
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पाचिे (हििाळी) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

आयएपीएस या सांस्थेला राष्ट्रीय बालस्िास््य िाययक्रमात सिभागी िरण्याबाबत 
  

(१)  ५६८९ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप :   
सन्माननीय साियजननि आरोग् य आिण िुुुंांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील ननम्मम्मया ह्यांमयाींम यल ोालरोग  यांयवि ारद नसयांयामुळल ोऱ्याच ोालकाींचा 
मतृ्यू होतो, हल खरल आहल काय, 
(२)  असयांयास, या मुलाींिर िलळलत ि घरा्िळ उपचार होण्यासाठी राषरीय ोालस्िास््य 
काययक्रमात इींडियन असोससए न ऑफ पलडियाट्ररक स्यन (आयएपीएस) या सींस्थलचल समुारल 
पन्नास तज्ञ िॉक््र ह्यांहा रुग्णालयात लहान मुलाींिर  स्रक्रक्रयलसाठी ्ाण्यास तयार होतल. 
परींतु त्यािर  ासनानल ननणयय घलतला नसयांयाचल ट्रदनाींक २१ ऑगस््, २०१४ रो्ी िा 
त्यासुमारास ननद यनास आलल, हल खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, आयएपीएस या सींस्थलला राषरीय ोालस्िास््य काययक्रमात सहभागी करुन 
घलण्यासींदभायत  ासनानल काय काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
 

डॉ. दीपि सािांत (०२-०८-२०१६) : (१) हल खरल नाही. ोालकाींिरील  स्रक्रक्रया राषरीय 
ोालस्िास््य काययक्रमाींतगयत, रा्ीि गाींधी ्ीिनदायी आरोग्य यो्नलअींतगयत मलडिकल कॉलल् 
ि काही खा्गी रुग्णालयाींम यल करण्यात यलत आहलत. 



वि.प. १ (2) 

(२) राषरीय ोालस्िास््य काययक्रमाींतगयत इींडियन असोससए न ऑफ पलडियाट्ररक स्यन 
(आयएपीएस) याींना सहभागी करुन घलण्याचा ननणयय घलतला आहल. त्या अनुषींगानल अनतररक्त 
सींचालक (कु.क.), आरोग्य सलिा याींच्याकिून ट्रदनाींक १७ डिसेंोर, २०१५ च्या परान्ियल राषरीय 
ोालस्िास््य काययक्रमाींतगयत  स्रक्रक्रया करण्यासाठी ोालरोग  यांय चचक्रकत्सकाींच्या सलिा 
उपलब्ध करुन घलण्याोाोतच्या मागयद यक सूचना ननगयसमत करण्यात आललयांया आहलत. 
(३) सद्यहस्थतीत २३ ह्यांमयाींतील ११०७  स्रक्रक्रयाींपैकी ७२९  स्रक्रक्रया पूणय करण्यात आयांया 
असून उियररत  स्रक्रक्रयाोाोत पाठपुरािा करण्यात यलत आहल. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

मौज ेझये, धनगरिाडी (ता.राजापरू, जज.रत् नाधगरी) येथील  
पाझर तलािाचे िाम प्रलांबबत अस् याबाबत 

(२)  ६६५२ (०९-०४-२०१५).   श्री.धनांजय मुांड े:  सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ्ल झये, धनगरिािी (ता.रा्ापूर, ह्.रत् नाचगरी) यलथील पाझर तलािाचल काम गलयां या दहा 
िषायपासून प्रलींबोत आहल, हल खरल आहल काय, 

(२) असयां यास, माहल ऑक््ोोर, २००२ म यल ताींबरक मान् यता, माहल माचय, २००६ म यल 
प्र ासकीय मान् यता समळूनही कामाची सुरुिात माहल डिसेंोर, २००९ म  यल झाली, हल ही खरल 
आहल काय, 
(३) असयां यास, माहल डिसेंोर, २००९ म  यल या तलािाचल काम सुरु हो न पूणय झालललल नाही, हल 
ही खरल आहल काय, 
(४) असयां यास, तलािाचल काम अपूणय अिस् थलत असयां यामुळल गािक-याींना िहीिा्ीम  यल ि 
यलण् या्ाण् याच् या रस् त् याम  यल अिथळल ननमायण झालल आहलत, हल ही खरल आहल काय, 
(५) असयां यास, ट्रदनाींक २८ ्ानलिारी, २०१४ रो्ी िा त्यासुमारास  ासनानल या प्रस् तािाविषयी 
माट्रहती तातिीनल सादर करण् याविषयी मु य काययकारी अचधकारी, ह्यां हा पररषद, रत् नाचगरी 
याींना सूचचत कल लल आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(६) असयां यास, सदर माट्रहती  ासनाकिल सादर न होण् याविषयी चौक ी कल ली आहल काय, 
(७) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
 

श्री.राम शशांदे (११-०५-२०१५) : (१), (२) ि (३) होय, हल खरल आहल. 
(४) अीं त: खरल आहल. 
(५) ि (६) होय हल खरल आहल. 
     यासींदभायत मुय काययकारी अचधकारी, ह्यांहा पररषद, रत्नाचगरी याींचलकिल पाठपुरािा 
करण्यात यलत आहल. 
(७) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
 



वि.प. १ (3) 

मिाराष्ट् र सदन ि अ य बाांधिामात झाले् या आधथयि गवर यििाराबाबत 
  

(३)  ८०९७ (०६-०८-२०१५).   डॉ.अपूिय हिरे : सन्माननीय मखु्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराष र सदनाोरोोरच अन् य कामात कीं रा्दाराकिून लाच घलतयां याच् या आरोपाींची 
अींमलो्ािणी सींचालनालय (ईिी) ि लाचलुचपत प्रनतोींधक विभाग (एसीोी) याींच् या 
प्रमु याींच् या नलततृ् िाखालील वि लष तपास पथकामाफय त (एस.आय.्ी.) सुरू असललली चौक ी 
पुणय झाली आहल काय, 
(२) असयां यास, वि लष तपास पथकानल दोन मट्रहन् यात चौक ी पुणय करुन चौक ीचा अींनतम 
अहिाल ट्रदनाींक १५ ्ुन, २०१५ पयतं न् यायालयात सादर करािा, असा आदल  मा.मुींोई उच् च 
न् यायालयानल याप्रकरणी ट्रदला आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयां यास, ससमतीनल सदरचा अींनतम अहिाल चौक ी पुणय करुन मुदतीत मा.न् यायालयात 
सादर कल ला आहल काय, उक् त चौक ीची सद्यसहस्थती काय आहल, 
(४) असयांयास, आरोपाप्रकरणीच् या चौक ीत पुरलसल त् य आढळयां यास सींोींचधताींविरोधात गुन् हा 
दाखल करािा, त् यासाठी न् यायालयाच् या आदल ाची गर् नाही, असलही ननदे  मा.मुींोई उच् च 
न् यायालयानल ट्रदनाींक २९ एवप्रल, २०१४ रो्ी िा त् यासुमारास ट्रदलल आहलत, हल ही खरल आहल काय, 
(५) असयां यास, एसीोी ि ईिीनल कल ललयां या प्राथसमक चौक ीत आरोपात त् य आढळून आयांयाचल 
ननद यनास आलल असयांयानल त् यानुषींगानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(६) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२९-०७-२०१६) : (१) या प्रकरणी उघि चौक ी क्रमाींक २३/१४ मधील      
३ मुद्याींची चौक ी पूणय झाली असून उियररत मुद्याींची चौक ी सुरु आहल. 
(२) हल खरल नाही. 
(३) उघि चौक ी क्रमाींक २३/१४ म यल ३ मुद्याींोाोत चौक ी पूणय झाली असून त्यानुसार 
ॲन््ी करप् न ब्युरो, मुींोई यलथल दाखल गु.र.क्र.३२/१५ या गुन्मयाचा तपास पूणय झाला असून 
मा.उच्च न्यायालयात दोषारोपपर सादर करण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहल. गु.र.क्र.३५/१५ म यल 
मा.वि लष न्यायालयात दोषारोपपर दाखल करण्यात आलल असून त्याचा वि लष ख्ला क्रमाींक 
१०/१६ आहल. तसलच गु.र.क्र.६९/२०१५ म यल मा.प्रथम िगय न्याय दींिाचधकारी, पनिलल न्यायालय 
क्रमाींक १ यलथल दोषारोपपर सादर करण्यात आलल असनू त्याचा वि लष ख्ला क्रमाींक १७६/२०१६ 
आहल. 
(४) होय. 
(५) ि (६) प्रस्तुत प्रकरणी एकूण ३ गुन्हल दाखल करण्यात आलल असून त्यापैकी            
२ गुन्मयाम यल न्यायालयात दोषारोपपर सादर करण्यात आलल आहलत. 
  

___________ 
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सन २०१४-१५ या शवक्षिणि िषायतील बिुताांश शाळाांना ितेनेिर अनुदान शमळाले नस्याबाबत 
(४)  ८१९१ (०४-०८-२०१५).   श्री.दत्ता्य सािांत :  सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाललय स क्षण विभागाच्या ट्रदनाींक २९ ्ानलिारी, २०१४ च्या  ासन ननणययातील पररच्छलद 
२ प्रमाणल भौनतक सुविधा ि इतर ोाोीींची पतूयता कल ललयांया  ाळाींनाच िलतनलतर अनुदान वितरीत 
करण्याचल आदल  झालल आहलत, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सन २०१४-१५ या  ैक्षणणक िषायतील ोहुताीं   ाळाींना िलतनलतर अनुदान समळालल 
नाही, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, ज्या  ाळाींतील भौनतक सुविधा ि इतर ोाोीींची पूतयता ट्रदनाींक ३१ माचय, २०१३ 
पूिी करुन सु दा सींोींचधत स क्षणाचधकाऱ्याींच्या दप्तर ट्रदरींगाईमुळल प्रमाणपर प्राप्त न झाललयांया 
 ाळाींच्या िलतनलतर अनुदानाोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०७-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) ननकष पूणय करणाऱ्या  ाळाींना िलतनलतर अनुदान वितरीत करण्यात आलललल आहल. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ ाित नाही.  
 

___________ 
 

नागपूर जज््यात खरीप िांगामासाठी ५ लाख १३ िजार िेक्ुंर के्ष्ाचे ननयोजन िरण्याबाबत 
  

(५)  ९०७० (३१-०७-२०१५).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.सनतश चिाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृवष मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात मागील तीन िषायपासनू नावपकी, दषु काळी पररहस्थती आणण अिकाळी पा स अ ा 
नैसचगयक सींक्ामळुल खचललला  लतकरी नव् या खरीप हींगामाच् या तडािािर आचथयक अिचणीत 
असयां याचल माहल मल, २०१५ म यल िा त्यादरम्म यान ननद यनास आलल आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयां यास, बोयाणाींची ी्ंचाई ्ाणि ू नयल म्म हणून नागपूर ह्यां मयात खरीप हींगामासाठी    
५ लाख १३ ह्ार हलक् ्र क्षलराचल ननयो्न करण् याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा 
करण् यात यलत आहल, 
(३) नसयां यास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (३१-०८-२०१५) : (१) अीं त: खरल आहल. 
(२) नागपूर ह्यांमयात खरीप हींगाम २०१५ साठी ५,१३,७०० हलक््र क्षलराचल ननयो्न करण्यात 
आलललल होतल. याम यल प्रामुयानल भात, कापूस, सोयाोीन ि तुर या प्रमुख वपकाींचा समािल  
होता. सदरहू क्षलराकरीता लागणारल ७८,७१८ हक्िीं्ल बोयाणल उपलब्ध करुन दलण्यात आलललल होतल. 
खरीप हींगाम २०१५ म यल बोयाणाींचा तु्ििा ननमायण झाला नव्हता. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 



वि.प. १ (5) 

राष्ट्रसांत तुिडोजी मिाराज नागपरू विद्यापीठातरे् एमिेसीएल सोबत 
E सुविधा िररता िरार िरण्यात आ्याबाबत 

  

(६)  ११०४७ (२२-१२-२०१५).   प्रा.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय उच्च ि तां् शशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राषरसींत तुकिो्ी महारा् नागपूर विद्यापीठ तफे एमकल सीएल सोोत E सुविधा कररता 
करार करण्यात आला, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, याकररता विद्या्यांना ऑनलाईन रह्स्रल न आिश्यक आहल काय, 
(३) असयांयास, अींनतम तारीख १० सप् े्ंोर होती त्यानुसार क्रकतीीं विद्या्यांचल ऑनलाईन 
रह्स्रल न झालल, 
(४) सदर ट्रदि ी िलोसाई् हँग झायांयामुळल विद्याथी रह्स्रल न करु  कलल नाही, हल ही खरल 
काय, 
(५) ज्या विद्या्याचंल िलोसाई् हँग झायांयामुळल रह्स्रल न होि ू कलल नाही त्याींचलकरीता काय 
उपाययो्ना कल ली िा करण्यात यलत आहल ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२७-०१-२०१६) : (१) होय. 
     राषरसींत तुकिो्ी महारा् विद्यापीठातफे एमकल सीएल सोोत E सुविधा करीता २००७ 
म यल करार करण्यात आला. 
(२) होय. 
(३) ट्रदनाींक १० सप् े्ंोर, २०१५ रो्ी पयतं एकूण ५४,५३७ विद्या्यांचल ऑनलाईन रह्स्रल न 
करण्यात आलल. 
(४) नाही. 
(५) सदर िलोसाई् हँग झाली नसयांयामुळल ि एमकल सीएल सोोत झाललयांया करारनाम्मयानसुार 
महाविद्यालयामाफय त विद्या्यांना ऑनलाईन रह्स्रल न कराियाचल असून याकररता िलळोिलळी 
विद्या्यांचल  ैक्षणणक नकुसान न होण्याकररता सदर ऑनलाईन रह्स्रल नची तारीख 
िाढविण्यात आली. तसलच ्ल विद्याथी ऑनलाईन प दतीनल रह्स्रल न करुन  कलल नाही अ ा 
विद्या्यायचल मॅन्युअल प दतीनल परीक्षलच्या अगोदर परीक्षलसींोींधी सिय आिश्यक ती काययिाही 
करुन त्याींना परीक्षलला ोसविण्याची ि त्याींचल  ैक्षणणक नुकसान ्ाळण्याची पूणय खोरदारी 
विद्यापीठानल घलतली आहल. 
  

___________ 
  



वि.प. १ (6) 

मे.नेपच् युन डे िलपसय याांच् या प्रि् पामधील रस् ते आरक्षण ि सुविधा के्ष्  
िस् ताांतरीत ि घन ्ेण् याच ेप्रस् तािाबाबत 

(७)  १११३५ (२३-१२-२०१५).   अॅड.अननल परब : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कयां याण-िडाबोिली महानगरपासलकल च् या अखत् याररतील मौ्ल आींबोिली यलथील मल.नलपच् यनु 
िलव् हलपसय याींच् या प्रकयां पामधील रस् तल आरक्षण ि सुविधा क्षलर महापासलकल स हस् ताींतरीत कल लललल 
नसताींनाही विकासकास महानगरपासलकल नल रलखाींकन मी्ं ूरी ३२०-१५३ ट्रदनाींक २८ ्ुल,ै २०१० 
अन् ियल मी्ं ूरी दलण् यात आली आहल, हल खरल आहल काय, 

(२) असयां यास, एकूण भखूींिाचल एकबरत क्षलर/ोाींधकाम मीं्ूरीचल क्षलर ७४९८०.८८ चौ.मी.क्षलराचल 
ोाींधकामास परिानगी दलण् यात आली असून या इमारतीींना अद्यापी पूणयतलचा दाखला प्रदान 
करण् यात आललला नसयां याचल माहल मल, २०१५ म  यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल आहल, हल 
खरल आहल काय, 
(३) असयां यास, आयुक् त याींनी ट्रदनाींक १२ एवप्रल, २०१२ रो्ी िा त्यासुमारास झाललयां या 
ोैठकीत विकासकास सुविधा क्षलर ि विकास यो्नलतील रस् त् याची ्ागा महापासलकल स 
हस् ताींतररत करणलोाोत विकासकास याींनी ्ाक्र. किडामपा/नरवि/२२ ट्रदनाींक २४ एवप्रल, २०१२ 
कळविण् यात आलललल असतानाही अद्यापी सुविधाक्षलर ि आरक्षणाची ्ागा विकासकानल 
महापासलकल स हस् ताींतरीत कल ललली नाही तसलच विकास यो्नलतील रस् त् याींची ्ागा दलखील 
हस् ताींतरीत करण् यात आललली नाही, हल ही खरल आहल काय, 
(४) असयां यास, उक् त प्रकरणी महानगरपासलकल किल ट्रदनाींक १९ ्ानलिारी, २०१५ ि ट्रदनाींक ३ 
फल ब्रुिारी, २०१५ रो्ी विकासकानल रलखाींकनातील विकास यला्ना आरक्षणल ि सुविधा क्षलराचा 
स् थान ोदलाचा प्रस् ताि सादर कल ला असता सदर प्रस् ताि अद्याप महानगरपासलकल नल मान् य 
कल ललला नाही, हल ही खरल आहल काय, 
(५) असयां यास, महानगरपासलकल किल सुविधा क्षलर ि आरक्षणाखालील क्षलर हस् ताींतरीत करुन 
घलण् याचल प्रस् तावित असताींना विकासकास रलखाींकन मीं्ूरी कोणत् या ननकषाखाली दलण् यात आली आहल, 
(६) असयां यास, सदर प्रकरणी  ासनानल चौक ी कल ली आहल काय, त् यात काय आढळून आलल, 
तद्नुसार दोषी विकासकािर महानगरपासलकल किून तसलच  ासनाकिून कोणती कारिाई कल ली िा 
करण्यात यलत आहल, 
(७) तसलच सदर ननयमोामय ोाींधकाम ननष काससत करण् याोाोत  ासनस् तरािर काय काययिाही 
कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(८) नसयां यास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१०-०८-२०१६) : (१) मौ्ल आींबोिली यलथल श्री.विषणू पाींिू भोईर ि इतर 
याींचल कु.मु.प.धा.श्री.सचचन दल मखु (मल.नलपच्युन िलव्हलपसय सल.) याींचल नािल ट्रदनाींक २८/७/२०१० 
रो्ी रलखाींकन मीं्ूरीप्रदान करण्यात आललली आहल. या आदल ात विकासकानल सुविधा क्षलर, 
विकास यो्ना रस्तल ि आरक्षणल महापासलकल स हस्ताींतरीत करणलोाोत अ् अींतभुयत आहल. तसलच 
विकासकानल विकास यो्ना रस्त्याखालील क्षलर महापासलकल स हस्ताींतरीत करणलसाठी दयु्यम 
ननोींधक याींचलकिल नडादणीकृत कल लललल ोींधपर महापासलकल स सादर कल लललल आहल. 
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(२) प्रस्तािाखालील भुखींिािर कयांयाण-िडाबोिली महापासलकल नल ट्रदनाींक २८/७/२०१० रो्ी रलखाींकन 
मीं्ूरी ि तद्नींतर ट्रदनाींक ८/८/२०१४ पयतं िलळोिलळी रलखाींकन मी्ं ूरीमधील इमारतीींना ोाींधकाम 
मीं्ूरी प्रदान कल यांया आहलत. प्रस्तािातील भखुींिाचल एकूण क्षलर ११२०२९.०० चौ.मी. आहल. 
विकासकानल अद्यापपयतं ोाींधकाम पुणयतलच्या दाखयांयासाठी प्रस्ताि सादर कल ललला नसयांयानल 
ोाींधकाम पुणयत्िाचा दाखला महानगरपासलकल किून प्रदान करण्यात आललला नाही. 
(३) ि (४) रलखाींकनातील सुविधा क्षलर, विकास यो्ना रस्तल ि आरक्षणल महापासलकल स 
हस्ताींतरीत करणल सींदभायत आयुक्त याींचल दालनात ट्रदनाींक १२/४/२०१२ रो्ी ोैठक झाली असून 
ट्रदनाींक २४/४/२०१२ रो्ीच्या पराींन्ियल विकासकास विकास यो्ना रस्तल, आरक्षणल ि सुविधा 
क्षलर महापासलकल स हस्ताींतरीत करणलोाोत कळविण्यात आलललल आहल.  विकासकानल विकास 
यो्ना रस्त्याखालील क्षलर महापासलकल स हस्ताींतरीत करणलसाठी दयु्यम ननोींधक याींचलकिल 
नडादणीकृत कल लललल ोींधपर महापासलकल स सादर कल लललल आहल. ट्रदनाींक १९/१/२०१५ ि ट्रदनाींक 
३/२/२०१५ रो्ी विकासकानल रलखाींकनातील विकास यो्ना आरक्षणल ि सुविधा क्षलराचा स्थान 
ोदलाचा प्रस्ताि सादर कल ललला आहल. सदर प्रस्तािािर अद्याप महानगरपासलकल नल अींनतम ननणयय 
घलतललला नाही. ोाींधकाम पुणयत्िाचा दाखल प्रदान करण्यापुिी सुविधा क्षलर ि आरक्षणाखालील 
क्षलर हस्ताींतरीत करुन घलण्याचल महानगरपासलकल किून प्रस्तावित आहल. 
(५) विकासकानल सादर कल ललला स्थान ोदलाचा प्रस्ताि महानगरपासलकल नल अद्याप मान्य कल ललला 
नसयांयानल, प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
(६), (७) ि (८) लागू नाही. 

___________ 
 

देिगड (जज.शसांधुदगुय) तालुक्यातील रस्त्याांची झालेली दरुिस्था 
  

(८)  ११६८० (२३-१२-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत र्ुिांशी, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय साियजननि 
बाांधिाम (साियजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दलिगि (ह्.ससींधुदगुय) तालुक्यातील ५० ्क्कल  रस्तल दरुुस्तीपलीकिल गललल असयांयाचल माहल 
ऑगस््, २०१५ म यल िा त्यासुमारास ननद यनास आलल आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, उक्त कारणास्ति ग्रामस्थाींची गैरसोय होत आहल, हल ही खरल आहल काय 
(३) असयांयास, उक्त प्रकरणी  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१३-०७-२०१६) : (१) अीं त: खरल आहल. 
(२) दरुुस्ती आिश्यक असललयांया रस्त्याींिरील िाहतुकीोाोत ग्रामस्थाींची गैरसोय होत आहल, हल 
खरल आहल. 
(३) सािय् ननक ोाींधकाम विभागाच्या अखत्यारीतीतील रस्त्यािरील पिलललल खड्िल िाींोरसमश्रीत 
खिीनल भरण्यात आलल आहलत. ह्यांहा पररषदलकिून हस्ताींतरीत झाललयांया रस्त्यािरील पिलललल 
खड्िल िाींोर समश्रीत खिीनल भरण्याोाोत काययिाही सुरु आहल. सन २०१५-१६ च्या यो्नलतर (ग्  
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फ) काययक्रमाींतगयत तालुक्यातील विविध रस्त्यािरील १३.८५ क्रक.मी. लाींोीच्या पषृठभागाचल 
िाींोरीकरण करण्याची कामल मी्ं रू असुन सदर कामल ननविदा स्तरािर आहलत. तसलच सन    
२०१६-१७ च्या अथयसींकयांपात ६.५० क्रक.मी. लाींोीतील पषृठभागाची सुधारणा ि िाींोरीकरण 
करण्याची कामल मीं्ूर आहलत. सदर कामल पािसाळ्यानींतर हाती घलण्याचल ननयो्न आहल. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

 

___________ 
 

झोपडपट्टी पुनियसन योजनेत स्पािय  सांस्थेच ेजोिीन आपुयदम ि मिापाशलिेच े 
उप अशभयांता याांच्या सांगनमतान ेिेले्या गवरयििाराबाबत 

 

(९)  ११७१४ (२३-१२-२०१५).  श्री.जयांत पाुंील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म य रलयांिलच्या उपनगरीय स्थानकाींिर िाढणारा प्रिा ाींचा ताण लक्षात घलिून रलयांिल ोोिायनल 
कुलाय तल ठाणल रलयांिल स्थानकाींच्या दरम्मयान ५ िा ि ६ िा असल दोन मागय ्ाकण्याचल ठरविण्यात 
आलल होतल, हल खरल आहल काय, 
(२) या मागायिरील झोपिपट्टीधारकाींचल सिेक्षण करुन  ासनाच्या झोपिपट्टी पुनियसन 
धोरणाप्रमाणल पार ठरणाऱ्या झोपिपट्टीिासीयाींचल ोहुम्ली इमारतीतील पक्क्या ि स्ियींपूणय 
सदननकाींत पनुियसन करण्याचल राज्य  ासनानल ठरविलल ि या कारणाकररता तत्कालीन 
नगरविकास खात्याचल प्रधान सचचि श्री.्ॉनी ्ोसलफ याींच्या स्िाक्षरीनल ट्रदनाींक २७ माचय, १९९८ 
रो्ी  ासन ननणयय ्ारी करण्यात आला होता, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, सदर  ासन ननणययानल झोपिपट्टीधारकाींचल सिेक्षण करण्याचल काम स्पाकय  या 
बोगर  ासकीय सींस्थलला दलण्यात आलल असून त्यानुसार  ासनाच्या मालकीच्या ्समनीिर 
विकास ननयींरण ननयमािली ३३(१०) नुसार प्रकयांपग्रस्ताींकररता झोपिपट्टी पुनियसन यो्ना 
राोविण्याची ्ोाोदारी स्पाकय  सींस्थलला दलण्यात आली होती, हल खरल आहल काय, 
(४) असयांयास, या प्रकरणात स्पाकय  सींस्थलचल (एन्ीओ) ्ोकीन आपुयदम ि िादग्रस्त ठरलललल 
ोहृन्मुींोई महापासलकल चल उपअसभयींता श्री.विलास खचे या दोघाींनी मुींोई महानगर प्रदल  विकास 
प्राचधकरणाच्या अचधकाऱ्याीं ी सींगनमतानल ट्रदनाींक ३० सप् े्ंोर, २०१० रो्ी एका आ यपरानल 
स्पाकय  सींस्थलला उप विकासक ि श्री.विलास खचे याींना परिानाधारक सव्हेअर म्महणून ननयुक्ती 
करण्यात आलल, हल ही खरल आहल काय, 
(५) असयांयास, या यो्नलद्िारल ५३,५४३ चौरस मी्र क्षलरफळाचा हस्ताींतरणीय विकास हक्क 
(्ीिीआर) समळायांयानल या व्यिहारात गैरव्यिहार करुन  ासनाचा सुमारल ३०० को्ी रुपयाींचा 
महसूल ोुिाला आहल, हल खरल आहल काय, 
(६) असयांयास, या प्रकरणी  ासनानल सींोींचधताींविरु द कोणती कारिाई कल ली िा करण्यात यलत 
आहल ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०२-०९-२०१६) : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) सदर झोपिपट्टी पनुियसन यो्नलसाठी मल.स्पाकय  हल उपविकासक असून यो्नलसाठी 
िास्तुवि ारद परिानाधारक सव्हेअर नलमण्याची ्ोाोदारी मल.स्पाकय  याींची आहल. सदर 
यो्नलसाठी मल.स्पाकय  याींच्यामाफय त श्री.विलास खचे याींची परिानाधारक सव्हेअर म्महणून 
ननयुक्ती करण्यात आली आहल. 
     मुींोई महानगर प्रदल  विकास प्राचधकरणामाफय त लागु विकास ननयींरण ननयमािलीस 
अचधन राहून ट्रदनाींक २३ सप् े्ंोर, २०१० रो्ी सदर यो्नलस इरादापर ननगयसमत करण्यात 
आलल. 
(५) नाही. 
(६) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

 

राज्यातील मिामांडळािर सदस्याच्या ननयुक्त्या िरण्याबाबत 
  

(१०)  १२१९८ (२३-१२-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाुंील, श्री.िेमांत ुंिले, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.सुननल तुंिरे, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग :  
सन्माननीय सामाजजि   याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महामींिळातील सदस्याच्या ननयुक्त्या माहल सप् े्ंोर, २०१५ पयतं न कल यांयानल 
महामींिळाचा कारभार पूणयक्षमतलनल चालत नसयांयाचल ननद यनास आलल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सदर ननयुक्त्या करणलोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत 
आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
श्री. राजिुमार बडोले (२९-०७-२०१६) : (१) हल खरल नाही. 
(२) अ ासकीय सदस्याींच्या ननयकु्तीोाोत विविध रा्कीय/सामाह्क क्षलरातील लोकप्रनतननधी, 
अ्यदार, खा्गी व्यक्ती, सींघ्ना याींचलकिून प्राप्त ननिलदनल/अ्ांच्या अनुषींगानल सींोींचधताींचल 
चाररत्र्य पिताळणी अहिाल सींोींचधत पोलीस अचधकाऱ्याींकिून मागविण्यात आलल आहलत. सदर 
चाररत्र्य पिताळणी अहिाल प्राप्त होताच प्रस्ताि सादर करण्यात यल न मा.राज्यपालाींच्या 
मान्यतलनल अ ासकीय सदस्याींचा ननयुक्त्या करण्यात यलतील. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
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मिाराष्ट्र औद्योधगि किरिोळ यापार धोरणासांदभायतील मसुदयाबाबत 
  

(११)  १२२०२ (२२-१२-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाुंील, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.सुननल तुंिरे, श्री.िेमांत ुंिले, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.ख्िाजा 
बेग : सन्माननीय उद्योग मां्ी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य  ासनानल उद्योग,  ्ाय ि कामगार विभागाच्या महाराषर औद्योचगक धोरण 
१९१४/प्र.क्र.११७/उद्योग-२ प्रारुप क्रकरकोळ व्यापार धोरण ट्रदनाींक २७ ्ुल,ै २०१५ रो्ीच्या 
मसुदयानुसार (Whats new) या सींकल त स्थळािर ्नतलच्या सचूना ि हरकती मागविण्यात 
आयांया होत्या, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, साधारणत: क्रकती लोकाींकिून सूचना ि हरकती प्राप्त झायांया ि त्यातील क्रकती 
सूचना ि हरकती स्िीकारण्यात आयांया आहलत, 
(३) असयांयास, अींमल करण्यात आललयांया सूचना ि हरकतीींिर  ासनानल अहिाल तयार कल ला 
आहल काय, 
(४) असयांयास, प्रस्तावित मसूद्याचल प्रारुप काय आहल, 
(५) असयांयास, कामगाराींच्या उदरननिायहाचा गींभीर प्रश्न ननमायण हो  नयल म्महणून  ासनानल 
सदर मसुद्यात कोणत्या तरतुदी कल यांया आहलत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (२२-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) प्रस्तावित महाराषर क्रकरकोळ व्यापार धोरण- २०१५ सींदभायत प्राप्त झाललयांया हरकती 
ि सूचना यािर चचाय करण्यासाठी ट्रदनाींक ४ सप् े्ंोर, २०१५ रो्ी रर ल्ल असोस ए न सोोत 
ोैठक घलण्यात आली. 
     ्नतलकिून तसलच विविध क्रकरकोळ विक्रल ता सींघ्ना/असोस ए न किून प्राप्त झाललयांया 
हरकती/सूचना याींचा विचार प्रस्तुत धोरणाची आखणी करताना कल ला आहल. 
(४) ि (५) ट्रदनाींक १९ ्ानलिारी, २०१६ रो्ी राज्य मींरीमींिळाच्या ोैठकीत राज्याचल क्रकरकोळ 
व्यापार धोरण-२०१६ ला मान्यता दलण्यात आली असून  ासन ननणयय क्र. क्रकविधो-
२०१५/प्र.क्र.११३/उद्योग-२, ट्रदनाींक १० फल ब्रुिारी, २०१६ रो्ी ननगयसमत करण्यात आला आहल. 
 

___________ 
 

राज्यातील लोििलािांताच्या मागण्याांबाबत 
 

(१२)  १२३४७ (२२-१२-२०१५). श्रीमती विद्या चिाण, श्री.सनतश चिाण, श्री.िेमांत ुंिले, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.नरेंद्र पाुंील, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अदुदु् लाखान दरुायणी, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय साांस् िृनति िायय मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लोककलािींताना दपु्प् मानधन करण्यात यािल तसलच अन्य मागण्याींोाोत माहल 
डिसेंोर, २०१५ म यल ह्यांहाचधकारी कायायलयासमोर आींदोलन करण्याचा ननणयय घलण्यात आला 
आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, लोककलािींताींच्या मागण्या कोणकोणत्या आहलत, 
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(३) तसलच, यापैकी कोणकोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आयांया आहलत ि उियरीत 
मागण्याींोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२७-०१-२०१६) : (१) नाही. 
     या अनुषींगानल सींोींचधताींकिून क्रकीं िा ह्यांहाचधकारी कायायलयाकिून असा प्रस्ताि आयांयाचल 
ट्रदसून यलत नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
 

विमुक्त जाती, भुंक्या जमाती िननष्ट्ठ मिाविद्यालयाचे िेतन अनदुान बांद िे्याबाबत 
(१३) १२६२२ (२३-१२-२०१५).   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिय हिरे :   
सन्माननीय सामाजजि   याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाह्क न्याय विभागानल ट्रदनाींक २६ ्ून, २००८ च्या  ासन ननणययानुसार विमुक्त 
्ाती भ्क्या ्मातीच्या क्रकती मा यसमक आश्रम ाळाींना श्रलणीिाढ दलिनू कननषठ 
महाविद्यालयाचल िगय सुरु करण्यास परिानगी ट्रदली आहल काय, 
(२) असयांयास, सन २००८-०९ म यल क्रकती आश्रम ाळाींम यल उच्च मा यसमकचल िगय सुरु झालल 
होतल ि त्यासाठी  ासन ननणययाच्या अनुषींगानल अनुदानासाठी कोणतल ननकष ननहश्चत करण्यात 
आलल होतल, 
(३) असयांयास, या  ाळाींचल सन २०१४-१५ चल ्प्पा अनुदान ि २०१५-१६ चल १०० ्क्कल  िलतन 
अनुदान ोींद करण्यात आलल आहल, हल खरल आहल काय, 
(४) असयांयास, सन २०१४-१५ ि सन २०१५-१६ चल अनुदान ोींद करण्याची कारणल काय आहलत, 
(५) असयांयास, महाराषर राज्य स क्षक पररषदलचल कायाय यक्ष ि कोकण विभाग स क्षक मतदार 
सींघाचल लोकप्रनतननधी याींनी ट्रदनाींक ३० सप् े्ंोर, २०१५ रो्ी िा सुमारास  ासनास ननिलदन 
ट्रदलल आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(६) असयांयास, सदर ननिलदनाच्या अनुषींगानल  ासनानल काय काययिाही कल ली िा करण्यात यलत 
आहल, 
(७) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-०७-२०१६) : (१) या विभागाच्या ट्रदनाींक २६ ्ून, २००८ च्या  ासन 
ननणययान्ियल १२५ उच्च मा यसमक आश्रम ाळाींना परिानगी दलण्यात आली. 
(२) सन २००८-०९ म यल १२५ उच्च मा यसमक आश्रम ाळाींचल िगय सुरु झालल होतल.  ासन 
ननणयय ट्रदनाींक २६ ्ून, २००८ च्या ननणययातील अ्ी ि  तीनसुार ननकष ननहश्चत करण्यात 
आलल आहल. 
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(३) ि (४) सदर पदाींना उच्चस्तरीय सचचि ससमतीची मान्यता नसताना ि त्यासाठी कोणतीही 
वित्तीय तरतूद कल ललली नसताना क्षलरीय स्तरािरील कायायलयाींनी ट्रदनाींक २६ ्ून, २००८ च्या 
 ासन ननणययाचा चुकीचा अथय लािून उच्च मा यसमक आश्र ाळाींना २५ तल ७५% अनुदान 
िा्प कल यांयाची ोाो ननद यनास आयांयामुळल अनुदान ोींद करण्यात आलल आहल. 
(५) होय. 
(६) ि (७) सदर प्रस्तािासींदभायत उच्चाचधकार ससमतीनल उपहस्थत कल ललयांया मुद्दयाींच्या 
माट्रहतीसह ि मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदे ानुसार प्रस्ताि मींबरमींिळासमोर सादर करण्याची 
काययिाही करण्यात यलत आहल. 

___________ 

  
मुांबईसि राज्यातील अनिे शिराांमध्ये महिलाांसाठी स्िच्छतागिेृ बाांधण्याबाबत 

  

(१४)  १२७८३ (२३-१२-२०१५).   डॉ.अपूिय हिरे : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींोईसह राज्यातील अनलक  हराींम यल अप-ुया स्िच्छतागहृाींमळुल मट्रहलाींची होणारी कुचींोना 
लक्षात घलिनू मट्रहलाींसाठी स्िच्छतागहृल प्राधान्यानल ोाींधण्याोाोत  ासनानल सिय 
महानगरपासलकाींना सुचना ट्रदयांया आहलत, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, स्िच्छ महाराषर असभयानाींतगयत तरींगती लोकसींया असललयांया सािय् ननक 
ट्रठकाणी पुरल ा सींयलनल सािय् ननक  ौचालयल उभारून त्याम यल पुरूषाींसाठी ि मट्रहलाींसाठी 
स्ितींर व्यिस्था करण्याोाोतच्या सुचनाही  ासनस्तरािरून दलण्यात आयांया आहलत, हल ही खरल 
आहल काय, 
(३) असयांयास, मा.उच्च न्यायालयाचल आदल ानसुार उक्त प्रकरणी काययिाही विहीत कालािधीत 
करण्याोाोत  ासनाकिून ननदेस त करण्याींत आलल होतल असल असूनही मट्रहलाींसाठी पुरल ी 
स्िच्छतागहृल उपलब्ध करून दलण्याोाोत विविध महानगरपासलकामाफय त आिश्यक काययिाही 
करण्यात आललली नसयांयाचल ननद यनास आलल आहल, हल खरल आहल काय, 
(४) असयांयास, क्रकमान मोठ्या लोकसींयलच्या महानगर/ हराींम यल उपरोक्त प्रकरणी काय 
काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(५) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 

  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०९-०८-२०१६) : (१) होय, हल खरल आहल. 
(२) होय हल खरल आहल. 
(३) ि (४) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदल ानुसार अपुऱ्या स्िच्छतागहृाींमुळल मट्रहलाींची होणारी 
कुचींोणा लक्षात घलिून मट्रहलाींसाठी पुरल ी स्िच्छतागहृल उपलब्ध करुन दलण्याोाोत 
महानगरपासलकल माफय त विट्रहत कालािधीत आिश्यक काययिाही करण्याोाोतच्या सूचना सिय 
सींोींचधत महानगरपासलकाींना  ासन स्तरािरुन दलण्यात आललयांया आहलत. स्िच्छ महाराषर 
असभयान (नागरी) अींतगयत तरींगती लोकसींया असललयांया सािय् ननक ट्रठकाणी पुरल ा सींयलनल 
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सािय् ननक  ौचालयल उभारुन त्याम यल पुरुषाींसाठी ि मट्रहलाींसाठी स्ितींर व्यिस्था 
करण्याोाोतच्या सूचना सिय सींोींचधत महानगरपासलकाींना  ासन स्तरािरुन दलण्यात आयांया 
आहलत. त्याअनुषींगानल राज्यातील महानगरपासलकाींकिून काययिाही करण्यात यलत आहल. 
(५) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
  

मीरा-भाईंदर शिरातील अनधधिृत बाांधिामाांना पुरविण्यात आले्या  
िीज पुरिठ्यािर जादाची िसूली िरण्याबाबत 

  

(१५)  १३०६१ (२१-१२-२०१५). श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
ऊजाय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मीरा-भाईंदर  हरात अनचधकृत ोाींधकामाींना िी्पुरिठा दलण्यात मी्ं ूरी ट्रदली असयांयाचल 
माहल ऑगस् ्, २०१५ म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, अनचधकृत ोाींधकामाींिर ्ास्तीची िसूली करण्याोाोत  ासनानल कोणती 
काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०३-०९-२०१६) : (१) हल खरल नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

सोलापूर जज््यातील शाळाांच्या ितेनेतर अनुदानाबाबत 
(१६)  १४१०४ (२२-१२-२०१५).   श्री.दत्ता्य सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहल एवप्रल, २००८ म यल १००% नॉनप्लन म यल असललयांया  ाळा िलतनलतर 
अनुदानास पार ठरविण्यात आयांया आहलत, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सोलापूर ह्यांमयातील क्रकती  ाळा िलतनलतर अनुदानासाठी पार ठरयांया आहलत, 
(३) असयांयास, सोलापूर ह्यांमयातील क्रकती  ाळाींना िलतनलतर अनुदानाची रक्कम अदा कल ली आहल. 
(४) नसयांयास, िलतनलतर अनुदानाची रक्कम अदा न करण्याची कारणल काय आहल ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०७-०९-२०१६) : (१) होय. 
(२) सोलापूर ह्यांमयातील १५८  ाळा िलतनलतर अनुदानासाठी पार ठरयांया आहलत. 
(३) सोलापूर ह्यांमयातील १२३  ाळाींना िलतनलतर अनुदानाची रक्कम अदा करण्यात आललली आहल. 
(४)  ाळाींकिून िलतनलतर ोकँ खातल क्रमाींक ि इतर आिश्यक माट्रहती िारींिार मागणी करुनही 
समळत नसयांयामुळल िलतनलतर अनुदान वितरीत करता आललली नाही. 
  

___________ 
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गरीब  घग्णाांना मोर्त  घग्णिाहििा सेिा देण्याबाबत 
(१७)  १४२१० (२२-१२-२०१५).  श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप,        
श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय साियजननि आरोग् य आिण िुुुंांब ि्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ासनानल गरीो रुग्णाींसाठी १०८ अत्यािश्यक हलयांपलाईन सुरू करण्यात आललली 
रुग्णिाट्रहका सलिा ३० क्रक.मी. पयतं लागू आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, ग्रामीण भागातील िाड्या, खलियामधून रुग्णाींना रुग्णालयात दाखल करताना   
३० क्रक.मी. पलक्षा ्ास्त अींतरािर रुग्णालयात ्ािल लागत असयांयानल त्यािलळी खा्गी 
रुग्णिाट्रहका घ्यािी लागत असयांयानल आचथयक अिचणीींमळुल गरीो रुग्णाींना प्राण गमिािल लागत 
आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, याोाोत धोरणात ोदल करून गरीो रुग्णाींना पुणयपणल मोफत रुग्णिाट्रहका सलिा 
दलण्याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत (०२-०८-२०१६) : (१) हल खरल नाही. 
     अपघातग्रस्ताींना रुग्णालयात दाखल करताना ३० क्रकलोमी्रपयतंची मयायदा लागू असणल 
अ ी कुठलीही मयायदा नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

प्राथशमि ि उच्च माध्यशमि शाळेतील पोषण (शालेय) आिार योजनेच्या  
आिारासाठी खचायत िाढ िरण्याबाबत 

(१८)  १४२६६ (२२-१२-२०१५).   प्रा.जोगे द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) प्राथसमक ि उच्च मा यसमक  ाळलतील विद्या्यांसाठी  ासनाकिून राोविली ्ाणारी 
पोषण ( ाललय) आहार यो्नलचा आहार चाींगला असािा यासाठी समन्िय साधनू या िषायसाठी 
सदरील यो्नलच्या खचय मयायदलत िाढ करण्याची मागणी स क्षक ि स क्षक सींघ्नाींनी कल ली 
असतानाही  ासनानल या यो्नलत फक्त ५ ्क्कल  एिढी  िाढ कल यांयानल या क्रकरकोळ दरिाढीच्या 
सहाय्यानल मुलाींना चाींगयांया द्ायचा आहार पुरविणल  क्य होत नसयांयाचल मत मुया यापक 
सींघ्नलच्या  अ यक्षाींनी व्यक्त कल यांयाचल माहल ऑक््ोोर, २०१५ च्या दसुऱ्या सप्ताहात 
ननद यनास आलल, हल खरल आहल काय, 

(२) असयांयास, उक्त  ाललय पोषण आहार यो्नलत महागाईच्या दृष्ीनल िाढ करण्यासींदभायत 
 ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(२६-०८-२०१६) : (१) ि (२)  ाललय पोषण आहार यो्ना ही कें द्र पुरस्कृत 
यो्ना असून कें द्र  ासनाच्या मागयद यक सूचनाींनुसार  ासकीय  ाळा, स्थाननक स्िराज्य 
सींस्थाींच्या  ाळा, खा्गी अनुदाननत/अीं त: अनुदाननत  ाळा, ोालकामगार प्रकयांप इ. मधील 
इयत्ता १ ली तल ८ िी. च्या विद्या्यांकररता राोविण्यात यलतल. 
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     कें द्र  ासन दरिषी अन्न स ्विण्याच्या दरात िाढ करतल. कें द्र  ासनाच्या ननदे ानुसार 
ट्रदनाींक ९ माचय, २०१६ च्या  ासन ननणययानुसार  ाललय पोषण आहार यो्नेंतगयत अन्न 
स ्विण्याच्या दर ननहश्चत करण्यात आलल आहलत. कें द्र  ासनानल ट्रदनाींक १ ्ुल,ै २०१६ च्या 
परान्ियल अन्न स ्विण्याच्या दरात सन २०१६-१७ कररता ७% िाढ करण्याचल ननदे  ट्रदलललल 
आहलत. यानुसार दरिाढ करण्याोाोत पुढील काययिाही सुरु आहल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यात िेगिेगळया हठिाणी लाचलुचपत प्रनतबांधि विभागान ेिेले्या िारिाईबाबत 
(१९)  १४८०६ (०१-०६-२०१६). श्री.जयांत पाुंील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िलगिलगळया ट्रठकाणी लाचलुचपत प्रनतोींधक विभागानल कल ललयांया कारिाईत        
४२ अचधकारी ि कमयचा-याींना दोषी ठरविण्यात आलल असुन त्याींना  ासकीय सलिलतनु ोितफय  
करण्यात आलल नसयांयाचल माहल ्ानलिारी, २०१६ म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल आहल, हल 
खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, ट्रदनाींक १ ्ानलिारी, २०१५ तल ३१ डिसेंोर, २०१५ अखलर राज्याम यल लाचलुचपत 
प्रनतोींधक विभागानल क्रकती लाचखोर व्यक्तीींना पकिलल आहल, 
(३)  असयांयास, पकिण्यात आललयांया क्रकती व्यक्तीींिर अींनतम कारिाई करण्यात आली िा यलत 
आहल, तसलच राज्य लाचलुचपत प्रनतोींधक विभागानल गुन्हल दाखल कल यांयापकैी क्रकती प्रकरणल 
राज्याच्या विविध न्यायालयात प्रलींबोत आहलत, 
(४) असयांयास, उक्त प्रकरणी  ासनानल चौक ी करुन दोषीींिर कोणती कारिाई कल ली िा 
करण्यात यलत आहल,  
(५) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२९-०७-२०१६) : (१) लाचलुचपत प्रनतोींध अचधननयमाींतगयत दाखल 
ख्यांयात दोषी ठरिण्यात आललयांया ४६ अचधकारी ि कमयचाऱ्याींना ्ानलिारी, २०१६ पयतं 
 ासकीय सलिलतून ोितफय  करण्यात आलल नसयांयाोाोत ितृ्तपरात ोातमी प्रसस द झाली होती. 
तथावप, सदर ४६ लोकसलिकाींपैकी २३ लोकसलिकाींना  ासन सलिलतनू काढून ्ाकण्यात आहल.     
२ लोकसलिकाींोाोतची प्रकरणल महाराषर लोकसलिा आयोगाच्या सहमतीसाठी पाठविली आहलत.    
५ प्रकरणी मा.न्यायालयाची स्थचगती आहल. तसलच ४ अचधकारी/कमयचारी सलिाननितृ्त झालल 
असून १२ प्रकरणी सींोींचधत विभागाकिून ोितफीची काययिाही सुरु असयांयाचल ननद यनास आलल 
आहल. 
(२) ट्रदनाींक १ ्ानलिारी, २०१५ तल ३१ डिसेंोर, २०१५ या कालािधीत राज्याम यल लाचलुचपत 
प्रनतोींधक विभागाद्िारल सापळा कारिाईत १५९३ अपसींपदा प्रकरणी ५५ ि अन्य भ्रष्ाचाऱ्याच्या 
प्रकरणी ६४ अ ा एकूण १७२२ व्यक्तीींना पकिण्यात आलल आहल. 
(३), (४) ि (५) आ्पयतं लाचलुचपत प्रनतोींधक विभागानल दाखल कल ललयांया गुन्मयाींम यल 
सींोींचधत न्यायालयात दोषारोपपर दाखल कल ली ्ातात. अ ी ४०६७ प्रकरणल राज्याच्या विविध 
न्यायालयात प्रलींबोत आहलत. 

___________ 



वि.प. १ (16) 

रायगड पोलीस दलातील ररक्त पदाांबाबत 
  

(२०)  १४९०६ (२९-०४-२०१६).  श्री.जयांत पाुंील : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगि पोलीस विभागासाठी श्रलणी १ तल ४ मधील एकूण मीं्ूर पदल क्रकती आहलत, 
(२) असयांयास, एकूण मीं्ूर पदाींपकैी क्रकती ररक्त पदल आहलत, ररक्त पदल भरण्याोाोत  ासनानल 
कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०२-०९-२०१६) : (१) रायगि ह्यांमयातील पोलीस विभागात िगय-१ ची ४२ 
पदल, िगय-२ ची ४४ पदल, िगय-३ ची २७०७ ि िगय-४ ची ३६ पदल अ ी एकूण २८२९ पदल मीं्ूर 
आहलत. 
(२) एकूण मी्ं ूर पदाींपैकी िगय-१ ची ९ पदल, िगय-२ ची ११ पदल, िगय-३ ची ३६९ पदल, िगय-४ ची 
१६ पदल अ ी एकूण ४०५ पदल ररक्त आहलत. ररक्त पदल भरण्याोाोतची काययिाही विविध 
स्तरािरुन चालू आहल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

आधथयि दृष्ट्ुंया मागासले्या विद्याथींिररता खरेदी िरण्यात आलेले  
सोलर हिुंर बांद अस्याबाबत 

(२१)  १५१८४ (२८-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सामाजजि   याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आचथयक दृष्या मागासललयांया विद्याथींकररता िसनतगहृात सोलर िॉ्र ट्रह्रची व्यिस्था 
करण्यात आली आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, िसनतगहृाींची ि विद्याथींची सींया क्रकती आहल, िसनतगहृाींसाठी क्रकती सोलर 
िॉ्र ट्रह्र ि कल व्हा खरलदी करण्यात आलल, सदर िसनतगहृातील सोलर िॉ्र ट्रह्र ट्रहिाळ्यात 
ोींद असयांयाची तक्रार करण्यात आली होती, हल ही खरल आहल काय, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (१९-०८-२०१६) : (१) होय, हल खरल आहल. 
(२) राज्यात ३८१  ासकीय िसनतगहृात २८९३५ विद्याथी प्रिलस त आहलत. त्यापैकी १६९ 
िसनतगहृाींम यल ट्रदनाींक १७ माचय, २०११ रो्ीच्या पुरिठा आदल ान्ियल ७३३ सोलर िॉ्र ट्रह्रचा 
पुरिठा कल ललला आहल. त्यापकैी १५४ नग ोींद आहलत. 
(३) ोींद सोलर िॉ्र ट्रह्रची तात्काळ दरुुस्ती करुन ती पूियित करण्याच्या सूचना 
पुरिठाधारकास ट्रदललयांया आहलत. 

___________ 
 

 
 



वि.प. १ (17) 

राज्य अपांग वित्त आिण वििास मिामांडळाने िराियाच्या िजय िाुंपाबाबत 
(२२)  १५२३२ (२७-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सामाजजि   याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अपींग वित्त आणण विकास महामींिळाची समा्ाच्या आचथयक विकासाकररता 
स्थापना कल ली, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ या आचथयक िषायत क्रकती नागररकाींनी अ्य कल लल ि 
प्रत्यक्षात क्रकती लाभाथीना क्रकती रक्कमलचल क्य िा्प झालल आहल, तसलच कल लललल क्यिा्प ि 
कमयचारी िगायच्या िलतनाची रक्कम क्रकती आहल, 
(३) नसयांयास, क्य िा्प न करण्याची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२९-०७-२०१६) : (१) होय. राज्यातील अपींग व्यक्तीींच्या आचथयक 
विकासाकररता  ासनामाफय त महाराषर राज्य अपींग वित्त ि विकास महामींिळाची स्थापना 
करण्यात आली आहल. 
(२) महाराषर राज्य अपींग वित्त ि विकास महामींिळास सन २०१४-१५ म यल १६३८ अ्य प्राप्त 
झालल असून त्यापकैी १९९७ लाभाथींना एकूण रुपयल १३,६३,९५,५६९/- ि सन २०१५-१६ म यल 
२४३८ प्राप्त अ्ांपैकी २३११ लाभाथींना एकूण रुपयल २०,५१,२१,०६७/- इतक्या रक्कमलचल क्य 
िा्प करण्यात आलल आहल. तसलच, सन २०१४-१५ म यल एकूण रुपयल १,८८,६१,४६०/- ि सन 
२०१५-१६ म यल एकूण रुपयल २,०२,२४,९४५/- इतकी रक्कम महामींिळातील कमयचाऱ्याींच्या 
िलतनािर खचय करण्यात आली आहल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
मॉडले िायस्िूल, धनोडी (म.ुमोठी आजी, ता.जज.िधाय) येथील श्री.बी.एम.देितारे,  
सेिाननितृ्त शशक्षि याांना ननितृ्ती िेतन लाभािररता ननयशमत िरण्याबाबत 

 (२३)  १५३२७ (२९-०४-२०१६).   श्री.नागो गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.शमतशे भाांगडडया :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मॉिलल हायस्कूल, धनोिी (मु.मोठी आ्ी, ता.ह्.िधाय) यलथील श्री.ोी.एम.दलितारल, 
सलिाननितृ्त स क्षक याींना न्यायालयीन आदल ान्ियल न्यायप्रविषठ कालािधीत ननितृ्ती िलतन 
लाभाकररता ननयसमत करण्याोाोत नागपूर विभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ि अ्यदाराींनी 
 ासनाकिल आणण स क्षण विभागाकिल सन २०१२ पासून अनलकिलळा विनींती परल ट्रदली, हल खरल 
आहल काय, 
(२) असयांयास, उपरोक्त प्रकरणी अद्यापपयतं त्याींच्या न्यायप्रविषठ कालािधी ननितृ्ती िलतन 
लाभाकररता ननयसमत करण्यासींोींधी  ासन आदल  दलण्यात आलललल नाही, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, उपरोक्त प्रकरणी  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 श्री. विनोद तािड े(३१-०८-२०१६) : (१) होय हल खरल आहल. 
(२) ि (३)  ासन स्तरािर काययिाही सुरु आहल. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 



वि.प. १ (18) 

 

राज्यात दोषी सांचालिास सििारी बँि ननिडणूि लढण्यास बांदी ्ालण्याबाबत 
  

(२४)  १५४८३ (२८-०४-२०१६).   श्री.जनादयन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती िुस्नबान ू
खशलरे्, श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप : सन्माननीय सििार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सहकारी ोँकल त अननयसमतता आढळयांयास कलम ८३ अन्ियल चौक ी करुन 
सींचालकािर कलम ८८ नुसार ननििणूक ोींदीची तरतूद असताना  ासन याोाोत दलुयक्ष करीत 
असयांयाचल माहल ्ानलिारी, २०१६ म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल आहल, हल खरल आहल 
काय, 
(२) असयांयास, सदर प्रकरणी  ासनानल काय काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. सुभाष देशमखु (०३-०८-२०१६) : (१) हल खरल नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील इतर मागासिगीय वित्त आिण वििास मिामांडळािडून 
लाभा्याांना िजय िाुंप िोत नस्याबाबत 

(२५)  १५६२६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अशोि ऊर्य  भाई जगताप, श्री.सतजे ऊर्य  बांुंी पाुंील, 
प्रा.अननल सोले, श्री.शमतशे भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :  सन्माननीय सामाजजि   याय मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इतर मागासिगीय महामींिळासाठी  ासनानल परुलसा ननधी उपलब्ध कल ला 
नसयांयानल इतर मागासिगीय गर्ू उमलदिाराींना अनुदान समळत नसयांयाचल ननद यनास आलल, हल 
खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, या महामींिळासाठी पुरलसा ननधी उपलब्ध करण्यासाठी कोणती काययिाही 
करण्यात आली आहल िा क्रकती ्णाींना त्याचा लाभ समळणार आहल याोाोतचा तप ील काय 
आहल, 
(३) नसयांयास, त्याची कारणल काय आहलत ? 
 श्री. राजिुमार बडोले (१२-०८-२०१६) : (१) ि (२) महाराषर राज्य इतर मागासिगीय वित्त 
आणण विकास महामींिळास  ासनाकिून प्राप्त झाललयांया ि महामींिळाकिल स यांलक असललयांया 
भाग भाींििल ननधीतून तसलच लाभा्यांकिून िसूलीपो्ी ्मा असललयांया रक्कमलतून 
यो्नाींतगयत मीं्ूरी ि क्य वितरण करण्यात आलललल आहल. आतापयतं राज्य महामींिळाच्या ि 
राषरीय महामींिळाच्या यो्नाींतगयत एकूण १६७२ अ्यदार लाभाथींना एकूण               
रुपयल ३,८१,२३,०००/- इतक्या रक्कमलचल क्य िा्प करण्यात आलललल आहल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 



वि.प. १ (19) 

 

दमणगांगा वपांजाळ राष्ट्रीय नदी जोड प्रि्पाचा सामांजस्य िरार अांनतम िरण्याबाबत 
(२६)  १५६५६ (०२-०५-२०१६).  श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्य  भाई 
जगताप, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.िेमांत ुंिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाुंील, 
श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दमणगींगा वपी्ं ाळ राषरीय नदी ्ोि प्रकयांपाचा सामी्ं स्य करार अींनतम करण्यासाठी 
 ासनानल ट्रदनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रो्ी कें द्र  ासनास सींमती ट्रदयांयाची गींभीर ोाो ननद यनास 
आली, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, राज्यातील तापी ि गोदािरी खोऱ्यात पाणी उपलब्ध असताना त्यािर राषरीय 
नद्या्ोि प्रकयांपाींतगयत नार चगरणा सलींक, पार कालिा सलींकसह राज्याच्या उपयुक्ततलसाठी 
आिश्यक असलललल पाणी प्रकयांप राोविण्याऐि्ी गु्रात धाह्यणल दमणगींगा सलींक प्रकयांप 
राोिून राज्य  ासन हक्काच्या पाण्यािरील अचधकारी सोित असयांयाचल माहल ्ानलिारी, २०१६ 
म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल आहल, हल खरल आहल काय, 
(३) महाराषर-गु्रात सीमलिरील दमणगींगा ि पार खोऱ्याच्या पाणलो् क्षलरातील सींपूणय 
पाण्यािर महाराषराचा हक्क अोाचधत राहण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी माहल ऑगस््, २०१५ िा 
त्यादरम्मयान काही सचूना कल ललयांया आहलत, हल खरल आहल काय, 
(४) तसलच  लोकप्रनतननधीींच्या सुचनाींोाोत काययिाही कल यांयास िाय दमणगींगा वपी्ं ाळ सामी्ं स्य 
करार अींनतम कल ला ्ाि ू नयल अ ी लोकप्रनतननधीींनी माहल ऑक््डाोर, २०१५ म यल िा 
त्यादरम्मयान  ासनाकिल मागणी कल ललली आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(५) तसलच दमणगींगा आणण पार खोऱ्यातील महाराषराच्या हद्दीतील पाण्याचा सुधाररत अभयास 
करून सुधारीत पाणी उपलब्धता ननहश्चत करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी माहल ऑगस््,      
२०१५ म यल िा त्यादरम्मयान  ासनाकिल मागणी कल ललली आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(६) असयांयास, सदर प्रकरणी  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल ? 
 
श्री. धगरीष मिाजन (२३-०६-२०१६) : (१) नाही. महाराषरास दमणगींगा वपी्ं ाळ नदी्ोि यो्ना 
राोिण्यात स्िारस्य आहल. या यो्नलच्या सामी्ं स्य कराराचा मसदुा तयार करणलत यािा असल 
्लसींसाधन मींरालयास ि राषरीय ्लविकास असभकरणास कळविलल होतल. 
(२) हल खरल नाही. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) होय. 
(६) राषरीय ्लविकास असभकरणानल दमणगींगा वपी्ं ाळ ि पार-तापी-नमयदा या दोन्ही ्ोि 
यो्नाींचल सविस्तर प्रकयांप अहिाल तयार कल लललल आहलत. दमणगींगा वपी्ं ाळ यो्नलच्या प्रकयांप 
अहिालाची छाननी करून त्यािरील असभप्राय राषरीय ्लविकास असभकरणास ट्रदनाींक      
२३ एवप्रल, २०१५ रो्ी पाठविलल आहलत. नार-पार-तापी-नमयदा यो्नलचा प्रकयांप अहिाल ट्रदनाींक 
२ सप् े्ंोर, २०१५ रो्ी प्राप्त झाला असून त्याची छाननी झाली आहल. 
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दमणगींगा-वपी्ं ाळ ि पार-तापी-नमयदा या राषरीय ्लविकास असभकरणानल प्रस्तावित 
कल ललयांया राषरीय नदी ्ोि प्रकयांपाींोाोत राज्याची भुसमका ननहश्चत करण्याचल दृष्ीनल 
दमणगींगा, नार-पार, औरींगा, अींबोका या नदीखोऱ्यातील राज्यातील ्लननयो्न (पाणी 
िापराचल ोहृतआराखिा) अींनतम करणल गर्लचल आहल. याकररता  ासन ननणयय ट्रदनाींक ४ एवप्रल, 
२०१६ रो्ीच्या  ासन ननणययान्ियल मुय असभयींता स्तरािरील ससमती गठीत करण्यात आली 
आहल. सदर ससमती खोऱ्यातील पाणी उपलब्धता, कोकणातील स्थाननक पाण्याची गर् 
यासाठीचल कोकणातील पूणय, ोाींधकामाधीन ि भविषयकालीन प्रकयांप तसलच ताींबरक ि 
आचथयकदृष्या व्यिहायय गोदािरी ि तापी खोऱ्यातील पूणय ोाींधकामाधीन ि प्रस्तावित िळण 
यो्नाींचा अभयास करून पाणी िापराचा ोहृत आराखिा  ासनास सादर करणार आहल. 
     या नदी खोऱ्यातील विविध प्रिगायची पाणी मागणी विचारात घल न ्लननयो्नोाोतचा 
धोरणात्मक ननणयय घलण्यात यलईल. 
 

___________ 
  

ओरस (जज.शसांधुदगुय) येथील मुांबई-गोिा मिामागायलगतच्या पूिय हदशिेडील भूखांडािरील 
परांपरागत ननिासी ि शतेी िापर झोन उठविण्याबाबत  

(२७)  १५९३७ (२८-०४-२०१६).   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिय हिरे :   
सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ओरस (ह्.ससींधुदगुय) यलथील मुींोई-गोिा महामागायलगतच्या पूिय ट्रद लकिील भूखींिािरील 
परींपरागत ननिासी ि  लती िापर झोन उठविण्याोाोत मा.मुींोई उच्च न्यायालयानल ट्रदनाींक    
२७ एवप्रल, २०१५ रो्ी िा त्यासुमारास आदल  ट्रदलल आहलत, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, ससींधुदगुय निनगर प्राचधकरणासाठी ओरस, रानोाींोुळी आणण आणाि या 
गािाींमधील क्रकती हलक््र क्षलर सींपाट्रदत करण्यात आलल होतल ि मा.मुींोई उच्च न्यायालयानल 
क्रकती हलक््रिरील आरक्षण उठविण्याचल ननदे  ट्रदलल होतल, 
(३) असयांयास, मा.न्यायालयाच्या आदल ानुसार काययिाही पूणय करण्यात आली आहल काय ि 
कल व्हा, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१०-०८-२०१६) : (१) ससींधुदगूय नगरी निनगर विकास प्राचधकरण 
क्षलराकरीता अचधसूचचत क्षलरापैकी  लती तथा परींपरागत ननिासी िापराखालील ७० हलक््र क्षलर 
िगळणलोाोतचा ससींधुदगूय निनगर विकास प्राचधकरणानल  ासनाकिल सादर कल ललयांया प्रस्तािािर 
चार मट्रहन्याम यल ननणयय घलण्याचल आदल  मा.उच्च न्यायालयानल ट्रदनाींक ११/१२/२०१४ रो्ीच्या 
सुनािणी दरम्मयान  ासनास ट्रदलल होतल. 
(२) मौ्ल ओरस, रानोाींोळूी ि आणाि या तीन गािातील ३४२.६९.५७ हल. आर. क्षलर सींपादीत 
करण्यात आलल होतल. ससींधुदगूय नगरी निगर विकास प्राचधकरणाच्या मीं्ूर विकास 
आराखड्यातील ४३०.३३ हलक््र क्षलरापैकी मुींोई-गोिा या राषरीय महामागय क्र.१७ लगतचल पूिय ि 
पहश्चम ट्रद लकिील एकूण ११५.३७ हलक््र क्षलर  लती तथा परींपरागत ननिासी िापर विभागासाठी 
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राखीि आहल. सदर क्षलरापकैी राषरीय महामागायच्या पूिेकिील सुमारल ७० हलक््र क्षलर अचधसूचचत 
क्षलरामधून िगळणलोाोतचा प्रस्ताि ससींधुदगूय नगरी निनगर विकास प्राचधकरणानल  ासनास 
सादर कल ला होता. त्यािर ननणयय घलण्याचल आदल  मा.उच्च न्यायालयानल ट्रदलल होतल. 
(३) नगर विकास विभागाकिील अचधसूचना क्र. ट्र्पीएस-१२१४/१८६१/प्र.क्र.४४/१५/नवि-१२, 
ट्रदनाींक २७/४/२०१६ अन्ियल ससींधुदगूयनगरी निनगर प्राचधकरणाकररता अचधसूचचत कल ललयांया 
क्षलरापैकी राषरीय महामागय क्र.१७ च्या पूिेकिील ७० हलक््र क्षलर िगळण्यात आलल आहल. सदर 
अचधसूचना महाराषर  ासनाचल रा्पर कोकण विभागीय पूरिणी २१-२७ मल, २०१५ म यल 
प्रसस द करण्यात आली आहल. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
राज्यातील विमुक्त जाती, भुंक्या जमातीच्या अनुदाननत आश्रमशाळाांतील  
शशक्षि िमयचाऱयाांसाठी शाळा सांहितेचे सुधारीत प्रा घप मांजूर िरणेबाबत 

(२८)  १६०२४ (२७-०४-२०१६).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.अदुदु् लाखान दरुायणी, 
श्री.दत्ता्य सािांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सनतश चिाण : सन्माननीय सामाजजि   याय मां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विमुक्त ्ाती, भ्क्या ्मातीच्या अनुदाननत आश्रम ाळाींम यल काययरत 
स क्षक-कमयचाऱ्याींसाठी  ाळा सींट्रहतलचल सधुारीत प्रारुप मी्ं ूर करण्याचा ननणयय  ासनानल घलतला 
आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास,  ासनानल घलतललयांया ननणययाचल स्िरुप काय आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२७-०७-२०१६) : (१), (२) ि (३) राज्यातील विमुक्त ्ाती, भ्क्या 
्मातीच्या अनुदाननत आश्रम ाळासाठीच्या आश्रम ाळा सींट्रहतलचा प्रस्ताि  ासनाच्या 
विचाराधीन आहल. 

___________ 
 

नागपूर विभागात जलयुक्त शशिारच्या योजना प्रभािीपणे राबविण्याबाबत 
(२९)  १६१२५ (०२-०५-२०१६). श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.रामराि िडिुते, श्री.राजेंद्र जवन, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया : सन्माननीय जलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ्लयुक्त स िार यो्नलच्या मा यमातून पाणी ी्ंचाईिर मात करण्याोाोत दसुऱ्या ्प्प्यात 
नागपूर विभागातील क्रकती गािाींची ननिि करण्यात आली आहल, 
(२) असयांयास, आतापयतं क्रकती ्लयुक्त स िार यो्नाींची कामल सुरु आहलत, 
(३) असयांयास, ्लयुक्त स िार असभयान अचधक प्रभािीपणल राोविण्यासाठी  ासनानल कोणती 
काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) असयांयास, याोाोत क्रकती खचय अपलक्षक्षत आहल ? 
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श्री. राम शशांदे (०५-०८-२०१६) : (१) ्लयुक्त स िार यो्नलच्या मा यमातून पाणी ी्ंचाईिर 
मात करण्यासाठी दसुऱ्या ्प्प्यात नागपूर विभागातील ९०४ गािाींची ननिि करण्यात आली आहल. 
(२) सन २०१६-१७ म यल नागपरू विभागात दसुऱ्या ्प्प्यात ४७८ गािात १६६२ ्लयकु्त 
स िार यो्नाींची कामल सुरु आहलत. 
(३) ्लयुक्त स िार असभयान प्रभाविपणल राोविण्यासाठी  ासनाच्या ननयसमत यो्नलतून 
्लसींधारणाची विविध कामल हाती घलण्यात आली आहलत. सदर कामाींसाठी नागपूर विभागास 
सन २०१५-१६ कररता रुपयल ३१६ को्ी “वि लष ननधी” ट्रदललला आहल. मया व्यनतररक्त 
लोकसहभागातून ि  ासक्रकय मा यमातून नदी, नालल ि गाितलाि यातील गाळ काढणल, 
खोलीकरण करणल, रुीं दीकरण करणल सुरु आहल. 
(४) नागपूर विभागातील दसुऱ्या ्प्प्यात ९०४ गािाींम यल २८७४० कामाींचा रुपयल ७५०.३५ को्ी 
रुपयाींचा कृती आराखिा मीं्ूर करण्यात आला आहल. 
  

___________ 
 

मौज ेबेलोशी (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येथील एिा िरिले्या मलुाच्या तपासाबाबत 
(३०)  १६५४५ (२८-०४-२०१६). श्री.जयांत पाुंील : सन्माननीय मखु्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) असलोाग (ह्.रायगि) तालकु्यातील मौ्ल ोललो ी यलथील र्त सुधाकर ननरकर हा ट्रदनाींक 
१ ्ानलिारी, २०१५ रो्ी िा त्यासुमारास कामािर ्ातो असल साींगून घरी परत न आयांयानल 
ट्रदनाींक २५ नोव्हेंोर, २०१५ रो्ी िा त्यासुमारास सौ. रीं्ना सुधाकर ननरकर, रा. ोललो ी याींनी 
ह्यांहा पोलीस अधीक्षक, रायगि याींचलकिल श्रीधर भोपी ि त्याींचल नातलिाईक याींचलविरु द मलुाचल 
अपहरण कल यांयाोाोत तक्रार कल ली, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सौ. रीं्ना सधुाकर ननरकर याींनी ह्यांहा पोलीस अधीक्षक, रायगि याींचलकिल 
श्रीधर मधुकर भोपी ि त्याींचल नातलिाईक याींचलविरु द चौक ी करण्यात आली आहल काय, 
(३) असयांयास, तपासात काय ननद यनास आलल ि तदनुसार कोणती काययिाही कल ली िा 
करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-०९-२०१६) : (१) हल खरल आहल. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणातील तपासात श्रीधर भोपी, मानसी पितल, तसलच राकल   भोपी याींची चौक ी 
कल ली असता कोणत्याही प्रकारची उपयुक्त माट्रहती प्राप्त झाललली नाही. त्यामुळल श्रीधर भोपी 
याींची "Polygraph Examination" ि "Forensic Psychology" या चाचण्या घल न त्याींच्या 
्ोाोाची सत्यता पिताळण्यात यलत आहल. 
(४) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 
 
 
 



वि.प. १ (23) 

मिाराष्ट्र राज्य मागय पररििन मिामांडळाचे पुनयरूज्जीिन िरण्याबाबत 
(३१)  १६८६० (२७-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपस े:  सन्माननीय पररििन मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मागय पररिहन महामींिळाच्या ोस सलिलिर विविध कारणाींमुळल पररणाम 
हो न महामींिळाचल को्यिधी रुपयाींचल नकुसान होत असयांयामळुल एस्ी महामींिळाचल नकुसान 
रोखण्यासाठी तसलच एस्ी महामींिळाचल प्रिासी आणण कमयचाऱ्याींसाठी नव्या सुविधा उपलब्ध 
करुन एस्ी महामींिळाचल पनुयरुज््ीिन करण्याोाोतचा ननणयय माहल ्ानलिारी, २०१६ म यल िा 
त्यादरम्मयान घलण्यात आललला आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, ननणययाचल स्िरुप काय आहल ि त्यानुसार कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात 
यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. हदिािर राित े(३१-०८-२०१६) : (१) ि (२) महाराषर राज्य मागय पररिहन महामींिळाच्या 
प्रिासी ि कमयचाऱ्याींच्या सोयी सुविधाींकररता कन्यादान यो्ना, अपघात सहाय्यता ननधी 
यो्ना, ‘स ि ाही’ या नािानल िातानुकूसलत ोस सलिा अ ा प्रकारच्या निीन यो्ना/सलिा सुरु 
करण्याोाोत महामींिळाच्या स्तरािर ननणयय घलण्यात आललला आहल. तसलच महामींिळाचल नुकसान 
रोखण्यासाठी अिैद्य प्रिासी िाहतकुीिर ननोधं लािण्यासाठी आर.्ी.ओ. ि पोलीस याींची मदत 
घलिून तपासणी काययक्रम राोविण्यात यलत आहल. तसलच िाहकाींकिून होणारा अपहार 
्ाळण्यासाठी मागय तपासणी काययक्रम िलळोिलळी राोविण्यात यलत आहल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील पतसांस्थाची चळिळ सशक्त िरण्यासाठी  
स्ितां् मांडळ स्थापन िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(३२)  १७२२९ (२७-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सििार मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पतसींस्थाची चळिळ स क्त करण्यासाठी स्ितींर मींिळ स्थापन करण्याचा 
प्रस्ताि  ासनाच्या विचाराधीन आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, याोाोत ननणयय घलण्यात आला आहल काय, ननणययाचल स्िरुप काय आहल ि 
त्यािर  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (०३-०८-२०१६) : (१) होय. 
(२) महाराषर सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० म यल राज्यातील नागरी/ग्रामीण बोगर लती 
सहकारी पतसींस्थाींच्या ननयमनासाठीचा प्रस्ताि  ासनाच्या विचाराधीन असून यािर अींनतम 
ननणयय झाललला नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
  

___________ 



वि.प. १ (24) 

राज्यातील शतेि-याांनी मा यता प्राप्त सरार् यापाऱयाांिड ेगिाण ठेिलेले  
सोन-ेचाांदीच ेदाधगने सोडविण्याच्या ननणययाबाबत 

  

(३३)  १७४२५ (२७-०४-२०१६).   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.िेमांत ुंिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाुंील, श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय सििार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  लतक-याींनी परिानल प्राप्त सराफ व्यापा-याकिल गहाण ठलिण्यात आलललल    
सोन्या-चाींदीचल दाचगनल सोिविण्याचा ननणयय  ासनानल माहल डिसेंोर, २०१५ म यल िा त्यादरम्मयान 
घलतला आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सदर ननणययानुसार आतापयतं क्रकती  लतक-याींचल, क्रकती रक्कमलचल सोन्या-चाींदीचल 
दाचगनल सोिविण्यात आलल आहलत ि आणखी क्रकती  लतक-याींचल क्रकती रक्कमलचल दाचगनल सोिविणल 
ोाकी आहल ि त्यास क्रकती कालािधीत अपलक्षक्षत आहल ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (२९-०७-२०१६) : (१) होय. 
     विदभय ि मराठिाड्यातील  लतकऱ्याींनी परिानाधारक सािकाराींकिून घलतललयांया क्ायस 
माफी दलण्याोाोतचा ननणयय  ासनानल ट्रदनाींक १० एवप्रल, २०१५ रो्ी घलतललला आहल. 
(२) सदर ननणययानुसार विदभय ि मराठिाड्यातील १९ ह्यांमयातील ३९,०२७ क्यदार  लतकऱ्याींची 
रक्कम रुपयल ५५.८७ को्ी क्रकीं मतीच्या गहाण िस्तु सािकाराींनी परत कल ललयांया असून ७,३६६ 
क्यदार  लतकऱ्याींची रक्कम रुपयल ९.१८ को्ी क्रकीं मतीच्या गहाण िस्त ु परत करण्याची 
काययिाही सुरु असनू त्यासाठी ६ मट्रहन्याचा कालािधी अपलक्षक्षत आहल. 

___________ 
अमरािती विभागासाठी तापी खोऱयातील अनतररक्त पाणी मागणीचा प्रस्ताि 

(३४)  १८३६६ (०४-०५-२०१६).   प्रा.जोगे द्र ििाड े: सन्माननीय जलसांपदा मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती विभागात सरासरीपलक्षा कमी पाणी उपलब्ध असयांयानल तापी खोऱ्यातील 
अनतररक्त पाणी मागणीचा प्रस्ताि तयार करण्याविषयी मा.राज्यपालाींनी ट्रदललयांया ननदे ाींकिल 
 ासनानल दलुयक्ष कल लल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, तापी खोऱ्यात ३३ ्ीएमसी पाणी उपलब्ध असूनही तापी खोऱ्यातील 
पाण्यापासून पहश्चम विदभय िींचचत राहत आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, अमरािती विभागात ससींचन क्षमता िाढिण्यासाठी या प्रकयांपाींना प्र ासकीय 
मान्यता दलण्याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४)  नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
श्री. धगरीष मिाजन (१२-०७-२०१६) : (१) नाही. मा. राज्यपालाींच्या  ननदे ानुसार अनतररक्त 
पाणी मागणी कें द्रीय ्ल आयोगाकिल करण्यात आली आहल. तथावप तापी खोऱ्यात अनतररक्त 
पाणी उपलब्ध झालल तरी भौगोसलक पररहस्थती पाहता तल अमरािती विभागामधील पूणाय-तापी 
उपखोऱ्यात िापरणल  क्य नाही. 
 



वि.प. १ (25) 

(२) अय्यींगार ससमतीच्या अहिालाप्रमाणल तापी खो-यामधून विदभायचा ट्रहस्सा म्महणून ६७.०३ 
्ीएमसी (१८९७.२४७ दलघमी) तसलच  ासन पर ट्रदनाींक १७/११/२०१४ अन्ियल मीं्ूर पहश्चम 
विदभायतील ह्गाींि मोठया प्रकयांपाची विश्िासाहयता कमी करुन उपलब्ध झालललल २५.०९ ्ीएमसी 
(७१०.५१ दलघमी) ्ीएमसी पाणी असल एकूण ९२.०८ ्ीएमसी (२६०७.७५७ दलघमी) पाणी 
विदभायसाठी िापरण्यास  ासनानल मान्यता ट्रदली आहल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 
 

 
राज्यातील ९० िजार सििारी सांस्थाांचे अजस्तत्ि धोक्यात आ्याबाबत 

 
 

(३५)  १८५६० (२७-०४-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय सििार मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ासनानल ट्रदनाींक १५ ्ून, २०१५ रो्ी सहकारी सींस्थाींची झािाझिती घलण्याचा ननणयय 
घलतयांयामुळल राज्यातील ९० ह्ार सहकारी सींस्थाींचल अहस्तत्ि धोक्यात आयांयाचल माहल फल ब्रुिारी, 
२०१६ म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, अिसायकाींच्या ताब्यात ट्रदललयांया सींस्थाींना ललखापरीक्षणासाठी मुदतिाढ दलण्याची 
 सहकारी  सींस्था  ि हौससींग सोसाय्ी ोचाि ससमत्याींची मागणी आहल, हल खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, सदर सींस्थाींना मुदत दल न त्या पुन्हा सभासदाींच्या ताब्यात दलण्यासाठी 
 ासनानल कोणती काययिाही  कल ली िा करण्यात यलत आहल, नसयांयास, विलींोाची कारणल काय 
आहलत ? 
 
श्री. सुभाष देशमखु (१९-०८-२०१६) : (१) हल खरल नाही. 
(२) होय. 
(३) ज्या सहकारी सींस्था ट्रदललयांया पत्त्यािर अहस्तत्िात नाहीत क्रकीं िा ोींद िा काययस्थगीत 
असयांयाचल सहकारी सींस्था अचधननयम १९६० चल कलम १०२ अन्ियल अिसायकाचल अींतररम 
आदल  काढलल आहलत. 
     सहकारी गहृ ननमायण सींस्थाींच्या सींदभायत ट्रदनाींक ३० माचय, २०१६ रो्ी पररपरक 
ननगयसमत कल लल आहल. त्या अन्ियल सहकारी गहृननमायण सींस्थाींनी सींोींचधत ननोींधकाींनी ननहश्चत 
कल ललयांया कालािधीत रु्ीची पुतयता कल यांयास त्या त्या गहृननमायण सींस्थाींचल अिसायकाींचल अींतररम 
आदल  मागल घलण्यात यलतील. काययिाहीस विलींो झाललला नाही. 
 

___________ 
 
 



वि.प. १ (26) 

मिाराष्ट्र प्रदषुण ननयां्ण मांडळािर (एमपीसीबी) िायद्यानसुार आिश्यि  
असले्या पुणय सदस्याांची ननयुक्ती न झा्याबाबत  

(३६)  १८५८५ (२९-०४-२०१६).   डॉ.अपूिय हिरे : हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१५ रोजी सभागिृाच्या 
पुंलािर ठेिण्यात आले्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि 
१०४६५ ला हदले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१)  महाराषर प्रदषुण ननयींरण मींिळािर (एसपीसीोी) कायद्यानुसार आिश्यक असललयांया पुणय 
सदस्याींचल ननयुक्ती प्रक्रक्रयेंतगयत, राज्याम यल काम करीत असललयांया स्थाननक प्राचधकरणाचल    
५ अ ासकीय सदस्य ि कृवष, उद्योग आणण व्यापार तसलच अन्य ट्रहत सींोींधाचल प्रनतननधीत्ि 
करणारल ३ अ ासकीय सदस्याींचल नलमणुकीोाोत  ासनस्तरािर सुरु असललली काययिाही पुणय 
झाली आहल काय; 
(२) असयांयास, राज्यात पयायिरणाचा खालाित असललला स्तर प्यन्यािर तसलच  ाललय 
विद्याथीपासून सामान्य ्नतलच्या आरोग्यािर होणारा प्रनतकुल पररणाम पाहता, पयायिरण 
ननयमाींची कठोर अींमलो्ािणी होणलचल अनुषींगानल पुणय सदस्याींची ननयुक्ती ि अन्य उपाय 
करण्याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३)  नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत तसलच सदरहु काययिाही कल व्हापयतं पूणय होणल 
अपलक्षक्षत आहल ? 
 

श्री. रामदास िदम (१९-०८-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
(३) महाराषर प्रदषूण ननयींरण मींिळािर कायद्यानुसार आिश्यक असललयांया सदस्याींच्या 
ननयुक्तीोाोतचा प्रस्ताि  ासन स्तरािर विचाराधीन आहल.  ासनाची मान्यता प्राप्त होताच 
सदर ननयुक्त्या करण्यात यलतील. 

___________ 
 

राज्यातील ग्रामीण ि आहदिासी भागात राष्ट्रीय ि उच्च शशक्षण  
अशभयान (RUSA) िी योजना राबविण्याबाबत 

(३७)  १८५८९ (२९-०४-२०१६).   डॉ.अपूिय हिरे : हदनाांि २० एवप्रल, २०१५ रोजी सभागिृाच्या 
पुंलािर ठेिण्यात आले्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि मधील प्रश्न क्रमाांि २८२७ 
ला हदले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तां् शशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ग्रामीण ि १०० ्क्कल  आट्रदिासी भागातील क्रकमान २५ ्क्कल  विद्याथी उच्च स क्षणाकिल 
िळलल पाट्रह्ल, असल उट्रद्दष् ठलिून उच्च स क्षणाचा आिाका िाढविण्यासाठी राोविण्याींत यलत 
असललयांया ‘‘राषरीय उच्च स क्षण असभयान’’ (RUSA) या यो्नलच्या ननकषाप्रमाणल प्रकयांप 
आखण्याची सुरु असललली काययिाही पुणय झाली आहल काय, 
(२) असयांयास, ननकषाप्रमाणल राज्य  ासनाकिून क्रकती महाविद्यालयाींचल प्रस्ताि कें द्र 
 ासनाकिल मान्यतलसाठी पाठविण्यात आलललल आहलत त्यापैकी क्रकती प्रस्तािाींना मान्यता ि 
अनुदान मीं्ुर झालललल आहल, 
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(३) अद्याप यो्नलच्या ननकषाप्रमाणल प्रकयांप आखण्याची काययिाही पुणय झाललली नसयांयास ती 
कल व्हापयतं पूणय होणल अपलक्षक्षत आहल ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२४-०८-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) सदर यो्नेंतगयत १) महाविद्यालयाींचल समूह विद्यापीठाींम यल रुपाींतर करणल. 
    २) विद्यापीठाींना भौनतक सोयी-सुविधा पुरविणल. 
    ३) महाविद्यालयाींना सोयी-सवुिधा या घ्काखाली ११ प्रस्तािाींपैकी ५ प्रस्ताि. 
    ४) स क्षक सींिगायची गुणित्ता ि कौ यांय िाढीसाठीचा १ प्रस्ताि. 
    ५) निोपक्रम ि गुणित्ता विषयक सुधारणा या घ्काींतगयत सादर कल लललल ७ प्रस्ताि मी्ं ूर 
करण्यात आलल असून त्यासाठी रुपयल २७१ को्ी अनुदान मी्ं ूर करण्यात आलल आहल. 

___________ 
 

पुणे विद्यापीठाचे विभाजन िोिून नाशशि येथ ेस्ितां् विद्यापीठ स्थापन िरणेबाबत 
  

(३८)  १८५९१ (२९-०४-२०१६).   डॉ.अपूिय हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ११८९८ ला हदनाांि ७ 
डडसेंबर, २०१५ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभायत सन्माननीय उच् च ि तां् शशक्षण मां्ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विद्यापीठाींचल विभा्न करण्यासींदभायत िॉ.राम ताकिलल याींचल अ यक्षतलखाली 
नलमललयांया ससमतीच्या  ासनास प्राप्त झाललयांया अहिालािर  ासनानल ननणयय घलतला आहल काय, 
(२) असयांयास, ननणययाचल सियसाधारण स्िरुप काय आहल ि मुींोईसह कोण-कोणत्या 
विद्यापीठाींचल विकें द्रीकरण करण्याचल  ासनानल ठरिलल आहल आणण त्यानुषींगानल पुढल कोणती 
काययिाही करण्याींत आली िा यलत आहल, 
(३) साविरीोाई फुलल पुणल विद्यापीठाींतगयत असललली महाविद्यालयाींची ८०० पलक्षा अचधक 
असललली सींया विचारात घलता, पुणल विद्यापीठाचल विभा्न करून नास क यलथल स्ितींर 
विद्यापीठ स्थापन करणलोाोत  ासनाचल धोरण ि भुसमका काय आहल, 
(४) अद्यापी, उक्त अहिालािर ननणयय घलण्यात आला नसयांयास ही काययिाही कल व्हापयतं होणल 
अपलक्षक्षत आहल ? 
  
श्री. विनोद तािड े (०१-०९-२०१६) : (१) ि (२) ज्या विद्यापीठाींम यल सींलग्नीत 
महाविद्यालयाींची सींया ५०० पलक्षा अचधक आहल. त्याींचल विभा्न करुन राज्यात निीन 
विद्यापीठल स्थापन करािी क्रकीं िा पदिी स्तरािरील विद्या्यांच्या परीक्षा घलण्यासाठी एक स्ितींर 
मींिळ स्थापन करािल ि पदव्युत्तर आणण सीं ोधनाचल कायय विद्यापीठाकिल ठलिािल याोाोत 
 ासनास सयांला दलण्यासाठी िॉ.राम ताकिलल याींच्या अ यक्षतलखाली घ्ीत कल ललयांया ससमतीनल 
अहिाल  ासनास सादर कल ला आहल. सदर ससमतीनल सादर कल ललयांया अहिालाम यल उपकें द्राकररता 
ननहश्चत कराियाची पदल तसलच उपकें द्राकररता यलणारा एकूण खचय या ोाोी अचधक स्पष् 
करण्याकररता िॉ.योगानींद काळल याींच्या अ यक्षतलखाली  ासन ननणयय ट्रदनाींक २८/४/२०१५ 
अन्ियल ससमतीची स्थापना करण्यात आली आहल. िॉ.काळल ससमतीनल त्याींचा अहिाल  ासनास 
ट्रदनाींक २३/०२/२०१६ रो्ी सादर कल ला असून  ासन स्तरािर विचाराधीन आहल. 
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(३) पुणल विद्यापीठाचल नास क यलथल उपपररसर कें द्र ननमायण करण्याोाोतचा प्रस्ताि विचाराधीन 
आहल. नास क यलथल स्ितींर विद्यापीठ स्थापन करण्याोाोत कोणताही ननणयय झाललला िा 
विचाराधीन नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

नागपूर येथील विधीमांडळ अधधिेशन िालािधीत शासकिय िायायलयात  
शुध्द पाण्यािररता लािलेली यां् ेबांद अस्याबाबत 

(३९)  १८६५८ (२७-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय साियजननि 
बाांधिाम (साियजननि उपक्रम िगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर यलथील विधीमींिळ अचधिल न कालािधीत  ासक्रकय कायायलयात  ु द पाण्याकररता 
यींरल लािण्यात आली होती, हल खरल काय, असयांयास क्रकती यींरल लािण्यात आली ि त्यािर क्रकती 
रक्कम खचय करण्यात आली, 
(२) असयांयास, उक्त प्रकरणी   ुद पाणी यींरल ोींद असयांयाची तक्रार करण्यात आली होती 
काय, त्यािर  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१९-०८-२०१६) : (१) हल खरल आहल. 
(२) अचधिल न कालािधीत महत्त्िाचल  ासकीय कायायलयाम यल  ु द पाण्याकररता एकूण     
६० यींरल लािण्यात आललली असनू त्यािर रुपयल १२,२३,४००/- इतकी रक्कम खचय करण्यात 
आली आहल. उक्त  ु द पाण्याची यींरल सुहस्थतीत असून कायायहन्ित आहलत. उक्त प्रकरणी  ु द 
पाणी यींरल ोींद असयांयाची तक्रार प्राप्त झाललली नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

मौज ेभुंसािांगी ताांडा (ता.जज.हिांगोली) येथील स्मशानभूमी मधील अनतक्रमण िुंविणेबाबत 
(४०)  १८७२२ (२७-०४-२०१६).   श्री.जयांत पाुंील :  सन्माननीय मिसूल मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ्ल भ्सािींगी ताींिा (ता.ह्.ट्रहींगोली) यलथील स्म ानभूमीम यल अनतक्रमण करण्यात आलल 
आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, याोाोत स्थाननक ग्रामस्थाींनी तहसीलदार याींच्याकिल तक्रार दाखल करूनही 
अनतक्रमण ह्विलल ्ात नाही, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, स्म ानभूमीकिल ्ाण्याचा मागय ोींद झायांयानल अनतक्रमण करणाऱ्याींविरुद्ध 
कारिाई करण्याोाोत तसलच सदरहू अनतक्रमण ह्विण्याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली 
िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१९-०८-२०१६) : (१) मौ.भ्सािींगी ताींिा, ता.ह्.ट्रहींगोली यलथील 
स्म ानभमूीम यल अनतक्रमण कल यांयाची ोाो ननद यनास आली नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

 
देि्र (ता.अशलबाग, जज.रायगड) जमातुि मुजस्लम समाजासाठी  

दर्नभूमीची जागा शमळणेबाबत 
  

(४१)  १८७२५ (२७-०४-२०१६).   श्री.जयांत पाुंील :  सन्माननीय मिसूल मां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौ्ल दलिघर (ता.असलोाग, ह्.रायगि) यलथील स.नीं. ४६७ यलथील ्ागलिर ्मातकु 
मुहस्लम समा्ाची दफनभूमी पूिायपार पासनू अहस्तत्िात आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सदर ्ागलची िन विभागामाफय त मो्णी करून दफनभूमीची ्ागा महसूल 
विभागाकिून िन विभागाकिल िगय करणार आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, अहस्तत्िात असललली दफनभमूीची ्ागा िगळून इतर क्षलर िन विभागाकिल िगय 
करण्यात यलणार आहल काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२९-०८-२०१६) : (१), (२) ि (३) मौ्ल दलिघर, ता.असलोाग यलथील 
ग.नीं.४६७ (क्षलर ४३-७३.६० हल.-आर.) ही  ासकीय गुरचरण ्मीन असून सदर ्समनीम यल 
मुहस्लम लोक दफन विधी करतात. परींत ुसदर ्मीन  ासनानल ्मातुक मुहस्लम समा्ास 
दफनविधीसाठी िा्प कल ललली नाही. सदर गुरचरण ्ागलपैकी ३१-४१.३५ हल. आर. इतकल  क्षलर 
निी मुींोई आींतरराषरीय विमानतळाच्या प्रकयांपासाठी आिश्यक िन ्समनीच्या ोदयांयात 
पयाययी िनीकरणासाठी िन विभागाकिल िगय करण्यात आलल आहल. उियररत ्समनीपकैी ३ हल. 
आर ्मीन दफनभमूीसाठी समळण्याोाोत ्मातकु मुहस्लम समा्ानल मागणी कल ली असनू 
त्याोाोत  ासनाच्या प्रचसलत धोरणानुसार उचचत ननणयय घलण्यात यलईल. 

___________ 
 
 

गोळेगाि (जज.औरांगाबाद) येथील पशुिवद्यिीय दिाखा याची इमारत दरुूस्त िरण्याबाबत  
तसेच पशुिवद्यिीय अधधिाऱयाांची ननयुक्त िरण्याबाबत 

 
(४२)  १८८२७ (२७-०४-२०१६).   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय पशुसांिधयन 
मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाोाद ह्यांमयातील गोळलगाि यलथील प ुिैद्यकीय दिाखान्याची इमारत मोिकळीस 
आली असून सुमारल एक िषायपासून प ुिैद्यकीय अचधकारी नसयांयानल यलथील गोपालकाींची 
गैरसोय होत असयांयाचल माहल ्ानलिारी, २०१६ म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल आहल, हल 
खरल आहल काय, 
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(२) असयांयास, सदर दिाखान्याची इमारत दरुुस्त करुन यलथल कायमस्िरुपी िैद्यकीय अचधकारी 
ननयुक्ती करण्याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
श्री. मिादेि जानिर (२९-०७-२०१६) : (१) हल खरल नाही, 
     सदर दिाखान्यातील प धुन पययिलक्षकाचल पद ररक्त आहल. त्यामुळल लगतच्या 
प ुिैद्यकीय दिाखाना, स िना यलथील प ुधन पययिलक्षकाकिल  अनतररक्त काययभार  सोपिून 
गोळलगाि यलथील ि काययक्षलरातील गोपालकाींच्या प ुधनास प ुिैद्यकीय सलिा पुरविण्यात यलत 
आहलत. 
(२) सदर दिाखान्याची इमारत दरुुस्ती सन २०१६-१७ म यल स्िलच्छाननधी अींतगयत करण्यात यलईल. 
     प ुसींिधयन विभागात ररक्त पदल भरण्याची प्रक्रक्रया सुरु असून प ुिैद्यकीय दिाखाना 
श्रलणी-२ गोळलगाि, ह्. औरींगाोाद यलथील प ुधन पययिलक्षकाचल ररक्त पद भरण्यात यलईल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

गोिधयन (ता.ररसोड, जज.िाशशम) येथे अनसुूधचत जातीिररता मांजूर  
झाले्या ्रिुलािररता िाढीि गािठाण जमीन मांजूर िरण्याबाबत 

(४३)  १८८८० (२७-०४-२०१६).   श्री.िररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मदत ि 
पुनियसन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ररसोि (ह्.िास म) तालुक्यातील गोिधयन यलथल अनुसूचचत ्ातीकररता मीं्ूर झाललयांया 
घरकुलाकररता िाढीि गािठाण ्मीन मी्ं ूर करुन ्ागा उपलब्ध करुन द्यािी अ ी मागणी 
मानिी हक्क असभयान या सींघ्नलनल ह्यांहाचधकारी िास म याींना ननिलदन ट्रदलल असयांयाचल माहल 
्ानलिारी, २०१६ म यल िा त्यादरम्मयान ननद यनास आलल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, उक्त ननिलदनािर ननणयय घल न मागासिगीयाींना असणाऱ्या घरकुलासाठी ्ागा 
उपलब्ध करुन दलण्याोाोत  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२७-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) िास म ह्यांमयातील ररसोि तालुक्यातील सचचि/सरपींच, ग्रामपींचायत गोिधयन याींनी 
घरकुल ोाींधकामाकररता ्ागा उपलब्ध करुन दलण्याोाोत कल ललयांया अ्ायनुसार तहससलदार 
ररसोि याींच्या कायायलयाकिून मागणी कल ललली ्ागा मो्णीकररता उप अचधक्षक, भूसम 
असभललख, ररसोि याींना कळविण्यात आलल आहल. या प्रकरणी आिश्यक कागदपराींची पूतयता 
करुन घलण्याची काययिाही सुरु आहल. कागदपराींची पूतयता झायांयानींतर ननयमानुसार ्ागा मीं्ूर 
करण्याोाोतची काययिाही करण्यात यलईल. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

__________ 
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मुांबईतील मित्िािाांक्षी िोस्ुंल रोड प्रि्पाबाबत 
(४४)  १९५८१ (०२-०७-२०१६).   अॅड.अननल परब, श्री.िेमांत ुंिले, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाुंील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बगे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४७५९ ला हदनाांि २३ माचय, २०१६ रोजी हदले्या उत्तराच्या सांदभायत : सन्माननीय मुख्यमां्ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींोई पहश्चम उपनगरातील िाहतूक कडािी कमी करण्यासाठी कोस््ल रोिचा महत्िाकाींक्षी 
प्रकयांप मुींोई महापासलका उभारत आहल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, या प्रकयांपातील िाींद्रल ि काींट्रदिली या दसु-या ्प्प्याचल ोाींधकाम करण्याची 
तयारी राज्य रस्तल विकास महामींिळानल महापासलकल किल व्यक्त कल ली आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, याोाोत  ासनानल कोणता ननणयय घलतला िा घलण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१४-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ि (४) याोाोत महानगरपासलकल नल प्रथमत: ननणयय घलणल आिश्यक आहल. सद्य:हस्थतीत 
 ासनानल ननणयय घलणलची ोाो उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

 
सिय शशक्षा अशभयानासाठी उपलदुध ि घन हदले्या ननधीतील अखधचयत राहि्याबाबत 

(४५)  १९६३८ (२३-०८-२०१६).   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री. नारायण राणे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  ाळाींसाठी लागणाऱ्या िगयखोयांया, ननिासी, िसनतगहृल, इतर सोयी-सुविधा, गणिल , 

पुस्तकल  आदी उपलब्ध करुन दलण्याची ्ोाोदारी सिय स क्षा असभयानाद्िारल पार पािली ्ातल हल 
असभयान महाराषर मा यसमक स क्षण पररषदलच्या अींतगयत चालतल, हल खरल आहल काय, 

(२) असयांयास, सिय स क्षा असभयानासाठी सन २०१५-१६ या  ैक्षणणक िषायसाठी राज्यातील ३४ 

ह्यांमयाींसाठी कें द्राकिून ९४१ को्ी २५ लाखाींची तरतूद करण्यात आली होती, त्यापैकी ७५ ्क्कल  
ननधी माहल ्ानलिारी, २०१६ अखलरपयतं खचय झायांयानल उियररत २३० को्ीचा ननधी अखचचयत 
राट्रहला असयांयाचल ट्रदनाींक २९ एवप्रल, २०१६ रो्ी िा त्यासुमारास ननद यनास आलल आहल, हल ही खरल 
आहल काय, 

(३) असयांयास, कें द्र सरकारनल मागील िषायतील अखचचयत ननधीमळुल या िषी सन २०१६-१७ म यल 
राज्याला १५ तल २० को्ीपलक्षा कमी ननधी उपलब्ध करुन दलण्यात आला असयांयाचल तसलच 
राट्रहललला ननधी कें द्र  ासनाकिल परत पाठविण्याोाोत (surrender) राज्य प्रकयांप सींचालकाींना 
ननदल  ट्रदलल असयांयाचलही ननद यनास आलल आहल, हल ही खरल आहल काय, 

(४) असयांयास, सदरहु ननधी अखचचयत राहण्याची कारणल काय, ि त्यास ्ोाोदार कोण आहलत 
याोाोत चौक ी करण्यात आली आहल काय, चौक ी काय आढळून आलल, 
(५) तसलच सदर ननधी अखचचयत राहण्यास ्ोाोदार असणाऱ्याींिर कारिाई करण्याोाोत  तसलच 
 राट्रहललला ननधी रुपयल २३० को्ी कें द्र  ासनास परत पाठविण्याोाोत (surrender) कोणती 
काययिाही कल ली  आली िा करण्यात यलत आहल तसलच सन २०१६-१७   म यल प्रत्यक्षात क्रकती ननधी 
प्राप्त झाला आहल ? 
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श्री. विनोद तािड े (१९-१०-२०१६) : (१) सिय स क्षा असभयान महाराषर प्राथसमक स क्षण 
पररषलदच्या अींतगयत चालविलल ्ातल. 
(२) ि (३) हल खरल आहल. 
(४) ि (५) प्रश्न उदभित नाही  ासनामाफय त रु. ६०३.६९ को्ी इतका ननधी प्राप्त 
झाला आहल.  
 

___________ 
 

 मुांबईतील बोरीिली येथील खुंाि शमलची जागा शासनाने  
एमएमआरडीएच्या तादुयात हद्याबाबत 

(४६) ३९०९८ (१६-०५-२०१३). श्री.िेमांत ुंिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयिांतराि जाधि,       
श्री. किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाुंील : सन्माननीय मुख्यमा्ं ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) मुींोईतील ोोरीिली यलथील ख्ाि समलची ्ागा  ासनानल एमएमआरिीएच्या ताब्यात 
नुकतीच ट्रदली आहल, हल खरल आहल काय,  
(२) असयांयास, या ्ागलिर कोणता प्रकयांप राोविण्यात यलणार आहल, 
(३) या प्रकयांपाच्या कामास कल व्हा सुरुिात करण्याींत यलणार आहल ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस  (१०-०८-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदर ्मीन प्राचधकरणाच्या भािलतत्िािर घरल ोाींधणल या प्रकयांपासाठी प्राचधकरणास 
हस्ताींतर झाललली आहल. 
(३) प्रस्तुत प्रकरणी न्यायप्रविष् असयांयानल कामास सुरुिात झाललली नाही. 

___________ 
 

वपांपरी-धचांचिड मिानगरपाशलिा के्ष्ातील उद्योग बांद पडून उद्योगाच्या  
जागेिर ननिासी गिृ प्रि्प उभारण्यात येत अस्याबाबत 

 
(४७) ४३२०३ (३०-०८-२०१३). ॲड. जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) वपींपरी-चचींचिि महानगरपासलका क्षलरातील उद्योग ोींद पिून उद्योगाच्या ्ागलिर ननिासी 
गहृ प्रकयांप उभारण्यात यलत आहलत, हल खरल आहल काय,  
(२) असयांयास, या प्रकरणी  ासनानल चौक ी कल ली आहल काय, 
(३) असयांयास, चौक ीत काय आढळून आलल, तद्नुसार कीं पन्या ोींद पिून कामगार ोलरो्गार 
हो  नयलत म्महणून  ासनानल कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२६-०७-२०१६) : (१) होय, आतापयतं वपींपरी-चचींचिि 
महानगरपासलकल माफय त एकूण ४६ प्रकरणी औद्योचगक विभागाचल ननिासी विभागात रुपाींतर 
कल लललल आहल. त्यापैकी ोहुताीं ी ्समनीिर कोणतलही उद्योगधींदल नसून सदर ्ागा पूणयत: 
मोकळया होत्या यापैकी फक्त ४ ट्रठकाणी उद्योगधींदल सुरु असललयांया ्समनीचल क्षलरफळ ०.२३६ 
चौ.क्रक.मी. आहल. एकूण औद्योचगक क्षलरफळाचा विचार करता सदरचल क्षलर एकूण औद्योचगक 
क्षलराच्या २% आहल. 
(२) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
 

 
पुणे शिरात वपण्याच्या पाण्याचा पुरिठा िरणेबाबत 

 

(४८) ४५६८५ (२०-०१-२०१४). ॲड. जयदेि गायििाड : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणल  हराच्या िाढत्या विस्ताराच्या प्रमाणात पुण्याच्या सिय भागात वपण्याच्या पाण्याचा 
पुरिठा गत तीन िषायपासनू योग्य प्रमाणात होत नाही, काही भागात एकिलळच पाणी समळतल 
तर काही भागात दोनिलळा पाणी समळतल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, त्याची कारणल काय आहलत, 
(३) तसलच पुणल  हराच्या िाढत्या विस्तारीकरणाच्या प्रमाणात नागरीकाींना वपण्याच्या पाण्याचा 
पुरिठा करण्याोाोत कोणती काययिाही कल ली िा करण्यात यलत आहल, 
(४) अद्याप कोणतीच काययिाही कल ली नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२६-०९-२०१६) : (१) हल अीं त: खरल आहल. 
(२) पुणल  हराींची भौगोसलक रचनलमुळल सिय ट्रठकाणी समान पाणीपुरिठा करणल खालील 
कारणाींमळुल अिचणीचल होतल. 

१) पुणल  हराच्या उींच भागाम यल पाणी साठिण क्षमता कमी असयांयानल एकिलळस 
पाणी पुरिठा करण्यात यलतो. सखल भागाम यल गुरुत्िनसलकल द्िारल स या सिय ट्रठकाणी एक 
िलळ, एक ट्रदिस आि पाणीपुरिठा करण्यात यलत आहल, 

२) पुणल  हराच्या गािठाण भागाम यल ्लवितरण व्यिस्था पुणयपणल सक्षम असयांयानल 
यलथल दलखील दोन िलळलस पाणीपुरिठा करण्यात यलतो. 

३) तसलच सन १९९७ पासनू पुणल  हराच्या हद्दीम यल २३ गािाींचा नव्यानल समािल  
झाललला असयांयानल सदरील गािाींचा दलखील पाणीपुरिठा करण्याची ्ोाोदारी पुणल 
महानगरपासलकल िर आहल. 

४) पुणल  हराच्या आ् ू ोा्सू ५ क्रक.मी. अींतराचल आत गािाींना दलखील पुणल 
महानगरपासलकल माफय त काही प्रमाणात पाणीपुरिठा करण्यात यलतो. 
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(३) लोकसींयलसाठी आिश्यक पाणीपुरिठा यो्ना तयार करण्यात आली असून, पुणल  हरात 
समान पाणी िा्प करण्याच्या दृष्ीनल आिश्यक वितरण व्यिस्था, दाोनसलका ि १०३ 
पाण्याच्या ्ाक्या ोाींधण्याचल ननयसो्न आहल. रुपयल २८१८ को्ीच्या यो्नलस पुणल 
महानगरपासलकल ची मान्यता झाललली आहल. त्यापैकी ८२ पाण्याच्या ्ाक्याींची ननविदा 
मागविण्यात आललली असून, सदरचल काम लिकरच सुरु करण्यात यलणार आहल. तसलच उियरीत 
कामासाठी क्यरुपानल ननधी उभारण्यासाठी मुय सभा ठराि क्र. ९९, ट्रदनाींक ८.६.२०१६ अन्ियल 
मान्यता समळाललली असून, यासाठी क्य उभारण्याची प्रक्रक्रया सुरु आहल. 
(४) प्रश्न उदभित नाही. 

___________ 
 
 

अमरािती-औरांगाबाद एक्सप्रेस िायिे दरुूस्ती िरण्याबाबत 
 

(४९) ४६५३४ (२०-०१-२०१४). श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात  ैक्षणणक सींस्था क्रकीं िा कुठयांयाही सलिाभािी सींस्थाींना मालमत्ता कर ि विद्युत 
ोील हल कमस ययल दरानल आकारलल ्ातल, हल खरल आहल काय, 
(२) असयांयास, सलिाभािी सींस्था क्रकीं िा  ैक्षणणक सींस्था समा्ाम यल स क्षण िा इतर 
उपक्रमाद्िारल प्रोोधनाचल काम करतात अ ा सींस्थाींना मालमत्ता कर ि िी् ोील आकारताना 
घरगुती िापराच्या दरानल आकारण्यासींदभायत  ासनानल काय ननणयय घलतला आहल, 
(३) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस  (०२-०९-२०१६) : (१) हल अीं त: खरल आहल. 

 ोहृन्मुींोई, निी मुींोई, पुणल, औरींगाोाद, चींद्रपूर ि इतर महानगरपासलका ि 
नगरपासलका क्षलरातील मराठी  ाळाींना ननिासी दरानल मालमत्ता कराची आकारणी 
करण्यात यलतल. 

 नागपूर महानगरपासलका क्षलरातील धमयदाय/ ासकीय अनुदाननत  ाळाींना ननिासी 
दरानल ि इतर सिय  ाळाींना मालमत्ता कर ननिासी दराच्या दपु्प् दरानल आकारण्यात 
यलतो. 

 सोलापूर महानगरपासलका क्षलरात कमस ययल दरानल मालमत्ता कर आकारण्यात यलतो 
 वपींपरी चचींचिि महानगरपासलका क्षलरातील मराठी  ाळाींना बोगर ननिासी दरापलक्षा 
अधाय दरानल मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात यलतल.  

 उक्त िस्तूहस्थती पाहता नगरपासलका ि महानगरपासलका  ैक्षणणक ि सलिाभािी 
सींस्थाकिून िलगिलगळया दरानल मालमत्ता कर आकारत असयांयाचल आढळून यलतल. 

 महाराषर राज्य विद्युत ननयामक आयोगाच्या ट्रदनाींक २६.०६.२०१५ च्या 
सुधारणानुसार लघुदाो ि उच्चदाो िगयिारी करुन त्याम यल (१) सािय् ननक सलिा-
 ासकीय सींस्था ि इहस्पतळल (२) सािय् ननक-सलिा इतर असल दोन उपिगयिारी करुन 
त्यासाठी वि् ुयांकाचल दर ननहश्चत कल लललल असून त्याप्रमाणल आकारणी कल ली ्ातल. 

(२) राज्यातील नगरपररषदा ि महानगरपासलका या स्िायत्त स्थाननक स्िराज्य सींस्था असनू 
मालमत्ता कर हा त्याींच्या उत्पन्नाचा महत्िाचा स्रोत आहल. मालमत्ता कराची आकारणी 
त्याींना लागू असललयांया अचधननयमान्ियल विहीत अचधकारानुसार कल ली ्ातल. 
(३) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 

___________ 
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अमरािती-औरांगाबाद एक्सप्रेस िायिे दरुूस्ती िरण्याबाबत 
 

(५०) ४६६६७ (२७-०१-२०१४). श्री.गोपीकिशन बाजोररया : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, ोलुिाणा, िास म ह्यांमयातील नगरपररषदलच्या विभाग आराखियासींदभायत 
आ्तागायत कोणतीच काययिाही करण्यात आललली नाही, हल खरल आहल काय, 
(२)  ासनाच्या प्रचसलत ननयमानुसार १० िषायम यल निीन आराखिा तयार करणल गर्लचल 
असताना आता सदर मुदत ही २० िषायची कल ललली असतानाही अद्याप विकास आराखिा तयार 
करण्यात आललला नाही, हल खरल आहल काय, 
(३) असयांयास, उक्त विकास आराखिा तयार करण्यास विलींो लागत असयांयामुळल विकास 
ननयमािलीचल उयांलींघन करुन मोठया प्रमाणात अनचधकृत ोाींधकाम होत आहल, हल ही खरल आहल काय, 
(४) असयांयास, याोाोत  ासनानल चौक ी कल ली आहल काय, त्यात काय आढळून आलल, 
(५) तद्नुसार उक्त विकास आराखिा तात्काळ तयार करुन त्यािर अींमलो्ािणी करण्याोाोत 
 ासन स्तरािर कोणती काययिाही करण्यात यलत आहल, 
(६) नसयांयास, विलींोाची कारणल काय आहलत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस  (१७-०७-२०१६) : (१) नाही. 
(२) महाराषर प्रादलस क ि नगर रचना अचधननयम १९६६ च्या कलम ३८ च्या तरतूदीनुसार २० 
िषायतून क्रकमान एकदा विकास यो्ना सुधाररत करणल अपलक्षक्षत असनू विकास यो्ना अींमलात 
आयांयाच्या ट्रदनाींकापासनू २० िषे पूणय होण्यापूिी तीन िष े अगोदर विकास यो्ना सुरु 
करण्याची प्रक्रक्रया सुरु करण्याींत यािी असल ननदल  महाराषर प्रादलस क ि नगर रचना 
अचधननयम, १९६६ च्या कलम १५४ अन्ियल सिय ननयो्न प्राचधकरणल/सिय वि लष ननयो्न 
प्राचधकरणल याना  ासन ननणयय, ट्रदनाींक २/२/२०१२ अन्ियल दलण्याींत आलललल आहलत. 
(३), (४) ि (५) अनचधकृत ोाींधकामाविरु द कारिाई करण्याची ्ोाोदारी सींोींचधत ननयो्न 
प्राचधकरणाची असून महाराषर प्रादलस क ि नगर रचना अचधननयम १९६६ च्या तरतूदीनुसार 
प्रचसलत प दतीचा अिलींो करुन विकास आराखिा तयार करण्यासींोींधीचल ननदल   ासनानल 
यापूिीच ट्रदनाींक २/२/२०१२ ट्रदलललल आहलत. 
(६) प्रश्न उद्भ ाित नाही. 
 

___________ 
 
 
 

 
 

विधान भिन :  
नागपूर. 

  उत्तमशसांग चिाण 
सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
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