
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

 
पाचोरा (जि. िळगाांव ) महाववतरण ववभागाांतगगत अभभयांता व ताांत्रिि  

िमगचा-याांची अनेि पदे ररक् त अस्याााात 
  

(१)  १३४३ (२२-१२-२०१४).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ऊिाग मांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा (जि. िळगाींव) महाववतरण ववभागाींतगगत अभभयींता व ताींत्रिक कमगचा-याींची अनेक 
पदे ररक् त हहेत, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ररक् त पदे भरण् याकररता कोणती कायगवाही करण् यात हली वा येत हहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
 
श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (१९-०३-२०१५) : (१)  होय. 
(२)  अभभयींता सींवगागतील पदे भरण् याकरीता िारहरात र. ०४/२०१४ रद. १६.०७.२०१४ व 
िारहरात र. ०६/२०१४ रद. १६.१२.२०१४ नुसार भरती प्रक्ररया सरुु हहे. ताींत्रिक   कमगचा-
याींपैकी वगग-४ ची प्रारींभभक पदे भरतीबाबत िारहरात र. ०५/२०१४ रद. २९.०८.२०१४ नुसार 
भरती प्रक्ररया सुरु हहे. इतर वगग-३ व वगग-४ च् या ताींत्रिक कमगचा-याींची पदे पदोन् नती्वारे 
भरण् याबाबत अनरुम े िळगाींव मीं ळ कायागलय व पाचोरा ववभागीय कायागलयास हदेतीत 
करण् यात हले हहे. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  
 
 



वव.स. ७ (2) 

चांद्रपूर वीि िें द्रातील ननमागणाधीन सांचाच्या पूणगत्वाचा िालावधी लाांाणीवर गे्याााात- 
  

(२)  १४३७ (१५-०१-२०१५).   डॉ. सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय ऊिाग मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर वीि कें द्रातील ननमागणाधीन सींचाच्या पूणगत्वाचा कालावधी लाींबणीवर गेल्यान े
महाननभमगतीचे हतापयतं रु.१.७५२ को्ीींचे नकुसान झाले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, या सींचाच ेकाम पूणग करण्याकररता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
हहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (१९-०३-२०१५) : (१) हे अींततः खरे हहे. 
सदर सींच ववलींबाने कायागजन्वत होत असल् यामुळे प्रकल् पासा घ तेतलेल् या किागवरील  यािाच् या 
रकमेत होणारी वाढ व भाव वाढ (Price Variation) यामळेु प्रकल् पाच् या क्रकीं मतीत वाढ होणार 
हहे. तथावप, होणा-या ववलींबास िबाबदार सींबींधीत कीं िा्दाराक ून ववलींबा पो्ी ननयमानुसार 
हवश् यक रक् कम दीं  ् हणून वसलू करण् यात येणार हहे. 
(२) प्रकल् पाच् या प्रगतीवर सूष् म ननरी्षणण  ेवण् यासा घ म.ेजग्ग या सल् लागार कीं पनीस 
नेमण् यात हले असून कीं िा्दारासोबत प्रकल् पाच् या कामाींच् या प्रगतीबाबत  दच् चपातळीवर 
ननयभमत पा पुरावा करण् यात येत हहे. तसेच कोळताच् या दपल धतेसा घ कें द्र तासनाक  े
पा पुरावा करण् यात येत हहे. 
(३) मुख् य सींयिाचे कीं िा्दार मे. भेल याींच् याक  े कामाींचे अकधक् य, दभतरा व रमवारीने न 
झालेला यींिसामुग्रीचा पुरव ा, त् याींच् या दप कीं िा्दारा्वारे अप-ुया मनुष यबळाचा वापर व 
वारींवार काम बींद करणे तसेच दवगररत सींयींिाच ेकीं िा्दार म.े बी.िी.हर. ही कीं पनी हकथगक 
अ चणीतून िात असल् याने त् याींच् या पुरव ादार व दपकीं िा्दाराची देयके देण् यात ववलींब 
झाल् यामुळे दपकीं िा्दाराची व परुव ादार याींनी वारींवार काम बींद करणे यामुळे सदर सींच 
दभारणीस ववलींब झालेला हहे. 

___________ 
 

औजष्ट्णि ववद्युत िें द्रािड ेयेणा-या िोळशातील ववववध घटिाांचे प्रमाण 
तात् िाळ मोिणारी यांिणा िायागजतवत िर याचा प्र तावाााात 

(३)  २१२० (२२-१२-२०१४).   श्री. ाांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय ऊिाग मांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औजषणक वव्युत कें द्राक  े येणा-या कोळश्यातील ववववध त्काींचे प्रमाण तात् काळ 
मोिणारी यींिणा कायागजन्वत करण् याचा प्रग ताव तासनाक  ेप्रलींत्रबत हहे हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रग ताववत यींिणा ही अत् याधुननक मानवी हग त्ेषणप नसणारी (Coal 
Anlizer) प्रगताववत हहे काय, 
(३) असल् यास, प्रग ताववत केलेल् या यींिणेच् या कायागन् वयनाचा ननजश्चत कालावधी क्रकती व 
याकरीता ननधी मींिूर करण्याबाबत कोणती कायगवाही करण्यात हली वा येत हहे,  
(४) नसल् यास, पयागयी दपाययोिना काय ? 
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श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (१९-०३-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
(४) सध् या कोळताच् या दष माींक मोिण् याकररता ब्् ब कल लररमी्र हे यींि सवग औजषणक वव्युत 
कें द्रात कायागजन्वत असनू कोळताची हद्रगता व राख मोिण् याकररता ्ीिी अलनलेयझर हे यींि 
काही औजषणक वव्युत कें द्रात कायागजन्वत हहे. 
  

___________ 
  

राज् यातील औरांगाााद, मुांाईतील मदनपुरा, भायखळा या भागातील व त् याांत  
अांमली/मादि पदार्ग ववक्रीवर प्रनताांधात् मि िारवाई िरयाााात 

  

(४)  २२०७ (२२-१२-२०१४).   श्री. इम्तीयाि सय्यद (औरांगाााद मध्य), अॅड. वारीस पठाण 
(भायखळा), श्री. समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री. रािेंद्र पाटणी 
(िारांिा), श्री. ाााुराव पाचणे (भशरुर) :   सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील औरींगाबाद, मुींबईतील मदनपुरा, भायखळा या भागातील मुग लीम व दभलत 
वग त् याींत चरस, गाींिा, अफीम इत् यादी सारख् या अींमलीामादक पदाथ यांची रोिच रदवसाढवळ्या 
ववरी्वारे हिारो तरुणाींना  यसनाधीन बनवून लाखो सींसार द्धसग त करण् यात येत असतानाही 
पोलीस कारवाई होत नसल् याची असींख् य तरारी ग थाननक लोकप्रनतननधी, ववववध सामाजिक 
धाभमगक सींत्नाींचे पदाकधकारी िागरुक नागररक याींनी मा.मींिी (गहृ), मा.राज् यमींिी (गहृ), 
मा.पोलीस महासींचालक (महा.राज् य) मा.पोलीस हयुक् त (मुींबईाऔरींगाबाद), याींच् याक  े माहे 
सप् ्ेंबर, २०१४ वा त् यासुमारास लेखी ग वरुपात दाखल केल्या हहेत, हे खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, हितागायत याबाबत कोणती  ोस कायदेतीर कारवाई करण् यात हली तसेच 
अींमली पदाथग ववरी करणा-या क्रकती समािकीं ्काींना अ्क करुन प्रनतबींधात् मक कारवाई 
करण् यात हली, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे कोणती ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१५) :(१) हे अींततः खरे हहे. 
(२) पोलीस हयुक् त, औरींगाबाद कायग्ेषणिात रदवसाढवळ्या अींमली पदाथांची ववरी होत नसून 
अींमली पदाथग काय्यान् वये गुन् हे दाखल करुन ३ हरोपीींना अ्क करण् यात हली हहे. 
     मुींबई पोलीस  ाणे तसेच  अींमली पदाथग ववरोधी क्षण याींनी मुींबई पररसरात ववतेष 
मोरहम हखून एकूण २५७ गुन् हे नद द करुन ३३० हरोपीींना अ्क करुन कारवाई केली हहे. 
तसेच त् याींचे सेवन करणा-याींववरुध् द १३२९६ गुन् हे दाखल करुन १७२८७ इसमाींवर कारवाई 
करण् यात हलेली हहे. भायखळा पोलीस  ाणे हदीतीत सन २०१४ मध् ये ०२ कारवाई करण् यात 
हल् या हहे. तसेच तेथ ेएकूण २२९ अींमली पदाथग सेवन करणा-या लोकाींवर एकूण १३० गुन् हे 
दाखल केले हहेत. 
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     तसेच नागपा ा पोलीस  ाणे हदीतीत अींमली पदाथग सेवनाथीवर १९९ गुन् हे नद द करण् यात 
हले असून त् यामध् ये ४३६ इसमाींना अ्क करण् यात हली हहे. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांाई गोवा महामागागवरील पनवेल व वडखळ दरम् यानच् या र त् याच् या चदपदरीिरणााात 
  

(५)  २२११ (२३-१२-२०१४).   श्री. अिय चदधरी (भशवडी) :   सन्माननीय सावगिननि 
ााांधिाम (सावगिननि उपक्रम वगळून) मांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई गोवा महामागागवरील पनवेल व व खळ दर् यानच् या रग त् याच् या चदपदरीकरण 
करण् याच् या परहल् या ्प् प् यातील काम ननधी अभावी सुरु केलेले नाही, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, दपरोक् त कामासा घ ननधी दपलध न होण्याची कारणे काय हहेत, 
(३) दक् त प्रकरणी ननधी दपल ध करण् यासा घ तासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात 
येत हहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१५) :(१) सदर काम खािगीकरणाींतगगत असल्यान े ननधी 
दपलधतेबाबतचा प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(२) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

गडधचरोली जि् ्यामध् ये औद्योधगि वसाहती व एम..य.डी.सी  र्ापन िर याााात 
  

(६)  २२१३ (२२-१२-२०१४).   श्री. िृष्ट्णा गिाे (.रमोरी) :   सन्माननीय उद्योग मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग कचरोली जिल् ्यातील तीन तालुक् याींना मुख् यालयात औ्योकगक वसाहती गथापण्याचा 
ननणगय तेण् यात हल् यानींतरी अ्याप तेथ ेएकही द्योग सुरु झाला नसल् याचे माहे ्क् ्ोबर, 
२०१४ च् या तेव्च् या ह वयायात ननदतगनास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू एमहय ीसी ग थापनेबाबत ननणगय होहनही एमहय ीसी सुरु न 
होण् याची कारणे काय हहेत, 
(३) असल् यास, एमहय ीसी सरुू करुन तेथील बेरोिगाराींना रोिगार भमळवनू देण् याबाबत 
तासनाची भूभमका काय हहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (०५-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) ग कचरोली जिल् ्यातील अहेरी, कुरखे ा, 
धानोरा येथे लत ुऔ्योकगक ्ेषणि ग थापन करण् यात हले असून, तेथे भूखीं ाींचे हरेखन करुन 
गरिू द्योिकाींना भखूीं ाींच ेवा्प करण् यात हले असून त् यासींबींधीची प्रग ताववत गुींतवणूक व 
रोिगार ननभमगती खालीलप्रमाणे हहे. 

अ.र. 
 

औ.्ेषण. 
 

हरेखखत 
केलेले भूखीं  
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     न्षणलग्रग त भागात द्योग सुरु करण् यासा घ द्योिकाींना प्रोत् साहन भमळावे ् हणून 
तासनान े सामुरहक प्रोत् साहन योिना, २०१३ सुरु केलेली हहे. सदर योिनेतींगगत लहान, 
मध् यम, मो े तसेच अनत ववताल द्योग न्षणलग्रग त भागात ग थापन  हावे यासा घ द्योगाींना 
अनुदान देण् यात येते. त् यामुळे द्योग सुरु होवून रोिगार ननभमगती होते. 
(४) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
 

.रमोरी तालुक्यातील (जि.गडधचरोली) येर्ील पशुवैद्यिीय दवाखात यातील 
पशुधन वविास अधधिाऱ याांची पदे भर याााात 

(७)  २२१४ (२२-१२-२०१५).   श्री. िृष्ट्णा गिा े (.रमोरी) :   सन्माननीय पशुसांवधगन मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वैराग  हे हरमोरी तालुक् यातील (जि.ग कचरोली) मध् यवती र काण असनू येथील 
पतुवै्यकीय दवाखान् यातील पतधुन ववकास अकधका-याींच े पद गेल् या वषगभरापासून ररक् त 
असल् याच े्क् ्ोबर, २०१४ च् या तेव्च् या ह वयायात ननदतगनास हले हहे, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल् यास, १५ गावाींच् या पतुवै्यकीय सेवचेा भार असलेल् या या दवाखान् यात पतुधन 
ववकास अकधकारी नसल् यान े या पररसरातील पतुपालकाींना हिारी िनावराींवर औषधोपचार 
दपचार होत नाही, हे खरे हहे काय, 
(३) असल् यास, तात ीने या र काणी पतुधन ववकास अकधका-याींची नेमणूक करण् याबाबत 
तासन काय कायगवाही करीत हहे वा करणार हहे, 
(४) अ्याप याबाबत ननणगय तेतला नसल् यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. एिनार्राव खडसे (१०-०२-२०१५) : (१) होय, हे खरे हहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पतसुींवधगन खात्यात ररक्त असलेली पतधुन ववकास अकधकारी ग्-अ सींवगागची एकूण ३७२ 
पदे भरण्याकररता महाराष् लोकसेवा हयोगाक  े मागणीपि सादर करण्यात हले असून 
त्यानुसार हयोगा्वारे परर्षणा तेण्यात हली हहे. हयोगा क ून भतफारस पाि दमेदवाींराींची 
यादी प्राप्त होताच ग कचरोली जिल््यातील पतुधन ववकास अकधकारी ग्-अ सींवगागची ररक्त 
पदे भरण्याबाबत कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

.रमोरी (जि.गडधचरोली) तालुक् यामध् ये भसांचनाच् या सोयी सुववधा उपल ध िर याााात 
  

(८)  २२२० (२४-१२-२०१४).   श्री. िृष्ट्णा गिा े (.रमोरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हरमोरी (जि.ग कचरोली) तालुक् यामध् ये भसींचनाच् या कोणत् याही सोयी सुववधा दपल ध 
नसून अनेक वषागपासून वनकाय्यामुळे प्रलींत्रबत असलेल्या प्रकल्पापैकी तुलतलुी हा एक 
प्रकल्प असून सदर प्रकल् प पुनगजिवीत करुन तालुकयातील तेतक-याींना भसींचनाच् या सोयी 
सुववधा दपलध करुन देण् याची मागणी तेतक-याींनी केली हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत तासन ग तरावर कोणती कायगवाही करण् यात हली वा करण् यात येत 
हहे, असल्यास, त्यानुसार सदरील कायगवाही कें हापयतं पूणग होणे अपेक्ष्षणत हहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत? 
  
श्री. धगरीष महािन (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
    असा मागणी प्रग ताव प्राप् त झाला नाही. 
(२) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

 राज्यातील उपलध उिेचा वार पाहता पुढील िाही वषागत सध्या  
उपलध असलेले तोि पुरेस ेपडणार नस्याााात 

(९)  २२३१ (२५-०१-२०१५).   श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय ऊिाग मांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील दपलध दिेचा वार पाहता पुढील काही वषागत सध्या दपलध असलेले गतोि 
पुरेसे प णार नाहीत, हपल्याक  ेथोररयमाच ेसा े ववपुल प्रमाणात हहेत तसेच सदर दिचेाही 
अभाव नाही, परींतु हपल्याक ील सदर दिेवरील सींतोधन हे परदेताींच्या तलुनेत नाममाि 
असून अकधक सींतोधनाची गरि हहे असे माहे नोहेंबर, २०१४ दर्यान ननदतगनास हले 
हहे, हे खरे हहे काय, 



वव.स. ७ (7) 

(२) असल्यास, याबाबतीत तासन काय धोरण अवलींबणार हहे, त्यात तपतील काय, 
(३)  नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (२६-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् यातील उद्योग उभारणीसाठी नवीन गनतमान  
व् यव र्ा िायगजतवत िर याााात 

 

(१०)  २२३९ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी) :   सन्माननीय उद्योग मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् यातील द्योग दभारणीसा घ ववववध प्रकारच् या ७६ मींि-ुया घ् यावा लागत 
असल् यान ेया प्रक्ररयेत खूप वळे िातो, हे ्ाळण् यासा घ लागणा-या मींि-ुयाींची सींख् या क्रकमान 
करुन त् या ह व याभरात भमळतील, अती गनतमान  यवग था तयार केली िाईल अती तोषण 
मा.द्योग मींिी याींनी माहे नो हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादर् यान केली हहे, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल् यास, अती नवीन गनतमान  यवग था कायगजन्वत करण् यासा घ तासनाने काय कायगवाही 
केली वा करण्यात येत हहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (२२-०१-२०१५) : (१) ‘’मेक इन महाराष र’’ सींदभागत रदनाींक १७/९/२०१४ रोिी 
मा.मुख् यमींिी महोदयाींच् या अध् य्षणतेखाली झालेल् या बै कीमध् ये द्योग ा  यवसायाींना 
लागणाऱ्या ववववध ६७ नाहरकती ा मींि-ुयाींची प्रक्ररया सुलभ व िलद करण् यासा घ अता प्रक्ररया 
कमीत कमी करुन तसेच त् यासा घ लागणारा सध् याचा कालावधी क्रकमान करण्याबाबत 
प्रतासकीय ववभागाींना ननदेत देण् यात हले हहेत. 
(२) ‘’मेक इन महाराष र’’ या दपरमाींतगगत राज् यातील द्योगाींना लागणारे ववववध परवाने ा 
सींमती याींची सींख् या व त् यासा घ लागणारा कालावधी कमी करण् यासा घ मा.मखु् यमींिी याींच े
अध् य्षणतेखाली मींत्रिमीं ळ दप सभमती गथापन करणेबाबत तसेच राज् यात गुींतवणूक करणा-या 
द्योगाींना लागणा-या ववववध परवाने ा सींमती िलद गतीने (Fast Track Approvals) 
दपल ध करुन देण् यासा घ मुख् य सकचवाींच्या अध् य्षणतखेाली सींबींकधत ववभागाींच् या सकचवाींची 
तक् तीप्रदान सभमती ग घत करण् यास तासन ननणगय रमाींक ा२०१४ - मेइम- ८ द्योगा८८.र.प्र. 
रदनाींक ८/१/२०१५ अन् वये मान् यता देण् यात हली हहे. 
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     तसेच प्रधान सकचव (द्योग) सातत् यान े ववववध प्रतासकीय ववभागाींच् या वररष    
अकधका-याींसमवेत बै का तेवनू सदर प्रकरणी तासनग तरावरुन करावयाच् या कायगवाहीबाबत  ोस 
ननणगय तेण् यासा घ सवकंष प्रग ताव सादर करण् यासा घ पा पूरावा करीत हहेत. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूरातील सुपर  पशेभलटी ववभागाची इमारत उभी िर याच्या प्र तावाााात 
  

(११)  २२४६ (२२-१२-२०१४).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय भशक्षण मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूरातील भस हील ह्ग पी्लच्या िुन् या बी ल्कच्या इमारतीच् या काही भाग पा ून 
त् यार काणी सुपर ग पतेभल्ी ववभागाची इमारत दभी करण् यासा घ रु.५६ को्ी ३१ लाख खचागचा 
प्रग ताव तासनाक  ेसन २०१३ मध् ये वा त्यासमुारास पा ववण् यात हला, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत तासनान ेकोणता ननणगय तेतला वा तेण्यात येणार हहे, 
(३) नसल् यास, त् याची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२६-०२-२०१५) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) सावगिननक बाींधकाम ववभाग व वै्यकीय भत्षणण व सींतोधन सींचालनालय यामध्ये छाननी 
अनुषींगाने ववचार ववननमय सुरू हहे. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

िेिती (ता.जि.अहमदनगर) येर् ेजि्हा पुरवठा अधधिाऱयाने  
प्रतावावर ननणगयात्मि िायगवाही िेलेली नस्याााात 

 

(१२)  २२५४ (२३-१२-२०१४).   श्री. वविय औटी (पारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केकती (ता.जि.अहमदनगर) येथील ग्रामगथाींनी गवगत धान्य दकुानाींची मागणी जिल्हा 
पुरव ा अकधकाऱ्याींक  ेकेली हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, अहमदनगर तालुक्याच्या तहभसल कायागलयानी रदनाींक ७ा७ा२०१४ रोिी 
मागणीच्या अनुषींगाने प्रगताव तयार करून जिल्हा पुरव ा अकधकारी याींच्याक  े प्रगताव 
मींिुरीसा घ पा ववला हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, ४ मरहन्याींचा कालावधी झाला तरी जिल्हा पुरव ा अकधकाऱ्यान े प्रगतावावर 
ननणगयात्मक कायगवाही केलेली नाही याची कारणे काय वा क्रकती कालावधीत केकती या 
गावासा घ गवगत धान्य दकुान कायगरत करण्यात येणार हहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०२-२०१५) :(१) सद.वविया ववठ्ठल ब ,े अध् य्षण, रहरकणी मरहला बचत 
ग्, रा.सैननक नगर (केकती) याींनी रदनाींक २२ म,े २०१४ रोिी ग वग त धान् य दकुान व र्केल 
दकुानाची मागणी केली होती. 
(२) व (३) होय, 
      तहभसलदार, अहमदनगर याींनी पा ववलेल् या रद.७ िुल,ै २०१४ च् या प्रग तावातील िु्ीींची 
पूतगता करुन तेहन, जिल् हा पुरव ा अकधकारी, अहमदनगर याींनी रद.२४ नो हेंबर, २०१४ रोिी 
िारहरनामा प्रभसध् द केला. 
     या िारहरना् याच् या अनषुींगाने प्राप् त झालेल् या एकूण ४ बचत ग्ाींच् या प्रग तावाींची 
छाननी ननव  सभमतीन ेकेली असता, यत मरहला बचत ग्, केकती याींचा अिग पाि  रला. 
त् यावर पींचायत सभमती अहमदनगर याींचेक ून मागववलेला ग्राम सभेचा  राव प्रनत्ेषणत असून, 
तो प्राप् त होताच दकुान मींिूरीचे हदेत ननगगभमत करण् यात येतील. 

___________ 
  

परभणी जि् ्यातील धानोरा िाळे गावािवळील गोदाव 
रील नदीवरील पुलाची उांची वाढववणेााात 

  

(१३)  २२६१ (२२-१२-२०१४).   श्री. मधुसूदन िें दे्र (गांगाखेड) :   सन्माननीय िलसांपदा मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जिल् ्यातील धानोरा काळे गावािवळील गोदावरील नदीवर पलूाच ेबाींधकाम सन 
२००१ मध् ये पूणग करण् यात हले असून सदरहू पूलाच् या अभलक  े रदग्रस उ दच् च पातळी बींधारा 
पूणग झाला असून या िलातयाची पातळी ३६६ मी्र हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, या िलातयातील पाणीसा ा पावसाळयात पूणगपणे भरल् यानींतर गोदावरी 
नदीवरील पलू पूणग पाण् याखाली िात असून पूलाची दींची वाढववणे हवश् यक हहे हेही खरे हहे 
काय, 
(३) असल्यास, पूलाची दींची वाढववल् यास रदग्रस दच् च पातळी बींधारा पूणग ्षणमतेने भरुन याचा 
लाभ पालम तालुक् यासहीत परभणी जिल् ्याला होईल हेही खरे हहे काय, 
(४) असल् यास, गोदावरी नदीवरील पूलाची दींची वाढववण् याच े काम त् वररत सुरु करण् याबाबत 
तासनाने कोणती दपाययोिना केली वा करण् याींत येत हहे, 
(५) अ्याप कोणतीच दपाययोिना केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. धगरीष महािन (१०-०२-२०१५) :(१) हे खरे हहे. 
     रदग्रस बींधा-याची पुणग सींचय पातळी ही ३६६.०० मी्र एवढी हहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) पूलाची दींची वाढववण् यासा घचे काम सावगिननक बाींधकाम ववभागामाफग त  ेव तत् वावर 
करण् याचे ननयोजित हहे. त् याअनषुींगाने कायगवाही प्रगत हहे. 
(५) प्रश् न द्भ ावत नाही.  

___________ 
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गोंदया व भांदारा जि््यातील पांचायत सभमतीच् या िीणग इमारतीााात 
  

(१४)  २२६३ (२२-१२-२०१४).   श्री. वविय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गद रदया व भीं ारा जिल् ्यातील पींचायत सभमतीची प्रतासकीय इमारत फार िीणग झाली 
हहे, नववन इमारतीचे ननमागण करणे हवश् यक हहे, याबाबत गद रदया जि.प. क ून प्रग ताव 
सादर झाला हहे काय, 
(२) असल्यास वरील प्रग तावीत इमारतीच् या कामास तासनाने मींिूरी रदली हहे काय 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (०९-०३-२०१५) : (१) गद रदया जिल् ्यातील मोरगाव ाअिुगनी, गोरेगाव व 
नतरो ा हखण भीं ारा जिल् ्यातील साकोली व लाखाींदरू पीं.स.च् या इमारती िीणग झालेल् या 
हहेत. 
     याबाबत गद रदया जिल् हा पररषदेक ून तासनास प्रग ताव सादर झालेला नाही. 
(२) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

गोंहदया भसांचन ववभागाअांतगगत चोरखमारा, ाोदलिसा, खराांदा,  
ररसाठा तलावाच ेनुतनीिरणाच ेअपूणग िामाााात 

  

(१५)  २२६५ (२४-१२-२०१४).   श्री. वविय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गद रदया भसींचन ववभागाअींतगगत चोरखमारा, बोदलकसा, खरबींदा, ररसा ा तलावाच े
नुतनीकरणाच ेकाम अपूणग हहे हे खरे हहे काय 
(२) असल्यास, नुतनीकरणाचे कामे पूणग करण्यासींदभागत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत हहे 
(३) काम ेपूणग होण् याकररता व ववतरण  यवग था सुयवजगथत करण् याकररता सींबींकधत ववभाग 
कोणती दपाययोिना करीत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत. 
  
श्री. धगरीष महािन (०३-०३-२०१५) :(१) अतींतः खरे हहे. 
     गद रदया जिल् ्यातील गद रदया पा्बींधारे ववभाग, गद रदया या ववभागातींगगत खेरबींदा व 
ररसाला या दोन प्रकल् पाींच् या नुतनीकरणाची काम ेपुणग झाली हहेत, चोरखमारा व बोदलकसा 
प्रकल् पाींच् या नुतनीकरणाची काम े८० ्क् के पुणग झाली हहेत. 
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(२) व (३) चोरखमारा व बोदलकसा प्रकल् पाच् या दवगरीत कामाींबाबत न यान े प्रग ताव सादर 
करण् याबाबत ्ेषणत्रिय अकधका-याींना ननदेत रदलेले हहेत. त् या अनुषींगाने ्ेषणत्रिय ग तरावर 
कायगवाही सुरु हहे. 
(४) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  
गडधचरोली जि् ्यातील िारागहृ हताांतरण िरुन िारागहृातील पदाांना मांिूरी भमळयाााात 

  

(१६)  २२६८ (२२-१२-२०१४).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय मखु्यमांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग कचरोली जिल् ्यातील कारागहृाचे काम मींिूर होहन सन २०१२ पूवी काम पूणग झाले 
हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कारागहृाबाबत पदाची मींिूरी व प्रतासकीय मींिूरी व हग ताींतरणाच् या 
कायगवाही बाबत पि यवहार केलेला हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल् यास, सदर कारागहृासा घ हतापयतं क्रकती खचग झाला, 
(४) असल् यास, सदर कारागहृ पदाींची मींिूरी व हग ताींतरण केहा पयतं होणे अपेक्ष्षणत हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०३-२०१५) : (१) होय, अींततः खरे हहे. 
(२) रदनाींक १६/१२/२०१४ रोिी कारागहृ ववभागान ेसावगिननक बाींधकाम ववभागाक ून ग कचरोली 
कारागहृाचा ताबा तेतला हहे. तसेच तासन ननणगय, गहृ ववभाग, र.िेएलई- 
१०११/१४२९/प्र.र.३२६/पु.बा.र.६०/तुरुीं ग-१ रदनाींक १२/०९/२०१४ अन् वये वेगवेगळ्या सींवगागतील 
एकूण १२७ पदे ग कचरोली जिल् हा कारागहृाकररता न यान े ननमागण करण् यास मान् यता रदली 
हहे. 
(३) हतापयतं एकुण रु. १४७५.७२ ल्षण इतका खचग करण् यात हला हहे. 
(४) पदाींची मींिूरी व कारागहृ हग ताींतरणाची कायगवाही पुणग झाली हहे. 
  

___________ 
  

गडधचरोली जि्हा ननवड सभमती ननमागण िरयाााात 
  

(१७)  २२६९ (१५-०१-२०१५).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय मखु्यमांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग कचरोली जिल्हा ननव  सभमती ननमागण करण्यासा घ तासनगतरावर सभमती ग न केली 
हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, ग कचरोली जिल्हयातील गथाननक लोकाींना नोकरी सींबींधात िागत सींधी भमळत 
नाही, हे ही खरे हहे काय, 
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(३) असल्यास,ग कचरोली जिल्हयातील गथाननक सुभतक्ष्षणत वगागन े तीव्र नारािी यक्त केली 
असून गथाननक हरदवासी व गैर हरदवासी लोकाींनी या ववषयी हींदोलन केले हहेत, हे ही 
खरे हहे काय, 
(४) त्यामुळे ग कचरोली जिल्हयात खास बाब ्हणून ग कचरोली जिल्हा ननव  सभमती  
गथापन करण्याववषयी तासनाची भूभमका काय हहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१५) :(१) महाराष र लोकसेवा हयोगाच् या क्ेषणत नसलेली ग्-क 
व ग्-ब (अरािपत्रित) ही जिल् हाग तरीय पदे नामननदेतनान े भरण् याकररता तासन ननणगय 
सामान् य प्रतासन ववभाग रद. १९.१०.२००७ अन् वये जिल् हाकधका-याींच् या अध् य्षणतखेाली 
जिल् हाग तरीय सभमत् या ग थापन करण् यात हल् या हहेत. त् यानुसार जिल् हाकधकारी, ग कचरोली 
याींच् या अध्य्षणतेखाली जिल् हा ननव  सभमती, ग कचरोली कायगरत हहे. 
(२) ग कचरोली जिल् ्यातील ररक् त पदे भरताींना जिल् हा ननव  सभमतीक ून िारहरात प्रभसध् द 
करण् यात येत.े ववरहत अहगताप्राप् त अिगदाराींची लेखी परी्षणा तेण् यात येवून ववरहत पध् दतीन े
गुणवत् तेनुसार दमेदवाराींची ननव  करण् यात येते. 
(३) असे हढळून येत नाही. 
(४) वरील भाग १) ववचारात तेता न यान ेग कचरोली जिल् हा ननव  सभमती ग थापन करण् याचा 
प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली येर्ील प्र ताववत वैद्यकिय महाववद्यालय मांिूरीााात 
(१८)  २२७२ (२२-१२-२०१४).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
भशक्षण मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग कचरोली जिल् ्यात तासक्रकय वै्यक्रकय महावव्यालय ग थावपत करण् याबाबत राज् य 
तासनाने प्रग ताव तयार करून मींिूरीकररता ्ल इींय या मेय कल कमे्ीक  े प्रग ताववत केले 
हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रलींत्रबत प्रग तावास मींिूरी भमळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत हहे, तसेच सदरील प्रकल्पास अींदाजित क्रकती खचग अपेक्ष्षणत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२३-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जि्हयातील चामोशी, .ष्ट्टी व धानोरा येर्ील  
ास र्ानि व डपेोंच्या मांिूरीााात 

(१९)  २२७४ (१५-०१-२०१५).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय पररवहन मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग कचरोली जिल््यातील चामोती, हष्ी व धानोरा येथील बस गथानक व  पेो मींिूर 
झालेले हहेत, बस गथानक व  पेोची िागा सु्धसा मींिूर झालेली हहे, खरे हहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर काम सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(१२-०२-२०१५) :(१) हे अींततः खरे हहे. 
ग कचरोली जिल् ्यातील मोिा चामोती व हष ्ी येथील िागा अनरुमे ३.३५ हे. हर. व २.६८ 
हे. हर. मींिूर हहे. तथावप, रा.प. महामीं ळाने त् याींच् या हवश् यकतेनुसार चामोती येथे २.३० 
हे.हर. व हष ्ी येथ े१.३० हे.हर. िागेची मागणी जिल् हाकधकारी ग कचरोली याींचेक  ेकेलेली 
हहे. 
(२) जिल् हाकधकारी ग कचरोली याींनी रदनाींक १२.०५.२००४ च् या पिान् वये सदर प्रग ताव महसूल व 
वन ववभाग याींच् याक  ेमींिूरीकरीता सादर केलेला हहे. सदर िागा रा.प. महामीं ळास प्राप् त 
करुन तेण् यासींदभागत महसूल व वन ववभागाक ून मींिूरी प्राप् त झालेली नसल् यान े त् या 
ववभागाची मींिूरी तेण् याकरीता पा पुरावा करण् यात येत हहे. तसेच धानोरा येथील 
बसग थानकाकररता ०.७२ हे.हर. िागेवर बसग थानक बाींधण् याकररता प्रतासकीय मींिूरी प्राप् त 
होवून रु. ६० लाख इतका ननधी प्राप् त झालेला हहे. त् याप्रमाण ेधानोरा येथील बसग थानक 
बाींधकामाच् या ननववदा काढण् यात हली हहे. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  
मुांाई उपनगरातील भाांडूप येर्ील डोंगराळ ववभागातील झोपडपट्टीिररता ननयोिनाध् द मा टर 

प् लान तयार िरुन चटई ननदेशाांि (एफएस.य) वाढवून दे याााात 
  

(२०)  २२७९ (२३-१२-२०१४).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई दपनगरातील भाीं ूप येथील  द गराळ ववभागातील झोप पट्टीकररता ननयोिनबध् द 
माग ्र प् लान तयार करुन च्ई ननदेताींक (एफएसहय) वाढवून देण् याबाबत ग थाननक 
लोकप्रनतननधी, समािसेवक व ररहवाती याींनी रदनाींक १४ फेब्रुवारी, २००८ रोिी मा.मुख् यमींिी व 
प्रधान सकचव, गहृननमागण ववभाग याींना लेखी ननवेदन रदले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, धारावी, मुींबई येथील झोप पट्टी प्रमाणेचा भाीं ूप येथील  द गराळ भागास क घण 
्ेषणि ् हणून तोवषत करण् याबाबत काय कायगवाही करण् यात हली हहे, 
(३) असल् यास, धारावी येथील झोप पट्टीचे ननकष भाीं ूप ववभागासा घ लावून पनुववगकासाची 
योिना िारहर करण् याबाबत काय कायगवाही करण् यात हली हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०७-०३-२०१५) :(१) भाीं ूप, मुींबई येथील  द गराळ भाग कर ण ्ेषणि ् हणून 
तोवषत करण् यासींदभागत भा केरु कृती सभमती याींचे रदनाींक ९.२.२००८ व तत् कालीन 
लोकप्रनतननधी याींच े रदनाींक ६.१२.२०११ तसेच सध् याच् या लोकप्रनतननधीींचे रदनाींक ६.२.२०१५  
रोिीच ेननवेदन प्राप् त झालेले हहे. 
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(२) व (३) भाीं ूप येथील  द गराळ भाग हा स्यःजगथतीत कर ण ्ेषणि ् हणून तोवषत केलेला 
नाही. बहृन् मुींबई ववकास ननयींिण ननयमावली, १९९१ च् या तरतूदीनसुार त् यातील अ्ीची पूतगता 
होत असल् यास झोप पट्टी पुनवगसन प्राकधकरणास कर ण ्ेषणि तोवषत करण् याचा ववचार करता 
येतो. मा. सदग याींना अपेक्ष्षणत असलेल् या भाीं ूप येथील ‘’कर ण ्ेषणि’’ असलेलया भागाचा 
ववननदेत केल् यास झोप पट्टी पनुवगसन प्राकधकरणास पुढील कायगवाही करणे सलुभ होईल. 
  

___________ 
  

मुांाईतील भाांडूप (प) येर्ील .रक्षक्षत असलेले भखूांड क्र. ३७३, ३७४  
व ३३७ या भखूांडाच े.रक्षण ादल् याााात 

  

(२१)  २२८१ (२३-१२-२०१४).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील भाीं ूप (प) येथील हरक्ष्षणत असलेले भूखीं  र.३७३, ३७४ व ३३७ या भूखीं ाच े
हर्षणण बदलल् यासींदभागत लोकप्रनतननधीींनी ननवेदन रदले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास सदर हर्षणण रु णालयासा घ हरक्ष्षणत असून भाीं ूप ववभागात अन् य अलभमनी्ी 
प् ल््मध् ये महानगरपाभलकेने सुपर ग पेताभल्ी रु णालय प्रग ताववत केले हहे, हे ही खरे हहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर ववभागात खळेाच् या मैदानासा घ भूखीं  नाही, हे ही खरे हहे काय, 
(४) असल् यास, रु णालयासा घ हरक्ष्षणत असलेला भूखीं  खळेाच् या मैदानासा घ भमळावा अती 
मागणी मा.लोकप्रनतननधीींनी केली हहे, हे ही खरे हहे काय, 
(५) असल् यास, खेळाच् या मैदानासा घ भूखीं  हरक्ष्षणत करण् यासा घ काय कायगवाही करण् यात 
हली हहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-०२-२०१५) :(१) होय, 
मुींबईतील भाीं ूप (प) येथील हरक्ष्षणत असलेले भखूीं  न.भ.ूर. ३७३ व ३७४ मदि ेकाींिूर हे 
भूखीं  ववकास ननयोिन हराख यानुसार अनरुमे रु णालय व दरूध् वनी कें द्र तसेच खािगी 
ददयान या सावगिननक दरदीतष ्ासा घ हरक्ष्षणत हहेत. सदर हर्षणण बदलण् याबाबत ग थाननक 
लोकप्रनतननधी याींची ननवेदने बहृन् मुींबई महानगरपाभलकेस प्राप् त हहेत. 
(२) होय, 
न.भू.र. ३७३ मदिे काींिूर हा भूखीं  रु णालय व दरूध् वनी कें द्र ् हणून हरक्ष्षणत हहे. 
एस-ववभागातील न.भ.ूर. ६८१ा८ाब मदि ेनाहूर धारण करणारा व १८००० चद.मी. ्ेषणिफळाच् या 
भूखीं ावर मुींबई महानगरपाभलकेचे सुपर ग पेतलभल्ी रु णालय प्रग ताववत हहे. 
(३) न.भू.र. ३७३,३७४ व ३३७ मदिे काींिूर या पररसरात खेळाच् या मैदानासा घ स्यजगथतीत 
भूखीं  दपल ध नाही. तथावप, एस ववभागाच् या सुधाररत मींिूर ववकास हराख यानसुार भाीं ूप 
(प) ववभागाच् या सुधाररत मींिूर ववकास हराख यानसुार भाीं ूप (प) येथ ेसाधारण २० भूखीं  
खेळाच ेमैदानाकररता हरक्ष्षणत हहेत. 
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(४) होय. 
महानगरपाभलकेन े न. भू.र. ६८१ अेाबी मदि े नाहूर येथ े सुववधा ्ेषणिाच् या भूखीं ामध् ये सुपर 
ग पेताभल्ी रु णालय प्रग ताववत केलेले असल् यामुळे नगर भूमापन र. ३७३ मदि ेकाींिूर येथील 
रु णालयाच े हर्षणण बदलून त् याऐवजविी सदर र काणी खळेाचे मैदानासा घ हर्षणण 
करण् याबाबत ववनींती ग थाननक लोकप्रनतननधी केलेली हहे. 
(५) बहृन् मुींबई ्ेषणिाचा मींिूर ववकास हराख ा सुधाररत करण् याची कायगवाही बहृन् मुींबई 
महानगरपाभलकेक ून सुरु हहे. सबब बहृन् मुींबई महानगरपाभलका प्रभागाच् या गरिा ववचारात 
तेवून गुणवगुणानुसार खळेाच े मैदानासा घ भखूीं  हरक्ष्षणत  ेवणेबाबत सधुाररत ववकास 
योिनेमध् ये त् याप्रमाण ेप्रग ताव ननयोजित करु तकेल. 
  

___________ 
 

राज्यातील मानसेवी वैद्यकिय प्राध् यापि व पूणगवेळ 
 प्राध् यापि याांच् यातील तफावती दरू िरयाााात 

(२२)  २२८५ (२२-१२-२०१४).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
भशक्षण मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तासकीय वै्य कीय दींत, हयुवेद महावव्यालय हखण रु णालयातील मानसेवी 
वै्यक्रकय प्राध् यपकाींना वयाच् या ७० वषागपयगत ननयभमत करारावर ननयुक् त केले िात हहे, हे 
खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, पूणगवेळ प्राध् यापक हखण मानसेवी वै्यक्रकय प्राध् यापक याींच् यामध् ये मो ा 
भेदभाव केला असल् याने ४०० मानसेवी प्राध् यापकाींवर अन् याय झाल् याचे माहे एवप्रल, २०१४ 
मध्ये वा त् यासुमारास ननदतगनास हले, हे खरे हहे काय, 
(३) असल् यास, मानसेवी वै्यक्रकय प्राध् यापक व पूणगवेळ प्राध् यापक याींच् यातील तफावतीींच े
ग वरुप काय हहे व त् या तफावती दरू करण् यासा घ कोणती दपाययोिना केली वा करण्यात 
येत हहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत, व याबाबतची स्यःजगथती काय ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०२-२०१५) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) नाही. ननणगय र. सेवानन-४७११/प्र.र.३११/वैसेवा-२, रद.२५.०२.२०१४ व रद.८.०५.२०१४ अन् वये 
वय वषग ५८ वषगनींतर ननयुक् त करण् यात हलेल् या मानसेवी वै्यकीय अध् यापकाींवर तासकीय 
वै्यकीय, दींत महावव्यालय, दींत व हयुवैद महावव्यालय व रु णालयातील कोणत् याही 
ववभागाच् या ववभाग प्रमखु वा पथक प्रमुख, कोणत् याही ववभागाच् या ववभागप्रमुख वा पथक 
प्रमुख, कोणतेही महत् त् वाच े प्रतासकीय कामकाि, सींतोधन प्रकल् प इ.महत् त् वाचे कामकाि 
सोपववण् यात येत नाही. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
(४) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील महहलाांवरील अत्याचाराांचे वाढत ेप्रमाण लक्षात घेता 
महहलाांसाठी वतांि घर योिना लागू िरयाााात 

  

(२३)  २२८६ (२३-१२-२०१४).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
गहृननमागण मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मरहलाींवरील अत्याचाराींचे वाढते प्रमाण ल्षणात तेता वपय त मरहलाींसा घ 
हयपीएस, हयएएस पासून पिकारापयतं रदल्या िाणाऱ्या तराींप्रमाणेच गवतींि योिना लागू 
करावी, अती मागणी माहे माचग, २०१४ च्या तेव्च्या ह व यात वा त्यासुमारास राज्य 
मरहला हयोगाच्या माध्यमातनू ्हा ाक  ेकेली हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीसींदभागत कोणता ननणगय तेतला हहे व त्यानुषींगान े त्याींची 
अींमलबिावणी केली हहे काय, 
(३) या सींदभागत अ्यापही ननणगय तेतला नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय हहेत व 
याबाबतची स्य:जगथती काय हहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (११-०३-२०१५) : (१) राज् य मरहला हयोगाक ून अता प्रकारची मागणी 
् हा ाच् या गहृननमागण व ्ेषणिववकास मीं ळास प्राप् त झालेली नाही. 
(२) व (३) परव णाऱ् या तराींच् या ववतरणाबाबत सींबींकधत ववननयमाींमध् ये सुधारणा सुचववण् यासा घ 
प्राकधकरण गतरावर मािी सनदी अकधकारी श्री.सुरेतकुमार याींच् या अध् य्षणतेखाली नेमण् यात 
हले ल् या सभमतीच् या बै कीत याववषयावर चचाग करण् यात हली हहे. या सभमतीन ेकेलेल् या 
भतफारतीींवर प्राकधकरणाच् या बै कीत चचाग झाल् यावर प्राकधकरणाने पारीत केलेल् या  रावानुसार 
तासनास प्राप् त होणा-या प्रग तावावर पुढील कायगवाही करण् यात येईल. 
  

___________ 
  
म्हाडाच्या योिनेतील घराांचा लाभ घेऊनही रक्िम अनिे लाभधारिाांनी र्कित ठेव्याााात. 

  

(२४)  २२८९ (२३-१२-२०१४).  श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :  सन्माननीय गहृननमागण 
मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्हा ाच्या योिनेतील तराींचा लाभ तेहनही रक्कम अनेक लाभधारकाींनी थक्रकत  ेवल्याच े
माहे नोहेंबर, २०१४ च्या दसुऱ्या ह वयायात दत कीस हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, वरील रक्कम वसलू करण्यासा घ तासनाने अभय योिना सुरु केली हहे, हे ही 
खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, एवढे करुनही अनके लाभधारकाींनी रक्कम थकीत  ेवली हहे, हे ही खरे हहे 
काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी कोणत्या क ोर दपाययोिना केल्या हहेत व याबाबतची 
स्य:जगथती काय हहे? 
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श्री. प्रिाश मेहता (११-०३-२०१५) :(१) (२) व (३) ् हा ाच् या तराींच् या क्रकीं मतीच् या थकबाकी 
वसुलीचा ननयभमत हढावा तेतला िातो. त् यामुळे लाभधारकाींनी रक् कम थक्रकत  ेवल् याची बाब 
नो हेंबर २०१४ पूवीच दत कीस हली हहे. अभय योिना तोवषत करताना थक्रकत रक् कम 
ववचारात तेण् यात हलेली हहे. 
      ् हा ाच् या हकथगकष्ष ्या दबुगल त्क व अल् प दत् पन् न ग्ाच् या योिनेतील तराींचा लाभ 
तेहनही मुदीतल व  यािाची रक् कम थक्रकत  ेवल् याने प्राकधकरणान े पाररत केलेल् या  राव र. 
६६५३ रद.०८.०५.२०१४ अन् वये मदुीतल व थक्रकत  याि वसलु करण् यासा घ अभय योिना सुरु 
केली हहे. 
      गाळेधारकाींक ून अभय योिनेअींतगगत वसूलीची कायगवाही प्रगतीपथावर हहे. 
(४) अभय योिना खालील तीन ्प् प् यात लागू करण् यात हली हहे. 

 परहला ्प् पा ०१.०९.२०१४ त े३०.११.२०१४ पयतं, 
 दसुरा ्प् पा ०१.१२.२०१४  ते २८.०२.२०१५ 
 नतसरा ्प् पा ०१.०३.२०१५ त े३१.०५.२०१५ 

     परहल् या ्प् प् यात मुदीतल व  याि अस ेएकूण रक् कम रु. १२४.६५ ल्षण वसूल करण् यात 
हलेली हहे. तसेच दसु-या ्प् प् यात वसलुीची कायगवाही प्रगतीपथावर हहे. वरील तीन 
्प् प् यात अभय योिने्वारे थक्रकत रक् कम व त् यावरील  याि वसूल करण् याबाबत कायगवाही 
सुरु हहे. त् यानींतरही थक्रकत रक् कम न भरल् यास गाळेधारकाींववरुध् द ् हा ा अकधननयम १९७६ 
चे कलम ६६ अन् वये कायगवाही करण् याची तरतूद  ेवण् यात हली हहे. 
  

___________ 
  

मुांाईतील .रे िॉलनी येर्ील सुमारे १८.५ एिर िागा तायात घेयाच्या मुांाईच्या 
जि्हाधधिाऱयाांच्या .देशाववरुध्द वविासिाांनी तक्रार िे्याााात 

  

(२५)  २२९१ (२७-०१-२०१५).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय 
दगु् धवविास मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील हरे क्लनी येथील समुारे १८.५ एकर िागा तायात तेण्याच्या मुींबईच्या 
जिल्हाकधकाऱ्याींच्या हदेताववरुध्द ववकासकाींनी मा.महसूल मींिीामा.दुधववकास मींिी याींचेक  े
य सेंबर, २०१३ मध्ये तरारी केल्या हहेत, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, जि्याकधकाऱ्याींच्या हदेताला दपरोक्त मींिीमहोदयाींनी गथकगती रदली हहे, हे 
ही खरे हहे काय, 
(३) असल्याच, याची कारणे काय हहेत व गथकगती हदेत केहा द ववण्यात येणार हहेत? 
  
श्री. एिनार्राव खडस े (१२-०२-२०१५) :(१) हरे दु ध वासाहतीच् या सरहदीतीवर सींर्षणण भभींत 
बाींधण् याकरीता मे.र्यल पाम लागून असलेल् या हरे दु धवसाहतीच् या ता यात नगर भूमापन 
र. १६२७, १६२७ब, व १६९३ या भमळकतीची मोिणी करण् यात येवून हरे व र्यल पाम ची 
हदीत दतगववण् यात हली. सदर मोिणीच् या अनुषींगान ेजिल् हाकधकारी, मुींबई दपनगर याींनी र्यल 
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पामक ून १८ एकर १५ १ा२ गुीं े ्ेषणिाचा ताबा हरे वसाहतीस देण् याबाबत रद. ०४ा१२ा२०१३ 
रोिी हदेत रदलेत. त् याबाबत म े र्यल पाम याींनी रद. ०६ा१२ा२०१३ रोिी तासनाक  े
फेरतपासणी अिग केला होता. 
(२) होय, हे खरे हहे. मा.मींिी (महसूल) याींनी म.ेअमीर पाकग  अलण्   अ् युाझमें् प्रा.भल. याींच े
फेर तपासणी अिागवर रद. १८ /१२/२०१३ च् या हदेतान् वये ग थकगती रदली होती. 
(३) याबाबत मा.मींिी (महसूल) याींचेक  े सनुावणी होवून रद. १८/०२/२०१४ च् या हदेतान् वये 
अिगदाराींच् या अिग फे्ाळण् यात हला असून जिल् हाकधकारी, मुींबई दपनगर जिल् हा याींच े रद. 
०४/१२/२०१३ या नोर्सीन् वये वाद ्ेषणिाचा ताबा अिगदार याींचेक ून काढून तेवून हरे 
दु धवसाहतीस देणेबाबतची कायगवाही कायम केली हहे. 
     त् नींतर मे. र्यल पाम प्रा.भल. याींनी मा.दच् च न् यायालय, मुींबई येथे रर् याकचका 
९५७/२०१४ दाखल केली असून सदर प्रकरण न् यायप्रववष ् अहाहे. 
  

___________ 
  

िळगाव जि् ्यातील धगरणा पाटाांधारे ववभागान े 
पा याची तीन .वतगने सोडयाााात 

(२६)  २२९९ (२२-१२-२०१४).   श्री. गुलााराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल् ्यातील कगरणा पा्बींधारे ववभागाने या भागात पाण् याची तीन हवतगन े
सो ावीत अती मागणी लोकप्रनतननधीींनी मुख् य कायगकारी अभभयींता, कगरणा पा्बींधारे ववभाग, 
िळगाींव याींचेक  ेननवेदना्वारे माहे नो हेंबर, २०१४ च्या परहल् या पींधरवयायात केली हहे, हे 
खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर मागणीवर कोणता ननणगय तेण् यात हला वा येत हहे, 
(३)  नसल् यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२३-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) कगरणा धरणामध् ये रदनाींक १५.१०.२०१४ रोिी २४५.५४ दलतमी (४६.५७ %) दपयुक् त 
पाणीसा ा हहे. त् यापैकी त्रबगर भसींचन हर्षणण व बाष पीभवन वहन  यय विा िाता १०४.७४ 
दलतमी भसींचनासा घ भतल् लक होत.े रदनाींक ०३.११.२०१४ रोिीच् या कालव े सल् लागार 
सभमतीच् या बै कीत पाणी सायायावर हधाररत दोन हवतगन देण् याबाबत ननणगय तेण् यात हला 
हहे. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

िळगाव खुदग येर्ील ननमगल  वयांम सहायता ाचत गटाने पोषण .हारातील 
र्िीत त्राले िाढ यासाठी पयगवेक्षीिेला लाच घेताना पिड्याााात 

(२७)  २३०२ (२२-१२-२०१४).   श्री. गुलााराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
महहला व ाालवविास मांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) िळगाव खुदग येथील ननमगल ग वयींम सहायता बचत ग्ान ेपोषण हहारातील थकीत त्रबले 
काढण् यासा घ पयगवे्षणीका श्रीमती िागतृी ताय  ेयाींना ४ हिार रुपयाींची लाच तेताना पक ले 
हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी चदकती करण् यात हली हहे काय, 
(३) असल् यास, चदकतीनुसार सींबींकधताींववरुध उ कोणती कायगवाही करण् यात हली वा करण् यात येत 
हहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०२-२०१५) : (१) हे खरे हहे. 
(२) व (३) ॲन््ी करप्तन युरोच्या अहवालानुसार सींबींकधत पयवंके्ष्षणकेला ननलींत्रबत करण्यात 
हले असून ववभागीय चदकती करण्यासा घ दोषारोपि  ेवण्याची कायगवाही सुरु हहे. 
  

___________ 
  

िळगाव जि् ्यातील धगरणा धरणाच् या वपांप्री शाखा अांतगगत  
असले् या पाटचा-या व पाईपाांची दरुु ती िर याची मागणी 

  

(२८)  २३०५ (१५-१२-२०१४).   श्री. गुलााराव पाटील (िळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िळगाव जिल् ्यातील कगरणा धरणाच् या वपींप्री ताखा अींतगगत असलेल् या पा्चा-या व 
पाईपाींची त् वरीत दरुुग ती करण् याची मागणी अींिनववहरे पररसरातील तेतक-याींनी सींबींकधत 
अकधका-याींक  ेमाहे ्क् ्ोबर-नो हेंबर, २०१४ च् या दर् यान केली हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर मागणीवर कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत हहे 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय  हहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (१३-०३-२०१५) :(१) अींततः खरे हहे. 
    अती लेखी मागणी प्राप् त नाही. तथावप तेतचा-यावर ववमोचकातेत रग त् यासा घ पाईप 
दपल ध करुन देण् याची तद  ी मागणी सींबींकधत लाभ्ेषणिातील तेतक-याींनी केली हहे.  
(२) ततेक-या दरुुग तीचे काम, पाईप ्ाकून पाणी नेणे इत् यादी कामे तेतक-याींनी ग वतः 
करावयाची हहेत. तथावप काही अ पररहायग र काणी ववनावापर असलेले पाईप तात् पुरत् या 
ग वरुपात ववमोचक, तेतरग ता इत् यादीसा घ वारण् यात हले हहेत. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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माटरगाांव (जि.ालुढाणा) येर्ील जि् हा पररषद शाळेत  
शालेय पोषण .हारात अळया सापड्याााात 

  

(२९)  २३१८ (२२-१२-२०१४).   डॉ. सांिय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मा्रगाींव (जि.बुलढाणा) येथील जिल् हा पररषद हायग कूलमध् ये वव्याथ यांना तालेय पोषण 
हहार योिनेंतगगत रदनाींक ११ नो हेंबर, २०१४ रोिी वा त् यासमुारास खखच ी वा्प केल् यावर 
ववताल रहर कर या वव्याथ यांला खखच ीमध् ये अळ्या रदसल् या ही बाब भत्षणक चोप  ेयाींना 
साींकगतले असता त् या वव्याथ यांलाच मारहाण केली, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, या सींदभागत तासनाने चदकती केली हहे काय, त् यात काय हढळून हले, 
(३) असल् यास, सींबींकधत भत्षणकाींवर तसेच खखच ी तयार करणा-याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण् यात येत हहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०३-०३-२०१५) : (१), (२) व (३) कु.ववताल रहरळकार या वव्याथयागने 
बाहेरून खखच ीत अळी हणून ्ाकल्याच ेचदकतीत हढळून हले हहे. 
(४) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात अनतररक्त जि्हा तयायाधीशाांची पदे तातडीन ेभरयाााात 
  

(३०)  २३२५ (१५-०१-२०१५).   डॉ. सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात प्रलींत्रबत ख्ल्याींच्या तुलनते २१२ अनतररक्त जिल्हा न्यायाधीतपदाींची गरि 
असल्याचा अहवाल माहे नोहेंबर, २०१४ च्या सुमारास दच्च न्यायालयान े ववधी व न्याय 
ववभागाला सादर केला हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, या अहवालानुसार या न्यायाधीताींची पदे तात ीने भरण्याकररता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत हहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सवोच् च न् यायालयाच् या रद. १९ /०४/२०१२ च् या न् याय ननणगयानुसार तासन ननणगय रद. 
६/०१/२०१५ अन् वये राज् यातील कायगरत १७८१ न् यायाधीताींच् या १० % ् हणिेच १७९ 
न् यायाधीताींची पदे ननमागण करण् यात हली हहेत. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
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सोलापूर शहर पररसरामध् ये मांगळसुि चोरी व घरफोडयाच ेप्रिार घडत अस् याााात 
  

(३१)  २३५५ (२२-१२-२०१४).   िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर तहर पररसरामध् ये दररोि मींगळसुि चोरी व तरफो या अस ेववववध प्रकार त त 
असल् याची बाब ननदतगनास हली असून याबाबत ग थाननक तहर पोलीस प्रमखुाच े अ्षण् य 
दलुग्षण होत हहे तसेच यामळेु चो-याींचे प्रमाण वाढत असल् याच ेमाहे नो हेंबर, २०१४ मध्ये वा 
त् या दर्यान ननदतगनास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत कोणती कारवाई करण् यात हली वा येत हहे, 
(३)  नसल् यास ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) 
     सोलापूर तहर पररसरात माहे नो हेंबर, २०१४ मध् ये मींगळसुि चोरीच े ७ गुन् हे व 
तरफो ीच े१८ गुन् हे दाखल हहेत. अता प्रकारच् या त्ना दररोि त लेल् या नाहीत. 
     सोलापूर तहर पररसरात िानेवारी त ेनो हेंबर, २०१४ या कालावधीत दाखल झालेल् या ४९ 
गुन् ्यापैकी २५ गुन् ्यात हरोपीना अ्क करुन ७,६५,०००/- रुपयाचा माल हग तगत केला 
हहे. तसेच तरफो ीच् या २१३ गुन् ्यापैकी ३० गुन् ्यात हरोपी अ्क करुन त् याींचके ून 
रु.१६.६३ ल्षण क्रकमतीचा माल हग तगत करण् यात हला हहे. दवगररत गुन् हे दत कीस 
हणण् यासा घ प्रयत् न सुरु हहेत. गुन् ्याींना प्रनतबींध कारण् यासा घ सन २०१४ मध् ये १२६ वळेा 
नाकाबींदी करुन  यक् ती व वाहनाींची तपासणी केली रािगग तीचे प्रमाणात वाढ करण् यात हली. 
पररसरात दरो ा प्रनतबींधक पेरोभलींग मोबाईल व प्रत् येक पोलीस  ाण् याचे मोबाईल व बी् 
मातगल माफग त पेरोभलींग केली िात हहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील नगरपाभलिा व महानगरपाभलिेतील शाळाांना  
वेतन व पेतशनिररता १०० टक्िे अनुदान देयाााात 

  

(३२)  २३६२ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील खािगी अनुदाननत ताळाींना वेतन व पेन् तनसा घ तासनामाफग त १०० ्क् के 
अनुदान देण् यात येत ेमाि नगरपाभलका हखण महानगरपाभलकेतील ताळाींना केवळ ५० त े८० 
्क् के अनुदान देण् यात येत,े हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तफावत दरू करण् यासा घ तासनाने कोणती दपाययोिना केली वा 
करण् यात येत हहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२१-०२-२०१५) : (१) होय, 
(२) व (३) महानगरपाभलका ा नगरपाभलका ा नगरपररषदा याींच् या प्राथभमक भत्षणणावरील 
मान् य बाबीींवर होणा-या खचागमधील तासनाच् या रहश् याचे प्रमाण तासन ननणगय रद.१६/१२/८७ 
अन् वये ननजश्चत करण् यात हलेले हहे. 
  

___________ 
  

राज्यात यशवांत ग्रामसमधृ्दी योिना लोिवगगणीच्या वाढीााात 
  

(३३)  २३६९ (२२-१२-२०१४).   श्री. अ लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यतवींत ग्रामसमधृ्दी योिना लोकवगगणीच्या वाढीसह पुन्हा नयान े
राबववण्याबाबतचा प्रगताव गेल्या एक वषागपासून तासनाच्या ववचाराधीन असनू अ्याप ननणगय 
तेतलेला नाही, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, अ्याप ननणगय न तेण्याची सवगसाधारण कारणे काय हहेत, 
(३) असल्यास, ननणगय तेण्याच्या ष्ष्ीने तासनाने कोणती दपाययोिना केली वा करण्यात येत 
हहे, 
(४) तसेच सदरच्या योिनेच ेगवरुप काय हहे? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०२-२०१५) :(१) होय, हे खरे हहे. 
(२) व (३) यतवींत ग्रामसमधृ् दी योिना सुधारीत ग वरुपात राबववण् याबाबतचा प्रग ताव 
मा.मींिीमीं ळाच् या मान् यतसेा घ सादर करण् याच् या अनुषींगाने ववत् त ववभागाक  े अभभप्रायाथग 
पा ववण् यात हला असता ववत् त ववभागान े यतवींत ग्राम समधृ् दी योिनेप्रमाणेच पयागवरण 
सींतुभलत समधृ् द ग्राम योिना व मा.लोकप्रनतननधीींनी सचुववलेल् या ग्रामीण भागातील गावाींतगगत 
रग ते, ग्ारे व अन् य मुलभूत सुववधाींच् या कामासा घ ववतेष अनुदान (लेखातीषग -२५१५-१२३८) 
या अन् य योिनाींमधनू घ् यावयाची कामेही िवळपास सारखीच असल् याने यतवींत ग्राम समधृ् दी 
योिना पुन् हा सुधाररत ग वरुपात राबववण् यासींदभागत ववभागाने पुनववगचार करावा, अस ेअभभप्राय 
रदलेले हहेत. त् यामुळे सदर योिना सधुारीत ग वरुपात राबववण् याबाबत अ्याप तासनाच् या 
ववचाराधीन हहे. 
(४) सुधारीत योिना राबववताना एकूण ननधीत व लोकवगगणीत वाढ करण् याच ेप्रग ताववत हहे. 
  

___________ 
  

राज् यातील ततृ् तीयपांर्ीय घटिाांच् या वविासासाठी ि् याणिारी मांडळाारोारच त् याांच् यातील 
िला गुणाांना वाव दे यासाठी िला अिादमीची  र्ापना िरयाचा प्र ताव 

  

(३४)  २३७९ (२२-१२-२०१४).   श्री. अ लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय महहला व 
ाालवविास मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील ततृ् तीयपींथीय त्काींच् या ववकासासा घ कल् याणकारी मीं ळाबरोबरच त् याींच् यातील 
कला गुणाींना वाव देण् यासा घ कला अकादमीची ग थापना करण् याचा प्रग ताव गत एक वषागपासून 
तासनाच् या ववचाराकधन हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, कला अकादमी ग थापन करण् याच् या ष्ष ्ीन ेतासनाने कोणती दपाययोिना केली 
वा करण् यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाधारण कारणे काय हहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०३-०२-२०१५) :(१) अींतत: खरे हहे. 
(२) तासन ननणगय र.ततृीयीं-२०१४/प्र.र.४९/का-९, रद.६.०९.२०१४ नुसार राज्यातील 
ततृीयपींथीयाींच्या कल्याणासा घ व त्याींच्या हक्काचे सींर्षणण करण्याच्या ददेीतताने ततृीयपींथी 
हक्काींचे सींर्षणण हखण कल्याण मीं ळ गथापन करणेबाबत ननणगय झालेला हहे. सदर तासन 
ननणगयानुसार सदर मीं ळाच्या कायागमध्ये ततृीयपींथीयाींच्या कला, साींगकृनतक व क्रर ा गुणाींना 
प्रोत्साहन देणे. तसेच त्याींच्या कला गुणाींना वाव देण्यासा घ कला अकादमी गथापन करणे हे  
कायग अींतभूगत हहे. 
     मीं ळाची सींगथा नद दणी अकधननयम १८६० अन्वये नद दणी करण्याची प्रक्ररया तासनाच्या 
ववचाराधीन हहे. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी येर्ील म्हाडाच्या िोिण मांडळाच्या िोिण नगर येर्ील  
िायागलयातील सहाय्यिाला लाच घेताना पिड्याची घटना 

  

(३५)  २४१५ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांिय िदम (दापोली), श्री. जितेंद्र .व् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाकगरी येथील ्हा ाच्या कोकण मीं ळाच्या कोकण नगर येथील कायागलयातील 
सहाय्यकाला लाच तेताना पक ल्याची त्ना माहे नोहेंबर, २०१४ च्या परहल्या ह वयायात 
त्ना त ल्यानींतर सदर कायागलय बींद हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, दक्त प्रकरणी तासनामाफग त चदकती केली हहे काय, 
(३) असल्यास, चदकतीत काय हढळून हले व त्नुसार पुढे कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत हहे, 
(४) अ्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०३-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) रत् नाकगरी येथील कोकण नगर 
येथील कायागलय वसाहतीमधील सदननकाींधारकाींक ून सेवातुल् क, भा ,े भुईभा ,े त्रबनतेतसारा 
इत् यादी वसूलीचा कालावधी पुरत ेखुले असत.े प्रत् येक मरहन् यात तवे्च् या ह वयायातील २ त े
३ रदवस भा वेसलूीकाराींच ेमाफग त तेथे दपजगथत राहून मीं ळाची वसलूी केली िाते. 
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     लाचलुचपत ववभागाच् या कायगवाहीत रदनाींक ०५.११.२०१४ रोिी अ्क करण् यात हलेल् या 
श्री.वविय देसाई, सहायक याींना कद कण मीं ळातून रदनाींक १५.११.२०१४ च् या हदेतान् वये 
ननलींत्रबत करण् यात हले असून त् याींचेववरुध् द महाराष र नागरी सेवा (भतग त व अवपल) ननयम 
१९७९ च् या कलम ८ अन् वये ववभागीय चदकती करण् याच े रदनाींक ०२.०१.२०१५ रोिी ज्ञापन 
देण् यात हले हहेत. 
  

___________ 
  

मदि ेमांडणगड (ता.खेड, जि.रत् नाधगरी) या ग्रामपांचायतीमधील अनधधिृत ााांधिामाााात 
  

(३६)  २४१६ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांिय िदम (दापोली), श्री. जितेंद्र .व् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मदि े मीं णग  (ता.खे , जि.रत् नाकगरी) या ग्रामपींचायतीत अनकधकृत बाींधकामाबाबत 
अनेकदा जिल् हा पररषदेक  े तरारी करुन अनकधकृत बाींधकाम े ननष कावषत करण् यात हली 
नाहीत हे खरे हहे काय, 
(२)  असल् यास, दक् त प्रकरणी तासनामाफग त चदकती केली हहे काय, 
(३) असल् यास, चदकतीत काय हढळून हले व त्नींतर सदर बाींधकामे ननष कावषत करणेबाबत 
तासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत हहे, 
(४) अ्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०२-२०१५) : (१) हे अींततः खरे हहे. 
(२) होय. 
(३) मीं णग  ग्रामपींचायतीच् या अनकधकृत अता एकूण ५ बाींधकामामध् ये ग्रामपींचायतीनी 
कोणतीच  ोस कारवाई केलेली नसल् याचे ग् ववकास अकधकारी, पींचायत सभमती मीं णग  
याींचे अहवालान् वये ननदतगनास हले. त् यामुळे ग्रामपींचायतीला सदर प्रकरणी  ोस कारवाई 
करण् याच् या सूचना जिल् हा पररषद ग तरावरुन ननगगभमत करण् यात हलेल् या हहेत. 
(४) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी येर्ील एम.यडीसीतील वेरॉन िां पनीमध्ये िायगरत असले्या िामगाराांनी  
िां पनीत युननयन र्ापन िे्यान े५६ िामगाराांना िामावरुन िाढयात .्याााात 

(३७)  २४१७ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांिय िदम (दापोली), श्री. जितेंद्र .व् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय िामगार मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाकगरी येथील एमहय ीसीतील वेर्न कीं पनीमध्ये कायगरत असलेल्या कामगाराींनी 
कीं पनीत युननयन गथापन केल्याने ५६ कामगाराींना कामावरुन काढण्यात हल्याचे माहे 
नोहेंबर, २०१३ मध्ये ननदतगनास हले, हे खरे हहे काय, 
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(२) असल्यास, दक्त प्रकरणी तासनामाफग त चदकती केली हहे काय, 
(३) असल्यास, चदकतीत काय हढळून हले व त्नुसार सदर कीं पनीतील कामगाराींना पुन्हा 
तेणेबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत हहे, 
(४) अ्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१२-०२-२०१५) :(१) अींततः खरे हहे. 
      यवग थापनाने माहे नो हेंबर, २०१४ पासून ५२ कामगाराींना कमी केले हहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रकरणी चदकती केली असता  यवग थापनाने हग थापनेतील मतील लोलोअर बींद 
केल् यामुळे या ५२ कामगाराींना कमी केल् याच े साींकगतले. सदर ५२ कामगाराींमध् ये १३ कायम 
कामगार व ३९ कीं िा्ी कामगार हहेत. कीं िा्दाराची अनुज्ञप् ती पाहता व  यवग थापनान े ३९ 
कीं िा्ी कामगाराींना त्प लोलोअर वर कायम ग वरुपी कामासा घ लावल् याच े ननदतगनास 
हल् यामुळे कीं िा्ी कामगार अकधननयम, १९७० चे कलम १० (१) नुसार कायगवाही करण् यात येत 
हहे तसेच  यवग थापनाने कामगाराींना कमी करण् यापूवी कामगारासोबत कोणतीही बै क अथवा 
नोर्स रदली नसल् याच े साींकगतले व  यवग थापनान े लाग ् कम फग ्ग हह् या पध् दतीचा 
अवलींब केला नसल् याचे रदसून हले. 
     सदर ५२ कामगाराींना कमी केल् याने कामगार सींत्ना प्रनतननधी व  यवग थापन प्रनतननधी 
याींची रदनाींक १३.११.२०१४ रोिी ्षण ेत्रिय कामगार कायागलयात बै क हयोजित केली होती व 
सदर ५२ कामगाराींना पुनश् च कामावर घ् यावे अस े  यवग थापनास सुचववले परींतु  यवग थापन 
प्रनतननधीींनी पुन् हा कामगार हिर करुन तेण् यास नकार रदला. सदर हग थपन ेववरोधात कीं िा्ी 
कामगार अकधननयम १९७० अींतगगत ख्ला मा.न् यायालय रत् नाकगरी येथ ेदाखल करण् यात हला 
हहे तसेच ्षण ेत्रिय कामगार न् यायालयाक ून सदर वववादात  यवग थापकीय सल् लागार सेवा 
योिना प्रकरणी समझोता त वून हणण् याच् या ष्जष्ने कसोतीन ेप्रयत् न सुरु हहेत. 
(४) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  
मुांाईतील मजिद व मदरश्याांची दरुुती व नुतनीिरणासाठी वाढीव एफएस.य देयाााात 

  

(३८)  २४३२ (२३-१२-२०१४).   श्री. प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील मजगिद व मदरश्याींची दरुुगती व नुतनीकरणासा घ १+१ अथवा वाढीव 
एफएसहय देण्यासींदभागतील प्रगताव तासनाच्या ववचाराधीन हहे काय, 
(२) तसेच मदरश्याींमध्ये हधुननक व कल्पक तै्षणखणक सारहत्य व “ई” क्लास रुम दपलध् ा 
करुन देण्यासींदभागत तासनाने ननणगय तेतला हहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभागत तासनाने ननणगय तेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-०३-२०१५) : (१) तासनाने बहृन् मुींबईच् या ववकास ननयींिण ननयमावलीत 
रदनाींक २.३.२००९ च् या अकधसूचनने् वये फेरबदल मींिूर करुन नवीन ववननयम ३३(२५) अींतभूगत 
केलेला हहे. सदर ववननयमानुसार नद दणीकृत धमागदाय सींग थेच् या धाभमगक ददीतेताच् या 
इमारतीसा घ अकधमूल् याचा भरणा करुन ०.५० इतका च्ई ्ेषणि ननदेताींक अनुजे्ञय हहे. यापे्षणा 
अकधक अनतररक् त च्ई ्ेषणि ननदेताींक देण् यासींदभागत प्रग ताव सध् या तासनान ेववचाराधीन नाही. 
(२) ‘’मदरसा भत्षणणाचे हधुननकीकरण’’ च् या अनुषींगान े तासनाने राज् यातील नद दणीकृत 
मदरताींना पायाभूत सोयी-सुववधा, मदरताींमध् ये हधुननक ववषय (ववज्ञान, गखणत, समािताग ि, 
रहींदी, मरा घ व इींग्रिी) भतकववणा-या भत्षणकाींच े मानधन, ग्रींथालय व मदरताींमधील ताळेत 
भतकणा-या वव्याथ यांना भतष यवतृ् ती या बाबीसा घ अनुदान देण् याचा ननणगय रदनाींक ११ 
हक् ्द बर, २०१३ रोिी तेण् यात हला हहे. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

चाळीसगाव (जि्हा िळगाव) येर्ील मायक्रो फायनातस ्या  
िां पनीन ेठेवीदाराांच्या िोट्यवधी रुपयाचा िेलेला अपहार 

  

(३९)  २४४२ (२२-१२-२०१४).   श्री. उतमेश पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाळीसगाव (जिल्हा िळगाव) येथील मायरो फायनान्स ्या कीं पनीने  ेवीदाराींचे 
कोट्यवधी रुपयाींचा अपहार केल्या सींबींधीची तरार चाळीसगाींव पोलीस ग्ेतन मध्ये तक 
दाखल केली हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तरारी वरुन सींबींकधत कीं पनीवर गुन्हा दाखल करुन कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०३-२०१५) : (१) होय, प्रश् नात नमूद कीं पनीववरुध् द रद. १६/१२/२०१४ 
रोिी तरार दाखल करण् यात हली हहे. 
(२) व (३) प्राप् त तरारीवरुन मायरो फायनान् स कीं पनीववरुध् द चाळीसगाव पोलीस ग ्ेतन येथ े
गु.र.नीं. ४००/१४ भा.दीं.वव. कलम ४२०,४०६,४०९,३४ प्रमाणे गुन् हा दाखल करण् यात हला हहे. 
गुन् ्यातील हरोपी फरार असनू त् याींना अ्याप अ्क झालेली नाही. सदर गुन् ्याचा तपास 
चालू हहे. 

___________ 
 

 िोळखी ता.फलटण जि.सातारा येर्ील ग्रामपांचायत हद्दीतील मोिळ्या िागी अत य इमारतीच े
साांडपानी सोडलयाने तेर्ील लोिाांचे .रोग् य धोक्यात .् याााात 
  

(४०)  २४५७ (२२-१२-२०१४).   श्रीमती ज्योती िलानी (उ्हासनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोळखी ता.फल्ण, जि.सातारा येथील ग्रामपींचायती हदीतीतील सावतामाळी नगर, भुिबळ 
मळा, कचतामणी पाकग  या इमारतीच्या बािूस असलेल् या मोकळ्या िागेत हिूबािूच्या 
िागेतील अन् य इमारतीींचे साीं पाींणी सो ल् याने तेथील अन् य लोकाींचे हयुष य त् यामुळे धोक् यात 
हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु येथे  े य ुसष्ष य साथ येण् याची तक् यता ननमागण झाली हहे, हे ही खरे 
हहे काय, 
(३) असल् यास, तासन या गींभीर प्रकरणी कोणती दपाययोिना करणार हहे वा करण् यात येत 
हहे ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०३-२०१५) : (१) होय. 
     हे अींततः खरे हहे. कचतामणी पाकग  इमारत पुणग झाल् यानींतर इमारत बाींधकामाचे त्रबल्  र 
याींनी पाईपलाईन करुन सदर इमारतीच े साीं पाणी ग्रामपींचायतीच् या ग्ारापयतं सो ले होत.े 
कचतामणी पाकग  या इमारतीच े बाींधकाम ज् या िागेमध् ये हहे, ती िमीन काळ्या मातीचीव 
्षणारप  हहे. सदर ग्ाराच् या पाईपलाईनवरुन ि  वाहन ेगेल् यामळेु कचतामणी पाकग  इमारतीची 
साीं पाण् याची पाईपलाईन नादरुुग त झाली हहे. ती पाईपलाईन दरुुग त करण् याबाबत सींबींकधत 
इमारतीमधील फलल्धारक व त्रबल्  र याींना कळववण् यात हले हहे. तसेच दसु-या एका 
इमारतीच े साीं पाणी सदरच् या मोकळ्या िागेत सो ण् यात हले होते त े बींद करुन 
ग्रामपींचायतीच् या ग्ारात सो ण् यात हले हहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     ग्रामपींचायत कोळखीमाफग त वेळोवेळी फ्गीींग मतीनन ेऔषध फवारणी केली िाते. 
(३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  
वरोरा, भद्रावती (जि.चांदपूर) येर्ील धरणाांतून व लाल पोर्रा धरणातून ााांधयात .ले्या 

िालव्याांची गत ५ वषागपासून दरुुती न िरयात .्याााात 
  

(४१)  २४५९ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल््यातील वरोरा व भद्रावती तालुक्यात क्रकती धरणे बाींधण्यात हली 
व धरणापासून मुख्य कालवा व दपकालवे क्रकती वषांपासून बाींधण्यात हले, त्या कालयापासून 
तेतकऱ्याींचे िभमनीला वपकाींकररता पाणी सो ण्यात येत हहे काय व ते  केहापासून 
सो ण्यात येत हहे, 
(२) वरोरा तालुक्यातील लाल पोथरा धरणापासून मागील २० वषागपासून कल नल बाींधण्यात हले 
परींतू हितागायत त्या कालयामधून पाणी सो ण्यात हलेले नाही हे खरे हहे काय, 
(३) असल्यास, पाणी का सो ण्यात हलेले नाही याींची कारणे काय हहेत तसेच 
लभानसरा ालालापोथरा नाला धरणाचे पाणी कालयाचे तेव्च े ्ोकापयतं पुरववण्यात हले 
नाही, हे ही खरे हहे काय, 
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(४) असल्यास, मागील २० वषागपासून पाणी का पुरववण्यात हले नाही याची कारणे काय 
हहेत, 
(५) वरोरााभद्रावती तालकु्यातील मागील ५ वषागत कालवा दरुुगतीचे कामाबाबत क्रकती खचग 
करण्यात हलेला हहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-०१-२०१५) : (१) वरोरा व भद्रावती तालुक् यात ३ मध् यम प्रकल् प 
(चारगाींव, चींदई व लभानसरा ा), ३ लतु प्रकल् प व १ मा. मा. तलाव पूणग झालेले हहेत. या 
प्रकल् पावर बाींधकाम पूणग झाल् यापासून भसींचन करण् यात येत हहे. लाल व पोथरा प्रकल् पाच् या 
ववतरण प्रणालीची काम ेप्रगतीपथावर हहे. 
(२) नाही. 
     लाल - पोथरा धरणातनू वरोरा तालुक् यात सन २०११-१२ पासून भसींचनाकररता पाणी 
देण् यात येत हहे. 
(३) लभानसरा  धरणाच े पाणी सन २०१३-१४ मध् ये तसचे सन २०१४-१५ मध् ये काल याच े
पुच् छ भागापयगत पुरववण् यात हलेले हहे. 
    लालनाला व पोथरानाला प्रकल् पाच् या काल यामधून काल याच् या तेव्च् या ्ोकापयतं 
काल याची कामे भतल् लक असल् याने पाणी पुरववण् यात हले नाही हे खरे हहे. 
(४) लाल - पोथरा - लभानसरा  सींयुक् त काल याची अींततः काम ेभुसींपादनाच् या अ चणी व 
सुप्रमा मींिुरी अभावी अपुणग हहेत. त् यामुळे सींपुणग ्ेषणिाला पाणी पुरवण् यास अ चणी ननमागण 
झाल् या हहेत. 
(५) मागील पाच वषागत रु. ३५४.५१ ल्षण खचग करण् यात हलेला हहे. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जि् ्यातील उद्योगामुळे होत असलेले प्रदषुण 
(४२)  २४६१ (१५-०१-२०१५).   श्री. सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पयागवरण मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् ्यामध् ये एकूण ७६ मो े व मध् यम ग वरुपाच े द्योग सुरु असून या 
द्योगाींमुळे जि्यातील ररहवाताींच्या हरोयावर प्रदषुणाचा फार मो या प्रमाणात िास होत 
हहे हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास सदर द्योगाींमध् ये प्रदषूण ननमागण होत हहे त् यावर तासनान ेकोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत हहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम (१०-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     जिल्हा हरोय अकधकारी याींच्या क ून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार वाहनाींची सींख्या 
वाढल्यान ेव वाय ूप्रदषूण वाढले असून यापासून श्वसनाच ेववकास दमा, खोकला, ननमोननया व 
ॲलिी या सारखे हिार होतात. 
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(२) चींद्रपूर जिल््यातील गींभीर प्रदवूषत ्ेषणि िसे बल्लारपूर, तुतुस, त ाली व एमहय ीसी 
चींद्रपूर या ्ेषणिातील प्रदषूणाची तीव्रता कमी करण्याकररता कृनत हराख ा राबववण्यात येत 
असनू मप्रननमीं ळाच्या कायग्ेषणत असलेल्या कृनत हराखयायाची अींमलबिावणी प्रभावीपणे होत 
हहे. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल तालुक् यांतील वन िभमनीवर .हदवासी ााांधवाांनी  
ााांधलेली घरे ननयभमत िरणेााात 

  

(४३)  २४९२ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय वन ेमांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल तालुक् यातील गावातील गाव ाणािवळ तसचे गावाच बाहेर हरदवासी वायाया-
पा यािवळ असलेल् या वन िभमनीींवर हरदवासी बाींधवाींनी सुमारे ३० त े४० वषागपूवी गरिेपो्ी 
तरे बाींधली असून हरदवासी कु्ूींब ेनतथे वाग तव करीत हहेत, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, हरदवासी बाींधक तरपट्टी भरत असून त् यार काणी पक् के रग तेही करण् यात 
हलेले हहेत, हे ही खरे हहे काय, 
(३) असल् यास, दक्त तरे ननयभमत करण् याबाबत वन हक् क सभमतीक  े प्रग ताव पा ववण् यात 
हला हहे, हे खरे हहे काय, 
(४) असल् यास, तासनग तरावर काय कायगवाही करण् यात हली वा येत हहे, 
(५) अ्यापी कायगवाही करण् यात हली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२०-०२-२०१५) :(१) हे अींततः खरे हहे, पनवेल तालुक् यातील गावातील 
गाव ाणािवळ तसेच गावाचे बाहेर हरदवासी वायाया पायायािवळ असलेल् या वन िभमनीवर 
हरदवासी बाींधवाींनी वाग त यासा घ अनतरमण े केली हहेत. सदर अनतरमण ३० ते ४० 
वषागपासून नसून सवागत िनूे २३ वषागपूवीच ेहहे. 
(२) हे खरे हहे, हरदवासी बाींधव तरपट्टी भरत असून त् याींच् या वायायाींवर िाणे येणसेा घ 
वरहवा्ीने रग ते अजगतत् वात हहेत. अनसुूकचत िमाती व अन् य पारींपाररक वनननवासी (वन 
हक् काींची मान् यता) अकधननयम, २००६ च े कलम ३(२) प्रमाणे सामुरहक सुववधाींतगगत एका 
रग त् याकररता परवानगी रदली हहे. 
(३) होय, हे खरे हहे. 
(४) अनुसकूचत िमाती व अन् य पारींपाररक वनननवासी (वन हक् काींची मान् यता) अकधननयम, 
२००६, ननयम २००८, सुधाररत ननयम २०१२ नसुार ७८३ प्राप् त वैयजक्तक तराींच े दाव े मींिूर 
करण् यात हलेले हहेत. तसेच वनहक् क कलम ३(२) अींतगगत एका वा ीला रग त् याकरीता 
परवानगी रदली हहे. 
(५) प्रश् न द्भ ावत नाही. 

___________ 
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रायगड जि् ्यातील उरण तालुक् यातील धचरनेर पयगटन के्षिाच्या वविासाााात 
  

(४४)  २४९५ (२२-१२-२०१४).   श्री. मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय मुख्यमांिी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायग  जिल् ्यातील दरण तालुक् यातील कचरनेर पयग् न ्ेषणिाच्या ववकासाबाबतची मारहती 
जिल् हाकधकारी, रायग  याींनी ग्रामपींचायतीक ून माकगतली हहे, हे खरे हहे काय, 

(२) असल् यास, दक् त पयग् न ्ेषणि ववकासाबाबत मारहती ग्रामपींचायतीने जिल् हाकधका-याींना सादर 
केली हहे काय, 
(३) असल् यास, सदर अहवालाच ेसवगसाधारण ग वरुप काय हहे, 
(४) असल् यास, दक् त ववकासाबाबत के हा पयतं कायगवाही होण् याच ेअपेक्ष्षणत हहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय हहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  
 

___________ 
  

अहमदनगर जि् ्यात सन २००३ साली महानगरपाभलिेची ननभमगती होऊनही सदर 
महानगरपाभलिेचया िारभार नगरपररषदेच् या .िृनताांधानसुार सुरु अस्याााात 

  

(४५)  २४९८ (२३-१२-२०१४).   श्री. सांग्राम िगताप (अहमदनगर शहर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जिल् ्यात सन २००३ साली महानगरपाभलकेची ननभमगती होहनही सदर 
महानगरपाभलकेचा कारभार नगरपररषदेच् या हकृनतबींधानसुार सुरु हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, पररणामी पुरेता कमगचा-याींअभावी महानगरपाभलकेचा कारभार मींदगतीने सुरु 
हहे, हे खरे हहे काय, 
(३) तसेच अकधकारीाकमगचारी भरतीचा हकृतीबींध मा.मुख् यमींिी, सकचव, नगरववकास याींनी 
रदनाींक १८ एवप्रल, २०११ रोिी पा वूनही सदर प्रग ताव अ्याप मींिूरी देण् यात हली नाही, हे 
खरे हहे काय, 
(४) असल् यास, सदर प्रग तावास तात ीन ेमान् यता देणेबाबत तसेच कमगचा-याींची पदे भरणेबाबत 
तासनान ेकोणती कायगवाही केली हहे वा करण् यात येत हहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१५) :(१) व (२) तत् काभलन अहमदनगर नगरपररषदेचे 
महानगरपाभलकेत रुपाींतर झाल् यानींतर महानगरपाभलकेकररता हवश् यक असलेली पदे वळेोवेळी 
ननमागण करण् यात हली हहेत. दपल ध कमगचा-याींमाफग त नागररकाींना हवश् यक सेवा 
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पुरववण् याची कायगवाही अहमदनगर महानगरपाभलकेक ून करण् यात येते. 
(३) व (४) अहमदनगर महानगरपाभलकेने रद.१८.०४.२०११ च् या पिाने सादर केलेल् या सेवा 
प्रवेत ननयमाींच् या प्रग तावातील िु्ीींची पूतगता करण् याकररता तो महानगरपाभलकेक  े परत 
पार  वण् यात हला होता. हता महानगरपाभलकेन ेसेवा प्रवते ननयमाबाबतचा सुधारीत प्रग ताव 
सादर केला असून त् याची तपासणी करुन ननयम अींतीम करण् याची कायगवाही करण् यात येत 
हहे. 
     हग थापना खचागची ववरहत मयागदा ल्षणात तेवनू मींिूर पदे भरण् याबाबतची कायगवाही 
महानगरपभलकेक ून करण् यात येत.े 
(५) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
  
 

___________ 
  

पुणे शहर व वपांपरी - धचांचवड येर् ेसीसीटीव् ही िॅमेरे ासवव याााात 
 

(४६)  २५०७ (१५-०१-२०१५).   श्री. सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री. अभमन पटेल (मुांाादेवी) :   
सन्माननीय मखु्यमांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे तहर व वपींपरी - कचींचव  यथे ४४४ र काणी १२८५ सीसी्ी ही कल मेरे बसववण् यासा घ 
मींिूर करण् यात हलेली योिना ननधी अभावी सुरु करण् यात हली नसल् याचे माहे िलु,ै २०१४ 
मध्ये वा त् यादर्यान हढळून हले हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सीसी्ी ही कल मेरे बसववण् यासा घ ननधी दपल ध करण् याबाबत तासनाने 
कोणती कायगवाही केली वा करण् यात येत हहे, 
(३) नसल् यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१५) :(१), (२) व (३) पुणे तहर व वपींपरी -कचींचव  येथ े
सीसी्ी ही कल मेरे बसववण् याची कायगवाही सुरु हहे. 
 

___________ 
  

इांदापूर (ता.जि.पुणे) येर्ील रत्याच्या दरुावर्ेााात 
 

(४७)  २५३९ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांग्राम र्ोपटे (भोर), श्री. अभमन पटेल (मुांाादेवी), श्री. 
अ लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय सावगिननि ााांधिाम (सावगिननि उपक्रमाांसह) 
मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इींदापूर (ता.जि.पुणे) येथील पजश्चम भागातील रगत ेअनके वषागपासून दरुुगतीच्या प्रनत्ेषणत 
असून या ववभागातील सवगच अींतगगत रगत े खराब झालेले असून अनेकदा या रगत्याींची 
तातुरत्या गवरुपात  ाग ुिी करण्यात येत असल्यामुळे सदरहू रगत्याची दरुावगथा होत 
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असल्यान ेतेथील नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे िलु,ै २०१४ मध्ये वा त्यादर्यान 
ननदतगनास हले हहे, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, या रगत्याच्या दरुावगथेमळेु तेथील नागररकाींची होणारी गैरसोय दरू 
करण्याकररता तासनान ेकोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत व याबाबतची स्य:जगथती काय हहे ? 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश् नाधीन भागातील राज् यमागग दिागची ९४.१० क्रक.मी. लाींबी व प्र.जि.मा. दिागची 
१३२. २५ क्रक.मी. लाींबी देखभाल दरुुग तीकरीता सावगिननक बाींधकाम ववभागाक  ेहहे. मागील 
३ वषागत या लाींबीपैकी १९.०० क्रक.मी. लाींबीतील  ाींबरीकरणाची कामे ववववध योिनेतींगगत पूणग 
करण् यात हली हहेत व २३.०० क्रक.मी.लाींबीतील  ाींबरीकरणाची काम ेस्यःजगथतीत प्रगतीत 
हहेत. 
     तसेच दवगररत लाींबीपकैी हवश् यक लाींबीतील देखभाल व दरुुग तीची काम ेननधी ननकष व 
प्राथ् यान ेहाती तेण् याचे ननयोिन हहे. 
     स्यजगथतीत सींपुणग लाींबीतील खया  ेभरुन रग त ेवाहतुकीसा घ सुजगथतीत  ेवण् यात हले 
हहेत. 
 

___________ 
  

राज्यातील नवीन टोलनाक्यावरील िां िाटदारान ेदररोि िेलेली वसलुी  
िाहीर िरुन त ेएिूण रक्िमेतून ािा िरुन उवगररत रक्िम  

टोलनाक्यावर इलेक्रॉननि डडसप्लेद्वारे दाखववयाााात 
  

(४८)  २५४३ (२२-१२-२०१४).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अ लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री. अभमन पटेल (मुांाादेवी) :   सन्माननीय सावगिननि ााांधिाम (सावगिननि 
उपक्रम वगळून) मांिी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नवीन ्ोलनाक्यावरील कीं िा्दाराने दररोि केलेली वसुली िाहीर करुन त े
एकूण रक्कमेतून बिा करुन दवगररत रक्कम ्ोलनाक्यावर इलेक्र्ननक य सप्ले्वारे 
दाखववण्याबाबत मा.सावगिननक बाींधकाम मींिी याींनी माहे नोहेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासमुारास 
ननणगय तेतला हला, हे खरे हहे काय, 
(२) असल्यास, सदरू ननणगयाची कीं िा्दाराक ून अींमलबिावणी होत नसल्यास त्याींच्यावर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत हहे, 
(३) अ्याप कोणती कारवाई करण्यात हली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न द्भ ावत नाही. 
(३) प्रश्न द्भ ावत नाही. 

___________ 
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राज् यातील १२ जि् ्यामीधील समुारे २ हिार गावे  
भदगोभलिदृष्ट् ट्या अनतसांवेदन घोवषत िर याााात 

 
  

(४९)  २५४९ (२२-१२-२०१४).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अ लम शखे (मालाड 
पजश्चम), श्री. अभमन पटेल (मुांाादेवी) :   सन्माननीय वन े मांिी पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील १२ जिल् ्यामीधील सुमारे २ हिार गावे भदगोभलकष्ष ट्या अनतसींवेदन तोवषत 
करण् यात हल् यामुळे या गाींवाना मोयाया प्रमाणात धोका ननमागण झाला असल् याच े माहे 
्गग ्, २०१४ मध् ये वा त् यादर् यान ननदतगनास हले, हे खरे हहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू गावाींना सींर्षणण भमळण् याबाबत तासनान े कोणती तात ीची कायगवाही 
केली वा करण् यात येत हहे, 
(३) अ्याप. कोणतीच कायगवाही करण् यात हली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
 ्. के कग तुरीरींगन ्याींचे अध् य्षणतेखाली ग घत करण् यात हलेल् या दच् चग तरीय कायगकारी 
ग्माफग त पजश्चम ता् पररसींवेदनतील ्ेषणिाववषयीच्या (Eco Sensitive Area) तयार केलेल् या 
अहवालास कें द्र तासनान े मान् यता रदली हहे. त् यानसुार महाराष रातील १३ जिल् ्यातील ५६ 
तालुक्यातील २१५९ गावाींच् या ता् पररसींवेदनतील ्ेषणिात समावेत करण् यात हला हहे. तथावप 
या गावाींना मोयाया प्रमाणात धोका असल् याचे ननदतगनास हलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश् न द्भ ावत नाही. 
 

___________ 
  
 
वाभशम जि्हयातील पैनगांगा नदीवरील ११ ाॅरेिसे व लघ ुभसांचन प्रि्पाचे िामास अखधचगत 

ननधी खचग िरयाची परवानगी व सुधाररत प्रशासिीय मातयता देणेााात 
 

(५०)  २५६७ (२३-१२-२०१४).   श्री. रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांिी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाभतम जिल्हयातील पैनगींगा नदीवरील ११ बलरेिेस व लतु भसींचन प्रकल्पावर अखकचगत 
ननधी रु.२८२ को्ी असताना सुधाररत प्रतासकीय मान्यतसेा घ कामे बींद हहेत, हे खरे हहे 
काय, 
(२) असल्यास, ननधी खचग करण्याची परवानगी व सधुाररत प्रतासकीय मान्यता तासन 
केहापयतं देणार हहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय हहेत ? 
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श्री. धगरीष महािन (१३-०३-२०१५) :(१) नाही. 
(२) सन २०१२-१३ मधील तरतूद १८ प्रकल् पाींसा घ खचग करण् यात तासन ननणगय रद. 
१८/०१/२०१४ अन् वये व सन २०१३-१४ मधील मींिुर अनुदान २१ प्रकल् पाींसा घ खचग करण् यास 
तासन तासन ननणगय रद. ०७/०८/२०१४ अन् वये परवानगी देण् यात हली हहे. तसचे २ 
प्रकल् पाींना सुधाररत प्रतासकीय मान् यता प्रदान करण् यात हली हहे. त् यानुसार काम े
प्रगतीपथावर हहे. 
(३) नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
तासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


