
वि.प. १ (1) 

 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहिल े(अर्थसांिल्पीय) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

आहदिासी वििास विभागाच्या एिलव्य पब्ललि स्िूल मधील शशक्षिाांच्या ितेन ि अन्य सुविधाांबाबत 
  

(१)  ८४८ (२९-०१-२०१५).   श्री.रामनार् मोत,े डॉ.अपूिथ हिरे, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आदििासी विकास विभागान ेट्रस्् स्थापन करुन राज्यात सन २००२ पासून एकलव्य पब्ललक स्कूल योजना सुरु केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सध्या राज्यभर अशा प्रकारच्या ककती शाळा सुरु आहेत, 
(३) शाळेत काम करणाऱ्या ककती शशक्षकाींना ितेनशे्रणी ि ककती शशक्षकाींना मानधन दिले जात आहे, 
(४) या शशक्षकाींना ६ िा िेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे काय, 
(५) सींबींधधत शशक्षकाींची भविषय ननिााह ननधी खात ेसुरु करणे, सेिाशती लागू करणे याबाबत शासनाने कोणता ननणाय घेतला  
आहे ? 
  

श्री. विष्ट् णु सािरा (०५-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सध्या राज्यभरात ११ एकलव्य पब्ललक स्कूल्स सुरु आहेत. 
(३) एकलव्य पब्ललक स्कूल्स मधील ३८ शशक्षकाींना िेतनशे्रणी नुसार िेतन अिा केले जाते. तर २७ शशक्षकाींना मानधन दिले 
जाते. 
(४) होय, 

शासन ननणाय दि. ७/५/२०१५ अन्िये सहाव्या िेतन आयोगानुसार िेय असलेली िेतन शे्रणी एकलव्य पब्ललक 
स्कूल्स मधील शशक्षकाींना (िेतनशे्रणी लागू असलेल्या) लागू करण्यात आली आहे. 
(५) एकलव्य पब्ललक स्कूल्स मधील कमाचाऱ्याींना सेिा शती लागू केल्या आहेत. त्यानुसार त्याींना िेतन ि महागाई 
भत्त्याव्यनतररक्त कोणतेही भत्ते अनुजे्ञय केलेले नाहीत. 
 

___________ 
 

राज् यातील मुल् याांिनामय ये पात्र ठरलेल् या शाळाांमधील शशक्षि िमथचा-याांचे िेतन देण्याबाबत 
 

(२)  १७०१ (२१-०१-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) राज् यातील मुल् याींकनामध् ये पात्र ठरलेल् या शाळाींमधील शशक्षक कमाचा-याींच ेिेतन केव् हा सुरु होणार आहे. तसचे िेतनाची 
आधथाक तरतूि उपलल ध करुन िेण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) मुल् याींकनाच् या त्रु्ी पूणा करुन मुल् याींकनास पात्र ठरलेल् या प्राथशमक ि माध् यशमक शाळाींची सींख् या ककती आहे, त् या 
शाळाींना अनुिानास पात्र म् हणून घोवित करण् यात आले आहे काय, 
(३) कायम शल ि काढलेल् या ि मलु् याींकनास पात्र ठरलेल् या िगा -तुकडयाींची सींख् या ककती ि त् या िगा तुकडया अनुिानास पात्र 
म् हणून घोवित करण् यात आल् या आहेत काय, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. १ (2) 

श्री. विनोद तािड े(०५-०१-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. जून २०१३ पयतं राज्यातील अनुिानास पात्र ठरलेल्या शाळाींना िेतन 
अनुिान उपललध करुन िेण्यात आलेले आहे. अनुिानास पात्र घोवित केलेल्या शाळाींना ननधीच्या उपललधतेनसुार िेतन 
अनुिान िेण्यात येते. 
(२) मुल्याींकनात पात्र ठरलेल्या ७७९ प्राथशमक ि १२३४ माध्यशमक शाळाींना अनुिानास पात्र घोवित करण्यात आलेले आहे. 
(३) कायम शलि काढलेल्या शाळाींमधील २०३९ तुकडयाींना अनुिानास पात्र घोवित करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  

अिोला, िाशशम ि बुलढाणा या तीन ब्िल््यािररता अप्पर मिसलू आयुक्त याांचे िायाथलय स्र्लाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(३)  २९१२ (१६-०४-२०१५).   श्री.गोवपकिशन बािोरीया :  सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला िाशशम बुलढाणा या तीन ब्जल््याकररता अप्पर महसूल आयुक्त याींचे कायाालय स्थलाींतरीत करण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी िा त्यािरम्यान मा.महसूल मींत्री याींना पत्रव्यिहार केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरािती येथील अप्पर आयुक्त याींच े कायाालय अकोला येथ े स्थलाींतरीत करण्याबाबत शासन स्तरािर 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायािाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. एिनार्राि खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) अपर आयुक्त हे पि विभागीय स्तरािर असून अवपलीय प्राधधकरण आहे. या पिाला स्ितींत्र अधधकारीता आहे. 
तथावप, या पिास विभागीय आयुक्ताींच्या पिासारख े इतर प्रशासकीय स्िरुपाच े अधधकार नाहीत. अपर आयुक्त हे पि 
विभागीय स्तरािरील महत्िाचे पि असल्यामुळे अपर आयुक्त याींचे कायाालय प्रशासकीयदृष्या विभागाचे मुख्यालयीच असण े
सोयीच ेआहे असे विभागीय आयकु्त, अमरािती याींनी कळविले आहे. त्यानुिींगाने शासन स्तरािर ननणाय घेण्याची तजविज 
ठेिली आहे. 
  

___________ 
शासनाने रस्ता सुरक्षा धोरण राबविण्याच्या ननणथयाबाबत 

 

(४)  ३७४३ (१०-०४-२०१५).   श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.िेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गिशभये, श्री.ख्िािा 
बेग :   सन्माननीय पररििन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेरस्ता सुरक्षा धोरण राबविण्याचा ननणाय माहे जानेिारी, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेच ेथोडक्यात स्िरुप काय आहे, 
(३) या योजनेची अींमलबजािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ? 
 

श्री. हदिािर राित े(१५-०१-२०१६) : (१) िरििी िेशभरात रस्ता सरुक्षा सप्ताह राबविण्यात येतो. त्याअींतगात राज्यात दि. ११ 
जानेिारी, २०१५ ते २५ जानेिारी, २०१५ या पींधरिड्यात रस्ता सुरक्षा अशभयान-२०१५ राबविण्यात आले. राज्याच ेरस्ता सुरक्षा 
धोरण दि. १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजीींच्या शासनननणायान्िये जाहीर केले आहे. 
(२) ि (३) या धोरणामध्ये रस्ते अपघाताींसाठी कारणीभूत ठरणारे मखु्य घ्क ननब्श्चत करुन त्याींिर उपाययोजना ठरविण्यात 
आल्या आहेत. धोरणाच्या अींमजबजािणीसाठी शासनाचा पररिहन विभाग सिोच्च समन्ियक सींस्था म्हणून काया करणार 
आहे. धोरणाच्या प्रभािी अींमलबजािणीसाठी राज्य रस्ता सुरक्षा पररिि अधधक सक्षमतेने कायाब्न्ित करणे, राज्याचा स्ितींत्र 
पररिहन कायिा लागू करणे ि रस्ता सुरक्षा कायाक्रमाींना वित्त पुरिठा करण्यासाठी राज्य रस्ता सुरक्षा ननधीची स्थापना 
करणे इ. ननणाय घेण्यात आले आहेत. 

___________ 
 

 
 



वि.प. १ (3) 

राज्यात दाररद्रय रेषेखालील नागररिाांना शशधापत्रत्रिेिर धान्य देण्याबाबत 
 

(५)  ३८४९ (२०-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश गिशभये :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि ग्रािि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िाररद्रय रेिेखालील नागररकाींना आतापयतं शशधापत्रत्रकेिर गहू, ताींिळू, साखर शमळत होती मात्र माहे जानेिारी, 
२०१५ मध्ये धान्याऐिजी शशधापत्रत्रकेिर जेिढयाची नाि ेआहेत त्या सिांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १०० रुपये जमा करण्याचा 
ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िाररद्रय रेिखेालील असणाऱ्याींच्या यािीमध्ये श्रीमींताची नाि े आली आहे काय ि नव्याने िाररद्रय रेिखेालील 
असण्याची नाींिे नोंिविण्यात येणार आहेत काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायािाही िा उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) राज्यातील िाररद्रयरेिेखालील कु्ुींबे ननब्श्चत करण्याकररता कें द्र शासनाच्या मागािशाक सूचनाींनुसार सामाब्जक, 
आधथाक ि जात सिेक्षण, २०११ करण्यात येत आहे. या प्रकक्रयेतील प्रत्यक्ष सिेक्षणाच ेकाम पूणा झाले असून, प्रारुप यािी 
प्रशसध्ि करणे, िािे ि आके्षप ननकाली काढण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सिा आके्षप ननकाली काढण्याच ेकाम सध्या सुरु 
आहे. सिा आके्षप ननकाली ननघताच जनगणनेची अींनतम यािी प्रशसध्ि करण्यात येईल. कें द्र शासनास सिेक्षणाची पररपूणा 
मादहती सािर केल्यानींतर कें द्र शासनाकडून प्राप्त ननकिाींनसुार कें द्र शासनाींच्या विविध योजनाींचे लाभधारक ठरविण्यात 
येतील. 

___________ 
 

सामाब्िि न्याय विभागातरे्फ मागासिगाथतील विद्यार्थयाांना शशष्ट्यितृ्ती शमळण्याबाबत 
(६)  ३८६० (१७-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश गिशभये, श्री.िेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अलदलु्लाखान 
दरुाथणी :  हििाळी अधधिेशन, २०१४ रोिी ताराांकित प्रश्न १३९ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१४ रोिी हदलेल्या उत्तरासांदभाथत 
सन्माननीय सामाब्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाच्या सामाब्जक न्याय विभागातरे्फ मागासिगाातील विद्यार्थयांना शशषयितृ्तीचे करण्यात येत असलेले िा्पात 
ननयोजनाची कमतरता असल्यामुळे सन २०१४-२०१५ या ििाातील लाखो विद्याथी शशषयितृ्तीच्या लाभापासून िींधचत 
असल्याची धक्कािायक आकडिेारी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या िरम्यान शासनाच्या ननिशानात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं ककती विद्याथी शशषयितृ्तीपासून िींधचत रादहले आहेत, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार विद्यार्थयांना तात्काळ शशषयितृ्ती शमळण्याबाबत शासनाकडून 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (१४-०१-२०१६) : (१), (२) ि (३) सन २०१४-२०१५ या शैक्षणणक ििाात अनुसूधचत जाती, विमुक्त जाती, 
इमाि ि विमाप्र प्रिगाातील मॅदट्रकोत्तर शशषयितृ्ती/शशक्षण शुल्क ि पररक्षा शुल्क योजनेिर १६,५८,१९३ विद्यार्थयांनी अजा 
केले. त्यापकैी सिर आधथाक ििाात १०,५८,०७७ अजा मींजूर केले आहेत. उिाररत अजा ननयोजनाअभािी प्रलींत्रबत नसनू 
महाविद्यालयाच्या प्राचायााकडून विहीत िेळेत अजा ऑनलाईन र्फॉरिडा न केल्यामळेु ि काही लेखाशीिांतगात ननधीच्या 
कमतरतेमुळे अजा प्रलींत्रबत आहेत. 
(४) प्रलींत्रबत अजा सींबींधधत महाविद्यालयाकडून प्राप्त करून घेऊन ते अजा तसेच ननधी अभािी प्रलींत्रबत अजा सन २०१५-२०१६ 
मधील उपललध तरतूिीतुन प्राधान्याने ननकाली काढण्याची कायािाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

मुांबई मिानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणाने शीळ-मिापे रस् ता ि ठाणे-बेलापूर रस् त् यािरील प्रिल् पाांना मांिुरी हदल्याबाबत 
 (७)  ४१६४ (२१-०४-२०१५).   श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणान ेशीळ-महापे रस् ता ि ठाण-ेबेलापूर रस् त् यािरील उड्डाणपूल ि महाप े येथील 
भुयारी मागा या प्रकल् पाींना मींजुरी दिली आहे तसचे पूिा द्रतुगती महामागाािर घा्कोपर पूिा येथील छेडानगर येथे उड्डाणपुल 
ि अमर महल जक् शन उड्डाणपलू याींना जोडणारा ६५० मी्र लाींबीचा ि िोन माधगाकेचा उन् नतमागा तसचे ठाण-ेशभिींडी-
कल् याण या भागातील िाहतकू व् यिस् था सुधारण् यासाठी आिश् यक प्रकल् पाींचा ताींत्रत्रक-आधथाक व् यिहायाता अहिाल सींिभाात 
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प्राधधकरणाकड ेशशर्फारस केली असल् याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् यािरम् यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या शशर्फारशीिर शासनान ेकाय ननणाय घेतला आहे िा घेण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (०६-०१-२०१६) : (१) होय. मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणान े ठाणे बेलापूर रस्त्यािरील 
उड्डाणपूल ि महापे येथील भूयारी मागा या प्रकल्पाींना प्राधधकरणाच्या बैठकीत मींजूरी दिली आहे. तसेच मुींबई महानगर प्रिेश 
विकास प्राधधकरणाच्या कायाकारी सशमतीच्या बैठकीत मुींबई नागरी पायाभूत सुविधा अींतगात पूिा द्रतुगती महामागाािरील 
छेडानगर जींक्शन, घा्कोपर पूिा येथे िाहतकू सधुारणा प्रकल्प राबविण्याच्या प्रस्तािास मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(२) ठाण े बेलापूर रस्त्यािरील उड्डाणपूल ि महापे येथील भूयारी मागााचे प्रत्यक्ष कामास दिनाींक १०.३.२०१५ रोजी सुरु 
करण्यात येऊन त े२४ मदहन्यात पूणा होण ेअपेक्षक्षत आहे. छेडानगर जींक्शन, घा्कोपर (पूिा) येथील िाहतूक सुधारणा प्रकल्प 
अहिाल तयार करण्याच े काम सुरु आहे. ठाण,े शभिींडी, कल्याण पररसरातील ि सभोितालच्या के्षत्रात होणारा विकास, 
लोकसींख्या िाढ तसेच रोजगार िाढ लक्षात घेऊन मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणाने या मागाािर योग्य ती 
सािाजननक जलि पररिहन व्यिस्थेची पून्हा तपासणी करुन सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्याकरीता सल्लागाराची 
ननिड करण्यात आली असनू पुढील काम मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधधकरणाच्या स्तरािर प्रगतीपथािर आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मुांबई शिर आणण उपनगरातील लोिल प्रिाश्याांना एमयुटीपी-३ मधील मित्त्िाच्या प्रिल् पाांना मांिुरी शमळण्याबाबत 
 

(८)  ४३०५ (१६-०४-२०१५).   श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.िगन्नार् शशांदे : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई शहर आणण उपनगरातील लोकल प्रिाश्याींना भविषयात एमयु्ीपी-३ मधील काही महत्त्िाच्या प्रकल्पाद्िारे मोठया 
सुविधा शमळणार असतानाच आता यातील ५ महत्त्िाच ेप्रकल्प बाजूला ठेिण्याचा ननणाय अलीकडचे शासनाने माहे जानेिारी, 
२०१५ च्या पदहल्या पींधरिडयात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू बाजलूा करण्यात आलेली कोणत े ५ प्रकल्प आहे ि अन्य कोणकोणत्या प्रकल्पाींना शासनान ेमींजूरी 
दिलेली आहे, 
(३) सिरहू ५ प्रकल्प बाजूला करण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) मींजूर केलेल्या अन्य प्रकल्पाची कामास प्रत्यक्षात केव्हापासून सुरुिात होणार आहे ि हे प्रकल्प (प्रकल्पननहाय) ककती 
कालािधी पूणा होतील ? 
 

श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (०६-०१-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) एमयु्ीपी-३ अींतगात खालील प्रमाण ेरेल्िे प्रकल्प राज्य शासनान ेतत्ित: मान्यता िेऊन सन २०१५-१६ च्या रेल्ि े
अथासींकल्पात समाविष् करण्यासाठी विनींती केली आहे. 
(अ) पब्श्चम रेल्िेच्या विरात ते डहाणू मागाािरील चौपिरीकरण. 
(ब) मध्य रेल्िेच्या पनिले त ेकजात मागााचे िपुिरीकरण. 
(क) मध्य रेल्िेच्या ऐरोली त ेकळिा (उन्नत) मध्ये निीन उपनगरीय कॉरीडोअर शलींक. 
(ड) रोलीींग स््ॉकची खरेिी. 
(इ) स््ेशनची पुनरसधुारणा. 
(र्फ) मध्य ि पब्श्चम रेल्िेच्या मध्य भागाचे टे्रसपास कीं ट्रोल. 
(४) एमयु्ीपी-३ च्या पूिातयारीसाठी १ ििा ि प्रकल्प पुणात्िासाठी एकूण कालािधी ५ ििा म्हणजेच २०२२ पयतंचा कालािधी 
अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
 

मौि ेमाांिरे (ता.मालेगाांि, ब्ि.नाशशि) येर्ील िळीत मतृ्य ूप्रिरणी चौिशी िोणेबाबत 
 

(९)  ५२७४ (०९-०४-२०१५).   डॉ.अपूिथ हिरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे माींजरे (ता.मालेगाींि, ब्ज.नाशशक) येथील झालेल्या सींशयास्पि जळीत मतृ्यू प्रकरणी चौकशी व्हािी, अशी मागणी 
लोकप्रनतननधी (नाशशक) याींनी मा.मुख्यमींत्री याींचेकड ेदिनाींक ५ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 



वि.प. १ (5) 

(२) असल्यास, प्रस्तुत जळीत प्रकरणी शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत चौकशीत काय आढळून आले, त्यानुिींगान ेपुढे कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (१३-०१-२०१६) : (१) अशा प्रकारचा अजा/ननिेिन प्राप्त झाल्याच ेआढळून येत नाही. 
(२) सिर जळीत घ्नेतील मयताींचे मतृ्यूपुिी जबाब नोंिविले असून अनुिींधगक चौकशी करण्यात आली आहे. 
(३) दि. २८/११/२०१४ रोजी मयत पती अशोक ननकम याच ेअन्य मदहलेशी प्रमेसींबींध असल्याच्या कारणािरुन राहत ेघरी पती-
पत्नीचे भाींडण झाले. रागाच्या भरात पत्नीने स्ित:च्या घरातील रॉकेल अींगािर ्ाकूण जाळून घेतले. सिर घ्नेत पत्नीला 
विझवित असताना पती िेखील भाजला. मतृ्यूपूिा जबाबात घ्नबेाबत कोणाविरुध्ि तक्रार नसल्याच ेपती-पत्नीने साींधगतले 
उपचारािरम्यान मयत पत्नीचा दि. २९/११/२०१४ रोजी ननधन झालेने मालेगाींि पोलीस स््ेशन अकस्मात मतृ्यू क्र. ६९/१४ 
कक्र.प्रो.को.क. १७४ अन्िये िाखल केला आहे. 
  सिर घ्नेतील पतीचे उपचार घेत असताना दि. ०९/१२/२०१४ रोजी ननधन झाले असल्यान ेमालेगाींि पोलीस स््ेशन येथ े
अकस्मात मतृ्य ूक्र. ६९/१४ मध्ये सामील केले आहे. सिर घ्नेची चौकशी पुणा करुन मतृ्यू समरी शमळणेसाठी उपविभागीय 
िींडाधधकारी मालेगाि याींना अहिाल पाठविला आहे. 
(४) विलींब झालेला नाही. 

___________ 
 

परभणी ब्िल््यातील गौण खननि िसुलीबाबत िाणीिपुिथि हदरांगाई िरण्यात येत असल्याबाबत 
 

(१०)  ५४५९ (१०-०४-२०१५).   श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खडका (ब्ज.परभणी) येथील अिैध गौण खननज उपश्या प्रकरणी तीन ििाापूिी िसुलीची नो्ीस िेऊनही तहसीलिार 
सोनपेठ याींनी विदहत मुितीत शासन आिेशाप्रमाणे िसुलीची कायािाही न करता िोिीींना पाठीशी घातल्याबाबतची तक्रार 
येथील पत्रकाराींनी माहे म,े २०१४ मध्ये िा त्या िरम्यान ब्जल्हाधधकारी, परभणी याींच्याकड ेलेखी ननिेिनाव्िारे केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, विहीत मुितीत िसुलीच े काम न करता तसचे महाराषट्र जमीन महसूल सींदहता १९६६ मधील विविध 
कलमाींन्िये िसुलीकड ेिलुाक्ष केल्याबाबतचा आके्षपही याच तक्रार अजाात नमुि करण्यात आल्यान ेत्याची चौकशी करण्यात 
आली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, िोिी कीं त्रा्िार ि अधधकाऱ्याींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, त्याींना पाठीशी घालण्याचे धोरण िररषठ स्तरािरुन राबविण्यात येत आहे काय? 
 

श्री. एिनार्राि खडसे (०१-०२-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) सिर ननिेिनाच्या अनिुींगाने अपर ब्जल्हाधधकारी परभणी याींनी अिैध उत्खनन प्रकरणी कायािाही करून िींडात्मक 
रकमेची िसुली करण्याच्या सुचना सींबींधधत उपविभागीय अधधकारी ि तहशसलिार याींना दिल्या आहेत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  

___________ 
 

 
ग्रामीण भागात १२५७ शासिीय रुग् णालये सुरु िरण्याबाबत 

 

(११)  ५४६९ (०८-०४-२०१५).   श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.सनतश चव्िाण, 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सािथिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील बालमतृ् यू ि माता मतृ् यूच ेप्रमाण कमी करण् यासाठी तसेच ग्रामीण जनतसे आरोग् य सुविधा तात् काळ उपलल ध 
व् हाव् यात यासाठी राज् य शासनान े ग्रामीण भागाींत १२५७ रुग् णालये उभारण् याचा ननणाय यापूिीच घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, राज् यभरात अशा ककती रुग् णालयाींची ननशमाती करण् यात आली आहे तसचे आिश् यक त् या सोई सुविधा ि इतर 
यींत्रसामुग्री उपलल ध करुन िेण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, या बाबत थोडक् यात मादहती काय आहे ? 
 
 



वि.प. १ (6) 

डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१६) : (१) शासनाने दिनाींक १७/०१/२०१३ रोजी राज्यात ५६ रुग्णालयाींचे शे्रणीिधान ि १२५२ 
निीन आरोग्य सींस्था स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. 
(२) मींजूर सींस्था कायााब्न्ित करण्याबाबतची कायािाही सुरु आहे. 
(३) बहृत आराखडयामध्ये मींजूर सींस्था कायााब्न्ित करण्यासाठी येणाऱ्या एकूण खचााच ेननयोजन आणण पिाींची ननशमाती येत्या 
पाच ििाात ्प्प्या्प्प्याने करण्यात येणार असून बाींधकाम ७५ ्क्के पूणा झाल्यानींतर पिाींच्या ननशमातीबाबतची कायािाही 
करण्यात येईल. 
  

___________ 
 

पुण् यातील िोर्रुड येर्ील एसआरए प्रिल् पाच्या शशर्फारशीबाबत 
  

(१२)  ५६६८ (०९-०४-२०१५).   अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.िेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय गिृननमाथण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण् यातील कोथरुड येथील एसआरए प्रकल् पाला शशर्फारस िेण् यासाठी बाींधकाम खात् याकड ेप्रशासनाने अशभप्राय माधगतला 
असता खात े प्रमुखाऐिजी सहाय्यक अशभयींत् याींनी दिला असल् याच े माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त् यािरम् यान ननिशानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सिर प्रकरणी कोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीही कायािाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेिता (०६-०१-२०१६) : (१) प्रस्तुत प्रकरणी उपअशभयींता स्तरािरुन अशभप्राय िेण्यात आल्याच े महापाशलकेन े
कळविले आहे. 
(२), (३) ि (४) सिर बाब पुणे महानगरपाशलका प्रशासनाशी सींबींधधत आहे. उपरोक्त िेण्यात आलेले अशभप्राय 
खातेप्रमखुाींऐिजी उपअशभयींता स्तरािरुन िेण्यात आले असले तरी त े िस्तुननषठ, मान्य विकास आराखडा, प्रारुप विकास 
आराखडा यानसुार सुसींगत आहेत. मात्र प्रशासकीय शशस्तीच्या अनुिींगान े सींबींधधताींचा खुलासा घेऊन महानगरपाशलका 
प्रशासनाद्िारे त्याींना लेखी समज िेण्यात आली आहे. 

___________ 
 

 

पुण् यात िागद, िाच, पत्रा िष्ट् टिरी याांनी पांचायत सशमतीतरे्फ ब्िल् िाधधिारी िायाथलयासमोर मोच्याथच ेआयोिन िेल्याबाबत 
 

(१३)  ५६७० (०८-०४-२०१५).   अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.सुननल तटिरे, श्री.िेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.विक्रम िाळे :   सन्माननीय सामाब्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुण् यात कागि, काच, पत्रा कष ्करी याींनी पींचायत सशमतीतरे्फ ब्जल् हाधधकारी कायाालयासमोर दिनाींक ३० जानेिारी, २०१५ 
रोजी िा त् यासमुारास मोच्यााच ेआयोजन केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर मोचके-याींच् या मागण् या कोणकोणत् या आहेत, 
(३) असल्यास, कोणकोणत् या मागण् या मान् य करण् यात आल् या आहेत ि उिाररत मागण् याींबाबत कोणता ननणाय घेतला िा 
घेण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राििुमार बडोले (१२-०१-२०१६) : (१) पुण्यात कागि, काच, पत्रा कष्करी पींचायत याींनी दिनाींक २७ जानेिारी, २०१५ 
रोजी ब्जल्हा पररिि कायाालयासमोर मोचााच ेआयोजन केलेले होत.े 
(२) सिर सींघ्नाींनी कागि, काच, पत्रा िेचणाऱ्या पालकाींच्या मलुाींकररता असलेल्या शशषयितृ्ती योजनेत ऑनलाईन र्फॉमा 
भरण्यास अडचणी येत असून त्याींना सींबींधधत शाळा सहकाया करत नसल्याची, तसेच शशषयितृ्ती र्फॉमा भरताना शाळा जातीच े
िाखले मागत असल्यासींिभाात शशक्षणाधधकारी ि सिा शाळाींच्या मुख्याध्यापकाींची बैठक घ्यािी, ही मागणी केली होती. 
(३) सिर सींघ्नेच्या मागणीच्या अनुिींगाने ब्जल््यातील सिा शाळाींचे ऑनलाईन र्फॉमा भरणेबाबत कॅम्प ि कायाशाळाच े
आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार ऑनलाईन र्फॉमा भरुन घेण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 



वि.प. १ (7) 

स्ियां अर्थसिाब्ययत शाळाांना मान्यता देण्याच्या ननणथयाचा रे्फरविचार िोणेबाबत 
  

(१४)  ६१२७ (२०-०४-२०१५).   डॉ.अपूिथ हिरे :  ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ८३८ ला दिनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी दिलेल्या 
उत्तराच्या सींिभाात सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ मध्ये इींग्रजी माध्यमाच्या ३२०० तर मराठी माध्यमाच्या २२७० शाळाींना 
परिानगी िेण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठी माध्यमाच्या शाळा ज्या-ज्या दठकाणी आिश्यक आहेत, त्याचा आढािा घेऊन शासनान े दिनाींक १४ 
जून, २०१२ ि दिनाींक २७ ऑगस््, २०१२ च्या शासन ननणायान्िये बहृत आराखडा मींजुर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रस्तुत मींजुर बहृत आराखडयानुसार पुढे कोणती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१३-०१-२०१६) : (१) होय, 
(२) दिनाींक १४ जनू, २०१२ ि दिनाींक २२ ऑगस््, २०१२ च्या शासन ननणायान्िये बहृत आराखडा मींजूर करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) बहृत आराखडयाचे एकूण १४४+७८=२२२ दठकाणाींसाठी एकूण २४९+६८५ = ९३४ प्रस्ताि प्राप्त झाले असून ब्जल्हास्तरीय 
सशमतीच्या प्राथशमक अहिालािर हरकती/आके्षप/सूचना स्िीकारुन सुधारीत छाननी अहिाल ब्जल्हास्तरीय सशमतीकडून प्राप्त 
झालेले आहेत. त्यािर शशक्षण सींचालक (माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक) स्तरािर कायािाही सुरु आहे. 
  

___________ 
 

सातारा ब्िल्ृयातील लघु पाटबांधारेच्या िामात झालेला गैरव्यििार 
 

 

(१५)  ६४६२ (०८-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.िेमांत टिले, श्री.सुननल तटिरे, श्री.सांहदप बािोररया, 
श्री.किरण पािसिर, अॅड.ननरांिन डािखरे, श्री.सनतश चव्िाण :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सातारा ब्जल््यातील विरळी, जाींभुळणी, गोििले यादठकाणी तसेच माण, ख्ाि, कोरेगाींि तालुक्यात ब्जल्हा पररििेच्या 
लघु पा्बींधारे विभागान ेकेलेली कामे तथेील अधधकारी, ठेकेिाराींनी ननकृष् िजााची करून ि कागिोपत्री िाखिून त्यात त्याींनी 
लाखो रुपयाींचा गैरव्यिहार केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी तथेील नागररकाींनी चौकशीची मागणी केल्यानींतर कोल्हापूर विभागाच ेसहसींचालक याींनी सातारा 
ब्जल््यातील बींधाऱ्यातील गैरव्यिहाराची मादहती घेण्याच ेआिेश सींबींधधत अधधकाऱ्याींना सन २०१४ मध्ये ि त्या िरम्यान 
दिलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणाची चौकशी कोणकोणत्या अधधकाऱ्याींनी केली, सिर प्रकरणात कोणकोणत्या तालुक्यातील काम े
बोगस ि ननकृष् िजााची आढळून आलेली आहे, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली असल्यास सींबींधधत िोिीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-१२-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, सातारा ब्जल््यात झालेल्या शसमें् काँक्री् बींधाऱ्याच्या कामात मोठया प्रमाणात भ्रष्ाचार झाल्याच्या बातम्या 
िै.सकाळ, ॲग्रोिन ि साम द्.व्ही. िर प्रसाररत झाल्या होत्या. 
     विभागीय कृिी सहसींचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर याींनी सातारा ब्जल््यातील बींधाऱ्यातील गैरव्यिहाराची मादहती 
घेण्याचे आिेश कोणालाही दिलेले नाहीत. 
     बातमीच्या अनुिींगान े साखळी शसमें् नालाबाींध ि इतर योजनेतून बाींधण्यात आलेल्या शसमें् नालाबाींधाची काम े
तपासणी करीता दिनाींक २७ जून, २०१४ च्या शासन ननणायान्िये पथके स्थापन करण्यात आली होती. 
(३) ि (४) सातारा ब्जल््यातील माण तालकु्यातील कामाींसाठी १) उपायुक्त (विकास) विभागीय आयुक्त कायाालय, पुणे, 
पथक प्रमुख २) उप अशभयींता (रो.ह.यो.) ब्जल्हाधधकारी कायाालय पुणे, सिस्य ३) लेखाधधकारी, विभागीय आयुक्त कायाालय 
पुणे, सिस्य ४) उपसींचालक (मिृ-४), कृिी आयुक्तालय पुणे, सिस्य सधचि याींच ेपथक गठीत करण्यात आले. सिर पथकान े
यादृब्च्छक पध्ितीने (Random) दिनाींक ८.७.२०१४ रोजी प्रत्यक्ष कायाके्षत्रािर येऊन शसमें् नालाबाींध कामाींची पाहणी केलेली 
आहे, सिर अहिाल सािर केला असून अहिालाची छाननी सुरु आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

___________ 
 



वि.प. १ (8) 

 

राष्ट्रभाषा प्रचार िृतीच्या माययमातुन राबिण्यात आलेल्या शशष्ट्यितृ्ती योिनेत गैरव्यििार झाल्याबाबत 
  

(१६)  ६५८३ (२१-०४-२०१५).   श्रीमती ब्स्मता िाघ :   सन्माननीय सामाब्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राषट्रभािा प्रचार कृतीच्या माध्यमातुन मागासिगीय विद्याथीना व्यिसानयक शशक्षण शमळाि ेयासाठी राबिण्यात आलेल्या 
शशषयितृ्ती योजनेत सन २०१३-२०१४ या शैक्षणणक ििाात मोठया प्रमाणात गैरव्यिहार झाल्याचे नुकतेच ननिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि त्या अनुिींगाने पुढे कोणती कायािाही 
केली आहे, 
(३) या प्रकरणाची अद्याप चौकशी पूणा झाली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ि याबाबतीत सद्य:ब्स्थती काय आहे ? 
 
श्री. राििुमार बडोले (१२-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) राषट्रभािा प्रचार सशमती ज्ञानमींडळ, िधाा या सींस्थेशी सींलग्न गडधचरोली ब्जल््यातील ३ सींस्थानी समाज कल्याण 
ि आदििासी विकास विभागाकडून एकत्रत्रतररत्या मान्य क्षमतेपेक्षा अधधक विद्यार्थयांच्या शशषयितृ्तीची उचल केल्याची बाब 
ननिशानास आलेली आहे. या प्रकरणी पोलीस स््ेशन मध्ये गुन्हा नोंिविण्यात आला असून पोलीसाींकडून पुढील तपास सुरु 
आहे. 

___________ 
 

 

मौि ेमोखािन े(िसाराखुदथ) (ता. शिापूर, ब्ि.ठाणे) येर्ील शेत िशमनीच ेऔद्योगीि  
िारणास्ति “विक्री परिानगी” देण्याबाबत 

 

(१७)  ६६५६ (१६-०४-२०१५).   श्री.धनांिय मुांड े:   सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे मोखािने (कसाराखुिा) (ता. शहापूर, ब्ज.ठाणे) येथील सिे नींबर २६७/२ (निीन नीं. ७६/२) ची कुळकायिा - ४३ 
(निीन शता) अींतगातच्या शेत जशमनीचे औद्योगीक कारणास्ति “विक्री परिानगी” िेणे बाबतचा प्रस्ताि दिनाींक ३१ ऑगस््, 
२००९ रोजी िा त्या सुमारास शासनास प्राप्त झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्ताि प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरच्या प्रस्तािािर काही कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने त्याबाबतीत चौकशी केली िा करण्यात येत आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. एिनार्राि खडसे (२१-०१-२०१६) : (१), (२) ि (३) मौज ेमोखािणे (कसाराखुिा) ता.शहापूर ब्ज.ठाणे येथील जनुा सव्हे 
नीं.२६७/२ (निीन नीं.७६/२) के्षत्र २.४३ हे. ही जमीन श्री.लक्ष्मण भोईर याींनी महाराषट्र कुळिदहिा् ि शेतजमीन अधधननयमाच्या 
कलम-४३ अन्िये त्रबनशेती कारणासाठी विक्री करण्यास परिानगी शमळणेबाबत दिनाींक ३१.८.२००९ रोजी उपविभागीय 
अधधकारी, शभिींडी याींच्याकड ेअजा सािर केला होता. 

सिर अजा मींडळ अधधकारी, खडी याींच्याकड ेचौकशी अहिालासाठी पाठविण्यात आला असून सिर प्रकरणी चौकशी 
अहिाल मींडळ अधधकारी, खडी याींनी पाठविल्याचे अशभलेखात आढळ होत नाही. त्यानुिींगाने उपविभागीय अधधकारी, शभिींडी 
याींनी या प्रकरणी मींडळ अधधकारी, खडी याींना कारणे िाखिा नो्ीस बजािण्यात आली आहे. 
(४) ि (५) िरम्यान, महाराषट्र कुळिदहिा् ि शेतजमीन अधधननयमाच्या कलम-४३ मधील सुधारीत तरतूिीनुसार शासन 
पररपत्रक दिनाींक ११.२.२०१४ ि ७.५.२०१४ अन्िये जशमनीच्या आकाराचे ४० प् नजराणा भरल्यामुळे सिर शमळकतीच े
गा.न.नीं.७/१२ सिरी कलम-४३ नन.स.प्र.ची नोंि रे्फरर्फार क्र.२१७ अन्िये कमी करण्यात आली आहे. 

प्रस्तुत प्रकरणी बनाि् गा.न.नीं.७/१२ तयार करून जशमनीची विक्री करण्यात आली. सिर प्रकरण पनुाविलोकनामध्ये 
घेिनू प्रकरणी रे्फरर्फार क्र.२२० अन्िये सिर विक्रीची नोंि रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणी जमीनमालक याींनी कुळ 
कायिा कलम-४३ चा भींग केला असल्यामळेु जशमनीच ेखरेिीखताद्िारे झालेले हस्ताींतरण विधीअग्राहय असल्यामुळे महाराषट्र 
कुळिदहिा् ि शेतजमीन अधधननयम मधील कलम-८४ क ि ८४ कक अन्िये कायािाही सुरु आहे. या प्रकरणी सींबींधधत िोिी 
अधधकारी/कमाचारी याींच्यािर िोिारोप बजािण्यात आले असून पुढील कायािाही सुरु आहे. 
  

___________ 



वि.प. १ (9) 

 

शमरा-भाईंदर मिानगरपाशलिा िद्दीतील छत्रपती शशिािी मिाराि मागाथिरील बाांधिामाच्या िाढीि खचाथबाबत 
 

(१८)  ६७९६ (०६-०८-२०१५).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.िेमांत टिले, श्री.रािुल नािेिर, श्री.ख्िािा बेग :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शमरा-भाईंिर महानगरपाशलका हद्दीत छत्रपती शशिाजी महाराज मागाािर (काशी-शमरा मागा) उन्नत मागा ि भुयारी 
मागााच्या बाींधकामास रु.३७.८५ को्ी खचााच्या रक्कमेच्या अींिाजपत्रकास दिनाींक १९ जलु,ै २०१४ रोजी ठराि क्रमाींक २९ 
अन्िये महासभेन ेमान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक २३ माचा, २०१५ रोजी झालेल्या महासभेत उक्त कामास २५६.३४ को्ी खचााचे अींिाजपत्रक मींजरू 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ८ मदहन्याच्या कालािधीत २१८.४९ को्ीचे खचा िाढण्याची सिासाधारण कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीचे ननषकिा काय आहेत ि त्याअनुिींगाने या प्रकरणात िोिी आढळणाऱ्या व्यक्तीींिर शासनाने कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (१४-०१-२०१६) : (१) ि (२) होय, 
(३) शमरा-भाईंिर महानगरपाशलका के्षत्रातील छत्रपती शशिाजी महाराज  मागाािरील िाहतकू सुरळीत करण्याकरीता या 
रस्त्यािर उन्नत मागा/भुयारी मागा आणण पािचारी पुल बाींधण्याकरीता सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्यासाठी 
महानगरपाशलकेकडून ननयुक्त करण्यात आलेल्या ताींत्रत्रक सल्लागाराने महानगरपाशलकेस पुढील िोन पयााय दिले होते. 
अ) महानगरपाशलका के्षत्रातील छत्रपती शशिाजी महाराज मागाािरील सहा शसग्नल्सच्या दठकाणी भयुारी मागा ि िोन दठकाणी 
पािचारी मागा बाींधणे. 
ब) महानगरपाशलका के्षत्रातील छत्रपती शशिाजी महाराज मागाािरील सहा शसग्नल्सच्या दठकाणी िोन उन्नत मागा (Foy Over 
Bridge), िोन दठकाणी अींडरपास ि एका दठकाणी पािचारी पुल बाींधणे. 

ताींत्रत्रक सल्लागारान े दिलेल्या पदहल्या पयाायानुसार शमरा-भाईंिर महानगरपाशलेकेच्या महासभेन े पाशलका के्षत्रातील 
सहा शसग्नल्सच्या दठकाणी भुयारी मागा ि िोन दठकाणी पािचारी मागा बाींधण्याच्या रु.३७.८० को्ी एिढया खचााच्या 
प्रकल्पास मान्यता दिली. 

तद्नींतर या प्रकल्पाच्या अनुिींगाने सींबींधधताींसमिेत झालेल्या बैठकीिरम्यान अस ेननिशानास आले की, भुयारी मागा 
(Vehicular Subway) बाींधल्यास या रस्त्यािरील भविषयातील िाढती िाहतूक विचारात घेता, भुयारी मागााचे रुीं िीकरण ि 
विस्तारीकरण करणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे ताींत्रत्रक सल्लागाराने दिलेल्या िसुऱ्या पयाायानसुार या मागाािर सहा 
शसग्नल्सच्या दठकाणी िोन उन्नत मागा (Fly Over Bridge), िोन दठकाणी अींडरपास ि एका दठकाणी पािचारी पुल 
बाींधण्याकरीता येणाऱ्या रु.२५६.३४ को्ी एिढया खचााच्या प्रस्तािास शमरा-भाईंिर महानगरपाशलकेच्या महासभेने मान्यता 
दिली. सबब, सिर प्रकल्पाच्या खचाात रु.२१८.४९ को्ी एिढया रकमचेी िाढ झाली असल्याचे आयुक्त, शमरा-भाईंिर 
महानगरपाशलका याींनी कळविले आहे. 
(४), (५) ि (६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

शमरा भाईंदर शिरातील अनतक्रमणाबाबत 
  

(१९)  ६९८८ (०६-०८-२०१५).   श्री.मुझफ्र्फर िुसनै सययद, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शमरा भाईंिर शहरातील अनतक्रमणाींिर केलेल्या कारिाई बाबत प्रनतज्ञापत्र दिनाींक १६ जून २०१५ पयतं सािर करण्याच े
आिेश मा. उच्च न्यायालयान ेपाशलका प्रशासनाला दिल्याच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास शहरातील अनतक्रमणाींबाबत पाशलका प्रशासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 



वि.प. १ (10) 

 
श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (१३-०१-२०१६) : (१) होय, 
      मात्र, सिर आिेश सींपुणा शमरा-भाईंिर शहरातील अनतक्रमणाींबाबत केलेल्या कारिाईबाबतच ेनसून केिळ मौजे भाईंिर 
स.क्र.५३४ ते ५३९ ि शस.स.क्र. २२८० या जागेतील साईरथ ्ॉिर या इमारतीमधील अनधधकृत िाढीि बाींधकामाबाबत 
महानगरपाशलकेने केलेल्या कारिाईच्या अनुिींगान े दि. १६ जून, २०१५ पयतं प्रनतज्ञापत्र सािर करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयाच ेशमरा-भाईंिर महानगरपाशलकेस आिेश आहेत. 
(२) साईरथ ्ॉिर या इमारतीसाठी पा ा् तळ + पा ा् चार मजले इतक्या बाींधकामाकरीता नकाश मींजूर असताना विकासकान े
पा ा् चौथा ि पाचव्या मजल्याचे िाढीि अनधधकृत बाींधकाम केलेले आहे. सिर इमारत रदहिास व्याप्त असल्यान े
इमारतीमधील रदहिाशाींना महाराषट्र महानगरपाशलका अधधननयमातील कलम २६८ अन्िये सिननका ररकामी करण्याबाबत 
महानगरपाशलकेकडून नो्ीसा बजािण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 
 

 
राज्यातील शासनाच्या सिथ विभागात अपांगाच्या ३ टक्िे तसेच अपगाांच्या शाळाांमधील  

पन्नास टक्िे राखीि असलेल्या िागा अनेि िषाांपासून ररक्त असल्याबाबत 
  

(२०)  ७२८३ (०४-०८-२०१५).   श्री.शमतेश भाांगडडया, श्री.अननल सोले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.ख्िािा बेग, 
श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनतश चव्िाण, अॅड.ननरांिन डािखरे, श्री.िेमांत टिले, अॅड.ियदेि गायििाड, 
श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप, श्री.विक्रम िाळे :   
सन्माननीय सामाब्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शासनाच्या सिा विभागात अपींगासाठी राखीि असलेल्या तीन ्क्के जागा ि अपींगाच्या शाळाींमधील कमाचारी 
भरतीत अपींगासाठी राखीि असलेल्या ५० ्क्के जागा अनके िि े ररक्त असल्याची बाब माहे एवप्रल २०१५ मध्ये िा त्या 
िरम्यान शासनाच्या ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींगासाठी राखीि असलेल्या तीन ्क्के प्रिगाातील अनुशेिातील पिोन्नती प्रलींत्रबत असल्याची घ्ना ब्जल्हा 
पररिि चींद्रपूर अींतगात ननिशानास आली असून, सिर प्रिगाातून कननषठ प्रशासन अधधकारी या पिािरुन सहाय्यक प्रशासन 
अधधकारी पिािरील पिोन्नती प्रलींत्रबत असल्याचे दिनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी उप मुख्य. कायाकारी अधधकारी, ब्जल्हा 
पररिि चींद्रपूर याींना पत्राद्िारे कळविण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अपींगाींच्या इतर विभागाींतील जागा ररक्त असताींना अपींगाच्या कल्याणासाठी कायारत असलेल्या सामाब्जक 
न्याय विभागाकडूनही ५० ्क्के जागा भरण्याबाबत कोणतीच कायािाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१६-०१-२०१६) : (१) खरे आहे, 
(२) नाही, ब्जल्हा पररिि, चींद्रपरू अींतगात अपींगाींसाठी राखीि असलेली पिोन्नतीतील पिे भरण्यात आलेली असल्यान े
सद्यब्स्थतीत पिोन्नतीतील अनुशिे शशल्लक नाही. 
(३) अपींग अधधननयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ पासून जशीच्या तशी अींमलबजािणी करण्यात येत असून, सिर 
अधधननयमातील तरतुिीनसुार शासकीय सेिेत अपींगाकररता एकूण ३ ्क्के आरक्षण ठेिण्यात आलेले आहे. त्यानुसार राज्य 
शासनामार्फा त कायािाही करण्यात येत आहे. तसचे अनुिाननत/विनाअनुिाननत अपींग शाळाींमध्ये मान्य शशक्षक ि शशक्षकेत्तर 
कमाचाऱ्याींची पिे भरताना ५० ्क्के पिे अपींग प्रिगाातनू यापूढे भरण्यात यािीत अस ेशासन पररपत्रक दिनाींक १९ डडसेंबर, 
१९९५ रोजी ननगाशमत करण्यात आलेल होते. तथावप, आरक्षणाबाबतचे शासनाचे आिेश अपींग अधधननयम, १९९५ मधील 
तरतुिीींशी सुसींगत नसल्याने सिर पररपत्रकाची अींमलबजािणी होऊ शकली नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

 
___________ 
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नागपूर ब्िल्ियात सामाब्िि न्याय ि समाििल्याण विभागाच्या िमथशाळाांतील  
विदयार्थयाांच्या क्रीडा स्पधाथसाठी ननधी उपललध िरुन देण्याबाबत 

 

(२१)  ७३१३ (०४-०८-२०१५).   श्री.नागो गाणार, श्री.अननल सोले, श्री.रामनार् मोत,े श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय 
सामाब्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ब्जल््यात सामाब्जक न्याय ि समाजकल्याण विभागाींतगात चालविण्यात येणाऱ्या ९७ शाळा कमाशाळा यात ३ 
शासकीय ि ४३ अनुिाननत आणण ३ शासनस्तरािरुन हस्ताींतरीत अनुिाननत शाळा आणण ४८ विनाअनुिाननत / कायम 
विनाअनुिाननत शाळा कमाशाळा कायारत असून त्यामध्ये जिळपास ५९२३ विद्याथी शशक्षण ि प्रशशक्षण घेत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळाींमधील विशेि विद्यार्थयांच्या (अींध प्रिगा, मुक-बधधर प्रिगा, मतीमींि प्रिगा, अस्तीव्यींग-विकलाींग 
प्रिगा) याींच्या ब्जल्हा स्तरीय क्रीडा स्पधाासाठी शासनान ेआिश्यक ननधी उपललध करुन दिला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याींनी ननधी उपललध करुन न िेण्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (१३-०१-२०१६) :(१) होय, 
(२) ब्जल्हा स्तरीय अपींगाींच्या क्रीडा स्पधेसाठी ननधी िेण्याबाबतची तरतूि नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

खािगी बस िाितूि सेिाबाबत 
  

(२२)  ७३३४ (३१-०७-२०१५).   श्री.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय पररििन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात खाजगी बस िाहतकू सेिाला २x२ ब्स्लपर कोच परिानगी दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी बस सेिेला कोरीअर सव्हीसची परिानगी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी बस सेिा याींच्याकडून िारींिार जािा भाड ेआकारण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने यािर कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते (१५-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. महाराषट्र मो्ार िाहन ननयम, १९८९ मधील ननयम १८३-अ नुसार 
खाजगी प्रिासी बसेसना २x१ ि १x१ अशा प्रकारची शानयकाींची रचना करण्यास परिानगी दिलेली आहे. शानयकाींच्या २x२ 
अशा रचनेस परिानगी दिलेली नाही. 
(२) प्रिासी बसमध्ये प्रिाशाींच्या िैयब्क्तक सामानाव्यनतररक्त अन्य प्रकारची मालिाहतूक करण्यास मो्ार िाहन कायिा ि 
ननयमाींनुसार परिानगी नाही. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) खाजगी प्रिासी बसेसच्या नतकी् िराींिर ननयींत्रण आणण्याच्या दृष्ीन े ककमान ि कमाल िर ननब्श्चतीसाठी अभ्यास 
अहिाल सािर करण्याच ेकाम पुणेब्स्थत सेंट्रल इींस््ी्यु् ऑर्फ रोड ट्रान्सपो ा् या सींस्थकेड ेसोपविले होते. सींस्थकेडून अभ्यास 
अहिाल प्राप्त झाला असून पुढील बाब कायािाहीखाली आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

पुणे येर्ील पीएमआरडीएतील िमथचा-याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
 

(२३)  ८१६५ (०६-०८-२०१५).   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील पीएमआरडीएला गरज असलेल्या सेिकिगाास शासनाने मान्यता दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कमाचाऱ्याींच्या ननयुक्त्या िेण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (०६-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) पुणे महानगर प्रिेश के्षत्र प्राधधकरणाच्या ननकडीच्या एकूण ८८ पिाींच्या आकृतीबींधास शासनाने सहमती दिली आहे. 
सद्या सिर प्राधधकरणािर मुख्य कायाकारी अधधकारी तथा महानगर आयुक्त तसेच विशेि कायाकारी अधधकारी /उप मुख्य 
कायाकारी अधधकारी या पिाींिर शासनामार्फा त अधधकारी ननयुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच इतर पिािर अधधकारी/कमाचारी 
ननयुक्त करण्याची कायािाही पुणे महानगर प्रिेश के्षत्र विकास प्राधधकारणाच्या स्तरािर प्रगतीपथािर आहे. 
  

___________ 
 

१०८ क्रमाांिाच् या मोर्फत रुग् णिाहििा सेिेचा लाभ सिथसामान् याांना देण् याबाबत 
 

(२४)  ८३५५ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय सािथिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र ि राज् य शासनाच्याितीने गोरगरीबाींसाठी राबविण् यात येणा-या १०८ क्रमाींकाच् या मोर्फत रुग् णिादहका सेिचेे शासनान े
खाजगीकरण केल् यामुळे त् याचा लाभ सिासामान् याींना शमळत नसल् याचे माहे एवप्रल-२०१५ मध्ये िा त्यािरम् यान ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या रुग् णिादहकाींच् या सेिेचा लाभ सिासामान् याींना िेण् याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ९३७ रुग्णिादहकाींच्या मोर्फत सेिेचा लाभ माहे रे्फब्रुिारी २०१४ पासून राज्यातील सिा नागररकाींना िेण्यात आलेला आहे. 
तसेच सिर प्रकल्प चाल ूझाल्यापासून दिनाींक ३१/११/२०१५ पयतं एकूण ५,५३,४२३ रुग्णाींना मोर्फत सिेा िेण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

 

शासनाच् या ननणथयानुसार प्रत् येि खाण मालिान ेखाण आराखडा मिसूल प्रशासनािड ेदाखल िरण् याबाबत 
 

(२५)  ८६९९ (३१-०७-२०१५).   श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप :   सन्माननीय मिसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच् या नव् या ननणायानुसार सोलापूर ब्जल् ्यातील प्रत् येक खाण मालकान ेखाण आराखडा म् हणजेच मायननींग प्लॅन 
महसूल प्रशासनाकड ेिाखल करािा, असे बींधनकारक करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अनेक खाण मालकाींनी अद्यापपयतं खाण आराखडा महसूल प्रशासनाकड ेिाखल केलेला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, त् याबाबत सींबींधीत खाण मालकाविरुद्ध कोणती कारिाई करण् यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनार्राि खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) सोलापूर ब्जल््यातील एकूण ६५ खाणपट्टाधारकाींपैकी ५० खाणपट्टाधारकाींनी खाणकाम आराखड ेसािर केले असून, 
उिाररत ९ खाणपट्टाधारक खाणकाम आराखडा तयार करुन घेत आहेत. तसेच ६ खाणपट्टाधारकाींनी खाणी बींि केल्या आहेत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मराठिाडा विभागात लातूर ि नाांदेड येर्े मिसूल आयुक् त िायाथलय स् र्ापन िरण् याबाबत 
 

(२६)  ९२६६ (३१-०७-२०१५).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण :   सन्माननीय मिसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडा विभागात लातूर ि नाींिेड येथ ेमहसलू आयुक् त कायाालय स् थापन करण् याबाबत प्रलींत्रबत असलेल् या मागणीबाबत 
शासनाचा विचार पूणा झाला आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने घेतलेल् या ननणायाच ेस् िरुप काय आहे, 
(३) उक् त प्रकरणी अद्याप कोणतीच कायािाही केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनार्राि खडसे (०५-०१-२०१६) : (१) सिर बाब अद्याप विचाराधीन आहे. 
(२) ि (३) विभागीय आयुक्त कायाालय, औरींगाबाि या कायाालयाचे विभाजन करण्यासाठी अधधक अभ्यास करणे आिश्यक 
िा्ल्याने दि. १६.०२.२०१५ रोजीच्या शासन ननणायान्िये ननमााण कराियाच्या विभागीय आयुक्तालयात कोणत्या ब्जल््याींचा 
समािेश करािा ि निीन मुख्यालयाच े दठकाण या विियी सखोल अभ्यास करुन शशर्फारशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, 
औरींगाबाि याींचे अध्यक्षतेखाली एकसिस्यीय सशमती स्थापन करण्यात आली होती. 
     सिर सशमतीस दि. २२.०७.२०१५ रोजीच्या शासन ननणायान्िये अहिाल सािर करण्यास िोन मदहन्याींची मुितिाढ 
िेण्यात आलेली होती. त्याप्रमाणे सशमतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे. सिर अहिालाची छाननी करुन धोरणात्मक ननणाय 
घेण्याचे योजीले आहे. 

___________ 
 

 
हदघी (ता. श्रीिधथन, ब्ि. रायगड) येर्ील गट नांबर २०१ मधून अनधधिृत सुरुां ग लािून उत्खनन िेल्याबाबत 

 

(२७)  ९६५९ (३०-०७-२०१५).   श्री.ियांत पाटील :   सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे दिघी (ता. श्रीिधान, ब्ज.रायगड) येथील ग् नींबर २०१ मधून श्री.इकबाल अ. शकुर गजाली, रा.दिघी याींच े
मालकीच्या जागेत माती उत्खनन परिानगी िेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माती उत्खनन परिानगीचा गैरिापर करुन सुरुींग लािनू िगड र्फोडण्यात आल्याच े शासनाचे ननिशानास 
आल्याने श्री.गजाली याींचे विरुध्ि िींडननहाय कायािाही करुन महसूल िसूल करण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, श्री.अमानुल्ला जनैदद्दन हद्दािी, रा.दिघी याींच्या रहात्या घराजिळ अनधधकृत सुरुीं ग लािल्यान ेघराच ेनुकसान 
झाल्याबाबत ब्जल्हाधधकारी, रायगड याींचेकड े सींबींधधत अनधधकृत सुरुीं ग स्र्फो् घडविणाऱ्या व्यक्तीकडून नुकसान भरपाई 
शमळण्याबाबत श्री.हद्दािी याींनी दिनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास मागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
 

श्री. एिनार्राि खडसे (१९-०१-२०१६) : (१) मौजे दिघी (ता.श्रीिधान, ब्ज.रायगड) येथील ग् नीं. २०१ मधून श्री.इकबाल अ. 
शकुर गजाली याींना ५०० ब्रास डबर उत्खननास परिानगी िेण्यात आली होती. 
(२), (३) ि (४) श्री.गजाली याींनी मींजुरीपेक्षा १७४ ब्रास जास्त डबर ि ३८८ ब्रास मातीच े विना परिानगी उत्खनन केल्याच े
ननिशानास आल्यान े त्याींचेविरुध्ि रु. १०,२५,३३०/- एिढया रकमचेे िींडाच ेआिेश पाररत करुन िींडाच्या रकमेच्या िसुलीची 
कायािाही सुरु आहे. 
     श्री.अमानुल्ला हद्दािी याींनी दि. २१.२.२०१५ रोजी तहशसलिार, श्रीिधान याींच्याकड े सुरुीं ग स्र्फो्ामळेु घराची झालेली 
नुकसानभरपाई शमळण्याबाबत अजा दिला असून, सिर अजााच्या अनुिींगाने तहशसलिाराींनी सािाजननक बाींधकाम विभागाकडून 
अशभप्राय मागविले आहेत. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

 
शासिीय रुग्णालयामयये िनेेररि औषध ेउपललध िरण्याबाबत 

 

(२८)  ९७५२ (०३-०८-२०१५).   श्री.अननल सोले :   सन्माननीय सािथिननि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय रुग्णालयामध्ये जेनरेरक औिधे उपललध करुन िेण्याचा शासनाने ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती दठकाणी ही व्यिस्था उभारण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, याकरीता शासनान ेकाय धोरण आखले आहे, 
(४) असल्यास, सिर िकुान ेखाजगी / धमाािाय सींस्थाींना िेण्याचा प्रस्ताि शासनाकड ेआला आहे काय ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे, 
     सािाजननक आरोग्य विभागाच्या अखत्याररत असलेल् या रुग्णालयाींना लागणारी औिधी ही जेनेररक पध्ितीनेच खरेिी 
केली जातात. परींत ु यामध्ये पुरिठा झालेल्या औिधाच्या पाकक्ािर उत्पािकाच े नाि, पत्ता, बॅच क्रमाींक इत्यािी बाबीींचा 
समािेश आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) होय. 
  

___________ 
अपुऱ्या ननधीमळेु शासिीय रुग्णालयाांमयये यांत्रसामुग्री ि औषधाांचा भासत असलेला तीव्र तुटिडा 

 (२९)  ९७८३ (१४-०१-२०११).  डॉ.ननलम गोऱ्िे, श्री.किरण पािसिर, श्री.गोपीकिसन बािोरीया :   सन्माननीय सािथिननि 
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्याच्या अथासींकल्पातील पाच ्क्के ननधी राज्यातील जनतेच्या आरोग्य सेिेिर खचा करािा अशा जागनतक 
आरोग्य सींघ्नेची मागािशाक सचूना आहेत, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, गेल्या पाच सहा ििाात राज्याच्या अींिाजपत्रकात आरोग्य सेिेसाठी राज्य शासनाने र्फक्त िोन ्क्के 
तरतूि केली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, राज्यातील शासकीय रुग्णालयाींना यींत्रसामुग्रीसाठी अत्यींत कमी ननधी िेण्यात येत असल्याने आिश्यक 
यींत्रसामुग्री ि त्याींची िेखभाल करणे शक्य होत नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, ग्रामीण भागातील उपब्जल्हा रुग्णालयातील यींत्रसामुग्री िरुुस्तीसाठी शासनान े आधथाक तरतूि केलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(५) असल्यास, जनतेच्या आरोग्य सुविधाींिर अत्यल्प तरतूि करण्याची कारणे काय आहेत,  
(६) असल्यास, सिर तु्पुींजी आधथाक तरतुिीत िाढ करण्याबाबत शासनाने काही उपाययोजना केली अथिा करण्यात येत 
आहे काय, नसल्यास, विलींबाची काय कारणे आहेत ?  
 

डॉ.हदपि सािांत, (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     जागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या "Global Strategy for Health for All by the Year २०००" या पुस्तकामध्ये 
राषट्राच्या एकूण उत्पन्नाच्या कमीत कमी ५ ्क्के इतका खचा आरोग्यािर करण्याबाबतचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. 
(२) हे, खरे नाही.  
     राज्याच्या एकूण तरतुिीपकैी सािाजननक आरोग्य विभागासाठी शासनान े २ ्क्क्यापेक्षा जास्त तरतूि करुन दिलेली 
आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) तरतूि केली नसली तरी यींत्रसामुग्री, िरुुस्तीसाठी रुग्णालयाच्या स्िीय प्रपींजी खात्यातून खचा करता येतो. तसेच राषट्रीय 
ग्रामीण आरोग्य अशभयानाींतगात आय.पी.एच.एस.अींतगात प्राप्त होणाऱ्या ननधी मधून उपकरणाची िरुुस्ती करण्यात येत.े 
(५) ि (६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

___________ 
 

स्िातांत्र्य पूिथ िाळापासून शशक्षणाची गौरिशाली परांपरा िपणाऱ्या शाळाांना विशेष आधर्थि  
अनुदान देण्याच ेिािीर िरुनिी अनुदान न हदल्याबाबत 

 

(३०)  ९८३० (०४-०८-२०१५). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने स्िातींत्र्य पूिा काळापासून शशक्षणाची गौरिशाली परींपरा जपणाऱ्या राज्यातील १०० शाळाींना विशेि अनुिान 
िेण्याचा ननणाय दिनाींक ३ माचा, २०१४ रोजी िा त्या सुमारास घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणायानसुार सन २०१३-१४ या ििाात प्रत्येक शाळेला सिर विशेि अनुिानातील रुपये ५ लक्ष ९० हजार 
तर सन २०१४-१५ या मध्ये या ििाात ४ लक्ष १० हजार इतकी रक्कम िेण्याचा ननणाय शासनान ेघेतला होता, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर विशेि अनिुान ननधी शासनाकडून अद्याप प्राप्त न झाल्यामुळे, शाळाींना वितररत करण्यात आलेला 
नाही, असे शशक्षण सींचालक, शशक्षण सींचालनालय, पुणे याींनी साींधगतले असल्याचे दिनाींक १७ एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्या 
सुमारास ननिशानास आले आहे, 
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(४) असल्यास, िीड ििे इतका कालािधी होऊन िेखील सिर शाळाींना विशेि आधथाक अनुिान वितररत न करण्याची कारणे 
काय आहेत ि त्यास कोण कोण जबाबिार आहेत, 
(५) तसेच, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय ि त्यानसुार सींबींधधताविरुध्ि कोणती कारिाई करण्यात आली, सिर 
अनुिान शाळाींना वितरीत करण्याबाबतची सद्य:ब्स्थती काय आहे? 
 

श्री. विनोद तािड े(०५-०१-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) ननधीच्या उपललधतनेुसार अनुिान उपललध करुन िेण्यात येते. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
 

सेल्र्फ र्फायनान्ससाठीच्या प्रिेशाच्या २८०४६ िागा असून एिूण ७२००० विद्यार्ी उत्तीणथ झाल्यान े 
विद्यार्थयाांना उक्त अभ्यासक्रमाचा प्रिेश शमळणेबाबत 

 

(३१)  ९९६५ (०४-०८-२०१५).  प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय उच्च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात बारािी पररके्षचा सन २०१४-१५ चा ननकाल दिनाींक २९ म,े २०१५ रोजी लागला असून सेल्र्फ र्फायनान्ससाठीच्या 
प्रिेशाच्या २८०४६ जागा असून एकूण ७२००० विद्याथी उत्तीणा झाल्यान े विद्यार्थयांना उक्त अभ्यासक्रमाचा प्रिशे घेण े
अिघड झाल्याने विद्यार्थयांत धचींतेचे िातािरण ननमााण झाले असल्याचे माहे जून, २०१५ च्या पदहल्या सप्ताहात ननिशानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने पुढे कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०५-०१-२०१६) : (१) नाही. 
(२) ि (३) १२ िी पास होणाऱ्या विद्यार्थयाचंी िाढलेली सींख्या पाहता, पुढील अभ्यासक्रमाच्या प्रिशेामध्ये अडचणी ननमााण 
होऊ नये ि राज्यातील एकही विद्याथी प्रिशेापासून िींधचत राहणार नाही. यासाठी महाराषट्र विद्यापीठ अधधननयम १९९४ च्या 
कलम ८३ ि ८७ मधील तरतूिीनुसार प्राप्त अधधकारानसुार कायािाही करण्याबाबत सिा अकृिी विद्यापीठाींना कळविण्यात 
आले आहे. 

___________ 
िल्याण-डोंत्रबिली शिरात मीटरप्रमाणे ररक्षा भाड ेआिारण्याबाबत 

  

(३२)  ९९९२ (३०-०७-२०१५).   श्री.िगन्नार् शशांदे, श्री.रािुल नाििेर, अॅड.ननरांिन डािखरे :   सन्माननीय पररििन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ‘कल् याण डोंत्रबिली शहरात मी्रप्रमाणे ररक्षा भाड ेआकारा’ असे आिेश मा.मुींबई उच् च न् यायालयाने २०११ मध् ये दिलेले 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या आिेशाला तीन ते चार ििााचा कालािधी उल्ून गेला तरीही न् यायालयीन आिेशाची कल् याण आर.्ी.ओ. 
कडून अद्याप अींमलबजािणी करण् यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कल् याण आर.्ी.ओ. याींनी न् यायालयीन आिेशाचा अिमान केल् याप्रकरणी त् याींची सखोल चौकशी करण् यात 
आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. हदिािर राित े(१५-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) ि (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिेशाच्या अींमलबजािणीकरीता स्थापन केलेल्या सशमतीच्या बैठका ननयशमतपण ेघेतल्या 
जातात ि त्या माध्यमातून मी्रप्रमाणे भाड ेआकारणी ि प्रिाशाींच्या तत्सम समस्याींच ेननराकरण केले जाते. 
     न्यायालयीन आिेशानसुार मी्रप्रमाणे भाड े आकारणीची अींमलबजािणी होत आहे. सबब, न्यायालयीन आिेशाचा 
अिमान झालेला नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
  



वि.प. १ (16) 

परभणी येर् ेमिसूल आयुक् तालय सुरू िरण् याबाबत 
 

  

(३३)  १०२१३ (३०-०७-२०१५).   श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरशसांि पांडडत :   सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिाडा येथे िसुरे महसूल आयुक् तालय सुरू करण् याबाबत शासन स् तरािरुन ननणाय घेण् यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, परभणी येथ ेमहसलू आयुक् तालय स् थापन करण्याबाबत तेथील राजकीय, सामाब्जक सींघ्नाींनी, ब्जल् हाधधकारी, 
परभणी ि विभागीय आयुक् त, औरींगाबाि याींच् याकड ेलेखी ननिेिन सािर केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, िसुऱ् या महसलु आयुक् तालयाच् या स् थापनेसाठीची प्रकक्रया शासन स् तरािरुन पूणा करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, ककती मुितीत आयुक् तालय कायााब्न्ित होणार आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनार्राि खडसे (०५-०१-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) महसूल विभाग, औरींगाबािचे विभाजन करण्यासाठी अधधक 
अभ्यास करणे आिश्यक िा्ल्याने दि. १६.०२.२०१५ रोजीच्या शासन ननणायान्िये ननमााण कराियाच्या विभागीय 
आयुक्तालयात कोणत्या ब्जल््याींचा समािशे करािा ि निीन मुख्यालयाच े दठकाण या विियी सखोल अभ्यास करुन 
शशर्फारशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, औरींगाबाि याींच ेअध्यक्षतेखाली एकसिब्स्यय सशमती स्थापन करण्यात आली होती. 
      सिर सशमतीस दि. २२.०७.२०१५ रोजीच्या शासन ननणायान्िये अहिाल सािर करण्यास िोन मदहन्याींची मुितिाढ 
िेण्यात आलेली होती. त्याप्रमाणे सशमतीचा अहिाल प्राप्त झाला आहे. सिर अहिालाची छाननी करुन धोरणात्मक ननणाय 
घेण्याचे योजीले आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

 
___________ 

  
परभणी शिराबािेरील िळण रस्त्याच्या बाांधिामास िोत असलेला विलांब 

 
  

(३४)  १०२२० (२९-०७-२०१५).   श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरशसांि पांडडत :  सन्माननीय सािथिननि बाांधिाम 
(सािथिननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी शहराबाहेरुन जाणारा िळण रस्ता (बायपास) कें द्र शासनाच्या राषट्रीय महामागा सुधारणा (एनएचडीपी-आयव्ही) 
याींच्याकडून होणार असल्याने राज्य शासनाने कें द्राकड ेसिर प्रस्ताि सन २०१४-१५ िरम्यान सािर केला आहे काय, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील रस्त्यासाठी मींजरूी, ननधी, भुसींपािन, आिीबाबीींची कायािाही सुरु करण्यात आली आहे काय, 
(३) सिर रस्ता ककती मुितीत पणुा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०१-२०१६) : (१) राषट्रीय महामागा सुधारणा कायाक्रम (NHDP IV) अींतगात कें द्र शासनाने ननयुक्त 
केलेल्या प्रकल्प सल्लागारामार्फा त परभणी बा्यिळण रस्त्याच्या कामाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल (डीपीआर) कें द्र शासनास 
दिनाींक १७/०२/२०१४ रोजी सािर करण्यात आलेला आहे. 
 सिर सविस्तर प्रकल्प अहिालात आढळलेल्या त्रु्ीींची पतूाता करुन अहिाल अींनतम करण्याच ेकाम सरुु आहे. 
(२) भूसींपािनाबाबतची प्रकक्रया सरुु असून राषट्रीय महामागा कायद्याच्या कलम ३(a) अन्िये कें द्र शासनामार्फा त अधधसूचना 
प्रशसध्ि करण्यात आली आहे. 
(३) कें द्र शासनाची मींजूरी प्राप्त झाल्यािर पुढील कायािाही करून, रस्ता पूणा करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

_________ 
 
 



वि.प. १ (17) 

रुग्णालयाांनी दर र्फलि लािण्याच्या मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत 
  

(३५)  १०२२६ (०३-०८-२०१५).   श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.अमरशसांि पांडडत :   सन्माननीय सािथिननि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सिा रुग्णालयाींनी िर र्फलक लािण्यासोबतच आजारािरील खचााची पुिा कल्पना रुग्णाच्या नातेिाईकाींना 
उपचारापूिीच िेण्याबाबतच ेआिेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये दिलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सिा रुग्णालयाींनी िर र्फलक लािण्याच्या आिेशाच ेपालन केले आहे काय, 
(३) नसल्यास, िोिी रुग्णालये ि आरोग्य विभागातील अधधकारी याींची चौकशी करुन त्याींच्यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत (१३-०१-२०१६) : (१) ि (२) रुग्णालयात येणाऱ्या औिधोपचारासाठी ि िैद्यकीय सुविधासाठी शासनाने सन 
२००१ मध्येच िर ननब्श्चत करुन शासनाच्या सिा रुग्णालयात िर र्फलक लािण्यात आलेले आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

पुण्यात दशलत िस्तीसुधार योिनते लोिप्रनतननधीांच्या शशर्फारशीिरुन ठेिेदार नेमल्याबाबत 
  

(३६)  १०८८६ (३१-०७-२०१५).   अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.िगन्नार् शशांदे, श्री.ख्िािा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय सामाब्िि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात िशलत िस्तीसुधार योजनेत लोकप्रनतननधीींच्या शशर्फारशी िरुन ठेकेिार नमेण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेत गैरव्यिहार होऊ नये म्हणून शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राििुमार बडोले (११-०१-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
  

___________ 
मनमाड (ता.नाांदगाि, ब्ि.नाशशि) येर्ील दोन व्यक्ती सन २००७ पासून बेपत्ता 

असल्यान ेया प्रिरणी सी.बी.आय. मार्फथ त चौिशी िोणेबाबत 
  

(३७)  १०९५५ (०६-०८-२०१५).   डॉ.अपूिथ हिरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड (ता.नाींिगाि, ब्ज.नाशशक) येथील मनोज गोविींि माळी ि त्याचा शमत्र गोविींि नथ ुकल्याणकर हे दिनाींक १७ 
डडसेंबर, २००७ पासून बेपत्ता असून त्याींचा घातपात झाल्याचा त्याींचे नातेिाईकाींना सींशय असल्यान,े याप्रकरणी मा. मुींबई 
उच्च न्यायालयाने शासनास सी.आय.डी. मार्फा त चौकशीचे आिेश िेिूनही कुठल्याही प्रकाराची कायािाही झालेले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बेपत्ता होिून झालेला प्रदिघा कालािधी विचारात घेता याप्रकरणी सी.बी.आय.मार्फा त चौकशी व्हािी ि 
सींबींधीतास न्याय शमळिून िेण्यात यािा, अशी मागणी सींबींधीत व्यक्तीींच ेनातलग ि लोकप्रनतननधी (नाशशक) याींनी दिनाींक 
२० डडसेंबर, २०१४ रोजीच ेपत्राद्िारे मा.गहृ राज्यमींत्री याींचेकड ेविनींती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कायािाही केव्हा पयतं होण ेअपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (१३-०१-२०१६) : (१) या प्रकरणी राज्य गुन्हे अन्िेिण विभागामार्फा त तपास सरुु आहे. 
(२) होय. 
(३) राज्य गुन्हे अन्िेिण विभागाकडून अद्याप अींनतम अहिाल सािर झालेला नाही. 
(४) राज्य गुन्हे अन्िेिण विभागाकडून गुन््याचा अींनतम अहिाल लिकर मा.न्यायालयास सािर करणे अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
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मालिण (ब्ि.शसांधुदगूथ) येर् ेग्रामीण भागातील मुलाखतीसाठी दिेदार शशक्षण सांस्र्ा सुरु िरण्यासाठी  

म्िाडािड ेपराडिर र्फाऊां डशेनने भखूांडासाठी भरलेली रक्िम परत शमळणेबाबत 
  

(३८)  १०९९९ (०९-११-२०१५).   श्री.िेमांत टिले :   सन्माननीय गिृननमाथण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालिण (ब्ज.शसींधुिगूा) येथ े ग्रामीण भागातील मुलाखतीसाठी िजेिार शशक्षण सींस्था सुरु करण्यासाठी म्हाडाच्या 
जादहरातीनुसार कुीं भारमाठ िसाहतीतील भखूींड क्रमाींक-१ ची मागणी पराडकर र्फाऊीं डशेनने केली असनू दिनाींक २१ रे्फब्रुिारी, 
२०११ त े३ ऑक््ोबर, २०११ या कालािधीत पराडकर र्फाऊीं डशेनने भुखींडासाठी २१,१८,३१७ रुपये रक्कम भरुन सुध्िा सिर 
भूखींडाच ेअशभहस्ताींतर करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर भूखींडाची आिश्यकता नसून, भूखींडासाठी भरलेली रक्कम परत शमळािी अशी मागणी सींबींधधत 
र्फाऊीं डशेनने माहे जानेिारी, २०१५ पासून सतत मुख्याधधकारी, कोकण, म्हाडा याींचकेड े करुन सुध्िा त्याींची रक्कम परत 
करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ि त्याींना रक्कम परत करण्याबाबत कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत  
आहे ? 

श्री. प्रिाश मेिता (०६-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) श्री. अशोक सहिेि पराडकर याींना पराडकर र्फाऊीं डशेनच्या शाळेसाठी कुीं भारमाठ मालिण येथील भखूींड क्र. ए-१ या 
भूखींडाच े िेकारपत्र िेण्यात आले होते. या िेकारपत्रानुसार त्याींनी भूखींडाच्या रकमेचा भरणा केला आहे. िरम्यानच्या काळात 
अजािारास वितरीत केलेल्या भूखींडाचे अशभहस्ताींतरण त्याींच्या नाि ेकराि ेककीं िा भरलेली रक्कम व्याजासहीत परत करण्याची 
विनींती केली होती. तिनींतर अजािारान े सिर भूखींडाच े ताबा िेण ेशक्य नसल्यास कुीं भारमाठ मालिण येथील अन्य भखूींड 
वितरीत करण्याची विनींती केली असून सिर बाब तपासण्यात येत आहे. 
    अजािारास वितरीत भूखींड क्र. ए-१ च्या योजनेचा अशभन्यास २००२ मध्ये मींजूर झाला असून योजनेच ेकाम २००५-०६ 
मध्ये पूणा झाले आहे. शसींधुिगूा ब्जल््यात होणाऱ्या अनतिषृ्ी ि इतर कारणामुळे सुविधा भखूींड तसेच इतर भखूींडाच ेिगड 
िाहून गेल्यामुळे हद्द ननब्श्चतीसाठी सीमाींकन िगड लािण ेप्रस्तावित आहे. सिर सुविधा भूखींडाच ेप्रत्यक्ष जागेिर मोजमाप 
घेतल्यािर नकाश ेबनिून तद्नींतर लाभाथीस कोंकण मींडळाकडून प्रत्यक्ष जागेचा ताबा िेण्यात येईल. 
  

___________ 
द्िार पोिोच योिनेतील िािन चालिाांना शासकिय सेिेत सामािून घेणेबाबत 

 

(३९)  ११८३६ (२२-१२-२०१५).   श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.अलदलु्लाखान दरुाथणी, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.धनांिय 
मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७४८७ ला हदनाांि १७ िुलै, २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्रािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) द्िार पोहोच योजनेत बीड ब्जल्हाधधकारी याींचे नािे िहा िाहनाींची खरेिी करण्यात येिून या िाहनाींकरीता कीं त्रा्ी पध्ितीन े
चालकाींची ननयुक्ती करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनते काम करणाऱ्या कीं त्रा्ी िाहन चालकाींना शासकीय सेिेत सामािून घेण्यासाठी केलेल्या मागणी 
बाबत उप आयुक्त, पुरिठा, औरींगाबाि याींनी दि. १९ ऑगस््, २०१४ रोजी पुढील कायािाहीस्ति हे ननिेिन शासनाला पाठविले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी िाहन चालकाींना ब्जल्हाधधकाऱ्याींनी िळेोिेळी ननिडणुक, नैसधगाक आपत्ती ि इतर शासकीय कामासाठी 
कताव्यािर घेतलेले असून सध्या या सिा शासकीय िाहनाींची िेखभाल हे िाहन चालक करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कीं त्रा्ी िाहन चालकाींनी िेळोिळेी शासकीय सेिेत कायम करण्याच्या केलेल्या मागणीबाबत शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत? 
 
श्री. धगरीश बापट (१९-०१-२०१६) : (१) द्िार वितरण योजनेच्या अींमलबजािणीसाठी कें द्र शासनाकडून उपललध झालेल्या 
ननधीतून खरेिी केलेल्या िाहनाींपकैी बीड ब्जल््यामध्ये १२ िाहन ेमहाराषट्र राज्य सहकारी पणन महासींघाकड ेिाहतुकीसाठी 
सुपूिा करण्यात आली होती. पणन महासींघाने ही िाहने चालविण्यासाठी कीं त्रा्िार नेमलेला होता. या कीं त्रा्िाराकडून िाहन 
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चालक नेमण्यात आले होत.े या १२ िाहनाींपैकी २ िाहने बींि पडल्यान,े सुधारीत धान्य वितरण पध्ितीतील निीन िाहतकु 
पध्ितीनुसार िाहतुक सुरु होईपयतं पणन महासींघाकडून या १० िाहनाींद्िारे िाहतुक करण्यात येत होती. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अत्यािश्यक पररब्स्थतीत ब्जल्हाधधकारी याींनी या िाहनाींचा उपयोग ननिडणूक कामासाठी केला असला तरी या िाहन 
चालकाींना ननिडणूकीच्या ननयशमत कामाकरीता घेण्यात आलेले नव्हते. या िाहतुकीसाठी पणन महासींघास शासनाने मींजूर 
केलेल्या िरामध्ये िाहतकूीवप्रत्यथा होणारा सिा खचा जसे की, िेखभाल िरुुस्ती, इींधन, स्पेअर पा ा्स, ्ायसा ि चालकाींचा 
मेहनताना या सिा बाबीींचा समािशे होता. त्यामुळे या िाहनाींची िरुुस्ती पणन महासींघाकडून झालेली असल्याने त्याींचा िरुुस्ती 
ि िेखभाल खचा चालकाींमार्फा त करण्याचा प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) या कीं त्रा्ी िाहन चालकाींनी शासकीय सेिेत कायम करण्याची मागणी केलेली असली तरी हे िाहन चालक पणन 
महासींघाने नेमलेल्या कीं त्रा्िाराकडून ननयुक्त केलेले असल्याने त्याींची मागणी मान्य करता येणार नाही. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मुांबई मॅरेर्ॉन स्पधाथ आयोिनिाांनी मुांबई मिानगरपाशलिेचे दोन िोटी रुपये बुडविल्याबाबत 

 
(४०)  १४००३ (२९-०४-२०११). श्री.सांिय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मुींबई शहरात आयोब्जत करण्यात आलेल्या जागनतक ककतीच्या मुींबई मॅरेथॉन स्पधेच ेआयोजन प्रोकॅम इीं्रनॅशनल याींनी 
सोयीसुविधा पुरविणाऱ्या मुींबई महानगरपाशलकेचे समुारे िोन को्ी रुपये बुडविल्याची धक्कािायक मादहती माहे जानेिारी, 
२०११ मध्ये िा त्या िरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाशलकेचे िोन को्ी रुपये बुडविणाऱ्या प्रोकॅम इीं्रनॅशनल या मॅरेथॉन स्पधाा आयोजकाींिर कारिाई 
करण्याबाबत ि महापाशलकेच ेिोन को्ी रुपये त्याच्याकडून िसुल होण्याबाबत शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 

श्री.देिेंद्र र्फडणिीस, (१३-०१-२०१६) :  
(१) ि (२) मुींबई मॅरेथॉन स्पधचेे आयोजक म.ेप्रोकॅम इीं्रनॅशनल याींच्याकडून रु.१,८८,९५,०१२/- इतक्या रकमेची मागणी 
मॅरेथॉन २००९ सींपल्यानींतर नोंिविण्यात आली होती. तथावप मुींबई मॅरेथॉन सींिभाात तत्कालीन उपमुख्यमींत्री याींच े
अध्यक्षतेखाली दिनाींक २०.०८.२००९ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये सिर िसूली करु नये असा ननणाय झाला. तद्नींतर सिरहु 
विियाबाबत सिकंि विचार करुन मे.प्रोकॅम इीं्रनॅशनल शलशम्ेड याींचेकडून मुींबई महानगरपाशलकेन ेमॅरेथॉन २००९ कररता 
मुींबई महापाशलकेतरे्फ करण्यात आलेली खचााची मागणी रु.१,८८,९५,०१२/- रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताि दि. २२.१२.२०११ 
रोजीच्या महापाशलकेच्या स्थायी सशमतीच्या सभेत मींजुर करण्यात आला. यास्ति सिरहु रक्कम म.ेप्रोकॅम इीं्रनॅशनल 
याींचेकडून िसुल करण्याचा प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  

___________ 
 

नाशशि मिानगरपाशलिा शाळाांमयये सांगणि प्रशशक्षि नसल्याने लाखोंचा खचथ व्यर्थ िात असल्याबाबत 
(४१)  २७८४४ (२६-०४-२०१२). श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.िेमांत टिले, श्री.अननल भोसले, श्री.सांहदप बािोररया:   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नाशशक महानगरपाशलका शाळाींमध्ये सींगणक प्रशशक्षक नसल्याने लाखोंचा खचा व्यथा जाऊन सींगणक विनािापर पडून 
असल्याच ेदिनाींक १६ जानेिारी, २०१२ रोजी िा त्या सुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनामार्फा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यार्थयांना शालेय स्तरापासून सींगणक हाताळण्यासाठी ि सींगणकाच े ज्ञान शमळण्यासाठी शासनामार्फा त 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?  
 

श्री.देिेंद्र र्फडणिीस, (०५-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही.  
नाशशक महानगरपाशलकेच्या १२७ प्राथशमक शाळाींमध्ये सिा शशक्षा अशभयानाींतगात सन २००५-०६ मध्ये ९२ सींगणक सींच 

ि प्रशशक्षणाींतगात सन २००९-१० मध्ये १६५ सींगणक सींच अस ेएकूण २५७ सींगणक सींच पुरविण्यात आले आहेत. 



वि.प. १ (20) 

महानगरपाशलका शशक्षण मींडळातील ९५५ शशक्षक हे सन २००२ िा त्यापूिीपासून कायारत असून त्याींनी MS-CIT सींगणक 
प्रशशक्षण पुणा केलेले असनू, त्याींचमेार्फा त विद्यार्थयांना सींगणकाच ेज्ञान दिले जात.े 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) महानगरपाशलकेच्या शाळाींमध्ये MS-CIT सींगणक प्रशशक्षण पुणा केलेल्या शशक्षकाींच्या माध्यमातून विद्यार्थयांना 
सींगणकाचे ज्ञान दिले जात असनू, उपललध सींगणकाींच्या व्यिस्थीतररत्या शालेय ि अध्यापन कामकाजात िापर होत आहे. 

___________ 
 

राज्यातील मिानगरपाशलिाांचे लेखापरीक्षण स्र्ाननि ननधी लेखा परीक्षण विभागािडून िराियाच्या ननणथयाबाबत 
(४२)  ३१२५० (०६-०८-२०१२). डॉ.ननलम गोऱ्िे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) यींिाच्या आधथाक ििाापासून राज्यातील महापाशलकाींचे लेखापररक्षण स्थाननक ननधी लेखापररक्षा विभाग (लोकल र्फीं ड) 
याींच्याकडून करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच सिरहू लेखापररक्षण कॅग (भारताचे ननयींत्रक ि महालेखापररक्षक) याींच्या कायापध्ितीनुसार होणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) तसचे सिरहू अहिाल प्रनतििी विधीमींडळाला सािर करािा लागणार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, अशा प्रकारे राज्यातील ककती महापाशलकाींचे लेखापररक्षण करण्यात येणार आहे ?  
  
श्री.देिेंद्र र्फडणिीस, (११-०१-२०१६) :  
(१) स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा विभागाकडून वित्तीय ििा २०११-१२ या ििाापासूनच्या महानगरपाशलकाींच्या लेख्याींच्या 
लेखापरीक्षणाचे काम दिनाींक ०२ जुलै, २०१२ पासून सुरु करण्यात आलेले आहे. 
(२) होय. सींचालक, स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा याींचेमार्फा त करण्यात येणाऱ्या लेखापरीक्षणाची कायापध्िती ही ननयींत्रक ि 
महालेखापरीक्षक (कॅग) याींनी विदहत केलेल्या मागािशाक तत्िानुसार असणार आहे. 
(३) होय. सींचालक, स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा याींच्या नगरपाशलका, महानगरपाशलकाींसह सिा नागरी स्िराज्य सींस्थाींच्या 
लेखापरीक्षणा िरील पुनविालोकन अहिाल नगर विकास विभागामार्फा त विधानमींडळास सािर करण्याचे ननिेश आहेत. त्यानुसार 
सन २०११-१२ साठीचा पदहला पुनविालोकन अहिाल दिनाींक १०/०४/२०१५ रोजी विधीमींडळाच्या िोन्ही सभागहृास सािर 
करण्यात आला आहे.  
(४) राज्यातील सिा २६ महानगरपाशलकाींच ेलेखापरीक्षण अशा प्रकारे सुरु करण्यात आलेले आहे. 
  

___________ 
 

िेगाि  (ता.मारेगाि, ब्ि.यितमाळ) येर्े प्रार्शमि आरोग्य िें द्राच्या इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 
  

(४३)  ४२४८८ (०६-०८-२०१३). श्री.सांहदप बािोररया, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.िेमांत टिले, श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण पािसिर, 
: सन्माननीय सािथिननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेगाि (ता.मारेगाि, ब्ज.यितमाळ) येथ ेप्राथशमक आरोग्य कें द्राच्या इमारतीच ेबाींधकाम जून, २०१२ पासून बींि पडले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त आरोग्य कें द्राच्या इमारतीिर आतापयतं ककती खचा करण्यात आलेला आहे, या इमारतीच ेबाींधकाम 
त्िरीत पूणा करणेबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री.दीपि सािांत (१३-०१-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे, 
(२) प्राथशमक आरोग्य कें द्र िेगाि, ता.मारेगािच्या मुख्य इमारतीच्या बाींधकामाच्या जागेिर जाण्यासाठी रस्त्याींिर अनतक्रमण 
झाल्यामुळे सादहत्य िाहतुक करणे शक्य नसल्यामुळे कीं त्रा्िारान ेसप् े्ंबर, २०१२ पासून काम बींि केलेले आहे. 
(३) सिर बाींधकामािर आतापयतं २८,५३,३४२/- इतका खचा झालेला आहे. रस्त्यािरील अनतक्रमण काढण्यासाठी स्थाननक 
पातळीिर प्रयत्न चाल ुआहेत तसचे ग्रामपींयायत पातळीिर सुध्िा अनतक्रमण काढून काम करण्यास प्रस्तावित आहे. 

___________ 
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िाघोदा (ता.नाांदगाि खाांडशे्िर, ब्ि.अमरािती) येर्ील सखल भागातील घराांच ेपुनिथसन िरण्याबाबत 

 
(४४)  ४७४४२ (०७-०२-२०१४) श्रीमती हदप्ती चिधरी, श्री.अशोि ऊर्फथ  भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त :   सन्माननीय पुनिथसन 
ि मदत िायथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) िाघोिा (ता.नाींिगाि खाींडशे्िर, ब्ज.अमरािती) येथील सखल भागातील घराींचे पुनिासन करण्यासाठी स्थाननक 
लोकप्रनतननधी याींनी ब्जल्हा पुनिासन अधधकारी, ब्जल्हाधधकारी कायाालय, अमरािती याींना दिनाींक २१ ऑगस््, २०१३ रोजी 
लेखी ननिेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननिेिनािर शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री.एिनार्राि खडस,े (०६-०१-२०१६) : (१) होय.  
(२) मौजा िाघोिा, ता.नाींिगाि खींडशे्िर येथील िाडा क्र.३ मधील जमीन काळ्या मातीची ि सखल भागात असल्याने सिर 
भागातील रदहिाश्याींची घरे नाल्याच्या पाण्यामुळे ि तलािाच्या पाझरामुळे पािसाळ्यात धचखलमय होतात. तथेील लोकाींच्या 
अडचणी िरू करण्याकररता, बाजचु्या नाल्यािर सींरक्षण शभींत बाींधून ि नाल्याच ेखोलीकरण करुन तलािाचा पाझर थाींबि ू
शकतो असा अहिाल, तहशसलिार नाींिगाि खींडशे्िर याींनी दिला असून, कायाकारी अशभयींता, उध्िा िधाा कालि ेविभाग, क्र.३ 
धामणगाींि अमरािती याींचेकड ेनाल्याचे खोलीकरण ि रुीं िीकरण करण्याकररता ब्जल्हाधधकारी, अमरािती याींनी विनींती केली 
आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.   

___________ 
 

िें द्र शासन पुरस्िृत अपांग स.शश.यो. (मययस्तर) अांतगथत विशेष युननट मधील िायथरत  
विशेष शशक्षिाांचे सन २००९ पासूनचे िेतन न हदल्याबाबत 

 
 

(४५)  ४८८४९ (०६-०२-२०१४).  श्री.नागो गाणार : सन्माननीय मा. शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:-  
(१) राज्यातील ब्जल्हा पररििा, महानगरपाशलका, नगरपाशलका, नगरपररिि, खाजगी, अनुिाननत, विना अनुिाननत, शासकीय, 
ननमशासकीय माध्यशमक ि कननषठ महाविद्यालयाींमध्ये दिनाींक ३१ ऑगस््, २००९ च्या शासन ननणाय प्रपत्रानुसार  
कें द्रशासन पुरस्कृत अपींग स. शश. यो. (मध्यस्तर) अींतगात विशेि युनन् सुरू करुन िगा ९ त े१२ च्या विशेि विद्यार्थयांना 
शशकविण्यासाठी विशेि शशक्षकाींच्या सन २००९ पासून ननयुक्त्या करण्यात आल्या, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या विशेि शशक्षकाींचे सन २००९ पासून अद्यापपयतं िेतन अिा करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एकूण ककती शशक्षकाींच्या ब्जल्हािार ननयुक्त्या करण्यात आल्या आहेत, 
(४) असल्यास, त्यापैकी ककती शशक्षकाींच ेिेतन अिा करण्यात आले आहे, 
(५) तसेच ननयुक्त सिा शशक्षकाींच ेिेतन शासन केव्हापयतं अिा करणार आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े(०९-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.सींबींधब्त विशेि शशक्षकाींपैकी कें द्र शासनाने २०१४-१५ शैक्षणणक ििाामध्ये ३२८ विशेि शशक्षकाींचे िेतन अनुिान 
मींजूर केले होत.े त्यानुसार सिरच ेिेतन अनुिान सींबींधधत शशक्षकाींना वितरीत करण्यात आले. 
(३) दिनाींक ३१ ऑगस््, २००९ च्या शासन ननणयाानुसार राज्यात एकूण १३६० विशेि शशक्षक ि पररचर याींच्या ननयुक्त्या 
करण्यात आलेल्या आहेत. 
(४) एकूण १३६० विशेि शशक्षक ि पररचराींपैकी कें द्र शासनाने ३२८ विशेि शशक्षकाींना िेतन अनुिान मींजूर केले होते. 
त्याअनुिींगान ेसिा ननकिाींची पूताता करणाऱ्या २५१ विशेि शशक्षकाींच ेिेतन अनुिान वितरीत करण्यात आले आहे. 
(५) उिाररत सिा विशेि शशक्षकाींच ेिेतन अनुिान वितरीत करण्याकरीता कें द्र शासनास सािर करण्यासाठी आिश्यक असलेल्या 
मादहतीकरीता, सींबींधधताींची स्ियीं घोिणापत्र ेभरुन घेण्यात आली असून, ती कें द्र शासनास सािर करण्याची कायािाही सुरु आहे. 
कें द्र शासनामार्फा त िेतन अनुिान प्राप्त होताच वितरीत करण्यात येईल. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  

___________ 



वि.प. १ (22) 

 

नाशशि येर्ील गोदािरी नदीच् या प्रदषूण ननयांत्रणाबाबत 
 

(४६)  ४९१४३ (०३-०७-२०१४).   डॉ.अपूिथ हिरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४५२९९ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१३ रोिी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशकसह गोिािरी निीच् या उिाररत निी खो-याचा प्रििुण ननमूालन आराखडा बनविण् याचे काम प्रगतीपथािर आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आगामी शसहस् थाींचे पाश् िाभूमीिर गोिािरीच ेअधधकचे जल प्रििुण होऊ नये, म् हणून शासनाकडून पुढे कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (१३-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     नाशशक ब्जल् ्यातून िाहणा-या सींपुणा गोिािरी निीपात्र प्रििुणमुक् त करण् यासाठी रु.४३८ को्ी अींिाजपत्रकाचा नाशशक 
ब्जल् हा गोिािरी कृती आराखडा महाराष ट्र प्रििुण ननयींत्रण मींडळ, नाशशक विभाग याींनी सींकलीत करुन ब्जल् हाधधकारी, नाशशक 
याींचेमार्फा त पयाािरण विभागास सािर करण् यात आला आहे. 
(२) गोिािरीचे अधधकचे प्रििुण होऊ नये म् हणून खालील उपाययोजना करण् यात येत आहेत. 
 शसींहस् थ कुीं भमेळ्याच् या कालािधीत नाशशक महानगरपाशलका हद्दीतील साींडपाणी ०६ मलजल-शधु् िीकरण कें द्राकड े

िळविण् यात येऊन सुमारे २७० ि.ल.शल. प्रतीदिन इतक् या साींडपाण् यािर प्रकक्रया करण् याची क्षमता उपलल ध करण् यात 
आली होती. 

 निीपात्र स् िच् छ ि प्रििुणमुक् त करण् यासाठी कें द्र शासनाच् या NEERI या सींस् थेस सल् लागार म् हणून ननयुक् त केले आहे. 
तसेच विभागीय आयुक् त, नाशशक याींच ेअध् यक्षतेखाली स् थापन करण् यात आलेल् या सशमतीमार्फा त गोिािरी प्रििुणमुक् त 
करण् यासाठी विविध उपाय योजनाींची अींमलबजािणी करण् यात येत आहे. 

(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  

_______ 
राज् यातील माय यशमि ि उच् च माय यशमि शाळा मुख् याय यापि सांघ मिामांडळ ि शशक्षि शशक्षिेतर  

सांस् र्ाचालि सशमती याांनी विविध मागण् याांसाठी िाढलेला मोचाथ 
 

(४७)  ४९५३४ (०५-०७-२०१४).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.मुझफ्र्फर िुसैन सययद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील माध् यशमक ि उच् च माध् यशमक शाळा मुख् याध् यापक सींघ महामींडळ ि शशक्षक शशक्षकेतर सींस् थाचालक सशमती 
याींनी आपल् या विविध मागण् याींसाठी सींबींधधताकड े िारींिार ननिेिन िेऊनही तसचे दिनाींक २७ जानेिारी, २०१४ रोजी मोचाा 
काढण् यात येिनूही अद्याप त् याींच् या मागण् या मान् य करण् यात आल् या नसल् याचे माहे रे्फब्रुिारी, २०१४ मध् ये िा त् यािरम् यान 
ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शशक्षकाींच् या मागण् या मान् य करण् यासाठी शासनान ेकोणती कायािाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायािाही करण् यात आली नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

 

श्री.विनोद तािड े(०२-१२-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) शशक्षकाींच्या प्रश्नाबाबत अनकु्रम े दि. ७.३.२०१५, दि. १३.३.२०१५, दि. २८.७.२०१५ ि दि. २.९.२०१५ रोजी बैठका 
घेण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
 

भाईंदर येर्ील िेशिसषृ्ट् टी मिोत् सिाननशमत् ताने सयुथिुां भ िायथक्रमात विद्यार्थ याांना सौरऊिेचे धड ेदेताना  
त् याांना उन् िापासून सांरक्षण देण् यािड ेदलुथक्ष िेल् याबाबत 

  

(४८)  ४९७३३ (०५-०८-२०१४).   श्री.मुझफ्र्फर िुसनै सययद, श्री.अशोि उर्फथ  भाई िगताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाईंिर येथील केशिसषृ ्ी महोत् सिाननशमत् तान ेसुयाकुीं भ कायाक्रमात तल बल ३५०० शालेय विद्यार्थ यासंाठी भर उन् हात सौर 
ऊजेच े धड े िेण् यात आल् यान े त् याींना उन् हाचा त्रास सहन करािा लागल् याच े माहे जानेिारी, २०१४ मध् ये िा त् या िरम् यान 
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ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, विद्यार्थ यांना सौर ऊजेच ेधड ेिेताना त् याींना उन् हापासून सींरक्षण िेण् याकड ेिलुाक्ष करणा-यािर कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (२०-११-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे. कायाक्रमात विद्यार्थयांना उन्हाचा कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून 
४००० विद्याथी क्षमतचेा मींडप उभारण्यात आला होता ि विद्यार्थयांना डोक्यािर घालायला ्ोपी, पाण्याची २०० शम.ली. ची 
बा्ली ि एक फु्र्ी ज्यसू िेण्यात आले होते. 
(२) ि (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  
  

___________ 
 

 
मुांबई मिानगरपाशलिेच् या प्रमुख रुग् णालयाांमय ये रुग् णाांची िैद्यिीय माहिती शलहिण् यािरता  

आिश् यि असलेल् या िागदाांचा पुरिठा िोत नसल् याबाबत 
 

(४९)  ५१३२२ (०३-०७-२०१४).   श्री.िररशसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपाशलकेच् या प्रमखु रुग् णालयाींमध् ये रुग् णाींची िैद्यकीय मादहती शलदहण् याकरता आिश् यक असलेल् या कागिाींचा 
पुरिठा होत नसल् याचे दिनाींक २० माचा, २०१४ रोजी िा त् यासुमारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मेडीसो शलगल प्रकरणाींमध् ये डॉक् ्राींनी कागिािर शलदहलेली रुग् णाींची मादहती ही पुरािा म् हणून ग्रा्य धरली 
जाते यासाठी लिकरात लिकर या कागिाींचा पुरिठा केला जािा, अशी मागणी डॉक् ्राींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने काय कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र र्फडणिीस (१२-०१-२०१६) :(१) अींशतः खरे आहे. बहृन् मुींबई महानगरपाशलकेच् या प्रमुख रुग् णालयाींमध् ये रुग् णाींची 
िैद्यकीय मादहती शलदहण् याकररता आिश् यक असलेले कागि ही मुींबई महानगरपाशलका मुद्रणालयाची अनुसूचीत बाब आहे ि 
त् याचा पुरिठा हा महापाशलका मुद्रणालयातूनच होतो.  
     बहृन् मुींबई महानगरपाशलकेच् या सींभावित रुग् णसींख् येच् या दहशोबान े प्रत् येक रुग् णालयातून महापाशलका मुद्रणालयाकड े
आिश् यक पेपसा/चा ा्ची मागणी नोंिविण् यात येते. तथावप मुींबईतून, मुींबई बाहेरुन, महाराष ट्रातून, महाराष ट्राबाहेर मुींबई 
महानगरपाशलकेच् या प्रमुख रुग् णालयाींमध् ये येणा-या रुग् णाींची सींख् या ही उत् तरोत् तर िाढत असल् यान,े महानगरपाशलकेच् या 
मुद्रणालयातनू पुरिठा करण् यात येत असलेल् या पेपसाचा काही िळेा तु्िडा ननमााण होतो. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) याबाबत चौकशी करण् यात आलेली नाही. 
(४) ि (५) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  
  

___________ 
 

मोशी (ब्ि.अमरािती) तालुक् यातील िलपुती शसांचन विहिर धडि अांतगथत लाभार्थ याांना न् याय देण् याबाबत 
  

(५०)  ५१३३६ (१५-०७-२०१४).   श्री.िररशसांग राठोड :   सन्माननीय रोिगार िमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मोशी (ब्ज.अमरािती) तालुक् यातील सन २००८-२००९ मध् ये जलपुती शसींचन विदहर धडक अींतगात २०६ ची लाभार्थ यांची 
ननिड यािी रद्द झाल् यामुळे यासींबींधी चौकशी करुन न् याय िेण् याबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.उपमुख् यमींत्री याींना 
ननिेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच् या अनुिींगाने २०६ लाभार्थ यांना न् याय िेण् याबाबत कोणती कायािाही करण् यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा गोवपनार् मुांड े(०५-०१-२०१६) : (१) नाही, तथावप याबाबत मा.लोकप्रनतननधी ॲङ यशोमती ठाकूर याींनी दिनाींक 
२१/२/२०१४ रोजी तत्कालीन पालकमींत्री, अमरािती याींना पत्र दिले. 
(२) नाही. 
(३) मोशी पींचायत सशमती ब्जल्हा अमरािती अींतगात धडक शसींचन विदहर योजनेतील रद्द करण्यात आलेल्या २०६ विदहरीींपैकी 
२ लाभार्थयांना प्रत्येकी रु. १०,०००/- प्रमाणे अग्रीम िेण्यात आला. २०४ विदहरीींपैकी १६५ विदहरी ग् विकास अधधकारी, 
पींचायत सशमती मोशी याींनी नरेगात िगा करुन त्याींना प्रशासकीय मान्यता िेण्यात आल्या आहेत. उिारीत ३९ विदहरी धडक 
शसींचन विदहर योजनेत घेणे सींिभाात प्रस्ताि सािर केला आहे, या ३९ विदहरी बाबत शासनाच्या धोरणाप्रमाणे कायािाही 
करण्यात येत आहे. सिर प्रकरणी लोकप्रनतननधी याींनी दिलेल्या पत्राचे अनुिींगाने कायािाही करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

___________ 
 
 
 

विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्िाण 
मुांबई.   सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद 

  
 

मुद्रणपूिा सिा प्रकक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


