र शशक्षण पतरषि, निी दिल्ली याांना पाठविण्यात आले 
आहे. तसेच उिातरत ०६ सांस्थाांची तपासणी अणखल र्ारतीय तांत्रशशक्षण पतरषि, निी दिल्ली ि 
सांचालि, तांत्र शशक्षण याांचेििून सांयुक्तपणे िरण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

डॉ.रखमाबाई राऊत (सावे) याांची जयांत साजरी िरणेबाबत 
 

 (२०)  २०२६२ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िॉ. रखमाबाई राऊत (सािे) याांचा जन्म दिनाांि २२ नोहाहेंबर, १८६४ मध्ये झाला असून 
त्या र्ारतातील प्रथम मदहला िॉक््र होत्या त्याांनी सामाजजि अननष् रुढी परांपराांविरुध्ि लढून 
समाजातील िीनिबुळयाांची सेिा िेली अशा या महान हायक्तीची जयांती साजरी िेली जात 
नसल्यान ेिरिषी दिनाांि २२ नोहाहेंबर रोजी त्याांची जयांती साजरी िरण्यासाठी लोिप्रनतननधीनी 
याांनी सांबांगधताांिि े िारांिार मागणी िरूनही यािर िोणतीही िायािाही िरण्यात आली 
नसल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, िॉ. रखमाबाई राऊत याांची िरिषी दिनाांि २२ नोहाहेंबर रोजी जयांती साजरी 
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साांगोला (जज.सोलापूर) शहरातील नवीपेठ भागात नागरी सुववधा पुरववण्याबाबत 
  

(२१)  २०३५६ (२३-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) साांगोला (जज.सोलापूर) शहरातील नहायानचे बसविण्यात आलेली निीपेठ येथे पथदििे, पक्िे 
रस्ते, सािाजननि शौचालये इत्यािी नागरी सुविधाांचा अर्ाि असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, नागरी सुविधा परुविण्याबाबत शासनाने िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ग्रांथालयाांना अनुदान देण्याबाबत 
  

(२२)  २०३७४ (२३-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनवर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७९२२ ला दिनाांि 
१७ जुलै, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) गाि नतथे ग्रांथालय या शासनाच्या उदद्दष्ात प्रनतसाि िेत शहरासह ग्रामीण र्ागात 
स्ियांसेिी सांस्थाांनी ग्रांथालये सुरू िेली, परांत ूसरिारन ेनविन ग्रांथालयाना २०११-२०१३ पासून 
मान्यता आणण िजाािाढच दिली नसल्यामुळे ग्रांथालये बांि पिली असल्याच े दिनाांि ५ एवप्रल 
ि जून, २०१६ मध्ये िा त्यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, गाि नतथ े ग्रांथालय यास शासनाििून शमळणारे अनुिान हे अपुरे ि िेळेत 
शमळत नसल्यामळेु ग्रांथालयातील साधनसामग्री पुरविणे हायिस्थापनेस अिचणी होत 
असल्यामळेु िाचन चळिळ िाढण्यास आळा बसला आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२६-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्याच्या माजी शशक्षण आयुक्ताांनी शाळा अपात्र ठरववल्याबाबत  
 (२३)  २०५१४ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्याच्या माजी शशक्षण आयुक्ताांनी अपात्र ठरविलेल्या शाळासांह तब्बल ६४१ शाळाांच्या 
मूल्याांिनाच्या प्रस्तािाांना विद्यमान शशक्षण आयुक्ताांनी प्रत्यक्ष पाहणी न िरताच मान्यता 
िेऊन राज्य शासनािि े मांजुरीसाठी पाठविल्याच े माहे माचा, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मूल्याांिनाच्या प्रस्तािाांना मान्यता िेण्यात आलेल्या शाांळापिैी किती शाळा 
अजस्तत्िात आहेत, याची ननजश्चत आिििेारी शशक्षण आयुक्त िायाालयािि ेउपलब्ध नसल्याच े
आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, अपात्र शाळाांना पात्र िरण्यासाठी िाही अगधिारी ि मध्यस्थाांििून गैरमागााचा 
अिलांब होऊ नये म्हणून शासनान ेिाय िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
 (४) नसल्यास, त्याची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े (१५-११-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे नाही. शशक्षण आयुक्तालय, महाराषर 
राज्य, पुणे याांच्या स्तरािर िागिपत्राांची पिताळणी/छाननी िरुन प्रस्ताि शासनास प्राप्त 
झाले. 
(३) अनुिानासाठी पात्र घोवषत िरण्यात आलेल्या शाळाांना प्रत्यक्ष अनुिान वितरीत िरण्यापूिी 
“सरल” प्रणालीनुसार सिा मादहतीची पिताळणी िरण्याच्या सूचना सांबांगधत के्षत्रत्रय 
अगधिाऱ्याांना िेण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील हसुवल तलावातील गाळ िाढण्याच्या िामात गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
 (२४)  २०५९० (२३-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री. धनांजय मुांड,े श्री. अननल भोसले, ॲड.जयदेव गायिवाड, श्री. ववक्रम 
िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाि शहरातील हसुाल तलािाचा गाळ िाढण्यासाठी महानगरपाशलिेस िोन िषा पुिी 
िोन िो्ी रुपयाांचा ननधी शासनाने िेऊनही िां त्रा्िाराने या तलािातील गाळ पुणापणे िाढला 
नसल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, उक्त तलािातील गाळ िाढण्याच्या िामात २ िो्ी रुपयाांचा गैरहायिहार 
झाल्याने विर्ागीय आयुक्त, औरांगाबाि याांनी चौिशी िरण्याच ेआिेश दिले आहेत, हे ही खरे 
आहे िाय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरून िां त्रा्िार ि सांबांगधताांिर िोणती 
िारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-१०-२०१६) : (१) अांशत: हे खरे आहे. औरांगाबाि शहरातील हसूाल 
तलािातील गाळ िाढण्यासाठी मखु्यमांत्री सहायता ननधीििून दिनाांि १४/०६/२०१३ रोजी रु. २ 
िो्ी इतिा ननधी महानगरपाशलिेला उपलब्ध िरुन िेण्यात आला आहे. हसुाल तलािातील 
पाणी आ्ल्यानांतर गाळ िाढण्याचे िामास मे, २०१६ मध्ये सरुुिात झाली ि ननवििेच्या 
पतरमाणाप्रमाण ेगाळ िाढण्याचे िाम झालेले आहे. 
(२) दिनाांि ३०/०५/२०१६ रोजी झालेल्या औरांगाबाि जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या बैठिीमध्ये 
विषयाांकित प्रिरणी विर्ागीय आयुक्त, औरांगाबाि विर्ाग याांना सखोल चौिशी िरुन अहिाल 
सािर िरण्याचे ननिेश मा.पालिमांत्री, औरांगाबाि याांनी दिलेले आहेत. 
(३) सिर प्रिरणी प्राथशमि चौिशीमध्ये िोषी आढळल्यान े शहर अशर्यांता औरांगाबाि 
महानगरपाशलिा याांना दिनाांि ०८/०९/२०१६ रोजी आयुक्त, महानगरपाशलिा औरांगाबाि याांनी 
सेिेतून ननलांत्रबत िरण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद महानगरपाशलिेच ेचुिीच्या िरारामुळे सुमारे ६ िोटी रुपयाांचे निुसान झाल्याबाबत 
  

(२५)  २०५९८ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाि महानगरपाशलिेन ेसन २००६-०७ मध्ये अिोला प्रिाशी िाहतूि सांस्थेच्याितीन े
शस्ी बस सेिा सुरु िेली मात्र तत्िालीन आयुक्ताांनी बस सेिा िेणाऱ्या सांस्थेला स्ितांत्र बँि 
खाते उघिण्याच ेआिेश दिल्याने महापाशलिा ि सांस्थेच्या सांयुक्त खात्यात १ रुपयाही शशल्लि 
रादहला नसल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, याबाबतच्या चुिीच्या िरारामुळे होडि ग लािणा-या िां त्रा्िारानेही ७० लाख 
रुपयाांना फसविल्यामुळे महापाशलिेचे सुमारे ६ िो्ी ४ लाख रुपयाांच ेनुिसान झाले आहे, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनान ेचौिशी िरून सांबांगधताांिर िोणती िारिाई िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या अमतृ योजनेंतगवत राज्यातील ववववध शहरामध्ये  
राबववण्यात येणाऱ् या पाणीपुरवठा योजनेबाबत 

 (२६)  २०६४३ (२३-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराव पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) िें द्र शासनाच्या अमतृ योजनेंतगात राज्यातील सात शहराांतील पाणीपुरिठा सुधारण्यासाठी 
सुमारे २८६ िो्ी रुपयाांच्या िामासाठी माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान प्रशासिीय मांजूरी 
िेण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, यामध्ये िोणत्या शहराांचा समािेश िरण्यात आलेला आहे, सिर ननधीतून 
िोण-िोणती िामे िेहाहा सुरु िरण्यात येणार असून ती किती िालािधीत पूणा िरण्यात 
येणार आहेत तसेच उक्त अमतृ योजनेमध्ये राज्यातील इतर िोण-िोणत्या शहराांचा समािेश 
िरणे आिश्यि आहे ि त्यासाठी किती ननधीची आिश्यिता आहे ि त्यादृष्ीने िोणती 
िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, शासनाच्या अमतृ योजनेंतगात शहरातील पाणीपुरिठयाच े सांपूणा िाम े
िरण्यासाठी प्रिल्प अहिाल (िीपीआर) महाराषर जीिन प्रागधिरण (मजीप्रा) तयार िरणार 
असून पाणीपुरिठा योजनेचा प्रिल्प अहिाल तयार िरण्याचा प्रस्ताि त्याांचे विचाराधीन 
असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, सिरील अहिाल महाराषर जीिन प्रागधिरण शासनास िेहाहा सािर िरणार 
आहे ि त्याच ेप्रारूप िाय आहे, 
(५)  नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     अमतृ अशर्यानाांतगात सात शहरातील पाणीपुरिठा सुधारण्यासाठी रुपये २८६.०९ िो्ी 
रुपयाांच्या िामासाठी मे, २०१६ मध्ये प्रशासिीय मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(२) माहे मे, २०१६ मध्ये मांजुर िरण्यात आलेल्या सिर योजनाांमध्ये अचलपूर, दहांगणघा्, 
लातूर, पनिेल, सातारा, सोलापूर ि िधाा या ७ शहराांच्या पाणीपुरिठा प्रिल्पाचा समािेश आहे. 

सिर योजनेमध्ये सिर शहरासाठी िें द्र शासनाच्या ननिषानुसार पाणी पुरिठा िरण्याच े
प्रस्तावित आहे. 

यापैिी दहांगणघा् िगळता इतर ६ प्रिल्पाच्या िामाचे िायाािेश िेण्यात आले आहेत. 
त्यासाठीचा िालािधी हा िामाच्या स्िरुपािरुन १२ मदहने ते ३० मदहने असा ठेिलेला आहे. 
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(३), (४) ि (५) अमतृ अशर्यानाांतगात ि िगा महानगरपाशलिा ि नगरपतरषिाांसाठी प्रिल्प 
हायिस्थापन सल्लागार म्हणून महाराषर जीिन प्रागधिरणाची ननयुक्ती िेली आहे. 
       त्यानसुार सांबांगधत नागरी स्थाननि स्िराज सांस्थाच ेसविस्तर प्रिल्प अहिाल सांबांगधत 
नागरी स्थाननि स्िराज सांस्थेशी सल्लामसलत िरुन मजजप्रामाफा त तयार िरण्यात आले 
आहेत. त्यानुसार सिर प्रिल्पाांना मान्यता िेण्यात आली आहे. 
  

___________ 
 

मुांबई शहर तसचे उपनगरात नशसेाठी प्युअर वॉननवश या सोल्युशनचा 
अांमलीपदाथव म्हणून वापर होत असल्याबाबत 

  

(२७)  २०७५५ (२३-०८-२०१६).   श्री.जनादवन चाांदरूिर, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबई शहर तसेच उपनगरामधील गिुाल्ले सध्या सोल्युशनची नशा िरताना आढळत असनू 
हे सोल्युशन म्हणजे प्युअर िॉननाश असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याप्रिरणी मुांबईतील पी.िीमेलो मागाािर पोशलसाांनी रचलेल्या सापळयामध्ये 
उग्रिासाच े सोल्युशन र्रलेल्या असांख्य छो्या बा्ल्या आढळल्या असून या प्रिरणी त्रत्रशा 
नायिर आणण स््ेनली या िोघाांना अ्ि िरण्यात आली असून या प्रिरणी शासनाने चौिशी 
िरून िोणती िारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्राप्त मादहतीनुसार दिनाांि २/५/२०१६ रोजी सें् जॉजा हॉस्पी्ल, रामगि झोपिपट्टी जिळ, 
मुांबई-१ यादठिाणी पोशलसाांनी सापळा रचून पांचासमक्ष एिूण रु. ३४२८०/- चा माल जप्त 
िरण्यात िेला ि माता रमाबाई आांबेििर पोलीस स््ेशन येथ ेसांबांगधताांिर गु.र.क्र. १०५/२०१६, 
िलम २८५ र्ा.ि.वि. सह ८ (ि), २२ (ि), एनिीपीएस ॲक्् अन्िये गुन्हा नोंि िरण्यात 
आला. सौ.त्रसेा मणणगांिन नायिर (िय २७ िषा) ि स््ॅनली विल्सन ब्रुक्स (िय ३५ िष)े याांना 
दिनाांि २/५/२०१६ रोजी अ्ि िरण्यात आली. तसेच तपासािरम्यान चुनेशमया ँशहाित हुसनै, 
िय ६० िष ेयास दिनाांि १८/५/२०१६ रोजी अ्ि िरण्यात आली. 
         जप्त िेलेला मालामधुन नमुना घेिून न्यायिैज्ञाननि प्रयोगशाळेत, िलीना, मुांबई 
येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील महाववद्यालयात अणखल भारतीय तांत्रशशक्षण पररषदेच्या  
ननिषाांचे पालन होत नसल्याबाबत 

 (२८)  २०७७५ (२३-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील बहुतेि महाविद्यालयात अणखल र्ारतीय तांत्रशशक्षण पतरषिेच्या ननिषाांचे पालन 
होत नसल्याच ेशासनाच्या ननिशानास आलेले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, चौिशीअांती िाय 
आढळून आले आहे ि तद्नुसार िोणती िारिाई िरण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ि यासाठी अजनू किती िालािधी लागणे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२७-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. सांचालि, तांत्र शशक्षण याांच्यामाफा त ३४६ सांस्थाांचा तपासणी अहिाल अणखल र्ारतीय 
तांत्रशशक्षण पतरषिेला सािर िरण्यात आला आहे. सिर अहिालाच्या अनुषांगाने अणखल र्ारतीय 
तांत्र शशक्षण पतरषि, निी दिल्ली याांनी िाही सांस्थाांची प्रिेशक्षमता िमी िेली आहे, तर िाही 
सांस्थाांना मुितिाढ दिलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे ववभागात वपण्याच्या पाण्याची समस्या ननमावण झाल्याबाबत 
 (२९)  २०८२४ (२३-०८-२०१६).   श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) उन्हाच्या िाढत्या तिाख्यामळेु िषुिाळग्रस्त र्ागातील नागरीिाांची पाण्यासाठी लाही लाही 
होत असल्यान े पुणे विर्ागात तब्बल सािसेहा लाख लोिाांना ३०० ्ँिरद्िारे पाणीपुरिठा 
िरण्याची िेळ प्रशासनािर आली असून जनािराांच्या वपण्याच्या पाण्याची गांर्ीर समस्या 
ननमााण झाली असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, ह खरे 
आहे िाय, 
(२) असल्यास, जनािराांच्या पाण्यािि ेिलुाक्ष झाल्याने िाही शेतिऱ्याांिर पाण्याअर्ािी जनािरे 
िििीमोल र्ािान ेवििण्याची िळे आली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनाने िाय िायािाही िेली िा िरणार आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची सिासाधारण िारणे िाय आहेत ? 
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-१०-२०१६) : (१) अांशत: खरे आहे. 
     पुणे विर्ागात दिनाांि २५ एवप्रल, २०१६ च्या साप्तादहि ्ँिर अहिालानसुार एिूण ३३४ 
्ँिसाद्िारे पाणी पुरिठा िरण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यात अशभयाांत्रत्रिी शशक्षण सांस्थेिडून पदवी घेतलेल्या ववद्यार्थयाांना रोजगार देण्याबाबत 

  

(३०)  २०९१४ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) राज्यात अशर्याांत्रत्रिी शशक्षण सांस्थेििून पििी घेतलेले ३२ ्क्िे, पिवििा अ्यासक्रम 
पूणा िेलेले ९ ्क्िे आणण पिहायुत्तर अ्यासक्रम पूणा िेलेल्या १३ ्क्िेच विद्यार्थया ना 
रोजगार शमळाल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, विद्याथी रोजगारक्षम नसल्याची ्ीिा िां पन्याििून होत आहे, हे ही खरे आहे 
िाय, तसेच अशर्याांत्रत्रिी अ्यासक्रमाचा िजाा खालािल्यामळेु विद्यार्थया ची रोजगार 
क्षमतेबाबत प्रश्नगचन्ह ननमााण झाला, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, अशर्याांत्रत्रिी शशक्षण सांस्थेची चौिशी िरण्यात आली आहे िाय, चौिशीत 
िाय आढळून आले ि त्यानसुार सिरील सांस्थेिर िोणती िायािाही िेली तसचे विद्याथी 
रोजगारक्षम बनविण्यासाठी िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-१०-२०१६) : (१) ननिशानास आलेले नाही. 
(२) अांशत: खरे आहे. 
(३) ि (४) पििी अ्यासक्रम हे विद्यापीठामाफा त तर पिवििा अ्यासक्रम महाराषर राज्य 
तांत्रशशक्षण मांिळ, मुांबई याांच्यामाफा त तयार िरण्यात येतात. यानुसार, पििी ि पिवििा 
अ्यासक्रमाांमध्ये िालानुरुप बिल िरण्याची तसेच अ्यासक्रमाचा िजाा राखण्याबाबतची 
िायािाही विद्यापीठ ि महाराषर राज्य तांत्रशशक्षण मांिळाच्या स्तरािर िरण्यात येते. 
  

___________ 
  

बनावट िागदपत्राांच्या आधारे शशवछत्रपती पुरस्िार शमळववल्याबाबत 
 

 (३१)  २१५१५ (२३-०८-२०१६).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, 
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्वाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४७६१ ला दिनाांि १५ माचा, २०१६ 
रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) क्रीिा खात्याच ेउपसांचालि माणणि ठोसरे ि अन्य हायक्तीांनी बनाि् िागिपत्राांच्या आधारे 
सन २००८-०९ चा शशिछत्रपती पुरस्िार शमळविल्याबद्दल श्री.अन्सारी याांनी मा.क्रीिा सगचि, 
क्रीिा मांत्री याांचेिि े दिनाांि ८ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी िा त्यासमुारास लेखी तक्रार िेल्याचे 
ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रिरणी क्रीिा सहसांचालि याांनी िेलेल्या चौिशीचा अहिाल शासनास 
प्राप्त झाला आहे िाय, चौिशी ननषिषा िाय आहेत, त्यामध्ये िोषी आढळलेल्या 
हायक्तीांविरुध्ि िाय िारिाई िरण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(२६-१०-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) सिर प्रिरणी अहिाल शासनास प्राप्त झाला असून त्यानुसार िोणी हायक्ती िोषी 
आढळले नाहीत. 
  

___________ 
महाराष्ट्र लोिसेवा आयोगामाफव त घेतलेल्या परीके्षत उत्तीणव  

ववद्यार्थयाांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत 
(३२)  २१६१४ (२३-०८-२०१६).  श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) महाराषर लोिसेिा आयोगामाफा त पाणीपुरिठा ि स्िच्छता विर्ागातील सहाय्यि िायािारी 
अशर्यांता ि सहाय्यि अशर्यांता शे्रणी-१ ही पिे र्रण्यासाठी घेण्यात आलेल्या परीके्षचा ननिाल 
माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये जाहीर िरण्यात येऊनही या पतरके्षत उत्तीणा विद्यार्थया ना ९ मदहने 
उल्ून िेखील सेिेत सामािून घेण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या ननिि झालेल्या उमेििाराांना सेिेत सामािनू घेण्यास विलांब होत असल्याने 
आगथाि ि मानशसि त्रासाला सामोरे जािे लागत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उक्त उमेििाराांना सेिेत सामािून घेणेबाबत शासनान ेिोणती िायािाही िेली 
िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-१०-२०१६) : (१) अांशत: खरे आहे. 
     माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये महाराषर लोिसिेा आयोगान े दिलेल्या सुधारीत ननिालानुसार 
सहाय्यि िायािारी अशर्यांता ि सहायि अशर्यांता ग्-अ या पिािर ६२ उमेििाराांची शशफारस 
िेलेली आहे. त्यापैिी महाराषर जीिन प्रागधिरण याांनी अद्यापपय त ११ उमेििाराांना ननयुक्ती 
दिलेली आहे. 
(२), (३) ि (४) महाराषर जीिन प्रागधिरण याांनी महाराषर लोिसेिा आयोगाच्या िो्यातील 
उप अशर्यांत्याांच्या पिािर महाराषर जीिन प्रागधिरणाच्या आस्थापनेिरील सहायि अशर्यांता 
शे्रणी-२ याांना उप अशर्यांता पिी तिथा पिोन्नती दिली आहे. पिोन्नती दिलेल्या अशर्यांत्याांनी 
त्याांना पिािनत िरण्यात येऊ नये म्हणून मा.उच्च न्यायालयात यागचिा िाखल िेली आहे. 
त्यािर मा.उच्च न्यायालयाने ‘जसैे थे’ असे आिेश दिले आहेत. त्यामुळे सद्यजस्थतीत जशी 
जशी उप अशर्यांत्याांची पिे तरक्त होत आहेत, तशी तशी ननयुक्ती िेण्याची िायािाही विदहत 
्क्िेिारीच्या प्रमाणानुसार महाराषर जीिन प्रागधिरणामाफा त सुरु असल्यान े ननिि झालेल्या 
उमेििाराांना आगथाि ि मानशसि त्रासाला सामोरे जािे लागत आहे, अस ेम्हणणे उगचत होणार 
नाही. 

___________ 
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भांडारा शहर व पररसरात शुध्द पाणीपुरवठा िरणेबाबत 
 

 (३३)  २१९१७ (२३-०८-२०१६).   श्री.राजेंद्र जैन : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) र्ांिारा शहर ि पतरसरातील अस्िच्छता, जलिादहनीसाठी िेलेले खडि,े गळती, जब्लचीांग 
पाििरचा िापर न होणे इत्यािी िारणामळेु नागतरिाांना िॉलरा, विषमज्िर, िािीळ, गॅस्रो, 
्ायफाईि इत्यािी साथीांच्या आजाराांची लागण झाल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, त्यात िाय आढळुन आले ि 
तद् नुसार शहरात शुध्ि पाणीपुरिठा िरणेबाबत िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-१०-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     र्ांिारा शहराची पाणी पुरिठा िरणाऱ्या वितरण नशलिेत िोष ननमााण झाल्यास गळती 
िरुुस्ती िरुन तपासणी नांतर खडि ेउघि ेठेिण्यात येत नाहीत. तसेच पाणी शुध्िीिरणािरीता 
तुर्ी ि क्लोरीन गॅस िापरण्यात येत असून िररोज ननयशमत जजल्हा प्रयोग शाळेमध्ये पुरिठा 
िरण्यात येणाऱ्या पाण्याचे नमुन ेतपासणीसाठी पाठविले जातात. गळती शोधण्यािरीता तसेच 
नागरीिाांच्या तक्रारी ननिारणािरीता पाणीपुरिठ्याच्या िळेी ननयशमत पाहणी िरण्यात येत.े 
      जलशुध्िीिरण िें द्र येथ ेओझोन री्में् प्लॉन्् बसविण्याबाबत नगरपतरषिेच्या सिा 
साधारण सर्ा दि.२८/०४/२०१६, ठराि क्र.४ अन्िये ठराि पारीत िेला असून या प्रिरणी 
नगरपतरषिेििून पुढील आिश्यि िायािाही सुरु िरण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

भांडारा जजल््यात वन्य प्राण्याांसाठी िृत्रत्रम पाणीसाठे ननमावण िरणेबाबत 
  

(३४)  २१९२४ (२०-०८-२०१६). श्री.राजेंद्र जैन : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) र्ांिारा जजल््यातील जांगलातील पाणी साठे सांपल्यान े िन्य प्राण्याांना जांगलातील अशुध्ि 
पाणी प्यािे लागत असल्याच ेननिशानास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, 
(३) असल्यास, चौिशीत िाय आढळून आले ि तद्नुसार जांगलातील प्राण्याांच्या आरोग्यािर 
विपरीत पतरणाम होि ू नये म्हणून र्ांिारा जजल््यातील जांगलात िन्य प्राण्याांसाठी िृत्रत्रम 
पाणीसाठे ननमााण िरणेबाबत शासनाने िोणती उपाययोजना िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०४-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) र्ांिारा जजल््यात नसैगगाि पाणिठे असून त्यातील िाही पाणिठयामध्ये बारमाही पाणी 
उपलब्ध असत,े त्या हायनततरक्त िन्यप्राण्याांना वपण्याच े पाणी उपलब्ध हाहािे म्हणून 
जलसांधारणाच्या िायाक्रमाांतगात र्ांिारा िनविर्ागात सन २०१३-१४ मध्ये २१, सन २०१४-१५ 
मध्ये ४४ ि सन २०१५-१६ मध्ये ५२ अस ेएिूण ११७ पाणी साठिण तलािाांची िामे िरण्यात 
आली आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये २९ बोरिेलच ेिाम प्रस्तावित आहेत. 
      तसेच र्ांिारा-गोंदिया जजल््यातील निेगाांि-नागणझरा हायाघ्र प्रिल्पात नैसगगाि पाणिठे 
९७, िृत्रत्रम पाणिठे-१३१, खोितळे -४८ अशी एिूण २७६ पाणस्थळे उपलब् ध आहेत. त्यापैिी 
७१ पाणस्थळाांिर सौरपांपान ेपाणी र्रण्याची हायिस्था िरण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

भांडारा जजल््यात सातत्याने लागणाऱ्या वणव्यामुळे जैवववववधता  
नष्ट्ट होण्याचा ननमावण झालेला धोिा 

 

 (३५)  २१९२६ (१९-०८-२०१६).  श्री.राजेंद्र जैन : सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीांचा खलुासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) र्ांिारा जजल््यात सातत्यान े लागणाऱ्या िणहायामुळे जैिविविधता नष् होण्याचा धोिा 
ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, िणहायामुळे होणारे जैिविविधतेचे जतन िरणेसाठी शासनाने िोणती िायािाही 
िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०३-१०-२०१६) : (१) सन २०१६ मध्ये र्ांिारा जजल्हयातील िनक्षेत्रात 
एिूण ५६ आगी लागल्या असून त्यामध्ये ४१२ हे. के्षत्र जळाले आहे. या आगीत गित ि 
पालापाचोळा जळाला असून जैिविविधता नष् होण्याचा धोिा ननमााण झालेला नाही. 
(२) र्ांिारा िनविर्ागात आगीच्या घ्ना पासनू जांगल सांपत्तीच ेहोणारे नुिसान ्ाळण्यासाठी 
खालीलप्रमाण ेउपाययोजना िरण्यात येतात :- 
     १. िनार्ोिती १२ मी्र ६ मी्र ३ मी्र रुां िीच्या जाळ रेषा तयार िरण्यात आलेल्या    
        आहेत 
     २. फायर िॉचरची नमेणूि प्रत्येि िनके्षत्रात िरण्यात आलेली आहे 
     ३. मनोऱ्याची उर्ारणी िरण्यात आलेली आहे 
     ४. आग विझविण्याितरता शासिीय िाहनाचा तसेच िणिणिा हांगामात जजल्हागधिारी  
        र्ांिारा याांचेििून सुध्िा िाहने मागविण्यात येतात 
     ५. त्रबनतारी सांिेश यांत्रणचेा िापर िरण्यात येत आहे 
     ६. आग विझविण्याितरता गाििरी ि सांयुक्त िन हायिस्थापन सशमतीची मित घेण्यात  
        येत आहे. हॅन्ित्रबल िा्प िरुन सर्ा घेिून जनजागतृी िरण्यात येत आहे. 
     ७. जैि विविधता सांरक्षण सशमती स्थापन िरण्यात येत आहे. 
(३) विलांबाचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
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ऑशलजम्पि पदि ववजेत्या खेळाडूांना पेन्शनसाठी उत्पन्नाची अट रद्द िरण्याबाबत 
 

 (३६)  २२०३९ (२३-०८-२०१६).  श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ऑशलजम्पि पिि विजेत्या खेळािूांना राज्य शासनाििून िेण्यात येणाऱ्या पेन्शनसाठी 
उत्पन्नाची अ् लागू िरण्यात आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिरहू उत्पन्नाची अ् रद्द िरण्यात यािी अशी मागणी अध्यक्ष, महाराषर 
ऑशलजम्पि असोशसएशन याांनी दि. २ नोहाहेंबर, २०१५ रोजी िा त्यािरम्यान मा.मुख्यमांत्री 
महोियाांिि ेननिेिन िेिून िेली आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीिर शासनान ेिोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ि सिरहू ननणाय िेहाहा घेण ेअपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१६) : (१) ऑशलजम्पि पिि विजेत्या खेळािूांना राज्य शासनाििून 
पेन्शन अिा िरण्यात येत नाही. तथावप महाराषरातील राषरीय ि आांतरराषरीय स्तरािर 
अतुलनीय िामगगरी िेलेल्या ियोिधृ्ि खळेािू तसेच किताब प्राप्त िुस्तीगगराांना दिनाांि 
२१/१२/२०१२ च्या शासन ननणायानुसार सधुातरत िरान े मानधन अिा िरण्यात येते. तसेच 
दिनाांि ०७/०५/२००७ च्या शासन ननणायानसुार ियोिधृ्ि खळेािूांना मानधन शमळण्यासाठी 
असणारी उत्पन्नाची मयाािा िावषाि रु. ४०,०००/- िरुन िाढिून रू. १,००,०००/- पय त िरण्यात 
आली आहे. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  
 
 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरातील शसटी वॉटर िां पनीवर िारवाई िरणेबाबत 
 

 

 (३७)  २२१६५ (२३-०८-२०१६).   श्री.ववक्रम िाळे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाि शहरात औरांगाबाि शस्ी िॉ्र िां पनीन ेरुपये ३६८५ पाणीपट्टी असताांना ३७०० 
रुपयाांचे िेयि नागतरिाांना दिले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, त्यात िाय आढळून आले ि 
तद् नुसार सिर िां पनीिर िोणती िारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-११-२०१६) : (१) औरांगाबाि शहरात रुपये ३,६८५/- प्रनत िषा 
पाणीपट्टीच ेिर आहेत, ही बाब खरी नाही. 
     औरांगाबाि महानगरपाशलिेच्या मांजूर पाणीपट्टी उपविधीनुसार सन २०१६-१७ या आगथाि 
िषाामध्ये अधाा इांच रदहिासी नळ जोिणीसाठी रुपये ३,७००/- प्रनत िषा असे पाणीपट्टीच े िर 
असून त्यानुसार औरांगाबाि शस्ी िॉ्र यु्ीशल्ी िां पनीमाफा त िायािाही सुरु आहे. 
(२) ि (३) सिर प्रिल्पाबाबत प्राप्त तक्रारीच्या अनुषांगान े सिस्य सगचि, महाराषर जीिन 
प्रागधिरण याांच्या अध्यक्षतेखाली त्रत्रसिस्यीय सशमतीमाफा त चौिशी िरण्यात आली होती. 
त्यानुसार प्रिल्पाची प्रगती तपासून उगचत िायािाही िरणेबाबत सूचना दिल्या होत्या. 
त्यानुसार औरांगाबाि महानगरपाशलिेने सिलतधारिाशी िेलेला िरारनामा रद्द िेला आहे. 
  

___________ 
  

पैठण (जज.औरांगाबाद) येथील औद्योधगि वसाहतीतील  
म्हाडाच्या सदननिाांची ववक्री िरण्याबाबत 

 

 (३८)  २२१६७ (२३-१०-२०१६).  श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय गहृननमावण मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पैठण (जज.औरांगाबाि) औद्योगगि िसाहतीत औरांगाबाि गहृननमााण के्षत्रवििास मांिळातफे 
(म्हािा) िहा इमारतीमध्ये १६० सिननिा सिा सुविधाांसह बाांधून तीन िषाापेक्षा जास्त िालािधी 
होऊन िेखील अगधि किां मतीमुळे सिननिाांची विक्री झाली नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीअांती िाय ननिशानास 
आले ि तिनुसार सिर सिननिाांची विक्री हाहािी म्हणून िोणती िायािाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
 

श्री. प्रिाश महेता (०९-११-२०१६) : (१) अशत: खरे आहे. 
     औरांगाबाि गहृननमााण ि के्षत्रवििास मांिळामाफा त पैठण, जज.औरांगाबाि येथ े अल्प 
उत्पन्न ग्ाांतगात १० इमारतीमध्ये एिूण १६० सिननिाांचे बाांधिाम डिसेंबर, २०१३ अखेर पूणा 
िरण्यात आले. १६० सिननिाांपैिी २ सिननिाांचे पात्र लार्ाथींना िा्प िरण्यात आले. उिारीत 
१५८ सिननिाांपिैी ५४ सिननिासाठी पोलीस अगधक्षि (ग्रामीण) औरांगाबाि याांचिेिून मागणी 
प्राप्त झाली असनू सांबांगधत विर्ागास पैठण येथील सिननिा वितरीत िरण्याबाबत िायािाही 
प्रगतीपथािर आहे. सद्य:जस्थतीमध्ये प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य या तत्िािर वितरण 
चालू आहे. 
(२) ि (३) सिर सिननिाांची विक्री हाहािी म्हणून म्हािातफे तरतसर स्थाननि ितामानपत्रात 
जादहराती प्रशसद्ध िरण्यात आल्या. प्रनतसाि शमळविण्यासाठी पैठण शहरातील सिा शासिीय 
िायाालये, शाळा, महाविद्यालय ि िसाहतीलगतच्या औद्योगगि के्षत्रातील विविध िारखान्यात 
थे् सांपिा  साधण्यात आला. पठैण येथील बाजारपेठेत योजनेबाबतची मादहतीपत्रिे िा्प 
िरण्यात आली. आिाशिाणी तसेच स्थाननि िेबल ने्ििा िरही योजनेबाबत जादहरात 
िाढण्यात आली. पैठण शहराच्या आजूबाजूच्या खेडयापाडयात िेखील योजनेची जादहरात 
िरण्यात आली. औरांगाबाि शहरात िेखील योजनेची जादहरात प्रशसद्ध िरुन मादहती पत्रिे 
िा्ण्यात आली आहेत. अशा प्रिारे सिर तरक्त सिननिाांच्या विक्रीसाठी विविध उपाययोजना 
िरण्यात येत आहेत. 

___________ 
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मौजा शलांबाळा मक्ता हहांगोली येथील क्रीडा सांिुलातील तलाव बांद असल्याबाबत 
  

(३९)  २२३२४ (२३-०८-२०१६).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मौजा शलांबाळा मक्ता दहांगोली येथील क्रीिा विर्ागातफे िो्यिधी रुपये खचा िरुन 
जलतरण तलाि बाांधण्यात आला परांतु या तलािाच्या िामातील अननयशमतता ि नािरुुस्तीमळेु 
हा जलतरण तलाि सन २००८-०९ पासनू बांि असल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर तलािाच े ननिृष् िाम िरणाऱ्याांिर िारिाई ि तलािाची िरुुस्ती 
िरण्याबाबत शासनान ेिोणती िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-११-२०१६) : (१) ि (२) अांशत: खरे  आहे. मौ.शलांबाळा मक्ता दहांगोली 
येथील जजल्हा क्रीिा सांिुलात जलतरण तलाि बाांधण्यात आला आहे. परांत ु सन २००७-०८ 
पासून सिर जलतरण तलाि िेखर्ाल िरुुस्ती अर्ािी बांि आहे. जलतरण तलािाच्या 
िामातील अननशमततेसांिर्ाात िायािारी अशर्यांता, सािाजननि बाांधिाम, दहांगोली याांचेमाफा त 
चौिशी िरण्यात आली असून सांबांगधत िास्तुविशारि ि िां त्रा्िाराांना नुिसान र्रपाईची िसुली 
िरण्यासाठी अांनतम नो्ीस िेऊन त्याांच्या सुरक्षाठेि रक्िमेतून सिरची रक्िम िसुल िरुन 
जजल्हा क्रीिा सांिुल सशमतीच्या खात्यािर जमा िरण्याचे प्रस्तावित आहे. 
       जलतरण तलािाच्या िरुुस्ती सांिर्ाात जजल्हा क्रीिा सांिुल सशमतीच्या दिनाांि 
१५/०७/२०१६ च्या बैठिीत ननणाय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार िै.लोिमत मध्ये दिनाांि 
३१/०८/२०१६ रोजी प्रशसध्ि िरण्यात आलेल्या जादहर िरपत्रि सचूनेनुसार या के्षत्रातील तज्ञ 
हायक्तीांििून िरपत्रिे मागविण्यात आली आहेत. सिर िरपत्रिे तपासून त्यास ताांत्रत्रि मान्यता 
िेण्यासाठी िायािारी अशर्यांता, सा.बाां., दहांगोली याांच्यािि ेप्रस्ताि सािर िरण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
मुदखेड (जज.नाांदेड) नगरपररषदेतील पाणीपुरवठा ववभागाच्या अशभयांत्यावर िारवाई िरणेबाबत 
  

(४०)  २२३३६ (२३-०८-२०१६). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुिखेि (जज.नाांिेि) नगरपतरषिेच्या पाणीपुरिठा विर्ागाचे अशर्यांता मागील १५ 
दििसाांपासून बेपत्ता असल्याची तक्रार सांबांगधत नगराध्यक्ष याांनी मुख्यागधिारी याांचिेि ेिेली 
असल्याच ेमाहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे िाय 
(२) असल्यास, नगरपतरषिेतील पाणीपुरिठा विर्ागाच ेअशर्यांता तीव्र पाणी ा्ंचाईच्या िाळातही 
सतत गैरहजर राहत असल् यामळेु नागतरिाांचे पाणीप्रश्न सोिविण्यास अिचणी ननमााण होत 
आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
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(३) असल् यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनान ेचौिशी िरून सांबांगधत पाणी पुरिठा विर्ागाच्या 
अशर्यांत्यािर िोणती िारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-०९-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सांबांगधत पाणीपुरिठा अशर्यांता श्री.चौंििेर श्रीहरी याांची मुळ ननयुक्ती र्ोिर येथ ेअसनू 
मुिखेि येथ े पाणीपुरिठा अशर्यांता पिाचा अनततरक्त िायार्ार दिनाांि १२/४/२०१५ च्या 
आिेशान्िये िेण्यात आला आहे. सांबांगधत िमाचारी नेमून दिलेल्या दििशी उपजस्थत राहतात. 
    सद्य:जस्थतीत नगरपतरषि मुिखेि येथ ेएि दििस आि पाणीपुरिठा िरण्यात येत असून 
पाणी पुरिठ्यासांिर्ाात िाही अिचण ननमााण होत नाही. 
(३) ि (४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पालघर जजल्हयात सहाय्यि धमावदाय आयुक्त िायावलय सुरु िरणेबाबत 
  

(४१)  २२५२५ (२४-०८-२०१६).  श्री.गुरुमुख जगवानी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पालघर जजल्हयाची स्थापना होऊन दिनाांि १ ऑगस््, २०१६ रोजी िोन िष े पूणा होत 
असून सिर जजल्हा “आदििासी जजल्हा” म्हणून घोवषत िेले असताांनाही या जजल्हयात 
सहाय्यि धमाािाय आयुक्त याांच े जजल्हा िायाालय ननमााण िरणे, ठाणे जजल्हा ि पालघर 
जजल्हयासाठी सहाय्यि धमाािाय आयुक्ताांच्या पिाांची िोन/िोन पिे ननयुक्ती िरणे ि पालघर 
जजल्हयात सहाय्यि धमाािाय आयुक्त याांच े जजल्हा िायाालय ननशमातीसाठी १५ अगधिारी / 
िमाचारी याांची पिे र्रण्याबाबत श्री. अशोि चुरी, आदििासी सेिि, पालघर याांनी          
मा. मुख्यमांत्री, मा. पालिमांत्री, पालघर/ठाणे, लोिप्रनतननधी याांना तसेच जजल्हागधिारी, ठाण,े 
सहाय्यि धमाािाय आयुक्त, ठाणे याांना माहे एवप्रल/म,े २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिेिने 
दिलेली आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनान ेचौिशी िेली आहे िाय, तद् नुसार िाय िायािाही 
िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पालघर या निननशमात जजल््याांसाठी निीन िायाालय ि पिननशमाती िरण्याचा सविस्तर 
प्रस्ताि धमाािाय आयुक्त याांच्याििून मागविण्यात आला आहे. धमाािाय आयुक्ताांििून प्रस्ताि 
प्राप्त िरुन शासन मान्यतेन ेनिीन िायाालय ि पिननशमाती िरण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ठाणे येथ ेसहाय्यि धमावदाय आयकु्त याांच ेनवीन जजल्हा िायावलय ननशमवतीबाबत 

 

 (४२)  २२५२६ (२४-०८-२०१६).   श्री.गुरुमुख जगवानी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) ठाणे जजल्हयातील सहाय्यि धमाािाय आयुक्त िायाालयाांतगात ३२ हजार सांस्था नोंिणीिृत 
असून गत अनेि िषाापासून जागेची िमतरता र्ासत असून तेथील अगधिारी/िमाचारी याांची 
िाम िरताांना गैरसोय होत असल्याने ठाणे जजल्हयात सहाय्यि धमाािाय आयुक्त याांच ेजजल्हा 
िायाालय ननशमातीसाठी श्री.अशोि चुरी, आदििासी सेिि, पालघर याांनी मा. मुख्यमांत्री, मा. 
पालिमांत्री, ठाणे, लोिप्रनतननधी याांना तसेच जजल्हागधिारी, ठाणे, सहाय्यि धमाािाय आयुक्त, 
ठाणे याांना माहे एवप्रल/मे, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिेिने दिलेली आहेत, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, सिरहू िायाालयासाठी चार सहाय्यि धमाािाय आयुक्ताांची ननयुक्ती िेली 
असताांना तथेे फक्त िोन सहाय्यि धमाािाय आयुक्त िायारत आहेत, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, धमाािाय आयुक्त विर्ागाच्या बिँ खात्यात २८१ िो्ी रुपये शशल्लि असताांना 
ठाणे जजल्हयासाठी निीन िायाालय ननमााण न िरण्याची िारणे िाय आहेत, 
(४)  असल् यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनान ेचौिशी िरून निीन धमाािाय आयकु्त िायाालय 
ननशमातीबाबत ि सहाय्यि धमाािाय आयुक्ताांच्या तरक्त जागा र्रण्याबाबत िोणती िायािाही 
िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सािाजननि न्यास नोंिणी िायाालय, ठाणे येथ े ३ सहायि धमाािाय आयुक्त िायारत 
आहेत. धमाािाय उप आयुक्त या पिािर िायारत असलेले अगधिारी ननलांत्रबत आहेत. ठाणे 
येथील सहायि धमाािाय आयुक्त सांिगाातील १ पि िायारत अगधिारी याांची न्यानयि सेिेतील 
पिािर ननिि झाल्याने िायामुक्त िेल्याने तरक्त आहे. 
(३) जजल्हागधिारी, ठाणे याांच्यासोबत सािाजननि न्यास नोंिणी िायाालय, ठाणे याांच्यासाठी 
निीन िायाालय ननमााण िरण्याबाबत पत्रहायिहार सुरू असनू त्याबाबत विर्ाग पाठपुरािा 
िरीत आहे. 
(४) सद्य:जस्थतीत ठाणे िायाालयात सहायि धमाािाय आयुक्त याांची ४ मांजूर पिापिैी ३ पिे 
र्रलेली आहे ि १ पि तरक्त आहे. तरक्त पि न्यानयि सेिेतील अगधिाऱ्याांच्या ननयुक्तीन े
र्रण्यात येईल. 
(५) प्रश्नच उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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हडपसर (जज.पुणे) येथील महहलेची हत्या िरणाऱ्याांवर िारवाई िरणेबाबत 
 (४३)  २२५५८ (२४-०८-२०१६).   श्री.गुरुमुख जगवानी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) हिपसर (जज.पुणे) येथील श्रीमती मधमुती रघुनांिन ठािूर (िय २२) दहचे २५ दििसाच्या 
बाळासह चार मदहलाांनी अपहरण िेले ि सिर मदहलेची हत्या िरुन नतच्या मुलास चार लाख 
रुपयास वििण्याचा प्रयत्न िरीत असताना सिरहू मदहलाांना हिपसर पोशलसाांनी दिनाांि      
१९ जून, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास अ्ि िेल्याची बाब ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रिरणी पोशलसाांनी सांबांगधत मदहला गुन्हेगाराांविरुध्ि गुन्हा िाखल िेला 
आहे िाय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रिरणी शासनान े चौिशी िरून सिरहू गुन्हेगाराांविरुध्ि िोणती 
िारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-११-२०१६) : (१) हे अांशत: खरे आहे. 
    हिपसर (जज.पुणे) येथील एिा मदहलेचे २५ दििसाच्या बाळासह चार मदहला ि एि पुरुष 
याांनी अपहरण िरुन हत्या िेली. सिर गुन््यामध्ये चार मदहला ि एिा पुरुषास अ्ि िेली 
आहे. तथावप मयत मदहलेच्या मलुास आरोपीांनी चार लाख रुपयास वििण्याचा प्रयत्न िेल्याची 
बाब गुन््याच्या तपासात ननषपन्न झाली नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रिरणी कफयाािीच े तक्रारीिरुन चार मदहला ि एि पुरुष अशा एिूण पाच 
आरोपीांविरुध्ि हिपसर पोलीस स््ेशन, पुणे येथे गु. र. नां.३९०/२०१६ र्ा.िां.वि. िलम ३०२, 
३४२, ३६३, ३६४, ३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल िरण्यात आला आहे. सिर गुन््यातील पाचही 
आरोपीांना अ्ि िरण्यात आलेली आहे. गुन्हा तपासािर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
राज्यातील + २ स्तरावर आधाररत व्यावसानयि अभ्यासक्रमातील पणूववेळ  

ननेदेशिाांच्या पदनामाबाबतचा प्रश्न ननिाली िाढण्याबाबत 
  

(४४)  २२६२७ (२४-०८-२०१६). श्री.नागो गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोते, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िौशल्य वििास ि उद्योजगता विर्ागाींतगात येणाऱ्या राज्यातील +२ स्तरािर आधातरत 
हायािसानयि अ्यासक्रमातील पूणािेळ ननेिेशिाांच्या पिनामाबाबतचा प्रश्न ननिाली 
िाढण्यासांिर्ाात दिनाांि १४ माचा, २०१६ रोजी मा. राज्यमांत्री, िौशल्य वििास ि उद्योजगता 
विर्ाग याांचे अध्यक्षतखेाली ि लोिप्रनतननधी आणण सांबांगधत विर्ागाचे अगधिारी याांच े
उपजस्थतीत तसेच सांघ्नेच्या पिागधिाऱ्याांसमिेत बैठि सांपन्न झाली आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, या बैठिीला उपरोक्त अ्यासक्रमातील पूणािेळ ननिेशिाांना शशक्षि हे पिनाम 
िेण्याचे ठरविले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या बैठिीत सांबांगधत विषयाबाबतचा शासन ननणाय १ मदहन्यात ननगाशमत 
िरण्यात येईल अस े आश्वासन मा.राज्यमांत्री याांनी सांबांगधत शशष्मांिळास दिले असून ३ 
मदहन्याचा िालािधी होऊनही या आश्िासनाची अद्याप पूताता झाली नाही, हे ही खरे आहे 
िाय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िरून शासन ननणाय ननगाशमत िरण्याबाबत 
िाय िायािाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (११-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) सिर बैठिीत पूणािेळ ननिेशिाांना शशक्षि हे पिनाम िेण्याबाबत चचाा झाली. 
(३), (४) ि (५) पूणािेळ ननिेशिाांचे पिनाम पूणािेळ शशक्षि (प्रात्यक्षक्षि) अस ेिरण्याबाबतचे 
आिेश ननगाशमत िरण्यात आले आहेत. 
  

___________ 
  

माध्यशमि व उच्च माध्यशमि मांडळािडून इन्फमेशन िम्युननिेशन टेक्नॉलॉजी  
(आयसीटी) योग्य पध्दतीन ेन िेल्याने शिेडो ववद्याथी नापास झाल्याबाबत 

 (४५)  २२७३३ (२३-०८-२०१६).   श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.सुननल तटिरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्य माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि मांिळाििून इन्फमेशन िम्युननिेशन 
्ेिनॉलॉजी (आयसी्ी) शे्रणी मुल्यािां न योग्य पध्ितीने न िेल्याने अनिे विद्यार्थया ना सहा 
विषयात ८० ्क्क्यापेक्षा जास्त मािा  शमळूनही शेििो विद्याथी नापास झाल्याच े ननिशानास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रिरणी शासनाने चौिशी िेली आहे िाय, चौिशीत िाय आढळून आले 
ि तिनुसार विद्यार्थया च े शैक्षणणि निुसान होऊ नये म्हणून िोणती िायािाही िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील नवीन ग्रांथालयाांना मान्यता आणण दजाववाढ देण्याबाबत 
  ़(४६)  २३०२१ (२३-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील नागतरिाांना सामाजजि, राजिीय, शैक्षणणि ि सिा के्षत्रातील विविध बाबीांची ि 
विषयाांची मादहती शमळािी म्हणून सािाजननि िाचनालयाांच े महत्ि ओळखून राज्य शासनान े
“महाराषर सािाजननि ग्रांथालय अशर्यान, १९६७” मांजूर िेला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, ‘गाांि नतथे ग्रांथालय’ या शासनाच्या उद्दीष्ासाठी प्रनतसाि िेत शहरासह ग्रामीण 
र्ागात स्ियांसेिी सांस्थाांनी ग्रांथालये सुरू िेली आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, शासनान े सन २०११-१२ पासून निीन ग्रांथालयाांना मान्यता आणण िजाािाढ 
दिली नसल्याने िाचनालये चालिणे सांस्थाांना िठीण झाले आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, निीन ग्रांथालयाांना मान्यता आणण िजाािाढ न िेण्याची िारणे िाय आहेत ि 
मान्यता आणण िजाािाढ िेण्याबाबत शासनाने िोणत्या उपाययोजना िेल्या आहेत ि 
याबाबतची सद्य:जस्थती िाय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-११-२०१६) : (१) राज्य शासनाने “महाराषर सािाजननि ग्रांथालये 
अगधननयम, १९६७” मांजूर िेला आहे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

अनतररक्त तुिडयाांना ववनाअनुदान तत्वावर मुल्याांिन िरण्याबाबत 
 (४७)  २३१२२ (२३-०८-२०१६).   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात माहे जनू, २०१२ पासून इयत्ता ५ िी त ेइयत्ता १० िी च्या िगाातील अनततरक्त 
तुिडयाांना विनाअनुिान तत्िािर मान्यता दिल्या आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, अशा अनततरक्त तिुडयाांचे दिनाांि १५ नोहाहेंबर, २०११ च्या शासन ननणायानुसार 
शासन मुल्याांिन िरणार आहे िाय, यासाठी शासन आिेश िेहाहा पातरत िरणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१५-११-२०१६) : (१) शासन ननणाय दिनाांि ३/९/२०१३ अन्िये मान्यताप्राप्त 
अनुिाननत/विनाअनुिाननत शाळाांमधील नैसगगाि िाढीच्या ि अनततरक्त तुिडयाांना सन    
२०१३-१४ पासून विनाअनुिान तत्िािर मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(२) दिनाांि १५ नोहाहेंबर, २०११ च्या शासन ननणायामधील तरतुिीनुसार मुल्याांिन िरण्यात 
येते. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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डोंत्रबवली (जज.ठाणे) येथे वधृ्द तसचे महहला याांना लक्ष्य िरुन चोरी व चैन 
स्नॅधचांगच्या घटना वारांवार घडत असल्याबाबत 

 
 (४८)  २३२९२ (२४-०८-२०१६). श्री.रामनाथ मोत े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांचा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िोंत्रबिली (जज.ठाणे) येथ ेिधृ्ि तसेच मदहला याांना लक्ष्य िरुन चोरी ि चनै स्नॅगचांगच्या 
घ्ना िारांिार घित आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, दिनाांि ७ मे, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास िोंत्रबिली येथील गाििेिी 
मांदिराशेजारी असलेल्या नाना नानी पािा च्या गे् समोर अज्ञात िचुािीस्िाराांनी श्रीमती 
रशसलाबेन मुलचांि गाला या िधृ्ि मदहलेच्या गयायातील िागगने दहसिािून घेतले, हे ही खरे 
आहे िाय, 
(३) असल्यास, याबाबत द्ळिनगर पोलीस स््ेशन, िोत्रबांिली (पूिा) येथे सांबांगधत मदहलेन े
तक्रार िाखल िरुनिेखील अद्यापपय त िोणतीच िायािाही झालेली नाही, हे खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्त मदहलेचे िागगने परत शमळण्याबाबत तसेच अशा घ्ना िारांिार घिू 
नयेत म्हणून िोणती उपाययोजना िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबाची िारणे िाय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-१०-२०१६) : (१) ि (२) सिरहू प्रिरणी द्ळनगर, िोंत्रबिली रेल्िे पूिा 
स््ेशनच्या हद्दीत मो्ार सायिल चालि इसमान ेकफयाािी याच्या गयायातील २७ गॅ्रम िजनाचा 
सोन्याचा हार जबरीन ेखेचून नेला. याबाबत दि.८/५/२०१६ रोजी गु.र.क्र.६८/१६ र्ा.िां.वि.िलम 
३९४,३४ प्रमाणे गुन्हा िाखल िरण्यात आला. 
      ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील िोंत्रबिली विर्ागात माहे जानेिारी, २०१६ ते माहे   
जून, २०१६ अखेर पािेतो िधृ्ि तसेच मदहलाांच ेगयायातील चने जबरीने चोरी िरुन नेलेबाबत 
एिूण ४६ गुन्हे िाखल असून त्यापैिी २१ गुन््याची उिल िरण्यात आलेली आहे. सन २०१५ 
मध्ये ६४ गुन्हे िाखल असून १८ गुन्हे उघििीस आलेले आहेत. 
(३) सिरहू प्रिरणी ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील सिा ननयांत्रण िक्ष याांना मादहती िेिून 
नािाबांिी लािण्यात आली होती. तसेच कफयाािी याांनी साांगगतल्याप्रमाण ेआरोपी याच े स्िेच 
िाढण्यात आले असनू त्या सांशयीत आरोपीताांचा सिात्र शोध होणे िामी तपास यािया 
पाठिण्यात आलेल्या आहेत. यापूिी चैन स्नगचांगच्या गुन््यात अ्ि िरण्यात आलेल्या 
आरोपीताांना त्याांचे राहत ेघरी जािून तपासणी िरण्यात आली आहे. तसेच ज्िेलसा ििुानिार 
याांना नो्ीस िेिून चोरीचा माल न घेणे बाबत तसेच िोणी वििण्यािरीता आल्यास पोलीस 
ठाण्यास तपासी अगधिारी याांना िळविणे बाबत समज िेण्यात आली आहे. 
(४) अशा घ्ना िारांिार घिू नये म्हणून द्ळिनगर पोलीस स््ेशनच्या हद्दीत बाजारपेठ, 
गिीची दठिाणे तसेच शाळा िॉलेजच्या आज-ुबाजुस, चैनस्नेगचांगच्या घ्ना घिू नये, म्हणून 
घ्याियाचे िक्षतेबाबत, बॅनर लािनू जनजागतृी िरण्यात येत असते तसेच अचानिपणे पोलीस 
स््ेशनच्या हद्दीत नािाबांिी लािण्यात येिून सांशयीत िाहने तपासण्यात येतात. पोलीस ठाणे 
हद्दीत त्रब् माशाल याांना योग्य त्या सुचना िेिनू गस्त घालण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
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शििािीनगर येथील उड्डाण पलुाच्या कामास मंिुरी देऊन 
सदर उड्डाण पुलाच ेकाम करणेबाबत 

(४९) ४४३६९ (१६-०८-२०१३) श्री.विक्रम काळे : सन्माननीय सािविननक बांधकाम (सािविननक 
उपक्रम) मतं्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि शहरातील महावीर चौक, मोंढानाकार, शसडको बसस्तथानक आणण शशवािीनगर 
येथील उड्डाण पुलाचे आराखड ेतयार असताना शशवािीनगर येथील उड्डाण पलुाचा प्रस्तताव 
नामींिूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, शशवािीनगर येथील उड्डाण पुलाच्या कामास मींिूरी िेऊन सिर उड्डाण पलुाच े
काम करणेबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एकनाथ शिदें (०३-०८-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) उड्डाण पुला ऐविी सिर दठकाणी लहान वाहनाींकरीता रेल्वे अींडरब्रीि बाींधण्याच्या 
प्रस्ततावास रेल्वे ववभागान ेप्राथशमक मान्यता दिनाींक २२/१२/२०१५ रोिीच्या पत्राने दिली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

 
नाशशि शहर वविास आराखडयातील गैरव् यवहाराची चौिशी होणेबाबत 

  

(५०)  ४९१४१ (०३-०७-२०१४).   डॉ.अपूवव हहरे, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, 
श्री.अननल भोसले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.किरण पावसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५३३३ 
ला दिनाांि १८ डिसेंबर, २०१३ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीांचा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नाशशि महानगरपाशलिेचा वििास आराखिा शासनाने जाहीर िरण् यापूिीच ितामानपत्रात 
प्रशसध्ि होणे ि अन् य अननयशमत बाबीांची आिश् यि ती चौिशी िरुन िस् तुजस्थती िशाि 
अहिाल सािर िरण् याबाबत शासनान ेसांचालि नगररचना, महाराष र राज् य, पुणे याांना िेण् यात 
आलेल् या ननिेशानुसार चौिशीची सुरु असलेली िायािाही पूणा झाली आहे िाय, 
(२) असल् यास, सांचालि नगररचना याांचा अहिाल प्राप् त झाला आहे िाय, 
(३) असल् यास, चौिशीत िाय ननष पन् न झाले ि त् यानुषांगान ेयाप्रिरणी अननयशमतता िरणारे 
िोण िोण िोषी आहेत, 
(४) असल् यास, सांबांगधत िोषीविरुध्ि शासनान ेिारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप, चौिशी पूणा झाली नसल् यास ती िेहा हापय त पूणा अपेक्षक्षत आहे ि विलांबाची 
िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०९-२०१६) : (१) नगर रचना अगधिारी तथा उपसांचालि, नगर 
रचना, वििास योजना, विशेष घ्ि, नाशशि याांनी दिनाांि १३/०८/२०१३ रोजी प्रारुप वििास 
योजना नाशशिचा प्रारुप प्रस्तावित जमीन िापर निाशा महाराषर प्रािेशशि ननयोजन ि नगर 
रचना अगधननयम, १९६६ चे िलम २६ नुसार प्रशसध्ि िरणेसाठी महानगरपाशलिेस सािर िेला 
होता. सिर प्रस्तावित जमीन िापर निाशाच्या अनुषांगान े शासनािि े प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीांबाबत िस्तुजस्थतीिशाि अहिाल सािर िरण्याबाबत शासनान े दिनाांि १२/०९/२०१३ च्या 
पत्रान्िये दिलेल्या सूचनाांप्रमाणे सांचालि, नगर रचना महाराषर राज्य, पुणे याांनी दिनाांि 
२९/०४/२०१६ रोजी अहिाल शासनास सािर िेलेला आहे. सिर अहिालाच्या अनुषांगान े
शासनस्तरािर िायािाही चालू आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) आिश्यि ती चौिशी पूणा िरुन अांनतम ननणाय झाल्यानांतर िोषी 
आढळल्यास सांबांगधतािर योग्य ती िारिाई िरण्यात येईल. 
  

___________ 
   
विधान भिन :  
नागपरू. 

  उ्तमशसगं चव्हाण 
सचचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मुद्रणपूवय सवय प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


