
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी  
  
  
 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

औरांगाबाद महानगरपालििा पररसरातीि ग ांठेवारी वसाहतीमध् ये  
बह मजिी इमारतीचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

 
(१)  २७३ (२३-०१-२०१५). श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडित : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद महानगरपाललका पररसरातील गुींठेवारी वसाहतीमध् ये बहुमीली ामारतीच ेबाींाकाम 
झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर गुींठेवारी माील घरे ननयलमत करण् यासाठश सासनाने काय कायावाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, त् याचे  वरुपप काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयलमतीकरण करणे, शे्रणीवाढ व ननयींत्रण) 
अधाननयम, २००१ माील तरतूदीनुसार औरींगाबाद महानगरपाललका हे ननयोीन प्राधाकरण 
असल्याने औरींगाबाद महापाललकेकडून अधाननयमातील तरतुदी नसुार उधचत कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
 
  

___________ 
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मीरा-भाईंदर महापालििेच् या बाजार व ्यायानासाठआ करषित  
असिेल् या भ डांिावर अततरमणमण िेल् याबाबत 

(२)  ८९५ (२३-०१-२०१५). श्री.कनांद ठािूर, श्री.हेमांत टििे, श्री.नरेंद्र पाटीि, श्री.सांजय दत्त, 
अॅि.राह ि नाविेर : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मीरा-भाईंदर महापाललकेच् या बाीार व उयायानासाठश आरषित त असलेल् या भुखींडावर अनेक 
ववकासकाींनी अनतक्रमण केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी वा पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकसीचे ननष कर्षा काय आहेत व त् याअनुर्षींगाने याबाबत ववकासकाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (२७-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     लमरा-भाईंदर महानगरपाललका  ेत्राच्या हद्दीतील बाीार व उयायानाकररता आरषित त असलेल्या 
भूखींडाींपैकी महानगरपाललकेकड े हताींतरीत झालेल्या  ेत्रावर ववकासकाींमार्ा त अनतक्रमण न 
झाल्याचे आयुक्त, लमरा-भाईंदर महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

भूगभाातीि हािचािीम ळे भववष्ट् यात म ांबािा भूिां पाच ेमोठे ध िे बसतीि  
असा इशारा जेष्ट् ठ भूगभा शा् त्रज्ञांाांनी ्दल् याबाबत 

 

(३)  ४९९६ (१०-०४-२०१५). श्री.हेमांत टििे, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटीि : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भूगभाातील हालचालीमुळे भववष यात मुींबईला भूकीं पाचे मोठे ाक् के बसतील असा ासारा ीेष ठ 
भूगभा सा त्रज्ञांाींनी ादला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, भूकीं पाच े ाक् के ६.२ ते ६.५ ातक् या ररश् ्र  केलचे असतील, त् यामळेु २३ 
मील् यावरील उींच ामारतीींना ाोका पोहच ूसकतो असा ननष कर्षाही भूगभा सा त्रज्ञांाींनी निदववला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुींबईतील २३ मील् याींपे ा ीा त उींच ामारतीसींदभाात सासनाचे ाोरण काय 
आहे, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) व (२) मुींबई ववयायापीठामध्ये ीानेवारी, २०१५ मध्ये 
भरलेल्या ाींडडयन सायन्स कााँगे्रसच्या १०२ व्या अधावेसनामध्ये मुींबई आय.आय.्ी.च ेननवतृ्त 
सात्रज्ञां श्री.व्ही. सुब्रमण्यम याींनी मुींबई सहराला भुकीं पाचा ाोका असल्याच ेमत व्यक्त केले. 
यात त्याींनी ६.२ त े६.५ ररश््र केल ातक्या तीव्रतेच्या भूकीं पाची सक्यता व्यक्त केली असून 
त्यामुळे उींच ामारतीींना ाोका असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. 
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(३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयाने लसव्हील अवपल क्र. १११५०/२०१३ मध्ये ादनाींक १७/१२/२०१३ 
रोीी आदेस देवून मुींबईतील उींच ामारतीच्या प्रतावाची छाननी करणेसाठश श्री.पी.एस.पा्णकर, 
ननवतृ्त न्यायााीस, मुींबई उच्च न्यायालय याींचे अध्य तेखाली तज्ञां सलमती गठशत केलेली आहे. 
सदर सलमती ादनाींक ९/६/२०१४ रोीीच्या सासन ननणायान्वये कायारत झालेली आहे. त्यामध्ये 
थापत्य अलभयाींत्रत्रकी ववभाग, आय.आय.्ी., मुींबई येथील प्राध्यापक तसेच व्व्हीे्ीआय, मुींबई 
येथील सींरचनात्मक अलभयाींत्रत्रकी ववभागाच ेप्राध्यापक ननरी या सींथचेे सात्रज्ञां, श्री.पींकी ीोसी, 
वातुववसारद या तज्ञां व्यक्तीींचा समावेस आहे. 
     सदर सलमतीकडून प्रामुख्याने ७० मी. पे ा ीात उींच असलेल्या ामारतीींच्या प्रतावाची 
छाननी करणेत येत आहे. 
     उत्तुींग ामारतीची सींरचना सींकल्पधचत्र ेही BIS (IS:१८९३ (Part-१)२००२) च्या भुकीं परोाक 
तरतूदीनुसार (Sesmic Zone -III) तपासली ीातात त्यामुळे भववषयात हया ामारती मुींबईतील 
भूकीं पाच ेाक्के सहन करुप सकतील. 

___________ 
 

म ांबा शहरात स रषिततेच्या दृष्ट्टीने ्भारण्यात किेल्या पोिीस चौिीबाबत 
 

(४)  ६८२९ (०६-०८-२०१५). अॅि.राह ि नावेिर, श्री.हेमांत टििे, श्री.नरेंद्र पाटीि, श्री.किरण 
पावसिर : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई सहरात वाढत्या नागररकरणामुळे नागररकाींच्या सुरषित ततेच्या दृष्ीन े सहरात 
ाठकाठकाणी पोलीस त्रब् बाींाण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुींबई सहरातील पोलीस त्रब् पैकी ककती त्रब्चा सध्या पोलीस दलाकडून वापर 
केला ीात आहे व ककती त्रब् बींद व्थतीत आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सासनान ेचौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास. चौकसीचे ननषकर्षा काय आहेत व त्याअनुर्षींगाने ज्या त्रब् बींद व्थतीत आहेत 
त्या त्रब्बाबत सासनान ेकोणती कायावाही व उपाययोीना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अयायाप, कायावाही वा उपाययोीना केली नसल्यास होत असलेल्या ादरींगाईची सवासााारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२८-०६-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मुींबईतील सवा पोलीस ठाणे अींतगात कायदा व सवु्यवथा राखणेकामी तसेच 
सुर ेच्या दृष ्ीन ेअधाकृत १७६ पोलीस त्रब् चौक्या आहेत. त्याव्यनतररक्त कायारत असलेल्या 
पोलीस त्रब् चौक्यापैकी १६ पोलीस त्रब् चौक्या मनुषयबळ अभावी नादरुत झाल्यामळेु आणण 
मूलभूत सोयी अभावी बींद आहेत. 
             

___________ 
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रत् नाधगरी नगर वाचनाियािा मद तवाढ देण् याचा प्र् ताव रत् नाधगरी  
नगरपररषदेच्या सवासाधारण सभेन ेअमान्य िेल्याबाबत 

 

(५)  ७८२९ (०६-०८-२०१५). श्रीमती ववयाया चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.जगन्नाथ लशांदे, 
श्री.नरेंद्र पाटीि, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टििे, श्री.किरण पावसिर, श्री.अमरलसांह पांडित, 
श्री.अब्द ल्िाडान द रााणी : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सुमारे १८७ वर्षााची ऐनतहालसक परींपरा ीपणा-या रत् नाधगरी नगर वाचनालयाला मदतुवाढ 
देण् याचा प्र ताव रत् नाधगरी नगरवप रर्षदेच् या सवासााारण सभेन ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध् ये वा त्या 
दरम्यान अमान्य केला, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, नगर वाचनालयाला मुदतवाढ न देण् याची सवासााारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, नगर वाचनालयाची मुदतवाढ अमान् य केल् यामुळे सहराच् या सााहव्त्यक साीं कृनतक 
वतुाळाला ाक् का बसला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत सासनान ेकोणती उपाययोीना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२४-०६-२०१६) : (१) व (२) याबाबत व्ील्हाधाकारी, रत्नाधगरी याींचेकडून 
अहवाल प्राप्त करुपन घेण्यात येत आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातीि नॅि िलमटी सलमतीमाफा त म ल्याांिन न झािेल्या ववनाअन दातनत  
ििा, ववज्ञांान व वाणणज्य महाववदयाियाांची मान्यता िाढणेबाबत 

 

(६)  ८११५ (०४-०८-२०१५). िॉ.अपवूा ्हरे : सन्माननीय ्च् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बहुताींस ववनाअनुदाननत कला, ववज्ञांान व वाणणज्य महाववदयालयाींनी नॅक कलम्ी 
सलमतीमार्ा त मुल्याींकन करुपन घेतलेले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मुल्याींकन न झालेल्या ववनाअनुदाननत महाववयायालयाींकडून ननकृष् दीााच ेव 
चुकीच ेलस ण ववयायाींर्थयाांपयांत पोहचववले ीात असल्यान ेववयायार्थयाांचे सै णणक नकुसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या ज्या ववनाअनुदाननत महाववयायालयाींनी नॅकयावारे मुल्याींकन करुपन घेतलेले 
नाही, असा महाववयायालयाींची मान्यता, ववयायार्थयाांच्या सै णणक ाहताचेदृष्ीने आणण सै णणक 
गुणवत्ता उच्चतम रहावी, या अनुर्षींगान ेकाढून घेण ेआवश्यक असल्याची बाब सासनाच्या 
ननदसानास आली आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, याबाबत 
सासनाने ाोरण काय आहे ? 
 
श्री. ववनोद तावि े(१२-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर शहरातीि करटीा प्रवशेाच्या जागा ररत असल्याबाबत 
 

(७)  ११०६७ (२२-१२-२०१५). श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनि सोिे : सन्माननीय शािेय लशिण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर सहरात प्राथलमक साळाींमध्ये आर्ीई प्रवेसाकररता सन २०१५-१६ मध्ये एकूण ककती 
अीा प्राप्त झाले व त्यापैकी आर्ीई अींतगात ककती मुलाींना प्राथलमक साळेत प्रवेस देण्यात आला, 

(२) तसेच नागपूर सहरातील ककती साळाींनी आर्ीई अींतगात प्राथलमक प्रवेस देण्यात याव,े 
(३) असल्यास, आर्ीई अींतगात ज्या साळाींना प्रवेस ादले नाहीत त्या साळाींची नावे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ज्या साळाींनी आर्ीई अींतगात प्रवेस ादले नाहीत त्याींच्यावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(११-०७-२०१६) : (१) नागपूर सहरात प्राथलमक साळाींमध्ये आर्ीई प्रवेसासाठश 
सन २०१५-१६ मध्ये एकूण ८५२१ अीा प्राप्त झाले होत.े त्यापकैी १६०८ बालकाींना प्रवेस देण्यात 
आला आहे. 
(२) नागपूर सहरातील १६० साळाींनी आर्ीई अींतगात प्रवेस ादले आहेत. 
(३) आर्ीई अींतगात ११७ साळाींनी प्रवेस ादलेले नाहीत. 
(४) व (५) दोन्ही प्रवसे तरावर प्रवेस न ादलेल्या ३ साळाींववरुपध्द न्यायालयात अवमान याधचका 
दाखल करण्यात आली आहे. 

___________ 
 

राज्यातीि साां्िृतति िायारमणम व ्परमणमाांवरीि तनधी अडधचात रा्हल्याबाबत 
 

 (८) ११७३८ (२२-१२-२०१५). श्री.जगन्नाथ लशांदे, श्री.अब्द ल्िाडान द रााणी, श्री.ख्वाजा बेग, 
श्री.सां्दप बाजोररया, श्री.किरण पावसिर, श्री.राजेंद्र जैन, श्रीमती ववयाया चव्हाण, श्री.हेमांत टििे, 
श्री.स तनि तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटीि : सन्माननीय साां् िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात साींकृनतक कायाक्रम आणण उपक्रमाींसाठश सुमारे १०० को्ी रुपपयाींच ेअींदाीपत्रक 
असल्याच ेसाींकृनतक कायामींत्रयाींनी ीााहर केल्यानींतर राज्याच्या एकूण अींदाीपत्रकीय तरतूदीपकैी 
ककती ्क्के रक्कम गेल्या ५ वर्षाात राज्यातील साींकृनतक कायाक्रम आणण उपक्रमाींवर खचा 
करण्यात आली असी ववचारणा मााहती अधाकार  ेत्रातील कायाकते अभय कोल्हारकर याींनी 
साींकृनतक काया सींचालनालयाकड ेमााहतीच्या अधाकारात केली असता सन २०१४-१५ या वर्षाात 
३ को्ी ३१ लाख २६ हीार रुपपये ातकी रक्कम साींकृनतक कायाक्रम व उपक्रमाींवर खचा न 
झाल्याने पुन्हा सासन ीमा करावी लागल्याच ेननदसानास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) सन २०१४-१५ या वर्षााची प्रत्य  तरतूद पाहता साींकृनतक कायाक्रम व उपक्रमावरील वावर्षाक 
खचा प्रती व्यक्ती साडतेीन रुपपयाींवर गेलेला नाही, ध्वनीमुाित सींग्रहालयासाठश एकही पैसा खचा 
करण्यात आलेला नाही, राज्य लसींाी अकादमीला तरतूद असूनही अनुदान देण्यात आलेले नाही, 
तर राज्य गुीराती सााहत्य अकादमीला याच वर्षाात रुपपये २१ लाख देण्यात आले ातकेच नव्हे 
तर राज्यातील कला आणण साींकृनतक सींथाींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या खचाातही सन 
२०१४-१५ मध्ये गेल्या ५ वर्षााच्या तुलनते मोठश कपात करण्यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) सन २०१४-१५ या आधथाक वर्षाात ववववा साींकृनतक कायाक्रम आणण उपक्रमाींवर ४९ को्ी 
५७ लाख १४ हीार ातकाच खचा झाला असून यातील ३६ को्ी हे केवळ वधृ्द कलावींताना 
मानान देण्यावर खचा झालेला आहे व अन्य २० उपक्रम व कायाक्रमाींवर झालेला खचा १६ को्ी 
६८ लाख १६ हीार असल्यान े मााहतीच्या अधाकारात कळववण्यात आलेले असतानाही 
मा.साींकृनतक मींत्रयाींनी ीााहर केल्याप्रमाणे १०० को्ीच्या अींदाीपत्रकातील अन्य रक्कम 
कोणत्या उपक्रम व कायाक्रमावर खचा करण्यात आली आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(१३-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ध्वनीमुाित सींग्रहालयाकररता आवश्यक सााहत्याची खरेदी न केल्याने तसेच 
लसींाी सााहत्य अकादमीची सलमती अव्तत्वात नसल्यान ेसदर अकादमीवर खचा न झाल्यान े
तसेच कला व साींकृनतक सींथाींना देण्यात येणाऱ्या अनुदानाबाबत बऱ्याच सींथाींचे अीा अपात्र 
ठरल्याने त्या खचाात बचत झाली आहे. 
(३) या ववभागाच्या अधानत साींकृनतक काया सींचालनालय याींच्यालसवाय ६  ेत्रत्रय कायाालये 
असून त्याींच्यासी सींबींधात योीनाींवर खचा झालेला आहे. 
  

___________ 
  

िल्याण (जज.ठाणे) ताि यातनू वाहणाऱ्या वािध नी कणण ्ल्हासनदीतीि प्रद षणाबाबत 
 

(९)  ११७५७  (२३-१२-२०१५).    श्री. जगन्नाथ लशांदे, श्री. अब्द ल्िाडान द रााणी : सन्माननीय 
पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (व्ी.ठाणे) येथील वालाुनी आणण उल्हास नदयाच े प्रदरु्षण रोखण्यासाठश तसेच 
वेगवेगळ्या महापाललका आणण पाललकाींमाील साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्पाच्या प्रश्नाींवरील 
तोडग्यासाठश आराखडा तयार करण्यासाठश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ादनाींक १३ ऑग्, २०१५ 
रोीी वा त्यासुमारास नगरववकास ववभागाच्या मुख्य सधचवाींच्या अध्य तेखाली एक सलमती 
नेमावी व या सलमतीन े१५ ऑक््ोबर, २०१५ अखेरपयांत आपला अहवाल यायावा, असे पष् 
आदेस ादले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच ेमुख्य न्यायााीस मोाहत सहा व न्या.ए.के.मनेन 
याींच्या खींडपीठान ेादलेल्या आदेसाप्रमाणे सासनाने आपला अहवाल तयार केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अहवालाचे थोडक्यात वरुपप काय आहे ?  
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श्री. रामदास िदम (२८-०६-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
     मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेसान्वये महाराषर सासनान ेादनाींक १५ सप् े्ंबर, २०१५ अन्वये 
मा. मुख्य सधचव, महाराषर राज्य याींच्या अध्य तेखाली सलमती गठशत केली असून या सलमतीन े
वेळोवेळी बैठका देखील घेतल्या आहेत. 
     सलमतीने सुचववलेल्या उपाययोीनेच्या अनुर्षींगाने महाराषर प्रदरू्षण ननयींत्रण मींडळाने तयार 
केलेला अहवाल न्यायालयात सपथपत्रायावारे सादर केला आहे. 
(३) सलमतीन े उल्हास व वालाुनी नयायाींच े प्रदरू्षण रोखण्याबाबत सींबींधात थाननक वराज्य 
सींथा व महाराषर असोलसएसन याींनी करावयाच्या उपाययोीनाींचा कालबध्द कायाक्रमाचा समावसे 
ातर अहवालामध्ये करण्यात आला आहे. 

___________ 
 

सोिापूर शहरातीि तनवासी इमारतीांना महापालििें च्या बाांधिाम परवाना ववभागान ेअजननशमन 
ववभागाचे ना-हरित प्रमाणपत्र न घेताच र्हवाशाांना तनवासी वापर परवाने ्दल्याबाबत 

(१०)  १२३२९ (२३-१२-२०१५). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टििे, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.अतनि भोसिे, श्री.अब्द ल्िाडान द रााणी, श्री.अमरलसांह पांडित :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर सहरातील ननवासी ामारतीींना महापाललकेच्या बाींाकाम परवाना ववभागान े
अव्ग्नसमन ववभागाच ेना-हरकत प्रमाणपत्र न घेताच ननवासी वापर परवान ेराहवासाींना देण्यात 
आल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महापाललकेच्या अव्ग्नसमन ववभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र न घेणारी ककती 
ननवासी ामारती आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकसीअींती सींबींधाताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (१२-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
      अव्ग्नसामक ववभागाच ेना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनींतरच ननवासी वापर परवान े
ादलेले आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातीि अनधधिृत बाांधिाम ेअधधिृत िरण्याबाबत 
(११) १४७५२ (२९-०४-२०१६). ककिा .अनांत गािगीळ, श्री. सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गोरगरीब ीनतेन ेलाखो रुपपये गुींतवून घेतलेली घरे अनधाकृत असल्याचे ननदसानास 
आल्यावरुपन या ामारती तोडण्याच्या नो्ीसा देण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, नवी मुींबईतील अनधाकृत ामारतीींना अधाकृत करण्याबाबत सासन ववचारााीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मुींबई, पुणे व ातर सहरातील असा ामारतीींबाबत सासनाची भूलमका काय आहे, 
यापुढील काळात असाप्रकारे अनधाकृत ामारती बाींाल्या ीाऊ नये यासाठश कोणती द ता 
घेण्यात येणार आहे, 
(४) तसेच, यापूवी बाींालेल्या अनधाकृत ामारतीतील नागररक बेघर होऊ नये यासाठश सासनान े
कोणते ाोरण आखले आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (१२-०७-२०१६) : (१) ते (४) नागरी  ेत्रातील अनधाकृत बाींाकाम ेननयलमत 
करणे, त्यावर कारवाई करणे यावर उपाययोीना सुचववण्यासाठश आयुक्त, बहृन्मुींबई याींच्या 
अध्य तेखाली सलमती नेमण्यात आलेली होती. सदर सलमतीन ेत्याींचा अहवाल सासनास सादर 
केलेला आहे. सदर अहवाल सासनान े व्वकारला असून त्याआाारे अनधाकृत बाींाकामाींवर 
कायावाही करणे, अनधाकृत बाींाकामे होऊ नये यासाठश प्रसासकीय तसेच काययायामध्ये सुाारणा 
प्रताववत करणे, झालेली अनधाकृत बाींाकामे ननयमानुकूल करण्यासाठश ाोरण ठरववणे ा.साठशच े
सासनाने ाोरण ठरवून या ाोरणास ाद.१० माचा, २०१६ रोीी झालेल्या मा.मींत्रीमींडळ बैठकीमध्ये 
मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 
       अनधाकृत बाींाकामासींबींाी ववववा ीनहीत याधचका मा.उच्च न्यायालयामध्ये दाखल 
झालेल्या असल्यान े नवी मुींबई (ादघा गाव) येथील दाखल झालेल्या ीनहीत याधचकाींमाील 
अींतररम ननणायानसुार सासनाच े मा.मींत्रीमींडळान े मान्य केलेल्या ाोरणाची अींमलबीावणी 
करण्यासाठश मा.उच्च न्यायालयाची अनुमती अपेषित लेली होती. तथावप, मा.उच्च न्यायालयान े
ाद.२६/०४/२०१६ रोीी ादलेल्या ननणायामध्ये अनधाकृत बाींाकामे ननयमानुकुल करण्यास अनुमती 
ादलेली नाही. त्यामळेु सध्या याववर्षयी कोणतेही आदेस/सासन ननणाय ननगालमत करण्यात आलेले 
नाहीत. सासन तरावर वाैाननक बाबी तपासून पुढील कायावाही करण्यात येईल. 

___________ 
परभणी जजल््यात महसूि कय तािय ्थापन िरण्याबाबत 

(१२)  १५०४९ (२७-०४-२०१६). श्री.अब्द ल्िाडान द रााणी, श्री.धनांजय म ांि,े श्री.सततश 
चव्हाण : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयात नववन महसूल आयुक्तालय थापन करण्यासाठश नेमण्यात आलेल्या एक 
सदयीय अभयास ग्ाने आपला अहवाल सासनाकड ेसन २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील अहवालाप्रमाणे महसलू आयुक्तालय थापन करण्याबाबतची कोणती 
अींनतम कायावाही करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, ीनतेच्या मागणी प्रमाणे परभणी व्ील्हयात महसलू आयुक्तालयाच ेमुख्यालय 
थापन करण्यात आले आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (०४-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) ववभागीय आयुक्त कायाालय, औरींगाबाद 
चे ववभाीन करून नव्याने ननमााण करावयाच्या ववभागीय आयुक्तालयात कोणत्या व्ील्हयाींचा 
समावेस करावा व नवीन ववभागीय आयुक्तालयाच ेमुख्यालय कोणत्या ाठकाणी असावे या ववर्षयी 
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सखोल अभयास करून तत्सींबींाी सासनास लसर्ारसी करण्यासाठश ववभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींच्या अध्य तेखाली गठशत करण्यात आलेल्या एक सदयीय अभयास ग्ाने सादर केलेल्या 
अहवालाची तपासणी केली असता सदर अभयास ग्ाने त्यास सींदभीत केलेल्या मु ु्यायाींसींदभाात 
ननव्श्चत असी लसर्ारस केलेली नव्हती. यासाठश सदर अभयास ग्ास रे्र अभयास करून सुपष् 
लसर्ारसीसह अहवाल सादर करण्याबाबत सासन पत्र ादनाींक १६ म,े २०१६ च्या पत्रान्वये 
कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

एमसीव्हीसीच्या व  वयायार्थयाांच्या प्रश्नाांबाबत 
(१३)  १५१३४ (०१-०६-२०१६). श्री.िवपि पाटीि : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) एमसीव्हीसीच्या व  वयायार्थयाांना असलेल्या पुढील कररअरच्या मयााादत सींाी, भार्षा ववर्षयाींचा 
अभाव, पुरातन अभयासक्रम आणण उच्च तींत्र लस णातील प्रवेस बींदी हे धचत्र बदलण्याबाबत 
वारींवार होणा-या मागणीची दखल सासनान ेघेतली आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबत सासनान ेकाय उपाययोीना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२८-०६-२०१६) : (१) होय, 
(२) उच्च व तींत्रलस ण ववभागाचे सासन ननणाय ादनाींक ०४.०७.२०१५ अन्वये उच्च माध्यलमक 
व्यवसाय अभयासक्रम (एमसीव्हीसी) राबववणाऱ्या सासककय, असासकीय अनुदाननत व असासकीय 
ववना अनुदाननत सींथाींमध्ये ीनुे अभयासक्रम रुपपातींरीत करुपन नवीन अभयासक्रम सन        
२०१५-१६ पासून नवीन पाठयक्रमाप्रमाणे राबववण्यास प्रसासकीय मान्यता ादलेली आहे. 
(३)  प्रश्न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

 

नववन तहलसि िायााियाांची तनलमाती िरण्याबाबत 
(१४)  १५१५२ (२७-०४-२०१६). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नववन तहलसल कायाालयाींची ननलमाती करण्यासाठश सवा ववभागीय आयुक्ताींची सलमती गठशत 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सलमतीन े आपला अहवाल सासनास सादर करुपनही अदयापी त्यावर 
अींमलबीावणी करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त अहवालावर अींमलबीावणी करुपन बोरगाींव मींी ूयेथे वतींत्र तहलसलदाराींची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे काय,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फिणवीस (०२-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) तालुका ववभाीनाच्या अनुर्षींगाने ननकर्ष 
ननव्श्चत करण्याबाबत ववभागीय आयुक्त, कोकण याींच्या अध्य तेखाली ातर सवा ववभागीय 
आयुक्त सदय असलेली सलमती सासन ननणाय क्र. प्रारे्ब-२०११/प्र.क.९६/म-१०, ादनाींक         
१५ नोव्हेंबर, २०११ अन्वये गठशत करण्यात आली होती. सलमतीचा अहवाल सासनास प्राप्त 
झालेला असून अहवालातील लसर्ारसीवर सववतर सवा ववभागीय आयुक्ताचे अलभप्राय 
मागववण्यात आले आहेत. सवा ववभागीय आयुक्ताींच े अलभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर तालुका 
ववभाीनाच े ननकर्ष ननव्श्चत करून बोरगाव मींीू तालकुा तसेच नवीन तालुका ननलमातीबाबत 
प्रकरणपरत्वे गुणवत्तेनुसार उधचत ननणाय घेण्याचे सींकव्ल्पत आहे. 
(४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

म ांबा ववयायापीठातीि िमाचा-याांच्या ववववध प्रिांबबत असिेल्या मागण्या 
(१५)  १५५३१ (२९-०४-२०१६). श्रीमती ह ्नबान ू डलिफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाा जगताप : सन्माननीय ्च् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववयायापीठातील ६० हून अधाक अधाका-याींना मागील तीन वर्षाापासून पदोन् नती देण् यात 
आलेली नसल् याच े तसेच ८८ ननवतृ् त कमाचा-याींच् या भववष य ननवााह ननाीचा प्रश् न प्रलींत्रबत 
असल् याच ेव ३३ ीणाींना मागील २ वर्षाापासून सेवाननवतृ्ती वेतन लमळाले नसल् याच ेमाहे ीानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी मुींबई ववयायापीठातील कमाचा-याींनी आींदोलन केले होत,े हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी करुपन कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०८-०७-२०१६) : (१) हे अींसत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात रेिीरेिनरची दरवाढ रोडण्याबाबत 
 

(१६)  १५५३४ (२७-०४-२०१६). िॉ.स धीर ताांब,े श्री.अशोि ऊफा  भाा जगताप, श्री.सतेज ऊफा  बांटी 
पाटीि : सन्माननीय म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात रेडीरेकनरचे दर दरवर्षी १ ीानेवारी पासून ननव्श्चत करण्यात येतात, यावेळेस 
ादनाींक १ एवप्रल, २०१५ पासून हे दर ननव्श्चत होतील असे सासनाने ीााहर केले आहे, हे खरे 
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आहे काय, 
(२) असल्यास, आधथाक मींदीचा ववचार करता दरवाढ करण्यात येऊ नये असी ीनतेकडून मागणी 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले 
व तयानुसार रेडीरेकनरचे भाव वाढवू नये यासाठश सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 श्री. देवेंद्र फिणवीस (०२-०७-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन २०१६-१७ साठश, वावर्षाक मूल्य दर तक्त्यातील दरामध्ये राज्यात मार्क दरात वाढ 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातीि लशिण धोरण लशिण ववभागाच्या वेबसााटवर प्रलसध्द िेल्याबाबत 
 

(१७)  १५५६५ (२९-०४-२०१६). िॉ.स धीर ताांब,े श्री.अशोि ऊफा  भाा जगताप, श्री.सतेज ऊफा  बांटी 
पाटीि : सन्माननीय शािेय लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लस ण ाोरण लस ण ववभागाच्या वेबसाई्वर प्रलसध्द केले असताना मा. 
मुख्यमींत्री याींच्या हत ेपानींतर मागे घेण्यात आले असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्या दरम्यान ननदसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामागील सवासााारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, लस ण  ेत्रातील आर णाबाबत सासनाच ेाोरण काय आहे, 
(४) तसेच, पूवी वेबसाई्वर प्रलसध्द केलेल्या चुकीच्या लस ण आर णाबाबतची ीबाबदारी 
ननव्श्चत करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्याींचेवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ?  
 
श्री. ववनोद तावि े(१३-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) नवीन सै णणक ाोरणाबाबत ीनतकेडून प्राप्त झालेल्या अलभप्रायावरील त ेमसुदा ाोरण 
होते. 
(३) लस ण  ेत्रातील प्रचललत आर णाच्या ाोरणात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
राज्यातीि ववयायापीठाांच्या वविें द्रिरणासाठआ िरावयाची िायावाही 

 

(१८)  १७०३० (२९-०४-२०१६). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाा जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय ्च् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववयायापीठाींच्या ववकें िकरणासाठश उपकें िा ववर्षयी सासनास लसर्ारसी करण्याकररता 
सासनाने सलमती नमेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त सलमतीची रचना, कायाक ा व कालावाी काय आहे, 
(३) उक्त सलमतीने आपला अहवाल सासनास सादर केला आहे काय, अहवालाचे वरुपप काय 
आहे व त्यावर सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सााारणत: अहवाल केव्हापयांत प्राप्त होण े
अपेषित त आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(०७-०६-२०१६) : (१) होय. राज्यातील ववयायापीठाींच्या ववकें िीकरणाकरता डॉ.राम 
ताकवले याींच्या अध्य तेखाली सासन ननणाय ादनाींक २३.१०.२०१० अन्वये एक सलमती गाठत 
करण्यात आली होती. 
(२) सदर सलमतीची रचना कायाक ा व कालावाी सोबतच्या पुरक ा्प्पणीत नमूद करण्यात 
आली आहे. 
(३) डॉ. ताकवले सलमतीने ५ ऑग्, २०११ रोीी त्याींचा अहवाल सासनास सादर केला आहे. 
सदर सलमतीने सादर केलेल्या अहवालामध्ये उपकें िाींकरता ननव्श्चत करायची पदे तसेच 
उपकें िाकरता येणारा एकूण खचा या बाबी अधाक पष् करण्याकरता डॉ.योगानींद काळे याींच्या 
अध्य तेखाली सासन ननणाय ाद.२८.०४.२०१५ अन्वये एका सलमतीची थापना करण्यात आली 
आहे. डॉ.काळे सलमतीन ेत्याींचा अहवाल सासनास ाद.२३.०२.२०१६ रोीी सादर केला असून सदर 
लसर्ारसीींना मान्यता घेण्याची कायावाही सासनतरावर सुरुप आहे. 
(४) प्रश्न उयाभ ावत नाही. 

__________ 
 

राज्यातीि महापालििा, नगरपालििा व ग्रामीण भागातीि करषित जलमनीची सांपादन 
म दत दोन वषाांपयांत वाढववण्याच्या घेतिेल्या तनणायाबाबत 

 

(१९)  १७०९८ (१८-०७-२०१६). िॉ.स धीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.हररलसांग राठोि, श्री.अशोि ऊफा  
भाा जगताप : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महापाललका, नगरपाललका व ग्रामीण भागातील आरषित त ीमीन दहा वर्षाांच्या 
काळात सींपाादत करणे सासकीय यींत्रणाींना सक्य न झाल्यास त्या ीलमनीवरील आर ण रद्द 
करण्याची सींथाची एक वर्षााची मुदत दोन वर्षाांपयांत वाढववण्याचा ननणाय सासनाने घेतला 
असल्याचे माहे ीानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननणायाचा अध्यादेस ीारी करण्याबाबत सासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (१८-०७-२०१६) : (१) व (२) ननयोीन प्राधाकरणाींच्या मींीूर ववकास 
योीनाींमाील आर णे १० वर्षाात ताब्यात घेण्याची कायावाही/नगरपाललका/महानगरपाललकाींनी 
केली नसल्यास ीमीन मालकाींस कलम १२७ नुसार खरेदी सचुना ादल्यानींतर १ वर्षाात कलम 
१२६ सह कलम ६ ची भुसींपादनाची सुचना ननगालमत करणे आवश्यक आहे. सदर एक वर्षााचा 
कालावाी दोन वर्षााचा करण्याबाबत अधाननयमामध्ये सुाारणा करण्यात आली असून महाराषर 
अधाननयम क्र.१७/२०१५ रोीीच्या सासन राीपत्रामध्ये प्रलसध्द करण्यात आला आहे. 
(३) आवश्यकता नाही. 
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___________ 
 

राज्यातीि महानगरपालििाांच्या हद्दीत ्थातनि ्वराज्य सां्थाांनी  
िेिेल्या भूसांपादनावर वविास हि ह्ताांतरण वाढववण्याबाबतचा 

 

(२०)  १७१३० (०४-०६-२०१६). श्री. शरद रणवपस,े श्री. अशोि ऊफा  भाा जगताप,              
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महानगरपाललकाींच्या हद्दीत सासन व थाननक वराज्य सींथाींनी केलेल्या 
भूसींपादनावर ववकास हक्क हताींतरण (्ीडीआर) वाढववण्याबाबतचा ननणाय माहे ीानेवारी, २०१६ 
मध्ये वा त्या दरम्यान घेण्यात आलेला असून सदर ननणाय राज्यातील १८ महानगरपाललकाींमध्ये 
लागू करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, ननणायाचे वरुपप काय आहे व त्याचा कसा प्रकारे लाभ होणे अपेषित त आहे, 
(३) सध्या कोणत्या महानगरपाललकाींमध्ये सदर ननणायाचा लाभ देण्यास सुरुपवात करण्यात आलेली 
आहे, 
(४) उवाररत महानगरपाललकाींमध्ये उक्त ननणायाचा लाभ न देण्याची कारणे काय आहेत व याबाबत 
कोणती कायावाही सुरुप आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) होय, राज्यातील मींीूर ववकास 
योीनाींमाील आरषित त ीागा महानगरपाललकाींना लमळण्यासाठश त्या ीागेचा भुसींपादन मोबदला 
म्हणून आरषित त  ेत्राच्या दपु्प् ा्डीआर देणेकरीता सासनाने अधासूचना ाद. २८/०१/२०१६ रोीी 
ननगालमत केली आहे. ही अधासचूना कोकण ववभागातील महानगरपाललका सोडून उवारीत सवा 
महानगरपाललकाींना लागू केली आहे. तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाललका सोडून कोकण ववभागातील 
ातर सवा महानगरपाललकाींना ाद. २९/०१/२०१६ च्या सासन ननणायानसुार लागू केला आहे. 
     या सासन ननणायामळेु ववकास आराखड्यामध्ये प्रतावीत असलेल्या आरषित त ीागा 
सावाीननक प्रयोीनाथा महानगरपाललकाींच्या ताब्यात येण्यास मदत होईल. 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य पररवहन ववभागातीि िमाचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 
 

(२१)  १७३२७ (२७-०४-२०१६). श्रीमती ्दप्ती चवधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाा 
जगताप : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य पररवहन ववभागात नव्यान ेतयार होणाऱ्या २०१६-२०२० च्या वेतन करारात 
एस्ी कमाचाऱ्याींना २८ ्क्के पगारवाढ देण्यासह भत्त्याींमध्येही २३ ्क्के वाढ तसचे सासकीय 
कमाचाऱ्याींचा दीाा व मूळ ववभागात बदली या मागण्याींसाठश एस.्ी. कमाचाऱ्याींच्या सींघ्नेन ेमाहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये मोचाा काढण्याचा ासारा ादला असल्याच ेमाहे ीानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढळून आले 
व तयानुसार या कमाचाऱ्याींच्या मागण्याींवर ननणाय घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ्दवािर रावते (१६-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) प्रसासनास योग्य ती कायावाही करण्याच ेननदेस देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 
 

औषध डरेदी िरण्याची सती नसल्याचे फिि न िावणाऱ्या  
प णे शहरातीि डाजगी रुनणाियाांवर िारवाा िरणेबाबत 

 

(२२)  १७३३४ (२८-०४-२०१६). श्री.कनांदराव पाटीि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाा जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे सहरातील खाीगी रुपग्णालयाींमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुपग्णाींचा गैरर्ायदा घेवून त्याींना 
आपल्याच रुपग्णालयातील मेडीकल ्ोअर मानू और्षााींची खरेदी करण्यास सक्ती नसल्याच े
र्लक लावण्याची नो्ीस महापाललकेच्या आरोग्य खात्यान ेबीावली असल्याच ेमाहे ीानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असा प्रकारच ेर्लक न लावणाऱ्या रुपग्णालयाींवर सासनाने चौकसी करुपन कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (२३-०६-२०१६) : (१) अन्न व और्षा प्रसासनाच्या ननदेसानुसार, पुणे 
सहरातील खाीगी रुपग्णालयाींमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुपग्णाींना लागणारी और्षा ेत्याच रुपग्णालयाच्या 
मेडडकल ्ोअर माून खरेदी करण्याची सक्ती नाही, या आसयाच ेर्लक लावण्याच्या सचूना 
खाीगी रुपग्णालयाींना पुणे महानगरपाललकेच्या आरोग्य खात्यामार्ा त ादनाींक ९.१०.२०१५ च्या 
पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
(२) पुणे सहरातील खाीगी रुपग्णालयाींमध्ये सींबींधात आसयाचे र्लक रुपग्णालय प्रसासनाने लावले 
नसल्याच ेआढळून आल्यास, असा रुपग्णालयाींची नाींव ेपुढील आवश्यक कायावाहीकररता अन्न व 
और्षा प्रसासन ववभागास पुणे महानगरपाललकेमार्ा त कळववण्याची तीववी ठेवली आहे. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

----------------------- 
ववदभाातीि ऐततहालसि ्थळाांच ेसांवधान िरण्याबाबत 

 

(२३) १७८५३ (२९-०४-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय साां् िृतति िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाात अनेक ऐनतहालसक थळे असून त्या वातूींची दरुवथा झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, हेरर्ेी वातूचे सींवाान होण्याची ननताींत गरी असल्याने त्यासाठश प्रयत्न अपुरे 
पडत असल्याची खींत व्यक्त करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववदभाातील ऐनतहालसक थळाींबाबत प्रलसध्दी पााहीे त्या प्रमाणात करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ववदभाातील ऐनतहालसक थळाींच ेसींवाान करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(०१-०७-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
      महाराषर प्राचीन मारके व पुराणवतुसात्रववर्षयक थळे व अवसेर्ष अधाननयम, १९६० 
माील तरतूदीस अनसुरुपन राज्यातील प्राचीन, ऐनतहालसक, साींकृनतक व पुरातत्वीय दृष्या 
महत्वाच्या गड, ककल्ले, मींादरे, वातू ात्यादीींना राज्य सींरषित त मारक म्हणून घोवर्षत करण्यात 
येतात. सदर कायावाही ननरींतर करण्यात येत असते. त्यानुसार ववदभाात एकूण ८० राज्य सींरषित त 
मारक असून त्याींच्या ीतन व दरुुपतीची कायावाही पुरातत्व ववभागामार्ा त आवश्यकतेनुसार व 
ननाीच्या उपलब्ातेनुसार करण्यात येते. 
(२) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 
(४) वर नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ८० राज्य सींरषित त मारकाींच्या ीतन व दरुुपतीची कायावाही 
आवश्यकतेनुसार व ननाीच्या उपलब्ातेनुसार करण्यात येते. 
(५) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 
 

ववयायापीठािा ववववध शैिणणि, प्रशासिीय व कधथाि िामासाठआ 
शासनाची परवानगी घ्यावी िागत असल् याबाबत 

 

(२४)  १७८६० (२९-०४-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ्च् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर सावाीननक ववयायापीठाच्या प्रताववत काययायातील तरतुदीींनुसार ववयायापीठाला 
ववववा सै णणक, प्रसासकीय व आधथाक बाबीींसाठश सासनाची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याच े
ादनाींक ९ ीानेवारी, २०१६ रोीी वा त्या समुारास ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तरतुदीींची अींमलबीावणी करण्याबाबत सासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े(०४-०७-२०१६) : (१) याबाबत महाराषर सावाीननक ववयायापीठ ववाेयक, २०१६ 
चे क्र. १६ हे ववाेयक ववाीमींडळात सादर केले असून ते २१ सदयीय सींयुक्त सलमतीकड े
पाठववण्यात आले आहे. सदरहू सलमतीने ६ माहन्यात अहवाल सादर करावा असे ववाानमींडळान े
ठरववले आहे. सदर ववाेयक ववाानमींडळाने मींीूर केल्यानींतरच कायावाही करणे सक्य होणार आहे. 
(२) व (३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

प णे शहरात वपण्याच्या पाण्याचा होत असिेिा अपव्यय रोडण्याबाबत 
 

(२५) १८०१६ (२९-०४-२०१६). श्री.अतनि भोसिे, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अतनि तटिरे, श्री.हेमांत 
टििे, अॅि.जयदेव गायिवाि, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.सां्दप बाजोररया, श्री.स तनि तटिरे : 
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे सहरात वपण्याच्या पाण्याचा वापर बाींाकामाींकररता, उयायानाींत तसेच वॉलसींग सें्रमध्ये 
होत असनू पाण्याचा अपव्यय होत असल्याबाबतच्या महापाललकेच्या पाणीपुरवठा ववभागाकड े
होत असलेल्या तक्रारीवरुपन ननदसानास येत आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी सासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीच्या अनुर्षींगान े काय 
ननदसानास आले तयानुसार वपण्याच्या पाण्याचा अपव्यय ्ाळण्यासाठश कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (२४-०६-२०१६) : (१) हे अींसत: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी रत्यावर पाण्याचा सडा ्ाकणे, गाडया ाुणे, पाण्याच्या ्ाक्या ओव्हर फ्लो 
होणे, बगीचासाठश पाण्याचा वापर करणे ात्यादी बाबी ननदसानास आल्यानींतर त्याींच्यावर दींडात्मक 
कारवाई करण्यात येते. त्यानुसार माहे सप् े्ंबर, २०१५ त ेम,े २०१६ अखेर ११०४ ीणाींवर केलेल्या 
कायावाहीत दींड वरुपपात रुपपये ८,२०,९५०/- ातकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तसेच पुणे 
महानगरपाललकेच्या तक्रार ननवारण क ाकड ेप्राप्त तक्रारी व महानगरपाललकेकड ेलेखी व तिडी 
तक्रारीींची दखल घेऊन सींबींधाताींवर तात्काळ कारवाई करण्यात येते. 
     वपण्याचे पाणी बाींाकाम, वॉलसींग सें्र, पोहण्याच ेतलाव यासाठश वापरण्यात आल्याची बाब 
ननदसानास आल्यानींतर नळीोड बींद करण्यात आले असून, या ाठकाणी महानगरपाललकेतरे् 
वेळोवेळी तपासणी करण्यात येत.े 
    पाण्याचे महत्व ल ात घेऊन पाणी बचतीसाठश महानगरपाललकेने थाननक वतृ्तपत्रायावारे व 
.सावाीननक ाठकाणी र्लक लावनू पाणी बचतीसाठश आव्हान करण्यात आले आहे. तसेच ज्या 
तरण तलावाकररता वपण्याच ेपाणी वापरण्यात येत होते अस ेीलतरण तलाव बींद करण्याबाबतची 
कारवाई करण्यात आली. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 
 

------------------------------------------------- 
 

्वतांत्र कफल्म ॲण्ि टेिीव्हीजन ववयायापीठ ्भारण्याचा तनणाय घेण्याबाबत 

 

(२६)  १८२२३ (२९-०४-२०१६). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय साां् िृतति िाया मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात धचत्रप् ननलमातीला प्रोत्साहन देण्यासाठश वतींत्र कर्ल्म ॲन्ड ्ेलीव्हीीन ववयायापीठ 
उभारण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, धचत्रप् ननलमातीसाठश लागणाऱ्या परवानग्याींची सींख्या कमी करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील धचत्रप् ननमाात्याींना धचत्रप् ननलमातीसाठश प्रोत्साहन लमळणार आहे, 
हे खरे आहे काय ? 
 
 
 

श्री. ववनोद तावि े (१६-०७-२०१६) : (१) हे खरे आहे. धचत्रप् ववयायापीठ उभारण्याचा ननणाय 
महामींडळाच्या सींचालक मींडळान ेघेतला आहे. 
(२) धचत्रप् ननलमातीसाठश लागणाऱ्या परवानग्याींची सींख्या कमी करण्यात आलेली नाही. तथावप, 
सासनाच्या ववववा ववभागाींकडून आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या एकाच ाठकाणी प्राप्त व्हाव्यात 
या उद्देसाने एक णखडकी योीनेची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(३) हे खरे आहे. 

___________ 
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नागपूर येथीि राजभवन पररसरात साठिेिा िचरा हटववणेबाबत 
 

(२७) १८३०६ (२९-०४-२०१६). श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील राीभवनच्या पररसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा साठल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनान ेपाहणी करून राीभवन पररसरातील कचरा ह्ववणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२८-०६-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ादनाींक ०६/०२/२०१६ च्या दैननकात वतृ्त प्रलसध्द होताच, महानगरपाललकने सदरचा कचरा 
त्वरीत ह्ववलेला आहे. 
     तसेच राीभवनाच्या कुीं पन लभींतीवरुपन बाहेरच ेलोक कचरा ्ाकतात हे ल ात आल्यान,े 
लगतच्या १७ राहवासाींना नो्ीस देऊन, कचरा ्ाकू नये असे कळववण्यात आले आहे. सध्या 
तेथे कचरा ादसून येत नाही अथवा तसी तक्रारही प्राप्त झालेली नाही. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
ठाणे-बेिापूर औयायोधगि पट्टा व िोिण भवन येथे बसफेऱ्यात वाढ िरण्याबाबत 

 

(२८)  १८४८२ (२९-०४-२०१६). श्री. सांजय दत्त, श्री. हररलसांग राठोि, श्रीमती ह ्नबानू डलिफे : 
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे-बलेापूर औयायोधगक पट्टा व कोकण भवन येथील सासकीय कायाालयात येणाऱ्या डित्रबवली 
आणण बदलापूरकराींसाठश एमएमएम्ी व्यवथापनाने कल्याण, डित्रबवली, आणण बदलापूर 
सहरासाठश वेगवेगळ्या मागाावर बसरे्ऱ्या सुरुप केल्या, परींतु सदरील बससेवा तो्यात सुरुप 
असल्यान े ५० ्क्के बस रे्ऱ्यात कपात करण्यात आल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुऱ्या बस रे्ऱ्याींमुळे प्रवासाींची गदी वाढत असल्याने याबाबत सासनान ेचौकसी 
करून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२७-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही.  

सयायव्थतीत नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या पररवहन उपक्रमाकडून कल्याण, डित्रबवली 
आणण बदलापूर सहराींसाठश एकूण ६ बस मागाावर ४० बसेसच्या १८७ रे्ऱ्याींयावारे दैनींादन बससेवा 
देण्यात येत आहे. या मागाांवर सुरुप असलेल्या बस सेवेमुळे महानगरपाललकेच्या पररवहन उपक्रमास 
तो्ा होत असला तरी बसेस ककीं वा बस रे्ऱ्याींमध्ये कपात करण्यात आलेली नाही. 
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(२) कल्याण, डित्रबवली व बदलापूर ववभागात नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या पररवहन 
उपक्रमाकडून देण्यात येणाऱ्या बससेवेवर पररवहन उपक्रमास सरासरी प्रनत ककलोमी्र रुपपये     
२५ ते २७ एवढा तो्ा सहन करून बससेवा देण्यात येत आहे. 
     कल्याण, डित्रबवली आणण बदलापूर ववभागात वेगवेगळ्या मागाांवर बससेवा चाल ू ठेवत 
असताना, नवी मुींबई महानगरपाललकेच्या पररवहन उपक्रमास तो्ा सहन करावा लागत असला 
तरी या मागाांवर चालववण्यात येणाऱ्या बसेस तसेच बसरे्ऱ्याींमध्ये कपात करण्यात आलेली नाही. 
      प्रवासाींच्या मागणीनसुार वासी ते डित्रबवली या बस मागाावर २ अनतररक्त बस रे्ऱ्या, तर 
वासी त ेकल्याण मागाावर ३ अनतररक्त बस रे्ऱ्या माहे ीून, २०१६ पासून सुरुप करण्यात येणार 
असल्याच ेआयुक्त, नवी मुींबई महानगरपाललका याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातीि शासिीय-तनमशासिीय रुनणाियाांमधून रुनणसांख्येच्या  
प्रमाणात फामाालस्टची तनय ती िरण्याबाबत 

(२९)  १८५४७ (२९-०४-२०१६). श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय वैयायिीय लशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सासकीय-ननमसासकीय रुपग्णालयाींमाून रुपग्णसींख्येच्या प्रमाणात र्ामाालस्ची 
ननयुक्ती करण्यासाठश अन्न आणण और्षा प्रसासन ववभागाच्या आयकु्ताींनी ादनाींक २९ ऑक््ोबर, 
२०१३ रोीीच्या पत्रान्वये कायावाही करण्याबाबत सासनास कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(०८-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

महाववयायािये कणण ववयायापीठाांमध्ये थेट तनविणूिाांमधून ्ट िण्ट  
िौजन्सि कणण जनरि सेरेमणटरी तनविण्याबाबत 

(३०)  १८५८८ (२९-०४-२०१६). िॉ.अपूवा ्हरे : ्दनाांि १५ डिसेंबर, २०१५ रोजी सभागहृाच्या 
पटिावर ठेवण्यात किेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी रमणमाांि पाचवी मधीि प्रश्न रमण.९३५४ 
िा ्दिेल्या ्त्तराच्या सांदभाात सन्माननीय ्च् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील महाववयायालये आणण ववयायापीठाींमध्ये थे् ननवडणूकाींमाून ्ुडण्् कौव्न्सल 
आणण ीनरल सकेे्र्री ननवडण्यासींबींाी ववयायापीठ अनुदान आयोगान ेादलेल्या आदेसाच ेअनुर्षींगान े
ववचारााीन असलेली कायावाही पणुा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, ववयायापीठ अनुदान आयोगाच्या आदेसाची अींमलबीावणी करण्याबाबत सासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदरहू कायावाही केव्हापयांत होणे अपेषित त आहे ? 
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 श्री. ववनोद तावि े(०४-०७-२०१६) : (१) कायावाही सुरुप आहे. 
(२) व (३) याबाबत महाराषर सावाीननक ववयायापीठ ववाेयक, २०१६ चे क्र.१६ हे ववाेयक 
ववाीमींडळात सादर केले असून ते २१ सदयीय सींयुक्त सलमतीकड े पाठववण्यात आले आहे. 
सदरहू सलमतीन े ६ माहन्यात अहवाल सादर करावा अस े ववाानमींडळान ेठरववले आहे. सदर 
ववाेयक ववाानमींडळान ेमींीूर केल्यानींतरच महाववयायालये आणण ववयायापीठामध्ये थे् ननवडणूका 
ात्यादी बाबतची कायावाही करणे सक्य होणार आहे. 

___________ 
 

 

राज्यात नवीन महाववयायािये स रु िरण्याबाबत 
 

 

 (३१) १८५९० (२९-०४-२०१६). िॉ.अपूवा ्हरे : ताराांकित प्रश्न रमणमाांिः ११६७१ िा ्दनाांि ७ 
डिसेंबर, २०१५ रोजी ्दिेल्या ्त्तराच्या सांदभाात सन्माननीय ्च् च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर ववयायापीठ अधाननयम, १९९४ माील कलम ८२ (१) उच्च लस णाच ेसमतोल व 
समन्यायी वा्प होण्याच्यादृष्ीने ववयायापीठाींनी सवासमावसेक बहृत आराखडा तयार करून राज्य 
उच्च लस ण पररर्षदेसमोर सादर करण्याच्या सूचना सवा अकृर्षी ववयायापीठाींना सासन पररपत्रक 
ादनाींक २९ एवप्रल, २०१५ अन्वये देण्याींत आलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात नवीन महाववयायालये सुरुप करण्याच्या अनुर्षींगाने सासनान ेगठशत केलेल्या  
डॉ. नरेंि ीााव सलमतीच्या लसर्ारसीनसुार नवीन बहृत आराखड े तयार करण्याची 
ववयायापीठतरावर सुरुप असलेली कायावाही पुणा झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, सै णणक वर्षा २०१४-२०१५ व २०१५-२०१६ मध्ये र्क्त २ महाववयायालयाींना 
मान्यता देण्याींत आल्याच्या पाश्वाभुमीवर ववयायार्थयाांना प्रवसे घेण्यासाठश अडचणी उयाभ ावू नये 
म्हणून आता राज्यात ककती नवीन महाववयायालयाींना मींीुरी देण्याींत आली वा येणार आहे, 
(४) नसल्यास, उक्त प्रकरणी कायावाही केव्हापयांत होणे अपेषित त आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(१५-०७-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सदरबाबत सासनतरावर कायावाही चाल ूआहे. 
(४) ादनाींक ३१ ीुल,ै २०१६ पयांत कायावाही पूणा होणे अपेषित त आहे. 

___________ 
 

राज्यात दधू भसेळ िरणाऱ्याांवर िारवाा िरण्याबाबत 
 

 

 (३२)  १८५९५ (२९-०४-२०१६).     िॉ.अपूवा ्हरे : ताराांकित प्रश्न रमणमाांि १२९७७ िा ्दनाांि    
२१ डिसेंबर, २०१५ रोजी ्दिेल्या ्त्तराच्या सांदभाात सन्माननीय अन्न कणण औषध प्रशासन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दाुात घातक पदाथाांची भसेळ करणाऱ्याींववरुपध्दच्या कारवाई अींतगात अन्न सुर ा व 
मानके अधाननयम २०११ चे कलम ५९ मध्ये कडक लस ेची तरतुद करण्याबाबत कें ि सासनान े
गठशत केलेल्या सुाारणा सलमतीस अन्न व और्षा प्रसासनाने लसर्ारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त लसर्ारसीींच ेसवासााारण वरुपप काय आहे, तसेच लस ेचा सुााररत मसुदा 
तयार करण्याची कें ि सासनाकडील गठशत सलमतीची सुरुप असलेली कायावाही पुणा झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, लस ेचा मसुदा अींनतम झाला आहे काय, त्याचे वरुपप काय आहे व त्याची 
अींमलबीावणी केव्हापासुन होणे अपेषित त आहे, 
(४) नसल्यास, राज्यात अयायापी दाु भेसळीचे प्रकार ननदसानास येत असल्याच ेपाश्वाभुमीवर 
लहान बालके व सवासामान्य ीनतेच्या आरोग्याच्या ाहताच्यादृष्ीने सासनान े कें ि तरावर 
कोणता पाठपुरावा केला व करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापट (३०-०६-२०१६) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) अन्न सुर ा काययायातील कलम ५९ अींतगात कारावासाच्या लस ेचा कालावाी व िव्यदींडाची 
रक्कम वाढववण्याची लसर्ारस केलेली आहे. 
(३) सदर बाब कें ि सासनाकड ेप्रलींत्रबत आहे. 
(४) दाू भसेळीवर अींकुस ठेवण्यासाठश अन्न व और्षा प्रसासनान ेकें ि सासनाकड ेकलम ५९ 
मध्ये कडक लस ेची तरतुद करण्याची लसर्ारस केली आहे. 
  

___________ 
राज्यातीि टीिीकरच्या नवीन धोरणाबाबत 

 

(३३)  १८६१५ (०३-०५-२०१६). िॉ.अपूवा ्हरे : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सवा महानगरपाललका तसेच नगरपाललका हद्दीमाील ववकास आराखड्यातील आरषित त 
ीागा ्ी.डी.आर.च्या माध्यमातून ताब्यात घेण्याकररता सुााररत ाोरण ठरववण्यासाठश गठशत 
अभयास ग्ाचा अहवाल सासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अभयासग्ाच्या अहवालातील लसर्ारसी ववचारात घेऊन सासनान े् ी.डी.आर.सींबींाीच े
नवीन ाोरण ीााहर करण्यासींबींाीची सचूना ीनतेच्या हरकती मागववण्यासाठश प्रलसध्द केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ननयुक्त अधाकाऱ्याींचा अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, तसेच सदर 
ाोरण अींनतम करण्याची सासनतरावर सुरुप असलेली कायावाही पूणा झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, तयानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व सदरहु ाोरणाच े
सवासााारण वरुपप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) होय. राज्यातील मींीरू ववकास योीनाींमाील आरषित त ीागा महानगरपाललकाींना 
लमळण्यासाठश त्या ीागेचा भुसींपादन मोबदला म्हणून आरषित त  ेत्राच्या दपु्प् ा्डीआर 
देणेकरीता सासनान े अधासूचना ाद. २८/०१/२०१६ रोीी ननगालमत केली आहे. ही अधासूचना 
कोकण ववभागातील महानगरपाललका सोडून उवारीत सवा महानगरपाललकाींना लागू केली आहे. 
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असाच प्रकारचा सासन ननणाय बहृन्मुींबई महानगरपाललका सोडून कोकण ववभागातील ातर सवा 
महानगरपाललकाींना ाद. २९/०१/२०१६ च्या सासन ननणायानसुार लागू केला आहे. 
       या सासन ननणायामुळे ववकास आराखड्यामध्ये प्रताववत असलेल्या आरषित त ीागा 
सावाीननक प्रयोीनाथा महानगरपाललकाींच्या ताब्यात येण्यास मदत होणार आहे. 
(५) प्रश्न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

 

सन २०१५ च्या महस िी ववभाग वाटप तनयमाविीमध्ये स धारणा िरण्याबाबत 
(३४)  १८६२८ (०३-०५-२०१६). अॅि.तनरांजन िावडरे : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ादनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोीीच्या सासन ननणायानुसार सासन सेवेतील ग्-अ व ग्-ब 
पदावर सरळसेवनेे व पदोन्नतीन ेमहसुली ववभाग वा्प करताना ररक्त पदे ववचारात घेऊन 
गुणवत्ता यादी ककीं वा ननवडसूचीतील क्रमाींकानसुार नागपूर, अमरावती, औरींगाबाद व नालसक या 
ववभागात चक्राकार पध्दतीन ेवा्प करुपन ररक्त पदे भरल्यानींतर ननवडसूचीतील ककीं वा गुणवत्ता 
यादीतील उवाररत अधाकाऱ्याींना कोकण व पुणे ववभाग या महसुली ववभागात ननयुक्ती देण्याच े
आदेलसत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सासन ननणाय ननगालमत होण्यापूवीच्या ववभाग सींवगा वा्प ननयमावली, 
२०१० मध्ये ननयुक्तीकरीता ररक्त पदे ववचारात घेऊन गुणवत्ता यादीनुसार ककीं वा ननवडसूचीतील 
क्रमाींकानुसार राज्यातील सहाही महसुली ववभागात महसुली ववभाग वा्प करण्याची तरतूद होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सासन ननणायानुसार व नवीन आदेसानुसार नागपूर, अमरावती, औरींगाबाद, 
नालसक या ववभागातील ररक्त पदे भरल्यानींतर कोकण, पुणे या महसुली ववभागातील ररक्त पदे 
भरण्याबाबतची तरतूद सन २०१५ माील ननयमावलीमध्ये करण्यात आल्यामळेु कोकण 
ववभागातील अधाकाऱ्याींना पदोन्नतीच नाकारण्यात आल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ व माहे रे्ब्रुवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महसूली ववभाग वा्प ननयम, २०१५ च्या तरतुदीनुसार यापुढे कोकण ववभागातील 
ररक्त पदे भरली ीाणार नसल्याने ररक्त पदाींमळेु कोकण ववभागामध्ये नवनवीन योीना 
राबववण्यावर व अन्य ववकासकामाींवर त्याचा होणारा पररणाम ल ात घेता, महसूली ववभाग 
वा्प ननयम, २०१५ मध्ये सुाारणा करण्यात येऊन पुवीच्या महसुली ववभाग सींवगा वा्प ननयम, 
२०१० माील तरतुदीनसुार करण्याची मागणी कोकण व पुणे ववभागातील अधाकाऱ्याींनी सासनाकड े
माहे म,े २०१५ पासून करीत असल्याचे ादनाींक ११ रे्ब्रुवारी, २०१६ रोीी वा त्यासुमारास 
ननदसानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यानुसार सन २०१५ ची महसुली ववभाग वा्प ननयमावलीमध्ये सुाारणा 
करण्याचेदृष्ीने सासनतरावर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल् यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फिणवीस (२९-०६-२०१६) : (१) होय, ादनाींक २८.०४.२०१५ च्या अधासूचनेयावारे सूचना 
ननगालमत करण्यात आल्या आहेत. 
(२) होय. 
(३) काही ववभागातील अधाकाऱ्याींनी वत:हून पदोन्नती नाकारल्याचे ननदसानास आले आहे. 
(४) असा वरुपपाची मागणी या ववभागाकड ेप्राप्त झाली नाही. 
(५) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

प णे येथीि पाणी प रवठ्याच्या तनयोजनाबाबत 
 

(३५)  १८६६०   (२९-०४-२०१६).    श्री. जनादान चाांदरूिर, श्री. सांजय दत्त, श्री. रामहरी 
रुपनवर : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथे उन्हाळा सींपताना दरवर्षी उयाभ ावणारी पाणी ी्ंचाई ल ात घेवून पाणी पुरवठ्याच े
ननयोीन बारा माहन्याींऐवीी पींारा माहन्याींसाठश करण्याची घोर्षणा सन २०१३ मध्ये तत्कालीन 
महापाललका आयुक्त याींनी केली असल्याच ेमाहे ीानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदसानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घोर्षणेनसुार पाणी पुरवठ्याच ेननयोीन बारा माहन्याींऐवीी पींारा माहन्याींसाठश 
करण्याबाबत सासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२३-०६-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

अिोिा जजल््यातीि ववटभट्टी महासांघाच्या ववववध मागण्याांबाबत 
 

(३६)  १९२७० (२७-०४-२०१६). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवा सेतकरी वव् उत्पादक चोहोट्टा बाीार व पररसर याींनी व्ील्हाधाकारी, अकोला याींना 
वव्भट्टी सुरुप करण्याबाबत ननवेदन सादर केले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार सासन तरावर काय कायावाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अींमलबीावणी केव्हापयात होण ेअपेषित त आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (०२-०७-२०१६) : (१) चोहोट्टा बाीार सेतकरी वी् उत्पादक सींघ याींनी मा. 
पालकमींत्री अकोला याींच्याकड ेमातीच्या वामीत्वानाची रक्कम पूवावत करणे व पयाावरणववर्षयक 
अ्ी लसथील करण्याबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये ननवेदन ादले आहे. 
(२) व (३) सासनाने कुीं भार समाीातील कु्ुींबाींना त्याींच्या पारींपाररक व्यवसायासाठश प्रनत कु्ुींब 
दरवर्षी  ५००  ब्रासपयांतच्या मातीवर वालमत्वानाची सवलती ादली आहे. मातीवरील वालमत्वानाच्या 
दरात ५ वर्षाानींतर साुारणा करण्यात आली असल्यान,े सदर दर पूवावत करण्याची बाब सासनाच्या 
ववचारााीन नाही. 
(४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
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प णे येथीि िें द्र शासनाच्या माििीची ्हांद ्थान ॲन्टीबॉयटीसच्या कधथाि ज्थतीबाबत 
 

(३७) २९४७९ (०३-०६-२०१२). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय वैयायिीय लशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे येथील ाहींदुथान ॲन््ीबॉय्ीक्स कीं पनी लल. ही एकमवे कें ि सासनाच्या मालकीची 
और्षा उत्पादक कीं पनी असून या कीं पनीची आधथाक व्थती अत्यींत दयनीय असल्यान ेकीं पनीला 
मदत करण्याच्या दृष्ीने व कीं पनीत काम करणाऱ्या कामगाराींना ननयलमत व वळेेवर वेतन 
देण्याकररता सदर कीं पनीची और्षाे राज्यातील सासकीय रुपग्णालयात प्रथम प्रााान्याने 
घेण्याबाबतच ेआदेस कें ि सासनाकडून राज्य सरकारला देण्यात आल्या असून त्या अनुर्षींगान े
सासनाकड ेमुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रताव सासन तरावर ववचारााीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रतावावर सासनाने ननणाय घेतला आहे, 
(३) असल्यास, ननणायाच ेथोडक्यात वरुपप काय आहे, 
(४) अयायापपयांत ननणाय घेतला नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े (२९-०६-२०१६) : (१) व (२) ाहींदुथान अाँ्ीबायोा्क्स लल. याींनी त्याींच्या 
वत:च्या ीागेत उत्पादीत केलेली और्षाे ननववदा पध्दतीने खरेदी न करता थे् ववकत घेण्याचा 
ननणाय घेण्यात आला असून सदर ननणायास वेळोवळेी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
(३) व (४) प्रश्न उयाभ ावत नाही. 
 

___________ 
 
 
 
 
 
 

प णे ववयायापीठाच्या वसततगहृात पाण्याचा त टविा तनमााण झाल्याबाबत 
 

(३८)  ३०७९४  (०४-०८-२०१२).   श्री. अतनि भोसिे, श्री. अशोि ऊफा  भाा जगताप, श्री. हेमांत 
टििे : सन्माननीय ्च्च व तांत्र लशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे ववयायापीठाच्या वसनतगहृात राहणाऱ्या ववयायार्थयाांना माहे एवप्रल, २०१२ पासून मोठ्या 
प्रमाणात पाण्याचा तु्वडा ननमााण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकसीत काय आढळून आले व तयानसुार वसनतगहृातील ववयायार्थयाांना पाण्याची 
ी्ंचाई भासू नये म्हणून कोणती उपाययोीना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अयायाप, याबाबत कोणतीच उपाययोीना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े  (२८-०६-२०१६) : (१), (२) व (३) माहे एवप्रल, २०१२ मध्ये पूणा 
महानगरपाललकेकडून काही वेळा पाणीपुरवठा न झाल्यामुळे पाणी ी्ंचाई भासत होती, तथावप, 
आता पाणीपुरवठा सुरळीत आहे. 

___________ 
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प णे-वपांपरी धचांचवि कणण जजल््यात ३३ टिे फ्िॅट एिकयसी किां वा  
कधथािदृष्ट््या द बाि घटिाांसाठआ राडून ठेवण्याच्या प्र्तावाबाबत 

 

(३९) ४००४१ (१४-०५-२०१३). श्री.अतनि भोसिे : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पुणे-वपींपरी धचींचवड आणण व्ील््यात ३३ ्क्के फ्लॅ् एलआयसी ककीं वा आधथाकदृष्या दबुाल 
घ्काींसाठश राखून ठेवण्याचा प्रताव सासनाच्या ववचारााीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रतावावर सासनाचा ववचार पूणा झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याअनुर्षींगान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस  (११-०७-२०१६) : (१) व (२) सासनान,े राज्यातील दहा ल  व त्यापे ा 
ीात लोकसींख्या असलेल्या महानगरपाललकाींच्या (बहृन्मुींबई महानगरपाललका वगळून) ववकास 
ननयींत्रण ननयमावली मध्ये परवडणारी घरे उपलब्ा होण्यासाठश महाराषर प्रादेलसक व नगर रचना 
अधाननयम, १९६६ चे कलम ३७ अन्वये रे्रबदल करुपन त्याबाबतची अधासूचना ादनाींक 
८/११/२०१३ अन्वये ननगालमत केलेली आहे. यास काही मुयायाींबाबत दरुुपती सासनान े ादनाींक 
०३/०९/२०१५ चे अधासूचनेयावारे मींीूर केली आहे. या तरतूदीनुसार ४००० ककीं वा त्यापे ा ीात 
 ेत्राच्या भुखींडावर कोणतीही गहृननमााण योीना ककीं वा राहवास ववकास प्रकल्प राबवावयाचा 
झाल्यास त्यामध्ये मळू च्ई  ेत्र ननदेसाींकाच्या ककमान २०%  ेत्र आधथाकदृष्या दबुाल 
घ्काींसाठशची योीना (EWS) / अल्प उत्पन्न ग्ासाठशच्या योीनाींसाठश (LIG) राखीव ठेवण े
बींानकारक करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

__________ 
 

प णे महानगरपालििेन ेनमूद िेल्याप्रमाणे प्र्ताववत र्त्याच ेिेत्र िमी दाडववल्याबाबत 
 

(४०) ४२७२० (३०-०८-२०१३). श्री.अतनि भोसिे, श्री.सां्दप बाजोररया, श्री. जयांतराव जाधव,  
श्री. सतीश चव्हाण : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेन ेमाहे एवप्रल–मे, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान ीााहर केलल्या अहवालात 
नमूद केल्यानुसार ववयायमान वापरातील रत्याच े ेत्र एकूण २२,९५० हेक््र दाखववले असनू 
प्रताववत रत्याचे  ेत्र २०,१६० हेक््र दाखववले आहे म्हणीेच रत्याचे भववषयातील  ेत्र २७९० 
हेक््रने कमी झाले आहे. त्याचप्रमाणे नयाया, नाले याचे ववयायमान  ेत्र ९,१४० हेक््र असून 
प्रताववत वॉ्र बॉडीीच े ेत्र ६९६० हेक््र दाखववण्यात आले आहे, म्हणीेच भववषयातील नयाया, 
नाले याींच े ेत्र २१८० हेक््रने कमी होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावाीननक ाहताच्या दृष्ीने या गोष्ीच्या ववसींगतीवर आळा घालण्यासाठश सासन 
काही ाोरणात्मक ठोस पावले उचलणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपसील काय आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) व (२) पुणे सहराची ववकास योीना सासन ननयुक्त 
सलमतीन े सासनास मींीूरीकररता सादर केली आहे. सदर ववकास योीनेचा छाननी अहवाल 
सींचालक नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचेकडून प्राप्त झाला आहे. सासन तरावर ववकास 
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योीनेला अींनतम मींीूरी देताना छाननी सलमतीमार्ा त याची छाननी होणार आहे. छाननीच्या वेळी 
ववयायमान ीमीन वापर नकासा व प्रारूप प्रताववत ीमीन वापर नकासा या माील 
रत्याचे/पाण्याच े ेत्राच ेतर्ावतीबाबत तपासणी करण्यात येईल. तसेच आवश्यक ती कायावाही 
ववकास योीनेला मींीूरी देण्यापूवी करण्यात येईल. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
 

प णे महानगरपालििेच्या नवीन वविास कराडियात 
बऱ्याच ्ठिाणी प ररेषा दाडवविी नसल्याबाबत 

 

(४१) ४२७३० (३०-०८-२०१३). श्री.अतनि भोसिे, श्री.स्दप बाजोररया, श्री. जयवांतराव जाधव, 
श्री. सततश चव्हाण : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुण्याच्या ानतहासात सन १९६१ साली पानसते ारण रु््ल्याच्या मोठया घ्नेनींतर देखील 
पूर सदृश्य सींभाववत पररव्थतीचा गाींलभयााने ववचार न करता पुणे महानगरपाललकेच्या नवीन 
ववकास आराखडयात बऱ्याच ाठकाणी पुररेर्षा दाखववलीच गेलेली नाही, नदीचे पात्र अींदाी े
दाखववणे, ीुने ग्रीन बेल्् गायब होणे, असे प्रकार ननदसानास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सासन या ववर्षयातील तज्ञांाींची सलमती गठशत करुपन पुनववालोकन करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपसील काय आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) व (२) पुणे सहराच्या मळु हद्दीचा ववकास आराखडा 
सासनाकड ेसासन ननयुक्त सलमतीने मींीूरीकरीता सादर केला आहे. या प्रारुपप आराखींडयामध्ये 
पूररेर्षा दसाववण्याबाबत पूररेर्षा आखणीच े नकास े ीलसींपदा ववभागाींकडून प्राप्त करुपन सादर 
करण्यास महानगरपाललकेस कळववले आहे. सासन तरावर ववकास योीनेला मींीुरी देताना 
पुररेर्षा दसाववण्याबाबत आवश्यक ती वैााननक कारवाई करण्यात येईल. 
(३) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
 

प णे महानगरपालििेच्या चत थाशे्रणी म्हिा िमाचाऱ्याांना प रववण्यात 
किेल्या सािया डरेदीमध्ये ठेिेदाराने िेिेिा गैरव्यवहार 

 

(४२) ४३६४७ (२८-०८-२०१३). िॉ.(श्रीमती) नीिम गोऱ्हे : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेच्या चतथुाशे्रणी माहला कमाचाऱ्याींना पुरववण्यात आलेल्या साडया सींबींधात 
ठेकेदारान ेसहरातून खरेदी करून ीादा दरान ेपुरववल्याच ेमाहे मे, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकसी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकसीनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अयायाप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (२८-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) होय, सींबींधात ठेकेदारास पुणे महानगरपाललकेमार्ा त ीादा दरान ेत्रबले अदा करण्यात आल्याचे 
आढळून आले, ही वतुव्थती आहे. 
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(३) सींबींधात ठेकेदारास ीादा अदा करण्यात आलेली रक्कम रूपये ९,४६,७२०/-, ादनाींक २९.३.१४ 
रोीी अींनतम त्रबलामाून वसूल करण्यात आलेली आहे. 
     सदर प्रकरणी चौकसीअींती तत्काललन उपआयुक्त, कायाकारी अलभयींता व प्रसासन अधाकारी 
याींना महाराषर महानगरपाललका अधाननयम माील कलम ५६(२) अन्वये साती करण्यात आलेली 
होती. 
(४) प्रश् न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
प णे शहराच्या नव्या वविास कराडियात ववयायापीठाच्या पररसरातनू अवजि 

वाहनाांच्या वाहत िीसाठआ २४ मीटर िाांबीचा र्ता दशाववण्यात कल्याबाबत 
(४३) ४३७५४ (२८-०८-२०१३). ॲि. जयदेव गायिवाि, श्री.नरेंद्र पाटीि : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे सहराच्या नव्या ववकास आराखडयात ववयायापीठाच्या पररसरातून अवीड वाहनाींच्या 
वाहतुकीसाठश २४ मी्र लाींबीचा रता दसाववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर आराखडयास ववयायापीठाने आ ेप घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववयायापीठ पररसरातून अवीड वाहने ीाऊ नयेत म्हणून कोणती उपाययोीना 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (१२-०७-२०१६) : (१), (२) व (३) पुणे सहराच्या मूळ हद्दीच्या सुाारीत 
ववकास आराखडयामध्ये पुणे ववयायापीठाच्या सीमा लभींतीच्या कडने े२४ मी. रुपीं दीचा एचसीएम्ीआर 
(High Capacity Mass Transport Route) दसाववण्यात आला आहे. ववकास योीना 
सासनाकड ेमींीूरीकररता सादर केलेली आहे. ववकास योीनेला सासनतरावरुपन मींीूरी देताना 
उधचत ननणाय घेण्यात येईल. 

___________ 
 

म ांबा सेंरि येथीि बीकयटी चाळीच्या वविासाबाबत 
 

(४४) ४४५७८ (२८-०८-२०१३) श्री.रामनाथ मोते : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय:- 
 (१) मुींबई सेंरल येथील बीआय्ी चाळ, सी.एस.नीं. २३१ या भखुींडावर भवानी कन्रक्सन प्रा.लल. 
याींच्यामार्ा त ववकास करण्यात येणार होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववकासकाने प्रतावात खो्ी व बनाव् सींमतीपत्र ेसादर केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) मुींबई सेंरल बलेालसस रोड, भूभाग क्र. २३१ ताडदेव 
येथील बी.आय.्ी. चाळीचा ववकास ननयींत्रण ननयमावली ३३(७) अींतगात पुनववाकास 
करण्याबाबतचा ादनाींक २१.०४.२००६ रोीी मुींबई सेंरल बी.आय.्ी. चाळ सहकारी गहृननमााण 
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सींथा (प्रताववत) या गहृननमााण सींथेन े ननयुक्त केलेले वातुववसारद मे.अननल चावडा 
याींच्यामार्ा त महापाललकेला प्रताव सादर करण्यात आला होता. 
     या प्रतावाकररता सींथमेार्ा त मे. भवानी कन्रक्सन याींची ववकासक म्हणून ननयुक्ती 
करण्यात आली आहे. तथावप, सदर प्रताव महापाललकेमार्ा त अयायाप मींीूर करण्यात आला 
नाही. 
(२) मेससा भवानी कन्रक्सन याींनी सादर केलेल्या ७६० सींमतीपत्रामाील काही सींमतीपत्र ेबनाव् 
असल्याबाबतची तक्रार श्री.ादलीप दत्तात्रय साळुींखे याींनी नागपाडा पोलीस ठाणे येथे केलेली 
असल्यामळेु, नागपाडा पोलीस ठाणे याींनी त्याींच्या पत्रायावारे केलेल्या ववनींतीनुसार, एकूण ५२ 
मूळ सींमतीपत्र ेतपास कामाकररता नागपाडा पोलीस ्ेसन याींच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) सदर बोगस सींमतीपत्राींबाबत नागपाडा पोलीस ठाण्यामार्ा त गु.र.क्र. ९/२००९ अन्वये 
गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून, सदर गुन््यातील आरोपीींना अ्क करुपन त्याींचेववरुपध्द 
मा.महानगर दींडाधाकारी, २५ वे न्यायालय, माझगाींव येथे क्र. ६५७/पीडब्ल्यू/२०१० अन्वये 
दोर्षारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. सदर प्रकरण सयाय:व्थतीत न्यायप्रववषठ आहे. 

___________ 
 

अमरावती महानगरपालििेतीि समाज वविास अधधिारी याांच्याववरूध्द 
 ववभागीय चौिशी प्र्ताववत िरण्यात कल्याबाबत 

 

(४५) ४५८६४ (२०-०१-२०१४). श्री.नागो गाणार : ादनाींक २ ऑग्, २०१३ रोीी सभागहृाच्या 
प्लावर ठेवण्यात आलेल्या अताराींककत प्रश् नोत्तराींची यादी क्रमाींक ७ माील प्रश् न क्रमाींक ३०७४१ 
ला ादलेल्या उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती महानगरपाललकेतील समाी ववकास अधाकारी याींच्याववरूध्द ववभागीय चौकसी 
प्रताववत करण्यात आली असून महानगरपाललकेत अथायी वरूपात कायारत असलेल्या समूह 
सींघा्का याींच्या वेतनातून आधथाक रक्कम वसूल करण्याचे अमरावती महानगरपाललकेमार्ा त 
प्रताववत करण्यात आल्याच ेमा.मुख्यमींत्रयाींनी म्ह्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार सदरहू चौकसी पूणा होऊन पुढे काय कायावाही करण्यात आली आहे, 
(३) अयायाप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फिणवीस (२८-०६-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) चौकसीअींती अमरावती महानगरपाललकेमध्ये सुवणा ीयींती सहरी रोीगार योीनेंतगात 
सन १९९८-९९ त े२००८-०९ पयांत झालेल्या व्यवहाराींच ेववसेर्ष लेखा परर ण करण्याबाबत ादनाींक 
१२ ीुलै, २०१२ च्या सासनपत्रान्वये सींचालक, थाननक ननाी लेखा परर ा, कोकण भवन, नवी 
मुींबई याींना ववनींती केलेली होती. 

त्यानुसार सींचालक, थाननक ननाी लेखा परर ा, कोकण भवन याींनी या प्रकरणात 
प्राथलमक चौकसी करून, अहवाल सादर करण्याबाबत मुख्य लेखापरर क, अमरावती 
महानगरपाललका याींना १६ सप् े्ंबर, २०१५ च्या पत्रान्वये कळववले आहे.  
     त्यानसुार मुख्यलेखापरर क महानगरपाललका, अमरावती याींनी त्याींचे ादनाींक २५ रे्ब्रुवारी, 
२०१६ चे पत्रान्वये, चौकसी अहवाल आयुक्त, अमरावती महानगरपाललका याींचकेड ेसादर केलेला 
आहे. 
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     या चौकसी अहवालात प्रथमदसानी काही अननयलमतता आढळून आल्यामुळे आयुक्त याींनी 
ादलेल्या ननदेसानुसार १ सहाय्यक प्रकल्प अधाकारी व १ समाी ववकास अधाकारी याींना कारणे 
दाखवा नो्ीस बीावण्यात आलेली आहे. 
     सदरचा प्राथलमक लेखापरर ण अहवाल थाननक ननाी लेखापरर ा, सींचालनालय, महाराषर 
राज्य, कोकण भवन याींना पुढील कायावाहीसाठश सादर करण्यात आला असून, या प्रकरणाचा 
लवकरात लवकर ननप्ारा व्हावा या दृव्ष्ने महापाललकेकडून सतत पाठपुरावा सुरू आहे. अस े
आयुक्त, अमरावती व महानगरपाललका याींच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

___________ 
 
 

नवी म ांबातीि धोिादायि इमारतीसाठआ २.५ कणण गावठाण्याांच्या 
वविासासाठआ ४ एफएसकय देण्याची मागणी होत असल्याबाबत 

 

(४६) ४६८३५ (२०-०१-२०१४). ॲि. अतनि परब : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नवी मुींबईतील ाोकादायक ामारतीसाठश २.५ आणण गावठाण्याींच्या ववकासासाठश ४ 
एर्एसआय देण्याची मागणी नवी मुींबई महापाललकेन ेमा.मखु्यमींत्री याींचेकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच यासींदभाात मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेादनाींक १९ व २० सप् े्ंबर, २०१३ रोीी वा त्यादरम्यान 
बैठक घेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बैठकीस कोणते ननणाय घेण्यात आले आहेत, 
(४) उक्त ननणायाच्या अींमलबीावणीसाठश सासनाने कोणती उपाययोीना केली आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) यासींदभाात नवी मुींबई महानगरपाललकेन े महाराषर 
प्रादेलसक व नगर रचना अधाननयम १९६६ च्या कलम ३७ खाली सासनाचे मींीूरीसाठश प्रताव 
सादर केलेला होता. 
(२) होय. 
(३) गावठाणाींचा समूह ववकासाच्या माध्यमातून पुनववाकास साध्य करण्याच्या अनुर्षींगान ेतसेच 
लसडको याींच्या तरावरही असा गावठाण व त्यासभोवतालीच े ेत्राच्या पुनववाकासासींबींाी ाारेण 
तयार करण्याच्या दृष्ीन ेसदर दोन्ही भागातील समुहववकास प्रतावाींमध्ये सुसूत्रता राहण्याच्या 
दृष्ीने प्राान सधचव (नवव-१), उपाध्य  तथा व्यवथापक, लसडको आणण आयुक्त, बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका याींचेतरावर एकत्रत्रत बैठक घेवून रे्रबदल प्रतावाींची छाननी करून प्रताव 
सासनास सादर करण्याचे व त्याचप्रमाणे कायावाही लसडकोन ेबाींालेल्या ाोकादायक ामारतीींच्या 
पुनववाकासासाठश २.५ च्ई  ेत्र अनुजे्ञांय करणेच्या प्रतावाबाबतही करणेचे ठरलेले होते. 
(४) गावठाण व सभोवतालच्या  ेत्राचा समूह ववकासाच्या माध्यमातून ववकास करणेसाठश नवी 
मुींबई महानगरपाललेकेच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये ादनाींक ४ माचा, २०१४ रोीीच्या 
सूचनेन्वये रे्रबदल प्रताववत करणेत आलेले आहे. 
     लसडकोन े बाींालेल्या ाोकादायक ामारतीींच्या पनुववाकासासाठश २.५ च्ई  ेत्र ननदेसाींक 
मींीूर करणे सींदभाात नवी मुींबई महानगरपाललकेने सादर केलेल्या प्रतावास अनुसरून सासनान े
नवी मुींबईच्या ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमाील मींीूर रे्रबदलाची अधासचूना              
ादनाींक ४ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोीी ननगालमत केलेली आहे. 

---------------- 
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औरांगाबाद महानगरपालििा पररसरातीि ग ांठेवारी वसाहतीमध् ये  
बह मजिी इमारतीांचे झाल् याबाबत 

 

(४७)  ४९०५६ (०२-०८-२०१४). श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडित, श्री.धनांजय म ांि,े श्री.ववरमणम 
िाळे, श्री.अब्द ल्िाडान द रााणी : ादनाींक १२ डडसेंबर, २०१३ रोीी सभागहृाच्या प्लावर ठेवण्यात 
आलेल्या अताराींककत प्रश् नोत्तराची यादी क्रमाींक ९ माील प्रश्न क्रमाींक ३७१८० ला ादलेल्या 
उत्तराच्या सींदभाात सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाद महानगरपाललका पररसरातील गुींठेवारी वसाहतीमध् ये बहुमीली ामारतीच ेबाींाकाम 
झाले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर गुींठेवारी माील घरे ननयलमत करण् यासाठश सासनाने काय कायावाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, त् याचे  वरुपप काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फिणवीस (११-०७-२०१६) : (१) होय. 
(२) (३) व (४) महाराषर गुींठेवारी ववकास (ननयलमतीकरण करणे, शे्रणीवाढ व ननयींत्रण) अधाननयम, 
२००१ माील तरतूदीनुसार औरींगाबाद महानगरपाललका हे ननयोीन प्राधाकरण असल्यान े
औरींगाबाद महापाललकेकडून अधाननयमातील तरतुदी नसुार उधचत कायावाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

 मनमाि व देवळािी िॅम् प (जज. नालशि) येथे ताि िा रमणीिा सांि िाांना मांज री देण् याबाबत 
 

(४८)  ४९४७७ (२३-०६-२०१४). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.किरण पावसिर, श्री.अतनि भोसिे, 
श्री.अब्द ल्िाडान द रााणी : सन्माननीय करमणिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मनमाड व देवळाली कॅम् प (व्ी. नालसक) येथे खास बाब म् हणून तालुका क्रीडा सींकुलाींना 
मींीुरी देण् याची मागणी  थाननक लोकप्रनतननाीींनी माहे ीानेवारी, २०१४ मध् ये वा त् यादरम् यान 
सासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अयायाप कोणतीही कायावाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावि े(२३-०७-२०१४) : (१) होय. 
(२) मनमाड तालकुा क्रीडा सींकुलाचे बाींाकाम नाींदगाव येथील ग् क्र. २७/७५५ व माील १.०० 
हेक््र ीागेवर सुरुप असून सदर काम अींनतम ्प्प्यात आहे. 

नालसक व्ील््यातील देवळाली कॅम्प या तालकुा क्रीडा सींकुलाच े बाींाकाम नालसक 
व्ील््यातील सय्यद वपींप्री येथे ग् नीं. १०७७ व १०२७ येथे एकूण ३.६३ हेक््र ीागेवर सुरुप 
असून सदर काम अींनतम ्प्प्यात सुरुप आहे. 
(३) प्रश्न उयाभ ावत नाही. 

___________ 
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ववभागीय रमणीिा सांि िे असणाऱ्या शहराांमध्ये जजल्हा रमणीिा सांि िाांना मान्यता देणेबाबत 
 

(४९)  ४९४८७ (२३-०६-२०१४).   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अतनि भोसिे, श्री.अब्द ल्िाडान 
द रााणी : सन्माननीय करमणिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववभागीय क्रीडा सींकुले असणाऱ्या सहराींमध्ये व्ील्हा क्रीडा सींकुलाींना मान्यता देणेबाबत 
सासनाने माहे नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान ाोरणात्मक ननणाय घेतला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, नालसक येथील व्ील्हा क्रीडा सींकुलाचा प्रताव माहे माचा, २०१४ पयांत सासनाकड े
मींीुरीसाठश प्रलींत्रबत असल्याच ेननदसानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग २ बाबत सासनामार्ा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अयायाप कोणतीही कायावाही केलेली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 
श्री. ववनोद तावि े (२३-०७-२०१४) : (१) हे अींसत: खरे आहे राज्य क्रीडा ववकास सलमतीच्या 
बैठकीत ववभागाच्या ाठकाणी व्ील्हा क्रीडा सींकुल उभारण्यास तत्वत: मान्य करण्यात आले व 
त्यानुसार सासनास प्रताव सादर करावा अस ेठरले. 
(२), (३) व (४) त्या अनुर्षींगान ेसींचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे याींच्याकडून सासनास प्रताव 
प्राप्त झाला आहे. ववभागाच्या ाठकाणी व्ील्हा क्रीडा सींकुले उभारण्यास मान्यता देण्याची बाब 
सासनाच्या ववचारााीन आहे. 
 

___________ 
 

 

ववदभाातीि लसििसेिग्र् ताांसाठआ िागा रुन णाियात लसििसेि 
 गभाजि पररिण प्रयोगशाळा ्भारण् याबाबत 

 
 

(५०)  ५१३३४ (२३-०७-२०१४).  श्री.हररलसांग राठोि : सन्माननीय  वयैायिीय लशिण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाातील लसकलसेलग्र ताींसाठश गभाील परी णाची सुववाा असून देखील मेडीकल आणण 
मेयो येथील लसकलसेलग्र ताींना मुींबईमध् ये पाठववण् यात येत असल् याची बाब माहे माचा, २०१४ 
मध् ये वा त् या दरम् यान ननदसानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, डागा रुपग् णालयात लसकलसले गभाील परर ण प्रयोगसाळा उभारण् याबाबतच् या 
मागणीचा प्र ताव मा.आरोग् य मींत्री याींना सादर करण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत कोणती कायावाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(२९-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे अींसत: खरे आहे. डागा रुपग्णालयात लसकलसेल गभाील परर ण प्रयोगसाळा 
उभारण्याबाबतचा प्रताव आयुक्त (कु्ूींब कल्याण)  व अलभयान सींचालक, राषरीय आरोग्य 
अलभयान, मुींबई याींना डागा मतृी सासकीय त्री व बाल रुपग्णालय, नागपूर याींच्याकडून सादर 
झाला आहे. 
(३) नागपूर येथे लसकलसेल गभाील परर ण कें ि उभारण्यासाठशच्या प्रतावाला सन २०१४-१५ 
च्या प्रकल्प अींमलबीावणी आराखड्यामध्ये कें ि सासनाची मींीूरी प्राप्त झाली आहे. सदरच े
गभाील परर ण कें ि डागा मतृी सासकीय त्री व बाल रुपग्णालय, नागपूर येथे थापन 
करण्याबाबत ननव्श्चत करण्यात आले असून सदर गभाील परर ण कें िासाठश लागणारी आवश्यक 
यींत्रसामुग्री व सााहत्याची खरेदी प्रकक्रया सुरुप आहे. 
(४) प्रश्न उयाभ ावत नाही. 

___________ 

   
 

ववधान भवन :  
म ांबा. 

  ्त्तमलसांग चव्हाण 
सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

मुिणपूवा सवा प्रककया महाराषर ववाानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 
मुिण: सासकीय मध्यवती मुिणालय, मुींबई. 


