
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अिरावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

रत्नाधिरी येथे मुांबई ववद्यापीठाच ेउपिें द्र उभारण्याबाबत 
  

(१)  १४ (२२-१२-२०१४).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम), 
प्रा. वर्ाा िायिवा  (धारावी), श्री. िालीदास िोळांबिर (व ाळा), श्रीमती ननमाला िाववत 
(इितपूरी), श्री. ्ितेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तां्र  मश्षणण मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या रत्नागगरी आणि ससींधुदगुग जिल्ह्यातील विद्यार्थयाांना मदत व्हािी या 
दृष्ीने रत्नागगरी येथे मुींबई विद्यापीठाचे उपकें द्र उभारण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, रत्नागगरी उपकें द्र अभ्यासक्रमाच्या प्रततक्षेत असल्हयान े सदरच े उपकें द्र सु  
नसल्हयाच ेमाहे ऑगस््, २०१४ च्या समुारास तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रश्नी चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले ि 
त्यानुसार आतापयगन्त कोिती कायगिाही ि उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रश्न भाग (१) ि (२) मधील प्रकरिी सु  असलेली कायगिाही अद्याप 
पूिग झालेली नसल्हयास, त्याची सिगसाधारि कारिे काय आहेत तसेच पररसरातील 
विद्यार्थयाांच्या समस्या सोडवििे त्याींना र्ैक्षणिक मागगदर्गन ि सुविधा स्थातनक पातळीिर 
उपलब्ध करून देण्यासाठी आिश्यक कायगिाही करण्यासींदभागत आतापयगन्त कोिता पाठपुरािा 
केला िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. ववनोद ताव  े(०८-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) ि (३) नाही. 
(४) सदर उपकें द्राींत एम.एस्सी.रसायन र्ास्र (ऑरगॅतनक, इन ऑरगॅतनक, फीिीकल, 
ॲनासल्ीकल) एम.एस्सी. पयागिरिर्ास्र ि पी.एच.डी. हे अभ्यासक्रम सु  आहेत. तसेच दरू ि 
मुक्त अध्ययन सींस्थेच्या (IDOL) विद्यार्थयाांचे र्ैक्षणिक कामकाि सदर उपकें द्रामाफग त केले 
िाते. 

___________ 
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मुांबईतील महानिरपामलिेच्या रुग्णालयात एचआयव्हीच्या और्धाचा तुटव ा होत असल्याबाबत 
  

(२)  ६३ (२३-१२-२०१४).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अस् लम शे  (माला  
प्श्चम), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला िावीत (इितपुरी) :   सन्माननीय 
मुख्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एचआयव्हीच्या औषधाचा तु्िडा असल्हयामुळे मुींबईतील महानगरपासलकेच्या र्ीि, 
केईएम, नायर, ससध्दाथग, आगरिाल तसेच र्ासनाच्या  ग्िालयात उपचारासाठी येिाऱ्या 
एचआयव्ही  ग्िाींना एक महहन्याच्या औषधाऐििी केिळ एकच आठिड्याची औषध े हदली 
िात असल्हयामुळे या  ग्िाींच ेऔषधाअभािी हाल सु  असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये िा 
त्यादरम्यान तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  ग्िाींना औषधाचा पुरिठा होण्याकररता र्ासनान ेकोिती तातडीची कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस (२४-०४-२०१५) : (१) हे बहृन् मुींबई महानगरपासलकेच् या  गिालयाबाबत 
खरे नाही. तथावप र्ासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि  ग् िालयामधील ए.आर.्ी. सें्रकररता 
महाराष र राज् य एड्स तनयींरि सींस् था, मुींबई याींचकेडून औषधाींचा साठा पुरविण् यात येतो. परींतु 
माहे सप् ्ेंबर, २०१४ पासून काही सींस् थींना अधुनमधनू तु्िडा झाला असल्ह यान े औषध े
पुरिठ्यात खींड पडू नये यासाठी ए.आर.्ी. च् या  ग् िाींना एक महहन् याींऐििी पींधरा हदिसाींची 
औषधे देण् यात आली आहेत. 
(२) ज् या ए.आर.्ी. सें्रमध् ये औषधाचा साठा उपलब् ध होता त् याींचेकडून औषध ेआिून ती 
तातडीची बाब म् हिून  ग् िाींना अखींडीत वितरीत करण् यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

वसई (्ि.ठाणे) येथील वसई किल्ल्याची अनतशय ददुाशा झाली असल्याबाबत 
  

(३)  ७५ (२३-१२-२०१४).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अस् लम शे  (माला  
प्श्चम), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाया मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई जि.ठािे येथील िसई ककल्हल्हयाची अततर्य ददुगर्ा झाली असून ककल्हल्हयातील 
ऐततहासीक हनुमान मींहदराची सधु्दा ददुगर्ा होिूनही पुरातच विभागाच े याकड े दलुगक्ष होत 
असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये िा त्यासुमारास तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िसई ककल्हल्हयाची ि ककल्हल्हयातील हनुमान मींदीराची त्िरीत द ुस्ती करण्याबाबत 
तसेच द ुस्तीकड े दलुगक्ष करिा-या पुरातत्ि विभागािर कठोर कारिाई करण्याबाबत र्ासनान े
कोिती तातडीची कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोिती कारिाई करण्यात आली नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद ताव  े (०७-०३-२०१५) : (१) ि (२) िसई ककल्हला, िसई जि.ठािे हा राषरीय 
सींरक्षक्षत स्मारक असून तो अगधक्षक पुरातत्िविद् , भारतीय पुरातत्ि सिेक्षि, मींडल कायागलय, 
मुींबई याींच्या अखत्यारीत येतो. सदर प्रश्नाबाबत त्याींनी हदलेल्हया माहहतीनुसार हे खरे नाही. 
     िसई ककल्हल्हयात द ुस्ती ि ितनाचे काम सु  असून सदर काम े ही पुरातत्िीय 
सींकेतानसुार अत्यींत सािधगगरीने केली िात असल्हयामुळे सदरहू कामे ताींरीक स्ि पाची 
असल्हयान ेत्यास थोडा अिधी लागत असतो, त्यामळेु या ितन ि द ुस्तीच्या कामाला िास्त 
कालािधी लागतो. िसई ककल्हला िास्त पाऊस पडिाऱ्या के्षरात  असल्हयामळेु द ुस्तीच ेकाम 
पािसाळ्यात बींद असते. िसई ककल्हल्हयात दोन हनुमान मींहदर आहेत. या मींहदराचे बाींधकाम 
अलीकडच्या काळातील असून हे पुिगत: आधुतनक आहे. सदरील मींहदर हे कें द्र सींरक्षक्षत अथिा 
राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाही.  सदर मींहदरे भारतीय पुरातत्ि सिेक्षि मींडल कायागलय मुींबई 
याींच्या अखत्यारीत नाही. या मींहदराची ितन ि द ुस्तीचे कामे स्थातनक विश्िस्त सींस्थेकडून 
करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
मुांबईतील महानिरपामलिाांच् या शाळाांम ये २५-३० वर्े मश्षणिाांची नोिरी िेल् यानांतर सेवाननवतृ् त 

झालेल् या मश्षणिाांच् या सेवाननवतृ् ती वेतनाच् या फाईल् स ववभािाि  ेप ून असल् याबाबत 
  

(४)  १०४ (२३-१२-२०१४).   श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम), श्री. िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), श्री. अममन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा. वर्ाा िायिवा  (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील महानगरपासलकाींच् या र्ाळाींमध् ये २५-३० िषे सर्क्षकाींची नोकरी केल्ह यानींतर 
सेिातनितृ् त झालेल्ह या सर्क्षकाींच् या सेिातनितृ् त िेतनाच् या फाईल्ह स विभागाकड े पडून असल्ह यान े
सेिातनितृ् त सर्क्षक सेिातनितृ् त िेतनापासनू िींगचत रहात असल्ह याचे माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ 
मध्ये िा त्या दरम्यान तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सेिातनितृ् त सर्क्षकाींना सेिातनितृ् त िेतन तातडीने समळण् याबाबत र्ासनाने 
कोिती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायगिाही करण् यात आली नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) बहृन् मुींबई महानगरपासलकेच् या र्ाळाींमध् ये माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१४ च् या अखेरीस १८३ मूळ तनितृ् ती िेतन दाि ेि ४०० सुधारीत तनितृ् ती िेतन 
दािे प्रलींबबत होते तर माहे नोव् हेंबर, २०१४ अखेरीस १८० मूळ तनितृ् ती िेतन दाि े ि ३५१ 
सुधारीत तनितृ् ती िेतन दािे प्रलींबबत आहेत. 
(२) महानगरपासलकेच् या सर्क्षि विभागाच् या २४ प्रर्ासकीय अगधकारी (र्ाळा) विभाग 
कायागलयातील तनितृ् त कमगचा-याींचे तनितृ् ती िेतन दािे ि सुधाररत तनितृ् ती िेतन दाव् याींबाबतच े
प्रश् न तातडीन े तनकाली काढण् यासाठी प्रत् येक महहन् याींच् या २८ तारखेला सर्क्षिागधकारी 
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कायागलय, दादर येथे पेन् र्न अदालताचे आयोजित करण् यात येते. तसेच याबाबत 
महानगरपासलकेच े प्रमुख लेखापाल (कोषागार) याींच् या दालनातही तनयसमत पेन् र्न अदालत 
आयेजित करण् यात येते. सदर आदालतामध् ये प्रलींबबत तनितृ् ती िेतनाच े दाि े तनकाली 
काढण् याबाबत सींबींगधत अगधका-याींना मागगदर्गन करण् यात येत.े तसचे तनितृ् त् ी िेतन   सुधारीत 
तनितृ् ती िेतन दाि े तातडीन े तनकाली काढण् याकररता महानगरपासलकेच् या लेखागधकारी (रिा 
पडताळिी विभाग, सर्क्षितनधी) कायागलयातील सींबींगधत लेखापरीक्षक सिग २४ प्रर्ासकीय 
अगधकारी (र्ाळा) याींच् या कायागलयाींना तनयसमत भे्ी देऊन प्रलींबबत प्रकरिाींचा पाठपुरािा 
करतात. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
हहांिोली ्िल् ्यातील महात् मा िाांधी राष्ट् रीय ग्रामीण रोििार हमी योिनेम ये नवीन िाम ेसुरु 

िरताना िायद्याची योग् य अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
  

(५)  १४७ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), 
श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अस् लम श े (माला  प्श्चम), प्रा. वर्ाा िायिवा  
(धारावी) :   सन्माननीय रोििार हमी योिना पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्ह ्यातील महात् मा गाींधी राष रीय मीणामीि रोिगार हमी योिनेमध् ये निीन काम े
सु  करताना कायद्याची योग् य अींमलबिाििी होत असल्ह याची खारी करण् याच् या सूचना जिल्ह हा 
प्रर्ासनाने हदल्ह या असल्ह याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१४ च् या दरम् यान तनदर्गनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, कायद्याची योग् य अींमलबिाििी व् हािी यासाठी या प्रकल्ह पाींसाठी कोिती यींरिा 
उभी करण् यात आली आहे तसेच तात्काळ यींरिा उभी करण्याबाबत र्ासनाने कोिती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुां  े(२३-०३-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मीणामपींचायतमाफग त होिा-या ममीणारोहयोच् या कामाींकररता कायागजन्ित यींरिा 
मीणामपींचायतीमध् ये पूिापासूनच कायगरत आहे. त् यािर ताींबरक अगधकारी ि तनयींरि ग् विकास 
अगधकारी पींचायत ससमती याींच े तनयींरि आहे. तसेच जिल्ह हा पररषद स् तराि न सींतनयींरि 
करण् यात येत.े योिनमेध् ये निीन काम ेसु  करताना कायद्याची योग् य अींमलबिाििी व् हािी 
यासाठी मीणामरोिगार सेिक, ताींबरक अगधकारी   कमगचारी याींना िळेोिेळी कायगर्ाळा, आढािा 
बैठका इ. द्िारे मागगदर्गन करण् यात आलेले आहे. 
(३) तनरींक. 

___________ 
 
 



वि.स. ११ (5) 

हहांिोली ्िल््यातील क्री ा सांिुलाच्या दरुुस्तीबाबत 
  

(६)  १५४ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. अस् लम शे  (माला  
प्श्चम), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), प्रा. वर्ाा िायिवा  
(धारावी) :   सन्माननीय कक्र ा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हहींगोली जिल्ह्यातील क्रीडा सींकुलाच्या द ुस्तीबाबत जिल्हहा क्रीडा सींकुल ससमतीच्या 
बैठकीत तनिगय घेतला िात नसल्हयान ेसुमारे १ को्ी  पयाींचा तनधी गत ४ िषागपासून प्रलींबबत 
असल्हयाच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींदभागत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीच्या अनुषींगाने उक्त क्रीडा सींकुलाच्या द ुस्तीबाबत कोिता तातडीचा 
तनिगय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, त्यामागील विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद ताव  े(२६-०३-२०१५) :(१) हे अींर्त: खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) जिल्हहा क्रीडा सींकुल ससमतीच्या हदनाींक १२.९.२०१४ रोिीच्या बैठकीत हहींगोली 
जिल्हहा क्रीडा सींकुलातील सींरक्षक सभींत, िलतरि तलाि इमारत ि िसतीगहृ द ुस्तीचा तनिगय 
घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पुढील कायगिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

िळमनुरी (ता.्ि.हहांिोली) येथील वािो ी येथील कफ रचे िाम तात्िाळ सुरु िरण्याबाबत 
 

(७)  १५७ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), 
प्रा. वर्ाा िायिवा  (धारावी) : सन्माननीय ऊिाा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी (ता.जि.हहींगोली) येथील िाकोडी येथील कफडरच ेकाम तात्काळ सु  कराि ेया 
मागिीसाठी पाच मीणामस्थाींनी कळमनुरीत महावितरि कायागलयासमोर उपोषि केले असल्हयाच े
माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सर्ििी कफडरला िाकोडी हे गाि िोडलेले असल्हयाने सदरहू पररसरात िारींिार 
विद्युत पुरिठा बींद होत असल्हयाने वपकाींना पािी देता येत नाही हे लक्षात घेता र्ासन त्िरीत 
आिश्यक ती कायगिाही करिार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास, यामागील विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
(२) िाकोडी गािचा िीि पुरिठा सुरळीत करण् यासाठी नविन ३ कक.मी. ११ के.व् ही. ची लाईन 
पायाभूत आराखडा २ योिन े मध् ये प्रस् तावित करण् यात आलेली होती. सदर लाईनचे काम 
हदनाींक १६.१२.२०१४ रोिी पूिग केले असून विद्यूत लाईन चालू करण् यात आलेली आहे. 
सद्यजस्थतीत िाकोडी गािाचा िीि पुरिठा सुरळीत चालू आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 



वि.स. ११ (6) 

मुांबई महानिरपामलिा रुग्णालयात फुफ्फुसावर थोरॅमसि शस््र कक्रया िरणा-या  
दोन मानवसेवी  ॉक्टराांना तुटपुांि ेमानधन ममळत असल्याबाबत 

  

(८)  २३१ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अस् लम श े (माला  प्श्चम), श्री. िालीदास िोळांबिर 
(व ाळा) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपासलका  ग्िालयात क्षयरोगाच्या र्ेि्च्या ्प्प्यातील क्षय बाधीत 
 ग्िाच्या फुफ्फुसािर ि्ील ि गुींतागुींतीची थोरॅससक र्स्रकक्रया करिारे दोन मानिसेिी 
डॉक््राींना महानगरपासलका प्रर्ासनाकडून तु्पुींिे मानधन देत असल्हयाचे माहे िुल,ै २०१४ 
रोिी िा त्या सुमारास तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त र्स्रकक्रया करिारे देर्ात केिळ चार डॉक््र असून सदरहू आठ तास 
चालिाऱ्या र्स्रकक्रया करताींना  ग्ि दगािण्याची र्क्यता असल्हयान े सदरहू या दोन 
डॉक््राींच्या हाताखाली सर्कण्यास कुिीही डॉक््र येत नसल्हयाचे ि या दोन डॉक््राींना मुींबई 
महानगरपासलकेतफे देण्यात येत असलेले मानधन कमी असल्हयाने याबाबत र्ासन त्िररत 
आिश्यक ती कायगिाही करिार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल्हयास, यामागील विलींबाची सिगसाधारि कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही. क्षयरोग  ग्िालय समुहात 
न्युमॅनॅक्ॉमी (Pneumonectomy), लोबॅक्ॉमी (Lobectomy), डीकॉडाकेर्न 
(Decordication), थोरॅकोप्लास््ी (Thoracplasty), विींडो सिगरी (Window Surgery) आणि 
आय.सी.डी. (ICD) प्रकारच्या र्स्रकक्रया केल्हया िातात. सर्िडी येथील क्षयरोग  ग्िालयात 
िुलै २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान र्स्रकक्रया करिारे र्ल्हयगचककत्सक र्ुल्हकबींध ि बधरीकरि 
तज्ञ ३, मानसेिी र्ल्हयगचककत्सक ४, प्रोफेसर एमीरे्स र्ल्हयगचककत्सक ३ ि प्रोफेसर एमीरे्स 
बधरीकरि तज्ञ १ अस ेएकूि ११ तज्ञ डॉक््र  उपलब्ध आहेत. सद्य:जस्थतीत र्स्रकक्रयेच्या 
कामाचा भार पाहता, सदर र्ल्हयगचककत्सक तज्ञ डॉक््सग पुरेसे उपलब्ध आहेत. सदर डॉक््राींना 
मुींबई महानगरपासलकेच्या तनयम ि पररपरकानुसार िाढीि मानधन देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई महानिरपामलिेच्या मशव ी येथील ्षणयरोि रुग्णालयात रुग्णावर शस््र कक्रयेबाबत 
  

(९)  २४० (२३-१२-२०१४).   श्रीमती ननमाला िाववत (इितपूरी), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), 
श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क्षयरोगात उपचाराचा भाग म् हिून आिश् यकतेनुसार डॉक् ्राकडून पाच प्रकारच् या 
र्स् रकक्रया करण् यात येत असून मुींबई मनपाच् या सर्िडी येथील क्षयरोग  ग् िालयात सदरहू 
र्स् रकक्रयेची िबाबदारी तीनच डॉक् ्राींिर असून अर्ा प्रकारच् या र्स् रकक्रया करण् यासाठी 



वि.स. ११ (7) 

लोकमान् य ह्ळक  ग् िालय सायन, केईएम ि नायर  ग् िालयातील सींबींगधत विषयातील 
डॉक् ्र पुढे येत नसल्ह याने या आधी सेिेत असलेल्हया डॉक् ्राींिर ताि पडत असल्ह याच ेमाहे 
िुल,ै २०१४ मध्ये िा त् या सुमारास तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरिी  ग् िाींची होिारी गैरसोय पहाता र्ासन त् िरीत आिश् यक ती 
कायगिाही करिार िा करीत आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, यामागील विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. बहृन् मुींबई महानगरपासलकेच् या सर्िडी 
येथील क्षयरोग  ग् िालय समुहात न् युमॅनॅक्ॉमी (Pneumonectomy), लोबॅक्ॉमी 
(Lobectomy), डीकॉडाकेर्न (Decordication), थोरॅकोप् लास् ्ी (Thoracplasty), विींडो सिगरी 
(Window Surgery) तसेच आय सी डी (ICD) या प्रकारच् या र्स् रकक्रया केलया िातात. 
सर्िडी येथील क्षयरोग  ग् िालयात िुल ै २०१४ मध् ये िा त् या दरम् यान र्स् रकक्रया करिारे 
कायगरत ४ मानसेिी र्ल्ह यगचककत् सक, ३ प्रोफेसर एमीरे्स र्ल्ह यगचककत् सक, १ प्रोफेसर 
एमीरे्सबधरीकरि तज्ञ ि ३ र्ल्ह यगचककत् सक र्ुल्ह कबींध ि बधरीकरि तज्ञ अस े एकूि ११ 
र्ल्ह यगचककत् सक उपलब् ध असून त ेपुरेसे आहेत. 
     तसेच मुींबई महानगरपासलकेच् या  ग् िालयात र्स् रककयेसाठी विलींब अथिा  ग्िाींची 
गैरसोय होत नाही. सर्िडी  ग् िालयात र्स् रकक्रयेदरम् यान अडचि आल्ह यास  ग् िाींना त् िरीत 
प्रमुख  ग् िालयात पाठविण् यात येऊन पुढील उपचार होतात. 
     मुींबई महानगरपासलकेच् या  ग्िालयात क्षयरोग  ग् िाींसाठी लागिारी र्स् रकक्रया 
तनयसमतपिे करण् यात येते ि र्स् रकक्रयेसाठी लागिारी सुविधाि उपकरिे (अद्ययाित 
थोरॅकोस् कोप) दयदय र्स् रकक्रया विभागत आहेत ि या र्स् रकक्रया तनयसमतपिे होतात. 
(२) सर्िडी  ग् िालयात आिश् यकता असेल तेव् हा प्रमखु  ग् िालयातील तज्ञ डॉक् ्सग तथेे 
िाऊन  ग् िसेिा करतात. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाति नाही. 

___________ 
 

राज्यातील मािासविीय ववद्याथी मशष्ट्यवतृ्तीपासून वांधचत राहहले असल्याबाबत 
  

(१०)  २९६ (२२-१२-२०१४).   श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेिाव), श्री. ्ितेंद्र आव् हा  (मुांरा ा 
िळवा),  ॉ. सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरां ोल), श्री. किसन िथोरे (मुरबा ), श्रीमती 
सीमाताई हहरे (नामशि प्श्चम), श्री. दत्ता्र य भरणे (इांदापूर), श्री. हनुमांत  ोळस 
(माळमशरस), श्री. भाऊसाहेब पाटील - धचिटिाांविर (विैापूर), श्री. िणपत िायिवा  
(िल्याण पूवा), श्री.अननल िदम (ननफा ) :   सन्माननीय सामा्िि न् याय मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील समुारे अडीच लाख मागासिगाय विद्याथा सर्ष यितृ् तीपासून िींगचत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदरहू विद्याथा सर्षयितृ्तीपासून िींगचत राहण्याची कारिे काय आहेत, 
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(३) तसेच सदर विद्यार्थ याांना सर्ष यितृ् ती समळािी म् हिून र्ासनान ेकोिती कायगिाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कायगिाही केली नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार ब ोले (२३-०३-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) अनुसूगचत िाती, विभािन, विमाप्र ि इमाि प्रिगागसाठी असलेली सर्ष यितृ् ती योिना 
ऑनलाईन करण् यात आलेली आहे. ज् या विद्यार्थ याांनी अिागसोबत आिश् यक कागदपर ेिोडलेली 
नाहीत, ज् या अभ् यासक्रमाींना सर्ष यितृ् ती देय नाही त् याींचे अिग ि ज् या विद्यार्थ याांच ेऑनलाईन 
अिग महाविद्यालयाींनी समािकल्ह याि कायागलयास सादर केले नाहीत अर्ा विद्यार्थ याांची 
सर्ष यितृ् ती प्रलींबबत राहहली आहेत. तसेच वििाभि, विमाप्र ि इमा प्रिगागच् या सर्ष यितृ् तीसाठी 
अपेक्षक्षत तरतूदीपेक्षा कमी तरतूद मींिूर झाल्ह याने सर्ष यितृ् ती प्रलींबबत आहे. 
(३) ज् या विद्यार्थ याांच ेअिग महाविद्यालय स् तरािर प्रलींबबत आहेत त् या महाविद्यालयाींना अिग 
त् िरीत सादर करिेबाबत सूचना देण् यात आलेल्ह या आहेत. तसेच प्रल ींबबत असलेली सर्ष यितृ् ती 
सन २०१४-१५ मध् ये मींिूर असलेल्ह या तनधीतून प्राधान् यान अदा करण् याबाबतच् या सूचना हदनाींक 
१ऑगस् ्, २०१४ च् या र्ासन परान् िये देण् यात आलेल्ह या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पररवहन िायाालयात दररोि सहाशे त सातश े 
वाहनाांची नोंद िेली िात असल्याबाबत 

  

(११)  ४६० (१५-०२-२०१५).   श्री. बाबुराव पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय पररवहन मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे र्हरातील दचुाकी, तीन चाकी, चार चाकी ि िड िाहनाींची डडलर कडून विक्री 
झाल्हयानींतर पररिहन अगधकारी कायागलयात दररोि सहार् े त े सातर्े िाहनाींची नोंदिी केली 
िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या िाहनाींच्या नोंदिी र्ुल्हकातून र्ासनाला िषागला कोट्यिधी  पयाींचा महसूल 
समळतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िाहन विक्रीनींतर र्ो म मध्ये येऊन िाहनाची तपासिी करिाऱ्या िाहन 
तनरीक्षकापासून त े स्या करिाऱ्या अगधकाऱ्यापयांत विसर्ष् रक्कम डीलरला सींबींगधत 
अगधकाऱ्याींना द्यािी लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, राज्यातील पररिहन कायागलयातील िाहन नोंदिी ऑनलाईन करिेबाबत 
र्ासनाने कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(२०-०४-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) याबाबत कें द्र र्ासनान े निीन रस् ते िाहतूक ि सुरक्षा विधयेक, २०१४ मधील ए कबरत 
(Unified) िाहन नोंदिी प्रिालीनसुार िाहन नोंदिी ऑनलाईन करिेबाबत प्रस् तावित करण् यात 
आले आहे. त् यानुसार सदर कायदा लागू झालेनींतर महाराष र त् याची अींमलबिाििी करण् यात 
येईल. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

श्रीिोंदा (्ि. अहमदनिर) तालुक्यातील शेतिरी व घरिुती  
ग्राहिाांना अननयममत वीि पुरवठा होत असल्याबाबत 

  

(१२)  ४८६ (२२-१२-२०१४).   श्री. राहुल ििताप (श्रीिोंदा) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीगोंदा (जि. अहमदनगर) तालुक् यात र्ेतकरी ि घरगुती मीणाहकाींना अतनयसमत  िीि 
पुरिठा होत असल्हयान े बेलिींडी येथील म हावितरिाच् या कायागलयािर र्ेतक-याींनी हद. ११ 
एवप्रल, २०१४ रोिी मोचाग काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, कमी दाबाने िीिपुरिठा झाल्ह याने रोहीर बबघडल्ह यास महीना महीना 
महावितरिकडून द ुस् त  क न समळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, र्ेतवपकाींना हदिसा ८ तास िीि देण् याबाबत ि श्रीगोंदा तालुक् यातील 
िीिपुरिठा समदाबान ेि सुरळीत करण् याबाबत र्ासन स् तराि न कोिती कायगिाही करण् यात 
आली िा  येत आहे ? 
 
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) श्रीगोंदा तालुक् यातील िीि पुरिठा समदाबान ेि सुरळीत करिेबाबत महावितरिामाफग त 
पायाभूत आराखडा २ अींतगगत ३३/११ के.व् ही. नविन उपकें द्र उभारिे, उपकें द्रात अततररक् त पॉिर 
रान् सफॉमगर उभारिे, उच् चदाब ि लघुदाब िाहहनी उभारिे, निीन वितरि रोहहर बसवििे ि 
वितरि रोहहर क्षमता िाढ करिे इत् यादी काम ेप्रस् तावित करण् यात आलेली आहेत. 

___________ 
 

राज् यातील आहदवासीांच् या ववद्यालयावर आहदवासी ववभािाचेच ननयां्र ण ठेवण् यासांदभाात 
  

(१३)  ४९२ (२२-१२-२०१४).   श्री. िणपत िायिवा  (िल्याण पूवा) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील आहदिासीींच् या र्ाळा आणि विद्यालयािर आहदिासी विभागाचेच तनयींरि 
ठेिण् याचा तनिगय माहे सप् ्ेंबर, २०१३ च् या र्ेि्च् या सप् ताहात घेण् यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, यासाठी ककती निीन पदाींची आिश् यकता भासिार आहे, 
(३) ही पदे केव्हा तनमागि करण् यात येिार आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०४-२०१५) :(१), (२) ि (३) राज् यातील आहदिासीींच् या र्ाळा ि 
विद्यालयाींिर तनयींरि ठेििेबाबत हदनाींक ९ ऑक् ्ोबर, २०१४ रोिी मींरीमींडळान े घेतलेल्ह या 
तनिगयानुसार एकूि १९६१ पदे तनमागि करण् यात आलेली आहेत. 
     अपर आयुक् त नासर्क   नागपूर   अमरािती   ठािे याींचेअींतगगत सदरची िगग १ त े४ 
सींिगागतील विविध पदे सरळसेिा पररक्षा तसेच पदोन् नतीन ेभरण् याची कायगिाही सु  आहे. 
  
 

___________ 
  
 

राज् यात पोलीस अधधिा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(१४)  ५०० (२४-१२-२०१४).   श्री. िणपत िायिवा  (िल्याण पूवा), श्री. सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), प्रा. वर्ाा िायिवा  (धारावी), श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि प्श्चम), श्री. 
अननल िदम (ननफा ), श्री.हनमुांत  ोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय मखु्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील िाढत् या गुन् हयाींमुळे कायदा ि सुव् यिस् थेचा प्रश् न तनमागि झाला असताना 
त् यासाठीच् या तातडीच् या उपाययोिना करण् याकड े गहृ विभागान े दलुगक्ष केले असून राज् यात 
जिल्ह हा पोलीस प्रमखुाींनींतर दयुमयम दिागचा अगधकार असलेल्ह या अप् पर अगधक्षकाींची १४ 
जिल्ह ्याींतील तब् बल ५४ पदे तर र्हर, तालुका ि विभागाच े पयगिेक्षक अगधकारी असलेल्ह या 
सहायमयक   उप अगधक्षकाींची तब् बल ३०० पदे ररक् त  असल्ह याच ेमाहे ऑगस् ्, २०१४ मध्ये िा 
त् यासुमारास तनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास र्ासनान ेउक् त प्रकरिी कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास  विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
ऑगस््, २०१४ मध्ये अप्पर पोलीस अगधक्षक सींिगागतील ११ पदे, तसेच पोलीस उप 
अगधक्षक सहायक पोलीस आयुक्त या सींिगागतील १३७ पदे ऑगस््, २०१४ मध्ये ररक्त होती. 
त्यापैकी “पोलीस उप अगधक्षक सहायक पोलीस आयुक्त (तन:र्स्र)” या सींिगागतील सरळसेिेची 
३७ पदे भरण्याकररता महाराषर लोकसेिा आयोगास मागिीपर पाठविण्यात आले आहे. तसेच 
या सींिगागतील पदोन्नतीची पदे भरण्याची कायगिाही सु  आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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ठाणे येथील मसव्हील रुग्णालयात दा ल असलेल्या रुग्णाांना  ाििी  
रुग्णालयात स्थलाांतररत िरण्याच ेहोत असलेले प्रिार 

 

(१५)  ५०७ (२३-१२-२०१४).   श्री. िणपत िायिवा  (िल्याण पूवा), श्री. किसन िथोरे 
(मुरबा ) :   सन्माननीय सावािननि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठािे येथील ससव्हील  ग्िालयात दाखल असलेल्हया  ग्िाींना दलालाींमाफग त हदर्ाभुल क न 
खािगी  ग्िालयात स्थलाींतररत करण्याच े प्रकार मोठ्या प्रमािात होत असल्हयाच े हदनाींक ९ 
नोव्हेंबर, २०१३ च्या आसपास तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, स्थलाींतररत केलेले  ग्ि कोित्या खािगी  ग्िालयात स्थलाींतररत करण्यात 
आले, सदरील खािगी  ग्िालयाींिर ि दलालाींिर र्ासनान ेकाय कायगिाही केली, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय ? 
 

 ॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) : (१) असे प्रकार झाल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील तां्र  मश्षणण देणाऱ्या सांस्थावर ननयां्र ण ठेवण्याच्या  
दृष्ट्टीने शासनान ेआ लेली योिना 

 

(१६)  ५३९ (२२-१२-२०१४).   श्री. िणपत िायिवा  (िल्याण पूवा), श्री. सांतोर् टारफे 
(िळमनुरी), श्री. हनमुांत  ोळस (माळमशरस) :   सन्माननीय उच् च व तां्र  मश्षणण मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तींर सर्क्षि देिाऱ्या सींस्थािर तनयींरि ठेिण्याच्या दृष्ीन े र्ासनान े एक 
योिना आखली असून यापुढे तींरसर्क्षि देिाऱ्या सींस्थािर राज्य र्ासनाच े तनयींरि राहिार 
असल्हयाच ेतत्कालीन मा. उच्च आणि तींरसर्क्षि मींरी महोदयाींनी माहे िानेिारी, २०१३ मध्ये 
िा त्या समुारास िाहीर केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मींरी महोदयाींनी िाहहर केल्हयाप्रमािे राज्यातील तींरसर्क्षि सींस्थािर तनयींरि 
ठेिण्याच्या दृष्ीन े र्ासनान े कोित्या उपाययोिना केल्हया ि त्यानुसार अींमलबिाििी 
करण्यात आली आहे िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद ताव  े (०९-०४-२०१५) : (१) होय. राज्यातील तींरसर्क्षि देिाऱ्या सींस्थाींच्या प्रिेर् 
क्षमतेच्या िाढीबाबत ि तींरसर्क्षिाचा दिाग राखण्याच्या दृष्ीन े राज्य र्ासनामाफग त बहृत 
आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 
(२) तींरसर्क्षि अभ्यासक्रमाींच्या सींस्थाींना ि अजस्तत्िात असलेल्हया व्यािसातयक 
अभ्यासक्रमातील तींरसर्क्षि अभ्यासक्रमाींच्या प्रिरे् क्षमतेतील िाढ घ् याबाबतच्या प्रस्तािाींना 
मान्यता देण्याबाबतची अींमलबिाििी अणखल भारतीय तींरसर्क्षि पररषद, निी हदल्हली 
याींच्यामाफग त केली िाते. 
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     र्ैक्षणिक िषग २०१३-१४ पासून सदर बहृत आराखड्यानुसार राज्यातील निीन 
व्यािसातयक अभ्यासक्रमाींच्या सींस्था ि तींरसर्क्षि अभ्यासक्रमाींच्या प्रिेर् क्षमतेतील िाढ घ् 
याबाबतच्या प्रस्तािाींना मान्यता देण्याबाबत अणखल भारतीय तींरसर्क्षि पररषद, निी हदल्हली 
याींना विनींती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई पररसरातील वन ववभािाच्या िािेवर तारेचे िुां पन घालून झोपडयाांना सांर्षणण देण्याबाबत 
  

(१७)  ६२१ (२२-१२-२०१४).   श्री. ्ितेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळवा), श्री. किसन िथोरे 
(मुरबा ) :   सन्माननीय वन ेमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई पररसरातील िन विभागाच्या िागेिर तारेचे कुीं पन घालून झोपड्याींना सींरक्षि 
देण्याची तसचे िन विभागाच्या मोकळया िागेिर िकृ्ष लागिड करण्याची लोकप्रतततनधीींनी मा. 
मुख्यिनसींरक्षक, िनविभाग, मुींबई याींचेकड े हदनाींक २८ िून, २०१४ तसेच यापूिा िारींिार 
मागिी केलेली होती हे खरे आहे काय, 
(२) उक्त प्रश्नी आतापयांत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास उक्त प्रश्न भाग (१) मधील प्रकरिी सु  असलेली कायगिाही अद्यापी पुिग 
झालेली नसल्हयास त्याची सिगसाधारि कारिे काय आहेत तसचे िनविभागाची िागा सींरक्षक्षत 
करिे ि िकृ्ष लागिड करण्यासींदभागत आतापयांत कोिता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत 
आहे ? 
 

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (०८-०३-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) रर् यागचका क्र. ३०५/९५ मध् ये मा. उच् च न् यायालयान ेपाररत केलेल्ह या आदेर्ानुसार सींिय 
गाींधी राष रीय उद्यानाच् या हहीतील १.१.१९९५ पूिाच् या झोपडयाींच े पुनिगसन क न ि 
त् यानींतरच् या अपार झोपडयाींच ेतनष कासन क न, मोकळ्या झालेल्ह या िागेिर िनविभागामाफग त 
सन २००८ ते सन २०१३ पयांत ९० हे. के्षरात सुमारे २,०८,५०० रोपाींची लागिड करण् यात आली 
आहे. तसेच माहे िुल ै २०१४ मध् ये डॉ. नानासाहेब धमागगधकारी प्रततष ठान या सींस् थेमाफग त ि 
मेरो रेल्ह िेमाफग त १२ हे. के्षरात सुमारे १२,००० रोपाींची लागिड करण् यात आली आहे. सींिय 
गाींधी राष रीय उद्यानाच् या हीीिर ससमें् कॉ ींक्री्ची सलोह सभींत बाींधिेचे काम सु  आहे. 
आतापयांत सींिय गाींधी राष रीय उद्यानाच् या हीीिर २९.२७ कक.मी. सभींत बाींधण् यात आली आहे. 
तसेच सन २०१४ मध् ये सींियनगर येथे झोपडया तनष कासीत केलेल्ह या हीीिर तारेचे कुीं पन 
घालण् यात आले आहे. 
(३) सींिय गाींधी राष रीय उद्यानाच् या हीीिर काही हठकािी पार अततक्रमकाींच् या झोपडया 
असल्ह यान े त् याींचे पनुिगसन क न सदर िागा मोकळी होईपयांत हीीिर सभींत बाींधता आलेली 
नाही. हीीिरील सदर पार झोपड्याींचे पुनिगसन केलेनींतर त् याहठकािी ससमें् कॉ ींक्रीीं्ची सलोह 
सभींत बाींधण् यात येिार आहे. 

___________ 
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मुांबई महापामलिेच्या िामिार आस्थापनेसाठी सन २००९ मये िामिाराांची घेण्यात आलेल्या 
परर्ेषणत पास झालेल्या व प्रनत्षणा यादीवर ठेवण्यात आलेल्या पास उमेदवाराांना िामावर 

घेण्याचे आश्वासन देऊनही िामाांवर घेण्यात न आल्याबाबत 
 

(१८)  ६४४ (२३-१२-२०१४).   श्री. किसन िथोरे (मुरबा ), श्री.्ितेंद्र आव्हा  (मुांरा ा-िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेच्या कामगार आस्थापनेसाठी सन २००९ मध्ये कामगाराींच्या घेण्यात 
आलेल्हया पररके्षत पास झालेल्हया ि प्रततक्षा यादीिर ठेिण्यात आलेल्हया पास उमेदिाराींना 
कामािर घेण्याच ेआश्िासन देऊन माहे ऑगस््, २०१४ अखेर कामाींिर घेण्यात आले नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरिी र्ासनामाफग त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि तदनुसार प्रततक्षा यादीिर असलेल्हया उमेिाराींन 
तनयुक्ता देिेबाबत र्ासनाने कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीच कायगिाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) हे खरे आहे. सन २००९ रािी बहृन् मुींबई 
महानगरपासलकेतील कामगार कक्ष पररचर आया  हमाल याींची ३९१६ ररक् त पदे भरण्यासाठी 
सािगितनक ितगमानपरात िाहहरात देण् यात आली होती. सदर िाहहरातीच् या अनुषींगाने प्राप् त 
झालेल्ह या पार अिगदाराींची सन २०११ मध् य र्ारररीक चाचिी आणि लेखी परीक्षा घेण् यात येऊन 
िास् तीत िास् तीत गुि आणि ियाची ज् येष ठता या तनिडीच् या तनकषानसुार प्रिगगतनहाय 
तनिड्यादी प्रसाररत क न उमेदिाराींना तनयुक् तीसाठी बहृन् मुींबई महानगरपासलकेच् या विविध 
 ग् िालये आणि आरोग् य खात् यामध् ये पाठविण् यात आले होते. कामगाराींच् या घेण् यात आलेल्ह या 
परीके्षत उत् तीिग झालेल्ह या उमेदिाराींमधून प्रिगगतनहाय गुिित् तेनुसार ि ियाच् या ज् येष ठतेनुसार 
३९१६ उमेदिाराींना तनयुक् तीकरीता विविध खाते विभाग  ग्िालयात पाठविण् यात आले. तथावप 
उपरोक् त गुिित् ता यादीची विधीमीणा्यता सींपलेली असल्ह यामुळे सदर गुिित् ता यादी व् यपगत 
झालेली आहे. त् यामळे उिगररत उमेदिाराींचा विचार करिे बहृन् मुींबई महानगरपासलकेस र्क् य 
नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मुांबई घाटिोपर येथील िातव ीपा ा- ां ोबा टेि ीवरील रहहवाश्याांच्या पुनवासनाबाबत 
 

(१९)  ६४६ (२३-१२-२०१४).   श्री. किसन िथोरे (मुरबा ) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई घा्कोपर येथील कातिडीपाडा-खींडोबा ्ेकडीिरील रहहिार्ी पुनिगसनाच्या प्रततके्षत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ्ेकडीिरील रहहिाश्याींचे पुनिगसन करिेबाबत र्ासनाने कोिती कायगिाही 
केली िा करण्याींत येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायगिाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) घा्कोपर (प.) येथील कातिडीपाडा खींडोबा ्ेकडी हा 
भाग प्रामुख् यान ेझोपडपटीन ेव् याप् त आहे. सदर ्ेकडीच् या काही भागातून मुींबई र्हरास पािी 
पुरिठा करिा-या मुख् य प्रमखु िलिाहहन् याींपैकी एक असलेली तानसा िलिाहहनी िात आहे. 
मा.उच् च न् यायालयाच् या आदेर्ानसुार सदर िलिाहहनीच् या दोन् ही बािसू १० मी्र इतकया 
पटय्ामध् ये बागधत असिा-या झोपडीधारकाींना सन २००९-१० मध् ये नो्ीसा बिािण् यात आल्ह या 
होत् या. 
     सदर नो्ीसीींिर झोपडीधारकाींनी दाखल केलेल्ह या कागदपराींच् या आधारे ि र्ासन 
तनिगयानुसार पयागयी पुनिगसनासाठी झोपड्याींची पारता ि अपारता तनजश्चत करण्यात आली 
आहे. त् यानुसार पार झोपडीधारकाींच े पुनिगसनाच े काम बहृन् मुींबई महानगरपासलकेमाफग त सु  
आहे. 
(२) तानसा प्रकल्ह पामध् ये रहहिाश् याींचे पनुिगसनाबाबत बहृन् मुींबई महानगरपासलकेची अींततम 
्प् प् यात आली असून पार झोपडीधारकाींना पी.ए.पी. ची ताबापर देण् याच ेकाम पूिगत् िास आले 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

नवीमुांबई तसेच ठाणे ्िल््यातील महाववतरणि ून रेड ओ किक्वेन्सी मीटर बसववण्यात 
आल्यामुळे ग्राहिाांना िादा दराने येत असलेली वीि देयिे 

  

(२०)  ७१५ (२२-१२-२०१४).   श्री. मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निीमुींबई तसेच ठािे जिल्ह्यातील िीिचोरी रोखण्यासाठी लोकाींची मागिी नसतानाही 
महावितरिकडून रेडडओ किक्िेन्सी मी्र बसविण्यात आल्हयामळेु िीि मीणाहकाींना भरमसाठ 
िीि देयकाींचा भूदांड सहन करािा लागत असल्हयाने याप्रकरिी लोकप्रतततनधीींनी ि विविध 
रािकीय पक्षाींच्या नेत्याींनी माहे डडसेंबर-िानेिारी २०१३-१४ या कालािधीत महावितरिाच्या 
कायागलयािर मोचाग काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच िीि मी्र बींदच्या नािाखाली िीि मीणाहकाींना सरागस ॲिरेझ बबले पाठविली िात 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याप्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुसार चकुीचे ररडीींग दाखवििारी रेडडओ 
किक्िेन्सी मी्र बदलण्याच्या दृष्ीने कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रश ेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे. रेडडओ किक् िन् सी मी्र 
बसविण् यात आल्ह यामळेु िीि मीणाहकाींना भरमसाठ िीि देयकाींचा भूदांड सहन करािा लागत 
नसून निी मुींबई तसेच ठािे जिल्ह ्यातील िार्ी मींडळाींतगगत ऐरोली, ठािे मींडळातींगगत ठाि े
विभाग, कल्ह याि १ मींडळाींतगगत डोंबबिली विभाग येथ ेआर.एफ सम्र बसविण् यात आल्ह यान े
मीणाहक तक्रारीींबाबत सन २०१३-१४ या कालािधीत मोच ेकाढण् यात आले होते. 
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(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

मुांबई महापामलिेने पाणी बबल थिववणाऱ्या  ाििी व सरिारी  
थिबािीदाराांची नाव ेिाहीर िेल्याबाबत 

  

(२१)  ७७८ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुभार् उफा  पांड तशेठ पाटील (अमलबाि), श्री. धैयाशील 
पाटील (पेण) :   सन्माननीय मखु्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापासलकेने पािी बबलाची रक्कम थकवििाऱ्या थकबाकीदाराींना सू् देण्यासाठी 
महापासलकेन ेअभय योिना सुरू केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेअींतगगत ककती थकबाकीदाराींना ककती रकमेची सू् हदली, त्यामुळे 
ककती थकबाकी िसलू करण्यात आली, 
(३) अद्यापही खािगी ि सरकारी थकबाकीदाराींकड े ककती रकमेची थकबाकी िसूल होण्याची 
आहे, 
(४) थकबाकी िसुलीबाबत कोिती कायगिाही करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) होय, हे अींर्तः खरे आहे. बहृन् मुींबई 
महानगरपासलकेन े पािी बबलाच् या थकबाकीचा मोठ्या प्रमािािर भरिा करण् यास प्रोत् साहन 
देण् यासाठी अततररक् त आकाराची (दींड) रक् कम माफ करिारी अभय योिना हदनाींक 
१६.०६.२०१४ ते हदनाींक २१.११.२०१४ या काळात राबविली होती. 
(२) अभय योनिेअींतगगत ८६,८१५ िलदेयक मीणाहकाींनी या योिनेचा लाभ घेताल. अभय 
योिनेच् या काळात  .२३४.८७ को्ी रकमेच् या िलदेयकाींची िसलुी झाली त् यातील  .१६४.५५ 
को्ी एिढ्या रकमेची प्रत् यक्ष िसुली झाली ि  पये ७०.३२ को्ी एिढ्या रकमेचा अततररक् त 
आकार बहृन् मुींबई महानगरपासलकेमाफग त माफ करण् यात आला. 
(३) हदनाींक ३१.१२.२०१४ रोिी दींडाच् या रकमसेह खािगी थकबाकीदाराींकड े .७१०.१७ को्ी ि 
सरकारी थकबाकीदाराींकडके  .३९१.३९ को्ी इतकी थकबाकी आहे. 
(४) सिग थकबाकीदाराींना िलदेयकामध् येच बबलाचा भरिा विहहत कालािधीत करण् यासींबींधी 
सूचना हदल्ह या िातात ि त् यानुसार पूतगता न झाल्ह यास थकबाकीदाराींच् या िलिोडण् या 
महानगरपासलकेतफे तनयमानसुार खींडीत केल्ह या िातात. 

___________ 
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धुळे आणण नांदरूबार ्िल् ्यातील नदीच् या िाठावरील िावाांमधील  
ग्रामीण रस्त्याांना पावसाळ्यात त  ेिात असल् याबाबत 

  

(२२)  ८११ (२२-१२-२०१४).   श्री. ियिुमार रावल (मशांद े ा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे आणि नींदरूबार जिल्ह ्यातील नदीच् या काठािरील गािाींमध् ये असिा-या काळी 
मातीमध् ये तयार करण् यात आलेले गामीि रस् ते पािसाळ्यात तड े िात असल्ह यामळेु नदी 
काठािर रस् त् याींचा प्रश् न दर िषा उ्भवित असतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त रस्त्याींसाठी स् व् ातींर अींदािपरक तयार क न काळ्या मातीमध् ये ्ीकाि 
धरतील असे रस् ते तयार करण् याची गरि असताींना मार सिगच रस् त् याींना सारखेच तनकष लािून 
रस् ते तयार करण् यात येत असल्ह यामुळे धुळे आणि नींदरूबार जिल्ह ्यात रस् त् याींची दरुािस् था होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त रस् त् याबाबतीत र्ासनान े काय कायगिाही केली आहे िा करण् यात येत  
आहे ? 
 

श्रीमती पांििा मुां  े(२४-०३-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
(३) सींपूिग राज् यामध् ये जिल्ह हा पररषदाींच् या अखत् याररतील मीणामीि मागग ि इतर जिल्ह हा मागग 
रस् त् याींची एकूि लाींबी २.३६.००० कक.मी. इतकी असून सदर रस् त् याींच् या द ुस् तीसाठी र्ासनाकड े
उपलब् ध असलेल्ह या तनधीच ेिा्प रस् त् याच् या लाींबीच् या प्रमािात करण् यात येत.े 
     धुळे जिल्ह हा पररषदे अींतगगत मीणामीि मागग ि इतर जिल्ह हा मागग रस् त् याींची एकूि लाींबी 
४८५४.८० कक.मी. आहे. रस् ते ि पूल द ुस् ती ि परीक्षि या कायगक्रमाअींतगगत सन २०१३-१४ ते 
२०१४-१५ मध् ये  . ५७७.०१ लक्ष तनधी वितरीत करण् यात आला आहे. तर तेराव् या वित् त 
आयोगाअींतगगत सन २०१३-१४ मध् ये धुळे जिल्ह हा पररषदेस  . १५४.२६ लक्ष तनधी वितरीत 
करण् यात आला असून सन २०१४-१५ अींतगगत  . १६४.०० लक्ष तनधी वितरीत करण् यात आला 
आहे. सन २०१३-१४ मध् ये पुरहानी कायगक्रमाअींतगगत  . ६७५.०० लक्ष तनधी वितरीत करण् यात 
आला आहे. 
     नींदरूबार जिल्ह हा पररषदेअींतगगत मीणामीि मागग ि इतर जिल्ह हा मागग रस् त् याींची एकूि लाींबी 
५२८०.४६ कक.मी. आहे. रस् त ेि पलू द ुस् ती ि परीरक्षि या कायगक्रमाअींतगगत सन २०१३-१४ त े
२०१४-१५ मध् ये  . ६४३.०४ लक्ष तनधी वितरीत करण् यात आला आहे. तर तेराव् या वित् त 
आयोगाअींतगगत सन २०१३-१४ मध् ये नींदरूबार जिल्ह हा पररषदेस  . १६७.८१ लक्ष तनधी वितरीत 
करण् यात आला असून सन २०१४-१५ अींतगगत  . १७८.०० लक्ष तनधी वितरीत करण् यात आला 
आहे. सन २०१३-१४ मध् ये पुरहानी कायगक्रमाअींतगगत  . ६२६.५० लक्ष तनधी वितरीत करण् यात 
आला आहे. 
     जिल्ह हा पररषदाींना विविध योिनाींमधून प्राप् त तनधी ि तनकषाच् या अगधनतेने प्राथम् य 
क्रमानुसार रस् त् याींची कामे करण् याचे जिल्ह हा पररषदाींच ेतनयोिन आहे. 

___________ 
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 ोपोली शहरालित असणा-या साििाव-अ ोशी औद्योधिि वसाहतीमधील  
ि  वाहन वाहतुिीमळेु रस् त् याांची झालेली दरुवस् था 

  

(२३)  ८२७ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुरेश ला  (ििात), श्री. किसन िथोरे (मुरबा ), श्री. ्ितेंद्र 
आव् हा  (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम विळून) मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खोपोली र्हरालगत असिा-या सािगाि-अडोर्ी औद्योगगक िसाहतीमधील िड िाहन 
िाहतुकीमळेु रस् त् याींची मोठ्या प्रमािात दरुिस् था झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर रस् त् याची पाहिी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, पाहिीचे तनष कषग काय आहेत ि तदनुसार रस् त् याची द ुस् ती करिेबाबत कोिती 
कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) 
       अततअििड िाहतुकीमुळे ि अततिषृ्ीमळेु  सदर रस्त्यािर काही हठकािी खड्ड ेपडले 
होते. सदर खराब झालेला भाग द ुस्त क न घेण्यात आला आहे. सद्य जस्थतीत रस्ता 
िाहतुकीस सुजस्थतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  
पाली भुनतवली (ता.ििात, ्ि.रायि )धरणाचे िाम ननधी अभावी अपूणाावस्थेत असल्याबाबत 

  

(२४)  ८२९ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुरेश ला  (ििात), श्री. किसन िथोरे (मुरबा ), श्री. ्ितेंद्र 
आव् हा  (मुांरा ा िळवा) :  सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जिल्ह ्यातील किगत तालुक् यातील पाली भुततिली धरिाचे काम तनधी अभािी 
रखडले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कालव् यासाठी िसमन भसूींपादन कायगिाही केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर धरिाला तनधी न देण् याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल्ह यास, तसेच तनधी देऊन धरिाच ेकाम तातडीन ेकरिेबाबत कोिती कायगिाही केली 
िा करण् याींत येत आहे, 
(५) असल्ह यास, धरिामध् ये पािीसाठा असून िनतेची वपण् याच् या पाण् यासाठी ि र्तेीसाठी 
होिारी गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. धिरीर् महािन (१७-०३-२०१५) : (१) नाही. 
    पाली - भुततिली धरिाचे काम बहुताींर्ी पुिग झाले आहे. 
(२) कालव् यासाठी भूसींपादन कायगिाही प्रगतीपथािर आहे. 
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(३), (४), (५) ि (६) प्रकल्ह पाच् या कामासाठी सन २००८-०९ पासून सन २०१३-१४ पयांत तनधी 
सलगपिे उपलब् ध होत असून तनधी उपलब् धतेनुसार पुढील २ िषागत धरिाचे काम पूिग 
करण् याचे तनयोिन आहे. तसेच मागिीच् या प्रमािात वपण् यासाठी पािी सोडण् यात येत असून 
कालव् याचे काम पूिग झाल्ह यानींतर र्ेतीसाठी पािी सोडण् याच ेतनयोिन आहे. 

___________ 
  

िळांबोली (ता.पनवले, ्ि.रायि ) येथील राष्ट्रीय महामािा-४ वरील  
मॅि ोनाल्  िवळ पाकििं िमळेु होणारे अपघात 

  

(२५)  ८६४ (२२-१२-२०१४).   श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय सावािननि 
बाांधिाम (सावािननि उपक्रम विळून) मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कळींबोली (ता.पनिले, जि.रायगड) येथील राषरीय महामागग-४ िरील मॅकडोनाल्हड 
ििळ बेकायदेर्ीरररत्या पाककां ग करिाऱ्या िाहनाींमळेु होिाऱ्या अपघातात मोठ्या प्रमािात 
होिारी जििीत ि वित्त हानी ्ाळण्यासाठी उक्त हठकािी प्रिार्ाींसाठी बस थाींबा बाींधण्याची 
मागिी स्थातनक लोकप्रतततनधी याींनी माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान तत्कालीन 
सािगितनक बाींधकाम मींरी याींना तनिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त हठकािी अनगधकृतपिे िाहन े उभी क न प्रिार्ाींचे िीि धोक्यात 
घालिाऱ्या िाहनचालकाींिर कोिती कारिाई केली तसेच नविन बस थाींबा तनमागि करण्याबाबत 
र्ासनाने कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-०४-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
      तथावप या हठकािी निीन बस थाींबा बाींधण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेहातीव (ता.सांिमनेर, ्ि.रत् नाधिरी) येथील अांिणवा ीतील इमारतीला  
महाववतरणाने वीि मीटर नसताना वीि देयिे हदल्याबाबत 

  

(२६)  ९१८ (१५-०१-२०१५).   श्री. सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौि ेहातीि (ता.सींगमनेर, जि.रत् नागगरी) येथील अींगििाडीतील इमारतीला महावितरिाचा 
िीि मी्र नसताना महावितरिाने १ हिार ७०  पयाच ेिीिदेयके हदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरिी र्ासनामाफग त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकर्ी काय आढळून आले ि तदनुसार विद्युत मी्र नसताना िीि देयके 
पाठवििा-या महावितरि अगधका-याींिर कोिती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
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(४) अद्याप कोितीच कारिाई केली नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) ि (३) चौकर्ीमध् ये िीि पुरिठा न करता िीि देयक देिा-या र्ाखा अगधकारी ि   
कमगचा-याींिर सर्स् तभींगाची कायगिाही चालू आहे. तसेच सदर मीणाहकाला हदलेले चुकीच ेबील री 
करण् याची कायगिाही केलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मौि ेमशलाा नेमाने (ता. ामिाांव,्ि.बुलढाणा) येथील ननळ्या पट्या ाली  
येणाऱ्या पुरग्रस्त घराांचे पुनवासन िरणेबाबत 

  

(२७)  ९२४ (२३-१२-२०१४).   श्री. आिाश फुां  िर ( ामिाांव) :   सन्माननीय मदत व 
पुनवासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे सर्ला नेमाने (ता. खामगाींि जि.बुलढािा) येथील नदी पारातील पािी हे सन २००५-
२००६ च् या अततिषृ ्ीमुळे गािातील लोकाींच् या घरात सर् न त् याींच् या जिवितास धोका तनमागि 
झाला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, तत् कालीन राज् यमींरी महोदय डॉ. रािेंद्र सर्ींगिे याींनी पूरमीणस् त गािाींची पाहिी 
क न जिल्ह हागधका-याींची तातडीने बैठक बोलािून पूरमीणस् त भागाचे लिकरच पुनिगसन क  अस े
आश् िासन हदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदरहू गािाचे पनुिगसन न झाल्ह यामळेु या गािातील महहला ि पु ष हदनाींक २४ 
िानेिारी, २०११ रोिी खामगाींि येथील उवप िभागीय अगधकारी कायागलयासमोर उपोषिाला 
बसले होत,े त् यािेळेस तत् कालीन उप विभागीय अगधकारी याींनी सदर पुरमीणस् त भागाच ेतात् काळ 
पुनिगसन क न देण् यात येईल अस ेआश् िासन हदले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सर्ला नेमाने या गािाींतील पुरमीणस् त भागाच े तात् काळ पुनगिसन करण् याबाबत 
पुढील कारिाई करिेसींदभागत सींबींगधताींना आदेर् देिार आहेत काय ? 
 

श्री. एिनाथराव   से (२१-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
     त् यािेळी उपविभागीय अगधकारी खामगाींि याींनी तोंडी आश् िासन हदले होते. 
(४) राज् यातील पुरामुळे बाधीत झालेल्ह या गािाींच ेपुनिगसनाच ेसिांकष धोरि ठरविण् याच ेकाम 
र्ासन स् तराि न प्रगतीपथािर आहे. 
  

___________ 
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 ामिाांव (्ि.बुल ाणा) येथ ेबसववण् यात येणा-या ननिृष्ट् ट दिााचे  
 ी.पी. रान् सफामार व ममटर बाबत 

  

(२८)  ९२५ (२२-१२-२०१४).   श्री. आिाश फुां  िर ( ामिाांव) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (जि.बुलडािा) येथ े विि वितरि कीं पनीद्िारे सन २०१२-२०१३ ि सन २०१३-
२०१४ मध् ये ककती डी.पी. ि रान् सफामगर बसविण् यात आले, 
(२) असल्हयास, त् यापैकी िळालेल्ह या डड.पी. ि रान् सफामगरची सींख् या ककती, 
(३) असल्ह यास, डी.पी., रान् सफामगर ि र्ेतक-याींना वितरीत करण्यात येिारे सम्र कोित् या 
कीं पनीच ेआहेत, 
(४) असल्ह यास, तनकृष ् दिागच् या डड.पी, रान् सफामगर ि नविन सम्र वितरीत करिा-या 
सींबींगधत कीं पन् याींना काळया यादीत ्ाकिे तसेच फसििूकीबाबत कोिती कारिाई करण्यात 
आली िा येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रश ेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) खामगाींि जि.बलुडािा येथ ेिषग २०१२-१३ मध् ये 
११७ रान् सफामगर (डी.पी) ि िषग २०१३-१४ मध् ये ५१ रान् सफामगर (डी.पी) बसविण् यात आले. 
(२) यापैकी िषग २०१२-१३ मध् ये ९ ि २०१३-१४ मध् ये ७ रान् सफामगर (डी.पी.) नाद ुस् त झाले. 
सदर रान् सफामगर (डड.पी.) हमी कालािधीमध् ये असल्ह यामळेु तनयमानुसार सींबींगधत कीं पनीकडून 
मोफत द ुस् त क न घेण् यात आलेले आहेत. 
(३) रान् सफामगर (डी.पी.) हे वििय इलेक् रीकल्ह स, हैद्राबाद ि कॉ्सन प्रायव् हे् सल. आमीणा या 
कीं पनीचे आहेत. र्ेतक-याींना कृषीपींपाकरीता बसविण् यात आलेले सम्र िीनस पॉिर 
इन् िास् रक् चर सल.हररद्िार, एल.अणॅ् ड ्ी. सल. मैसूर ि र्ेनिेन कैफा ्ेक् नालॉली सल. सेनझने 
कीं पनीच ेआहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. हमी कालािधीमधील नाद ुस् त रॉन् सफामगर (डी.पी.) ि मी्र, 
सींबींगधत कीं पनीकडून द ुस् त क न घेण् यात आले असल्ह यान ेकारिाई करिे आिश् यक नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

मौि ेहदवठाणा, (ता. ामिाांव, ्ि.बुलढाणा) येथील िममन  
बािारभावाप्रमाणे  रेदी िरण्याबाबत 

  

(२९)  ९४० (२२-१२-२०१४).   श्री. आिाश फुां  िर ( ामिाांव) :   सन्माननीय महसलू मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि, तालुक्यातील (जि.बुलढािा) तनमकिळा सर्िारात ज्ञानगींगा नदीिर तनम्न 
ज्ञानगींगा लघ ुप्रकल्हप नािाचे छो्े धरि बाींधण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या धरिासाठी तनमकिळा, काळेगाींि, हदिठािा ि ििाग येथील र्ेतक-याींची 
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िसमन सींपाहदत करण्यात आली असून आतापयांत प्रकल्हपासाठी बागधत के्षरापैकी १२७ हेक््र 
िसमन पा्बींधारे विभागाने सरळ खरेदी क न सींपाहदत केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदरहू प्रकल्हपामध्ये बागधत होिाऱ्या ४ गािाींची र्ेतिमीन बािारभािाप्रमाि े
(सुमारे १० लाख  पये ककीं मतीने) सरळ खरेदी व्यिहारान ेसींपाहदत करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, हदिठािा येथील र्ेतकऱ्याींच्या र्ेतिसमनीचे भ-ूसींपादन बािारभािाप्रमाि ेसरळ 
खरेदी करण्याबाबत र्ासनान ेमींिरुी हदलेली असताींनाही अद्यापपयांत या गाींिातील र्ेतिसमन 
सींपहदत केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, या गाींिातील र्ेतिसमनीचे सींपादन िुन्या भ-ूसींपादन कायद्याप्रमाि ेसींपाहदत 
करण्याचा प्रस्ताि जिल्हहागधकाऱ्याींनी र्ासनाकड ेसादर केल्हयामुळे या गाींिातील भ-ूसींपादनाची 
प्रकक्रया बींद असल्हयामुळे प्रकल्हपाच ेकामही बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(६) असल्हयास, मौि े हदिठािा या गाींिातील र्ेतिसमन बािारभािाप्रमाि े सरळ खरेदी 
करण्याबाबत तसेच र्ेतकऱ्याींना मोबदला देण्याबाबत र्ासन कोिती ठोस उपाय योिना 
करिार आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव   से (१७-०४-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींर्तः खरे आहे. मौि काळेगाींि तनमकिळा ि रोहिा येथील एकूि १२७.७६ हे िमीन 
सरळ खरेदी केलेली आहे. 
(३) खरे आहे. िसमनीच् या सरळ खरेदीच् या सरासरी दर  .९.६२ लाख एिढा आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
     हदिठािा येथील र्ेतक-याींनी र्ेत िमीनीचे भूसींपादन निीन कायद्यानसुार मोबदला 
देऊन करण् याबाबत अिग हदल्ह यामळेु ि नविन भूसींपादन कायद्याप्रमािे मोबदला देण् याचे अींततम 
र्ासन रािपर  हदनाींक १३.०८.२०१४ रोिी प्राप् त झाल्ह यामुळे सरळ खरेदीन े िसमन घेता 
आलेली नाही. 
(५) हदिठािा गािची िसमन बडुीत के्षराच् या र्ेि्च् या भागात आहे. सद्यःजस्थतीत सदर 
िसमनीची आिश् यकता नाही. भविष यात काही र्ेतक-याींनी सरळ खरेदी पध् दतीन े िसमन 
देण् यास नकार हदल्ह यास प्रकल्ह पाच् या कामात अडथळा येऊ नये ि भूसींपादन अगधतनयमाींतगगत 
करता याि ेया साठी भूसींपादन प्रस् ताि जिल्ह हागधकारी, बुलढािा याींना सादर करण् यात आलेला 
आहे. सद्यःजस्थतीत सदर प्रस् तािाची कलम ९ ची कायगिाही प्रगतीपथािर आहे. सुधारीत 
प्रर्ासकीय मान् यतअेभािी काम बींद करण् यात आले होते. तथावप महाराष र र्ासन पर 
क्र.सींकीिग-२०१४/६९ प्र.क्र.९६/२०१४ मध् यम प्रकल्ह प, हदनाींक ०७.०८.२०१४ अन् िये सधुारीत 
प्रर्ासकीय मान् यतेच् या मयागदेत उपलब् ध असलेला तनधी खचग करण् याची परिानगी हदली 
असल्ह यामळेु प्रकल्ह पाच ेकाम प्रगतीपथािर आहे. 
(६) हदिठािा येथील भूसींपादन प्रस् तािाची कलम-६ प्रससध् द करण् यात आली असून कलम-९ ची 
कायगिाही जिल्ह हागधकारी, बुलढािा याींच् या माफग त प्रगतीपथािर आहे. 

___________ 
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मोहेाळ तालुक्यात िाव तांटामुक्ती अमभयान यशस्वीररत्या राबववण्याबाबत 
  

(३०)  ९४२ (२२-१२-२०१४).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. ्ितेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळवा) :   
सन्माननीय मखु्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्ाींतता नाींदािी म्हिून र्ासनान ेतीं्ामुक्त्ती असभयान सु  केले असताींना मोहेाळ 
तालुक्यात गाि तीं्ामकु्त्ती असभयान योग्यप्रकारे न राबविता पोलीसाींमाफग त गुन्हे दाखल 
करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मोहेाळ तालुक्यात गाि तीं्ामुक्ती असभयान यर्स्िीररत्या राबविण्यात याि े
म्हिून र्ासनान ेकोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायगिाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२०-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     कफयागदीन ेहदलेल्हया कफयागदी ि न गुन््याच ेस्ि प ि कारि पाहून गुन्हे दाखल करण्यात 
येतात. 
(२) मोहोळ पोलीस ठािअेींतगगत सन २००७ ते आितागायत एकूि ४८ गािे तीं्ामुक्त करण्यात 
आली आहेत. सदरची गािे तीं्ामुक्त करिेकररता गािभे्ी दरम्यान मागगदर्गन करिेकररता 
उपविभागीय पोलीस अगधकारी सोलापूर, पोलीस तनरीक्षक मोहोळ पोलीस ठाि े तसचे 
त्याींचेकडील दयुमयम अगधकारी बी् अींमलदार याींना िळेोिळी मागगदर्गन करण्यात येते. तसेच 
पोलीस कमगचारी याींचे पथकामाफग त गचररथातून दौरे क न “सातासमुद्रापलीकड ेतीं्ामुक्ती” या 
नाट्यप्रयोगातून प्रबोधन, प्रचार ि प्रससध्दीद्िारे िास्तीत िास्त गाि े तीं्ामुक्त करण्यासाठी 
प्रयत्न करण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

सोलापूर ववद्यावपठातील मश्षणिेत्तर पदाच्या भरती प्रकक्रया व ननव  प्रकक्रयेच्या सांदभाात 
  

(३१)  ९५३ (२२-१२-२०१४).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. बबनराव मशांदे (माढा),       
श्री. ्ितेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तां्र  मश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर विद्यावपठातील सर्क्षकेत्तर पदाच्या भरती प्रकक्रया ि तनिड प्रकक्रयेच्या सींदभागत 
प्राप्त झालेल्हया तक्रारीनुसार चौकर्ी करण्यासाठी र्ासनाने हदनाींक २८ म,े २०१४ रोिी दसुरी 
चार सदस्यीय ससमती नेमून एक महहन्यात अहिाल सादर करण्याबाबतच ेआदेर् हदले होत े
परींतु सदरचे आदेर् देऊन पाच महहन्याींचा कालािधी लो्ूनही सदर ससमतीकडून अहिाल प्राप्त 
झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्रमाि सींहहता, १९८४ ही तनयमािली हदनाींक २० मे, २०१० रोिीच्या र्ासन 
तनिगयानुसार सोलापूर विद्यावपठातील कमगचारी तनिड योग्य ककीं िा अयोग्य याबाबत उमेदिार 
तनहाय स्पष् सर्फारर्ी कराव्यात अस ेआदेर् ससमतीला हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत र्ासनान ेचौकर्ी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले ि त्यानुषींगाने कोिती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद ताव  े(०८-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) प्रमािसींहहता तनयम, १९८४, भरती प्रकक्रया ि तनिड प्रकक्रयेच्या अनुषींगाने र्ासनान े
िेळोिेळी तनगगसमत केलेले आदेर्, तनयम, वितनयम, इ.मधील तरतुदी विचारात घेऊन 
विद्यापीठातील कमगचारी तनिड योग्य ककीं िा अयोग्य याबाबत अमेदिार तनहाय स्पष् सर्फारर्ी 
कराव्यात, असे तनदेर् ससमतीला देण्यात आलेले आहेत. 
(३), (४) ि (५) चौकर्ी ससमतीची कायगिाही सु  असून अहिाल प्राप्त करण्यासाठी ससमतीकड े
पाठपुरिा सु  आहे. 

___________ 
  
मुांबईतील अांधेरी (पूवा) मरोळ येथ ेिरीब रुग्णासाठी ििा रोि रुग्णालयाचा लाभ ममळण्यािररता 

सदरहू रुग्णालयाचे बाांधिाम तात ीने पूणा िरण्याबाबत 
  

(३२)  ९६९ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई, अींधेरी पूिग येथील मरोळ येथ े गरीब  ग्िासाठी ककग रोग  ग्िालयासाठी राखीि 
भूखींडािर महानगरपासलकेने सन १९९९ मध्ये सु िात क न समुारे ३५ को्ी  पये खचग 
करण्यात येिून सध्या  ग्िालयाचे बाींधकाम थाींबविण्यात आल्हयामुळे गरीबाींचे ककग रोग 
 ग्िालयाच ेस्िप्नच ेराहहल्हयान ेत्याींच्यात तीव्र नारािी पसरलेली असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर २०१४ 
रोिी िा त्या सुमारास तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, गरीब  ग्िाींना या ककग रोग  ग्िालयाचा लाभ समळण्याकररता सदरहू 
 ग्िालयाचे बाींधकाम तातडीन ेपिूग करण्याबाबत र्ासनान ेकोिती तातडीची कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायगिाही करण्यात आली नसल्हयास, त्यामागील विलींबाची कारिे काय 
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) :(१) ि (२) मुींबईतील मरोळ अींधेरी (पूिग) येथील भखुींड हा 
 ग् िालय या सािगितनक उीीष ्ाींकरीता आरक्षक्षत आहे. सदर  ग् िालयाकररता आरक्षक्षत 
असलेल्ह या भूभागािर महानगरपासलकेने ककग रोग  ग् िालय म् हिून विकससत करण् यासाठी 
कीं रा्दार माफग त महानगरपासलकेच् या तनधीतनू  ग् िालयाची इमारत ि त् या अनुषींगान ेलागि-
या इतर इमारती म् हििेच डॉक् ्राींकररता तनिासस् थान,े पररचाररकाींकररता िसततगहृ, कमगचारी 
तनिासस् थान े इत् यादीींचे बाींधकाम करण् याकररता महानगरपासलकेन ेमे.गॅमन इींडडया सल. ि मे. 
युतन्ी कन् स् रक् र्न या दोन कीं रा्दाराींची नेमिूक क न त् याींना ३०.०९.१९९८ रोिी कायागदेर् 
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देण् यात आले. सदर दोन कीं रा्दाराींनी सदर कामासाठी एकूि अींदाि े  पये ३५.०० को्ी 
ककीं मतीचे २६९९० चौ.मी. बाींधकाम हदनाींक ३०.०४.२००१ पयांत केले. तथावप पुढे आगथगक 
चिचिीमुळे सदर  ग् िालयािर अगधक दातयत् ि न घेता अपूिग अिस् थेत असलेल्ह या 
 ग् िालयाच ेि त् या अनुषींगाने लागिा-या इतर इमारतीींच ेउिगररत बाींधकामे खासगी सींस् थेद्िारे 
पूिग क न त् यात अत् याधुतनक सेिाींनी युक् त  गिालय बाींधनू चालविण् याबाबतचा तनिगय 
महापासलका प्रर्ासनाने घेतला. त् या अनुषींगाने खािगी सींस् था ि उद्योिकाींमाफग त प्रकल्ह प पूिग 
करण् याकररता ि पुढे चालविण् यासाठी सािगितनक खािगी सहभाग तत् िािर सन २००२-०३ च् या 
सुमारास तनविदा मागविण् यात आली. सदर तनविदेत  ग् िालयात आगथगकदृष ट्या मागासलेल्ह या 
िगागसाठी, आिी ि मािी महानगरपासलका कमगचारी ि नगरसेिक ्या सिाांसाठी समळून एकूि 
२० ्क् के खा्ा राखीि ठेिण् याबाबतची तरतूद करण् यात आली होती. त् या अनुषींगान े
महापासलका प्रर्ासनाने मे.सेव् हन हहल हेल्ह थकेअर प्रा.सल. ्या खािगी सींस् थेची तनिड केली. 
सदर सींस् थेद्िारे अत् याधुतनक सिेाींनी युक् त  ग् िालयाचे बाींधकाम पूिग क न नागरीकाींच् या 
सेिेसाठी िषग २०१० च् या समुारास उपलब् ध पूिग क न सदर  ग् िालय कायगरत करण् यात आले 
सदर  ग् िालयात आगथगकदृष ट्या मागासलेल्ह या िगागसाठी, आिी ि मािी महानगरपासलका 
कमगचारी ि नगरसेिक या सिाांसाठी समळून एकूि २० ्क् के खा्ा राखीि ठेिण् यात आलेल्ह या 
आहेत. बहृन् मुींबई महानगरपासलका सुधार ससमतीच् या हदनाींक २९.०१.२००४ चा ठराि ि 
महानगरपासलकेच् या हदनाींक १२.२.२००४ च् या ठरािान् िये मान् यता समळालेल्ह या अ्ी ि 
र्तानुसार सेव् हन हहल्ह स  ग् िालयाच् या व् यिस् थापन करताींना  ग् िालयाच् या सिग विभागाींच् या 
एकूि खा्ाींपैकी २० ्क् के खा्ा महानगरपासलकेच् या  ग् िाींकररता राखीि ठेिण् याची यींरिा ि 
त् याबाबतच् या धोरिाींची पारदर्गक अींमलबिाििी करण् याकररता हदनाींक १३.१२.२०१३ रोिी 
सेव् हन हहल्ह स प्रा.सल. ि बहृन् मुींबई महानगरपासलका याींच् यात एक सामींिस् य करार करण् यात 
आला. 
     अींधेरी मरोळ मुींबई येथील सेव् हन हहल्ह स हे १५०० खा्ाींच े  ग् िालय आहे. बहृन् मुींबई 
महानगरपासलकेर्ी झालेल्ह या सामींिस् य (एम.ओ.यु.) यापकैी २० ्क् के खा्ा महानगरपासलका 
 ग् िाींसाठी राखीि ठेििे बींधनकारक आहे. सध् या या  गिालयात ३२२  ग् िर्यमया कायगरत 
आहेत. त् यापकैी ५५ खा्ा अततदक्षता विभागात आहेत. या खा्ाींपकैी एकूि ६५ खा्ा (त् यापैकी 
११ खा्ा  अततदक्षता  ग् िर्यमया) महापासलका  ग् िाींसाठी राखीि आहेत. सदर  ग् िालयात 
उपलब् ध असलेल्ह या सेिा सुविधाींमध् ये सी.्ी.स् कॅन   एम.आर.आय. स् कॅन   ककग रोग गचकीत् सा 
सेिा   दयदयरोग गचकीत् सा डायलेससस इ. चा समािेर् आहे. तसचे रािीि गाींधी िीिनदायी 
आरोग् य योिनाींतगगत  गिाींना दाखल क न उपचार करण् यात येतात. सामींिस् य करारातील 
अ्ी ि र्तानुसार सदर  ग् िालयात महापासलकेच् या  ग् िाींमध् ये वपिळे नाररींगी 
सर्धापबरकाधारक आिी ि मािी महापासलका कमगचारी ि त् याींच े अिलींबबत, महापासलकेच् या 
 ग् िालयातून पाठविलेले सिग  ग् ि, महापासलका सदस् य ि त् याींच े अिलींबबत याींचा समािेर् 
होतो. अर्ा  ग् िाींना दाखल क न त् याींच् यािर उपचार करिे बींधनकारक आहे. 
     सामींिस् य करारातील अ्ी ि र्ततींचच े पूिगतः पालन व् हाि े यािर देखरेख ि तनयींरि 
ठेिण् यासाठी महापासलकेकडून विर्षे कायग अगधकारी याींची नेमिूक करण् यात आली आहे. सदर 
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विर्ेष कायग अगधकारी दररोि  ग् िालयात हिर असतात ि महापासलकेचे  ग् ि म् हिून सेव् हन 
हहल्ह स  ग् िालयात उपचारासाठी येिा-या  ग् िाींच् या समस् याींचे तनराकरि करतात. सदर विर्ेष 
कायग अगधकारी याींच् यािर िैद्यकीय अधीक्षक  प्रमुख िैद्यकीय अगधकारी ि खाते प्रमखु 
(माध् यसमक आरोग् य सेिा) याींचे पयागिेक्षि असत.े 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

ववववध सहिारी िामाांसाठी लािणा-या दस् त वविाांच ेनोटरीबाबत 
  

(३३)  १०२१ (२२-१२-२०१४).   श्री. छिन भिुबळ (येवला) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विविध सहकारी कामाींसाठी लागिा-या दस् त ऐििाींच े नो्रीकडून अथिा रािपबरत 
अगधका-याकडून साक्षाींकन क न घेण् याऐििी अिगदारान े अर्ा दस् ताऐििाींच े स् िसाक्षाींकन 
करण् याच् या पध् दतीस प्रोत्साहन देण् याची कें द्र र्ासनान े राज् य र्ासनाला सचूना केल्ह याच ेमाहे 
नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये िा त् यादरम् यान तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, कें द्र र्ासनाच् या सर्फारर्ीनुसार राज् य र्ासनाकडून उक् त प्रकरिी कोिती 
कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीही कायगिाही केलेली नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२४-०४-२०१५) : (१) ि (२) र्ासकीय सोयी  सुविधाींकररता र्पथ 
पराऐििी स् ि घोषिापर ि कागदपराींच् या साक्षाींककत प्रतीऐििी स् िसाक्षाींककत प्रती 
स् िीकारण् याबाबत र्ासन तनिगय क्रमाींक प्रसुधा १६१४ ३४५ प्र.क्र.७१ १८-अ, हदनाींक ०९ माचग, 
२०१५ तनगगसमत करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

ममदापुर (ता. येवला, ्ि.नामशि) येथील मळेाच् या बांधा-याचा प्रस् ताव  
सधचव सममतीच् या मान् यतेसाठी प्रलांबबत असल् याबाबत 

  

(३४)  १०२६ (१५-०१-२०१५).   श्री. छिन भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय िलसांधारण मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला तालुक् यातील (जि.नासर्क) ममदापुर येथील मेळाच् या बींधा-याचा प्रस् ताि सगचि 
ससमतीच् या मान् यतेसाठी प्रलींबबत असल्ह याच े माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये िा त् या दरम् यान 
तनदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदर प्रस् तािािर र्ासनामाफग त कोिती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीही कायगिाही केलेली नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुां  े(२३-०३-२०१५) : (१) ि (२)  नाही. 
       मुख् य असभयींता, लघ ु ससींचन (िलसींधारि) महाराष र राज् य, पुिे याींच े हदनाींक 
०९/१२/२०१४ च् या परान् िये अहिाल र्ासनास सादर झाले आहेत. त् यािर र्ासनाचे हदनाींक 
१७/१२/२०१४ रोिीच् या परान् िये उपजस्थत केलेल्ह या र्-ेयाींची पूतगता विभागीय स् तरािर प्रगती 
पथािर आहे. िन के्षराची सींयुक् त मोििी झालेली असून अहिाल िन विभागाकडून अद्याप 
अप्राप् त आहे. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

आिामी मसांहस् थ िुां भमेळ्याला नािरीिाांना वपण् यासाठी आरषित्षणत िेलेलें पाणी निर 
्िल् ्यातील री बीच् या मसांचनासाठी सो ण् यात येणार असल् याबाबत 

  

(३५)  १०२७ (१५-०१-२०१५).   श्री. छिन भुिबळ (येवला) :   सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आगामी ससींहस् थ कुीं भमळेयाला नागरीकाींना वपण् यासाठी आरक्षक्षत केलेले पािी नगर 
जिल्ह ्यातील रब् बीच् या ससींचनासाठी सोडण् यात येिार असल्ह याच े हद. ९ नोव् हेंबर, २०१४ रोिी 
उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, आगामी ससींहस् थ कुीं भमळेा काळातील पािसाळयात पाऊस न झाल्ह यास 
ससींहस् थमध् ये येिा-या करोडो नागरीकाच् या वपण् याच् या पाण् यासाठी र्ासनामाफग त कोिती 
कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय ? 
 

श्री. धिरीर् महािन (१७-०४-२०१५) : (१) नासर्क महानगरपासलकेसाठी आरक्षक्षत केलेले पािी 
ससींचनासाठी सोडण् यात येिार नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

अपांि व् यक् तीांना शासिीय िायाालय, सावािननि हठिाणी सहि  
िाता याव ेयािररता रॅम् पची सुववधा उपलीध िरण्याबाबत 

 

(३६)  १०९४ (२२-१२-२०१४).   श्री. रािशे ्षणीरसािर (िोल्हापूर उत्तर),  ॉ. सु्ित ममणचिेर 
(हातिणांिले), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय सामा्िि न् याय मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अपींग व् यक् तीला कुठल्ह याही र्ासकीय कायागलय, सािगितनक हठकािी सहि िाता याि े
याकररता रॅम् पची सुविधा उपलब्ध करण् याचा अध् यादेर् काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) अस े असतानाही कोल्ह हापूर र्हरातील र्ासकीय कायागलयात, सािगितनक हठकािी, र्ाळा 
महाविद्यालयाींत अर्ा त-हेचे रॅम् प अद्यापही बसविण् यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्ह यास, सदरच् या अध् यादेर्ाची अींमलबिाििी करण् याकररता र्ासनान ेकोिती कायगिाही 
केली िा करण् यात येत आहे ? 
 

श्री. राििुमार ब ोले (११-०५-२०१५) : (१) हदनाींक २ डडसेंबर, २००३ च् या र्ासन पररपरकान् िये 
सािगितनक हठकािे ि इमारतीींचे पररक्षि (Access Audit) करण् याबाबत सिग र्ासकीय विभाग 
  कायागलयाींना सचूना देण् यात आलेल्ह या आहेत. 
(२) अींर्तः खरे आहे. 
     सािगितनक बाींधकाम विभागाकडून प्राप् त झालेल्ह या माहहतीनुसार अगधक्षक असभयींता, 
सािगितनक बाींधकाम मींडळ, कोल्ह हापूर याींचेमाफग त महाराष र राज् य अपींग कल्ह याि कृती 
आराखडा - २००९ च् या अींमलबिाििी अींतगगत माचग, २००९ नींतर बाींधण् यात आलेल्ह या १७ 
इमारतीींना रॅम् प उपलब् ध क न देिेत आलेले आहेत. तथावप, सन २००९ पूिा बाींधण् यात 
आलेल्ह या २० इमारतीींना रॅम् पची सवुिधा करिे अद्याप बाकी आहे. 
(३) सािगितनक बाींधकाम विभाग, कोल्ह हापूर याींनी सन २००९ पिूा बाींधलेल्ह या इमारतीींच् या 
रॅम् पच् या बाींधकामासाठी अनुदान उपलब् ध झाल्ह यास उिगररत रॅम् प बसवििेबाबत कायगिाही 
अमीणक्रमान े हाती घेण् यात येईल. तसेच कोल्ह हापूर महानगरपासलकेने ज् या हठकािी रॅम् पची 
सुविधा उपलब् ध नाही, त् याहठकािी रॅम् प बसवििेबाबतची कायगिाही प्रस् तावित केलेली आहे. 
     तसेच सािगितनक बाींधकाम विभागाने र्ासन पररपरक हदनाींक १० म,े २०१३ अन् िये 
नव् याने बाींधण् यात येिा-या र्ासकीय इमारतीींचे अींततम देयक अदा करण् यापूिा अपींगाींकरीता 
आिश् यक सुविधा करण् यात आलेल्ह या आहेत ककीं िा कस,े याची खातरिमा क नच देयक अदा 
करण् याची कायगिाही करण् याच् या सचूना हदलेल्ह या आहेत. 

___________ 
 

आटपा ी,  ानापूर, तासिाांव (्ि.साांिली) तालकु् याम ये वीिेचे िनके् शन ममळण् याबाबत 
 

(३७)  ११०३ (२१-१२-२०१४).   श्री. अननल बाबर ( ानापूर) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्पाडी, खानापूर, तासगाींि (जि.साींगली) तालुक् यामध् ये िीिचेे कनके् र्न समळण् यासाठी 
अनेक र्ेतक-याींनी िीि वितरि कीं पनीकड ेरक्कम भरून देखील अद्यापही िीिेची कनेक् र्न 
देण् यात आली नसल्ह याने अनेक र्तेकरी िीिे पासून िींगचत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरिी कोिती कायगिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) र्ेतीपींपाची कनेक् र्न पायाभतू आराखडा - २ अींतगगत िेष ठता यादीनसुार करून घेण् याचे 
आदेर् देण् यात आले आहेत. सदरहू कामे लिकरात लिकर पूिग करण् यासाठी कीं रा्दाराकड े
पाठपुरािा करून कामे प्राधान् याने पुिग करण् यात येतील. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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भाळवणी (ता. ानापूर, ्ि.साांिली) येथे वीिेच ेसबस् टेशन मांिूर िरण् याबाबत 
 

(३८)  ११०४ (२२-१२-२०१४).   श्री. अननल बाबर ( ानापूर) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाळििी (ता.खानापूर, जि.साींगली) येथ ेिीिेचे सबस् ्ेर्न मींिूर करण् यात यािे अर्ी 
मागिी लोकप्रतततनधीींनी ि स् थातनक नागररकाींनी माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ मध् ये तसेच त् या 
अगोदरही िीिमींडळाच् या स् थातनक अगधका-याींकड ेिारींिार केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदरहु हठकािी अद्यापही सब स् ्ोर्न मींिूर करण् यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) उपरोक् त सबस् ्ेर्न मींिूर करण् यासाठी कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१४) : (१) होय. 
(२) ि (३) भाळििी उपकें द्राच् या प्रस् तािाची ताींबरक तपासिी प्रगतीपथािर आहे. सदर प्रस् ताि 
ताींबरकदृष ट्या योग् य असल्ह यास ि आगथगकबाबीींची पूतगता झाल्ह यास भाळििी उपकें द्राचा समािरे् 
पायाभूत आराखडा-२ पुनगःतनधागरीत कामाींमध् ये ककीं िा हदनदयाल उपाध् याय मीणामज् योती 
योिनेमध् ये करण् याचे प्रस् तावित आहे. 

___________ 
नािपूर येथे एस.एस. ी.एल. ववद्युत िां पनी द्वारे घराच ेिुन े 

मीटर बदलवून नवीन लावण् यात येत असल्याबाबत 
 

(३९)  १११७ (१५-०१-२०१५).   श्री. वविास िुां भारे (नािपूर मय) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथ ेएस.एस.डी.एल. विद्युत कीं पनी द्िारे गाींधीबाग ससव् हील लाईन ि महाल या 
पररसरातील मीणाहकाींच् या घराच ेिनुे मी्र बदलिून निीन लािण् यात येत आहे, हे खरे आहे  
काय, 
(२) असल्ह यास, मीणाहकाींना पूिा येिा-या िीि देयकाच्या तीन त ेचार प् देयके िास् त दरान े
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मध् य नागपूर पररसरातील धोकादायक विद्युत िाहहन् या भुमीगत करण् यासाठी 
अनेकदा स् थातनक लोकप्रतततनधी याींनी तनिेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरिी र्ासनाने कोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास. विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) विद्युत िाहहन् या अरूीं द बोळी ि अडचिीच्या रस् त् यािर असल्ह यामुळे विद्युत िाहहन् याीं 
भूसमगत ऐििी सुरके्षच् या दृष ्ीने ऐबी केबलने (एअर बींच केबल) बदलविण् यात आल्ह या. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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पुणे ववभािात स् थाननि स् वराज् य सांस् थाांच् या शाळा तसेच सवा  ाििी शाळाांना वीिदर 
व् यावसानयि दराने आिारण् यात येत असल्याबाबत 

  

(४०)  ११८७ (२२-१२-२०१४).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय ऊिाा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे विभागात स् थातनक स् िराज् य सींस् थाींच् या र्ाळा तसेच सिग खािगी 
र्ाळाींना व् यािसातयक दरान ेिीि दर आकारण् यात येत असल्ह याचे तनदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, त् यामुळे र्ाळाींना भरमसाठ िीि देयक येत असल्ह याचे आढळून आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, सदर िीि देयक अदा करण् याकरीता कोित् याही प्रकारचे अनुदान र्ासनाकडून 
देण्यात येत नसल्हयान े५० ्क् क् याींपेक्षा अगधक र्ाळाींनी िीि बबल न भरल्ह यामुळे िीिपुरिठा 
खींडीत करण् यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, याबाबत र्ासनान ेकोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील औद्योधिि प्रमश्षणण सांस्थाांमधील िां ्र ाटी ननदेशि, िट ननदेशि याांना ररक्त् ा 
पदावर िायमस्वरुपी िरण्याचा ननणाय प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(४१)  ११८९ (२२-१२-२०१४).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय उच् च व तां्र  
मश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योगगक प्रसर्क्षि सींस्थाींमधील कीं रा्ी तनदेर्क, ग् तनदेर्क याींना ररक्त् ा 
पदािर कायमस्ि पी करण्याचा तनिगय अद्यापही प्रलींबबत  आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील कीं रा्ी तनदेर्क म्हिून औद्योगगक प्रसर्क्षि सींस्थामध्ये कायगरत 
असिाऱ्या कमगचाऱ्याींच्या सींघ्नाींनी याबाबत अनेकदा आींदोलन ेकेल्हयाचे तनदर्गनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अद्यापपयगन्त राज्यातील औद्योगगक प्रसर्क्षि सींस्थाींमधील कीं रा्ी तनदेर्क 
याींना कायमस्िरूपी ररक्त पदािर कायम करण्याबाबत कोिती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद ताव  े(३०-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सींचालक (प्रसर्क्षि), व् यिसाय सर्क्षि ि प्रसर्क्षि सींचालनालय, मुींबई याींचेकउून प्रस् ताि 
प्राप् त झाला असून कायदेर्ीर बाबी तपासण् यात येत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
  

सामा्िि न् याय ववभािाच् या ववशेर् घटि योिनेंतिात अनसुूधचत िातीच् या औद्योधिि 
सहिारी सांस् थाच् या नववन प्रिल् पाांना ननधी न ममळाल्याबाबत 

  

(४२)  ११९५ (२२-१२-२०११).   श्री. बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय सामा्िि 
न् याय मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाजिक न् याय विभागाच् या विर्ेष घ्क योिनेंतगगत अनुसगूचत िातीच् या औद्योगगक 
सहकारी सींस् थाच् या नविन प्रकल्ह पाींना अद्याप पहहला हप् ता िा्प करण् यात आला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, गत ३ िषागपासून पहहला हप् ता िा्प होण् यास विलींबाची कारिे काय ? 
  
श्री. राििुमार ब ोले (१८-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) सध्या आजस्तिात मींिूर प्रकल्हप पुिग झाल्हयानींतर नविन प्रकल्हपाींना मींिुरी देण्याबाबत 
विचार करण्यात येईल. हह बाब पहाता आयुक्तालय स्तरािर प्रलींबबत असलेले प्रस्ताि न 
पाठविण्याबाबत र्ासन पर हदनाींक २०/९/२०१२ अन्िये कळविण्यात आलेले आहे. 

___________ 
 

मुांबईत वाांदे्र (प्श्चम) येथे बायोिॅस प्रिल् प सुरु िरण् याबाबत 
  

(४३)  १२०८ (२३-१२-२०१४).   अॅ . आमशर् शेलार (वाांदे्र प्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथील िाींदे्र पजश्चम ररक् लेमेर्न येथील मनपाच् या घनकचरा विभागात घनकच-यािर 
प्रकक्रया क न ५ मेहरक ्नाचा बायोगॅस प्रकल्ह प सु  करण् यासाठी मनपा आयुक् त याींना 
स् थातनक सामाजिक सींस् थने े सन २००४ पासून अनेक िळेा तनिदेन हदले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्ह यास, मुींबई र्हरात घनकचरा डींवप ींगसाठी तनमागि झालेला प्रश् न यािर मात 
करण् यासाठी ि पयागिरिाच् या हहतासाठी हा प्रकल्ह प करिे आिश्यक असताना न करण् यामागची 
सिगसाधारि कारिे काय आहेत, 
(३) तसेच बायोगॅस सारखा पयागिरि हहताचा प्रकल्ह प या हठकािी कायागजन्ित करण् यासाठी 
र्ासन कोित ेप्रयत् न करिार आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस (२३-०४-२०१५) : (१) बाींद्रा ररक् लमेर्न एररया व् हालींह्यसग ऑगगनायझरे्न 
(BRAVO) या स् थातनक स् ियींसिेी सींस्थेकडून बाींद्रा ररक्लेमेर्न साींडपािी प्रकक्रया कें द्राच् या 
पररसरात ५ ्न क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्ह प सु  करण् यासाठी बहृन् मुींबई महानगरपासलकेचे 
अततररक् त आयुक् त (र्हर) याींच् याकड ेहदनाींक २६.०४.२०११ रोिी प्रस् ताि आला होता. 
(२) सदर सींस् थेन े या प्रकल्ह पासाठी िाींदे्र रेक् लेमेर्न येथील साींडपािी प्रकक्रया कें द्राच् या 
पररसरातील िागा मागगतली होती. परींतु सदर िागा बहृन् मुींबई महानगरपासलकेच् या 
मलतनःसारि प्रकल्ह पासाठी आिश् यक असल्ह याने मलतनःसारि विभागने प्रस् तावित बायोगॅस 
प्रकल्ह पास िागा उपलब् ध केली नाही. 
(३) ि (४) बहृन् मुींबई महानरगपासलकेतफे विविध हठकािी बायोसमथेनेर्न प्रकल्ह पासाठी हदनाींक 
३०.१२.२०१४ रोिी िागततक स् िारस् य असभव् यक् ती (EOI) मागविण् यात आल्ह या आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील ववशेर्त: शहरात वाहतिूीच्या ननयमाांच ेपालन होत नसल्याबाबत 
  

(४४)  १२४७ (२२-१२-२०१४).   श्री. वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय पररवहन मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विर्ेषत: र्हरात िाहतूकीच्या तनयमाींच ेपालन होत नाही, रस्त्यािरील ससग्नल 
बींद असिे ि झबे्रा कॉससींगचे पटे नसल्हयाने गाड्या ससग्नल तोडून िातात पोलीस त्याींच्यािर 
कारिाई करीत नाही त्यामुळे रस्ता ओलाींडताींना सिगसामान्य नागररकाींना कसरत करािी लागत े
ि त्यामुळे अपघाताच े प्रमाि िाढते यासाठी राज्य र्ासनाला मा.उच्च न्यायालयान े िाहतूक 
पोलीस सर्पायाला िाहतूकीच्या तनयमाींच े उल्हलींघन करिाऱ्याींिर कारिाई करण्याच े अगधकार 
द्यािेत असा आदेर् दोन िषागपूिा हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दोन िषागचा कालािधी उल्ून गेला तरी त्यानुींषगाने कायगिाही न होण्याची 
कारिे काय आहेत िा र्ासन स्तरािरील कायगिाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. हदवािर रावते (२०-०४-२०१५) : (१) तडिोड र्ुल्ह क जस्िका न गुन् हा तनकाली काढण् याचे 
अगधकार पोलीस सर्पायाींना देयाबाबत मा.उच् च न् यायालयान ेयागचका क्र.१८ २०१० मध् ये हदनाींक 
२८.१०.२०१४ रोिी आदेर् हदले आहेत. 
(२) मुींबई पोलीस आयुक् तालय कायगके्षरात पोलीस नाईक ि पोलीस सर्पाई याींना ि ठािे, पुिे, 
निी मुींबई, नागपूर पोलीस आयुक् तालय कायगके्षरात पोलीस नाईक याींना िागेिर तडिोड र्ुल्ह क 
जस्िका न गुन् हा तनकाली काढण् याचे अगधकार देण् याबाबतची अगधसूचना हदनाींक २४ माचग, 
२०१५ रािी प्रससध् द करण् यात आली आहे. 

___________ 
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मुांबई येथे बोिस  ॉक्टराांचा सळुसळुाट झाल्याबाबत 
  

(४५)  १२५५ (२३-१२-२०१४).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय मखु्यमां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई येथ ेबोगस डॉक््राींचा सुळसुळा् झाला आहे आणि त ेमुींबईतील िनतेच्या िीिार्ी 
खेळ करत असल्हयाच ेतनदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, बोगस डॉक््रावि ध्द कारिाई करण्यासाठी पनुगविलोकन ससमतीची स्थापना 
करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मुींबईतील हठकहठकािच्या दिाखान्यामध्ये िाऊन डॉक््राींची नोंदिी तपासली 
आहे काय याची खातरिमा महानगरपासलका अगधकाऱ्याींनी केली आहे काय, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फ णवीस (२४-०४-२०१५) : (१) मुींबई महानगरपासलकेच् या के्षरात सािगितनक आरोग् य 
खात् याच् या अींतगगत िैद्यकीय आरोग् य अगधका-याींनी माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ मध् ये केलेल्ह या 
सिेक्षिानुसार ९५ सींर्तयत बोगस डॉक् ्सग आढळून आले आहेत. 
(२) सदर बोगस डॉक् ्राींवि ध् द प्रततबींधात् मक कारिाई करण् यासाठी बहृन् मुींबई 
महानगरपासलकेच् या सािगितनक आरोग् य खात् यातफे पनुविगलोकन ससमतीची स् थापना करण् यात 
आली आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

शासनाने िाहीर िेलेल्या क्री ा धोरणाची अांमलबिावणी होत नसल्याबाबत 
 

(४६)  १२८२ (२२-१२-२०१४).   श्री. अननल िदम (ननफा ), श्री. प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री. 
हनुमांत  ोळस (माळमशरस), श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसिाव), श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री. िणपत िायिवा  (िल्याण पूवा), श्री. किसन िथोरे (मुरबा ), श्री. ्ितेंद्र आव् हा  (मुांरा ा 
िळवा), श्री. सांिय साविारे (भुसावळ), श्री. बच्च ूि ू (अचलपूर) :   सन्माननीय कक्र ा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनान े गत चार िषागपासनू िाहहर केलेल्हया कक्रडा धोरिानुसार जिल्हहास्तरीय आींतर 
र्ालेय स्पधाांच्या आयोिनासाठी प्रत्येक खेळा मागे  . २५०० ऐििी  .१५ हिार  पये तर 
तालुका स्तरािरील स्पधाांच्या प्रत्येक खेळासाठी  .५०० ऐििी १०,०००  पये देण्याची सर्फारस 
केली असतानाही अद्यापही त्याची अींमलबिाििी न झाल्हयामळेु २५००  पयातच पींचाींच े
मानधन, स्पधेची तयारी, क्रीडा सामुमीणी ि इतर बाबी पुिग करिे दरुापास्त झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरिी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकर्ीत काय आढळून आले आहे, त्यानुषींगान े सदर सर्फारर्ीींची तातडीन े
अींमलबिाििी करण्याच्या दृष्ीन ेकोिती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 



वि.स. ११ (33) 

श्री. ववनोद ताव  े (१८-०२-२०१५) : (१), (२), (३) ि (४) र्ालेय क्रीडा स्पधाग 
आयोिनासींदभागतील प्रचसलत अनदुान दरात िाढ करण्याबाबतचा र्ासन तनिगय हद.२४.१२.२०१४ 
रोिी तनगगसमत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  
िो.प.बांधारा सोनव ी-नानववि (ता.दौं , ्ि.पुणे) येथील भुसांपादन २-३ रक्िम मांिूर होणेबाबत 
  

(४७)  १२९४ (२२-१२-२०१४).   श्री. राहूल िुल (दौं ) :   सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर पध्दती बींधारा सोनिडी-नानविि (ता.दोंड, जि.पुिे) या बींधाऱ्याच्या बुडीत 
के्षरामध्ये गेलेल्हया िसमनीचे भुसींपादन कायगिाही करिेसाठी ि या भुसींपादनाची २/३ रक्कम 
प्रकल्हपमीणस्त र्तेकऱ्याींना देण्यासाठी आगथगक तनधी मींिूर होिेबाबतचा प्रस्ताि मा.अगधक्षक 
असभयींता पुिे पा्बींधारे मींडळ, पुिे याींना िा.क्र. पुपामीं अथग-२/७७४६ सन २००८ हदनाींक १२ 
सप् े्ंबर, २००८ अन्िये मा.कायगकारी असभयींता महाराषर कृषिा खोरे विकास महामींडळ याींना 
सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रस्तािास महाराषर कृषिा खोरे विकास महामींडळ याींचे ितीने मान्यता 
देण्यात आली आहे काय, तसेच या प्रस्तािाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) दौंड तालुक्यातील (जि.पुिे) पेडगाींि, देऊळगािराि,े खारेिडी, सोनिडी, कानगाींिस, 
हातिळि, पारगाींि या को.प.बींधाऱ्याच्या बुडीत के्षरामध्ये िसमनी गेलेल्हया र्ेतकऱ्याींना त्याींच्या 
बुडीत िसमनी सींपाहदत क न नकुसान भरपाई देिेबाबतच्या ि या बुडीत िसमनी सींपाहदत 
करिेबाबतच्या प्रस्तािाची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. धिरीर् महािन (२५-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) महामींडळान े २/३ रक् कम  . १५,७१,९३९/- हद. २१.१०.२०१० रोिी विर्ेष भूसींपादन 
अगधकारी क्रीं .२, पुिे याींना उपलब् ध क न हदले आहेत. भूसींपादन प्रस् ताि कलम ४ ची 
अगधसूचना िाहीर कराियाची कायगिाही विर्ेष भूसींपादन अगधकारी क्र. ४ याींचे माफग त प्रगतीत 
आहे. 
(३) दौंड तालुक् यातील (जि.पुिे) पेडगाींि, देऊळगािराि,े खारेिाडी, सोनिडी, कानगाींिस, 
हातिळि, पारगाींि या को.प.बींधा-याींच् या बुडीत के्षरामध् ये िसमनी गेलेल्ह या र्तेक-याींना त् याींच् या 
बुडीत िसमनी सींपादीत करण् याची कायगिाही प्रगतीपथािर असून प्रस् ताि सींयुक् त मोििी, 
कलम ४ इ. च् या विविध ्प् यािर आहे. 
  

___________ 
  

लातूर ्िल्हयातील आरषित्षणत पाणी साठयातील पाण्याची चोरी झाल्याबाबत 
 

(४८)  १३०९ (२२-१२-२०१४).    ॉ. सधुािर भालेराव (उदिीर) :   सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जिल्हहागधकारी, लातूर याींनी उन्हाळ्यातील सींभाव्य पािी ी्ंचाई लक्षात घेऊन सात 
महहन्याींपूिा देििगनसह उदगीर तालुक्यातील िाढििा बु. येथील ते  मध्यम प्रकल्हप, वपींपरी 
पाझर तलाि, एकुकागरोड तलाि, कल्हलूर तलाि, िींगमिाडी तलाि, गुरधाळ तलाि, करखेली 
साठिि  तलािातील उपलब्ध पािी आरक्षक्षत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यानुसार पािी उपसा बींद करािा अस ेआदेर् असनू विर्ेषत: देििगन मध्यम 
प्रकल्हपातील आरक्षक्षत पािी सात महहन्याींत उचलले गेले नाही असे असतानाही ७ प्रकल्हपाींचे 
लाखो ली्र पािी चोरी झाल्हयामुळे नागररकाींमध्ये सींतापाची भािना तनमागि झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरिी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकर्ीनुसार सदरहू पािी चोरिाऱ्याींवि ध्द कोिती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे ? 
 

श्री. धिरीर् महािन (२५-०३-२०१५) : (१) हे अींर्तः खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

मसांधुदिुा-िोल् हापूर हे ्िल् हे िो णारा सोनव  ेघो िे घाट रस्त्याच्या मांिूरीबाबत 
 

(४९)  १३२६ (२४-१२-२०१४).   श्री. वैभव नाईि (िु ाळ), श्री. प्रिाश आबबटिर 
(राधानिरी) :   सन्माननीय सावािननि बाांधिाम (सावािननि उपक्रम विळून) मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ससींधुदगुग-कोल्ह हापूर हे जिल्ह हे िोडिारा सोनिड े घोडगे रस् ता सिेक्षि होऊनही त् याींस 
अद्यापही मींिूरी हदलेली नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्ह यास, या घा् रस् त् यास मींिूर न देण् याची कारिे काय आहेत, 
(३) असल्ह यास, सदर रस् त् याींच े काम पूिग होण् याकररता र्ासनान े कोिती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारिे काय आहेत तसेच सदरच ेकाम पिूग होण् याकरीता र्ासनाकडून 
ककती कालािधी अपेक्षक्षत आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) प्रश्नाींककत घा् रस्त्याच्या आखिीमध्ये िनिसमनीकररता आिश्यक ती मींिूरी 
प्राप्त झाल्हयािर तसेच भसूींपादनाची कायगिाही पूिग होताच तनधी उपलब्धतेनुसार काम हाती 
घेण्याचे तनयोिन आहे. 
 

___________ 
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माटुांग् याच् या इस् टीट्युट ऑफ िेमीिल टेक् नॉलॉिीच ेिुलिुरु  ॉ.िणपती यादव याांच् या 
अ य्षणते ाली नमेलेल् या सममतीच्या अहवालाबाबत 

  

(५०)  १३६७ (२२-१२-२०१४).   श्री. शरददादा सोनवणे (िुन्नर), श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. 
ववलास तरे (बोईसर), श्री. षित्षणतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री. वैभव वपच  (अिोले), श्री. ्ितेंद्र 
आव् हा  (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तां्र  मश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात  सन २०१३-१४ मध् ये असभयाींबरकी प्रथम िषागच्या अभ्यासक्रमामध्ये सुमारे ५२ 
हिार ४०० िागा ररक् त राहील्ह या होत् या तसेच इतरही अभ् यासक्रमाींमध् ये ररक् त िागाींची सींख् या 
लक्षिीय होती, त् यामुळे असभयाींबरकी पदिीकाींचाच नव् हे तर, औषध तनमागि र्ास् र, 
व् यिस् थापन आदी तींर सर्क्षि अभ् यासक्रमाींच् या ररक् त िागाींच् या प्रश् नािर काय करता येईल 
यािर विचार करण् यासाठी मा्ुींग् याच् या इजन्स्््यू् ऑफ केमीकल ्ेक् नॉलॉिीच े कुलगु  
डॉ.गिपती यादि याींच् या अध् यक्षतेखाली नमेलेल्ह या ससमतीने आपला अहिाल र्ासनास सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सदरहू ससमतीच् या अहिालातील मुख्य सर्फारर्ी काय आहेत ि त्यानसुार 
कोिकोिते तनिगय घेतले आहेत, 
(३) नसल्ह यास, त् याची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद ताव  े(०९-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) डॉ.िी.डी.यादि, कुलगु , रसायन तींरज्ञान सींस्था, मुींबई याींच्या अध्यक्षतखेालील तज्ञ 
ससमतीने सादर केलेल्हया अहिालात प्रामुख्यान े व्यािसातयक अभ्यासक्रमाींमधील मींिूर 
प्रिेर्क्षमतेच्या तुलनेत ररक्त िागाींच े प्रमाि, र्ैक्षणिक दिाग, गुिित्ता ह्कविण्यासाठी 
सर्फारर्ी केल्हया आहेत. त्यापैकी काही सर्फारर्ीींची अींमलबिाििी कें द्र र्ासनाच्या सर्खर 
सींस्था, र्ासन, विद्यापीठ ि सींचालक, तींर सर्क्षि याींच्या स्तराि न कराियाची आहे. सदर 
अहिाल जस्िकारण्याबाबत र्ासन स्तरािर कायगिाही सु  आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
   
ववधान भवन :    ॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यिता मुद्रिालय, मुींबई. 


