
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
 
 
 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 

चौथे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 

___________ 
 

िुडाळीचा पाडा (ता.जव्हार, जज.पालघर) या ओझर ग्रामपांचायत हद्दीतील 
गािामधील आहदिासी तरुणाांना मनरेगाांतगगत िामे देण्याबाबत 

 

(१) ६९०७ (३१-०७-२०१५). आकिग .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊर्ग  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररसस ांग राठोड : सन्माननीय 
रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ओझर ग्रामपींचायत हद्दीतील कुडाळीचा पाडा (ता.जव्हार, जज.पालघर) या 
आदिवासी वस्तीतील तरुणाींनी तहससलिाराींना पत्र पाठवनू मनरेगाींतगगत कामे 
िेण्याची ववनींती केल्याच ेमाहे एविल, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदिवासी तरुणाींना मनरेगाींतगगत काम े िेण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल (२७-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
 माहे एविल, २०१५ मध्ये झालेल्या सामाजजक अींकेक्षणाच्या 
जनसनुवाई मध्ये माहे जानेवारी, २०१४ मध्ये कामाची मागणी केली 
असल्याचे आरोहन सींस्था, मोखाडा याींनी ननिर्गनास आणून दिले होत.े 
(२) सन २०१४ मध्ये ओझर ग्रामपींचायत हद्दीतील कुडाळीचा पाडा (कुीं डाचा 
पाडा) गावातील मजुराींचा काम मागणी अजग ग्रामसेवक, ग्रामपींचायत ओझर 
याींनी तहसील जव्हार कायागलयात दिनाींक १५/०१/२०१४ रोजी सािर केला 
होता. त्यानसुार तहसीलिार जव्हार याींनी सींबींधित यींत्रणाींना कामे सरुु 
करण्यासाठी दिनाींक १५/०१/२०१४ रोजी लेखी पत्र िेवनू कामे सरुु 
करण्याबाबत सचूना दिलेल्या होत्या. सिर सचुनाींिमाणे वनपररक्षेत्र अधिकारी, 
सावा याींनी सिर मजुराींना दिनाींक ३१/०१/२०१४ त े ०६/०२/२०१४ या 
कालाविीत तु् क समतल चराचे काम उपलब्ि करुन दिले होत े व या 
कामाचे ई-मस््र जनरे् केलेले होत.े पींरत ु सिर काम वनपटे्टिारक याींच्या 
क्षेत्रात येत असल्याने व वनपटे्टिारक काम करण्यास मनाई करत असल्याने 
मजुर कामावर जाऊ र्कले नाहीत. ग्रामरोजगार सेवक, वनरक्षक, उपसरपींच 
तसेच काम मागणी केलेले मजुर याींनी या सींिर्ागत लेखी पींचनामा सािर 
केला. त्यानसुार सिर मजुराींना वन ववर्ागाकडून दिनाींक २८/०२/२०१४ त े
दिनाींक ०६/०३/२०१४ व दिनाींक ०७/०३/२०१४ त े दिनाींक १३/०३/२०१४ च्या 
कालाविीत ई-मस््र जनरे् करुन काम परुववण्यात आले. ई-मस््रवरील 
रक्कम रु. १.२६.९९०/- अिा करण्यात आली असनू ७८५ मनषुयदिन ननसमगती 
झाली आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शाळाांमध्ये उदुगभाषा विषय इयत्ता पाचिी  
पासनु सशििण्याच्या शासन ननणगयाबाबत 

(२) ९८२७ (०४-०८-२०१५). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील सवग र्ाळाींमध्ये उिूग र्ाषा हा ववषय एजच्िक ववषय इयत्ता   
५ वी पासनू म्हणून सन २०१५-१६ या र्कै्षणणक वषागपासनू सर्कववण्यात 
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येणार असल्याची घोषणा मा.अल्पसींखयाींक मींत्री महोियाींनी दिनाींक ८ मे, 
२०१५ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती र्ाळाींमध्ये उिुग र्ाषा हा ववषय सर्कववला जात आहे व 
त्यासाठी उिुग र्ाषा सर्कववणारे ककती सर्क्षक उपलब्ि आहेत व जािा ककती 
सर्क्षकाींची आवश्यकता लागणार आहे. 
(३) त्याचिमाणे उिूग र्ाषा सर्कवणारे सर्क्षक हे परेुर्ा िमाणात उपलब्ि 
नसल्यामळेु मा.अल्पसींखयाींक मींत्री याींनी उिुग ववषय सर्कववण्याच्या केलेल्या 
घोषणेची अींमलबजावणी सन २०१५-१६ या र्कै्षणणक वषागपासनू केली जाणार 
नाही, असे मा.र्ालेय सर्क्षण मींत्री याींनी जाहीर केले असल्याचे दिनाींक     
१४ मे, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाचे ननजश्चत िोरण काय आहे व 
सदय:जस्थतीत र्ासनाची ननजश्चत र्सुमका काय आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२९-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) याबाबत िोरणात्मक ननणगय िनतक्षािीन असल्याने सर्क्षक सींखया 
ननजश्चत करता येत नाही. 
(३) याबाबत िोरण ननजश्चत झालेले नसल्याने सन २०१५-१६ पासनू 
अींमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. 
(४) मराठी माध्यमातील र्ाळाींमिून उिुग र्ाषा ववषयाचे अध्यापन 
करण्याबाबत र्ालेय सर्क्षण व क्रीडा ववर्ागाने र्ासन ननणगय क्रमाींक अ्यास 
२११६/(ि.क्र.४३/१६) एस डी ४ दिनाींक ४ जुल,ै २०१६ ननगगसमत केला आहे. 
सिर र्ासन ननणगयान्वये राज्यातील १०० मराठी माध्यमाींच्या र्ाळेतील 
इयत्ता ६ वी ७ वी साठी उिुग हा ववषय सींयकु्त स्तरावर िायोधगक तत्वावर 
सरुु करण्यात मान्यता िेण्यात आली आहे. या ननणगयामळेु कोणतीही नवीन 
पिननसमगती होणार नाही. तसेच कोणतहेी मानिन/ अनिुान र्ासनामार्ग त 
अिा करण्यात येणार नाही. 
 

___________ 
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राष्ट्रीय आरोग्य िायगक्रमाांतगगत िें द्र शासनािडून ननधी प्राप्त होण्याबाबत 
 

(३) १३३५६ (२२-१२-२०१५). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािगजननि आरोग् य ि िुुुंांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राषरीय आरोग्य कायगक्रमाींतगगत कें द्र र्ासनाकडून अनेक योजना जाहीर 
केल्या जातात व कालाींतराने राज्याच्या ताब्यात दिल्या जातात. हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राषरीय अींित्व ननयींत्रण कायगक्रमाींतगगत कें द्रीय आरोग्य 
खात्याने तीन वषागपासनू ननिी दिला नसल्याने गरीब रुग्णाच्या मोतीबब ींि ू
र्स्त्रकक्रया रखडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ३ वषागपासनूचे कें द्राने रुपये ३५ को्ी राज्यास न 
दिल्याने र्स्त्रकक्रयेसाठी लागणारे सादहत्य ठेकेिाराने िेणे बींि केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२०-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात अपारांपररि ऊजाग एित्रत्रत धोरण राबविण्याबाबत 
 

(४) १६२५९ (२७-०४-२०१६). श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.रामराि िडिुत े: 
सन्माननीय ऊजाग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात एकीं िर ककती मेगावॅ्  वीज ननसमगती होत,े तसेच राज्याला ककती 
मेगावॅ्  वीजचेी आवश्यकता आहे, 
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(२) असल्यास, ककती मेगावॅ्  वीज राज्याला २४ तास वीजपरुवठा िेण्यासाठी 
कमी पडत आहे, याकररता ककती नवीन िकल्प िस्ताववत आहे, तसेच सौर 
िकल्प (अपारींपाररक ऊजाग) ककती व औजषणक ऊजाग िकल्प ककती आहेत, 
(३) असल्यास, औजषणक ऊजाग िकल्पास ककती ननिी उपलब्ि करुन दिला 
आहे, राज्यात ऊजाग िोरण २०१५, पयतं राबववल्यास ववजेच्या क्षते्रात राज्य 
सक्षम होईल काय ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (१७-१०-२०१७) : (१) सदय:जस्थतीत महाराषर 
राज्यातील महाननसमगती कीं पनीची एकूण स्थावपत वीज ननसमगती क्षमता १३६०२ 
मे. व.ॅ इतकी आहे. महाववतरण कीं पनीने सन २०१७-१८ कररता ३३,३१४ मे.व.ॅ 
इतक्या वीज परुवठयाकररता वीज ननसमगती कीं पन्याींसोबत करार केले आहेत. 
सन २०१६-१७ या वषी महाववतरणची कमाल मागणी सरासरी १९२०० त े
१९८०० मे.व.ॅ इतकी होती. 
(२) राज्यातील महाववतरणच्या वीज ग्राहकाींची पढुील चार वषागतील वीजचेी 
मागणी लक्षात घेऊन वीज ननसमगती िकल्पाबरोबर परेुर्ा वीज परुवठयासाठी 
दिघगकालीन वीज खरेिी करार केले आहेत. नतूनर्ील ऊजाग खरेिी बींिन पणूग 
करण्यासाठी महाववतरण कीं पनीने र्ासनाच्या अपारींपाररक ऊजाग िोरण 
अींतगगत ७१०९ मे. व.ॅ वीजेसाठी करार केलेले आहेत. तसेच महाननसमगती 
कीं पनीच्या वीज क्षमतावाढ कायगक्रमाींतगगत कोराडी, चींद्रपरू व परळी यातील 
िकल्पादवारे जानेवारी, २०१७ पयतं ३२३० मे.व.ॅ ची वाढ झालेली आहे. 
महाननसमगती कीं पनीचे २२६० मे.व.ॅ चे िोन औजषणक ववदयतु िकल्प पढुील 
पाच वषागत िस्ताववत असनू सौर ऊजाग िकल्पासींिर्ागत ननवविा िकक्रया सरुु 
आहे. 
(३) महाननसमगतीच्या सौर व औजषणक ववदयतु िकल्पाींसाठी एकूण रु. ६९३.२८ 
को्ी इतका ननिी सन २०१७-१८ साठी मींजूर करण्यात आला आहे. 
 

___________ 
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राष्ट्रीय िीज धोरणाांतील सधुारणाांना मांजूरी देण्याबाबत 

 

(५) १६८४२ (२७-०४-२०१६). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ऊजाग मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कें द्र र्ासनाने राषरीय वीज िोरणाींतील सिुारणाींना मींजूरी दिलेली असनू 
या िोरणानसुार २०२१-२२ पयतं सवांसाठी वीज समळेल या उदद्दष्ाने ॲक्र्न 
प्लॅन िेण्याचे आिेर् महाराषर राज्य वीज ननयमक आयोगाला या नववन 
िोरणाींतगगत माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान िेण्यात आलेले 
असनू राज्यातील अनेक दठकाणी ३० वषागहून अधिक जुन्या सींचाच्या दठकाणी 
या ननणगयाचा लार् होणे अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची वस्तजुस्थती काय आहे वा कें द्र र्ासनाच्या 
आिेर्ानसुार र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (१३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 कें द्र र्ासनाने सिुाररत राषरीय वीज िोरण अजनू मींजूर केलेले नसनू 
दिनाींक २१/०४/२०१६ रोजीचे सिुाररत राषरीय वीज िोरण अदयाप मसिूा 
स्वरुपात आहे. तथावप, कें द्र र्ासनाने राषरीय वीजिर िोरण दिनाींक 
२८/०१/२०१६ रोजी मींजूर केले असनू त्यामिील सेक्र्न ८ ववतरण अींतगगत 
२०२१-२२ पयतं सवांसाठी वीज समळेल या उदिष्ाने ॲक्र्न प्लॅन िेण्याच े
आिेर् राज्य ननयामक आयोगास दिले आहेत. यासींिर्ागत ३० वषागहून अधिक 
जुन्या सींचाकररता वीजननसमगती कीं पन्याींकररता कोणत्याही िकारचे ननिेर् 
अदयाप दिेले नाहीत. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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नाांदेड जजल्हयातील ग्रामीण रुग्णालयातील असवुिधेबाबत 

 

(६) १९१४४ (०२-०५-२०१६). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सािगजननि 
आरोग् य ि िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्ोकर (जज.नाींिेड) तालकु्यातील ग्रामीण रुग्णालयात सवुविा नसल्याने 
तथेील नागररकाींनी वारींवार तक्रार करुनही िर्ासनाकडून त्याींना मित होत 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१०-०८-२०१७) : (१) व (२) हे अींर्त: खरे आहे. 
 र्ोकर (जज.नाींिेड) तालकु्यातील ग्रामीण रुग्णालयात सवुविा नसल्याची 
तक्रार माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये िाप्त झाली आहे. िाप्त तक्रारीची 
िर्ासनाकडून चौकर्ी करण्यात आली असनू वदैयकीय अधिक्षक ग्रामीण 
रुग्णालय, र्ोकर याींना आवश्यक त्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

__________ 
 

राज्यात होणाऱ्या अपयशी विद्यार्थयाांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत 
(७) १९९८६ (२३-०८-२०१६). श्री.िवपल पाुंील : सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) िहावी/बारावी आणण अन्य परीक्षेच्या ननकालानींतर अपयर्ी ववदयार्थयांनी 
केलेल्या आत्महत्याींच्या सींखयेत यावषी वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ववदयार्थयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी र्ासनाने आतापयतं काय 
कायगवाही केली आहे, 
(३) वासर् ींग््न प्लॅन/ य.ुएस. ससुाईड विव्हेंर्न प्लॅनची अींमलबजावणी 
महाराषरात करण्याचे आश्वासन र्ासनाने वविान पररषिेत दिले होत,े 
त्याबाबत झालेल्या कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े(२९-०९-२०१७) : (१) नाही. 
(२) र्ाळा व कननषठ महाववदयालयातील ववदयार्थयागमिील ताणतणाव व 
आत्महत्या यावर उपाययोजना सचुववण्यासाठी ्ा्ा इजन्स््ट्यू्  ऑर् सोर्ल 
सायन्स, मुींबई याींच्या स्तरावर अ्यासग् स्थापन करण्यात आला होता. 
सिर अ्यासग्ाने सचुववलेल्या उपाययोजना र्ासनाच्या ववचारािीन आहे. 
(३) इयत्ता १० वी मध्ये नापास झालेल्या ववदयार्थयांसाठी ५०० माध्यसमक 
र्ाळाींमध्ये िायोधगक तत्वावर कौर्ल्य सेत ूकायगक्रमाची अींमलबजावणी सरुु 
आहे. यामध्ये नापास झालेल्या ववदयार्थयांना व्यवसाय सर्क्षण िेण्यासाठी 
िोत्सादहत करण्यात येत.े तसेच कौर्ल्य ववकासासाठी मागगिर्गन केले जात 
आहे. त्याचबरोबर इ. १० वी व इ. १२ वी च्या ननयसमत परीक्षेत अनतु्तीणग 
होणाऱ्या ववदयार्थयांसाठी रे्र परीक्षेचे आयोजन केले जात आहे. 
 

___________ 
 
अिोला येथील डॉ.पांजाबराि देशमखु िृषी विद्यापीठाच ेविभाजन िरुन निीन 

विद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत 
 

(८) २००७८ (२०-०४-२०१७). डॉ.अपिूग हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७०८६ ला 
हदनाांि ४ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अकोला येथील डॉ.पींजाबराव िेर्मखु कृषी ववदयापीठाचे ववर्ाजन करुन 
नवीन ववदयापीठ स्थापन करण्यासाठी र्ासनाने डॉ.बी. व्यींक्ेश्वरल ूयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या ससमतीने केलेल्या पाहणी िौऱ् यातील ससमतीचा 
मलु्याींकनाचा अहवाल दिनाींक २७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
र्ासनास सािर झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अहवालातील सर्र्ारर्ीींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सर्र्ारर्ीींच्या अनषुींगाने कृषी ववदयापीठाचे नवीन ववदयापीठ 
स्थापन करण्याबाबतच्या कायगवाहीची सदयःजस्थती काय आहे ? 
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श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (०९-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) ववववि सिुारणाींच्या अधिन राहून ववदयापीठे ववर्ाजनास मान्यता 
िेण्यात आली आहे. 
(३) ववदयापीठ ववर्ाजनाच्या अनषुींगाने आवश्यक मादहती मागववण्यात आली 
असनू र्ासन स्तरावर कायगवाही सरुु आहे. 
 

___________ 
 

सोलापरू शहरात (जज.सोलापरू) यांत्रमाग िामगाराने मोरछाप वपिळा रांग 
वपऊन आत्महत्या िेल्याबाबत 

 

(९) २०४१५ (२३-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय अन्न ि औषध 
प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सोलापरू जजल््यात (जज.सोलापरू) एक यींत्रमाग कामगाराने मोरिाप 
वपवळा रींग वपऊन आत्महत्या केली असल्याची घ्ना दिनाींक २१ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासमुारास घडली व आतापयतं ८ जणाींनी वपवळ्या रींगाचे औषि 
घेऊन आत्महत्या करण्याचा ियत्न केला असनू त्याींपैकी िोन मदहलाींचा मतृ्य ू
झाल्या असनू ६ जण उपचारासाठी ससजव्हलमध्ये िाखल झाल ेआहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील मोर िाप वपवळा रींग हा र्हरातील गल्लीबोळातील 
ित्येक िकुानात नाममात्र ककींमतीला समळत असनू त्याची ववक्री खुलेआम 
केली जात असनूही याकड ेअन्न व औषि िर्ासन िलुगक्ष करीत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने काय कायगवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापुं (०३-१०-२०१७) : (१) सोलापरू र्हरात ३ यींत्रमाग 
कामगाराींनी िारुच्या नर्ते मोरिाप वपवळया रींगाच ेऔषि सेवन केल्याने 
त्याींचा अकस्मात मतृ्य ूझाल्याची नोंि एमआयडीसी पोलीस ठाणे, सोलापरू 
याींच्या अकस्मात मयत नोंिवहीत करण्यात आली आहे. 
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(२) मोरिाप वपवळया रींगाची उत्पािन, ववक्री तसेच साठवणकू याबाबत अन्न 
व औषि िर्ासन याींचेकडून कोणत्याही िकारचा परवाना दिला जात नाही. 
त्यामळेु मोरिाप वपवळया रींगाच्या ववक्रीवर अन्न व औषि िर्ासनाकडून 
कोणत्याही िकारच ेननयींत्रण नाही. 
(३) सींिर्ागत जजल्हाधिकारी कायागलयात दिनाींक ०२/०७/२०१६ रोजी आयोजजत 
करण्यात आलेल्या बठैकीत जजल्हाधिकाऱ्याींच्या मौणखक ननिेर्ानसुार जनतते 
मोरिाप वपवळया रींगाच्या वापराबाबत जनजागतृी व्हावी यासाठी अन्न व 
औषि िर्ासनामार्ग त अर्ा िकारच े रींग सेवन करणे मानवी आरोग्यास 
हानीकारक असल्याची र्क्यता असत े त्यामळेु अर्ा रींगाच े सेवन करु नये 
याबाबत स्थाननक वतृ्तपत्रात िससध्िी िेण्यात आली होती. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

मुांबई विद्यापीठाच्या बी.िॉमच्या ततृीय र्ायनान्सच्या प्रश्नपत्रत्रिेत  
चुिीची एण्री हदल्याबाबत 

 

(१०) २१०३६ (२३-०८-२०१६). श्री.जनादगन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 

(१) मुींबई ववदयापीठाच्या पररक्षा ववर्ागाच्या बी.कॉमच्या ततृीय 
र्ायनान्सच्या िश्नपबत्रकेत चुकीची एण्री िेण्यात आल्यामळेु ववदयार्थयांमध्ये 
गोंिळ उडून त्याींच्या आठ गणुाींबाबत िश्नधचन्ह ननमागण झाल्याच ेदिनाींक २६ 
एविल, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई ववदयापीठाच्या परीक्षा ववर्ागाच्या गोंिळी कारर्ाराची 
चौकर्ी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानसुार सिरील 
िकरणातील िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(०३-१०-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) (Financial Market, T.Y.B.Com, (Sem VI)(CBSGS) या 
ववषयाची पररक्षा पररक्षाकें द्रावर सरुु असताना वेळेआिीच िश्नपबत्रकेमिील 
िश्न क्र. ५ A बाबतच्या त्रु् ीचे ननवारण केल्याने व पररक्षा कें द्राना वेळेत 
कळववण्यात आल्याने ववदयार्थयांचे र्कै्षणणक नकुसान झालेले नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

जळगाि जजल्हापररषदेमार्ग त िावषगि लखेा परीक्षणात दोषी आढळलेल्या 
ग्रामपांचायती तसेच ग्रामसेििािर िारिाई िरण्याबाबत 

 

(११) २३०१७ (२०-०८-२०१६). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जळगाव जजल्हा पररषिे मार्ग त करण्यात येणाऱ्या वावषगक लेखा परीक्षणात 
िोषी आढळलले्या ग्रामपींचायती तसेच ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात ववलींब 
करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन त्याअनषुींगाने सिर 
ग्रामसेवकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०९-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
  याबाबत वावषगक लेखा पररक्षण अहवालानसुार ग् ववकास अधिकारी 
याींचेकडून सखोल चौकर्ी करुन जबाबिार ग्रामसेवक याींचे माससक वेतनातनू 
वसलुीची कायगवाही केली जात आहे. सेवा ननवतृ्त ग्रामसेवक याींचे सेवा 
ननवतृ्त वेतनातनू रक्कम वसलु केली जात आहे. तसेच मयत ग्रामसेवक याींच े
वारसाकडून वसलुी केली जात आहे.      
(३) िश्नच उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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लासलगाांि-वि ांचुर (जज.नासशि) रस्त्यािरील पलुाची झालेली दरुिस्था 
 

(१२) २५७७१ (३०-१२-२०१६). डॉ.अपिूग हहरे : सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम 
(सािगजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लासलगाींव-वव ींचुर (जज.नासर्क) रस्त्यावरील पलुाच्या िरुूस्तीकरीता रूपये 
५० लाख खचग करूनही ननकृष् िजागच्या कामामळेु वषगर्रात सिर रस्त्यावरील 
पलुाची िरुवस्था झाल्याने पलुावरील वाहतकू बींि करण्यात आल्याचे दिनाींक 
१४ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सिर पलुाची िरुूस्ती करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१८-०७-२०१७) : (१) नाही. 
 िश्नािीन रस्त्यावरील िकार्ा-लासलगाव-वव ींचुर (रामा-७) सा.क्र. 
१९८/२०० मिील जुन्या पलुाला समाींतर पलुाचे बाींिकाम करण्यात आले आहे. 
पावसाळयात पलुाच्या जोडरस्त्यावर पडलेले खड्ड ेखडी व डाींबराने र्रण्यात 
येऊन सदय:जस्थतीत िोन्ही पलुावरील वाहतकू सरुळीत सरुू आहे. 
(२) व (३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

राज्यात अनदुानासाठी पात्र ठरलेल्या परांत ुननधी अभािी अनदुान न 
समळालेल्या शाळाांना शालेय पोषण आहार योजना लाग ूिरण्याबाबत 

 

(१३) २६०१२ (१६-१२-२०१६). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्ालेय सर्क्षण व क्रीडा ववर्ागाने दिनाींक २४ नोव्हेंबर, २००३ च्या र्ासन 
ननणगयानसुार अनिुानासाठी पात्र ठरलेल्या र्ाळा व तकुड्याींना र्ालेय पोषण 
आहार योजना लाग ूआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यामध्ये अनिुानासाठी पात्र ठरलेल्या परींत ु ननिी अर्ावी 
अनिुान न समळालेल्या अर्ा र्ाळा व तकुड्या ककती आहेत, 
(३) असल्यास, अर्ा र्ाळा व तकुड्यामध्ये वरील र्ासन ननणगयानसुार र्ालेय 
पोषण आहार योजनेस पात्र असनूही र्ालेय पोषण आहार योजनेपासनू वींधचत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या र्ाळाींना र्ालेय पोषण आहारासाठी अनिुान समळालेले 
नाही त्या र्ाळाींना अनिुान िेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२९-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अनिुानासाठी पात्र ठरलेल्या तथावप, अदयाप अनिुान मींजूर न झालेल्या 
िाथसमक व माध्यसमक अर्ा एकूण ७८९ र्ाळा व १७३९ तकुडया आहेत. 
(३) व (४) अनिुानास पात्र ठरलेल्या तथावप, अदयाप अनिुान मींजूर न 
झालेल्या मान्यतािाप्त ववनाअनिुाननत खाजगी िाथसमक र्ाळाींना र्ालेय 
पोषण आहार योजना लाग ूकरण्याबाबत र्ासनाच्या दिनाींक २४/११/२००३ च्या 
र्ासन ननणगयान्वये तरतिू करण्यात आली आहे. सिर र्ासन ननणगयाची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत सर्क्षण सींचालक (िाथ) याींच्या दिनाींक 
१६/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये सवग क्षेबत्रय यींत्रणाींना ननिेर् िेण्यात आले आहेत. 
 

___________ 
 

मेि इन इांडडया आणण मेि इन महाराष्ट्र याद्िारे गुांतिणूि िेलेल्या 
िां पन्याांचा तपसशल समळण्याबाबत 

 

(१४) २६७६९ (१२-०४-२०१७). श्री.सांजय दत्त, श्री.अमररशभाई पुेंल : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०१३६ ला हदनाांि २२ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) मके इन इींडडया आणण मेक इन महाराषर याींच्यातील सामींजस्य 
कराराींव्िारे राज्यातील उदयोगाींमध्ये कोट्यविी रुपयाींच्या गुींतवणूकीचे िोरण 
आखल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मेक इन इींडडया आणण मेक इन महाराषर यादवारे राज्यात 
ककती कीं पन्याींनी कुठे आणण ककती गुींतवणकू केली व त् याचा सींपणूग तपर्ील 
काय आहे, 
(३) असल्यास, राज्यातील मागास र्ागात उक्त िोरणादवारे ककती कीं पन्याींनी 
गुींतवणूक केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई (२२-०७-२०१७) : (१) “मेक इन इींडीया” सप्ताह महाराषरात 
दिनाींक १३ त े १८ रे्ब्रवुारी २०१६ िरम्यान मुींबई येथे आयोजजत करण्यात 
आला होता. िस्ततू सप्ताहािरम्यान राज्यात ववववि क्षेत्रात २६०२ सामींजस्य 
करार करण्यात आले असनू त्यादवारे समुारे रू. ८ लाख को्ी आश्वाससत 
गुींतवणूक व ३० लाख रोजगार ननसमगती िस्ताववत आहे.   
(२) व (३) “मेक इन इींडीया व मेक इन महाराषर दवारे उदयोग स्थापन 
करण्यात येत असनू सिर िकल्पाींमध्ये राज्यात अमरावती, औरींगाबाि, 
कोकण, मुींबई, नागपरू, नाींिेड, नासर्क, पणेु या ववर्ागात रू. २८८६९.१२ 
को्ी गुींतवणूक अपेक्षक्षत आहे. 
 आतापयतं राज्यातील मागास र्ागात खालीलिमाणे कीं पन्याींनी 
गुींतवणूक केली आहे.:- अमरावती - ३१ िकल्प - रू. ९९.४६ को्ी 
 औरींगाबाि - ३२ िकल्प - रू. ९२.२६ को्ी 
 नागपरू - ५९ िकल्प - रू. २४३.१५ को्ी 
 नाींिेड - ६३ िकल्प - रू. १०४.८१ को्ी 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

राज्यातील सहिारी सांस्थाांची नोंदणी रद्द िरण्याबाबत 
 

(१५) २६७७१ (१५-०४-२०१७). श्री.सतजे ऊर्ग  बांुंी पाुंील, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८३३० ला हदनाांि ७ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 



वि.प. ४ (15)  

(१) राज्यातील अींिाजे ७२ हजार सहकारी सींस्थाींची नोंिणी र्ासनाने रद्द 
करण्याचा ननणगय घेतला असल्याचे दिनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नोंिणी केलेल्या सहकारी सींस्थापकैी काही सींस्थाींची केवळ 
कागिावरच नोंि असल्याच े ननिर्गनास आल्याने र्ासनाने सहकारी कायिा 
१९६० मिील सिुारणेच्या अनषुींगाने सिर सींस्थाींची नोंिणी रद्द करण्याचा 
ननणगय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देशमखु (१०-१०-२०१७) : (१) नाही 
 तथावप, सन २०१५-१६ या वषागतील सहाकारी सींस्थाच्या सवेक्षणाअींती 
बींि, ठाव दठकाणा नसलेल्या / कायगस्थधगत आढळून आलेल्या एकूण ५४,१२४ 
सींस्था पकैी दिनाींक ३१/०३/२०१७ अखेर २६,४१२ सींस्थाींची नोंिणी रद्द 
करण्यात आली आहे. 
(२) दिनाींक ३१/०३/२०१७ अखेर २६,४१२ सहकारी सींस्थाची नोंिणी रद्द 
करण्यात आली आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

मालिण (जज.सस ांधदुगुग) येथील मांडईतील व्यापारी गाळयाांना  
ियैजतति मीुंर देण्याबाबत 

 

(१६) २६९४५ (१५-०४-२०१७). श्री.नारायण राणे : सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) मालवण (जज.सस ींििुगुग) येथील मींडईतील २६ व्यापारी गाळयाींना एकाच 
वीज मी्रवरुन वीज परुवठा सरुु असनू मागील ८ वष े वीज ववतरण 
कीं पनीकड े वारींवार मागणी करुनही सिर गाळ्याींना वयैजक्तक मी्र िेण्यात 
आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर गाळे िारकाींना वयैजक्तक वीज मी्र िेण्याबाबत वीज 
ववतरण कीं पनीने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (२८-०८-२०१७) : (१) व (२) सध्या मालवण 
मींडईतील गाळ्याींना एका मी्रवरुन ववदयतु परुवठा चाल ू असनू मालवण 
नगरपररषिेस सिर कामाच्या पयगवेक्षण र्ी च ेको्ेर्न िेण्यात आलेले असनू 
मालवण नगरपररषिेकडून सिर को्ेर्नचा र्रणा केल्यानींतर व नगरपररषिेने 
लघिुाब वादहनीचे काम पणूग केल्यानींतर ववदयतु परुवठ्याबाबत पढुील 
कायगवाही महाववतरण कीं पनीमार्ग त करण्यात येईल. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

सोलापरू जजल््यातील ग्रासमण भागातील मागासिगीय िुुुंांबाांना आधथगि मदत 
िरण्यासाठी जजल्हा पररषदेत समाजिल्याण विभागाचा  

ननधी अखधचगत राहहल्याबाबत 
 

(१७) २७२२८ (१५-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत 
ुंिल,े श्री.अमरससांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२३९१९ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सोलापरू जजल््यातील ग्रासमण र्ागातील मागासवगीय कु्ुींबाींना आधथगक 
मित करण्यासाठी जजल्हा पररषिेत समाजकल्याण ववर्ाग कायगरत असनू या 
ववर्ागासाठी जजल्हा पररषिेच्या सेसचा रुपये ६ को्ी ८५ लाख १२ हजार 
ननिी राखून ठेवला आहे. मात्र या ववर्ागातील १५ योजनाींवर खचग करण्यात 
आला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिेर्नास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबधिताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-१०-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
  माहे रे्ब्रवुारी त े माचग, २०१५ मध्ये १३ वयैजक्तक व सामदुहक 
लार्ाच्या योजनाींवर एकूण रू. ६,०३,४८,७३२/- खचग करण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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अन्न ि औषध प्रशासनाच्या बळिुंीिरणासाठी ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
 

(१८) २७२५२ (१२-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अन्न व औषि िर्ासनाच्या बळक्ीकरणासाठी रुपये १३७ को्ी 
उपलब्ि करण्याचा ननणगय दिनाींक ४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
घेण्यात आला असनू यापकैी काही रक्कम कें द्र र्ासनाकडून उपलब्ि 
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिीमिून बळक्ीकरणाची कोणती कामे करण्यात 
येणार आहेत, तसेच कें द्र र्ासनाकडून कोणत्या ननकषाींनसुार ककती ननिी 
उपलब्ि करण्यात येणार आहे व त्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापुं (११-०९-२०१७) : (१) राज्यातील औषि ननयींत्रण पध्ितीचे 
बळक्ीकरण करण्यासाठी रु. १३६.९६ को्ीचा िस्ताव कें द्र र्ासनाने मान्य 
केलेला आहे. ज्यामध्ये ४०% दहस्सा हा राज्य र्ासनाने म्हणजेच रु. ५४.७९ 
को्ी उपलब्ि करुन दयावयाचे आहेत. तर उवगररत ६०% म्हणजचे रु. ८२.१८ 
को्ी इतका ननिी कें द्र र्ासन राज्यास िेणार आहे. मा.राज्य मींबत्रमींडळाच्या 
दिनाींक ०३/०१/२०१७ रोजी झालले्या बठैकीत सिर िस्तावाबाबत कें द्र 
र्ासनासोबत सामींजस्य करार करण्यास मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(२) राज्यातील औषि ननयींत्रण पध्ितीच े बळक्ीकरण करण्यासाठी सिर 
योजनेंतगगत आयकु्त, अन्न व औषि िर्ासन याींनी कामे िस्ताववत 
केल्यानसुार खालील कामे करण्यात येणार आहेत 
१) अन्न व औषि िर्ासनाच्या पणेु व नासर्क ियोगर्ाळेतील अींतगगत 

रचना करणे 
२) औषि परवानाींच्या Record कररता डा्ा एन्री ऑपरे्रची नेमणुक 

करणे 
३) सींगणक, वि ी्ं र, स्कॅनर, लॅप्ॉप च्या खरेिीबाबत व NIC Program 

च्या Maintenance 
४) औषि ननरीक्षकाींना सहाय्यक म्हणून हींगामी स्वरूपात कीं त्रा् पध्ितीने 
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व्यक्तीींची नेमणूक करणे 
५) मुींबई येथील औषि ववर्ागाच्या ववस्तारीकरणाकररता चौर्थया मजल्याचे 

बाींिकाम करणे व ववर्ागीय कायागलयाींतील अींतगगत रचना करणे 
६) पणेु, नासर्क व नागपरू ववर्ागीय कायागलयाच ेबाींिकाम 
७) Information, Education & Communication (I.E.C.) कररता 
८) र्ाड्याने वाहने घेण्याबाबत 
९) ियोगर्ाळेकररता मनषुयबळ उपलब्ि करून िेणे 
१०) ियोगर्ाळेतील उपकरणे खरेिी व िेखर्ाल करणे 
याबाबत कें द्र र्ासनासोबत सामींजस्य करारही करण्यात आला आहे. 

(३) िश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

 
पणेु जजल्हा पररषदेच्या समाजिल्याण विभागाने ४०० हदव्याांगाना ि बेघराांना 

घरे देण्याचा घेतलेला ननणगय 
 

(१९) २७३२१ (१५-०४-२०१७). अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े 
अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाुंील, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पणेु जजल्हा पररषिेच्या समाजकल्याण ववर्ागाने या वषी ४०० दिव्याींगाना 
घरे िेण्याचा ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार र्ासनाने आतापयतं कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) सिर योजना पणेु जजल्हा पररषिेच्या स्वननिीतनू राबववण्यात येत.े पणेु 
जजल्हा पररषिेमध्ये अपींग यर्वींत ननवारा योजनेंतगगत १३ तालकु्याींतील एकूण 
४२४ दिव्याींगाना िनत लार्ाथी रु.१ लक्ष िमाणे एकूण ४२४ लक्ष रुपये 
अनिुान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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वि ांचूर ि पाुंोदा (जज.नासशि) येथील उपिें द्राांच्या प्रस्तािाबाबत 
 

(२०) २८२०६ (१५-०४-२०१७). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाुंील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६४५९ ला हदनाांि 
४ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) नासर्क जजल््यातील ४ दठकाणी १३२/३३ केव्ही अनत उच्चिाब उपकें द्राची 
स्थापना करण्याबाबत स्थाननक लोकिनतननिीींनी सन २०१५ मध्ये केलेल्या 
मागणीनसुार सिर उपकें दे्र अींतर्ूगत करण्यासाठी दिनाींक ११ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी वा त्यासमुारास महापारेषणला ननिेर् दिलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननिेर्ानसुार वव ींचूर उपकें द्राबाबतचा िस्ताव व पा्ोिा 
उपकें द्राऐवजी ३३ के.व्ही. वादहन्याींची पनुरगचना करुन त्याच्या ससुाध्यतबेाबत 
महापारेषण कीं पनीमार्ग त पडताळणीचे काम पणूग झाले आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (१३-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वव ींचूर, ता. ननर्ाड येथे अ.उ.िा. उपकें द्र जवळ ५ कक.मी. अींतरावर 
१३२/३३ के.व्ही.लासलगाव अनत उच्चिाब उपकें द्र कायगरत आहे. सिर 
उपकें द्रावर र्क्त ३८% र्ार असल्याने अनतररक्त र्ार ्ाकता येणे र्क्य 
असल्याने वव ींचूर उपकेद्राचा िस्ताव सदय:जस्थतीत ससुाध्य नाही. 
 महापारेषण व महाववतरण कीं पनीच्या सींयकु्त बठैकीत पा्ोिा तालकुा 
येवला येथे अनत उच्चिाब उपकें द्राऐवजी ३३ के.व्ही. वादहन्याींची पनुगरचना 
करण्याची र्क्यता पडताळून पहाण्याबाबत महाववतरण कीं पनीस ननिेर् 
िेण्यात आले होत.े १३२/३३ के.व्ही. येवला उपकें द्र येथनू नववन ३३ के.व्ही ब े
काढण्याकररता जागा उपलब्ि नसल्याने, ३३ के.व्ही.वादहन्याींची पनुगरचना 
करणे ताींबत्रकदृष्या र्क्य नसनू त्याऐवजी १३२/३३ के.व्ही.पा्ोिा उपकें द्राची  
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उर्ारणी करणे योग्य होईल असे महाववतरण कीं पनीने कळववले असनू त्या 
अनषुींगाने पढुील कायगवाही करण्याबाबत महापारेषण कीं पनीस सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) व (४) िश्न उिर्वत नाही. 

___________ 
 

नागपरू प्रादेसशि पररिहन, नागपरू ग्रामीण विभागातील रे्र तपासणी न 
िेलेल्या शालेय बसेचा परिाना रद्द िरण्याबाबत 

 

(२१) २८८०५ (१३-०४-२०१७). श्री.समतशे भाांगडडया, प्रा.अननल सोले : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २५४८४ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभागत सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) नागपरू िािेसर्क पररवहन, नागपरू ग्रामीण ववर्ागाने ६०९ स्कूल बसचा 
परवाना रद्द करण्याचा ननणगय घेतल्यानींतर ३२० बस चालकाींनी आपल्या 
बसेसची रे्र तपासणी केली असल्याचे दिनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परवाना रद्द करण्याचा ननणगय घेतलेल्या ६०९ बसेसपकैी २८९ 
बसेसनी अदयापही आपल्या बसची रे्र तपासणी केलेली नसनू िेखील या 
बसेसमार्ग त र्ालेय ववदयार्थयांची ने-आण सरुुच आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून रे्र तपासणी न 
केलेल्या २८९ बसेसचा परवाना रद्द करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. हदिािर राित े (२६-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. िािेसर्क पररवहन 
कायागलय, नागपरू (ग्रासमण) याींच्या असर्लेखावरील रे्र तपासणीसाठी न 
सािर केलेल्या ६३६ स्कूल बसेसचे परवाने माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
ननलींबबत करण्यात आले होत.े त्यानींतर यापकैी ३४१ बस मालकाींनी त्याींची 
वाहने डडसेंबर, २०१६ पयतं रे्रतपासणीसाठी सािर केली आहे. 
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(२) पररवहन कायागलयाच्या वायवेुग पथकातरे् करण्यात येणाऱ्या वाहन 
तपासणी िरम्यान परवाना ननलींबबत केलले्या २९५ बसेस ववदयार्थयांची     
ने-आण करताींना आढळून आल्या नाहीत. तसेच उपरोक्त बसेस सावगजननक 
रस्त्यावर आढळून आल्यास त्या अ्कावनू ठेवण्याबाबतचे आिेर् वायवेुग 
पथकास िेण्यात आले आहेत. 
(३) सिर २९५ बसेसचे परवाने ननलींबबत करण्यात आललेे आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 
राज्यातील हदव्याांग विद्यार्थयाांसाठी लेखननि ि िाचि बँि सरुु िरण्याबाबत 
(२२) २९६४० (१५-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दिव्याींग ववदयार्थयांसाठी लेखननक व वाचक बँक सरुु 
करण्याचा ननणगय र्ासनाने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणगयाची अींमलबजावणी कर्ा िकारे व केव्हापासनू 
करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०३-१०-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) उच्च सर्क्षण घेणाऱ्या दिव्याींग ववदयार्थयांना पररक्षेमध्ये सोयी-सवलती 
िेण्याबाबत र्ासनाने दिनाींक ४ माचग, २०१७ रोजी र्ासन ननणगय ननगगसमत 
केला आहे. त्यामध्ये राज्यातील दिव्याींग ववदयार्थयांना पररक्षेसाठी 
महववदयालयाचे िाचायग/ सींचालक याींच्या पवूगपरवानगीने लेखननक घेता येणार 
आहे. मात्र लेखननकाची व्यवस्था पालकाींनी महाववदयालयाच्या सहकायागने 
करावयाची आहे. अन्यथा र्क्य असल्यास महाववदयालयाने लेखननकाींची यािी 
ठेऊन त्या यािीतनू लेखननक दयावा अर्ी तरतिू आहे. मात्र वाचक बँक सरुु 
करण्याबाबतचा ननणगय अदयाप घेण्यात आलेला नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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सहजजल्हा ननबांधि िगग १ ठाणे याांच्या िायगक्षेत्राांतील  
मुांद्राि परताव्या विलांबाबाबत 

 

(२३) ३००९३ (१५-०४-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सहजजल्हा ननबींिक वगग १ ठाणे (ग्रामीण) याींच्या कायगक्षेत्रातनु सन २०१३ 
त े२०१६ या वषागत मदु्राींक र्रणाऱ्याींना परतावा समळाला नसल्याचे दिनाींक १० 
रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२३-१०-२०१७) : (१) अर्ी बाब ननिर्गनास आली नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जजल्हा पररषदेत ननधी उपलब्ध असतानाही योजना  
िेळेत पणूग झाल्या नसल्याबाबत 

 

(२४) ३०३५१ (१५-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्ग  भाई जगताप : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अहमिनगर जजल्हा पररषिेत ननिी उपलब्ि असतानाही योजना वेळेत 
पणूग करण्यात एकही ववर्ाग यर्स्वी ठरला नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, काही ववर्ागाींचा मागील वषागतीलही ननिी खचग झालेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यानसुार 
ननिी अखधचगत ठेवणाऱ् या अधिकाऱ् याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२५-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 ववत्त ववर्ाग र्ासन ननणगय दिनाींक ६ जून, २००८ मिील 
तरतिूीअन्वये सन २०१६-१७ चा ननिी पढुील आधथगक वषागत खचग करण्यास 
परवानगी आहे. त्यानसुार सवग योजनाींचा ननिी सन २०१७-१८ मध्ये खचग 
करण्यात येत आहे. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नासशि तालिुा ि जजल्हा हद्दीतील गाांिातील शते जसमनीांिर असलेल्या 
देिस्थान सांस्थाांनाच्या नोंदी िमी िरणेबाबत 

 

(२५) ३१०६७ (०७-०८-२०१७). डॉ.अपिूग हहरे : हदनाांि ३० माचग, २०१७ रोजी 
सभागहृाच्या पुंलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २३७८९ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील िेवस्थान जसमनीच्यासींिर्ागत तत्कासलन राज्यमींत्री (महसलू) 
याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत ससमतीचा अहवाल र्ासनास सािर करण्यात 
आलेला असनू उक्त ववचारािीन अहवालावरील र्ासनाचा ववचार पणुग झाला 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील िेवस्थान जसमनीसींिर्ागत र्ासनाची र्सुमका 
ठरववण्याकररता याबाबत सवगकष अ्यास करून र्ासनास योग्य सर्र्ारर्ी 
करण्याकररता र्ासन ननणगय क्रमाींक : जमीन-२०१६ /ि.क्र.१००/ज-१, दिनाींक 
२३/३/२०१६ अन्वये ििान सधचव (महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली ससमती 
गठीत करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू ससमतीचा अहवाल र्ासनास िाप्त झाला आहे काय व 
त्यानषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी करून नासर्क तालकुा व जजल्हा हद्दीतील 
गावाींतील र्ते जसमनीींवर असलेल्या िेवस्थान सींस्थाींच्या नोंिी कमी 
करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाुंील (२३-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) राज्यातील िेवस्थान 
जसमनीच्या सींिर्ागत तत्कासलन राज्यमींत्री (महसलू) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
गठीत ससमतीचा अहवाल र्ासनास िाप्त झाला असनू, सिर अहवाल 
र्ासनास सािर करण्यात आला होता. 
सिर अहवालातील सर्र्ारर्ीींच्या अनषुींगाने राज्यातील िेवस्थान 
जसमनीसींिर्ागत र्ासनाची र्सूमका ठरववण्याकामी र्ासनास सर्र्ारर्ी 
करण्याकरीता या ववर्ागाच्या र्ासन ननणगय क्र. जमीन-२०१६/ि.क्र.१००/ज-१, 
दिनाींक २३/०३/२०१६ अन्वये 
ििान सधचव (महसलू) याींचे अध्यक्षतखेाली अ्यास ससमती गठीत करण्यात 
आली आहे. सिर ससमतीकडून या ववषयाबाबतचा सवकंष अ्यास सरुू 
असनू, त्याबाबतचा ससमतीचा अहवाल लवकरच अपके्षक्षत आहे. 
(४) िश्न उिर्वत नाही. 

___________ 
 

गाई-गरुाांच्या पोुंात प्लाजस्ुंि आढळून आल्याबाबत 
 

(२६) ३१२१५ (०७-०८-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत ुंिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्रीमती हुस्नबान ू खसलरे्, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय पशसुांिधगन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) गाई गरुाींच्या पो्ाची र्स्त्रकक्रया केल्यानींतर ित्येकाच्या पो्ात ३० त े४० 
ककलो प्लाजस््क आढळून आल्याचे दिनाींक १४ जून, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. महादेि जानिर (०४-१०-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे असनू स्ाणा, 
जज.नासर्क येथे दिनाींक १३.०६.२०१७ रोजी मोका् गो-्याची र्स्त्रकक्रया केली 
असता, पो्ातनू सािारणत: २२ ककलो अपचननय वस्त ु बाहेर काढण्यात 
आल्या आहेत. 
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(२) जनावराींमध्ये ववववि िकारच्या क्षार कमतरतमेळेु अखादय वस्त ुखाण्याच े
िमाण मोठ्या िमाणात दिसनू येत.े जनावराींमध्ये क्षाराींची कमतरता ननमागण 
होव ू नये. याकररता पर्पुालकाींना ववववि योजनाींमिनू मागगिर्गन करण्यात 
येवनू जनावराींच्या िैनींदिन आहारामध्ये क्षार समरणाणाचा वापर करण्यासींिर्ागत 
िबोिन करण्यात येत आहे. तसेच, ववववि योजनाींमिून जनावराींसाठी क्षार 
समरणाणाींचा परुवठा िेखील करण्यात येत आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िें द्र शासनाच्या िां ज्यमुर तलब योजनेंतगगत विद्यार्थयाांचे  
ग्राहि प्रबोधन िरण्याबाबत 

 

(२७) ३१२४६ (११-०८-२०१७). श्री.जगन्नाथ सशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे : 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) कें द्र र्ासनाच्या कीं ज्यमुर क्लब योजनेंतगगत ववदयार्थयांचे ग्राहक िबोिन 
करण्याकरीता सन २०१०-११ या वषागकररता राज्यात ५०० कीं ज्यमुर क्लब 
स्थापन करण्यासाठी राज्यातील २२ सींस्थाींच ेिस्ताव कें द्र र्ासनाने मींजूर केले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेसाठी रुपये ५० लक्ष इतके अनिुानही मींजूर केले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कीं ज्यमुर क्लबची सवगसािारण कायगपद्धती काय तसेच 
सिरहू क्लब राज्यातील कोणकोणत्या र्ागात कायगरत आहेत, 
(४) नसल्यास, कीं ज्यमुर क्लब योजनेसाठी करण्यात आलेल्या अनिुानाचा 
ववननयोग कर्ािकारे करण्यात आला वा येत आहे ? 
 
श्री. धगरीश बापुं (२५-०९-२०१७) : (१) होय, कें द्र र्ासनाच्या कीं ज्यमुर क्लब 
योजनेंतगगत ववदयार्थयांच े ग्राहक िबोिन करण्याकरीता सन २०१०-११ या 
वषागकरीता राज्यात ५०० कीं ज्यमुर क्लब स्थापन करण्यासाठी राज्यातील २५ 
सींस्थाींच ेिस्ताव कें द्र र्ासनाने मींजूर केले होत.े 
(२) होय हे खरे आहे. 
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(३) कीं झ्यमुर क्लब योजनेंतगगत र्ाळाींमध्ये कीं झ्यमुर क्लब स्थापन करुन 
ववदयार्थयांमध्ये ग्राहक जागतृी ननमागण करणे, ग्राहक सींरक्षण कायदयाबाबत 
मादहती िेणे, ग्राहकाींचे हक्क व कतगव्य ेयाबाबत ििर्गन र्रववणे. दिनाींक १५ 
माचग हा जागनतक ग्राहक दिन व दिनाींक २४ डडसेंबर हा दिवस राषरीय ग्राहक 
दिन म्हणून साजरा करणे तसेच, ग्राहक चळचळ मजबतू करणे हा मखुय 
उद्देर् असनू, सिरहू कीं झ्यमुर क्लब बीड, अकोला, वासर्म, चींद्रपरू, जालना, 
विाग, नाींिेड, परर्णी, साींगली, औरींगाबाि, गडधचरोली, बलुढाणा, नासर्क, 
दहींगोली इत्यािी १४ जजल्हयात स्थापन करण्यात आले आहेत. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
राष्ट्रसांत तिुडोजी महाराज विद्यापीठ नागपरू अांतगगत विधी विद्यापीठाच्या 

िसनतगहृात गरैप्रिार झाल्याबाबत 
 

(२८) ३१५४२ (११-०८-२०१७). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.समतशे 
भाांगडडया, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय उच् च ि तांत्र सशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राषरसींत तकुडोजी महाराज ववदयापीठ नागपरू अींतगगत वविी 
ववदयापीठाच्या वसनतगहृात िवेर् पात्र ववदयार्थयांव्यनतररक्त बाहेरील ववदयाथी 
राहत असल्याचे दिनाींक ९ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननिर्गनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करणयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 ववदयापीठाच्या ववदयार्थयांव्यनतररक्त बाहेरील ववदयाथी वसनतगहृात 
राहात असल्याचे ननिर्गनास आलेले नाही. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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यितमाळ येथील शासकिय रुग्णालयातील िदै्यकिय अधधिारी ननयसमत 
उपजस्थत राहून रुग्णाांना परेुशी आरोग्य सेिा देण्याबाबत 

 

(२९) ३२१२४ (१८-०८-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत ुंिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िदै्यिीय 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) यवतमाळ येथील र्ासकीय रुग्णालयात डॉक््र वेळेवर येत नसल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच दिनाींक ३० एविल, २०१७ रोजी िसतूी ववर्ागातील वदैयककय 
अधिकाऱ्याींनी सिर ववर्ागास रे्् दिली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तदनसूार सिर रुग्णालयातील वदैयककय अधिकारी 
ननयसमत उपजस्थत राहून रुग्णाींना परेुर्ी आरोग्य सेवा दयावी म्हणून कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२६-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) िश्न उद् ावत नाही 
(४) लाग ूनाही 

___________ 
 

चिबाम्हणी (ता. सस ांदेिाही, जज.चांद्रपरू) येथे िाघाच्या हल्यात मतृ्यमूखुी 
पडलेल्या महहलेच्या िुुुंांत्रबयाांना आधथगि मदत समळण्याबाबत 

 

(३०) ३२३९१ (१८-०८-२०१७). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 

(१) चकबाम्हणी (ता.सस ींिेवाही, जज.चींद्रपरू) येथील समराबाई चौिरी या 
मदहलेवर वाघाने हल्ला करून ठार केल् याचे दिनाींक ९ जानेवारी, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन मतृ कु्ुींबाींच्या 
वारसाींना आधथगक मित करण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सधुीर मनुगांुंीिार (२६-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
 ताडोबा-अींिारी व्याघ्र िकल्पातील बर्र ववर्ागात माहे ८ जानेवारी, 
२०१७ रोजी िपुारी ३.३० वाजताचे समुारास रणाीमती समराबाई नारायण चौिरी, 
वय ६० वषग रा. चकबामणी ता.सस ींिेवाही, जज.चींद्रपरू ्या मदहलेस स्वत:च्या 
र्तेा मध्ये तरुी कापत असताना वाघाने हल्ला करुन ठार केले. 
(२) सिर िकरणाची चौकर्ी करून र्ासन ननणगयातील तरतिुीनसुार 
मतृकाच्या वारसिार मलुगा रणाी. मािव नारायण चौिरी याींना िकल्पातील 
बर्र ववर्ागाचे आिेर् क्र. कक्ष-९/िक्षता-३/२८२४ दिनाींक १८/०२/२०१७ अन्वये 
रु. ८ लक्ष आधथगक मित िनािेर् क्रमाींक ९२४१७३ दिनाींक २७/०२/२०१७ 
अन्वये वा्प करण्यात आलेले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यावपठातील  
मालमत्तचेे निुसान झाल्याबाबत 

 

(३१) ३२४०५ (११-०८-२०१७). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयावपठातील सींरक्षक सर्ींतीला खड्डा 
पाडून त्यादठकाणी मदयपीींची वावर होऊन ववदयावपठाच्या मालमत्तचे े
नकुसान होत असनू ववदयावपठ िर्ासनाने याबाबत कोणतीच कायगवाही केली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(२६-०९-२०१७) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
 डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठातील सींरक्षक सर्ींतीला 
र्गिाड पडल्याचे ननिर्गनास आल्यानींतर त्वररत तथे े अधिकचे सरुक्षारक्षक 
तनैात करण्यात आले आहेत. त्यामळेु तथेे मदयपीींचा वावर नाही. 
(२) ववदयापीठ पररसरात झालेल्या महाराषर राज्य पोसलसाींच्या आींतरराज्यीय 
क्रीडा स्पिागनींतर, ववदयापीठाच्या क्रीडा ववर्ागाच्या मागच्या बाजुला असलेली 
सींरक्षक सर्ींत अज्ञान इसमाींनी तोडली असल्याच े ववदयापीठाने पोसलस 
ननररक्षक, बेगमपरुा पोसलस ठाणे, औरींगाबाि याींना मादहती व पढुील 
कायगवाहीसाठी कळववले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

गुांज (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील श्री परशरुामाचे  
मांहदराची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

 

(३२) ३२५७९ (११-०८-२०१७). श्रीमती हुस्नबान ूखसलरे्, श्री.अशोि ऊर्ग  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जनादगन चाांदरूिर : 
सन्माननीय साांस् िृनति िायग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

(१) गुींज (ता.वाडा, जज.पालघर) येथील ६०० त े ७०० वषग जुन्या रणाी 
परर्रुामाच्या ऐनतहाससक व पौराणणक मींदिराची पडझड झाली असल्याने 
मींदिर पडण्याची सर्ती ननमागण झाल्याचे दिनाींक २४ एविल, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननिर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परुातत्व खात्याने या मींदिराची डागडुजी करुन हा िाचीन ठेवा 
जतन करावा अर्ी मागणी ग्रामस्थाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े (२९-०९-२०१७) : (१) होय, तथावप गुींज ता.वाडा,       
जज.पालघर) येथील परर्रुाम मींदिर राज्य सरींक्षक्षत स्मारक नाही. तसेच सिर 
मींिीर राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवषत करण्याच्या योग्यतचेे नाही असे 
परुातत्व सींचालनालयाचे असर्िाय आहेत. 
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(२) नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 
िळमनरुी (जज.हहांगोली) शहरातील साईनगर ग्रीनपािग  भागातील पाणीपरुिठा 

योजनेच्या अधगिुं िामाबाबत 
 

(३३) ३२६९६ (११-०८-२०१७). श्री.रामराि िडिुत े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१७१८२ ला हदनाांि २९ माचग, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) कळमनरुी (जज.दहींगोली) र्हरातील साईनगर ग्रीनपाकग  र्ागातील 
पाणीपरुवठा योजनेच े काम िोन वषागनींतरही अिगव् अवस्थेत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या र्ागातील पाणीपरुवठा योजनेचे काम अिगव् असण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पाणीपरुवठा पणूग 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर (२५-१०-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 सदय:जस्थतीत योजनेची उद् ाव ववहीर, पींवप ींग मसर्नरी, उध्िरण 
वादहणी, ववतरण व्यवस्था इ.कामे पणुग झाली असनू जस्वचरुमचे प्लॅस््रच े
काम व कलरीींग तसेच जलकुीं र्ाचे कलरीींग इत्यािी ककरकोळ कामे 
(२) या र्ागातील पाणीपरुवठा योजनेचे काम अिगव् असण्याची कारणे 
पढुीलिमाणे आहेत. 

१) उद् ाव वादहणीचे काम र्हराजवळील साई नगर येथील र्खूींड िारकाने 
रोखले होत.े त्यामळेु सहा मदहने काम थाींबलेले होत.े 
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२) योजनेची उद्भव ववहीर कळमकोंडा पाझर तलावाच्या बडुीत क्षेत्रात 
असल्याने व तलावात पाणी साचल्याने तलावातील पाणी कमी होईपयतं 
कामे करता आली नाहीत. 

३) ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्िता ससमतीमध्ये अींतगगत वाि होता, त्यामळेु 
काम चाल ुठेवण्यास अडचणी ननमागण होऊन काम अिगव् राहीले होत.े 

(३) मखुयत: सिरील काम अिगव् राहण्याकरीता ग्राम पाणीपरुवठा व 
स्वच्िता ससमती मिील अींतगगत वाि कारणीर्तु असल्याने दिनाींक 
३०/०६/२०१६ रोजी ग्रामसर्ा घेवनु ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्िता ससमती 
नव्याने पनुगगठीत करण्यात आली व ससमतीत पढुील अधग्रम ववतरीत करुन 
त्यामिुन साई नगर व अींतगगत धग्रनपाकग  येथील ववतरण व्यवस्था पणुग 
करण्यात आली. 
 सिर योजना माहे सप् े्ंबर, २०१७ अखेर पणूग करणार असनू सिरील 
काम हे ग्राम पाणीपरुवठा व स्वच्िता ससमती, सींबींधित ठेकेिाराकडून पणूग 
करणार आहे. 
 योजनेस ववलींब होण्यास कारणीर्तु असलेल्या ग्राम पाणीपरुवठा व 
स्वच्िता ससमतीच्या सधचवाची ववर्ागीय चौकर्ी चाल ुआहे. 
 साई नगर र्ागातील ग्रामस्थाींना पाणी ी्ंचाई र्ास ु नये म्हणून 
योजनेतनू जलकुीं र्ासर्वाय थे् ववतरण व्यवस्थेदवारे पाणीपरुवठा चाल ु
करण्यात आला आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

लोणार सरोिर (जज.बलुढाणा) पररसरातील आुंलेले झरे पनुजीवित 
िरण्याबाबत 

 

(३४) ३२८४४ (११-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) लोणार सरोवर (जज.बलुढाणा) पररसरातील ५ पकैी २ झरे आ्ल े
असल्याच े माहे माचग, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आले असनू 
यासींिर्ागत जजल्हाधिकारी याींनी सवेक्षण ववर्ागाकडून याचा अ्यास 
करण्याची सचूना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सिर आ्लेल े झरे 
पनु्हा पनुजीववत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर (१६-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर िकरणी सहाय्यक वन सींरक्षक, मेहकर याींनी लोणार अर्यारण्य 
पररसराची पाहणी करुन एकूण पाच झऱ् याींची यािी सािर केली आहे. त्यापकैी 
िोन झरे आ्लेले असनू या आ्लेल्या झऱ् याींचे पनुनजजगवीकरण करणेकरीता 
सवेक्षणाचे काम करण्याबाबत र्जूल सवेक्षण व ववकास यींत्रणा बलुडाणा याींना 
दिनाींक १६/९/२०१७ अन्वये जजल्हाधिकारी, बलुडाणा याींच े मादहतीनसुार 
ननिेसर्त करण्यात आले आहे. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

राज्यात विद्याथींनीांची पुंसांख्या िाढविण्यासाठी उपजस्थती  
भत्त्यात िाढ िरण्याबाबत 

 

(३५) ३२८९३ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूग हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१७५ 
ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय 
शालेय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यात ववदयाथींनीींची प्सींखया वाढववणे व द्कववणे यासाठी सध्याच्या 
महागाईनसुार उपजस्थती र्त्त्याच्या रक्कमेत वाढ करण्यासींबींिीच्या 
ववचारािीन िस्तावावर र्ासनाचा ववचार पणुग झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत र्ासनाने कोणता ननणगय घेतला आहे, त् या ननणगयाच े
थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन वाढीव उपजस्थती 
र्त्ता ििान करण्यासींबींिी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, उक्त ववचारािीन बाबीवरील ननणगय केव्हापयतं होणे अपके्षक्षत 
आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े(२८-०९-२०१७) : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४) उपजस्थती र्त्त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधिन 
असनू, त्यास काही कालाविी लागण्याची र्क्यता आहे. 
 

___________ 
 
सशिाजी नाुंयगहृ, दादर (मुांबई) येथील प्रनतक्षागहृ अद्ययाित िरण्याबाबत 

 

(३६) ३२९३३ (११-०८-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय साांस् िृनति िायग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) सर्वाजी ना्यगहृ, िािर (मुींबई) येथील ना्यगहृातील िनतक्षागहृ 
अदययावत करण्याची मागणी ना्य रससकाींनी सींबींधित ववर्ागाकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन उक्त ना्यगहृातील 
िनतक्षागहृ अदययावत करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२९-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

सातिीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमातील सामान्य विज्ञानाच्या  
पसु्तिात चिुा आढळल्याबाबत 

 

(३७) ३२९४७ (११-०८-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय सशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) यींिा बालर्ारतीने सातवीच्या बिललेल्या अ्यासक्रमातील सामान्य 
ववज्ञानाच्या पसु्तकात चुकाच चुका असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन जबाबिार असणाऱ् या 
सींबींधिताींवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२८-०९-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

राज्यात सामहुहि प्रोत्साहन योजनाांचे मदु्राांि शलु्ि मार् िेल्याबाबत 
 

(३८) ३२९५५ (१९-०८-२०१७). श्री.जयांत पाुंील : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील जमीन खरेिी, जसमनीचा र्ाडपेट्टा, िकल्प उर्ारणीसाठी र्ाग 
र्ाींडवल व िकल्पाचा ववस्तार करण्यासाठी र्ासनाचे मदु्राींक र्लु्क मार् 
करण्याच ेसन १९९३ च ेिोरण लाग ूअसताना सामदुहक िोत्साहन योजनाींना 
सन २०१३ मध्ये र्ासनाने नववन उदयोग उर्ारणीसाठीचे मदु्राींक र्लु्क मार् 
केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ासनाच्या उदयोग व महसलू ववर्ागाींनी ननगगसमत केलेल्या 
र्ासन ननणगयामध्ये ववसींगती ननमागण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उदयोग सींचालनालय, मुींबइग याींनी दिलेल्या असर्िायानसुार 
महसलू ववर्ागाने मागील अडीच वषागत मदु्राींक र्लु्कामध्ये कोणतीही सिुारणा 
व िरुूस्ती न केल्याने पात्र उदयोजकास र्ासनाच्या उदयोग िोरणानसुार लार् 
झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सभुाष देसाई (११-१०-२०१७) : (१) सामदुहक िोत्साहन योजना-२०१३ च्या 
र्ासन ननणगयातील पररच्िेि ४.७ अन्वये उदयोगाींना ववववि ियोजनासाठी 
मदु्राींक र्लु्क मार्ीची सवलत िेय केली आहे. 
(२) अर्ींत: खरे आहे. 
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(३) राज्यात माहे माचग, २०१७ पयतं एकूण ५९०७ उदयोगाींना मदु्राींक र्लु्क 
सवलत िमाणपत्र ननगगसमत करण्यात आली आहेत. तथावप, काही उदयोगाींना 
ववववि ियोजनाथग िथम सींलेखाकरीता मदु्राींक र्लु्क मार्ीची सवलत 
गुींतवणुक कालाविीकरीता उपर्ोगता येत नसल्याची बाब महसलू ववर्ागाच्या 
ननिर्गनास आणून त्यात सिुारणा करण्याचा िस्ताव महसलू ववर्ागाकड े
ववचारािीन आहे. 
(४) महसलू ववर्ागामार्ग त कायगवाही करण्यात येत आहे. 
 

___________ 
 

अहमदनगर जजल््यातील शतेिऱ्याांना शते तळ्याचे अनदुान देण्याबाबत 
 

(३९) ३३०२८ (०७-०८-२०१७). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अहमिनगर जजल््यात कृषी ववर्ागाची पवूग परवानगी न घेता र्तेकऱ् याींनी 
र्तेात तळी तयार केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तळयाींना अनिुान िेण्याबाबत मा.पालकमींत्री याींच्याकड े
मागणी केली असता अदयाप त्यावर कायगवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने ननणगय घेवनू सिर र्तेकऱ् याींना अनिुान िेण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. पाांडुरांग रु्ां डिर (०५-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) राषरीय र्लोत्पािन असर्यानाींतगगत पवूगसींमती न घेता, तयार 
करण्यात आलेल्या वयैजक्तक/सामदुहक र्तेतळयाींना अनिुान िेय ठरत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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बीड जजल्हा पररषद शाळेतील सांगणि सांच दरुुस्त िरण्याबाबत 
 

(४०) ३३२५२ (११-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मेुें : सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) बीड जजल्हा पररषि र्ाळाींना सवगसर्क्षा असर्यानाींतगगत ववतरीत केलेले 
सींगणक सींच िरुुस्तीअर्ावी ववनावापर अवस्थेत असनू उक्त र्ाळाींना ककती 
सींगणक सींच िेण्यात आले आहेत, 
(२) असल्यास, ककती सींगणक सींच सरुु व ककती बींि अवस्थेत आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन बीड जजल्हा पररषि 
र्ाळेतील सींगणक सींच िरुुस्त करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(२९-०९-२०१७) : (१) जजल्हा पररषिेच्या १५० र्ाळाींना ६५७ 
सींगणक सींच िेण्यात आले आहेत. 
(२) ६५७ सींगणक सींचापकैी ६३१ सींगणक सींच वापरात आहेत व २६ सींगणक 
सींच वापरात नाहीत. 
(३) सामान्य िर्ासन ववर्ाग, र्ासन ननणगय दिनाींक ०१/०८/२०११ नसुार 
कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात असभयाांत्रत्रिी महाविद्यालये बांद पडल्याबाबत 
 

(४१) ३३२६५ (०७-०८-२०१७). श्री.तानाजी सािांत, श्री.नागोराि गाणार, श्रीमती 
जस्मता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१०७ ला हदनाांि २० माचग, २०१७ 
रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय उच् च ि तांत्र सशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील नागपरू, औरींगाबाि, जळगाींव, कोल्हापरू तसेच अन्य 
जजल््यामिील समुारे २३ असर्याींबत्रकी महाववदयालये मागील सन २०१६-१७ 
या र्कै्षणणक वषागत ववदयाथी सींखयेअर्ावी बींि करण्यात आल्याचे माहे म,े 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, र्कै्षणणक वषग २०१७-१८ मध्ये ववदयार्थयांच्या सींखयेत वाढ होऊ 
र्कत े त्यामळेु र्ववषयात असर्याींबत्रकी र्ाखेत िवेर् घेणाऱ् या ववदयार्थयांना 
तसेच तथेील तत्पवूीच्या र्कै्षणणक वषागतील ववदयार्थयांना महाववदयालये 
उपलब्ि होऊ र्कणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन असर्याींबत्रकीची 
आणखी महाववदयालये बींि पडू नयेत याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२५-०९-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 
ओिापेठ, राांजणपाडा येथून खारघरिड े(निी मुांबई) जाणाऱ्या मखु्य रस्त्यािर 

बेिायदा िाळू विक्री िेली जात असल्याबाबत 
 

(४२) ३३८१२ (०७-०८-२०१७). श्री.रवि ांद्र र्ाुंि : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) ओवापेठ, राींजणपाडा येथून खारघरकड े (नवी मुींबई) जाणाऱ्या मखुय 
रस्त्यावर बेकायिा वाळू ववक्री केली जात असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी पनवेल महसलू कायागलयाने माहे जून, २०१६ 
मध्ये केलेल्या कारवाईत बकेायिा ३४ वाळूच ेरक व एक जेसीबी जप्त केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाुंील (३०-१०-२०१७) : (१), (२) व (३) रायगड जजल््यातील 
ओवापेठ, राींजणपाडा येथून खारघरकड े(नवी मुींबई) जाणाऱ्या मखुय रस्त्यावर 
बेकायिा वाळू ववक्री केली जात असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिर्गनास आलेले नाही. 
 तथावप, रायगड जजल््यातील पनवेल तालकु्यातील मौजे तळोजा येथ े
दिनाींक १६ जून,२०१७ रोजी पहा्े पाच वाजताच्या समुारास पोलीस उपायकु्त, 
वाहतकू र्ाखा, नवी मुींबई व तहससलिार, पनवेल याींनी वाळूची अविै वाहतकू 
करणाऱ्या ३२ रकवर सींयकु्तपणे कारवाई करुन समुारे रुपये ४,०६,०००/- 
ककींमतीची ११६ ब्रास वाळू जप्त केली आहे. 
 सिर िकरणी सींबींधिताींवर खारघर पोलीस ठाण्यामध्ये गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

िाळूज (जज.औरांगाबाद) येथील ितर् मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत 
 

(४३) ३३८७४ (११-०८-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुागणी : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २७७१५ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 

(१) वाळूींज (ता.गींगापरू, जज.औरींगाबाि) येथील सव्हे नीं. २११ मिील ३१ एकर 
३५ गुींठे एवढी जागा लीज करार करुन िेताींना वक्र् अधिननयम, १९५४ च्या 
कलम ३६ चे उल्लींघन झालेले असल्याने ती मालमत्ता वक्र् अधिननयम, 
१९९५ मिील तरतिुीनसुार वक्र् मींडळाकड े पवुगवत घेण्याबाबत कायगवाही 
करण्यात यावी असे ननिेर् न्या. ए.्ी.ए.के. र्खे याींनी अल्पसींखयाक ववर्ाग 
याींना दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननयमाींचे उल्लींघन करुन िेण्यात आलले्या जसमनीचा 
व्यवहार रद्द करून जागा वक्र् मींडळाच्या ताब्यात िेण्याबाबत अल्पसींखयाक 
ववर्ागाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(२८-०९-२०१७) : (१) अर्ींत: खरे आहे. रणाी.ए.्ी.ए.के.र्खे, 
चौकर्ी आयोगाने तपासणी केलले्या िकरणाींमध्ये ि.क्र.६ येथे वाळूींज, 
ता.गींगापरू, जज.औरींगाबाि सव्हे नीं.२११ मिील ३३ एकर ३५ गुींठे वक् र् जमीन 
लीजवर िेण्यात आलले्या िकरणाचा समावेर् आहे. तथावप, सिर वक्र् 
मालमत्ता वक्र् अधिननयम,१९९५ मिील तरतिुीनसुार वक्र् मींडळाकड े
पवूगवत घेण्याबाबत न्या.ए.्ी.ए.के.र्खे, चौकर्ी आयोगाच्या अहवालामध्ये 
ननिेर् िेण्यात आलेले नाहीत. 
(२) रणाी.ए.्ी.ए.के. र्खे, चौकर्ी आयोगाने अहवालात नमिू केलेल्या 
िकरणाींमध्ये तसेच त्याच्यार्ी समान असलेल्या अन्य िकरणाींमध्ये 
बेकायिेर्ीररत्या ववक्री, अिला-बिल इ. झालेल्या वक्र् मालमत्ता, वक्र् 
मींडळाकड े पवूगवत करण्याच्या दृष्ीने वक्र् अधिननयमातील तरतिुीनसुार 
आवश्यक ती कायगवाही करण्याच्या वक्र् मींडळाला सचूना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच सिरच्या कामी महाराषर राज्य वक्र् मींडळाला सहाय्य 
करण्यासाठी मखुय कायगकारी अधिकारी, महाराषर राज्य वक्र् मींडळ याींच्या 
िर्ासकीय ननयींत्रणाखाली १ उपजजल्हाधिकारी, २ तहससलिार आणण २ नायब 
तहससलिार याींचा समावेर् असलेल्या एका कृती िलाची स्थापना करण्याचा 
र्ासनाने ननणगय घेतला आहे. सदय:जस्थतीत या कृनतिलासाठी आवश्यक 
पिननसमती करण्यात आलेली असनू, सिर पिाींवर िनतननयकु्तीने ननयकु्ती 
करण्यासींिर्ागत र्ासन ननणगय, सामान्य िर्ासन ववर्ाग, दिनाींक १७/१२/२०१६ 
मिील तरतिुीनसुार कायगवाही सरुु आहे. सर्वाय, सिरच्या मालमत्ता वक्र् 
मींडळाकड े पवूगवत करण्याच्या दृष्ीने वक्र् अधिननयम, १९९५ मिील 
तरतिुीींनसुार आवश्यक ती कायगवाही तातडीने करण्याबाबत वक्र् अधिननयम, 
१९९५ च्या कलम ९७ अन्वये राज्य र्ासनास िाप्त असलेल्या अधिकाराींचा 
वापर करुन महाराषर राज्य वक्र् मींडळाला दिनाींक २१/०९/२०१७ च्या र्ासन 
ननणगय अन्वये ननिेर् िेण्यात आलेले आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
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औरांगाबाद येथील दगाग दाऊद मगरीबी ितर् मालमत्तते  
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(४४) ३३८७५ (११-०८-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुागणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७७१६ ला हदनाांि १ एवप्रल, 
२०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) औरींगाबाि येथील सी्ीएस नींबर १२५०३ मिील िगागह िाऊि औसलया 
मगरीबी िकरणी र्ाड े पट्टा करार रद्द करुन सिरील मालमत्ता वक्र् 
मींडळाकड े पवुगवत करण्याबाबतचा र्ासन ननणगय अल्पसींखयाक ववकास 
ववर्ागाने दिनाींक ११ ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननगगसमत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वरील र्ासन ननणगयािमाणे मखुय कायगकारी अधिकारी वक्र् 
मींडळ याींनी र्ाड े पट्टा करार रद्द करुन सिरील मालमत्ता वक्र् मींडळाच्या 
ताब्यात घेतली आहे काय, 
(३) असल्यास, असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन केलले्या 
कायगवाहीचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२७-०९-२०१७) : (१) अर्ींत: खरे आहे. रणाी.ए.्ी.ए.के. र्खे, 
चौकर्ी आयोगाने तपासणी केलेल्या िकरणाींमध्ये ि.क्र.२ येथे औरींगाबाि 
येथील िगाग िाऊि मगरीबी सस.्ी.एस.नीं.१२५०३ मिील ४४१८.३१ चौ.मी 
इतकी वक् र् जमीन लीजवर िेण्यात आलले्या िकरणाचा समावेर् आहे. 
तथावप, सिर वक्र् मालमत्ता वक्र् अधिननयम, १९९५ मिील तरतिुीनसुार 
वक्र् मींडळाकड े पवूगवत करुन घेण्याबाबत न्या.ए.्ी.ए.के.र्खे, चौकर्ी 
आयोगाच्या अहवालामध्ये सर्र्ारस करण्यात आलेली नाही. 
(२) रणाी.ए.्ी.ए.के. र्खे, चौकर्ी आयोगाने अहवालात नमिू केलेल्या 
िकरणाींमध्ये तसेच त्याच्यार्ी समान असलेल्या अन्य िकरणाींमध्ये 
बेकायिेर्ीररत्या ववक्री, अिला-बिल इ. झालेल्या वक्र् मालमत्ता, वक्र् 
मींडळाकड े पवूगवत करण्याच्यादृष्ीने वक्र् अधिननयमातील तरतिुीनसुार 
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आवश्यक ती कायगवाही करण्याच्या वक्र् मींडळाला सचूना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच सिरच्या कामी महाराषर राज्य वक्र् मींडळाला सहाय्य 
करण्यासाठी मखुय कायगकारी अधिकारी, महाराषर राज्य वक्र् मींडळ याींच्या 
िर्ासकीय ननयींत्रणाखाली १ उपजजल्हाधिकारी, २ तहससलिार आणण २ नायब 
तहससलिार याींचा समावेर् असलेल्या एका कृती िलाची स्थापना करण्याचा 
र्ासनाने ननणगय घेतला आहे. सदय:जस्थतीत या कृनतिलासाठी आवश्यक 
पिननसमती करण्यात आलेली असनू, सिर पिाींवर िनतननयकु्तीने ननयकु्ती 
करण्यासींिर्ागत र्ासन ननणगय, सामान्य िर्ासन ववर्ाग, दिनाींक १७/१२/२०१६ 
मिील तरतिुीनसुार कायगवाही सरुु आहे. 
     तसेच िगागह िाऊि औसलया मगररबी, औरींगाबाि या वक्र् सींस्थेच्या 
मतुवल्लीींना कायिेर्ीर िकक्रया राबवनू मतुवल्ली पिावरुन ह्वनू सिर वक्र् 
मालमत्ता थे् वक्र् मींडळाच्या ताब्यात घेण्याच्यादृष्ीने आवश्यक ती 
कायिेर्ीर कायगवाही करण्याबाबत वक्र् अधिननयम, १९९५ च्या कलम ९७ 
अन्वये िाप्त असलले्या अधिकाराचा वापर करुन दिनाींक ११/०८/२०१७ च्या 
र्ासन ननणगयान्वये वक्र् मींडळाला ननिेर् िेण्यात आले आहेत. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

इयत्ता ७ िी ि ९ िी चा तसेच दहािी-बारािीच्या सशक्षण पध्दतीत ि 
अभ्यास क्रमात बदल िरण्याबाबत 

 

(४५) ३३९८७ (१८-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मेुें, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाुंील, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : 
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) र्कै्षणणक वषग २०१७-२०१८ पासनू इयत्ता ७ वी व ९ वी चा अ्यासक्रम 
बिलण्यात आला असनू िहावी-बारावीच्या सर्क्षण पध्ितीत व अ्यास क्रमात 
बिल करण्याचा मानस र्ासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर अ्यासक्रम तयार करताना स्त्रीर्णृ हत्या या ववषयावर 
िडा घेणे गरजेच ेअसल्याची मागणी सामाजजक सींघ्नाकडून करण्यात येत 
असनू िहावी-बारावीच्या सर्क्षण पध्ितीत व अ्यासक्रमात बिल करण्यासाठी 
तज्ञाींची ससमती गठीत केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, र्कै्षणणक वषग २०१८-२०१९ पासनू इयत्ता ८ वी व १० वी च्या 
अ्यासक्रमात बिल करण्यात येणार असनू या सर्क्षणपध्िती व अ्यासक्रम 
बिलाचे स्वरूप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन इयत्ता ७ वी व ९ 
वीच्या सिुाररत अ्यासक्रमात स्त्रीर्णृ हत्या या ववषयावर िडा घेणेबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(२८-०९-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. ज्ञानरचनावािी व कृती पजुस्तकेच्या स्वरुपात. 
(४) नाही. 
(५) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

सािगजननि बाांधिाम विभागात ‘तिान्ुंा प्लस’  
सॉफ्ुंिअेरची सतती िरण्याबाबत 

 

(४६) ३३९९५ (०७-०८-२०१७). श्री.समतशे भाांगडडया : सन्माननीय सािगजननि 
बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 

(१) सावगजननक बाींिकाम ववर्ागात रस्त्याींच्या सवेक्षणासाठी ‘क्वान््ा प्लस’ 
सॉफ््वेअर खरेिी करण्याच ेआिेर् िेण्यात आल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये 
वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ‘क्वान््ा प्लस’ सॉफ््वेअरची सावगजननक बाींिकाम 
ववर्ागातील रस्त्याींच्या सवेक्षणामध्ये आवश्यकता ववर्ागाकडून तपासण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर ‘क्वान््ा प्लस’ सॉफ््वेअर राज्यातील ववर्षेत: वविर्ागत 
िाथसमकतचे्या आिारे खरेिी करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात कोणकोणत्या जजल््यामध्ये िर्ासकीय आिेर्ाींतगगत 
झालेल्या कोट्यविी रुपयाींच्या ननिीतनू खरेिी केलेल्या सॉफ््वअेरचा 
सवगसािारण तपर्ील काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाुंील (०३-१०-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
‘क्वाीं्ा प्लस’ सॉफ़््वअेरची खरेिी करण्याबाबत र्ासन स्तरावरून 

कोणत्याही िकारच ेआिेर् िेण्यात आलेले नाहीत. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) अमरावती िािेसर्क ववर्ागाींतगगत, ववहीत कायगपध्ितीनसुार ननवविा सचूना 
काढून क्वाी्ं ा प्लस सॉफ््वेअरची खरेिीची कायगवाही करण्यात आल्याच े
क्षेबत्रय अधिकाऱ् याींनी कळववले आहे. 
(४) राज्यात क्वाी्ं ा प्लस सॉफ््वेअर खरेिीबाबत कोणत्याही िकारच े
िर्ासकीय आिेर् र्ासन स्तरावरून ननगगसमत करण्यात आलेले नाहीत. 
 

___________ 
 
उस्मानाबाद जजल्हाधधिाऱ् याांनी बळीराजा चेतना असभयानाांतगगत शतेिऱ् याांच्या 

आत्महत्या रोखण्यासाठी हदलेल्या विशषे ननधीतनू समुारे  
२५ लाख रुपयाांचे सांगणि सांच खरेदीबाबत 

 

(४७) ३४१६४ (०७-०८-२०१७). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मदत ि पनुिगसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) जजल्हाधिकारी, उस्मानाबाि याींनी बळीराजा चेतना असर्यानाींतगगत 
र्तेकऱ् याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी दिलेल्या ववर्षे ननिीतनू रूपये २५ 
लाखाींचे सींगणक सींच खरेिी जादहरातीवर केले असल् याचे माहे जून, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननिर्गनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने अनावश्यक खचग करणाऱ् या िोषी अधिकाऱ् यावर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१६-१०-२०१७) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
 दिनाींक २५ ऑगस््, २०१५ च्या र्ासन ननणगयान्वये जजल्हास्तरावर 
कक्ष चालववण्यासाठी आस्थापना व कायागलयीन खचागकररता रू.२५ लक्ष पयतं 
खचग अनजु्ञेय करण्यात आला आहे. त्यानसुार जजल्हाधिकारी कायागलयाने 
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सींगणक िोजके््र व िोजेक््र स्क्रीन या बाबी खरेिी करण्यासाठी 
रू.२२,३४,२५७/- इतका खचग केला आहे. जादहरातीींवर कोणताही खचग करण्यात 
आलेला नाही. 
(२) िश्न उद् ावत नाही. 
(३) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल्हापरू जजल््यात शासिीय असभयाांत्रत्रिी महाविद्यालय सरुु िरण्याबाबत 
 

(४८) ३४२८९ (१८-०८-२०१७). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र सशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 

(१) र्ासनाने असर्याींबत्रकी महाववदयालयाबाबत नवीन सहा र्ासकीय 
असर्याींबत्रकी महाववदयालये उर्ारण्यासाठी िस्ताव तयार केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कोल्हापरू ववदयापीठाचा को्ा या र्ासकीय असर्याींबत्रकी 
महाववदयालयासाठी सर्ल्लक असनू मागील अनेक वष े कोल्हापरूमध्ये 
र्ासकीय असर्याींबत्रकी महाववदयालय सरुु व्हावे अर्ी मागणी होत असनू या 
नवीन िस्ताववत सहा असर्याींबत्रकी महाववदयालयाच्या यािीत कोल्हापरू 
जजल््याचे नाव नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े (२५-०९-२०१७) : (१) राज्यातील ननवडक अस्वायत्त 
र्ासकीय तींत्रननकेतनाींच े रुपाींतर र्ासकीय असर्याींबत्रकी महाववदयालयात 
करण्याचा ननणगय घेण्यात आला आहे. 
(२) होय. 
(३) सर्वाजी ववदयापीठ, कोल्हापरू या ववदयापीठाच्या कायगक्षते्रात एक 
र्ासकीय व एक र्ासन अनिुाननत असर्याींबत्रकी महाववदयालय कायगरत आहे. 
तसेच सिर ववदयापीठात तींत्रज्ञान ववर्ाग सरुु आहे. 
(४) िश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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 अिोला जजल््यातील अिोुं-हहिरखेड-तले्हारा या राज्य मागागचे रुां दीिरण ि 
मजबतुीिरण िरणेबाबत 

 

(४९) ४५१०८ (१५-०१-२०१४). श्री.विक्रम िाळे, डॉ. सधुीर ताांबे : हदनाांि २ 
ऑगस्ुं, २०१३ रोजी सभागहृाच्या पुंलािर ठेिण्यात आलले्या अताराांकित 
यादी क्रमाांि १२ मधील प्रश्न क्रमाांि ३६६४७ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय सािगजननि बाांधिाम (सािगजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) अको्-दहवरखेड-तले्हारा (जज.अकोला) या राज्य मागागचे लाींबीत सिुारणा 
करण्याचे कामास ताींबत्रक मींजुरीत समळाली असनु सिर कामा पकैी ७२/०० त े
७७/५०० या लाींबीच्या रस्त्याचे कामाचे ननवविा स्तरावरचे काम पणूग झाले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापकैी ७९/०० त े ८३/०० व ९५/०० त े ९६/०० या लाींबीचे 
रस्त्याचे काम पणूग झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं िाप्त झालेला ननिी व कामाची सदय:जस्थती काय, 
(४) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिात पाुंीत (०५-१०-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) िश्नाधिन रस्त्याच्या कक.मी. ७२/०० ते कक.मी. ७७/५०० या 
लाींबीतील डाींबरीकरणाचे काम पणूग झालेले असनू त्यासाठी रुपये १७४.०० लक्ष 
इतका ननिी खचग झालेला आहे. 
 तसेच, सिर रस्त्याच्या कक.मी. ७९/०० त े कक.मी.८३/००, ककीं .मी. 
८७/०० त े कक.मी. ८९/०० व कक.मी. ९५/०० त े कक.मी. ९६/०० या लाींबीतील 
रस्ता सिुारण्याच ेकाम पणुग झाले असनू त्यासाठी रुपये १२९.०५ लक्ष खचग 
झालेला आहे. 
 

___________ 
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राज्यातील प्रमखु शहराांमध्ये "एमएमआरडीए" च्या धतीिर स्ितांत्र विशषे 
प्राधधिरण स्थापन िरण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

 

(५०) ४६९५३ (२०-०१-२०१४). डॉ. ननलम गोऱ्हे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) राज्यातील नागपरू, अमरावती, जळगाींव, पणेु, नासर्क, औरींगाबाि, 
सोलापरू आिीींसह राज्यातील काही िमखुय र्हराींमध्येही "एमएमआरडीए" च्या 
ितीवर स्वतींत्र ववर्षे िाधिकरण स्थापण्याचा िस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या िस्तावावर र्ासनाने ननणगय घेतला आहे काय, त्याचे 
स्वरुप काय आहे व त्यानषुींगाने र्ासनाने पढेु कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) या िकरणी अदयाप ननणगय झाला नसल्यास, याबाबतची सदय:जस्थती 
काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१५-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) महाराषर महानगर 
ननयोजन ससमती (रचना व कामे)(तरतिुी पढेु चाल ूठेवणे) अधिननयम, १९९९ 
याच्या कलम २ च्या खींड (क) अन्वये महानगर क्षते्र म्हणून घोवषत केलेल्या 
वववक्षक्षत क्षते्राींच्या उधचत, व्यवजस्थत व र्ीघ्र ववकासाचे समन्वयन व 
पयगवेक्षण करण्याच्या आणण अर्ा ववकासाच्या योजना, िकल्प व पररयोजना 
याची अींमलबजावणी करण्याच्या ियोजनाथग अर्ा ििेर्ातील क्षेत्राींकररता 
िाधिकरण स्थापन करण्यासाठी आणण त्याींच्यार्ी सींबींधित ककीं वा तिानषुींधगक 
बाबीींसाठी तरतिू करण्याकररता महारषर महानगर ििेर् ववकास िाधिकरण 
अधिननयम, २०१६ (२०१७ चा महा. ३) अधिननयसमत केला आहे. 
 सिर अधिननयम अधिननयमीत करण्यापवूी िखयावपत केलेल्या 
महाराषर महानगर ििेर् ववकास िाधिकरण अधिननयम, २०१६ (सन २०१६ 
चा महा. अध्या. ११) खाली पणेु महानगर ििेर् ववकास िाधिकरण स्थापन 
करण्यात आल ेआहे. राज्यातील नासर्क, औरींगाबाि व नागपरू महानगर  
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ििेर्ासाठी उक्त अधिननयमाखाली िाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. 
राज्यातील अमरावती, जळगाींव व सोलापरू जजल््यातील क्षते्र महाराषर 
महानगर ििेर् ननयोजन ससमती (रचना व कामे)(तरतिुी पढेु चाल ू ठेवणे) 
अधिननयम, १९९९ याच्या कलम २ च्या खींड (क) नसुारच्या महानगर ििेर् 
क्षेत्र घोवषत नसल्याने अर्ा र्हराींकररता उक्त अधिननयमाखाली महानगर 
ििेर् ववकास िाधिकरण स्थापन करण्याच ेततुग ननयोजजत नाही. 
 

___________ 
 
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

 
 
 

मुद्रणपूवग सवग िककया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण : र्ासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 


