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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पाचवी यादी  
 
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

परभणी-हहांगोली येथील मुख् यालयी अनुपथितथत राहणा-या िममचारी व अधधिा-याांववरूध् द िारवा  िरणेााात 
 

(१) २७७८ (१०-०४-२०१५). श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परभणी-ह ींगोली येथील मुख् यालयी न रा णारे तसेच पुिव परिानगीशििाय अनुपस्थथत रा णा-या कमवचारी ि अधिकारी 
याींच् याविध्   कारिा  कर् याबाबाबाबत लोकरतिनतननिीींनी सन २०१४-१५ च्या  रम् यान स््  ाधिकारी परभणी याींच् याक  े लेखी 
तक्रार नों विली  ोती,  े खरे आ े काय, 

(२) अस यास, िरील तक्रारीची  खल न घेत याने परभणी येथील मराठिा ा ्नता विकास पररष ेच् या स थ याींनी य याबाबाबाबत 
मुख् य सधचि, याींच्याक े  सन २०१४-१५ च्या  रम् यान लेखी तक्रार नों विली आ े काय, 
(३) अस यास, मुख् य सधचि थ तरािध्न याबाबाबाबत कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खिसे (१६-११-२०१५) :  (१), (२) ि (३) ह्या सीं भावत तक्रार रतिा त ााली आ े. स र तक्रारीच् या अनुषींगाने 
आिश् यक कायविा ी कर् याच् या सनचना स््  ाधिकारी परभणी ि स््  ाधिकारी ह ींगोली याींना ह नाींक ८/७/२०१५, १३/७/२०१५ 
ि ५/१०/२०१५ च् या परानान् िये  े् यात आ या आ ेत. 
(४) रतिश् न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 

___________ 
 

राज् यातील लोल ािारणीााातचा ससमतीचा अहवालााात 
 

(२) ४२५४ (१७-०४-२०१५). श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.माणणिराव ठािरे, िॉ.सुधीर ताांाे, श्री.रामहरी रुपनवर, 
प्रा.जोगेन्द्र िवाि,े श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.हदपिराव साळुांखे-पालील, श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत 
लिले, श्री.अतनल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४८९९९ ला हदनाांि ३ जलुै, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभामत सन्माननीय सावमजतनि ााांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ्ोल आकारणीबाबाबाबत अ यास कर् यासाठन नेमले या सी.पी.्ोिी सशमतीचा अ िाल रतिा त ााला आ े काय, 
(२) अस यास, अ िालातील शिफारिीींचे थ िरुपप काय आ े ि य यािर कोणती कायविा ी कर् यात आली िा येत आ े, 
(३) अद्याप, अ िाल रतिा त ााला नस यास सशमतीच् या कायवकषा ा काय आ ेत ि सशमतीचा अ िाल के  ापय त रतिा त  ोणे 
अपेक्षषा त आ े, 
(४) तसेच न याने पनिेल खारघर ्ोलनाका सुध् कर् याची कारणे काय आ ेत ि  ा ्ोल तकती कालाििीसाठन कोणय या 
सुरानानुसार आकार् यात येणार आ ेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पालील (०२-११-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) सा.बाबाीं. विभाग ि म.रा.र.वि. म ामीं ळातील का ी पथकर नाके बाबीं  करणे ि का ी पथकर नाकयाींिर ल ान िा ने, एस्ी 
बाबस ि थकन ल बाबसेस याींना पथकरातनन िगळ्याची शिफारस केलेली आ े. ययानुींषगाने १२ पथकर थथानके ह .०१.०६.२०१५ 
पासनन बाबीं  कर्यात आली असनन ५३ पथकर थथानींकािर ह .०१.०६.२०१५ पासनन कार, ्ीप तसेच एस्ी ि थकन ल बाबसेसना 
पथकरातनन सींपुणव सु्  े्यात आली आ े. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
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(४) रतिकपािर ाालेया खचावची िसुली कर्यासाठन ह .०३.०१.२०१५ रो्ी रतिशस  ाालेया पथकर अधिसनचनेनसुार खारघर 
(कामोठे) येथे उभार्यात आलेया पथकर नाकयािर ह .०६.०१.२०१५ पासनन पथकर िसनली रतिगतीत आ े. मीं्नर ननवि ेनुसार 
सिलत कालाििी १७ िषव ५ मह ने (बाबाींिकाम कालाििी िरुपन) आ े. 
 

___________ 
मुांा तील भायखळा येथील ‘भाऊ दाजी लाि’ सांग्रहालयाच्या ााजचेू मदैान िार पाकििं गसाठी जागा  

एिा खाजगी सांत थेला हदल्याााात 

(३)  ५१८१ (०९-०४-२०१५).  प्रा.जोगेन्द्र िवािे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबाब तील भायखळा येथील राणीबाबागेच् या आिारात असले या ‘भाऊ  ा्ी ला ’ सींग्र ालयाचा विथ तार करताना बाबा्चु् या 
मै ानािर कार पातक गसाठन ्ागा एका खा्गी सींथ थेला  े् यास एका रा्तकय पषा ाने विरोि  िववि याचे मा े ्ानेिारी, 
२०१५ मये िा य या रम् यान नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) अस यास, याबाबाबाबत उक त पषा ाचे अ यषा  ि लोकरतिनतननिी याींच् या नेतय् िाखालील शिष ्मीं ळाने म ानगरपाशलका 
आयुक ताींना ननिे न सा र केले  े खरे आ े काय, 
(३) अस यास, याबाबाबाबत िासनाने कोणता ननणवय घेतला ि तद्नुसार स रील भुखीं  मुलाींकररता क्री ाींगण म् णनन राखीि 
ठेि् याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर् यात येत आ े, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (१९-११-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) राज्य िासनाने सन १९९१ साली मीं्नर केलेया बाब ्न्मुींबाब  म ानगरपाशलकेच्या “ ” विभागाच्या पुनरवधचत आराखड्यात 
“भाऊ  ा्ी ला ” सींग्र ालयाची इमारत ज्या भनखीं ािर स्थथत आ े तसेच ययाच्या बाबा्नचा भनखीं   ा विद्यमान िीरमाता 
स्््ामाता भोसले उद्यान आणण रतिाणणसींग्र ालय या सािव् ननक उद्दीष्ाींकररता नन ेशित असनन भाऊ  ा्ी ला  सींग्र ालयाच्या 
लगतच्या भनभागाचे नन ेिन मुलाींकररता तक्र ाींगण म् णनन राखीि ठेि्याचा कोणता ी रतिथताि बाब ्न्मुींबाब  म ानगरपाशलकेक े 
रतिलींबबाबत अथिा विचारािीन ना ी. सद्य:स्थथतीत स र मै ान  े पनणवपणे खेळ्याकररताच िापर्यात येत आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

मुांा तील पोलीसाांमध्ये तांााखू सेवनामुळे होणाऱ्या ििम रोगाचे वाेते प्रमाण 
 

(४) ७२०५ (०६-०८-२०१५). श्रीमती हुतनाानू खसलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप, श्री.ानांद ठािूर, श्री.हेमांत 
लिले, श्री.अतनल तलिरे, श्री.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.प्रिाश बानसाळे, श्री.नरेंर पालील, श्री.सुतनल 
तलिरे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब तील पोलीसाींमये सुमारे ७० ्कके पोलीस तींबाबाखनचे सेिन करीत असयामुळे ३५ ्कके पोलीसाींमये ककव रोगाची 
लागण  ोत असयाचे मा े एवरतिल-मे, २०१५ मये िा यया रम्यान नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, पोलीसाींमये िाढत असलेले कामाचा ताण ि ययातच तींबाबाखनच्या यसनामुळे िाढत असलेया ककव रोगाचे 
रतिमाण कमी कर्याबाबाबाबत ि पोलीसाींना ककव रोग मुकत कर्यासाठन पोलीसाींसाठन विविि उपक्रम सुरुप कर्याबाबाबाबत िासनाने 
कोणती तात ीची कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत? 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (०९-११-२०१५) : (१)  े, खरे ना ी. 
(२)  ि (३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
मुांा तील चेंाूर येथील चर  तलावाचे सुशोसभिरण िरण् याााात 

 

(५) ७७९२ (०६-०८-२०१५). श्री.किरण पावसिर, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.अतनल भोसले, श्री.प्रिाश बानसाळे, श्री.हेमांत लिले, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.सुतनल तलिरे, श्री.नरेंर पालील, श्री.हदपिराव साळुांखे-पालील, श्री.ख्वाजा ाेग, श्रीमती थितमता वाघ, 
श्री.गुरुमुख जगवानी, श्री.अतनल तलिरे, श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, अॅि.जयदेव गायिवाि, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुामणी : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब तील चेंबाबनर येथील रतिशसद्ध असले या चर  तलािाचे रींगीत कारीं्े, तलािाच् या आतील भागात ्ग ींधग ींग टॅ्रक, मुख् य 
 रिा्ा, ना याच् या बाबा्लुा लािलेली ाा ,े सुगींिी फुलाा  ेयाींचे सुिोशभकरण करताना ठेके ाराने  यु्यम रतितीचे लोखीं  ि 
ननक्ष ् साह य याचा िापर करुपन केले अस याची रतिनततक्रया य या पररसरातील रह िाश् याींनी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) अस यास, यारतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, 
(३) अस यास, य यात काय आढळनन आले ि य यानसुार ठेके ाराींविरुपद्ध िासनाने काय कारिा  केली आ े, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (१६-११-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. स र पररसरातील चर  तलािाच्या सुिोशभकरणाच्या कामात रींगीत 
कारीं्े, तलािाच्या आतील भागात ्गधगींग टॅ्रक, नायाच्या बाबा्नला लािलेली ाा ,े सुगींिी फुलाा  ेकामाींचा समािेि कर्यात 
आलेला ना ी. मखु्य  रिा्ा मा   थ्ीलचा बाबनवि्यात आलेला आ े. सबाबबाब ठेके ाराने  यु्यम रतितीचे लोखीं  ि ननक्ष् 
साह ययाचा िापर करुपन स र कामे केली  े खरे ना ी. 
(२), (३) ि (४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

पांेरपूर (थिज.सोलापूर) तालुक्यातील ओझेवािी-मुेवी उड्िाण पुलाचे िाम पुणम िरण्याााात 
 

(६)  ८७८१ (२९-०७-२०१५). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप : सन्माननीय सावमजतनि 
ााांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपनर (स््.सोलापनर) तालुकयातील ओाेिा ी-मुढिी उड् ाण पुलाचे बाबाींिकाम अपनणव अिथथेत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, स र बाबाींिकामािर आतापय त समुारे १० को्ी रुपपये खचव कर्यात आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, स र पुलाचे बाबाींिकाम बाबीं  प ्याची कारणे काय आ ेत ि स र बाबाींिकाम तकती म ुतीत पुणव केले ्ा ल , 
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पालील (०९-१०-२०१५) : (१) स र हठकाणी उड् ान पुलाचे बाबाींिकाम नसनन माण न ीिर मोठा पनल बाबाींि्याचे 
काम ओाेिा ी ते उचेठाण या रथययािर रतिगतीपथािर आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     या पुलाचे काम रुप. ९.९२ को्ी रकमेस मीं्नर असनन या पनलाच्या कामासाठन आयतापय त रुप.३.३३ को्ी इतका खचव 
ाालेला आ े. 
(३) या पुलाचे काम रतिगतीपथािर असनन माचव, २०१६ अखेर पनणव कर्याचे ननयो्न आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

मुांा  शहरामधील नागरी भागात ववववध प्रिारचे प्राणी पाळल्याने होणा-या ाजाराााात 
 

(७) ८७९० (०६-०८-२०१५). श्री.जनामदन चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब त  ा्ीिा्ीने िसले या ि रामिील नागरी भागात विविि रतिकारचे रतिाणी पाळले ्ातात अिा रतिा्याच्या सींपकावत 
आ यास मनुष याला विषाणु्न् य साींसधगवक (ानुोशसस) रोग  ोऊन मोठया रतिमाणात अपींगय ि अथिा रतिसींगी मय् यन  ोत 
अस याचे मा े एवरतिल, २०१५ मये िा य या रम्यान नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, उक त रतिकरणी िासनाने चौकिी करुपन कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (१९-११-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

पुणे थिजल् ्यातील उत् तर पुणे प्रादेसशि पररवहन िायामलयात सशिाऊ वाहन परवान्द् यासाठी 
 नागररिाांची होत असलेली गैरसोय  

 

(८) ८८६१ (३१-०७-२०१५). श्रीमती हदप्ती चवधरी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे स्् ह्यातील उय तर पुणे रतिा ेशिक पररि न कायावलयात शिकाऊ िा न परिान् यासाठन िैयस्कतक आ यास उिीर 
लागत अस याचे, पण ए्ी्ं ाक नन आ यास काम लिकर  ोत अस याची रतिनततक्रया नागररकाींनी राज् याचे पररि न आयुक ताींना 
ह ली अस याचे मा े मे, २०१५ मये िा यया  रम्यान नन िवनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) अस यास, पररि न आयुक ताींनी अचानक स र न कायावलयाला भे् ह ली असता या गोष ्ी य याींच् या नन िवनास आ या या 
कारणाथ ति ननयमारतिमाणे शिकाऊ िा न परिान्यासाठन  नागररकाींची गैरसोय  ोत असनन याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी 
केली िा कर्यात येत आ े,  
(३) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. हदवािर रावते (०५-११-२०१५) : (१) ि (२) पररि न आयुकत याींनी मा े मे, २०१५ मये पुणे ि वपींपरी-धचींचि  
कायावलयाच्या भे्ी रम्यान अिी कोणती ी रतिनततक्रया ह याची नों  ना ी. 
     ह नाींक ०१.०१.२०१४ पासनन शिकाऊ अनुज्ञती ि ह नाींक ०१.१२.२०१४ पासनन पककया अनुज्ञतीसाठन ऑनला न 
अपाईं्में् अननिायव कर्यात आली आ े. यामुळे नागररकाींना ययाींच्या सो नुसार शिकाऊ ि पककया अनुज्ञतीसाठन 
ऑनला न अ्व करता येतो ि ऑनला न अपगईं्में् घेतलेया ह ििी ि िेळेनुसार कायावलयात उपस्थथत रा नन सींगणकीय 
परीषा ा  ेऊन उयतीणव ाायानींतरच सींबाबींधितास शिकाऊ अनुज्ञती ्ारी कर्यात येते. पररि न आयुकत याींनी उप रतिा ेशिक 
पररि न अधिकारी, वप ींपरी-धचींचि  कायावलयास ह लेया भे्ीच्या  रम्यान शिकाऊ अनुज्ञती कायवप ती सीं भावत कोणती ी 
अननयशमतता आढळली ना ी. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
 

माणगाांव शहरातील उतेखोल िालव्याला वववर पिल्याने िाळनदी व िालव्यालगत असलेल्या  
वसाहतीमध्ये पाणी सशरण्याचा धोिा तनमामण झाल्याााात 

 

(९) ८८७६ (३१-०७-२०१५). श्री.हररससांग राठोि, श्री.ानांदराव पालील, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  
जगताप :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माणगाींि ि रातनन िा णाऱ्या उतेखोल येथील कालयाला वििर प ले असनन या पररसरात काळन ी ि कालयालगत 
असलेया िसा तीमये पाणी शिर्याचा िोका ननमावण ााला आ े असे मा े एवरतिल, २०१५ मये िा यया रम्यान नन िवनास 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, स र कालयाच्या  रुुपथतीबाबाबाबत िासनाने काय कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२३-१०-२०१५) : (१)  े अिींत खरे आ े. 
     काळ रतिकपाींतगवत माणगाि िाखा कालिा सा.क्र.१२/६०७ तक.मी. या हठकाणी कालयाला गुरुपळ (खेकड्याने पा लेले 
बबाबळ Crab Hole ) प याने का ी रतिमाणात गळती  ोत  ोती. तथावप यया पा्यामुळे उतेखोल येथील िसा तीमये पाणी 
शिरुपन िोका ननमावण ाालेला ना ी. 
(२) स र कालाििीत शसींचन चालन असयाने तात ीची उपाययो्ना म् णनन गळतीच्या हठकाणी लाथ्ीक काग  ्ाकन न 
ररकाम्या शसींमे् गो्यामये माती भध्न खेकड्याींची बबाबळे बाबु्िनन पाणी गळती बाबीं  कर्यात आली आ े. कायमथिरुपप 
गळतीरतिनतबाबींिक उपायो्नाींतगवत  रुुपथतीचे काम ननिीचे उपलब्ितनेुसार पनणव कर्याचे ननयो्न आ े. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
धोाी तलाव (मुांा ) येथील रांगभवन नाट्यगहृाची िागिूजी िरण्याााात 

 

(१०) ८८९४ (०४-०८-२०१५). श्री.हररससांग राठोि, श्री.राजेंर मुळि, श्रीमती हुतनाानू खसलफे, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सुभाष 
झाांाि, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप :  सन्माननीय साांत िृतति िायम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींबाब तील िोबाबी तलाि येथील रींगभिन नाट्यग ् गेया १२ िषावपासनन िनळखात प ले असयाचे ह नाींक २१ एवरतिल, २०१५ 
रो्ी िा यया समुारास नन िवनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, स रील नाट्यग ्ाच्या  ाग ु्ीक  े साींथक्नतक कायव विभागाने ्ाणननबाबु्नन  लुवषा  केले असयाचा आरोप 
थथाननकाींक नन केला ्ात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, रींगभिन नाट्यग ्ाची  ाग ु्ी कर्याबाबाबाबत िासनाने काय कायविा ी केली  िा कर्यात येत आ े, 
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. ववनोद तावि े(१६-१०-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) ना ी. 
(३) रींगभिन  े खुले नाट्यग ् असनन मा.उच्च न्यायालयाच्या ह . २५.९.२००३ च्या आ ेिानुसार िाींतता षा ेरान घोवषत कर्यात 
आले असयाने तेथे कायवक्रमाचे आयो्न कर्यास बाबीं ी आ े. याथति  ाग न्ी कर्याची आिश्यकता नसनन तथेे बाबींह थत 
नाट्यग ् बाबाींिािे लागेल.  ी बाबाबाब िासनाच्या विचारािीन आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

गोवधमन घालातील (थिज.नाांदेि) मामा चौि ते मॉल या रतत्याच्या दरुुततीााात 
 

(११) ८९३० (२९-०७-२०१५). श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप, श्री.सुभाष 
झाांाि : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  गो ािरी न ीिर गोििवन घा् (स््.नाीं े ) येथे निीन पनल ाायाने शस को,   को, आणण विद्यापीठाक  े्ाणारा एक 
िग व्क् रथता म् णनन या रथययाचा उपयोग  ोत अस यामुळे या रथययाचा सरावस िापर कर्यात येत आ े, पींरतन मामा चौक 
ते मगल  रम्यानचा रथता अनतिय ना रुुपथत ााला असयाचे मा े मे, २०१५ मये नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, या रथययािर धगट्टी ि मुरुपम पसरयाने मो्रसायकल िारकाींना मोठन कसरत करािी लागत आ े, ययामुळे 
ययाींच्या िा नाींना बाबसणाऱ्या  ेलकायामुळे िा निारक रानथत असुन ययाींनी याबाबाबाबत सींबाबींधिताींक  े तक्रारी करुपन कोणती ी 
उपाययो्ना कर्यात आली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(३) असयास, याबाबाबाबत िासनाने काय कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (२३-१०-२०१५) : (१)  े अींित: खरे आ े. 
(२) स र रथययािर धगट्टी ि मुरुपम पसरयाने मो्ारसायकल िारकाींना मोठन कसरत करािी लागत ना ी. तसेच िा न 
िारकाींची कसली ी तक्रार म ानगरपाशलकेक  ेआलेली ना ी. 
(३) स रील रथता  ा ना रुुपथत असयामुळे िेळोिेळी ख ी ि मुरुपम तसेच ६ एमएम चुरी ्ाकन ण ि रोलरद्िारे  बाब  करुपन 
रथता ने मीच  रुुपथत करुपन  े्यात येतो. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

  ___________ 
 

सांजय गाांधी राष्ट् रीय उद्यानातील ाफरझोन हदि किलो समलरने िमी िरण् याचा प्रत तावाााात 
 

(१२) ९०२२ (३१-०७-२०१५). श्रीमती हुतनाानू खसलफे, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब तील सी्ं य गाींिी राष ट्रीय उद्यानातील बाबफराोन ह   तकलोमी्रने कमी कर् याचा रतिथ ताि िासनाच् या विचारािीन 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, य यामुळे बबाब  रना फार मोठन ्मीन बाबाींिकामासाठन उपलब् ि  ोणार असनन मुींबाब चे फु फुस सम् या ्ाणा-या 
सीं्य गाींिी राष ट्रीय उद्यानािर पयाविरणटष ट्या खनप मोठा विपररत पररणाम  ोणार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) अस यास, सीं्य गाींिी राष ट्रीय उद्यानातील बाबफराोन ह   तकलोमी्रने कमी कर् याचा रतिथ ताि िासन रद्द करणार आ े 
काय, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांलीवार (१९-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३)  े खरे ना ी. 
     कें द्र िासनाचे ि राज्य िासनाचे िोरणानसुार फकत याघ्र रतिकपाचे सभोिताली बाबफर ाोन ननशमवती कराियाची आ े. 
इतर सींरक्षषा त षा रेानाींभोिती बाबफर ाोनची तरतन  ना ी. 
     मारान पयाविरण (सींरषा ण) अधिननयमाच्या कलम ३ (V) अींतगवत रतिययेक अभयार्य/राषट्रीय उद्यानासभोिती पयाविरण 
सींिे निील षा ेरान (Eco Sensitive Zone) घोवषत कर्याची तरतन  आ े. राषट्रीय िन्य्ीि मीं ळाने राषट्रीय उद्यान ि 
अभयार्याचे समुारे १०.०० तक.मी. पररघात पयाविरण सींिे निील षा ेरान अधिसनधचत कर्यात यािे अिी शिफारस केली  ोती. 
सिोच्च न्यायालाने रर् याधचका क्र. ४६०/२००४ मये ह नाींक ०४/१२/२००६ रो्ी पारीत केलेया आ ेिानुसार ्ोपय त 
पयाविरण सींिे निील षा ेरान अधिसनधचत कर्यात येत ना ी तोपय त अभयार्य ि राषट्रीय उद्यानाचे 10 तक.मी. पररघातील 
षा ेरान पयाविरण सींिे निील षा ेरान म् णनन ग ्ीत िर्यात येत आ े. कें द्र िासन पयाविरण ि खाययाचे मागव िवक सनचना ह नाींक 
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०९/०२/२०११ अन्िये राषट्रीय उद्यान ि अभयार्य सभोिताली पयाविरण सींिे निील षा ेरान घोवषत कर्याबाबाबाबत कायवप ती 
ननस्श्चत केलेली आ े. स र कायवप तीनुसार पयाविरण सींिे निील षा ेरानाची याती  ी सरसक् १० तक.मी. न ठेिता सींबाबींधित 
िन्य्ीि सींरक्षषा त षा ेरानाच्या आिश्यकतेनुसार ठेि्याबाबाबाबत ह िानन ेि आ ेत. ययानुसारच सीं्य गाींिी राषट्रीय उ यानाचे 
पयाविरण सींिे निील षा ेरान ननस्श्चत कर्याची कायविा ी चालन आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
 

ताजनापूर प्रिल् पाचे दसुऱ्या लप्प्यातील िाम पूणम होण्यासाठी तनधी उपलब् ध िरुन देण् याााात 
 

(१३) ९०६१ (३१-०७-२०१५). िॉ.सुधीर ताांाे, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता्नापनर रतिक पाच् या  सु-या ्  यातील काम ननिी अभािी रतिलींबबाबत असयाने उिवररत रतिक प कायावन्िीत  ो् यासाठन 
सुमारे ३५० को्ी रुपपयाींची गर् असताींना ्लसींप ा विभागाने िासनाक  ेफकत ४० को्ी रुपपये मागणीचा रतिथ ताि  ाखल 
केयाचे मा े एवरतिल, २०१५ मये िा यया रम् यान नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, स र रतिक प कायावन्िीत  ो् यासाठन उिवररत ननिी उपलब् ि करुपन  े् याबाबाबाबत कोणती कायविा ी केली िा 
कर् यात येत आ े, 
(३) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२३-१०-२०१५) : (१) ि (२) ता्नापनर उप शसींचन यो्ना ्पा २ ची अीं ा्ीत तकींमत रुप.३९४.४८ को्ी 
असनन या कामािर माचव २०१५ अखेर रुप.६८.८० को्ी खचव ाालेला आ े. सन २०१५-१६ मये रुप.४०.०० को्ी ननिीची मागणी 
िासनास कर्यात आली  ोती. अथोपयाची स्थथती ि मा.राज्यपालाींचे नन ेि यानुसार सन २०१५-१६ मये रुप.१८ को्ीची 
तरतु  कर्यात आली असनन ननिीच्या उपलब्ितनेुसार रतिकप कायावन्िीत कर्याचे ननयो्न आ े. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
 

पयामवरण सांरक्षणासाठी ‘झाि ेलावा, झाि ेजगवा’ ची घोषणा अांमलात ाणण्यासाठी िरावयाची उपाययोजना 
 

(१४) ९०९० (३१-०७-२०१५). श्री.चांरिाांत रघुवांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील १७ स्् ह्याींम ये भौगोशलक षा रेानफळाच् या तुलनेने िनषा ेरानाचे रतिमाण १० ्क क याींपेषा ा ी कमी अस याचे मत िन 
तज् ज्ञाींनी मा े ्नन, २०१५ मये िा य या रम्यान  यक त केले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, सद्यःस्थथतीत  ्गिर बाबाींिताना ि  रथ ता रुपीं  ीकरण करताना अनेक ाा ाींना इीं्ेकिन  ेऊन मार् यात 
आ याचे नन िवनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) अस यास, पयाविरण सींरषा णासाठन ‘ाा  े लािा, ाा  े ्गिा’ ची घोषणा अनेक िषावपासनन ह ली ्ात असनन ी यािर 
उपाययो्ना ाा याचे नन िवनास येत ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) अस यास, उपरोक त रतिकरणी िासनाने काय कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(५) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांलीवार (१९-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) िन विभागाींतगवत अिा थिरुपपाच्या बाबाबाबी नन िवनास आलेया ना ीत. 
(३), (४) ि (५) राज्यातील िन ि िष्ा ाच्छा न िाढवि्यासाठन अनेक िषावपासनन ननरींतर िष्ा रोपनाची कामे केली ्ात आ ेत. 
िनाच्छा नामये िाढ  ो्यासाठन अिनत िनाींचे पुनिवनीकरणासाठनच्या ी यो्ना राबाबविया ्ातात. याशििाय २० कलमी 
कायवक्रम, १०० को्ी िष्ा लागि , यो्ना ि यो्नेयतर लेखा िीषा तगवत तसेच मनरेगा असे िेगिेगळ्या यो्ने अींतगवत िष्ा  
लागि  कायवक्रम राबाबविले ्ातात. ययात िन ि सामास््क िनीकरण, िन विकास म ामीं ळ, ग्राम विकास विभाग, क्षी ि 
फलोयपा न विभाग इयया ी रतिामखु्याने कायवरत आ ेत. ययाशििाय अनेक अिासकीय सींथथा ी ननयशमत िष्ा ारोपन करीत 
आ ेत. िष्ा  लागि ीची कामे मो ीम म् णनन घे्यात येत आ ेत. उपलब्ि सािन सामुग्री ि आधथवक तरतन ीरतिमाणे रोपिनाची 
कामे ी कर्यात येत असयाने िष्ा ाच्छा न िाढवि्याचे कामात कोणता ी खीं  प लेला ना ी. 
 

___________ 
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महाववद्यालये ाणण ववद्यापीठाांमध्ये थेल तनविणुिाांमधून तलुिण्ल िौथिन्द्सल ाणण जनरल सेके्रलरी तनविण्याााात 
 

(१५) ९३५४ (०४-०८-२०१५).  श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत लिले, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाविद्यालये आणण विद्यापीठाींमये थे् ननि णुकाींमिनन थ्ु ्् कौस्न्सल आणण ्नरल सेके्र्री ननि ्याचे 
विद्यापीठ अनु ान आयोगाने राज्यातील सिव विद्यापीठाींना आ ेि ह लेले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, उकत आ ेिाची अींमलबाब्ािणी कर्यासाठन राज्यातील म ावि यालये ि विद्यापीठाींमिील ननि णुकाींबाबाबाबत 
िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(१५-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) कायविा ी विचारिीन आ े. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
 

नासशि येथे सहाय्यि तनाांधि भागीदारी सांतथेचे िायामलय सुरु िरण्याााात 
 

(१६)  ९३५६ (३१-०७-२०१५). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत लिले, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक येथे स ाय्यक ननबाबींिक भागी ारी सींथथा याींचे कायावलय सुरुप कर्यासाठन थथाननक लोकरतिनतननिीींच्या मागणीच्या 
अनुषींगाने िासनाने ननबाबींिक भागी ारी सींथथा मुींबाब  याींचेक नन ह नाींक २१ ्ानेिारी, २०१४ रो्ी अशभरतिाय मागविलेले  ोते,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असयास, विभागाक नन रतिात ाालेया अशभरतिायानुसार नाशिक येथे स र कायावलय सुरुप कर्यासाठन िासनाने कोणती 
कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (२९-१०-२०१५) : (१)  े खरे आ े. 
(२) ि (३) याबाबाबाबत ननबाबींिक, भागी ारी सींथथा याींचे अशभरतिायानसुार याबाबाबाबतचा ननणवय िासन थतरािर विचारािीन आ े. 
  

___________ 
 
 

जलसांपदा ववभागाच्या उध्वम गोदावरी प्रिल्पासह २९० प्रगतीतील िामाांचे प्रतताव प्रलांबात असल्याााात 

(१७)  ९३६० (३१-०७-२०१५). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.हेमांत लिले, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.अतनल भोसले : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३०२८ ला हदनाांि १६ माचम, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सीं भावत सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्लसींप ा विभागाच्या उिव गो ािरी रतिकपास  २९० रतिगतीतील कामाींचे रतिथताि सुिाररत रतििासकीय मान्यतेिाचनन 
रख यामुळे या कामाींच्या अीं ा्परानकामये ह िसेंह िस िाढ  ोिनन  ी कामे रेगाळत प याचे मा े मे, २०१५ मये िा 
यया रम्यान नन िवनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच वि भव शसींचन म ामीं ळाक  ेतब्बाबल  ोन  ्ार को्ी नन अधिक ननिी मीं्नर असनन ी शसींचन रतिकपाींच्या सुिाररत 
रतििासकीय मान्यतेअभािी  ा ननिी प नन असयाचे मा े मे, २०१५ मये नन िवनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, ्लसींप ा विभाग ि सींबाबींधित म ामीं ळाक  ेननिी शिलक असताींना ी सुिाररत रतििासकीय मान्यता विह त 
मु तीत न ह यामुळे या रतिकपाींची कामे सुरुप  ोत ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असयास, उकत कामाींना सिुाररत रतििासकीय मान्यता  े्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत 
आ े, 
(५) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२७-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आ े. 
     उिव गो ािरी रतिकपास  २६५ रतिकपाींचे सुिाररत रतििासकीय मान्यतेचे रतिथताि मे, २०१५ मये िासनाच्या विचारािीन 
 ोते. 
(२) ि (३) अींित: खरे आ े. 
     ्नन, २०१५ अखेर वि भव पा्बाबींिारे विकास म ामीं ळाक  े२३०४ को्ी ननिी अखधचवत आ े. मारान सुिाररत रतििासकीय 
मान्यता  े या मागचे एकमेि कारण नसनन भनसींपा न, पुनिवसन, िन्मीन  थताींतरण  ी सु ा यामागची कारणे आ ेत. 
     सुिाररत रतििासकीय मान्यतअेभािी रतिकपाच्या कामािर पररणाम  ोऊ नये याकररता २०१२-१३ ि २०१३-१४ या आधथवक 
िषावतील वितररत ननिीच्या मयाव ेत रतिमा/सुरतिमा तकींमतीपेषा ा िाढीि खचव कर्यास का ी रतिकपास मान्यता ह लेली आ े. 
(४) २८ रतिकपाींना सुिाररत रतििासकीय मान्यता ्नु/्लुै, २०१५ मये रति ान कर्यात आली आ े. उिवररत रतिकपाचे सुरतिमा 
रतिथताि िासन/म ामीं ळ थतरािर छाननीत आ ेत. वि भव आणण मराठिाड्यातील शसींचन रतिकपाींना सुिाररत रतििासकीय 
मान्यता  े्याचे अधिकार सींबाबींधित म ामीं ळास  ेणेबाबाबाबतचा िासन ननणवय ह . ९ स े्ंबाबर, २०१५ रो्ी ननगवशमत कर्यात 
आला आ े. 
(५) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
 
 

येवला (थिज.नासशि) येथे शासिीय िृषी महाववद्यालय व शतेिरी प्रसशक्षण िें र सुरु िरण्याााात 
 

(१८) ९४०४ (३०-०७-२०१५). श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.हेमांत लिले, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला (स््.नाशिक) येथे िासकीय क्षी म ाविद्यालय ि ितेकरी रतिशिषा ण कें द्र सुरुप कर्याची  थथाननक 
लोकरतिनतननिीींनी ह नाींक ४ मे, २०१५ रो्ी िा यया रम्यान िासनाक  ेमागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, उकत रतिकरणी िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खिसे (२०-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) येिला (स््.नाशिक) येथे िासकीय क्षी म ाविद्यालय ि ितेकरी रतिशिषा ण कें द्र सुरुप कर्याबाबाबाबतच्या विनींतीच्या 
अनुषींगाने तपासणी कर्याचे नन ेि म ाराषट्र क्षी शिषा ण ि सींिोिन पररष , पुणे याींना  े्यात आले आ ेत. 
(३) रतिश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 

___________ 
 

 
मुांा  ववद्यापीठाने ाीपीएि अभ्यासक्रम एि वषामसाठी ाांद िरण्याचा घेतलेला तनणमय 

 
(१९) ९४४४ (०४-०८-२०१५). श्री.प्रिाश गजसभये, श्री.अतनल तलिरे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.प्रिाश बानसाळे, श्री.सततश 
चव्हाण : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब  विद्यापीठाने बाबीपीए  अयासक्रम एक िषावसाठन बाबीं  कर्याचा ननणवय घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, ययाची कारणे काय आ ेत, 
(३) असयास, उकत रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, 
(४) असयास, ययात काय आढळनन आले ि तद्नसुार पुढे कोणती कारिा  केली िा कर्यात येत आ े ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(१२-१०-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) िारररीक शिषा ण विभागातील शिषा काींच्या, विद्यार्थया च्या तक्रारी ि विभागातील इतर समथयाींचे ननिारण कर्याच्या 
अनुषींगाने मुींबाब  विद्यापीठाच्या यिथथापन पररष ेच्या सभेत या सीं भावतील ठराि मीं्रु कर्यात आला आ े. 
(३) या अनुषींगाने कायविा ी सुरुप आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
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तारळी, मोरणा, गुरुघर व वाांग-मराठवािी (थिज.सातारा) या धरणग्रतताांना धरणातील पाणी देण्याााात 
 

(२०) ९५०३ (०३-०८-२०१५). श्री.नरेंर पालील, श्री.अतनल भोसले, अॅि.तनरांजन िावखरे, श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.सांहदप ााजोररया, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.हदपिराव साळुांखे-पालील, अॅि.जयदेव गायिवाि, श्री.धनांजय मुांि े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्षणा खोरे अींतगवत तारळी, मोरणा गुरुपघर ि िाींग-मराठिा ी (स््.सातारा) या िरणग्रथताींना िरणातील पाणी  े्यासाठन 
ि ययाींचे रतिलींबबाबत रतिश्न सो वि्यासाठन मींबरानमीं ळ बाबैठकीत  ननणवय घे्याचे आश्िासन ्लसींप ा मींरानी याींनी मा े माचव, २०१५ 
च्या चौर्थया सता ात घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, स र िरणग्रथताींना पाणी  ेणेबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्याींत येत आ े, 
(३)  नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२८-१०-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 

असलााग व पेण (थिज.रायगि) तालुक्यातील खारभमूी योजनाांना मांजरूी देणे व तनधी उपलब्ध िरुन देणेााात 
 

 

(२१)  ९६५४ (०३-०८-२०१५).   श्री.जयांत पालील :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अशलबाबाग ि पेण (स््. रायग ) तालुकयातील अनेक गािे खा ी तकनारी िसलेली असनन खा ी तकनारी लगत असलेली 
भातितेी ि ीलोपा्ीत प तीने कसत असनन गेया ६ ते ७ आधथवक िषावत खारभनमी यो्नाींचे रतिथताि िासनाक  ेसा र केले 
असनन ययास मान्यता न शमळायाने ि आिश्यक ननिी उपलब्ि न ाायाने भात वपकाींखालील ्शमनीच्या बाबाींिीत षा ेरानात 
िाढ ााली आ े,   े खरे आ े काय, 
(२) असयास, उपरोकत तालुकयातील खा ीलगत असलेया ्शमनी सींरषा ीत करणेच्या टष्ीने िासन रतिथतावित यो्नाींना 
मीं्नरी  ेिनन आिश्यक ननिी उपलब्ि कर्यासाठन िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२८-१०-२०१५) : (१) गेया ७ िषावत अशलबाबाग ि पेण तालकुयातील अनुक्रमे १० ि १४ असे एकन ण २४ 
खारभनमी यो्नाींची अीं ा्परानकाींपैकी अशलबाबाग तालुकयातील ६ ि पेण तालुकयातील ८ असे एकन ण १४ खारभनमी यो्नाींच्या 
अीं ा्परानकाींना मीं्नरी  े्यात आली आ े. ययाची एकन ण तकींमत रुप.३२७३.५६ लषा  इतकी असनन ्लुै २०१५ अखेर या 
कामासाठन रुप.२३७७.५४ लषा  इतका ननिी खचव ााला आ े. माचव-२०१५ अखेर यापैकी ३ यो्नाींची कामे पनणव ााली असनन 
उिवररत यो्नाींची कामे रतिगनतपथािर आ ेत. सद्य:स्थथतीत बाबािीत षा ेरानात िाढ ाालेली ना ी. 
(२) खारभनमी यो्नाींची नुतनीकरणाींची कामे नाबाबा व अथव स ाय्यामिनन कर्यात येत आ ेत. तसेच कें द्र िासनाच्या राषट्रीय 
चक्रीिा ळ ननिारण रतिकपाींतगवत ७ यो्नाींची कामे कर्याचे ननयो्न आ े. तसेच खारभनमी यो्नेची कामे कर्यासाठन 
खारभनमी यो्नेचे आधथवक माप ीं  सुिाररत कर्यात आले आ ेत. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 

चांरपूर वनवतृ्त गल - अ, गल - ा व गल - ि सांवगामतील अधधिाऱ्याांची व िममचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याााात 
 

 

(२२)  ९७८३ (०३-०८-२०१५).   श्रीमती शोभाता  फिणवीस :  सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपनर िनिय्त ग् - अ, ग् - बाब ि ग् - क सींिगावतील अधिकाऱ्याींची ि कमवचाऱ्याींची  ४६ प े ररकत आ ेत,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असयास, स र ररकत प े  भर्यासाठन िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे कोणती आ ेत ? 
 
 



वि.प. ५ (10) 

श्री. सुधीर मुनगांलीवार (२१-०९-२०१५) : (१) अींित: खरे आ े. 
     चींद्रपनर िनिय्तात ह नाींक ३०/४/२०१५ रो्ी ४६ प े ररकत  ोती. परींतु ह नाींक ३१/७/२०१५ अखेर चींद्रपनर िनिय्तात िरील 
ररकत प ाींपैकी ७ प े भर्यात आली आ ेत. ययामुळे ह .३१.०७.२०१५ अखेर चींद्रपनर िनिय्तात एकन ण १०५६ मीं्नर प ाींपैकी 
फकत ३९ प े ररकत आ ेत. 
(२) ि (३) चींद्रपनर िनिय्तातील ररकत असलेया ३९ प ाींपैकी ग्-अ सींिगावतील ७ प े भर्याबाबाबाबतची कायविा ी िासन 
थतरािर सुरुप आ े. तसेच ग्-बाब सींिगावतील ४ प े ि ग्-क सींिगावतील ३ प े भर्याबाबाबाबतची कायविा ी अपर रतििान 
मुख्यिनसींरषा क (रतििासन- यु्यम सींिगव), नागपनर याींच्या थतरािर सुरुप आ े. ययाचबाबरोबाबर उिवररत ग्-क सींिगावतील २५ प े 
भर्याबाबाबाबतची कायविा ी मुख्य िनसींरषा क (रतिा ेशिक), चींद्रपनर याींचेक नन कर्यात येत आ े. 
 

___________ 
 

 
राज्यातील अमराठी शाळाांमध्ये इ.८ वी ते १० च्या अल्पसांख्याांि वविास वगामसाठी  

मराठी फाऊां िशेन योजना सुरु िरण्याााात 
 

(२३) ९८२९ (०४-०८-२०१५). अॅि.तनरांजन िावखरे : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यातील अमराठन िाळाींमये इययता ८ िी ते १० िीच्या िगावतील विद्यार्थया साठन “मराठन भाषा फाऊीं  िेन यो्ना” या 
िषावपासनन (सन २०१५-१६) राबाबवि्यात येणार असयाचे मा.अपसींख्याींक मींरानी म ो याींनी मुींबाब  (परानकार पररष ) येथे 
ह नाींक  ८ मे, २०१५ रो्ी िा यया सुमारास ्ा ीर केले,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, स र यो्नेअींतगवत मानसेिी शिषा काींची ननयुकती करुपन या शिषा काींिर  रम ा रुपपये पाच  ्ार इतके मानिन 
 े्यात येणार असयाचे ी मा.अपसींख्याींक मींरानी म ो याींनी ्ा ीर केले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, स र यो्ना यािषी तकती अमराठन िाळाींमये राबाबवि्यात आली ि ययाकररता तकती मानसेिी शिषा काींच्या 
नेमणनका कर्यात आया आ ेत, 
(४) तसेच स र यो्नेचे सिवसािारण थिरुपप काय आ ेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खिसे (२०-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) या िषावमिील अमराठन िाळाींची ि नेमणनक केलेया मानसेिी शिषा काींची सींख्या याची माह ती राज्यातील सिव 
स्् ाधिकारी याींच्याक नन मागवि्यात आली आ े. 
(४) िासन ननणवय, अपसींख्याक विकास विभाग, क्र. मभायो-२०१३/रति.क्र.६७/का.९, ह .२७/०४/२०१५ अन्िये मराठन भाषा 
फौं िेन िगव यो्ना राज्यातील अमराठन िाळाींमये शिषा ण घेत असलेया ८ िी, ९ िी ि १० िी इययतेच्या अपसींख्याक 
विद्यार्थया ना मराठन विषय शिकवि्यासाठन सुरुप केली आ े. या यो्नेमये मराठन विषय शिकवि्यासाठन रुप.५०००/- (अषा री 
रुप.पाच  ्ार फकत) एिढ्या मानिनािर मानसेिी तयिािर शिषा काींच्या ननयुकता कर्यात येतात. 
 

___________ 
 

 

ठाणे येथील मुांा  ववद्यापीठ उपिें राची इमारतीचे ााांधिाम पुणम िरण्याााात 
 

(२४) ९८४० (०४-०८-२०१५). अॅि.तनरांजन िावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 943 ला हदनाांि १६ डिसेंार, २०१४ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ्े ढोकाळी (ठाणे) येथे मुींबाब  विद्यावपठाअींतगवत विद्यापीठ उप-कें द्राचे कामका् गत िषैा णणक िषावपासनन सुध् 
कर् यात येिनन स र उपकें द्रातनन स या  ोन अ यासक्रम शिकविले ्ात आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, स र उपकें द्रात सन २०१५-२०१६ या िषैा णणक िषावपासनन आणखी  ५ निीन अ यासक्रम शिकवि् यात येणार 
अस याचे ह नाींक ३ ्नन, २०१५ रो्ी िा य या सुमारास नन िवनास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) अस यास, निनिीन अ यासक्रम शिकविले ्ात असताना गे या ३ िषा पासनन सुध् असले या स र ठाणे उपकें द्राच् या 
सींपनणव इमारतीचे बाबाींिकाम अद्याप ी पनणव ााले नस याचे तसेच विद्यार्थ या ना तद्नुषींधगक इतर सो सुवििा  उपलब् ि 
नस याचे ी मा े मे, २०१५ मये िा यया  रम्यान नन िवनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) अस यास, स र ठाणे उपकें द्राच् या इमारतीचे बाबाींिकाम अद्याप पनणव न  ो् याची कारणे काय तसेच विद्यार्थ या च् या सो  
सुवििाींस  स र बाबाींिकामाची सद्यःस्थथती काय आ े ? 
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श्री. ववनोद तावि े(१३-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 

मुांा सह सांयकु्त महाराष्ट्राचा इततहास शालेय अभ्यासक्रमात समाववष्ट्ल िरण् याााात 
 

(२५)  ९८६४ (०४-०८-२०१५).   िॉ.अपूवम हहरे :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब स  सींयुकत म ाराषट्र ननशमवतीचा लढा आ्च्या वपढीला ज्ञात  ािा, यानुषींगाने सींयकुत म ाराषट्राचा इनत ास िालेय 
अयासक्रमात समाविष् कर्याचे िासनाचे विचाराधिन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, केिळ राज्याच्या बाबो ावच्या िाळाींमयेच न े तर सी.बाबी.एस.सी. ि आय.बाबी.अिा कें द्र सरकारच्या 
अखययाररतील बाबो ावच्या अयासक्रमात ी  ा इनत ास समाविष् कर्याचे िासनाचे िोरण आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, सींयुकत म ाराषट्राचा  ैह यमान इनत ास निीन वपढीस ज्ञात  ािा, यानुषींगाने िासनाक नन याबाबाबाबत विचार 
पनणव  ोऊन पुढे कोणती कायविा ी कर्याींत येत आ े, यारतिथतािाची सद्यस्थथती काय आ े ि स रचा इनत ास के ापय त 
िालेय अयासक्रमात समाविष्  ोणार आ े ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(२७-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) सींयुकत म ाराषट्राच्या इनत ासाचा िालेय अयासक्रमात समािेि कर्यात 
आलेला आ े. तथावप, कें द्र िासनाच्या अखययारीतील बाबो ा च्या अयासक्रमात समािेि कर्याची बाबाबाब राज्य िासनाच्या कषा ेत 
येत ना ी. 
 

___________ 
 

 

वाेत्या वीज दराांमुळे ववदभामतील उद्योग परराज्यात जात असल्याााात 
 

(२६) ९९१९ (३०-०७-२०१५). िॉ.अपूवम हहरे : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील उद्योग िाढयया िी्  रामुळे परराज्यात ्ात असयाच्या पाश्िवभुमीिर मा े एवरतिल, २०१५ पासनन  ोणाऱ्या 
रतिथतावित िी् िाढीच्या रतिथतािामये औद्योधगक ग्रा काींचे िी्  र कमी  ठेि्याचे िासनथतरािरुपन ननयोस््त कर्यात 
आले आ े काय, 
(२) असयास, छयतीसग , मयरति ेि, आींध्ररति ेि, तेलींगणा, गु् रात ि इतर राज्यापेषा ा म ाराषट्र राज्याचे औद्योधगक िी्ेचे 
 र ्ाथत असयाकारणाने राज्यातील उद्योग परराज्यात ्ात असयाचे पाश्िवभुमीिर राज्याचे औद्योधगक ग्रा काींचे निीन 
िी्  राचे थिरुपप काय आ े, 
(३) राज्यातील औद्योधगक ग्रा काींसाठनचे िी्ेचे  र अन्य रा्ाच्या तुलनेत कमी कर्याबाबाबाबत आणण राज्यातील उद्योगाचे 
थथलाींतर रोखणेसीं भावत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. चांरशखेर ाावनिुळे (०९-११-२०१५) : (१) विद्युत अधिननयम २००३ मिील तरतु ीनुसार म ाराष ट्र विद्युत ननयामक 
आयोगास राज् यातील वितरण परिानािारकाींच् या ग्रा काींचे िी्  र, म ाराष ट्र िी् ननयामक आयोग (िी् राच् या अ्ी ि 
िती) विननयम, २००५ ि विद्युत अधिननयम २००३ मिील तरत ुीनुसार ननस्श्चत कर् याचे अधिकार रति ान कर् यात आलेले 
आ ेत. आयोगाने ह नाींक २६/०६/२०१५ रो्ी ह ले या आ ेिाम ये उद्योग षा ेरानाकरीता ऊ्ाव आकारात ४० पैसे ते १२१ पैसे 
रतिनत युनन् (ग्रा काींच् या उपिगविारीिर अींिलबाबनन) या मयाव ेत कपात केली आ े. याींच् या पररणामथ िरुपप उद्योगाींतील ग्रा क 
िगविारीतील विविि उपिगविारीच् या िी् राींम ये सरासरी ७ ्क के ते १० ्क के कपात ााली आ े. म ाराष ट्रातील विद्युत 
ननशमवती कें द्रासाठन लाींबाबच् या राज् यातनन (्से ओररसा इय या ी) कोळसा आयात करािा लागतो. य यामुळे कोळसा ि नाचा खचव 
िाढतो. या सिव बाबाबाबीींचा विचार करता िेगिेगळ्या राज् यातील औद्योधगक िी्  राींची तुलना करणे यो य ठरणार ना ी. तसेच 
म ाराष ट्रात उच् च ाबाब औद्योधगक ग्रा काींना मोठ्या रतिमाणात सिलती उपलब् ि आ ेत. ्से रारानीच् या कालाििीतील िी् 
िापरािर रतिनत युनन् १.५० रुप. सिलत, लो  फॅक ्र इींन् सेह्   (१५ % पय त), पगिर फॅक ्र इींन् सेह्   (७ % पय त), उच् च 
 ाबाब औद्योधगक ग्रा काींसाठन ३ % सिलत, विह त मु तीच् या आत बबाबल भर यास १ % सिलत, अिा एकन ण २६ % पय त 
सिलती उपलब् ि आ ेत. 
(२), (३) ि (४) रतिश् न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 

___________ 



वि.प. ५ (12) 
 

मुांा  िृषी उत्पन्द्न ााजार ससमतीच्या सधचवाांनी अनधधिृतपणे िाांदा ववक्री िरण्याची हदलेली परवानगी 
 

(२७) ९९९१ (०३-०८-२०१५). श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नावेिर, अॅि.तनरांजन िावखरे : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ह नाींक १५ मे, २०१५ रो्ी मुींबाब  क्षी उयपन्न बाबा्ार सशमतीच्या सधचिाींच्या  ालनात  यापारी आणण रा्कीय कायवकते 
याींची सुमारे ४५ शमनन्े ाालेया बाबैठकीत मुींबाब  क्षी उयपन्न बाबा्ार सशमतीच्या सधचिाींनी भा्ीपाला घाऊक बाबा्ारातील ४० 
यापाऱ्याींना अनधिक्तपणे भा्ीसोबाबत काीं ा विक्री कर्याची परिानगी ह ली,  े  ी खरे आ े काय, 
(२) असयास, सधचिाींनी ह लेली  ी परिानगी िासनाच्या कोणयया ननयम ि उपवििी रतिमाणे  े्यात आली आ े, 
(३) असयास, अिा रतिकारे अनधिक्तपणे पींचताराींतकत,  ग्ेस ि खानािळीींना समुारे १५ ते २० ट्रक काीं ा पुरविला ्ातो,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(४) असयास, याबाबाबाबत िासन काय कायविा ी करणार आ े िा कर्यात येत आ े ? 
 

श्री. चांरिाांत पालील (१६-१०-२०१५) : (१) ना ी. ह . १५ मे, २०१५ रो्ी भा्ीपाला माके्चे का ी यापारी याींनी माके्च्या 
अ चणीींबाबाबाबत बाबा्ार सशमतीच्या सधचिाींिी चचाव केली. ययािेळी घाऊक भा्ीपाला बाबा्ार आिारात काीं ा विक्री करता येणार 
ना ी अिा थपष् सनचना  े्यात आलेया आ ेत. 
(२) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
(३) ना ी. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 
 

राज्यातील सवम शाळा ाणण महाववदयालयातुन तिाऊल गा िचे यतुनल सुरु िरणेााात. 
 

(२८) ९९९७ (०४-०८-२०१५). श्री.जगन्द्नाथ सशांदे, श्री.राहुल नावेिर, अॅि.तनरांजन िावखरे : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील रतिययेक िाळा आणण म ाविद्यालयाींतनन थकाऊ् गा  चे युनन् सुरुप  ोणे गर्ेचे असयाचे मत, मा. राज्यपाल 
म ो याींनी  रा्भिन येथे म ाराषट्र भारत थकाऊ् गा ड्स सींथथेतफे आयोस््त राज्य पुरथकार रतिमाणपरान वितरण समारींभात  
मा े मे, २०१५ च्या पह या आठिड्यात यकत केले  ोते,  े खरे आ े काय, 
(२) म ाराषट्रातील थकाऊ् गा  ची नों णी भारतात सिावधिक असनन, या चळिळीतनन िालेय विद्यार्थयावच्या मनािर स कायव 
आणण राषट्रभकतीचे सींथकार  ोत असयाचे गौरिोद्गार  या कायवक्रमात काढले  ोते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, मा. राज्यपाल म ो याींच्या मतानुसार राषट्रभकतीने रेतिररत वपढी ननमावण कर्याच्या  ेतनने राज्यातील रतिययेक 
िाळा म ाविद्यालयाींतनन थकाऊ् गा  चे युनन् सुरुप कर्याबाबाबाबत िासनाने कोणती ठोस उपाययो्ना केलेली आ े िा 
कर्यात येत आ े, 
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(०८-१०-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) स र बाबाबाब तपास्यात येत आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

सीलाांद पाणीववक्री िरण्यासाठी ब्युरो ऑफ इांडियन तलॅििम िायद्या अांतगमत उत्पादिाला  
पाणी तपासणी प्रयोगशाळा व तांत्रज्ञ ठेवणे ाांधनिारि असल्याााात 

 

(२९) १००८७ (०४-०८-२०१५). श्री.गुरुमुख जगवानी : सन्माननीय अन्द्न व औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ्ळगाींि  येथे सीलबाबीं  पाणीविक्री कर्यासाठन ब्युरो ऑफ इींड यन थ्ॅ  व कायद्या अींतगवत यिसानयकाला पाणी 
तपासणी रतियोगिाळा ि तींरानज्ञ ठेिणे बाबींिनकारक आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास,  यिसानयक काय ेिीर बाबाबाबीची पुतवता  ािी म् णनन केिळ स ी कर्यासाठनच तींरानज्ञाची ननयुकती करत आ े, 
 े खरे आ े काय, 
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(३) असयास, यिसानयक सिव काय े ि ननयमाींचे उलींघन करुपन  सीलबाबीं  पा् याच्या बाबा्या तयार करुपन  अिैि विक्री 
करीत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(४) असयास, उपरोकत रतिकरणी िासनाने चौकिी केली आ े काय, 
(५) असयास, चौकिीच्या अनुषींगाने अन्न ि औषि रतििासन विभागाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े ? 
 

श्री. धगरीष ाापल (१७-१०-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
BIS रतिमाणपरान िारण के याशििाय, या  यिसानयकाींना अन् न सुरषा ा ि मानके कायद्याींतगवत परिाना ्ारी केला ्ात ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) ि (५) रतिश् न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
    तथावप, नाशिक विभागाने एवरतिल, २०१५ पासनन पॅकेज्   ्ीकीींग िग्रचे एकन ण १२ नमुने विश् लेषणासाठन घेतले. य यापैकी, 
०२ नमुने असुरक्षषा त, ०१ नमुना कमी रतितीचा तसेच ०९ नमुने रतिमाणणत घोवषत ााले आ ेत. 
 

___________ 
 

राज्यात लसलत िला अिादमीची तथापना िरण्याााात 
 

(३०) १०११५ (०४-०८-२०१५). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय साांत िृतति िायम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात लशलत कला अका मीची थथापना ाालेली ना ी आणण रतिययेक म सनली विभागात एक कला अका मीची थथापना 
कर्यात आलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, ययाची कारणे काय आ ेत, 
(३) असयास, लशलत कला ि कला अका मीची थथापना के ा कर्यात ये ल ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(१६-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) ि (३) राज्यात उच्च ि तींरान शिषा ण विभागाच्या अधिपययाखालील कला सींचालनालयाींतगवत धचरानकला, शिपकला ि 
मुद्रकला या टषयकलाींबाबाबाबत शिषा ण ह ले ्ाते. ययामुळे िेगळी लशलत कला अका मी थथापन कर्यात आलेली ना ी ि 
कर्याची बाबाबाब विचारािीन ना ी. तसेच, राज्यात ह नाींक ०२.७.१९९१ च्या िासन ननणवयान्िये म ाराषट्र कला अका मीची 
थथापना कर्यात आली असनन आता ती पु.ल. ेिपाीं  ेम ाराषट्र कला अका मी या नािाने ओळखली ्ाते. 
 

___________ 
 

परभणी थिजल् ्यातील िृषी वीज ाील माफीााात 
 

(३१) १०२१९ (३०-०७-२०१५). श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी, श्री.अमरससांह पांडित : सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मागील िषीची  षु काळी पररस्थथती लषा ात घेता परभणी स्् ह्यातील क्षी िी् पींप िारकाींच् या िी् बाबील माफी बाबाबाबत 
राज् य िासनाने सन २०१४-२०१५  रम् यान आ ेि काढले  ोते,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, या आ ेिारतिमाणे परभणी स्् ह्यातील तकती ितेक-याींना या िी् बाबील माफीचा लाभ रतिय यषा ात शमळालेला 
आ े, 
(३) तसेच, सींपुणव िी् बाबील माफी बाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर् यात येत आ े, 
(४) नस यास, कारिा स  ोत असले या विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. चांरशखेर ाावनिुळे (०९-११-२०१५) : (१)  े खरे आ े. िासन ननणवय क्र. सींतकणव-२०१४/रति.क्र.४० (शिकाना)/ऊ्ाव-५, 
ह .१९.१२.२०१४ द्िारे  षुकाळग्रथत गािातील क्षी ग्रा काींना ्ुलै, ऑगथ्, स े्ंबाबर, २०१४ या रानमैाशसक िी् बबाबलाम ये 
सींपनणव माफी  े् याचा सुिाररत ननणवय घेतलेला आ े. 
(२) परभणी स्् ह्यातील एकन ण ८३,४७६ ितेक-याींना िी् बाबील माफीचा लाभ रतिय यषा ात शमळाला आ े. 
(३) परभणी स्् ह्यातील एकन ण ८३,४७६ तसेच राज् यात एकन ण १९,२८,०८७ िेतीपींप ग्रा काींना मा े ड सेंबाबर-२०१४ च् या 
रानमैाशसक िी् बबाबलाम ये सींपनणव माफी  े् यात आली आ े. 
(४) रतिश् न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
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रोजगार हमी योजनेची िामे िरण्यासाठी तवतांत्र यांत्रणा उभारण्याााात 
 

(३२) १०२९६ (०३-०८-२०१५). श्री.हेमांत लिले, श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंर पालील, अॅि.तनरांजन िावखरे, श्री.सुतनल 
तलिरे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रो्गार  मी यो्नेची कामे कर्यासाठन थितींरान यींरानणा उभारा, अिी काय यात थपष् तरतन  असताना ी या कामाची 
्बाबाबाब ारी स्् ा पररष ाींच्या अशभयींययािर ्ाक्यात आली असयाने ्ा ा कामाचा  ा भार स न  ोत नसयाने ठाणे 
स्् यास  राज्यभरातील ८  ्ार अशभयींययाींनी मा े मे, २०१५ पासनन बाबह षकार घातला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, ययामुळे रो योमाफव त पािसाळयापनिी कर्यात येणारी सिव कामे ठप ााली,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, ययामुळे ग्रामीण भागातील लाखो म्नराींची आधथवक  ानी  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असयास, याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(५) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांि े(२३-०९-२०१५) : (१) स्् ा पररष  अशभयींता सींघ्ना- म ाराषट्र याींनी ह . १८.०५.२०१५ पासनन म ायमा 
गाींिी राषट्रीय ग्रामीण रो्गार  मी यो्नेच्या सिव कामाींिर बाबह षकार ्ाकत असयाचे कळविले आ े. 
(२) म ायमा गाींिी राषट्रीय ग्रामीण रो्गार  मी यो्नेच्या कामासाठन राज्यात ९९६ कीं राना्ी ताींरानीक अधिकारी कायवरत आ ेत. 
ययाींच्यामाफव त यो्नेची अींमलबाब्ािणी कर्यात येत आ े. मारान यो्नेंतगवत ाालेया कामाींच्या भरलेया  ्ेरीपरानकाींपैकी 
२५%  ्ेरी परानकाींचे चाचणी मुयाींकन (Check Measurement) ननयशमत िाखा अशभयींता क्षी अधिकारी याींचेक नन  ोणे 
अपेक्षषा त आ े. तथावप बाबह षकारामुळे सिव कामे ठप ाालेली नसनन का ी कामाींिर ययाचा अींित: पररणाम ाालेला आ े. 
(३) कीं राना्ी ताींबरानक अधिकाऱ्याींमाफव त यो्नेची कामे सुरुप असनन, म्रुाींना कामे पुरविली ्ात आ ेत. स्् ापररष  
अशभयींययाींच्या बाबह षकारामुळे कोणयया ी हठकाणी म्रुाींना कामे नाकार्यात आलेली ना ीत. 
(४) ि (५) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

पालघर थिजल््यातील रोजगार हमी योजनेसाठी उपथिजल्हाधधिारी याांचे पद तात्िाळ भरण्याााात 
 

(३३) १०४०३ (०३-०८-२०१५). श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर स््ह्यात रो्गार  मी यो्नेसाठन असलेले उपस्् ाधिकारी याींचे प  गेले अनेक मह ने ररकत आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असयास, ययामुळे आह िासी बाब ुल असलेया पालघर तालुकयातील ग्रामीण भागातील  ्ारो बेाबरो्गाराींसाठन रो्गार 
 मीच्या कामाची त्िी् कर्यासाठन अनेक समथया ननमावण ााया आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, स र ररकत प े भर्यासाठन कोणती कायविा ी कर्यात आली िा कर्यात येत आ े, 
(४) नसयास, ययाची सिवसािारण कारणे काय आ ेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांि े (२३-०९-२०१५) : (१), (२), (३) ि (४) निननशमवत पालघर स््ह्यात म ायमा गाींिी राषट्रीय ग्रामीण 
रो्गार  मी यो्ना स्् ाधिकारी कायावलय पालघर (रो यो) कषा ासाठन १० प े ननमावण कर्याचा रतिथताि उच्चथतरीय 
सशमतीच्या ह .१०.०६.१५ च्या बाबैठकीत मान्य ाायाने, ययाबाबाबाबतचा िासन ननणवय ह नाींक ०६.०७.२०१५ रो्ी ननगवशमत 
कर्यात आला आ े. पालघर स्् ाधिकारी कायावलयातील (रो यो कषा ) याींच्यासाठन ननमावण कर्यात आलेया १० प ाींच्या 
आक्तीबाबींिात उपस्् ाधिकारी (रो यो) या प ाचा ी समािेि आ े. स र प ािर ननयुकती  े्यास म सनल ि िन विभागास 
कळवि्यात आले आ े. 
 

___________ 
 

सीसीायचा िॉलन िॉपोरेशन ऑफ इांडियामध्ये रु  गाठ व सरिी ववक्रीत झालेला गैरव्यवहार 
 

(३४) १०४३१ (०३-०८-२०१५). श्री.हररससांग राठोि, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि ऊफम  भा  जगताप, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय वत त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीसीआयचा कग्न कगपोरेिन ऑफ इींड यामये २३५ को्ीींचा रुप  गाठन ि सरकी विक्रीत गैरयि ार ााला असयाचे 
तसेच या सरकीतनन गे्र सवने तब्बाबल २३ को्ी रुपपयाींची मा्ीन ठेियाची बाबाबाब मा े एवरतिल, २०१५ मये िा यया  रम्यान 
नन िवनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, २५० को्ी रुपपयाींच्या या घो्ाळयाची चौकिी सीबाबीआय क  े े्याबाबाबाबत कोणती कायविा ी केली िा कर्यात 
येत आ े, 
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(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. चांरिाांत पालील (१६-१०-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) ि (३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 
राज्य शासनाने वगम १ व २ च्या अधधिाऱ्याांच्या ाांतरराज्य ादल्याांचे अधधिार ववभाग प्रमुखाांना हदल्याााात 

 
 

(३५) १०४७१ (०३-०८-२०१५). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप, श्री.हररससांग 
राठोि : सन्माननीय वने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने िगव १ ि २ च्या अधिकाऱ्याींच्या आींतरराज्य बाब याींचे अधिकार विभाग रतिमुखाींना ह यानींतर िन 
विभागात ४३ िन षा ेरानपालाींच्या बाब या कर्यात आया असयाचे मा े मे, २०१५ मये िा यया रम्यान नन िवनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, का ी िन षा ेरानपालाींनी मखु्य िनसींरषा क (सीसीएफ) म्ी सींभाळत  यु्यम  ्ावच्या थथानी बाब ली करुपन घेतली 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, उपरोकत बाबाबाब क्र. २ नुसार िासनाने या सीं भावत चौकिी केली आ े काय ि चौकिीत काय ननषपन्न ााले 
आ े,  
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांलीवार (२८-०९-२०१५) : (१) ह नाींक २२.०५.२०१५ रो्ीच्या अधिसनचनेन्िये, िन विभागातील िनषा ेरानपाल ग्-बाब 
(रा्पबरानत) अधिकारी याींच्या सिवसािारण बाब या कर्यासाठन अपर रतििान मुख्य िनसींरषा क (रतििासन  यु्यम सींिगव) 
म ाराषट्र राज्य, नागपनर याींना रतिाधिक्त कर्यात आले आ े, ययानुसार राज्यथतरािरील (State Level ) बाब लीबाबाबाबत ययाींचे 
अयषा तेखाली एक सशमती गठनत कर्यात आली आ े. स र सशमतीची बाबैठक ह नाींक २७ त े२९.०५.२०१५ या कालाििीत 
नागपनर येथे आयोस््त कर्यात आली  ोती. स र सशमतीच्या शिफारिीींनुसार एकन ण ४३ िनषा ेरानपालाींच्या राज्यथतरािर 
(State Level ) बाब या कर्यात आलेया आ ेत. 
(२) ि (३) बाब या कर्याची कायविा ी ननयमानसुार कर्यात आलेली आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 
 

यवतमाळ थिजल््यातील अरुणावती धरणाचा िायमभार पाहणा-या उपववभागीय असभयांताचे ररक्त पद भरण्याााात 
 

(३६) १०५३३ (०३-०८-२०१५). श्री.ख्वाजा ाेग, श्री.ानांद ठािूर, श्री.अमरससांह पांडित, श्री.राहुल नावेिर, श्री.सततश चव्हाण :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ स्् ह्यातील मोठ्या रतिक पापीकी अरुपणािती िरणाचा कायवभार पा णा-या उपविभागीय अशभयींताचे प  गत 
तीन िषावपासनन ररक त आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, स र प  ररक त ठेि् याची कारणे काय आ ेत, 
(३) उपरोकत प  भरणेबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर् याींत येत आ े, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (१६-०९-२०१५) : (१)  ोय. 
(२), (३) ि (४) मुख्य अशभयींता, ्लसींप ा विभाग, अमरािती याींचे आ ेि ह नाींक ३०/०५/२०१५ अन्िये श्री. अ. ना. 
्ाकळकर, उपविभागीय अधिकारी याींची प थथापना कर्यात आली आ े. परींतु म ाराषट्र रतििासकीय न्यायाधिकरण, खीं पीठ 
मुींबाब  याींनी प ोन्नती प ािर रुप्न  ो्यासाठन कायवमुकत कर्यास थथधगती ह लेली आ े. ययामुळे श्री. ्ाकळकर स र प ी 
अद्यापपय त रुप्न ाालेले ना ीत. याथति स र प  ररकत आ े. 
  

___________ 
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गभमसलांग तनदान ववरोधी िायदयासांाांधीच्या िें रततरीय ससमतीने पुणे येथील ससनू सवोपचार रुग्णालयाला हदलेल्या  
भेलीत सोनोग्राफी िें राच्या िायमपध्दतीााात ाक्षेप नोंदववल्याााात 

  

(३७) १०६१६ (०४-०८-२०१५). श्रीमती हदप्ती चवधरी, िॉ.सुधीर ताांाे, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररससांग राठोि, श्री.रामहरी रुपनवर :   
सन्माननीय वैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गभवशलींग नन ान विरोिी काय यासींबाबींिीच्या कें द्रथतरीय सशमतीने पुणे येथील ससनन सिोपचार रुपणालयाला ह लेया भे्ीत 
ससननमिील सोनोग्राफी कें द्राच्या कायवप तीबाबाबाबत आषा ेप नों िले असयाचे मा े एवरतिल २०१५ मये िा यया  रम्यान 
नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, सशमतीच्या आषा पेािर िासनाने काय कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. ववनोद तावि े(०८-१०-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
(३) लागन ना ी. 
 

___________ 
 

राज्यातील महहला व ाालिाांवरील अत्याचार थाांाववण्याााात  
 

(३८) १०६१७ (०३-०८-२०१५). श्रीमती हदप्ती चवधरी, िॉ.सुधीर ताांाे, श्री.हररससांग राठोि, श्रीमती हुतनाानू खसलफे, श्री.रामहरी 
रुपनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मा े माचव ि एवरतिल या  ोन मह न्यात मह ला ि बाबालकाींिरील अययाचाराींचे रतिमाण रतिचीं  आढळले असुन 
बाबालकाींच्या अप रणात राज्य आघा ीिर असयाचे मा े एवरतिल, २०१५ मये िा यया रम्यान नन िवनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असयास, बाबालकाींचे अप रण ि मह लाींिरील अययाचार रोख्याबाबाबाबत िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत 
आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (१९-१०-२०१५) : (१) राज्यात मह ला ि बाबालकािरील अययाचाराच्या माचव २०१५ ते एवरतिल २०१५ या 
कालाििीमये मह लाींिरील अययाचाराची एकन ण  ाखल गुन् े ७२९६ इतकी असनन, बाबालकाींच्या अप रणाची एकुण  ाखल गुन् े 
१२८८ इतकी आ े. 
 

(२) महहला अत्याचारावरील उपाययोजना :- 
 

१) मह ला अययाचार रतिनतबाबींिक कषा ाची थथापना  
२) सिव आयुकतालय ि स््ह्याींमये घ्क रतिमुखाींच्या ननयींरानणाखाली मुख्यालयाच्या हठकाणी मह ला स ाय्य कषा ाची 
थथापना  
३) स्् ा/आयुकतालय पातळीिर तसेच पोलीस थ्ेिन पातळीिर मह ला सुरषा ा सशमयया थथापन  
४) बाबलायकारासारख्या गींभीर गुन्ह्याींचा तपास ्ल  गतीने  ािा तसेच बाबलायकारासारख्या गुन्ह्याींना आळा बाबसािा याकररता 
सिव घ्क रतिमुखाींना मागव िवक सनचना पररपरानकान्िये  े्यात आलेया आ ेत.  
५) राज्यात २७ वििषे न्यायालये थथापन कर्यात आलेली आ ेत.  
६) मह लाींची छे छा  ि विनयभींगाच्या घ्ना रोख्यासाठन पोलीस म ासींचालक कायावलयाक नन राज्यातील सिव पोलीस घ्क 
रतिमुखाींना िेळोिेळी मागव िवक सनचना ि पररपरानके ननगवशमत केली ्ातात.  
७) मह लाींचे अननैतक मानिी िा तनक रतिनतबाबींि सीं भावत वििषे पोलीस म ाननरीषा क, म.अ.रति.वि. समन्िय अधिकारी आ ेत.  
८) अनैनतक मानिी िा तनक रतिनतबाबींि कषा ाची १२ घ्कामये थथापना केली आ ेत. 
 

 

ाालिाांचे अपहरण व अत्याचारासांाांधी उपाययोजना :- 
 

१) सिव पोलीस घ्कातील पोलीस ठा्यातील रतिययेकी एका अधिकाऱ्यास बाबाल कयाण अधिकारी म् णनन नामनन ेशित केले 
आ े.  
२) सिव पोलीस घ्काच्या ४५ मुख्यालयात वििषे बाबाल पोलीस पथक थथापन कर्यात आले आ ेत.  
३) बाबालकाींचे लीधगक छळास रतिनतबाबींि अधिननयम-२०१२ च्या रतिभािी अींमलबाब्ािणीकरीता सिव पोलीस घ्क रतिमुखाींना सुचना 



वि.प. ५ (17) 

ननगवशमत करुपन कायविाळा आयोस््त कर्यात आया आ ेत.  
४)  रिलेया मुलाींच्या बाबाबाबतीत काय ेिीर पालकाींक नन तक्रार रतिात ाायािर ययाची नों  नों ि ीत न घेता थे् अप रणाचा 
गुन् ा (FIR)  ाखल कर्यातबाबाबाबत ह .१०.११.२०१४ चे िासन पररपरानक काढले आ े.  
५)  रिलेया बाबालकाींच्या तपासाचा कालाििी ४ मह न्यापेषा ा अधिक ााला तर अिा तक्रारी अनैनतक मानिी िा तनक  
रतिनतबाबींि कषा ाक  ेसुपु व कर्यात यािा ह .१०.११.२०१४ चे पररपरानक.  
६) रतिययेक स््ह्यात  रविलेया मुलाींचा िोि घे्याकररता थितींरान पथक तयार करुपन िोि मोह म राबाबवि्यात येते. पोलीस 
गॅाे्मये रतिशस ी करीता पाठवि्यात येते. थथाननक थिराज्य सींथथेचा स भाग घे्यात येत,े िय्त परानात तसेच  रु िवनिर 
बेाबपयता मुलाींची माह ती पालकाींच्या सींमतीने  े्यात येते.  
७) वििषे बाबाल पोलीस पथके, बाबालकयाण अधिकारी, बाबाल कयाण सशमती, बाबाल न्यायमीं ळे,  
८) बाबालकाींचे लीधगक छळास रतिनतबाबींि अधिननयम २०१२ च्या रतिभािी अींमलबाब्ािणीकररता पोलीस म ासींचालक कायावलयाने सिव 
पोलीस घ्क रतिमुखाींना सनचना ननगवशमत करुपन कायविाळा आयोस््त कर्याबाबाबाबत नन ेि ह ले आ ेत. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी.  

___________ 
 

 
राज्यात वीज चोऱ्या रोखण्यासाठी ाठ हजार कफिर व्यवतथापि नेमण्याााात 

 

(३९) १०६२० (३०-०७-२०१५). श्रीमती हदप्ती चवधरी, िॉ.सुधीर ताांाे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.राजेंर मुळि :   
सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िी् चोऱ्या रोख्यासाठन िासनाने आठ  ्ार तफ र यिथथापक नेमणार असयाचे मा े एवरतिल, २०१५ मये 
िा ययासुमारास नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, िासनाच्या या ननणवयानुसार तकती तफ र यिथ थापकाची नेमणनक कर्याबाबाबाबत कोणती कायविा ी केली िा 
कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. चांरशखेर ाावनिुळे (३१-१०-२०१५) : (१) िी् िाह नीिरील ताींबरानक ि िाणणस्ज्यक  ानी कमी कर्याच्या उद्देिाने तफ र 
यिथथापक  ी यो्ना रतिायोधगक तयिािर म ावितरण कीं पनीक नन सुरुप कर्यात आली आ े. या यो्नेची मागव िवक तयिे ि 
सनचना म ावितरण कीं पनीक नन सिव षा ेबरानय कायावलयाींना  े्यात आया आ ेत. 
(२) ि (३) रतिायोधगक तययिािर रतिती पररमीं ळ १० तफ र ननि ्याच्या सनचना  े्यात आया असनन, ययानुसार आतापय त 
एकन ण १६१ तफ रची ननि  कर्यात आली आ े, ययापैकी ह ींगाली मीं ळाींतगवत ३, अमरािती मीं ळाींतगवत १, परभणी 
मीं ळाींतगवत २ ि ्ळगाींि मीं ळाींतगवत १ अश्या एकन ण ७ िाह न्या तफ र यिथथापकास पुढील कायविा ीसाठन  थताींतरीत 
कर्यात आया आ ेत. 
 

___________ 
 

 
पुणे ववद्यापीठाांतगमत िरण्यात ालेल्या इमारतीच्या ााांधिामाचे सवेक्षण िरणेााा त 

 
 

(४०) १०६३७ (०४-०८-२०१५). श्री.अतनल भोसले, श्री.जयवांतराव जाधव : सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे विद्यापीठाींतगवत बाबाींिकाम कर्यात आलेया इमारतीचे बाबाींिकाम विकास आणण शमळकतकर विभागाक नन नुकतेच 
सिेषा ण कर्यात आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, स र सिेषा णात काय आढळनन आले ि तद्नुसार िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर्यात येत आ े, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. ववनोद तावि े(१३-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आ े. 
(२) विद्यापीठाने बाब ुताींि इमारतीचा शमळकतकर भरलेला असनन उिवररत इमारतीचा शमळकतकर म ापाशलकेने सिेषा ण 
केयानुसार भर्याची कायविा ी कर्यात येत आ े. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
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अमळनेर (थिज. जळगाव) क्रीिा सांिुलाच्या िामाााात 

 

(४१)  १०८२७ (०४-०८-२०१५). श्रीमती थितमता वाघ : सन्माननीय क्रीिा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ळगाि स््ह्यातील अमळनेर येथील क्री ा सींकुलाच्या कामाची रतिगती ि सद्यस्थथती काय आ े, 
(२) या कामािर आतापय त तकती खचव कर्यात आला आ े, 
(३) या क्री ा सींकुलाचे काम यिरीत पनणव कर्याबाबाबाबत िासनाने कोणती उपाययो्ना केली िा कर्यात येत आ े ? 
 

श्री. ववनोद तावि े (२३-१०-२०१५) : (१) अमळनेर येथील तालुका क्री ा सींकुलाचे बाबाींिकाम सािव् ननक बाबाींिकाम विभाग, 
अमळनेर याींच्यामाफव त कर्यात येत आ े. स र सींकुलातील क्री ाींगण समपातळीत कर्याचे काम, ४०० मी. िािनपथाचे 
काम,  िवनी भागात कुीं पण शभींत, मेन गे्चे बाबाींिकाम ि उिवररत बाबा्नस युसीआर चेनशलींकचे बाबाींिकाम पनणव ाालेले आ े. 
तसेच बॅाब शमी्ं न  गलचे बाबाींिकाम सुरुप आ े. 
(२) ि (३) तालकुा क्री ा सींकुल, अमळनेर बाबाींिकामासाठन रुप.१००.०० लषा  ननिी वितरीत केला असनन ययापैकी रुप.९०.०० लषा  
ननिी खचव ााला आ े. स र क्री ा सींकुलाचे बाबाींिकाम रतिगतीपथािर आ े. 

___________ 

 
मराठवाियामध्ये जलयुक्त सशवार योजना रााववण्याााात 

 

(४२) १०८३५ (०३-०८-२०१५). श्री.ववनायिराव मेले : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठिा यामये पाणी सींक् ननमावण ााले असनन िरणामये फकत ८% पाणी साठा असयाने ह नाींक १३ मे, २०१५ 
रो्ी िा ययासुमारास नन िवनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, मराठिा यासाठन पाणी पुरिठा कर्यासाठन िासनाने कोणती उपाययो्ना केली िा कर्यात येत आ े,  
(३) असयास, कायमथिरुपपी पाणी रतिश्न सो वि्यासाठन ्लयुकत शििार यो्ना राबाबवि्यासाठन िासनाने कोणती कायविा ी 
केली िा कर्यात येत आ े, 
(४) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२७-१०-२०१५) : (१)  ोय. 
     ह नाींक १५/०५/२०१५ रो्ीच्या पाणीसाठा अ िालारतिमाणे मराठिाड्यातील मोठया, मयम ि लपा (राज्यथतरीय) 
रतिकपाींतील ्लाियामये एकन ण सींकपीत पाणीसाठ्याच्या ८% एिढा उपयुकत पाणीसाठा उपलब्ि  ोता. 
(२) वप्यासाठन लागणारे पाणी रतिथम रतिािान्याने राखनन ठेि्यात आले आ े. तसेच ह .१५.१०.२०१५ च्या ्लसाठ्याींिर 
आिाररत ि म ाराषट्र ्लसींपयती ननयमन रतिाधिकरण, मुींबाब  याींच्या ह .१९.९.२०१४ च्या ननकालानुसार ्ायकिा ी िरणात 
उिव भागातील िरणातनन पाणी सो ्याबाबाबाबतची कायविा ी ननयोस््त आ े. 
(३) ी्ंचा मुकत म ाराषट्र २०१९ अींतगवत ी्ंचा  पररस्थथतीिर मात कर्यासाठन कायमथिरुपपी उपाययो्ना म् णनन राज्यात 
्लयुकत शििार अशभयान ह . ०५ ड सेंबाबर, २०१४ च्या िासन ननणवयान्िये राबाबवि्यात येत आ े. या अशभयानाकररता स्् ा 
ननयो्न ि विकास सशमतीच्या मायमातनन रुप.१००० को्ी वििषे ननिी उपलब्ि करुपन  े्यात आलेला आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 
इगतपूरी (थिज.नासशि) तहससल िायामलयाच्या इमारतीचे ााांधिाम तनिृष्ट्ल दजामचे झाल्याााात 

 
 

(४३) १०९५० (०३-०८-२०१५). िॉ.अपूवम हहरे : सन्माननीय सावमजतनि ााांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक स््ह्यातील इगतपुरी येथे त शसल कायावलयासाठन कोट्यििी रुपपये खचुवन बाबाींि्यात आलेया इमारतीचे काम 
ननक्ष्  ्ावचे ाायाने म सलु विभागाने या नविन इमारतीचा ताबाबा घे्यास नकार ह याचे ह नाींक २० ्ानेिारी, २०१५ 
रो्ी िा ययासुमारास नन िवनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, ि रात मयिती हठकाणी असलेली ्नुी इमारत बाबाींि्याचे अशभरेतित असताना ि रापासनन  ोन तक.मी. िरील 
बाबोर े्ंभे गाींि शििारात  ोंगराच्या पायर्थयािी स र इमारत बाबाींि्यात आली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असयास, इमारतीच्या कामात अनेक रानु् ी राह या असनन तालुकयात प्वन्याचे अधिक रतिमाण पा ता  ी इमारत 
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असुरक्षषा त असयाचे इगतपुरीचे त शसल ार याींचे नन िवनास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असयास, ननक्ष् ि गैरसोयीचे हठकाणी  कोट्यििी रुपपयाींचा ननिी खचुवन बाबाींिलेली इमारत विनािापर प नन असयाने 
िासनाच्या ननिीचा अपयय ााला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असयास, ययास ्बाबाबाब ार असणाऱ्याींविरुप  िासनाने कोणती कारिा  केली िा कर्यात येत आ े ? 
 

श्री. चांरिाांत पालील (१३-१०-२०१५) : (१) रतििासकीय इमारतीचे काम ननक्ष् असयाने म सनल विभागाने ताबाबा घे्यास 
नकार ह ला  े खरे ना ी. रतिश्नािीन कामाचे चाचणी ननषकषव सिवसािारणपणे समािानकारक आ ेत. 
(२) रतिश्नािीन इमारतीचे बाबाींिकाम उपभोकता विभागाने उपलब्ि करुपन ह लेया ्ागेिर कर्यात आले आ े. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) रतिश्नािीन इमारतीचे काम मी्ं नर िािानुसार पनणव ााले असनन इमारत िापर्यासाठन सज्् कर्यात आली आ े. 
(५) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
 

 

 
इगतपुरी (थिज.नासशि) शहर / पयमलन तथळाचा लोणावळा-खांिाळाच्या धतीवर वविास िरणेााात 

 
 

(४४)  १०९५१ (०६-०८-२०१५). िॉ.अपूवम हहरे :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इगतपुरी (स््.नाशिक) ि र / पयव् न थथळाचा लोणािळा-खीं ाळाच्या ितीिर विकास कर्यात यािा, अिी मागणी 
पयव् काींक नन सातययाने कर्यात येत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असयास, रतिश्नोकत मागणीबाबाबाबत िासनाने कोणता ननणवय घेतला िा घे्यात येत  आ े, 
(३) इगतपुरी ि र तालुका पररसराचे पयव् नथथळाचे टष्ीने असलेले म यि विचारात घेता स रील पयव् न थथळाचे 
विकासाबाबाबाबत िासनाचे िोरण काय आ े ? 
 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (२९-१०-२०१५) : (१) रतिश्नािीन मागणी रतिात ाायाचे आढळनन येत ना ी. 
(२) ि (३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. तथावप नाशिक स््ह्याचा पयव् न विकासाचा बाब ्द् आराख ा तयार कर्यात आलेला आ े. या 
आराखड्यात इगतपुरी तालुका पररसरातील पयव् नषा म थथळाींचा समािेि कर्यात आलेला आ े. कामाच्या रतिाथम्यक्रमानुसार 
ि ननिीच्या उपलब्ितेनसुार या आराखड्याची अींमलबाब्ािणी करणे अपेक्षषा त आ े. याशििाय म ाराषट्र पयव् न विकास 
म ामीं ळाच्या रतिा ेशिक कायावलयाक नन रतिशस ी कर्यात येते. ननिास न्या री यो्नेंतगवत इगतपनरी ि भािली िरण 
पररसरातील २९ घरकुलाींची नों  कर्यात आलेली आ े. भािली िरण पररसर ि इगतपुरी पररसराचे माह तीपरानक तयार 
कर्यात आलेले असनन ते पयव् काींना उपलब्ि करुपन  े्यात आलेले आ े. 

___________ 
 

 
 

 
राज्यातील अनाथ ाालिाांना सशधापबत्रिा व रहहवासी दाखले देण्याााातचा प्रतताव 

 
 

(४५) १०९५२ (३१-०७-२०१५). िॉ.अपूवम हहरे : हदनाांि १६ डिसेंार, २०१४ रोजी सभागहृाच्या पललावर ठेवण्यात ालेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी क्रमाांि ३ मधील प्र.क्र. ४९९८९ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय  महहला  व ााल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनाथ मुलाींना २ ्कके समाींतर आरषा ण  े्याबाबाबाबतच्या िासनाच्या विचाराधिन असलेया रतिथतािािर 
िासनाचा विचार पुणव ााला आ े काय, 
(२) असयास, याबाबाबाबत  कोणता ननणवय घे्यात आला ि ययानुषींगाने िासन ननणवय ननगवशमत कर्यात आलेला आ े काय, 
(३) नसयास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

 

श्रीमती पांिजा मुांि े (०९-०९-२०१५) : (१) ि (२) राज्यातील अनाथ मलुाींना २% समाींतर आरषा ण  े्याबाबाबाबतचा रतिथताि 
िासनाच्या विचारािीन आ े. 
(३) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
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राज्यात मुलीांना पदवीपयिंतचे सशक्षण मोफत देणेााात 
 
 

 

(४६) १०९५८ (०४-०८-२०१५). िॉ.अपूवम हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६६ ला हदनाांि ९ डिसेंार, २०१४ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभामत सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुलीींना प िीपय तचे शिषा ण मोफत  ेणेबाबाबाबत िासनाचे विचारािीन असलेया रतिथतािािर िासनाचा विचार पनणव 
ााला आ े काय, 
(२) असयास, ययानुषींगाने पुढे कोणता ननणवय घे्यात आला िा येत आ े, 
(३) नसयास, स र न विचार के ापय त पुणव  ोणे अपेक्षषा त आ े ? 
 
 

श्री. ववनोद तावि े(०७-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) याबाबाबाबत िोरणायमक ननणवय घे्याची कायविा ी सुरुप आ े. 
 

___________ 
 

 
 

 
मुांा , अांधेरी येथील ाेहरामााग, ादशमनगर, लोखांिवाला, गणेशनगर, ानांदनगर भागात मांि  उभारण् याााात 

 
 

 

(४७) ४९३४५ (०३-०७-२०१४). श्री.प्रिाश बानसाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबाब , अींिेरी येथील बेाब रामबाबाग, आ िवनगर, लोखीं िाला, गणेिनगर, आनीं नगर या भागात मीं   उभार् याची बाबाबाब 
िासनाच् या विचारािीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, स र विचारािीन बाबाबाबीिरील िासनाचा विचार पनणव ााला आ े काय, 
(३) अस यास, स र भागातील विकासाच् या टष ्ीने मीं   उभारणेबाबाबाबत कोणती कायविा ी केली िा कर् यात येत आ े, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
 

श्री. देवेंर फिणवीस (१९-११-२०१५) : (१) मुींबाब  अींिेरी येथील बेाब रामबाबाग, आ िवनगर, लोखीं िाला, गणेिनगर, आनीं नगर या 
भागापैकी लोखीं िाला येथे मीं  कररता आरक्षषा त असलेया भनभागािर समायो्न आरषा णाींतगवत मीं   बाब ्न्मुींबाब  
म ानगरपाशलकेच्या बाबा्ार विभागाच्या अखययारीत आ े. तथावप बेाब रामबाबाग, आ िवनगर, लोखीं िाला, गणेिनगर, आनीं नगर 
या भागात मीं  कररता आरक्षषा त भनभाग विकास ननयो्न आराखड्यात  िवविलेला ना ी. 
(२) बाब ्न्मुींबाब  म ानगरपाशलकेच्या विकास ननयो्न खाययामाफव त मुींबाब साठन सिुारीत विकास आराख ा बाबनवि्याचे काम चालन 
आ े. 
(३) स र भागातील समायो्न आरषा णाींतगवत असलेया मींड्याींयनतररकत अनतररकत मीं  ची आिश्यकता असयास 
बाब ्न्मुींबाब  म ानगरपाशलकेच्या के/पस्श्चम विभागाक नन अशभरतिाय/मागणी रतिात करुपन विकास ननयो्न खाययामाफव त विकास 
आराखड्यामये लोकसींख्येबाबाबाबत असलेया ननकषाींच्या अनुषींगाने अनतररकत मीं  ची तरतन  करता येऊ िकेल. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 
 
 

 
मध् य गोदावरी खो-यातील १८ लीएमसी पाण् याच् या ाहृत ाराखड्यास मांजरुी समळणेााात 

 
 

(४८) ४९४१८ (२३-०७-२०१४). श्री.अमरससांह पांडित, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुामणी :   
सन्माननीय  जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म य गो ािरी खो-यातील १८ ्ीएमसी पाणी अ वि् याच् या सीं भावतील बाब ्त आराखड्यास मींरानीमीं ळाने मीं्रुी ह ली आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, स र रतिथ ताि मा.राज् यपाल याींच् याक  ेमान् यतेसाठन िासनाने पाठविला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) अस यास, ह नाींक १९ ड सेंबाबर, २०१३ रो्ी मा.्लसींप ा मींरानी याींनी सभाग ्ात ह ले या आश् िासनानुसार मा.मुख् यमींरानी 
अथिा िासन रतिनतननिी याींनी मा.राज् यपालाींक  ेयाबाबाबाबत रतिय यषा  भे न्न आपली भुशमका माीं ली आ े काय, 
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(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
 

श्री.धगरीष महाजन (२८-१०-२०१५) : (१) ्लसींप ा विभागाचे ह नाींक ०३.०४.२०१३ च्या परानान्िये का ी अ्ीींच्या अिीन रा नन 
भविषयकालीन यो्नेत बाब ्त रतिाथशमक आराखड्यास तयित: मान्यता ह ली आ े. 
(२)  ोय. 
(३) मा.मुख्यमींरानी याींनी मा.राज्यपाल म ो याींना ह नाींक ०५.०८.२०१४ रो्ीच्या परानान्िये या रतिकरणी विनींती केली आ े. 
ययानुसार मा.राज्यपालाींचे सन २०१४-१५ नन ेिामये सि कष यो्ना अनतररकत सािनसींपयतीच्या उपलब्ितसे  विचाराथव 
सा र करणेबाबाबाबत सुधचत केले आ े. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
 

___________ 
 

 
 

राज् यातील महादेव िोळी, लोिरी िोळी, मल् हार िोळी, ेोर िोळी याांना जातीचे दाखले  
समळण् यास अिचणी तनमामण झाल् याााात 

 
  

(४९) ५००५४ (०८-०७-२०१४). श्री.हदपिराव साळुांखे-पालील श्री.धनांजय मुांि,े श्री.अतनल भोसले, श्री.जयवांतराव जाधव, श्री.सांहदप 
ााजोररया : सन्माननीय ाहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील म ा ेि कोळी, ्ोकरी कोळी, म  ार कोळी, ढोर कोळी याींना ्ातीचे  ाखले शमळ् यास मोठ्या रतिमाणात 
अ चणी ननमावण ाा या आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, स र कोळी बाबाींििाींना ्ातीचे  ाखले शमळािेत म्  णनन िासनाने कोणती कायविा ी केली िा कर् यात येत 
आ े, 
(३) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
 
 

 

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२८-१०-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
     म ाराषट्र राज्यातील अनुसनधचत ्मातीच्या या ीत समािेि असलेया अनुसनधचत ्मातीींच्या यस्कताींना ्मातीचे 
रतिमाणपरान  े्याची बाबाबाब म सनल विभागाींतगवत स्् ाधिकाऱ्याींक नन रतिाधिक्त कर्यात आलेया उपविभागीय अधिकारी 
(म सनल) तकीं िा यथास्थथत स्् ाथतरािरील उपस्् ाधिकारी याींना सषा म रतिाधिकारी म् णनन रतिाधिक्त कर्यात आलेले आ े. 
(२) ि (३) अनसुनधचत ्माती रतिमाणपरान तपासणी सशमतीचे कामका् म ाराषट्र अनुसनधचत ्ाती, अनुसनधचत ्माती, विमुकत 
्ाती, भ्कया ्माती, इतर मागासिगव ि वििषे मागास रतििगव, ्ातीचे रतिमाणपरान ( े्याचे ि ययाच्या प ताळणीचे 
विननयमन) अधिननयम २०००, (२००१ चा म ाराषट्र क्र.२३) ि यया अधिननयमाची अींमलबाब्ािणी  ो्याच्या टष्ीने पारीत 
केलेले “म ाराषट्र अनुसनधचत ्मातीचे रतिमाणपरान ( े्याचे ि ययाच्या प ताळणीचे विननयमन) ननयम, २००३” मिील 
तरतु ीनुसार कर्यात येते. या अधिननयम ि ननयमातील तरतन ीींची पनतवता करणाऱ्या  ािे ारास तपासणी सशमयया तायकाळ 
िैिता रतिमाणपरान ननगवशमत करतात. 
  

___________ 
 

 

 
अमरावती, औरांगाााद ाणण सातारा येथे फुिपािम  उभारण् याााात 

 
 

 

(५०) ५०२७५ (०१-०७-२०१४). श्री.सुभाष झाांाि, श्री.अशोि उफम  भा  जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात क्षी उय पा नाच् या मळणीच् या हठकाणापासनन ते ग्रा काींपय तचा रतििास मोठ्या फसिणनकीचा आणण नुकसानीचा 
असनन य याची ाळ सिवसामान् य ितेक-याींपासनन िासनाला सोसािी लागत अस याने अन् नरतितक्रया उद्योगातील आिुननक 
तींरानज्ञानाचा िापर करुपन अमरािती, औरींगाबाबा  आणण सातारा या हठकाणी फन  पाकव  उभार् यात येणार अस याचे मा े माचव, 
२०१४ म ये िा य या रम् यान नन िवनास  आले,  े खरे आ े काय, 
(२) अस यास, या फन  पाकव ची ननशमवती तकती कालाििीत कर् यात येणार आ े, 
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(३) तसेच सींपनणव राज् यात उक त रतिक प राबाबवि् यात येणार आ े काय, य यासाठन कोणती कायविा ी कर् यात आली िा येत 
आ े, 
(४) नस यास, विलींबाबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.सुभाष देसा  (०३-०२-२०१५) : (१)  ोय. 
    औरींगाबाबा  आणण सातारा या हठकाणी मेगा फु  पाकव  उभारणीसाठन कें द्र िासनाने अींनतम मीं्नरी ह लेली आ े. 
(२) औरींगाबाबा  आणण सातारा या हठकाणी उभार्यात येणारे मेगा फु  पाकव  पुढील २-३ िषावत कायावस्न्ित  ोणे अपेक्षषा त आ े. 
(३) स र यो्ना कें द्र िासनाच्या अन्न ि रतितक्रया उद्योग मींरानालयामाफव त राबाबवि्यात येते. 
(४) रतिश्न ˆ¤ Ëü³Ö¾ÖŸÖ ना ी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   श्री.उत्तमससांग चव्हाण, 
नागपूर.   सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

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

मुद्रणपनिव सिव रतितक्रया म ाराषट्र वििानमीं ळ सधचिालयाच्या सींगणक यींरानणेिर  
मुद्रण: िासकीय मयिती मुद्रणालय, नागपनर. 


