
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची छत्तीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अमरावती येथील इवविंन जिल्हा रुग्णालयातील ररक् त ददे तातीीने भर्याााात 
(१)  ४२९५ (२३-१२-२०१४).   अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
साववितनि आरोग् य व िुुुंांा िल् याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जिल्हा सामान्य रुग्णालय इर्विंन अमरावती येथील ररक्त पदामुळे तसेच अनुकीं पा पदभरती 
तसेच कममचाऱयाींच्या कालबध्द पध्दतीने चतथुम शे्रणी कममचाऱयाींवर कामाचा िास्त ताण पडत 
असल्यान े इर्वमन रुग्णालय अडचणीत असल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास 
उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील रुग्णालयात अततररक्त कामाींचा ताण कमी करण्याकरीता ररक्त 
असलेली पदे तातडीने भरण्याबाबत शासन कायमवाही करणार आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत? 
  
ीॉ. दीदि सावांत (३०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकरीता वगम-१ ते वगम-४ ची ५८० पदे मींिूर 
असून त्यापैकी ४४१ पदे भरलेली असून १३९ पदे ररक्त आहेत. 
     वगम-१ ची १६ ररक्त पदे, वगम-२ ची ८ ररक्त पदे, वगम-३ ची ५२ ररक्त पदे व वगम-४ ६३ 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कायमवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यातील वाढत्या िुदोषणाला आळा घाल्यािरीता राज्य शासनातरे्फ रािमाता जििाऊ 
िुदोषणमुक्ती अभभयान राावव्यात येत असल् याााात 

(२)  ४२९६ (२२-१२-२०१४).   अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
महहला व ाालवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात वाढत्या कुपोषणाला आळा घालण्याकररता राज्य शासनातरे्फ रािमाता जििाऊ 
कुपोषणमुक्ती अभभयाींन राबर्वण्यात आली असनू कुपोर्षत प्रतत बालकाींना १००० रुपये देण्यात 
येत असल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ रोिी तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शासनाच्यावतीन े देण्यात येत असलेल्या १००० रुपयाींपकैी २४० रुपये 
औषधाींकरीता तर आहाराकररता ७६० रुपयें खचम करावे लागत असल्यान े एवढ्या तु्पुींज्या 
रुपयात कुपोषण मुक्ती होणार आहे काय, 
(३) असल्यास, आिपयिंत या योिनेपासून ककती बालके कुपोषण मुक्त झाली आहेत, 
(४) तसेच देत असलेल्या तु्पुींज्या अनुदानात शासन वाढ करुन कुपोषणाच्या मुक्तीसाठी 
शासन ठोस कृतीशील कायमक्रम राबर्वणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(२४-०६-२०१५) :(१) व (२) हे अशींत: खरे आहे. 
     एकाजत्मक बाल र्वकास सवेा योिनअेींतगमत ग्रामीण, आददवासी व नागरी प्रकल्पातील 
अींगणवाडी कें द्रातील बालकाींमधील कुपोषण प्रमाण कमी करण्यासयाठी रािमात जििाऊ माता 
बाल आरोग्य व पोषण भमशन  ची स्थापना करण्यात आली असून भमशनमार्फम त कुपोर्षत 
बालकाींना रु.१०००/- इतके अनुदान देण्यात येत असून दद.१७ सप् े्ंबर, २०१० च्या तनणमयानसुार 
ग्राम र्वकास कें द्रामध्ये दाखल होणाऱया बालकाींना प्रतत बाींलकास ३० ददवसाींसाठी रु. १००/- 
इतके अनुदान देण्यात येत होते. तथार्प, सन २०१४-१५ च्या प्रकल्प अींमलबिावणी 
आराखड्यानुसार वाढीव रु.२००/- प्रतत बालकास प्रतत मदहना अनुदानाची तरतूद करण्यात आली 
आह त्यानसुार प्रत्येक बालकास ३ वेळचा आहार रु.२०/- प्रमाणे २४०/- तसेच अींगणवाडी 
सेर्वकास व मदतनीस याींना मानधन, मिूरी व इींधन यासाठी प्रततददन रु. १२/- प्रमाणे ३६०/- 
असे एकूण रु. १२००/- देण्यात येतात. 
(३) सन २०१४-१५ मधील माहे िानेवारी, २०१५ अखेरपयिंत ग्राम बाल र्वकास कें द्रामध्ये एकूण 
५७०६३ बालकाींना दाखल करण्यात आले असून त्यापैकी ४८१५२ बालकाींच्या विनामध्ये वाढ 
झालेली आहे. 
(४) कें द्र शासनान े मींिूद केलेली एकाजत्मक बाल र्वकास सेवा योिनेच े बळक्ीकरण व 
पुनमरींचना या योिनेची राज्यातील वधाम, नींदरुबार, बुलढाणा, नाींदेड, गडचचरोली, चींद्रपूर, 
िळगाींव,वाभशम अहमदनगर, परभणी, धुळे, बीड, अमरावती, िालना, नागपूर, साींगली, मुींबई, 
दहींगोली, नाभशक व गोंददया या २० जिल््यात अींमलबिावणी करण्यास दद. ३०/०४/२०१४ च्या 
शासन तनणमयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
     सदर शासन तनणमयाप्रमाण ेवरील २० जिल््यातील पुरक पोषण आहाराचा दर पूवीच्या 
रु.४/- ऐविी रु.६/- केलेला आहे. पोषण आहारात कें द्र व रािाच्या दहस्सा ५०:५० या प्रमाणात 
असून दद२६/०९/२०११ च्या शासन तनणमयान्वये राज्याच्या दहश्यामध्ये दद.०१/१०/२०११ पासून रु. 
१ /- ने वाढ केलेली असल्यामुळे राज्याचा दहस्सा रु. ३/- प्रमाणे देण्यात पूवीपासून देण्यात 
येत आहे. आता कें द्र शासनाकडून देखील रु.३/- प्रमाणे देण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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गोंहदया नगर दररषदद्वारे िें द्र सरिार दुरस्िृत UIDSSMIT योिन े 
अांतगवत भूभमगत गुंार योिनेचे िाम सुरू न होणे 

  

(३)  ४३४४ (२३-१२-२०१४).   श्री.गोदालदास अग्रवाल (गोंहदया) :   सन्माननीय मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंददया नगर पररषद येथे कें द्र सरकार पुरस्कृत यआुरडीएसएसएम्ी योिने अींतगमत मींिूर 
१२६ को्ी रूपये भमूीगत ग्ार योिनेची कामे अद्यापपयिंत सुरू केली नसल्याच े माहे 
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नगरपररषदेला राज्य सरकार व कें द्र सरकारकडून ५६ को्ी रूपये देऊन एक 
वषम पूणम झाले तरीही कामे अद्यापपयिंत सुरू न करण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच शासनान े ददलेल्या मदुतीत काम े न करणाऱया सींबींचधत अचधकारी/कममचारी आणण 
पदाचधकारी याींचेवर शासन काय कायमवाही करणार आहे, 
(४) ्यार्वषयी शासनान ेसप् े्ंबर, २०१४ मध्ये नगर पररषद गोंददयाला कारणे दाखवा नो्ीस 
कलम ३१२ अन्वये देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) अद्याप, उपरोक्त प्रकरणी कोणतीच कायमवाही झाली नसल्यास त्याची कारणे काय   
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (१०-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) कें द्र शासन पुरस् कृत युआयडीएसएसएम्ी योिनेअींतगमत मींिूर गोंददया 
नगरपररषदेची भुयारी ग्ार योिनेच े कायामन्वयन कोणत् या यींरणेणेमार्फम त व् हावे याचा 
नगरपाररषदेेेेेेेमार्फम त योग् य तो तनणमय होऊ न शकल् यान ेसदरची योिना ही महाराष र िीवन 
प्राचधकरणामार्फम त राबर्वण् याच े तनदेश महाराषर नगरपररषदा, नगरपींचायती व औद्योचगक 
नागरी अचधतनयम १९६५ च् या कलम ३१२ (अ) नुसार शासनामार्फम त गोददींया नगरपररषदेस 
देण् यात आलेले असून त् या अनुषींगाने आवश् यक कायमवाही करण् याबाबत सचूना गोंददया 
नगरपररषदेस आलेल् या आहेत ? 
  

___________ 
  

ठाणे वाहतिू दोभलसानी िळवा-खारेगाांव नािा येथ ेगावठी दारु दिील्याााात 
  

(४)  ४६१५ (२३-१२-२०१४).   श्री.प्रताद सरनाईि (ओवळा माजिवीा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे वाहतूक पोभलसाची दद. २४ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास कळवा - खारेगाींव 
नाका येथ ेसमुारे १ लाख ५६ हिार ८०० रुपयाींच्या गावठी दारुच्या साठ्यासह दोन व्यक्तीींना 
ताब्यात घेतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) चौकशीनुसार सींबींचधतार्वरुध्द कोणती कारवाई करण्यात आली आहे ? 
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श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सदर प्रकरणी कळवा पोलीस स््ेशन येथे गुरक्र.TTT १०/१४ मुींबई प्रोव्हीिन 
कायदा कलम ६५ (एर्फ), ६६ (१) (ब), ८१ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर 
प्रकरणी चौकशी अींती तीन व्यक्तीींना अ्क करण्यात आलेली असून अ्क आरोर्पताींना 
मा.न्यायालयान ेिामीनावर मुक्त केलेले आहे. सदरचा गुन्हा तपासाधीन आहे. 

___________ 
  

मांरालयात िॉम्प्युुंरची गरि असल्याची ातावणी िरणा-या दीदि प्रभू  
या चाुंवीव अिाऊुंरला ठाणे दोभलसाांनी अुंि िेल्याााात 

(५)  ४६१७ (१५-०१-२०१५).   श्री.प्रताद सरनाईि (ओवळा माजिवीा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींरणेालयात कॉम्पप्यु्र पुरर्वण्याची बतावणी करणा-या दीपक प्रभू या चा म्डम अकाऊीं ् ी्ंला 
ठाणे पोभलसाींनी दद. २४ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास अ्क केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले,त्यानुसार सींबींचधतार्वरुध्द कोणती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे ? 
(४) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आलेली असनू वतमकनगर पोलीस स््ेशन 
गुरनीं.३११/२०१४ भादींर्व कलम ४२०, ३४ प्रमाणे ददनाींक ०८.०७.२०१४ गुन्हा दाखल आहे. 
     सदर गुन््यातील दोन आरोर्पताींपैकी एका आरोपीतास अ्क करण्यात आली असून 
त्याचेर्वरुध्द मा.न्यायालयात ददनाींक १४.०१.२०१५ रोिी चािमहार्फभश् नीं.०४/२०१५ तसेच या 
गुन््यातील दसु-या आरोर्पतास भमळून येतातच त्यास अ्क करण्याची तिवीि ठेवली आह. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांाईत दोभलसाांच् या वावषवि ंमांग या िायवरमामात आरोदी  
िलावांताांचे गाण ेसादर िर्यात आल्याााात 

(६)  ५१८६ (०६-०४-२०१५).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.सदा सरवणिर 
(माहहम), श्री.सुतनल भशांदे (वरळी), श्री.रुदेश म्प हार े (भभवांीी दूवव), श्री.सुतनल प्रभू (हदांीोशी) :   
सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अींधेरी येथील स् पो म्स कॉम्प प् लेस येथ े ददनाींक १० िानेवारी, २०१५ रोिी 
मा.मुख् यमींरणेी व पोलीस आयुक् त याींच् या उपजस्थतीत झालेल् या मुींबई पोभलसाींच् या वार्षमक उमींग 
या कायमक्रमात बलात् काराचा आरोप असलेला गायक अींककत ततवारी याने गाणे सादरीकरण 
प्रकरणात मुींबई पोभलस आयुक् ताींनी मार्फी माचगतली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे,  
(३) नसल् यास, या र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) सदर प्रकरणी मुींबई पोलीस आयुक्ताींनी मार्फी 
माचगतलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दलुस औद्योधगि वसाहतीमध् ये िागेची दुरेशी ंदल धता नसल् याााात 
  

(७)  ५२१५ (०९-०४-२०१५).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
ंद्योग मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पलुस औद्योचगक वसाहतीमध् ये िागेची उपलब् धता नसल् यामुळे उद्योिकाींना उद्योग 
वाढर्वण् यासाठी अडचणी तनमामण झाल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पलुस औद्योचगक वसाहतीचा र्वकास खुीं्ला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१५-०६-२०१५) :(१) व (२), (३) हे खरे नाही. 
     साींगली जिल््यातील पलसु तालुक्यात १०.०० हे आर सरकारी िागेवर पलुस (छो्े) 
औद्योचगक के्षरणे र्वसीत करण्यात आले आहे व तेथ े १८ औद्योचगक व ३ व्यापारी भूखींडाींच े
आरेखन करण्यात आलेले असनू सवम भूखींडाींचे वा्प करण्यात आलेले आहे. 
     अतत. पलुस (छो्े) औद्योचगक के्षरणे हे ५३.०० हे आर इतक्या सरकारी िागेवर र्वकसीत 
करण्यात आले आहे. तेथ े ६१ औद्योचगक व १ व्यापारी भूखींडाचे आरेखन करण्यात आलेले 
आहे. त्यापैकी ३८ भूखींडाच े वा्प करण्यात आलेले असून अद्याप २३ भूखींड वा्पासाठी 
उपलब्ध आहेत. 
     अतत. पलसु (वाईन पाकम ) औद्योचगक के्षरणेामध्ये द्राके्ष वाईन पाकम कररता ४५ एकर 
असलेला भखूींड राखीव ठेवण्यात आला आहे. तथार्प, सदर भखूींडाींस मागणी प्राप्त होत 
नसल्यामळेु सदर भखूींड (४५ एकर) हा अन् न प्रकक्रया करणाऱया उद्योगाींना वा्प करण्याचा 
महामींडळाने तनणमय घेतला होता. 
     मे.एबीइनबेव इींडडया प्रा.भल. याींनी अन्न प्रकक्रया उद्योगाकररता सदर के्षरणेाची मागणी 
केल्यामुळे भखूींड वा्प सभमतीने त्याींना सदर भखूींडाच ेवा्प केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ग्रामीण व शहरी भागातील भूसांदादनातील तर्फावत दरू िर् याााात 
  

(८)  ५२६६ (०४-०४-२०१५).   श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
महसूल मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) भूसींपादन व्हुकुमानुसार कें द्र शासनाने कायद्यात ग्रामीण भागात प्रचभलत बािारभावाच् या 
चारप् भरपाई देण् याची तरतूद कायम ठेवली तरी महाराष र राज् याने यासींदभामत केलेल् या 
तनयमावलीनसुार केवळ कमाल अडीचप् भरपाई ददली िाणार असून शहरात दपु् प् भरपाई 
देण् याची तरतूद तशीच् या तशीच स् वीकारल् यामळेु भशर्फारशीपके्षा दीडप् कमी रक् कम 
प्रकल् पग्रस् ताींना बसणार असल् याने त् याींचे आचथमक नकुसान सोसावे लागणार असल् याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ वा त् या सुमारास तनदशमनास आले हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त भूसींपादनातील तर्फावत दरू करण् याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. एिनाथराव खीसे (१६-०६-२०१५) :(१) होय, 
     शासनान ेयापूवी दद. १९३२०१४ व दद. १३.८.२०१४ रोिीच्या अचधसूचन ेअन्वये गुणाींक 
तनजश्चतीची कायमवाही केली होती. तथार्प, सदर अचधसूचनेस मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद/नागपुर खींडपीठ येथे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मा.न्यायालयाने सुनावणी 
अींती सदर दोन्ही अचधसचूना रद्द केल्या आहेत. 
(२) शासनाच्या प्रकल्पासाठी सावमितनक प्रयोिनासाठी शेतकऱयाींच्या िभमनी भूसींपादन 
अचधतनयमातील तरतूदीनुसार सींपाददत करण्यात येतात. नवीन भूसींपादन कायदा, २०१३ मध्ये 
िभमनीचा मोबदला तनजश्चत करण्याची कायमपध्दती कलम २६ त े ३० मध्ये नमूद करण्यात 
आलेली आहे. त्यामधील कलम २६ (२) व १ ले पररभशष्ामधील तरतूदीनसुार िभमनीच्या 
बािारमूल्यास गुणावयाचा गुणाींक (Multiplier Factor) शासनान े तनजश्चत करावयाचा आहे. 
त्यानुषींगान,े शासन मान्यतेन े गुणाींकाबाबतची सुधाररत अचधसचूना महाराषर रािपरणेात दद. 
२६.५.२०१५ रोिी तनगमभमत केलेली आहे. 
     सदर अचधसूचनेमधील तरतूदीचा र्वचार करता, ग्रामीण भागासाठी गुणाींक २- असा 
तनजश्चत करण्यात आलेला असल्यामुळे, कायद्यातील १ ले पररभशष्ातील तरतूदीप्रमाणे 
ग्रामीण भागासाठी शेतकऱयाींना िभमनीचा मोबदला िभमनीच्या बािारमूल्याच्या ४ प् देय 
राहील व शहरी भागासाठी गुणाींक- १ असा असल्यामळेु िभमनीच्या बािारमूल्याच्या २ प् देय 
राहील. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज् यातील मागासवग य ववद्याथ यािंना शुल् ि प्रततदूत  त् वरीत दे् याााात 
  

(९)  ५२८६ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांग्राम थोदुें (भोर), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.दराग अळवणी (ववलेदाले), श्री.सुतनल भशांदे (वरळी), श्री.अ दलु सत्तार 
(भसल्लोी), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.त्र्यांािराव भभसे (लातरू ग्रामीण), श्री.ीी.एस.अहहरे 
(सारमाी), अॅी.आभशष शेलार (वाांदे्र दजश्चम), श्री.योगेश सागर (चारिोद), श्री.वविय औुंी 
(दारनेर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात नव् याने सुरु झालेल् या अभभयाींरिकरणेकी महार्वद्यालये, तींरणेतनकेतन व िुन् या 
महार्वद्यालयामधील नवीन तकुड्या यात प्रवेश घेतलेल् या मागासवगीय र्वद्याथ यािंना उच् च 
न् यायालयाच् या आदेशानींतरही त् याींना शुल् क प्रततपूती देण् यात आली नसल् याचे माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त् यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे तसेच 
ददरींगाई करणा-या दोषी अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राििुमार ाीोले (१४-०७-२०१५) :(१) व (२) शैक्षणणक वषम २०१३-१४ पासून अणखल 
भारतीय तींरणे भशक्षण पररषदेच्या मान्यतेनुसार राज्यात सुरु असलेल्या महार्वद्यालयातील 
नवीन पदवी/पदव्युत्तर पदवी/ पदव्युत्तर पदर्वका अ्यासक्रम सरु करण्यास, प्रवेश क्षमतेत 
वाढ व घ् करण्यास तसचे नवीन पदवी अ्यासक्रमाच्या सींस्थाींना शासन मान्यता देण्याबाबत 
उच्च व तींरणे भशक्षण र्वभागान ेशासन तनणमय दद. ०९.०५.२०१३ व दद.१५.०५.२०१३ रोिी शासन 
तनणमय तनगमभमत केला आहे. 
     सदर शासन तनणमयाच्या सींदभामत मा.उच्च न्यायालयान े ददनाींक ०९.०९.२०१४ व ददनाींक 
१५.०९.२०१४ रोिी आदेश ददले आहेत. सदर आदेशाच्या अनुषींगाने पुढील कायमवाही उच्च व 
तींरणे भशक्षण र्वभागाींमार्फम त सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाई शहर, ठाणे व राज् यात छु् द ेलेीीि ाार सुरु असल् याााात 
  

(१०)  ५३०४ (०६-०४-२०१५).   श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.किसन िथोरे (मुरााी), 
श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई पोभलसाींच् या समािसेवा शाखनेे मुींबईतील बार वरील धाडीत ७६ िणाींना अ्क करुन 
अनेक मुलीींची सु्का करण् यात आल् याचे माहे िान.े २०१५ च् या सुमारास तनदशमनास आले हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर घ्नेवरुन मुींबई शहर, ठाणे व राज् यात छुप् प ेलेडीि बार सुरु असल् याच े
तनदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग-१ बाबत अ्क केलेल् याींवर तसेच राज् यात सुरु असलेले लेडीि बार 
बींद करण् याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (१४-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) सदर गुन््यातील अ्क केलेल्यीं आरोपीींर्वरुध्द मा.न्यालयात दोषारोपपरणे दाखल करण्यात 
येत असून आरापीींवर दोषभसध्द होऊन त्याींना मा.न्यायालयाकडून कठोर भशक्षा करण्याबाबत 
पोलीसाींकडून सवोत्तोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच ऑकेस्रा बारच्या परवान्यातील 
अ्ी व शतींच ेउल्लींघन करणा-या बारच्या परवान्याच ेठरार्वक मुदतीसाठ तनलींबन करणे व त े
रद्द करण्याबाबतची कायमवाही सींबींचधत परवाना प्राचधका-याींकडून करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ठाणे महानगरदाभलिेच्या मुख्यालयातील शहर वविास ववभागातील सांगणिावरील गोदनीय 
माहहती एिा ाड्या वविासिाचे दोन प्रतततनधी हाताळत असल्याचा प्रिाराााात 

(११)  ५३०५ (०८-०४-२०१५).   श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी) :   
सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे महानगरपाभलकेच्या मुख्यालयातील शहर र्वकास र्वभागातील सींगणकावरील गोपनीय 
मादहती एका बड्या र्वकासकाचे दोन प्रतततनधी हाताळत असल्याचा प्रकार ददनाींक ८ िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशमनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकाराची गींभीर दखल घेत महापौर याींनी चौकशीचे आदेश ददले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त्यानुसार सदर प्रकरणातील दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
      तथार्प, महानगरपाभलकेच्या Pre DCR प्रणालीमध्ये र्वकासकाींच्या On Line प्रस्ताव 
Run करताना येणाऱया रणेु्ीींची पूतमता वास्तुर्वशारदाकडून करुन घेऊन र्वकास प्रस्ताव 
अद्यावत सादर करण्याची वास्तुर्वशारद / प्रतततनधी व र्वकासक / प्रतततनधीींना शहर र्वकास 
र्वभागामध्ये उपअभभयींता याींच्या उपजस्थतीत अडचणीचे तनरसन करुन प्रस्ताव अद्यावयात 
करण्याची पध्दत प्रचभलत आहे. त्यानुसार  ददनाींक ०७.०१.२०१५ रोिी मे.क्लॅररएीं् केभमकल्स 
इींडडया भल.च ेवास्तुर्वशारदाींचे व र्वकासकाींच ेप्रतततनधी उपजस्थत होते. पररणामी शहर र्वकास 
र्वभाग व र्वकासक याींच्या सींगनमताची बाब वस्तुजस्थतीला धरुन नाही. 
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(२) व (३) महापौर, ठाणे महानगरपाभलका याींनी उपरोक्त प्रकरणाबाबत चौकशीचे आदेश 
ददलेले असून याबाबतची चौकशीचे आदेश ददेले नसून याबाबतची सर्वस्तर मादहती उपलब्ध 
करुन देण्याचे सुचचत केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल्याण (जि.ठाणे) भशविालीन इततहासाची साक्ष असलेल्या िल्याणच्या  
िाळा तलावाच्या सशुोभभिरणाचे िाम रखील्याााात 

(१२)  ५३०७ (०७-०४-२०१५).   श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी) :   
सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) भशवकालीन इततहासाची साक्ष असलेल्या कल्याणच्या काळा तलावाच्या 
सुशोभभकरणाच ेकाम रखडल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या सुमारास तनदशमनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार काळा तलावाच्या सुशोभभकरणाचे 
काम सुरु करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (२३-०६-२०१५) :(१) नाही. 
     कल् याण येथील काळा तलावाच् या सुशोभभकरणाच ेकाम पूणम झाले असून दद.२७/०८/२०१० 
पासून हा तलाव नागररकाींसाठी खलुा करण् यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल् हा रुग् णालयातील ववववध माग् याांसाठी महाराष्ट् र राज् य चतुथवशे्रणी सरिारी िमवचारी 
सांघुंनेने जिल् हाधधिारी िायावलयासमोर िेलेली तनदशवने 

(१३)  ५३२९ (०९-०४-२०१५).   श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय वैद्यिीय भशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळे जिल् ्यातील वैद्यकीय भशक्षण सींशोधन सींचालनालयाींतगमत जिल् हा रुग् णालयातील 
अनुकीं पा तत् वावरील भरती प्रकक्रया र्वनाअ् राबवावी, बदली कममचा-याींना सेवेत कायम कराव,े 
आऊ्सोभसिंग बींद करावे यासह र्वर्वध मागण् याींसाठी महाराष र राज् य चतथुमशे्रणी सरकारी 
कममचारी सींघ्नेच् या येथील शाखेने ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यादरम्पयान 
जिल् हाचधकारी कायामलयासमोर तनदशमने केल्याचे तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त मागणीच्या अनुषींगाने शासनान ेपुढे कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३)  नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावी े(१५-०६-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) यासींदभामत सींघ्नेने जिल्हाचधकारी, धुळे याींना सादर केलेल्या तनवेदाची प्रत जिल्हाचधकारी 
कायामलयामार्फम त मा. मुख्यमींरणेी कायामलयास पाठर्वण्यात आली आहे. सदर तनवेदनातील या 
र्वभागाशी सींबींचधत मुद्याींबाबत खालीलप्रमाणे कायमवाही करण्यात येत आहे. 
     अ) अनुकीं पा तत्वावरील भरती प्रकक्रया प्राचभलत शासन तनणमयान्वये देण्यात आलेल्या 
तनदेशाींनुसार करण्यात येते. 
     ब) वैद्यकीय भशक्षण व सींशोधन सींचालनालयाींतगमत कायमरत बदली कममचाऱयाींना सेवेत 
तनयभमत करण्याबाबतचा प्रस्ताव र्वचाराचधन आहे. 
     क) स्वच्छतार्वषयक काम ेबाहयस्रणेोताद्वारे करण्याच्या तनणमयाची अद्यापयिंत प्रत्यक्षात 
अमींलबिावणी झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल् हयातील भभवांीी िृषी ंत् दन् न ाािार सभमतीने दगुाीार्फाुंा 
 येथील गोदामे िोिो िोला िां दनीला भाीयाने हदल् याााात 

  

(१४)  ५३४८ (१८-०४-२०१५).   श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), प्रा.वषाव गायिवाी (धारावी), 
श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   
सन्माननीय दणन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल् हयातील भभवींडी कृषी उत् पन् न बािार सभमतीने महाराष र राज् य सहकारी माके् 
रे्फडरेशनने धान् याचा साठा करण् यासाठी दगुाडार्फा्ा येथे प्रशस्त उभी करण् यात आलेली ५ 
गोदामे कोका कोला कीं पनीला भाडयान े ददल् याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा 
त्यासुमारास तनदशमनास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गोदाम ेकीं पनीला भाड्याने देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी चौकशी करण् यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत दाुंील (०८-०७-२०१५) :(१) हे अींशतः खरे आहे. कृषी उत् पन् न बािार सभमती 
भभवींडी याींनी पणन महासींघास राईस भमलची उभारणीकरीता िागा ददली आहे. त् यादठकाणी 
राईस भमलसाठी प्रथम ३ गोदामाींच े बाींधकाम केले आहे. त् यानींतर २ गोदाम े सखुदा 
उत् पादनासाठी बाींधली. अशी एकूण ५ गोदामे उभी केली आहेत. 
     सदर ५ गोदामाींपैकी ३ गोदामे कोकाकोला कीं पनीस भाड्याने ददली असून राईस भमलच े
एक गोदाम ररक् त आहे. एका गोदामात शासनाच ेवतीन ेपररसरातील शतेक-याींचे धान खरेदी 
करुन साठर्वण् यात येत आहे. 
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(२) गोदाम े ररक् त ठेवण ेयोग् य नसल् यान े व पणन महासींघाच े त् या दठकाणच े व् यवस् थापन व 
देखभाल खचम, स् थातनक पातळीवरील मालमत् ता कर, इतर अनषुींचगक खचम भागर्वणे आवश् य 
असल् यान ेमाकेद्ींग रे्फडरेशनची गोदाम ेभाड ेतत् वावर ददली आहेत. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात रेीीरेिनर आ ण स्ु्ंम्पद ीयूुंीच्या दरात १८ ुंक्क्याांनी वाढ िेल्याााात. 
(१५)  ५३८४ (१७-०४-२०१५).   श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), 
श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्री.िालीदास िोळांािर (वीाळा), श्री.िुणाल दाुंील (धळेु ग्रामीण), श्री.हदलीद वळस-े
दाुंील (आांाेगाव), श्री.हनुमांत ीोळस (माळभशरस), श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत 
तुंिरे (श्रीवधवन), श्री.राहुल िगताद (श्रीगोंदा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.मिरांद िाधव-
दाुंील (वाई), श्री.राणािगिीतभसांह दाुंील (ंस्मानाााद), श्री.हसन मुश्रीर्फ (िागल), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.प्रिाश र्फातदेिर (चेंाूर), श्रीमती माधुरी भमसाळ (दववती), श्री.िगदीश 
मुळीि (वीगाव शेरी), श्री.योगेश हुंळेिर (हीदसर), श्री.भभमराव तादिीर (खीिवासला), 
श्री.सुतनल राऊत (ववरमाोळी), श्री.सांिय िदम (दादोली), श्री.महेश (दादा) लाांीगे (भोसरी), 
श्री.छगन भुिाळ (येवला), श्री.ववनायिराव िाधव-दाुंील (अहमददूर), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-े
दाुंील (भशी ) :   सन्माननीय महसूल मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात रेडीरेकनरच् या दरामध् ये राज् य शासनान े सरासरी १४ ्क् क् याींनी वाढ केली 
असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा दरम्प यान तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ठाण,े मीरा-भाईंदर, उल् हासनगर, भभवींडी-तनिामपूर, वसई-र्वरार या 
महानगरपाभलकाींच् या के्षरणेाींमध् ये सरासरी २० ्क् के दरवाढ, मुींबई महानगरपाभलका के्षरणेात १४.८० 
तर पुणे महानगरपाभलका के्षरणेात १४ ्क् क् याींनी दरवाढ करण् यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रेडी रेकनरच ेदर अवािवी असल् याने घराींच् या ककीं मतीत वाढ होणार असल् यान े
सवमसामान् य नागररकाींना मुींबई ककीं वा शहरात घर घेणे परवडणार नाही हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, रेडी रेकनरच् या धोरणामुळे घरबाींधणी, घर खरेदी-र्वक्री इत् यादी सवम घ्काींवर 
पररणाम होणार असल् याने राज् य शासनान े रेडी रेकनरचा दर कमी करण् याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) असल्यास, अद्याप उक् त प्रश् नाबाबत कोणतीच कायमवाही होत नसल् यास, र्वलींबाची कारणे  
काय आहेत ?  
 

श्री. एिनाथराव खीसे (१७-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही, वार्षमक मूल्यदर तक्त ेहे मुद्राींक शुल्क आकारणीसाठी तयार करण्यात येतात. 
(४) वार्षमक मूल्यदर तक्ते अींमलात आल्यानींतर दर कमी करण्याबाबत तनयमात तरतूद नसून, 
एखाद्या भमळकतीबाबत दर मान्य नसल्यास अभभतनणमयाींतगमत सर्वस्तर मूल्याींकन करुन 
घेण्याबाबत महाराषर मुद्राींक अचधतनयमता तरतूद आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अमरावती ववद्यादीठ रोीवरील एिा अभभयाांत्ररिी महाववद्यालयान ेसन २०१४-१५ च्या दसुऱ्या 
सेभमस्ुंरच्या प्रवेशासाठी शुल्ि न भरणाऱ्या ववद्याथयािंना प्रवेश नािरल्याााात 

(१६)  ५४२७ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय ंच् च व तांर भशक्षण मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती र्वद्यापीठ रोडवरील एका अभभयाींरिकरणेकी महार्वद्यालयाने सन २०१४-१५ च्या 
शैक्षणणक वषामच्या  दसुऱया सेभमस््रच्या प्रवेशासाठी ३० हिार रूपये शुल्क भरण्यासाठी तगादा 
लावून त्यासाठी ददनाींक ३१ डडसेंबर २०१४ ही अींतीम मुदत ददलेली होती परींत ूउक्त मुदतीच्या 
कालावचधत काही शेतकऱयाींची मलेू सदरील  शुल्क भरू न शकल्याने या महार्वद्यालयाींनी या 
र्वद्याथयािंना वगमप्रवेश नाकारला असून र्वद्यापीठ परीके्षचे अिमही स्वीकारण्यास नकार ददल्याच े
ददनाींक १० िानेवारी २०१५ रोिी वा  त् या सुमारास तनदेशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, त्यात काय 
तनषपन्न झाले व त्यानुषींगान े र्वद्याथयािंच े शैक्षणणक नुकसान होवू नये यासाठी शासनान े
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱया र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावी े(०८-०७-२०१५) :(१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न नाही. 

___________ 
  

िांगल असलेल्या िोळसा खाणीांच्या चांद्रदूर जिल््यात दरवष  दरराज्यातील  
हिारो िामगाराांच ेलोंढे दोुंाची खळणी भर्यात येत असल्याााात 

(१७)  ५४३६ (०७-०४-२०१५).   श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय िामगार मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शेकडो उद्योगाींच े िींगल असलेल्या कोळसा खाणीींच्या चींद्रपूर जिल््यात दरवषी 
परराज्यातील हिारो कामगाराींच े लोंढे पो्ाची खळणी भरण्यासाठी अनेक उद्योगात काम 
करण्यासाठी येत असून या परराज्यातील हिारो कामगाराींची नोंद सहायक कामगार आयुक्त 
कायामलय आणण सींबींचधत उद्योगात नसल्याची मादहती ददनाींक १९ िानेवारी, २०१५ च्या 
सुमारास तनदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सहायक कामगार आयुक्त कायामलयात एकाही कामगाराींची नोंद ददसत 
नसल्यामळेु आींतरराज्य स्थलाींतररत कामगार अचधतनयमातील १९७१ च्या तरतुदीचा सरामसपणे 
भींग केला िात असल्याची मादहती तनदशमनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय वा करण्यात येत 
आहे, 



र्व.स. ३६ (13) 

(४) असल्यास, सदर प्रकरणाबाबत कोणकोणत्या अचधकारी आणण उद्योगावर कायमवाही 
करण्यात आलेली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (२०-०६-२०१५) :(१) हे खर आहे. 
     सहाय्यक कामगार आयुक् त (कें द्रीय), चींद्रपूर याींचे कायामलयात कोळासा उद्योगातील 
परराज् यातील कामगाराींची कोणतीही नोंद नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही.  
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

चांद्रदूर जिल््यातील रस्ते दिोन्नत िर्याााात तसेच रस्त्याच्या दरुुस्तीााात 
  

(१८)  ५४५२ (१०-०४-२०१५).   श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी) :   सन्माननीय साववितनि ााांधिाम (साववितनि 
ंदरमाम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर जिल््याींतगमत भसींदेवाही-रामाळा-गडबोरी-वासेरा रस्ता (ता.भसींदेवाही) इजिमा-१३० 
लाींबी ८.७० ककमी आणण मुरमाडी-कळमगाव गन्ना-कुकडहेठी इजिमा-४१, लाींबी ६.०० ककमी 
तसेच सावली तालुक्यातील भससी-िाम बिु-केरोडा-व्याहाड, बुि-सामदा-सोनापूर-तनलसनी 
पेठगाव-उपरी इजिमा-१३५, लाींबी २२.९० ककमी रस्ते असून हे तीनही रस्ते जिल्हा पररषद 
चींद्रपुरचे इजिमा रस्ते दिोन्नत करुन इतर जिल्हा मागम करावे याबाबतचा ठराव जिल्हा 
पररषद चींद्रपुर याींनी ददनाींक २८ ऑगस््, २०१४ रोिी झालेल्या सवमसाधारण सभेमध्ये घेण्यात 
आले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच सदर ठरावाच्या अनषुींगाने कायमकारी अभभयींता, बाींधकाम र्वभाग जिल्हा पररषद 
चींद्रपुर ्याींनी क्र.बाींध/मु. आरे/२४११/२०१४ ददनाींक ३० ऑगस््, २०१४  या परणेानुसार तीनही 
इजिमा रस्ते दिोन्नत करुन इतर जिल्हा मागम करण्यात यावे असा प्रस्ताव अचधक्षक 
अभभयींता, सावमितनक बाींधकाम र्वभाग चींद्रपुर व मखु्य अभभयींता, सावमितनक बाींधकाम 
र्वभाग, नागपूर याींच्या मार्फम त शासनाकड ेपाठवून सदर प्रस्तावास अद्यापही मींिुरी भमळालेली 
नसल्यामळेु लोकप्रतततनधीींनी मा.मींरणेी सावमितनक बाींधकाम, अप्पर मुख्य सचचव सावमितनक 
बाींधकाम र्वभाग याींना ददनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या समुारास तनवेदन ददले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) चींद्रपूर जिल््यातील गाींगलवाडी-आवळगाव-मुडझा (ता.ब्रम्पहपूरी), रोिाली-पे्गाव-मोळाळी-
िामसाळा (ता.भसींदेवाही), भसींदेवाही-रामाळा-गडबोरी-वासेरा हे रस्त े नादरुुस्त असल्यामळेु तेथ े
वाींरवाींर अपघात होत असल्यामुळे या तीनही रस्त्याचे मिबुतीकरणासह डाींबरीकरण 
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करण्याबाबत मागणी करुनही अद्यापही या कामाींना मींिूरी भमळालेली नसल्याची ददनाींक २० 
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व सदर 
प्रस्तावास तनधीसहीत मींिूरी भमळण्यासाठी तसेच गाींगलवाडी-आवळगाव-मुडझा (ता.ब्रम्पहपूरी), 
रोिाली-पे्गाव-मोळाळी-िामसाळा (ता.भसींदेवाही), भसींदेवाही-रामाळा-गडबोरी-वासेरा या तीनही 
रस्त्याचे बाींधकाम करण्यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यत येत आहे, 
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. चांद्रिाांत दाुंील (१५-०६-२०१५) :(१) होय. सदर ठराव ददनाींक १४/०८/२०१४ रोिी जिल् हा 
पररषद सवमसाधारण सभेमध् ये घेण् यात आला आहे. 
(२) होय. मा.लोकप्रतततनधीींनी ददनाींक ५ िानेवारी, २०१५ रोिी तनवदेन ददले हे खरे आहे. 
(३) व (४) सदर रस् त् याच् या दरुुस् तीची काम े प्रगतीत असून रस् ते वाहतकूी योग् य ठेवण् यात 
आलेले आहेत. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रदूर जिल् ्यातील ि दिावच् या ७८ तीथवके्षराच् या वविासाााात. 
  

(१९)  ५४७९ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् ्यातील क दिाम असलेल् या ब्रम्प हपूरी १४, भसींदेवाही १०, चचमूर ११, नागभीड ६, 
गोंडर्पींपरी १२, जिवती ४, भद्रावती १, चींद्रपूर ८, मूल २, वरोरा ६, रािूरा ३, कोरपना ६, 
पोंभुणाम १ अशाप्रकारे १३ तालुक् यातील ७८ तीथमके्षरणेाचा र्वकासासाठी र्फक् त १५ हिार रुपये 
तनधी भमळत असल् यामुळे या ७८ तीथमके्षरणेाचा र्वकास झालेला नसल् यामुळे यारणेकेरुीं ना त् याींच् या 
मुलभूत हक् कापासून वींचचत राहाव ेलागत असल् याची मादहती ददनाींक १० िानेवारी, २०१५ च् या 
सुमारास तनदशमनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, चींद्रपूर जिल् ्यातील क दिामच् या ७८ तीथमके्षरणेाच् या र्वकासासाठी राज् य शासनाने 
कोणती उपाययोिना केलेली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, चींद्रपूर जिल् ्यातील क दिामच् या ७८ तीथमके्षरणेाच् या र्वकासासाठी राज् य 
शासनाच् या वतीन ेतनधी उपलब् ध करुन देणार आहे काय वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, याबाबत होणा-या र्वलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(२०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
सदरहू ततथके्षरणेाच्या दठकाणी र्वर्वध र्वकास कामाींसाठी सन २००७-०८ पासून सन २०१४-१५ 
पयिंत एकूण रु.७२७.४६ लक्ष इतका तनधी उपलब्ध करुन ददला आहे. 
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(२) व (३) चींद्रपूर जिल््यात एकूण ७७ क वगीय तीथमके्षरणे ेअसून, सदर तीथमके्षरणेाींच्या दठकाणी 
भार्वकाींसाठी कोणकोणत्या सुर्वधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्याचा आढावा घेण्यात 
येत आहे. सबब, सदर तीथक्षेरणेाच्या दठकाणी करण्यात येणा-या कामाींची तनजश्चती झाल्यावर, 
सदर कामाींना तनधी उपलब्ध करुन देण्यासाइी जिल्हा तनयोिन सभमतीकड ेव जिल्हा तनयोिन 
सभमतीमार्फम त शासनाच्या तनयोिन र्वभागाकड ेमागणी करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यातील घरिुल ााांधिाम तनधी अभावी अद्यादही दुणव झाले नसल् याााात 
  

(२०)  ५४८३ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), अॅी.सांिय धोुें 
(रािूरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४ या आचथमक वषामत मींिूर करण् यात आलेल् या राज् यातील १ लाख ५२ हिार 
२५८ घरकुलापैकी ५८ हिार २९२ घरकुलाींच े बाींधकाम तनधी अभावी अद्यापही पुणम झाले 
नसल् यान े या सवम लाभाथ यािंना स् वतःच् या हक् काच् या घरकुलाींपासून वींचचत राहाव े लागत 
असल् याची मादहती ददनाींक १० िानेवारी, २०१५ च् या समुारास तनदशमनास आली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, ज् या लाभाथ यािंना घरकुल मींिूर झाले त् याींनी राहत असलेली झोपडी पाहून 
घरकुल बाींधण् यासाठी िागा उपलब् ध करुन ददल् यामुळे घरकुल लाभाथ यािंना बघेर होण् याची पाळी 
आलेली असल् याची मादहती तनदशमनास आली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील मींिूर असलेल् या ५८ हिार २८२ घरकुलाींचे बाींधकाम करण् यासाठी 
आवश् यक असलेला तनधी उपलब् ध करुन देण् यासाठी कोणती कायमवाही केलेली आहे वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, याबाबत होणा-या र्वलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(१३-०७-२०१५) :(१) नाही. 
     इींददरा आवास योिनेची अींमलबिावणी कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सुचनाींनुसार करण्यात 
येते. सदरच्या सुचनेनसुार घरकुलाचे बाींधकाम स्वत: लाभाथयािंन ेकरणे अपेक्षक्षत आहे. तसेच 
सामान्य पररजस्थतीत २ वषामत व र्वभशष् पररजस्थतीत ३ वषामत घरकुलाच े बाींधकाम पूणम 
करावयाच ेआहे. 
     तसेच लाभाथयािंना तनधीच ेवा्प घरकुल मींिूर केल्याबरोबर रु.३५,०००/- पदहला हप्ता, 
भली्ं ल लेव्हल पयिंत बाींधकाम झाल्यानींतर रु.३५,०००/- दसुरा हप्ता व शौचालयासह घरकुल 
पूणम झाल्यानींतर रु.२५,०००/- ततसरा व अींततम हप्ता अदा करण्यात येतो. 
     डडसेंबर, २०१४ अखेर योिनचेी आचथमक व भौततक प्रगती खालीलप्रमाणे- 
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 (रूपये को्ीत) 
 उदद्दष् 
 

 मींिूरी   पूणम     % उपलब्ध 
तनधी 
 

   खचम 
 

   % 

१३७३१४ १४६९४७ १२८१३५ 
 

  ९३ 
 

  १५०६.०२ 
 

 १३४०.९७   ८९ 
 

(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाववतरणतरे्फ सांरचना वविास योिनेंतगवत ववदभाववर अन्याय िेल्याााात 
(२१)  ५४८६ (०४-०४-२०१५).   श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.राि ुतोीसाम (अण ) :   सन्माननीय ऊिाव 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महार्वतरणतरे्फ सींरचना र्वकास योिनेंतगमत २०१२-१३ ते २०१५-१६ या कालावधीसाठी 
५५५६ को्ी रुपयाींचा प्रकल् प खचम आराखडा असून यापैकी पजश्चम महाराष रातील सहा 
जिल् ्याींसाठी १८९८.९७ को्ी रुपये उत् तर महाराष राच् या तीन जिल् ्याींसाठी १०७२.१४ को्ी 
रुपये, मुींबई - ठाण् यातील तीन जिल् ्याींसाठी ७५२.८१ को्ी रुपये इतका वा्ा तनधामररत 
करण् यात आले असनू एकूण रकमेनुसार राज् यातील प्रत् येक जिल् ्याला १५७ को्ी रुपयाींचा 
वा्ा भमळायला हवा होता परींतू र्वदभामतील ११ जिल् ्याींच् या हाती प्रत् यक्षात ७९.९२ को्ी रुपये 
इतकाच वा्ा आला असल् याची सींतापिनक व धक् कादायक मादहती ददनाींक १० िानेवारी, 
२०१५ च् या समुारास तनदशमनास आली आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, र्वदभामत वीितनभममतीच ेमोठे प्रकल् प असून राज् यातील सुमारे ५५ ्क् के वीि 
र्वदभामत तनमामण होत असताींना र्फक् त १४ ्क् केच अनुदानाचा लाभ भमळत असल् याची मादहती 
तनदशमनास आली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत र्वदभामवर होत असलेला अन् याय दरु करण् यासाठी राज् य शासनान े
कोणती उपाययोिना केलेली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, याबाबत होणा-या र्वलींबाची सवमसाधारण कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रशखेर ाावनिुळे (०८-०६-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे. पायाभूत आराखडा -२ 
अींतगमत र्वकास कामाींसाठी रु.५५५६.५० को्ीची योिना मींिूर करण्यात आली असुन पजश्चम 
महाराषरातील ५ जिल््यासाठी रु.१६५९.९९ को्ी, उत्तर महाराषराच्या ५ जिल््यासाठी 
रु.१२०९.८४ को्ी, र्वदभामतील ११ जिल््यासाठी रु.१११४.१५ को्ी व मुींबईतील ठाणे व रायगड 
्या दोन जिल््यासाठी एकूण रु.४६७.८ को्ी तसेच मराठवाड्याींच्या ८ जिल््यासाठी 
रु.१०१३.५४ को्ीच्या कामाींचा समावेश आहे. 
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     र्वभागपातळीवरुन प्रस्तार्वत केलेल्या व सींबींधीत मुख्य अभभयींतानी भशर्फारस केलेल्या 
कामाींची ताींरिकरणेक पडताळणी करुन प्रस्तावाींना मुख्य कायामलयातरे्फ मींिूरी देण्यात आली व 
महाराषर र्वि तनयामक आयोगाकडून मींिूरी घेण्यात आली आहे. 
(२) नाही. 
(३) पायाभूत आराखडा-२ अींतगमत र्वदभामकररता समार्वष् असलेल्या रु.१११४.१५ को्ीच्या 
कामासोबतच र्वदभामतील कृषीपींप र्वि िोडणीचा अनशुेष दरू करण्यासाठी रु.३५९ को्ीचा 
तनधी महाराषर शासनाने अनुदान स्वरुपात देण्याचे मींिूर केले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

अांाी (जि.नाभशि) येथील औद्योधगि वसाहतीतील िां दन्या  
साांीदाणी नाल्यात सोीत असल्याााात 

  

(२२)  ५५०७ (०६-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी) :   सन्माननीय दयाववरण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींबड (जि.नाभशक) येथील औद्योचगक वसाहतीतील कीं पन्यामधील साींडपाणी नाल्यात 
सोडत असल्यामुळे पररसरातील नागररकाींचे आरोग्य धोक्यात असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ 
रोिी वा त्यासमुारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाल्यात साींडपाणी सोडणाऱया कीं पन्यावर कारवाई करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१०-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

दांचवुंी रामिुां ी त ेइांद्रिुां ी दरम्पयान ााांध्यात आलेल्या नाभशि महानगरदाभलिेच्या 
इमारतीमध्ये अवैध धांदे सुरु असल्याााात 

(२३)  ५५१८ (०६-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ 
(िळमनुरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (ततवसा), श्री.िुणाल दाुंील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींचव्ी रामकुीं ड ते इींद्रकुीं ड दरम्पयान बाींधण्यात आलेल्या नाभशक महानगरपाभलकेच्या 
इमारतीमध्ये अनेक अवैध धींदे सरुु असून सदर दठकाणी महानगरपाभलकेचे काही िुने रेकॉडम, 
भशक्के बेवारस जस्थतीत सापडले असल्याच े माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास 
तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती या दठकाणी होणारे अवैध धींदे रोखण्याबाबत शासनाने काय 
कायमवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (३०-०६-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
     पींचव्ी रामकुीं ड त े इींद्रकुीं ड दरम्प यान बाींधण् यात आलेल् या इमारतीमध् ये, 
महानगरपाभलकेच् या पींचव्ी र्वभागीय कायामलयाचे घरपटी, पाणीपटी व र्वर्वधकर र्वभागाच े
अनावश् यक ‘’ड’’ वगम रेकॉडम सन २००५ मध् ये ठेवण् यत आले हाेेते. सदर रेकॉडम 
महानगरपाभलकेमार्फम त तनयमानुसार कायमवाही करुन, नष ् करण् यात आले आहे. तसेच 
इमारतीमध् ये कोणतेही अवैध धींदे होत नाहीत. 

___________ 
 

त्र्यांािेश् वर (जि.नाभशि) येथ ेस् वतांर दांचायत भसमतीसाठी िायावलय व सभमतीच् या 
िामिािासाठी स् वतांर इमारतीसाठी िागा ंदल ध दे्याााात 

(२४)  ५५२२ (०६-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), 
ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाभशक जिल् ्यातील यंबकयींबकेश् वर हा तालुका स् वतींरणे असल् यामळेु या तालुक् यासाठी स् वतींरणे 
पींचायत भसमतीसाठी कायामलय व सभमतीच् या कामकािासाठी स् वतींरणे इमारतीसाठी िागा 
उपलब् ध करुन इमारत बाींधण् यासाठी मा.स् थातनक लोकप्रतततनधी याींनी सींबींचधताना वारींवार 
तनवेदन देण् या येऊनही अद्यापी या प्रकरणी कोणतीही कायमवाही करण् यात आली नसल् याच े
माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यंबकयींबकेश् वर तालकु् याकरीता पींचायत सभमती कायामलय व या कायामलयासाठी 
स् वतींरणे इमारत बाींधण् याबाबत शासनान े कोणती तातडीची कायमवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायमवाही करण् यात आली नसल् यास र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(२४-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) मुख्य कायमकारी अचधकारी जिल्हा पररषद, नाभशक याींच्याकडून यंबकयींबकेश्वर पींचायत 
सभमतीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बाींधकामाकरीता मौिे पेंगलवाडी र्फाट्यािवळची      
९० मी.X१०० मी. िागा उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाचधकारी, नाभशक याींचेकड े
ददनाींक २६.०६.२०१४ रोिी सादर केलेला असनू त्याबाबत पाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
जिल्हाचधकारी, नाभशक याींच्याकडून सदरहू िागा उपलब्ध झाल्यानींतर त्या दठकाणी नवीन 
इमारत बाींधकामाचा प्रस्ताव अतत. मखु्य कायमकारी अचधकारी जिल्हा पररषद,  याींच्याकडून 
शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल. 

___________ 
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राज् यात एस.ुंी.ास स् थानिावर प्रसाधनागहृाच् या स् वच् छतेस प्राधान् य दे् याची सचूना 
मा.दररवहन मांरी याांनी एस.ुंी.अधधिा-याांना िेली असल्याााात 

(२५)  ५५२८ (०४-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ 
(िळमनुरी), श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), अॅी.यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (ततवसा), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.िुणाल दाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.अभमन 
दुेंल (मुांाादेवी), श्री.राहुल ाोंदे्र (धचखली), प्रा.ववरेंद्र िगताद (धामणगाव रेल्वे), ीॉ.दतांगराव 
िदम (दलसू िीगेाव) :   सन्माननीय दररवहन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात एस.्ी.बस स् थानकावर प्रसाधनागहृाच् या स् वच् छतेेेस प्राधान् य देण् याची सूचना 
मा.पररवहन मींरणेी याींनी एस.्ी.अचधका-याींना केली असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त् यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, एस.्ी स् थानकावर प्रसाधनगहृाींच् या स् वच् छतेस पाण् याचे तनयोिन अल् प 
प्रमाणात असल् यान े सवम बस स् थानकाींवर स् वच् छता ठेवण् याकरीता शासन मुबलक पाणी 
पुरवठा करणार आहे काय,  
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी शासन तातडीने काय कायमवाही वा उपाययोिना करणार आह, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायमवाही करण् या आली नसल् यास त् याची सवमसाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(०७-०७-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) रा.प. महामींडळाच्या बसस्थानकावरील प्रसाधनगहेृ र्वर्वध सींस्थाींना दैनींददन स्वच्छता व 
देखभालीसाठी “पैसे भरा व वापरा” या तत्वावर देण्यात आलेली आहेत. तसचे काही 
बसस्थानकावरील प्रसाधानगहृाींची व मुतारीगहृाींची दैनींददन स्वच्छता व देखभाल रा.प. 
महामींडळामार्फम त करण्यात येते. प्रसाधनगहृाींना लागणाऱया पाण्याचा पुरवठा ग्रामपींचायत, 
नगरपाभलका, महानगरपाभलका इ. यींरणेणामार्फम त तसेच रा.प. महामींडळाच्या र्वींधन र्वहीर, 
कुपनभलकेतून करण्यात येतो. प्रसाधनगहृ स्वच्छतेसाठी लागणाऱया पाण्याचा साठा 
आवश्यकतेनुसार सवम बसस्थानकावर उपलब्ध आहे. 
(३) ग्रामपींचायत, नगरपाभलका, महानगरपाभलका इ. शासनाच्या यींरणेणेतून उपाययोिना 
करण्यात आलेली आहे. तसेच उन्हाळ्यात पाण्याची कमतरता भासल्यास ्ँकद्वारे तसचे इतर 
यींरणेणेमार्फम त पाण्याची व्यवस्था करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
नाभशि शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या सर्फाई िामगाराांना िोणत्याही आरोग्य सेवा भमळत नसल्यान े
त्याांचे आरोग्य धोक्यात येऊन सर्फाई िामगाराांचा मोठ्या प्रमाणात मतृ्यू होत असल्याााात 

(२६)  ५५३० (०६-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.वविय वीटे्टीवार 
(ब्रम्पहदूरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.िुणाल दाुंील (धुळे ग्रामीण), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ 
(िळमनुरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाभशक शहर स्वच्छ ठेवणाऱया सर्फाई कामगाराींना कोणत्याही आरोग्य सेवा भमळत 
नसल्याने त्याींचे आरोग्य धोक्यात येऊन सर्फाई कामगाराींचा मोठ्या प्रमाणात मतृ्यू होत 
असल्याचा प्रकार ददवसेंददवस वाढत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास 
आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्फाई कामगाराींची प्रत्येक मदहन्याला आरोग्य तपासणी व तनवासस्थान े
देण्याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) नाभशक महानगरपाभलकेच्या सर्फाई कामगाराींना महानगरपाभलकेने, मागणीनुसार तनवास 
व्यवस्था उपलब्ध करुन ददली आहे. सदर तनवासस्थानाींमध्ये राहणारे सर्फाई कममचारी व त्याींच े
कु्ूींबीय याींची महानगरपाभलकेच्या कर्फरत्या दवाखान्याींमार्फम त तनयभमतपणे वैद्यकीय तपासणी 
करण्यात येते. तसेच, सर्फाई कममचा-याींना वेतनामध्ये दरमहा रु. १,०००/- इतका वैद्यकीय 
भत्ता नाभशक महानगरपाभलकेेेकडून देण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यात आहदवासी िाती आ ण िमातीांच्या समस्या सोीवव्याााात 
  

(२७)  ५५४८ (१०-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ 
(िळमनुरी), श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.िुणाल 
दाुंील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात आददवासी िाती आणण िमाती हिारोंच् या वर असून त् याींच् या आरोग् याचा प्रश् न 
गींभीर होत असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, आददवासी िाती आणण िमातीींचा प्रश् न सोडर्वण् याकररता त् याींच् यापयिंत र्वञान 
आणण तींरणेाञानासह उच् च भशक्षण पोहोचर्वण् याची तनताींत आवश् यकता आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग २ बाबत शासनान ेकाय कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) आददवासी र्वकास र्वभागामार्फम त अनूसूचचत िमातीच्या र्वद्याथयािंना शहरातील 
नामींककत तनवासी इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींमध्ये भशक्षण देणे, कें द्र पुरस्कृत पोस्् मॅरीक 
भशषयवतृ्ती, परदेशात भशक्षणासाठी भशषयवतृ्ती, व्यावसातयक अ्यासक्रमाचे भशक्षण घेणाऱया 
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अनुसूचचत िमातीच्या र्वद्याथयािंना तनवामहभत्ता देणे, व्यावसातयक वैद्यकीय व तनमवैद्यकीय 
अ्यासक्रमाच े भशक्षण घेणाऱया आददवासी र्वद्याथयािंच े शैक्षणणक शुल्क प्रततपूती करणे 
यासारख्या योिना आददवासी र्वकास र्वभागामार्फम त राबर्वण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
मुांाई ंदनगरातील मालाी दी /ंत् तर ववभागातील दिुाने व आस् थादनेत भोंगळ िारभाराााात 
  

(२८)  ५५८४ (०८-०४-२०१५). श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), 
श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी) :  सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील    
काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील मालाड पी /उत् तर र्वभागातील दकुाने व आस् थापनेत भोंगळ कारभार 
सुरु असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या सुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी एन...सी.न घेता दकुानाची प्रमाणपरणे ेदसुऱ याींच् या नाव ेकरण् यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणाची शासनाने चौकश् े ाेी केली आहे काय, चौकशीअींती दोषी 
आढळून येणाऱ या अचधकाऱयावर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा येत आहे, 
(४) अद्याप, उक् त प्रकरणी कोणतीच कारवाई करण् यात आली नसल् यास त् याची सवमसाधारण 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य दररक्षा दररषदेच्या वतीन ेघे्यात आलेल्या भशक्षि 
दारता दररषदेत हातानी भलहहलेले देदर दे्यात आल्याााात 

(२९)  ५५९३ (०९-०४-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेदाुंील (भशी ), श्री.अिय चौधरी 
(भशवीी), श्री.अभमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य पररक्षा पररषदेच्या वतीन ेददनाींक १४ डडसेंबर, २०१४ रोिी घेण्यात आलेल्या 
भशक्षक पारणेता पररषदेत डीई्ी उदुम माध्यमाच्या र्वद्याथयािंना हातानी भलदहलेले पेपर देण्यात 
आल्यामुळे प्रश्न वाचण्यातच वळे गेल्यान े तनकालावर र्वपरीत पररणाम होण्याची शक्यता 
तनमामण झाल्यामुळे र्वद्याथयािंमध्ये चचींतेचे वातावरण तनमामण झाले असल्याच े नुकतेच 
तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) तसचे उक्त प्रश्नपरिकरणेकेत २० हून अचधक चकुा असल्याबाबत राज्य पररक्षा पररषदेकड े
सुमारे ६०० तक्रारी पररक्षाथींनी केल्याचेही तनदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानुसार या प्रकरणातील दोषीींवर कारवाई करण्याबाबत तसेच र्वद्याथयािंना 
योग्य न्याय भमळण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावी े(१५-०७-२०१५) :(१) नाही. 
(२) व (३) उदूम माध्यमाच्या प्रश्नपरिकरणेकेमध्ये दोन प्रश्न चुकलेले असुन परीक्षाथींकडून प्राप्त 
तक्रारीींच्या अनुषींगाने सदर प्रश्न रद्द करण्यात आले आहेत. उवमररत प्रश्नाींना प्रमाणशीर गुण 
देण्यात आले असून र्वद्याथयािंच ेकोणतेही नुकसान झालेले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांाई ववद्यादीठातील ववववध ददावरील िां राुंी व रोिांदारी  
तत् वावरील िमवचाऱ्याांना िायम िर्याााात 

(३०)  ५५९८ (०९-०४-२०१५).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), 
ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.सुतनल प्रभू (हदांीोशी), श्री.सुभाष सााणे (देगलूर), श्री.योगेश 
सागर (चारिोद), श्री.सांिय दोतनीस (िभलना), श्री.अस् लम शेख (मालाी दजश्चम), 
श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलाार हहल), श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री.राहुल िगताद 
(श्रीगोंदा), श्री.किसन िथोरे (मुरााी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मशु्रीर्फ (िागल) :   
सन्माननीय ंच् च व तांर भशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई र्वद्यापीठान ेभशपाई, माळी, भलर्पक व भशक्षकेत् तर अशा ९३८  कममचा-याींना गेल् या 
१५ वषामपासून कीं रणेा्ी व रोिींदारी तत् वावर ठेवण् यात आले हाेेत,े तथार्प त् याींना कामावरुन 
कमी करण् यात आले असून या सवम कममचा-याींना वेतनवाढ, पदोन् नती, भर्वष य तनवामह तनधी, 
भरपगारी रिा अस े कोणतेही लाभ ददले नसल्याचे तसेच सदरील कममचाऱयाींना सहा मदहन े
काम केल्यानींतर एक ददवसाची सुटी देऊन पुन्हा त्याींना सेवेत घेऊन कामगार कायद्याच े
उल्लींघन केल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासमुारास तनदशमनास आले हे  खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मा.कामगार न् यायालयान ेरोिींदारी व कीं रणेा्ी तत् वावरील कममचा-याींना कामावरुन 
काढण् यास स् थचगती देऊन त् याींना कायमस् वरुपी सेवमेध् ये घेण् याचे तनदेश ददले असतानाही 
सदरील कममचा-याींना अद्याप सवेेत सामावून घेण् यात आले नसल्याचे ददनाींक १६ िानेवारी, 
२०१५ रोिी वा त् यासुमारास ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, उक्त कममचाऱयाींना सेवेत सामावून न घेण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) उक्त र्वद्यापीठातील सदरील कममचा-याींना त् वरीत सेवेत सामावून घेण् याच् या ष्ष ्ीन े
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत आहे, असल्यास, साधारणत: कें व्हापयिंत 
त्याींना सेवेत कायम करणे अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. ववनोद तावी े(१६-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) व (४) सदर तनयुक्त्या हया र्वहीत मागामने झालेल्या नसून त्या तात्पुरत्या स्वरुपातील 
असल्यान ेमा. सवोच्च न्यायालयाने ददलेल्या तनणमयाच्या अनुषींगान ेत्याींना तनयभमत सामावून 
घेण्याची मागणी मान्य करता येणार नाही. 

___________ 
  
हहांगोली जिल् ्यात आहदवासी ाहुल गाांवे असताांनाही शासनाने ही गाांवे आहदवासी के्षराााहेरची 

असल् याची िारणे दाखल िरून आहदवासी ंत् थान िायवरमामातून वगळली असल् याााात 
  

(३१)  ५६२५ (१०-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.वविय वीटे्टीवार 
(ब्रम्पहदूरी) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल् ्यात आददवासी बहुल गाींवे असताींनाही शासनाने ही गाींवे आददवासी 
के्षरणेाबाहेरची असल् याची कारणे दाखल करून आददवासी उत् थान कायमक्रमातून ती वगळली 
असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या समुारास तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय 
(२) असल् यास, दहींगोली जिल् ्यात कळमनुरी, औढा नागनाथ व दहींगोली तालकु् यात सवामचधक 
आददवासी गाींव असुन या गाींवामध् ये र्वकास कामाींसाठी पुरेसा तनधी शासनाकडून भमळत 
नसल् यामळेु ही गाींवे र्वकासापासनू दरू आहेत तसेच आरक्षणामुळे काही गाींवामध् ये आददवासी 
सरपींच झाले असले तरी तनधीच नसल् यामुळे गाींवाचा र्वकास होऊ शकत नाही हे, खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासन काय कायमवाही करणार वा करीत आहे 
(४) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौ.िाांीली (ता.िळमनुरी, जि.हहांगोली) ग्राम दांचायतीच् या वववव 
ध िामात लाखो रुदयाचा झालेल्या गैरव्यवहारााात 

(३२)  ५६३५ (०६-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ.काींडली (ता.कळमनुरी, जि.दहींगोली) येथील एका ग्ान े ग्राम पींचयातीच् या र्वर्वध 
कामात  लाखो रुपयाचा गैरव्यवहार  केले असल् याच े माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त् यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदरील प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती दोषी आढळून येणा-या सींबींचधताींवर शासनाने काय कायमवाही केली 
आहे वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायमवाही करण् यात आली नसल् याची त् याची सवमसाधारण 
कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(१०-०७-२०१५) :(१) हे  खरे नाही. 
पींरतु गावातील काही नागरीकाींनी मा. नामदार बबनराविी लोणीकर, मींरणेी याींचकेड े
दद.१४/०१/२०१५ रोिी तकार ददली होती. सदर तक्रारीचे अनुषींगाने शाखा अभभयींता पाणीपुरवठा 
उपर्वभाग ता. कळमनुरी याींच े मार्फम त चौकशी करण्यात आली असून चौकशी व पहाणी 
अहवालानसुार तक्रारदाराच्या तक्रारीत तथय नसनू अींतगमत र्वरोधासाठी तक्रार करण्यात 
आल्याच ेअहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मोरवी (ता. िळमनुरी , जि.हहांगोली) येथील मुख् य रस् त् यावर  
सौर ंिेच् या दथहदव् याांची ंभारणीााात 

(३३)  ५६३६ (०६-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतदूरी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मोरवड (ता. कळमनुरी, जि.दहींगोली) येथील मुख् य रस् त् यावर उभारण् यात आलेले सौर 
उिेच् या १४ पथददव् याींची उभारणी सन २०१३-१४ साली पाच वषे द्कतील अशा बेतान े
करण् यात आली होती पींरत ूप्रत् यक्षात काही ददवसाींच् या आतच हे पथददवे बींद पडले असल् याचे 
माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त कारणास् तव ग्रामस् थाींना अींधाराचा सामना करावा लागत असून सींबींचधत 
ग्रामपींचयात सदरहू बींद पथददव् याबाबत योग् य ती कायमवाही करीत नसल् यान े गावक-यामध् ये 
नारािीचा सुरु तनघत आहे हे पाहता शासन त् वरीत आवश् यक ती उपाययोिना करणार वा 
करीता आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्रीमती दांििा मुांी े(२२-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) १४ सौर पथददव्याींपैकी ८ सौर पथामदव ेताींरिकरणेक रिकबघाडामुळे बींद पडले असून ६ पथददव ेचालू 
जस्थतीत आहेत. बींद पडलेले ८ सौर पथददव े भसध्दी र्वनायक सोलार भसस््ीम, नागपूर या 
कीं पनीन ेददनाींक १३.०५.२०१५ रोिी दरुुस्त केलेले आहेत. 
(३) तनरींक 

___________ 
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हहांगोली जिल् ्यात दाररद्यरेषेसांदभावत सवेक्षणाचे िाम दूणव झाले नसल्याााात 
  

(३४)  ५६३९ (०९-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतदूरी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल् ्यात दाररद्यरेषसेींदभामत सवेक्षणाचे काम पूणम झाले असून सवेक्षण करताना 
काही रणेुट्या आढळून आल् या आहेत तसेच या रणेु्ी दरू करुन प्रारुप यादी प्रसजध्द करण् यात 
येणार असल् याच ेसन् मातनय ग्रामर्वकास मींरणेी याींनी ददनाींक १९ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त् या 
सुमारास िाहीर केले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर यादीच ेप्रारुप प्रभसध् द करण् याबाबत शासनान ेकाय कारवाई केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(२२-०६-२०१५) :(१) व (२) होय 
     सामाजिक, आचथमक व िात सवेक्षणामध्ये दहींगोली जिल््यात NIC कडून प्राप्त झालेल्या 
१८ हिार additional V file मध्ये िात, धमम व त्याींचा साकेताींक क्रमाींक इत्यादीमध्ये रणेु्ी 
आढळून आलेल्या होत्या. सदरील रणेु्ीींचे तनराकरण करण्यात आलेले आहे. 
     दरम्पयान ददनाींक ५ िानवेारी, २०१५ रोिी दहींगोली जिल््याची प्रारुप यादी प्रभसध्द 
करण्यात आलेली असून दावे व आके्षप दाखल करण्याची प्रकक्रया सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िळमनुरी ता.जि.हहांगोली येथ ेराज्य दररवहन महामांीळािररता ववदभावतून 
 मानव वविासाच्या ६० िुन्या गाड्या दाठवव्यात आल्याााात 

  

(३५)  ५६४१ (०३-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी) :   सन्माननीय दररवहन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी ता, जि.दहींगोली येथ े राज् यपररवहन महामींडळाकरीता र्वदभामतनू मानव 
र्वकासाच् या ६० िुन् या गाड्या पाठर्वण् यात आल् या असल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त् या समुारास तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मराठवाड्यात बसगाड्याची सींख् या वाढली परींतू त् याींच् या त् या वाींरवार रिकबघडत 
असल् यान े नागररकाींना प्रवासयोग् य रादहल् या नाहीत हे पाहता शासन त् वरीत आवश् यक ती 
कायमवाही करणार वा करत आहे काय,  
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०४-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     कळमनुरी ता.जि.दहींगोली हा परभणी र्वभागात येतो. शासन आदेशानसुार परभणी 
जिल््याकररता मानव र्वकास योिने अींतगमत मानवत, सेलू, पाथरी, जिींतूर, परभणी, पुणी, 
गींगाखेड, सोनपेठ, पालम, दहींगोली, सेनगाींव व औढा नागनाथ या १२ तालुक्याींना प्रत्येकी ५ 
प्रमाणे ६० नर्वन बसेस देण्यात आल्या आहेत. 
(२) मानव र्वकास योिनेच्या गाड्याींची सींख्या वाढलेली नाही. आगारातील बसेसची याींरिकरणेकी 
देखभालीची कामे तनयोजित वेळेवर (दैतनक, दशददनीय व रणेैमाभसक डॉककीं ग) केली िातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली ास स् थानिात महहला वाहन चालि व िमवचा-याांच् या सोईसाठी ााांध् यात 
 येत असलेल् या ववश्रामगहृाची िागा तनजश्चत होत नसल् याााात 

(३६)  ५६४२ (०४-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्रीमती तनमवला गाववत 
(इगतदूरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी) :   सन्माननीय दररवहन 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली बस स् थानकात मदहला वाहन चालक व कममचा-याींच् या सोईसाठी बाींधण् यात येत 
असलेल् या र्वश्रामगहृाची िागा तनजश्चत होत नसल् यान ेमागील दोन मदहन् याींपासून बाींधकामास 
सुरूवात झाली नसल् याचे ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त् या सुमारास तनदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर बाींधकामास िागा उपलब् ध करून देऊन बाींधकामास सरुूवात करण् याबाबत 
शासनाने काय कारवाई केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्री. हदवािर रावत े(०७-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) दहींगोली आगार पररसरात सद्यजस्थतीत मदहला र्वश्राींतीगहृाच ेबाींधकाम प्रगतीपथावर आहे. 
सदरचे काम तळ घराच्या पायापयिंत पुणम झाले असून ज्योत्याच्यावर अध्याम भभींतीपयिंतचे 
बाींधकाम करण्यात आले असनू समुारे ५० ्क्के काम पूणम झालेले आहे. ज्या िागेवर रेखाींकन 
देवून खोदकाम व इमारतीच्या पायापुवम पयिंतचे काम करण्यात आले त्यावर काही आके्षप 
नोंदर्वण्यात आले होते. मींिुर नकाशाप्रमाणे (९ X ६ भम्र) ची पयामयी िागा आगारात 
उपलब्ध नसल्याने त्याच िागेवर बाींधकाम सुरु करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िळमनुरी ता.जि.हहांगोली येथील ासस् थानि शहराच् या मध् यवत   
हठिाणी असलेले ासस् थानि ीाघाईला आल् याााात 

(३७)  ५६४३ (०४-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), ीॉ.ववियिुमार गावीत (नांदरुाार), 
श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी) :   सन्माननीय दररवहन मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कळमनुरी ता.जि.दहींगोली येथील बसस् थानक शहराच् या मध् यवती दठकाणी असून ददल् ली-
हैदराबाद महामागामवर आहे अशा मोक् याच् या दठकाणी राज् यपररवहन बसडपेो असूनही सध् या हे 
बसस् थानक काही अचधकारी व काही तथाकचथत रािकीय नेत् याींच् या हस् तके्षपामुळे डबघाईला 
आला असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् या समुारास तनदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त पररवहन बसस् थानकातील काही बस इतररणे पाठर्वण् यात आल् या तसेच 
चालक व वाहन याींच् या देखील काही कारण नसताना इतररणे बदल् या करण् यात आल् या त् यामळेु 
सदरह पररवहन स् थानकाींची कारभार पहाण् यासाठी आवश् यक त् या सोयी सुर्वधा नाहीत त े
पाहता शासन त् वरीत आवश् यक ती कायमवाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. हदवािर रावत े(१४-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     कळमनुरी आगारात ३८ वाहने उपलब्ध असून त्यापैकी कोणतेही वाहन इतररणे देण्यात 
आले नाही. तर एक नवीन रा.प. बस कळमनुरी आगारास देण्यात आली आहे. आगारातील ४ 
चालकाींच्या र्वनींतीनुसार बदल्या केलया असून नव्यान े ३ चालकाींना तनयुक्ती ददली आहे. 
आगारातील कोणत्याही वाहकाींची इतररणे बदली करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (जि.हहांगोली) तालुक्यातील भोुंगाव भशवारातून िाणाऱ्या ंध्वव दैनगांगा प्रिल्दाच् या 
ंिव्या िालव्यात िभमनी गेलेल्या शेतिऱ्याांना अद्याददयिंत मोादला न भमळाल्याााात 

(३८)  ५६४४ (०७-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी) :   सन्माननीय महसूल मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कळमनुरी (जि.दहींगोली) तालुक्यातील भो्गाव भशवारातून िाणाऱया उध्वम पैनगींगा 
प्रकल्पाच् या उिव्या कालव्यात िभमनी गेलेल्या शेतकऱयाींना अद्यापपयिंत मोबदला भमळाला 
नसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱयाींना तातडीने मोबदला भमळण्याबाबत शासनान े कोणती 
कायमवाही वा उपाययोिना केली आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खीसे (१७-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, या बाबत जिल्हाचधकारी दहींगोली याींच ेकडून उप र्वभागीय अचधकारी कळमनुरी याींना 
परणेव्यवहार केलेला आहे. खािगी वा्ाघा्ीबाबत भसूींपादक यींरणेणेकड े कळर्वलेले आहे. परींतू 
दद.०१.०१.२०१४ रोिी नवीन भूसींपादन कायदा लागू झाल्यामुळे प्रकरणात नवीन कायद्यान्वये 
भूसींपादन करणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यात खािगी वा्ाघा्ीचे अचधकार नाहीत. तथापी 
आता शासनान ेखािगी के्षरणेातील िमीन भसींचन इतर प्रकल्पासाठी खािगी वा्ाघा्ीद्वारे थे् 
खरेदी पध्दतीने घेण ेबाबत दद.१२.५.२०१५ रोिी शासन तनणमय तनगमभमत केला आहे. 
(३) व (४) प्रकरणात नवीन भसूींपादन कायद्यान्वये भूसींपादनाची प्रकक्रया सुरु असून कलम 
११(१) ची अचधसूचना रािपरणेात प्रभसध्द करणेसाठी व्यवस्थापक, शासकीय मुद्रणालय, 
औरींगाबाद येथे पाठर्वण्याबाबतची कायमवाही सुरु आहे. कायमवाही पूणम होताच शेतकऱयाींना 
मोबदला वा्प करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

िळमनूरी व आखाीा ााळादूर ( जि.हहांगोली)येथील दोलीस ठाणे  
अांतगवत ८३ गावातील दोभलस दाुंील ददे ररक् त असल् याााात 

  

(३९)  ५६४९ (०६-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.नारायण दाुंील (िरमाळा), 
श्री.ज्ञानराि चौगुले (ंमरगा), श्री.आिाश रु्फां ीिर (खामगाांव), श्री.ाानराव भशांदे (माढा), 
श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.दांिि भुिाळ (नाांदगाव), 
श्री.अभमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.सुरेश गोरे (खेी आळांदी), श्री.ासवराि दाुंील 
(औसा), श्री.गोदालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्रीमती सीमाताई हहरे (नाभशि दजश्चम), 
श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील र्वशेषत: दहींगोली, सोलापूर, उस्मानाबाद, बुलढाणा, नाभशक, लातूर, गोंददया 
इत्यादी जिल्हयातील पोभलस पा्लाींची १३ हिार पदे गत अनके वषामपासून ररक् त असल् याच े
सन २०१५ रोिी वा त्या दरम्पयान तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर पोलीस पा्लाींची ररक् त पदे भरण् याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) दहींगोली जिल््यात २७९ पदे, सोलापूर जिल््यात ९३५ 
पदे, उस्मानाबाद जिल््यात ३१० पदे, बुलडाणा जिल््यात ३०२ पदे, नाभशक जिल््यात ८१६ 
पदे, लातूर जिल््यात २२८ पदे आणण गोंददया जिल््यात १३४ एवढी पोलीस पा्लाींची पदे 
ररक्त आहेत. राज्यात पोलीस पा्लाींची एकूण १५,५५२ पदे ररक्त आहेत. 
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(२) शासनान ेदषुकाळाच्या कारणास्तव दद.२५.२.२०१३ च्या परणेान्वये राज्यातील पोलीस पा्ील 
भरती प्रकक्रयेस स्थचगती ददली होती. सदर स्थचगती दद. २७.८.२०१४ च्या परणेान्वये उठर्वण्यात 
आली आहे. तथार्प, लोकसभा, र्वधानसभा आणण स्थातनक तनवडणूकाच्या आचारसींदहता, 
अरक्षण सुधारीत रिकबींदनुामावली तयार करणे या कारणाींस्तव भरती प्रकक्रया राबर्वण्यास र्वलींब 
झाला होता. सद्यजस्थतीत राज्यातील पोलीस पा्लाींची ररक्त पदे भरण्याची कायामवाही सुरु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी ता.जि. हहांगाली येथील आखाीा ााळादूर येथे महात्मा गाांधी  
रोिगार हमी योिनेची िाम ेसुरु िर्यात दलुवक्ष होत असल्याााात 

(४०)  ५६५० (०७-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी) :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनुरी ता.जि. दहींगाली येथील आखाडा बाळापूर येथे महात्मा गाींधी रोिगार हमी 
योिनेची कामे सुरु करण्यात दलुमक्ष होत असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासमुारास 
तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागेल त्याला काम मग्रारोहयो योिनचेा उदे्दश कागदावरच रादहला असुन 
कळमनुरी तालुक्यात १२५ ग्रामपींचायत, १५१ गाींव, वाडी, ताींडा भागात मिूराींची सींख्या मोठ्या 
प्रमाणात असून उक्त योिने अींतगमत र्वर्वध कामे सुरु झाल्यास मिूराींना याचा मोठा आधार 
भमळणार आहे परींतु सींबींचधत पींचायत सभमती, ग्रामपींचायती व यींरणेणेकडून ही कामे सुरु 
करण्यात दलुमक्ष होत असल्याप्रकरणी शासन चौकशी करुन आवश्यक ती कायमवाही करणार वा 
करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(०७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िळमनुरी (जि.हहांगोली) तालुक्यातील िलसांधारण ववभागाांतगवत िाम ेिर्यासाठी आदेश 
तनगवभमत िरुनही िां दनीन ेिामाला सुरुवात न िेल्याााात 

(४१)  ५६६१ (०६-०४-२०१५).   ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी) :   सन्माननीय िलसांधारण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कळमनूरी (जि. दहींगोली) तालुक्यातील िलसींधारण र्वभागाींतगमत काम े करण्यासाठी मे. 
कॉन्स्रो्ेक प्रा.भल. इींजितनयसम ॲन्ड कॉन्रॅक््सम, िळगाव याींना ददनाींक २० म,े २०१४ तनयुक्त 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 



र्व.स. ३६ (30) 

(२) असल्यास, आदेश तनगमभमत करण्यात येऊनही ९ मदहन्याचा कालावधी उल्ूनही एका 
कीं पनीन ेकामाला सुरुवात केली नसल्यान ेस्थातनक लोकप्रतततनधी ददनाींक २७ नोव्हेंबर, २०१४ 
रोिी िलसींधारण र्वभाग, प्रधान सचचव याींना तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास यासींदभामत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास चौकशीच्या अनुषींगाने उक्त काम ेतातडीन ेसुरु करण्याबाबत कोणती कायमवाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे अद्यापी कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास 
र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(१०-०७-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अधीक्षक अभभयींता, लघु भसींचन (िलसींधारण) मींडळ, औरींगाबाद याींचे स्तरावर चौकशी 
करण्यात आली आहे. 
(४) चौकशीच्या अनुषींगाने सदर योिनाींची कामे पूणम करण्याचा कालावधी २४ मदहने असून 
तनर्वदा मुदत ददनाींक १९ म,े २०१६ रोिी सींपुष्ात येत आहे. कामे सुरु करण्यासाठी 
तनर्वदेतील तरतुदीनुसार कीं रणेा्दारावर कायमवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

िलसांधारण ववभागाच्या माध्यमातून िर्यात येणाऱ्या १ हिार ३५१ िोुंी  
रुदयाांच्या िामाांना स्थधगती दे्यात आल्याााात 

  

(४२)  ५६८० (०६-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताद (धामणगाव रेल्वे), श्री.अभमत झनि (ररसोी), 
श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), 
श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   
सन्माननीय िलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िलसींधारण र्वभागाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱया १ हिार ३५१ को्ी रुपयाींच्या 
कामाींना स्थचगती देण्यात आल्याचे माहे िानेवारी २०१५ वा दरम्पयान तनदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, १ हिार ३५१ को्ी रुपयाींच्या या कामाींमध्ये मखु्यत्वे भसमें् नाला बींधारे, 
कोल्हापूरी पध्दतीच े बींधारे, साठवण बींधारे, पाझर तलाव बाींधण ेआदी लोककल्याणाथम काम े
मुख्यत्वे र्वदभम, मराठवाडा आणण कोकणातील आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास लोककल्याणथम कामाींची स्थचगती उठवून सदरील काम ेलवकरात लवकर पुणम 
करण्याच्या ष्ष्ीने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप प्रश्न भाग-३ बाबत कोणतीच कायमवाही होत नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती दांििा मुांी े(१८-०६-२०१५) :(१) व (२) व (३) अींशतः खरे आहे. 
िलसींधारण र्वभागाच् या माध् यमातून करण् यात येणा-या र्वर्वध कामाींना स् थचगती देण् यात आली 
आहे. तथार्प, यामध् ये मुख् यत् वे उवमररत महाराष र व मराठवाडा येथील काम ेअसून त् यामध् ये 
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र्वदभामतील योिनाींचा समावशे नाही. महाराष र िलसींधारण महामींडळाच् या ददनाींक १४ िानेवारी, 
२०१५ रोिी सींपन् न झालेल् या ४८ व् या बैठकीतील र्वषय क्र. ५ अन् वये मींिूर करण् यात आलेल् या 
ठरावानुसार उवमररत महाराष र व औरींगाबाद प्रदेशातील स् थचगती देण् यात आलेल् या सवम योिनाींची 
ताींरिकरणेक व् यवहायमता तपासून योिना ताींरिकरणेकष्ष ्या  योग् य  / अयोग् य असल् याबाबत, 
महामींडळाींतगमत पुणे व नागपूर येथे कायमरत दोन मुख् य अभभयींत ेतसेच िलसींपदा र्वभागाचा 
एक मुख् य अभभयींता याींची सभमती गदठत करण् यात आली असून त् याींचकेडील अहवाल प्राप् त 
झाल् यानींतर याबाबत पुढील तनणमय घेण् याबाबतचे तनयोिन आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

आहदवासी ववभागातील रखीलेली वविासिामे दूणव िर् यासाठी  
अथवसांिल् दात तनधीची तरतूद िर् याााात 

  

(४३)  ५६८३ (०९-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र िगताद (धामणगाव रेल्वे), ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ 
(िळमनुरी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.वविय वीटे्टीवार 
(ब्रम्पहदूरी), श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेदाुंील (भशी ) :   सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्वदभामतील आददवासी र्वभागातील र्वर्वध र्वकास कामासाठी तनधीची कपात करण् यात 
आल् यामुळे कोट्यावधी रुपयाींची र्वकास काम े रखडली असल् यामळेु आददवासीमध् ये असींतोष 
पसरला असल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या सुमारास उघडकीस आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, जआ दवासी र्वभागातील रखडलेली आददवासी र्वकास कामाींना अथमसींकल् पातील 
तरतूदतीत कपात करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, आददवासी र्वभागातील रखडलेली र्वकासकाम ेपूणम करण् यासाठी सन २०१५ च् या 
अथमसींकल् पात तनधीची तरतूद करण् याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
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िामगार िायद्यात सुधारणा िर् याााात 
  

(४४)  ५७०२ (०६-०४-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांािर (वीाळा), ीॉ.सतीश (अ्णासाहेा) 
दाुंील (एरांीोल), श्री.अजित दवार (ाारामती), श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री.भास्िर 
िाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत ीोळस (माळभशरस), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), प्रा.वषाव गायिवाी 
(धारावी), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.महेश (दादा) लाांीगे (भोसरी) :   सन्माननीय 
िामगार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाने कामगार कायद्यात सुधारणा करण् याचे ठरर्वले असनू या सुधारणेनुसार एखाद्या 
उद्योिकाला शासनाची परवानगी न घेता ३०० कामगाराींना काढता येईल ककीं वा त् याला कीं पनी 
बींद करण् याचा अचधकारी देण्यात येईल अस ेददनाींक २५ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् या सुमारास 
तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कामगार र्वरोधी कायद्यात बदल न करण् याबाबत शासनान ेकोणती कायमवाही 
केली आहे वा करणार आहे, 
(३) नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) :(१) सध् यजस्थतीत सदर प्रस् ताव शासनाच् या र्वचाराधीन आहे. 
तथार्प आतापयिंत कुठलाही तनणमय झालेला नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील भभवांीी ग्रामीण भागात अांगणवाीी दोषण आहार  
योिना व शाळाांमधील माध्यान्ह भोिन योिनेााात 

  

(४५)  ५७२१ (०६-०४-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांािर (वीाळा), प्रा.वषाव गायिवाी (धारावी), 
श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.शाांताराम मोरे (भभवांीी ग्रामीण) :   सन्माननीय महहला व ााल 
िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे जिल््यातील भभवींडी ग्रामीण भागात अींगणवाडी पोषण आहार योिना व शाळाींमधील 
माध्यान्ह भोिन योिना यशस्वी झाली नसल्यान ेवषमअखेरीस ग्रामीण भागात ८६९ कुपोर्षत 
बालके आढळली असून यापैंकी १४७ बालकाींची जस्थती गींभीर असल्याची बाब माहे िानेवारी, 
२०१५ मध्ये आढळून आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कुपोषणाच्या या समस्याकड े ग्रामीण आरोग्य यींरणेणा व सींबींचधत प्रशासनाच े
दलुमक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, भभवींडी ग्रामीण भागातील कुपोषणाचा प्रश्न सोडर्वण्यासाठी कोणती र्वशेष 
मोदहम राबर्वण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 



र्व.स. ३६ (33) 

श्रीमती दांििा मुांी े(१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      तथार्प माभसक प्रगती अहवालानसुार भभवींडी-१ व भभवींडी-२ या ग्रामीण प्रकल् पातील 
माहे डडसेंबर, २०१३ व डडसेंबर, २०१४ मधील कुपोषणाची तुलनात् मक जस्थती पुढीलप्रमाणे आहे. 

प्रकल् प 
 

माहे / वषम 
 

एकूण विन 
घेतलेल् या 

बालकाींची सींख् या 

सवमसाधारण 
बालके 

 

मध् यम कमी 
विनाची बालके 
 

तीव्र कमी 
विनाची 
बालके 

भभवींडी-१ 
 

डडसेंबर, २०१३ २५७१७ २४८९९ ७३१ ८७ (०३३) 
डडसेंबर, २०१४ २५१०७ २४५८८ ४६२ ५७ (०.२२) 

भभवींडी-२ 
 

डडसेंबर, २०१३ १६८६३ १५२८५ १२८२ २८६ (१.६९) 
डडसेंबर, २०१४ १७००३ १४७८० १७२६ ४९७ (२.९२) 

(२), (३) व (४) हे खरे नाही. तथार्प कुपोषण व बालमतृ् य ू रोखण् यासाठी खालीलप्रमाण े
उपाययोिना करण् यात येत आहेतः 
१. रोखण् यासाठी बाळींतपणामधील अींत वाढर्वणे. दोन अपत् यापयिंत पाळणा थाींबर्वणे या 
गुणात् मक दशमकाींच् या पूतमतेवर भर ददला िातो. 
२. गरोदर मातेची १६ आठवडयाच् या आत नोंदणी करुन धनुवामत प्रततबींधक लस, सल् रे्फ्च् या 
१०० गोळया तीन मदहन् याींसाठी ददल् या िातात. 
३. िोखमीींच् या माताींसाठी र्वशेष सेवा म्प हणून दहमोग् लोरिकबनच ेप्रमाण कमी असलेल् या माताींना 
रे्फरस सल् रे्फ्च् या गोळया उपचारात् मक मारणेा ददल् या िातात व अशा माताींना प्रसूती पूवम, प्रसुती 
अींतगमत व प्रसुती पश् चात ४२ ददवसाींपयिंत गुींतागुत उदभवू नये म्प हण् े ाेून मानव र्वकास 
कायमक्रमाींतगमत त् याींची स् रणेीरोगतञाींकडून तपासणी व औषध उपचार करण् यात येे.े 
४. िननी भशश ुसुरक्षा कायमक्रमाअींतगमत गरोदर माताींना प्रसुतीसाठी धरुन दवाखान् यात आणले 
िाते. सुरक्षक्षत प्रसुतीनींतर घरी सोडले िाते व सदर कालावधीत त् याींना आहार देखील ददला 
िातो. 
५. प्रसुतीनींतर बाळाचे विन घेऊन नविात बालकाींची र्वशेष काळिी घेतली िात.े 
६. सॅम व ममॅ मधील बालकाींची दरमहा वैद्यकीय तपासणी केली िाते से ० त े ६ वषे 
वयोग्ातील बालकाींना वषामतून दोन वेळा अ िीवनसत् व  व िींतनाशक औषधी ददली िातत. 
७. अींगणवाडीतील सवम बालकाींच ेवेळापरणेकानुसार लसीकरण करण् यात येते. 
८. कुपोषण कमी करण् याच् या ष्ष ्ीने ग्राम बाल र्वकास कें द्र व बाल उपाचार कें द्र घेण् यात 
येतात. 
९.दगुमम भागामध् ये आरोग् य सेवा पुरर्वण् यासाठी भशबीरे आयोजित करण् यात येत असून या 
भशबीरामध् ये िोखमीच् या गरोदर माताींची स् रणेीरोगतञाींमार्फम त तपासणी करुन आवश् यकते नुसार 
सींदभम सेवा देण् यात येते. सवम गरोदर जस्रणेया, स् तनदा माता तसचे ० ते ६ वषे वयोग्ातील 
बालकाींची तञामार्फम त करुन औषधोपचार करण् यात येत.े 
(५) प्रश् न उ्भभभवत नाही. 

___________ 



र्व.स. ३६ (34) 

मुांाईतील दरळ येथील हार्फिीन िीव औषध तनमावण महामांीळात रोिांदारीवर 
 असलेल्या िमवचाऱ्याांना िायमस्वरुदी नोिरीत सामावून घे्याााात 

(४६)  ५७२६ (०६-०४-२०१५).   श्री.िालीदास िोळांािर (वीाळा), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), 
ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), प्रा.वषाव 
गायिवाी (धारावी), श्री.दराग अळवणी (ववलेदाले), श्री.मांगेश िुीाळिर (िुलाव), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), अॅी.यशोमती 
ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.ियांत दाुंील (इस्लामदूर), श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय अन्न आ ण औषध प्रशासन मांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील परळ येथील हार्फकीन िीव औषध तनमामण महामींडळात सन १९९५ मध्ये वा 
त्यासुमारास रोिींदारीवर असलेल्या ४२ कामगाराींना कामावर ठेवण्याच े न्यायालयीन आदेश 
असताना कीं पनी व्यवस्थापन दखल घेत नसल्याने नोकरीअभावी त्या कममचाऱयाींची व त्याींच्या 
कु्ूींबाची वणवण होत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशमनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०११ मध्ये वा त्यासुमारास कामगाराींना सेवाज्येषठतेनुसार कामावर घेण्याच े
आदेश न्यायालयान ेददले असता १३४ रोिींदारी कममचाऱयाींना कायम करण्यात आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुषींगान े उक्त ४२ रोिींदारी 
कममचाऱयाींना कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घेण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, त्यामागील सवमसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश ाादुं (१६-०६-२०१५) :(१) नाही. रोिींदारीवर असलेल्या ४२ कामगाराींना 
न्यायालयान ेकामावर ठेवण्याबाबत कुठलेही आदेश ददलेले नव्हते. केवळ भर्वषयात रोिींदारी 
तत्वावरील काम उपलब्ध झाल्यास प्राधान्याने चक्राकार पध्दतीने त्याींच्या वररषठता यादीप्रमाणे 
रोिींदारीवरील काम देण्यात याव े असे कळर्वले सदरचा तनकाल ददनाींक २४.०८.२०११ रोिी 
युएलपी क्र.७६९/२००० रोिी देण्यात आला. पररणामी व्यवस्थापनाने न्यायालयीन आदेशाची 
दखल न घेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(२) होय, परींतु २०११ च्या तनकालानुसार १३४ कममचा-याींना कामावर कायम करण्यात आलेले 
नाही तर ददनाींक १६.११.१९९९ च्या रिकरणेपक्षीय करारानुसार १३३ रोिींदारी कामगाराींना नोव्हेंबर 
१९९९ ते िानेवारी २००३ या काळात आवश्यकतेनुसार ्प्प्या्प्प्याने कायम केले. 
(३) नाही. याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्नच उद्् ावत नाही. प्रकरण न्यायप्रर्वषठ 
असल्याकारणाने व मा.औद्योचगक न्यायालयाने रोिींदारी कामगाराींच्या बािूने नोकरीत 
सामावुन घेण्याबाबत कोणतेही आदेश ददलेले नसल्यान ेकायमवाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
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(४) या सींदभामतील युएलपी क्र.३७४/२०१२ ही तक्रार अींतररम तनकालाद्वारे न्यायालयान े
रे्फ्ाळली असनू न्यायप्रर्वष् आहे. तसेच युएलपी क्र.५९/२०१२ ही तक्रार मा.कामगार 
न्यायालयात प्रलींरिकबत आहे. प्रकरण न्यायप्रर्वष् आहे. 

___________ 
  

राज्यातील शहरी शाळाांमधील ववद्याथयािंच ेमराठी आ ण ग णत ववषयाांमधील  
ज्ञान ग्रामीण ववद्याथयािंदेक्षा िमी असल्याााात 

(४७)  ५७७९ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल ाोंदे्र (धचखली), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), 
ीॉ.सांतोष ुंाररे्फ (िळमनुरी), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.अभमन दुेंल 
(मुांाादेवी), श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.सुतनल भशांदे (वरळी), श्री.सदा सरवणिर (माहहम), 
श्री.सुरेश गोरे (खेी आळांदी), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाुं), श्री.प्रशाांत ठािूर (दनवेल), 
श्री.रािेंद्र दाुंणी (िारांिा), श्री.ाााुराव दाचणे (भशरुर), श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी), 
श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), श्री.िुणाल दाुंील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुतनल प्रभ ू(हदांीोशी), श्री.सांिय 
दोतनीस (िभलना), प्रा.ववरेंद्र िगताद (धामणगाव रेल्वे), श्री.छगन भुिाळ (येवला), श्री.हसन 
मुश्रीर्फ (िागल), श्री.जितेंद्र आव् हाी (मुांब्रा िळवा), श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), 
ीॉ.ाालािी किणीिर (अांारनाथ), श्री.दांिि भुिाळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.योगेश हुंळेिर (हीदसर), श्री.चांद्रिाांत सोनवण े (चोदीा) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शहरी शाळाींमधील र्वद्याथयािंचे मराठी आणण गणणत र्वषयाींमधील ञान ग्रामीण 
र्वद्याथयािंपेक्षा कमी असल्याच े मादहती राज्य शासनाच्या भशक्षण र्वभागान े केलेल्या 
सवेक्षणाींतून ददनाींक २ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास उघडकीस आले,हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच प्रथम र्फाऊीं डशेनने देशभर केलेल्या असर या पाहणीत शैक्षणणक गुणवत्तेवर अ्यास 
ग् तनयुक्त करण्याचा व त्यानषुींगाने उपाययोिना करण्याचा तनणमय घेतला असून सदरील 
पहाणीत महाराषरातील शैक्षणणक  गुणवत्तेचा उतरता क्रम ददसत असनू  ग्रामीण भागाींतील 
मुलाींमध्ये वाचन व अध्ययन क् ामता र्फारच कमी असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या दसु-या 
आठवड्यात तनदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय,         
(३) असल्यास, शहरी शाळाींची गुणवत्ता तपासण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली 
तसेच राज्यातील भशक्षण पध्दतीत सुधारणा आणण्यासह र्वद्याथयािंची गुणवत्ता 
उींचावण्यासींदभामत  शासनाने पुढे कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावी े(०९-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) हो हे खरे आहे. 
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(३) सन २०१५-१६ पासून एकाजत्मक शैक्षणणक गुणवत्ता र्वकास कायमक्रमाींतगमत राज्यातील सवम 
व्यवस्थापनाच्या सवम माध्यमाच्या मान्यताप्राप्त शाळाींमधून इयत्ता १ ली त े८ वी तील सवम 
र्वद्याथयािंसाठी प्रथम भाषा व गणणत या र्वषयाच्या सींपादणूक चाचण्याींच ेआयोिन करणे 
तनजश्चत केले आहे. 
(४) प्रश्न उदभवत नाही. 

___________ 
  

भसल्लोी तालुिा अवषवणग्रस्त के्षर घोवषत िर्याााात 
(४८)  ५७९८ (०४-०४-२०१५).   श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.त्र्यांािराव भभस े (लातूर 
ग्रामीण), अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.वविय 
वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी) :   सन्माननीय दुनववसन व मदत िायव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भसल्लोड (जि.औरींगाबाद) या तालुक्यात दरवषी पाऊस अततशय कमी होत असल्याने हा 
सींपूणम तालुका अततशय दषुकाळी असल्यामळेु हा तालुका अवषमणग्रस्त के्षरणे घोर्षत करण्याबाबत 
मा.लोकप्रतततनधी तसेच नागररकाींनी सींबींचधताींकड े वारींवार मागणी करण्यात येऊनही अद्यापी 
याबाबत कोणतीच कायमवाही करण्यात आली नसल्याने माहे िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
त्यादरम्पयान तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, भसल्लोड तालकुा अवषमणग्रस्त के्षरणे घोर्षत करण्याबाबत शासनान े कोणता 
तनणमय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खीसे (१५-०६-२०१५) :(१) नाही. 
(२) सन २०१४-१५ मध् ये तालकेु अवषमणग्रस् त िाहीर न करता ज् या गाींवाची खरीप व रब् बी 
हींगामातील पैसेवारी ५० पैशाींपेक्षा कमी पसैेवारी असलेल् या गावाींमध् ये ी्ंचाईपेक्षा कमी पैसेवारी 
असलेल् या गावाींमध् ये ी्ंचाईसदश् य पररजस्थती िाहीर करुन तेथ े र्वर्वध सोयी-सवलती लागू 
केल् या आहेत. तदनुसार सन २०१४-१५ च् या खरीप हींगामातील पैसेवारी िाहीर केलेल् या 
औरींगाबाद जिल् ्यातील सवम १३५३ गावाींचा समावेश करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िल् याण-ीोत्राांवली दररवहनमध् ये महहन् याअखेरीस व् होल् वो  
ासेस ठेव्यािरीता िागाााात 

(४९)  ५८०८ (०६-०४-२०१५).   श्री.अ दलु सत्तार (भसल्लोी), श्री.वविय वीटे्टीवार (ब्रम्पहदूरी), 
अॅी.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कल् याण-डोरिकबींवली पररवहनमध् ये मदहन् याअखेरीस व् होल् वो बससे ठेवण् यासाठी पररवहनकड े
िागा नसून पररवहन आगारासाठी आरक्षक्षत खींबळपाडा येथील िागेवर महानगरपाभलका 
प्रशासनाने कचऱ याच् या गाडया ठेवून अततक्रमण केल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या 
दरम्प यान तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, याबाबत पररवहन र्वभागान ेकोणती कायमवाही करण्यात येत आहे वा करीत 
आहे, 
(३) असल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फीणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) कल्याण डोंरिकबवली महानगरपाभलकेच्या र्वकास 
आराखड्यामध्ये पररवहन उपक्रमाकरीता आरक्षण क्र. १३ व ५०७ या आरक्षक्षत भूखींडाचा 
खींबाळपाडा आगारात समावेश आहे. हा भखूींड सन २००५ मध्ये महानगरपाभलकेच्या पररवहन 
उपक्रमाींकरीता हस्ताींतरीत झाला अेाहे. पररवहन उपक्रमाकडून डडसेंबर, २०१० अखेरपयिंत या 
आगारातून भाड े तत्वावरील बससेचे सींचलन करण्यात आले. भाड े तत्वावरील बस योिना 
डडसेंबर, २०१० मध्ये बींद झाल्यानींतर या आगारात महानगरपाभलकेच्या सन कचरा 
व्यवस्थापनाच्या कचरा गाड्या पाकम  करण्यात येत आहेत. 
(२) कल्याण डोंरिकबवली महानगरपाभलकेच्या पररवहन उपक्रमाच्या तार्फयात िलवाहरलाल नेहरु 
राषरीय नागरी पनुरुस्थाने योिनअेींतगमत दाखल होत असलेल्या बस गाड्याींच्या पाश्वमभुमीवर 
बस पाककम ग व सींचलनाकरीता खींबाळपाडा आगार येथे पाकम  केलेल्या कचऱयाच्या गाड्या 
हलर्वण्याच्या ष्ष्ीन ेमहानगरपाभलकेकडून आवश्यक कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

खान् देशात दरवष  र ाी हांगामात शेतिरी गहू व हरारा वगैरेची मोठ्या प्रमाणात लागवी 
िरता दरवष  शेति-याांना युररया खत खूद िमी प्रमाणात हदले िात असल्याााात 

(५०)  ५८१६ (०८-०४-२०१५).   श्री.िुणाल दाुंील (धळेु ग्रामीण), श्री.ीी.एस.अहहरे (सारमाी), 
अॅी.िे. दाीवी (अक्िलिुवा), श्री.अभमन दुेंल (मुांाादेवी), श्री.अस् लम शखे (मालाी दजश्चम), 
श्रीमती तनमवला गाववत (इगतदूरी) :   सन्माननीय िृषी मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) खान् देशात दरवषी रब् बी हींगामात शेतकरी गहू व हरबरा वगैरेची मोठ्या प्रमाणात लागवड 
करता दरवषी लागवड के्षरणे व खताींची मागणी याींचा दाींडगा अनुभव असूनही दरवषी     
शेतक-याींना युररया खत खूप कमी प्रमाणात ददले िात े भशवाय वाहतकुीचा खचम ही 
त् याींच् याकडून वेगळा वसूल केला िातो असे िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या दरम्प यान आढळून 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, शेतक-याींना पुरेस े युररया खत उपलब् ध करुन देण् याचा ष्ष ्ीने शासन काही 
धोरणात् मक तनणमय घेणार आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याचा तपशील काय आहे, 
(४)  नसल् यास, र्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खीस े (०८-०४-२०१५) :(१) रब्बी हींगाम २०१४-१५ मध्ये नाभशक र्वभागातील 
धुळे व नाभशक जिल््याींमध्ये अत्यल्प प्रमाणात युररया खताची ी्ंचाई भासली होती. परींत ु
सींयुक्त व भमश्र खताींच्या र्वर्वध गे्रडच्या माध्यमातुन के्षरणेीय कममचाऱयामार्फम त प्रचार व प्रभसध्दी 
करुन नरणेाींची गरि भागर्वण्यात आली. नींदरुबार व िळगाव जिल््यात युरीया खताची ी्ंचाई 
ददसुन आली नाही. तसेच खताच्या वाहतकुीचा खचम शेतकऱयाींकडून वेगळ्यान े वसुल 
केल्यासींदभामत कोणतीही तक्रार आढळुन आलेली नाही. 
(२) व (३) शेतकऱयाींना त्याींच्या मागणीप्रमाणे व पुरेस ेखत उपलब्ध करुन देण्याच्या ष्ष्ीन े
राज्य शासन नेहमी प्रयत्नशील असते. त्यानुषींगान ेमा.पालकमींयंबकयाच्या तसचे मा.मुख्यमींयंबकयाींच्या 
अध्यक्षतेखाली प्रततवषी खरीप हींगाम पूवम आढावा बैठका घेऊन कृर्ष तनर्वषठाींच्या पुरवठ्याच े
सुक्म तनयोिन केले िात.े आवश्यकतेनुसार कृर्ष आयुक्त स्तरावर तसेच शासन स्तरावर 
सुध्दा वरचेवर आढावा बैठका घेतल्या िातात. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

  
  
ववधान भवन :   ीॉ. अनांत िळसे 
मुांाई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
  

_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


