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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

सवव शशक्षा अशियानाांतर्वत िरती िेलेल्या िमवचाऱयाांना  
महानर्रपाशलिेने पर्ार हदले नसल्याबाबत 

 (१)  १८०५ (२९-०१-२०१५).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सांजय दत्त, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद, श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

 (१) सिव शिक्षा अशियानाींतगवत महापाशलकेन े कमवचा-याींची िरती केली होती, सिव शिक्षा 
अशियानाींतील कमवचा-याींना मागील ५ महहन् यापास न पगार शमलाला नस याच ेमाहे स ्ेंबर-
२०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर कमवचा-याींना प्रलींबबत पगार लिकरात लिकर देण् याबाबत िासनान े
कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
अप्पर आयुक्त स्तरावर ववववध अपीले प्रलांबबत असणेबाबत 

 (२)  २७८३ (१०-०४-२०१५).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.रामराव वडिुत,े श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ववक्रम िाळे :  सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) मराठिाडयातील िेती विषयक, नगर पाशलकेतील जागा विषयक तसेच ग्रामपींचायत ि 
जजहा पररषदेतील िगव ३ ि ४ चे कमवचारी याींच्या प्रश्नािरील अपीले अपर आयुक्त, 
वििागीय आयुक्त कायावलय, औरींगाबाद याींच्याकड े मोठया प्रमाणािर अनके कालापास न 
प्रलींबबत राहहलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, नागरीकाींना प्रथम जजहा स्तरािर, नींतर वििागीय आयुक्त स्तरािर न्याय 
शमलण्यासाठी झगडाि ेलागत असयाने न्यायालयाप्रमाणेच फास््टॅ्रक को व्च्या धरतीिर अपील 
प्रकरणे ननकाली काढण्यासाठी स्ितींत्र यींत्रणा ननमावण करण्याबाबतची मागणी परिणी - 
हहींगोलीचे स्थाननक स्िराज्य सींस्थेचे लोकप्रनतननधी याींनी सन २०१४-१५ दरम्यान मा.महस ल 
मींत्री याींच्याकड ेकेली आहे काय, 
(३) असयास, नागरीकाींना विहहत मुदतीत न्याय देण्यासाठी ि अपीले ननकाली काढण्यासाठी 
स्ितींत्र यींत्रणा ननमावण करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडस े(०७-१२-२०१५) : (१), (२) ि (३) अपर आयुक्त औरींगाबाद याींचकेडील 
प्रलींबबत अपीले सत्िरतनेे ननकाली काढण्यासाठी वििागीय आयुक्त कायावलयातील तीन 
उपायुक्त याींचेकड ेिगव करण्यात आली आहेत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

शाळाांमध्ये मुलाांना होत असलेली मारहाण थाांबववण्याबाबत 
 (३)  ४२०५ (२०-०४-२०१५).   श्री.माणणिराव ठािरे, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात बालकाींचे मोफत ि िक्तीचे शिक्षण हक्क कायद्यात िालेमध्ये मुलाींना मारहाण 
करणे कायद्यान े गुन्हा अस नही राज्यातील िालेमध्ये सुमार ३४ ्क्के मलुाींना मारहाण 
करण्यात येत असयाचा प्रकार माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान आढल न आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असयास, िालाींमध्ये मुलाींना होत असलेली मारहाण थाींबविण्याबाबत तसेच मुलाींना  
मारहाण करणाऱयाींिर कारिाई करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१९-११-२०१५) : (१) राज्यातील िालेमध्ये सुमारे ३४ ्क्के मुलाींना मारहाण 
करण्यात येत असयाच ेआढल न आलेले नाही. 
(२) िालाींमधील बालकास शिक्षा करणाऱया िा तत्सम त्रास देणाऱया शिक्षकाविरुध्द िा 
व्यक्तीविरुध्द शिस्तिींगाची कायविाही करण्याबाबत िासन ननणवय, हदनाींक २५/०१/२०११ अन्िये 
आदेि हदले आहेत. िालाींमध्ये मुलाींना मारहाण झायाबाबत तक्रार आयास त्या अनुषींगान े
शिक्षणाधधकारी याींचकेड न चौकिी करण्यात येते ि तक्रारीत तथ्य आढलयास दोषीींविरुध्द 
कारिाई करण्यात येते. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
महाराष्ट् र राय य रस् ते वविास महामांडळावर जवळपास तीन 

 हजार िोटी रुपयाांचे िजव असल्याबाबत 
 (४)  ४२४३ (२३-०४-२०१५).    श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, प्रा.जोरे्न्द्द्र िवाड,े 
श्री.हररशसांर् राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद :       
सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) महाराष ट्र राज् य रस् त ेविकास महामींडलािर (एमएसआरडीसी) जिलपास तीन हजार को्ी 
रुपयाींचे कजव आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरचे कजव कोणत् या कारणाींसाठी केव् हा काढण् यात आले होत,े त् याची परतफेड 
कोणत् या कारणाींमलेु झाली नाही ि सदर कजावची परतफेड ककती कालािधीत किाप्रकारे 
करण् यात येणार आहे, 
(३) उक् त महामींडल आधथवकृषष ्या सक्षम होण् यासाठी कोणत् या उपाययोजना करण् यात येत 
आहेत ि त् याची सद्य्जस्थती काय आहे ? 
  

श्री. एिनाथ शशांदे (२३-११-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) िासनान े घेतलेया ननणवयानुसार योजनेची मींज री ि त्यास िासनाकड न शमलणाऱया 
अनुदानाची तरत द लक्षात घेि न महामींडलाने कजावची उिारणी केली आहे. 
     महामींडलाकड न कजव ि व्याजाची परतफेड िेलेत केली जाते. पथकर तसचे पथकर 
महस लाच े सुरक्षक्षतीकरणामाफव त (Securitization) शमलणारे अधग्रम उत्पन्न महामींडलाकड े
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असलेया ि खींडाचा विकास ि िाणणजज्यक िापर, जाहहराती इत्यादी माफव त शमलणाऱया 
उत्पन्नाद्िारे महामींडलाकड न कजावची परफेड प्रस्तावित आहे. 
(३) (अ) महामींडलाने वििेष ननयोजन प्राधधकरणामाफव त मुींबई पुणे द्रतुगती महामागावलगतच्या 
जमीनीचा िाणणजज्यक िापर, नेपीयन्सी रोड ि बाींन्द्रा येथील ि खींडाचा विकास ि िाणणजज्यक 
िापर, मुींबई पुणे द्रतुगती महामागावची क्षमतािाढ आणण मुींबई त े नागप र द्रतुगती महामागव 
इत्यादी विविध प्रकप राबविण्याचे योजले आहे. या प्रकपाींची अींमलबजािणी झायास 
महामींडल आधथवकृषष्या सक्षम होईल. 
(ब) िरील प्रकपाींसाठी महामींडलास अींमलबजािणी यींत्रणा म्हण न नेमण्यासाठीचे प्रस्ताि 
िासनाच्या विचाराधीन आहेत. 
  

___________ 
 

बबलोली (ता.जज.नाांदेड) येथील तालुिास्तरावर असलेल्या दयु्यम  
तनबांधि िायावलयाच्या इमारतीबाबत 

 (५)  ४३८० (१०-०४-२०१५).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) बबलोली (ता.जज.नाींदेड) येथील तालकुास्तरािर असलेया दयु्यम ननबींधक कायावलयाची 
इमारत प णव झाली अस न दोन वििागाच्या अधधकाऱयात तालमेल नसयाने जिलपास को्ीचा 
खचव झालेली सदरह  इमारत केिल िोिेची िास्त  असयाच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा 
त्या दरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, गाींधीनगरच्या मागाविर असलेया रजजस्ट्री ऑकफसची इमारत प णव झाली आहे 
अद्ययाित बाींधकाम ि अींतगवत सुव्यिस्था असलेया न तन इमारतीिर ७५ लाख रुपये खचव 
करण्यात आला असनु िासनाला महसुल शमलि न देणाऱया या कायावलयीन इमारतीमध्येच एका 
माजी नगरसेिकान ेअनतक्रमण करून दकुान था्ले असयान ेया इमारतीच्या सींरक्षक शिींतीच े
कामही थाींबले आहे हे पाहता िासन त्िरीत आिश्यक कारिाई करणार िा करीत आहे काय, 
(३) नसयास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) काम प णव. प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
  

 शशरसाठे (ता.इर्तपुरी जज.नाशशि) येथे आहदवासी ववद्यार्थ याांसाठं मांजूर िरण् यात आलेली 
 आश्रमशाळा याच हठिाणी सुरु िरण् याबाबत 

 
 (६)  ४४१२ (२३-०४-२०१५).   श्री.हररशसांर् राठोड, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त :  
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शिरसाठे (ता.इगतपुरी, जज.नाशिक) येथे आहदिासी विद्याथ् याांसाठी मींज र करण् यात आलेली 
आश्रमिाला शिरसाठे याच हठकाणी सुरु करण् यासाठी मा.स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी 
मा.आहदिासी विकास मींत्री याींना हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त् या सुमारास लेखी 
ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर ननिेदनािर िासनाने कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-११-२०१५) :(१) हे, खरे आहे. 
     श्रीमती ननमवला गावित (इगतप री), मा.विधानसिा सदस्य याींनी लहाींगेिाडी, ता.इगतप री, 
जज.नाशिक येथ े सुरु असलेली िासकीय आश्रमिाला शिरसाठे, ता.इगतप री, जज.नाशिक येथ े
सुरु करण्याबाबत मा.मींत्री (आहदिासी विकास) याींना हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी ननिेदन 
हदले आहे. 
(२) िासककय आश्रमिाला शिरसाठे, ता.इगतप री, जज.नाशिक येथील सोयी सुविधाअिािी 
(इमारत, पाणीपुरिठा इ.) इयत्ता १ ली त े७ िी पयांतच्या विद्याथ्याांची गैरसोय ि िैक्षणणक 
नुकसान होि ु नये याकररता सदर िाला िासन आदेि हद.२०/११/२०१३ अन्िये लहाींगेिाडी, 
ता.इगतप री, जज.नाशिक येथ ेकायमस्परुपी स्थलाींतरीत केली आहे. सदर िस्तुजस्थती आयुक्त, 
आहदिासी विकास याींच्या हद.९/१/२०१५ च्या पत्रान्िये श्रीमती ननमवला गावित (इगतप री), 
मा.विधानसिा सदस्य याींना कलविण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

 िल् याण डबिबबवली महानर्रपाशलिेच् या हदीतीतून वर्ळण्यात आलेल् या २७ र्ावाांमध् ये  
सुरू असलेल्या अनधधिृत बाांधिामावर िरावयाची िारवाई 

  

(७)  ४४१९ (०९-०४-२०१५).   श्री.हररशसांर् राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.सुधीर 
ताांब,े प्रा.जोरे्न्द्द्र िवाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क याण-डोंबबिली महानगरपाशलकेच् या हदीतीत न िगलण्यात आले या २७ गािाींमध् ये मोयया 
प्रमाणात अनधधकृत बाींधकाम सरुू अस न ही बाब प्रिासनाच् या ननदिवनास येि नही कोणतीही 
कारिाई करण् यात येत नस याचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त् यादरम्यान ननदिवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदरह  गािात सुरू असले या अनधधकृत बाींधकामाकड े दलुवक्ष करणा-या 
सींबींधधतािर कारिाई करण् याबाबत िासनाने कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-११-२०१५) : (१) मुींबई महानगर प्रदेि विकास प्राधधकरणाची “वििेष 
ननयोजन प्राधधकरण” म्हण न या अधधस धचत के्षत्रासाठी ननयुक्ती झायानींतर या अधधस धचत 
के्षत्रातील एक ण २४४ इतक्या बाींधकामासाठी तपासणी करुन महाराषट्र प्रादेशिक ि नगर रचना 
अधधननयम, १९६६ अींतगवत सदरची बाींधकाम े अनधधकृत घोवषत केली आहेत. ३ प्रकरणी 
न्यायालयात दािे दाखल आहेत. सदरची बाींधकामे ननषकासीत करणे करीता पोलीस 
बींदोबस्ताची मागणी केली अस न पोलीस बींदोबस्त प्रात होताच ननषकासन कारिाई केली 
जाईल. 
(२) ि (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

अशलबार् व पेण (जज.रायर्ड) तालुक् यातील र्ावतलावाांचे नुतनीिरण  
व खोली वाढववणेसाठं तनधी शमळण्याबाबत 

 (८)  ४५१५ (०८-०४-२०१५).   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अशलबाग ि पेण (जज.रायगड) तालुक् यातील ग्रामीण िागातील गाि तलािाींच ेअनेक िष  
नुतनीकरण, गाल काढणे इत् यादी काम ेन के याने पाण् याची ी्ंचाई ननमावण झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रकरणी वििेष ननधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी िासनान े कोणती 
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्रीमती पांिजा मुांड े(०२-११-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) ि (३) जजहा पररषद स्तरािरुन जजहा पररषद ससे अींतगवत ननधी उपलब्धतेनुसार गाि 
तलयाींची काम ेहाती घेण्याचे ननयोजन आहे.  

___________ 
 

ववमुक्त जाती व िटक्या जमातीच्या तनयोजजत उन्द्न्द्ती सहिारी  
र्हृरचना सांस्थेस जार्ा देण्याबाबत 

 

 (९)  ४७७७ (०९-०४-२०१५).  श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल 
िोसले, श्री.हदपिराव साळुांख-ेपाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) िारजे मालेिाडी (ता.हिेली, जज.पुणे) येथील जशमनीचा सव्ह  नीं. ३६ (१), ३६ (२), ३५ (१) 
ि ३५ (२) ही जमीन िासनान े विमुक्त जाती ि ि्क्या जमातीच्या लोकाींच्या आदिव 
िसाहतीसाठी राख न ठेिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, विमुक्त जाती ि ि्क्या जमातीच्या ननयोजजत उन्न्ती सहकारी गहृरचना 
सींस्थेस जागा देण्याबाबत हदनाींक २३ ऑक््ोबर, १९९६ रोजी िा त्यासुमारास मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयान ेदोन ननणवय देि नही त्याप्रमाणे या सींस्थेन ेसन १९९५ ते फेब्रुिारी, २०१३ पयांत 
मा.मुख्यमींत्री, मा.महस ल मींत्री ि सींबींधधत जजहाधधकारी याींना लेखी ननिेदन देि नही अद्याप 
या सींस्थसे िासनाने जागा हदली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असयास, ज्या सहकारी गहृननमावण सींस्थेमध्ये विमुक्त जाती ि ि्क्या जमातीच े
उमेदिार नाही अिा सींस्थेस िासनाने सदर जागेमधील काही जागा हदली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असयास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढल न आले ि 
त्यानुषींगान ेसींबींधधत अधधकाऱयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच विमुक्त जाती ि ि्क्या जमातीच्या ननयोजजत उन्नती सहकारी गहृरचना सींस्था, 
पुणे या सींस्थसे त्िरीत जागा देण्याबाबत िासनान े कोणता ननणवय घेतला िा घेण्यात       
येत आहे, 
(६) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२०-११-२०१५) : (१)  मौजे िारजे, तालुका हिेली येथील सव्ह  क्र. ३५/२ 
ि ३६/२ च्या गा.न.नीं. ७/१२ च्या इतर हक्कात “ि्क्या विमुक्त जातीच्या आदिव 
िसाहतीसाठी” अिी नोंद आहे. 
(२) उन्नती सहकारी गहृरचना सींस्थेस अद्याप सदर जागा प्रदान केयाचे उपलब्ध 
अशिलेखािरुन हदस न येत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(५) ि (६) मींत्रालयीन इमारतीच्या हदनाींक २१/०६/२०१२ रोजीच्या आगीमध्ये या वििागाच े
अशिलेख नष् झाले असयान े याप िी झालेया कायविाहीचा बोध होत नाही. तथावप, 
यासींदिावत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेिाच्या अनुषींगान े जजहाधधकारी, पुणे याींच्याकड न 
पुनबाांधणी प्रस्ताि मागविण्यात आला आहे. 

___________ 
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 उमरखेड (जज.यवतमाळ) तालुक् यातील अमडापूर लघूप्रिल् पात मुबलि पाणीसाठा नसल् याबाबत 
 (१०)  ५१९९ (०८-०४-२०१५).   प्रा.जोरे्न्द्द्र िवाड े:  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) उमरखेड (जज.यितमाल) तालुक् यात बाींधलेला अमडाप र लघ प्रक प २४१ हेक््र शसींचन 
क्षमता असले या बींधा-यात मुबलक पाणीसाठा नस यान े सन २००५ ते २०१४ पयांत या 
प्रक पात न एक हेक् ्र हह जमीन ओलीताखाली आली नस याची ि प्रक पाग्रस् ताींना 
मोबद यापास न िींधचत ठेि याची बाब ननदिवनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २००४ साली प णव झाले या या प्र क पाची मुख् य शिींत, साींडिा, पुच् छमागव, 
कालिा, पा्च-या आदीींच् या कामात ताींबत्रक ि आधथवक मापदींड सोड न अशियींता ि ठेकेदाराींनी 
गैरप्रकार के याच ेमाहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त् यादरम् यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) अस यास, िरील प्रकरणी िासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, तसेच 
सींबींधधत प्रक पग्रस् ताींना त् िररत मोबदला देण् याबाबत कोणती कायविाही करण् यात आली िा येत 
आहे, 
(४) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीष महाजन (२०-११-२०१५) : (१) ि (२) खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राययात सामाजजि न्द्याय वविार्ाांतर्वत येणाऱया अनुदातनत वसतीर्हृाांिडील 
ववद्याथी सांख्येच्या प्रमाणात िमवचाऱयाांची पदे मांजुर िरणेबाबत 

 

 (११)  ५३१४ (१७-०४-२०१५).   डॉ.अपूवव हहरे : सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सामाजजक न्याय वििागामाफव त चालविण्यात येणाऱया अनुदाननत िसतीगहृाींसाठी 
विद्याथी सींख्येनुसार कमवचाऱयाींची पदे मींजुर करण्यात यािीत, अिी मागणी खाजगी आहदिासी 
सींस्थाचालक सींघ्नेकड न करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, सद्य:जस्थतीत २४ ते ४८ विद्याथी सींख्येस १ अधीक्षक, १ स्ियींपाकी ि १ 
पहारेकरी इतकीच पदे मींजुर असनु ५४ ते ३१४ विद्याथी सींख्येपयांत िासन मान्य कमवचारी 
सींख्या १ अधीक्षक, २ स्ियींपाकी, १ मदतनीस, १ पहारेकरी इतकीच आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असयास, तीनिे पेक्षा जास्त विद्याथ्याांसाठी अधीक्षक ि स्ियींपाकी ही पदे पुरेिा सींख्येन े
मींजुर नसयामुले स्ियींपाक िलेेिर न होण ेआणण कामाच ेननयोजनात अनेक अडचणी ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयास, विद्याथी सींख्येच्या प्रमाणात कमवचाऱयाींची पदे मींजुर करणेबाबत िासनाच े
धोरण काय आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (०३-१२-२०१५) : (१) अिा प्रकारच ेननिेदन प्रात झायाचे आढल न येत 
नाही. 
(२) िासन ननणवय हदनाींक ३० माचव, २०१५ अन्िये अनुदाननत िसनतगहृास ४८ विद्याथी मान्य 
सींख्येपयांत १ अधीक्षक, १ स्ियींपाकी ि १ पहारेकरी अिी ३ पदे मींज र करण्यात आलेली आहे. 
तसेच, ४८ विद्याथी सींख्येच्या पढेु १ अनतररक्त स्ियींपाकी ि १ मदतनीस अिी एक ण ५ पदे 
अनुजे्ञय आहेत. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) िासन ननणवय हदनाींक ३० माचव, २००५ अन्िये अनुदाननत िसनतगहृास ४८ विद्याथी मान्य 
सींख्येपयांत १ अधीक्षक, १ स्ियींपाकी ि १ पहारेकरी अिी ३ पदे मींज र करण्यात आलेली आहे. 
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तसेच, ४८ विद्याथी सींख्येच्या पढेु १ अनतररक्त स्ियींपाकी ि १ मदतनीस अिी पदे मींज र 
करण्यात येतात. तथावप, यापेक्षा जास्त विद्याथी सींख्येस आणखी अनतररक्त पदे मींज र 
करण्याबाबत प्रचशलत िासन ननणवयात तरत द नाही. तथापी याबाबतची िासनस्तरािर 
कायविाही चाल  आहे. 

___________ 
 

राययातील नर्रपाशलिामधील प्राथशमि, माध्यशमि व उच्च माध्यशमि  
शशक्षिाांना वैद्यिीय प्रततपुती खचव देण्याबाबत 

 (१२)  ५४८९ (२०-०४-२०१५).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील नगरपाशलकामधील प्राथशमक, माध्यशमक ि उच्च माध्यशमक शिक्षकाींना 
िैद्यकीय प्रनतपुती खचव देण्याविषयी सततची मागणी हेात अस न हदनाींक ६ फेब्रुिारी, २०१५ 
रोजी िा त्यासुमारास अमरािती वििाग शिक्षक आघाडीन े सुध्दा मा.प्रधान सधचि, िालेय 
शिक्षण याींना ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, राज्यातील नगरपाशलकेमध्ये कायवरत शिक्षकास िैद्यकीय प्रनतपुती देण्यात येत 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असयास, राज्यातील नगरपाशलकेमध्ये कायवरत शिक्षकाींना िैद्यकीय प्रनतपुती देण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०२-१२-२०१५) : (१) होय. 
(२) अिींत: खरे आहे. 
(३) ननजश्चत केलेया दरान ेप्रनतप ती प्राथशमक शिक्षकाींना देण्यात येते. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
महहला व य येष्ट् ठ नार्ररिाांसाठं सरुू िरण् यात आलेली लनलाईन  

टॅक् सी बुकिां र् सेवा बांद िरण् यात आल् याबाबत 
 (१३)  ५५८५ (१०-०४-२०१५).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महहला ि ज् येष ठ नाधग रकाींसाठी सुरू करण् यात आलेली ऑनलाईन ्ॅक् सी बुककीं ग सेिा माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त् यासुमारास बींद करण् यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ऑनलाईन ्ॅक् सी बुककीं गिर बींदी असतानासधुा ा काही कीं पन् या बुककीं ग सेिा 
पुरवित अस याची बाब समोर आली आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३) अस यास, ऑनलाईन बुककीं गसाठी कोणत् याही प्रकारचा ननयम अजस्तत्िात नस न केिल 
मोबाईल अॅप डाऊनलोड करुन ऑनलाईन िाड ेआकारणी पधा त सध् या सुरू आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) अस यास, अ लीकेिनमध् ये प्रिासाची माहहती नोंदवि यास ऑनलाईन पधा तीन े लगेच 
खात् यात न पसैे िजा होतात अिा प्रकारच् या तक्रारी होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अस यास, िासनाने याविषयी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. हदवािर रावत े(०९-१२-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) मोबाईल ॲलीकेिनद्िारे ्ॅक्सी व्यिसाय करणाऱया समुच्चयकाबाबत (Aggregator) 
प्रारुप ननयमािली प्रशसध्द करण्यात आली आहे. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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खाजर्ी मालिीची जशमन सांपाहदत िरून बांजारा समाजाच्या ताांड्याच्या  
राहण्यासाठं जमीन मालिी हक्ि िरण्याबाबत 

 (१४)  ५९७३ (१६-०४-२०१५).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
 (१) औरींगाबाद पररसरातील बींजारा समाजाचा ताींडा क्र.२ ि ३ हा खाजगी जशमनीिर ग् 
क्र.२४१, ग् क्र.२७४, ग् क.२७१ िर िसलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, िासनाने सदर ताींडयािर रोड, ना या, पाण् याची ्ाकी, िाला, अींगणिाडी 
इत् यादी सोयी सुविधा हदले या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर जमीन खाजगी मालकीच् या अस याने ि गािठाण म् हण न जाहहर न 
झा याने िविष यात ताींडयाींिर राहणा-याींना अडचणी येऊ िकतात, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, उक् त प्रकरणी िासन त् िररत कायविाही करून ताींडयाींची िसाहती सींपाहदत करून 
मालकी हक् क करण् याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (०३-१२-२०१५) : (१) ि (२) होय. 
(३) ि (४) सदर जमीन खाजगी मालकीची असयान ेिविषयात अडचणी ननमावण होऊ िकतात 
त्यामुले सदर जमीन सींपादनासाठी महस ल ि िन वििागाचा सला घेि न कायविाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
खाजर्ी शाळाांना स् वतचची मैदाने नसल्याबाबत 

 

 (१५)  ६०२३ (२०-०४-२०१५).   श्री.राहुल नावेिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.आनांद ठािूर :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील हदींडोिी येथील शिििाही प्रक पात इींग्रजी आणण उद व माध् यमाच् या ि सरकारी 
मान् यता असले या खाजगी िालाींना स् ित्ची मैदाने नस यामलेु िालेच् या मुलाींच् या क्रीडास् पधाव 
रस् त् यािर घेण् यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) अस यास, चौकिीच् या अनषुींगाने सदर पररसरातील िालाींमधील विद्याथ् याांचे होणारे 
नुकसान पाहता क्रीडा मैदाने उपलब् ध करुन देण् याबाबत िासनान ेकोणती कायविाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (१९-११-२०१५) : (१) ि (२) उद व माध्यमाच्या विनाअनुदाननत एका िालेस 
कक्रडाींगण नसयाने ि िालेजिलच्या, महानगरपाशलकेच्या मैदानास ्ाले असयाने या िालेन े
जानेिारी, २०१५ मध्ये िावषवक क्रीडा स्पधाव रस्त्यािर घेतया. 
(३) िालेस जिलचे महानगरपाशलकेचे मैदान उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषींगाने उधचत 
कायविाहीबाबत बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेस कलविण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

नाशशि शहरालर्त सुयोजीत बबल्डिॉम प्रा.शल. या बाांधिाम िां पनीने मोठया प्रमाणावर शेत 
जशमनी त्याांच ेनाव ेखरेदी िेल्याबाबत 

 (१६)  ६०४६ (१६-०४-२०१५).   श्रीमती जस्मता वाघ : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नाशिक िहरालगत सुयोजीत बबडकॉम प्रा.शल. या बाींधकाम कीं पनीने मोठया प्रमाणािर 
िेत जशमनी त्याींचे नाि ेखरेदी केलेया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असयास, कीं पनीच्या नाि ेिेत जमीन खरेदी करण्यासाठी क ल कायद्याच्या कलम ६३ 
अन्िये आिश्यक ती परिानगी घेण्यात आलेली आहे काय, 
(३) असयास, सदर प्रकरणी महसुल वििागाद्िारे काय कायविाही करण्यात आली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२०-११-२०१५) : (१) ि (२) नाशिक िहरालगत सन इन्रास्ट्रक्चर 
प्रा.शल.या कीं पनीन ेकाही शमलकती खरेदी केया आहेत. सदर शमलकतीींपकैी काही शमलकती 
श्री.अनींत केिि राजेगािकर हे सींचालक असले या सुयोजीत बबडकॉम प्रा.शल.या कीं पनीकड न 
खरेदी केया आहेत. श्री.अनींत केिि राजेगािकर हे सुयोजीत बबडकॉम प्रा.शल.या बाींधकाम 
कीं पनीचेही सींचालक आहेत. महाराषट्र कुलिहीिा् ि िेतजशमन अधधननयामाच्या कलम 
८८(१)(ब) अन्िये नाशिक महानगरपाशलका के्षत्र िासन राजपत्र अधधस चना 
क्र.ह्एनसी/४०८/सी/आर/३७०/एल-९, हदनाींक ३/०१/२००९ अन्िये अधधसुधचत करण्यात आले 
आहे. त्यामलेु या महानगरपाशलका के्षत्रात रहीिास वििागातील िेतजशमन खरेदी करण्यास 
उक्त अधधननयमातील कलम ६३ च्या परिानगीची आिश्यकता नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

मातांर् आयोर्ान ेशासनास सादर िेलेल्या अहवालातील शशफारशी लारू् िरण्याबाबत 
 (१७)  ७०३३ (०४-०८-२०१५).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, 
श्री.हररशसांर् राठोड, श्री.रामहरी रुपनवर, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप :   
सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मातींग आयोगान ेिासनास सादर केलेया अहिालातील शिफारिी लाग  करण्याचा ननणवय 
केव्हा घेण्यात आला आहे, 
(२) असयास, घेतलेया ननणवयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२३-११-२०१५) : (१) ि (२) मातींग समाजाचा सामाजजक, आधथवक ि 
साींस्कृनतक विकास होण्याच ेृषष्ीने िासनाने क्राींतीिीर लहुजी सालिे मातींग समाज अभ्यास 
आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या वििागाच्या हदनाींक ३१/१२/२०११ च्या िासन 
ननणवयान्िये क्राींनतिीर लहुजी सालिे मातींग समाज अभ्यास आयोगाने िासनास सादर केलेया 
एक ण ८२ शिफारिीींपैकी ६८ शिफारिी तत्ित: मान्य करण्यात आया अस न त्याबाबत विविध 
वििागाींकड न अींमलबजािणी करण्यात येत आहे. आरक्षणा विषयक शिफारिीसह उिवररत १४ 
शिफारिी अमान्य करण्यात आया आहेत. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राययातील ववशेष मार्ास प्रवर्व अ (एसबीसी-ए) िरीता शैक्षणणि सांस्थेमध्ये प्रवेश आणण 
लोिसेवाांमधीत तनयुक्ती किां वा पदाांमध्ये आरक्षण शमळण्याबाबत 

(१८)  ७०४१ (०३-०८-२०१५).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांर् राठोड, श्रीमती 
हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषट्र राज्यातील वििेष मागास प्रिगावच्या अ (एसबीसी-ए) प्रगतीसाठी राज्यातील 
िैक्षणणक सींस्थाींमधील जागाींच्या प्रिेि आणण राज्याच्या ननयींत्रणाखालील लोकसेिाींमधील 
ननयुक्त्या ककीं िा पदाींच्या आरक्षणासींदिावत ननणवय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, ननणवयाचे स्िरुप काय आहे ि तद्नुसार कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. एिनाथराव खडस े(२०-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) िासन ननणवय, अपसींख्याींक विकास वििाग, हदनाींक १९-७-२०१४ ि िासन अध्यादेि क्र. 
१४ हदनाींक ९-७-२०१४ अन्िये राज्यातील मागास एसबीसी-ए प्रिगावसाठी िैक्षणणक सींस्थामध्ये 
प्रिेिासाठी ि राज्याच्या ननयींत्रणाखालील लेाकसेिेमधील ननयुक्त्या यासाठी ५ ्क्के आरक्षण 
विहहत करण्यात आले होते. त्याबाबत मा.उच्च न्यायालयात याधचका दाखल झाया. मा.उच्च 
न्यायालयाने हदनाींक १४-११-२०१४ रोजी अींतररत ननणवय हदला. उपरोक्त अध्यादेि अजस्तत्िात 
असेपयांत िैक्षणणक सींस्थेमधील प्रिेि सुरु ठेियास न्यायालयान ेअनुमती हदली ि राज्याच्या 
ननयींत्रणाखालील लोकसेिेमधील ननयुक्त्या करण्यास स्थधगती हदली. हदनाींक २३-१२-२०१४ पयांत 
अध्यादेिाचे कायद्यात रुपाींतर होऊ िकले नाही. सदर अध्यादेि व्यपगत झाला आहे. 
मा.न्यायालयाच्या अींनतम ननणवय विचारात घेऊन पुढील आिश्यक ती कायविाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
राययातील पीि ववमा योजनेमध्ये बदल िरून निुसान िरपाई शमळणेबाबत 

 (१९)  ७२८६ (३१-०७-२०१५).   श्री.शमतेश िाांर्डडया, श्री.अतनल सोले : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) दरिषी होणाऱया अनतिषृ्ी ककीं िा अिषवणामुले राज्यात िेतातील वपकाींच े फार मोठया 
प्रमाणात नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, राज्यातील पीक विमा योजनेमध्ये आमुलाग्र बदल करुन या होणाऱया 
नुकसानाची जास्तीत जास्त िरपाई करण्याच ेप्रस्तावित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयास, प्रस्तावित निीन धोरणाची विस्ततृ माहहती काय आहे, 
(४) नसयास, पीक विमा धोरणात बदल न करण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-५०१५) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) राषट्रीय कृषी विमा योजना ही कें द्र िासनाची योजना आहे. हा विषय कें द्र 
िासनाच्या अखत्याररतील आहे. 

 

___________ 
नाशिि समाजाचा अनसुूधचत जातीमध्ये समावेश िरण्याबाबत 

 (२०)  ७४१० (०४-०८-२०१५).   श्री.र्ोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषट्रात नाशिक समाजाची लोकसींख्या ३५ लाखाींपेक्षा जास्त अस न केसकतवनालय 
(सल न) व्यिसाय असलेया नाशिक समाजाचा अनुस धचत जाती मध्ये समािेि करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 

(२) असयास, याबाबत िासन स्तरािर काय कायविाही करण्यात आली आहे िा येत आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२३-११-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
खोपट (ठाणे) येथील बस आर्ार पररसरातील बसस् थानिाांच् या व िमवचारी  

ववश्राांती िक्षाच् या दरुवस् थेबाबत 
 (२१)  ७५६७ (३१-०७-२०१५).   अॅड.तनरांजन डावखरे : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यातील महाराष ट्र राज् य मागव पररिहन महामींडलाच् या बस स् थानकाींच ेआधुननकीकरण 
करण् याचा िासनाने ननणवय घेतला अस न त् यानुसार विविध बस स् थानकाींच े आधुननकीकरण 
करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, ठाणे येथील खोप् आगारातील बस स् थानकामध् ये एस.्ी. चे िाहक आणण 
चालक याींच् या विश्राींतीसाठीची व् यिस् था नस यान ेननिासाची सोय ही ओपन डॉमें्री स् िरुपाच े
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अस न नतथे स् ितींत्र स् िच् छतागहृ नस याचेही हदनाींक १३ म,े २०१५ रोजी िा त् यासुमारास 
आढल न आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच खोप् आगार या बसस् थानकाच् या पररसरात सफाई कमवचा-याींचा अिाि अस यान े
तेथे साफसफाई होत नस न ध ल, गु्ख् याींची पाकी्े यामुले डास आणण उीं दीर-घुिी याींचा उपद्रि 
अस यान े त् याचा विपररत पररणाम बसचालक ि िाहकाींच् या कायवक्षमतेिर ि आरो यािर 
पररणाम झाला अस याचेही ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, खोप् येथील बस स् थानकाच् या दरुािस् थेबाबत चौकिी करण् यात आली आहे 
काय, याप्रकरणी कोणती कायविाही करण् यात आली, 
(५) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदवािर रावत े(२३-११-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) राज्य पररिहन खोप् बसस्थानक हे १५ फला्ाींच ेअस न त्यामध्ये प्रिािाींसाठी 
आसनाची, वपण्याच्या पाण्याची ि प्रसाधनगहृाची सोयी उपलब्ध आहेत. तसचे प्रिािाींसाठी 
सींगणकीय आरक्षण व्यिस्था उपलब्ध आहे. सदर बसस्थानक व्यिसानयक सींकुलासह म,े २००७ 
मध्ये कायावजन्ित झाले अस न सुजस्थतीत आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 

राययात सांघटीत रु्न्द्हेर्ारीप्रमाण ेफोफावणाऱया सायबर क्राईमला रोखण्यासाठं शहरातील 
प्रत्येि पोलीस ठाण्यात एि स्वतांत्र सायबर सेल स्थापन िरण्याबाबत 

 

 (२२)  ७८०२ (०६-०८-२०१५).   श्री.किरण पावसिर, श्री.ख्वाजा बेर्, श्री.अतनल िोसले, 
अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.प्रिाश बबनसाळे, श्री.हदपिराव साळुांख-ेपाटील, 
श्री.सुतनल तटिरे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्रीमती जस्मता वाघ, श्री.रु्रुमखु 
जर्वानी, श्री.प्रिाश र्जशिये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९४ ला 
हदनाांि १ एवप्रल, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदिावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सींघ्ीत गुन्हेगारीप्रमाणे फोफािणाऱया सायबर क्राईमला रोखण्यासाठी िहरातील 
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक स्ितींत्र सायबर सले स्थापन करण्याचा ननणवय िासनाने माहे 
एवप्रल, २०१५ च्या नतसऱया सताहात घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, त्यानुसार आतापयांत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-१२-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
     मात्र राज्यात सायबर गुन्हयाींच्या प्रिािी तपासासाठी सिावत प्रथम मुींबई आयुक्तालय 
(२००१) येथे ि तद्नींतर पुणे आयुक्तालय, ठाणे िहर ि निी मुींबई येथ े सायबर गुन्हे 
अन्िेषण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
     सींगणक के्षत्रात होणाऱया गुन्हेगारीस आला घालण्याकरीता िासनान ेएवप्रल, २००९ मध्ये 
मुींबई येथे स्ितींत्र सायबर पोलीस ठाण् याची स्थापना केली आहे. तसेच राज्यातील सिव पोलीस 
आयुक्तालयामध्ये ि जजहास्तरीय कायावलयात उपलब्ध मनुषयबल ि साधनसामुग्रीमध न 
एक ण ४३ आयुक्तालये/घ्क या हठकाणी सायबर क्राईम सेल स्थापन करण्यात आलेले अस न 
त्यानुषींगाने दाखल होणाऱया गुन्हयाींिर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होि न योय ती 
कारिाई केली जाते. 
     सायबर गुन्हयाचा तपास कौियान े व्हािा याकररता सींप णव राज्यातील सिव पोलीस 
आयुक्त ि पोलीस अधीक्षक याींच ेघ्कातील ‘सायबर क्राईम सेल’ मध्ये नमेलेले अधधकारी ि 
कमवचाऱयाींना लेव्हल - १ ि लेव्हल-२ अस े प्रशिक्षण C-DAC, NASSCOM ि DSCI 
याींसारख्या नामाींककत सींस्थाींकड न हदले जाते. सायबर क्राईमच्या सींबींधधत गुन्हे राज्यातील 
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात नोंदविले जाि न त्यानुषींगान ेपुढील कारिाई केली जाते. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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नार्पूर शहरात पावसाळयात अनिे िार्ात पाणी साचनू जनजीवन  
ववस्िळीत होत असल्याबाबत 

 (२३)  ८२६३ (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश र्जशिये : सन्माननीय मुख्यमींत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१)  नागप र िहरात पािसालयात अनेक िागात पाणी साच न जनजीिन विस्कलीत होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, नागप र िहर हे देिातील ५ महत्िाच्या िहरातील एक िहर अस न तेथील सात 
मोठे नाले एक नदी ि २३५ लहान नाले याींच्या विकासबाबत नागप रच्या विकास आराखडयात 
समािेि आहे काय, 
(३) असयास, २००६ मध्ये २४५ को्ीचा ग्ार लाईन, स्ट्रॉम ड्रने, मल्ननस्सारण प्रकप 
यासाठी प्रस्ताि कें द्र ि राज्य िासनाकड ेपाठविला होता काय, 
(४) याबाबत नागप र िहरातील आककव ्ेक्् ि लॅनर असोशिएनने तक्रार केली आहे काय, 
(५) असयास, िासनाची ि शमका ि उपाययोजना काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) :(१) नागप र िहराच्या सखल िागात असलेया िसाहतीत 
काही अींिी पाणी साच न राहत,े ही बाब खरी आहे. 
(२) नागप र िहराच्या स्ट्रॉम िॉ्र ड्रने कररता तयार करण्यात आलेया बहृत आराखड्यात 
एक ण ४५ मोठे ि ८० छो्े नाले आहेत तसेच वपिली, नाग ि पोरा अिा ३ नद्या आहेत. 
(३) स्ट्रॉम िॉ्र ड्रने बाबत असा कोणताही प्रस्ताि राज्य अथिा कें द्र िासनाकड ेपाठविलेला 
नाही. 
     तथावप, मल:ननस्सार कररता उत्तर शसिरेज झोन सींदिावत सीिेज कलेक्िन सीस््ीम 
प्रकपाला कें द्र िासनाच्या जेएनएनयुआरएम अींतगवत २५/२/२०१४ अन्िये रु.४९१.१४ को्ीच्या 
प्रस्तािास मींज री शमलालेली होती. मात्र िासकीय अनुदान प्रात झालेले नाही. 
(४) महापाशलकेकड ेअिी तक्रार प्रात झालेली नाही. 
(५) नागप र िहराची ड्रनेजे सीस््ीम सुधारण्याकररता स्ट्रॉम िॉ्र ड्रने चा बहृत आराखडा तयार 
करण्याचे काम नागप र महापाशलकेच्या स्तरािर सुरु आहे. 

___________ 
 

राययातील र्ौण खतनजाांचा स्वाशमत्व धनावरील अनुदानाचे वाटप िरण्याबाबत 
 (२४)  ८४६२ (३१-०७-२०१५).   श्री.माणणिराव ठािरे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  िाई 
जर्ताप :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सन १९८५ पास न राज्यातील गौण खननजाींचा स्िाशमत्ि धनािरील अनुदानाच े िा्प 
सींबींधीत ग्रामपींचायतीींना करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, त्याची सिवसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) गौण खननजाच्या स्िाशमत्ि धनािरील अनुदान सींबींधीत ग्रामपींचायतीना न हदयामुले 
ग्रामपींचायतीच्या विकास कामाींना फार मोठा अडथला ननमावण झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयास, गौण खननजाींच्या स्िाशमत्ि धनािरील अनुदान सींबींधीत ग्रामपींचायतीींना 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      प्रत्येक िषी या वििागाकड न गौण खननजािरील स्िाशमत्ि धनाच्या शमलकतीत न 
अशिहस्ताींककत रकमाींच े अथवसींकपीय अींदाज तयार करण्यात येतात. सदर मींज र झालेया 
अनुदानाच े िा्प जजहाधधकारी कायावलयाींकड न तहशसलदार कायावलयामाफव त सींबींधधत 
ग्रामपींचायतीींना करण्यात येत.े 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 



वि.प. ६ (13) 

 पुणे महापाशलिेन ेएिाच प्रिार्ातील व् यायामशाळेस सव् वा िोटी रुपयाांचे साहहत् य हदल्याबाबत 
 (२५)  ८८८१ (०६-०८-२०१५).  श्री.हररशसांर् राठोड, श्रीमती हुस्नबानू खशलफे, श्री.रामहरी 
रुपनवर, श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे महापाशलकेने मागील चार िषावत विविध व् यायाम िालाींमध् ये व् यायामाचे साहहत् य 
पुरविण् यासाठी समुारे साडसेात को्ी रुपये खचव केले आहेत यापैकी सव् िा को्ी रुपयाच े
साहहत् य हे केिल १३ ब या एकाच प्रिागाला देण् यात आ याच ेमाहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा 
त्यादरम् यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, एिढया मोठया रकमेचे व् यायाम िालेचे साहहत् य देताना िासनान े कोणत े
ननकष िापरले आहेत िा येत आहेत, 
(३) असयास, याबाबतची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-१२-२०१५) : (१) पुणे महानगरपाशलकेने सन २०११-१२ त े सन  
२०१४-१५ या ४ िषावत विविध व्यायाम िालाींमध्ये व्यायामाचे साहहत्य पुरविण्यासाठी मध्यिती 
िाींडार वििागामाफव त रुपये ५.४१ को्ी रुपयाींची व्यायाम साधने खरेदी केली आहेत. 
       यापैकी सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या दोन िषावच्या कालािधीत प्रिाग क्रमाींक 
१३-ब कररता रुपये ७२.४१ लक्ष रुपयाचे व्यायाम साहहत्य खरेदी करण्यात आले आहे. 
(२) पुणे महानगरपाशलकेतफ  व्यायाम साहहत्य िा्प करताना याप िी कोणतीही 
ननयमािली/ननयम नसयान े वििाग/प्रिागाींच्या मागणीप्रमाण े अींदाजपत्रकातील उपलब्ध 
ननधीनुसार मध्यिती िाींडार वििागाकड न ननविदा प्रकक्रया राबि न व्यायाम साहहत्य खरेदी 
करण्यात येि न, िा्प करण्यात येत होत.े 

व्यायाम साहहत्याच ेसमप्रमाणात िा्प व्हािे ि त्यामध्ये सुस त्रता येण्याच्या ृषष्ीन े
व्यायाम साहहत्याचे िा्प करण्याबाबत पुणे महानगरपाशलकेन े हदनाींक २३-३-२०१५ रोजी 
मागवदिवक तत्िे ननजश्चत केली आहेत. त्यानुसार व्यायाम साहहत्य उपलब्ध करुन देण्याची 
कायविाही पुणे महानगरपाशलकेमाफव त करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
सायाळ (ता.लोहा) येथील ग्रामसेविाांच्या मनमानी िामामुळे ग्रामस्थाांना होणारा त्रास 

 (२६)  ८९४३ (३१-०७-२०१५).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफव  िाई 
जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सुिाष झाांबड : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१)  सायाल (ता.लोहा) येथील ग्रामसेिकाींचा मनमानी कारिार िाढला अस न मुख् यालयी न 
रहाण,े विविध िैक्षणणक कामाींसाठी विद्याथ् याांची हेलसाींड करणे अिा अनेक तसेच िासकीय 
योजनेची अींमलबजािणी व् यिजस्थत न करणे अिा प्रकाराींमुले नागरीकाींना मोयया प्रमाणात 
त्रास सहन करािा लागत अस याच े माहे म,े २०१५ मध्ये िा त् यादरम्यान ननदिवनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, येथील ग्रामसेिक याच् या कामाींची चौकिी करुन सींबींधधत ग्रामसेिकाींिर कोणती 
कारिाई केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(३) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े (१५-१२-२०१५) : (१) नाही. अिा प्रकारची तक्रार प्रात झायाचे हदस न 
येत नाही. 
(२) सींबींधधत ग्रामसेिक याींच्या कामाींची चौकिी करण्यात आली अस न चौकिी अहिालानुसार 
सायाल (ता.लोहा) येथील ग्रामसिेकाींविरुध्द महाराषट्र जजहा पररषद, जजहा सेिा (शिस्त ि 
अपील) ननयम, १९६४ चे कलम ४ नुसार जजहा पररषद स्तरािर प्रिासकीय कायविाही 
प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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सरिारी मनोरुग्णालयाांचा दजाव सधुारण्यासाठं रुग्णालये खाजर्ी तत्वावर चालववण्याबाबत 
 

 (२७)  ८९८९ (०३-०८-२०१५).   श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, डॉ.सुधीर ताांब,े 
श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय 
साववजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सरकारी मनोरुणालयाींचा दजाव सुधारण्यासाठी सदर रुणालये खाजगी तत्िािर 
चालविण्यात यािीत असा पयावय न्यायालयाने सुचविला असयाचे माहे एवप्रल, २०१५ दरम्यान 
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, न्यायालयाने सुचविलेया या पयावयािर िासनाने कोणती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सावांत (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही. खाजगीकरणाचा कोणताही पयावय 
मा.न्यायालयान ेसुचविलेला नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
राययाच्या पयवटन के्षत्रात िुशल मनुष्ट्यबळाची तनशमवतीबाबत 

(२८)  ९०७२ (०४-०८-२०१५).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.सततश चव्हाण :  सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्याच्या पयव् न के्षत्रात मोठया सींधी उपलब्ध असया तरी राज्यातील विदयापीठाींच्या 
नाकत पणामुले या के्षत्रात आिश्यक असलेया कुिल मनुषयबलाची ननशमवती होत नसयाची 
बाब ननदिवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, केिल डडलोमा आणण स्ीकफके् कोस स उपलब्ध करुन विद्यापीठ समाधान 
मानत असले तरी विद्याथ्याांना या के्षत्रातील पदिी शमलविण्यासाठी परराज्यातील विदयापीठाींचा 
रस्ता िोधािा लागत असयाच ेमाहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, राज्यातील विदयापीठाींनी विद्याथ्याांसाठी पयव् नाचा पदिी अभ्यासक्रम उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे , 
(४) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१५) : (१) ि (२) नाही. 
(३) राज्याच्या अकृषी विद्यापीठाींमध्ये पयव् न विषयाबाबत विविध अभ्यासक्रम राबविले 
जातात. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
एिाजत्मि बालवविास सेवा योजनेचे बळिटीिरण व पुनवरचना होण्याबाबत 

 (२९)  ९०८६ (०३-०८-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत रघुवांशी, श्री.रामहरी रुपनवर :   सन्माननीय 
महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) एकाजत्मक बालविकास सेिा योजनेच ेबलक्ीकरण ि पुनवरचना होण्यासाठी सदर योजना 
राज्याच्या २० जजृयाींसाठी लाग  केली गेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, राज्य िासनान ेहदनाींक ३० एवप्रल, २०१४ रोजी िासन ननणवय करुनही पोषण 
आहार करणाऱया बचत ग्ाींना मान्य केलेली अनुदानाची िाढीि रक्कम कें द्र सरकारन े
आजपािेतो न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असयास, बचत ग्ाींना कें द्र ि राज्य सरकारने हदलेले अनुदान न देणाऱया 
अधधकाऱयाींविरुध्द िासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४)  अद्याप अनुदान न देण्याची कारणे काय आहेत ि अनुदान केव्हा वितररत करण्यात 
येईल ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०२-११--२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) एकाजत्मक बाल विकास सेिा योजनेअींतगवत पोषण आहारामध्ये कें द्र ि राज्य 
िासनाचा ५०:५० याप्रमाणात आहे. राज्यामध्ये पोषण आहारासाठी कें द्र िासनाकड न रु.२/- ि 
राज्य िासनाकड न रु.३/- अस ेएक ण रु.५/- देण्यात येत होत.े म्हणजे राज्य िासनाकड न रु.१/- 
ज्यादा देण्यात येत होता. आता कें द्र िासनान े सदरच े दर रु.४/- िरुन रु.६/- केलेले अस न 
त्यापैकी ५०:५० हहश्याप्रमाण ेकें द्र िासन रु.३/- ि राज्य िासन रु.३/- अदा कराियाच ेआहे. 
मात्र राज्य िासनाकड न याप िी पास नच रु.३/- अदा करण्यात येत असयान ेआता फक्त कें द्र 
िासनाकडील रु.१/- िाढ खचव करण्याच े प्रस्तावित आहे. मात्र पोषण आहार पुरिययासाठी 
महहला बचत ग्/महहला मींडल/महहला सींस्था याींचिेी याप िीच करार झालेला अस न प िवलक्षी 
प्रिािान ेसदरह  पुरिठादाराींना िाढीि रक्कम देण्याचा प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

चांद्रपूर व र्डधचरोली जजल् ृयामध् ये शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालये सुरु िरण् याबाबत 
 (३०)  ९१३७ (०४-०८-२०१५).   श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिले, श्री.प्रिाश बबनसाळे, 
श्री.सुतनल तटिरे, अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.अतनल तटिरे, श्री.प्रिाश र्जशिये :   सन्माननीय 
वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) विदिावतील चींद्रप र ि गडधचरोली जज ृयामध् ये िासकीय िदै्यकीय महाविद्यालये सुरु 
करण् याच्या ृषष ्ीने आयुविवज्ञान पररषदेमाफव त ननयुक् त केलेया बत्र-सदस् यीय सशमतीने माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये हदले या िे् ीच् यािेली महाविद्यालय सुरु करण् यात येणा-या अडचणीच् या 
अनुषींगाने २४ त्रु्ी ननदिवनास आण न हद या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर त्रु्ी कोणकोणत् या आहेत, 
(३) तसेच उक् त त्रु्ीपैकी ककती त्रु् ीची प तवता राज् य िासनान ेकेली आहे, 
(४) असयास, उक् त दोन् ही जज ृयात िासकीस िैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) असयास, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(६) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (२३-११-२०१५) : (१) हे अींित: खरे आहे. फक्त चींद्रप र जजहयातील 
िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयाचे िारतीय आयुविवज्ञान पररषदेच्या ननररक्षणात २४ त्रु्ी 
आढल न आया आहेत. गडधचरोली जजहयामध्ये िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय सुरु 
करण्याचे सध्या प्रस्तावित नाही. 
(२) मुख्यत्ि ेअध्यापकिृींदाची त्रु्ी िारतीय आयुविवज्ञान पररषदेने दाखविलेली आहे. 
(३) िारतीय आयुविवज्ञान पररषदेन ेदिवविलेया त्रु्ीींची प तवता करण्यात आलेली आहे. 
(४) िैक्षणणक िषव २०१५-१६ पास न चींद्रप र येथील िासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय कें द्र 
िासनाच्या परिानगीन ेतसेच सिोच्च न्यायालयाच्या ननणवयाच्या अधीन राह न सुरु करण्यात 
आलेले आहे. 
(५) ि (६) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

िाछं, शाक्य, मौयव, मुराई, सैनी, िोइरी, िोयरी व िुशवाहा या उपजातीचा इतर  
मार्ासवर्ावच्या यादीत समावेश िरण्याबाबत 

 (३१)  ९३४९ (२९-०७-२०१५).   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वाजा बेर्, 
श्री.अतनल तटिरे :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) हदनाींक १ ज न, २००४ ि हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी राज्यातील इतर 
मागासिगावच्या यादीत काही उपजातीच्या िासनाने समािेि केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, राज्यातील इतर मागासिगीयाींच्या यादीतील अनुक्रमाींक ८५ मध्ये काछी, 
िाक्य, मौयव, मुराई, सैनी, कोइरी, कोयरी ि कुििाहा या उपजातीचा सामाजजक न्याय 



वि.प. ६ (16) 

वििागाने सींकेतस्थलािर (ऑनलाईन इीं्रने्िर) समाििे न केयामुले या उपजातीमधील 
विद्याथ्यावना िैक्षणणक सुविधा ि रोजगाराींपास न िींधचत राहािे लागत असयाची 
लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िासनाकड े तक्रार केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असयास, उक्त प्रकरणाची िासनामाफव त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असयास, चौकिीत काय आढल न आले ि तद्नुसार सदर विद्याथ्यावना िैक्षणणक 
ि रोजगार विषयक सुविधा शमलणेसाठी िासनामाफव त कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) असयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (१८-११-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) हदनाींक ७/७/२०१५ अन्िये िुध्दीपत्रक ननगवशमत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राय यातील ५००० पेक्षा अधधि लोिसांख् या असलेल् या र्ावाांचा ग्रामवविास व पयाववरण 
वविास आराखडा तयार िरण्याबाबत 

 
 (३२)  ९३५८ (३१-०७-२०१५).   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वाजा बेर्, 
श्री.अतनल िोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४७८ ला हदनाांि ३० माचव, २०१५ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदिावत सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ५००० पेक्षा अधधक लोकसींख् या असले या गािाींचा ग्रामविकास ि पयाविरण 
विकास आराखडा तयार करुन सदर गािाींना विविध नागरी सुविधा देण् याचा िासनान े हदनाींक 
१६ स ्ेंबर, २०१० रोजी िा त् यासुमारास ननणवय घेतलेला अस नही नाशिकसह बहुताींि 
जज हयाींमध् ये अद्यापही सदर आराखड ेअींनतम करुन गािाींना नागरी सुविधा देण् यात आले या 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक् त योजनेमध् ये सन २०११ च् या जनगणनेनुसार ५००० लोकसींख् येच् या गािाींचा 
समािेि करण् याची राज् यातील लोकप्रनतननधीनी माहे जानेिारी, २०१५ मध् ये िा त्यासुमारास 
िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, प्रश् न िाग (१) बाबत िासनामाफव त चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(४) अस यास, चौकिीत काय आढल न आले ि तद्नुसार राज् यातील ५००० पेक्षा अधधक 
लोकसींख् या असले या गािाींचा ग्रामविकास ि पयाविरण विकास आराखडा तातडीने तयार करून 
तेथे नागरी सुविधा उपलब् ध करुन देणेसाठी िासनामाफव त कोणती उपाययोजना केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(५) तसेच प्रश् न िाग (२) बाबत िासनामाफव त कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत     
आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०४-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) लोकप्रनतननधीींमाफव त िासनाकड ेमागणी प्रात झाली आहे. 
(३) ि (४) िासन ननणवय हदनाींक २४ ऑगस््, २०११ मधील तरतुदी अन्िये राज्यात 
आतापयांत जिलपास ४०० ग्रामपींचायतीींचे पयाविरण विकास आराखड ेतयार करणेबाबत आदेि 
देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रस्तुत प्रकरणी हदनाींक २४ ऑगस््, २०११ च्या िासन ननणवयात सुधारणा करण्याची बाब 
प्रस्तावित आहे. 

___________ 
 
 



वि.प. ६ (17) 

नाशशि रायय पररवहन िायावलयामध्ये तनवड झालेल्या चालिाची नेमणुि िरण्याबाबत 
 (३३)  ९३९१ (३०-०७-२०१५).   श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्वाजा बेर्, 
श्री.अतनल िोसले :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) सन २०१३ मध्ये नाशिक राज्य पररिहन वििागीय कायावलयामध्ये ननिड झालेया 
चालकाींना मुींबई आगारामध्ये हदलेली नेमणुक रदीत करुन पुन्हा नाशिक राज्य पररिहन 
वििागीय कायावलयाींतगवत नेमणुक देण्याचा ननणवय िासनान ेघेि नही श्री.रामदास सोनिणे याींना 
जाणीिपुिवक डािलण्यात येि न त्याींना माहे म,े २०१५ रोजी पयांत नेमणुक आदेि देण्यात 
आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, उक्त प्रकरणी झालेला अन्याय दरु करुन श्री.रामदास सोनिणे याींना चालक 
पदािर नेमणुक देण्यासाठी नाशिक जजहयातील लोकप्रनतननधीींनी माहे माचव, २०१५ मध्ये िा 
त्यासुमारास िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयास, प्रश्न िाग (१) ि (२) बाबत िासनामाफव त कोणती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदवािर रावत े(०७-१२-२०१५) : (१), (२)  ि (३) सरलसेिा िरती सन २०१२ अींतगवत सन 
२०१३ मध्ये २३५ उमेदिाराींना उसनिारी तत्िािर हदनाींक ०८.०५.२०१३ पास न मुींबई प्रदेिात िगव 
करण्यात आले. सदर २०० चालकाींपैकी ४३ उमेदिार रा.प.मुींबई प्रदेिात हजर झाले ि उिवररत 
१५७ उमेदिार हजर झाले नाहीत. यात श्री.सोनािण ेयाींचाही समािेि होता. 
     सदर १५७ चालक उमेदिाराींची नाशिक वििागात नेमण क होणेबाबत लोकप्रनतननधीींनी 
मागणी केयाने हदनाींक ०१.०८.२०१३ च्या पत्रान्िये १५७ उमेदिाराींची पनु:श्च राज्य पररिहन, 
नाशिक वििागात नमेण क देण्यात आया त्यानसुार नाशिक वििागात इतर उमेदिार 
नेमण कीच्या हठकाणी हजर झालेले आहेत. परींतु श्री.सोनािणे हे हजर झाले नाहीत. 
      सरलसेिा िरती सन २०१२ अींतगवत चालक (कननषठ) पदाची ननिड यादीची मुदत 
हदनाींक २१.०१.२०१४ रोजी सींपुष्ात आलेली आहे. सदर बाब लोकप्रनतननधी याींना राज्य 
पररिहनद्िारा हदनाींक १९.१०.२०१५ च्या पत्रान्िये कलविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
पनवेल (जज.रायर्ड) नर्रपाशलिा हदीतीतील धोिादायि इमारतीबाबत 

 (३४)  ९६५६ (०६-०८-२०१५).   श्री.जयांत पाटील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) पनिेल (जज.रायगड) नगरपाशलका हदीतीतील धोकादायक ि अती धोकादायक ४१ इमारतीींना 
नगरपाशलका प्रिासनामाफव त नो्ीसा देण् यात आ या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, पािसालयाप िी सदर इमारतीींची दरुुस्ती करण्यात येणार आहे काय, 
(३) नस यास, पनिेल नगरपाशलका हदीतीतील धोकादायक इमारतीबाबत कोणती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-११-२०१५) : (१) हे अींित: खरे आहे.   पनिेल नगरपररषदेने एक ण 
४६ धोकादायक ि अती धोकादायक इमारतीींना नो्ीसा हदया आहेत. 
(२) महाराषट्र नगरपररषदा, नगरपींचायती ि औद्योधगक नगरी अधधननयम १९६५ चे कलम १९५ 
च्या तरत दीनुसार सींबींधधत इमारतीचे मालक/िोगि्ादार याींनी दरुुस्ती करणे अपेक्षक्षत आहे. 
(३) नगरपररषदेच्या ननयोजन प्राधधकरण के्षत्रामध्ये एक ण ४६ इमारती धोकादायक म्हण न 
घोवषत करण्यात आले आहेत. त्याींची माहहती नजजकच्या पोलीस स््ेिनला देण्यात आली आहे. 
त्यापैकी ५ इमारतीच ेदरुुस्ती काम करुन िापर सुरु केला आहे. ११ इमारतीचा िापर बींद केला 
आहे ि ३० इमारतीचा िापर सुरु आहे. 
     ज्या इमारतीींचा िापर सुरु आहे त्याींचा विद्युतपुरिठा पाणी कनेक्िन बींद करण्याची 
कारिाई करण्यात येणार आहे ि धोकादायक इमारतीींचा िापर बींद करणेबाबत िीघ्र कारिाई 
करण्यात येईल. 

__________ 



वि.प. ६ (18) 

 रायय पररवहन महामांडळाचे अांतर्वत तपासणी िामर्ाराांना देण्यात येणाऱया अपूणव पर्ाराबाबत 
 (३५)  ९६६३ (३१-०७-२०१५).  श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील मागव तपासणी कमवचारी ि चालक/िाहक हे महाराषट्र पररिहन कामगार कायदा 
१९६१ खाली येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, चालक/िाहक याींना त्याींच्या रदीत केलेया आठिडा सुट्टीचा पगार दुप् दरान े
हदला जातो तसेच आगाराींतील अन्य िाहत क कामगाराींना पगारा व्यनतररक्त आगार ित्ता 
हदला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असयास, उपरोक्त कायद्याखाली अींति वत असलेया मागव तपासणी कामगाराींना रदीत 
केलेया आठिडा सुट्टीचा पगार एम.्ी.डब्य . ॲक्् १९६१ खाली तसेच शमनीमम िजेेस ॲक्् 
१९६३ नुसार दुप् दराने देण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयास, मध्यिती कायावलय, मुींबई ि रायगड वििागातींगवत जानेिारी, १९८८ ते डडसेंबर, 
२०१२ या कालािधीत आठिडा सुट्टय्ा रदीत केलेया कमवचाऱयाींना महामींडल उपरोक्त 
कायद्यानुसार िरपाई देणार आहे काय ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०७-१२-२०१५)  : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे. 
(४) राज् य पररिहन महामींडलाच्या सींचालक मींडलाने ठराि क्र. ९९:३:०४, हदनाींक ४ ि ५ माचव, 
१९९९ अन् िये चालक/िाहक िगलता अन् य कोणत् याही कमवचा-याींना अनतकाशलन ित् ता देऊ नये 
असा ननणवय घेतलेला आहे. त् यानसुार कमवचारी िगव खात ेपररपत्रक क्र.३४/२००१ अन् िये िरील 
सुचना कायम ठेिण् याचे ननद ि देण् यात आलेले आहेत. त् यामलेु मागव तपासणी कमवचा-याींना 
िरपाई सुट्टी देण् यात येत.े 

__________ 
राययात खरीप हांर्ामात निुसान झालेल्या शेतिऱयाांना निुसान िरपाई शमळण्याबाबत 

 (३६)  ९७२४ (३०-०७-२०१५).   श्रीमती जस्मता वाघ, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.तनरांजन डावखरे, श्री.सुतनल तटिरे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात मागील खरीप हींगामात नुकसान झालेया िेतकऱयाींना त र, काप स ि काींदा ही 
वपके िगल न अन्य वपकाींसाठी विम्यापो्ी ११३२ को्ी रुपयाींची नकुसान िरपाई देण्याची बाब 
िासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, सदर विचाराधीन असलेया बाबीिर िासनाने ननणवय घेतला आहे काय, 
(३) असयास, ननणवयाचे स्िरुप काय आहे, 
(४) आतापयवत ककती िेतकऱयाींना विम्याचे पैसे देण्यात आले आहेत? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (०९-१२-२०१५) : (१) राषट्रीय कृवष विमा योजनअेींतगवत खरीप २०१४ 
मध्ये राज्यातील एक ण ३४.८७ लाख पात्र ठरलेया िेतकऱयाींना रुपये १५९५.६५ को्ी एकुण 
नुकसान िरपाई िारतीय कृवष विमा कीं पनीमाफव त मींज र करण्यात आली आहे. त्यापकैी त र, 
काप स ि काींदा ही वपके िगल न अन्य वपकाींसाठीच्या नकुसान िरपाईची रक्कम रुपये ११३२ 
को्ी इतकी आहे. 
(२) होय. 
(३) एकुण नुकसान िरपाईच्या रुपये १५९५.६५ को्ी मधील कें द्र हहस्सा रुपये ६९०.७४ को्ी ि 
राज्य हहस्सा रुपये ६९०.७४ को्ी िासनामाफव त िारतीय कृवष विमा कीं पनीस िगव करण्यात 
आली आहे. सदरची रक्कम माहे जुन ि जुल,ै २०१५ दरम्यान िारतीय कृवष विमा 
कीं पनीमाफव त सींबींधीत बँकाींकड ेलािाथी िेतकऱयाींच्या खात्यािर जमा करण्यासाठी िगव करण्यात 
आली आहे. 
(४) राषट्रीय कृवष विमा योजनअेींतगवत खरीप २०१४ हींगामासाठी एक ण ३४.८७ लाख िेतकऱयाींना 
रुपये १५९५.६५ को्ी नुकसान िरपाई रक्कम देण्यात आली आहे. 

___________ 



वि.प. ६ (19) 

राययात पूवावपार लारू् असलेल्या तुिड ेबांदी िायदा रदीत िरण्याबाबत 
 (३७)  ९७३५ (३१-०७-२०१५)  श्रीमती जस्मता वाघ, श्री.रु्रुमुख जर्वानी, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल तटिरे, श्री.ख्वाजा बेर्, श्री.किरण पावसिर, अॅड.जयदेव 
र्ायिवाड : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात प िावपार लाग  असलेया तुकड ेबींदी कायदा रदीत करण्याचा ननणवय िासनान ेघेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असयास, सदर तुकड ेबींदी कायद्याला पयावय म्हण न दसुरी कोणती व्यिस्था करण्यात 
आली आहे ? 
 

श्री. एिनाथराव खडस े (२१-११-२०१५)  : (१), (२) ि (३) राज्यात प िावपार लाग  असलेया 
महाराषट्र धारण जशमनीचे तुकड े पाडण्यास प्रनतबींध करण्याबाबत ि त्याींचे एकबत्रकरण 
करण्याबाबत अधधननयम रदीत करण्याबाबतचा ननणवय िासनान ेघेतलेला नाही. 

__________ 
 

मुांबईतील वरळी येथील दधू डअेरीच्या जारे्वर अद्यावत सी वल्डव बाांधण्याच्या प्रस्तावाबाबत 
 (३८)  ९७३६ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती जस्मता वाघ, श्री.रु्रुमखु जर्वानी, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अतनल तटिरे, श्री.किरण पावसिर, श्री.ख्वाजा बेर्, अॅड.जयदेव र्ायिवाड, श्री.नरेंद्र 
पाटील :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबईतील िरली येथील द ध डअेरीच्या जागेिर अद्याित सी िडव बाींधण्याचा प्रस्ताि 
िासनाच्या विचाराधीन अस न कें द्रीय पयाविरण वििागान ेया प्रस्तािास मान्यता हदली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असयास, सदर विचाराधीन प्रस्तािािर िासनान े ननणवय घेतला आहे काय, असयास 
त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडस े (२४-११-२०१५) : (१) प्रश्नाधधन प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे. 
परींतु, सदर प्रस्तािास कें द्रीय पयाविरण वििागाने मान्यता हदलेली नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राययातील नार्पूर तसेच इतर शासिीय मेडीिल महाववद्यालय  
व रुग्णालयाच्या वविास िामास होणारा ववलांब 

 (३९)  ९७५१ (२९-०७-२०१५).   श्री.अतनल सोले :   सन्माननीय साववजतनि बाांधिाम 
(साववजतनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज्यातील नागप र तसेच इतर िासकीय िैद्यककय महाविद्यालय ि रुणालयातील 
विकास काम ेसािवजननक बाींधकाम वििागाकड न केली जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, िैद्यककय शिक्षण वििाग ि सािवजननक बाींधकाम वििाग याींच्यामधील 
असामींजस्यामलेु सदर कामाला विलींब होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असयास, विलींब होत असयाने ननधीत िाढ होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असयास, िाढलेया ननधी अिािी अनके काम ेअप णव आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) असयास, याबाबत िासनान ेकोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३), (४) ि (५) नाही. 
       उपलब्ध ननधी, ननकष ि प्राधान्यानुसार काम ेहाती घेऊन प णव करण्यात येतात. 

___________ 
 



वि.प. ६ (20) 

सन २०१५-१६ या नव्या शैक्षणणि वषावसाठं ववद्यापीठाांव्यततररक्त इतर िोणत्याही 
ववद्यापीठातील नव्या िॉलेजाांना किां वा वाढीव तुिडयाांनाही  

परवानर्ी न देण्याचा घेतलेला तनणवय 
(४०)  ९९८५ (०४-०८-२०१५).   श्री.जर्न्द्नाथ शशांदे, श्री.राहुल नाविेर, अॅड.तनरांजन डावखरे :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) सन २०१५-१६ या नव्या िकै्षणणक िषावसाठी कृषी विद्यापीठाींव्यनतररक्त इतर कोणत्याही 
विद्यापीठातील नव्या कॉलेजाींना ककीं िा िाढीि तकुडयाींनाही परिानगी न देण्याचा ननणवय राज्य 
िासनाने घेतला अस न यासींदिावतील पररपत्रक हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी जारी करण्यात 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, सन २०१५-१६ या नव्या िैक्षणणक िषावसाठी नव्या कॉलेजाींना ककीं िा िाढीि 
तुकडयाींना परिानगी न देण्याची ननणवय घेण्याची सिवसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) सन २०१५-१६ िैक्षणणक िषावसाठी निीन कॉलेजस सुरु करण्याबाबत तसेच िाढीि 
तुकड्याींना परिानगी देण्याबाबतच े ककती ि कोणकोणत्या सींस्थाींनी िासनाकड े प्रस्ताि सादर 
केलेले आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-११-२०१५) :(१) िासन ननणवय हदनाींक २९/०४/२०१५ नुसार सन २०१५-१६ 
या िैक्षणणक िषावत निीन महाविद्यालय/विद्यािाखा अभ्यासक्रम, तुकडी इत्यादीींना परिानगी 
न देण्याचा ननणवय घेण्यात आला आहे. 
(२) राज्यातील महाविद्यालयात सुमारे २५ ्क्के प्रिेिाच्या जागा ररक्त असयाच ेननदिवनास 
आयािरुन विद्यापीठ अधधननयम १९९४ मधील ८२(१) नुसार राज्यातील सिव अकृषी 
विद्यापीठानी बहृत आराखड ेतयार करुन सदर बहृत आराखड ेउच्च शिक्षण पररषदेसमोर सादर 
करण्याबाबत स चना देण्यात आलेया आहेत. 
(३) सन २०१५-१६ िैक्षणणक िषावसाठी निीन महाविद्यालयाींचे २११ तर अनतररक्त तुकडयाींच े
३०६ प्रस्ताि विविध अकृषी विद्यापीठाींकड न प्रात झाले आहेत. 
  

___________ 
  

परिणी जजल््यातील ताांडा वस्ती रै्रप्रिाराची चौिशी पूणव िरण् याबाबत 
 (४१)  १०२१० (०३-०८-२०१५).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परिणी जजहयातील ताींडािस्तीिर राहणाऱया लोकाींच े जीिनमान सुधारण्यासाठी 
राबविण्यात आलेया ताींडा िस्ती सुधारणे अींतगवत कामात गैरप्रकार केयािरुन दोषी असणारे 
ग्रामविकास अधधकारी, कननषठ अशियींता ि ग् विकास अधधकारी याींच्यािर दोषारोपत्र 
ननजश्चत करण्याबाबतची कायविाही मुख्य कायवकारी अधधकारी, जजहा पररषद, परिणी याींच्या 
माफव त करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, त्या कामाींची चौकिी प णव करुन दोषी अधधकारी याींच्यािर दोषारोपपत्र न 
बजािता हे प्रकरण दडपण्यात येत असयाबाबतची तक्रार मराठिाडा जनता विकास 
पररषदेच्याितीने वििागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींच्याकड ेसन २०१५ मध्ये नोंदविण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असयास, प्रत्यक्ष कायविाही न करता केिल कागदोपत्री सोपस्कार पुणव करुन गैर प्रकार 
दडपण्याचा प्रकार केयािरुन तक्रारीप्रमाणे चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-१२-२०१५)  : (१) अिींत: खरे आहे. 
(२) (३) ि (४) याबाबतची तक्रार सींबींधीत सींस्थेने हदनाींक १५/१/२०१५ ि हदनाींक ३०/१/२०१५ 
रोजी केली होती. परिणी जजहयातील २००५-२००६ ते २००७-२००८ या कालािधीतील एक ण 
१४८ मींज र कामाींची चौकिी करण्याबाबत आदेिीत करण्यात आलेले होत.े त्यापैकी चौकिी 
करण्यात आलेया एक ण ७६ कामाींचे बाबत चौकिी अहिालात ककरकोल स्िरुपाच्या त्रु्ी 
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असयाच ेहदस न आयाने सींबींधीत ग्रामसेिक, कननषठ अशियींता याींचे खुलासे विचारात घेऊन 
सींबींधीताींना िविषयात योय ती खबरदारी घेण्याविषयी समज देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
 

राययातील ४५ वषावपासून स्थातयि असलेल्या बुडर्ा जांर्म समाजाला  
जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

 (४२)  १०४२७ (२९-०७-२०१५).   श्री.हररशसांर् राठोड, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप :   सन्माननीय सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१) राज्यात मागील ४५ िषावपास न स्थानयक असलेया बुडगा जींगम समाजाला जातीच े
प्रमाणपत्र शमलत नसयान े त्याींना अनके समस्याींना सामोरे जाि ेलागत असयाचे माहे मे, 
२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असयास, या समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र शमलाि े यासाठी िासनाने कोणती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (१८-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.  
       राज्याच्या मागासिगीयाींच्या यादीतील “अनुस धचत जाती” या प्रिगावमध्ये अ.क्र.९ िर 
“बुडगा जींगम” या जातीची नोंद आहे. जात पडतालणी ननयम-२०१२ ि कें द्र िासनाच्या 
ननद िानुसार या वििागाच्या हदनाींक ६/२/२०१० च्या िासन ननणवयान्िये अनसु धचत जाती या 
प्रिगावतील व्यक्तीींना अथिा त्याींच्या कु्ुींबबयाींना, हदनाींक १०/८/१९५० रोजी िा तत्प िी 
राज्यातील सिवसाधारण रहहिासी असण्याची अ् विहहत करण्यात आली आहे. 
     जातपडतालणी ननयम-२०१२ नुसार आिश्यक ती कागदपत्र े सादर केयास जात 
प्रमाणपत्र ि जातिधैता प्रमाणपत्र शमलण्यास कोणतीही अडचण ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(२) ि (३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  

___________ 
पुणे येथील हहांदसु्तान ॲन्द्टीबॉयहटक्स िां पनीची औषधे शासिीय  

रुग्णालयात प्रथम प्राधान्द्याने देण्याबाबत 
(४३)   २६१३८ (२०-०४-२०१२).   श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप, डॉ.सधुीर ताांब े :    
सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पुणे येथील हहींदसु्तान ॲन््ीबॉयह्क्स कीं पनी, शल. ही एकमिे कें द्र िासनाच्या मालकीची 
औषध उत्पादक कीं पनी असुन या कीं पनीची आधथवकजस्थती बबक् असयाने कीं पनीला मदत 
करण्याच्या ृषष्ीने ि कीं पनीत काम करणाऱया कामगाराींना ननयशमत ि िेलेिर ितेन 
देण्याकररता सदर कीं पनीची औषधे राज्यातील िासकीय रुणालयात प्रथम प्राधान्यान े
देण्याबाबतचे आदेि ि कें द्र िासनाकड न सुध्दा याबाबतच्या स चना राज्य सरकारला देण्यात 
आया अस न त्या अनुषींगाने िासनाकड े त्याबाबतचा मुदत िाढीचा प्रस्ताि िासन स्तरािर 
विचाराधीन अस न त्यािर अींनतम ननणवय झाला आहे काय, 
(२) अस यास, सदरह  ननणवयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. ववनोद तावड े(११-१२-२०१५) : (१) होय. 
(२) हहींदसु्तान ॲन््ीबॉयह्क्स या कें द्र िासनाच्या अींगीकृत कीं पनीकड न प्राधान्याने औषध 
खरेदी करण्यास हदनाींक २९.०५.२०१२ च्या िासन ननणवयान्िये हदनाींक ३१.०३.२०१३ पयांत, 
हदनाींक २९.५.२०१३ च्या िासन ननणवयान्िये हदनाींक ३१.०३.२०१४ पयांत, हदनाींक १६.०८.२०१३ 
च्या िासन ननणवयान्िये हदनाींक ३१.४.२०१३ ते हदनाींक ३१.०३.२०१४ पयांत आणण हदनाींक 
२८.०४.२०१५ च्या िासन ननणवयान्िये हदनाींक ३१.०३.२०१६ पयांत मदुतिाढ देण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.               

___________ 
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शासनाच्या योजनाांपासून पारधी समाज वांधचत राहहल्याबाबत 
(४४)   ४५७६३ (३१-०१-२०१४).   श्रीमती शोिाताई फडणवीस, श्री. शमतेश िाांर्डडया :    
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनेक िषावप िी ि्कीं ती थाींबब न िसलेली िकेडो पारधी गािे महाराषट्राच्या नकािात 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, यामुले िासनाच्या योजनाींपास न पारधी समाज िींधचत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) गरडापार (जज.नागप र) या गािाला महस ली दजाव नसयान े िासनाच्या योजनाींचा लाि 
शमलत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच हहींगणा (जज.नागप र) तालुक्यातील िेषनगर १९६२ साली िसले अस नही अद्याप नोंद 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असयास, पारधी समाजाची गािे नकािात नसण्याची कारणे काय आहे, 
(६) असयास, याबाबत िासनाची ि शमका काय आहे ? 
 

श्री. ववष्ट्णू सवरा (०२-११-२०१५) : (१) ि (२) नाही. 
(३) नाही, तालुका शििाप र, जज.नागप र अींतगवत मौजा. गरडापार हे गाि महस ली गािाचा दजाव 
अस न या गािात पारधी समाजाच ेिास्तव्य आहे. या गािातील पारधी समाजातील कु्ुींबबयाींना 
िासनाच्या विविध योजनाींचा लाि देण्यात येत आहे. 
(४) हहींगणा तालुक्यातील (जज.नागप र) िेषनगर १९६२ साली िसले अस न महस ली गाि म्हण न 
नोंद झालेली नाही. 
(५) ि (६) िेषनगरची नोंद महस ल गाि महस ल गाि म्हण न नाही हे खरे आहे. िेषनगर हे 
गाि मौजा अबाींझरी प.ह.न ५८ च्या हदीतीत असनु ग्रा.प. डगेमा खुदव मध्ये समाविष् आहे. 
िेषनगर या िस्तीची मौजा अींबाझारी येथील गाि नकािात िेगले गािठाण म्हण न दाखविले 
आहे ि नविन ननयमान सार गािठाणाला ग् क्रमाींक नसयामुले ग् क्र देता येत नाही. या 
तालुक्यात िेषनगर िगलता इतर पारधीगािाींची नकािािर नोंद आहे. आहदिासी विकास 
वििागाकड न पारधी विकास कायवक्रमाींतगवत राज्यातील पारधी समाजाच्या व्यक्तीींना घरक ल ि 
त्याींच्या िस्ती, िाडयामध्ये रस्ते, वपण्याचे पाणी इ. पायाि त योजनाींचा लाि देण्यात येतो. 

___________ 
 

ततवसा (जज.अमरावती) तालुक्यातील र्ायरान जशमनीवर अततक्रमण झाल्याबाबत 
(४५)   ४७४९० (०३-०२-२०१४).   श्री. अशोि उफव  िाई जर्ताप :    सन्माननीय महसलू 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नतिसा (जज.अमरािती) तालुक्यातील हजारो हेक््र गायरान जशमनीिर अनतक्रमण झायाच े
माहे स े्ंबर, २०१३ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असयास, चौकिीच्या अनुषींगाने नतिसा तालुक्यातील गायरान जशमनीिरील अनतक्रमण े
ह्विण्याबाबत कोणती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापपयांत उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायविाही केली नसयास, विलींबाची कारणे काय 
आहेत? 
श्री. एिनाथराव खडस े(१९-११-२०१५) : (१), (२), (३) ि (४)  माहे ज न ि जुल,ै २०१३ मध्ये 
नतिसा तालकु्यातील मौजा मारडा, पालिाडी, आखतिाड, िेंदोला खुदव, िरखेड, उीं बरखेड, 
फत्तेप र (जािरा), िारसिाडी, ननींिोरा, देलिाडी, मुनत वजाप र, तरोडा ि िेंदरुजना बाजार येथील 
अींदाजे ५० हे. िासकीय ई-क्लास जशमनीिर काही िेतकऱयाींनी अनतक्रमण केयाबाबतचा तक्रार 
अजव गािकरी ि सधचि, ग्रामपींचायत, याींनी जजहाधधकारी, अमरािती याींच्या कायावलयास सादर 
केला होता. त्या अनुषींगान ेमौजा िेंदरुजना बाजार येथ े हदनाींक २०/०८/२०१३ रोजी ि मौजा 
मुनत वजाप र, ता.नतिसा येथ ेमाहे ऑगस््, २०१३ मध्ये अनतक्रमण काढण्याची कायविाही केलेली 
आहे. 

___________ 
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अिोला शहरातील एिाजत्मि रस् ते वविास प्रिल् पाबाबत 
 (४६)  ४८९४९ (०१-०७-२०१४).   श्री.र्ोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय साववजतनि 
बाांधिाम (साववजतनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला िहरातील िाहनाींची िाढती सींख् या, रस् त् याींची जस्थती पाहता अको यात नागप रच् या 
धतीिर एकाजत्मक रस् ते विकास प्रक प राबविण् यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, अको यात एकाजत्मक रस् ते विकास प्रक  प राबविण् यासींदिावत तत् कालीन मा. 
सािवजननक बाींधकाम मींत्रयाींनी हदनाींक ६ म,े २००६ रोजी लोकप्रनतननधी ि मनपा अधधका-याींची 
बैठक घेतली, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, या सींदिावत िासनाच् या विविध वििागाच् या ७ सदस् याींची सुकाण  सशमती गठीत 
करुन रु.१०० को्ीची ही योजना राबविण् यासाठी महाराष ट्र रस् त ेविकास महामींडलातफ  मान् यता 
देण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) अस यास, मा.मुख् यमींत्रयाींनी हदनाींक ५ जानेिारी, २००८ रोजी घेतले या बैठकीत प्रक प 
आधथवकृषष ्या सक्षम करण् याकररता नविन प्रस् ताि तात् काल सादर करण् याचे आदेि  महाराष ट्र 
रस् ते विकास महामींडलाला हदले, हे खरे आहे काय, 
(५) अस यास, महाराष ट्र रस् ते विकास महामींडलान ेनविन प्रस् ताि सादर केला आहे काय, 
(६) अस यास, तदनुषींगाने िासनाने कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) नाही.  

तथावप, महामींडलाच्या सींचालक मींडलाच्या बैठकीमध्ये रु. ६० को्ी आणण रु.१०० 
को्ी अींदाजजत ककीं मतीच्या सुसाध्यता अहिाला सींबींधी चचाव करण्यात आली होती. 
(४), (५) ि (६) महामींडलाने हदनाींक १६.०७.२००८ रोजी सादर केलेया प्रस्तािाच्या अनुषींगान े
नगर विकास वििागाने िासन ननणवय हदनाींक ३१.०८.२००९ अन्िये अकोला िहर एकाजत्मक 
रस्ते विकास योजना बाींधा-िापरा ि हस्ताींतररत करा (BOT) या तत्िािर राबविण्यास रु.८५.७६ 
को्ी इतक्या रकमेस मींज री हदलेली आहे. 
     तथावप, प्रकप राबवियास जनतेिर पथकराचा िुदांड बसणार असयाने ि 
सद्य:जस्थतीत जनतेचा पथकराबाबतचा असींतोष पाहता सदर प्रकपाबाबत महामींडलाच े
स्तरािर फेरविचार करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

रमाई घरिुल आवास योजनेचा तनधी बीड जजल् हा प्रशासनान ेअखधचवत ठेवल्याबाबत 
 (४७)  ४९४११ (०१-०७-२०१५).   श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   सन्माननीय 
सामाजजि न्द् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रमाई घरकुल आिास योजने अींतगवत सन २००९ - १३ या कालािधीकरीता बीड 
जज हयातील ६ नगर पाशलका के्षत्रातील १०३२६ घरकुलाींकरीता िासनान े १०९ को्ी रुपयाींचा 
ननधी मींजुर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, जज हा प्रिासनान े केिल २५ को्ी रुपये खचावचे ननयोजन करुन उिवररत ८४ 
को्ी ४० लाख ११ हजार रुपये िासनाकड ेिगव केले, हे खरे आहे काय, 
(३) अस यास, मींजुर ननधी िासनास परत पाठविण् यामागे कोणती कारणे आहेत, 
(४) असयास, २५ को्ी रुपये खचावच ेननयोजन जज हा प्रिासनाने केले तो ननधी या आधथवक 
िषावत खचव करणेसींदिावत िासनान ेकोणती कायविाही केली, िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (०८-१२-२०१५) :(१) होय. 
(२) ि (३) बीड जजहा पररषदेकरीता सन २००९ त े २०१३ या कालािधीसाठी एक ण १०३२६ 
घरकुलाींच ेउहदीतष् देण्यात आले होते ि त्याकररता रुपये १०९.४० लक्ष एिढी तरत द करण्यात 
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आली होती. रमाई आिास घरकुल योजनेच्या अ्ी ि िती नुसार नगरपररषदाींकड न एक ण 
१०५० पात्र लािाथीचे अजव प्रात झाले. त्याअनुषींगाने जजहाधधकारी, बीड याींच्या 
अध्यक्षतेखाली झालेया बैठकीत घेतलेया ननणवयानुसार बीड जजहयाकररता १५०० एिढे 
उहदीतष् ननजश्चत करण्यात आले. त्याअनुषींगान ेपुरेसा ननधी ठेि न उिवररत ननधी इतर जजहा 
पररषदाींना िगव करण्यात आला आहे. 
(४) मींज र घरकुले प णव करण्याच्या ृषष्ीन े आिश्यक ननधी नगरपररषदाींना िगव करण्यात   
आला आहे. 
(५) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

राय यातील अपांर् ववद्याथी व शशक्षि याांच् या युतनट वाटपात झालेला रै्रव् यवहार 
 

 (४८)  ४९५३१ (०५-०७-२०१४).   डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.अशोि उफव  िाई जर्ताप, श्री.मुझफ्फर 
हुसैन सय्यद :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अपींग विद्याथी ि शिक्षक याींच् या युनन् िा्पात गैरव् यिहार झा याचे माहे जानेिारी, 
२०१४ मध् ये िा त् या दरम् यान ननदेिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(३) अस यास चौकिीत काय आढल न आले ि त् यानुसार कोणती कारिाई केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-१२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

यवतमाळ जजल् ्यातील शशक्षि व शशक्षिेत् तर िमवचा-याांच ेिववष्ट् य तनवावह तनधीबाबत 
 (४९)  ५१००१ (१५-०७-२०१४).  श्री.नार्ो र्ाणार :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  (१) यितमाल जज हयातील शिक्षक ि शिक्षकेतर कमवचा-याींच े सन २०१०-११, २०११-१२, 
२०१२-१३, २०१३-१४ या आधथवक िषावतील िविष य ननिावह ननधी धचट्टी िा्पाचे काम प णव झाले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) अस यास, स् थाननक शिक्षक सींघ्नेच् या पदाधधका-याींनी शिक्षण उपसींचालक याींच् याकड े
अनेकदा तक्रारी केया अस न याबाबत शिक्षण उपसींचालक, अमरािती याींनी हदनाींक ३१ 
जानेिारी, २०१४ पयांत िविष यननिावह ननधी धच्ी िा्पाच े काम प णव करण् याबाबतच े ननद ि 
हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, सदर उपसींचालकाच् या ननद िाप्रमाणे अद्यापही धचठी ी िा्पाच ेकाम प णव झाले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) नस यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, िविषय ननिावह ननधी धच्ी िा्पाच ेकाम अींित: प णव करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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अिोला शहरातील वाहतिू पोशलसाांना प्रमुख चौिात उिे राहण् यासाठं  
आयलँड चौिीची व् यवस् था िरण् याबाबत 

 (५०)  ५१०४६ (०१-०७-२०१४).   श्री.र्ोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अकोला िहरातील िाहत क पोशलसाींना एकाही प्रमखु चौकात उिे राहण् यासाठी आयलँड 
चौकीची व् यिस् था नस याच े नुकतेच माहे माचव, २०१४ मध् ये ननदिवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) अस यास, यासींदिावत पोशलसाींच् या िाहत क िाखेन े महापाशलकेकड े चौकीसाठी जागा 
देण् याबाबत सादर केले या प्रस् तािास महापाशलकेन ेप्रनतसाद हदला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) अस यास, पोशलसाींना उि ेराहण् यासाठी चौकी नस यान ेउन् हामुले िाहतुक पोलीस िारींिार 
आजारी पडत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) अस यास, यासींदिावत िासनाने पाहणी/चौकिी केली आहे काय, त् यात काय आढल न आले, 
(५) अस यास, तद्नुसार िासनान ेपुढे कोणती कायविाही केली िा करण् यात येत आहे ? 
  

श्री.देवेंद्र फडणवीस (१७-११-२०१५) : (१), (२), (३), (४) ि (५) अकोला िहरातील चौकामध्ये 
िाहत क कमवचाऱयाींना उिे राहण्याकररता आयलँड नसयामुले कमवचारी िारींिार आजारी पडत 
आहे हे खरे आहे, याकरीता िहरातील प्रमुख चौकामध्ये आयलँड बसविण्याची परिानगी 
शमलणेबाबतचा प्रस्ताि पोलीस अधधक्षक, अकोला याींनी आयुक्त महानगरपाशलका, अकोला 
याींचेकड ेसादर केला असता िहरातील प्रमुख चौकाच्या कोपऱयामध्ये ननयोजनाच्या ृषष्ीने ५x७ 
एिढी जागा टॅ्रकफक आयलँड चौकीसाठी उपलब्ध करुन देण्यास नाहरकत प्रमाणपत्र हदले आहे. 
काही चौक राषट्रीय महामागव क्र. २०४ िर असयान ेसािवजननक बाींधकाम वििाग अकोला याींना 
पोलीस अधधक्षक, अकोला याींनी हदनाींक ३/९/२०१५ च्या पत्रानुसार परिानगी देण्याबाबत विनींती 
केली आहे. 
   

ववधान िवन :   उत्तमशसांर् चव्हाण, 
नार्पूर.   सधचि, 

महाराषट्र विधानपररषद. 
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