
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बावीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागग चौपदरीिरणात ववस्थावपत झालेल्या सांजय गाांधी नगर  
िोलाड येथील २१ िुटूांबबयाांच्या पनुवगसनाबाबत 

(१)  ९८ (२२-१२-२०१४).   श्री. अस् लम शे  (मालाड प्श्चम), श्री. िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री. अममन पटेल 
(मुांबादेवी), प्रा. वषाग गायिवाड (धारावी), श्री. ्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री. अब ूआजमी 
(मान ूदग मशवाजीनगर) :   सन्माननीय सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा राषरीय महामागग चौपदरीकरणात ववस्थावपत झालेल्या सींजय गाींधी नगर 
कोलाड येथील २१ कु  ् ींबबयाींना नकुसान भरपाई व तयाींचे पुनवगसन अद्याप न झाल्याची बाब 
माहे १६ सप् े्ंबर, २०१४ रोजी वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच गेली ४५ वर्षे वास्तव्यास असलेल्या रहहवार्ाींच्या झोपडपट्टीची नोंद ग्रामपींचायत 
दप्तरी करण्यात आली नसल्याचेही उघडकीस आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रशनाींबाबत र्ासनान े काय कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) कोलाड येथील २१ कु  ् ींबबयाींचे पुनवगसन करण्यात न आल्याने तयाींनी उपोर्षणाचा मागग 
अवलींबबला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास, तयाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०६-२०१५) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) सदर झोपडपट्टी ही राषरीय महामागागच्या जागेमध्ये बाींधली असल्यान े ते र्ासकीय 
जममनीवर अनतक्रमण होत ेव ते बेकायदेर्ीर असल्यान ेह्ववण्यात आले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 
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(४) सदर नागरीकाींनी उपोर्षणाची नो्ीस तहमसलदाराींना हदली होती.  तथावप तयाींनी या 
नागरीकाींना उपोर्षण करण्यापास न परावतृत केले आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात गुन्हेगारीला आळा घालण्याबाबत 
(२)  ११८ (१५-०१-२०१५).   श्री. अस् लम शे  (मालाड प्श्चम), श्री. िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री. अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गेल्या वर्षी अवयया १३ ्क्के आरोपीींना मर्क्षा झाली अस न देर्ात राज्याचा 
गुन्हेगारीत नतसरा क्रमाींक लागत असल्याच े नकुतयाच प्रमसध्द झालेल्या राषरीय गुन्हे नोंद 
अहवालातील आकडवेारीत हदनाींक ४ जुल,ै २०१४ रोजी ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गुन्हेगार वतृतीला आळा घालण्याबाबत र्ासनान े कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) महासींचालक, कायागलयामार्ग त सवग पोलीस घ्क प्रमखुाींना गुन् हेगारीवर ननयींरण 
ठेवण् यासाठख खालील मागगदर्गक स चना पाठववल् या आहेत. 
     पोलीस स् ्ेर्न हदीतीत बी्मार्गल, साध् या वेर्षातील गस् त, कोंबबींग ऑपरेर्न राबववण,े 
     र्ाळा कॉलेज, गदीची हठकाणी, माके्, रेल् वे स् ्ेर्न या हठकाणी गस् त वाढववण् यात 
आली आहे. तसेच महहला छेडछाड पथके स् थापन करण् यात आली आहेत. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
   

शेवाळा ( ता.िळमनूरी, ्ज. हहांगोली) येथील आरोग्य उपिें द्रात  
अत्याधुननि यांत्र व आरोग्य सुववधा पुरववण्याबाबत 

(३)  १४३ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अस् लम शे  (मालाड 
प्श्चम), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), प्रा. वषाग गायिवाड 
(धारावी) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) र्ेवाळा (ता.कळमन री, जज.हहींगोली) येथील आरोग्य उपकें द्रात अतयाधुननक आरोग्य सुववधा 
व यींर उपलब्ध नसल्यान ेसोयीसवुवधेचा बोजवारा उडाल्याने गरीब रुग्ण खाजगी दवाखान्यात 
आसरा घेत असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१४ मध्ये वा तया दरम्यान ननदर्गनास आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त आरोग्य उपकें द्राची दरुावस्था द र करण्यासाठख कोणतया तातडीच्या 
उपपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीही उपाययोजना करण्यात आले नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     उपकें द्र स्तरावर आवशयक असणारी यींरसामुग्री उपलब्ध आहे व तयाचा वापर आरोग्य 
सेवा देण्यासाठख ननयममत केला जातो. तसच ेसवग सेवा मोर्त हदल्या जातात. 
(२) उपकें द्रामध्ये आरोग्य सेवा सरुळीतपणे देण्यात येत आहेत. तसेच र्ेवाळा उपकें द्राच ेनववन 
इमारत बाींधकाम सन २०१५-१६ च्या पीआयपी मध्ये एनआरएचएम मध्ये प्रस्ताववत करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड ्जल् ह ्यातील राष्ट् रीय महामागग क्र. १७ चौपदरीिरणाच्या प्रस्तावाबाबत 
  

(४)  ५७६ (२२-११-२०१४).   श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावगजननि 
बाांधिाम (सावगजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल् ह ्यातील राष रीय महामागग क्र. १७ वर होणारे अपघात, कर्ेडी घा्ात दरड 
कोसळण,े महामागग बींद होण े या कारणास् तव कें द्र र्ासनान े या कामास मींज री हदली अस न 
भुसींपादनाची सुरु असलेली कायगवाही प णग झाली आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर महामागग चौपदरीकरणाच् या कामास तकती रकमेची तरत द केली आहे व 
तकती रक् कम खचग झाली व अद्याप तकती रक् कमेची आवश यकता आहे सदर रक् कम उपलब् ध 
करुन देण् याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) सदर कामाची सद्यजस्थती काय आहे व सदर काम तातडीने प णग करणेबाबत कोणती 
उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) सदर मागागवर अपघातग्रस् ताींना तातडीने वैद्यकीय सुववधा उपलब् ध करुन देण् याबाबत काय 
कायगवाही केली आहे तसेच या मागागवर कोणकोणत या हठकाणी रामाकेअर सें्र उभारण् यात 
आले आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१४) : (१) भ सींपादनाची कायगवाही सरुु अस न सींयुक् त मोजणीचे 
काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) राष रीय महामागग क्र. १७, इींदाप र ते कर्ेडी (तक.मी. ८४.०० ते १६१.००) या लाींबीतील 
महामागागचे चौपदरीकरणाच् या ससुाध् यता अहवालात रु.११२६ को्ी रकमसे तत वतः  मींज री 
हदलेली आहे. 
      कर्ेडी ते झाराप या लाींबीतील महामागागच् या चौपदरीकरणास रु. २८८१.२४ को्ी रकमेस 
तत वतः  मान् यता ममळाली आहे. 
      रत नागिरगरी व मसींधुदगुग जजल् ्यातील १४ पलुाींच् या चौपदरीकरण कामी रु. १८७.७९ को्ी 
रकमेची अींदाजपरीय तरत द अस न त यावर आज अखेर रु. ७.८६ को्ी इतका खचग झालेला 
आहे. 
(३) सद्यजस्थतीत भसुींपादनाची कायगवाही सुरु आहे. चौपदरीकरणाींतगगत १४ पुलाींच े काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) महाड व सींगमेश वर येथे रामाकेअर सें्र उभारण् यात आले आहेत. 

___________ 
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मुांबई-गोवा महामागागवरील पळस् प ेते इांदापूर रस् त् याच ेचौपदरीिरणाबाबत 
  

(५)  ७९६ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुभाष उफग  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री. धैयगशील पाटील 
(पेण) :   सन्माननीय सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई-गोवा महामागागवरील पळस् पे ते इींदाप र या मागागस चौपदरीकरणासाठख चार वर्षागप वी 
मींज री देण् यात आली तसचे चौपदरीकरणाच् या कामाला सुरुवात होहनही हठकहठकाणी रस् त याची 
दरुावस् था झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या कामाचा ठेका सींबींगिरधत ठेकेदाराींना केव् हा देण् यात आला, तसेच काम प णग 
करण् याची मुदत तकती होती, तसेच सदर ठेकेदाराींनी मुदतीत काम प णग केले नसल् याचे हदस न 
येत असल्यान ेर्ासनान ेठेकेदाराींववरुध् द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०६-२०१५) : (१) अींर्तः  खरे आहे. 
(२) पनवेल त ेइींदाप र तक.मी ००/०० ते ८४/०० या लाींबीतील महामागागचे चौपदरीकरणाच ेकाम 
मे.सुप्रीम पनवेल इींदाप र ्ोलवजे प्राय.मल. याींचेमार्ग त १९.१२.२०११ पास न प्रगतीपथावर आहे. 
सदर बाींधकाम प णग करण् याचा कालावधी हा १६.०६.२०१४ आहे, तथावप माहे माचग, २०१६ पयतं 
मुदतवाढ ममळणेबाबतचा प्रस् ताव भारतीय राष रीय राजमागग प्र ागिरधकरण, नवी हदल् ली याींचेकड े
सादर करण् यात आलेला आहे. 
(३) कनागळा पक्षी अभयारण् य व सींवेदनर्ील के्षर मधील राष रीय वन् यजीवन मींडळ याींची मींज री 
प्राप् त होण ेव मसडकोची अजस्तत वातील पाणी पुरवठा करणारी जलवाहहनी स् थलाींतरीत करणे व 
मौजे काराव येथील भ सींपादन व वडखळ बा्य वळणाकरीता ममठागराची जागा वाणणज् य एवीं 
उद्योग मींरालय भारत सरकार याींचेकड न हस् ताींतरीत होण,े राष रीय महामागागवरील अनतक्रमण 
काढणे व उद्योजकामार्ग त काम करण् याची सींथ गती ही कारणे आहेत. 
    सद्यजस्थतीत ३५% चौपदरीकरणाचे काम पुणग झालेले अस न उवगररत काम प्रगतीपथावर 
आहे. 

___________ 
  

माळगाव (ता.मालवण, ्ज.मसांधूदगुग) येथील ्जल्हा पररषद शाळा व हायस्िुलमध्ये  
होत असलेल्या चोऱ्या रो ण्याबाबत 

(६)  ८५० (२२-१२-२०१५).   श्री. वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माळगाव (ता.मालवण, जज.मसींधुद गग) येथील ॲड गुरुनाथ कुलकणी न्य  इींजग्लर् स्कुल, 
बबळवस हायस्कुल, चारे्खोल हायस्कुल, मसुरे-भोगलेवाडी हायस्कुल व बबळवस न्य  इींजग्लर् 
स्कुल अर्ा पाच हायस्कुलची कायागलये माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा तयासुमारास र्ोड न 
सींगणक, वप्री्ं र, पेन ड्राईव्ह व अन्य काही साहहतयाींसह ५ हजाराींची रोकड ममळ न सुमारे ४० 
हजाराींचा ऐवज चोरीला गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत दोन महहन्याींपास न जजल््यातील जजल्हा पररर्षद र्ाळा व हायस्कुलची 
कायागलये र्ोड न चोऱ्या करण्याचे सर सुरु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनान ेसखोल चौकर्ी केली आहे काय, तयात काय आढळ न आले,  
तदनुसार चोराींना अ्क करून चोरी गेलेला ऐवज जप्त करण्यात आला आहे काय, तसेच सदर 
घ्नाींची पुनरावतृती होह नये याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर गुन््याबाबत पोलीस ठाण्यात नोंद केली आहे. पोलीसाींकड न तपास सुरु आहे. जजल्हा 
पररर्षदेच्या १ र्ाळेतील चोरी प्रकरणी सींर्यीत चोराींना पकडण्यात आले होते. सदर घ्नाींची 
पुनरावतृती होव  नये म्हण न र्ाळेच्या सुरके्षबाबत आवशयक उपाययोजनाबाबत कें द्रप्रमखु व ग् 
मर्क्षणागिरधकारी याींचेमार्ग त मुख्याध्यापकाींना स चना हदल्या आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहरातील मशवणे त े राडी नदीिाठावरील रस् त् याच् या िामाबाबत 
(७)  ११५५ (२३-१२-२०१४).   श्री. मभमराव तापिीर ( डिवासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील मर्वणे ते खराडी नदीकाठावरील रस् त याच् या कामासाठख हररत के्षरातील 
भ सींपादनासोबतच रेडलाईन व ब् ल् य  लाईन मध न जाणाऱ्या रस्तयासाठखही भ सींपादन करताना 
१०० ्क् के ्ीडीआर देण् याचा आदेर् र्ासनाने माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ च् या र्ेव्च् या आठवययात 
हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, गेल् या तकत येक वर्षांपास न या रस् त याचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, र्ासनाच्या आदेर्ानुसार या रस् त याचे काम तातडीने प णग होण् यास तकती  
कालावधी लागणार आहे ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१५) : (१) होय. मार यासींदभागत र्ासनाने ननणगय ऑक््ोबर 
२०१४ मध् ये घेतलेला नस न सदर ननणगय हद. ३०/१२/२०१३ रोजीच े पर क्र. ह्पीएस-
१८१३/३६२०/प्र.क्र.५८०/१३/नवव-१३ अन् वये महानगरपामलकेस कळववला आहे. 
(२) नाही. 
     ज् या हठकाणी जागा ताब् यात आहे. अथवा जागा मालकाींची सींमती आहे तेथ ेकाम सुरु 
आहे. मार उवगररत जागा पुणग महानगरपामलकेच् या ताब् यात नसल् याने तथेे रस् ताचे काम 
प्रलींबबत आहे. 
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(३) रस् त याच् या जागा तडजोडीन े ताब् यात घेण् यासाठख तसचे र्ासन ननणगयानुसार ्ी.डी.आर. 
मोबदला स् वरुपात जागा ताब् यात देण् यासाठख जागा मालकाींकड े रस्तयाच े के्षर ताब् यात 
देण् याबाबात प्रस् ताव दाखल होत नसल् यान ेरस् त याच ेकाम प णग होण् याच् या कालावधी ननजशचतपणे 
नम द करण् यात येत नाही. 

___________ 
  

हडपसर मतदार सांघातील (्ज.पुणे) पुणे-सोलापूर रस् त् याच् या ांं दीिरणाबाबत 
  

(८)  ११५९ (२२-१२-२०१४).   श्री. योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय सावगजननि 
बाांधिाम (सावगजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) हडपसर मतदार सींघातील (जज.पुणे) पुणे-सोलाप र रस् त याच् या रुीं दीकरणाचे काम सुरु 
असताना आकार्वाणी कें द्राच् या पररसरात मोयाया प्रमाणात वाहत क कोंडी होत असल् याच ेमाहे 
नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा तया दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रववदर्गन ते कवडीपा् ्ोल नाका या ५ तक.मी च् या महामागागच् या रुीं दीकरणाचे 
काम ववद्युतवाहहनीच् या स् थलाींतराअभावी काही महहन् याींपास न रखडलेले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, महामागागखाल न महापामलकेची जलवाहहनी गेलेली आहे, हे या जलवाहहनीची 
हठकठकाणी गळती होत असल् याने महामागागखाल न रस् त यावर पाणी येत आहे, त यामुळे 
रुीं दीकरण व डाींबरीकरणाचे काम रखडले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त रस् त याच े तातडीन े रुीं दीकरण व डाींबरीकरण करण् याबाबत र्ासन काया 
कायगवाही करीत आहे वा करणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०६-२०१५) : (१) होय, 
(२) ववद्युतवाहहनीच्या स्थलाींतराच ेकाम प णग झालेले आहे. 
(३) पाईपलाईन स्थलाींतरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 

राज्यात अत्याधुननि नािो तपासणी सेंटर सुं िरण्याबाबत 
  

(९)  १२१५ (२३-१२-२०१४).   अॅड. आमशष शेलार (वाांदे्र प्श्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वाढत असलेली गुन्हेगारी व गुन्हेगारीच े प्रमाण मसध्द करण्यासाठख अनेक वळेा 
गुन्हेगाराींची नाको ्ेस्् करण्याची आवशयकता भासत असताना राज्यात अतयाधुननक अस े
नाको तपासणी सें्र नसल्यामळेु पोमलसाींना यासाठख बाहेरील राज्यात जाहन ही तपासणी 
करावी लागत असल्याचे आढळ न आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नुकतयाच जवखेडा जजल्हा अहमदनगर येथील दमलत हतया केलेल्या आरोपीींची 
नाको तपासणीही बाहेरील राज्यात करावी लागणार असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
दरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अर्ा नाको ्ेस्् करण्यासाठख र्ासनाच्यावतीने राज्यातील प्रमुख र्हराींमध्ये 
अतयाधुननक सोई सुववधाींसह नवीन सें्र चाल  करण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मुींबई प्रयोगर्ाळेत सुववधा उपलब्ध अस न इतर र्हराींमध्ये मानसर्ास्र ववभागातील आवक 
प्रकरणाींची सींख्या अतयल्प असल्यामुळे राज्यातील प्रमुख र्हराींमध्ये अतयाधुननक सोई 
सुववधासींह नववन सें्र चाल  करण्याची सध्या आवशयकता वा्त नाही. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववशेषत: ववदभागत उद्योग व इतर हठिाणी मोठ्या प्रमाणात  
बाल िामगाराांचे शोषण होत असल्याबाबत 

(१०)  १२४१ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुधािर देशम ु (नागपूर प्श्चम), श्री. िृष्ट्णा  ोपड े
(नागपूर पूवग), श्री. वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ. मममलांद माने (नागपूर उत्तर), श्रीमती 
ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री. अस् लम श े (मालाड प्श्चम), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) राज्यात ववर्ेर्षत: ववदभागत उद्योग व इतर हठकाणी मोयाया प्रमाणात बाल कामगार काम 
करीत अस न तयाींच े र्ोर्षण होत असल्याच े हदनाींक १ जुल,ै २०१४ रोजी वा तया सुमारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालमजुरीत अडकलेल्या मुलाींना मुक्त करण्यासाठख र्ासनाकड न वेळोवळेी 
छाप्याींच े सर सुरु असले तरी तयावेळी पकडलेली ७६.४७ ्क्के मुले काही काळान े पुन्हा 
बालमजुरी करीत असल्याच े दाहक वास्तव "क्राय" या मलुाींच्या प्रशनाींवर काम करणाऱ्या 
सामाजजक सींस्थेच्या सवेक्षणात न माहे ऑगस््, २०१४ च्या सुमारास ननदर्गनास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बालमजुरीत न मलुाींची सु्का करण्याची प्रतक्रया जास्त पध्दतर्ीर व सुरळीत 
होण्यासाठख बालमजुरीतील मुलाींच ेपुनगवसन करणारी सक्षम यींरणा र्ासनाने उभारुन बालमजुरी 
करीत असलेल्या मुलाींच ेपुनगवसन करण्यासाठख र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) असल्यास, बाल कामगार उल्लींघन करणाऱ्या तकती उद्योगाींवर व कीं रा्दारावर र्ासनाने 
कारवाई केली, वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कामगार आयुक् तालयाच् या अगिरधपत याखालील कृतीदलामार्ग त ्ाकण् यात आलेल् या 
धाडसराींमध् ये आढळलेले व मुक् त केलेले बाल कामगार पुन् हा बालमजुरी करताना आढळलेले 
नाहीत. 
     ‘’क्राय’’ या सींस् थेच् या सवेक्षणात न पुन् हा बालमजुरी करीत असल् याबाबतची माहहती 
र्ासनाकड ेप्राप् त झालेली नाही. 
(३) बालमजुरीत न मुक् त केलेल् या मुलाींना मर्क्षणाच् या म ळ प्रवाहात आण न त याींचे र्ैक्षणणक 
पुनवगसन करण् याबाबत र्ासनान े धोरणात मक ननणगय घेतला अस न, त यानुसार कायगवाही 
करण् यात येते. 
(४) व (५) बालकामगार (प्रनतबींध व ननयमन) अगिरधननयम, १९८६ अींतगगत कृती दलामार्ग त 
हदनाींक १.४.२०१३ ते ३१.१२.२०१४ या कालावधीत नागप र ववभागात (ववदभग ववभागात) 
्ाकण् यात आलेल् या ९८ धाडसरात एक ण १९०२ आस् थापनाींची तपासणी करण् यात आली. 
यामध् ये १२ आस् थापनेतील २० बालकामगाराींना मुक् त करण् यात आले. तसेच या १२ आस् थापना 
मालकाींना अ्क करण् यात आली अस न, ०९ बालकामगाराींना बालगहृात दाखल करण् यात आले. 
बालकामगार अगिरधननयमाींतगगत एक ण ६ ख्ले दाखल करण् यात आले. उवगरीत ५ आस् थापना 
मालकाींववरुध् द कायदेर्ीर कायगवाही करण् याची प्रतक्रया सुरु अस न, चौकर्ीअींती १ बालकामगार 
१४ वर्षागवरील आढळल् यान,े सींबींगिरधत आस्थापना मालकाववरुध् द कोणतीही कायदेर्ीर कायगवाही 
करता आली नाही. 

___________ 
  

वाडा ग्रामीण ंग्णालय (्ज.ठाणे) येथे गरोदर महहलेचा 
उपचारा दरम्यान मतृ्यू झाल्याबाबत 

(११)  १२५६ (२२-१२-२०१४).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  वाडा र्हरातील अींजनीनगर (जज.ठाणे) येथील मींदा मोहहते या गरोदर महहलेचा वाडा 
ग्रामीण रुग्णालयात डॉक््राींच्या हलगजीमळेु उपचारा दरम्यान माहे ऑक््ोबर, २०१४ च्या 
र्ेव्च्या आठवययात मतृय  झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चाैकर्ी करुन सींबींधीत दोर्षी डॉक््रवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) हे अींर्तः  खरे आहे, 
सदर महहलेचा मतृ य ुझाला तथावप तो हलकजीपणामळेु झाल् याचे आढळ न आले नाही. 
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(२) व (३) ग्रामीण रुग् णालय, वाडा जजल् हा ठाण ेयेथ ेहद.२९/१०/२०१४ रोजी प्रसुतीसाठख दाखल 
झालेल् या महहलेच् या प्रसुती दरम् यान गुींतागुींत आढळ न आल् यान ेनतला सामान् य रुग् णालय, ठाणे 
येथे सींदमभगत करण् यासाठख सींदभग सेवा उपलब् ध करुन देण् यात आली. परींतु रुग् णाचे नातेवाईकाींनी 
सींदभग सेवेस प्रथम नकार हदला. तथावप, नींतर रुग् णास जजल् हा रुग् णालय, ठाणे येथे 
हद.३०/१०/२०१४ रोजी रारी २.४५ वा. नातेवाईकाच् या सहमतीने सींदभीत करण् यात आले तथावप, 
रुग् णाचा वा्तेच मतृ यु झाला. 
    जजल् हा र्ल्य गिरचतकत सक, ठाणे याींच् या अहवालानुसार मतृ युचे कारण Pulmonary 
Embolism with Deep transverse arrest असे नमुद केले आहे. 

 
___________ 

  
प्राथममि आरोग्य िें द्र िुरूड (्ज.गडधचरोली) या आरोग्य िें द्रातील वैद्यिीय अधधिाऱ्याने 
महहला िमगचाऱ्याांना दबावा ाली ठेवून ननयमबाहयररत्या वस्तुांची  रेदी िेल्याबाबत 

(१२)  १३८६ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा  ोपड े(नागपूर पूवग) :   सन्माननीय सावगजननि आरोग् य व िुटुांब 
िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथममक आरोग्य कें द्र कुरूड (जज.गडगिरचरोली) या आरोग्य कें द्रातील वैद्यकीय अगिरधकाऱ्यान े
महहला कमगचाऱ्याींना दबावाखाली ठेव न ननयमबा्यररतया काही वस्तुींची खरेदी करून गैरव्यवहार 
केल्याच ेहदनाींक ०४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदा मसलबींद मलर्ाफ्यात न मागता स्वत:च्या हस्ताक्षरानेच बनाव्ी हदनाींक 
नसलेले ननववदा तयार करुन र्ासनाची हदर्ाभलु आणण र्सवणुक केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) स्थाननक ग्रामस्तरावर ए.एन.एम.महहला कमगचारी तथा सरपींच स्थाननक गावाची गरज 
ववचारात घेव न व ए.एन.एम. व सरपींच याींची सींमती घेव न खरेदी करणे बींधनकारक होत,े परींतु 
सींबींगिरधताच ेअज्ञानाचा गैर र्ायदा घेव न वैद्यकीय अगिरधकाऱ्यान ेस्वत: खरेदी केली, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) ज्या तारखेची खरेदीचे बबल ८५०० रू. दाखववण्यात आलेले असुन तया समवस्तुची तयाच 
पुरवठादार ववके्रतयान ेरू.७०००/- ची ननववदा हदलेली असल्याने, सींबींधीत गैरव्यवहाराची चौकर्ी 
सममती गठखत करून करण्यात येणार आहे काय, 
(५) सींबींधीत प्रकरणात दोर्षी आढळल्यास र्ासनाच्या सींबींधी ववभागाकड न तयाींच्याववरूद्ध 
तातकाळ मर्स्तभींगाची कायगवाही करण्यात येणार आहे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) सन २०१३-१४ मध् ये प्राथममक आरोग् य कें द्र, कुरुड अींतगगत उपकें द्र कुरुड येथ े डडजी्ल 
र्ी्ल मॉनन्र हे उपकरण खरेदी करण् यात आले. सदर उपकरण खरेदी करण् यासाठख 
मागववण् यात आलेल् या दरपरकानसुार तीन पुरवठादाराींनी सादर केलेले दर रु.८,.५००/-, रु. 
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९,२००/-, व रु. ९,५००/- याप्रमाणे होत. प्राप् त तीन् ही दरपरकाींची तुलना केल् यानींतर सवागत कमी 
दर असलेल् या पुरवठादाराकड न रु. ८,५००/-  या दराने डडजी्ल र्ी्ल मॉनन्र हे उपकरण 
खरेदी करण् यात आले. 
    सदर खरेदी प्रतक्रया करण् याप वी उपकें द्र बळक्ीकरण ची सभा सरपींच याींच् या 
अध् यक्षतेखाली घेव न खरेदीसाठख ठराव माींड न ररतसर मींज री घेण् यात आलेली आहे. तसेच 
पुरवठादाराला आरोग् यसेववका व सरपींच याींच् या सींयुक् त स् वाक्षरीचे धनादेर् देण् यात आले आहे. 
(५) प्रश न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ग्रांथालय सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई याांच्या अधधपत्या ाली  
प्रिल्पग्रस्त िमगचाऱ्याांची ननयमबाह्य नेमणूि िेल्याबाबत 

  

(१३)  १३९२ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा  ोपड े (नागपूर पूवग) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रींथालय सींचालनालय, महाराषर राज्य, मुींबई याींच्या अगिरधपतयाखाली सन १९९९ ते २००० 
या कालावधीत प्रकल्पग्रस्त कमगचाऱ्याींची ननयमबा्य नेमण क करण्यात आल्याच े हदनाींक १० 
नोव्हेंबर, २०१४ रोजी ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाींची ्क्केवारी तकती आहे व तयाींची प्रमाणपर तपासणी करण्यात आली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, तयात काय ननषपन्न झाले व तयानसुार सींबींगिरधत दोर्षीींवर कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) : (१) नाही. 
     प्रकल्पग्रस्त कमगचाऱ्याींची ननयमबा्य नेमण क करण्यात आल्याचे हदनाींक १० नोव्हेंबर, 
२०१४ प वीच ननदर्गनास आले आहे. 
(२) सन १९९९-२००० रोजी ग्रींथालय सींचालनालयात एक ण ४६९ मींज र पदे होती. या पदाींच्या 
५% आरक्षणानुसार प्रकल्पग्रस्ताींची २३ पदे ररक्त येतात. परींत  प्रतयक्षात ३० पदे भरली गेली 
आहेत. म्हणजचे एक ण सींवगागच्या ६.५% प्रकल्पग्रस्ताींची पदे भरण्यात आलेली आहेत. 
     यातील काही कमगचा-याींच्या प्रमाणपराींची तपासणी करण्यात आली आहे. 
(३) प्रकल्पग्रस्ताींना ननयमबा्य नेमणुका केल्याबाबत ततकालीन ग्रींथालय सींचालकाींच्या 
ननवतृतीवेतनात न कायमस्वरूपी १०% कपात करण्याच्या मर्के्षच ेआदेर् हद. २३.५.२०११ अन्वये 
ननगगममत करण्यात आलेले आहेत. 
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     तसेच र्ासनाच्या हदनाींक २७.१.२०१४ च्या परान्वये स गिरचत केल्यानुसार ग्रींथालय 
सींचालनालयाच्या हदनाींक २९.१.२०१४ च्या आदेर्ान्वये या प्रकल्पग्रस्त कमगचाऱ्याच्या ननयुक्ता 
ननयमबा्य ठरवुन रदीत करण्यात आल्या होतया. या ननणगयाववरोधात सदरह  कमगचाऱ्याींनी 
महाराषर प्रर्ासकीय न्यायागिरधकरण येथे दावा दाखल केला होता. तयासींदभागत महाराषर  
प्रर्ासकीय न्यायागिरधकरणान,े या प्रकल्पग्रस्त कमगचाऱ्याींच्या सेवा प वगवत व कायम 
ठेवण्याबाबत, हदनाींक १२.८.२०१४ अन्वये आदेर् पाररत केले आहे. तसेच या कमगचाऱ्याींना 
कायम करुन तयाींच्या सेवमेध्ये हस्तक्षेप करुन नये, अर्ा अींनतम ननकाल हदला आहे. 
      तयानुसार र्ासनाच्या हदनाींक १९.११.२०१४ च्या  परान्वये ननदेमर्त केल्यानुसार, 
ग्रींथालय सींचालनालयाच्या हदनाींक २४.११.२०१४ च्या आदेर्ान्वये प्रकल्पग्रस्त कमगचाऱ्याींच्या 
सेवा प वगवत ठेवण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

सीबीएसई आणण आयसीएसईच्या शाळाांना मशक्षण ववभागाचे  
ना हरित प्रमाणपत्र प्रत्येि वषी घेण्याबाबत 

  

(१४)  १५३२ (२९-१२-२०१४).   श्री. सांजय साविारे (भुसावळ), श्री. उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाव) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सीबीएसई आणण आयसीएसईच्या र्ाळाींना मर्क्षण ववभागाचे ना हरकत प्रमाणपर प्रतयेक 
वर्षी घेणे अननवायग असणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनरु्षींगाने सदर आदेर्ाची अींमलबजावणी न करणाऱ्या र्ाळाींवर 
र्ासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रशन उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
लो ांडवाला िाांहदवली (पूवग) पररसरामध्ये अनधधिृत ररत्या अवजड वाहणे व भांगार ररक्षा 

ह्याांच्या पाकििं गमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतिू िोंडी होत असल्याबाबत 
  

(१५)  १५९१ (२२-१२-२०१४).   श्री. अतलु भात ळिर (िाांहदवली पूवग) :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोखींडवाला काींहदवली (प वग) पररसरामध्ये अनगिरधकृत ररतया अवजड वाहणे व भींगार ररक्षा 
्याींच्या पातकंगमळेु मोयाया प्रमाणात वाहत क कोंडी होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये 
वा तयादरम्यान ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाहत क ववभागान ेतया पररसराची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहणीत काय ननषपन्न झाले आहे, 
(४) असल्यास, अवजड वाहणे व भींगार ररक्षा पाकग  करुन वाहत कीची कोंडी करणाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) वाहत क ननयींरण र्ाखा, मुींबई पोलीस आणण बहृन् मुींबई महानगरपामलका याींच् यातरे् 
सींयुक् त पाहणी करण् यात आली आहे या पाहणीमध् ये पुढील बाबी ननदर्गनास आल् या आहेत :-  
     लोखींडावाला, काींहदवली (प वग) भागात काींहदवली (प वग) स् ्ेर्नपास न लोखींडवाला सकग ल 
पयतं ६० र् ्ी रस् ता अस न त यावर मोयाया प्रमाणात दहेुरी वाहत क चालत,े या मागागवरील 
वाहनाींच् या सींख् येत मोयाया प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच सदर मागागवरील महहींद्रा कीं पनीच् या 
येलो गे् मध न जड अवजड वाहनाींची वाहत क नोव् हेंबर, २०१४ पयतं होत होती. तसेच येलो 
गे् येथील नाल् याजवळ पाईलपाईनचे काम सुरु असल् याने एक वाहहनी बींद असल् याने 
बॉ्लनेक ननमागण होतो. आणण आकुली मागागवरील दभुाजक उखडल्याने पादचारी दचुाकी ररक्षा 
कोणत याही हठकाणाह न रस् ता क्रॉस करता वा वळववतात. यामुळे वाहतुकीचा वेग मींदावतो. 
(४) महहींद्रा कीं पनीच् या यलोगे्मध न होणारी अवजड वाहनाींची वाहत क कीं पनीच् या पजशचम 
द्रतुगती महामागागवरील ब् ल  गे् व ठाक र श याम नारायण मागागवरील ग्रीन गे् या पयागयी 
रस् त यावरुन वळववण् यात आली आहे. सींभाजी नगर चौकी त ेलोखींडवाला सकग ल येथील रोडवरती 
नो-पातकंगचे तसेच सींभाजीनगर चौकी त ेलोखींडवाला सकग ल सकाळी ८.०० त े१२.०० वाजेपयतं 
व सायींकाळी ५.०० ते ९.०० वाजपेयतं अवजड वानाींवर नो-एन् रीचे ननबधं लाग  असल् यान ेसदर 
ननयमाींचे उल् लींघन करणा-या एक ण ८५९ अवजड वाहनाींवर तसचे एक ण ५,४०९ ररक्षाचालकाींवर 
गतवर्षी ववववध गुन् ्याींतगगत काींहदवली वाहत क ववभागाकड न कारवाई करण् यात आली आहे. 
तसेच भींगार ररक्षा गॅस क्रने तकुड ेकरुन मोडीत काढल् या जातात. 
  

___________ 
  

जळिोट (्ज.लातूर) येथे महाववतरणचे उपववभागीय िायागलय सुरू िरण्याबाबत 
  

(१६)  १६६३ (२३-१२-२०१४).   डॉ. सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय ऊजाग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळको् (जज.लात र) या तालुक्याची ननममगती होहन १३ ते १४ वर्ष ेझाली आहेत तेव्हा 
पास न महाववतरणकड न मुींबईच्या मुख्य कायागलयाकड ेजळको् येथे महाववतरणचे उपववभागीय 
कायागलय सुरू करण्यासाठख वारींवार प्रस्ताव पाठववण्यात आले अस न  महाववतरणकड न सतत 
्ाळा्ाळ करण्यात येत असल्याने एक महहन्याच्या आत जळको् येथ े महाववतरणचे 
उपववभागीय कायागलय सुरु करण्यात याव,े अन्यथा तीव्र स्वरुपाचे आींदोलन छेडण्यात येईल 
असा इर्ारा तालुक्यातील  सामाजजक सींघ्नाींनी तसेच स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जमीन उपलब्ध नसल्याच्या नावाखाली महाववतरण कीं पनी जाणीव प वगक सतत 
्ाळा्ाळ करत असते, परींतु जळको् येथ े जमीन उपलब्ध अस न ही जमीन हस्ताींतरीत 
करण्याची कायगवाही होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जळको् येथे महाववतरणाचे उपववभागीय कायागलय सुरु करण्यासींदभागत कारवाई 
करण्यात आलेली आहे काय, 
(४) नसल्यास, अद्याप कायगवाही न होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (०६-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) जळको् येथे महाववतरण कीं पनीचे उप ववभागीय कायागलय ननमागण करण्यासींबींधीचा प्रस्ताव 
प्राप्त झाला अस न, सदर कायागलय ग्राहक सींख्येच्या मानींकाींची प तगता करत नसल्यामळेु, तेथे 
उपववभागीय कायागलय मींज र झालेले नाही. उपववभागीय कायागलय सुरु करण्याबाबतचा 
महाववतरण कीं पनी सवगकर्ष आढावा घेत अस न ग्राहकामभमुख उततम व ततपर सेवा 
देण्याकरीता, भौगोमलकदृष्या ग्राहकाींच्या सोयीच ेअसल्यास, व उपववभागीय कायागलय ननमागण 
करण्यासाठख ननजशचत केलेली आवशयक, ग्राहक मानींकाींची प तगता झाल्यास, उप ववभागीय 
कायागलय प्रचमलत ननयमानसुार सरुु केले जाईल. 
(४)  प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(१७)  १७०५ (२२-१२-२०१४).   श्री. बळीराम मसरसिर (बाळापूर), श्री. अस् लम शे  (मालाड 
प्श्चम), श्री. वैभव वपचड (अिोले), श्री. ्जतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यपीठ अनुदान आयोगान े(य जीसी) ववद्यापीठाींना ररक्त पदाींवर प्राध्यापकाींची तातकाळ 
भरती करण्याच्या स चना हदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोस््र अभावी प्राध्यापकाींची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रशन क्र.१ व २ नसुार र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०१-०६-२०१५) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे अींर्त: खरे आहे. 
(३) ववद्यापीठ अनुदान आयोगाने ववद्यापीठाींना हदनाींक १२/११/२०१४ च्या परान्वये 
प्राध्यपकाींची तातकाळ भरती करण्याच्या स चना हदलेल्या आहेत व नुसार र्ासनान े हदनाींक 
२२/०१/२०१४ व हदनाींक ११/०६/२०१४ च्या ननणगयान्वये आरक्षणाची कायगपध्दती ववहीत केली 
आहे. तसेच हदनाींक २१/०२/२०१५ च्या ननणगयान्वये र्ैक्षणणक व सामाजजकदृष्या मागास 
ईएसबीसीसाठख असलेल्या १६ ्क्के आरक्षणास स्थगिरगती हदलेली आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िान् हेफाटा (ता.मावळ, ्ज.पुणे) येथील ग्रामीण ंग् णालयाच्या िमगचारी  
ननवासस् थानाची झालेली दरुवस् था 

(१८)  २१७५ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कान् हेर्ा्ा (ता.मावळ, जज.पुणे) येथील ग्रामीण रुग् णालयाच् या कमगचा-याींच् या र्ासकीय 
ननवासस् थानाची दरुवस् था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, काही इमारतीतील ववद्युत पुरवठा खींडीत झाला आहे, त यामुळे कमगचा-याींना 
गैरसोयीर्ी सामना करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ननधीची तरतुद करुन तात काळ दरुुस् ती करणेबाबत सींबींगिरधताींना आदेर् देण् यात 
आले आहे काय, 
(४) असल् यास, दरुुस् तीचे काम केव् हा पुणग होणार आहे ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (०९-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. काही ननवासस् थानाींतील सींबींगिरधत कमगचा-याींनी ववद्युत देयके वळेेवर न भरल् यान े
त याींचा ववद्युत पुरवठा खींडीत करण् यात आला आहे. आता या कमगचा-याींनी थकीत देयके भरली 
असल् यान े त याचा ववद्युतपुरवठा सुरळीत करण् याबाबत वीज ववतरण कीं पनीला कळववण् यात 
आले आहे. 
(३) व (४) याबाबतचा प्रस् ताव सावगजननक बाींधकाम ववभागास प्रर्ासकीय मान् यतसेाठख सादर 
करण् यात आला आहे. प्रस् तावास प्रर्ासकीय मान् यता हदल् यानींतर ननधी उपलब् धततेनुसार 
दरुुस् तीचे काम प्राधान् यान ेकरुन घेण् यात येईल. 

___________ 
  

जळगाांव ्जल्हयातील सामान्य ंग्णालयातून अपांगत्वाची  
चार बनावट प्रमाणपत्र ववतरीत िरण्यात आल्याबाबत 

(१९)  २१९५ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुरेश (राजूमामा) भोळे (जळगाव शहर) :   सन्माननीय 
सावगजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव जजल्हयातील सामान्य रुग्णालयात न अपींगतवाची चार बनाव् प्रमाणपर ववतरीत 
करण्यात आल्याचे ननषपन्न झाले अस न तयावर ५२ ्क्के दाखववण्यात आले असल्याची बाब 
हदनाींक १० ऑक््ोंबर, २०१४ रोजी वा तया सुमारास ननदर्गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् प्रमाणपर ववतरीत करणाऱ्या सींबींगिरधताींवर कोणती कायगवाही करण्यात 
आली आहे वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) जळगाींव सामान् य रुग् णालयात न बोगस अपींगत वाच े
प्रमाणपर ननगगममत झाल् याचे आढळ न आले नाही. 
(२) प्रश न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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जळगाांव ्जल् हा ंग् णालयात राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेंतगगत मोफत उपचार िरण् याबाबत 
  

(२०)  २३०८ (२३-१२-२०१४).   श्री. गुलाबराव पाटील (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावगजननि आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात राजीव गाींधी जीवनदायी योजनेंतगगत १९७ प्रकारच् या आजाराींवर मोर्त उपचार 
करण् यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जळगाींव जजल् हा रुग् णालयात सद्यः जस्थतीत १३१ प्रकारच् याच आजाराींवर उपचार 
करण् याची सुववधा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ही मयागदा तातडीने वाढववण् यात यावी असे ननदेर् जळगाींवच े जजल् हागिरधकारी 
याींनी जजल् हा र्ल् य गिरचतकत सक याींना हदनाींक १२ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी वा त यासमुारास हदले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याप्रकरणी तातडीने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) या प्रकरणी अद्यापही कोणतीच कायगवाही केली नसल् यास, त याची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) नाही, राजीव गाींधी जीवदायी आरोग् य योजनतेींगगत 
एक ण ९७१ प्रकारच् या आजाराींवर मोर्त उपचार केले जातात. 
(२) नाही. 
     सदर योजनेतींगगत समाववष ् ९७१ प्रकारच् या आजाराींपैकी १३१ आजाराींवरील उपचार हे 
केवळ र्ासकीय रुग् णालयाींसाठख राखीव ठेवण् यात आले आहेत. जळगाींव जजल् हा रुग् णालयात 
योजनेतींगगत एक ण २९१ आजाराींवरील उपचार करण् यात येतात. 
(३) नाही. 
     जजल् हा रुग् णालय, जळगाींव याींचे राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग् य योजनेतींगगत कामकाज 
असमाधानकारक असल् यामुळे त यात सुधारणा करण् याच े ननदेर् जजल् हागिरधकारी, जळगाींव याींनी 
हदनाींक १२ नोव् हेंबर २०१४ रोजी झालेल् या जजल् हा ननयींरण सममतीच् या बैठकीमध् ये जजल् हा र्ल् य 
गिरचतकत सक, जळगाींव याींना हदले होते. 
(४) जजल् हागिरधकारी, जळगाींव याींनी हदलेल् या ननदेर्ानसुार राजीव गाींधी जीवनदायी आरोग् य 
योजनेकररता पुणगवळे वैद्यकीय समन् वयकाची नेमणुक केली असनु, न् युरो सजगन व युरोसजगन 
याींचीही मानधन तत वावर नेमणुक करण् याची कायगवाही जजल् हा र्ल् य गिरचतकत सक, जळगाींव 
याींच् या स् तरावर सुरु आहे. 
(५) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात अवधै उद्योगधांदे सुरू असनू घरफोड्या, चो-या, 
सोनसा ळी चोरीच् या घटनेत मोठ्या प्रमाणात वाझ झाल्याबाबत 

(२१)  २३५८ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांग्राम जगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर र्हरात मोयाया प्रमाणात अवधै उद्योगधींदे सरुू अस न घरर्ोयया, चो-या, 
सोनसाखळी चोरीच् या घ्नेत मोयाया प्रमाणात वाढ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनामार्ग त चौकर्ी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळ न आले व तद्नुसार अहमदनगर र्हरातील अवधैधींदे, 
घरर्ोयया, चो-या, सोनसाखळी या घ्नाींना प्रनतबींध करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायगवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१५) : (१) नाही, सन २०१३ च्या तुलनेत सन २०१४ मध्ये 
अहमदनगर र्हरात घरर्ोडी, चोरी व सोनसाखळी चोरीच्या गुन््यात घ् झालेली आहे. 
(२) व (३) अहमदनगर र्हरात दारुबींदी मर्र्षगकाखाली २०१३ मध्ये २२२ दाखल प्रकरणात २४८ 
आरोपीींना अ्क करून रु.८,६५,३६७/- तकीं मतीचा मुदेीतमाल जप्त करण्यात आला होता. 
तयातुलनेत सन २०१४ मध्ये १२७ प्रकरणात १५७ आरोपीींना अ्क रून रु.३,२२,६१४/- चा 
मुदेीतमाल जप्त करण्यात आला. 
     ववनापरवाना बेकायदा जुगार या मर्र्षगकाखाली सन २०१३ मध्ये २५३ प्रकरणात ६१० 
आरोपी अ्क करुन रु.३४,५५,१९९/- तकीं मतीचे जुगारीचे साहहतय जप्त केले तया तुलनेत सन 
२०१४ मध्ये १३५ दाखल गुन््यात ४२३ आरोपीींना अ्क करून रु.१२,३४,८२७ तकीं मतीच े
जुगारीचे साहहतय जप्त केले आहे. 
     घरर्ोडी मर्र्षगकाखाली सन २०१३ मध्ये १४७ दाखल गुन््यापैकी १६ गुन्हे उघडकीस 
आण न रु.१,४४,४४३/- तकीं मतीचा चोरी गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे. तया तलुनेत 
सन २०१४ मध्ये ९४ दाखल गुन््यापैकी २४ गुन्हे उघडकीस आण न रु.३,६१,२००/- तकमतीचा 
चोरी गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला होता.      
     चोरी या मर्र्षगकाखाली सन २०१३ मध्ये ३९९ दाखल गुन््यापैकी ९७ गुन्हे उघडकीस 
आण न रु.१६१२६४३०/- तकीं मतीचा चोरी गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे. तया 
तुलनेत सन २०१४ मध्ये २६३ दाखल गुन््यापैकी ९८ गुन्हे उघडकीस आण न रु.८३९६५८२/- 
तकमतीचा चोरी गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे. 
     सोनसाखळी चोरी सींदभागत सन २०१३ मध्ये ५९ दाखल गुन््यापैकी २६ गुन्हे उघडकीस 
आण न रु.७३३७५०/- तकमतीचा चोरी गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे. तया तलुनेत 
सन २०१४ मध्ये ४० दाखल गुन््यापैकी ०९ गुन्हे उघडकीस आण न रु.१,८५,०००/- तकमतीचा 
चोरी गेलेला माल हस्तगत करण्यात आला आहे. 
     घरर्ोयया, चोऱ्या व सोनसाखळी गुन््याींना प्रनतबींध करण्यासाठख दरोडा प्रनतबींधक 
उपाययोजनेतींगगत प्रभावी गस्त नमेण्यात येते. तसेच बी् मार्गल पेरोमलींग ननयममत कायगरत 
आहे. नाकाबींदी करणे तसेच सींर्यीत व गुन्हेगार प्रवतृतीच्या लोकाींच्या हालचालीवर लक्ष 
ठेवण्यात येत.े 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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नववन पनवेल येथे मु्स्लम बाांधवासाठी स् मशानभमूीसाठी जागा नसल् याबाबत 
  

(२२)  २४६९ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नववन पनवेल येथील खाींदा वसाहतीत राहणा-या मुजस्लम बाींधवाींनी त याींना 
स् मर्ानभ मीसाठख जागा ममळावी म् हण न मसडको महामींडळान ेमागणी केली आहे काय, 
(२) असल् यास, मुजस्लम समाजासाठख स् मर्ानभ मीकरीता भ खींड उपलब् ध करुन देण् याबाबत 
मसडको महामींडळाकड न काय कायगवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१५) :(१) व (२) होय, मुजस्लम समाजासाठख दर्न भ मीसाठख 
भ खींड क्र.बी-३, सेक् ्र-१२, के्षर ४००२.७३ चौ.मी. हा भ खींड भाडतेत वावर वा्प केला आहे. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
 

नवी मुांबई के्षत्रात मसडिोन ेबाांधलेल् या इमारतीांमध् ये सहिारी गहृननमागण सांस् थाांच्या 
िायागलयासाठी जागा उपलब् ध िंन देणेबाबत 

  

(२३)  २४७१ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई के्षरात मसडकोन े बाींधलेल् या इमारतीींमधील रहहवार्ाींनी आपल् या गहृननमागण 
सींस् था नोंदणीकृत केल् यानींतर कायागलयीन कामासाठख नाममार दराने जागा ममळावी म् हण न 
मसडकोकड े मागणी केली असता मसडको त यासाठख व् यापारी दर आकारात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त गहृननमागण सींस् थाींना व् यापारी दर परवडत नसल् याने जागेअभावी त याींना 
सींस् थेचे कामकाज करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींस् थाींना मसडकोने र्ासनाच् या मींज रीसाठख प्रस् ताव सादर केला आहे हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, उक् त प्रस् तावावर र्ासनान े ननणगय घेतला आहे काय अद्यापी ननणगय घेतला 
नसल् यास ववलींबाची कारणे काय ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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पुणे ्जल्ह्यातील एि हजार शाळात पररवहन सममतीची स्थापना िेली नसल्याबाबत 
  

(२४)  २५१३ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांग्राम थोपटे (भोर), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती 
ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री. अस् लम श े (मालाड प्श्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जजल््यातील एक हजार र्ाळात अद्याप पररवहन सममतीची स्थापनाच केली 
नसल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा तयासुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळ न आले, 
तयानुर्षींगान ेसींबींगिरधत र्ाळा व्यवस्थापनेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, तयाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
     प्रस्तुत प्रकरणी पुणे जजल््यामार्ग त माहे ज न, २०१४ पास न पररवहन कायागलयातील 
अगिरधकाऱ्याींमार्ग त तालुका ननहाय ग् मर्क्षणागिरधकारी याींच्या समवेत सभा घेहन सदर 
सभेमध्ये कायम ववना अनुदाननत /अींर्त:अनुदाननत/अनुदाननत र्ाळेतील मुख्याध्यापकाींना / 
तयाींच्या प्रनतननधीींना पररवहन सममती स्थापन करणे अननवायग आहे. जरी र्ाळेस पररवहन सेवा 
उपलब्ध नसेल तरी सुध्दा पररवहन सममती स्थापन करणे आवशयक आहे, अर्ा स चना 
सभेमध्ये देण्यात आल्या होतया. तयाप्रमाण ेर्ाळाींमध्ये पररवहन सममती गठखत केलेली आहे व 
तयाींचे कायगवाही ननयममतपणे सुरु आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात र्जस्टडग फामागमसस्टच्या तुटवड्यामुळे होत असलेली अवैध औषध ववक्री 
  

(२५)  २६५० (१५-०१-२०१५).   श्री. अबू आजमी (मान ूदग मशवाजीनगर) :   सन्माननीय 
अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात और्षधववक्रीच्या के्षरात अज नही रजजस््डग र्ामागमसस्् नसल्यामुळे अवैध 
और्षधववके्रते आणण ड्रगमातर्या खुलेआम ववक्री करीत असल्यामळेु रुग्णाींना मोयाया समस्याींना 
सामोरे जावे लागत असल्याबाबतची तक्रार युननयन ऑर् रजजस््डग र्ामागमसस््स सींघ्नेन े
र्ासनाकड ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा तया दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, र्ामागमसस््मर्वाय और्षधववक्री करणाऱ्याींच ेपरवाने कायमच ेरदीत करावते तसेच 
तयाींच्या नातलगाींनाही पुन्हा परवाने देण्यात येह नयेत याबाबत र्ासनाने कोणती उपाययोजना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
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श्री. धगरीश बापट (२१-०५-२०१५) :(१) होय, 
     युननयन ऑर् रजजस््डग र्ामागमसस्् या सींघ्नेने हदनाींक ११/११/२०१४ रोजीच्या पराद्वारे 
मा.मुख्यमींरी, महाराषर राज्य याींचेकड ेतक्रार केली होती. 
(२) और्षधे व सौंदयग प्रसाधने कायदा १९४० व ननयम १९४५ मधील ननयम ६४ व ६७ च्या 
तरतुदीींनुसार और्षध ववक्री परवान ेहदले जातात. सदर ननयमाींध्ये स्वत: र्ामागमसस्् असणाऱ्या 
दकुान मालकाींनाच और्षध ववक्री परवाना देण्याबाबत कोणतीही तरत द नाही. ज ेपरवानाधारक 
स्वत: र्ामागमसस्् नसतात तयाींनी रजजस््डग र्ामागमसस््ची ननयुक्ती करुन और्षधाींची ववक्री 
रजजस््डग र्ामागमसस््च्या देखरेखीखाली करणे आवशयक आहे. 
     रजजस््डग र्ामागमसस्् गैरहजर आढळल्यास कायद्यानुसार पेढीचे परवान ेननलींबन वा रदीत 
ची कारवाई करण्यात येते. नातलगाींना परवान े न देण्याबाबत कायद्यात कोणतीही तरत द 
नसल्यान ेननयम ६४ नुसार कारवाई करण्यात येते. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 
नाांदेड येथील तत्िालीन मुख्य िायगिारी अधधिारी समुांत भाांगे याांची बनावट स्वाक्ष-याचा 
आधार घेत मोठ्या रक्िमा घेऊन अनेि मशक्षिाांना बदल्याांचे आदेश हदल्याबाबत 

  

(२६)  २८७५ (१५-०१-२०१५).   श्री. हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड येथील ततकालीन मुख्य कायगकारी अगिरधकारी सुमींत भाींगे याींची रायगड येथ ेबदली 
झाल्यानींतर नववन सीईओ रुज ुहोईपयतं ममळालेल्या कालावधीचा र्ायदा उठववत भाींगे याींच्या 
बनाव् स्वाक्ष-याचा आधार घेत मोयाया रक्कमा घेहन अनेक मर्क्षकाींना बदल्याींच े आदेर् 
हदल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या दरम्यान ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभागत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,  
(३) असल्यास, तयात काय आढळ न आले व चौकर्ीनुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०६-२०१५) : (१) होय. नम द प्रकरणी ववववध पोलीस ठाण्यात १० 
गुन्हे दाखल आहेत. 
(२) व (३) होय. नाींदेड जजल्हा पररर्षदेच्या ३ आरोपी मर्क्षकाींनी बदलीच े बनाव् आदेर् 
काढल्याच े व सदर बनाव् आदेर् १० मर्क्षकाींनी प्राप्त केल्याचे ननषपन्न झाले आहे. 
गुन््यातील आरोपीींना अ्क करण्यात आली अस न गुन््याचा तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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मभवांडी (्ज.ठाणे) येथ ेशालेय पोषण आहाराचे िाम स् थाननि महहला बचत गट,  
पररत् यक् ता, ववधवा, ननराधार महहलाांना देण्याबाबतची मागणी 

  

(२७)  २९०० (२२-१२-२०१४).   श्री. ंपेश म् हात्र े(मभवांडी पूवग) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मभवींडी, (जज.ठाणे) मधील र्ालेय पोर्षण आहाराच े काम स् थाननक महहला बचत ग्, 
पररत यक् ता, ववधवा, ननराधार महहलाींना द्याव े अर्ी मागणी मभवींडी जनआींदोलन सममतीच े
सगिरचव याींनी ततकालीन मा.महहला व बालववकास मींरी, सगिरचव, आयुक् त व जजल् हागिरधकारी, ठाण े
याींचेकड ेगत ६ महहन् याच् या काळात अनेक वेळा हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींदभागत पींचायत सममती कायागलयासमोर जनआींदोलन सममती कायगकत यांनी 
लाक्षणणक उपोर्षण केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त ा प्रकरणाबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) मभवींडी तालुक्यातील ३८६ र्ाळाींपकैी १५८ 
र्ाळाींतील र्ाळा व्यवस्थापन सममतयाींनी नाईक र्ाींहडरे्न या स्वयींसेवी सींस्थमेार्ग त र्ालेय 
पोर्षण आहार मर्जव न घेण्याचा ननणगय घेतलेला अस न यानुसार सदर र्ाळाींना नाईक र्ाउीं डरे्न 
मार्ग त र्ालेय पोर्षण आहार मर्जव न देण्यात येत आहे. उवगररत २२८ र्ाळाींच्या र्ाळा 
व्यवस्थापन सममतयाींनी आहार मर्जववण्यासाठख महहला बजत ग् / स्थाननक स्वयींपाकी तथा 
मदतनीस याींची ननयुक्ती केलेली अस न तयाींचेमार्ग त र्ालेय पोर्षण आहार मर्जव न देण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जालना (्ज.औरांगाबाद) शहरातील ्जल्हा कक्रडा सांिुलाची झालेली दरुावस्था 
(२८)  ३११८ (२२-१२-२०१४).   श्री. अजुगन  ोतिर (जालना) :   सन्माननीय कक्रडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना (जज.औरींगाबाद) र्हरातील जजल्हा क्रीडा सींकुलाची को्यवधी रुपये खचग करुन 
उभारणी करण्यात आली व ते अद्यापही अपुणग अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्रीडा सींकुलात उभारण्यात आलेल्या गॅलरीचे वादळामुळे नकुसान झाले आहे 
तसेच दोन वर्षागपास न प्रेक्षक गॅलरी दरुुस्त होह र्कली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, क्रीडा सींकुलाच े सींप णग नुतनीकरण करण्याची मागणी क्रीडा प्रेमी याींनी 
जजल्हागिरधकारी याींचेकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) नाही. तथावप, वादळामुळे नकुसान झालेल् या प्रेक्षक गॅलरीच् या दरुुस् तीचा प्रस् ताव 
जजल् हागिरधकारी तथा अध् यक्ष, जजल् हा क्रीडा सींकुल सममती, जालना याींच् यामार्ग त कापोरे् सोर्ल 
ररस्पॉमसींबबली्ी अॅक् ् अींतगगत (CSR) जालना जजल् हा उद्योजक असोमसएर्नकड े सादर 
करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ममरज शहरात गस्रोच्या साथीला आळा घालण्याबाबत 
(२९)  ३६६७ (१५-०१-२०१५).   श्री. अननल बाबर ( ानापूर) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ममरज र्हरात गॅस्रोची साथ पसरल्याने र्हरातील गॅस्रोच्या रुग्णाींची सींख्या हदवसेंहदवस 
वाढत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या नतसऱ्या आठवययात ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभागतील पाहणी केली आहे काय, पहाणीत काय आढळ न आले व 
र्हरातील गॅस्रोच्या साथीला आळा घालण्यासाठख कोणती तातडीने उपाययोजना केल्या वा 
करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
     ममरज र्हरात हदनाींक १९.११.२०१४ ते ०५.१२.२०१४ या कालावधीत उद्् ावलेल्या गॅस् रो 
(कॉलरा) उदे्रकात एक ण ६८२ एवढे रुग् ण आढळ न आले. र्हरातील जुनी पाईप लाईन व 
त यातील गळती यामुळे ही साथ उद्भवली. 
साथरोग ननयींरणाकररता खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण् यात आल् या आहेतः - 

 रुग् ण सवेक्षण व उपचार 
 बागिरधत भागातील पाणी नमुने तपासणी 
 ओ.्ी.तपासणी 
 नेहमीच् या क् लोरीन मारते वाढ 
 र्हरात पाणी पुरवठा लाईन मधील ववववध हठकाणी आढळलेल् या गळत या दरुुस् ती. 
 पाण् याच् या नवीन लाईनवर कनेक् र्न जोडणी. 
 पाणी पुरवठा करणा-या ्ाक् याींची स् वच् छता. 
 आरोग् य मर्क्षण  

वरील उपाययोजना ममरज र्हरात उद्भवलेली गॅस् रोची साथ ननयींरणात आली आहे. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगरपामलिेिड ेचारचािी वाहनाांच्या पाकिग गच् या प्रस् तावाची सद्य:्स्थती 
  

(३०)  ३७११ (१५-०१-२०१५).   श्री. अतलु भात ळिर (िाांहदवली पूवग) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईमध् ये वाढती रहदारी आणण पातकग ग ववर्षयक समस् याींवर उपाय म् हण न मुींबई 
पोमलसाींच् या वाहतकु र्ाखेन ेमुींबई महानगरपामलकेकड ेप्रस् ताव हदला आहे माहे नोव् हेंबर, २०१४ 
मध्ये ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, प्रस् तावाचे स् वरुप काय आहे व मुींबई महानगरपामलकेने प्रस् तावाबाबत काय 
उपाययोजना केल्या आहेत, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) मुींबई र्हरातील वाढती रहदारी आणण पातकंग समस् याींवर उपाय म् हण न सादर केलेल् या 
प्रस् तावामध् ये दषिणक्षण मुींबईमध् ये १५,००० वाहनतळे, पजशचम मुींबईमध् ये १५,००० वाहनतळे, 
उततर मुींबईमध्ये १०,००० वाहनतळे आणण प वग उपनगरामध्ये १०,००० वाहनतळे ननमागण 
करण् याची आवश यकता असल् याच ेनमुद केले आहे. र्ासन व महानगरपामलकेच् या अखत यारीत 
असलेल् या मोकयाया जागा, मैदाने अर्ा हठकाणी भ मीगत तसेच बहुमजली वाहनतळे 
उभारण् याच ेउक् त प्रस् तावामध् ये सचुववण् यात आले आहे. 
     बहृन् मुींबई महानगरपामलकेच् या वाहत क व् यवस् थापनेचा अ् यास करणारा स् वतींर 
अमभयाींबरकी ववभाग अस न मुींबई र्हराचा सवगसमावरे्क चलनर्ीलतेचा अ् यास आराखडा 
(Comprehensive Mobility Plan) तयार करण् याचे काम सुरू आहे.  वाहत क ववभागान े
महापामलका हदीतीतील पातकंगचा अ् यास करुन सवगकर्ष सामाईक धोरण तयार केले आहे. या 
धोरणाींतगगत रस्तयावरील व रस्तयालगतची वाहनतळे याींची व्यापारके्षरे, कायागलयीन सींकुले व 
रहहवार्ी के्षर े इ. बाबीींचा ववचार करुन तीन ववभागात वगगवारी केली आहे. तसेच बहृन् मुींबई 
महानगरपामलकेड न २०१३-२०३४ चा ववकास ननयोजन आराखडा व सुधाररत ववकास ननयींरण 
ननयमावली (DCR) करण् याचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िरमाळा तालुक्यातील िुिडी िालव्यासाठी सांपाहदत जममनीचा मोबदला ममळणेबाबत 
  

(३१)  ३९७१ (२३-१२-२०१४).   श्री. नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय मदती व 
पुनवगसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज. सोलाप र) तालुक्यातील कुकडी कालव्यासाठख सींपाहदत केलेल्या जममनीचा 
सदर जमीनधारकाींना नवीन ननयमानुसार मोबदला हदला गेला नाही, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोबदला देण्यासाठख कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव  डसे (११-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) उपजजल्हागिरधकारी, भ सींपादन क्र. ११ सोलाप र कायागलयास प्राप्त झालेल्या 
भ सींपदानाच्या १७७ प्रकरणाींमध्ये खाजगी वा्ाघा्ीने जमीन खरेदी करावयाची असल्याने 
तयामध्ये प्राप्त २/३ रक्कम रु. २,६३,५९,९२६/- कायगकारी अमभयींता, कुकडी ववतरण बाींधकाम, 
कोळवडी, ता.कजगत, जज.अहमदनगर कायागलयाकड ेपरत पाठववण्यात आलेली आहे. 
     हदन. १८.११.२०१३ च्या र्ासन ननणगयानुसार उपजजल्हागिरधकारी, भ सींपादन क्र. ४ 
(करमाळा)  सोलाप र हे कायागलय उपववभागीय अगिरधकारी, माढा कायागलयात समवपगत करण्यात 
आले आहे, सदर कायागलयाची अमभलेख हस्ताींतरण प्रतक्रया माचग, २०१४ मध्ये प णग झालेली 
आहे. समवपगत भ सींपादन कायागलयाकड न उपववभागीय अगिरधकारी, माढा या कायागलयाकड ेएक ण 
५२ प्रकरणे प्राप्त झाली अस न तयापैकी ५ प्रकरणाींमध्ये प्रारुप ननवाडा मींज र झालेला आहे. 
तयापैकी ५ प्रकरणामध्ये प्रारुप ननवाडा मींज र झालेला आहे. दान ेप्रकरणे कलम ९(३)  (४) च्या 
चौकर्ीवर आहेत व उवगररत ४५ प्रकरणे ततकालीन कायागलयामध्ये कलम ४ ची कलम ६ ची  
अगिरधस चना काढणे यावर व्यपगत झालेली असल्याने नवीन भ सींपादन कायदा, २०१३ अनुसार 
कायगवाही करण्यासाठख सींपादन मींडळास परत पाठववण्यात आलेली आहेत. 

___________ 
  

रामटेि तालुक्यातील (्ज.नागपूर) येथील राष्ट्रीय महामागग  
१४ मनसर त ेमानेगाांव टेि च्या दुं स्तीबाबत 

(३२)  ४००३ (२३-१२-२०१४).   श्री. डड मल्लीिाजूगन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
सावगजननि बाांधिाम (सावगजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक तालुक्यातील (जज.नागप र) येथील राषरीय महामागग १४ मनसर त ेमानेगाींव ्ेक 
तक.मी. ६८९/०० ते ६५२/०० हा मागग नादरुुस्त अस न जागोजागी खयड े पडले असल्यामुळे 
दररोज अपघाताच्या घ्ना घडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावगजननक बाींधकाम ववभागाकड न राषरीय महामागग प्रागिरधकरण ववभागाकड े
रस्ता दरुुस्तीसाठख कायगवाही करण्याबाबत ववचारणा केली आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्ता दरुुस्ती करण्याबाबत ववभागाकड न कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे 
वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०६-२०१५) :(१) नाही. 
     भारतीय राष रीय राजमागग प्रागिरधकरण याींचमेार्ग त राम्ेक तालुक् यातील (जज.नागप र) 
येथील राष रीय महामागग १४ मनसर ते मानगाींव ्ेक तक.मी. ६८९/०० ते ६५२/०० या लाींबीतील 
रस् त याचे डाींबरी पषृ ठभागाचे खयड ेभरुन रस् ता वाहतकुीस सुजस्थतीत ठेवण् यात आलेला आहे. 
ननयममत देखभाल दरुुस् तीचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(२) नाही. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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पनवेल तालुक्यातील उलवे येथील गावातील सव्हे क्र. ५१ मध्ये असलेली १५७ एिर गुांठे 

जममनीवर राज्य शासनाचा िाहीही हक्ि नसताना शासन सदर  
जमीन १९७३ पासून वापरत असल्याबाबत. 

(३३)  ४०७४ (२२-१२-२०१४).   श्री. नरेंद्र पवार (िल्याण प्श्चम) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल तालुक्यातील उलवे येथील गावातील सव्हे क्र. ५१ मध्ये असलेली १५७ एकर गुींठे 
जमीन ही ननयोजजत नवी मुींबई आींतराषरीय ववमानतळासाठख वापरत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही जमीन बबवलकर कु्ुींबबयाींची आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबगिरधत जममनीवर राज्य र्ासनाचा काहीही हक्क नसताना र्ासन सदर जमीन 
१९७३ पास न वापरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, जमीन वापरण्याच्या मोबदल्यात राज्य र्ासनाला नुकसान भरपाई देण्याच े
हायको्ागचे ननदेर् आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर ननदगर्ाची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव  डसे (०८-०६-२०१५) : (१) खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) मा.उच् च न् यायालयाचे आदेर्ास मा.सवोच् च न् यायालयाने हद.२३.२.२०१५ 
रोजीच् या आदेर्ान् वये स् थगिरगती हदली आहे व सदर बाब सध् या न् यायप्रववष ठ आहे. 

___________ 
  

राज्यातील आदशग मशक्षि पुरस्िार ममळववणाऱ्या मशक्षिाांना  
सन्मानधचन्ह व दोन वेतनवाझ ममळण्याबाबत 

(३४)  ४१२४ (२२-१२-२०१४).   श्री. अममत झनि (ररसोड), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), 
श्री. अस् लम श े (मालाड प्श्चम) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील आदर्ग मर्क्षक पुरस्कार ममळववणाऱ्या मर्क्षकाींना सन्मानगिरचन्ह व 
सन् मानपरासोबत दोन वेतनवाढ देण्याची घोर्षणा करण्यात येव नही सदरह  मर्क्षकाींना अद्यापी 
वेतनवाढ देण्यात आली नसल्यामुळे मर्क्षकाींमध्ये तीव्र असींतोर्ष पसरला असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये वा तयासुमारास आढळ न आले, हे खरे काय, 
(२) असल्यास, सदर मर्क्षकाींना दोन वेतनवाढ ममळण्याबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(११-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सहाव् या वेतन आयोगानुसार वेतन वाढीचा दर अद्याप ननजशचत झालेला नाही. 
तथावप राज् य व राष रीय आदर्ग परुस् कार प्राप् त मर्क्षकाींना आगाह वेतनवाढीऐवजी ठोक रक् कम 
रु.१ लाख देण् यासींदभागतील र्ासन ननणगय हदनाींक ४/९/२०१४ रोजी ननगगममत करण् यात आला 
अस न सदर र्ासन ननणगय सन २०१३-१४ व त यापुढील वर्षांकरीता लाग  करण् यात आला आहे. 
सन २००५-०६ त े२०१२-१३ अींतगगत आदर्ग पुरस् कार प्राप् त मर्क्षकाींना आगाह वेतनवाढीसींदभागत 
ननणगय घेण् याची बाब र्ासनाच् या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
 

वामशम ्जल्ह्यातील ग्रामीण रूग्णालय, ररसोड येथील  
वैद्यिीय अधधक्षिासह अनिे ररक्त पदाबाबत 

 

(३५)  ४२७२ (२३-१२-२०१४).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सावगजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामर्म जजल््यातील ग्रामीण रूग्णालय, ररसोड येथे वैद्यतकय अगिरधक्षक, वैद्यतकय 
अगिरधकारी वगग-२ याींच्यासह अनेक कमगचाऱ्याींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुऱ्या कमगचाऱ्याींमुळे रूग्णसेवेवर ववपरीत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, वैद्यतकय अगिरधक्षकासह कमगचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याींबाबत र्ासनस्तरावर 
कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०६-२०१५) : (१) हे अींर्तः  खरे आहे. 
     वैद्यकीय अगिरधका-याींची सवग पदे भरलेली आहे. तर वैद्यकीय अगिरधक्षकाचे-१ व वगग-३ व 
४ मधील २३ पकैी ८ पदे ररक् त आहेत. 
(२) नाही. 
     वैद्यकीय अगिरधकारी व इतर कमगचा-याींमार्ग त रुग् णाींना आरोग् य सुववधा पुरववण् यात येत 
असल् यामळेु रुग् णसेवेवर कोणताही ववपरीत पररणाम झालेला नाही. 
(३) वैद्यकीय अगिरधक्षकाच ेपद भरण् यासाठख ववभागीय पदोन् नती सममतीची बैठक घेण् यात आली 
अस न र्ासनमान् यतेन ेपद भरण् याची कायगवाही करण् यात येत आहे. तर वगग -३ व वगग-४ ची 
ररक् त पदे उप सींचालक, आरोग् य सेवा, अकोला मींडळ, अकोला याींचे स् तरावर भरण् यात येत 
आहेत. 
(४) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील  ाजगी मशिवणीवर ननयांत्रण ठेवण्यासाठी शुल्ि  
ननयांत्रण िायदा अमांलात आणण्याबाबत 

(३६)  ४७७२ (२२-१२-२०१४).   श्री. योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खाजगी मर्कवणीवर ननयींरण ठेवण्यासाठख राज्य र्ासनान े केलेला कायदा 
हदनाींक ११ जुल,ै २०१३ रोजी पास न लाग  करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात सदर कायदयाची अींमलबजावणी होत आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ाळेतील मर्क्षक खाजगी मर्कवण्या घेतात मर्कववण्याच्या नावावर 
ववद्यार्थयांची ल ् व लैंगिरगक अतयाचार ही होत आहेत यावर ननयींरण ठेवण्यासाठख र्ासनाने 
कोणती कारवाई तसेच उपाययोजना केली वा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) खाजगी मर्कवणीवर ननयींरण ठेवण्यासाठख मा.अर्ोक प्रधान मसममतीन े
केलेल्या मर्र्ारर्ी स्वीकारण्याबाबत र्ालेय मर्क्षण ववभागाच्या तसेच उच्च व तींर मर्क्षण 
ववभागाच्या सींचालकाींनी एकमेकाींर्ी ववचारववननयम करुन एकबरत अमभप्राय / मसुदा सादर 
करण्याबाबबत कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
 

भाटमशरपुरा (ता.िळांब,्ज.उस्मानाबाद ) येथील ्जल्हा पररषद शाळाांच्या वगग  
 ोल्याांचा प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 

(३७)  ४८२५ (२२-१२-२०१४).   श्री. राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भा्मर्रपुरा (ता.कळींब, जज.उस्मानाबाद) येथील जजल्हा पररर्षद प्राथममक र्ाळेच्या वगग 
खोल्याींचा प्रस्ताव जजल्हा पररर्षद, उस्मानाबाद प्रर्ासनाकड ेप्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ाळेसाठख जजल्हागिरधकारी याींनी १ हेक््र जागा उपलब्ध करुन हदली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर र्ाळेच्या वगग खोल्याींना मींज री ममळणेबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच अर्ा प्रकारच े आणखी तकती प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत व प्रलींबबत प्रस्तावाबाबत 
र्ासनाचे धोरण काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) सवग मर्क्षा अमभयान अींतगगत सन २०१२-१३ 
मध् ये ३ वगगखोली बाींधकामाकररता रु.१२.९१ लक्ष मींज र करण् यात आले अस न बाींधकाम प णग 
झालेले आहे. सन २०१४-१५ मध् ये ३ वगगखोली बाींधकाम मींज र केलेले आहे. 
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(४) उस् मानाबाद जजल् ्याकररता २१२ वगगखोलीची आवश यकता अस न ७५ वगगखोली बाींधकामास 
ननधी मींज र आहे. सबब ज् या र्ाळेकरीता वगगखोली बाींधकामाची अनतर्य ननकड आहे अर्ा 
वेगवेगयाया र्ाळाींना ७५ वगगखोली बाींधकाम मींज र केलेले आहे. उवगररत र्ाळाींना सन २०१५-१६ 
मध् ये ननधी उपलब् ध करण् याची मागणी केली आहे. सवग मर्क्षा अमभयाना अींतगगत ननधी 
उपलब् ध करुन देण् याची कायगवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

लातूर ्जल्ह्यात िें द्र शासनाच्यावतीने २३४ नेहं युवा िें द्र सुं िरण्याबाबत 
(३८)  ५१८१ (०९-०४-२०१५).   श्री. अममत ववलासराव देशम ु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
कक्रडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लात र जजल््यात कें द्र र्ासनाच्यावतीने सुरु करण्यात आलेल्या नेहरु युवा कें द्राच्या 
माध्यमात न सुमारे ५५३ गावाींत नेहरु युवा कें द्राची नोंदणी करण्यात आली परींत ुतयापैकी २३४ 
नेहरु युवा कें दे्र अद्यापही कायगरत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा तयासमुारास 
ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवगररत असलेली २३४ नेहरु युवा कें द्र तवरीत सुरु करण्याबाबत र्ासनाने पुढे 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) नेहरु युवा कें दे्र सुरु करणे ही बाब कें द्र 
र्ासनाच्या अखतयाररत आहे. 
  

___________ 
  

मद्य वपऊन वाहन चालववणा-याांची तपासणी िरण् यासाठी  
पुरेसे रा ेथ अॅनालायझसग उपलब् ध नसल्याबाबत 

  

(३९)  ५१९५ (०६-०४-२०१५).   श्री. अममत ववलासराव देशमु  (लातूर शहर), श्री. मभमराव 
धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोमलस दलान ेमद्य वपहन वाहन चालववणा-याींची तपासणी करण् यासाठख ‘ब्रेथ 
अॅनालायझसगची’ र्ासनाकड ेमागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ब्रेथ अॅनालायझसग वेळीच न ममळाल् याने अप-ुया यींरसामग्रीमुळे मद्यपी 
वाहनचालकाींच् याववरुध् द कारवाई करण् यात पोमलसाींना अडचण येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पोमलसाींना पुरेस े ब्रेथ अॅनालायझसग उपलब् ध करण्याबाबत कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) ननववदा प्रतक्रया प णग झाल्यावर व खरेदी झाल्यानींतर सींबींगिरधत घ्काींना ब्रेथ ॲनालायझर 
पुरववण्यात येतील. 
(४) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यातील आहदवासी िुटूांबासाठी  रेदी िरण् यात आलेल् या  
गॅस शेगड्या शासिीय गोदामाांत पडून असल् याबाबत 

  

(४०)  ५२८९ (१०-०४-२०१५).   श्री. सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), 
श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अब् दलु 
सत्तार (मसल्लोड), श्री. राहुल बोंदे्र (धच ली), श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण), श्री. 
डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री. अममत झनि (ररसोड), श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री. हनुमांत 
डोळस (माळमशरस), श्री. राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री. पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री. ्जतेंद्र 
आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. मिरांद जाधव-पाटील (वाई), श्री. रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री. सुरेश लाड (िजगत), श्री. भास्िर जाधव (गुहागर), श्री. सुरेश गोरे ( ेड 
आळांदी), श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री. राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री. समीर िुणावार 
(हहांगणघाट), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. बाबुराव पाचणे (मशंर), श्री. सांजय िदम 
(दापोली), श्री. राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर), श्री. सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री. सदा 
सरवणिर (माहहम), श्री. सुभाष उफग  पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री. धैयगशील पाटील (पेण), 
श्री. प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री. पांिज भजुबळ (नाांदगाव) :   
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००६-०७ या वर्षागत र्ासनान े दाररद्रय रेर्षखेाली असलेल् या ८ लाख आहदवासी 
कु्ुींबबयाींना मोर्त गॅस सींच पुरववण् याचा ननणगय घेतला अस न सदर गॅस र्ेगययाींसाठख ४२ को्ी 
४८ लाख ४५ हजार रुपयाींच् या ननधी राज् य सहकारी आहदवासी ववकास महामींडळास उपलब् ध 
करुन हदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रुपये खच गन खरेदी केलेल् या १ लाख २३ हजार ९९१ गॅसर्ेगययाींपैकी 
जवळपास २६ हजार ३०८ र्ेगयया मागील ९ वर्षागपास न यवतमाळ, नींद रबार, जव् हार व 
चींद्रप रमधल् या र्ासकीय गोदामात पड न आहे, तसेच नामर्क जजल् ्यात ्या र्ेगयया भींगारात 
काढण् यात येणार असल् याची गींभीर बाब हदनाींक ५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त यासुमारास 
ननदर्गनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर गॅस र्ेगययाींचे वा्प न करण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, उक् त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त यात काय आढळ न आले व 
सींबींगिरधत दोर्षीींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, तसेच उक् त गॅस र्ेगययाींच े
वा्प करण् याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) खरेदी केलेया १,२३,९९१ गॅस र्ेगययापैंकी ९८,४६४ र्ेगययाींचे वा्प करण्यात आले अस न 
२५,५२७ र्ेगयया गोदामात मर्ल्लक आहेत. तथावप, र्ेगयया भींगारात काढण्यात येणार 
असल्याची बाब खरी नाही. 
(३) व (४) सदर योजना वन ववभागाकड े वगग करण्याबाबत व गॅस र्ेगयया वन ववभागास 
हस्ताींतररत करण्याबाबतचा ननणगय २०१३ मध्ये झाला होता. तथावप, वन ववभागान े सदर 
र्ेगयया स्वीकारल्या नसल्यान ेमहामींडळाकड े२५,५२७ र्ेगयया मर्ल्लक अस न तया सुजस्थतीत 
आहेत. आहदवासी लाभार्थयांना गॅस र्ेगययाींचे वा्प तवरीत व्हावे यासाठख महाराषर राज्य 
सहकारी आहदवासी ववकास महामींडळाचे अगिरधकारी, नतनही पेरोमलयम कीं पन्याींच े वररषठ 
अगिरधकारी, राज्य समन्वयक तले उद्योग तसेच वीजतींरी याींच्यासमवेत वेळोवळेी बैठका 
घेण्यात आल्या. गॅस ववतरकाींवर जजल्हा पुरवठा अगिरधकाऱ्याींच े ननयींरण असल्यान े सींबींगिरधत 
जजल्हागिरधकाऱ्याींना पर देहन गॅस ववतरकाींनी आहदवासी लाभार्थयांना तवरीत जोडण्या देण्याबाबत 
कळववण्यात आले आहे. 
(५) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धगरणी िामगाराांना घरे देण् याचा ननणगय झाल् यानांतर शासनाच् या आदेशाप्रमाण ेम् हाडान े
 ४६ हजार ९९ अजगदाराांमधून पहहली लॉटरी िाझल्याबाबत 

  

(४१)  ५३२३ (०७-०४-२०१५).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(नतवसा), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), डॉ. पतांगराव िदम 
(पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय गहृननमागण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गिरगरणी कामगाराींना घरे देण् याचा ननणगय झाल् यानींतर र्ासनाच् या आदेर्ाप्रमाण ेम् हाडाने ४६ 
हजार ९९ अजगदाराींमध न हदनाींक २८ ज न, २०१२ रोजी पहहली लॉ्री काढली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, पहहली लॉ्री काढ न अडडच वर्षग होहन अद्याप गिरगरणी कामगार घराींच् या 
प्रत यक्ष ववतरणाचे काम प णग झालेले नसल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास ननदर्गनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकर्ी करण् यात आली काय, 
(४) असल् यास, चौकर्ीत काय आढळ न आले व पहहल् या लॉ्रीतील गिरगरणी कामगाराींना घरे 
ववतरीत करण् याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०८-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) मुींबईतील १९ कापड गिरगरण् याच् या कामगाराींकररता त या गिरगरण् याींच् याकड न 
म् हाडास उपलब् ध झालेल् या जममनीवर एक ण ६९४८ सदननका बाींधण् यात आल् या अस न त यापकैी 
२३ सदननका सींयुक् त महाराष र चळवळीतील हुतात मा गिरगरणी कामगाराींच् या वारसाींना वा्प 
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करण् यासाठख राखीव ठेव न उवगररत ६९२५ सदरननकाींसाठख हद.२८.६.२०१२ रोजी म् हाडामार्ग त 
सोडत काढण् यात आली. सोडतीत यर्स् वी झालेल्या गिरगरणी कामगाराींनी सादर केलेल् या 
कागदपराींच ेछाननी करण् यात येव न पार आढळलेल् या ५३४० गिरगरणी कामगाराींना घराचा प्रत यक्ष 
ताबा देण् यात आला. उवगररत १५८५ अजगदाराींना वा्प प्रतक्रया चाल  आहे. तसेच जे. गिरगरणी 
कामगार मयत आहेत. अर्ा गिरगरणी कामगाराींच् या वारसाींना र्ासनाच् या ननदेर्ानसुार पार 
ठरल् यानींतर घराींचा ताबा देण् यात येत आहे. 

___________ 
  

राज् यात मुस् लीम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत 
  

(४२)  ५३७५ (१०-०४-२०१५).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. नसीम  ान (चाांहदवली) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

 (१) राज् यातील मुस् लीम समाजातील ववर्ेर्ष मागासवगीय प्रवगागला ५ ्क् के आरक्षण देण् याचा 
ननणगय र्ासनाने घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मराठा आणण मुजस्लम समाजाला एकाचवळेी आरक्षणाचा ननणगय घेतलेला 
असतानासुध् दा केवळ मराठा आरक्षणाच् या ननणगयासाठखच े ववधेयक माहे डडसेंबर, २०१४ च् या 
अगिरधवेर्नात ववधीमींडळाने मींज र केले, परींतु मुजस्लम आरक्षणाच ेववधयेक ववहहत मुदतीत मींज र 
केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त समाजाच्या आरक्षणाच े ववधेयक ववहहत मदुतीत मींज र न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) तसेच यासींदगभात सदरील समाजाला आरक्षण ममळावे याकररता लोकप्रनतननधीींनी माहे 
जानेवारी, २०१५ मध् ये वा तयासमुारास मा. मखु् यमींरी याींचेकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, मुजस्लम समाजाला आरक्षण देण् यासाठख र्ासनान े काय कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव  डसे (०९-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) याबाबत नमुद करण्यात यते की, सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे मा. उच्च न्यायालयाच्या 
अींनतम ननणगय ववचारात घेहन पुढील आवशयक ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) होय. 
(५) याबाबत नमुद करण्यात येते की, सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या 
अींनतम ननणगय ववचारात घेहन पुढील आवशयक ती कायगवाही करण्यात येईल. 
(६) प्रशनच उद्् ावत नाही. 

___________ 
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बाणिोट (ता.मांडणगड,्ज.रत्नाधगरी) या किल्ल्याच ेिाम ननिृष्ट्ट झाल्याबाबत 
(४३)  ५४०५ (०७-०४-२०१५).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. नसीम  ान (चाांहदवली) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बाणको् (ता.मींडणगड,जज.रतनागिरगरी) या ऐनतहामसक तकल् ल् याींच् या बाहेरील करण् यात आलेले 
दरुुस् तीचे काम अनतर्य ननकृष ् दजागचे करण् यात आल् यामळेु तकल् ल् याची पडझड सुरुच 
असल् यान ेतसेच येणा-या पयग् काींना वपण् याच् या पाण् याची सोय नसल् यामुळे पयग् काींची सींख् या 
घ्त असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त या सुमारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, तयानरु्षींगाने तकल् ल् याींच् या दरुुस् तीचे 
ननकृष ् काम करणा-या ठेकेदाराींवर कारवाई करण् याबाबत तसचे पयग् काींना वपण् याच् या पाण् याची 
सोय व तकल् ल् याींच् या दरुुस् तीच ेकाम चाींगल् या दजागच ेकरण् याबाबत र्ासनान ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण् यात येत आहे 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
पुरातत व सींचालनालयाने या तकल् ल् याची दरुुस् ती करण् याबाबतची कोणतीही काम ेकेलेली नाहीत. 
सदर तकल् ल् याच् या जतन दरुुस् तीचे काम जजल् हा पररर्षद, रत नागिरगरी याींच् याकड न करण् यात 
आलेली आहे. 
(२) सदर तकल् ल् याच् या दरुुस् तीच े काम पुरातत व ववभागाकड न करण् यात आलेले नसल् यामुळे 
ठेकेदारावर कारवाई करण् याचा प्रश न उद्् ावत नाही. बाणको् तकल्ला राज्य सींरषिणक्षत स् मारक 
म् हण न घोवर्षत करण् याबाबतची अींनतम अगिरधस चना माहे माचग, २०१५ मध् ये प्रमसध्द करण् यात 
आलेली अस न पुरातत व सींचालनालय जतन दरुुस् तीची अींदाजपरके बनव न ननधीच् या 
उपलब् धतेनुसार तकल् ल् याची डागडुजी करण् यात येईल. तकल् ल् यात एक ववहहर आहे. नतची सर्ाई 
करुन पयग् काींना वपण् याच् या पाण् याची सोय करण् यात येईल. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबई ववमानतळ येथ ेवाझलेल्या पाकिग ग शुल्िामुळे ववमानतळाशी सांबांधधत व्यवसाय िरणाऱ्या 
टुररस्ट गाांड्याांच्या पाकिग ग पाले येथे वाझल्याचे ननदशगनास आल्याबाबत 

(४४)  ५५७१ (०७-०४-२०१५).   श्री. नसीम  ान (चाांहदवली), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववमानतळ येथे वाढलेल्या पातकग ग र्ुल्कामळेु ववमानतळार्ी सींबींगिरधत व्यवसाय 
करणाऱ्या ्ुररस्् गाींययाींच्या पातकग ग पाले येथे वाढल्याचे हदनाींक ११ जानेवारी, २०१५ रोजी वा 
तयासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ववमानतळाचे पातकग ग र्ुल्क वाढल्याने ्ुररस्् गाययाींचे मालक आणण चालक 
सदरह  खचग वाचववण्यासाठख पाल्यागच्या गल्लोगल्लीत गायया उ्या कररत असल्यान ेस्थाननक 
नागरीकाींना वाहन चालववण्याबरोबर रस्तयावर चालणे देखील कठखण झाले आहे, हे पाहता 
र्ासन तवरीत आवशयक ती कायगवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) ववलेपाले प वग पररसरातील काही रस्तयाींवर ्ुररस्् 
गायया अनगिरधकृतपणे उ्या केल्या जातात, हे खरे आहे. 
(२) ववलेपाले पररसरात अनगिरधकृतपणे उ्या राहणाऱ्या २८७ दरुीस्् वाहनाींवर सन २०१५ मध्ये 
वाहत क पोलीसाींनी कारवाई केली आहे. ववलेपाले पोलीस ठाण्याच्या हदीतीत भाजीवाडी जींक्र्न 
येथे ्ुरीस्् गायया जास्त प्रमाणात पाकग  करण्यात येत असल्यामुळे या हठकाणी पोलीस 
ठाण्याकड न एक मोबाईल वाहन व जस्थर पहारा ठेवण्यात आला आहे. तसेच वाकोला वाहत क 
ववभागाकड न ववलेपाले प वग येथील अनगिरधकृत पातकंगवर कारवाई करण्यासाठख स्वतींरपणे 
खाजगी कवर्षगत वाहन ननयुक्त करण्यात आले आहे. या पररसरात अनगिरधकृपणे पातकंग 
करणाऱ्या गाययाींवर वाहत क पोलीस व स्थाननक पोलीसाींकड न साततयाने कारवाई करण्यात येत 
आहे. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

औझाां नागनाथ (्ज.हहांगोली) तालकु् यातील गोळेगाव िृवष महाववद्यालयासाठी  
ननधीचा प्रस् ताव धूळ  ात असल्याबाबत 

(४५)  ५६५४ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), 
श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्रीमती ननमगला गाववत (इगतपूरी), श्री. अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औढाीं नागनाथ (जज.हहींगोली) तालुक् यातील गोळेगाव येथे मोठा गाजावाजा करुन सुरु 
करण् यात आलेल् या कृर्षी महाववद्यालयातील व ववद्यार्थ यांना अनके अडचणीींचा सामना करावा 
लागत असल् याने कृवर्ष महाववद्यालयासाठख ननधीचा प्रस् ताव ध ळ खात असल् याचे माहे 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त या समुारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरील जजल् ्यात एकही र्ासकीय कृर्षी महाववद्यालय नसल् यामुळे 
जजल् ्यातील ववद्यार्थ यांची मोठख गैरसोय होत असल् याच ेआढळ न येत आहे, 
(३) असल् यास, र्ासनाकड न उवगररत ननधी कधी ममळणार या प्रतीके्षत महाववद्यालय अस न 
याबाबत र्ासन काय ननधी उपलब् ध करुन देण् याबाबत र्ासन काय कायगवाही वा उपाययोजना 
करणार आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव  डसे (०९-०६-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) वसींतराव नाईक मराठावाडा कृवर्ष ववद्यापीठ, परभणी अींतगगत गोळेगाव, तालुका 
औींढा, जजल्हा हहींगोली येथील कृर्षी महाववद्यालयासाठख सन २०१३-२०१४ व सन २०१४-२०१५ 
या आगिरथगक वर्षामंध्ये एक ण रु.२२५.०० लक्ष इतका ननधी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
हहांगोली शहरातील पलटन भागातील ्जल् हा िामगार िायागलयाचा िारभार  
अजूनही ननजामिालीन इमारतीत चालत असल् याने व ही इमारत पणूग  

्जणग झाली असून मोडिळीस आल्याबाबत 
(४६)  ५६६५ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननमगला गाववत 
(इगतपूरी), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. अममन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली र्हरातील पल्न भागातील जजल् हा कामगार कायागलयाचा कारभार अज नही 
ननजामकालीन इमारतीत चालत असल् यान ेव ही इमारत प णग जीणग झाली अस न मोडकळीस 
आली आहे अस ेहदनाींक १३ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त यासुमारास ननदर्गनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर इमारतीचा पुनववगकास करुन नतथे योग् य त या कायागलयीन सोयी सुववधा 
देण् याबाबत र्ासनान ेकोणती कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता (०३-०६-२०१५) : (१) हे  खरे नाही. 
(२) प्रश न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाववतरण व महाननममगती या दोन् ही िां पन् याांमधील भाांडवली  चग  
हा  ासगी िां पन् याांपेक्षाही अधधि असल् याबाबत 

  

(४७)  ५६८२ (०४-०४-२०१५).   प्रा. ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री. सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. राहुल बोंदे्र (धच ली), श्री. अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री. डी.एस.अहहरे (साक्री) :   सन्माननीय ऊजाग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाववतरण व महाननममगती या दोन् ही कीं पन् याींमधील भाींडवली खचग हा खासगी 
कीं पन् याींपेक्षाही अगिरधक असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त यासुमारास उघडकीस आले, हे 
खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदरील खचागवर ननयींरण नसल् यान े राज् यात वीज महाग झाली असल् याने 
औद्योगिरगक ववकासाला अडथळा ननमागण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, महाववतरण व महाननममगतीचा कारभार वीज आयोगाने ठरववलेल् या धोरणानुसार 
चालवावा व महाराष र ववद्युत ननयामक आयोगाच् या अध् यक्षपदी सेवाननवतृ त न् यायम तीची 
ननयुक् ती करावी अर्ी मागणी वीज ग्राहक सींघ्नेच् या अध् यक्षाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनान े काय कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 

श्री. चांद्रशे र बावनिुळे (०४-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) महाराष र ववद्युत ननयामक आयोगाच् या अध् यक्षपदी सेवाननवतृ त न् यायम तीची ननयुक् ती 
करण् याबाबत मागणी ननवेदनाद्वारे केली आहे. 
(४) पद ररक् त नसल् यान ेप्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळाची ्स्थती सुधारण्याबाबत 
  

(४८)  ५७८० (०४-०४-२०१५).   श्री. राहुल बोंदे्र (धच ली), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी),  
श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर 
ग्रामीण), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड) :   सन्माननीय पुनवगसन व मदत िायग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ी्ंचाईग्रस् त गावाींमध् ये आणखी ५७०० गावाींची भर पडली अस न आता ही सींख् या 
२४ हजार ७०० च् या घरात पोचली असल् यान ेकें द्रीय पथकान ेकेल् या पाहणीनींतर दषु काळग्रस् त 
गावाींमध् ये वाढ झाल् याने दषु काळग्रस् त र्ेतक-याींना आगिरथगक मदत ममळण् याकरीता सधुारीत 
ननधीचा प्रस् ताव र्ासनान ेकें द्र र्ासनाकड ेपाठववला असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा 
त या समुारास ननदर्गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, राज् यातील दषु काळाची जस्थती सधुारण् याबाबत र्ासनान े काय कायगवाही वा 
उपाययोजना केली आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराव  डसे (०१-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) सन २०१४ मधील खरीप रब् बी हींगामातील अींनतम पसैेवारी ५० पैर्ाींपेक्षा कमी असलेल्या 
अनुक्रम े२३,८११ व १,२५३ गावाींमध् ये ी्ंचाईसदृष य पररजस्थती जाहीर करण् यात आल अस न तेथे 
ववववध सोयी/सवलती लाग  करण् यात आल् या आहेत. तसेच खरीप हींगामातील बागिरधत र्ेतक-
याींना आगिरथगक सहाय्य करण् यासाठख रु.४.०००/- को्ी ननधी ववतररत करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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नागपूर मधील बावनथडी प्रिल् पग्रस्ताचे अद्यापी  
पुनगवसन िरण् यात आले नसल्याबाबत 

(४९)  ५७९५ (०६-०४-२०१५).   श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. ववजय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), 
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नागप र मधील बावनथडी प्रकल् पात अनके र्ेतक-याींनी र्ेती व घरे अगिरधग्रहहत करण् यात 
येव नही त याींच ेअद्यापी पुनवगसन करण् यात आलेले नाही तसेच ज् याींचे पुनवगसन करण् यात आले 
त याींना कोणत याही मुलभ त सुववधा देण् यात आलेल् या नसल् यामळेु त याींनी वारींवार आींदोलन 
करण् यात येव न उपोर्षणही करण् यात आल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त या सुमारास 
आढळ न आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदरह  प्रकल् पग्रस् ताींच ेतातडीने पनुवगसन करण् याकररता तसेच ज्याींच ेपुनवगसन 
करण् यात आले त याींना सवग मुलभ त सुववधा पुरववण् याबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची कायगवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. धगरीष महाजन (०२-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रकल्पग्रस्ताींचे पुनवगसन करण्यात आलेले अस न एक ण ७५६ पैकी ७५३ बाधी 
(९९.६०%) कुीं ्ुींबे स्थलाींतरीत झालेली आहेत. पुनवगसीत गावठाणात सवग १८ मलुभुत नागरी 
सुववधा पुरववण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रशन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे ्जल् ह्यातील तीनशे दगु् ध वविास सांस् था बांद  
होण्याच्या मागागवर असल् याबाबत 

 (५०)  ५८१८ (०४-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे जजल् ्यात पर्धुनामळेु र्ेतक-याींकड न र्ासकीय व खाजगी डरेीना पुरक म् हण न 
दधुाचा व् यवसाय केला जात अस न सदर कोरडवाह  जमीन आणण मसींचनाच् या पुरेर्ा सोयी 
नसल् यान ेदषु काळाच् या पररणामामळेु तेथील सद्यः जस्थतीतील समुारे तीनर्े दगु् ध ववकास सींस् था 
बींद होण् याच् या मागागवर असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा तया समुारास ननदर्गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ासनाच् यावतीन े दगु् ध व् यवसायासाठख र्ेतक-याींना प्रोत साहन देण् यासाठख 
कोणत या उपाययोजना आखल् या आहेत व तयाच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव  डसे (०९-०६-२०१५) : (१) हे अींर्तः  खरे आहे. 
धुळे जजल् ्यातील ४ तालुक् याींमध् ये प्रत येकी १ कृर्षी प रक उत पादक सींघ अस न त याींच् यार्ी 
सींलग् न अर्ा ३६५ नोंदणीकृत प्राथममक द ध उत पादक सहकारी सींस् था आहेत. ४ दधु सींघापकैी 
३ सींघ कायगरत अस न १ सींघ अवसायनात गेला आहे. ३६५ प्राथममक द ध उत पादक सींस् थापैकी 
८१ सींस् था कायगरत अस न २८४ सींस् था बींद अवस् थेत आहेत. 
(२) व (३) कें द्र र्ासनाच्या वतीने द ध व्यावसानयक र्ेतकऱ्याींना प्रोतसाहन देण्यासाठख सींघाच े
पुनवगसन योजना, स्वच्छ द ध उतपादन योजना व राषरीय कृर्षी ववका योजनअेींतगगत वेगवधगक 
द ध ववकास कायगक्रम व राषरीय पुरक प्रगिरथने अमभयान या योजनअेींतगगत सरकारी द ध सींघाना 
व सभासद द ध सींस्थाींना अथगसहाय्य करण्यात येते. तसेच राज्य स्तरावरील जजल्हास्तरीय 
एकाजतमक दगु्ध ववकास कायगक्रमाींतगगत स्वच्छ व दजेदार द ध सींकलन सींस्थाींना होण्यासाठख 
बल्क ममल्क कुलर, ममल्को ्ेस््र बसववण्यासाठख सींस्थाना ७५ ्क्के अनुदान देण्यात येते. 
सन २०१५-२०१६ मध्ये धुळे जजल््यातील कायगरत ८१ सींस्थापकैी २३ द ध उतपादक सींस्थाींना ७५ 
्क्के अनुदानान े सींगणक सगिरचव सयींर प रवठा कामी ननधी मागणीच्या प्रस्तावास जजल्हा 
ननयोजन सममती, धुळे याींनी ततवत: मान्य केला आहे. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


