
वि.प. ४  (1) 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

िीजेच्या धक्कक्कयाने दरिषी हजारो िममचारी बळी जात असल्याबाबत 
  

(१)  १९६२३ (१६-०८-२०१६)    डॉ.अपूिम हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १५९६३ ला दिनाांि २८ 
मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात िीजेच्या धक्कक्कयान े िरिर्षी ४० त े ५० िीज वितरण िां पनीच्या िमचर्ाऱयाांना 
प्राणाांतति अपघात होत असल्याच्या पाश्िचर्मुीिर तारमागच िमचर्ाऱयाांना शासनाच्या धतीिर 
सैधिाांतति ि प्रात्यक्षिि अभ्यासक्रम समाविष् असलेले िौशल्य वििास प्रशशिण िेण्याच्या 
विर्ाराधीन बाबीांिर िां पनीर्ा विर्ार पुणच झाला आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत पुढे िोणता तनणचय घेण्यात आला िा सिरहु महत्िाच्या बाबीांिरील 
विर्ार िेव्हापयतं पुणच होणे अपेक्षित आहे, 
(३) राज्यात दििदििाणी महावितरणार्े ट्रान्सफामचर उघड्यािर असण,े पोलर्ी झालेली िरुिस्था, 
िमिुित झालेल्या तारा, खाजगी अनधधिृत व्यक्कतीांिडून ट्रान्सफामचर ि पोलिरील िीजेच्या 
ताराांमधये िेली जाणारी छेडछाड, बेिायिेशीर िनेक्कशन घेण्यार् े प्रिार यामुळेही पुनःपुनः 
अपघात होत असल्यार्े तनिशचनास येत आहे, हे खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
ि तद्नुसार िीज र्ोरी रोखणे ि अनधधिृत हाताळणीमळेु होणारे अपघात रोखणेसांबांधी िोणती 
िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) महावितरणच्या प्रशशिण धोरणानसुार िमचर्ाऱयाांर् े
िौशल्य वििशसत िरण्यािरीता आय-्ी-आय उत्तीणच िमचर्ारी विद्युत सहाय्यि, उपिें द्र 
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सहाय्यि याांना प्रािेशशि प्रशशिण िें द्र, नाशशि, साांगली, अमरािती ि औरांगाबाि येथ े
प्रशशिण िेण्यात येते ि िीजेच्या धक्कक्क यामळेु होणाऱया िघुच् ना ्ाळण्याितरता सुरिा बाबतर् े
प्रशशिण प्र ि सु. एिलहरे, नाशशि तसरे् प्रािेशशि प्रशशिण िें द्रामाफच त पतरमांडळ, मांडळ ि 
विर्ागीय स्तरािर सातत्यान ेप्रशशिण िेण्यात येत.े 
(२) महावितरणच्या प्रशशिण धोरणानुसार सिच िमचर्ाऱयाांना सुरक्षिततेविर्षयी प्रशशिणार् ेिायचक्रम 
सातत्याने राबविण्यात येत आहेत. 
(३) ि (४) िीज र्ोरी रोखण्यासािी सुरिा ि ििता विर्ागाांतगचत ४३ र्रारी पथिे ि िीज 
र्ोरी प्रिरणे रोखण्यासािी ६ स्ितांत्र पोलीस स्थानिाांर्ी स्थापना िरण्यात आली आहे. 
    विद्युत सुरिेविर्षयी ग्राहि ि जनतेत जागरुिता तनमाचण िरण्यासािी विविध स्तरािर 
रॅलीर्े आयोजन िरण्यात येते. प्रशशिण ि सुरिा विर्ाग, नाशशि अांतगचत िायचरत प्रािेशशि 
प्रशशिण िें द्र नाशशि, अमरािती, औरांगाबाि ि साांगली या विर्ागाव्िारे ग्राहिाांना सुरिाविर्षयी 
मागचिशचन िरणारे िायचक्रम िरिर्षी आयोजजत िरण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

डहाणू (जज.पालघर) तालुक्कयातील वािाांत िीजेच ेखाांब लाियायाबाबत 
  

(२)  १९८४७ (१६-०८-२०१६)    श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) डहाणू (जज.पालघर) तालकु्कयातील गािाांत महावितरणने िीजेर् ेमी्र पुरविले. परांत ुसिर 
िीज िाहून नेण्यासािी लोखांड खाांबर् दिले नसल्यार्े माहे जून, २०१६ मधये िा त्यािरम्यान 
तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास उक्कत प्रिरणी शासनान ेर्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
ि तद्नुसार डहाणू तालुक्कयातील गािाांत िीज िाहून नेण्यासािी लोखांडी खाांब लािण्याबाबत 
िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 

  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
    बुरि्पाडा ि पा्ीलपाडा येथे साधारणत: १५ लार्ाथींना शासनाने घरिुल मांजूर िेले. 
सिर लार्ार्थयांच्या घरिुलार् े विद्युतीिरण झालेले नव्हते.  परांतु उपरोक्कत लार्ाथी 
“बुरि्पाडा” येथे जुने विद्युत ग्राहि असल्यामळेु त्याांनी महावितरण िपांनीर्ी अधधिृत 
परिानगी न घेता त्याांच्या विद्यतु जोडण्या परस्पर निीन दििाणी स्थलाांततरत िेल्या. सिर 
स्थलाांतर िरताना त्याांच्या जोडण्याांना असणाऱया सजव्हचस िायरला आधाराितरता लािडी खाांब 
उर्ारण्यात आले.    
(२) सिर िाम जजल्हा तनयोजन (िाडीपाडा विद्युतीिरण डीपीडीसी) योजनमेधये सन २०१६-१७ 
मधये प्रस्तावित िरुन मांजूर िरण्यात येऊन सिर िाम दिनाांि १६/१०/२०१६ रोजी पूणच 
िरण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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मौज ेधचांचोली (ता.आष्ट्टी, जज.िधाम) येथील शतेिऱयाांना तनयममत विद्युत पुरिठा देयायाबाबत 
  

(३)  १९८६१ (१६-०८-२०१६)   श्री.प्रिाश वजमभये : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मौज ेधर्ांर्ोली (ता.आष्ी, जज. िधाच) येथील शेतिऱयाांच्या शतेातील विद्युत पुरििा खांडडत 
िेल्यान ेसांत्रा झाडाांसह इतर वपिे धोक्कयात आल्यान ेशेतिऱयाने जजल्हाधधिारी, िधाच याांर्िेड े
आत्महत्येर्ी परिानगी माहे म,े २०१६ च्या ततसऱया सप्ताहात माधगतली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
ि तद्नुसार शेतिऱयाांना तनयशमत विद्युत पुरििा िरण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) महावितरण िां पनीला बनाि् िागिपत्र सािर 
िरुन शेतीपांपाितरता िीज पुरििा घेतल्याने धर्ांर्ोली, ता. आष्ी, जज. िधाच येथील ग्राहिाच्या 
शेतीपांपार्ा िीज पुरििा पूिचसूर्ना िेऊन दिनाांि ४/५/२०१६ रोजी खांडडत िरण्यात आला होता. 
(२) याबाबत दिनाांि १८/४/२०१६ रोजी िेलेल्या तक्रारीच्या अनुर्षांगाने र्ौिशी िरण्याितरता 
पोलीस स््ेशन, आष्ी याांना िळविण्यात आले आहे. तथावप, त्याांर्ेिडून र्ौिशी अहिाल 
प्राप्त झालेला नाही.  सिर प्रिरणी ितनषि विधी अधधिारी, प्रविर्ागीय िायाचलय महावितरण, 
िधाच याांच्या तपासणीत सिर िागिपत्र ेयोग्य असल्यार् ेतनिशचनास आल्यान ेसिर ग्राहिाच्या 
िृर्षीपांपार्ा िीज पुरििा दिनाांि २१/५/२०१६ रोजी पूिचित जोडण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

रत्नाधवरी जजल््यातील देिस्थान जममनीिरील खाजवी मालिाांच ेअततक्रम हटवियायाबाबत 
 (४)  २०६३८ (१६-०८-२०१६)   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) रत्नाधगरी जजल्हयात १४० िेिस्थानच्या २ हजार ८६० इतिे िेत्र असून या जशमनीांर्ी 
फेरफार तपासणीर्ी िायचिाही शासनािडून िरण्यात आली असता िेिस्थानच्या जशमनीच्या 
िेलेल्या सिेिणात अनिे जशमनीिर खाजगी मालिाांनी अततक्रमण िेल्यार्ी बाब माहे एवप्रल, 
२०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून 
आले ि तद्नुसार िेिस्थानच्या जशमनीिर अततक्रमण िरणाऱया सांबांधधतािर िाय िारिाई 
िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०५-२०१७) : (१), (२) ि (३) रत्नाधगरी जजल््यात एिूण १४० 
िेिस्थान इनाम गािे असून िेिस्थानाांर्ी एिूण सांख्या २०३ इतिी आहे तसेर् िेिस्थानार् ेिेत्र 
२०३ इतिी आहे तसेर् िेिस्थानार् े िेत्र ३१७१-४३.७४ हे.आर. आहे. िेिस्थान इनाम 
जशमनीच्या तपासणीर्ी मोदहम जजल्हास्तरािर राबिून बेिायिेशीरतरत्या िा शासनाच्या 
पूिचपरिानगी शशिाय झालेल्या अनधधिृत हस्ताांतरणाच्या एिूण ७४४ फेरफाराां पैिी ४०२ 
फेरफार नोंिीांर्े पनु:तरिण विहीत असून उिचरीत ३४२ फेरफार नोंिीांर् ेपुन:तरिण िरण्यार्े िाम 
प्रगतीपथािर सुरु आहे. 

___________ 
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उष्ट्माघाताने मतृ्यू झालेल्या मतृाांच्या िुटुांबबयाांना आधथमि मदत िरयायाबाबत 
 

(५)  २०८५० (१९-०८-२०१६)    श्री.सुतनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेव, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि 
िडिुते, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश वजमभये, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय मदत ि पुनिमसन मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) अमरािती जजल््यातील बडनेरा रेल्िे पतरसरात एिा व्यजक्कतर्ा उषमाघाताने ि मौजे सािळखेडा 
(ता.आष्ी, जज.बीड) येथे ११ िर्षीय शाळिरी मुलार्ा उषमाघातान ेमतृ्यू झाल्याच्या िोन घ्ना 
माहे एवप्रल, २०१६ मधये िा त्यािरम्यान घडल्यार्े तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर घ्नेर्ी शासनान ेर्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
ि तद्नुसार सिर नैसधगचि आपत्तीमुळे मतृ पािलेल्या मतृाांच्या िु्ुांयबयाांना आधथचि मित 
िेणेबाबत िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०५-२०१७) : (१) अांशत: खरे आहे. 
     अमरािती जजल््यातील बडनेरा रेल्िे पतरसरात एिा व्यजक्कतर्ा मतृ्यू Sevear Anamia 
& Hypoglycemia ने झाल्यार् े शि विच्छेिन अहिालात आढळून आले आहे. तर मौज े
साबलखेड, ता.आष्ी, जज.बीड येथील १२ िर्षीय मुलीर्ा मतृ्य ूउषमाघातामुळे झाला असल्यार्े 
आढळून आले आहे. 
(२) उपरोक्कत िोन्हीही मतृ्यू हे िें द्र शासनाने विदहत िेलेल्या नसैधगचि आपत्तीच्या तनिर्षात 
बसत नसल्याने सिर प्रिरणी शासन धोरणानुसार आधथचि मित अनुजे्ञय नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 
 

विद्यासादर िला महाविद्यालयातील (ता.रामटेि, जज.नावपूर) बी.िॉम. च्या  
इांग्रजी पेपरच्या िेळी तनमामण झालेला वोंधळ 

 
  

(६)  २१३६१ (२३-०८-२०१६)  प्रा.अतनल सोले, श्री.धवरीशचांद्र व्यास, श्री.ममतेश भाांवडडया, श्री.नावोराि 
वाणार :  सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) नागपूर राषट्रसांत तुिडोजी महाराज विद्यापीिाांतगचत राम्ेि येथील विद्यासािर िला 
महाविद्यालयातील पतरिा िें द्रािर दिनाांि २५ एवप्रल, २०१६ रोजी बी.िॉमच्या इांग्रजी पेपर 
९.३० ते १२.३० या िळेेत मोठ्या प्रमाणात सािळागोंधळ तनमाचण झाल्यान ेमहाविद्यालयान े
उशीरा पेपर सुरू िेल्यार्ी घ्ना दिनाांि २६ एवप्रल, २०१६ रोजी तनिशचनास आले, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, सिर प्रिरणार्ी शासनान े र्ौिशी िेली िाय ि सबांधधत महाविद्यालयािर 
िाय िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(१४-०६-२०१६) : (१) हे अांशत: खरे आहे. 
     महाविद्यालयामाफच त सिर िें द्रािर िें द्राधधिाऱयाद्िारे दिनाांि २५ एवप्रल, २०१६ रोजी 
लेखी पतरिा आयोजनार्ेिेळी परीिा सुरु िरण्यास िाही ताांयत्रि िारणामळेु ३१ शमतन्े उशशर 
झाला होता. विद्यार्थयांर् ेिोणतहेी निुसान न होण्याच्या दृष्ीन ेसिर पेपर सोडविण्यासािी 
िराविि िेळेनांतर ३१ शमतन्ाांपयतं जास्तीर्ी िेळ विद्यार्थयांना िेण्यात आली होती. 
(२) सिर प्रिरण दिनाांि २०/०५/२०१६ रोजी महाराषट्र विद्यापीि अधधतनयम १९९४ िलम 
३२(६) (अ) अांतगचत गिीत अनुशासनात्मि िृती सशमतीिड ेतपासणीस्ति सोपविण्यात आले 
होते. त्यानुर्षांगान े अनशुासन िृती सशमतीर्ा तपासणी अहिाल प्राप्त झाला असून महाराषट्र 
सािचजतनि विद्यापीि अधधतनयम २०१६ मधील तरतुिीनुसार सिर अहिालातील शशफारशीांिर 
पुढील िायचिाही विद्यापीि स्तरािर सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

धुळे शहरात तापी योजनेची मावील थिबािी ि महापामलिेचे  
चालू विद्युत देयि माफी ममळयायाबाबत 

 (७)  २१६८२ (१६-०८-२०१६)   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) धुळे शहरात पाणीपुरििा िरणाऱया तापी योजनरे्ी मागील थिबािी ि महापाशलिेर्े र्ाल ू
विद्युत िेयि माफी शमळािी अशी मागणी मा.ऊजाच मांत्रयाांिड ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ मधये िा 
त्यािरम्यान िेली होती, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिरील मागणीच्या अनुर्षांगान ेतापी योजनेच्या थिबािीसह िीज यबल माफी 
याबाबत शासनान ेिोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) महावितरणमाफच त विद्युत िेयिे माफ िरण्यार्ी िोणतीही योजना नाही.  तथावप धुळे 
मांडळाांतगचत उच्र्िाब सािचजतनि पाणी पुरिियार् ेएिूण ०६ ग्राहि आहेत त्यापैिी २ उच्र्िाब 
ग्राहि थिबािी मधये असून सिर िोनही ग्राहिाांनी पेयजल पाणीपुरििा सांजीिनी योजना, 
२०१५ मधये सहर्ाग घेतलेला असून ते तनयशमतपणे िरमहा िीज यबल र्रणा िरत आहेत. 
इतर ४ ग्राहिाांर्ी विद्युत िेयिे थिबािी मधये नसनू तनयशमत र्रली जात आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
   

राज्यातील शतेिऱयाांच्या िृषी पांपास िीज जोडणी देयायाबाबत 
 
 . 

(८)  २१८२४ (१६-०८-२०१६)   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.अतनल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.ख्िाजा बेव, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महावितरणच्या तनयमानुसार शेतिऱयाांनी अजच िेल्यानांतर ८ दििसाच्या आत िीज जोडणी 
िेणे बांधनिारि असतानाही राज्यातील २ लाख १० हजार शेतिरी िृर्षी पांपाच्या िीज 
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जोडणीपासून िांधर्त असल्यार्ी बाब म,े २०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, अमरािती विर्ागातील अमरािती, अिोला, यितमाळ, बुलढाणा, िाशशम या 
पार् जजल््यातील ७५६९३ िृर्षी पांपाना िीज जोडण्या िेण्यार्े प्रलांयबत असल्यार्े माहे मे, २०१६ 
मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, राज्यात सौर िृर्षी पांप योजनेंतगचत शतेिऱयाांना ५ लाख िृर्षीपांप वितरीत 
िरण्यात येणार असून याबाबत शासनान ेिाही िालबधि िायचक्रम आखले आहेत िाय, सन 
२०१५-२०१६ मधये वितरीत िरण्यात आलेल्या िृर्षी पांपार्ी जजल्हािार सांख्या किती आहे, 
(४) असल्यास, शेतिऱयाांना िीज जोडणी िेणेबाबत शासनाने िोणती िायचिाही िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) राज्यात म,े २०१६ अखेर १,९९,३९३ िृर्षीपांप पसैे 
र्रुन प्रलांयबत होते. 
(२) अमरािती विर्ागातील अमरािती, अिोला, यितमाळ, बुलढाणा, िाशशम या पार् 
जजल््यात म,े २०१६ अखेर अनुक्रमे ८७३३, ९३७५, ८३७९, ९९४७ ि ७५१८ अस ेएिूण ४३९५२ 
िृर्षीपांप पसैे र्रुन प्रलांयबत होते. 
(३) राज्यात १०,००० नग सौर िृर्षीपांप आस्थावपत िरण्यार्ी पथिशी प्रिल्प एियत्रतपणे 
राबविण्याबाबत महाऊजाच ि महावितरण याांच्यामाफच त राबविण्यात येत आहे.  एवप्रल, २०१७ 
अखेर अमरािती, अिोला, यितमाळ, बुलढाणा ि िाशशम या जजल््याांमधये अनकु्रम े १६४, 
२८८, २७८, ३९६ ि २३० इतिे सौर िृर्षीपांप आस्थावपत िरण्यात आले आहेत. 
(४) एवप्रल, २०१७ अखेर सिर पथिशी प्रिल्पाांतगचत ८४९४ अजच प्राप्त झाले असनू, 
जजल्हास्तरीय लार्ाथी तनिड सशमत्याांमाफच त एिूण ४९३५ शेतिऱयाांर्ी लार्ाथी म्हणून तनिड 
िरण्यात आली आहे.  सिर लार्ार्थयांपैिी ३२८१ लार्ार्थयांनी आिश्यि रक्किमेर्ा र्रणा 
महावितरण िां पनीिड ेिेला आहे.  माहे एवप्रल, २०१७ अखेर २४५२ शेतिऱयाांना सौर िृर्षीपांप 
आस्थावपत िरुन िेण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई विद्यापीठाच्या शै्षणणणि प्राधधिरणामधून पीएचडी, एमकफलच्या प्रस्तािाना मावी 
लािणारी सांशोधन ि मान्यता सममती (आरआरसी) नसल्याबाबत 

 

(९)  २२०६३ (२३-०८-२०१६)   आकिम .अनांत वाडवीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६२२५ ला 
दिनाांि २२ मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण 
मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबई विद्यापीिाच्या शैिणणि प्राधधिरणामधून पीएर्डी, एमकफलच्या प्रस्तािाना मागी 
लािणारी सांशोधन ि मान्यता सशमती (आरआरसी) नसल्याने गेले सात महिन्यात एिाही 
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सांशोधनाच्या प्रस्तािाला मान्यता िेण्यात आली नसून त्यामुळे तब्बल १८५ सांशोधनार् ेप्रस्ताि 
विद्यापीिािड े मान्यतेच्या प्रततिेत प्रलांयबत असल्यार्े माहे एवप्रल, २०१६ मधये िा 
त्यािरम्यान तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्ताि मागी लािण्यासािी आरआरसीर्ी स्थापना िरण्याबाबत शासनान े
िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१४-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     आतापयतं सांशोधन ि मान्यता सशमती िायचग्ाच्या (आर.आर.सी.) एिूण २३० पेिा 
जास्त बैििा सांपन्न झाल्या आहेत. त्याद्िारे उपलब्ध ९८ विर्षयाांच्या ३०८४ प्रस्तािाांिर तनणचय 
झाले असून त्यािर पुढील िायचिाही िरण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीत एिही प्रस्ताि 
प्रलांयबत नाही. 
(२) सिर प्रिरणी विर्षयानुरुप एिूण ९८ सांशोधन ि मान्यता सशमती िायचग् गिीत िरण्यात 
आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  

___________ 
  

 

मराठिाड्यात िृषी पांपाना विद्युत जोडयाया देयायाबाबत 
 

  

(१०)  २२१५७ (१६-०८-२०१६)   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मराििाड्यात २८ हजार ७८० िृर्षी पांप विद्युत जोडण्या प्रलांयबत असल्यार् ेमाहे एवप्रल, 
२०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
ि तद्नुसार मराििाड्यातील प्रलांयबत असलेल्या िृर्षी पांपाना विद्युत जोडण्या िेण्याबाबत 
िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय,  
    मराििाडयामधये मार्च, २०१६ अखेर २९१११ िृर्षीपांप पसैे र्रुन प्रलांयबत असून मार्च, 
२०१७ पयतं विविध योजनेंतगचत २१,७३३ िृर्षीपांपाांर् ेऊजीिरण िरण्यात आले आहे ि उिचतरत 
िाम े प्रगतीपथािर आहेत. मार्च, २०१७ अखेर ४५,००७ िृर्षीपांप धारि पसै े र्रुन िीज 
जोडणीितरता प्रलांयबत आहेत.  वििर्च मराििाडा विशेर्ष पॅिेज, जजल्हा तनयोजन सशमती तसरे् 
इन्रा-२ योजनेंतगचत प्रलांयबत िृर्षी जोडण्या सन २०१७-१८ मधये प्रस्तावित आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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औरांवाबाद ि मराठिाडयातील वोल्डन रान्सपोटम रँवलच्या प्रलांबबत िामाांबाबत 
 

  

(११)  २२१८४ (१९-०८-२०१६)   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सािमजतनि बाांधिाम 
(सािमजतनि उपक्रम िवळून) मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाि शहर आणण मराििाडयाला गोल्डन ट्रान्सपो च् ट्ररँगगलमधये आणण्यासािी सुमारे 
रुपये १८ हजार िो्ीच्या तनधीर्ी तरतूि िरूनही सिर िाम धीम्या गतीन े सुरु असल्यार्े 
माहे म,े २०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनामाफच त र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून 
आले ि त्यानसुार िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 

  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१७) : (१) ि (२) बाबत िस्तुजस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 
     मा.िें द्रीय मांत्री रस्ते िाहतिू ि महामागच याांच्या उपजस्थतीत दिनाांि २५ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी औरांगाबाि येथे रु. १७,७०६ िो्ी अांिाजजत किां मतीच्या १५२८.६० कि.मी. लाांबीच्या 
रस्त्याांर्े बाांधिामार् ेप्रततिात्मि र्ूशमपूजन िरण्यात आले आहे. 
     त्यापैिी र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण याांच्यामाफच त रु.६७७८ िो्ी अांिाजजत 
किां मतीच्या ४०२ कि.मी. लाांबीच्या राषट्रीय महामागांच्या पेव््ड शोल्डरसह 
िपुिरीिरण/र्ौपिरीिरणाच्या विविध प्रिल्पाांर्ी बाांधिाम ेप्रगतीत आहे. 
     तसेर् मराििाडयातील १०८९ कि.मी. रस्ते तत्ित: राषट्रीय महामागच म्हणून घोवर्षत 
िरण्यात आलेले असनू त्यापैिी औरांगाबाि त े जळगाांि हया १५० कि.मी. महामागाचच्या 
रुां िीिरणासािी रु. १००० िो्ी अांिाजजत किां मतीर्े प्रिल्प तनवििा स्तरािर असनू उिचरीत 
रस्त्यासािी सविस्तर प्रिल्प अहिाल तयार िरण्यार् ेिाम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

 
हहांवणा (जज.नावपूर) येथील एम.आय.डी.सी मधील उद्योव बांद पडल्याने  

िामवार बेरोजवार झाल्याबाबत 
 

 (१२)  २२३३१ (१९-०८-२०१६)    प्रा.अतनल सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८९७ ला दिनाांि 
१० मार्च, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाचत सन्माननीय उद्योव मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) दहांगणा (जज.नागपूर) येथील एम.आय.डी.सी मधील ४०० पेिा अधधि उद्योग बांि पडल्याने 
पतरसरातील हजारो िामगार बेरोजगार झाल्यार् े दिनाांि ७ म,े २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर उद्योग िेव्हा बांि िरण्यात आले ि त् यार्ी िारणे िाय आहेत, 
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श्री. सुभाष देसाई (०९-०५-२०१७) : (१) दहांगणा औद्योधगि िेत्रार्े साांजख्यिीय अहिालानुसार 
आजशमतीस बांि उद्योगार्ी सांख्या १३७ आहे. 
(२) दहांगणा औद्योधगि िेत्र सन-१९६३ च्या समुारास स्थावपत झाले असनू िरम्यानच्या 
िाळात उद्योग घ्िास, उद्योग घ्िार्ी आधथचि अडर्ण, तयार मालास बाजारपेि उपलब्ध 
न होणे आणण जागतति मांिीर्ा पतरणाम इत्यािी अनेि िारणामळेु उद्योग घ्ि प्रामुख्यान े
बांि पडले आहेत. 

___________ 
  

धुळे जजल्हयातील शेतिरी ि घरवुती िीज जोडणी देयायाबाबत 
 

 (१३)  २२३९९ (१६-०८-२०१६)   श्री.हररमसांव राठोड, श्री.सांजय दत्त :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) धुळे जजल्हयातील ५ हजार शेतिरी ि ३ हजार घरगुती िीज जोडणी िेण्यार् ेआश्िासन 
मा.ऊजाच मांत्री महोियाांनी माहे सप् े्ंबर, २०१५ मधये िा त्यािरम्यान दिले असल्यार् ेतनिशचनास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, मा.ऊजाच मांत्री याांनी दिलेल्या आश्िासनानसुार शेतिरी ि घरगुती िीज जोडणी 
िेण्याबाबत शासनान ेिोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) धुळे जजल्हयामधये मार्च, २०१५ अखेर ३,८८८ िृर्षीपांप पसैे र्रुन प्रलांयबत होते. सन २०१५-
१६ मधये १७८० इतक्कया िृर्षीपांपाना िीज जोडण्या िेण्यात आल्या आहेत.  सन २०१६-१७ मधये 
५२२८ िृर्षीपांप िीज जोडणीितरता पसैे र्रुन प्रलांयबत होत.े मार्च, २०१७ अखेर २०४४ 
िृर्षीपांपाना िीज जोडण्या िेण्यात आल्या आहेत.  मार्च, २०१६ अखेर ९९६ घरगुती ग्राहि पैसे 
र्रुन प्रलांयबत होते.  त्यापैिी मार्च, २०१७ अखेर ८७३ घरगुती िीज जोडण्या िेण्यात आल्या 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

अमलबाव-मुांबई या मावामिर एसटीची िातानिूुमलत िोल्िो बससेिा सुरू िरयायाबाबत 
 

 (१४)  २२८२२ (१६-०८-२०१६)    श्री.जनादमन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबई-पुणे मागाचिर धािणाऱया शशिनेरी या िाहतूिीच्या धतीिर अशलबाग-मुांबई या मागाचिर 
एस.्ी.र्ी िातानुिुशलत व्होल्िो बस सुरू िरण्याबाबत तसेर् अशलबाग एस्ी स् र्ँगड पतरसरात 
सीसी्ीव्ही बसविण्याबाबत िर्षचर्रार्ा िालािधी होऊनही िोणतीही िायचिाही झाली नसल्यार्े 
माहे म,े २०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
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ि तद्नुसार अशलबाग-मुांबई ही एस्ीर्ी व्होल्िो िातानिूुशलत बससेिा सुरू िरण्याबाबत तसेर्, 
अशलबाग एस्ी स् र्ँगडिर सीसी्ीव्ही बसविण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. हदिािर रािते (१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) िातानुिूशलत सेिा र्ालविण्यासािी राज्य 
पतरिहन महामांडळािड ेमयाचिेत स्िरुपात िातानिूुशलत बसेस उपलब्ध आहेत. सद्य:जस्थतीत 
अशलबाग-मुांबई मागाचिर २० तनमआराम ि ११ साधया फेऱया सुरु आहेत. 
     िें दद्रय सहाय्य योजनेंतगचत शमतनस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपो च् ॲण्ड हायिे (MORTH), 
र्ारत सरिार याांच्यािडून प्रिल्प तनधी शमळविण्यासािी राज्य शासनाद्िारे दिनाांि 
१६/०३/२०१७ च्या पत्रान्िये प्रस्ताि सािर िरण्यात आला आहे. त्यामधये राज्य पतरिहन 
महामांडळाच्या आगाराांमधये सीसी्ीव्ही बसविण्यार्ा समािशे आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात नैसधवमि आपत्तीचा मिुाबला िरयायासाठी आिजस्ििता तनधीतून  
रिमा िाढयायात आल्याबाबत 

 (१५)  २३३७० (१९-०८-२०१६)    आकिम .अनांत वाडवीळ : सन्माननीय मदत ि पुनिमसन मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात नसैधगचि आपत्तीर्ा मुिाबला िरण्यासािी आिजस्मिता तनधीतून सन २०१४-१५ 
मधये रिमा िाढण्यात आल्या मात्र त्यार्ा िापर अनुक्रम े १२.२६ ्क्किे, ६.८७ ्क्किे आणण 
१७.१६ ्क्किेर् िरण्यात आला असल्यार् ेमाहे एवप्रल, २०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास 
आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर तनधी अखधर्चत िेिण्याबाबत िारणे िाय आहेत, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०४-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
राज्यातील िीज नसलेल्या वािाांना पांडडत दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजनेच्या 

माध्यमातून िीज जोडणी देयायाबाबत 
 (१६)  २३७१७ (१६-१२-२०१६) श्री.नारायण राणे, श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १७७३१ ला हदनाांि २१ माचम, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात ४० हजार ९५६ गािाांपैिी २८९ गािात अद्यापी िीज पोहर्लेली नसल्यार् े
दिनियाळ उपाधयाय ग्रामज्योती योजनेच्या सांिेतस्थळािरील उपलब्ध मादहतीिरून तनिशचनास 
आले, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, सिरहू गािाांपैिी बहुसांख्य गािे आदििासी ि िगुचम र्ागातील असून अद्याप २ 
हजार ९३ िाडया ि पाडयाांर् े विद्युतीिरण झालेले नसल्यार् ेतसरे् १९,३६,६९० िुां ्ूांब ेआजही 
िीज जोडण्यापासून िांधर्त असल्यार्े िेखील तनिशचनास आले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, िीज जोडण्यापासनू िांधर्त गािाांना िें द्र शासनाच्या पांडडत िीनियाळ उपाधयाय 
ग्रामज्योती योजनेच्या माधयमातनू विनाविलांब िीज जोडण्या िेण्याबाबत शासनान े िोणती 
िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
                                  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर २०९३ िाडी पाड्याांपैिी २३२ िाडी पाड्याांर्े विद्युतीिरण िें द्र शासनाच्या पांडडत 
िीनियाळ उपाधयाय ग्रामज्योती योजना ि ३४७ िाडी पाड्याांर्े विद्युतीिरण जजल्हा 
योजना/आदििासी ि यबगर आदििासी उपयोजना या योजनेद्िारे िरण्यात येत आहे. उिचतरत 
१५१४ िाडी पाड्याांर्े विद्युतीिरण बािी आहे.  २८० गािाांर् ेि १५१४ िाडी पाड्याांर्े पारांपातरि 
पधितीने विद्युतीिरण िरण्यासािी सिेिण िरुन प्रस्ताि सािर िरण्याच्या सरू्ना 
महावितरण िां पनीस िेण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण र्ागातील १८,७३,०८६ घरिुल ि शहरी 
र्ागातील ६३६०४ घरिुल शमळून एिूण १९,३६,६९० घरिुलाांना िीज जोडण्या िेण्यार्े प्रलांयबत 
असून त्यापिैी ग्रामीण र्ागातील १२,४८,४७४ घरिुलाांना िीज पुरििा िेण्यासािी पायार्ूत 
सुविधा िीनियाळ उपाधयाय ग्रामज्याती योजनेत िरण्यात येत असून त्यामधये ३,९६,१९६ 
िातरद्र्य रेर्षेखालील िु्ुांबाना िीज जोडणी िेण्यार् े िाम अांतर्तू आहे.  उिचतरत ६८८२१६ 
घरिुलाांना स्थातनि पातळीिर जजल्हा िावर्षचि तनयोजन योजनेमधये िीज जोडणी 
्प्प्या्प्प्याने िेण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
 

राज्यात शेतीसाठी तनयममत विद्यतु पुरिठा िरयायाबाबत 
 

(१७)  २४३२६ (१६-१२-२०१६)   श्री.जवन्नाथ मशांदे, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.प्रिाश वजमभये, 
श्री.रामराि िडिुत,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेव, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सततश चव्हाण :  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा िरतील 
िाय :- 
  

(१) राज्यात पाण्याअर्ािी वपिाांर्े नुिसान होऊ नये म्हणून शेतीसािी १२ तास विद्युत 
पुरििा िरण्याच्या दिलेल्या आिेशार्े पालन महावितरण िरीत नसल्यार्े तनिशचनास आले, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, शासनाने िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. शासनाच्या तनिेशानुसार 
महावितरणने दिनाांि ०८/०९/२०१६ पासून राज्यातील सिच िृर्षी ग्राहिाांना १२ तास थ्री फेज 
िीज पुरििा दिनाांि १५/१२/२०१६ पयतं उपलब्ध िरुन दिला आहे. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यात कक्रडा विभावात बीपीएड ऐिजी बीपीईस आणण एमपीएड ऐिजी एमपीईएस हया दोन 

पदव्या नव्यान ेसुरु िरयायाचा घेतलेला तनणमय 
 (१८)  २४४५४ (१६-१२-२०१६)   श्री.प्रिाश वजमभये : सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात क्रीडा विर्ागात उच्र् शशिण घेणाऱया विद्यार्थयांना बीपीएड ऐिजी बीपीईस आणण 
एमपीएड ऐिजी एमपीईएस हया िोन पिव्या नव्याने सुरु िरण्यार्ा शासनान े दिनाांि ११ 
सप् े्ंबर, २०१५ रोजीच्या बैििीत घेतलेल्या तनणचयानसुार विद्यापीि अनुिान आयोगान ेआिेश 
दिले आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या तनणचयार्ी अांमलबजािणी नव्या शैिणणि िर्षाचपासून िरण्यात येणार आहे, 
हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, प्रत्येि शाळेमधये, विद्यालयात ि िॉन्व्हें्मधये १०० विद्यार्थयामंागे एि क्रीडा 
शशिि नेमण्यार्े धोरण शासन आणणार आहे, हे खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, सिच शातररीि विद्यालये ि शातररीि शशिण महाविद्यालयात शासन 
अनुिातनत िेतन िेण्याबाबत शासनाने िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े(१३-०६-२०१७) : (१)  हे खरे आहे.  
     विद्यापीि अनुिान आयोगाच्या दिनाांि ०२/०५/२०१६ च्या अधधसूर्नेनसुार बीपीई 
पििीऐिजी बीपीईएस ि एमपीई पििीऐिजी एमपीईएस अशा पिव्या िेण्यात याव्यात असे 
तनिेश सिच विद्यापीिाांना प्राप्त झाले आहेत.    
 (२) हे खरे नाही.  
     विद्यापीि अनुिान आयोगाच्या त्याांच्या दिनाांि ३१/०५/२०१६ च्या पत्रान्िये सिच 
विद्यापीिाांना बीपीई पििीऐिजी बीपीईएस ि एमपीई पििीऐिजी एमपीईएस पििी प्रिान 
िरण्याबाबत सूधर्त िेले असून त्यानुसार पुनरचर्ना िरण्याबाबत िळविले आहे. 
(३) बालिाांर्ा मोफत ि सक्कतीच्या शशिणार्ा अधधिार अधधतनयम, २००९ मधील तरतूिीांनसुार 
अततथी तनिेशि याांर् े पथि तयार िरण्याबाबत शालेय शशिण विर्ागार्ा शासन तनणचय 
दिनाांि ०७/१०/२०१५ अन्िये धोरण तनजश्र्त िरण्यात आलेले आहे. 
(४) सिच िायम विना अनुिातनत शातररीि शशिण महाविद्यालयाांना अनुिान िेण्याबाबतर्ा 
िोणताही प्रस्ताि शासनाच्या विर्ाराधीन नाही. 
  

___________ 
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राज्य िीज मांडळाच्या मनमानी िारभाराबाबत 
  

(१९)  २४४८५ (१९-०४-२०१७) श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरमसांह पांडडत :  
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्य िीज मांडळातील अधधिारी/िमचर्ारी िीज िसुलीच्या उजधिष् पूतीसािी ग्राहिाांना 
िेिीस धरण,े अिमानीत िरणे इत्यािी गैरप्रिार िरीत असल्याने मराििाडा जनता वििास 
पतरर्षि ि िीज ग्राहिाांनी मा.ऊजाच मांत्री याांर्ेिड ेसन २०१५-१६ मधये तक्रार नोंिविली आहे, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळले, 
त्यानुसार िोर्षीांविरूधि िोणती िारिाई िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) ि (२) मराििाडा पतरसराांतगचत औरांगाबाि, लातूर 
ि नाांिेड ही पतरमांडळ िायाचलये येतात. राज्य िीज मांडळातील अधधिारी/िमचर्ारी िीज 
िसुलीच्या उद्दीष् पूतीसािी ग्राहिाांना िेिीस धरणे, अिमानीत िरणे असे गैरप्रिार िरत 
असल्याबाबत मराििाडा जनता वििास पतरर्षि ि िीज ग्राहिाांर् े तनिेिन िा तक्रार िरील 
पतरमांडळा अांतगचत प्राप्त झालेले नाही.  
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ग्राहि सांस्था, महहला बचत वट आणण सामाजजि मांडळाच्या माध्यमातून  
स्ितांत्र दधू विक्री व्यिस्था िरयायाबाबत 

  

(२०)  २४७८९ (३०-१२-२०१६)      श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील शेतिऱयाांिडून उपलब्ध झालेल्या िधुार्ी विक्री िरण्यासािी ग्राहि सांस्था, 
मदहला बर्त ग् आणण सामाजजि मांडळाच्या माधयमातून स्ितांत्र विक्री व्यिस्था उर्ी िरणार 
असल्यार्ी मादहती राज्यार्े मा.िृर्षी ि पणन राज्यमांत्री याांनी माहे ऑगस््, २०१६ मधये िा 
त्यािरम्यान दिली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरून ग्राहि सांस्था, मदहला बर्त ग्, 
सामाजजि मांडळामाफच त स्ितांत्र िधु व्यिस्था उर्ारण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. महादेि जानिर (२६-०४-२०१७) : (१) नाही 
(२) (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
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तनयममत िीज देयिे भरणाऱया ग्राहिाांसाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवियायाबाबत 
  

(२१)  २५४८० (०४-०१-२०१७)    श्री.ममतेश भाांवडडया : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) महावितरणने अनिे िालािधीपासून िेयिे थकित असलेल्या विद्युत ग्राहिाांितरता थकित 
िेयिाच्या रिमेिरील व्याज ि िांडमाफीसह मूळ रक्किम र्रल्यास त्यािर ५% मूळ रिमेत 
सू् िेणारी अर्य योजना जादहर िेली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, जे ग्राहि तनयशमत िीज िेयि र्रत आहेत त्याांना िोणतीही आधथचि सिलत 
महावितरण िेत नसल्यान े त्याांर्ेसािी प्रोत्साहनपर नविन योजना महावितरण अजस्तत्िात 
आणणार आहे िाय, 
(३) नसल्यास, यार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२) राज्यातील िीज ग्राहिान ेआपले िीज यबल िळेेत ि तनयशमत र्रणे अपेक्षित असून सिर 
ग्राहिाांनी िीज यबल तारखेच्या मिुतीत र्रल्यास अशा ग्राहिाांना तत्पर िेयि र्रणा सू् िीज 
िेयिाांमधये िेण्यात येते.  तसरे् राज्यातील औद्योधगि ग्राहिाांनी मा. िीज तनयामि 
आयोगाने मांजूर िेलेल्या िीज िर आिेशातील अ्ी ि शतीनुसार लोड फॅक्क्र पॉिर फॅक्क्र 
राखल्यास अशा ग्राहिाांना िीज िेयिाांमधये सिलत िेण्यार्ी तरतूि आहे.   
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

पुणे-बेंवलोर राष्ट्रीय महामावामिरील सातारा ते पुणे ्या महामावामच ेसहा पदरीिरणाच े
िामाबाबत विस्ततृपणे विचारणा िरयायाबाबत 

(२२)  २५६५० (३०-१२-२०१६)      श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.ख्िाजा बेव :   
सन्माननीय सािमजतनि बाांधिाम (सािमजतनि उपक्रम िवळून) मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा 
िरतील िाय :- 
 (१) पुणे-बेंगलोर राषट्रीय महामागाचिरील सातारा ते पुणे िरम्यानच्या महामागाचच्या 
सहापिरीिरणार् े िाम अततशय सांथगतीने ि तनिृष् िजाचर्े होत असल्याने सिर िाम 
िरणाऱया िां पनीने अनेि तनयमाांर्े उल्लांघन िेल्यान ेया िां पनी विरोधात िारिाई िरण्यार्ी 
मागणी पुणे विर्ागाच्या आयोजजत िेलेल्या बैििीत खा.उियनराज ेर्ोसले याांनी िें द्रीय र्ूपषृि 
िाहतुि मांत्री तनतीन गडिरी याांर्ेिड ेदिनाांि १७ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास िेली, 
हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, खासिाराांनी या बैििीमधये तरलायन्स िां पनी विरोधात िेलेले आरोप िोणिोणते, 
तसेर् िें द्रीय र्ूपषृि िाहतुि मांत्री याांनी या िां पनीला िारिाईबाबत नो्ीस पािविण्याच्या 
दिलेल्या आश्िासनानुसार सिर िां पनीला िधी नो्ीस िेण्यात आली ि त्या नो्ीसीत नमूि 
िरण्यात आलेल्या बाबी िोणत्या आहेत, 
(३) असल्यास, सातारा त ेपुणे ्या महामागाचर् ेसहापिरीिरणार् ेिाम तरलायन्स िां पनीिडून 
िधी सुरु िरण्यात आले, सिर िाम पूणच िरण्यार्ा िालािधी किती मदहन्याांर्ा होता, तसेर् 
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सिर िामाला अांिाज े येणारा खर्च किती िो्ी रुपये ि या िाळात िां पनीमाफच त ्ोलिसुली 
िरण्यात येत होती, त्याद्िारे िां पनीने किती रुपये शमळविले याबाबतर्ा सविस्तर तपशील 
िाय आहे, 
(४) या िां पनीन े िराराप्रमाणे िाम न िेल्यामुळे त्याांर्ेविरोधात िोणती िारिाई िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०४-२०१७) : (१), (२), (३), (४) ि (५) हे खरे आहे. 
     मा.िें द्रीय र्ूपषृि िाहतिू मांत्री याांनी दि.१४/०८/२०१६ रोजी पुणे येथ ेसिच लोिप्रतततनधी 
ि अधधिारी याांच्या समिेत घेतलेल्या बैििीमधये तरलायन्स इन्रा. िां पनीमाफच त सुरु 
असलेल्या पुणे सातारा राषट्रीय महामागाचच्या िामाबाबतच्या तक्रारीच्या अनुर्षांगान ेर्र्ाच झाली. 
त्याअनुर्षांगान े र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण, निी दिल्ली याांच्यािडून १३ ऑक्क्ोंबर, 
२०१६ रोजी िां पनीला विविध मुद्याांबाबत नो्ीस िेण्यात आली होती. सिर नो्ीसीला 
सिलतिार तरलायन्स इन्रा. िां पनीन े दिनाांि २७/१०/२०१६ च्या पत्रान्िये दिलेल्या 
स्पष्ीिरणार्ी छाननी िरण्यात येऊन सिलतिारास महामागाचर्ी िेखर्ाल ि सुरिेच्या 
उपाययोजना िरण्यासांिर्ाचत िळविण्यात आले आहेत. 
     र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण याांर्े माफच त पुणे त े सातारा ्या १४० कि.मी. 
राषट्रीय महामागाचर्े खाजगीिरणातून सहापिरीिरणार् ेिाम मे.पणेु सातारा ्ोलरोड प्रा. शल. 
सिलतिाराला दिनाांि ०१/१०/२०१० रोजी िेण्यात आले असनू सिरील िाम दिनाांि 
३१/१२/२०१५ पयतं पूणच होणे अपके्षित होते. तथावप, जुनी र्ुसांपािनार्ी प्रिरणे, ििृ छा्णी 
परिानगी, िनजशमनीर्े हस्ताांतरण, तसेर् िामाच्या िािात बिलार्ी मागणी, सेिा िादहन्याांर् े
स्थलाांतर ्या िारणामळेु िामास विलांब झालेला आहे. 
     ्या प्रिल्पाला रु.१७२४.२५ िो्ी खर्च अपेक्षित आहे. ्या महामागाचच्या पथिर 
नाक्कयािर दिनाांि १०/११/२०१६ अखेर र्ौपिीिरणाच्या प्रिल्पासािी सुरु असलेल्या पथिरापो्ी 
रु.१०५७.९३ िो्ी िसूली झाली असून त्यापिैी रु.६३३.७५ िो्ी सिलतिारान ेिें द्र शासनािड े
जमा िेले आहे अस े प्रिल्प सांर्ालि, र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण, पुणे याांनी 
िळविले आहे. 

___________ 
 

मौज ेजिळे (द)ु (ता.जज.उस्मानाबाद) येथील जमीन खरेदी विक्री वैरव्यिहाराबाबत 
(२३)  २५८७७ (३०-१२-२०१६)   श्री.सुजजतमसांह ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मौजे जिळे (ि)ु (ता.जज.उस्मानाबाि) येथील ग् नां २८३/२, २८३/४, २८३/५ ि आळणी 
येथील ग् नां. ३३९ मधील जमीन खरेिी विक्रीमधये मोिया प्रमाणात गैरव्यिहार होत 
असल्यार् ेमाहे ऑक्क्ोबर,२०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर गैरव्यिहारासांिर्ाचत यापूिीही माहे नोव्हेबर, २०१५ मधये मा.मुख्यमांत्री 
महोिांयाना एिा तनिेिनाद्िारे सिर बाब तनिशचनास आणूनही िोणतीर् िायचिाही झालेली नाही 
हे खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सिर गैरव्यिहारार्ी र्ौिशी िरून िोर्षीांिर िोणती िारिाई िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत, ? 



वि.प. ४  (16) 

 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०५-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) प्राप्त तक्रारीच्या अनुर्षांगान े
जजल्हाधधिारी, उस्मानाबाि याांनी दिलेल्या आिेशानुसार उपविर्ागीय अधधिारी, उस्मानाबाि 
याांर्ेिड े प्रिरणात सिच सांबांधधताांर्ी सुनािणी घेिून दिनाांि २०/७/२०१५ रोजी तनणचय पातरत 
िेला. त्यामधये अजचिार याांर्ा अजच मांजूर िरण्यात येिून मौज ेआळणी येथील ग् नां. २३९ 
बाबत झालेला फेरफार क्र.२५४६ हा रद्द िरण्यात आला. तसेर् मौज ेजिळे (ि.ु) येथील ग् 
क्र.१३५१ हा िेखील महाराषट्र शतेजमीन (धारणेर्ी िमाल मयाचिा) अधधतनयम १९६१ मधील 
तरतुिीांर्ा र्ांग झाल्यामुळे रद्द िरण्यात आला ि इतर स.नां. मधील फेरफार मांजूर 
िरण्याबाबत गैरअजचिार याांनी िेलेली विनांती अमान्य िरण्यात आली आहे. 
     या तनणचयाच्या विरोधात सांबांधधताांनी अपर जजल्हाधधिारी, उस्मानाबाि याांच्या 
न्यायालयात अवपल सािर िेले होत.े अपर जजल्हाधधिारी, उस्मानाबाि याांनी प्रिरणात 
सुनािणी घेिून अवपलाथींर् ेअवपल अांशत: मांजूर िरुन प्रिरण फेरर्ौिशीसािी उपविर्ागीय 
अधधिारी, उस्मानाबाि याांच्या िायाचलयािड ेदिनाांि १०/१०/२०१६ रोजी परत पािविले आहे. 
     सद्य:जस्थतीत सिर प्रिरणात अपर जजल्हाधधिारी, उस्मानाबाि याांच्या तनणचयानुसार 
उपविर्ागीय अधधिारी, उस्मानाबाि याांच्यािड ेफेरर्ौिशी र्ाल ूआहे. 

___________ 
  

 

िराड (जज.सातारा) तालुक्कयातील विजयनवर ि मुांड ेयेथील दहेुरी प्रिल्पग्रस्ताांना  
नोिरीत सामािून घेयायाबाबत 

  

(२४)  २६०६२ (१६-१२-२०१६)   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िराड (जज.सातारा) तालुक्कयातील विजयनगर ि मुांड ेयेथील िहेुरी प्रिल्पग्रस्ताांसािी विशेर्ष 
बाब म्हणून िां पनीत नोिरी िेण्यार्े आश्िासन िेण्यात येऊनही महाराषट्र राज्य विद्युत 
पारेर्षण िां पनीिडून िोणतीही िायचिाही िरण्यात आली नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेर्ौिशी िरून प्रिल्पग्रस्ताांना नोिरीत प्राधान्याने सामािून 
घेण्यासािी िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (३१-०५-२०१७) : (१) शासनाच्या ि महापारेर्षण िां पनीच्या धोरणानुसार 
प्रिल्पग्रस्ताांना नोिरीमधये प्राधान्य िेणेबाबत िायचिाही िेली जात.े 
(२) महापारेर्षण िां पनीने तांत्रज्ञ शे्रणी – ४ या पिासािी पात्र अशा महापारेर्षण िां पनीच्या 
प्रिल्पग्रस्ताांना प्राधान्य िेणेिरीता सरळसेिा र्रतीमधील लेखी ऑन-लाईन पतरिेस त्याांना 
शमळालेल्या गुणाांच्या १० अतततरक्कत गुण (weightage) िेण्यार्े धोरण तनजश्र्त िेलेले आहे. 
      तसेर् महापारेर्षण िां पनीच्या प्रिल्पग्रस्ताांिरीता प्रगत िुशल प्रशशिण योजना, ५ ते 
२५ अतततरक्कत गुण योजना ि नोिरीच्या बिल्यात रु. ५ लाख एि रक्किमी अनुिान िेण्यार्े 
धोरण तनजश्र्त िेले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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रत् नाधवरी वॅस आणण विद्युत प्रिल् पातील पॉिर ब् लॉिमधील  

टबामइनच् या रोटरचे ब् लेड चोरी झाल्याबाबत 
(२५)  २६१४५ (१६-१२-२०१६)   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय निीन ि निीिरणीय 
ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(1) रत् नाधगरी गॅस आणण विद्युत प्रिल् प िां पनीला िें दद्रय सुरिा यांत्रणेर्ी सुरिा असतानाही 
पॉिर ब् लॉिमधील ्बाचइनच् या रो्रर्े रुपये १ िो्ी १७ लाख किां मतीर्े ६ ब् लेड र्ोरी झाल्यार्े 
माहे ऑक्क ्ोबर, २०१६ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(2) असल् यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरुन िोणती िारिाई िेली िा िरण् यात 
येत आहे, 
(3) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (१३-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. परांत ुपॉिर ब्लॉिमधील ्बाचइनच्या 
रो्रच्या सिर ६ ब्लेडर्ी किां मत अांिाज ेरुपये ८४ लाख इतिी आहे. 
(२) सिर प्रिरणी रत्नाधगरी गॅस आणण पॉिर िां पनीने सांबांधधत पोलीस स््ेशनिड े तक्रार 
नोंिविलेली असून तपासामधये र्ोरी गेलेल्या सिर ६ ब्लेड पैिी ५ ब्लेड िां पनीस प्राप्त झाले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

 

सांत वाडवेबाबा अमरािती विद्यापीठाच् या सांपूणम परी्षणा प्रकक्रयेमध् ये 
 ऑनलाईन तनिाल जाहीर िरया याबाबत 

 
(२६)  २६१५७ (१६-१२-२०१६)   श्रीमती हुस्नबानू खमलफे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण 
मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीिाने सांपूणच परीिा प्रकक्रयेमध ये सांगणिीय मित घेत 
ऑनलाईन तनिाल जाहीर िरण् यापयतंर्ी जबाबिारी एिा आय.्ी.िां पनीला दिली आहे, हे खरे 
आहे िाय, 
(२) असल् यास, िोणत् या िां पनीसोबत किती िालािधीसािी विद्यापीिान ेिरार िेला आहे ि 
परीिा पद्धत त े तनिाल या सांपूणच प्रकक्रयेबाबत यजुीसी तसेर् विद्यापीिाांच् या 
गाईडलाइन् स/तनयमाांबाबत सांबांधधत िां पनीला अिगत िरुन िेण् यात आले होते िाय, 
(३) असल् यास, परीिा पार पडल् यानांतर किती दििसाांत तनिाल जाहीर िरणे बांधनिारि असते 
ि सिर िां पनीने विधी तसेर् इतर विर्षयार्े तनिाल किती दििसाांनी जाहीर िेले आणण या 
प्रकक्रयेमध ये युजीसी तसेर् विद्यापीिाांच् या तनयमाांर्े उल् लांघन झाले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(४) असल् यास, फेर-मूल् याांिन पद्धतीतही सिर िां पनीने सिोर्ष िाम िेले असल् यार् ेि त् यामुळे 
असांख् य विद्यार्थ यांर् ेशैिणणि निुसान झाले असल् यार्े तनष पन् न झाले असून सिर प्रिरणी 
िोर्षीांविरुद्ध िारिाई िरण्याबाबत तसेर् विद्यार्थ यांच् या झालेल् या शैिणणि नुिसानीबाबत 
शासनाने िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(१३-०६-२०१७) : (१)  होय, हे खरे आहे.    
(२) Mindlogicx Infratec aLtd, Banglore या िां पनीशी दिनाांि १६/२/२०१६ पासून सहा 
िर्षांच्या िालािधीसािी िरार िरण्यात आला आहे ि परीिा पधित त े तनिाल या सांपूणच 
प्रकक्रयेबाबत युजीसी तसेर् विद्यापीिाांच्या गाईडलाइन्स/तनयमाांबाबत सांबांधधत िां पनीला अिगत 
िरुन िेण्यात आले आहे.    
(३) महाराषट्र विद्यापीि िायिा १९९४ िलम ७२ मधील तरतुिीनुसार िमीत िमी ३० 
दििसार्े आत ि जास्तीत जास्त ४५ दििसाांर्े आत तनिाल जाहीर िरणे आिश्यि आहे.   
     सिर िां पनीन े विधी तसरे् इतर विर्षयाांर्े तनिाल जाहीर िरण्यास ४५ दििसाांच्या 
मयाचिेपेिा अधधि िालािधी लागलेला आहे.  त्यामळेु यजुीसी तसरे् विद्यापीिाच्या तनयमाांर्े 
उल्लांघन झाले आहे हे खरे आहे.    
(४) सिर िां पनीला विद्यापीिाने तािीिपत्र दिले आहे.  मूळ तनिाल उशीरा लागले असले तरी 
पुनमुचल्याांिनार् े तनिाल िेळेत लागले आहेत.  पुनमुचल्याांिन तनिालासांिर्ाचत विद्यार्थयांर्ी 
िोणतीही तक्रार विद्यापीिािड ेप्राप्त झलेली नाही.  
(५)  प्रश्न उद्भ् ाित नाही.  

___________ 
सािमजतनि बाांधिाम विभावातून ऊजाम विभावात समायोजन िेलेले  

अधधिारी/िममचारी पदोन्नतीपासून िांधचत राहहल्याबाबत. 
  

(२७)  २६१६८ (४-१-२०१७)     श्री.रामराि िडिुत े:  सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात सािचजतनि बाांधिाम विर्ागातून शासन तनणचय दि.३० मार्च, २०१६ रोजी विद्युत 
तनरीिण शाखा, ऊजाच विर्ागािड ेहस्ताांतर िरण्यात आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, ज्या अधधिारी/िमचर्ाऱयाांना ऊजाच विर्ागातून सािचजतनि बाांधिाम विर्ागािड े
जाियार्े असले त्याांनी त्याांर्े वििल्प दि.२० म,े २०१५ पयतं सािर िरािे असे पत्रि प्रर्ारी 
मुख्य विद्युत तनरीिि याांनी िाढले, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, यासांिर्ाचत शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीर् े तनषिर्षच िाय आहेत, 
त्यानुर्षांगान ेिोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
     तथावप, शासन तनणचय दिनाांि २६/०२/२०१५ ि दिनाांि २४/०४/२०१५ अन्िये सािचजतनि 
बाांधिाम विर्ागािडील विद्युत तनतरिणालय शाखा, ऊजाच विर्ागािड े हस्ताांततरत िरण्यात 
यािी असा तनणचय घेण्यात आला आहे.    
(२) शासन तनणचय दिनाांि २४/०४/२०१५ अन्िये सधया विद्युत तनतरिणालयाांतगचत िायचरत 
असलेल्या अधधिारी/िमचर्ाऱयाांपिैी जे अधधिारी/िमचर्ारी सािचजतनि बाांधिाम विर्ागात 
जाण्यास इच्छुि असतील अशा अधधिारी/िमचर्ारी याांर्े वििल्प घ्यािेत ि सांक्रमण िाळ 
समन्िय सशमतीिड ेसािर िरािेत अस ेमुख्य विद्युत तनतरिि याांना सूधर्त िरण्यात आले  
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होते. त्याअनुर्षांगाने मुख्य विद्यतु तनतरिि याांनी त्याांच्या दिनाांि ०७/०५/२०१५ ि दिनाांि 
१८/०५/२०१५ अन्िये अधधनस्त सिच अधधिि अशर्यांता याांर्ेमाफच त दिनाांि २०/५/२०१५ पयतं 
वििल्प सािर िरण्याबाबत विद्युत तनतरिणालयातील सिच अधधिारी/िमचर्ारी याांना िळविले 
होते. तसेर् त्याांनी त्याांच्या दिनाांि ०४/११/२०१५ च्या पत्रान्िये ऊजाच विर्ागात राहण्यास 
इच्छुि अधधिारी/िमचर्ारी याांना वििल्प सािर िरण्यास पुन्हा िळविले होते.  
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

 
खैरी (जज.यितमाळ) येथील शेतिऱयाांची जमीन सांपाहदत िेलेल्या  

शेतिऱयाांना मोबदला ममळयायाबाबत 
 

 (२८)  २६१७७ (३०-१२-२०१६)    श्री.ख्िाजा बेव, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) खैरी (जज.यितमाळ) येथील शेतिऱयाांर्ी जमीन सन १९९८ मधये सांपादित िरुन अद्याप 
सिर शेतिऱयाांना शासनािडून मोबिला दिला नसल्याने अपर जजल्हाधधिारी याांर्े िाहन ि 
र्ार सांगणि जप्त िरण्यात आल्यार्ी घ्ना दिनाांि १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
तनिशचनास आली, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून आले 
ि तद्नुसार सिर शेतिऱयाांना र्ूसांपािनार्ी रक्किम िेणेबाबत िोणती िायचिाही िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०५-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
     खैरी हे गाांि राळेगाांि तालकु्कयामधये येत आहे. अप्पर जजल्हाधधिारी याांर् ेिाहन जप्त 
िरण्यार्ी घ्ना ही जजल्हाधधिारी यितमाळ येथील शेतिरी श्री.सोमेश्िर दिगाांबर महाजन 
याांर्ेशी सांबांधधत आहे. याांर्ी जमीन सन १९९८ मधये सांपादित िरण्यात आली होती. सिर 
प्रिरणात अप्पर जजल्हाधधिारी, यितमाळ याांर् े िाहन क्र.एम.एर्.२९ एम ९२९९ ि र्ार 
सांगणि दिनाांि १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी जप्त िरण्यात आले होत.े 
(२) उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरुन त्याअनुर्षांगाने सिर प्रिरणात तनधी प्राप्त िरुन 
घेऊन सिर प्रिरणातील मोबिल्यार्ी रक्किम धनािेश क्र. २७९१९८ दिनाांि १०/१०/२०१६ रक्किम 
रुपये १,९८,१३,५६७/- (एि िो्ी, अठ्यान्नि लाख, तेरा हजार, पार्शे सिसुषि रुपये फक्कत) 
दह वि.दििाणी न्यायाधधश, (ि.स्तर) यितमाळ याांर् ेन्यायालयामधये दिनाांि १३/१०/२०१६ रोजी 
जमा िरण्यात आली आहे. 
(३) लागू नाही.  
 

___________ 
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सोलापूर येथ ेशासिीय िृषी महाविद्यालय सुरु िरणेबाबत 
 

(२९)  २६१९८ (३०-१२-२०१६)  श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात अनेि जजल््यात शासिीय िृर्षी महाविद्यालये सुरु आहेत हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, अशा शासिीय िृर्षी महाविद्यालयामुळे महाविद्यालयाच्या पतरसरात िृर्षी वििास 
होण्यास मित होत,े हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, सोलापूर जजल््यात अशा स्िरूपार्े शासिीय िृर्षी महाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
शासनाने िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. पाांडुरांव फुां डिर (१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे. 
(३) महात्मा फुले िृवर्ष विद्यापीिािडून सोलापूर जजल््यात शासिीय िृवर्ष महाविद्यालय, 
मुळेगाांि जजल्हा सोलापूर (िायचिारी परीर्षि िराि क्र.१३/८४/२०११) ि शासिीय िृवर्ष 
महाविद्यालय, पांढरपूर जज.सोलापूर (िायचिारी पतरर्षि िराि ि१६/९०/२०१५) येथे िृवर्ष 
महाविद्यालयार्े स्थापन िरणेबाबतर्े प्रस्ताि यापुिीर् सािर िरण्यात आले असून प्रस्तावित 
िोन दििाणी पिैी एिा दििाणी शासिीय िृवर्ष महाविद्यालये स्थापन िरणेबाबतर्ी िायचिाही 
िरण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

निापूर त ेअमरािती (जज.जळवाि) या पट्टयातील महामावामच्या चौपदरीिरणाबाबत 
  

(३०)  २६३२७ (३०-१२-२०१६)   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय सािमजतनि बाांधिाम 
(सािमजतनि उपक्रम िवळून) मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) निापूर ते अमरािती (जज.जळगाि) या र्ागातील महामागाचच्या र्ौपिरीिरण िरण्याच्या 
िामार्ी सद्यजस्थती िाय आहे, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरून या रस्त्याच्या िामासािी जमीन 
सांपादित िरून महामागाचच्या र्ौपिरीिरण िरण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) अमराितीपासून जळगाि ते गुजरात हद्द हा 
४८०.७९ कि.मी. राषट्रीय महामागाचर्े र्ौपिरीिरणार्े िाम र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण 
याांर्ेमाफच त हाती घेण्यात आली आहे. रस्त्यासािी ९५% जमीन सांपािीत झालेली आहे. 
     अमरािती त े धर्खली ्या १९४ कि.मी. आणण फागणे त े गुजरात हद्द ्या १४०.७९ 
कि.मी. महामागाचच्या र्ौपिीिरणासािी दिनाांि ९/११/२०१६ रोजी िायाचरांर् आिेश िेण्यात 
आलेले असून िाम प्राथशमि अिस्थेत आहे. 
     उिचरीत धर्खली ते फागण े ्या १५०.०० कि.मी. महामागाचच्या िोन र्ागात तनवििा 
तनजश्र्ती िरण्यात आल्या आहेत. असे प्रिल्प सांर्ालि, र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण, 
धुळे ि अमरािती याांनी िळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 



वि.प. ४  (21) 

निापूर (जज.नांदरूबार) तालुक्कयातील रांवािली नदीच्या मोठ्या पुलाची झालेली दरुिस्था 
  

(३१)  २६४४० (३०-१२-२०१६)   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :  
सन्माननीय सािमजतनि बाांधिाम (सािमजतनि उपक्रम िवळून) मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) निापूर (जज.नांिरूबार) तालुक्कयातील रांगािली निीच्या मोठ्या पलुािर खड्ड ेपडून रस्त्यार्ी 
िरुिस्था झाली असल्यार् ेदिनाांि ११ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास तनिशचनास आले, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरून नविन मोठ्या पलुािरील रस्त्याांर्ी 
िरुूस्ती िरण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०४-२०१७) : (१) ि (२) राषट्रीय राजमागच क्र.६, फागणे त ेमहाराषट्र-
गुजरात शसमेपयतंर्े लाांबीिरील र्ौपिरीिरणार्े िाम र्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण 
याांर्ेमाफच त दिनाांि ०९/११/२०१६ रोजी सुरु झालेले आहे. सद्य:जस्थतीत निापूर येथील रांगािली 
निीच्या पुलािरील मोिे खड्ड े र्रण्यात आले आहेत. सद्य:जस्थतीत रस्त्यार्ी अिस्था 
िाहतुिीस िीि आहे, अस ेर्ारतीय राषट्रीय राजमागच प्राधधिरण, धळेु याांनी िळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील मशिाजी विद्यापीठामधील माजी सैतनि सुर्षणा र्षणिाांना  
६ व्या िेतन आयोवाच्या फरिेची रक्किम ममळयायाबाबत 

  

(३२)  २६५९५ (१६-१२-२०१६)   श्री.सतजे ऊफम  बांटी पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण 
मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िोल्हापूर जजल्हयातील शशिाजी विद्यापीिामधील माजी ३५ सैतनि सुरिा रििाांना ६व्या 
िेतन आयोगाच्या फरि शमळणेस १० िर्षाचर्ा विलांब झाला असल्यार्े माहे जून, २०१६ मधये 
िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, याप्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरुन सैतनिाांना फरिेर्ी रक्किम त्िरीत िेणेसािी 
सांबधधताांना आिेश िेण्याबाबत तसेर् त्याांर्ी सेिापुस्तिे र्रुन त्याांना प्रत िेण्याबाबत िोणती 
िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     शशिाजी विद्यापीिातील सतैनि सुरिा रििाांना ६ व्या िेतन आयोगाच्या फरिार्ी 
रक्किम सन २०१३ मधये अिा िरण्यात आलेली आहे. 
(२) सांबांधधताांच्या बाबतीत विद्यापीि तनयुक्कती प्राधधिारी असल्याने विद्यापीिािडून त्याांच्या 
सेिापुस्तिातील नोंिी अद्ययाित िरून त्याांना त्यार्ी प्रत िेण्यार्ी िायचिाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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मुांबई विद्यापीठाच्या तनयमबा्य िारभारामुळे विद्यार्थयाांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 
  

(३३)  २६९०५ (१२-०४-२०१७)   डॉ.(श्रीमती) नीलम वोऱहे, श्री.जनादमन चाांदरूिर :  सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मुांबई विद्यापीिाच्या अनेि महाविद्यालयाांनी विद्यार्थयांच्या प्रिेशार्ी िागिपत्र ेजमा िेली 
नसल्यार्े माहे जानेिारी, २०१७ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले आहे, हे खरे आहे 
िाय, 
(२) असल्यास, महाविद्यालयाच्या तनयमबा्य िारर्ारामळेु विद्यार्थयांर्े प्रिशे रद्द होणार 
आहे, हे ही खरे आहे िाय,  
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनान े र्ौिशी िरुन महाविद्यालयाांिर िारिाई 
िरुन विद्यार्थयांर्े शैिणणि निुसान होि ूनये याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१३-०६-२०१७) : (१)  हे खरे नाही.   
(२) हे खरे नाही.  सन २०१२ ते २०१५ या िर्षाचतील ज्या विद्यार्थयांर् े नाांिनोंिणी क्रमाांि 
(PRN) िेण्यार्े रादहले होत े त्या विद्यार्थयांर्ी िागिपत्र े जमा िरुन  नाांि नोंिणी क्रमाांि 
घेण्यास पतरपत्रिान्िये महाविद्यालयाांस साांधगतले होत.े  िाही विद्याथी सोडून गेले आहेत ि 
िाही विद्यार्थयांनी प्रिेश रद्द िेलेले आहेत अस ेमहाविद्यालयाांनी विद्यापीिाला िळविले.      
(३) ि (४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

िुही (जज.नावपूर) नवर पांचायतीन ेखरेदी िेलेले बल्ब तनिामी झाल्याबाबत 
 

  

(३४)  २७२०४ (१२-०४-२०१७)  प्रा.अतनल सोले, श्री. पररणय फुिे : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) िुही (जज.नागपूर) नगर पांर्ायत येथील माहे जलु ै ि सप् े्ंबर, २०१६ मधये विद्युत 
खाबाांिर लािण्यासािी खरेिी िेलेल्या एिूण १८० सी.एफ.एल बल्ब पैिी १७५ बल्ब तनिामी 
झाले असल्यार्े िुही वििास मांर्ाने माधगतलेल्या मादहतीच्या अधधिारािरून दिनाांि ९ 
जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास तनिशचनास आले, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणार्ी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, र्ौिशीत िाय आढळून 
आले ि त्यानसुार िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ?  
 
 श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) ग्रामपांर्ायतीच्या िाळात बसविलेले ि जुल,ै २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या िालािधीत 
तनिामी झालेले १७५ बल्ब िुही नगरपांर्ायतीिडून बिलण्यात आले. नव्याने खरेिी िेलेले 
बल्ब तनिामी झालेले नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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परभणी येथ ेविद्यापीठ उपक्रें द्र स्थापन िरयायाबाबत 
  

(३५)  २७७८१ (१२-०४-२०१७)    श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील 
िाय :-  
(१) परर्णी येथे स्िामी रामानांि तीथच मराििाडा विद्यापीिाांतगचत उपिेद्राांच्या स्थापनेिरीता 
िुलगुरू डॉ. पांडडत विद्यासागर याांनी सन २०१६ मधये िा त्यािरम्यान जागेर्ी पाहणी िेली, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उपिें द्र स्थापन िरण्यासािी जागेर्ी तनजश्र् तता ि पुढील प्रकक्रयेबाबत शासनान े
र्ौिशी िरुन िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) उपिें द्राबाबत धोरण तनजश्र्त िरण्यासािी डॉ.योगानांि िाळे याांच्या अधयितेखाली 
नेमलेल्या सशमतीने अहिाल शासनास सािर िेला असून सिर अहिालानुसार उपिें द्राबाबतर् े
धोरण जस्ििाराि े किां िा िसे ही बाब तपासण्यात येत असल्याने त्यािर शासनान े अद्याप 
तनणचय घेण्यात आलेला नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील व्यिसाय मश्षणण ि प्रमश्षण ण सांचालनालयाच्या अांतवमत येणा-या  
विभावातील ररक्कत पदे भरणेबाबत 

  

(३६)  २८४९९ (१३-०४-२०१७)      श्री.जवन्नाथ मशांदे, श्री.सांजय दत्त, श्री.तानाजी सािांत :   
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) व्यिसाय शशिण ि प्रशशि ण सांर्ालनालयात विविध सांिगाचतील अनेि पिे तरक्कत 
असल्यार् ेतनिशचनास आले आहे, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्यास, राज्यात व्यिसाय शशिण ि प्रशशिण सांर्ालनालयाच्या अांतगचत येणा-या 
विर्ागात ‘अ’,’ब’,’ि’ आणण ‘ड’ प्रिगाचतील मांजूर १४ हजार ६३६ पैिी १० हजार ४७६ पिे 
िायचरत असली तरीही त्यातील अनेि िमचर्ारी-अधधिारी हे मागील िाही िर्षाचत तनितृ्त 
झाल्यान ेसुमारे ४ हजार १६० हून अधधि पिे तरक्कत आहेत ि याव्यतततरक्कत पिाांपैिी सिाचत 
जास्त पिे ही अधधिारीस्तरािर असल्यान ेिौशल्य वििासाच्या अांमलबजािणीिर त्यार्ा थे् 
पतरणाम होत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, व्यिसाय शशिण ि प्रशशिण सांस्थेच्या िमचर्ारी-अधधिारी सांघ्नेने शासनािड े
तरक्कत जागाांच्या सांिर्ाचत िळेोिळेी पािपुरािा िेला असून त्यािड ेिलुचि िेले जात असल्यान े
अपु-या िमचर्ारी िगाचमुळे िामार्ा अधधि ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे िाय, 
(४) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरून िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
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श्री. सांभाजी पाटील-तनलांवेिर (०९-०६-२०१७) : (१) होय, हे अांशत खरे आहे. 
(२) व्यिसाय शशिण ि प्रशशिण सांर्ालनालयाांतगचत ग्- अ, ब, ि ि ड सांिगाचत १४६३५ 
इतिी पिे मांजूर असनू, त्यापैिी ४२७१ पिे तरक्कत आहेत. यामधये ग्-अ ि ब सांिगाचतील 
अधधिारी स्तरािरील मांजूर ९०१ पिाांपैिी ३८० पिे तरक्कत आहेत. तथावप, सिरहू तरक्कत पिाांर्ा 
अतततरक्कत िायचर्ार अन्य अधधिाऱयाांिड े सोपिून िामिाज सरुळीतपणे सुरु आहे. तसेर्   
ग्-ि सांिगाचतील तरक्कत असलेल्या शशििीय पिाांिर ताशसिा तत्िािर शशििाांर्ी नेमणूि 
िरुन प्रशशिण सुरु आहे. त्यामळेु िौशल्य वििासाच्या अांमलबजािणीिर पतरणाम झालेला 
नाही. 
(३) ग्-अ ि ब सांिगाचतील अधधिाऱयाांर्ी तरक्कत असलेली पिे तसरे् ग्-ि सांिगाचतील तरक्कत 
असलेली पिेही सरळसेिेन ेि पिोन्नतीने र्रण्यार्ी िायचिाही सुरु आहे.  ग्-ड सांिगाचतील पिे 
वित्त विर्ागाच्या धोरणानसुार मांजूर पिाांपैिी २५% पिे तनरसीत िराियार्ी असून, पिाांच्या 
आढाव्याांतगचत समायोजनार्ी िायचिाही िरण्यासािी ग्-ड सांिगाचतील पिे र्रण्याबाबत 
िायचिाही िरण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

शासिीय अमभयाांबत्रिी महाविद्यालय, औरांवाबाद येथील  
प्राध्यापिाांची ररक्कत पदे भरयायाबाबत 

  

(३७)  २८८९९ (१२-०४-२०१७)   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अमरमसांह 
पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा 
िरतील िाय :- 
  

(१) शासिीय अशर्याांयत्रिी महाविद्यालय, औरांगाबाि येथील प्राधयापिाांच्या मांजूर असलेल्या 
१३९ पिाांपैिी ५६ पिे तरक्कत आहेत, हे खरे आहे िाय, 
(२) तसरे्, अशर्याांयत्रिी महाविद्यालयार्ी मुख्य इमारत ि िायचशाळा इमारतीर्े छत खराब 
झाले असून सिर सांस्थेत २००० विद्याथी शशिण घेत असल्याने विद्यार्थयांच्या सुरक्षिततेसािी 
इमारतीांर्ी िरुुस्ती िरण्यासािी रुपये १ िो्ी ४० लि इतक्कया रिमेर्ी आिश्यिता आहे, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनान ेर्ौिशी िरुन महाविद्यालयातील तरक्कत पिे र्रुन 
इमारत िरुुस्तीसािी तनधी िेण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१३-०६-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) मा. उच्र् न्यायालयाने  दिलेल्या आिेशानुसार राज्यातील स्िायत्त ि अस्िायत्त 
महाविद्यालयातील एियत्रत पिाांच्या यबांिनूामािल्या प्रमाणणत िरण्यार्ी ि त्याअनुर्षांगान े
आयोगास मागणीपत्र े पािविण्यार्ी िायचिाही प्रगतीत आहे. 
        प्रश्नाधीन सांस्थेच्या इमारत िरुुस्तीच्या रुपये १३४.९७ लि इतक्कया रिमेच्या 
अांिाजपत्रिास दिनाांि ०३/०१/२०१७ च्या आिेशान्िये प्रशासिीय मान्यता िेण्यात आली आहे.  

___________ 
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पुणे येथील अमभयाांबत्रिी महाविद्यालयाांचा शै्षणणणि दजाम िाढयायाबाबत 
  

(३८)  २९७६५ (१२-०४-२०१७)  श्री.अशोि ऊफम  भाई जवताप : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पुणे येथील शासिीय अशर्याांयत्र िी महाविद्यालय इतर अशर्याांयत्रिी महाविद्यालयाांर्ा 
शैिणणि िजाच िाढविण्यासािी ५० महाविद्यालयाांना मागचिशचन िरणार असल्यार् े माहे 
जानेिारी, २०१७ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या सांिर्ाचत शासनाने िोणता िायचक्रम आखला आहे िा आखण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े (१३-०६-२०१७) : (१) अणखल र्ारतीय तांत्रशशिण पतरर्षिेने जानेिारी 
मदहन्यात जाहीर िेलेल्या “मागचिशचि” या नाविन्यपुणच योजनेअांतगचत अशर्याांयत्रिी 
महाविद्यालय, पुणे या सांस्थेने अशर्याांयत्रिी महाविद्यालयाांर्ा शिैणणि िजाच उांर्ािण्यासािी 
अणखल र्ारतीय तांत्रशशिण पतरर्षिेिड ेप्रस्ताि सािर िेला आहे. 
(२) सिरर्ी योजना अणखल र्ारतीय तांत्रशशिण पतरर्षिेर्ी आहे. राज्य शासनार्ी सिरर्ी 
योजना नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील औद्योधवि प्रमश्षणण सांस्थाांमध्ये (आय.टी.आय.) िायामलयीन  
पदाांची तनमममती िरणेबाबत 

  

(३९)  ३००३८ (१३-०४-२०१७)   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा िरतील िाय :-  
(१) राज्यात मागील १० िर्षाचमधये प्रत्येि तालुक्कयात निीन आय.्ी.आय. तसेर् ताांयत्रि 
विद्यालय सुरु िरण्यात आली असून त्यामुळे व्यिसायार्ा वििास झाला, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, व्यिसाय तनहाय शशल्प तनिेशि/शशिि/र्ाांडारपाल/िसततगहृ अधधिि/ितनषि 
शलवपि/ितरषि शलवपि/मुख्य शलवपि/र्ौिीिार/िमचशाळा पतरर्र इत्यािी िायाचलयीन पिार्ी 
तनशमचती झाली नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, या पिाच्या तनशमचतीबाबत शासनाने िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांवेिर (०९-०६-२०१७) : (१) हे अशांत: खरे आहे. 
     राज्यात मागील १० िर्षाचत ३८ औद्योधगि प्रशशिण सांस्था सुरू िरण्यात आल्या आहेत. 
तसेर् ३४ शासिीय ताांयत्रि विद्यालय सुरु िरण्यात आलेली आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     राज्यातील नितनशमचत ३२ तालुक्कयाांमधये निीन औद्योधगि प्रशशिण सांस्था सुरू 
िरण्यासािी दिनाांक २१/०९/२००६ च्या शासन तनणचयान्िये ५७६ पिे, अनुसूधर्त जाती ि 
निबौधि मुलामुलीांसािी दिनाांक ०१/०१/२००६ च्या शासन तनणचयान्िये १२८ पिे तसरे् 
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अल्पसांख्याांिाांसािी िोन निीन औद्योधगि प्रशशिण सांस्था ि निीन तुिडयाांसािी दिनाांि 
२९/०८/२००९ च्या शासन तनणचयान्िये ४१७ पिे तनमाचण िरण्यात आली आहे. 
     माधयशमि स्तरािरील पूिच व्यिसातयि अभ्यासक्रमार्ा विद्याथी/र्ाांडिली अनशुेर्ष िरु 
िरण्यासािी ३४ शासिीय तांत्र माधयशमि विद्यालयापैिी प्रत्यि प्रिेश िेण्यात आलेल्या ३१ 
सांस्थाांसािी दिनाांक ०४/०५/२०११ च्या शासन तनणचयान्िये एिूण १३२ पिे तनमाचण िरण्यास 
मांजूरी िेण्यात आलेली आहे. तथावप, आिश्यि असलेल्या उिचतरत ८७ पिाांर्ी पितनशमचती वित्त 
विर्ागाच्या दिनाांि ०८/०७/२०१४ च्या शासन पतरपत्रिानसुार पिर्रतीस बांिी असल्यान े
अद्याप होऊ शिलेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील मश्षणि िममचाऱयाांना भविष्ट्य तनिामह तनधीच्या पाित्या देयायाबाबत 
(४०)  ३०१९३ (१२-०४-२०१७)     श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) मराििाडा विर्ागातील औरांगाबाि ि नाांिेड उच्र्शशिण सहसांर्ालि िायाचलयाांतगचत 
असलेल्या त्या-त्या जजल्हयातील ितरषि महाविद्यालयातील शशिि िमचर्ाऱयाांना त्याांच्या 
र्विषय तनिाचह तनधीच्या माहे जानेिारी, २०१७ पयतंच्या पाित्या िेण्यात आलेल्या नाहीत, हे 
खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सांबांधधत जजल्हयातील शशििऱ िमचर्ाऱयाांना र्विषय तनिाचह तनधीच्या पाित्या 
िेण्याबाबत प्रशासनान ेिोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने िोणतीर् िायचिाही िेली नसल्यास विलांबार्ी िारणे 
िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१२-०६-२०१७) : (१) हे अांशत: खरे आहे. 
(२) नाांिेडमधील सन २०१५-१६ या आधथचि िर्षाचतील र्विषय तनिाचह तनधीच्या पाित्या सांबांधधत 
महाविद्यालयीन िमचर्ाऱयाांना विततरत िरण्यात आल्या आहेत. तसेर्, औरांगाबािमधील सन 
२०१५-१६ या आधथचि िर्षाचमधये ८१ महाविद्यालयाांतील २२२५ शशिि शशििेतर िमचर्ाऱयाांना 
र्विषय तनिाचह तनधीच्या पाित्या विततरत िरण्यात आल्या आहेत. उिचतरत िमचर्ाऱयाांच्या 
र्विषय तनिाचह तनधीच्या पाित्याांर्े िाम प्रगतीपथािर आहे. 
     तसेर्, सन २०१६-१७ हे आधथचि िर्षच नुितेर् सांपले असून  र्विषय तनिाचह तनधीच्या ३१ 
मार्च, २०१७ अखेरच्या पाित्या तयार िरण्यार्ी िायचिाही र्ालू आाहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनुदातनत िरीष्ट्ठ महाविद्यालयाांच ेनॅि मुल्याांिन िरयायाबाबत 
 

(४१)  ३०१९६ (१२-०४-२०१७)     श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यातील अनुिातनत जजल्हातनहाय ितरषि महाविद्यालयाांर्ी (िला, िाणणज्य ि विज्ञान) 
एिूण सांख्या किती आहे ि त्यापैिी किती महाविद्यालयाांर्े नॅि मुल्याांिन िरण्यात आलेले 
आहे, 



वि.प. ४  (27) 

(२) असल्यास, नॅि मुल्याांिन न िरणाऱया महाविद्यालयाांबाबत शासनाने िोणता तनणचय 
घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िरुन िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१२-०६-२०१७) : (१)   
 

जजल्हार्े नाि महाविद्यालयार्ी 
सांख्या 

नॅि मुल्याांिन झालेल्या 
महाविद्यालयार्ी सांख्या 

अमरािती ५१ ३९ 
अिोला               २५ १३ 
िाशशम १९ ११ 
यितमाळ ३२ १८ 
बुलढाणा २६ १६ 
औरांगाबाि ३९ २७ 
जालना  १४ १२ 
बीड                    ४० ३२ 
उस्मानाबाि २२ २० 
जळगाि ४० ३९ 
धुळे २७ २५ 
नांिरुबार १६ १४ 
िोल्हापूर  ५४ ५० 
साांगली ३८ ३८ 
सातारा ४१ ४१ 
मुांबई शहर ३३ २९ 
मुांबई उपनगर  ६७ ६२ 
नागूपर ६८ ५८ 
िधाच  २२ १९ 
र्ांडारा २३ १३ 
गोंदिया १५ १० 
र्ांद्रपुर  ३९ २६ 
गडधर्रोली २३ १३ 
नाांिेड ३३ २३ 
लातुर ३६ २६ 
परर्णी १९ १४ 
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दहांगोली ०९ ०७ 
िाणे  ३४ ३० 
पालघर १२ ११ 
रायगड २५ २४ 
रत्नाधगरी १३ १३ 
शसांधुिगुच १० ०९ 
पुणे ८२ ८० 
अहमिनगर ४६ ४२ 
नाशशि ३९ ३७ 
सोलापुर  ४० ३८ 
एिूण  ११७२ ९७९ 

 
(२) सांबधधत महाविद्यालयाना नॅि मुल्याांिन िरुन घेण्याबाबत सूर्ना िेण्यात आलेल्या 
आहेत. 
(३) िायचिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िररष्ट्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापिाांच्या मानधनाबाबत 
(४२)  ३०१९७ (१२-०४-२०१७)     श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज्यात ितरषि महाविद्यालयात ताशसिा तत्िािर माहे जानिेारी, २०१७ पयतं िायचरत 
असणाऱया प्राधयापिाांर्ी जजल्हातनहाय सांख्या किती आहे, 
(२) असल्यास, त्याांना माशसि मानधन िरमहा शमळत नाही, हे ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनान े र्ौिशी िरुन प्राधयापिाांर् े मानधन िरमहा 
शमळण्यासािी िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१२-०६-२०१७) : (१) प्राधयापिाांर्ी जजल्हातनहाय एिूण सांख्या ८७३८ असून 
त्यार्ा तपशील पुढील प्रमाणे - 
१. अमरािती -    ५४१,           १९. िधाच -           ८० 
२. अिोला -      ३८४           २०. र्ांडारा -         १२५ 
३. िाशशम -      १९१           २१. गोंदिया -        १७२ 
४. यितमाळ -    २४०           २२. र्ांद्रपूर  -        २८७ 
५. बुलढाणा -     १९२           २३. गडधर्रोली -       ८८ 
६. औरांगाबाि -    ४४८           २४. नाांिेड -          ५३१    
७. जालना -      ११६           २५. लातूर -          ३९७ 
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८. बीड -         ३४६           २६. परर्णी -        १९६ 
९. उस्मानाबाि -   १९१           २७. दहांगोली -         ६२ 
१०. जळगाि -     १४०           २८. िाणे -          १२० 
११. धुळे -        १९१           २९. पालघर -          १९ 
१२. नांिरुबार -     १६०           ३०. रायगड -          ६६ 
१३. िोल्हापूर -    ८४४           ३१. रत्नाधगरी -        ३५ 
१४. साांगली -      ५७९           ३२. शसांधुिगूच -         २६ 
१५. सातारा -      ५३९           ३३. पुणे -           ११७ 
१६. मुांबई शहर -     १           ३४. अहमिनगर -      १९ 
१७. मुांबई उपनगर -  ५            ३५. नाशशि -          २ 
१८. नागपूर -      ७३०           ३६. सोलापूर -        ५५८     
(२) अांशत: खरे आहे. 
(३) ताशसिा तत्िािरील प्राधयापिाांर् े मानधन अिा िरण्यातील विलांब ्ाळण्यासािी 
िायचपधितीत सुधारणा िरण्याच्या सूर्ना शासनाच्या क्र. विताांप्र-२०१५/(४७२/१५)/मशश-१ 
दिनाांि १८/१२/२०१५ अन्िये सांर्ालि, उच्र् शशिण, पुणे याांना िेण्यात आल्या आहेत. तसेर् 
सांर्ालि, उच्र् शशिण, पुणे याांनी त्याांच्या दिनाांि २१/०१/२०१६ च्या पत्रान्िये राज्यातील सिच 
विर्ागीय सहसांर्ालि आणण सिच अिृर्षी विद्यापीिे याांना सूर्ना दिलेल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

िात्रज (जज.पुणे) येथील टेल्िो िॉलनीमधील एिाच िुटूांबातील  
चौघाांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 

(४३)  ३०२३६ (१३-०४-२०१७)   श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :- 
(१) िात्रज (जज.पुणे) येथील ्ेल्िो िां पनीच्या िॉलनीमधये राहणाऱया एिार् िु्ूांबातील र्ौघाांनी 
िजचबाजारीपणामुळे आत्महत्या िेल्यार्ी घ्ना दिनाांि ०५ फेब्रुिारी, २०१७ रोजी िा 
त्यासुमारास तनिशचनास आली आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, उक्कत प्रिरणी शासनाने र्ौिशी िेली आहे िाय, त्यात िाय आढळून आले ि 
तद्नूसार िोणती िायचिाही िेली िा िरण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०५-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.        
(२) सिर िु्ूांबातील पती पत्नी याांर्े पैशाच्या दहशोबाच्या िारणािरुन सतत िाि होत होते. 
सिर िािाच्या िारणािरुन पतीन ेआपली पत्नी ि िोन मुलीांर्ा नायलॉन िोरीने ि हाताने गळा 
आिळून खून िेला ि स्ित: राहते घराच्या हॉलमधये गळफास घेऊन आत्महत्या िेली. सिर 
प्रिरणी र्ारती विद्यापीि पोलीस स््ेशन येथ ेगु. र. क्र. ६९/२०१७ र्ािवि िलम ३०२ प्रमाण े
गुन्हा नोंि िरण्यात आला असून गुन््यार्ा पुढील तपास सुरु आहे.        
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही.      

___________ 
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स्िामी रामानांद ततथम मराठिाडा विद्यापीठ (जज.नाांदेड) येथील  
स्िीय सहाय्यि पद सरळसेिेने भरयायाबाबत 

(४४)  ३०६०४ (१२-०४-२०१७)     श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र मश्षणण मांत्री 
पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) स्िामी रामानांि ततथच मराििाडा विद्यापीि (जज.नाांिेड) याांनी माहे फेबुिारी, २०१२ मधये 
स्िीय सहाय्यि पि सरळसेिेने र्रण्यासािी जादहरात दिली होती, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, सिर जादहरातीस अनुसरुन अनेि बेरोजगार उमेििाराांनी अजच र्रले तसेर् पात्र 
उमेििाराांर्ी लेखीपतरिा, िौशल्य र्ार्णी पतरिा घेण्यात आली ि मुलाखतीर्े आयोजन 
िरण्यात आले असतानाही उक्कत पि सरळसेिेने न र्रता पिोन्नतीने र्रण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे िाय, 
(३) असल्यास, उपरोक्कत प्रिरणी शासनान ेर्ौिशी िरुन बेरोजगाराांर्ी फसिणूि िरुन सिर 
पि पिोन्नतीन ेर्रणाऱ या सांबांधधत अधधिाऱ याांिर िारिाई िरण्याबाबत िोणती िायचिाही िेली 
िा िरण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१२-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अांशत: खरे आहे. 
     स्िामी रामानांि तीथच मराििाडा विद्यापीिाने दिनाांि २२/०२/२०१२ रोजी स्िीय सहायि 
हे पि सरळसेिेन े र्रण्यासािी जादहरात दिलेली होती .सिर जादहरातीच्या अनुर्षांगान े या 
सरळसेिेच्या पिसािी आिेिन पत्र मागविण्यात आली. त्यानसुार उमेििाराांर्ी लेखी पतरिा 
घेण्यात आली. परांतु सिर पिसािी लघुलेखन र्ार्णी, ा्ंिलेखन र्ार्णी आणण मुलाखत आिी 
प्रकक्रया बािी होत्या. 
     सिर लेखी पतरिेत िेिळ एिर् उमेििार पात्र झाल्यामुळे विद्यापीि प्रशासनान ेपुनश्र्: 
जादहरात िेण्यार्ा तनणचय घेतला होता. तथावप, तद्नांतर विद्यापीिाने विविध पिे पिोन्नतीन े
र्रण्यासांिर्ाचत गिीत िेलेल्या साखळी सशमतीने दिनाांि १७/०२/२०१५ च्या अहिालामधये 
“स्िीय सहायि” हे पि पिोन्नतीस िशचविण्यात आलेले आहे. त्यानसुार विद्यापीि व्यिस्थापन 
पतरर्षिेच्या मान्यतनेे तसेर्  शासन राजपत्र दिनाांि दिनाांि २४ जून, १९९७ मधील 
तरतुिीनुसार जून, २०१६ मधये सिरर्े स्िीय सहायिार् ेपि पिोन्नतीने र्रण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रिरणी विद्यापीिाच्या दिनाांि २८/०२/२०१७ अन्िये प्राप्त अहिालाच्या अनुर्षांगाने 
शासनाच्या दिनाांि २१/०४/२०१७ च्या पत्रान्िये सांर्ालि, उच्र् शशिण, पुणे याांच्यािडून 
मादहती मागविण्यात आली असून प्रिरणी िायचिाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील यमाई तलािाच्या दरुुस्तीच्या िामाबाबत 
 

(४५)  ४२५१७ (२८-०८-२०१३)     श्री.हेमांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सतीश चव्हाण, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा 
िरतील िाय :- 
 (१) पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील यमाई तलािाच्या िरुूस्तीच्या िामार्ी प्रगती सद्य:जस्थती 
िाय आहे,  
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(२) या तलािाच्या िरुुस्तीर्े िाम िेव्हापासनू सुरु आहे ि त्यािर आतापयतं किती खर्च 
िरण्यात आला आहे, 
(३) या तलािाच्या िरुुस्तीर्े िाम अत्यांत मांिगतीने सुरु असल्यास, त् यार्ी िारणे िाय आहेत 
? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०३-०४-२०१७) : (१) पांढरपूर (जज.सोलापूर) येथील यमाई तलरि िरुूस्ती 
अांतगचत तलािार् े र्ोिती िुां पण घालणे, साांडपाणी प्रकक्रया िरणे, बाांधार् े मजबुतीिरण ि 
पेव्हीांग िरणे तसेर् तलाि बाांधालगत बसणेर्ी व्यिस्था, लरँगडस्िेप, विद्युतीिरण, पाईप लाईन 
्ािणे इत्यािी सन २०१०-२०११ मधये प्रस्तावित िेलेली िाम े सद्य:जस्थतीत पूणच झालेली 
आहेत. 
(२) सन २००७ पासून सन २०११-१२ पयतं एिूण अांिाजजत ४.३६ िो्ी रुपये इतिा खर्च 
िरणेत आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

पुणे महानवरपामलिेच्या भमुी जजांदवी विभावातफे सांिमलि िरयायात येत असलेल्या 
पामलिेच्या ममळिती सांदभामत माहहती येत असताना वैरव्यिहार  

झालेले आढळून आल्याबाबत 
  

(४६)  ४२७२२ (३०-०८-२०१३)    श्री. अतनल भोसले, श्री. जयिांतराि जाधि, श्री. सतीश 
चव्हाण, : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) पूणे महानगरपाशलिेच्या र्मूी जजांिगी विर्ागातफे सांिशलत िरण्यात येत असलेल्या 
पाशलिेच्या शमळिती सांिर्ाचत मादहती घेत असताांना मे, २०१३ मधये िा त्या िरम्यान अस े
तनिशचनास आले आहे िी प्रामुख्याने झोपडपट्टी र्ागात शिेडो समाजमांदिरे बाांधली गेली परांतु 
समाजमांदिराांर्ी नेमिी सांख्या किती ि ती सधया िोणाच्या ताब्यात आहेत यार्ी तपशीलिार 
मादहती उपलब्ध होि ूशिलेली नाही, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल्यास, या गैरप्रिारार्ी र्ौिशी िरण्यासािी शासन िोस पािले उर्लणार आहे िाय, 
(३) असल्यास, त्यार्ा तपशील िाय आहे नसल्यास विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     पुणे महानगरपाशलिेतफे प्रामुख्याने झोपडपट्टी र्ागातील नागतरिाांच्या सोयीितरता 
महानगरपाशलिा तनधी तसेर् आमिार/खासिार तनधीतून समाजमांदिरे बाांधण्यात येतात. सिर 
शमळित बाांधण्यामागर्ा हेतू व्यािसातयि स्िरुपार्ा नसनू नागतरिाांना सुविधा उपलब्ध िरुन 
िेण्यार्ा असतो अशा स्िरुपार्ी बाांधिामे महानगरपाशलिेच्या िेयत्रय िायाचलय ि र्िन 
विर्ागाच्या स्तरािर िरण्यात येतात ि अशा स्िरुपार्ी बाांधिाम ेतयार झाल्याांनांतर सांबांधधत 
र्ागातील सामाजजि सांस्थाांना िेखर्ाल िरुुस्तीितरता सांबांधधत िेयत्रय िायाचलयाच्या स्तरािर 
िेण्यात येतात. सिर बाांधिाम ेमहानगरपाशलिेच्या विविध िेयत्रय िायाचलयामाफच त िेली जात 
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असल्यामळेु तसेर् अशा शमळितीर्ी वितनयोग िेखील सांबांधधत िेयत्रय िायाचलयामाफच त होत 
असल्यामळेु सिचर् समाजमांदिराांर्ी एियत्रत मादहती उपलब्ध नव्हती. तथावप, सिर मादहती 
सांबांधधत िेयत्रय िायाचलयार्े स्तरािर उपलब्ध आहे. 
 पुणे महानगरपाशलिेच्या सिच शमळितीर्ी मादहती एियत्रततरत्या सांिशलत 
िरण्याितरता र्ूमी आणण जजांिगी विर्ागामाफच त सांगणिप्रणाली तयार िरण्यात आली असून 
त्यािामी सांबांधधत िेयत्रय िायाचलयामाफच त सिचर् शमळितीर्ी मादहती सांिशलत िरण्यात 
आलेली आहे. त्यानुसार सद्यजस्थतीत २६४ समाजमांदिराांर्ी मादहती सांगणिीिृत झालेली आहे. 
तसेर् सांगणिीिरणाितरता आिश्यि असलेल्या तपशीलाांमधये िाही शमळितीर्ी मादहती 
सांिशलत िरण्यार्े िाम र्ालू आहे.  
(२)  प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
पाचि (जज.रत्नाधवरी) तालुक्कयातील दाररद्रयरेषेखालील िुटूांबाना  

शेिग्याच्या शेवाांची रोपे देयायाबाबत  
(४७)  ४५२०९ (१७-०१-२०१४)     श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
(१) पाचल (जि.रत्नागिरी) तालकु्यातील िातरद्रयरेर्षेखाली असलेल्या ३२५ कुटुांबाचे उत्पन्न 
वाढावे याकरीता हिनाांक २३ म,े २०१३ व हिनाांक ८ ऑक्टोबर, २०१३ रोिी ग्रामववकास 
ववभािाला सिर कुटुांबानी शेवग्याच्या शेंिाची रोपे द्यावीत अशी मािणी ननवेिनाद्वारे केली 
आिे, हे खरे आहे िाय,  

(२) असल्यास, सिर ननवेिनावर कोणती काययवािी केली या करण्यात येत आिे.  
(३) अद्याप कोणतीच काययवािी केली नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आिेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े (३१-०३-२०१७) : (१) पाचल (जि.रत्नागिरी) तालुक्यातील िाररद्रयरेषेखाली 
असलेल्या ३२५ कुटुांबाांना शेवग्याच्या शेंिाची रोप े िेण्याची मािणी मा.लोकप्रनतनीधीांनी 
मा.ग्रामववकास मांत्री मिोियाांना हिनाांक ०८/१०/२०१३ रोिी केली िोती, िे खरे आिे. 
(२) व (३) जजल्हापतरर्षि रत्नाधगरी याांच्यािडून शेिग्यार्ी रोपे िा्पाबाबतर्ी योजना 
राबविण्यात आलेली नाही. मात्र, सन २०१३-१४ मधये रत्नाधगरी जजल््यात राषट्रीय िृर्षी 
तांत्रज्ञान प्रिल्पाांतगचत अग्रीम तनधीतून शासिीय रोप िा्ीिेिर तयार िरण्यात आलेली शेिगा 
रोपे रुपये ५ या िरान ेविक्री िरण्यात आलेली आहेत. 

___________ 
  

औरांवाबाद शहरातील मसडिो िसाहतीतील रस्त्याांची दरुुस्ती िरणेबाबत 
(४८)  ४९०७० (०३-०७-२०१४)   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीांर्ा खलुासा िरतील िाय :- 
  

(१) औरांगाबाि शहरातील शसडिो िसाहतीतील रस् त् याांर्ी िरुुस् ती गत सात िर्षाचपासून न 
िेल् यान ेरस् त् यार्ी िरुिस् था झाली आहे, हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल् यास, सिर रस् त् यार्ी शासनामाफच त पाहणी िेली आहे िाय, 
(३) असल् यास, पाहणीर् ेतनष िर्षच िाय आहेत ि त् यानुसार सिर रस् त् यार्ी िरुुस् ती िरणेबाबत 
िोणती उपाययोजना िेली िा िरण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप िोणतीर् उपाययोजना िेली नसल् यास, विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२८-०४-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) हे खरे नाही. 
     सन २००६-०७ मधये शसडिो िसाहत औरांगाबाि महानगरपाशलिेमधये हस्ताांतरीत झाली. 
यानांतर ही िसाहत ज्या प्रमाणात मोडते त्या प्रर्ागात महानगरपाशलिेतफे रस्त्याांच्या िरुुस्ती 
िरता सन २००६ ते २०१४ या िालािधीत साधारणपणे रु. ३३/- िो्ी इतिा खर्च िरण्यात 
आला आहे. 

___________ 
राज् याची यांत्रमावाचा दजाम सुधारािा यासाठी निीन अथमसहाय्य योजना राबविया याबाबत 

(४९)  ५००५३ (१५-०४-२०१४)      श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय िस्त्रोद्योव मांत्री पुढील 
गोष्ीांर्ा खुलासा िरतील िाय :- 
  

(१) राज् यार्ी यांत्रमागार्ा िजाच सधुारािा यासािी निीन अथचसहाय्य योजना राबविण् यार्ा तनणचय 
माहे फेब्रुिारी, २०१४ मध ये शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे िाय, 
(२) असल् यास, सिर योजनेर्े स् िरूप िाय आहे, 
(३) तसेर् सिर योजनरे्ी अांमलबजािणी िेव् हापासून िरण् यात येणार आहे ? 
  

श्री.चंद्रकांत पाटील (१९-०४-२०१७) : (१) होय. 
(२) ि (३) िें द्र पुरस्िृत Pilot Scheme of in-situ upgradation of Plain Power loom 
for S.S.I. Sector अांतगचत साधया यांत्रमागाांना जोडतांत्र प्रिान िरण्याितरता िें द्र शासनािडून 
प्रततमाग रुपये १५०००/- अथचसहाय्य िेय आहे. िें द्र शासनान े अथचसहाय्य िेलेल्या अशा 
यांत्रमाग धारिाांना राज्य शासनािडून प्रततमाग रुपये १००००/- ि प्रत्येि यांत्रमाग धारिास 
जास्तीत जास्त रुपये ८०,०००/- इतिे अथचसहाय्य अनुजे्ञय आहे. 
     सिर पथिशी योजना राज्यात मालेगाांि ि नागपूर येथील पॉिरलूम क्कलस््रसािी लागू 
िेली आहे. 
     या योजनेर्ी अांमलबजािणी दिनाांि २८ एवप्रल, २०१४ च्या शासन तनणचयान्िये सुरु आहे. 

___________ 
  

अांबरनाथ-बदलापूर (जज, ठाणे) या शहराांचा वििास होयायासाठी पामलिाांच े 
एिबत्रिरण िरुन त्याांना महापामलिाांचा दजाम देणेबाबत 

(५०)  ५०७६८  (०१-०७-२००९)   श्री. सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमंत्री पुढील गोष्ीांर्ा 
खुलासा िरतील िाय :-  
(१) अांबरनाथ-बिलापूर (जज. िाणे) या शहराांर्ा वििास होण्यासािी अांबरनाथ-बिलापूर 
पाशलिाांर्े एियत्रिरण िरुन त्याांना महापाशलिेर्ा िजाच द्यािा अशी मागणी तेथील रदहिासी 
अनेि िर्षाचपासून िरीत असल्यान ेमाहे डडसेंबर, २००८ मधये िा त्यािरम्यान तनिशचनास आले, 
हे खरे आहे िाय, 
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(२) असल्यास, होत असलेल्या मागणीच्या अनुर्षांगाने शासनामाफच त िोणती िायचिाही िेली िा 
िरण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप िोणतीर् िायचिाही िेली नसल्यास विलांबार्ी िारणे िाय आहेत ? 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (३०-०३-२०१७) : (१) ि (२) विर्ागीय आयकु्कत िोिण विर्ाग याांच्या 
अधयितेखाली दिनाांि ०१ डडसेंबर, २०१५ च्या शासन तनणचयान्िये अांबरनाथ ि िुळगाि-
बिलापूर महानगरपाशलिा स्थापनबेाबत सशमती गिीत िरण्यात आली आहे. 
 (३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
 
 
 

___________ 
 

 
विधान भिन :   उत्तममसांव चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
 

 

 

मुद्रणपूिच सिच प्रकक्रया महाराषट्र विधानमांडळ सधर्िालयाच्या सांगणि यांत्रणेिर िरण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासिीय मधयिती मुद्रणालय, मुांबई. 


