
  
 अताांराकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी 

  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (पावसाळी) अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  
 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

हुतात् मा ईाक िोतवाय याां या  मारिा या दरुाव  ेबाबत 
  
 

(१)  २७४६ (१०-०४-२०१५).   श्री.जगन्ना  शशांदे, श्री.अब्दलु्याखान दरुााणी, श्री.किरण 
पावसिर :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरबाड, (जि.ठाणे) तालुक् यातील धस  गडा् या पाय याशी ी बोरडाडी ये े लसले या तुता मा 
भाई कोतडाल स् मारकाची   ुीशी ी लालेली लस न, स र बधल ानास ७० डर्षे उल  ्न गे यानींतरती 
स् मारकापय त िा यास नी् डाींबरी रस् ताती बाीं् यात ेलेला नाती, ते खरे ेते काय, 
(२) मुरबाड, किीत, शी ताप र, ब लाप र, लींबरना , क याण या तालुक् यात न रतीतीडर्ष  २ 
िानेडारीला क्ाींतीज् योतीसाठय येणारे  ेशी रतीेमी नागरीक ड शी ालेय े ण मतादडयायालयीन 
दडयाया या ना शी ासना् या लनास्  मेु े लनेक लडचणीींचा सामना करीत िाड ेलागत,े ते ती खरे 
ेते काय, 
(३) लस यास, या स् मारका् या कठकाणी  ेशी भक् त नागरीक, दडयाया   याींना िाता याड े ड 
 याीं् या बली ानात न स्  ुत  धम ेल लशी ा प  तीने सोयी-सुदड्ा उपलब् ्  कुनन  ेणेबाबत 
शी ासनाने कोणती उपाययोिना केली डा कर यात येत ेते ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-०६-२०१६) : (१) ड (२) तोय,  ते खरे ेते. स र के्षत्र धभमाशी ींकर 
लभयारय-२ डन्यिीड दडभाग, पुणे याींच ेलध्नस्त लस न स र डनके्षत्रामये कें द्र शी ासना्या 
परडानगी धशी डाय डाींबरी रस्ता तोऊ शी कत नाती, लसे डनपररके्षत्र लध्कारी,  धभमाशी ींकर, 
लभयारय-२ याींनी क दडले ेते. 
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(३) राज्यातील ग्रामीण के्षत्रात  ोर व्यक्तीींची स्मारके उभारयाबाबत सामान्य रतीशी ासन 
दडभागा्या क नाींक १२ िानेडारी, २०१६ ्या शी ासन ननणीयानुसार मागी शी ीक तड ेदडतीत केली 
ेतेत. या लनुर्षींगाने राज्यातील ग्रामीण के्षत्रात  ोर व्यक्तीींची स्मारके उभारणेबाबत सामान्य 
रतीशी ासन दडभागा्या मागी शी ीक तडानसुार स्मारके उभारणे/ ुुनस्ती करणे या सीं भाीत 
्ोरणामक ननणीय घेणे ेडश्यक ेते. या लनुर्षींगाने दडभागाचे ्ोरण दडतीत करयाच े
रतीस्तादडत ेते. स र ्ोरण लींनतम लायानींतर स र स्मारका्या कठकाणी सोयी-सुदड्ा 
उपलब्् कुनन  ेयाबाबतची कायीडाती करयात येईल. 

___________ 
 

शायेय शशक्षण ववईागाचा ददनाांि ११ नोव्हेंबर, २०११ चा शासन तनणाय  
आददवासी ववईागाया यागू िरण्याबाबत 

  

(२)  ६१३४ (२३-०४-२०१५). डॉ.अपवूा दहरे : सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शी ालेय धशी क्षण दडभागाचा बी.ए, बी.एङ प डी्ारक लरतीधशी क्षक्षत रतीा धमक धशी क्षकाींना 
रतीधशी क्षक्षत धशी क्षकाींची डेतनशे्रणी लाग  करयासींबी्ं ीचा क नाींक ११ नोव्तेंबर, २०११ चा शी ासन 
ननणीय ेक डासी दडभागास लाग  करयासींबीं्ीचे रतीकरण मा.उ्च न्यायालय खींडपीठ, नागप र 
ये े न्यायरतीदडष् ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, क नाींक ११ नोव्तेंबर, २०११ चा शी ालेय धशी क्षण दडभागाचा शी ासन ननणीय 
ेक डासी दडकास दडभागाला लाग  करणेसींबीं्ी्या रतीकरणी मा.उ्च न्यायालय खींडपीठ नागप र 
याींचेकड न लींनतम सुनाडणी तोऊन े ेशी  पारीत करयात ेले, ते खरे ेते काय, 
(३) लसयास, यानुर्षींगान ेशी ासनाकड न कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-०७-२०१६) : (१) ड (२) ते खरे ेते. 
(३) रतीा धमक शी ा ाींम्ील बी.एड लतीता्ारक धशी क्षकाींना रतीधशी क्षक्षत समि न याींना डी.एड ची 
डेतनशे्रणी  ेयाबाबतचा रतीस्ताड दडत दडभागास क नाींक १५/१०/२०१५ रोिी सा र करयात 
ेला तोता. दडत दडभागाने माधगतलेली माकतती उपलब्् कुनन  ेणेची कायीडाती सुुन ेते. 

___________ 
 

वनजशमनीवर झायेयी अततक्रमण े
  

(३)  ८४१४ (३१-०७-२०१५). श्री.माणणिराव ठािरे, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सन २००८ पास न डन तक् क काययायाची लींमलबिाडणी कर यात येत ेते, ते 
खरे ेते काय, 
(२) लस यास,  यामु े या काययाया् या लाभापास न डनके्षत्रातील ेक डासी डींधचत राकतले 
े ण लनतक्मण्ारकाींनी मोठ्या रतीमाणाडर डन िधमनी ब काड याची माकतती नन शी ीनास 
ेली, ते ती खरे ेते काय, 
(३) लस यास, डनिधमनीडर लनतक्मणे कर यादडुन  कोणती कारडाई केली डा करयात 
येत ेते, 
(४)  नस यास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 



दड.प. ६ (3) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०३-२०१६) :(१) तोय. 
(२) नाती. 
   लनुस धचत िमाती ड इतर पारींपाररक डनननडासी (डनतक्काींची मान्यता) लध्ननयम, २००६ 
लन्डये मुख्यडकेरून डनात रातणारे ड उपजिदडके्या खऱ्याखुऱ्या गरिाींसाठय डनाडर ककीं डा 
डन िधमनीडर लडलींब न लसणारे ड क नाींक १३ डडसेंबर, २००५ प ड  डनात रातणारे लनुस धचत 
िमाती ड याप ड  ककमान ३ दपढयाींपास न (७५ डर्षे) डनात रातणारे इतर पारींपाररक डनननडासी 
याींनाच डनतक्क  ाड ेमींि र करयात येतात. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
(४) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

शासिीय अनुदातनत आश्रमशाळेतीय प्रयांबबत मागण्याांबाबत 
 
(४)  ९८८० (२९-०७-२०१५).   डॉ.अपूवा दहरे :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शी ासकीय लनु ाननत ेश्रमशी ा ेतील कमीचा-याींना सरसक् डररष ठ ड ननडडशे्रणी धम ाडी 
इ.रतीलींबबत रतीश् न ड समस् याींच े ननराकरण व् ताडे, म् तण न लोकरतीनतनन्ी (नाधशी क) याींनी 
मा.ेक डासी दडकास मींत्री याींचेकड े क नाींक ८ नोव् तेंबर, २०१४ रोिी पत्रायाडारे मागणी केलेली 
ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लस यास, रतीश् नोक् त माग याींबाबत कोणता ननणीय घे यात ेला डा येत ेते, 
(३) नस यास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०७-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) शी ासन पत्र क्. दडपे-२०१५/ रती.क्.४५/का.११ क नाींक ४ सप् े्ंबर, २०१५ लन्डये सडी लपर 
ेयुक्त ड रतीकप कायाीलये याींना राज्यात लनु ाननत ेश्रमशी ा ात कायीरत कमीचाऱ्याींना 
भदडषय ननडाीत नन्ी खात ेक्माींक रतीकपननताय  ेयात येत लसयाने लन्य रतीकपात ब ली 
लालेया कमीचाऱ्याींस स रचे क्माींक पुन्ता पुन्ता ब लयास भाग पड न रतीशी ासकीय ड ेध ीक 
लडचणी उयाभ ाड  नये, यासाठय लनु ाननत ेश्रमशी ा ेत कायीरत कमीचाऱ्याींना भदडषय ननडाीत 
नन्ी खाते क्माींक लपर ेयुक्त ननताय  ेयात याडते ड सींबींध्त कमीचाऱ्याींची लन्य लपर 
ेयुक्त के्षत्रात ब ली लायास मागील क्माींकच पुढे चालु ठेडाडेत, लशी ा स चना क या ेतेत. 
     ेक डासी दडकास दडभागा्या राज्यस्तरीय कक्डा स्प्ा ना कक्डा राज्यस्तरीय स्प्ा चा 
 िाी  ेयात ेलेला लस न ेक डासी दडकास दडभागाने ेयोजित केलेया शी ालेय कक्डा 
स्प्ा मये सतभागी तोणारे खे ाडु २५ डाढीड कक्डा गुण सडलतीसाठय तसेच स र स्प्ेमये 
प क रतीाप्त करणारे खे ाड  शी ासन सेडेत ख ेाड ींना नोकरीसाठय ठेडलेया ५ ्क्के ेरक्षणा्या 
सडलतीसाठय पात्र ठरतील, लसा शी ासन ननणीय ननगीधमत केला ेते. 
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     ेक डासी दडकास दडभाग, शी ासन ननणीय क्. लींननओ-२०१२/रती.क्.१३/का.११ क नाींक २२ 
नोव्तेंबर, २०१२ लन्डये ेक डासी दडकास दडभागातील स्डयींसेडी सींस् ामा ी त चालदडयात 
येणाऱ्या लनु ाननत ेश्रमशी ा ेतील १०० ्क्के लनु ाननत प ाींडरील धशी क्षक ड धशी क्षकेतर 
कमीचाऱ्याींसाठय पररभादर्षत लींशी  ान ननडृती डेतन योिना लाग  करयात ेलेली ेते 
यानुसार रतीकप ननताय कमीचाऱ्याींची लींशी  ानाची रक्कम कपात करयात ेलेली लस न 
सींबींध्त लपर ेयुक्त स्तराडर स रची माकतती सींकलीत करून ठेडयात ेली ेते. 
     शी ासकीय/लनु ाननत ेश्रमशी ा ा ये ील कमीचाऱ्याींना ५ व्या डेतन ेयोगानुसार १५ 
्क्के  रान ेरतीोसातन भता ल ा केला िातो. तो ६ व्या डेतन ेयोगानुसार कमाल मयाी ा 
७०००/- रू.  ेयाबाबतचा ननणीय लालेला नाती. 
     शी ासकीय/ लनु ाननत ेश्रमशी ा ाींतील कमीचाऱ्याींना डेतनशे्रणी  ेयात येते ती सरसक् 
डररषठ ड ननडडशे्रणी लागु लसलेया कमीचाऱ्याींना पुढील ्प्पा गतृीत ्रून  ेयाची बाब 
दडचारा्ीन ेते. 
      धशी क्षण ड डसनतगतृ दडभाग डेग ा करयाबाबतचा रतीस्ताड शी ासन स्तराडर दडचारा्ीन 
नाती. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

रायगड जजल््यातीय भ्रष्ट्ट व दोषी अधधिाऱयाांवर िारवाक िरण्याबाबत 
 

(५)  ११९८७ (२१-१२-२०१५). प्रा.जोगेन्र िवाड े: सन्माननीय महसूय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जि्यातील मतस ल दडभागात लाचलचुपत रतीनतबीं्क काययायाींतगीत गुन्ता  ाखल 
लालेया तसेच दडभागीय चौकशी ीत  ोर्षी ठरलेया ड ननलींबबत लालेया लध्कारी ड कमीचारी 
याीं्याडर ककरको  कारडाई कुनन याींना सेडेत पुन:स् ादपत केयानींतर प ोन्नती  ेयात 
ेली, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, मागील १० डर्षाीत लाचलुचपत रतीनतबीं्क काययायाींतगीत ककती ड कोणत े
लध्कारी ड कमीचाऱ्याींडर गुन्ते  ाखल लाले ेतेत तसेच दडभागीय चौकशी ीत ककती  ड 
कोणया लध्कारी ड कमीचारी याींना  ोर्षी ठरदडयात ेले ड नींतर ककरको  कारडाई कुनन 
कायीकारी प  डा प ोन्नती  ेयात ेली, 
(३) लसयास, स र भ्रष् डा  ोर्षी लध्काऱ्याींना पुन:स् ादपत कुनन प ोन्नती  ेयामागील 
कारणे काय ेतेत, 
(४) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली ेते काय, 
(५) लसयास, लशी ा रतीकारे भ्रष् ड  ोर्षी लध्काऱ्याींना प ोन्नती क याने तसेच कायीकारी 
प ाडर पुन:स् ादपत केयाने रतीा धमकपणाने काम करणाऱ्या कमीचाऱ्याींचे मनो्ैयी ख् चीकरण 
तोत लसयान े उक्त भ्रष् कमीचाऱ्याींडर कारडाई करयाबाबत तसेच याीं्याडर ककरको  
कारडाई कुनन याींना पाठयशी ी ्रणा-या डररषठ लध्काऱ्याींडर कोणती कारडाई केली डा 
करयात येत ेते, 
(६) नसयास दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटीय (२२-०७-२०१६) : (१) लशी ी बाब नन शी ीनास ेली नाती. 
(२), (३), (४), (५) ड (६) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
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पुण् यात िायवा सशमतीची बकठि णेण् यात आल् याबाबत 
  

(६)  १२३५३ (२२-१२-२०१५).   श्री.अतनय ईोसये, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत टिये, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंर पाटीय, श्री.ख्वाजा बेग, श्रीमती ववद्या चव्हाण, अॅड.राहुय 
नावेिर :   सन्माननीय जयसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु यात माते सगस् ्, २०१५ मये डा या रम्यान कालडा सधमतीची बैठक घे यात ेली, 
ते खरे ेते काय, 
(२) लस यास, स र बैठकीत कोणकोणते ननणीय घे यात ेले ड  यानसुार शी ासनान ेकोणती 
कायीडाती केली डा कर यात येत ेते, 
(३) नस यास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (०८-०७-२०१६) : (१) तोय, कालडा सलागार सधमतीची बैठक क नाींक २२ 
सगस््, २०१५ रोिी सींपन्न लाली ेते. 
(२) स र बैठकीमये घेयात ेलेले ननणीय ड यानुसार करयात ेलेया कायीडातीचा 
तपशी ील खालीलरतीमाणे ेते. 
ल. 
क्. 

बैठकीमये घेयात ेलेले ननणीय दडभागामा ी त करयात 
ेलेली कायीडाती 

१. 
 

सयायजस् तीत खरीप तींगामामये ताती ेलेली दपके 
डाया िाऊ नये म्तणुन खरीपच े ेडतीन  ेयात येत 
लसयाच े साींधगतले. तसेच खडकडासला रतीणालीमये 
उडीररत ेडतीन प णी करयासाठय १.०० ्ी.एम.सी. पाणी 
डापर करून ेठ क डसाींमये ेडतीन पुणी कराडे. 

खरीपातील ेडतीन प णी 
करयात ेले ेते. 
 

२. 
 

चासकमान रतीकपा्या चाल  खरीप ेडतीनासाठय यापुढे 
१.५० क्.एम.सी. पाणी डापर तोणार ेते. स रील 
ेडतीन का्ेकोरपणे पायाच े ननयींत्रण करून पुणी 
करयात याडे. 

खरीपातील ेडतीन प णी 
करयात ेले ेते. 

३. 
 

ेडतीन चाल  लसताींना लनध्कृत पाणी उपश्याडर 
कारडाई कराडी. स रील कारडाई करयासाठय पोलीस 
खात,े दडयायुत मींड  ड िलसींप ा दडभाग याींनी 
सींयुक्तररया कारडाई कराडी. िलसींप ा खायान े
लनध्कृत उपसा बीं  करयासाठय भरारी प क नेमाडे. 

भरारी प काची नेमण क 
जिताध्कारी, पुणे याींनी केलेली 
ेते. 
 

४. 
 

मुींढडा िॅकडेल सुरू करयाची चाचणी (Trial) घेयात 
याडी. 
 

पुणे मतानगरपाधलकेमा ी त 
राबदडयात येत लसलेया 
मुींढडा िॅकडेल सरुू करयाची 
चाचणी (Trial) क नाींक १ 
सक््ोबर, २०१५ रोिी घेयात 
ेलेली ेते. 
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५. 
 

पाडसा याचा काती कालाड्ी बाकी ेते यामु े तुताीस 
पुणे शी तरा्या रतीचधलत डापरात (१२५० एम.एल.डी.) 
पाणी कपात करयात येऊ नये. १५ क डसाींनी पुनश् च: 
दडचार करयात येईल. 
 

स र्या ननणीयानुसार 
खडकडासला रतीकपात न पुणे 
शी तर पाणी पुरडठ्यामये 
कोणतीती कपात करयात ेली 
नाती. त ादप पुण े
मतानगरपाधलकेमा ी त क नाींक 
८/९/२०१५ पास न शी तर पाणी 
पुरडठ्यामये कपात करयात 
येऊन एक क डसाेड 
पाणीपुरडठा करयात येत ेते. 
 

(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
___________ 

 

शेतिरी आत्महत्याांमागीय मानशसि िारणे शोधण्यासाठी शासनाने िां त्राटी पध्दतीन े
मानसोपचारतज्ज्ाांची तनयुक्ती िरण्याबाबत 

 

(७)  १२८९६ (२२-१२-२०१५). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्ा  ईाक जगताप, श्रीमती हुनबान ू
खशयरे्, श्री.आनांदराव पाटीय, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सुईाष झाांबड, : सन्माननीय सावाजतनि 
आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शी ेतकरी ेमतयाींमागील मानधसक कारणे शी ो्यासाठय कीं त्रा्ी प तीन े
मानसोपचारतज््ाींची ननयुक्ती करयाचा ननणीय साडीिननक ेरोग्य मींत्री मतो याींनी घेतयाच े
माते सक््ोबर, २०१५ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त रतीकरणी शी ासनान ेकोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (०५/०७/२०१६) : (१) ते खरे ेते. 
(२) राज्यातील मराठडाडा ड दड भाीतील औरींगाबा , िालना, कतींगोली, बीड, नाीं ेड, लातुर, 
लकोला, यडतमा , डाधशी म, परभणी, उस्मानाबा , लमराडती, बुलढाणा ड ड्ाी लशी ा एक ण 
१४ जि्याींमये सडी शी ेतकऱ्याींना शी ाश्डत ेरोग्य सेडा ड समुप ेशी न  ेयासाठय रतीेरणा 
रतीकप सुुन करयात ेला ेते. 
     पाच जि्यात जिता मानधसक ेरोग्य कायीक्माींतगीत तीन मानसोपचार त्ाींची 
कीं त्रा्ी प े भरलेली ेतेत. तसेच रतीेरणा रतीकप कायीक्माींतगीत शी ेतकऱ्याीं्या ेमतया 
रोखयासाठय कीं त्रा्ी प तीडर एक ण ९ प ाींपैकी समुप ेशी नत्ाींची (मानसोपचारत्ाींची) ०५ 
प े भरयात ेली ेतेत ड उडीरीत ०४ प े भरयाची कायीडाती सुुन ेते. 
(३) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
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 बायेवाडी (ता.औांध, जज.पुणे) ये ीय वाणेर र्ाटयाजवळी वकृ्ष तोड  ाांबववण्याबाबत 
 

(८) १४२६६ (०५-०५-२०११). डॉ. सुधीर ताांब:े सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) बालेडाडी (ता.औी्ं , जि.पुणे) ये ील डाणेर  ा्यािड  मोठया रतीमाणात लडै् डकृ्ष तोड 
करयात येत लसयाच ेमाते िानेडारी, २०११ मये डा या रम्यान ेढ  न ेले, ते खरे 
ेते काय,  
(२) लसयास, या रतीकरणी चौकशी ी करयात ेली ेते काय, 
(३) लसयास, चौकशी ीत काय ेढ  न ेले ड यानुसार डकृ्षतोड करणाऱ्याींडर कारडाई 
करयाबाबत तसेच पुढे भदडषयात लशी ारतीकारे डकृ्ष तोड  ाींबदडयासाठय शी ासनान े कोणती 
कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
श्री. देवेंर र्डणवीस  (१३-०७-२०१६) : (१) ते खरे ेते. 
     पुणे मतानगरपाधलकेमा ी त स.नीं.१२६/१, बाणेर, पुणे ये ील िागेची क नाींक १८ डडसेंबर, 
२०१० रोिी पातणी केली लसता, एक ण ३५ डकृ्ष लनध्कृतपणे तोडले लसयाच े नन शी ीनास 
ेलेले ेते. 
(२) ड (३) तोय. 
     सींबींध्ताींना मताराषर (नागरी के्षत्र) लाडाींचे सींरक्षण ड ितन लध्ननयम, १९७५ म्ील 
तरतु ीनुसार क नाींक २७ िानेडारी, २०११ रोिी नो्ीस पाठदडयात ेलेली तोती. 
     स रत  रतीकरणी म.े ज्युडडधशी लल मॅिेस्रे् डगी १, पुणे मतानगरपाधलका न्यायालय ये  े
 ाडा क्. ेरसीसी/२९/२०११  ाखल करयात ेलेला लस न, सयाय:जस् तीत रतीकरण 
न्यायरतीदडषठ ेते. 
(४) रतीश् न उयाभ ाडत नाती.        

___________ 
 

नाशशिमध्ये मेरो रेल्वे किां वा बीआरटीएस प्रणायी योजना अांमयात आणणेबाबत 
 

(९)  १४३९८ (२३-०२-२०१५). डॉ.अपूवा दहरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) नाधशी क शी तरातील डातनाींची डाढती सींख्या, डाततुक कोंडी, पाकक ग, रती रु्षण, डे  े ण 
पैशी ाींचा लपव्यय या सडा डर पररणामकारक उपाय म्तण न मेरो रेडे ककीं डा बीेर्ीएस ता 
सक्षम उपाय लसयाच ेेयडीडीपी सींस् ेन ेकेलेया सडेक्षणानुसार क नाींक ९ सगस््, २०१५ 
रोिी डा यासमुारास नन शी ीनास ेले, ते खरे ेते काय, 

(२) लसयास, शी तराचा लपा्याने तोत लसलेला दडस्तार, डाढीड लोकसींख्येचा भार सतन 
करयास सयायाच े रस्ते े ण डाततुक व्यडस् ा लपुरी ठरत लसयाने तसचे भदडषयात ती 
समस्या लध्कच तीव्र तोणार लसयाने सक्षम डाततुक व्यडस् ा उभी करयाची ेडश्यकता 
शी ासनाचे नन शी ीनास ेली ेते काय, 
(३) लसयास, सक्षम डाततुक व्यडस् ेलींतगीत डाततकुीची कोंडी कमी कुनन पररडतन व्यडस् ा 
गतीमान करयासाठय सडो तम पयाीय म्तण न मेरो डा बस रॅदपड राजन्ल् धसस््ीम 
(बीेर्ीएस) ती रतीणाली कायाीजन्डत करयासीं भाीत शी ासनाची भ धमका काय ेते , 
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(४) सु्ारीत दडकास ेराखडयातील तरतु ीनुसार नाधशी क शी तराचा सडीकर्ष डाततकु ेराखडा 
तयार करयाच े लनुर्षींगान े नाधशी क मतानगरपाधलका के्षत्राची सु् ाररत दडकास योिना तयार 
करयाची रतीगतीप ाडर लसलेली कायीडाती पुणी लाली ेते काय, याबाबत कोणती कायीडाती 
करयात ेली, 
(५) सु्ाररत दडकास योिनेचा रतीाुनप ेराखडा लयायाप िाकतर लाला नसयास, उक्त 
कायीडाती केव्तापय त तोणे लपेक्षक्षत ेते, 
(६) नाधशी क मतानगरातील डारींडार तोणारी डाततुक कोंडीची समस्या  रु व्ताडी, म्तण न 
बाीं्यात ेलेया उड्डाणपुलाच ेननयोिन चुकयाने ्या समस्येत घ् तोयाऐडिी डाततकु 
कोंडीच ेरतीमाण रतीचींड डाढ न, लपघाताीं्या सींख्येतती डाढ लायान ेमेरो रेडे डा बीेर्ीएस 
रतीणालीची ेडश्यकता शी ासनाचे नन शी ीनास ेली ेते काय, 
(७) लसयास, डाततुक कोंडी्या समस्येने त्रस्त नाधशी ककराींना क लासा  ेयाचे दृष्ीन े
याबाबत शी ासन कोणता ननणीय घेणार ेते ? 

श्री. देवेंर र्डणवीस (१६-०७-२०१६) : (१) (२) ड (३) 
      रतीा धमक लभयासानुसार ेय.्ी.डी.पी. याींनी बी.ेर.्ी.एस. पयाीय सुचदडला ेते. 
नाधशी क शी तराचा डाढता दडस्तार दडचारात घेऊन सक्षम डाततुक व्यडस् ा उभी करया्या 
दृष्ीकोनात न सड कर्ष डाततकु ेराखडा करयाची रतीकक्या सुुन करयात ेली. याकरीता 
मतानगरपाधलकेमा ी त ननदड ा रतीकक्या राबदडयात येऊन लबीन मास राींन्सी् कीं पनी धल., नडी 
क ली याींची नमेण क करयात ेली. स र सींस् ेमा ी त सड कर्ष डाततुक ेराखडा तयार 
लायानींतर डाततुक व्यडस् ेसाठय सचुदडयात येणाऱ्या उपाययोिनाींबाबत सक्षम स्तराडर 
पुढील कायीडाती करयाच ेरतीस्तादडत ेते. 
(४) ड (५) नाधशी क मतानगरपाधलका के्षत्राची सु्ाररत दडकास योिना तयार करयाची 
कायीडाती रतीगती प ाडर ेते. 
(६) ड (७) नाधशी क शी तरासाठय सड कर्ष डातत क ेराखडा तयार लायानींतर डाततुक 
व्यडस् ेबाबत्या सुयोग्य पयाीयबद्दल कायीडाती करयाचे रतीस्तादडत ेते. 

___________ 
 

राज्जयातीय नाशशि शहरात बीपीओ उद्योग  ापन िरण्यास होत असयेया ववयांब 
 

 

(१०) १४४०५ (२३-१२-२०१५). डॉ.अपूवा दहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नाधशी क यासारख्या शी तरात तसेच ग्रामीण ड ननमशी तरी भागात बबिनेस रतीोसेस 
ेऊ् सोधस ग (बी.पी.ओ.) उयायोगाींची स् ापना करणे शी क्य व्ताडे, यालनुर्षींगाने राज्यात नडीन 
माकतती तींत्र्ान, माकतती तींत्र्ान सताय्यभुत सेडा ्ोरण -२०१५ ्या ेखणीची सुुन लसलेली 
कायीडाती प णी लाली ेते काय, 
(२) लसयास, उक्त ्ोरणाचा रतीाुनप मसु ा तयार करयात येऊन, दडदड् दडभागाकड न 
मागदडयात ेलेले लधभरतीाय शी ासनास रतीाप्त लाले ेतेत काय, 
(३) लसयास, यालनुर्षींगान ेकोणता ननणीय घेयात ेला, ्ोरणाचे ड रतीाप्त लधभरतीायाींच े
सडीसा्ारण स्डुनप काय ेते, 
(४) नसयास, स रील कायीडाती केव्तापय त प णी तोणे लपेक्षक्षत ेते ? 
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श्री. सुईाष देसाक (१०-०३-२०१६) : (१) तेोय. 
(२) तोय. 
   दडदड् दडभागाचे मागदडयात ेलेले लधभरतीाय ड याडरील उयायोग दडभागाचे लधभरतीाय 
याची पडता णी करून, यालनरु्षींगाने ्ोरणामये समउधचत सु् ारणा करून, मताराषराच े
माकतती तींत्र्ान ड माकतती तींत्र्ान सताय्यभ त सेडा ्ोरण-२०१५, शी ासन ननणीय क्. 
ेय्ीपी-२०१३/ रती.क्.२६५/उयायोग-२, क नाींक २५ सगस््, २०१५ रोिी िातीर करयात ेले. 
(३) नडीन माकतती तींत्र्ान/माकतती तींत्र्ान सताय्यभ त सेडा ्ोरण-२०१५ मये खालील 
बाबीींचा समाडेशी  ेते. 
 माकतती तींत्र्ान उयायानाींसाठय तरत  ी े ण रतीोसातन.े 
 माकतती तींत्र्ान घ्काींसाठय तरत  ी े ण रतीोसातन.े 
 ॲननमेशी न, जव्तज्युलल इ ेक््स, गेधमींग े ण कॉधमक्स (ए.व्ती.िी.सी.) या के्षत्राचा 

दडकास. 
 ग्रामीण ड ननमशी तरी भागात बबलनेस रतीोसेस ेऊ् सोधस ग (बी.पी.ओ.) उपक्माींचे 

रतीडतीन इनक्युबेशी न सेडेचा दडकास. 
 तररत माकतती तींत्र्ानाचा दडकास. 
 माकतती तींत्र्ान व्यडसाय करयास सुलभीकरणासाठय काययायातील ब ल. 
 मनुषयब  दडकास. 
 रतीशी ासकीय योिना. 

    ग्रामीण े ण ननमशी तरी भागात बबलनेस रतीोसेस ेऊ् सोधस ग (बीपीओि) या उपक्माींच े
डाढीस उयायुक्त करणे. ते ्ोरण माकतती तींत्र्ानाचा डापर, राज्याचा सामाजिक े ण ेध ीक 
दडकास करयासाठय सा्न म्तण न कायी करेल. तसेच लजस्तडात लसलेया बबलनेस रतीोसेस 
ेऊ्सोधस ग घ्काींना/उयायोिकाींना ग्रामीण ड ननमशी तरी के्षत्रात याीं्या शी ाखा उभारयासाठय 
रतीोसातीत करेल. 
(५) लाग  नाती. 

___________ 
 

महाराष्ट्र जक्यतनिय एटॅजब्यशमेंट (रजजरेशन ॲड रेग्युयेशन्स) ॲक्टचे  
िायद्यात रुपाांतर िरण्याबाबत 

 

(११) १४६४८ (०२-०५-२०१६). डॉ.(श्रीमती) नीयम गोऱहे, श्री.आनांदराव पाटीय, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊर्ा  ईाक जगताप, डॉ.सुधीर ताांब े: ताराींककत रतीश्न क्माींक ६९६७ ला क नाींक     
२८ िुल,ै २०१५ रोिी क लेया उतरा्या सीं भाीत सन्माननीय सावाजतनि आरोग् य आणण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खासगी ुनग्णालयात ुनग्णाींकड न घेयात येत लसलेली लडास्तड बबले ती सडीसामान्य 
ुनग्णाींना परडडणारी नसयामु े याडर ननयींत्रण ठेडयासाठय शी ासनान े मताराषर जक्लननकल 
एस््ॅजब्लशी में् (रजिस्रेशी न ॲड रेग्युलेशी न्स) ॲक््, २०१४ चा मसु ा तयार केलेला ेते, ते खरे 
ेते काय, 
(२) लसयास, स र मसुयायाचे काययायात ुनपाींतर करयात ेले नाती, ते खरे ेते काय, 
(३) लसयास, स र मसुयायाच ेकाययायात ुनपाींतर तोयासाठय शी ासनान ेकोणती कायीडाती केली 
डा करयात येत ेते ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१६) : (१) ड (२) तोय. 
(३) स र काययायाचे रतीाुनप मा.मींत्रीमींड ासमोर सा र करयासाठयचा रतीस्ताड दडत दडभागान े
उपजस् त केलेया मुयायाींची प तीता कुनन स र नस्ती दडत दडभागास पुन्ता सा र करयात 
ेली ेते. 

___________ 
 

हेटवणे (ता.पेण, जज.रायगड) धरणातीय आरक्षक्षत पाण्याबाबत 
  
 

(१२)  १४९२० (०२-०५-२०१६).  श्री.जयांत पाटीय : सन्माननीय जयसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ते्डण े (ता.पेण, जि.रायगड) पररसरात ुनपये ८६ को्ी ३५ लाख खची करून पा्बीं्ारे 
दडभागाने धसडको्या सतकायाीन े्रण बाीं्ले, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, ्रणाची पाणी साठडयाची क्षमता ककती  शी लक्ष घनमी्र ेते, तसेच स र 
्रणात न धसडकोला  रडर्ष  ककती एम. एल. डी. पाणी ेरक्षक्षत केले िात,े 
(३) लसयास, धसडकोला लपेक्षक्षत पाणी पुरडठा तोऊन ्रणात ककती एम. एल डी. पाणी 
धशी लक रातत ेते ? 
 
 

श्री. धगरीष महाजन (१६-०७-२०१६) : (१) तोय, ते लींशी त: खरे ेते. 
     ते्डण े मयम रतीकपा्या ्रणाच े काम सन २००८ मये प णी लाले ेते. ्रण 
कामाडर रू.३१४.२२ को्ी खची लाला ेते. 
     धसडको नडी मुींबईने ्रणाचे भाींडडली खचाीपो्ी रू. ४७.०० को्ी ड धसींचन 
पुन:स् ापनेपो्ी रू. १३९.८६ को्ी लस े एक ण रू.१८६.८६ को्ी कोकण पा्बीं्ारे दडकास 
मतामींड ाकड ेिमा केलेले ेतेत. 
(२) ते्डणे ्रणाची पाणी साठदडयाची क्षमता १४७.४९  लघमी लस न, उपयुक्त पाणीसाठा 
१४४.९८  लघमी इतका ेते. धसडको नडी मुींबई करीता ५८.१०  लघमी (१५० एम.एल.डी.) 
इतक्या पायाच ेेरक्षण मींि र करयात ेलेले ेते. 
      सयायजस् तीत धसडको नडी मुींबई करीता डादर्षीक ३९.००  लघमी (१०० एम.एल.डी.) 
इतक्या घरगुती डापरासाठय पाणी पुरडठा करयात येत ेते. 
(३) सयायजस् तीत धसडको नडी मुींबई करीता डादर्षीक ३९.००  लघमी (१०० एम.एल.डी.) इतक्या 
घरगुती डापरासाठय पाणी प रडठा करून ्रणात बाषपीभडन व्यय ड इतर पाणी डापर डग  न 
धसींचनासाठय ७९.०६५  लघमी (लीं ाजित २१६ एम.एल.डी.) इतका पाणीसाठा धशी लक राततो. 

___________ 
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अपर जजल्हाधधिारी सांवगाातीय प्रयांबबत पदोन्नत्याांबाबत 
 

 
(१३)  १४९५७ (२९-०४-२०१६). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय 
महसूय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शी ासना्या प ोन्नती सधमतीची बैठक ेयोजित करून लपर जिताध्कारी 
सींडगाीतील प ाडरील रतीलींबबत प ोन्नयाींबाबत कायीडाती करयाचे माते सक््ोंबर, २०१५  मये 
डा या रम्यान  मा.मींत्री, मतस ल याींनी मुख्य सधचडाींना लेखी पत्रायाडारे नन ेशी  क ले ेते, ते 
खरे ेते काय, 
(२) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत  ? 
 
श्री. चांरिाांत पाटीय (२०-०७-२०१६) : (१) ते खरे ेते. 
(२) I) लपर जिताध्कारी सींडगाीतील लध्काऱ्याींना लपर जिताध्कारी (ननडडशे्रणी) सींडगाीत 
प ोन्नती  ेड न प स् ापना  ेयाबाबतच े े ेशी  क नाींक १६ माची, २०१६ रोिी ननगीधमत 
करयात ेले ेतेत. 
   II) ननडडशे्रणी उप जिताध्कारी सींडगाीतील लध्काऱ्याींना लपर जिताध्कारी सींडगाीत 
प ोन्नती  ेयाबाबतचा रतीस्ताड सामान्य रतीशी ासन दडभाग (ेस् ापना मींड  क्.२) याींना सा र 
करयात ेला तोता. यालनुर्षींगाने ेस् ापना मींड  क्.२ न ेधशी  ारस केलेया लध्काऱ्याींना 
लपर जिताध्कारी सींडगाीत प ोन्नती  ेड न प स् ापना  ेयाच े े ेशी  ननगीधमत करयात 
ेले ेतेत. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

सांपूणा राज्जयातीय बांद उद्योग णटिाांची नववन उद्योजिाांस ववक्री  
िरुन त्याांचे नावे हताांतरण िरणेबाबत 

  

(१४)  १५०११ (२७-०४-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींप णी राज्यातील बीं  उयायोग घ्काींची नदडन उयायोिकाींस दडक्ी कुनन याींच े नाड े
तस्ताींतरण करणेसाठय रतीचधलत िाचक लसलेली १५ डर्ष ेरतीसामान्य उपा नामये ठेडया्या 
कालाड्ीची ल् कमी कुनन लघु उयायोगाींसाठय  क्त ३ डर्ष,े मयम ड मोठया उयायोगाींना 
 क्त ५ डर्षे ड मेघा उयायोगाींना  क्त ७ डर्षे रतीसामान्य उपा नात लसलेले सडी बीं  
उयायोगा्या तस्ताींतरणास परडानगी  ेयासाठय शी ासनाने ्ोरणामक ननणीय घ्याडा, लशी ी 
उयायोगिकाींची मागणी ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, शी ासनाने या मागणीडर कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३)  नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ?  
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श्री. सुईाष देसाक (१२-०७-२०१६) : (१), (२) ड (३) साम कतत रतीोसातन योिने्या 
कायीननयमाडलीनुसार पात्र घ्काींचा कायीकालाड्ी ननजश्चत करयात ेला ेते. पुड ्या 
ननयमानुसार स रचा कालाड्ी ता २० डर्षी इतका तोता. यामये ब ल कुनन शी ासनान ेक नाींक 
२१/५/२००८ ्या शी ासन ननणीयानसुार रतीसामान्य उपा नात रतायाचा कालाड्ी लनुक्मे सु्म 
ड लघु उयायोग घ्क ५ डर्षी, मयम ड मोठे उयायोग घ्क ७ डर्षी ड दडशी ाल रतीकप १० डर्षी 
लसा ननजश्चत केला ेते. 
     सारतीोयो-२०१३ नुसार काती रतीकरणी उयायोग घ्क ता  सुऱ्या घ्कास पुडी परडानगीने 
तस्ताींतरीत करयाची तरत   ेते. तसेच याींना दडकतत ननकर्षानसुार रतीोसातने लनु्ेय ेतेत. 
     तसेच शी ासनाने सारतीोयो लींतगीत पात्र घ्काीं्या कायीकालाड्ीमये बीं  घ्काीं्या 
रतीोसातनाीं्या डसुलीबाबत डे ोड ेी सु्ारणा केया ेतेत. 

___________ 
 

ईोिर (जज.नाांदेड) ये ीय ग्रामीण रुग्णाययातीय वकदयिीय अधधक्षिाचे ररक्त पद ईरणेबाबत 
  

(१५)  १५०७१ (०२-०५-२०१६).   श्री.अमरना  राजूरिर, प्रा.जोगेन्र िवाड े:   सन्माननीय 
सावाजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोकर (जि.नाीं ेड) ये ील ग्रामीण ुनग्णालयात लनके डर्षाीपास न डै यकीय लध्क्षक प  
ररक्त लस न ुनग्णाींची गैरसोय तोत लसयान े सामाजिक कायीकत े याींनी जिता शी य 
धचककसक कायाीलयासमोर क नाींक २८ डडसेंबर, २०१५ पास न ेमरण उपोर्षण सुुन केयाचे 
नन शी ीनास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, स रचे ररक्त प  भरयाबाबत शी ासनाने कोणती कायीडाती केली डा करयात 
येत ेते, 
(३) नसयास दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१६-०७-२०१६) : (१) ते खरे ेते, 
      डैयायकीय लध्क्षकाचे प  ररक्त ेते. त ादप, मताराषर डैयायकीय ड ेरोग्य सेडा, 
ग्-ल गे्रड पे ५४०० म्ील डैयायकीय लध्काऱ्याींची ग्रामीण ुनग्णालयातील ३ प े ड रामा 
केलर सें्र ये ील ५ प े लशी ी एक ण ८ प े मींि र लस न ती सडी प े भरलेली ेतेत. 
ुनग्णालयातील डरीषठ डैयायकीय लध्काऱ्याकड े डैयायकीय ल्ीक्षक प ाचा कायीभार 
सोपदडयात ेलेला ेते. डैयायकीय ल्ीक्षकाच े ररक्त प  भरयाबाबत रतीस्ताड डररषठ 
कायाीलयास सा र केयाच े जिता शी य धचककसक याींनी सामाजिक कायीकया ना 
साींधगतयाने उपोर्षण मागे घेयात ेले. 
(२) मताराषर डैयायकीय ड ेरोग्य सेडा, ग्-ल गे्रड प े ६६०० म्ील ररक्त प े भरयाची 
कायीडाती शी ासनस्तराडर सुुन ेते. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
  

___________ 
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िामठी (जज.नागपूर) ये ीय उपजजल्हा रुग्णाययात पूणािायीन  
वकद्यिीय अधधक्षि िायारत नसल्याबाबत 

  

(१६)  १५१७४ (०२-०५-२०१६).   प्रा.अतनय सोये, श्री.शमतेश ईाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय सावाजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कामठय (जि.नागप र) ये ील उपजिता ुनग्णालयात प णीकालीन डैयायकीय लध्क्षक कायीरत 
नाती, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, यामु े ुनग्णाीं्या ेरोग्याडर पररणाम तोत ेते, ते खरे ेते काय, 
(३) तसेच ये ील ुनग्णसींख्या लक्षात घेता ते े डॉक््र, कमीचारी  तसेच खोयाींची कमतरता 
ेते, ते ती खरे ेते का, 
(४) लसयास, उपरोक्त रतीकरणी शी ासनाने कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
डॉ. दीपि सावांत (१६-०७-२०१६) : (१) ते खरे ेते. 
     उपजिता ुनग्णालय कामठय ये ील डैयायकीय ल्ीक्षकाच ेप  क नाींक १०/९/२०१५ पास न 
ब लीमु े ररक्त ेते. 
(२) ते खरे नाती. 
    मताराषर डैयायकीय ड ेरोग्य सेडा, ग्-ल म्ील डैयायकीय लध्काऱ्याींची प े भरलेली 
लस न, याींचेमा ी त ुनग्णाींडर योग्य ते उपचार करयात येत ेतेत. 
(३) ते खरे नाती. 
    ५० खा्ाीं्या ुनग्णालयाच े बाी्ं काम शी ासनान े ठरड न क लेया ननकर्षानसुार खोया 
उपलब्् ेतेत. 
(४) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 

 
___________ 

 

 
िामगाराांचे दहतािररता  ावपत िामगार िल्याण मांडळातीय ररक्त पदाांबाबत 

 

 
(१७)  १५२०३ (२९-०४-२०१६). प्रा.अतनय सोये, श्री.शमतेश ईाांगडडया, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कामगाराींचे कतताकररता स् ादपत कामगार कयाण मींड ा्या ककती दडभागात ेयुक्त 
ेतेत, 
(२) लसयास, कामगार ेयुक्ताींची ककती प े ककती डर्षाीपास न ररक्त ेतेत, ररक्त प े ककती 
क डसात भरयात येतील, नन्ी प रेसा येत नसयाम ेु या कामगार कें द्राडर ेडश्यक सोयी 
सुदड्ा उपलब्् तोत नातीत, ते ती खरे ेते काय, 
(३) लसयास, नागप र दडभागात ककती कें द्र कायीरत ेतेत ? 
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श्री. सांईाजी पाटीय तनयगेिर (१९-०७-२०१६) : (१) मींड ातील एक ण ७ दडभागात सतायक 
कयाण ेयुक्त कत प े लस न (नागप र/नाधशी क/ठाणे/मुींबई/पुणे/लकोला/औरींगाबा ) यापैकी 
नागप र, नाधशी क, ठाण,े मुींबई या दडभागात पुणीडे  सतायक कयाण ेयुक्त कायीरत ेतेत. 
नागप र ड ठाणे ये ील सतायक कयाण ेयुक्ताींना लनकु्म ेलकोला ड पुणे ये ील लनतररक्त 
कायीभार सोपदडयात ेलेला ेते ड औरींगाबा  ये  ेकामगार कयाण लध्कारी याींना रतीभारी 
कायीभार क लेला ेते. 
(२) सतायक कयाण ेयुक्ताची ३ प े गेया ५ डर्षाीपास न ररक्त ेतेत. ररक्त प े 
भरयाबाबतची कायीडाती सुरू ेते. दडभागीय कायाीलयाकड न मागणी केयानुसार ेडश्यक 
नन्ी याींचे मागणीनुसार उपलब्् करून  ेयात येतो. यामु े कामगार कयाण कें द्राडर सोई 
सुदड्ा उपलब्् नातीत लसे मींड ा्या नन शी ीनास ेले नाती. 
(३) १.रतीकप                     : ०१ 
   २.कामगार कयाण भडन        : ०१ 
   ३.लधलत कला भडन            : ०४ 
   ४.कामगार कयाण कें द्र         : ३२ 
   ५.कामगार कयाण ग्रामीण कें द्र  : ०१ 
                        एकुण  : ३९ 

___________ 
 

नागपूर ये ीय वसांतराव देशपाांड ेसईागहृाया िामात झायेल्या गकरव्यवहाराबाबत 
 

 

(१८)  १५२९० (२८-०४-२०१६).   श्री.नागो गाणार, प्रा.अतनय सोये, श्री.रामना  मोत े:   
सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 
  

(१) साडीिननक बाीं्काम दडभागा्या लींतगीत लसणारे नागप र ये ील डसींतराड  ेशी पाींड े
सभागतृाच े त घर  क्षक्षण मय साींस्कृनतक कें द्राला भाडतेडाडर  ेयात ेले ेते,  रमता 
भाड े ककती तसेच  कीत रक्कम ुनपये ७७,०००/- ती डस ल करयाकररता शी ासनाने कोणती 
कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
 

(२) लसयास, या साींस्कृनतक कें द्रा्या लननयधमत ड गैरकारभाराची चौकशी ी सीबीेई करीत 
ेते, ते खरे ेते काय, 
 

(३) लसयास, याबाबत शी ासनान ेचौकशी ी केली ेते काय ड चौकशी ी लतडालाचे ननषकर्षी काय 
ेतेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटीय (१२-०७-२०१६) : (१) तोय. 
    स र सभागतृ क नाींक २ डडसेंबर, १९९१ पास न रू. ५,७००/-  रमता भाडतेडाडर  ेयात 
ेले ेते. सभागतृा्या  कीत भाडयाची रक्कम रू. ७७,२०,२७२/- एडढी लस न  कीत भाड े
डस लीबाबत सींचालक,  क्षक्षण मय के्षत्र साींस्कृनतक कें द्र, नागप र याीं्याकड ेडारींडार पाठपुराडा 
करयात येत ेते. तसेच उपसधचड, साींस्कृनतक मींत्रालय, नडी क ली (भारत सरकार) याींनाती 
 कीत भाड ेरक्कमेबाबत लडगत करयात ेले ेते. 
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(२) साडीिननक बाीं्काम दडभागा्या सींबीं्  क्त सभागतृा्या भाड े डसुलीबाबत लसयान े
याबाबतची माकतती साडीिननक बाी्ं काम दडभागाकड ेनाती. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

राज्जयातीय ६ हजार कि.मी.याांबीया रत्याांना राष्ट्रीय महामागाांचा दजाा देण्याबाबत 
  

 
(१९)  १५३७० (२८-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊर्ा  ईाक 
जगताप :   सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शी ासनाने ६ तिार कक.मी.लाींबी्या रस्याींना राषरीय मतामागा चा  िाी  ेयाचा 
रतीस्ताड कें द्र शी ासनास पाठदडलेला तोता, यापैकी कें द्र शी ासनान े २४०५ कक.मी.लाींबी्या ११ 
रस्याचे राषरीय मतामागाीत ुनपाींतर करयास माते डडसेंबर, २०१५ मये डा या रम्यान  
मान्यता क ली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, उडीररत रस्याींना मान्यता धम दडयाबाबत शी ासनाने काय पाठपुराडा केला डा 
करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पाटीय (२१-०७-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
   कें द्र शी ासनान ेेिपय त मताराषर राज्यातील एक ण १०८५१ कक.मी. लाींबी्या ९९ रस्याींच े
राषरीय मतामागाीत रूपाींतर करयास तडत: मान्यता क ली ेते. 
(२) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
 

___________ 
 

 
सातारा जजल््यातीय पाझर तयावातीय गाळ व माती िाढून टािण्यासाठी िरावयाची िायावाही 
 

 
(२०) १५४६६ (०२-०५-२०१६). श्री.आनांदराव पाटीय, श्री.सतेज ऊर्ा  बांटी पाटीय, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय जयसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) सातारा जि्यात सन १९७२ मये बाीं्लेया पालर तलाडाींची सींख्या ४०० लस न या 
पालर तलाडातील गा  ड माती काढ न खोलीकरण करणे गरिचेे लसयाच ेमाते िानेडारी, 
२०१६ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, स र पालर तलाडातील गा  ड माती काढ न खोलीकरण करयाबाबत शी ासनान े
कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०७-२०१६) : (१) तोय. 
(२) शी ासना्या िलयुक्त धशी डार लधभयानात न डडललेचा खची  ेड न लोकसतभागात न गा  
काढयात येत ेते. ेतापय त सातारा जि्यातील १०८ तलाडाम् न लीं ािे १२००० ब्रास 
गा  काढयात ेलेला ेते. तसेच याींबत्रकी दडभाग, मताराषर शी ासन ड ग्रामस् ाींचे मा ी त 
स्डखचाीत न गा  उचलणेची मोकतम राबदडयात येत ेते. 
(३) स र पालर तलाडातील गा  काढयाची कायीडाती ्प्प्या्प्प्याने रतीगतीत लसयान ेरतीश् न 
उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

आणी अांबोडा (ता.आणी, जज.यवतमाळ) ये ीय मजुराांना सेवेत तनयशमत िरण्याबाबत 
 

(२१)  १५६७० (०२-०५-२०१६). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिये, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.किरण पावसिर, अॅड.राहुय नाविेर : सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 
  

(१) यडतमा  डनपररके्षत्र लींतगीत सन १९८९ ते १९९३ या कालाड्ीतील रोिगार तमी 
योिनेलींतगीत काम करणाऱ्या कामगाराींना सेडेत ननयधमत केले, त ादप शी ेंबा दरतीींरतीी डनपररके्षत्र 
लध्कारी याींनी लींबोडा या गाडातील मिुराींना डालडयात ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली ेते काय, चौकशी ीत काय ेढ  न ेले 
ड त नुसार सन १९८९ ते १९९३ कालाड्ीत लींबोडा गाडाींतील रोिगार तमी योिनेंतगीत काम 
करणाऱ्या कामगाराींना ननयधमत ेस् ापनेडर कामाडर घेणेबाबत कोणती कायीडाती केली ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०७-२०१६) : (१) शी ासन ननणीय क नाींक ३१/१/१९९६ नुसार डन 
दडभागामये योिना/योिनेतर योिनेमये क नाींक १/११/१९९४ रोिी ५ डर्षाीची सलग सेडा प णी 
केलेली ेते, लशी ा मि राींना कायम करयात ेले ेते. स र शी ासन ननणीयामये रोिगार 
तमी योिना ककीं डा रोिगार तमी  ेणाऱ्या तसम योिनेडर केलेया कामाचे क डस दडचारात 
घेड  नये, लसा ननणीय ेते. यामु े रोिगार तमी योिनेंतगीत काम करणाऱ्या कामगाराींना 
सेडेत ननयधमत केले, ते खरे नाती. 
(२) ड (३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
राज्जयातीय िें रीय आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

 

(२२)  १६०६४ (२७-०४-२०१६). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्याखान दरुााणी, 
श्री.दत्तात्रय सावांत, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सततश चव्हाण : ताराींककत रतीश्न क्माींक ७५२५ ला 
क नाींक २७ िुल,ै २०१५ रोिी क लेया उतरा्या सीं भाीत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कें द्रीय ेश्रमशी ा ाींना लनु ान  ेयासाठय याींची तपासणी कुनन रतीस्ताड 
शी ासनस्तराडर सींचालकाींनी पाठदडलेले ेतेत, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त रतीस्ताडाडर शी ासनान ेकोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोये (१६-०७-२०१६) : (१) तोय. 
(२) ेयुक्त, समािकयाण, पुणे याींचेकड न रतीाप्त कें द्रीय लनसु धचत िाती ेश्रमशी ा ाीं्या 
तपासणी लतडालाची शी ासन स्तराडर छाननी करयात ेली ेते. याबाबत पुढील कायीडाती 
करयात येत ेते. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

सन २०१५ मध्ये नागपूर ये े दहवाळी अधधवेशनाया खचााबाबत 
 

(२३)  १६१४३ (०२-०५-२०१६). श्री.प्रिाश गजशईये, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.सांददप बाजोररया, 
श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शी ासनात े नागप र ये े कतडा ी लध्डेशी न क नाींक ७ ते २३ डडसेंबर, २०१५ या कालाड्ीत  
घेयात ेले तोत,े ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, लध्डेशी न  रम्यान शी ासनाला ककती खची ेला ेते, 
(३) लसयास, यापैकी दडभागडार खची ककती ेते ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (१५-०६-२०१६) : (१) तोय. 
(२) ड (३) सन २०१५-२०१६ या ेध ीक डर्षाीतील नागप र ये ील कतडा ी लध्डेशी नासाठय 
दडभागीय ेयुक्त, नागप र याींना “मागणी क्माींक ए-४, नागप र ये ील राज्य दड्ान-मींड ा्या 
कतडा ी लध्डेशी नासींबीं्ीचा खची (२०५२००५२) या लींतगीत ५० – इतर खची” या लेखाशी ीर्षाीखाली 
एक ण ुनपये २,०४,००,०००/- इतका नन्ी दडतरीत करयात ेला तोता. यापैकी ुनपये 
१,८४,२३,६७२/- इतका खची लाला ेते. 
    याम् न कतडा ी लध्डशेी ना्या कामासाठय नागप र ये े िाणारे शी ासकीय 
लध्कारी/कमीचारी याींची कायाीलयीन व्यडस् ा, ननडास व्यडस् ा, स् ाननक डातन व्यडस् ा, 
सींगणक, स््ेशी नरी ड इतर लनुर्षींधगक खची भागदडयात येतो. यामु े याकरीता दडभागाडर 
खचाीचा रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
   या व्यनतररक्त लध्डेशी ना्या कामासाठय नागप र ये  े िाणारे लध्कारी/कमीचारी याींचा 
रतीडासखची ड  ैननक भता याबाबतचा रतीडास खचाीसाठय क लेया एक ण तरत  ीम् न करयात 
येतो. 
 

___________ 
ववववध शासिीय िायााययातीय याचखोरीया आळा णायणेबाबत 

 

(२४)  १६८८१ (२८-०४-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुनबानू खशयरे्, 
श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अशोि ऊर्ा  ईाक जगताप :  ताराींककत रतीश्न क्माींक १२५२४ ला क नाींक 
९ डडसेंबर, २०१५ रोिी क लेया उतरा्या सीं भाीत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात दडदड् शी ासकीय कायाीलयात १५८४ शी ासकीय कमीचाऱ्याींनी ुनपये २ को्ी ४६ लाख 
२३ तिार ९७१ इतक्या रक्कमेची लाच माधगतयाचे लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागाने केलेया 
कारडाईत न स्पष् लायाच े माते िानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले 
ेते, ते खरे ेते काय, 
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(२) लसयास, पुणे ये े सन २०१४ मये २१३ ड सन २०१५ मये २१५ शी ासकीय कमीचाऱ्याींनी 
लाचखोरी केली लसयाच ेमाते डडसेंबर, २०१५ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले ेते, ते 
ती खरे ेते काय, 
(३) लसयास, उक्त ेकडडेारीडुनन राज्यात लाचखोरी डाढली लस न रतीयक्षात कारडाईचे 
रतीमाण कमी लायाची बाब नन शी ीनास ेली लस न उक्त रतीकरणी शी ासनान े चौकशी ी करून 
दडदड् शी ासकीय कायाीलयातील लाचखोरीला े ा घालयासाठय कोणती कायीडाती केली डा 
करयात येत ेते, 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२६-०७-२०१६) : (१) क नाींक ०१.०१.२०१५ ते ३१.१२.२०१५ या कालाड्ीत 
लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागान ेसाप ा रतीकरणी केलेया कायीडातीत एक ण १५९३ व्यक्तीींना 
ुनपये ३,३३,३६९२१/- इतक्या रक्कमेची लाचेची मागणी केयाने पकडयात ेले. 
(२) लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभाग, पुणे पररके्षत्रामये सन २०१४ मये एक ण २१३ साप ा 
रतीकरणी, २३८ लोकसेडक ड ५१ खािगी इसम लशी ा २८९ व्यक्तीींडर कारडाई करयात ेली 
ेते. 
    याचरतीमाण ेसन २०१५ मये एक ण २१७ साप ा रतीकरणी, २३० लोकसेडक ड ४९ खािगी 
इसम लशी ा २७९ व्यक्तीींडर कारडाई करयात ेली ेते. 
(३) ड (४) लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागायाडारे राज्यात सन २०१४ मये साप ा, लपसींप ा ड 
लन्य भ्रष्ाचार या सीं भाीत एक ण १३१६ गुन्ते  ाखल लस न यातील ेरोपी १९१७ ेतेत. 
याचरतीमाणे राज्यात सन २०१५ मये साप ा, लपसींप ा ड लन्य भ्रष्ाचार या सीं भाीत एक ण 
१२७९ गुन्ते  ाखल लस न यातील ेरोपी १९१७ ेतेत. राज्यातील लाचखोरीला े ा 
घालयासाठय लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागायाडारे उपाययोिना करयात येतात. 
(i) शी ासकीय लोकसेडकायाडारे लाचेची मागणी, लपसींप ा ड इतर भ्रष्ाचाराबाबतची तक्ार 
www.acbmaharashtra.net या मोबाईल ॲपडर, ्ोल फ्री क्.१०६४ या तेपलाईनडर तसचे 
whatsapp No.९९३०९९७७०० ड www.facebook.com या  ेसबकु लकाऊन््डर तक्ार करता 
येते. 
(ii) लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागा्या ई-मेल ेयडी acbwebmail@mahapolice.gov.in 
याडर तसेच ब्युरोतील कायीरत पररके्षत्रीय लध्काऱ्या्या ई-मेल ेयडीडर  ेखील तक्ार करता 
येते. 
iii) लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागा्या acbwebmail@mahapolice.gov.in या डेबसाईडर 
लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागायाडारे केलेया कायीडातीची माकतती ड ेोडे ी रतीधस  केली िाते. 
iv) लाचलुचपत रतीनतबीं्क दडभागा्या कायीप ती बाबत ए .एम.रेडीओ,  रु शी ीनडर पररसींडा  
ेयोजित कुनन िनिागतृी केली िात.े तसेच ब्युरोम्ील लध्कारी/कमीचारी याीं्या 
कायीके्षत्रातील सडी शी ासकीय कायाीलयाना भे्ी  ेड न एसीबी्या कायीप तीबाबत नागरीकाींना 
माकतती  ेतात. तसचे ेठडडी बािार, एस.्ी.स््ॅड, कॉलेि या कठकाणी िाड न तसेच 
गाडोगाडी पोस््र ड जस््कर लाड न िनिागतृी केली िाते. 
 

___________ 
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राज्जयातीय जयसांधारण महामांडळास १० वषााची मुदतवाढ व तनधी शमळण्याबाबत 
 

(२५)  १७२८८ (०२-०५-२०१६).   श्री.शरद रणवपस े:   सन्माननीय जयसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िलसीं्ारण मतामींड ाची ५ डर्षा ची डाढीड मु त सन २०१५ मये सींपयान े
मतामींड ाला पुन्ता १० डर्षाीसाठय मु तडाढ धम ाडी ड यासाठय १० तिार को्ी ुनपयाींचा नन्ी 
मतामींड ाला उपलब्् कुनन यायाडा लसा रतीस्ताड माते िानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान 
सा र करयात ेलेला ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, याबाबत ननणीय घेयात ेला ेते काय, ननणीयाचे स्डुनप काय ेते ड 
यानुसार कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०७-२०१६) : (१) तोय. 
(२) माची, २०१६ ्या दड्ानमींड ा्या लध्डेशी नात  ोन्ती सभागतृात मतामींड ाला सन २०२५ 
पय त मु तडाढ  ेयात येड न ुनपये १०,००० को्ी इतक्या रकमे्या  ुुनस्तीस मान्यता 
 शी ीदडयात येड न क नाींक १६/४/२०१६ लन्डये लया ेशी  ननगीधमत करयात ेला. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

राज्जयातीय आरोग्य ववमाधारिाांया तक्रारीत वाढ होत असल्याबाबत 
  

(२६)  १७३५८  (०४-०५-२०१६). श्री.आनांदराव पाटीय, डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊर्ा  ईाक जगताप : सन्माननीय सावाजतनि आरोग् य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ेरोग्य दडमा्ारकाीं्या तक्ारीत डाढ तोत लस न गेया ेध ीक डर्षाीत सुमारे 
२५ तिार ६०० तक्ारी नों दडया गेया ेतेत, यातील ३३ ्क्के तक्ारी पॉलीसी सीं भाीतील 
लसयाच े माते िानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले ेते, ते खरे ेते 
काय, 
(२) लसयास, राज्यातील दडमा्ारकाीं्या लडचणी सोडदडयासाठय शी ासनाने कोणती कायीडाती 
केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
डॉ. दीपि सावांत (११-०७-२०१६) : (१) नाती. 
   ०१.०४.२०१५ ते क . ३१.०३.२०१६ या योिने्या ेध ीक डर्षाी्या कालाड्ीत २,८८२ 
लाभाया नी तक्ारी नों दडया ेतेत. 
(२) उपरोक्त तक्ाराींपैकी २२११ तक्ारीींच े ननराकरण करयात ेले लसुन दडदड् स्डुनपाीं्या 
तक्ारीीं्या पाश्डीभ मीडर  ोन ुनग्णालयाींच े ननलींबन करयात ेले ेते ड १२० ुनग्णालयाींची 
मान्यता रद्द करयात ेली ेते. 
(३) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
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अहमदनगर जजल््यातीय िक .ददपि िोयते या पोयीस नायि शशपाक 
 याांया िुटुांबबयास आध ाि मदत देण्याबाबत 

  
 

(२७)  १७३६८ (०१-०६-२०१६).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनय तटिरे, श्री.हेमांत टिये, 
अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.अरुणिािा जगताप : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१११५९ या ददनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददयेल्या उत्तराया सांदईाात सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लतम नगर जि्यातील कै.क पक कोलते या पोलीस नायक धशी पायाची कतीव्याडर 
लसताना दपन्या कापसे ड ्ो ीकड न क नाींक ३  ेब्रुडारी, २०१५ रोिी डा यासमुारास तया 
करयात ेली तोती, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, कै.क पक कोलत े यास शी ती  पोलीसाचा  िाी  ेऊन यास यारतीमाणे म त 
करयाचे ेश्डासन मा.मुख्यमींत्री याींनी माते माची, २०१५ ्या लध्डेशी नात क ले तोत,े परींतु ९ 
मकतन्यानींतरती कै.कोलत े याींच े कु्ुींबबयास कोणयाती रतीकारची ेध ीक म त  ेयात ेली 
नाती तसेच यास शी ती  पोलीसाचा  िाी  ेयाबाबतची कायीडाती लालेली नाती, ते ती खरे ेते 
काय, 
(३) लसयास, या रतीकरणी लोकरतीनतनन्ीींनी माते िानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान 
याबाबत मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेमागणी केली तोती, ते ती खरे ेते काय, 
(४) लसयास, उपरोक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी करून कोणती कायीडाती केली डा करयात 
येत ेते, नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंर र्डणवीस (१३-०७-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२), (३) ड (४) कै.क पक कोलत ेयाींना शी ासन ननणीय क नाींक २ िुल,ै २०१५ लन्डये ुन. ७.५० 
लाख इतकी नुकसान भरपाई मींिरु करयात ेलेली ेते. 
      यानींतर क नाींक ६  ेब्रुडारी, २००९ ्या शी ासन ननणीयातील तरतु ीनुसार कै.कोलत े
याींना शी ासन ननणीय क नाींक १५ ि न, २०१६ लन्डये दडशी ेर्ष बाब म्तण न इतर सोयीसुदड्ा 
 ेयाचा ननणीय शी ासनाने घेतलेला ेते. 

___________ 
 

राज्जयात आमदार आदशा ग्राम योजनेया प्रईावी अांमयबजावणीबाबत 
  
 

(२८)  १७४५६ (०२-०५-२०१६). श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय  ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेम ार े शी ी ग्राम योिनेत लनके मींत्री े ण ेम ार लशी ा एकुण २११ 
लोकरतीनतनन्ीींनी क नाींक १९ डडसेंबर, २०१५ लखेर े शी ी गाडाींची ननडड केली नाती, ते खरे 
ेते काय, 
(२) लसयास, शी ासनाने पररपत्रकातील डे ापत्रकानुसार दडकतत मु तीत योिनतेील रतीभारी 
लध्का-याींची नेमणुक केली नाती, ते ती खरे ेते काय, 
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(३) लसयास, लोकरतीनतनन्ीींनी क नाींक २७ नोव्तेंबर, २०१५ रोिी डा यासुमारास रतीभारी 
लध्का-याींची नेमणुक करयाची मागणी जिताध्कारी, बीड याीं्याकड ेकेली ेते, ते ती खरे 
ेते ेते, 
(४) क नाींक ८/१०/२०१५ रोिी्या शी ासन पररपत्रकातील ड ेापत्रकानुसार राज्यातील ककती 
जि्यात रतीयक्ष कायीडाती सुुन ेते ककती ेम ाराींनी दडकतत मु तीत गाडाींची ननडड केली 
शी ासनाने दडकतत मु तीत ककती जि्यात रतीभारी लध्का-याींची ननयुक्ती केली, 
(५) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते ? 
 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०७-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) तोय, ते खरे ेते. 
      ेिधमतीस एक ण १९९ रतीभारी लध्काऱ्याींची नेमण क केलेली ेते. 
(३) ते खरे नाती. 
(४) सयाय:जस् तीत राज्यातील एक ण ३५ जि्यात कायीडाती चाल  ेते. २७६ दड्ानपररर्ष  ड 
दड्ानसभा स स्याींनी ग्राम पींचायतीींची ननडड केली ेते. यापैकी १९९ रतीभारी लध्काऱ्याींची 
नेमण क केलेली ेते. 
(५) उडीररत ग्रामपींचायतीींची ननडड न केलेया दड्ानसभा/दड्ानपररर्ष  स स्याींकड े शी ासन 
स्तराडर तसचे जिताध्कारी याींचेमा ी त ग्रामपींचायतीींची ननडड करयासाठय पाठपुराडा सुुन 
ेते. तसचे उडीररत रतीभारी लध्काऱ्याींची नेमण क करयाची कायीडाती सुुन ेते. 

 
___________ 

 
 

िां जारईाट समाजातीय एिा मदहयेचा जात पांच छळ िरीत असल्याबाबत 
 
 
 

(२९)  १७५३० (२८-०४-२०१६).  श्री.सांददप बाजोररया, श्री.अतनय ईोसये, श्री.हेमांत टिये, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंर पाटीय, श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलीस ल्ीक्षक, नाधशी क याींचेकड ेकीं िारभा् समािातील एका मकतलेने िात पींचायती्या 
लघोरी धशी के्षदडरो्ात माते िानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान तक्ार केली, ते खरे ेते 
काय, 
(२) लसयास, स र मकतले्या तक्ारीनींतर ड याे्ी नीं  रबार पोधलसाींनी सींबींध्त पींचाींकड न 
लमानुर्ष रतीकार करणार नाती लस ेधलत न घेऊनती सींबींध्त िमातीच ेपींच मकतलेचा डारींडार छ  
करीत लसयाबाबत या मकतलेन ेपोलीस ल्ीक्षकाींना क लेया तक्ारीत नम   केले ेते, ते ती 
खरे ेते काय, 
(३) लसयास, शी ासनाने स र मकतलेचा मानधसक छ  करणाऱ्या माडस क र तसेच पींचाींदडुन  
कारडाई करून स र मकतलेस भदडषयात लसा त्रास तोऊ नये म्तण न कोणती कायीडाती केली डा 
करयात येत ेते, 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंर र्डणवीस (२०-०७-२०१६) : (१) तोय. 
(२) गैरलिी ाराींकड न पोलीसाींनी रतीनत्ापत्र धलत न घेतले नस न गैरलिी ार याींना क नाींक ६ 
सक््ोबर, २०१५ रोिी चौकशी ी कामी पोलीस ठायात बोलदडले लसता त े रतीनत्ापत्रासत 
पोलीस ठाणेला तिर लाले. याींचेडर केलेले ेरोप खो्े लसयाचे साींग न याींनी स्डत: तसे 
रतीनत्ापत्र धलत न तिर केले ेते. यात लशी ा कोणयाती दड्ी, रूढी ररडाि परींपरा समािात 
लजस्तडात नसयाच ेनम   केले ेते. 
     लिी ार मकतले्या तक्ारी लिाी्या लनुर्षींगाने लालेया चौकशी ीत िातपींचायतीकड न 
कोणताती छ  लालेला नस न तो दड्ी तोईल लशी ी धभती लिी ार याींना तोती यामु े स रचा 
तक्ार लिी केला तोता. 
(३) लिी ार कतने मातेरी ओलर जि. नाधशी क ये े िाऊन क नाींक ५  ेब्रुडारी, २०१६ रोिी 
क याी  क ली ेते. स र क याी  क नाींक ६  ेब्रुडारी, २०१६ रोिी नीं  रबार शी तर पोलीस 
ठायात रतीाप्त लाली याडर नीं  रबार शी तर पोलीस ठायात डगी ५ गुरनीं २०/२०१६ भा दड क 
३५४ ल ब, ३८४, १२० ब, ५०४, ५०६, ३४ रतीमाणे गुन्ता  ाखल करयात ेला ेते. 
     स र गुन्ता  ाखल लालेनींतर यातील ेरोपीताींना मा.सत्र न्यायालय नीं रुबार याींच े
को्ाीकड न लींतरीम िामीन मींि र लाला ेते. 
(४) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
  
 

___________ 
 

ररयय इांडडया होम्स याांनी ग्राहिाांची आध ाि र्सवणूि िेल्याबाबत 
 

 
(३०)  १७५४७ (०१-०६-२०१६). श्री.सांददप बाजोररया, श्री.हेमांत टिये, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.नरेंर पाटीय, श्री.अतनय ईोसये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) खाीं ेश्डर पोलीस ठाण,े नडी मुींबई ये े ररयल इींडडया तोम्स्या श्री.सींतोर्ष लगरडाल याींच े
दडरो्ात ४०० त े५०० ग्रा्काींनी घर  ेतो लसे साींग न ेध ीक  सडण क केयाबाबतची लेखी 
तक्ार क नाींक ३१ िानेडारी, २०१६ रोिी डा यासुमारास केली ेते, ते खरे ेते काय, 

 
(२) लसयास, श्री.सींतोर्ष लगरडाल यास १० िानेडारीला ल्क केयानींतर पोधलसाींनी 
न्यायालयात पुढील तपासाकरीता १० ते १५ क डसाींचा ररमाींड न मागयाची कारणे काय ेतेत 
तसेच याला ककती क डसाींचा िामीन धम ालेला ेते ड तो िामीनाडर लसतानाच  रार तोऊ 
नये म्तण न पोधलसाींनी मा.न्यायालयाला दडनींती कुनन या्या तिरेीबाबत ल्ी घाल न ठेडया 
ेतेत काय, 
(३) लसयास, उपरोक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी करून कोणती कायीडाती केली डा करयात 
येत ेते, 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 



दड.प. ६ (23) 

श्री. देवेंर र्डणवीस (१४-०७-२०१६) : (१) तोय, ते खरे ेते. 
(२) सींतोर्ष लग्रडाल ऊ ी  सोन,ु डय ३१ डर्षे यास क .१०.१.२०१६ त ेक . २२.१.२०१६ रोिी पयीत 
एकुण १२ क डस पोलीस कोठडी मा. न्यायालयात न मींि र लालेली ेते. यानींतर यास 
मा.न्यायालयात न िामीन मींि र तोड न िाधमनाडर सु्लेला ेते. 
     मा.न्यायालयाने ेरोपीस ुन. १५,०००/- चा डैयजक्तक िातमुचलका े ण िाधमनबीं् 
पत्राडर तपास लध्कारी याींना सतकायी करयाचे ल्ीडर े ण तपासा्या कामात लड  ा न 
ेणया्या ल्ीडर सोडुन  ेयात ेले ेते. 
(३) स र गुन्तयाचा सखोल तपास चाल ुेते. 
(४) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद ये  ेमांत्री मांडळाची बकठि आयोजजत िरणेबाबत 
  
 

(३१)  १७५९५ (०४-०५-२०१६).   श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय जयसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठडाडयातील धसींचनासत इतर लनुशी ेर्ष  रु करयासाठय मींत्रीमींड ाची बैठक सन २०१३ 
पय त  रडर्ष  औरींगाबा  ये े ेयोजित करयात येत तोती, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, मराठडाड्यातील धभर्षण  षुका  े ण तीव्र ी्ंचाईची पररजस् ती लसतानाती 
युती शी ासना्या का ात ती बैठक ेयोजित करयात ेली नाती, ते ती खरे ेते काय, 
(३) लसयास, मराठडाडयातील सततची  षुका  पररजस् ती, धसींचनाचा लनुशी ेर्ष े ण डाढया 
शी ेतकरी ेमतया याबाबत चचाी े ण उपाययोिना करणेसीं भाीत शी ासन औरींगाबा  ये  े
मींत्रीमींड ाची बैठक घेणार ेते काय, 
(४) मराठडाडयातील रतीश्नाींसीं भाीत चचाी कुनन याडर उपाययोिना करया्या दृष्ीन े
दड्ीमींड ाचे एक लध्डेशी न औरींगाबा  ये े ेयोजित करया्या दडचारा्ीन बाबीसीं भाीत 
शी ासनाने कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(५) औरींगाबा  ये  ेमींत्रीमींड  बैठक ेयोजित न करयाची कारणे कोणती ेतेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१२-०७-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
(२) सन २००५ त े सन २००८ या कालाड्ीत मींबत्रमींड ाची एक बैठक औरींगाबा  ये  े
ेयोजित करयात येत तोती. तयानींतर बैठक ेयोजित करयात ेलेली नाती. 
(३) स र बाब शी ासना्या दडचारा्ीन ेते. 
(४) दड्ी मींड ाचे लध्डेशी न मुींबई ड नागप र ये  े घेयात येते ड यामये मराठडाडया्या 
रतीश् नाबाबत ती चचाी तोते. 
(५) डरील (३) रतीमाण ेमींबत्रमींड  बैठक औरींगाबा  ये  ेेयोजित करयाची बाब शी ासना्या 
दडचारा्ीन ेते. 

___________ 
 



दड.प. ६ (24) 

राज्जयातीय मोठ्या प्रिल्पावरीय बांद उपिरणे सुरु िरण्याबाबत 
 
 

 

(३२)  १८०१५ (०२-०५-२०१६). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिये, श्री.नरेंर पाटीय, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय जयसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या रतीकपाडरील उपकरणे बीं  लसयाचे माते िानेडारी, २०१६ ्या  सुऱ्या 
सप्तातात नन शी ीनास ेले, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, स र रतीकरणी शी ासनाने पातणी केली ेते काय, पातणीचे ननषकर्षी काय ेतेत 
ड तयानुसार बीं  लसलेली उपकरणे सुुन करणेबाबत कोणती कायीडाती केली डा करयात येत 
ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
 
 

 

श्री. धगरीष महाजन (१३-०७-२०१६) : (१) सन २०१५ पाडसा ा पुडी ड पाडसा ा उतर ्ारण 
तपासणी लतडालाींनुसार ७३ मोठया ्रणाडर उपकरणे बसदडलेली लस न यापकैी ३५ 
्रणाडरील उपकरणे बीं  ड ३८ ्रणाडरील उपकरणे चाल  जस् तीत लसयाच े नन शी ीनास 
ेलेले ेते. 
(२) ड (३) ्रणाडरील बीं /ना रुूस्त उपकरणाबाबत कराडया्या उपाययोिनाबाबत शी ासन 
ननणीय क्. ्सुस २०१४ (६२१/२०१४) धसींव्य (कामे) क नाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ लन्डये शी ासन 
्ोरण ननजश्चत करयात ेले ेते. यानुसार कायीडाती करयात येत ेते. 
 

___________ 
 

 

ठाणे जजल्हयातीय शईवांडी वाडा, वांजारपट्टी नािा राजीव गाांधी चौि ते साकबाबा मांददर  
आणण माणिोयी ये ीय उड्डाणपूय बाांधिामास मांजुरी देण्याबाबत 

 
 

(३३)  १८२०५ (२७-०४-२०१६). अॅड.अतनय परब :सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जितयातील कयाण धभडींडी मागाीडरील  गुाीडी िड  सताप री प ल, धभडींडी डाडा, 
नाधशी क रस्याकड ेिायासाठय डींिारपट्टी नाका, धभडींडी ते कयाण रस्याडरील रािीड गाीं्ी 
चौक ते साईबाबा मींक र े ण ठाणे-डोंबबडली रस्याडर माणकोली ये े उड्डाणप ल बाी्ं या्या 
कामाींना मींि री  ेयात ेलेली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, स र उड्डाणप लाीं्या बाीं्कामास रतीयेकी ककती खची येणार ेते ड नन्ीची 
तरत   कशी ा रतीकारे करयात ेली ेते, 
(३) लसयास, स र उड्डाणप लाींची कामे ककती कालाड्ीत प णी करयात येणार ेतेत ? 
 
 



दड.प. ६ (25) 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२६-०७-२०१६) : (१) तोय. 
(२) स र उड्डाणपलुाीं्या बाीं्कामास खालीलरतीमाणे खची येणार ेते. कयाण धभडींडी 
मागाीडरील  गुाीडी िड  सताप री प ल ुनपये ७५.६२ को्ी, धभडींडी डाडा, नाधशी क रस्याकड े
िायासाठय डींिारपट्टी नाका ुनपये ६३.७१ को्ी, धभडींडी ते कयाण रस्याडरील रािीड गाीं्ी 
चौक ते साईबाबा मीं ीर ुनपये १५०.२४ को्ी, ठाणे-डोंबबडली रस्याडर माणकोली ये  े
उड्डाणप ल ुनपये २२३.२५ को्ी, उपरोक्त उड्डाणपुलाीं्या बाीं्कामास ेडश्यक नन्ीची तरत   
दडस्तारीत मुींबई नागरी पायाभ त सुदड्ा रतीकपाींतगीत करयात ेली ेते. 
(३) स र उड्डाणपलुाींची काम ेखालील कालाड्ीमये प णी करयाच ेननयोिन ेते. 
 
 

कामाचे नाड 
 

कायाीरींभ े ेशी  क नाींक 
 

कीं त्रा्ाचा कालाड्ी 
मकतन्यामये 

(पाडसाळ्यासतीत) 
 

कयाण धभडींडी मागाीडरील 
 गुाीडी िड  सताप री प ल 

११/०३/२०१६ 
 
 

२४ मकतने 
 

धभडींडी डाडा, नाधशी क 
रस्याकड े िायासाठय 
डींिारपट्टी नाका ये ील 
उड्डाणप लाच ेकाम 

०९/०३/२०१२ 
 
 
 
 

प णी 
 

धभडींडी ते कयाण 
रस्याडरील रािीड गाीं्ी चौक 
ते साईबाबा मीं ीर ये ील 
उड्डाणपुल पुणी करयाचा 
कालाड्ी 
 

०८/०१/२०१६ 
 

३० मकतने 
 

ठाणे-डोंबबडली रस्याडर 
माणकोली ये े उड्डाणप ल 

१४/०३/२०१६ 
 
 

३६ मकतने 
 

  

___________ 
 
 
 
 
 



दड.प. ६ (26) 

नाशशि ये े पोयीस िारवाकची शईती दाखवून खांडणी मागणाऱया  
पोयीस हवायदारासह ततणाांना अटि िेल्याबाबत 

  

(३४)  १८३२७ (२९-०४-२०१६).   डॉ.अपूवा दहरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाधशी क ये  े गींगाप र रोड भागातील एका नागररकास पोलीस कारडाईची धभती  ाखड न 
खींडणी मागणाऱ्या पोलीस तडाल ारासत नतघाींना मुींबई नाका ये े साप ा रच न ल्क करयात 
ेयाचा रतीकार क नाींक  ८ िानेडारी, २०१६ रोिी डा यासुमारास घडला, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, यारतीकरणी पोधलसाींनी तपास केला ेते काय, यात काय ेढ  न ेले 
तयानुसार कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) पोलीस दडभागात लाचखोरीची रतीकरणे मोठ्या सींख्येने नन शी ीनास येत लसया्या 
पाश्डीभ मीडर शी ासनान ेकोणती दडशी ेर्ष उपाययोिना केली डा करयात येत ेते, 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ?  
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) नाती. 
(२) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
(३) ड (४) क नाींक ०१.०१.२०१६ त े २३.०६.२०१६ या कालाड्ीत साप ा रतीकरणी पोलीस 
दडभागात राज्यात एक ण ११७ गुन््यामये १४६ व्यक्तीींना ल्क करयात ेली ेते. 
याींचेदडुन  लाचलुचपत रतीनतबीं्क लध्ननयम, १९८८ म्ील तरतु ीनुसार कारडाई करयात 
येत ेते. 

___________ 
 

राज्जयातीय सामाजजि न्याय ववईागातीय ितनष्ट्ठ महाववद्याययातीय  
शशक्षि िमाचाऱयाांचे वतेन  िीत असल्याबाबत 

  

(३५)  १८३३२ (२७-०४-२०१६).   डॉ.अपूवा दहरे :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजिक न्याय दडभागातील दडिाभि उ्च मायधमक ेश्रमशी ा ाींम्ील 
धशी क्षक ड धशी क्षकेतर कमीचाऱ्याीं्या प ननधमीती ड डेतना्या उ्चस्तरीय सधमतीन े उपजस् त 
केलेया मुयायाीं्या माकततीसत लसलेला रतीस्ताड मींत्री मींड ासमोर सा र करयाची सुुन 
लसलेली कायीडाती प णी लाली ेते काय, 
(२) लसयास, या रतीस्ताडाडर शी ासनाने कोणता ननणीय घेतला स र ननणीयाचे सडीसा्ारण 
स्डुनप काय ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोये (११-०७-२०१६) : (१) नाती. 
(२) ड (३) उ्चाध्कार सधमतीने उपजस् त केलेया मुद्दयाीं्या माकततीसत ड मा.उ्च 
न्यायालया्या नन ेशी ानुसार रतीस्ताड मींबत्रमींड ासमोर  ेर सा र करयाची कायीडाती करयात 
येत ेते. 
  

___________ 



दड.प. ६ (27) 

नागपूर ये ीय ववधीमांडळ अधधवेशन िायावधीत िरण्यात  
येणाऱया तनवास व्यव ा व सौदयीिरणाबाबत 

 
(३६)  १८६४८ (२८-०४-२०१६).   प्रा.अतनय सोये, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय सावाजतनि 
बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागप र ये ील दड्ीमींड  लध्डेशी न कालाड्ीत ननडास व्यडस् ा ड सौ य करण याकररता 
 रडर्ष  ककती रक्कम खची करयात येते, स र व्यडस् ा कोणा्या मायमात न करयात येत,े 
(२) लसयास, लध्डेशी न सुुन तोया्या एक क डस े्ीपय त स र काम करयात येते, ते 
खरे ेते काय, 
(३) लसयास, डे ेलभाडी उपरोक्त काम तापुरया स्डुनपाच े तोत लसयाम ेु याबाबत 
शी ासनाने काय कायीडाती केली डा करयात येत ेते ? 
  
श्री. चांरिाांत पाटीय (११-०७-२०१६) : (१) नागप र ये ील दड्ीमींड  लध्डेशी न कालाड्ीत 
ननडासव्यडस् ा ड सौं य करण करयाकररता सा्ारणत: ुन. १२.०० को्ी खची तोतो. खुया ई 
ननदड ा रतीकक्येमा ी त कीं त्रा् ाराची ननयुक्ती करयात येते. 
(२) ते खरे नाती 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
  

___________ 
  

पुणे ये ीय आयटी पािा मधीय इन्र्ोशसस िां पनीया आवारात मदहया िमाचाऱयावर  
सर्ाक िामगाराांनी बयात्िार िेल्याची णटना 

 

(३७) १८६८२ (२९-०४-२०१६). श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ये ील ेय्ी पाकी  म्ील इन् ोधसस कीं पनीत सुरक्षक्षतता लसतानाती कीं पनी्या 
ेडारात कॅन््ीनम्ील मकतला कमीचाऱ्याडर ते ील स ाई कामगाराींनी बलाकार केयाची 
घ्ना माते डडसेंबर, २०१५ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेली ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, मकतलाीं्या सुरक्षक्षततेबाबत शी ासनाने कोणती उपाययोिना केली डा करयात 
येत ेते, 
(३) नस यास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंर र्डणवीस (१४-०७-२०१६) : (१) तोय. 
     स र रतीकरणी क याी ी मकतलेने क लेया तक्ारीडुनन कतींिडडी पोलीस स््ेशी न ये  े
गु.र.नीं.३९६/२०१५ भा दड कलम ३७६,५०६, ३४ माकतती तींत्र्ान काय ा कलम ६७ (ए) रतीमाणे 
गुन्ता  ाखल करयात ेला ेते. गुन्तयातील  ोन्ती ेरोपीींना ल्क करयात ेले ेते. 
ेरोपीींदडुन   ोर्षारोपपत्र  ाखल करयात ेले लस न, ख्ला न्यायरतीदडष् ेते. 
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(२) मकतलाींडरील लयाचार रोखयासाठय पुढीलरतीमाणे उपाययोिना :- 
-- ग ीचे कठकाणी साया डेशी ातील मकतला पोधलसाींची ड इतर पोधलसाींची कमीचारी याींची 
नेमण क करयात ेली. 
-- ग ीचे ड मतडा्या कठकाणी सीसी्ीव्ती कॅमेरा लाडया्या स चना  ेयात ेले ेते. 
--- शी ैक्ष णक सींस् ा ड ेय.्ी.कीं पन्यामये कायीशी ा ा ेयोजित करयात येते. 
--- १०९१ ता मकतला तपलाईनच ेपोस््र डातनाींमये लाडयात ेले, 
-- पोलीस स््ेशी नमये स्डागत कक्षात मकतला पोलीस कमीचाऱ्याची नेमण क करयात 
   ेले. 
-- रतीयेक पोलीस स््ेशी नला मकतला पोलीस बी् माशी ील नेमयात ेले ेते. 
-- शी ा ा, कॉलेि ये  ेलचानक भे्   ेड न रोड रोधमयोडर रतीनतबीं्ामक कारडाई केली िाते. 
-- मकतला पोलीस लध्कारी ड कमीचारी याींना पोलीस मुख्यालयात करा्े रतीधशी क्षण ड स्ड 
  सींरक्षणाच ेरतीधशी क्षण क ले िाते. 
(४) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

राज्जयातीय जजल्हाधधिारी िायााययात अततररक्त जजल्हाधधिारी  
(अपीय) पद तनमााण िरण्याबाबत 

 

(३८)  १८९०५ (२७-०४-२०१६).   श्री.अमरना  राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुईाष झाांबड :   
सन्माननीय महसूय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जिताध्कारी कायाीलयात मोठ्या रतीमाणाडर लपील करणे रतीलींबबत रातत 
लसयाकारणान ेलनतररक्त जिताध्कारी (लपील) लसे प  ननमाीण कुनन पात्र उमे डाराींना या 
प ाडर प ोन्नती  ेयाबाबत सन २०१५ ्या ल ीसींकपीय लध्डेशी नात सींबींध्त मींत्री 
मतोयायाींनी ेश्डासन क ले तोते, मात्र एक डर्षे तोऊनती याबाबत कोणताती ननणीय घेयात न 
ेयाच ेिानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली ेते काय, चौकशी ीत काय ेढ  न ेले 
ड तयानुसार कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. एिना राव खडसे (१३-०७-२०१६) : (१) ते खरे नाती. 
     यासीं भाीत नम   करयात येते की, ननडडशे्रणी लनतररक्त जिताध्कारी सींडगाीतील 
ररक्त प े भरयाबाबत ल.मु.स. (सेडा) याीं्या लयक्षतखेाली ेस् ापना मींड  क्.२ 
(सा.रती.दड.) याींची क नाींक २६ नोव्तेंबर, २०१५ रोिी बैठक लाली. या लनुर्षींगाने रतीाप्त लालेया 
कायीडृतानुसार प ोन्नती/प स् ापना  ेयाबाबत रतीस्ताड शी ासनास सा र करयात ेला. 
शी ासन मान्यतेनींतर क नाींक १६ माची, २०१६ रोिी सींबींध्त लध्काऱ्याींना प ोन्नती/प स् ापना 
 ेयाबाबतच ेे ेशी  ननगीधमत करयात ेले ेतेत. 
(२) ड (३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
  

___________ 
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मुांबक, धारावी ये  ेववद्या ी सांणटनेतीय तरुणाांना मारहाण झाल्याबाबत 
  

(३९)  १८९०८ (२८-०४-२०१६).   श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तैद्राबा  दडयायापीठात ननलींबनाला कीं ्ा  न रोतीत डेमलुा या पीएचडी्या दडयायायाीन े
ेमतया केयारतीकरणी मुींबईतील काती दडयाया   सींघ्नाींनी ्ाराडी ये  े रतीचार सुुन केला 
लसता याीं्याडर ेठ ते  ता तुनणाींनी तला कुनन बे म मारताण केली लसयाचे माते 
िानेडारी, २०१६ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, यारतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी कुनन मारताण करणाऱ्याींडर ॲरॉधस्ीचा गुन्ता 
 ाखल करयाबाबत कोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (१४-०७-२०१६) : (१) ड (२) तै राबा  दडयायापीठात ननलींबनाला कीं ्ा  न 
रोतीत डेमुला या पीएचडी्या दडयायायाीने ेमतया केयारतीकरणी मुींबईतील काती दडयाया   
सींघ्नाींनी रोतीत डेमलुा याीं्या मृय ्या ननर्षे्ा ी क नाींक २४/०१/२०१६ रोिी ्ाराडी ये  ेरॅली 
काढली तोती. या कठकाणी १५ त े२० लनो खी इसमाींनी स र रॅलीम्ील क याी ी ड इतराींना 
गैरकाय ेशी ीर मींड ी िमड न िातीडाचक धशी डीगा  कुनन मारताण केली. तसेच रॅलीम्ील 
मकतलाींचे लींगाडरील कपड ेखेच न दडनयभींग केला म्तण न ्ाराडी पोलीस ठाणे ये े गु.नों.क्. 
भा दड कलम १४३, १४४, १४५, १४७, १४९, ३२४, ३५४ भा दड सत लनुस धचत िाती िमाती 
लयाचार रतीनतबीं्क लध्ननयम १९८९ च ेकलम ३(१)(१०) लन्डये गुन्ता नों  करयात ेला 
लस न पुढील तपास सताय्यक पोलीस ेयुक्त, कुलाी दडभाग, मुींबई करत ेतेत. 
(३) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

शशडी ये ीय ववमानतळाचे िाम पणूा िरण्याचा शासनाने णेतयेल्या तनणायाबाबत 
 

(४०)  १८९३५ (२८-०४-२०१६). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिये, श्री.नरेंर पाटीय, श्री.किरण 
पावसिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) श्री.साई शी ताब् ी सुुन तोयाे्ी धशी ड  ये ील दडमानत ाच ेकाम प णी करयाचा ननणीय 
शी ासनाने माते  ेब्रुडारी, २०१६ मये डा या रम्यान घेतला ेते, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, तयानुसार शी ासनान ेकोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस (२६-०७-२०१६) : (१) ते खरे ेते. 
(२) ड (३) शी ासन ननणीय क नाींक २२/०२/२०१६ लन्डये धशी ड  दडमानत ा्या कामासाठय 
सु्ारीत रतीशी ासकीय ड दडतीय मान्यता  ेयात ेली ेते. यारतीमाणे धशी ड  दडमानत ाची 
कामे मताराषर दडमानत  दडकास कीं पनीकड न सुुन ेतेत. दडमानत ा्या परडान्यासाठय 
Director General Civli Aviation याींनी केलेया स चनाींरतीमाणे कामे पुणी करयात येत 
ेतेत. 

___________ 
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वरुड (जज.अमरावती) तायुक्यात होणारी अवकध वकृ्षतोड 
  

(४१)  १९०९६ (०२-०५-२०१६).   श्री.अशोि ऊर्ा  ईाक जगताप, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय 
दत्त :   सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डुनड (जि.लमराडती) तालुक्यात लडै् डकृ्षतोड तोत लस न याची डातत क तोत लसयाच े
माते नोव्तेंबर, २०१५ मये डा या रम्यान नन शी ीनास ेले, ते खरे ेते काय, 
(२) लसयास, लडै् डकृ्षतोड  ाींबदडयाबाबत शी ासनान ेकोणती कायीडाती केली डा करयात 
येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०७-२०१६) : (१) ते खरे ेते. 
     लमराडती डनदडभागाच े डरूड डनपररके्षत्रात माते सक््ोबर त े डडसेंबर, २०१५ या 
कालाड्ीत लडै् डकृ्षतोडीचे १२ ड लडै् डाततुकीचे ५ डन गुन्ते लाले ेतेत. 
(२) लडै् डकृ्षतोड  ाींबदडयाबाबत पुढीलपकैी कायीडाती केली डा करयात येत ेते : 
 डन लध्कारी/कमीचारी याींचेकड न डे ोडे ी गस्त घालयात येते. बब् तपासणी 

करयात येते. 
 लडै् डकृ्षतोड ेढ यास याबाबतचा डन गुन्ता सनलाईन नों दडयासाठय 

डनपाल/डनरक्षक याींना PDA भ्रमणडनीींचा पुरडठा करयात ेला ेते. 
 सींबींध्त लध्कारी/कमीचारी याींना SLR राय लचा पुरडठा करयात ेला ेते. 
 मोक्या्या कठकाणी तपासणी नाके लस न डाततुकीतील डनोपिाची तपासणी करयात 

येते. 
 क रते प क कायीरत ेतेत. 
 बबनतारी सीं ेशी  यींत्रणा डापरात ेते. 
 डकृ्षतोडीडर ननयींत्रण ेण न डनाडरील लडलींबड कमी करयासाठय स् ाननकाींना 

स्डयींपाका्या गॅस प रडठा योिना राबदडयात येत ेते. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
 

___________ 

  
अांबाजोगाक (जज.बीड) शहरातीय जमीन तनजाम राजवटीत सकन्य  

दयासाठी वातव्यासाठी असल्याचा दावा िेल्याबाबत 
 

(४२)  १९१२४ (२७-०४-२०१६).   श्रीमती जमता वाण :   सन्माननीय महसूय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लींबािोगाई (जि.बीड) शी तरातील सडे नीं. १८ म्ील सुमारे १२३० एकर िमीन ननिाम 
रािड्ीत सैन्य  लासाठय डास्तव्यासाठय लसयाचा  ाडा करीत सनै्य  लान ेमोिणीस सुुनडात 
केयामु े ककयेक डर्षाीपास न या के्षत्रात पक्की घरे करून रातत लसलेले लाल नगर, क्ाींती 
नगर, शी ेतकी मतादडयायालय, डैयायकीय मतादडयायालय,  डाखाना, शी ासकीय कायाीलये, बी.एड. 
ड डी. एड. मतादडयायालय, नगरपाधलका व्यापारी सींकुल ेक  लनेक डस्याींमये भीतीचे 
डाताडरण ननमाीण लाले ेते, ते खरे ेते काय, 
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(२) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली ेते काय, चौकशी ीत काय ेढ  न ेले 
ड तयानुसार शी ासनान ेकोणती कायीडाती केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
श्री. देवेंर र्डणवीस (०४-०७-२०१६) : (१) ड (२) सैन्य  ला्या लेखी लिाीडरून जिताध्कारी, 
बीड याींचे े ेशी ानुसार “ ौि ननगराणी ताधमरात” या लींबािोगाई शी तरातील िधमनीची मोिणी 
उपल्ीक्षक, भ मी लधभलेख, बीड याींचेमा ी त करयात ेली ेते. यानींतर स र भागातील 
रकतडासी याींनी जिताध्कारी, बीड याींचेकड े ननडे न सा र केले ेते. स र ननडे ना्या 
लनुर्षींगाने केलेया चौकशी ीत लस े क स न ेले ेते की, लींबािोगाई, जिता बीड शी तरातील 
डेगडेग या एक ण २१ स.नीं. म्ील एक ण २०५.४८ ते. ेर िधमनीचे लध्कार लधभलेखात 
“ ौि ननगराणी ताधमरात” लशी ी नों  ेते. मात्र स र िमीन सैन्य  लास तस्ताींतररत 
लायाचे ेढ  न ेलेले नाती. या िधमनीच ेम   लधभलेख लींबािोगाई ततधसल कायाीलया्या 
लधभलेख कक्षास लागलेया ेगीत नष् लायाने त ेउपलब्् तोत नातीत. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 
  

___________ 
  

नाांदेड महानगरपाशयिा हद्दीत तरोडा नािा ते राज िॉनार या रत् यावर रेननेेजचे झािण 
रु्टल्याने त्यामधीय णाण रत्यावर आल्याबाबत 

  

(४३)  १९१४८ (२८-०४-२०१६).   श्री.अमरना  राजूरिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नाीं ेड मतानगरपाधलका तद्दीत तरोडा नाका त े राि कॉनीर या रस् याडर रेननेेिच ेलाकण 
 ु्ुन याम्ील घाण रस्याडर ेयाने नागररकाींचे ेरोग्य ्ोक्यात ेले लस न 
मतानगरपाधलका रतीशी ासन याकड े लक्ष  ेत नसयाची बाब माते िानेडारी, २०१६ मये डा 
या रम्यान नन शी ीनास ेले ेते, ते खरे ेते काय, 

(२) लसयास, उपरोक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी करून कोणती कायीडाती केली डा करयात 
येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
  
श्री. देवेंर र्डणवीस (१६-०७-२०१६) : (१) ते खरे नाती, 
    स रील रस्याडर मलडाकतनी नाती. त ादप स र रस्याडरील लजस्तडात लसलेया 
नालीच े पाणी राि कॉनीरपय त येड न श्रीनगर भागात उतारान े ड ती तोते. याचा ननचरा 
तोयास ड े लागतो लशी ा डे ेस  ैनींक न स ाई  रम्यान याची डे ोडे ी स्ड्छता करयात 
येते. 
(२) ड (३) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 
  

___________ 
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 पुणे शहरात बाांधा-वापरा-हताांतरीत िरा या तत्वावर िरण्यात  
येत असयेल्या रत्याया िामाबाबत 

 

(४४) ३३९७८ (०४-०१-२०१३) श्री.अतनय ईोसये, श्री.जयवतांराव जाधव, श्री.हेमांत टिये: 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे शी तरात बा्ाीं-डापरा-तस्ताींरीत करा या तडाडर करयात येत लसलेया रस्याच ेकाम 
ध्म्या गतीन ेसुुन लसयाच ेमाते िलु,ै २०१२ ्या पकतया सप्तातात नन शी ीनास ेले, ते खरे 
ेते काय, 
(२) लसयास, उक्त रतीकरणी शी ासनाने चौकशी ी केली ेते काय, 
(३) लसयास, चौकशी ीत काय ेढ  न ेले ड तयानसुार पुणे शी तरात बाी्ं ा-डापरा-तस्ताींतरीत 
करा तडाडरील काम ध्म्यागतीने करणाऱ्या कीं त्रा् ाराींडर कोणती कारडाई केली डा करयात 
येत ेते. 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
श्री. देवेंर र्डणवीस (१३-०७-२०१६) : (१) पुणे मतानगरपाधलकेत े माते िलु,ै २०१२ मये पुणे 
शी तरात बाीं्ा-डापरा-तस्ताींतरीत करा या तडाडर कोणतेती रस्याींचे काम ताती घेयात ेले 
नव्तते. 
(२) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 
(३) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 
(४) रतीश्न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

अमरावती-औरांगाबाद एक्सप्रेस हायवे दरुूती िरण्याबाबत 
 

(४५)  ४४०२८ (१६-०८-२०१३). श्री.नागो गाणार, : सन्माननीय सावाजतनि बाांधिाम 
(सावाजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लमराडती-औरींगाबा  एक्सरतीसे तायडेडर मोठया रतीमाणात खड्ड ेपडयाम ेु रस्ता  रुूस्ती 
करयाबाबत लोकरतीनतनन्ी, लमराडती दडभाग याींनी क नाींक १० मे, २०१३ रोिी लध्क्षक 
लधभयींता, मताराषर राज्य रस्त े दडकास मतामींड , नागप र याींना ननडे न क ले ेते, ते खरे 
ेते काय, 
(२) लसयास, उक्त मागणीनुसार स रत  रस्या्या  रुूस्तीबाबत शी ासनान ेकोणती कायीडाती 
केली डा करयात येत ेते, 
(३) लसयास, ननणीयाच े ोडक्यात स्डुनप काय ेते, 
(४) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 

श्री. एिना  शशांदे  (१९-०७-२०१६) : (१) तोय. 
(२) ड (३) स र रस्या्या ननयतकाली  ुुनस्तीसाठय मतामींड ान ेरू.३८.९० को्ीींचा कायीक्म 
मींि र केला तोता ड यानसुार मतामींड ाकड न स र रस्याची  रुूस्ती करयात ेली ेते. 
स रत  रस्ता मताराषर राज्य् ा रस्ते दडकास मतामींड ाकड न साडीिननक बाीं्काम दडभागाकड े
क नाींक २३  ेब्रुडारी, २०१५ ्या शी ासना्या ननणीयानुसार तस्ताींतररत करून घेयात ेला 
ेते. 

___________ 



दड.प. ६ (33) 

िल्याण-डोंबबवयी महानगरपाशयिेतीय अधधिाऱयाांना याखो  
रुपयाांचा वाहनईत्ता ददया जात असल्याबाबत 

 

(४६) ४४४५६ (२८-०८-२०१३) श्री.रामना  मोत,े श्री. नागो गाणार: सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कयाण-डोंबबडली मतानगरपाधलके्या कायीकारी लधभयींता, उपलधभयींता, उपेयुक्त, 
सता.ेयुक्त इया ी लध्काऱ्याींना डातन भयासाठय  रमता ककती खची केला िातो, 
(२) लसयास, कायीकारी लधभयींता ड उपलधभयींता याींना  रमता ककती डातन भता क ला 
िातो, 
(३) लसयास, डातनभता कोणकोणया रतीयोिनासाठय क ला िातो, 
(४) लसयास, दडकास कामाींसाठय पुरेसा नन्ी उपलब्् तोत नसताना लध्काऱ्याीं्या डातन 
भयासाठय  रमता लाखो ुनपयाींचा नन्ी  ेयाची कारणे काय ेतेत,  
(५) तसेच लोकरतीनतनन्ीींना लयींत कमी डातन भता क ला िात लसताना लध्काऱ्याींना लाखो 
ुनपये भता  ेयाची कारणे काय ेतेत ? 
श्री. देवेंर र्डणवीस (१९-०७-२०१६) : (१) कयाण-डोंबबडली मतानगरपाधलके्या शी तर 
लधभयींता, िललधभयींता, मुख्य डयैायकीय लध्कारी, डैयायकीय ेरोग्य लध्कारी, उपेयुक्त, 
सतायक ेयुक्त, उपलधभयींता इया ी सींडगाीतील एक ण ५१ लध्काऱ्याींना डातन रतीनतप त  
खचाीपो्ी  रमता ुन.८,००,३४२/- इतकी रक्कम ल ा करयात येत.े 
(२) कायीकारी लधभयींता याींना शी ासना्या डातन ्ोरण सतु्रानुसार लनु्ेय रतीनतमता         
ुन. २५,०००/- ्या मयाी ेत डातन रतीनतप त  खची ल ा केला िातो. उपलधभयींता याींना  रमता 
ुन.९,५००/- इतका ठोक डातन भता  ेयात येतो. 
(३) कयाण-डोंबबडली मतानगरपाधलके्या सडीसा्ारण सभे्या ठराड क्.१६१, क .२२/०३/२००२ 
याडारे रती ान करयात ेलेया मींि रीनुसार गठयत करयात ेलेया डातन ्ोरण सधमती्या 
धशी  ारशी ीनसुार कयाण - डोंबबडली मतानगरपाधलकेम्ील ताींबत्रक लध्कारी याींना रतीभागामये 
ड मतानगरपाधलका के्षत्रामये क रती ड रतीशी ासकीय कामाकरीता डातन भता  ेयात येतो. 
(४) शी ासना्या डातन ्ोरण सुत्रानुसार ड मतानगरपाधलके्या मींि र डातन ्ोरणानुसार पात्र 
लध्काऱ्याींना शी ासकीय डातन उपलब्् नसयास स्डत:चे डातन डापरया्या ल्ीडर डातन 
भता क ला िातो. यामु े नन्ीचा  ुुनपयोग तोत नाती. 
 

(५) मतानगरपाधलके्या लध्कारी/कमीचारी याींना कमाल ुनपये २५,०००/- ्या मयाी ेत डातन 
भता क ला िातो. मतानगरपाधलके्या लोकरतीनतनन्ीींपैकी मतापौर ड उपमतापौर याींना 
शी ासकीय डातन उपलब्् कुनन  ेयात येते. तर सभापती, स् ायी सधमती याींना ुन.३०,०००/- 
े ण रतीभाग सधमती सभापती, दडरो्ी पक्ष नेता, मकतला ड बालकयाण सधमती सभापती, 
े ण सभागतृ नतेा याींना  रमता ुनपये २५,०००/- इतका डातन भता  ेयात येतो. 
    डरील तपशी ील पातता, लोकरतीनतनन्ीींना लयींत कमी डातन भता क ला िात लसयाची 
बाब डस्तुजस् तीिन्य नाती. 

___________ 
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नाशशि शहरासाठी मेरो रेल्व ेकिां वा रॅवपड रेय सरुू िरण्यासाठी  
राज्जय शासनाने रेल्वे िॉपोरेशनया शशर्ारस िरण्याबाबत 

 

(४७)  ४५२८२ (२७-०१-२०१४). श्री. जयवांतराव जाधव, श्री. अतनय ईोसये, श्री. हेमांत टिये, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे, : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१)  ेशी भरात डेगाने दडस्तारणाऱ्या शी तराींमये चौ ा क्माींक लसलेया नाधशी क शी तरासाठय मेरो 
रेडे ककीं डा रॅदपड रेल सुरू करयासाठय राज्य शी ासनान ेरेडे कॉपोरेशी नला धशी  ारस करयाची 
लोकरतीनतनन्ीनी क नाींक १ सगस््, २०१३ रोिी डा यासुमारास शी ासनाकड ेमागणी केली ेते, 
ते खरे ेते काय,  
(२) लसयास, उक्त मागणीबाबत शी ासनामा ी त कोणती कायीडाती केली डा करयात येत 
ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
 
श्री. देवेंर र्डणवीस  (१६-०७-२०१६) : (१) नाधशी क शी तरासाठय मेरो रेडेची लोकरतीनतनन्ीकड न 
मागणी ेते, ते खरे ेते. 
(२) नाधशी क मेरोकररता शी तर डातत क दडर्षयक सडीकर्ष लभयास करून रतीस्ताड सा र 
करयाबाबतच े नन ेशी  शी ासनान े क नाींक ०६ डडसेंबर, २०१४ रोिी्या पत्रान्डये नाधशी क 
मतानगरपाधलकेस क ले ेतेत. या लनुर्षींगाने नाधशी क मतानगरपाधलकेने नाधशी क शी तरातील 
नागरी डातत क दडर्षयक सडीकर्ष लभयास लतडाल तयार करयासाठय त् सलागाराची 
ननयुक्ती केली ेते. स र लतडाल मे, २०१७ पय त सलागारामा ी त नाधशी क मतानगरपाधलकेस 
सा र करयाचे लपेक्षक्षत ेते. नाधशी क मतानगरपाधलकेमा ी त शी ासनास लतडाल रतीाप्त 
लायानींतर याडर कायीडाती करयाचे ननयोजित ेते. 
(३) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 

पुण्यात मेरो मागााया पन्नास कियोमीटर के्षत्रासाठी बनववण्यात आयेल्या तनयमावयीबाबत 
 

(४८) ४५६९४ (२०-०१-२०१४). ॲड.जयदेव गायिवाड, : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) पुयात मेरो मागाी्या के्षत्रात  ोन्ती बाि ला पाचशी  ेमी्रपय त बाीं्काम करताना यापुढे 
चार ्क्के ए ेयएस डापरा ककीं डा लाखो रूपयाींचा ससे भरा लशी ारतीकारची ननयमाडलीत ल् 
घालयात ेली ेते, ते खरे ेते काय,  
(२) लसयास, स र ननयमाडलीचा भु  ड नागररकाींना पड  नये म्तण न शी ासनान े कोणती 
उपाययोिना केली डा करयात येत ेते, 
(३) नसयास, दडलींबाची कारणे काय ेतेत ? 
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श्री. देवेंर र्डणवीस  (११-०७-२०१६) : (१) व (२) पुणे शी तरा्या रतीारूप सु्ाररत दडकास 
ननयींत्रण ननयमाडलीमये मेरो मागाी्या लगत ५०० मी.पय त्या के्षत्रात ४.०० च्ई के्षत्र 
नन ेशी ाींक पय त बाीं्कामे लनु्ेय कराडे लशी ा रतीकारचा ननयम समादडष् केला ेते. रतीारूप 
दडकास योिना शी ासनाकड े मींि री कररता सा र केलेली ेते. दडकास योिनेला शी ासन 
स्तराडरून मींि री  ेताना याबाबत उधचत ननणीय घेयात येईल. 
(३) लाग  नाती. 

___________ 
 

 

वपांपरी-धचांचवड महानगरपाशयिा हद्दीतीय अनधधिृत बाांधिाम ेपाडण्याबाबत 
 

(४९) ४६०६६ (२०-०१-२०१४). श्री.सततश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दपींपरी-धचींचडड मतानगरपाधलका तद्दीतील लनध्कृत बाीं्काम े पाडयाचा े ेशी  मा.मुींबई 
उ्च न्यायालय याींनी क ला ेते, ते खरे ेते काय,  
(२) लसयास, ६६ तिार लनध्कृत बाीं्कामास िबाब ार कोण ेते, दपींपरी-धचींचडड 
मतानगरपाधलका ये  ेलनतक्मण दडभाग ेते काय, 
(३) लसयास, लनतक्मण दडभागाने ेिपय त ककती लनतक्मणे रोखली ेतेत ड पाडली 
ेतेत, 
(४) दपींपरी-धचींचडड मतानगरपाधलका तद्दीतील ६६ तिार लनध्कृत बाी्ं कामे ननयधमत 
करणेबाबत शी ासन दडचारा्ीन ेते काय, याबाबत कोणती कायीडाती करयाचे ठरदडले ेते ? 
 

श्री. देवेंर र्डणवीस  (१३-०७-२०१६) : (१) तोय, िनकतत याधचका क्. १५१/२०१० ड िनकतत 
याधचका क्. २०७/२०१० मये लनध्कृत बाीं्काम ेपाडयाबाबत े ेशी   ेयात ेले ेतेत. 
(२) दपींपरी-धचींचडड मतानगरपाधलकेमये लनतक्मण दडभाग ेते. 
(३) दपींपरी-धचींचडड मतानगरपाधलका के्षत्रामये एक ण २२०० लनध्कृत बाीं्काम करणाऱ्या 
व्यक्तीींदडरू  गुन्ते  ाखल करयात ेलेले ेतेत ड एक ण ६०८ लनध्कृत बाीं्कामाडर 
ेिपय त ननषकासनाची कारडाई करयात ेलेली ेते. 
(४) मा. उ्च न्यायालया्या ननणीयानुसार दपींपरी-धचींचडड मतानगरपाधलका तद्दीतील लनध्कृत 
बाीं्कामाबाबत कायीडाती करयाच ेदपींपरी धचींचडड मतानगरपाधलकेच ेननयोिन ेते.     

___________ 
 
नानववज (ता.दौंड, जज.पुणे) ये ीय राज्जय राखीव पोयीस दय, गट क्रमाांि ५ िें राया जागेत 

महाराष्ट्र सांगीत िें र उईारण्याया प्रतावास परवानगी देण्याबाबत 
 

(५०) ४७७५६ (०३-०२-२०१४) ॲङ अतनय परब : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नानदडि (ता. ौंड, जि.पुणे) ये ील राज्य राखीड पोलीस  ल, ग् क्माींक ५ कें द्रा्या 
तब्बल ४१५ एकर िागेत को्यड्ी ुनपये खची कुनन मताराषर सींगीत कें द्र उभारयास 
परडानगी  ेयाचा रतीस्ताड शी ासना्या दडचारा्ीन ेते, ते खरे ेते काय, 
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(२) लसयास, को्यड्ी ुनपये खची कुनन बाीं्काम येणाऱ्या या कें द्राला मताराषर 
पोधलसाींकड न दडरो् करयात ेला ेते, ते ती खरे ेते काय, 
(३) लसयास, यारतीकरणी कोणता ननणीय घेतला ेते डा येत ेते,  
(४) तसेच, पोलीसाींचा या रतीस्ताडाला दडरो् लसतानाींती डरील कठकाणी सींगीत कें द्र उभारयाची 
कारणे काय ेतेत ? 
 
श्री. देवेंर र्डणवीस (१३-०७-२०१६) : (१) मौि ेनानदडि ये  ेपोलीस  लाची एक ण २३३ एकर 
िागा लस न यामये राज्य राखीड पोलीस बल रतीधशी क्षण कें द्राकरीता १५८ एकर ड पोलीस 
रतीधशी क्षण कें द्राकरीता ७५ एकर िागा ेते. मताराषर पोलीस डायायडृीं  रतीबोध्नीकरीता 
रतीशी ासकीय इमारत ड लनुर्षींधगक इमारतीींच े बाीं्काम करयासाठय ुन. ३२.१७ को्ी इतका 
खचाी्या लीं ािपत्रकास पोलीस गतृननमाीण ड कयाण मतामींड ाकड न रतीशी ासकीय मान्यता 
 ेयात ेली ेते. 
(२) ड (३) ते खरे नाती. 
(४) रतीश् न उयाभ ाडत नाती. 

___________ 
 
 
ववधान ईवन :  
मुांबक. 

  उत्तमशसांग चव्हाण 
सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
 

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

मुद्रणप डी सडी रतीककया मताराषर दड्ानमींड  सधचडालया्या सींगणक यींत्रणेडर करयात ेली ेते. 
मुद्रण: शी ासकीय मयडत  मुद्रणालय, मुींबई. 

 


