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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी  
  
   

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहल े(अथथसांिल्पीय) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील अनुसूधचत जाती ि जमाती मधील विद्यार्थयाांच्या  
आरोग्यास ननमाथण झालेला धोिा 

 

  

(१)  ३०५५ (१७-०४-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि 
उर्थ  भाई जगताप : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुूचचत जाती ि जमातीच्या विद्यार्थयाांची सींख्या हजारोंच्या िर असून तयाींच्या 
आरोग्याचा प्रश्न गींभीर होत असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील अनुसूचचत जाती ि जमातीींच्या प्रश्न सोडविण्याकरीता तयाींच्यापयांत 
विज्ञान आणि तींत्रज्ञानासह उच्च शर्क्षि पोहोचविण्याची ननताींत आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. विष्ट् णु सिरा (२५-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) आददिासी विकास विभागामार्श त अनुसूचचत जमातीच्या विद्यार्थयाांना र्हरातील 
नामाींककत ननिासी इींग्रजी माध्यमाच्या र्ाळाींमध्ये शर्क्षि देिे, कें द्र पुरस्कृत पोस्् मॅट्रीक 
शर्षयितृती, परदेर्ात शर्क्षिासाठी शर्षयितृती, व्यािसानयक अभ्यासक्रमाचे शर्क्षि घेिाऱ्या 
अनुसूचचत जमातीच्या विद्यार्थयाांना ननिाशह भतता देिे, व्यािसानयक िैद्यकीय ि ननमिैद्यकीय 
अभ्यासक्रमाचे शर्क्षि घेिाऱ्या आददिासी विद्यार्थयाांचे र्ैक्षणिक र्ुल्क प्रनतपूती करिे यासारख्या 
योजना आददिासी विकास विभागामार्श त राबविण्यात येतात. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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ग्रामीण रुग् णालय (ता.मोखडा, जज.पालघर) येथे बालरोग  
तज्ञाचे ररक् त पद भरण्याबाबत 

  

(२)  ५७३७ (०९-०४-२०१५).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सभुाष झाांबड : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ९०२ ला हदनाांि २४ डडसेंबर, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीि रुग् िालय (ता.मोखडा, जज.पालघर) येथे बालरोग तज्ञाच ेररक् त पद आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर पद भरण् याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सािांत (१४-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) महाराषट्र िैद्यकीय ि आरोग्य सेिा ग्-अ सींिगाशतील िैद्यकीय अचिकाऱ्याींची ७०४ ररक्त पदे 
सन २०१५ मध्ये सरळसेिेने भरती असून, ररक्त पदे भरण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात भूममअमभलेख िायाथलयात गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 
  

(३)  ५९०४ (१६-०४-२०१५).   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात भूशमअशभलेख कायाशलयामार्श त करण्यात येत असलेल्या जागा मोजिीत होत 
असलेला भ्रष्ाचार थाींबविण्यासाठी महाराषट्र जमीन महसूल सींदहता १९६६ मध्ये बदल करण्याची 
बाब र्ासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर विचारािीन बाबीिरील र्ासनाचा विचार पूिश झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडस े(०४-०३-२०१६) : (१), (२) ि (३) ददनाींक १.१.२०१२ पासून राज्यातील 
मोजिी प्रकरिाींिर “ई-मोजिी” आज्ञािलीच्या माध्यमातून कायशिाही करण्यात येत असल्यान ेया 
प्रकक्रयेत मोठ्या प्रमािात पारदर्शकता आलेली आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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िें द्र पुरस्िृत योजनेच्या राष्ट्रीय िधृ्दापिाळ ननितृ्तीिेतन योजनेमध्ये झालेला गैरव्यिहार 
  

(४)  ६००७ (२१-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले,   
श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र पुरस्कृत योजनेच्या राषट्रीय िधृ्दापकाळ ननितृतीिेतन योजनेमध्ये सोलापूर जजल्ृयात १ 
को्ी ५८ लाख २८ हजार ८५ रुपयाींचा गैरव्यिहार केल्याप्रकरिी ततकाशलन दोन जजल्हाचिकारी, 
दोन अप्पर जजल्हाचिकारी, दोन ननिासी उपजजल्हाचिकारी याींच्यािर कारिाई करण्यासाठीच े
प्रस्ताि मींत्रालयात सामाजजक न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभाग याींच्याकड ेगेल्या २ त े३ िषाशपासून 
प्रलींबबत असून तयािर कोितीच कायशिाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले, सदर प्रकरिात कोिकोितया अचिकाऱ्याींचा तयात समािरे् आहे ि एकूि ककती रकमेचा 
गैरव्यिहार केल्याच ेआढळून आले आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरिात दोषी असिाऱ्या अचिकाऱ्यािर र्ासनान ेकोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे (२६-०२-२०१६) : (१), (२) ि (३) कें द्र पुरस्कृत योजनेच्या राषट्रीय 
िधृ्दपकाळ ननितृतीिेतन योजनमेध्ये झालेल्या अपहाराबाबत गुन्हे अन्िेषि विभाग तसेच 
श्री.सुरज अिसेकर ि श्री.दद.प.भालेदार याींच्या सशमतीमार्श त चौकर्ी करण्यात आली. सदर चौकर्ी 
अहिालाचा विचार करता सकृतदर्शनी दोषी आढळिाऱ्या एकूि ५३ अचिकारी/कमशचारी 
याींच्याविरुध्द विभागीय चौकर्ीची कायशिाही सुरु असनू सदर चौकर्ी विविि ् प्प्यािर कायशिाहीत 
आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

मराठिाडयातील अपूणथ मसांचन प्रिल्प पूणथ िरण्याबाबत 
 (५)  ६२६० (०८-०४-२०१५).   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विदभाशतील ५० ्क्के अपूिश शसींचन प्रकल्प दोन िषाांत पूिश करण्याच ेननयोजन र्ासनान ेकेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विदभाशच्या ितीिर मराठिाडयातील ५० ् क्के अपूिश शसींचन प्रकल्प दोन िषाांत पूिश 
करण्याचे ननयोजन र्ासनान ेकेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठिाडयात ५० ्क्के अपूिश असलेले कोिकोिते शसींचन प्रकल्प आहेत, हे 
प्रकल्प पूिश झाल्यास ककती के्षत्र शसींचनाखाली येिार आहे, 
(४) नसल्यास, मराठिाडयातील अपूिश शसींचन प्रकल्प पूिश करण्यासाठी र्ासनान े कोिती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
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 श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) जलसींिारि विभागाकडील मराठिाडयात ५०% पेक्षा जास्त खचश झालेले ५ मोठे, ५ मध्यम ि 
१३ लघु असे एकूि २३ प्रकल्प आहेत. तयाींची १ एवप्रल, २०१५ रोजीची सींभाव्य उिशरीत ककीं मत 
सुमारे रुपये २८७७ को्ी इतकी असून हे प्रकल्प पूिश झाल्यास सुमारे ५०,००० हेक््र अनतररक्त 
के्षत्र शसींचनाखाली येईल. 
       ० ते २५० हेक््र शसींचन क्षमतेचे मराठिाड्यातील ५० ् क्के अपूिश असलेले रुपये ३०९.७७ 
को्ीच ेएकूि ३६८ प्रकल्प असनू तयाींची माहे एवप्रल, २०१५ ची उिशररत ककीं मत रूपये १७९.१७ को्ी 
आहे. हे प्रकल्प पूिश झाल्यास ६८,०९४ दर् लक्ष घन मी्र पािीसाठा ननमाशि होऊन 
मराठिाड्यातील १२३४४ हेक््र के्षत्र शसींचनाखाली येईल. 
(४) जलसींिारि विभागाकडील प्रकल्प पूिशतिाच्या कोितया ्प्प्यािर आहे, याबाबतचा आढािा 
घेऊन तयानुसार प्रकल्पाचा अग्रक्रम ठरविण्यात येईल ि या प्रािान्यक्रमानुसार आचथशक गुींतििूक 
केली जाईल. ज्या प्रकल्पापासून पढुील ३ िषाशत प्रतयक्ष शसींचन लाभ र्ेतकऱ्यास शमळू र्केल अर्ा 
प्रकल्पाींना प्रािान्य देण्यात येईल. अनुर्ेष जजल््यातील प्रकल्पाींना प्रथम प्रािान्य देण्यात येईल. 
       तसेच अथोपायाची जस्थती ि मा.राज्यपालाींचे ननदेर्ानसुार उपलब्ि होिाऱ्या ननिीतून 
राज्यातील पा्बींिारे प्रकल्प पूिश करण्याच्या दृष्ीने ननयोजन करण्यात येत आहे. 
        जलसींिारि विभागाच ेप्रकल्प महाराषट्र जलसींिारि महामींडळामार्श त पूिश करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
  

___________ 
  

नगरवििास विभागान ेनगरपामलिा हद्दीत विविध प्रयोजनासाठी आरक्षित  
िेलेल्या जममनीिरील मुदतबाहय आरिण रद्द िरण्याबाबत 

  

(६)  ६३१२ (१०-०४-२०१५).   श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नगरविकास विभागान े ददनाींक ३१ डडसेंबर, १९९७ रोजीच्या र्ासन ननिशयाद्िारे सुिारीत 
योजना मींजूर करुन ती ददनाींक १५ माचश, १९९८ पासून अींमलात आिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बीड जजल््यातील गेिराई, बीडसह अनेक नगरपाशलका हद्दीत विविि प्रयोजनासाठी 
या योजनेत जमीन आरक्षीत असतानाही या जशमनीचा िापर मींजूर आरक्षिासाठी झालेला नाही, 
हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सदर जमीन आरक्षक्षत असल्यामुळे जमीन मालक या जशमनीच्या ककर्ायतर्ीर 
िापरापासून िींचचत रादहला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, विकास योजनेतील आरक्षिाची मुदत पूिश झाली असल्यास, सदरची आरक्षिे रद्द 
करुन मळू जमीन मालकास या जशमनीच्या िापर करण्याची मूभा देण्यासाठी र्ासनाने कोिती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, मुदतबाहय आरक्षि रद्द करण्यासाठी झालेल्या विलींबाची कारिे कोिती आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१८-०३-२०१६) : (१) ि (२) बीड जजल््यातील बीड, अींबाजोगाई, 
परळी-िैजनाथ, गेिराई, माजलगाि, ककल्लेिारुर, केज या ७ नव्या पररषदाींच्या विकास योजनतेील 
एकूि ४९२ आरक्षिापकैी एकूि ५१ आरक्षिे विकशसत केलेली आहेत. 
(३), (४) ि (५) आरक्षक्षत जशमनीींिरील आरक्षिाींचा विकास झाला नसल्यास िा जशमनीच्या 
ककर्ायतीर्ीर िापरापासनू जमीन मालक िींचचत रादहल्यास जमीन मालकास महाराषट्र प्रादेशर्क ि 
नगर रचना अचिननयम, १९६६ च्या कलम- ४९ ची नो्ीस र्ासनािर बजािता येते. तसचे विकास 
योजना अींमलात आल्यापासून १० िषाशच्या कालाििीमध्ये आरक्षक्षत जमीन सींपाददत न झाल्यास 
अर्ी जमीन सींपादन करण्यासाठी र्ासनािर उक्त अचिननयमाच्या कलम १२७ अन्िये नो्ीस 
बजािण्याची तरतूद आहे. नो्ीस बजािल्यानींतरसुध्दा विदहत कालमयाशदेत समुचचत प्राचिकरिान े
भूसींपादनाची कायशिाही न केल्यास अचिननयमातील तरतूदीनुसार सींबींचित आरक्षिे व्यपगत होऊन 
जमीन आरक्षि मुक्त होत.े 
  

___________ 
 

मौज ेतािशी (ता.पांढरपूर, जज.सोलापूर) येथील िारयुक् त जमीन सुपीि बनविण् याबाबत 
  

(७)  ६३३५ (१६-०४-२०१५).   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेतािर्ी (ता.पींढरपूर, जज.सोलापूर) येथील ३०० हेक् ्र जमीन क्षारयुक् त होऊन नावपक 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, क्षारयुक् त जमीन सुपीक बनविण् यासाठी र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) असल् यास, कोित या प्रकारची उपाययोजना करण् यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१६) : (१) अर्ींत: खरे आहे. 
      सन २०१४-१५ चे बाचित के्षत्र अहिालानुसार मौज ेतािर्ी (ता.पींढरपूर, जज.सोलापूर) येथ े
४६.२० हेक््र इतके बाचित के्षत्र आढळून आले आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) सदर बाचित के्षत्र कमी करिेसाठी मौजे तािर्ी येथे सन २०११-१२ मध्ये खुल्या चर 
योजनेच ेसिेक्षि झाले असून खुली चर योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 
       नविन चर योजनेच्या बाींिकामासाठी र्ेतकऱ्याींकडून विना मोबदला जमीन शमळि े
आिश्यक आहे. तथावप उपरोक्त चर योजनेच्या कामासाठी विना मोबदला जमीन देण्याच्या रु.१०० 
च्या स््ँप पेपरिर र्ेतकऱ्याींनी सींमतीपत्र देिेस नकार ददल्याने सदर योजना हाती घेता आली 
नाही. 

___________ 
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यितमाळ जजल् हाधधिारी िायाथलय पररसरात अिैधररत् या झरेॉक् स दिुान,े  
िॅन् टीन भाडतेत् िािर हदल् याबाबत 

 (८)  ६३८२ (१६-०४-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल् हाचिकारी कायाशलय पररसरात परिानगी नसताना अिैिररत या झरेॉक् स दकुान,े 
कॅन् ्ीन भाडतेत िािर देण् यात आल् याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा तयादरम्यान ननदर्शनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भाडतेत िािर देण् यात आलेला ननिी परस् पर जमा करण् यात येत असून त याची 
कोठेही नोंद करण् यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथराि खडसे (०४-०३-२०१६) : (१) ि (२) यितमाळ जजल्हाचिकारी कायाशलय पररसरात 
परिानगी नसताना अिैद्यररतया झरेॉक्स दकुान,े कॅन््ीन भाडतेतिािर देण्यात आल्याची बाब 
ननदर्शनास आली आहे. झरेॉक्स ि कॅन््ीन या दोन्ही दकुानाींच ेभाड ेमहसूल कमशचारी सींघ्नचे े
कोषाध्यक्ष याींचकेड ेजमा करण्यात आल्याचे आढळले आहे. 
(३) ि (४) या प्रकरिी जजल्हाचिकारी यितमाळ याींनी तहशसलदार यितमाळ याींना महसुली 
कमशचारी सींघ्ननेे जमा केलेली रक्कम िसूल करण्याच,े तसेच अनतक्रमि काढून ् ाकण्याच ेआणि 
सदर सींघ्नेचे अध्यक्ष, सचचि ि इतर सींबींचित याींच्या विरुध्द र्ौजदारी कायशिाही करण्याच े
ननदेर् ददले आहेत. तयानसुार सदर सींघ्नेच ेअध्यक्ष सरचच्िीस ि अन्य पदाचिकाऱ्याींविरुध्द 
भा.द.वि.कलम क्र.४२०, ४०९, १६९ ि ३४ अन्िये ददनाींक १०/६/२०१५ रोजी र्ौजदारी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. भाड्यापो्ी जमा केलेल्या रकमेची ननजश्चती करण्याच ेकाम लेखाचिकारी, 
जजल्हाचिकारी कायाशलय, यितमाळ याींचेमार्श त करण्यात येत आहे. तसचे केलेले अनतक्रमि 
ननषकाशसत करण्याचे ननदेर् जजल्हाचिकारी, यितमाळ याींनी तहशसलदार, यितमाळ याींना ददलेले 
आहेत. 

___________ 
  

पुणे येथे धरणाांमधील वपण्याच्या पाणीसाठयाच ेननयोजन िरण्याबाबत 
  

(९)  ६९२९ (०३-०८-२०१५).   आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे येथ ेपािीपुरिठा करिाऱ्या खडकिासला प्रकल्पात ददनाींक ५ एवप्रल, २०१५ रोजी ११.१० 
्ी.एम.सी. पािीसाठा होता. पािसाळा लाींबल्यास पुिेकराींना पािीकपातीला तोंड द्याि ेलागिार 
आहे, कारि र्ेतीला मे पयांत पािीपुरिठा होतो. तयानींतर ददनाींक १५ जलुै, २०१५ नींतर 
पुिेकराींसाठी आरक्षक्षत पािीच पुरिून िापराि ेलागिार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील िरिाींतील वपण्याच्या पािीसाठयाच े ननयोजन व्यिजस्थत करण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) पुिे र्हरासाठी १२५० द.ल.ली.प्रमाि े१५ जुल,ै २०१५ पयांत ८.१५ द्एमसी पािी पुरिठा 
करण्याचे ननयोजन करण्यात आले आहे. खडकिासला प्रिालीमध्ये दद. १७/११/२०१५ रोजी १४.५८ 
द्एमसी उपयुक्त पािीसाठा होता. सदर पािी १५/०७/२०१६ पयांत पुरििे आिश्यक असुन 
तयाकरीता दद. ०८/०९/२०१५ पासुन पुिे महापाशलकेने चालू केलेली ३०% पािीकपात यापुढेही चाल ू
ठेिण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
राज्यात उभारण्यात येणा-या स्माटथ मसटी प्रिल्पाबाबत 

  

(१०)  ७५३४ (०६-०८-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्र्र हुसने सय्यद, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जगातील स्मा श् शस्ी समजल्या जािाऱ्या इस्त्रालय र्हराप्रमाि ेनागपूर, मुींबई, औरींगाबाद 
आणि नाशर्क र्हराचा विकास करण्याची बाब र्ासनाच्या विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आगामी गहृननमाशि िोरिात मुींबई िगळता ठाि,े मीरा-भाईंदर, िसई-विरार, 
कल्याि-डोंबबिली आदद दठकािी स्मा श् र्हर कें द्र (स्मा श् शस्ी सें्र) योजनेला प्रािान्य देण्याच े
र्ासनाने प्रस्तावित केल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदर्शनास आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तावित स्मा श् शस्ी १०० एकर पेक्षा अचिक भूखींडाची आिश्यकता असनू सदर 
स्मा श् शस्ी उभारण्यासाठी लागिारे भूखींड उपलब्ि करुन देण्यासाठी र्ासनाने कोिती 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, राज्यात उभारण्यात येिा-या स्मा श् शस्ीचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(५) अद्याप, स्मा श् शस्ी उभारण्याबाबत कोिताच ननिशय ककीं िा अींमलबजाििी झाली नसल्यास 
विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२१-०३-२०१६) : (१) कें द्र र्ासन पुरस्कृत स्मा श् शस्ी अशभयाींतगशत 
राज्यातील १० र्हरे स्मा श् शस्ी म्हिून विकशसत करण्यात येिार आहेत. राज्यातील १० सींभाव्य 
स्मा श् र्हराींमध्ये बहृन्मुींबई, ठाि,े कल्याि-डोंबबिली, निी मुींबई, पुिे, नाशर्क, सोलापूर, 
औरींगाबाद, नागपूर, अमरािती या र्हराींचा समािेर् आहे. 
(२) स्मा श् शस्ी अशभयानाअींतगशत स्मा श् र्हरे विकशसत करताींना गहृननमाशि ि अन्य विभागाच्या 
योजना विचारात घेण्यात येिार आहेत. 
(३), (४) ि (५) स्मा श् शस्ी अशभयानाच्या मागशदर्शक सूचनाींनुसार कें द्र र्ासनान ेस्मा श् शस्ीसाठी 
तीन मॉडले सूचविण्यात आले आहेत. तयानुसार रेट्रोकर््ीींग ि ररडवे्हलपमें् या प्रकारे उपलब्ि 
जशमनीचा िापर करिे अपेक्षक्षत असून र्क्त ग्रीनकर्ल्ड या मॉडलेमध्ये २५० एकरपेक्षा जास्त 
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जशमनीची आिश्यकता आहे. तयाअनुषींगान ेउपरोक्त तीन मॉडलेपकैी एक ककीं िा तीन्ही मॉडले 
विचारात घेऊन सींबींचित र्हराींनी तयाबाबतच ेननयोजन करिे अपेक्षक्षत आहे. 
     सींभाव्य स्मा श् र्हराींनी नागरीकाींचा सहभाग विचारात घेऊन के्षत्रननिड करुन तयानुसार 
स्मा श् शस्ी प्रस्ताि तयार केलेले असून सदर प्रस्ताि राज्यस्तरीय उच्चाचिकार सशमतीमार्श त कें द्र 
र्ासनास विदहत कालाििीत सादर करिेत आले आहेत. कें द्र र्ासनाच्या स्तरािरुन होिाऱ्या 
स्मा श् शस्ी चॅलेंज या आींतरराज्यीय स्पिमेिून अींनतमररतया स्मा श् शस्ीची ननिड कें द्र 
र्ासनामार्श त करण्यात येिार आहे. 

___________ 
 

राज्यातील िामगार राज्य विमा योजना रुग्णालयाांची झालेली दरुिस्था 
 (११)  ८०४८ (३१-०७-२०१५).   श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल भोसले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.सुननल 
तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रिाश बबनसाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५०१० ला हदनाांि २३ 
माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कामगार विमा रुग्िालये राज्य र्ासनाने चालिावित अर्ी कें द्र र्ासनाने सुचना 
केल्यामुळे या रुग्िालयाींची अिस्था बबक् झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील कामगार विमा योजनेची १३ रुग्िालये ि ६९ दिाखाने चालविण्यास कें द्र 
र्ासनाने माहे रे्ब्रुिारी, २०१५ च्या र्ेि्च्या आठिडयात असमथशता दाखविलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील कामगार राज्य विमा योजना रुग्िालयाींची दरुिस्था झाल्यामुळे कामगार 
िैद्यकीय सुवििेपासनू िींचचत राहत असल्यान े नाशर्कसह मुींबई, पुिे, औरींगाबाद, नागपूर 
इतयादी मोठया औद्योचगक के्षत्रातील इएसआयसी रुग्िालयाींच ेसपुरस्पेर्ाशल्ी हॉजस्प्लमध्ये 
रुपाींतर करण्याची नाशर्क जजल््यातील लोकप्रनतननिीींनी दद. १२ जानेिारी २०१५ रोजी िा 
तयासुमारास र्ासनाकड ेमागिी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायशिाही  केली िा करण्यात येत आहे. 
(५) असल्यास, रुग्िालये ि दिाखाने यामिील आरोग्य सेिेिर अिलींबून असलेले ४५४३० कामगार 
ि तयाींच े कु्ुींबबय शमळून एकूि ९३ लाख, ८१ हजार, ३६० नागररकाींसाठी आरोग्य सेिा 
पुरविण्यासाठी र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
डॉ. दीपि सािांत (१७-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) प्रतयेक र्हरामध्ये अथिा जजल््यामध्ये विर्ेष सुवििाींसाठी खाजगी रुग्िालय ्ाय-अप केले 
असून आिश्यकतेनुसार विमा रुग्िाींना/कामगाराींना तया-तया सुपरस्पेर्ाशल्ी रुग्िालयात उपचार 
ददले जातात. 



वि.प. ४ (9) 

(५) महाराषट्रामध्ये सिश दठकािी राकावि महामींडळाने ११५ खाजगी रुग्िालयाींना सुपरस्पेर्ाशल्ी 
म्हिून ्ाय-अप केलेले आहे. तयामुळे आरोग्य सेिेिर अिलींबून असलेले ४५४३० तयाींचे कु्ूींबबय 
शमळून ९३ लाख ८१ हजार ३६० नागरीकाींना आरोग्य सेिा राकावियो रुग्िालय ि ्ाय-अप 
रुग्िालयाींच्या मार्श त पुरविली जाते. ज्या दठकािी सेिा उपलब्ि नाही अर्ा दठकािी िैद्यकीय 
खचश प्रनतपुती ददली जात.े 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
राज्यात सावित्रीबाई रु्ले िन्या योजना राबविण्याबाबत 

 (१२)  ८२४० (०३-०८-२०१५).   श्री.राजेंद्र जनै, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय 
सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  लोकसींख्या िाढीिर ननयींत्रि ठेिण्याकररता र्ासन विविि उपक्रम योजना राबवित असून 
तयापैकी सावित्रीबाई रु्ले कन्या योजना राबविण्याचा ननिशय र्ासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सावित्रीबाई रु्ले कन्या योजनचेे सिशसािारि स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, ही सावित्रीबाई रु्ले कन्या योजना केव्हापासून राबविण्यात येिार आहे ? 
डॉ. दीपि सािांत (१५-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) एका मुलीनींतर कु्ुींब ननयोजन र्स्त्रकक्रया केलेल्या दाररद्रय रेषखेालील जोडप्याींना रु. २,०००/- 
रोख ि मुलीच्या नाि ेरु.८,०००/- राषट्रीय बचत प्रमािपत्र स्िरुपात ि दोन  मुलीनींतर कु्ुींब 
ननयोजन र्स्त्रकक्रया केल्यानींतर रु.२,०००/- रोख ि प्रतयेक मुलीच्या नािे रु. ४,०००/- याप्रमािे रु. 
८,०००/- ची राषट्रीय बचत प्रमािपत्र देण्यात येतात 
(३) सदर योजना दद. २४ एवप्रल, २००७ च्या र्ासन ननिशयान्िये राज्यात कायाशजन्ित करण्यात 
आली आहे. 

___________ 
राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथममि आरोग्य िें द्रामध्ये गैरहजर 

राहणाऱ्या िैद्यिीय अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१३)  ८२५३ (०३-०८-२०१५).   श्री.राजेंद्र जैन, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्रीमती जस्मता िाघ, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ग्रामीि भागातील प्राथशमक आरोग्य कें द्रामध्ये गोरगरीबाींिर िैद्यकीय उपचार 
करण्यासाठी र्ासनाकडून नेमण्यात येिाऱ्या प्राथशमक िैद्यकीय अचिकाऱ्याींना ४५ त े५० हजार 
रुपयाींचे िेतन शमळत असूनही काही जि स्ित:च खासगी पॅ्रक््ीस सुरु करुन िषाशनुिषे गैरहजर 
राहतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खासगी पॅ्रक््ीस करिाऱ्या राज्यातील ५५ िैद्यकीय अचिकाऱ्याींना सािशजननक 
आरोग्य विभागान ेकामािरुन कमी केले असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, आतापयांत ककती िैद्यकीय अचिकाऱ्याींना सेिेतून कमी करण्यात आले आहे, 
(४) तसेच ग्रामीि भागातील सिशसामान्याींना िैद्यकीय सोयीसुवििा शमळण्याबाबत र्ासनाकडून 
कोिती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
डॉ. दीपि सािांत (२९-०३-२०१६) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, िषाशनुिषे अनचिकृतररतया गैरहजर राहिाऱ्या ५५ िैद्यकीय 
अचिकाऱ्याींच्या सेिा ददनाींक २३.२.२०१५ च्या र्ासन ननिशयान्िये समाप्त करण्यात आल्या आहेत. 
(३) आतापयांत अनचिकृत गैरहजर असिाऱ्या एकूि ९८ िैद्यकीय अचिकाऱ्याींच्या सेिा समाप्त 
करण्यात आल्या आहेत. 
(४) ग्रामीि भागातील सिशसामान्य जनतेस ग्रामीि रुग्िालये, प्राथशमक आरोग्य कें दे्र ि उपकें दे्र 
याींचेमार्श त विविि आरोग्य सेिा सुवििा पुरविण्यात येत असतात. तसेच यासाठी अनके 
राज्यस्तरीय ि राषट्रीय आरोग्य कायशक्रम आयोजजत करण्यात येतात. सदर आरोग्य कें द्राच्या 
दठकािी रुग्ििादहका, औषि,े प्रयोगर्ाळा चाचण्या उपलब्ि करुन देण्यात आल्या असून विविि 
आरोग्य शर्बीरे आयोजजत करुन तयाचा जास्तीत जास्त ग्रामीि जनतेस उपयोग होईल यासाठी 
प्रयतन केले जातात. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
राज्यात िन हक्ि िायदयाची पायमल्ली होत असल्याबाबत 

 (१४)  ८२७८ (०४-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात िन हक्काच े७७ ्क्के दािे अमान्य झाले असुन िन हक्क कायदयाची पायमल्ली 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) आददिासी विकास विभागाच्या अहिालानुसार रे्ब्रुिारी अखेरपयांत राज्यात िनहक्काच्या 
दाखल झालेल्या एकूि ३ लाख ५० हजार दाव्यापैकी २ लाख ७२ हजार दाि ेर्ासनान ेअमान्य केले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत, 
श्री. विष्ट् णु सिरा (०९-०३-२०१६) : (१) नाही. 
(२) िनहक्क कायद्याींतगशत माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर ग्रामसभा स्तरािर ३४६३१० िैयजक्तक 
िनहक्क दािे प्राप्त आहेत. तयापकैी जजल्हास्तरीय सशमतीमार्श त १०६२६० दािे मान्य करण्यात 
आले असून ग्रामसभा/ उपविभागीय सशमती/ जजल्हास्तरीय सशमती स्तरािर २२७९४० दािे अमान्य 
करण्यात आले आहेत ि १२११० दािे प्रलींबबत आहेत. 
       तसेच िनहक्क कायद्यानुसार अमान्य करण्यात आलेल्या दाव्याींिर अवपल करण्याची 
तरतुद असल्यान,े दाव्याींिर अवपल करण्याची तरतुद असल्यान,े जजल्हास्तरीय सशमतीकड े१०५२११ 
िैयजक्तक अवपल दाि ेप्राप्त झाले आहेत, तयापैकी ४००९१ अवपल दाि ेमींजूर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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पोलादपूर (जज.रायगड) येथील ग्रामीण रुग् णालयात िायमस् िरुपी  
िैद्यिीय अधधिा-याांची ननयुक् ती िरण् याबाबत 

 (१५)  ८३४२ (०३-०८-२०१५).   श्री.अननल तटिरे, श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पोलादपूर (जज.रायगड) येथील ग्रामीि रुग् िालयात कायमस् िरुपी िैद्यकीय अचिका-याींची 
ननयुक् ती केली नसल् याने महाड येथील आरोग् य कें द्राच् या िैद्यकीय अचिका-याींकड ेअनतररक् त 
कायशभार ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्िालयात िैद्यकीय अचिकारी नसून याबाबत र्ासन ि जजल्हा 
र्ल्यचचककतसाींकडून साततयान ेदलुशक्ष केले जात असल्याचे ददनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोजी िा 
तयासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानुसार रुग्िालयात अपुरा अचिकारी िगश ि कमशचारी िगश असल्यामुळे रुग्ि ि 
अपघातग्रस्ताींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त यात काय आढळून आले आहे, 
(५) असल्यास, कायमस् िरुपी िैद्यकीय अचिकारी ननयुक् त करण्यासाठी ि ग्रामीि रुग्िालयातील 
असुवििा पूिश करण्यासाठी र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
डॉ. दीपि सािांत (२९-०३-२०१६) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
    ग्रामीि रुग्िालय, पोलादपूर येथील िैद्यकीय अिीक्षक पद ररक्त असल्यामळेु तया पदाचा 
अनतररक्त कायशभार िैद्यकीय अिीक्षक, ग्रामीि रुग्िालय, महाड याींच्याकड ेदेण्यात आलेला आहे. 
(२) अींर्त: खरे आहे. 
    िैद्यकीय अचिकाऱ्याींच्या ररक्त पदािर अन्य आरोग्य सींस्थाींतील िैद्यकीय अचिकाऱ्याींमार्श त 
आरोग्य सेिा पुरविल्या जात.े जुल,ै २०१५ पासून २ बींिपबत्रत िैद्यकीय अचिकारी कायशरत आहेत. 
      तसेच, माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये ग्रामीि रुग्िालय, पोलादपूर येथे एका िैद्यकीय 
अचिकाऱ्याची नामननदेर्नाद्िारे नमेिूक करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     ग्रामीि रुग्िालय, पोलादपरू येथ ेग्-अ त ेग्-ड सींिगाशची एकूि २५ पदे मींजूर असून 
तयापैकी १८ पदे भरलेली आहेत. िदै्यकीय अचिकाऱ्याींच्या ररक्त असलेल्या पदाींिर अन्य आरोग्य 
सींस्थाींमिील िैद्यकीय अचिकाऱ्याींना अनतररक्त कायशभार देण्यात येऊन रुग्िाींना रुग्िसेिा देण्यात 
येते ि तयामळेु रुग्िाींची ि अपघातग्रस्ताींची गैरसोय होिार नाही याची दक्षता घेण्यात येते. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(५) महाराषट्र िैद्यकीय अचिकारी िगश-१ सींिगाशतील ररक्त पदे सरळसेिेने आणि पदोन्नतीन े
भरण्याबाबत कायशिाही चालू असनू िैद्यकीय अचिकारी ग्-अ सींिगाशची पदे नामननदेर्नान े
भरण्यात येत आहेत. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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 राज्यातील पररचाररिाांना विमा योजनेत सांसांगथजन्य आजाराांच ेअांतगथत सांरिण ममळण्याबाबत 
  

(१६)  ८५४८ (३१-०७-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दररोज काही तास सतत रुग्िाींच्या साननध्यात रादहल्यान ेपररचाररकाींना सींसगशजन् य आजाराींची 
लागि होण्याचा िोका अचिक असतो पि यापासून पररचाररकाींना कोितयाही प्रकारचे सींरक्षि 
नाही, विमा योजनेतही तयाींना सींसगशजन्य आजाराचीं सींरक्षि शमळत नसल्याच ेमाहे म,े २०१५ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररचाररकाींची सींख्या कमी असल्यान ेएका पररचाररकेला प्रतयेक रुग्िाींची योग्य ती 
काळजी घ्यािी लागत असूनही पाररचाररकाींना कोितयाही प्रकाराच ेआजाराच ेसींरक्षि विमा अींतगशत 
शमळत नसल्यान ेतयाच्यामध्ये असुरक्षक्षततेची भािना ननमाशि झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१४-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 

पररचाररकाींना सींसगशजन्य आजार होऊ नयेत म्हिून ननजांतूक केलेले हॅण्डग्लोव्हज, 
मास्क, ॲप्रन इतयादी िैयजक्तक सींरक्षिाची सािन ेपुरविली जातात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जजल् ्यातील येरिडा प्रादेमशि मनोरुग् णालयातील गैरसोई दरू िरण्याबाबत 
  

(१७)  ८५५१ (३१-०७-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त :  सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुिे जजल् ्यातील येरिडा प्रादेशर्क मनोरुग् िालय र्ताब् दी िषाशत पदापशि करीत असले तरीही 
रुग् िालयात सुरक्षा व् यिस् थेचा अभाि असि,े सीसी्ीव् ही बसविण् याची गरज असि,े चो-या 
होण् याचे प्रकार घडि ेअर्ा अनेक गैरसोयी असल् याच ेननदर्शनास आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्िालयात लैंचगक अत याचार घडल् याच ेननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, त यात काय आढळून आले आहे, 
(४) असल्यास, रुग्िालयातील गैरसोई दरू करण्यासाठी र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१४-०३-२०१६) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. मखु्य प्रिेर्द्िारािरील वपतळी घीं्ा  
दद. ११.९.२०१४ रोजी चोरीला गेल्याचे ननदर्शनास आले आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. अर्ा प्रकारची घ्ना येरिडा प्रादेशर्क मनोरुग्िालय, पुिे येथ ेघडलेली 
आढळून आलेली नाही. 
(४) येरिडा प्रादेशर्क मनोरुग्िालयात सीसी्ीव्ही कॅमेरा बसविण्याची ई- े्ंडरीींग प्रकक्रया सुरु आहे. 
रुग्िालयात सुरके्षसाठी कमशचाऱ्याींची ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

नांदरूबार नगरपररषदेला हदलेल्या प्रशासिीय इमारतीस शासनाने स्थधगती हदल्याबाबत 
  

(१८) ९०८७ (३१-०७-२०१५). श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरूबार नगरपररषदेच्या नुतन प्रर्ासकीय इमारतीसाठी र्ासनान ेजुन्या न्यायालयाची इमारत 
नगरपररषदेस र्ासकीय दरान ेददली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जशमनी नगरपररषदेस ताबा ददला ि तयासाठी नगरपररषदेने रुपये १ को्ी ६१ 
लाख रक्कमेचा र्ासनाकड ेभरिा केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिश कायदेर्ीर प्रक्रीया पूिश करुनही मा.महसलू मींत्री याींनी तयास स्थचगती ददली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, स्थचगती देण्यामागील सिशसािारि कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े (०८-०३-२०१६) : (१) ि (२) नींदरूबार येथील शस्ी सव्हे नीं.५७३ (के्षत्र 
५६६९.०० चौ.मी.) या जागेिरील जजल्हा सत्र न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीच्या जागेचा ताबा 
नींदरूबार नगरपररषदेस र्ासन ज्ञापन ददनाींक १४/७/२०१४ अन्िये मींजुर करण्यात आलेला आहे. 
तयानुसार जजल्हाचिकारी, नींदरूबार याींनी र्ासकीय दरान ेरक्कम भरुन घेतलेली आहे. 
(३) ि (४) स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी सदर जागा र्ासनाने ताब्यात घेिुन इतर र्ासकीय 
कायाशलयाींना मागिीनुसार देण्याबाबत केलेल्या विनींतीपत्राच्या अनुषींगाने मा.मींत्री (महसलू) याींनी 
ददलेल्या ननदेर्ाच्या अनुषींगान ेर्ासन पत्र ददनाींक १६/३/२०१५ नुसार सदर प्रकरिी िर नमुद 
र्ासन ज्ञापन ददनाींक १४/७/२०१४ यात स्थचगती देण्यात आली. तद्नींतर कु.विजयमाला रमेर् 
िळिी याींनी सदर जमीन िा्पाच्या विरोिात मा.मींत्री (महसूल) याींच्याकड ेररव्हीजन अजश दाखल 
केल्यानुसार मा.मींत्री (महसूल) याींनी दािा शमळकतीबाबत आहे ती पररजस्थती कायम ठेिि ेबाबत 
ददनाींक ८/४/२०१५ रोजी अींतररम आदेर् ददले आणि नींतर सदर प्रकरिी ददनाींक २/१२/२०१५ रोजी 
सुनाििी घेऊन प्रकरि रे्र सुनाििीसाठी ठेिण्यास आदेशर्त केले आहे. 
  

___________ 



वि.प. ४ (14) 

ठाणे, रायगड, नामशि जजल््यात मोठया प्रमाणात बाांधिाम ेहोत असल्यान े
धान्याच ेउत्पादन िमी होत असल्याबाबत. 

 (१९)  ९४५३ (०३-०८-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय िृषी 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाि,े रायगड, नाशर्क जजल््यात मोठया प्रमािात बाींिकामे होत असल्याने िान्ये उतपादन 
कमी झाल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने पाहिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहिीच ेननषकषश काय आहेत ि तद्नुसार र्ेती ओस पडून शसमें्ची बाींिकाम ेहोि ू
नयेत म्हिून र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. एिनाथराि खडसे (१५-०३-२०१६) : (१) ठाि,े रायगड, नाशर्क जजल््यात मोठ्या प्रमािात 
बाींिकामे होत असल्यान ेिान उतपादनात घ् झाल्याचे आढळून आलेले नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
रायगड जजल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभागािडील औषधे जळगाि 

जजल्हा रुग्णालयािड ेपाठविल्याबाबत 
 (२०)  ९६७१ (०३-०८-२०१५).   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  रायगड जजल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभागाकडील औषि ेएस.्ी.आगार, अशलबाग मार्श त 
जळगाि जजल्हा सरकारी रुग्िालयाकड ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये पाठविण्यात येण्यापूिी सींबींचित 
औषि ननमाशि अचिकारी याींच ेविरुध्द पोशलसात तक्रार दाखल केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जजल्हा पररषदेकड ेअसलेला साठा पुरेसा होता अगर कस ेयाबाबतची 
कायशिाही न करता परस्पर जळगाि रुग्िालयात औषि ेपाठवििेचा ननिशय कोितया अचिकाऱ्यान े
घेतला, 
(३) असल्यास, सींबींचित विभागाकड ेजजल्हा रुग्िालय याींनी ररतसर मागिी केली होती काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करुन सींबींचिताींविरुध्द कोिती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
डॉ. दीपि सािांत (०९-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     जजल्हा र्ल्यचचककतसक जळगाि याींनी जजल्हा आरोग्य अचिकारी, रायगड याींच्याकड ेमागिी 
केलेल्या औषिाींचे १२ बॉक्स ददनाींक १८.०४.२०१५ रोजी एस.्ी. पासशल ने जळगाि येथ ेपाठविताना 
स्थाननक सींघ्नेन ेगैरसमजुतीने औषि परस्पर विक्रीसाठी पाठविण्यात येत असल्याची तक्रार 
जजल्हा पोलीस ठाि,े अशलबाग याींच्याकड ेनोंदविली आहे. 



वि.प. ४ (15) 

(२) ि (३) एखादया औषि साठयाचा मुदतबाहय ददनाींक जिळ असेल ि तया औषिाचा िापर सदर 
कालाििीत होत नसेल तर ई-औषिी सींगिक प्रिालीद्िारे इतर जजल्हयातील आरोग्य सींस्थाींना 
तयाींच्या मागिीनसुार सदर औषिाींचा पुरिठा करता येतो. 
     जजल्हा र्ल्यचचककतसक, जळगाि याींनी ददनाींक १०.०४.२०१५ रोजी Ciprofloxacin Tab 
२५० mg. Ciprofloxacine Tab ५०० mg आणि lignocaine HCI २% Inj या औषिाींची 
मागिी जजल्हा आरोग्य अचिकारी, रायगड याींच्याकड े केली होती. तयानुसार रायगड जजल्हा 
पररषदेकड े सदर औषिाींचा पुरेसा साठा शर्ल्लक ठेिून मुदतबाहय ददनाींक जिळ असलेली 
अनतररक्त औषिे जजल्हा आरोग्य अचिकारी, रायगड याींच्या मान्यतनेे ददनाींक १८.०४.२०१५ रोजी 
ई-औषि सींगिक प्रिालीद्िारे जजल्हा र्ल्यचचककतसक, जळगाींि याींना तयाींच्या मागिीनुसार 
वितरीत करण्यात आली आहेत. 
    सदरची कायशिाही आरोग्य सेिा सींचालनालयाच्या ददनाींक २२.१२.२०१० च्या पत्रातील 
मागशदर्शक सुचनानुसार तसचे ई- औषिी सींगिक प्रिालीिरील मागशदर्शक, सुचनानुसार करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

अनुिां पा तत्िािरील उमेदिाराांच्या भरतीची तारखेची अट रद्द िरण्याबाबत 
  

(२१)  ९८४९ (०३-०८-२०१५).   अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील र्ासकीय विभाग/कायाशलयाींमिील ि र्ासन अनुदाननत सींस्थातील ग्-क ि ग्-ड 
सींिगाशतील अनुकीं पा ततिािरील ननयुक्तीच्या प्रनतक्षा यादीतील पद भरतीसाठी वितत विभागाच्या 
ददनाींक २२ माचश, २०१२ रोजीच्या र्ासन ननिशयाद्िारे ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ पयांत क् ऑर् 
डे्  ननजश्चत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ नींतर र्ासन सेिेत ि कतशव्यािर असताना ननिन 
पािलेल्या र्ासकीय कमशचाऱ्याींच्या िारसास र्ासनाच्या या ननिशयामळेु डािलण्यात येऊन बरेचस े
अनुकीं पा ततिािरील उमेदिार हे नोकरीच्या प्रनतक्षेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कतशव्य बजािताना मतृयूमुखी पडलेल्या व्यजक्तींच्या कु्ुींबातील िारसास अनकुीं पा 
ततिािरील नोकरी शमळत नाही तोपयांत मतृयूमुखी पडलेल्या कमशचारी व्यजक्तचा दरमहाचा पगार 
सिश र्ायद्याींसह तयाींच्या कु्ुींबबयाींना देण्यात याि,े अर्ा आर्याच ेपत्ररुपी ननिेदन मा.उच्च ि 
तींत्रशर्क्षि राज्यमींत्री याींनी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना ददनाींक १९ म,े २०१५ रोजी िा तया समुारास 
ददल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०११ रोजीची क् ऑर् डे्  रद्द करण्याबाबत तसेच 
मा.राज्यमींत्री उच्च ि तींत्रशर्क्षि याींच ेननिेदना प्रकरिी कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 



वि.प. ४ (16) 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (०३-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. र्ासन ननिशय, वितत विभाग, ददनाींक 
०५.०६.२०१० अन्िये दद. २२.०८.२००५ नींतरच्या अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीिरील 
उमेदिाराींच्या भरतीिर एका िषाशसाठी ननबांि घातले होते. र्ासन ननिशय, वितत विभाग, 
दद.३०.०६.२०११ अन्िये सदर ननबांि आिखी एक िषाशसाठी िाढविण्यात आले होते. तया अनुषींगान े
दद.३१.१२.२०११ पयांतच्या अनकुीं पा ततिािरील ननयुक्तीच्या प्रतीक्षायादीत असलेल्या 
उमेदिाराींसाठी ननबांि शर्थील करण्याबाबतचा ननिशय र्ासन ननिशय, वितत विभाग, ददनाींक 
२२.३.२०१२ अन्िये घेण्यात आला. 
(२) र्ासन ननिशय, वितत विभाग, दद.३०.०६.२०११ अन्िये पदभरतीिरील ननबांि आिखी एक 
िषाशसाठी (दद.०४.०६.२०१२ पयांत) िाढविण्यात आले होते. सदर र्ासन ननिशयामध्ये िाढीि 
कालाििी सींपल्यानींतर पदभरतीिरील ननबांि सींपुष्ात आल्याच ेसमजण्यात याि ेअसे नमूद केले 
आहे. तयाप्रमाि े अनुकीं पा ननयुक्तीिरील ननबांि दद.०४.०६.२०१२ रोजी सींपुष्ात आले आहेत. 
तयामुळे दद.०५.०६.२०१२ पासून दद.३१.१२.२०११ नींतरच्या अनुकीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासचूीिरील 
उमेदिाराींच्या भरतीिर कोितेही ननबांि नाहीत. 
      सद्यजस्थतीत जून, २०१५ अखेर अनकुीं पा ननयुक्तीच्या प्रतीक्षासूचीिर १०, १०७ इतके 
उमेदिार आहेत. प्रतीक्षासूचीिरील उमेदिाराींच ेप्रमाि विचारात घेऊन प्रतीक्षासूचीिरील उमेदिाराींची 
सींख्या कमी करण्याच्या दृष्ीन े र्ासन ननिशय, सा.प्र.वि., दद.०१.०३.२०१४ अन्िये अनकुीं पा 
ननयुक्तीसाठी प्रनत िषी ररक्त होिाऱ्या पदाींच्या ५% च्या मयाशदेमध्ये िाढ करुन ती १०% इतकी 
करण्यात आली आहे. र्ासन ननिशय, सा.प्र.वि., दद.२८.१०.२०१५ नुसार सदर १०% ची मयाशदेला २ 
िषाशची (दद.२८.०२.२०१७ पयांत) मदुतिाढ देण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ि (५) िर नमूद केल्याप्रमाि ेअनुकीं पा ननयुक्तीिरील ननबांि दद.०५.०६.२०१२ रोजी सींपुष्ात 
आले आहेत. तयामुळे दद.३१ डडसेंबर, २०११ रोजीची क् ऑर् डे्  रद्द करण्याबाबतचा प्रश्न ̂ ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ 
नाही. तसेच दद.१९ म,े २०१५ रोजीच्या ननिेदनाप्रकरिी नगर विकास विभागाकडून स्ितींत्रपि े
कायशिाही सुरु आहे. 

___________ 
राज् यमागथ पररिहन मांडळाच् या बससे खाजगी धाब् यािर थाांबविण्याची परिानगी 

नसताांना थाांबविण्यात येत असल्याबाबत 
 (२२)  १०९३३ (३०-०७-२०१५). श्री.प्रिाश बबनसाळे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य पररिहन मींडळाच् या बससेना त याींच् या मागाशिरील खाजगी िाब् यािर थाींबण् याची परिानगी 
नसताींना अिैिपि े बसेस थाींबविण् यात येत असल् याचे माहे म,े २०१५ मध्ये िा तयासमुारास 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तदनसुार राज् य पररिहन मींडळाच् या बसेस खाजगी 
िाब् यािर थाींबू नये म् हिून र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े(२२-०२-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अनचिकृतपिे खाजगी हॉ्ेल/मो्ेलच्या दठकािी रा.प.बस थाींबलेबाबत रा.प.मध्यिती 
कायाशलयाकड ेतक्रार प्राप्त झाल्यानींतर सींबींचित रा.प.विभागीय कायाशलयास तया अनुषींगान ेउचचत 
कायशिाही करिेबाबत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तयाचप्रमाि ेमागश तपासिी पथकाींद्िारे 
विर्ेष तपासिी कायशक्रम राबिुन अनचिकृत थाींब्यािर बस थाींबििाऱ्या रा.प.चालक/िाहकाींिर 
कारिाई करण्याबाबत विभागाींना सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) खाजगी हॉ्ेल/मो्ेलच्या दठकािी रा.प.बस अनचिकृतपिे थाींबू नयेत म्हिून 
रा.प.महामींडळाने राषट्रीय/राज्यीय महामागाशिर रा.प.बससेना खाजगी हॉ्ेल/मो्ेलच्या दठकािी 
अचिकृत थाींबा देिेबाबतची कायशपध्दती पररपत्रक ९/२०१५ अन्िये राज्य पररिहन महामींडळाच्या 
स्तरािर तयार करण्यात आली असून सदर कायशपध्दतीनुसार सींबींचित रा.प.विभागीय 
कायाशलयाकडून कायशिाही करण्यात येते. सदर कायशपध्दतीच्या अचिन राहून सद्य:जस्थतीत एकूि 
२२ खाजगी हॉ्ेल/मो्ेलच्या दठकािी रा.प.बससेना अचिकृत थाींबे देण्यात आलेले आहेत. 
तयाचप्रमािे मागश तपासिी पथकाींद्िारे रा.प.चालक/िाहक अनचिकृत थाींब्याींिर बस थाींबवििार 
नाहीत, याबाबत िळेोिेळी तपासिी करून तयाबाबत प्रनतबींि करण्याची कायशिाही राज्य पररिहन 
महामींडळाच्या स्तरािर करण्यात येते. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रत्येि जजल््यात महहला ि बालरुग्णालय ननमाथण िरण्याबाबत 
  

(२३)  १०९५४ (०३-०८-२०१५).   डॉ.अपूिथ हहरे : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण िुटुांब 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सुरक्षक्षत प्रसुती ि प्रसतुीनींतर उततम आरोग्य सेिा देण्याच्यादृष्ीने प्रतयेक जजल््यात 
१०० खा्ाींचे मदहला ि बालरुग्िालय ननमाशि करण्याचा दोन िषाशपूिी ततकालीन र्ासनाने ननिशय 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानुषींगान े ककती जजल््याींमध्ये मदहला ि बाल रुग्िालयास मान्यता देण्याींत 
आली आहे ि तयापकैी ककती मदहला ि बालरुग्िालये कायाशजन्ित झालेली आहेत, 
(३) असल्यास, प्रतयेक जजल््यात अर्ी रुग्िालये स्थावपत झालेली नसल्यास मदहला ि निजात 
बालकाींचे आरोग्याच ेदृष्ीन ेअतयींत महतिपुिश योजनचेी अींमलबजाििी करण्यासाठी र्ासनान े
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
डॉ. दीपि सािांत (१७-०३-२०१६) : (१) हे अींर्त: खरे आहे. 
      राज्यातील ३६ जजल््याींपकैी ३२ जजल््याींमध्ये ३५ मदहला ि बाल रुग्िालय स्थापन 
करण्यात आलेले आहे. 
(२) मींजूर करण्यात आलेल्या ३५ मदहला ि बाल रुग्िालयाींपैकी १३ मदहला ि बाल रुग्िालये 
कायाशजन्ित झालेली आहेत. 
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(३) अकायाशजन्ित असलेल्या २२ मदहला ि बाल रुग्िालयाींकररता जागा उपलब्ि करून घेण्याची 
कायशिाही सुरु असून, काही दठकािाींचे बाींिकाम सुरु आहे. सदरहू बाींिकाम ७५ ्क्के पूिश 
झाल्यानींतर पदननशमशतीची कायशिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनािडून आहदिासी विभागास ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(२४)  १११८२ (२३-१२-२०१५). श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाकडून राज्य र्ासनाच्या आददिासी विकास विभागाला ननिी शमळविण्यासाठी 
प्रयतन करीत असल्याची मादहती मा.आददिासी विकास मींत्रयाींनी ददली असल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी विकास विभागाकड ेननिीची कमतरता असल्यान ेराज्यात आददिासी 
विभागाींतगशत कराियाची अनेक कामे प्रलींबबत असल्यान ेकें द्र र्ासनाकडून आददिासी विभागाला 
ननिी शमळण्यासाठी र्ासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (१०-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
     विभागामार्श त राज्यातील आददिासी जनतेच्या कल्यािासाठी काही नाविन्यपूिश 
योजनाींकरीता  ि यापूिी कें द्र र्ासनास पाठविण्यात आलेल्या कें द्र पुरस्कृत योजनाींच्या 
प्रस्तािाींच्या अनुषींगाने कें द्र र्ासनाकडून ननिी प्राप्त करण्यासाठी कें द्र र्ासनाकड े मागिी 
करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील एसटी प्रिाश्याांच्या ि िमथचाऱ्याांच्या सुरिेबाबत 
  

(२५)  ११२९५ (२१-१२-२०१५).   श्रीमती हुस्नबानू खमलरे्, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात माहे एवप्रल-मे, २०१५ या कालाििीत एस.्ी.प्रिासात तब्बल ८८ प्रिार्ाींचा मतृय ूझाला 
असल्याच ेि ९०४ जि जखमी झाले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान 
ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, विना अपघात सप्ताह एस्ी अपघात होऊ नये याकररता साजरा केला जातो, परींत ू
एस्ी अपघातातील मतृाींची तसेच जखमीींची सींख्या पाहता एस्ी प्रिास असुरक्षक्षत ठरत असल्याच े
ननदर्शनास येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रिार्ाींची ि एस्ी कमशचाऱ्याींची सुरके्षच्या दृष्ीने र्ासनाने कोिती कायशिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(२२-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) राज्यात विविि कारिाींमुळे राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसच े१७९ अपघात झालेली 
आहेत. 
      राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसचे होिार अपघात ् ाळण्यासाठी महामींडळाने मध्यिती 
प्रशर्क्षि सींस्था, भोसरी पुिे येथ ेअपघात प्रिि चालकाींना ७ ददिसाींचे ननिासी प्रशर्क्षि देि,े 
म.ेिेस््नश इींडडया ऑ्ोमोबाईल्स असोशसएर्न तरे् एक ददिसाींचे शसम्युले्र प्रशर्क्षि देिे, प्रतयेक 
विभागामध्ये चालकाींच्या सकारातमक मानशसकतेकरीता तज्ञ समुपदेर्काची ननयुक्त करण्यात 
येिून तयाींचेद्िारे चालकाींचे समुपदेर्न करिे तसेच आगार पातळीिर प्रजावपता ब्रम्हकुमारी 
विश्िविद्यालयाच्या प्रशर्क्षकामार्श त प्रशर्क्षि शर्बबरे आयोजजत करून चालकाींचे प्रबोिन करिे 
अर्ा प्रकारच्या अनेकविि प्रनतबींिक उपाययोजना राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर 
अिलींबविण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
विदभथ, मराठिाडा ि उिथररत महाराष्ट् र यामधील प्रिल् पाांना सुधारीत 

प्रशासिीय मान्यता देऊन ननधी उपलब् ध िरण् याबाबत 
  

(२६)  ११४६५ (२२-१२-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील जलसींपदाच ेबहुसींख् य प्रकल् प दीघश काळापासून सुिारीत प्रर्ासकीय मान् यतेअभािी 
प्रलींबबत होत ेि आता सप् ्ेंबर, २०१५ च् या दसु-या आठिड्याच् या सुमारास सुिारीत प्रर्ासकीय 
मान् यता देण् याच ेआदेर् र्ासनाकडून ि ददनाींक ६ ऑगस््, २०१५ रोजी िा तयासुमारास मा. 
जलसींपदा मींत्री याींच्याकडून देण् यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, पजश्चम विदभाशतील िरिे तयार असून कालव्याची काम ेननिी अभािी अपूिाशिस्थेत 
असल्यामळेु लोकप्रनतननिी याींनी मा.जलसींपदा मींत्री माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान 
लेखी ननिेदनाद्िारे केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् याचा समतोल विकास सािता यािा यादृष ्ीने राज् याच् या सिशच भागात 
जलसींपदा प्रकल् प कायाशजन्ित होि ेगरजेचे असल् यामुळे विदभश, मराठिाडा ि उिशररत महाराष ट्र 
यामिील कोित या प्रकल् पाींना प्रर्ासकीय मान् यता देऊन ननिी उपलब् ि करण् यात आला आहे ि 
त याींच् या खचाशचे ननयोजन कर्ाप्रकारे करण् यात येिार आहे, 
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(४) तसेच राज् यातील काही भागातील जलसींपदा प्रकल् पाींना सुिारीत मान् यता देण् यात आली 
नसल् यास त याची कारिे काय आहेत ि त ेप्रकल् प कोित ेआहेत, 
(५) असल्यास, ज् या भागातील प्रकल् पाींना मान् यता देण् यात आलेले नाही त या भागातील 
प्रकल् पाींना मान् यता ि ननिी देण् यासाठी र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१६) : (१) अींर्त: खरे आहे. 

विदभश ि मराठिाडयातील शसींचन प्रकल्पाींना सुिाररत प्रर्ासकीय मान्यता देण्याचे 
अचिकार सींबींचित पा्बींिारे विकास महामींडळाींना दद.९ सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या र्ासन 
ननिशयान्िये प्रदान करण्यात आले आहेत. 
(२) होय. 
(३) मा.राज्यपालाींच्या ननदेर्ानुसार निीन प्रकल्प हाती घेण्यास प्रनतबींि आहे. विदभाशत 
लिादानुसार अनुजे्ञय पाण्यापैकी शर्ल्लक पािी िापरासाठी निीन प्रकल्पाींचा र्ेल्र् तयार करािा 
असेही सुचचत करण्यात आले आहे. तयामुळे निीन प्रकल्पाींना प्रर्ासकीय मान्यता देि,े तयाींचे 
खचाशचे ननयोजन करिेही अपेक्षक्षत नाही. तथावप विर्ेष बाब म्हिून काही प्रकल्पाींना मान्यता 
ददलेली असल्यास ननिीची तरतूद करण्यात येत आहे. 
(४) राज्यातील सिश भागातील एकूि ८६ जलसींपदा प्रकल्पाींना सन २०१५-१६ मध्ये सुिारीत 
प्रर्ासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, तयाचा तपर्ील खालीलप्रमािे- 
 

के्षत्र/सु.प्र.मा विदभश मराठिाडा उिशररत महाराषट्र एकूि 
र्ासन स्तरािर २१ 

 

११ 
 

१७ 
 

४९ 
 

महामींडळ 
ननयामक मींडळ 

२२ 
 

१५ 
 

 - 
 

३७ 
 

एकूि 
 

४३ 
 

२६ 
 

१७ 
 

८६ 
 

(५) आथोपायाची जस्थती ि मा. राज्यपालाींच ेननदेर्ाप्रमाि ेउपलब्ि तया तया भागातील प्रकल्पाींना 
तरतूद करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

िाघेरी (ता.िराड, जज.सातारा) येथील एिा व्यक्तीन ेगािठी िट्टा (वपस्तुल) 
ि दोन जीिांत िाडतुसे बाळगल्याबाबत 

 (२७)  ११४९७ (२३-१२-२०१५).  श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िाघेरी (ता.कराड, जज.सातारा) येथील एका व्यक्तीस गािठी कट्टा (वपस्तुल) ि दोन जीिींत 
काडतुसे बाळगल्याप्रकरिी सातारा गुन्हे प्रग्ीकरि र्ाखेने अ्क केली असल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरिी र्ासनान ेचौकर्ी करुन सींबींचित व्यक्तीिर र्ौजदारी गुन्हे दाखल 
करण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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 श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२३-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     सदर प्रकरिी दोन आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे 
(२) सदर प्रकरिी अ्क करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपीींविरुध्द कराड र्हर पोलीस ठािेत भाग 
६ गुर नीं.३१६०/१५ भा.ह.का.क ३(१)५, २५, म.पो.का.क. ३७(१) (अ)/१३५ प्रमािे ददनाींक 
०४.०९.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीकडून अजग्नर्स्त्रासह एकूि 
५१,५९०/- रुपये चा माल हस्तगत करण्यात आलेला आहे. गुन््याचा तपास पूिश करुन 
आरोपीविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. सदरचा गुन्हा न्यायप्रविषठ 
आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

सातारा जजल््यातील तलाठी ि मलवपि याांनी जजल्हाधधिारी िायाथलयाच्या 
आिारात ररिाम्या उत्तरपबत्रिेचा अपव्यय िेल्याबाबत 

  

(२८)  ११५११ (२१-१२-२०१५).   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जजल्हयात तलाठी ि शलवपक पररक्षा ददिर्ी जजल्हाचिकारी कायाशलयाच्या आिारात 
ररकाम्या उततरपबत्रका जाळून ्ाकण्यात आल्याबाबतची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी करून कागदाींचा अपव्यय करिाऱ्यािींर कोिती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे (०४-०३-२०१६) : (१) ि (२) महाराषट्रात एकाच ददिर्ी पररक्षा आयोजजत 
करण्याबाबत ददलेल्या आदेर्ाच्या अनुषींगाने सातारा जजल््यात देखील ददनाींक १३.०९.२०१५ रोजी 
तलाठी ि ददनाींक ४.१०.२०१५ रोजी शलवपक- ी्ंकलेखक सींिगाशतील ररक्त पदे भरतीकामी लेखी 
पररक्षा घेण्यात आली होती. सदर दोन्ही परीक्षाींमध्ये उमेदिाराींच्या अनुपजस्थतीमुळे शर्ल्लक 
रादहलेल्या प्रश्नपुजस्तका ि उततरपबत्रकाींचा अपव्यय/गैरिापर होऊ नये म्हिून परीके्षसाठी ननयुक्त 
सींबींचित समन्िय अचिकारी याींच्याकडून परीके्षची प्रकक्रया पार पाडलेनींतर प्रपत्रात नोंद घेऊन न 
िापरलेल्या उततरपबत्रका ि प्रश्नपुजस्तका नष् करण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
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पुणे महानगरपामलिेच्या हद्दीतील रस्त्याांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(२९)  ११५१९ (२३-१२-२०१५).   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.मुझफ्र्र हुसेन 
सय्यद, श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) पुिे महानगरपाशलकेने सन २०११ साली पजब्लक प्रायव्हे् पा श्नरशर्प (पीपीपी) अींतगशत 
डवे्हल्पमें् वप्रशमयमच्या बदल्यात रस्ते तयार करण्यासाठी मान्यता ददलेले रस्तयाींची काम ेिळेेत 
पूिश झाली नसल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती रस्तयाींना मान्यता देण्यात आली आहे ि ककती रस्ते पुिश झाले आहेत, 
(३) तसेच, िेळेत रस्ते पूिश न केल्यामुळे सींबींचिताींिर र्ासनाने कोितया स्िरुपाची कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (३०-०३-२०१६) : (१) ि (२) अींर्त: खरे आहे. 
      एकूि तीन रस्तयाींच्या कामाींना मान्यता देण्यात आली असून, बािेर येथील एक काम पूिश 
झाले आहे. 
(३) ि (४) सन २०११ मध्ये एकूि तीन कामाींची ननविदा (बािरे येथील एक काम, खराडी येथील 
दोन कामे) काढण्यात आली असून, तयापैकी बािेर येथील एक काम पूिश झाले आहे. खराडीमिील 
एक काम विकसनकतयाशने को्ाशत दािा दाखल केल्यामळेु थाींबले आहे. तर दसुऱ्या कामामध्ये 
जागा उपलब्ि नसल्यान ेकाम प्रलींबबत आहे. 
  

___________ 
  

सुरक्षित िायदेशीर गभथपात हक्िासाठी जनजागतृी मोहहम आखण्याबाबत 
  

(३०)  ११८६२ (२२-१२-२०१५).   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रसुनतपूिश गभशशलींग ननदान ि बेकायदा गभशपात प्रकरिािर गींभीर कारिाई केल्यान ेिैद्यककय 
व्यािसानयकाींकडून कायदेर्ीर गभशपात करिे बींद करण्यात आले आहे, पररिामी माता मतृयूचे 
प्रमािात िाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सुरक्षक्षत कायदेर्ीर गभशपात हक्कासाठी जनजागतृी मोहीम अथिा अन्य कोिती 
उपाययोजना अींमलात आिण्यासाठी र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१५-०३-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
      राज्यामध्ये डडसेंबर, २०१५ अखेरपयांत १२ आठिड्याच े१,२५,२६४ इतके गभशपात करण्यात 
आलेले आहेत. तर १२ त े२० आठिडयाींचे ८८५७ इतके कायदेर्ीर ि सुरक्षक्षत गभशपात िैद्यकीय 
व्यािसानयकाींकडून करण्यात आलेले आहेत. 
      भारत सरकारच्या अहिालानुसार राज्यातील माता मतृयूच्या दरात साततयान ेघ् होत 
असल्याच ेखालील आकडिेारीिरून स्पष् होत.े 

िषश 
 

माता मतृय ू
 

२००७-०९ 
 

१०४ 
 

२०१०-१२ 
 

८७ 
 

२०११-१३ 
 

६८ 
 

(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) गभशपात हक्कासाठी जनजागतृी मोदहमेच्या माध्यमातून विविि स्तरािर मळेाि,े सभा, 
पथनाट्य याींच ेआयोजन करण्यात येत.े यासींबींिातील र्ॉग्सी, ननमा, आयएमए या सींस्थेच्या 
सदस्याींची कायशर्ाळा रॅली याींच ेआयोजन करण्यात आले आहे. जजल््याच्या तालकुाननहाय शलींग 
गुिोततराची मादहती देण्याच्या दृष्ीने ‘छकुल्या मुकलेल्या’ या पुस्तकाचे सिश जजल््याींना िा्प 
केले आहे. राज्यात आयपास या सींस्थेच्या सींयुक्त विद्यमान े२२९८ िैद्यकीय अचिकारी याींना 
प्रशर्क्षि देण्यात आले आहे. राज्यात एकूि ५४३६ गभशपात कें दे्र असून, तयापैकी ८६४ र्ासकीय 
गभशपात कें दे्र ि ४५७२ अर्ासकीय गभशपात कें दे्र आहेत. राज्यात सन २०१४-१५ या िषाशत ३२००० 
एमएमए कक्स ि ४८००० शमझोप्रोस््ॉल इतक्या औषिाींचा साठा मेडीकल मेथडस ऑर् 
ॲबॉर्शनच्या पध्दतीने करण्यासाठी वितरीत करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

सामाजजि न्याय विभागाची िसनतगहेृ, ननिासी, शाळा ि सामाजजि न्याय  
भिनाच्या इमारतीांिर िीज प्रनतबांधि यांत्रणा बसविण्याबाबत 

 (३१)  ११९५५ (२३-१२-२०१५).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय विभागाची िसनतगहेृ, ननिासी र्ाळा ि सामाजजक न्याय भिनाच्या 
इमारतीींिर िीज प्रनतबींिक यींत्रिा बसविण्याचा महतिपूिश ननिशय माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा 
तया दरम्यान सामाजजक न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभागान ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिशयाची अींमलबजाििी करण्यात आली आहे काय, तसेच राज्यातील ककती 
इमारतीींिर िीज प्रनतबींिक यींत्रिा बसविण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर कामाची ननविदा प्रकक्रया पूिश झाली आहे काय, सदर कामाच ेकीं त्रा् कोितया 
कीं पनीस ददले आहे, 
(४) असल्यास, याकररता सिशसािारि ककती खचश करण्यात आला आहे िा येत आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२३-०२-२०१६) : (१) होय, 
(२) सदर ननिशयानुसार राज्यातील एकूि २०४ इमारतीींिर िीज प्रनतबींिक यींत्रिा बसविण्याचे 
पुरिठा आदेर् देण्यात आले असून सींबींचित कीं पनीकडून यींत्रिा बसविण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
(३) होय, सदर कामाचे कीं त्रा् “एसव्हीए इलेजक्ट्रकल्स र्ननिार पेठ, पुिे” या कीं पनीस ददलेले आहे. 
(४) र्ासनान ेरुपये ५,२०,२०,०००/- इतक्या खचाशस मान्यता ददली आहे. 
  

___________ 
  

आरोग् यविषयि माहहती एिाच हठिाणी नोंद िरण् यासाठी  
ई-हेल् थ िाडथ बनविण् याबाबत 

  

(३२)  ११९७३ (२२-१२-२०१५).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे :   सन्माननीय सािथजननि आरोग् य 
आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रत येक व् यक् तीची आरोग् यविषयक मादहती एकाच दठकािी नोंद करण् यासाठी ई-हेल् थ काडश 
बनविण् याचा पदहला मान ‘एनकॉडश हेल् थ काडश’ या पुण् यातील कीं पनीला देण् यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मोदहम किीपासून राबविण् यात येिार आहे, 
(३) असल् यास, त याची रुपरेषा काय आहे ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     अर्ी कोितीही योजना र्ासनामार्श त सुरु करण्यात आलेली नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
  

यितमाळ जजल््यासाठी आहदिासी ननयोजन सममतीची स्थापना िरण्याबाबत 
  

(३३)  १२२७२ (२३-१२-२०१५).   श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्ला खान दरुाथणी : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) यितमाळ जजल््यात समुारे १४ िषाशपासून आददिासी ननयोजन सशमती कायशरत नसल्याचे माहे 
जुल,ै २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, यितमाळ जजल््यासाठी आददिासी ननयोजन सशमतीची स्थापना करण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (१८-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) र्ासन ननिशय, क्रमाींक द्एसपी- १०९९ / प्र.क्र.२७/का-०६, ददनाींक १९ जून, १९९९ अन्िये 
जजल्हा िावषशक आददिासी उपाययोजना सशमतीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात शासिीय िमथचाऱ्याांना अपघात विमा लागू िरण्याच्या शासनाच्या ननणथयाबाबत 
  

(३४)  १२४६५ (२२-१२-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६० ला हदनाांि 
१६ माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्ासकीय कमशचाऱ्याींना अपघात विमा लागू करण्याचा ननिशय र्ासनान ेनुकताच 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननिशय राज्यातील ननमर्ासकीय सींस्था (कायाशलये) याींना लागू नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शर्क्षक कमशचाऱ्याींना अपघात विमा योजना लागू करण्याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२२-०१-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) राज्य र्ासकीय कमशचारी अपघात विमा योजना सींरक्षि देण्याबाबतचा प्रस्ताि र्ासनाच्या 
विचारािीन आहे. र्ासकीय विमा ननिी ि अन्य विमा कीं पनीच ेप्रस्ताि विचारात घेऊन योग्य तो 
ननिशय घेण्यात येईल. 

___________ 
राज्यातील िें द्रीय आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(३५)  १२४७० (२३-१२-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सनतश 
चव्हाण :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कें द्रीय आश्रमर्ाळाींना अनुदान देण्यासाठी तयाींची तपासिी करुन प्रस्ताि 
र्ासनस्तरािर सींचालकाींनी पाठविलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रस्तािािर र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (१०-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर सींस्थाींची कें द्र र्ासनाने ददलेल्या ननदेर्ाच्या अनुषींगाने सींबींचित अपर आयुक्त आददिासी 
विकास याींना तपासिी करण्याच ेननदेर् देण्यात आलेले आहेत. सदर तपासिी अहिाल प्राप्त 
झाल्यानींतर सदर सींस्थाींची कें द्रीय अनुदानासाठी शर्र्ारस करण्यासाठी राज्यस्तरीय सशमतीची 
बैठक आयोजजत करुन परीपूिश प्रस्तािाींची कें द्र र्ासनाकड ेशर्र्ारस करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
खाजगी मशिण सांस्थाांच्या शाळेतील मशििाांच्या नेमणुिा आणण बदल्या 

िरण्याचा अधधिार शासनािड ेघेण्याचा ननणथय 
  

(३६)  १२४७५ (२२-१२-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सद्य:जस्थतीत सुरु असलेल्या खाजगी शर्क्षि सींस्थाींच्या र्ाळेतील शर्क्षकाींच्या 
नेमिुका आणि बदल्या करण्याचा अचिकार र्ासनाकड ेघेण्याचा ननिशय घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तयानुसार र्ासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. विनोद तािड े(२२-०३-२०१६) : (१) ि (२) स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींमिील शर्क्षकाींची भरती 
सामुदहक प्रिरे् परीके्षद्िारे (CET) करण्यात येत.े तयाप्रमािे खाजगी सींस्थामिील शर्क्षकाींची 
भरतीसुध्दा अर्ाच परीके्षद्िारे करण्याची बाब र्ासनाच्या विचारािीन आहे. मात्र सदर 
सींस्थामिील शर्क्षकाींच्या बदल्याींचे अचिकार र्ासनाकड े घेण्याचा कोिताही ननिशय र्ासनाने 
घेतलेला नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
राज् यातील आहदिासी लोिाांची जनगणना जाती ननहाय िरण्याबाबत 

 (३७)  १२५२७ (२३-१२-२०१५).   श्री.रामराि िडिुत,े श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.राजेंद्र जैन, श्री.प्रिाश 
गजमभये, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन १९७१, १९८१, १९९१, २००२, २०११ या िषाशत कें द्र र्ासनान ेजनगिना (सेन् सस) 
जातननहाय आददिासीींच्या लोकसींख् याची जनगिना केली आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर जनगिनेनुसार िषशननहाय लोकसींख् येच ेतपशर्ल काय आहे ? 
 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१६-०३-२०१६) : (१) ि (२) कें द्र र्ासनाकडून दर १० िषाांनी होिाऱ्या 
सिशसािारि जनगिनेंतगशत अनुसचूचत जाती ि अनसुूचचत जमातीींची जनगिना करण्यात येते. 
अनुसूचचत जमाती खाली आददिासी लोकाींचा समािेर् होतो. सन १९७१ त े सन २०११ या 
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कालाििीत करण्यात आलेल्या जनगिनेनुसार राज्याची एकूि लोकसींख्या ि राज्यातील 
अनुसूचचत जमातीची लोकसींख्या याची मादहती पुढीलप्रमािे आहे :- 
 

जनगिना िषश 
 

एकूि लोकसींख्या 
 

अनुसूचचत जमाती 
 

१९७१ 
 

५,०४,१२,२३५ 
 

२९,५४,२४९ 
 

१९८१ 
 

६,२७,८४,१७१ 
 

५७,७२,०३८ 

१९९१ 
 

७,८९,३७,१८७ 
 

७३,१८,२८१ 

२००१ 
 

९,६८,७८,६२७ 
 

८५,७७,२७६ 
 

२०११ 
 

११,२३,७४,३३३ 
 

१,०५,१०,२१३ 
 

  

___________ 
  

वपांपरी-धचांचिड शहराचा स्माटथ मसटी योजनेत समाविष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(३८)  १२६३७ (२३-१२-२०१५).   अॅड.जयदेि गायििाड :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात राबविण्यात येिाऱ्या स्मा श् शस्ी योजनेत समाविष् केलेले वपींपरी-चचींचिड हे र्हर 
सदर योजनेतून िगळण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्यास, वपींपरी-चचींचिड र्हराचा स्मा श् शस्ी योजनेत समािेर् करिेबाबत र्ासनान े
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र र्डणिीस (२१-०३-२०१६) : (१) ि (२) कें द्र र्ासन पुरस्कृत स्मा श् शस्ी अशभयाना 
अींतगशत पदहल्या ् प्प्यात राज्य र्ासनाने राज्यातील १० र्हराींची ननिड केलेल्या स्मा श् र्हराींमध्ये 
पुिे-वपींपरी चचींचिड नागरी समहूाची शर्र्ारस कें द्र र्ासनास केली हेाती. परींतु कें द्र र्ासनाने नागरी 
समूहाची ननिड न करता र्क्त पिेु र्हराची ननिड सींभाव्य स्मा श् र्हराींच्या यादीत केली आहे. 
(३) ि (४) वपींपरी चचींचिड र्हराची स्मा श् र्हरामध्ये ननिड करण्याबाबत पुन्हा ददनाींक ३० सप् े्ंबर, 
२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये कें द्र र्ासनास विनींती करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  



वि.प. ४ (28) 

िें द्र शासनािडून शासनाच्या आहदिासी वििास विभागाला ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३९)  १२९४४ (२२-१२-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि उर्थ  भाई जगताप : सन्माननीय 
आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र र्ासनाकडून राज्य र्ासनाच्या आददिासी विकास विभागाला ननिी शमळािा याकररता 
र्ासन प्रयत नर्ील असल् याच ेमाहे ऑगस् ्, २०१५ मध्ये िा त यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आददिासी विकास विभागाकड ेननिीची कमतरता असल् यान ेराज् यात आददिासी 
विभागाींतगशत कराियाची अनेक कामे प्रलींबबत आहेत तसेच राज्य र्ासनान ेकें द्र र्ासनाकडून ननिी 
शमळािा या कररता प्रयत न करत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (१०-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
    विभागामार्श त राज्यातील आददिासी जनतेच्या कल्यािासाठी काही नाविन्यपुिश 
योजनाींकरीता ि यापुिी कें द्र र्ासनास पाठविण्यात आलेल्या कें द्र पुरस्कृत योजनाींच्या प्रस्तािाींच्या 
अनुषींगाने कें द्र र्ासनाकडून ननिी प्राप्त करण्यासाठी कें द्र र्ासनाकड ेमागिी करण्यात आलेली 
आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

धामनगाांि, बेलगाि, तहोळे, गांभीरिाडी (ता.इगतपुरी, जज.नामशि) या गािातील जमीन  
लष्ट्िराच्या सरािासाठी भसूांपाहदत िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४०)  १३२०२ (२१-१२-२०१५).   श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िामनगाींि, बेलगाि, तहोळे, गींभीरिाडी (ता.इगतपुरी, जज.नाशर्क) या गािातील २२९ हेक््र 
बागायती जमीन देिळाली कॅम्प येथील आ्ीलरी सें्रसाठी युध्दाचा सराि करण्यासाठी सींपादीत 
करण्याचा प्रस्ताि लषकरी अचिकाऱ्याींनी नाशर्कच्या जजल्हाचिकारी कायाशलयात माींडला 
असून लषकरी अचिकाऱ्याींनी लषकराच्या या प्रस्तावित भुसींपादनामळेु र्ेकडो र्ेतकरी भूशमहीन 
होिार असल्यान ेयेथील र्ेतकऱ्याींनी या भूसींपादनाला तीव्र विरोि केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामस्थाींच्या विरोिामळेु लषकरासाठीचा भुसींपादन प्रकक्रया रद्द करण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे (०१-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सदर गाि ेआददिासी भागातील असनू या गािाींच्या ग्रामसभेने ठरािान्िये भसूींपादनास 
नकार ददला असल्यान ेभूशमसींपादन, पुनिशसन ि पुनस्थाशपना करताींना िाजिी भरपाई शमळण्याचा 
ि पारदर्शकतेचा हक्क अचिननयम, २०१३ च्या कलम ४१ प्रमाि ेभूसींपादनाची प्रकक्रया करता येत 
नाही. 

___________ 
राज्यात एस.टी. अपघातात टाळण्यासाठी प्रनतबांधात्मि उपाययोजना िरण्याबाबत 

 

(४१)  १३४०० (२१-१२-२०१५).   श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात माहे एवप्रल ते म,े २०१५ या कालाििीत ८८ जिाींचा मतृय ूएस.्ी. अपघातात झाल्याचे 
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तद्नुसार कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. हदिािर राित े(२२-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) राज्यात विविि कारिाींमुळे राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसचे १७९ अपघात झालेले 
आहेत. 
      राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसचे होिारे अपघात ् ाळण्यासाठी महामींडळाने मध्यिती 
प्रशर्क्षि सींस्था, भोसरी पुिे येथ ेअपघातप्रिि चालकाींना ७ ददिसाींचे ननिासी प्रशर्क्षि देि,े 
म.ेिेस््नश इींडडया ऑ्ोमोबाईल्स असोशसएर्न तरे् एक ददिसाींचे शसम्युले्र प्रशर्क्षि देिे, प्रतयेक 
विभागामध्ये चालकाींच्या सकारातमक मानशसकतेकरीता तज्ञ समुपदेर्काची ननयुक्ती करण्यात 
येिून तयाींचेद्िारे चालकाींचे समुपदेर्न करिे तसेच आगार पातळीिर प्रजावपता ब्रम्हकुमारी 
विश्िविद्यालयाच्या प्रशर्क्षकामार्श त प्रशर्क्षि शर्बबरे आयेजजत करून चालकाींचे प्रबोिन करिे 
अर्ा प्रकारच्या अनेकविि प्रनतबींिक उपाययोजना राज्य पररिहन महामींडळाच्या स्तरािर 
अिलींबबलेल्या आहेत. 
(४) विलींब झाला नाही. 

___________ 
  

सामाजजि न्याय विभागाच्या िसनतगहृ बाांधिामासाठी जमीन खरेदीत गैरव्यिहार  
िेल्यामुळे पुणे िायाथलयातील अधधिाऱ्याांना ननलांबबत िेल्याबाबत 

 (४२)  १३९०९ (२२-१२-२०१५).   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.ममतेश 
भाांगडडया :  सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय विभागाच्या िसनतगहृ बाींिकामासाठी जमीन खरेदी करताींना लाखो रूपयाींचा 
गैरव्यिहार केल्याप्रकरिी पुिे कायाशलयातील ततकालीन उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त ि समाज 
कल्याि ननररक्षक या ३ अचिकाऱ्याींना ननलींबबत केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर अचिकारी ि कमशचाऱ् याींिर र्ासनान ेर्ौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे, हे ही 
खरे आहे काय 
(३) असल्यास, समाजकल्याि विभागाींतगशत मागासिगीय विद्यार्थयाांकररता िसनतगहृ 
बाींिकाम करण्याच्या योजनेची अींमलबजाििी तालूका स्तरािर करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, अद्यापपयांत ककती विद्याथी ि विद्यार्थयाांसाठी िसनतगहेृ बाींिण्यात आली ि 
ककती तालुक्यात बाींिण्यात आली ? 
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरि लाचलुचपत प्रनतबींिक विभागाकड ेसविस्तर चौकर्ीकररता सोपविण्यात आलेले 
आहे. 
(३) होय. 
(४) राज्यात अनसुूचचत जाती मलुामुलीींसाठी जजल्हा ि तालुका स्तरािर २७१ जुनी र्ासकीय 
िसतीगहेृ ि १०३ नविन र्ासकीय िसतीगहेृ अर्ी एकूि ३७४ िसतीगहेृ मींजूर करण्यात आलेली 
आहेत. तयापैकी २०७ िसतीगहेृ र्ासकीय इमारतीत ि १६७ िसतीगहेृ भाड्याच्या इमारतीत 
कायशरत आहेत. तयामध्ये मुलाींची २११ ि मलुीींची १६३ िसतीगहेृ आहेत. तसेच विभागीय 
स्तरािरील १००० विद्याथी क्षमतचेी ७ िसतीगहेृ मींजूर करण्यात आलेली आहेत. सदरील कायशरत 
िसतीगहृाींची एकूि मान्य विद्याथी सींख्या ३९८७० असून, सद्यजस्थतीत एकूि ३५५१६ विद्याथी 
प्रिेशर्त आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातील आहदिासी भागातील ग्रामपांचायतीांना थेट ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
 (४३)  १४१९९ (२२-१२-२०१५).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्थ  भाई 
जगताप, श्री.मुझफ्र्र हुसेन सय्यद : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददिासी भागातील ग्रामपींचायतीींना ननिी ददला जािार असून यींदा २ हजार ८३५ 
ग्रामपींचायतीना २८५ को्ी रुपयाींचे िा्प करण्यात येईल अस े प्रनतपादन मा. आददिासी 
विकासमींत्री याींनी माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये िा तया दरम्यान केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीना थे्  ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा (११-०३-२०१६) : (१) होय, सन २०१५-१६ या आचथशक िषाशकररता याबाबीकरीता 
रुपये २८५ को्ी इतका ननिी अथशसींकल्पीत करण्यात आला नसून, रुपये २५८.५० को्ी इतका 
ननिी अथशसींकल्पीत करण्यात आला आहे. 
(२) या विभागाच्या ददनाींक २१.०४.२०१५ च्या र्ासन ननिशयान्िये दरिषी राज्यातील अनसुूचचत 
के्षत्रातील ग्रामपींचायती अींतगशत गािे/िाड्या/ पाड ेयाींना एकूि लोकसींख्येच्या प्रमािात आददिासी 
उपयोजनेच्या ननयतव्ययाच्या ५% अबींि ननिी उपलब्ि करुन देण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात 
आली आहे. तयानुषींगाने सन २०१५-१६ या आचथशक िषाशकरीता याबाबीकरीता रुपये २५८.५० को्ी 
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इतका ननिी अथशसींकल्पीत करण्यात आला आहे तयापैकी ७०% रुपये १८०.९५ को्ी इतका ननिी 
अथशसींकल्प वितरि प्रिालीिर वितरिाकरीता उपलब्ि झाला होता. उक्त ननिी राज्यातील 
अनुसूचचत के्षत्रातील १३ जजल्हापररषदाींमिील ६० तालुक्यातील २,८७३ ग्रामपींचायतीींना (५९, ७९ 
गािे) लोकसींख्येच्या प्रमािात र्ासन स्तरािरुन RTGS द्िारे सींबींिीत गािाींच्या ग्रामसभा कोष 
खातयामध्ये थे् उपलब्ि करुन देण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
युपीएससी परीिेसाठी ७० विद्यार्थयाांची बॅच िाढिून ती १०० विद्यार्थयाांची िरण्याबाबत 

  

(४४)  १४२२५ (२२-१२-२०१५).   अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे येथील यर्दा ही सींस्था, राज्य र्ासनास राज्यस्तरीय अचिकारी-कमशचारी याींना सल्ला 
देिारी ि प्रर्ासकीय प्रशर्क्षि देिारी शर्क्षि सींस्था आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यर्दामध्ये सध्या कें द्रीय लोकसेिा आयोगाच्या युपीएससी परीके्षसाठी ७० 
विद्यार्थयाांची बॅच िाढिून ती १०० विद्यार्थयाांची करण्यात येिून तयानसुार प्रतयेक िगाशत विद्याथी 
सींख्येत िाढ करण्यात यािी, तसेच यर्दामध्ये युपीएससीची तयारी करत असताना महाराषट्र 
लोकसेिा आयोगाची परीक्षा देता यािी, अर्ी राज्यातील विद्यार्थयाांकडून सतत मागिी करण्यात 
येत असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये िा तयादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, सनदी परीके्षमध्ये महाराषट्राचे प्रनतननिीति िाढविण्याच्या दृष्ीने कराियाच्या 
उपाययोजनाींबाबतचा अहिाल श्री.अरुि बोंचगरिार, माजी मुख्य सचचि याींचे अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
१८ एवप्रल, २००६ रोजी ननयुक्त केलेल्या सशमतीने मा.उच्च ि तींत्र शर्क्षि मींत्री याींना ददनाींक २९ 
नोव्हेंबर, २००६ रोजी सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर अहिाल र्ासनास सादर होऊन समुारे ९ िषे इतका कालाििी होऊनही 
अहिालातील शर्र्ारर्ीींिर र्ासनाने अद्याप ननिशय घेतला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, शर्र्ारर्ीींिर ननिशय घेण्यास विलींब लागण्याची कारिे काय आहेत तसेच 
तयाबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ? 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (१०-०३-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. सदर अहिालाच्या अनुषींगाने उच्च ि तींत्र शर्क्षि विभागाकडून खालीलप्रमािे 
कायशिाही करण्यात आली आहे. 
   १) बोंचगरिार सशमतीने केलेल्या शर्र्ारर्ीींच्या अनुषींगाने उच्च ि तींत्र शर्क्षि विभागाच्या 
ददनाींक ६ रे्ब्रुिारी, २००७ च्या आदेर्ान्िये मा.मींत्री (उच्च ि तींत्र शर्क्षि) याींच्या अध्यक्षतेखाली 
राज्यस्तरीय सशमती ि प्रिान सचचि (उच्च ि तींत्र शर्क्षि) याींच्या अध्यक्षतेखाली कायशकारी 
सशमती गठीत करण्यात आली आहे. 
   २) तसचे, मुींबई, कोल्हापूर, औरींगाबाद ि नागपूर येथील पूिी अजस्ततिात असलेल्या भारतीय 
प्रर्ासकीय सेिा पररक्षा पूिश प्रशर्क्षि कें द्राप्रमाि ेउच्च ि तींत्र शर्क्षि विभागाच्या ददनाींक १७ जून, 
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२०१३ च्या र्ासन ननिशयान्िये अमरािती ि नाशर्क येथे निीन आय.ए.एस.ि ततसम परीके्षची पूिश 
तयारी करण्यासाठी प्रशर्क्षि कें दे्र स्थापन करण्यात आली आहेत. 
   ३) सनदी परीके्षमध्ये महाराषट्राचे प्रनतननिीति िाढविण्याच्या दृष्ीने ददनाींक १८.०२.२०१५ 
रोजी प्रिान सचचि (उच्च ि तींत्र शर्क्षि विभाग) याींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कायशकारी 
सशमतीच्या बैठकीत, भारतीय प्रर्ासकीय सेिा परीक्षा पूिश प्रशर्क्षिासठी निीन सींस्था/कें दे्र सुरु न 
करता अजस्ततिात असलेल्या कें द्राचे बळक्ीकरि करण्यात येऊन जास्तीत जास्त पररिाम साध्य 
करण्याचे सुचविले होते. तयानसुार नागपूर येथील प्रशर्क्षि कें द्रातील प्रिेर्क्षमतेमध्ये 
प्रशर्क्षिाथींची सींख्या ६० िरुन १०० इतकी िाढविण्यात आली आहे. तसेच, कोल्हापूर येथील 
कें द्राची प्रिेर्क्षमता ६० िरुन ८० करण्याची कायशिाही सुरु आहे. तयाचप्रमाि,े मुींबई, कोल्हापूर, 
औरींगाबाद ि नागपूर येथील कें द्रामध्ये अल्पसींख्याक विभाग परुस्कृत १० ि डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर सींर्ोिन ि प्रशर्क्षि सींस्था (बा्ी, पुिे) पुरस्कृत अचिकचे १० अर्ा अचिकच्या प्रतयेकी 
२० उमेदिाराींना प्रशर्क्षि ददले जाते. तसचे, नाशर्क ि अमरािती येथील कें द्रामध्येही बा्ी 
पुरस्कृत प्रतयेकी १० अचिकच्या उमेदिाराींना प्रशर्क्षि ददले जाते. 
   ४) कें द्रीय नागरी सेिाींमिील मराठी ्क्का िाढविण्यासाठी कें द्रीय लोकसेिा आयोगाची परीक्षा 
देिाऱ्या महाराषट्रातील उमेदिाराींना ददल्ली येथील प्रशर्क्षि सींस्थाींमिील प्रशर्क्षिाकरीता 
अथशसहाय्य देण्यासाठी विर्ेष शर्षयितृती योजना सुरु करण्याचे हाती घेण्यात आले आहे. 
   ५) तसेच, जजल्हास्तरािरील ग्रींथालयातील अभ्याशसका कक्षाींच े स्पिाश परीक्षा कक्षामध्ये 
रुपाींतरि करण्याची कायशिाही सींचालक, ग्रींथालय याींचेकडून सुरु आहे. 
   ६) याव्यनतररक्त यर्दा येथेही ७० विद्याथी क्षमतेच ेप्रशर्क्षि कें द्र कायाशजन्ित आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
नामशि विभागातील गायरान/गुरेचरण ि सािथजननि िापरातील 

जममनीांिर अनतक्रमण झाल्याबाबत 
 (४५)  १४३१५ (२१-१२-२०१५).  डॉ.अपूिथ हहरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गायरान / गुरेचरि अथिा गािक-याींच्या सािशजननक िापरातील जमीन कोितीही व्यक्ती 
खाजगी सींस्था, सींघ्ना याींना कोितयाही प्रयोजनासाठी मींजूर करण्यात येिू नये, असे मा.सिोच्च 
न्यायालयान ेददनाींक २८ जानेिारी, २०११ रोजी आदेर् ददलेले असून तयानुषींगाने महसूल ि िन 
विभागाने ददनाींक १२ जुल,ै २०११ रोजी र्ासन ननिशय ननगशशमत केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेर्ाच्या अनुषींगाने उक्त जशमनीिरील अन्य 
प्रयोजनासाठी झालेली अनतक्रमिे तथा अनचिकृत बाींिकामे र्ार जनुी असली ि बाींिकामािर र्ार 
खचश केला असला ती तातकाळ ननषकाशसत करण्याची कायशिाही सींबींचित स्थाननक स्िराज्य सींस्था 
याींनी विर्ेष कृती कायशक्रम तयार करून करािी असे विहीत करण्यात आलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाशर्क विभागात अर्ा पध्दतीने ककती गायरान / गुरेचरि ि सािशजननक 
िापरातील जशमनीींिर अनतक्रमि तथा अनचिकृत बाींिकाम झाल्याचे ननषपन्न झालेले आहे ि 
तयाविरूध्द स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींकडून ककती प्रकरिी कारिाई करण्यात आलेली आहे, 
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(४) अद्याप अनतक्रमिे िा अनचिकृत बाींिकाम ननषपन्न करण्यात आलेले नसल्यास मा.सिोच्च 
न्यायालयाचे आदेर् होिून तीन िषाांचा कालाििी उल्ूनही कायशिाही न होण्याचे कारि काय आहे 
ि मा.न्यायालयाचे या अिमाननसे कोि जबाबदार आहेत ि तयाींचेविरूध्द कोिती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे ? 
श्री. एिनाथराि खडसे (०८-०३-२०१६) : (१),(२),(३) ि (४) गायरान/गुरेचरि अथिा गािकऱ्याींच्या 
सािशजननक िापरातील जमीन कोितयाही व्यक्ती, खाजगीसींस्था ककीं िा सींघ्ना याींना कोितयाही 
प्रयोजनासाठी मींजूर करण्यात येि ूनये याबाबत मा.सिोच्च न्यायालयाने ददलेल्या ननदेर्ाप्रमािे 
महसूल ि िन विभागाने ददनाींक १२ जुल,ै २०११ रोजी र्ासन ननिशय ननगशशमत केला आहे. सदर 
र्ासन ननिशयाप्रमािे र्ासकीय गायरान जशमनीिरील अनतक्रमि े तथा अनचिकृत बाींिकाम े
ननषकाशसत करण्याची कायशिाही सींबींचित स्थाननक स्िराज्य सींस्था याींनी विर्ेष कृती कायशक्रम 
तयार करून करािी अस ेविहीत करण्यात आले आहे. तयाअनुषींगाने नाशर्क विभागात नाशर्क 
जजल््यात १३७८ अनतक्रमि े ननषकाशसत करण्यात आली आहेत. जळगाींि जजल््यात ५६० 
अनतक्रमिे ननषकाशसत करण्यात आली आहेत. अहमदनगर, िुळे ि नींदरूबार जजल््यात देखील या 
सींदभाशत कायशिाही सुरु आहे. ददनाींक १२ जलु,ै २०११ च्या र्ासन ननिशयात ददलेल्या ननदेर्ानुसार 
कायशिाही करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, नाशर्क याींच ेस्तरािर जजल्हाचिकारी याींचा आढािा 
घेण्यात येत आहे. नाशर्क विभागातील सिश जजल्हाचिकारी याींच्या स्तरािरून सिश स्थाननक 
स्िराज्य सींस्था याींना याकामी सदर र्ासन ननिशयानसुार उचचत कायशिाही करण्याचा सूचना 
देण्यात आल्या असून, न्यायालयीन आदेर्ाींचे पालन करण्यात येत आहे. 

___________ 
राज्यात जात प्रमाणपत्र ममळण्यासाठी स्थापन िरण्यात आलेल्या सममत्याांच्या 

अध्यिाांसाठी अधधिाऱ्याांची ननयुक्ती िरण्याबाबत 
(४६)  १४४०७ (२३-१२-२०१५). डॉ.अपूिथ हहरे : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ७७४९ ला ददनाींक १३ जुल,ै 
२०१५ रोजी ददलेल्या उततराच्या सींदभाशत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात जात प्रमािपत्र पडताळिीची कायशिाही जलदगतीने व्हािी तसेच सशमतयाींच ेकामकाज 
प्रभािीपिे व्हाि,े म्हिून स्थावपत करण्यात आलेल्या जजल्हाननहाय सशमतीच्या अध्यक्षाींच्या 
पदािर अचिकारी उपलब्ि करुन देण्याबाबत महसूल विभागाकड ेविनींती करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सिश जजल्हा ननहाय सशमतीच्या अध्यक्षाींच्या पदाींसाठी अचिकाऱ्याींची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सशमतीच्या इतर पदाींसाठी प्रस्तावित असलेली पद ननशमशतीची कायशिाही पूिश झाली 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) र्ासन आदेर् दद.२.३.२०१५ अन्िये जजल्हाननहाय जात प्रमािपत्र पडताळिी सशमतया 
स्थापन करण्याचा ननिशय घेण्यात आलेला असून या सशमतयाींकररता आिश्यक पदे ननमाशि 
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करण्यात येत आहेत. सशमतयाींसाठी आिश्यक पदननशमशती होताच सदर सशमतया कायाशजन्ित होऊन 
तयािर अचिकारी/ कमशचारी याींची ननयुक्ती करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 

सामाजजि न्याय ि विशेष सहाय्य विभागामार्थ त महाविद्यालयातील  
प्राध्यापिाांना ननयममत िेतन देण्याबाबत 

(४७)  १४४०९ (२३-१२-२०१५).   डॉ.अपूिथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५६९८ ला हदनाांि २७ 
माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजजक न्याय ि विर्ेष सहाय्य विभागाच्या ददनाींक २६ जून, २००८ ि ददनाींक ३१ ऑगस््, 
२००९ रोजीच्या र्ासन ननिशयान्िये आश्रमर्ाळेच्या १४८ कननषठ महाविद्यालयाींना मान्यता 
देण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कननषठ महाविद्यालयातील शर्क्षक ि शर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींच्या पदाींना 
उच्चाचिकार सशमतीची मान्यता नसल्याने तयाींना िेतन अदा करता आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उच्चाचिकार सशमतीन े ददलेल्या ननदेर्ानसुार सदरचा प्रस्ताि मा.मखु्यमींत्री ि 
मा.वितत मींत्री याींच्या मान्यतेने उच्चाचिकार सशमतीस रे्र सादर करण्यात आला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त रे्र प्रस्तािास उच्चाचिकार सशमतीची मान्यता प्राप्त झाली आहे काय, 
(५) असल्यास, आश्रमर्ाळाींना शे्रिीिाढीन े जोडण्यात आलेल्या कननषठ महाविद्यालयातील 
शर्क्षक-शर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींचे ितेन अदा करण्यात आले आहे काय, 
(६) नसल्यास, रे्रप्रस्तािास मान्यता न शमळण्याची कारिे काय आहेत ? 
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) र्ासनातरे् विजाभज प्रिगाशच्या उच्च माध्यशमक आश्रमर्ाळाींना / कननषठ महाविद्यालयाींना 
िेतन अदा करण्याबाबतचे आदेर् ननगशशमत करण्यात आलेले नाहीत ककीं िा तयासाठी आचथशक 
तरतूदही उपलब्ि करुन ददलेली नाही. तथावप, काही के्षत्रीय अचिकाऱ्याींनी सदरहू कननषठ 
महाविद्यालयातील शर्क्षक ि शर्क्षकेततर कमशचाऱ्याींना िेतन अदा केल्याची बाब र्ासनाच्या 
ननदर्शनास आलेली आहे. 
(६) सदर प्रस्तािासींदभाशत उच्चस्तरीय सशमतीन ेउपजस्थत केलेल्या मुद्याींच्या मादहतीसह प्रस्ताि 
मींबत्रमींडळासमोर सादर करण्याची कायशिाही सुरु आहे. 
  

___________ 

पुणे येथे पाळीि श्िानाांसाठी स्ितांत्र उद्यान ेस्थापन िरण्याबाबत 
 (४८)  १४४२० (२३-१२-२०१५).   श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे येथे पाळीि श्िानाींसाठी स्ितींत्र उद्यान े स्थापन करण्याचा ननिशय घेण्यात आला 
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असल्याची मादहती अनतररक्त आयकु्त याींनी ददनाींक ३ ऑगस््, २०१५ रोजी िा तयासुमारास ददली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्हराच्या चार ददर्ाींना प्रतयेकी एक याप्रमाि ेडॉग पाकश  (श्िान उद्याने) विकशसत 
करण्यात येिार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त डॉग पाकश चे िैशर्षट्ये, र्ायदे ि तयाचे स्िरुप काय तसेच सदरील श्िान 
उद्यानाींना ककती र्ुल्क भरािे लागिार आहे, 
(४) उपरोक्त डॉग पाकश  किी अजस्ततिात येिार आहेत, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र र्डणिीस (३०-०३-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     ॲननमल बथश कीं ट्रोल रुल्स ्२००१ नुसार ददनाींक ३०.७.२०१५ रोजी झालेल्या मॉनन्ररींग बोडश 
कशम्ीच्या बैठकीमध्ये चचाश झाली. पुिे र्हरातील पाळीि कुत्रयाींसाठी चार दठकािी डॉग पाकश च े
ननयोजन करण्याचे चचअेींती ठरले असून, तयानसुार ॲमेनन्ी स्पेसमिील जागेच्या 
उपलब्ितेनुसार पाहिी करुन डॉग पाकश चे ननयोजन करण्याची बाब पुिे महानगरपाशलकेच्या 
विचारािीन आहे. 
(२) याबाबत ननिशय झालेला नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 

अिोला, िामशम, बुलडाण्यातील मखु्याधधिाऱ्याांचे िेतनाबाबत 
(४९)  ४६६५७ (२७-०१-२०१४). श्री.गोपीकिसन बाजोररया : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला, िाशर्म ि बुलडािा जजल््यातील ककती नगरपररषद मुख्याचिकाऱ्याींच े िेतन 
र्ासनामार्श त दरमहा ददले जात,े 
(२) असल्यास, गेल्या २ िषाशपासून नगरपररषद मुख्याचिकाऱ्याींच े िेतन र्ासनाकडून शमळत 
नसल्यान ेनगरपररषद र्ीं डाच्या रकमेतून हे िेतन अदा कराि ेलागते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकारामुळे मयाशददत उतपन्नाची सािने असलेल्या नगरपररषदाींिर आचथशक बोजा 
िाढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) तसचे विकास कामाींिर पररिाम होत असून नगरपररषद सदस्याींमध्ये नाराजीचे िातािरि 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, र्ासन स्तरािरून या सींदभाशत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ?   
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-०३-२०१६) :  
(१) ि (२) अकोला, िाशर्म ि बलुडािा जजल््यातील १२ क िगश नगरपररषद मुख्याचिकाऱ्याींचे 
िेतनािरील खचाशची िावषशक प्रनतपुती र्ासनामार्श त अनुदान स्िरुपात केली जाते. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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जुना मुांबई-पुणे राष्ट्रीय महामागथ क्रमाांि ४ आणण निी मुांबई–पुणे  
येथे बोगदा उभारण्याचा प्रस्ताि 

(५०)  ४७७३० (२०-१-२०१४). डॉ.ननलम गोऱ्हे : सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि 
उपक्रम) मींत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-पुिे एक्सप्रेस-िेिर खोपोली ते लोिािळा दरम्यान जुना मुींबई-पुिे राष्ीय महामागश 
क्रमाींक ४ आणि निी मुींबई-पुिे मागश शमळतात येथ ेभारतातील सिाशत मोठा ११ ककलोमी्रचा 
बोगदा उभारण्याचा प्रस्ताि मा.मखु्यमींत्री स्तरािर विचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिाचा ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१३ रोजी मींत्रालयात मा.मुख्यमींत्री याींच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आढािाही घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरिाची व्यिहायशता तपासण्यासाठी ननयुक्त केलेल्या सािशजननक बाींिकाम 
विभागाचे ननितृत सचचि ि आयआय्ीचे प्रोरे्सर याींच्या सींयुक्त सशमतीने र्ासनास अहिाल 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रस्तािािर र्ासनाने ननिशय घेतला आहे काय, असल्यास, तयाचे स्िरूप काय 
आहे याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?  
श्री.एिनाथ मशांदे (०३-०३-२०१६) :  
(१) होय, अींर्त: खरे आहे. एकुि अींदाजे ८ कक.मी. लाींबीच्या २ बोगद्याींचा ि उन्नत मागाशचा 
प्रस्ताि तयार करण्यात आला आहे. यास ३०.११.२०१५ रोजी पायाभतू सुवििा सशमतीने मान्यता 
ददलेली आहे. 
(२) याबाबत ददनाींक ३१.०८.२०१३ रोजी सविस्तर सादरीकरि करण्यात आले होते. 
(३) होय. 
(४) सदर प्रस्तािास मींत्रीमींडळाच्या पायाभूत सशमतीची मान्यता ददनाींक ३०.११.२०१५ रोजी प्राप्त 
झालेली आहे. 
 

___________ 
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