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महारा वधानसभा
चौथे अधवेशन, २०१४
---------------------------------------------

तारंाकत नोतरंाची याद

मंगळवार, दनंाक १६ ड सबर, २०१४ / आनय २५, १९३६ ( शके )

(१) पाणी ुपरवठा व वछता मंी
(२) ुमयमंी
(३) मदत, ुपन वसन व ूभकंप ुपन वसन मंी
(४) ृगहनमाण मंी
(५) कामगार मंी
(६) रोजगार हमी योजना मंी
(७) अन व नागर ुपरवठा आण ाहक

संरण मंी
(८) अन आण औषध शासन मंी
(९) जलसंपदा मंी
(१०) परवहन मंी
(११) पयावरण मंी
(१२) उजा, नवीन व नवीकरणीय उजा मंी
(१३) सा वजनक आरोय आण कु ुटंब कयाण

मंी

यंाचे भार वभाग

-------------------------------
नंाची एकूण संया - ८०

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

ठाणे िजयासह रायामये अनेक औषध ुदकानंा ूतन देशामये व
करयासाठ बंद घातलेया मानवी औषधंाची राजरोसपणे होत असलेल व

(१) *  १८३   ी.कालदास कोळंबकर (वडाळा), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम),
ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल
( ुमंबादेवी) :   समाननीय अन व औषध ये मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) ठाणे िजयासह रायामये गेया ३ ेत ४ वषापा ूसन शासनाचे आदेश ूधडका ूवन
अनेक औषध ुदकाना ूतन देशामये व करयासाठ बंद घातलेया मानवी औषधंाची
राजरोसपणे व होत असयाचे दनंाक 10 नेा हबर, 2014 रोजी वा या ुसमरास
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, औषध शासन आण आरोय वभागाकडून मा अशी औषधे वकणा-
यावर कोणतीह का यवाह केल जात नसयाचे आढळून येत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, उपरोत करणाची शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, चौकशी ंअती बंद घातलेया औषधंाची सरास व करया-या
संबंधतंावर शासनाने कोणती कारवाई केल  वा करयात  येत आहे,
(5)  नसयास वलंबाची  कारणे काय आहेत ?

ी. गरश बापट : (1) हे खरे नाह.
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(2) हे खरे नाह.
      औषध न ंयक, भारत सरकार यंाचेकडून औषधंावर बंद घालयात आल
असयाची ात होताच अन व औषध शासनात फ या अ ुनषंगाने वरत का यवाह
करयाया ूसचना स व वभागीय व िजहा कायालयास देयात येतात. तसेच तबंधत
औषधंाचा साठा आढळयास औषधे व सद य साधने काययातील तर ुतद ुनसार
का यवाह करयात ये ेत.
(3) न उावत नाह.
(4) न उावत नाह.
(5) न उावत नाह.

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

चोपडा (िज.जळगंाव) शहरातील पोलस नवासथानाया ैगरसोयंीबाबत

(२) *  २३११   ी. ुगलाबराव पाटल (जळगाव ामीण) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) चोपडा (िज.जळगंाव) शहरातील शहर ामीण व उपवभागीय या तह पोलस
कायालयात का यरत असलेया पोलस/अधकार यंाया नवासथानाया इमारतीमये
पायाची गळती, फुटक कौले, संाडपायाचे फुटके पाईप, घाणीचे सााय, काटेर
झुडपी व गवत इयाद ैगरसोयी झाया आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत सा वजनक बंाधकाम  वभागाया संबंधत अधका-यंाक ेड
पोलसंानी वारंवार तार कनह अयाप प यत कोणतीह का यवाह करयात आल
नाह, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत चौकशी केल आहे काय, याअ ुनषंगाने  सदर पोलसंाया
नवासथानंाची ुदती करयासाठ कोणती का यवाह  केल  वा  करयात येत आहे ?
(4) नसयास, वलंबाची कारणे  काय आहेत.

ी. दे व फडणवीस : (1), (2) होय हे खरे आहे.
(3) चोपडा, िज. जळगंाव येथील पोलस अधकार व क मचा-यंाकरता बंाधयात
आलेल नवासथाने ुसमारे 100 वषा ुपवची अ ूसन, यंाची ुदती सा वजनक बंाधकाम
वभागाकडून करयाची का यवाह ुस आहे.
(4) न उावत नाह.

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

पाचोरा-भडगंाव (िज. जळगंाव ) ता ुलयातील महावतरण कंपनीकडून
ेशती पंपासाठ लागणारे ासफा मर उशराने मळत असयाबाबत

(३) *  १३४४   ी.कशोर पाटल (पाचोरा) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) पाचोरा-भडगंाव (िज. जळगंाव ) ता ुलयातील  महावतरण कंपनीकडून ेशती
पंपासाठ लागणारे ासफा मर एक ेत दड महना उशराने मळतात,या ुमळे ेशतक-
याचे  ुनकसान झाले अ ूसन या संदभात महावतरण कंपनीक ेड थानक लोकतनधंीनी
गेया 6 महयात अनेक वेळा तार केया आहेत, हे  खरे आहे काय, ,
(2) असयास, ुनकसान भरपाई मळयाबाबत तसेच  ेशतक-यंाना ासफा मर वेळेवर
उपलध होयासाठ कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे तसेच  ुनकसानीस
जबाबदार अधका-यंावर शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे ,
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(3) नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) होय हे ंअशत: खरे आहे, माहे ऑटोबर व नो हबर,
2014 या दरयान अनाधकृत वज वापरा ुमळे काह ठकाणी व ुयत रोह ना ुदत
झाले हो ेत  व याबाबत थानक लोकतनधंीकडून ना ुदत झालेले रोह साधारणत:
एक ेत दड महना वलंबाने बदल ूवन मळत आहेत या आशयाया तार महावतरण
या थानक कायालयाक ेड ात झालेया होया.
(२) अनाधकृत वीज वापर वाढया ुमळे रोह ना ुदत होयाचे माण इतके वाढले
क ेत ुदत होणाया रोहाया संयेपेा जात हो ेत, तथाप ना ुदत रोह
तातडीने बदलयाया टने सदर भागात नवीन रोह उपलध कन देणे, रोह
ुदत करयाया कंाटदारंाकडून तातडीने रोह ुदत करयाचे न दश देऊन याची

उपलधता वाढवणे व या परमंडळात रोह ना ुदतीचे माण जात आहे तथे
इतर परमंडळात उपलध असेलल नवीन व ुदत रोहाचा तातडीने ुपरवठा करणे,
या उपाययोजना राबवयात आया आहेत.
(३) न उावत नाह.

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

ठाणे िजयात पयाया पायाची करयात आलेल कपात

(४) *  ३५५१   ी.पेश हा े (भवंडी ूप व) :   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे िजयात माहे नो हबर, 2014 वा या ुसमारास पयाया पायाची कपात
केल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या ुमळे आधीच पाणी कपात अ ूसन यातच या पाणी कपाती ुमळे तसेच
पाईपलाईन फुटयाया घटना वारंवार घडत असयाने भवंडीकरंाना पयाया पायाची
टंचाई भासत आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, ह पाणी टंचाई ूदर करयाकरता महापालका शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

ी. बबनराव लोणीकर : (१) होय, हे खरे आहे.
     ठाणे ल ुघपाटबंधारे वभागामा फत सन २०१४-१५ या वषाकरता उहास नद पाणी
  नयोजनात दनंाक १ नो हबर, २०१४ ेत दनंाक १५ ुज ैल, २०१५ या कालावधीमये
१४ टके पाणीसायात ुतट असयाने कपात ला ुग करयात आलेल आहे.
(२) व (३) हे ंअशत: खरे आहे.
     तथाप १४ टके पाणीसायात ुतट असयाने कपात ला ूग करयात आयाबाबत
व तमानपात, केबलवारे व दवंडीवारे नागरकंाना माहती देयात ये ेत. या कपाती ुमळे
पाणी टंचाई असलेया भागामये नागरकंाया मागणी ुनसार टँकरवारे पाणी ुपरवठा
करयात येतो. परं ुत, पाईपलाईन फुटयाया घटना नद शनास आया नाहत व या ुमळे
पाणी टंचाई नमाण झालेल नाह.

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

ुमंबईत ुमलंाना खेळयाकरता ैमदाने उपलध करयाबाबत

(५) *  १८२५   ी.आसफ ेशख (मालेगंाव मय) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(1) ुमंबईत ुमबलक माणात ैमदाने असयाचा दावा महानगरपालका करत असल
तरह आजह ुमंबईत अनेक ठकाणी ुमले आपला जीव धोयात घा ूलन रयावर
खेळतंाना दसत असयाचे माहे ऑटोबर, 2014 मये वा या ुसमारास नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत कारणातव मागील दोन वषात रयावर अपघातंाया संयेत
लणीय वाढ झाल आहे वातवक महानगरपालकेने तसेच शासनाने डासंकुले बंाधल
आहेत परं ूत यंाचे ुशक गरब वगातील ुमलंाना परवडणारे नसयाने ेत नाईलाजातव
रयावर खेळून आपला जीव धोयात घालतात हे पाहता शासन वरत आवयक ती
का यवाह करणार वा करत आहे काय,
(3) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह. तथाप ृबह ुमंबई महानगरपालकेत फ ुमंबईया
येक वभागात खेळाची ैमदाने अ ूसन या ैमदानंामये ुमलंाना खेळयासाठ सोयी-
ुसवधा जसे-ओपन जीम अपारेस, बहुउेशीय कारची खेळयाची उपकरणे उपलध

कन देयात आले आहेत व याचा ुपरे ूपर वापर थानक ुमले करत आहेत.
(२) हे खरे नाह. ृबह ुमंबई महानगरपालकेने दोन डा संकुले बंाधल आहेत आण
याचे ुशक रात व वाजवी आहेत. शाळेतील गरब ुमलंाना याच ुशकामये ुसट
दल जा ेत.
      शासनाने रायातील डा वकासाकरता महारा इाचर ेडहल मट लॅन

ंअत गत रायातील येक वभागीय ुमयालय, िजहा व ता ुलयाचे ठकाणी डा
संकुल न मतीचा न णय घेतलेला आहे. या न णयाया अ ुनषंगाने ुमंबईतील धारावी
येथे िजहा डा संकुलाचे काम सन २०१३ मयेच ूप ण करयात आलेले आहे. या
डा संकुलातील डा ुसवधा स वसामायंाकरता व खेळाडू वयायाकरता अयप
दरात उपलध कन देयात आलेया आहेत. शासनाया डा मा गद शकंाकडून या
ठकाणी मोफत डा शण देखील देयात ये ेत. याचमाणे ुमंबईतील एकूण २१
वॉ ड व ंअधेर, कुला व बोरवल या तीन ता ुलयंाचे ठकाणी येक एक यामाणे
एकूण २४ डा संकुले नमाण करयास देखील शासनाने मायता दलेल आहे.
(३) न उावत नाह.

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

रायात सौरऊजा न मतीस चालना मळयाकरता तातडीने का यवाह करयाबाबत

(६) *  ४१२१   ी.अमत झनक (रसोड) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) रायाने अपारंपारक ऊजा न मतीया बाबतीत गती केल असल तर सौरऊजा
न मतीत इतर रायंाया ुतलनेत राय पछाडीवर असयाचे माहे ऑटोबर, 2014
मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, रायाची सौरऊजा न मतीत गती होयाकरता शासनाने कोणती
तातडीची का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3) अयाप, कोणतीच का यवाह करयात आल नसयास, वलंबाची कारणे काय
आहेत?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (1) नाह, हे खरे आहे.
(2) न उावत नाह.
(3) न उावत नाह.

-----------------
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सोला ूपर सहल हॉपीटल मधील डॉटरंाया
हलगजपणा ुमळे दोघंाचा ृम ूय झायाबाबत

(७) *  २७७२   कुमार णती  ंशदे (सोला ूपर शहर मय) :   समाननीय ैवयकय
शण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) सोला ूपर सहल हॉपीटलमये  वेता शकरे व अनल उ फ अणपा नलपा
बराजदार या दोघंाचा ृम ूय डॉटरंाया हलगजपणा ुमळे झायाने सहल हॉपीटल
समोर थानक लोकतनधी व ववध संघटनेकडून माहे स टबर, 2014 मये

ंआदोलन करयात आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उा नाबाबत शासनाकडून चौकशी करयात आल आहे काय
या ुनसार ुपढे कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ी. वनोद ताव ेड : (१) हे खरे नाह.
(२) मयत ण ीमती वेता शखरे यंाया ृम ूय करणी चौकशी करयाकरता
संथा तरावर दनंाक ५.११.२०१४ या पावये समती गठत करयात आल होती.
समतीया नक ष ुनसार उपचारात दरंगाई कंवा हलगजपणा झाले असयाचा नक ष
नघत नाह.
(३) न उावत नाह.

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

अचल ूपर व चंा ुदरबाजार (िज.अमरावती) या
ता ुलयंामधील वीजवषयक समया सोडवयाबाबत

(८) *  ३६४३   ी.ब ूच कडू (अचल ूपर) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) अचल ूपर व चंा ुदरबाजार (िज.अमरावती) या ता ुलयंातील वजेची  समया
सोडवयात यावी या मागणीसाठ दनंाक 11ऑगट, 2014 पा ूसन आमरण उपोषण
करयाचा इशारा लोकतनधंीनी तकालन मा.रायमंी, ऊजा यंाना दनंाक 25 ुज ैल,
2014 रोजी दलेला होता, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर ंआदोलनातील मागयासंदभात मा.रायमंी, ऊजा यंानी दनंाक
5 ऑगट, 2014 रोजी ैबठक घेतल, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर ैबठकत मागयासंदभात झालेया न णयाची अयापप यत

ंअमलबजावणी करयात आलेल नाह, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, याची कारणे काय आहे आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) होय.
(२) होय, सदर ैबठक दनंाक ०६ ऑगट, २०१४ रोजी घेयात आल होती.
(३) नाह.
(४) न उावत नाह.

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

पान ेशत व वरसगंाव (िज. ुपणे) कपातील कपतंाया मागयंाबाबत
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(९) *  ३४९८   ी.राहूल कुल (दड) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) पान ेशत व वरसगंाव धरणतंाचे दड ता ुलयात ुप नवसन झाले अ ूसन या
धरणतंाया ववध मागयंाबाबत दनंाक 29 ऑगट, 2006 रोजी तकालन
मह ूसल रायमंी यंाचे अय ेतखाल थानक लोकतनधी  व धरणतंाचे
तनधी यंाचे उपिथतीत ैबठक झाल आहे, हे खरे आहे काय तसेच या ैबठकया
इत ृवतास शासनाने .आरपीअे 3504/..78/र-4 मह ूसल व वन वभाग मंालय,
ुमंबई  दनंाक 5 ऑटोबर, 2006 अवये मायता दल आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, या ैबठकतील घेतलेया न णया ुनसार कपातंाया मागयासंदभात
शासनाने कोणती न णय घेतला आहे,
(3) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत व कती कालावधीत दड ता ुलयात ुपन वसन
झालेया या कपतंाया मागयंाबाबत शासन न णय घेणे अपेीत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) सदरल २९/८/२००६ ैबठकत घेयात आलेया व दनंाक ५/१०/२००६ या
इत ृवता ुनसार कायम करयात आलेया बहुतंाश न णयावरल का यवाह ुप ण झाल
अ ूसन उ वरत ंअशत: का यवाह झालेया नणयंावरल का यवाह गतीपथावर आहे.
(३) न उावत नाह .

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

 ंहगोल िजहयात ूभगभातील पायाची पातळी अतशय खोल गेयाबाबत

(१०) *  २६९१   ी.तानाजी ुमटकुले ( ंहगोल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ंहगोल िजहयात या वष पावसाचे माण अतशय कमी असया ुमळे ूभगभातील
पायाची पातळी अतशय खोल जाऊन पयाचे पाणी व जनावरंाचा चारा टंचाईची
िथती नमाण झाल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या संदभात शासनाने आढावा घेतला आहे काय,
(3) असयास, उहाळयातील संभाय पाणी टंचाई व जनावरंाचा चारा टंचाईबाबत
शासनाने तातडीने कोणया उपाययोजना केया वा करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1)  ंहगोल िजयात सन 2014 या खरप-हंगामामये
सरासरया 52% इतके प जयमान झाले असयाने पाणी व चारा टंचाई सय
परिथती नमाण झाल आहे, हे खरे आहे काय.
(2) होय.
(3) संभाय पाणी टंचाई वचारात घेऊन धरणातील पाणी पयासाठ आरत करयात
आले अ ूसन पाणी व चारा टंचाई कृती आराखडा तयार कन याची ंअमलबजावणी
करयाया ूसचना देयात आया आहेत.

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

यवतमाळ िजयातील 454 गंावामये लोरोईड ुयत पाणी असयाबाबत
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(११) *  ३९७६   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय सा वजनक आरोय
व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) यवतमाळ िजयातील आण, बा ूभळगंाव, दारहा, दस, घाटंजी, कळंब, महागंाव,
मारेगंाव, नेर, पंाढरकवडा, ुपसद, राळेगाव, उमरखेड, वणी, यवतमाळ आण झर जामणी
या ता ुलयंामये लोरोसीसचे माण अधक असयाचे आढळून आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, यवतमाळ िजयातील साधारणत: 377 लोकंाना दाताचा लोरसीस
आण 83 जणंाना हाडाचा लोरोसीस या आजाराची लागण झाल आहे, हे ह खरे
आहे काय,
(3) असयास,  लोराईड ुमत पाणी देयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात  येत आहे?
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय  आहेत.

डॉ. दपक सावंत : १) हे खरे आहे.
२) हे खरे आहे.
३) िजयातील सन २००१ या स वणा ुनसार ४५४ गंावातील काह ोतंाचे फलोरोईडचे
लागण होऊ नये ह ूणन शासनाने तातडीने ुदषत पाणी पयास मनाई करणारे फलक
लावलेले आहेत. फे ुवार, २०१३ प यत ४२३ गावात पाणी ुपरवठा योज न ंअत गत इतर
ोतंामा फत ुपरेसे पाणी उपलध असयाने उ वरत ३१ गावे राय ामीण पेयजल
का यमंाया कृती आराखयात घेयात आल आहेत. या ैपक २२ गावामये योजनेची
कामे ुस आहे. ९ योजना सन २०१४-१५ मये मं ूजर आहेत.
४) न उ भवत नाह.

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

वसई (िज.ठाणे )ता ुलयातील ६९ गावंासाठया ामीण नळपाणी ुपरवठा योजनेबाबत

(१२) *  १८५६   ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.तीज ठाकूर
(नालासोपारा) :   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) वसई (िज.ठाणे )ता ुलयातील ६९ गावंासाठ ामीण नळपाणी ुपरवठा योजनेया
कामाला शासनाची मं ूजर मळून १० वषा ूपव ुसवात झाल अ ूसन योजना ूप ण करयास
वलंब होत आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर योजनेया कामाची सय:िथती काय आहे,
(३) असयास, सदर योजना  ूप ण करयाबाबत कोणती का यवाह करयात आल
वा येत आहे ?

ी. बबनराव लोणीकर : (१) ंअशत: खरे आहे.
     वसई वरार उप ोदशक पाणी ुपरवठा टपा - 2 भाग-2 या योजनेस दनंाक
24.5.2005 रोजी शासकय मायता ात झाल आहे. योजनेया कामास 6 वषा ूपव
ुसवात झाल अ ूसन ड सबर, 2008 व मा च, 2010 मये योजनेची कामे टया-

टयाने हाती घेयात आल.
(२) भौतकटया योजनेचे काम 98 टके ूप ण झाले आहे. वसई वरार महानगरपालकेने
आवयक जल जोडयावारे पाणी उपलध कन न दया ुमळे योजना कायािवत
करयात आल नाह.
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(३) सदर योजनेसाठ वसई वरार महानगरपालकेकडून आवयक जल जोडया ात
झाया ंनतर तीन महयंाया कालावधीत टया-टयाने पाणी ुपरवठा ुस करयात
येईल.

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

मरजोळे(िज.रनागर) औयोगक वसाहतीतील काह कारखायंा ूतन होणारे  ूदषण

(१३) *  ३१६२   ी.सदा ंनद चहाण (चपळूण) :   समाननीय पयावरण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1)  मरजोळे(िज.रनागर) औयोगक वसाहतीतील काह कारखायंा ूतन होणारे
 ूदषण, संाडपायावर  योय कारे या  न केया ुमळे परसरामये पसरलेल चंड
ुद गधी या ुमळे नागरकंाया आरोयाचा न नमाण झाला आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, याबाबत िजहा परषद थायी समती ैबठकमये थानक ामथंानी
तार केया ंनतर थानक लोकतनधंीना सदर भागाला अचानक भेट दल असता
तारत तय असयाचे नद शनास आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, याबाबत कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. रामदास कदम : (१) उपसंचालक, आरोय सेवा, राय सा वजनक आरोय
योगशाळा, ुपणे यंाचे अहवाला ुनसार हे खरे आहे.
(२) हे खरे आहे. थानक लोकतनधीनी सदर भागाला अचानक भेट दल असता
मय या करतंाना येणारा वास जाणवत होता.
(३) परसरातील ुद गधीस जबाबदार असलेया संबंधत मयया करणाया
उयोगंाना समजप देयात आले आहे.
(४) न उावत नाह.

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

अमल पदाथाया तकरवर कायमवपी उपाययोजना करयाबाबत

(१४) *  १२०६   ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी.न र पवार (कयाण पिचम),
ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.आसफ ेशख (मालेगंाव मय) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1)रायात ंअमल पदाथाया तकरवर धडक कारवाई कन गेयावषाया ुतलनेत या
वष दखल झालेले ुगहे, हतगत ंअमल पदा थ आण अटक केलेले आरोपी यामये
अनेक पटने वाढ झाल असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा या दरयान
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
 (2)असयास, ंअमल  पदाथाचे सेवन करणा-या ुमंबईतील रझवी व नॅशनल
महावयालयातील तघा वयायंाना खार पोलसंानी अटक केया ंनतर सदरहू माहती
ुपढे आल अ ूसन 300 पयंाना दहा ॅम मळणा-या मेथ या नया ंअमल पदाथाचा

नशा येयासाठ सदरहू वयाथ मोया माणात वापर करत असयाबाबत शासन
आवयक ती का यवाह करणार वा करत आहे काय,
(3)तसेच हे ंअमल पदा थ सरासपणे ुखया बाजारात वकले जात असयाया अनेक
घटना नद शनास येत अ ूसन यात तणवयोगटातील ुमलंाची संया मोया माणात
आहे, हे  खरे आहे काय,
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(4) असयास,  अशा ंअमलपदाथावर कायमवपी बंद घालयासाठ व ंअमल
पदाथाया तकरंावर  कारवाई करयासाठ शासनाने कोणती उपाय योजना केल वा
करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) मेथ या नावाचा ंअमल पदा थ बाजारामये व होत आहे तो मेथ (मेथ
ॲफेटामाईन) न ूसन मेफेॉन (४ मथाईल मेथ कॅथलॉन) हा पदा थ वकला जात
आहे. सदर मेफेॉनचा ंअतभाव अयाप ंअमल पदा थ वरोधी अधनयम, 1985 या
ूसचीमये करयात आलेला नाह. याचा ंअतभाव होयाकरता शासनाने नारकोटस

कंोल  ुयरो, नवी दल यंाना शफारस केलेल आहे.
(३) तण व ग ंअमल पदाथाया यसनास बळी पडत असयाची बाब खर असल
तरदेखील पोलस पातळीवर तसेच ंअमल पदा थ वरोधी काकडून ंअमल पदाथाया
यवसायाशी नगडीत इसमावर वेळोवेळी कारवाई करयात ये ेत.
(४) व (५) सदर मेफेॉनचा ंअतभाव अयाप ंअमल पदा थ वरोधी अधनयम,
1985 या ूसचीमये करयात आलेला नाह. याचा ंअतभाव होयाकरता शासनाने
नारकोटस कंोल  ुयरो, नवी दल यंाना शफारस केलेल आहे. महवयालये,
जनमानसात जनजा ृगतीचे का यम आयोजीत करयात येत आहेत. तसेच ंअमल
पदाथा ुमळे शररावर होणाया परणामंाबाबत पोटरची द शने महावयालये, झोपडीपी
परसरात, रेवे थानकंाजवळ हँड बले वाटून जनजा ृगहतीचे काम करयात येत आहे.
ुमंबई पोलसंामा फत ज  कॅपस ह मोहम मोया माणात राबवयात येत

आहे. यात शाळा व महावयालयातील वयायाचा व अयापकंाचा समावेश असयाने
ंअमल पदाथाया यसनंावर न ंयण आणयासाठ हातभार लागत आहे. तसेच

एन.जी.ओ.मा फत ंअमल पदाथाया सेवनंापा ूसन परा ृवत करयासाठ औषधोपराचह
करयात येत आहे. जनजा ृगतीची मोहम हाती घेतल असताना समंातरपणे ंअमल
पदाथाया तकरंावर एन.डी.पी.एस.काययंामधील तर ुतद ुनसार कारवाई करयात येत
आहे.

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

ुमंबई-अहमदाबाद राय महामागावरल ुगकुल या नवासी शाळेतील
तीन वयायंाचे ृमतदेह शाळेया मागील नायात आढळयाबाबत

(१५) *  २१   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ा.वषा
गायकवाड (धारावी), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई-अहमदाबाद राय महामागावर असलेया ुगकुल या नवासी शाळेतील
तीन वयायंाचे दनंाक 27 ऑगट, 2014 रोजी  वा या ुसमारास शाळेया मागील
नायात ृम ुयदेह आढळून आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर कणाची  चौकशी करयात आल आहे,
(3) असयास, चौकशीत काय आळढून आले व या ुनसार सदर करणातील आरोपंीवर
कोणती कारवाई करयात आल वा येत आहे,
(4)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) व (3) या करणी वरार पोलस ठाणे ुगहा रिज मंाक ४०६/२०१४ भादंव
कलम ३२४,३४ सह बाल याय अधनयम २००० चे कलम २३ अवये ुगहा दाखल
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केलेला आहे. चौकशीमये सदर नवासी शाळे ूतन सदर वदयाथ पळून जात असतंाना
काळोखामये ुसक नदया पाातील पायाचा ंअदाज न आयाने नदया पाातील
पायाचा ंअदाज न आयान नदया पाणयातील पाात पडून ृम ूय झायाचे ैवयकय
अहवाल व केमीकल तपासणी अहवाल इयाद ात ुपराया वन नपन झाले
आहे. तसेच सदर वयायाना यंाचे दोन शक सतत मारहाण करत असयाने
सदर आरोपी शकंावद मा. यायालयात दोषारोपप सादर केलेले अ ूसन करण
यायवठ आहे.
(4) न उावत नाह.

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

ुमंबईतील वलेपा ल ( ूप व) येथील छपती संभाजी नगर
सहकार ृगहनमाण संथेत वकासकाने करारभंग केयाबाबत

(१६) *  ३४९७   ी.पराग अळवणी (वलेपा ल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबईतील वलेपा ल ( ूप व) येथील वामी नया ंनद मागावरल छपती संभाजी
नगर सहकार ृगहनमाण संथेया मायमा ूतन आर.ट.कशन या वकासकाकडून
झोपडपी ुपन वसन योजना राबवयात येत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर वकासकाने केलेया करारातील अट ुनसार अयाप काह इमारतंीना
बालवाडी व कायालये दलेल नाहत, करारा ुनसार 3 हजार चौ.फुट ेफळाचा हॉल
देयाऐवजी केवळ 2200 चौ.फुट हॉल दला अ ूसन खेळाचे ैमदान, उयान व इतर ुसवधा
दलेया नसयाने ेतथील रहवाशंामये असंतोष पसरला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, वकासकाने करारातील ब-याच अटची ुप तता न केया ुमळे इमारतंीना
  ूप ण भोगवटा प अयाप ात झालेले नाह तसेच वकासकाने व ुयत, पाणी,
मालमता इयादंची आकारणी भरल नसया ुमळे ेतथील वीज, जलजोडणी इ. ंखडीत
करयाची कारवाई संबंधतंाकडून करयाबाबतया नोटसा येत आहेत, हे ह खरे आहे
काय,
(4) असयास, या कपातील रहवाशंानी याबाबत झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाक ेड
लेखी पयवहार कनह शासनाकडून मयथी कन वकासकाला अयापह कोण ेतह
नदेश ात न झायाने ेतथील रहवाशी दशाहन झाले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(5) असयास, ेतथील रहवाशंाना दलासा देयाया टने शासनाने काय का यवाह
केल आहे वा करणार आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) सदर झोपडपी ुपन वसन योजनेत एकूण १३४२ पा नवासी व अनवासी
झोपडीधारक आहेत. यास अ ूनसन ृबह ुमंबई वकास न ंयण नयमावल, १९९१
मधील वनयम ३३(१०) या परशट-IV ंखडीका ८.१ या तर ूतद ुनसार ती १००
सदनकामागे १ बालवाडी, १ संथेने कायालय अ ुनेय आहे. या योजनेत ८ ुपन वसन
इमारती व १ सं ुयत इमारत अ ूसन या स व इमारतीमये एकूण  १४ बालवया व
१४ संथेची कायालये बंाधयात आल आहेत. तसेच या योजनेत झोपडीधारकंाया
संये ुनसार अ ुनेय असलेल १४ समाज कयाण  क (एकूण ेफळ ३,१५० चौ.फुट
चटईे) बंाधयात आल आहेत.
     तसेच या झोपडपी ुपन वसन योजनेया मं ूजर अभयासामधील मनोरंजनाया
ैमदानाकरता आरत असलेया एकूण ेा ैपक झोपडपी वरहत ेाया ४९६.८३
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चौ.मी.ेाया १०० टके व झोपडपी यात  ४८८७.७६ चौ.मी.ेाया ३३ टके
हणजेच १६१२.९७ चौ.मी असे एकूण २१०९.८० चौ.मी. मनोरंजानाचे ैमदान, याचमाणे
झोपडपीयात ेावरल २५३.७० चौ.मी. ेाया १०० टके खेळाचे ैमदान व
१०६५.२५ चौ.मी. ेफळावर ाथमक शाळेचे बंाधकाम महानगरपालकेया मं ूजर
आराखया ुनसार तावत अ ूसन ेत वकसीत कन ृबह ुमंबई महानगरपालकेस
हतंातरत करयात येणार आहे.
     या यतरत ृबह ुमंबई वकास न ंयण नयमावल, १९९१ मधील वनयम ३३
(१०) परशट-IV या ंखड ६.२० ुनसार ११७६.१० चौ.मी.ले आऊट ुसवधा े देखील
या सहकार ृगहनमाण संथेस उपलध कन देयाचे तावत आहे.
(३) छपती संभाजी नगर सहकार ृगहनमाण संथेया मं ूजर अभयासा ुनसार या
योजनेत ८ ुपन वसन व १ सं ुयत इमारतंीना दनंाक ३.२.२०११ रोजी ंअशत: भोगवटा
माणप देयात आले आहे. झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाने दनंाक ९.१२.२०१४
रोजीया पावये वकासकास ुपन वसन घटक इमारतंीना ुप ण भोगवटा माणप
घेयाबाबत कळवले आहे.
     ृबह ुमंबई वकास न ंंयण नयमावल, १९९१ या ३३ (१०) परशट-४ पोट
कलम ९.१ व झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाचे परपक .२३ दनंाक २०.११.१९९८
ुनसार झोपडपी ुपन वसन योजनेतील ुपन वसन सदनका, बालवाडी व समाज मंदरे

याकरता इमारतीस भोगवटा माणप घेया ूपव येक पये २०,०००/- माणे
रकम ाधकरणाक ेड भरणे आवयक आहे व या रकमेवरल ात होणाया
याजा ूतन ुपन वसन सदनकंाया देखभाल व कराचा बोजा भागवले अभेत आहे.
या ुनसार वकासकाने या योजनेतील इमारतंीना दनंाक ३/२/२०११ रोजी भोगवटा
माणप घेया ूपव देखभाल व ुदतीची रकम .२,५६,६६,३५०/- इतक रकम
झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाक ेड भरलेल आहे व या रकमेवरल .१,१४,३०,२४४/-
इतक याजाची रकम या सहकार ृगहनमाण संथेया लेखी झोपडपी ुपन वसन
ाधकरणाक ेड जमा आहे. संबंधत ृगहनमाण संथेया बँक खायावर याजाची रकम
जमा होयासाठ आवयक असलेला "ए फॉ म" झोपडपट ुपन वसन ाधकरणाक ेड
अयाप या संथेने दलेला नसया ुमळे संथेया बँक खायावर याजाची रकम
अयाप व ग झालेल नाह. परणामी सहकार ृगहनमाण संथेस वद ुयत, पाणी व
मालमता कराची देयके भरता येत नसयाची शयता आहे.
(४) सदर झोपडपी ुपन वसन योजनेतील ववध अडचणीबाबत समामनीय सदय व
थानक रहवायंानी दनंाक २७.१.२०१४ रोजी ुमय का यकार अधकार, झोपडपट
ुपन वसन ाधकरण यंाची भेट घेतल, यावेळी थानक रहवाशंानी संागतलेया ववध

अडचणीबाबत झोपडपी ुपन वसन ाधकरणाने वकासकाकडून दनंाक २९.११.२०१४
रोजीया पावये ुखलासा मागवला आहे. तसेच या सहकार ृगहनमाण संथेस
देखभाल व ुदतीची रकम या संथेया बँक खायावर जमा होयाकरता "ए फॉ म"
भन देयाबाबत ाधकरणाने दनंाक ९.१२.२०१४ राजीया पावये या संथेस
कळवले आहे.
(५) वरलमाणे.

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

रायगड िजहयातील क जत ता ुलयातील नेरळ
माथेरान घाट रयावर बससेवा बंद असयाबाबत.

(१७) *  ८३३   ी. ुसरेश लाड (क जत), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.िज त
आहाड ( ुमंा कळवा), ी.संजय सावकारे ( ुभसावळ), ी.उमेश पाटल (चाळीसगाव) :
   समाननीय परवहन मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) रायगड िजहयातील क जत ता ुलयातील नेरळ माथेरान घाट रयावर बससेवा
बंद झाया आहेत हे खरे आहे काय,
(२) असयास बससेवा बंद झायाने वयाथ, नागरकंाची  ैगरसोय होत असया ुमळे
वयायानी उपोषण केले आहे हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास,  वाशंाची ैगरसोय होऊ नये ह ूणन कोणती उपाययोजना केल वा
करयात येत आहे,
(५)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दवाकर राव ेत : (1) होय, ंअशत: खरे आहे.
     द. 02.11.2014 ेत द. 10.11.2014 या कालावधीत नेरळ ेत माथेरान या
मागावर राय परवहन महामंडळाची बस सेवा काह तंाक कारणातव बंद होता.
परं ूत सयिथतीमये सदर मागावर बसेस ुस आहेत.
(2) हे खरे आहे.
(3) नेरळ ेत माथेरान या मागावर बसेस चालवणा-या राय परवहन महामंडळाया
क जत आगारास 5 अतरत बसेस उपलध कन देयात आया आहेत.
      सयिथतीमये नेरळ ेत माथेरान या मागावर दै ंनदन ०५.१५, ८.१५, ११.३०,
१४.१५ व १६.४५ या वेळेत जाता/येता १० फे-या चाल ूवन वाशंाची वाह ूतक केल जा ेत.
(4) न उावत नाह.

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

ुपणे-बंग ूलर राय महामागावर ंखडाळा
पारगाव जवळ कंटेनर उलटून झालेला अपघात

(१८) *  १३६२   ी.शरददादा सोनवणे ( ुजनर), ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा),
ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा),
ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह त ठाकूर (वसई) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)  ुपणे-बंग ूलर राय महामागावर ुपयाक ेड जाताना ंखडाळा पारगाव जवळ दनंाक
16 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास  उडाण ूपलावन उतरताना कंटेनर रयावर
उलटून  ुद घटनेत 8 वासी चरडून ठार झाले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशी काय आढळून आले व या ुनसार  कोणती कारवाई करयात
आल वा येत आहे ?
(4)नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. दे व फडणवीस : (१)  होय, हे खरे आहे.
(२) होय.
(३) पोलसंानी केलेया तपासात कंटेनर चालकाया नकाळजीपणा ुमळे सदर अपघात
घडयाने नपन झाले अाहे. आरोपी कंटेवर चालकावद ंखडाला पोलस ठाणे येथे
ुग.र..१८१/२०१४ ुनसार भा.दं.व.सं. कलम २७९, ३०४, ४२७ सह मो.वा.का.कलम१८४,

१३४/१८७ माणे ुगहा दाखल करयात आला आहे. आरोपीस द.१६.११.२०१४ रोजी
अटक करयात आल अ ूसन करणाचा अधक तपास ुस आहे.
(४) न उावत नाह.

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

नाशक िजयातील उपसा  ंसचन योजना 2 व 3 मधील स वणातील ैगरयवहार
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(१९) *  ३३५०   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाशक िजयातील उपसा  ंसचन योजना 2 व 3 मधील सहेणातील
ैगरयवहाराबाबत दनंाक 9 ऑगट, 2014 रोजी वा या ुसमारास थानक

लोकतनधंीनी शासनाक ेड नवेदन दलेले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर तारंची शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व त ुनसार संबंधतंावर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (१) होय.
(२) सदर नवेदनाया अ ुनषंगाने अधीक अभ ंयता, दता पथक, ुमंबई परमंडळ,
पाटबंधारे वभाग, ठाणे यंाचे मा फत ाथमक चौकशी ुस आहे.
(३) चौकशी ुस असयाने अयाप ुपढल का यवाह करयात आलेल नाह.
(४) न उावत नाह.

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

राहता, (िज. अहमदनगर) येथे जाहर सभेत ेशतकयंावर झालेया लाठमाराबाबत

(२०) *  ७७३   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) राहता (िज. अहमदनगर) येथे फळे, भालपाला नयात ुसवधा आण या क
यंाया उघाटन संगी माजी ुमयमंी  यंाया जाहर सभेत कालवे ूप ण करा आण
धरणाला नधी या अशा कारची मागणी दनंाक १० ऑगट, २०१४ रोजी उपिथत
ेशतकयंानी केल होती, हे खरे आहे काय,

(२) असयास, अशा ेशतकयंानी मागणी करताच या सभेमये बसलेया ेशतकयंावर
पोलसंानी बेदम लाठमार कन यंाना फरफटत सभा ृगहाबाहेर काढले हे ह खरे आहे
काय,
(३) असयास,  या लाठ हयाबाबत शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात
येत  आहे,
(४) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) द.१०.८.२०१४ रोजी खडकेवाके ता.राहता येथे तकालन
ुमयमंी यंाची सभा ुस होया ूपव नळवं ेड पाटपाणी कृती समतीया का यकयानी

नळवं ेड धरणाचे पाणी आहाला मळालेच पाहजे नाहतर सभा होऊ देणार नाह,
अशी घोषणाबाजी केल होती.
(२) हे खरे नाह, उपरोत संगाया वेळी शंात ेतया मागाने ५ लोकंानी तनधी
वपात आयास ुमयमंी यंाची भेट घा ूलन दे ूव असे यंाना समजा ूवन संागयात
आले. तथाप, ेत एकयाया मनिथतीत नह ेत व ेत इतरंाना चथावनी देऊ लागले.
तसेच यंानी अचानक ुखया फेकून पोलसंाना धका ुबक करयास ुसवात केल.
यावेळी चगरा चगर होऊन ुद घटना घडू नये ह ूणन यंाना तायात घेयाचा यन
केला असता यंानी तकार केया ुमळे पोलसंानी सौय बळाचा वापर कन संबंधताना
तायात घेतले.
(३) व (४) न उावत नाह.
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-----------------

ुधळे ता ुलयात (िज. ुधळे) महामा गंाधी राय
रोजगार हमी योजनेत झालेला ैगरयवहार

(२१) *  २३७   ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) ुधळे (िज. ुधळे) ता ुलयात महामा गंाधी राय रोजगार हमी योजनेत नकल म ूजर
संया दाख ूवन खोटे दतऐवज तयार कन रोहयोत म ुजरंाची खोया नावंाची याद
बन ूवन ैगरयवहार केला असयाचे दनंाक 4 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास
नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत करणी 5 जणंावर ुगहा दाखल करयात आला अ ूसन यंाचेवर
शासनाने काय कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास ,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) सदर करणी जबाबदार असलेया ामरोजगार सेवक, दोन तकालन ामसेवक
व दोन तकालन सरपंच यंाचे वद ुग.र. ंन. २९८ अवये फौजदार ुगहा दाखल
करयात आला आहे. तसेच संबंधत जबाबदार दोह ामसेवक यंाना नलंबत करयात
आले अ ूसन, यंाया वद वभागीय चौकशी तावत करयात आल आहे.
(३) न उावत नाह.

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

तळ, ूपणा व रहानाळ (ता.कंवडी, िज.ठाणे) भागातील गोदामात
अ ैवधरया रासायनक य पदाथाचा साठा असयाबाबत

(२२) *  २९०५   ी.शंाताराम मोरे (भवंडी ामीण) :   समाननीय पयावरण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) भवंडी (िज. ठाणे) ता ुलयातील तळ, ूपणा व रहानाळ भागातील गोदामात अ ैवधरया
रासायनक य पदाथाचा साठा असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा या दरयान
नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, हे रसायन पदा थ अतशय घातक असयाने अनेक वेळा आगी
लागयाया घटना घडया आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, संबंधत वे ेत या रायायनक पदाथाचा काळाबाजार करत अ ूसन
यामये व शासन व संबंधत शासनातील अधकार यंाचे संगनमत अ ूसन याक ेड
ुद ल करत आहेत, हे ह खरे आहे काय,

(4) असयास, सदर करणी शासनाने  कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची  कारणे काय  आहेत ?

ी. रामदास कदम : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) अशी एक घटना द.३/४/२०१४ रोजी ूपणा, ता.भवंडी येथील जय ीराम कंप ंउड
या ठकाणी घडयाने सहायक पोलस आ ुयत, ुगहे शाखा, ठाणे शहर यंानी यंाया
अहवालात न ूमद केले आहे.
(३) पोलस आ ुयकत, ठाणे यंाया अहवाला ुनसार हे खरे नाह.
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(४)  ुतत करणी महारा  ूदषण न ंयण मंडळामा फत द.१८/११/२०१४ रोजी
केलेया पाहणी ंअती नखल वेअर हाऊसमये अशाीय पदतीने रासायनक पदाधाची
साठव ूणक केयाचे आढळयाने संबंधत गोडा ूवनधारकास सत ताकद देयात आल
आहे.
      सदर करणी, आग लागयाया घटनेसंदभात संबंधत दोषीना अटक करयाची
कारवाई पोलस आ ुयत, ठाणे यंाचेमा फत करयात आल अ ूसन आरोपीवद
यायालयात दोषारोप प दाखल करयात आले अ ूसन करण सय:िथतीत
यायवट असयाने यंाया अहवालात न ूमद करयात आले आहे.
(५)न उावत नाह.

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

ुमंबई उपनगरात महवाची त ैजवके व औषधीयंाचा होत असलेला ुतटवडा

(२३) *  २६३७   ी.अ ूब आजमी (मान ूख द शवाजीनगर) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई उपनगर िजयातील शवाजी नगर मान ुख दया नागर भागात साथीया
  रोगाचे ाबय वाढया ुमळे ेतथील नागरकंाना तातडीने काह महवाची त ैजवके व
औषधे उपलध कन देयाबाबतची मागणी ेतथील नागरकंानी मा. ुमयमंी, मा.मंी
(सा वजनक आरोय), महासंचालक, (आरोयसेवा), महासंचालक, (आरोयसेवा ुमंबई
मंडळ), ुमय आरोय अधकार ( ृबह ुमंबई महानगरपालका आरोयसेवा) औषधीये
न ंयणालयाक ेड, ुमंबई उपन ंयक औषधीये न ंयणालय, ुमंबई व ुमंबई उपनगर
िजहा यंायाक ेड माहे नो हबर, 2014 मये वा या ुसमारास केल आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) ुमंबई शहरामये साथीया आजारंाचे माण वाढले असले तरह काह महवाची
त ैजवके व  औषधंाचा मोया माणात ुतटवडा नमाण झाला अ ूसन यातील काह
  औषधे वेयंाकडून चया कंमतीने वकल जात असयाचे माहे नो हबर, 2014
मये वा दरयान नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपरोत करणी कोणती का यवाह  करयात आल वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची स वसाधारण कारणे कोणती ?

ी. दे व फडणवीस : (१) ुमंबई उपनगर िजयातील शवाजीनगर मान ुख दया
नागर भागात साथीया रोगाचे ाबय वाढया ुमळे ेतथील नागरकंाना तातडीने
काह महवाची त ैजवके व औषधे उपलध कन देयाबाबतचे मागणीप नगर
वकास वभागाक ेड तसेच ृबह ुमंबई महानगरपालकेया का यकार आरोय अधकार,
सा वजनक आरोय खायामये माहे नो हबर २०१४ मये ात झालेले नाह.
(२) काह महवाची त ैजवके व औषधंाचा मोया माणात ुतटवडा नमाण झाला
हे खरे नाह.
       ुयमन अल ुयमन (Human Albumin) २०% आय.पी. या औषधाची
वेयाकडून चया कंमतीने व केयाचे माहे नो हबर २०१४ मये आढळून आले
हे खरे आहे. मे. नेसस लाईफकेअर  ा. ल. या औषध व पेढने हेमाब  ुयमन
अल ुयमन (Hemalb Human Albumin 20% I.P.)  हे औषध एमआरपी कंमतीपेा
जात कंमतीत वकयाचे आढळले.
(३) व (४) औषध वेता मे. नेसस लाईफकेअर ा.ल. या पेढचे परवाने र करयात
आले अ ूसन, औषध नरकाचा तपास तातडीने ूप ण कन सदर वेयावद
यायालयात खटला दाखल करयात येणार आहे.

-----------------
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कोहा ूपर शहरा ूतन वाहणारे ज ंयती व ुदधाळी नायातील
 ुदषीत पायावर या कन नदत सोडयाबाबत

(२४) *  २०७७   ी.चंदप नरके (करवीर), ी.उहास पाटल (शरोळ), डॉ. ुसिजत
मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर उतर) :   समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) कोहा ूपर शहरा ूतन संाडपाणी वाहणारे ज ंयती व ुदधाळी नाले अड ूवन यातील
 ुदषत पायावर या कन नदत सोडणे गरजेचे अ ूसन. यातील पाणी, संाडपाणी
या काक ेड नेऊन का कनच नदत सोडयाचे आदेश शासनाने आण  ुदषण
न ंयण मंडळाने महानगरपालकेला दले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(2) असयास, हा आदेश धायावर बस ूवन महानगरपालकेची ंयणा  ुदषत पाणी थेट
नदमये सोडत असयाचे माहे ऑटोबर, 2014 मये वा या ुसमारास नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, चंड ुद गधी ुयत काळे पाणी थेट पंचगंगा नदवरल नळ पाणी
ुपरवठा योजनाम ूधन कोहा ूपर, शरोल, इचलकरंजी या शहरातील लोकंाना पयासाठ

वापरयाने लोकंाचे आरोय ूप णपणे धोयात आले आहे, हे खरे आहे का,
(4) असयास, संबंधतंावर शासनाने कोणती कारवाई केल, कंवा करयात येणार आहे?

ी. दे व फडणवीस : १) होय
२) कोहा ूपर शहरातील ज ंयती नाला येथे बंधारा बंाधयात आला अ ूसन यामये फया
टाकून नायामधील पाणी अडवले जा ेत, हे संाडपाणी पंपीगवारे संाडपाणी या
कात सोडले जा ेत. पावसायाया कालावधीत नद व नायाला ुपर येत असयाने या

येची आवयकता नस ेत. पावसाया ंनतर ऑटोबर-नो हबर महयात ह या
ुपहा ुस करयात ये ेत.

     राय नद संव धन योज नत गत ज ंयती नाला येथे नवीन पंप बसवणे
पावसाया ुमळे शय झाले नाह. पावसाळा संपया ंनतर द.२९ ऑटोबर, २०१४ रोजी
या नायावर दोन पंप बसवयात आले व वरत पंपंीग ुस करयात आले. या ुमळे
चा ूल वष द.२९ ऑटोबर ूपव ज ंयती नाया ूतन संाडपाणी वाहत हो ेत. मा या
दरयान संाडपायावर ल ंचग पावडरचा वापर करयात येत होता.
     ुसव ण ज ंयती नगरोथान योज नत गत ुदधाळी नायाम ूधन वाहणा-या संाडपायावर
या करयासाठ संाडपाणी या कं बंाधयाचे काम गतीपथावर आहे. हे काम
ऑटोबर, २०१५ प यत ुप ण होणे अपेत आहे. दरयान या नायाम ूधन वाहणा-
या संाडपायावर  ुदषण महामंडळाया ुसचनंा ुनसार कचा बंधारा बंाधणे, कलोरनचा
डोस देणे, काह माणात संाडपायाचा वार ेशतीसाठ करणे, इयाद उपाययोजना
करयात येत आहेत.
३) व (४) सदर बाबीया अ ुनषंगाने वभागीय आ ुयत, ुपणे यंाना तपासणी कन
याबाबतचा व ुतिथतीद शक अहवाल शासनास सादर करयाबाबत ूसचत करयात
आले आहे.

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

नेवाळे नाका परसरात ( िज.ठाणे )येथे वत घरे देयाचे आमष
दाख ूवन आकृत बंाधकाम यवसायीकंानी गर ूजंची फसव ूणक केयाबाबत
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(२५) *  ९८४   ी.अनल कदम (नफाड), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व),
ी. ुसभाष भोईर (कयाण ामीण), ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) नेवाळे नाका परसरात (िज.ठाणे )येथे वत घरे देयाचे आमष दाख ूवन आकृत
बडरया तीन बंाधकाम यावसायीकंानी तबल 820 गर ूज लोकंाची ुसमारे 25 कोट
पये घेऊन फसव ूणक केयाची बाब माहे नो हबर, 2014 वा यादरयान  नद शनास
आयाने याबाबतचा ुगहा महामा फुले पोलस टेशन, कयाण मये नदवयात
आला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी शासनाने  चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार संबधत वकासकावर कोणती
कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास होणाया वलंबाची कारणे काय?

ी. दे व फडणवीस : (१) व (२) होय.
(३) कयाण येथील आकृती बड स ॲड ेडहप स आण अय एका  बंाधकाम कंपनीने
मौजे नेवाळे, ता. ंअबरनाथ, िज.ठाणे येथील स ह ंन.८२/६ व अितवात नसलेला स ह
ंन.९८/३ या जागेवर चाळीत घर बुा ुधन देतो असे संा ुगन फयाद व इतर ९३९ सादार

यंायाकडून वेळोवेळी घराया ुबकंगसाठ चेकवारे व रोख रकमेवारे एकूण १५.७८
कोट पयंाची आ थक फाव ूणक केयाबाबत महामा फुले चौक पोलस टेशन, कयाण
येथे ुगहा रिज. ंन. ७७८/१४ भादंवसं कलम - ४२०, ४०६, ४४७, ४६५, ४६५, ४६७, ४६८,
४७१, ३४ अवये १५ यती वद ुगहा नद करयात आला आहे.
     उत न ूमद ुगयंाया तपासामये सदरची जमीन संरण मंालय, भारत
सरकाया मालकची असयाचे नपन झाले आहे,
     सदर ुगयंाचे तपासकामी आकृती बड स ॲड ेडहलप स यंाची दोन कायालयाचे
पंचनामा कन सल करयात आलेल आहेत, तसेच ुगयाचे अ ुनषंगाने अप ुयत
कागदप े देखील जत करयात अलेल आहेत. तसेच आरोपीतंाचे नावे असलेले बँक
खाती फौजदार या संहता कायदा कलम १०२ माणे गोठवयात आले अ ूसन
एका आरोपीला अटक करयात आल आहे.
(४) न उ भवत नाह.

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

ुतमसर ता ुलयातील ुपरत गावंाचे ुपन वसन करणेबाबत

(२६) *  ३५२१   ी.चरण वाघमारे ( ुतमसर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रगेपार, बपेरा, ुसकळी नकुल, गडीटोला देवरदेव, पपर ुचह तामसवाडी, वंागी,
पंजरा (ता. ुतमसर, िज.भंडारा) या ुपरत गावाचे ुपन वसन करयास वलंब होत आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ुपरत गावंाचे ुपन वसन करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(3) असयास, ुपन वसनाया अभावी ुपरबाधीत गावातील नागरकंाना जीवीत व वत
हानीचा फटका सहन करावा लागतो, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, ुपन वसनाया येस वलंब होत असयाने ुपरबाधीत नागरकंामये
असंतोष पसरला आहे, हे खरे आहे काय,
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(5) असयास, शासनाने ुपरत गावंाचे ुपन वसन करयासाठ कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे,
(6) अयापप यत उपाययोजना  केल नसयास वलंबाची कारणे काय ?

ी. दे व फडणवीस : १) ंअशत: खरे आहे
२) ुपरबाधत गावंाबाबत सन २०११ मये केलेया ुपररेषाया स वणामये ूपरत
ाधाय मातील १२ गावामये नया रे ेषया ंआत घरे नसया ुमळे ुपन वसनाची
का यवाह करयात आलेल नाह. मा बावनथडी नदया बदलया पाा ुमळे व
नदया ुपराने नदकाठ खचत असयाने बपेरा या गंावातील ुपरतंाना होऊ शकणारा
संभाय धोका लात घेऊन ुपन वसनासंदभात ताव सादर करयात येऊन ुपरत
ूपन वसनतं गत मौजा बपेरा येथील बाधत १२५ ुपरतंाकरता घरकुलाचे बंाधकाम

करयात आलेले आहे.
३) सदर गावात ुपरा ुमळे िजवीत हानी झालेल नाह. अत ृवट काळातील नदला आलेया
ुपराया पाया ुमळे बाधीत कु ूटंबाना ताकाळ ुसरत ठकाणी हलवयात ये ूवन पा

लाभायाना ताकाळ शासकय अ ुनेय मदत वाटप करयात ये ेत. तसेच ेशतपकंाया
ुनकसानी साठ पा ेशतकयंाना शासन न णयामाणे मदत वाटप करयात ये ेत.

४)५) व ६)
     सन २०११ मये ूपररेषाया फेर आखणी ुनसार सदर गावातील घरे नया पयंात
येत नाहत. मौजे रगेपार या गावातील ११ कु ूटंबाया ुपन वसनाची बाब वचाराधीन आहे.

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

ूभम, परंाडा, वाशी ता ुलयातील (िज.उमानाबाद) महारा राय व ुयत
मंडळ कंपनीया ना ुदत ासफॉ मरची ताकाळ ुदती करणेबाबत

(२७) *  ३९०४   ी.राहुल मोटे (परंाडा) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) ूभम, परंाडा, वाशी ता ुलयासाठ (िज.उमानाबाद) महारा राय व ुयत
मंडळ कंपनीकडून वॉरटसह दलेले ासफा मर सय:िथतीत ना ुदत झाले अ ूसन
यासंदभात तार देऊनह अयाप ुदत करयात आले नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याबाबत शासनामा फत चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार ासफॉ मर ुदत कन
देणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) हे ंअशत: खरे आहे.
     ूभम, परंाडा, वाशी ता ुलयामये ववध योजने ंअत गत उभारलेया दनंाक
०१.०४.२०१४ ेत आजप यत ४९ रोह े हमी कालावधीमये ना ुदत झालेले आहेत.
परं ुत सदरल रोह माहवतरणकडील उपलध रोहाम ूधन ताबडतोब बद ूलन देयात
आले आहे.
(२) होय.
(३) सदरल ना ुदत रोह े हमी कालावधीतील असयाने ेत वना ुमय ुदत कन
देयाया ुसचना संबंधत कंाटदारंास देयात आया आहेत. वहत कालावधीत रोह
ुदत कन न मळायास सदर रोह कंाटदाराया जोखमीवर ुदसयाकडून ुदत

कन घेयात येईल.
(४)  न उावत नाह.

-----------------
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पालघर िजहयातील राजीव गंाधी आरोय योजनेपा ूसन लाभाथ वंचीत असयाबाबत

(२८) *  १९१८   ी.वलास तरे (बोईसर), ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा) :
   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(१) रायात १ लाख पयंापेा कमी उपन असलेया लोकंाना चंागल आरोयसेवा
मळावी यासाठ शासनाने राजीव गंाधी जीवनदायी आरोय योजना ुस केलेल
असतानाह  ठाणे व पालघर िजहयातील २० लाख ३६ हजार २८३ गोरगरब लाभाथ
अ ूजनह या योजनेपा ूसन वंचत राहले आहेत,  हे खरे आहे काय,
(२) असयास, शासनाने इ ुशरस कंपनीक ेड या ूपवच सवाचा कोटयवधी पयंाचा वमा
आधीच भरला अ ूसन यासंदभात राजीव गंाधी जीवनदायी आरोय योजना सोसायट व
इ ुशरस कंपनी यंायात झालेया करारा ुनसार 20 लाख जणंाचे इ ुशरसचे सं ूप ण
ैपसे भनह यात केवळ १६ हजार ६४ जणंाचीच नदणी झालेल असया ुमळे ठाणे

व पालघर िजहयात शासकय आरोय योजना अयशवी   झायाचे द ूसन आले
आहे, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास ,याकरणी  चौकशी करयात आल आहे काय,
(४) असयास, चौकशीत काय आढळून आले  व या ुनसार जीवनदायी आरोय योजनेचा
लाभ वनावलंब उपलध होयाया टने शासनाने कोणती उपाययोजना केल  वा
करयात येत आहे ?

डॉ. दपक सावंत : १) हे खरे नाह,
     ठाणे व पालघर िजयात .१ लाखाप यत उपन असलेले एकूण २०,५२,३४७
एवढे लाभाथ अ ूसन यंाया वमा भरयात आला आहे.
२) राजीव गंाधी जीवनदायी आरोय योजनेया ुदसया टयात ठाणे व पालघर
िजयाचा समावेश करयात आला अ ूसन वमा कंपनीस एकूण २०,५२,३४७ लाभायाचा
वमा भरला आहे. या दोन िजयात मायताात णालया ूतन एकूण २४,५११ णंानी
नदणी झाल अ ूसन १६,२९० णंाना उपचारासाठ मं ूजर मळाल आहे. या ैपक
१५,६४१ णंानी शया व उपचाराला लाभ घेतला आहे. ठाणे-पालघर िजया ूतन
ण दाखल करयास व नदणी करयास नकार देणे या संबंधात ववध मायमा ूतन
दोन तार ात झाया अ ूसन यंाचे नवारणह करयात आले आहे.
३) न उ भवत नाह.
४) न उ भवत नाह.

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

तीथे ंऔढा नागनाथ िज. ंहगोल येथील ामीण णालयातील ुसवधंाबाबत

(२९) *  १४६   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम
ेशख (मालाड पिचम), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ीमती न मला गावत (इगत ूपर) :

   समाननीय सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1)तीथे ंऔढा नागनाथ  िज. ंहगोल  येथील ामीण णालयात एसरे मशीन,
ईसीजी मशीन,रतपेढ,वतं वीज ंयणा,पाणी ुपरवठा इ. ुसवधा नसयाचे माहे
ऑटोबर,2014 मये वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, उत णालयाची ुदरावथा ुदर कन ुससज णालय करयासाठ
  कोणया उपाययोजना करयात आया वा येत  आहेत,
(3)  नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : (1) हे खरे नाह.
      ामीण णालय, औढा नागनाथ येथे एस-रे मशीन, इसीजी मशीन, वतं
वज ंयणा पाणी ुपरवठा या ुसवधा उपलध आहेत. या गणालयात रतपेढ मं ुजर
नाह. येथील -करण तंाचे पद रत असयाने णंाना िजहा णालय,  ंहगोल
येथे संद भत करयात ये ेत. सदर रत पद भरयाबाबतची  का यवाह िजहा शय
चकसक,  ंहगोल व उपसंचालक, आरोय सेवा, औरंगाबाद यंायातरावर ुस आहे.
(2) व (3)  उावत नाह.

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

शाहूवाडी ता ुलयातील (िज.कोहा ूपर) ेशतीपंपाना वीज कनेशन मळयाबाबत

(३०) *  १५०९   ी.सयजीत पाटल-सडकर (शाहूवाडी) :   समाननीय ऊजा मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) .शाहूवाडी ता ुलयातील ( िज.कोहा ूपर) येथील 297 वीज ाहकंानी ेशतीपंपाचे
कनेशन मळावे ह ूणन महावतरण कंपनीक ेड रकम भरलेल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर ाहकंाना  दोन वषा ंनतर कनेशन दले जाईल अशा कारची
प े महावतरणने दलेल आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर कनेशन देणेसाठ आवयक असलेले जादा वजेचे खंाब, डबल
सकट, नवीन ासफॉ मर इयाद कामे ूप ण करणेसाठ महावतरण कंपनीक ेड आ थक
तर ुतद नाह, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, सदर कामे ताकाळ ुस करयासाठ शासनाने कोणती का यवाह केल
वा करयात येत आहे
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) हे ंअशत: खरे आहे, शाहूवाडी ता ुलयातील (िज.कोहा ूपर)
येथील २३४ वजाहकंानी ेशतीपंपाचे कनेशन मळावे ह ूणन महावतरण कंपनीक ेड
रकम भरलेल आहे.
(२) व (३) हे खरे नाह.
(४) ेशती पंपाया नवीन वीज जोडणीसाठ ैपसे भन लंबीत असणाया ेशतकयंासाठ
जादा वजेचे खंाब, नवीन ासफॉ मर इयाद कामे महावतरणया इा-२ या
योजने ूतन करणेत येत आहेत.
(५) न उावत नाह.

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

काशा-बॅरेज उपसा जल ंसचन योजना
(ता.िज. ंन ूदरबार) या योजनेचे काम बंद असयाबाबत

(३१) *  ८१७   ी.जयकुमार रावल ( ंशदखेडा) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
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(१) काशा-बॅरेज उपसा जल ंसचन योजना (ता.िज. ंन ूदरबार) या योजनेला सन १९९९
मये मं ूजर देयात आया ंनतर तचे काम दोन वषा ूपव ुस करयात आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत योजने ुमळे ंन ुदरबार, सा आण  ंशदखेडा ता ुलयातील हजारो
हेटर जमनीला  ंसचनाचा व पयाया पायाचा लाभ होणार आहे, हेह  खरे आहे काय,
(३) असयास, उत योजनेचे काम गेया व षभरापा ुसन नधीअभावी बंद आहे, हे
खरे आहे काय,
(४) असयास, या महवाकंाी योजनेला नधी देयाबाबत शासनाने काय का यवाह
केल आहे वा करयात येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) होय,
(2) शासकय मायता कप अहवाला ुनसार खालल माणे े ओलता खाल
येणार आहे.
िजहा ुधळे - ता. सा - १९४८ हेटर
िजहा ुधळे - ता.  ंशदखेडा - १७०८ हेटर
िजहा ंन ुदरबार - ता. ंन ुदरबार - ३४२९ हेटर
                                    एकूण - ७०८५
(3) व (4) नाह.
     योजनेस सन - २०१४-१५ आ थक वषाकरता .८.३५७० कोटचा तर ूतद करयात
आल आहे.
(5) न उावत नाह.

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

संकेतथळाया मायमा ूतन नोकरचे लोभन दाख ूवन एका
नायजेरयन यतीने अनेकंाची फसव ूणक केयाबाबत.

(३२) *  ४०७२   ी.न र पवार (कयाण पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ओएलएस डॉट कॉम ह ऑनलाईन खरेद - वसाठ सद असलेले संकेतथळ
मा या संकेतथळाया मायमा ूतन नोकरचे लोभन दाख ूवन एका नायजेरयन
यतीने अनेकंाना 16 लाखंाहून अधक रकमेचा गंडा घातयाचा कार आ थक ुगहे
शाखेया पथकाने नद शनास आणला आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर करणाचा तपास करयात आला आहे काय, या ुनसार
फसव ूणकसबंधी ुगहेगारंावर कोणती कारवाई करयात आल आहे वा येत आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. दे व फडणवीस : (1) व (2) होय.
     दनंाक २६.९.२०१४ रोजी फयाद नामे ी. अभलाश भाकर ुतील यंाचे
तारवन बंाा कुला कॉपलेय पोलस ठाणे, ुमंबई येथे ुग.र.. १८४/१४, कलम
४२०,४६५,४६८,४७१,१२० (ब) भादंव अवये पये ३६,२५०/- फसव ूणक केलेबाबतचा ुगहा
नद करयात आला. सदर ुगहयाचा ुपढल तपासामये सदर ुगयाचा ुपढल तपास
आ थक ुगहे शाखा, क-४ ुमंबई येथे ुग.र. ८५/१४, कलम ४२०,४६५,४६८,४७१,१२० (ब)
भादंव अवये सया चा ूल अ ूसन अयापपावेतो केलेया तपासामये सदर ुगयात
वापरलेले बँक खायामये एकूण पये ४२,३७,४९१/- इतया रकमेची फसव ूणक
झायाचे उघड झाले आहे.
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      सदर ुगयामधील आरोपी हा नायजेरअन नागरक अ ूसन यास दनंाक
१३.१०.२०१४ रोजी अटक करयात आल आहे. तो सया यायालयीन कोठडीत अ ूसन
याचेवद ात ुपराया अवये मा. यायालयात दोषारोपप दाखल करयात येत
आहे.
(3) न उावत नाह.

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

कोकण म कटाईल बँकेया संगमेवर शाखेत
पावणेतीन कोटचा झालेला सोनेतारण ैगरयवहार.

(३३) *  १७०८   ी.बळीराम सरसकर (बाळा ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कोकण म कटाईल बँकेया संगमेवर शाखेत पावणेतीन कोट पयंाचा सोनेतारण
ैगरयवहार झायाचे  द.16 नो हबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले

आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास,या करणी शासनाने  चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीचे नक ष काय आहे व याअ ुनषंगाने याकरणी दोषी
असलेयंावर शासनाने कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) व (2) होय.
(3) करणी संगमेवर पोलस टेशन येथे दनंाक ४.१०.२०१४ रोजी ुग.र.कं. ७५/२०१४
भा.दं.व.सं. कलम ४२०,४०८,४६५,४६७,४६८,४७१,३४ माणे ुगहा दाखल करयात
आलेला आहे.
      सदर ुगयाकरणी एकूण ३९ आरोपंी ैपक ३१ आरोपंीना अटक करयात
आल अ ूसन, ७ आरोपीना अटक करणे बाक आहे. एका आरोपीचा ृम ूय झालेला आहे.
ुगयाचा ुपढल तपास चा ूल आहे.

(4) न उावत नाह.
-----------------

-जालना येथील ल ुघपाटबंधारे वभागातील शाखा अभ ंयता, व उप
वभागीय अभ ंययंानी बेहशोबी संपती जमा कन केलेला ैगरवहार.

(३४) *  ३१५१   ी.मोहन फड (पाथर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) जालना येथील ल ुघपाटबंधारे वभागातील शाखा अभ ंयता व उप वभागीय
अभ ंययंास लाच ुलचपत तबंध वभागाने ैगरयवहार कन अडीच कोटची बेहशोबी
संपती जमा केयाकरणी माहे मे, 2014 मये वा यादरयान  अटक केल, हे
खरे आहे काय,
(2)  तसेच पाटबंधारे वभागामा फत संबंधत लाचखोर अभ ंययाया का यकाळात
झालेया इतर कामाया ैगरयवहाराबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, या  उपरोत करणी संबंधत लाचखोर अभ ंययावर कोणती कारवाई
करयात आल वा  येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत.
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ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) ी. यादव, का यकार अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे (जल संधारण वभाग), जालना यंानी
सन २००६ मं २०१० या कालावधीत मानव वकास मशन ंअत गत परभणी िजयातील
िजं ूतर व पालम ता ुलयात बंाधयात आलेया स मट नाला बंाध व जलबंाध या
कामामये एकूण पये ४४,२७१/- एवढे अत दान केयाचे नद शनास आया ुमळे
यंाचेवद म.ना.से (शत व अपील) नयम,१९७९ खाल वभागीय चौकशी ुस
करयात आल आहे.
(3) व (4) लोकतनधंीनी मा. लोक आ ुयत, महारा राय यंाजक ेड दनंाक ८
ूजन, २०१० रोजी केलेया तारबाबत लाच ूलचपत तबंधक वभागामा फत चौकशी

करयात आल. सदर चौकशी ंअती खालल चार अधका-यंावद लाच ूलचपत
तबंधक अधनयम, १९८८ चे कलम १३(१) (ड) सह १३(२) व भा.दं.व. कलम ४६७,
४६८,४७१,१०९,४०९,३४,१२०(ब) अवये पोलस टेशन बदना ूपर येथे ुग.र. ंन.९१/१४ व
पोलस टेशन ट ूभण येथे ुग.र. ंन.३६/१४ दाखल करयात आला आहे.
१. ी र ुघवीर गणपतराव यादव, का यकार अ ंभयता ल ुघ पाटबंधारे वभाग, औरंगाबाद
२. ी भाकर काशनाथ जाधव, ताकालन उप वभागीय अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे
वभाग औरगंाबाद,
३. ी. ीनवास बालाजी काळे, तकालन शाखा अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे (जलसंधारण)
उप-परभणी, जालना ल ुघ पाटबंधारे ंअत गत.
४. ी. रामेवर ंअबादास कोर ेड, तकालन शाखा अभ ंयता, ल ुघ पाटबंधारे वभाग,
औरगंाबाद.
      उपरोत चारह आरोपंीना द. २.५.२०१४ रोजी अटक करयात आल होती ेत सया
जामनावर आहेत. ुगयात न ूमद आरोपीया राह ेत घराची झडती घे ूवन मालम ेतची
चौकशी केल असता अ ुनमंाक 2 व 3 येथील आरोपीबाबत ात ोतापेा अधक
अपसंपदा नपन झायाने यंाचेवद लाच ुलचपत तबंधक अधनयम, १९८८
चे कलम ७.१३ (१) (ई) सह १३(२) व भा.दं.व. कलम १०९ अवये पोलस टेशन,
ुम ुकंदवाडी, औरंगाबाद शहर येथे अ ुनमे ुग.र. ंन. ३०४०/२०१४ व ुग.र ंन. ३०३९/२०१४

दाखल करयात आले आहे.
      याचमाणे न ूमद ुगयातील आरोपी ी. यादरव ी. कोर ेड व ी. काळे
यंाना द.२८.५.२०१४ या आदेशावये ुप वली भावाने अटक केयाया दनंाकापा ूसन
(द.२.५.२०१४) शासन सेवे ूतन नलंबत करयात आले आहे. संबंधत आधका-यंावद
यायालयात अभयोग दाखल करयास सम ाधकार यंाची मायता देयाबाबतचा
ताव जलसंपदा वभागाया तरावर वचारधीन आहे.

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

डबवल (ठाणे) येथील औयोगक वभागातील  ुदषत पाणी
टँकरदारे भोपर या नायात सोडयात येत असयाबाबत

(३५) *  ९६८   ी. ुसनल राऊत (वोळी) :   समाननीय पयावरण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) डबवल (ठाणे) येथील औयोगक वभागातील  ुदषत पाणी टँकरदारे भोपर या
नायात सोडयात येत असयाने परसरातील नागरकंाचे आरोय धोयात येत आहे,
या संदभात तार केयास टँकरमाफया परसरातील नागरकंाना व  ूदषण न ंयण
मंडळाया अधका-यंाना ास देत  असयाचे  कार माहे स टबर, २०१४ मये वा
यादरयान  नद शनास  आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, भोपर नायात सोडयात येत असलेले ुदषत पाणी रोखयाबाबत तसेच
टँकरमाफयावर  कारवाई करयाबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात
येत आहे,
(३)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. रामदास कदम : (१) डबवल (ठाणे) येथील औयोगक वभागातील  ुदषत पाणी
टँकरवारे भोपर या नायात सोडयात येत असयाने परसरातील नागरकंाचे आरोय
धोयात येत आहे. या संदभात तार केयास टँकरमाफया परसरातील नागरकंाना
व  ुदषण न ंयण मंडळाया अधका-यंाना ास देत असयाचे कार नद शनास आले
नसयाने हे खरे नाह.
(२) डबवल औयोगक वसाहतीतील वनायाकृत संाडपाणी थेट भोपर नायात
सोडयात येत नाह.
     डबवल औयोगक वसाहतीतील सामाईक संाडपाणी या ंयणेवारे
या केलेले औयोगक संाडपाणी महारा औयोगक वकास महामंडळाया बंदत
नलकेवारे ंखबाळपाडा नाला व भोपर नायावारे उहास खाडीत सोडयात ये ेत.
तथाप, औयोगक वसाहतीया बाहेरल औयोगक संाडपाणी अनधकृतपणे भोपर
नायामये सोडयाया घटनेचा तपास करयासाठ पोलस उप आ ुयत, कयाण
वभाग यंाना महारा  ूदषण न ंंयण मंडळामा फत कळवयात आले आहे.
(३) न उ भवत नाह.

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

ुमंबई येथील वीरमाता िजजाबाई भोसले उयानात (राणीचा बाग) प ुशपयंाची
मागील 16 वषापा ूसन बेकायदा व करयात येत असयाबाबत

(३६) *  ६९   ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण), ीमती न मला गावत (इगत ूपर),
ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा
करतील काय :-
(1) ुमंबई येथील वीरमाता िजजाबाई भोसले उयानात (राणीचा बाग) प ुशपयंाची
मागील 16 वषापा ूसन बेकायदा व करयात येत असतानाह संबंधत वभागाचे
याक ेड ुद ल होत असयाचे  माहे ऑटोबर, 2014 मये वा या ुसमारास नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार प ुशपयंाची बेकायदा होत
असलेल व वरत थंाबवयाबाबत तसेच प ुशपयंाची होत असलेया बेकायदा
वक ेड ुद ल करयाया संबंधत वभागावर कारवाई करयाबाबत शासनाने कोणती
का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (१) ुमंबई येथील वीरमाता िजजाबाई भोसले उयान व
ाणसंहालयात (राणीचा बाग) प ुशपयंाची मागील १६ वषापा ूसन बेकायदा व
करयात ये ेत, हे खरे नाह. तथाप याबाबत द. ८ ऑटोबर, २०१४ रोजी मायहेटस
चॅरटेबल ट व रस च सटर, नवी ुमंबई या संथेने कय ाणसंहालय ाधकरण,
नवी दल यंायाक ेड लेखी तार केल होती.
(२) कय ाणसंहालय ाधकरण, नवी दल यंाचेकडून द.१७ ऑटोबर,
२०१४ रोजी सदर तार संबंधात सखोल चौकशी करयाकरता डॉ.पी.सी.यागी,
(आय.एफ.एस.) ोफेसर एड ेडड ऑफ डपा ट मट, कॅटह ीडंीग एड झू मॅनेज मट
सेल, वाईड लाईफ ंइटट ूयट ऑफ ंइडया, देहरा ूदन व डॉ.ए.के.महोा, वाईड लाईफ
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वॉ डन, गािजयाबाद यंानी वीरमाता िजजाबाई भोसले उयान व ाणसंहालय येथे भेट
दल व यंानी ॲनमल इ हटर रिजटर, मागील २० वषातील ायंाया अदलाबदल
तावंाची कागदप े, जम- ुम ूय नदची रिजट स इयाद संबंधत दतावेजाची
तपासणी केल व सदर आरोपात काह तय नसयाचे मत द शत केले. या अ ुनषंगाने
यंानी सवतर अहवाल कय ाणसंहालय ाधकरण, नवी दल यंायाक ेड
सादर केला आहे.
(३) न उावत नाह.

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

सोला ूपर िजयातील येठ नागरकंाना
अन ूपणा योजनेचे धाय वतरत न केयाबाबत

(३७) *  ३००१   ी.गणपतराव देश ुमख (संागोले) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) सोला ूपर िजयातील येठ नागरकंाना गेया अनेक महयापा ूसन अन ूपणा
योजने मा फत मळणारे धाय वतरत केले नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याची कारणे आहेत,
(3) असयास, सदर धाय केहाप यत वतरत करयात येणार आहे,
(4) नसयास, वलंबाची स वसाधारण कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) हे खरे नाह.
     क शासनाने अयाप माहे एल, 2014 पा ूसनया कालावधीचे अन ूपणा
योजनेचे नयतन मं ूजर केलेले नाह. परं ूत क शासनाने माहे एल, 2014 मये माहे
ऑटोबर, 2013 ेत मा च, 2014 या कालावधीकरता मं ूजर केलेया अनधायाची
उचल कन व याआधीया कालावधीतील शलक अनधाय साठया ूतन माहे नो हबर,
2014 प यत अन ूपणा योजने ंअत ग सोला ूपर िजहातील पा लाभायाना अनधायाचे
वाटप केले आहे.
(2), (3) व (4) न उावत नाह.

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

ुमंबई महानगरपालकेया जी उतर वभागातील शाळंासाठ करयात
आलेया फळे खरेदत 40 लाखाचा ैगरयवहार झायाबाबत.

(३८) *  ४१२९   ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी) :   समाननीय
ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) ुमंबई महानगरपालकेया जी उतर वभागातील 33 शाळंासाठ फळे खरेद करयात
आलेया फळे खरेदत 40 लाखाचा ैगरयवहार करयात आयाचे माहे ऑटोबर,
2014 मये वा या ुसमारास नद शनास आला, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार या करणातील दोषंीवर
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप, कोणतीच कारवाई करयात आल, नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?
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ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह. ृबह ुमंबई महानगरपालकेया जी/उतर
वभागातील शाळंाकरता फळे खरेद करणी ैगरयवहार करयात आयाचे ऑटोबर,
२०१४ मये कंवा या ुसमारास नद शनास आलेले नाह.
      तथाप, सन २०१० मये महानगरपालका ुमय लेखा परक यंाया
लेखा आेपा ुनसार ुमंबई महानगरपालकेया स व वभागंातील शाळंामये बसवयात
आलेया हरया रंगाया काचेया फयंाया (ीन मॅनेटक बो ड) खरेद करणी
नयमा ुनसार ख च न झायाचे नद शनास आले.
(२) होय, ृबह ुमंबई महानगरपालकेमा फत चौकशी करयात आल आहे.
(३) व (४) चौकशी ंअती सदर करणात तय असयाचे नद शनास आले व सदर
करणी ृबह ुमंबई महानगरपालकेने खालल क मचायावद खायंात गत स वकष
चौकशी करयात येऊन यंाना ुपढलमाणे शा करयात आल आहे.
अ.     ी.दलप  ंचतापण श ुशपाल, ुमय लपक (लो.ट.म.स.णालय), तकालन
ुमय लपक (शण वभाग)

शा-    एक वा षक देय वेतनवाढ २ वषासाठ कायमवपी कमी करयात आल.
ब.     ी.आबासाहेब कृणाची जाधव, शणाधकार (सेवान ृवत)
शा-    ूमळ न ृवतीवेतन दोन वषासाठ . १०००/- ने कायमवपी कमी करयात
आले.
क.     ी.पंाडुरंग पा पाटल, उप शणाधकार (सेवान ृवत)
शा-    ूमळ न ृवतीवेतन दोन वषासाठ .५००/- ने कायमवपी कमी करयात
आले.
      ुतत करणी ृबह ुमंबई महानगरपालकेया अतरत आ ुयत (शहर) यंानी
दनंाक ३.३.२०१४ रोजी दलेया आदेशा ुनसार महापालकेया वत शाखेसंबंधी ाथमक
चौकशी या ुस आहे.

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

वाशी टेशनजवळया सेटर ३0 मधील ूभ ंखड सडकोने
कोणतीह जाहरात न देता रहेजा ेडहलप सला दयाबाबत

(३९) *  ४०५९   ी.बाळासाहेब ुमरकुटे (नेवासा) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)वाशी टेशनजवळील मोयाया ठकाणचे सेटर ३0 मधील ूभ ंखडाचे सडकोने
मेस स के.रहेजा ेडहलप सला ुसमारे 10 वषा ूपव केलेले वतरण ुमंबई हायकोटाने दनंाक
21 नो हबर, 2014 रोजी रबातल ठरवले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदरहू वतरण हे बेकायदा अ ूसन घटनाबाय आहे व ह मालमता
सहा महयंाया आत सडकोया तायात देयाचे आदेशह यायालयाने दले आहे,
हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, या ुनसार शासन उत ूभ ंखड तायात घेयाकरणी काय का यवाह
करत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1), (2) व (3) मा. उच यायालयाने नाधन करणी द.
21 नो हबर, 2014 रोजी यायालयात नकाल घोषत कन मे.के.रहेजा कॉपरेशन
ा.ल. यंाना सडकोकडून करयात आलेले ूभ ंखड वाटप बेकारयदेशीर ठरवले आहे.
सदर करणी मा. उच यायालयाने घोषत केलेया न णयाची त उपलध होताच
ुपढल का यवाह करयाचे सडको यंानी योिजले आहे. दरयान, या करणी मा. उच

यायालयाया द. २४/९/२०१४ रोजीया ंअतरम आदेशाया अ ुनषंगाने सडकोकडून
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का यवाह ुस अ ूसन मे.के.रहेजा कॉपरेशन ा.ल. यंाना द.११/११/२०१४ रोजी कारणे
दाखवा नोटस सडकोकडून बजावयात आल आहे.
(4) न उावत नाह.

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

ठाणे व पालघर िजयातील शरसाड- ंआबाडी रयाया ुदरावथेबाबत

(४०) *  २७३३   ी.तीज ठाकूर (नालासोपारा), ी.वलास तरे (बोईसर) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ठाणे व पालघर िजयातील शरसाड- ंआबाडी येथील  रयावन दररोज हजारो
वासी वास करत अ ूसन सदरहू रयावर जागोजागी व रयंाया ुद तफा मोठे ख ेड
पडलेले असया ुमळे ेतथे वारंवार अपघात होत आहे,हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर रयावर तसेच रयंाया ुद तफा असलेया खयापा ूसन
वायंाना संरण व ुसरा देयासाठ ेतथील लोकतनधंीनी तसेच ामथंानी
मागील 2 वषापा ूसन सातयाने मा.सा वजनक बंाधकाममंी, मा.पालकमंी, ठाणे िजहा,
िजहाधकार- ठाणे,  का यकार अभ ंयता,सा वजनक बंाधकाम वभाग यंायाक ेड लेखी
नवेदनावारे मागणी केल आहे ,हे ह खरेआहे काय,
(3) असयास, मागणी ुनषंगाने सदरहू ख ेड ुबज ूवन रयाचे मज ूबतीकरण, खडीकरण
व डंाबरकरण कन रता वाह ूतकस ुखला होयाया टने शासनाने कोणती का यवाह
केल आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) सदर रता बयाच ठकाणी सखल भागा ूतन जातो. या ुमळे
आ ूजबा ूजया डगराळ भागातील पावसाचे पाणी पावसायात रयावन जात अस ेत.
काह भागात अितवातील मोयंाकडून पायाचा नचरा योय रतीने होत नाह.
सया या रयावरल वाह ूतक वाढयाने तसेच अतभाराया वाह ूतक ुमळे पावसायात
अितवातील रयंावर काह ठकाणी ख ेड पडले हो ेत हे खरे आहे. मा सदर रयावर
वाह ूतक ुसिथतीत ठेवयासाठ अया खडयाची वेळोवेळी ुदती करयात आलेल
आहे.
(२) लोकतनधीकडून यासंदभात नवेदन शासनाक ेड ात झाले आहे.
(३) ुमंबई महानगर देश वकास ाधकरणाकडून शरसाड ेत ंअबाडी राय मा ग
. ४० या रयाची ुसधारणा गतपथावर अ ूसन सदर रयावर वाह ूतक ुसिथतीत
ठेवयासाठ ाधकरणामा फत काह ठकाणी खराब झालेया रयाची वेळोवेळी ुदती
करयात आलेल आहे व डंाबरकरणाचे काम ुस आहे.
(४) न उावत नाह.

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

आादवासी नागरकंाना शासनाया ंअयोदय
अन योजनेचा लाभ मळतनसयाबाबत

(४१) *  २०३६   ी.मंगेश कुडाळकर (कुला) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) आदवासी नागरकंाना ंअयोदय अन योजनेचे फायदे  मळाले न ूसन यासंदभातील
यायालयाया आदेशंाच अयाप पालन न झायाने ,अन आण नागर ुपरवठा
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खायाया सचवंाना माहे नो हबर, २०१४ या ुसमारास अवमानाची नोटस बजावल
आहे हे खरे आहे काय,
(२) तसेच आदवासंीची नावे ंअयोदय योजनेत नदवयासाठ मोहम उघडा, यंाया
शधापकंाची पडताळणी करयाचे काम रेशन  ुदकानदारंाना न देता सरकारने नवे
धेारण तयार करावे असे आदेशह ंखडपीठाने दले हे खरे आहे काय,
(३) असयास, या संदभात शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ?
(४) नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1)  क शासनाकडून रायास ात होत असलेले व या
अ ुनषंगाने राय शासनाने ववध योजना ंअत गत लाभायाकरता देयात येत असलेले
अनधायाचे नयतन, उचल व वाटप याबाबतची माहती शासनाया संकेतथळावर
द शत केल नसयाने सदर माहती वहत कालावधीत द शत केल नसयाने सदर
माहती वहत कालावधीत द शत न केयास अवमान याचका दाखल का करयात
येऊ नये याबाबतची कारणे दाखवा नोटस सचव, अन नागर ुपरवठा व ाहक संरण
वभाग यंाना माहे ऑटोबर, 2014 मये मा. उच यायालयाने दल होती. या
अ ुनषंगाने माहे नो हबर, 2014 मये सादर माहती शासनाया संकेतथळावर द शत
करयात आल आहे. मा. उच यायालयाने सदर माहती द शत करयात आल
असयाबाबत समाधान यत केले आहे.
(2) होय.
(3) मा. उच यायालय, ुमंबई यंाया आदेशास अ ुनसन शासन न णय द. १७ ुज ैल,
२०१३ अवये आदम आदवासीसह कोणताह पा लाभाथ ंअयोदय अन योजनेया
लाभापा ूसन वंचत राहणार नाह, याची दता घेयाचे आदेश देयात आले आहेत.
तसेच शासन परपक द. १७ ऑगट, २०१३ अवये वभागाया ेीय अधका-
यंानी शधापकंाची पडताळणी ह दता समती सदयंाया उपिथतीत करयाया
ूसचना देयात आया आहेत.

(4) न उावत नाह.
-----------------

नवी ुमंबई महानगरपालकेया हीतील गगन ुचंबी
इमारतीत अिनशमन ंयणा नसयाबाबत

(४२) *  ७१३   ी.मनोहर भोईर (उरण) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नवी ुमंबई महानगरपालकेया हीतील गगन ुचंबी इमारतीत अिनशमन ंयणा
बसवयात न आयाने तर काह ठकाणी देखभाल ुदती अभावी सदर ंयणा बंद
  असयाने अिनशमन ंयणा नसलेया इमारतीमये आगीची ुद घटना घडयास
मोठया माणावर ाणहानी होयाची शयता असयाने अशा इमारतीमये अिनशमन
ंयणा बसवयाबाबत नवी ुमंबई महानगर पालकेया अिनशमन वभागाकडून गेया

दोन वषात 450 इमारतंीया पदाधका-यंाना नोटसा पाठवयात आया असतानाह
अशा इमारतीया पदाधका-यंानी याची दखल न घेतयाने इमारतीत राहणा-या
रहवाशंाया िजवतास धोका नमाण झाला आहे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, लोकंाया िजवतंाची खबरदार न घेतलेया नवी ुमंबई अिनशमन
दलाया नोटसीची दखल न घेणाया इमारतंीया पदाधकंा-यावर कोणती कारवाई केल
आहे वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. दे व फडणवीस : (1) ंअशत: खरे आहे.
(2) व (3) या करणाची नवी ुमंबई महानगरपालकेकडून दखल घेयात आल अ ूसन
महारा आग तबंधक व जीव संरण उपाययोजना अधनयम, 2006 व  नयम
2009 मधील तर ूतद ुनसार का यवाह करयाकरता महानगरपालकेमा फत संबंधत
ेात नामन दशत अधका-यंाची न ुयती करयात आल आहे.
     एकंदर ४५० इमारती ैपक ४४१ इमारतंीमये अिनशमन ंयणा कायािवत करयात
आल अ ूसन उ वरत इमारतंीया पदाधका-यंाना याबाबत महानगरपालकेमा फत
मरणप े पाठवयात आल आहेत. या इमारतंीया पदाधका-यंानी याबाबत अ ुनपालन
केलेले नाह, अशा करणी महारा आग तबंधक व जीव संरण उपाययोजना
अधनयम, २००६ या कलम ८ अवये का यवाह महानगरपालकेया तरावर
तावत आहे.
(4) न उावत नाह.

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

नाशक िजयातील ुपणेगाव दरसवाडी डगरगाव पोच कालयासाठ
नधी ुसधारत शासकय माय ेतअभावी वतरत न झायाबाबत

(४३) *  १०२५   ी.छगन ुभजबळ (येवला) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाशक िजयातील ुपणेगाव दरसवाडी डागरगाव पोच कालयासाठ आवयक
असलेला केवळ दोन कोट पयंाचा नधी ुसधारत शासकय माय ेतअभावी वतरत
न झाया ुमळे सदर कालयाची करकोळ कामे लंबत असयाचे  माहे ऑटोबर,
2014 मये वा यादरयान नद शनास आले,हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर कामाला ुसधारत शासकय मायता देयाबाबत शासनामा फत
कोणती  का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ी. गरष महाजन : (1) नाह.
(2) न उावत नाह.
(3) दरसवाडी पोहच कालवा हा उ व गोदावर कपाचा भाग अ ूसन कपाया ृततय
ुसधारत शासकय मायता तावास मायता देयाबाबत शासन तरावर का यवाह

गतीत आहे.
-----------------

लोअर ुपस कप वेणी( ता.महागाव िज.यवतमाळ )
ुमय कालयाची ुदती न करताच देयके काढयाबाबत.

(४४) *  ४२१३   ी.रा ज नजरधने (उमरखेड) :   समाननीय जलसंपदा मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) लोअर ुपस कपाची लंाबी 00 ेत 62 कलोमीटर आहे, परं ुत यात 40
क.मी. या ुपढे कधीच पाणी गेले नाह, तरह कॅनलची ुदती करतंाना 00 ेत
62 क.मी. प यतची कामे न करताच सन 2010-11, 2011-12 व 2012-13 या
कालावधीत संबंधत अधकायंाया संगनमताने सदर कामाची देयके काढयात आल
आहेत, हे खरे आहे काय,
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(2) मौजे सवना, चलगहाण, खाडका, लेवा, हवरा, ंआबोडा, वाघनाथ, करंजी, शर ूपर,
मायनर सोळा याची सन 2012-13 मये ुदती न करताच देयके काढयात आल
  असयाची तार दनंाक 26 नो हबर, 2014 चे ुसमारास मा. ुमयमंी यंाना नाग ूपर
येथे ी.पंजाबराव देश ुमख, सामािजक का यक त यंानी दल होती, हे ह खरे आहे काय,
(3) ी.ढोके कालवा मोजणीदार  ंसचन शाखा सवना हे का यरत असतंाना यंानी
ेशतकयंायाकडून केलेल व ुसल शासकय कोषागारात जमा केल नाह व आ थक

अपहार केला याबाबतची तार ी.पंजाबराव देश ुमख रा.खाडका ता.महागंाव यंानी
तकालन जलसंपदा मंी यंाना दनंाक 17 जानेवार, 2014 चे ुसमारास दया ंनतरह
अयाप प यत कोणतीह कारवाई झालेल नाह, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय, या ुनसार संबंधत
दोषंीवर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (१) नाह.
      लोअर ूपस मयम कपंात गत ुमय कालयाची लंाबी ५० क.मी. व ुपछ
वतरकाची लंाबी १२.५० क.मी. अ ूसन एकूण ६२.५० क.मी. लंाबीची ुमय वतरण
णाल आहे. सन २०१२-१३ व २०१३-१४ मये कपाया ुमय कालयाया क.मी.५०
प यत व ुपछ वतरकेया क.मी. २ प यत  ंसचनासाठ पाणी देयात आले आहे.
कालवा ूदतीची कामे ुमय कालवा क.मी.५० प यत करयात आल अ ूसन केलेया
कामंाची देयके नधी उपलध ेत ुनसार अदा करयात आलेल आहे.
(२) मौजे सवना, चलगहाण, खाडका, लेवा, हवरा, ंआबोडा, शर ूपर, वाघनाथ व
मायनर १६ ची कामे २०१२-१३ मये ुस करयात आल होती. या ंअत गत झालेया
कामंाची देयके अदा करयात आल आहेत. उ वरत कामे संबंधत कंाटदाराने केलेल
नसयाने या कामंाची देयके अदा केलेल नाह.
(३) व (४) ी.ढोके, कालवा मोजणीदार यंानी केलेया ैगरव त ूणकया अ ुनषंगाने ाथमक
चौकशी कन यंाया वद वभागीय चौकशी ुस करयात आल आहे.
(५) न उावत नाह.

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

ुमंबईतील चराबाजार, गरगाव, कुला, गोरेगाव आद
परसरात सातयाने ुदषत पाणी ुपरवठा होत असयाबाबत

(४५) *  २८३   ी.आर.आर.पाटल (तासगाव - कवठेमहंाकाळ), ी.िज त आहाड
( ुमंा कळवा), ी.शशकंात  ंशदे (कोरेगाव), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय
पाणी ुपरवठा व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईतील चराबाजार, गरगाव, कुला, गोरेगाव आद परसरात सातयाने ुदषत
पाणी ुपरवठा होत असयाचे माहे स टबर, 2014 या ुदस-या आठवयात नद शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या करणी शासनामा फत पाहणी केल आहे काय,
(3) असयास, पाहणीत काय आढळून आले व त ुनसार सदर ठकाणी वछ ुशद
पाणी ुपरवठा करणेबाबत कोणती उपाययोजना केल वा करयात य ेत आहे,
(4) अयाप कोणतीच उपाययोजना केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : (१) हे ंअशत:खरे आहे. चराबाजार परसरात ुदषत पाणी ुपरवठा
होत असयाबाबतची तार ात झल न ूसन गरगंाव, कुला व गोरेगंाव परसरात
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ुदषत पाणी ुपरवठा होत असयाबाबतया तार ृबह ुमंबई महानगरपालकेस ात
झाया होया.
(२) ृबह ुमंबई महानगरपालकेत फ याबाबत वेळोवेळी पाहणी करयात आल आहे.
(३) ुदषत पाणी ुपरवयाया तारचे नवारण करयासाठ पाणी ुपरवयाया वेळेत
नळखंाबा ूतन ल ंशग करणे, ुदषत पाणी ुपरवयाया ोतंाच शोध घेयाकरता कॅमेरे
टाकणे, ुदषत पाणी ुपरवयाया ोताचा शोध घेणे, शोधयात आलेया गळया
तातडीने बंद करणे, ुजया जलवाहया ंखडीत करणे, इयाद का यवाह ृबह ुमंबई
महानरपालकेत फ करयात आल आहे. त ंनतर पायाचे न ुमने तपासणीकरता
महानगरपालका योगशाळेत पाठवयात आले असता ेत पयायोय असयाची
खातरजमा ृबह ुमंबई महानगरपालकेत फ करयात आल आहे.
(४) न उावत नाह.

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

ुमंबईया धतवर झोपडपी ुपन वकास योजनेबाबत नयमावल ंअत ूभत
करयासाठ ठाणे महानगरपालकेने शासनाक ेड ताव पाठवला असयाबाबत.

(४६) *  २८५०   ी. ुतकाराम का ेत (अ ुणशती नगर) :   समाननीय ुमयमंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) ुमंबई व ठाणे ह दोह शहरे ला ूगन अ ूसन भौगोलक परिथतीमये तसेच
जमनीया व सदनकंाया कमतीमये फार जात फरक नसयाने ुमंबईया
धतवर झोपडपी ुपन वकास योजनेबाबत नयमावल ंअत ूभत करयासाठ ठाणे
महानगरपालकेने शासनाक ेड ताव पाठवला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, ुमंबईमाणेच ठाणे शहरातील झोपडपीना ुमंबईमये ला ूगन असलेया
झोपडपी ुपन वकास योजनेची नयमावल ला ूग कन ुपन वकास योजना राबवयाचा
न णय शासनाने दनंाक ०९/०९/२०१४ रोजी वा या ुसमारास घेतला आहे, हे ह खरे
आहे काय,
(३) असयास, याचे वप काय आहे व याबाबतची ंअमलबजावणी करयात आल
आहे काय,
(४) अयापह याबाबतची ंअमलबजावणी केल नसयास ती तातडीने करयाबाबत
कोणया उपाययोजना केया आहेत व याबाबतची सय:िथती काय आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) ठाणे महानगरपालका ेात झोपडपी ुपन वसन योजना राबवयासाठ वशट
तर ूतद ठाणे शहराया वकास न ंयण नयमावलत समावट करयाबाबतची
अध ुसचना दनंाक ११/९/२०१४ रोजी न गमत करयात आल आहे.
(3) ठाणे महानगरपालका ेासाठ ला ूग करयात आलेया झोपडपी ुपन वसन
योजनेमये झोपडीधारकंासाठ बंाधयात येणा-या ेाइतका ूभन दशंाक व करता
अ ुनेय करयात आलेला आहे. सदय:िथतीत ठाणे महानगरपालका ेामधील
झोपडपी ुपन वसन येाजनंाना मं ूजर देयाचे अधकार ुमय का यकार अधकार,
झोपडपी ुपन वसन ाधकरण, ुमंबई यंाना देयात आलेले अ ूसन याबाबती अध ुसचना
दनंाक ११/९/२०१४ रोजी ृगहनमाण वभागाने पारत केल आहे.
(4) न उावत नाह.

-----------------
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चारकोप कंादवल (प) ( ुमंबई) येथील स ह .४१, सीट एस.
लॉट .१, आर.डी.पी. १, हा ८ ेत ९ एकराचा ूभ ंखड कला सहकार

ृगहनमाण संथेला भा ेड पयावर हाडाने वतरत केयाबाबत

(४७) *  ३२५२   ी.योगेश सागर (चारकोप) :   समाननीय मह ूसल मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) चारकोप कंादवल (प) ( ुमंबई) येथील स ह .४१, सीट एस. लॉट .१, आर.डी.पी.
१, हा ८ ेत ९ एकराचा ूभ ंखड कला सहकार ृगहनमाण संथेला भा ेड पयावर १९७६
साल हाडाने वतरत केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, आ थकया ुद बल अशा ुकंभार समाजासाठ हा ूभ ंखड देयात आला
होता. या योजनासाठ हा ूभ ंखड वतरत केला, ेत योजन ४० व ष उलटून ह ूप ण
झाले नाह, हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, या ूभ ंखडावर थानक ुगंडंानी अतमण केले आहे, येथे अनधकृत
यवसाय व पाणी चोर, स व कचरा पसन, पयावरणाची हानी होत आहे,
(४) असयास, या लॉटवरल अनधकृत अतमण हटवयासाठ शासनाने कोणती
कारवाई केल अथवा करयात येत आहे,
(५) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. एकनाथराव खडसे : (१) व (२) अशी व ुतिथती नाह. तथाप, सदर जमीन ुकंभार
कला सहकार संथेस औयोगक योजना थ (वटा, मडक इ.) भा ेड पयाने अट
शतस अधन राहून द.08.04.1971 शासन ापनानवये मं ूजर केल होती. परं ुत संथेने
अट शतचा भंग केयाने िजहाधकार ुमंबई उपनगर यंाया दनंाक 21.05.1981
या आदेशावये भा ेड पा र करयात आला होता. त ंनतर स. ंन.41 ैप न. ूभ..3ब/2
मधील 18000 चौ.मी.े ुकंभार कला सहकार संथेस दनंाक 24.02.2004 व शासन
ुशदपक दनंाक 11.3.2004 अवये कजे हकाने अट शतवर नवासी योजना थ

मं ूजर केले आहे.
(३) सदर ूभखंडावर घातक रसायन व व ुतंचा साठा करयात आयाचे आढळून आलेले
नाह. तसेच सदर ूभंाडावर महानगरपालकेया पायाची चोर होत असयाबाबतची
तार महानगरपालकेक ेड ात झालेल नाह.
(४) व (५) सदर ूभ ंखडावरल अतमण धारकंावद ृबह ुमंबई महानगरपालके मा फत
कारवाई करयात आल अ ूसन या वद अतमण धारकंानी मा.दवाणी यायालयात
दाखल केलेया दायंामये मा.दवाणी यायालयाने थगती आदेश पारत केलेले
अ ूसन करण याय वठ आहे.

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

ंआबवल ( िज.ठाणे ) येथील इराणी वतीत पोलसंाना
महला व ुपषंानी बेदम मारहाण केयाची घटना

(४८) *  १६१९   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ), ी.पेश हा े (भवंडी ूप व),
ी.अजय चौधर (शवडी) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-

(1) ंआबवल (िज.ठाणे) येथील इराणी वतीत पोलसंाना  अनेक ुगयात हवा
  असलेला ुगहेगार पकडयासाठ  गेलेया ठायातील का ूपरबावडी पोलसंाना इराणी
वतीमधील महला व ुपषंानी बेदम मारहाण केयाचे  दनंाक 24 स टबर, 2014
रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले , हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, याकरणी चौकशी केल आहे काय,

(3) असयास ,चौकशीत काय आढळून आले व याकरणी दोषंीवर कोणती कारवाई
केल वा करयात येत आहे,
(3)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : १) हे खरे आहे.
     ंआबवल ता.कयाण िज.ठाणे येथे द.२०/०९/२०१४ रोजी का ूपरबावडी पोलस ठाणे
ुग.र. ंन. ३३४/२०१४ भा.दं.व. कलम ३९२, ३४ मधील पाहजे आरोपी यास का ूपरबावडी

पोलस टेशनया पोलसंानी तायात घेऊन कायदेशीर क तय करत आताना आरोपीया
ना ेतवाईकंानी पोलसंाना शवीगाळ व धका ुबक केल आण पोलसंाना चावे घेऊन
जखमी केले. तसेच कामात अडथळा नमाण कन आरोपीस पळ ूवन लावले.
२) व ३) सदर करणी पोलस तपास ुस अ ूसन, या संदभात
महामा फुले चौक पोलस टेशन येथे ुग.र. ंन. ६५७/२०१४ भा.दं.व. कलम
३५३,३३२,३३३,१४१,१४२,१४३,१४६,१४७,२२५, (अ) (ब), मनल लॉ ॲ मड मट ॲट,
१९३२ कलम ७ माणे द. २०/०९/२०१४ रोजी एकूण २३ आरोपी वद ुगहा दाखल
करयात आला आहे.
४) वलंब झालेला नाह.

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

मराठावायातील गोदावर नदवरल बॅरेजेसया
कामाकरता नधी उपलध करणेबाबत

(४९) *  ३२८५   ी.अमत वलासराव देश ुमख (ला ूतर शहर) :   समाननीय जलसंपदा
मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मराठवायामये गेया 10 वषात जवळपास 8 व ष ुदकाळाची परिथती अ ूसन
मराठवायातील बहुतंाशी स व िजहात ुदकाळ सय परिथती नमाण झाल आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, मराठवायात जलसंधारणाची कामे मोया माणात लंबत असयाचे
तसेच गोदावर नदवरल बॅरेजेस व इतर ठकाणी असलेया बॅरेजची कामे ह अ ूप ण
असयाचे माहे नो हबर, 2014 मये नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, उत जलसंधारणाची व बॅरेजची कामे अ ूप ण असयाची कारणे काय
आहेत,
(4) असयास, अ ूप ण असलेया कामासाठ नधी उपलध कन ह कामे कती
कालावधीत ूप ण करयात येणार आहेत,
(5) नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. गरष महाजन : १) ंअशत: खरे आहे.
मागील ३-४ वषा पा ूसन मराठवायात प जय मानाची सरासर कमी झाया ुमळे काह
िजयात टंचाईची ती परिथती नमाण झाल आहे.
२) महारा जलसंधारण महामंडळाने शाकय मायता दान केलेल ७०१ कामे व
१०१ ेत २५० हेटर  ंसचन म ेतची शासनामा फत मं ुजर दान केलेल २० कामे
गतीपथावर आहेत.
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गोदावर नदवरल १५ बंधा-या ैपक १२ बंधा-यंामये पाणीसाठा होत आहे. उ वरत ३ बंधा-
यंाची (तागहाण, ंअ ेतवर व बळेगाव उ.पा.बंधारा यंाची) कामे नधी उपलध ेत ुनसार
गत आहेत.
मंाजरा नदवरल १२ बंधारे अ ूसन या ैपक ७ बंधा-यामये पाणीसाठा होत आहे. उ वरत
५ बंधा-यंाची कामे नधी उपलध ेत ुनसार गत आहेत. तसेच मंाजरा नदवरल ३
को.प. बंधा-यंाचे उच पातळी बंधा-यामये पंातरणची कामे अ ूसन ३ ह कामे ूप ण
झाल आहेत.
ेतरणा नदवर १ बंधारा अ ूसन याचे काम नधी उपलध ेत ुनसार गत आहेत. तसेच
ेतरणा नद वरल ९ को.प. बंधा-याचे उच पातळी बंधा-यामये पंातरणाची कामे

अ ूसन ३ कामे ूप ण झाल आहेत. उ वरत कामे नधी उपलध ेत ुनसार गत आहेत.
ैपनगंगा नदवरल ६ ैपक ५ कामे चा ूल अ ूसन एका बंधा- ंयचे काम लवकरच चा ूल

करयात येईल.
 ंसदफणा नदवर २ बंधारे अ ूसन यातील सरसमा ग भौतक या ुप ण झाले अ ूसन
रोषन ुपर बंधा-याचे काम चा ूल आहे.
रेण नद वरल एकूण ३ को. प. बंधा- ंयची ुनतनीकरणाची कामे चा ूल आहेत.
३) ० ेत २५० हेटर  ंसचनम ेतची जलसंधारण महामंडळाने शाकय मायता दान
केलेल ७०१ कामे व जलसंधारण वभागामा फत २० कामंाना शाकय मायता दान
केल अ ूसन अशी दोह मळून ७२१ कामे गतीपथावर आहे व जलसंपदा वभगंात गत
असलेया बॅरेजसची कामे नधीया उपलध ेत ुनसार गत आहेत.
४) ० ेत २५० हेटर  ंसचनम ेतची गतीपथावरल ७२१ कामे ुप ण करयासाठ एकूण
पये ३४०.१९ कोट नधीची आवयकता अ ूसन सदरची कामे ुजन २०१६ अखेरप यत
ुप ण कर ंयची नयोजन आहे. जलसंपदा वभागाया बंधा-याची कामे ुप ण करयासाठ

पये १३०० कोट नधीची आवयकता अ ूसन अथपायाची िथती व मा. रायपाल
यंाया न दशा ुनसार बंधा-याची कामे ूप ण करयाबाबतचे नयोजन आहे.
५) न उ भवत नाह.

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

कनाटक राया ूतन (ता.मोहोळ, िज.सोला ूपर) या रायमागावन दहा चाक
गाडी ूतन वाळू पॅकंग कन वाळूसमवेत चंदनाची वाह ूतक होत .असयाबाबत....

(५०) *  ९४५   ी.रमेश कदम (मोहोळ) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) कनाटक राया ूतन (ता.मोहोळ, िज.सोला ूपर) या रायमागावन (नॅशनल हायवे)
माहे मे,2014 पा ूसन दहा चाक गाडी ूतन वाळू पॅकंग कन वाळूसमवेत चंदनाची
वाह ूतक होत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत करणी शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे  काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार सदर वाळू व चंदनाया
लाकडाची होत असलेल तकर बंद करणेबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा
करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. दे व फडणवीस : (१) सोला ूपर िजयातील राय महामागावन दहा चाक
गाडी ूतन वाळू पॅकंग कन वाळू समवेत चंदनाची वाह ूतक होत असयाचे नद शनास
आलेले नाह.
(२), (३) व (४)
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     सोला ूपर िजयात जानेवार, २०१४ ेत नो हबर, २०१४ अखेर २०९ वाळू चोरचे ुगहे
दाखल अ ूसन यामये ३४९ आरोपंीना अटक कन . १,३७,७१,७७८/- एवया रकमेची
वाळू जत करयात आल आहे. तसेच वाळूसंदभात कारवाई करयासाठ मह ूसल
वभागाने पोलस बंदोबताची मागणी केयास यंाना पोलस बंदोबत ुपरवयात येतो.

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

कोहा ूपर, कागल व हातक ंणगले पंचतारंाकत औयोगक
वसाहतीमधील सीईटपी म ेतदार लोबल इह स कंपनीकडून

वनाया केलेले रसायनमत संाडपाणी थेट पंचगंगेत सोडयाबाबत

(५१) *  २८२५   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर) :   समाननीय पयावरण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कोहा ूपर, कागल  व हातक ंणगले पंचतारंाकत औयोगक वसाहतीमधील सीईटपी
म ेतदार लोबल इह स कंपनीकडून वनाया केलेले रसायनमत संाडपाणी थेट
पंचगंगा नदत सोडयात ये ेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, संबंधत कंपनी महयाकाठ येथील कंपयंाकडून रसायनमत
संाडपायंावर या करयासाठ लाखो पयंाचे भा ेड घे ेत, हे ह खरे आहे काय,
(3) असे असतानंाह सदर  कंपनी वनाया रसायनमत संाडपाणी सोडत
असयासंदभात संबंधत अधका-यंाक ेड तार करयात आल होती, हे खरे आहे काय,
(4) असयास, यासंदभात शासनाने चौकशी केल आहे
 (5) असयास चौकशीत काय आढळून आले,या ुनसार  कोणती कारवाई केल वा
करयात येत आहे ?
(6) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत

ी. रामदास कदम : (१) हे खरे नाह.
(२) महारा औयोगक वकास महामंडळाने ठर ूवन दलेया दरा ुनसार संबंधत
सामाईक संाडपाणी या ंयणा चालवणाया संथेकडून औयोगक संाडपायावर
या करयासाठ सामाईक संाडपाणी या ंयणेचे सभासद असलेया उयोगंाकडून
दरमहा ुशक आकारयात ये ेत.
(३), (४) व (५) सदर सामाईक संाडपाणी या सं ंयणा ूजन, २०१४ ेत स टबर, २०१४
या कालावधीत लोबल इह स कंपनीमा फत चालवयात येत होती. १ ऑटोबर, २०१४
पा ूसन सामाईक संाडपाणी या सं ंयणा असोसएशनने चालवयास घेतल अ ूसन
ऑपरेशन व मेटनस चे काम मे. थरमॅस ल.या कंपनीस दले आहे. सय:िथतीत
स व सभासद उयोगंाकडून ुसमारे ६.५ द.घ.ल. इतया संाडपायावर सामाईक संाडपाणी
या सं ंयणेत या करयात येत अ ूसन याकृत संाडपाणी हे औयोगक
ेातील ३५ एकर HRTS प ्यामये वापरले जा ेत. सामाईक संाडपाणी या सं ंयणे
म ूधन याकृत सोडया जाणाया संाडपायाया मानाने HRTS ची पाणी शोषयाची
मता कमी असयाने हे पाणी ववध मागाने तळंदगे ओयामा फत नदत मसळयाने
नजीकया काळात तळंदगे ामथंाकडून वारंवार तार ात झाया आहेत.
     महारा  ूदषण न ंयण मंडळामा फत महारा औयोगक वकास महामंडळ,
कोहा ूपर यंाना सामाईक संाडपाणी या सं ंयणेला संलन असणाया कारखायाचा
पाणी ुपरवठा कमी करयाबाबत आदेश काढयात आले. त ुनसार  सामाईक संाडपाणी
या सं ंयणेला तावत आदेश देयात आलेले आहेत. सय:िथतीत सामाईक
संाडपाणी या सं ंयणेमधील ुदती व ुसधारणेचे काम गती पथावर आहे.
(६) न उावत नाह.

-----------------
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डबवल ( ता.कयाण, िज.ठाणे ) येथील दावडी ामपंचायतीया
हीत ूदषत पाणी ुपरवया ुमळे नागरकंाना झालेला ास

(५२) *  १८०९   ी.राधाकृण वखे-पाटल (शड), ी.गणपत गायकवाड (कयाण
ूप व), ी. ुसभाष भोईर (कयाण ामीण) :   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता

मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
१) डबवल ( ता.कयाण, िज.ठाणे) येथील दावडी ामपंचायतीया हीत ूदषत
पाणी ुपरवठा झायाने ुसमारे सात ेश नागरकंाना उलट, ुजलाब, पोटात ुदखणे आद
ास होत असयाचे माहे नो हबर, २०१४ मये वा या ुसमारास नद शनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, उत गावाला पाणी ुपरवठा करणार पाईपलाईन १५ व ष ुजनी  आहे,
हे ह खरे आहे काय
(३) असयास, या करणी शासनाने  कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(३) नसयास,  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.
(३) दावडी गावास महारा औयोगक वकास महामंडळ, डबीवल यंाचेकडून पाणी
ुपरवठा करयात येतो. सदर गावातील अितवातील पाईपलाईन 15 वषा ूपवची ूजन

असल तर तर कालबाय झाल न ूसन यास गळया झायाचे आढळून आले नाह.
या ुमळे या बदलयाची आवयकता नाह. दनंाक 31.10.2014 रोजी पायाया
टायंाची तपासणी केल असता यामये कोणयाह कारचा गाळ अथवा कचरा
आढळून आला नाह. तथाप सदरहू टाया ुपन:च वछ कन यामये महारा
औयोगक वकास महामंडळ, डबीवल यंाचेकडून येणारे पाणी सदर साठवण टायात
साठ ूवन यात ट.सी.एल.ची योय माा टाकून ओ.ट घेतया ंनतर पायाचे न ुमने
योय आया ंनतर पयासाठ पाणी ुपरवठा ुसरळीत ुस करयात आला आहे.
     पायाचे ुशदकरण कन पाणी ुपरवठा करयाबाबत महारा औयोगक वकास
महामंडळ डबीवल यंाना कळवयात आले आहे.
(४) न उावत नाह.

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

ुमंबई महानगरपालकेया अधका-यास लाच िवकारतंाना पकडयाबाबत

(५३) *  ६४२   ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई महानगरपालकेया ुसनल बने या अधका-यास लाच िवकारतंाना दनंाक
17 ूजन, 2014 रोजी वा या ुसमारास पकडयाची घटना घडल, हे खरे आहे का,
(2) असयास, या करणी शासनामा फत चैाकशी केल आहे का,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आहे व त ुनसार सदर अधका-यावर ुपढे
कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4) अयाप कोणतीच कारवाई केल नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) ृबह ुमंबई महानगरपालकेतील ी. ुसनल बळीराम बने, उप करनधारक व संकलक
यंाना खायंात गत चौकशीसापे महापालकेया सेवे ूतन दनंाक १७ ूजन, २०१४ पा ूसन
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नलंबत करयात आले आहे. तसेच  ुतत करणी ुमंबई महानगरपालकेमा फत
ाथमक चौकशी करयात येत आहे.
(३) व (४)  ुतत करणी ृबह ुमंबई महानगरपालकेमा फत संबंधतंाची नवेदने
नदवयाचे व कागदोपी ुपरावा अभलेखावर घेयाचे कामकाज चा ूल आहे. तपास ूप ण
झाया ंनतर अहवाल सम अधकायंाना सादर करयात येईल.

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

कोयना धरणातील लेक टॅ ंपगचे काम अ ूप ण असयाबाबत

(५४) *  १०६   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे ामीण),
ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर) :   समाननीय
जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
1) कोयना धरणातील लेक टॅ ंपगचे काम दोन वषात ूप ण होणे आवयक असताना
मा 6 व ष ूप ण होऊनह सदरल कामात अनयमतता तसेच वीजनमती ूप णत:
झाल नसयाने ाहकंाना भारनयमनासारया संकटाला सामोरे जावे लागत असयाचे
दनंाक  29 ऑटबर, 2014 रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
2) असयास, उत लेक टॅ ंपगया कामाची चौकशी करयात आल आहे काय,
3) असयास, उपरोत करणी शासनाने कोणती का यवाह करयात आल वा येत
  आहे,
4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत /

ी. गरष महाजन : १), २), ३) व ४) लेक टॅ ंपगचे काम ूप ण झाले आहे. तथापी
कोयना कपाबाबत जनहत याचकेया अ ुनषंगाने मा.उच यायालय, ुमंबई यंानी

ंअतरम ुसनावणी दरयान दलेया आदेशा ुनसार याचकेतील न ूमद ुमयाची चौकशी
कन मा.उच यायालय, ुमंबई यंाना अहवाल सादर करयासाठ ीमती मालनी
शंकर, भा. . से. यंाची न ुयती शासनाने दनंाक ०१ ड सबर, २०१४ रोजी केल आहे.

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

कामोठे (ता.पनवेल, िज.रायगड) सडको वसाहतीतील रहवाशंाया पाणीटंचाईबाबत

(५५) *  ८६७   ी.शंात ठाकूर (पनवेल) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) कामोठे (ता.पनवेल, िज.रायगड) सडको वसाहतीतील सा ेडसहा ेश सोसायटमधील
दोन लाख रहवाशंाना पाणीटंचाईया समयेने ासले असयाचे माहे नो हबर, 2014
रोजी वा या ुसमारास नद शनास आले, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, मागील एक महयापा ूसन ेतथील काह सोसायया टॅकरया पायाचा
वापर करत असयाने यासंदभात अनेक तार संबंधत रहवाशंानी सडको शासनाक ेड
देऊनह अयापह उचत का यवाह न झायाने पायाअभावी सदरहू रहवाशंाची ैगरसोय
होत आहे हे पाहता शासन वरत आवयक ती का यवाह करणार वा करत आहे,
(3) नसयास, यामागील वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) व (२) नवी ुमंबईतील कामोठे वभागाची लोकसंया
वचारात घेता तदन ुसमारे ३८ दशल लटर (द.ल.ल.) पायाची आवयकता
आहे. सय:िथतीत नवी ुमंबई महानगरपालकेया उदंचन वाहनीवन सरासर ३३
द.ल.ल. तदन पाणी ुपरवठा करयात येत अ ूसन अतरत ५ द.ल.ल. त दन
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इतका पाणी ुपरवठा आवयक आहे. सया उपलध होणारा अ ुपरा व कमी दाबाचा
पाणी ुपरवठा तसेच कामोठे येथील पाणी वतरणाचे वशाल जाळे या ुमळे कामोठे येथील
काह भागात अ ुपरा तसेच कमी दाबाने पाणी ुपरवठा होत असयाया तार ात
होतात, ह व ुतिथती आहे.
     नाधन भागात अतरत पाणी ुपरवठा करयासाठ सडकोने ल ुघ कालन,
मय कालन व द घ कालन उपाय योजना आखया अ ूसन कामोठे वभागात ुपरेसा
पाणी ुपरवठा उपलध होयाकरता सडको यनशील आहे.
(३) न उावत नाह.

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

अकोला िजयातील ूपणा नदया पायामये अमरावती
येथील औयोगक वसाहतीतील  ूदषत पाणी सोडया ुमळे

परसरातील नागरकंाचे व जनावरंाचे आरोय धोयात आयाबाबत

(५६) *  ३९५४   ी.रणधीर सावरकर (अकोला ूप व) :   समाननीय पयावरण मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(1) अकोला िजयातील वाहणाया ूपणा नदया पायामये अमरावती येथील
औयोगक वसाहतीमधील  ूदषत पाणी सोडयात येत असयाने नद पाातील पाणी
ुदषत होत आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, उत पायाचे न ुमने तपासणी करयात येऊन पाणी  ूदषत असयाचा
दाखला तपासणी ंयणेने दला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) सदर ुदषत पाया ुमळे अकोला िजयातील हैसंाग व परसरातील इतर गावे
भावत होऊन लोकंाचे व ुगरंाचे आरोय धोयात आले, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(5) असयास, या ुनसार संबंधतंावर कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे ?

ी. रामदास कदम : (१) हे खरे नाह.
     अमरावती तसेच अकोला औयोगक वसाहतीमधील उयोगंाम ूधन अप माणात
औयोगक संाडपायाची न मती हो ेत. यासाठ स व उयोगंानी वतं औयोगक
संाडपाणी या स ंयणा उभारलेल अ ूसन याकृत औयोगक संाडपायाचा उयोग
परसरातील बागबगीयाकरता वापर करयात येतो.
(२) क शासनाया राय जल ुगणवता तपासणी का यम (NWMP) ंअत गत नदया
पायाचे  न ुमने ुगणवता तपासणी करयाकरता गोळा करयात येतात. ुपणा नदया
पायाया ृपथ:करण अहवालावन BOD आण DO ची ुगणवता नागर संाडपायाय
वनाया न गती ूमळे काह माणात खालावल असयाचे नद शनास आले आहे.
(३) अकोला िजयातील हैसंाग, ुघसर,  ंनबा, केळीवेळी या गावातील दवाखायंामये
ुगरेढोरे  ूदषत पायाने भावत झायाची कोणयाह कराची तार वा बाधत प ुश

संबंधत प ुश ैवयकय दवाखायंात दाखल झाले नसयाचे िजहा प ुशसंव धन अधकार,
िजहा परषद, अकोला यंानी यंाचे अहवालात न ुमद केले आहे. तसेच िजहा आरोय
अधकार, िजहा परषद यंानी ूपणा नदचे पाणी ुदषत झायाचे नद शनास आयाचे
कळवले आहे. तथापी, वसाहतीचे संाडपाणी हे य वा अयपणे ुपणा नदत
मसळत नाह हे महारा  ूदषण न ंयण मंडळामा फत वेळोवेळी केलेया पाहणी
दरयान वनाया नदत सोडयाने पदचे पाणी काह माणात  ूदषत झाले
असयाचे आढळून आले आहे.
(४) व (५) सय:िथतीत, अमरावती महानगरपालकेकडून ४४ द.ल.ल. घर ुगती
संाडपायावर या स ंयणा बसवयाचे काम गतीपथावर अ ूसन उ वरत १९ द.ल.ल.
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घर ुगती संाडपायावर या करयासाठ अमरावती महानगरपालकेला महारा  ूदषण
न ंयण मंडळाने द.०९.०४.१३ अवये न दश देयात आलेले आहेत.

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

नाग ूपरातील देवनगर येथील जोशी यंाया रवराज कंपनीने
हजारो नागरकंाची आ थक फसव ूणक केयाबाबत.

(५७) *  १३८१   ी. ुसधाकर कोहळे (नाग ूपर दण), ी.वकास ुकंभारे (नाग ूपर
मय), ी.कृणा खोप ेड (नाग ूपर ूप व) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नाग ूपरातील देवनगर येथील जोशी यंाया रवराज कंपनीने आ थक फसव ूणक
कन हजारो नागरकंाचे करोडो पये ुबडवयाकरणी द. 5 ुज ैल, 2014 रोजी  वा
या ुसमारास धंतोल पोलस टेशन येथे तार दाखल करयात आल आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, या करणी चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास , चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार संबधीत दोषंीवर कोणती
कारवाई करयात आल वा येत आहे.
(4)  नसयास ,वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. दे व फडणवीस : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर करणी फयादवन धंतोल पोलस टेशन, नाग ूपर येथे अ.प..176/2014,
भा.दं.व कलम 420, 406, 120 (बी) स कलम 3 महारा ठेवीदार हतसंरण
कायदा- 1999 अवये दनंाक 8.7/2014 रोजी ुगहा दाखल करयात आला आहे.
सदर करणी रवराज इवेट मट आण ाटेिजस कंपनीया नावे संचालक राजेश
ुसरेश जोशी व 8 आरोपंीनी संगनमत कन ुगंतव ूणकदारंाना जात याजाचे/परतायाचे

लोभन देऊन फयादचे .2,00.000/- व इत र ुगंतव ूणकदारंाची कोटयवधी पयंाची
फसव ूणक केल आहे. सदर ुगंतव ूणकदारंाची फसव ूणक झालेल ूमळ ुगंतव ूणक रकम
.4,56,37,920/- इतक आहे. सदर ुगयातील आरोपीस द.7.8/.2014 रोजी अटक
करयात आल आहे व इतर आरोपंीताची मा.स यायालय, नाग ूपर येथे अटक ूप व
जमीन करणी ुसनावणी ुस आहे. सदर करणात आरोपीकडून थावर व जंगम
मालमता जत करयात आल अ ूसन याचेवद मा.यायालयात द.30.9.2014
रोजी दोषीरोपप दाखल करयात आले आहे.
(४) न उावत नाह.

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

नाग ूपर िजयातील पारशवनी येथील १७
गावामधील नळ योजना बंद असयाबाबत.

(५८) *  ४०००   ी.ड मलका ूजन रेडी (रामटेक) :   समाननीय पाणी ुपरवठा
व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(१) नाग ूपर िजयातील पारशवनी येथील १७ गावामधील ुपरवयात येणार जीवन
ाधकरण नळ योजना मागील अनेक दवसापा ूसन बंद आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, सदर योजनेचे काह ठकाणी पाईप खराब झालेले अ ूसन या ुमळे पायाची
गळती मोया माणात हो ेत, हे खरे आहे काय,
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(३) तसेच, सदर नळपाणी योजना ामपंचायतीला हतंातरण करयात आलेल नाह
हे खरे आहे काय,
(४) असयास, बंद असलेल नळयोजना ुस करणे व पायाची होत असलेल गळती
थंाबवणे तसेच सदर नळयोजना ामपंचायतीला हतंातरण करयाबाबत शासनाकडून
कोणती का यवाह करयात आल आहे वा येत आहे ?
(५) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. बबनराव लोणीकर : (1) व (2) हे ंअशत: खरे आहे,
     नाग ूपर िजयातील पारशवनी येथील १७ गावंासाठ कोणतीह नळ पाणी ुपरवठा
योजना महारा जीवन ाधकरणामा फत राबवयात येत न ूसन केवळ पारशवनी या
गावासाठच नळ पाणी ुपरवठा योजना महारा जीवन ाधकरणामा फत सयिथतीत
राबवयात येत आहे. तथाप, दनंाक 14/6/2013 पा ूसन योजनेयारे पाणी ुपरवठा
बंद आहे.
(3) होय,
(4) पारशवनी येथील बंद असलेल नळ पाणी ुपरवठा योजनेची देखभाल व ुदतीची
कामे वरत ूप ण कन योजना संबधत ामपंचायतीला हतंातरत करयाबाबतया
ूसचना महारा जीवन ाधकरणास देयात आलेया आहेत. या ुनसार महारा जीवन

ाधकरणावारे सदर पाणी ुपरवठा योजनेया ुदतीची कामे हाती घेयात आलेल
अ ूसन जलवाहयंाची जलदाब चाचणीची का यवाह गतीपथावर आहे.
(5)  उावत नाह.

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

अचल ुपर चंा ुदर बाजार (िज.अमरावती) येथे अत ृवट ुमळे पाणी सोडयात
आया ुमळे ता ुलयातील 20 गावंामधील घरे ुप णपणे जमनदोत झायाबाबत

(५९) *  ३६४५   ी.ब ूच कडू (अचल ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) अचल ुपर चंा ुदर बाजार  (िज.अमरावती) येथे दनंाक 22 व 23 ुज ैल, 2014 रोजी
झालेया अत ृवट ुमळे तसेच दनंाक 27 ुज ैल, 2014 रोजी ुपणा कपा ुतन 3 हजार
 ुयसेस पाणी सोडयात आया ुमळे चंा ुदर बाजार ता ुलयातील 20 गावंामधील 909
घरे ुप णपणे जमनदोत झाल आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, या अत ृवटतंाना ुपन वसनासाठ आ थक मदत देयात यावी अशी
मागणी सदर लोकतनधंीनी मा. ुमयमंी यंाचेक ेड 12 ऑगट, 2014 रोजी तसेच
मा. ुमयसचव यंाचेक ेड दनंाक 30 ुज ैल, 2014 रोजी केल, हे खरे आहे काय,
(3) असयास, अयापप यत या संदभात कोणतीह का यवाह करयात आलेल नाह,
हे खरे आहे काय,
(4) असयास, अत ृवटतंाना मदत देयासंदभात शासन काय का यवाह करणार
आहे ?

ी. दे व फडणवीस : १) दनंाक २३.७.२०१४ रोजी ूपणा कपाचे धरणा ूतन २८२४
 ूयसेस वस ग सोडयात आलेला अ ूसन या ुमळे कुठलेह ुनकसान झालेले नाह. दनंाक
२७.७.२०१४ रोजी धरणाया पाणलोट ेामये व वंाळी येथे अत ृवट झाया ुमळे
धरणा ूतन ८७४२७  ूयसेस वस ग सोडयात आला. या ुमळे ुपणा व चारगड नदला
आलेया ुपरा ुमळे २० गावे भावत होऊन ८५४ घराची पडझड झालेल आहे.
२) होय.
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३) व ४) एकूण १७९५ बाधत कु ूटंबंाना सा ुनह अ ुनदानाचे वाटप करयात आल आहे
८१५ घरंाचे ुमयंाकन ुप ण झाले अ ूसन मदत वाटपाची का यवाह ुस आहे. तसेच ५
ृमत यतंीया कु ूटंबंाना मदत वाटप करयात आल आहे. पकंाया ुनकसानीचे व

खरडलेया जमनंीचे पंचनामे करयात आले अ ूसन मदत देयाची बाब वचाराधीन आहे.
-----------------

मौजे जोडमोहा (ता. कळंब, िज. यवतमाळ) ंअत गत रोजगार हमी योजनेची
कामे कागदोपी केयाचे दाख ुवन कोटयवधी पयंाचा केलेला अपहार

(६०) *  ३९८६   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मौजे जोडमोहा वनपरे (ता. कळंब, िज. यवतमाळ) येथे सन 2010 ेत 2012
या काळात रोजगार हमी योजनेची कामे न करताच ती कागदोपी दाख ूवन म ुजरंाना
म ुजर देताना म ुजरंाया यादमये शासकय क मचार तसेच ृमत यतंीचा समावेश
दाख ुवन कोटयवधी पयंाची अफरातफर केयाची घटना द. 21 ऑगट, 2013 रोजी
व या ुसमारास नद शनास आल, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, याकरणी उपिजहाधकार (रोहयो) यवतमाळ यंानी चौकशीचे आदेश
दले आहेत, हे ह खरे काय,
(3) असयास, उत करणी चौकशीची का यवाह ूप ण झाल काय, यात काय आढळून
आले व तद ुनसार दोषंीवर कोणती का यवाह करयात आल व येत आहे आण याचे
वप काय आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे कोणती आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (१) हे खरे नाह.
     तथाप, याबाबत तार ात झाल आहे.
(२) होय.
(३) व (४) या करणी ात झालेया तारया अ ुनषंगाने चौकशी कन दोषी
अधकायंावद, यवतमाळ यंानी वभागीय आ ुयत अमरावती यंाना सादर केला
आहे,  तसचे उपवनसंरक, पंाढरकवडा यंानी सादर केलेया चौकशी अहवाला ुनसार
वनवभागामा फत झालेया कामंाचा ुगणव ेतबाबत का यवाह अभ ंयता ल ूघपाटबंधारे
थानकतर यवतमाळ यंाना तपासणी करयाचे आदेश िजहाधकायंानी दले आहेत.
यंाचा अहवाल ात झायावर ुपढल का यवाह करयात येईल.

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

लोटे औयोगक वसाहतीतील (ता.खेड, िज.रनागर)
रासायनक कारखायंा ूतन होत असलेले  ूदषण रोखणेबाबत

(६१) *  ३१६७   ी.सदा ंनद चहाण (चपळूण) :   समाननीय पयावरण मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) लोटे औयोगक वसाहतीतील (ता.खेड, िज.रनागर) रासायनक कारखायंातील
जल ूदषण व वा ुय ूदषणाचा परसरातील मानवी वतीवर परणाम होऊन यंाया
आरोयाचा न नमाण होत आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, अनेकंाना वसनाचे वकार, वचेचे वकार इ.सारखे आजार होत असयाचे
नद शनास येत आहे, हे ह खरे आहे काय,
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(3) असयास, सदर  ूदषण रोखणेबाबत व नागरकंाया आरोयाया संरणाबाबत
शासनाने कोणती उपाययोजना केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, याची कारणे काय आहेत ?

ी. रामदास कदम : (1) व (2) उपसंचालक, राय सा वजनक आरोय योगशाळा,
ुपणे यंाचे अहवाला ुनसार हे खरे आहे.

(3) लोटे पर ुशराम ता. खेड िज. रनागर येथील औदयोगक वसाहतीत नमाण होणा-या
औदयागक संाडपायावर या करयासाठ मोठया व मयम उयोगाक ेड थम आण
दतीय तसेच काह उयोगंाक ेड ृततीय वपाची संाडपाणी या ंयणा अ ूसन लहान
उयोगंाक ेड थम वपाची संाडपाणी या ंयणा का यरत आहे. काह उयोगंाकडून
याकृत संाडपायाचा ूपनवापर केला जातो. सामाईक संाडपाणी या ंयणेमधील
याकृत संाडपाणी राय स ुम वान संथेया शफारशी ुनसार दाभोळ खाडीत
करंबवणे येथे ुसमारे ७.४८ क.मी. ंअतरावर सोडयात ये ेत. सामाईक संाडपाणी या
ंयणेचे अयावतीकरण करयाबाबतचा कप अहवाल राय पयावरण, अभयंाक

व संशोधन संथेकडून (NEERI) संमत झाला अ ूसन याबाबत ूपढल का यवाह महारा
औयोगक वकास महामंडळाकडून करयात येत आहे.
      लोटे पर ुशराम ता. खेड िज. रनागर येथील औयोगक वसाहतीतील हवा
 ुदषणकार उयोगंानी उपादन ये ूतन नघणा-या उसि जत वा ूयया न ंयणासाठ
बर व चमणी बसवल आहे. काह उयोगंानी डट कलेटर इएसपी सारखी
अया ूधनक सं ंयणा बसवल आहे. NAAQM ंअत गत चाळकेवाडी लोटे औयोगक
वसाहतीनजीक हवेची ुगणवता सरासर मयादेत असयाचे आढळले आहे.
      महारार  ुूदषण न ंयण मंडळामा फत सदर औयागक वसाहतीतील उयोगंाना
अचानक भेट दे ूवन जल आण वा ूय  ूदषण न ंयण सं ंय ेची तपासणी करयात ये ेत
व यात दोषी आढळलेया उयोगंावर उचत का यवाह करयात ये ेत. मा च २०१३ ेत
ऑटोबर २०१४ या कालावधीत दोषी आढळलेया ४ उयोगंाना उपादन बंद करयाचे
आदेश, १६ उयोगंाना ंअतरम न दश, १३ उयोगंाना तावत न दश आण २६
उयोगंाना कारणे दाखवा नोटस बजावयाची का यवाह महारा  ूदषण न ंयण
मंडळामा फत करयात आल आहे.
(४) न उावत नाह.

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

तारा ूपर (िज.ठाणे )औयोगक ेामये नमाण होणारे संाडपाणी या
न करता थेट नवा ूपर येथील स ुमामये सोडले जात असयाबाबत

(६२) *  १२०७   ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम), ी.न र पवार (कयाण पिचम),
ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.वलास तरे (बोईसर), ी.ह त ठाकूर (वसई), ी.तीज
ठाकूर (नालासोपारा) :   समाननीय पयावरण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) तारा ूपर (िज.ठाणे )औयोगक ेामये नमाण होणारे संाडपाणी व यावर या
करणा-या सी.ई.ट.पी. ची मता यामये तफावत अ ूसन तदन कमीतकमी 15 ेत
20 दशल लटर संाडपाणी या न करता थेट नवा ूपर येथील स ुमामये सोडले
जात असयाचे ुनक ेतच नद शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2)असयास ,  संाडपाणी या न करताच स ुमात सोडया ुमळे नवा ुपर स ुम कना-
यावर मोठया माणात ृमत मासे आढळयाचा  तपासणी अहवाल महारा  ूदषण
न ंयण मंडळाने तयार केला आहे, हे ह खरे आहे काय,
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(3) असयास, या औदयोगक ेातील असे  ूदषण करणा-या कंपयंावर वेळोवेळी
कारवाई  करयाची ूसचना  ूदषण मंडळ यंानी देऊनह   या कंपयंावर  कोणतीह
कारवाई केल जात  नाह , हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केल आहे वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय ?

ी. रामदास कदम : (1) हे रे आहे.
(2) सदर करणी महारा  ुदषण न ंयण मंडळामा फत केलेला पाहणी ंअती अप
माणात मोस मर ुतक झायाचे आढळले आहे.
(३) व (४) हे खरे नाह.
महारा  ूदषण न ंयण मंडळाकडून तारा ूपर औयोगक वसाहतीतील उयोगंाना
दान केलेया संमतीपातील अटचे उलंघन केयाचे आढळलेया दोषी उयोगंावर
जल(तबंध  ूदषण न ंयण) कायदा, १९७४ व हवा (तबंध व  ूदषण न ंयण)
कायदा, 1981 ंअत गत नयमतपणे कारवाई करयात आलेल आहे. शवाय महारा
 ूदषण न ंयण मंडळाने मे. टईपीस-सीईटपी, तारा ूपर व महारा औयोगक वकास
महामंडळास जल (तबंध व  ुदषण न ंयण) कायदा, १९७४ या कलम ३३ अ ंअत गत
न दश दलेले आहेत.
     राय स ुम वान संथेया शफारशी ुनसार 1000 मी.मी यासाची एचडीई
संाडपाणी वाहनी टाकयासाठ महारा औदयोगक वकास महामंडळामा फत फेरनवदा
काढयाची का यवाह करयात येत आहे.
(5) न उावत नाह.

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

ुमंबईतील कार कंग टु स ॅअड ॅहस कंपनीने 100 हून अधक गाडया भाडयाने
देयाया नावाखाल पररायात वकून कोटयावधी पयंाची फसव ूणक केयाबाबत

(६३) *  २५   ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबईतील कार कंग टु स ॅअड  ॅहस कंपनीने 100 हून अधक गाडया भाडयाने
देयाया नावाखाल पररायात वकून कोटयवधी पयंाची फसव ूणक केया करणी
चार जणंाना आीपाडा पोलसंानी अटक केयाचे माहे स टबर, 2014 यादरयान
नद शनास आले हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर करणाची चौकशी करयात आल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार सदर करणातील आरोपंीवर
कोणती कडक कारवाई केल तसेच ुमंबई शहरात गाडया भाडयाने देयाया नावाखाल
बनावट कंपनी उघडून फसव ूणक करयाचे कार सरास ुस अ ूसन अशा काराला चाप
लावयासाठ शासनातरावन कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(4)  नसयास वलंबाची कारणे काय ?

ी. दे व फडणवीस : (१) व (२) होय.
(३) करणी आीपाडा पोलस ठाणे येथे ुग.र. २६३/१४ अवये भादंवस कलम ४०६,
४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, १२0 (ब), ३४ अवये ुगहा दाखल अ ूसन चार आरपीना
अटक करयात आल अ ूसन दोषारोप अटक करयात आल अ ूसन दोषारोपप दाखल
करयात येत आहे.
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      तसेच अशा कारया कंपया वद तार ात होताच ुगहे दाखल कन
अशा कारंाना तबंध करयात ये ेत व आरपंीना अटक कन मालमता हतगत
करयात ये ेत.
(४) न उावत नाह.

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

नाशक िजयातील ल ुघपाटबंधारे योजना का ुचल (ता. यबकेवर)
या कपाया कामामये मोया माणात झालेला ैगरवहार

(६४) *  ३३५६   ी.पंकज ुभजबळ (नंादगाव), ी.िज त आहाड ( ुमंा कळवा) :
   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) नाशक िजयातील ल ुघपाटबंधारे योजना का ुचल (ता. यबकेवर) या
कपाया कामामये मोया माणात ैगरयवहार  करयात आयाची िजयातील
लोकतनधंीनी दनंाक 9 ऑगट, 2014 रोजी वा या ुसमारास शासनाक ेड तार
केलेल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) तसेच सदर कपाया कामाची महारा अभयंाक संशोधन संथा तसेच
दता व ुगणन ंयक वभागाकडून तपासणी करयाची मागणी करयात आलेल आहे,
हे खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर करणी शासनामा फत चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद ुनसार  कोणती कारवाई केल वा
करयात येत आहे ?
(5) नसयास , वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. गरष महाजन : (1) होय.
(2) होय.
(3) नाह.
(4) ेीय कायालयाया ाथमीक अहवाल ुनसार संाडवा व प ंभतीचे काम बाक
असया ुमळे संकिपत पाणी पातळी पेा कमी पाणीसाठा होत आहे. ूप ण पाणीसाठ
करयासाठ आवयक संाडवा व प ंभतीचे कामे करयात येत आहेत.
(5) न उावत नाह.

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

अकोला िजयामये वद भ ैवधानक वकास
मंडळात फ मागासवगसय वयायंाया आमशाळा व
वसती ृगहासाठ जनरेटर खरेदमये अपहार झायाबाबत

(६५) *  ७९४   ी. ुसभाष उ फ पंडत ेशठ पाटल (अलबाग), ी. ैध यशील पाटल (पेण) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) अकोला िजहयातील आदवासी वयायंाया सवागण वकासासाठ सन २०१०
-२०११ मये वद भ ैवधानक वकास मंडळात फ आम शाळा व वसती ृगहंासाठ दलेया
२० कोट नधी ूतन जनरेटर खरेदमये ुसमारे ६७ लाख पयंाचा अपहार झायाचे
लाच ुलचपत तबंधक वभागाने दनंाक ११ ऑगट,२०१४ रोजी नद शनास आणला
हे खरे आहे काय,
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(२) असयास, याकरणी अमरावती टाचार न ूमलन समतीने शासनाक ेड तार
केल होती हे खरे आहे काय,
(३) असयास, शासनाने तार ुनसार अकोला लाच ुलचपत तबंधक पथकाला चौकशीचे
आदेश दले हो ेत या ुनसार या पथकाने वरलमाणे अपहार उघडकस आ ूणन अमरावतीचे
अपर आ ुयत तसेच अकोला धारणी व पंाढरकवडा येथील आदवासी वकास कप
अधकार तसेच ुपरवठादार कंपनीचे मालक शबीर अल मोहमद अल यंाया वद
दनंाक ११ ऑगट २०१४ रोजी सट कोतवाल पोलस ठायात ुगहा दाखल करयात
आला आहे हे खरे आहे काय,
(४) असयास, या करणी दाखल ुगया ुनसार चौकशी ूप ण कन संबंधतंावर कोणती
कारवाई करयात आल आहे काय ?

ी. दे व फडणवीस : (१),(२), (३), (४) व (५) ी. ुसनल दवान, सदय टाचार
न ूमलन समती, अमरावती यंानी दनंाक २६/८/२०११ रोजी लाच ूलचपत तबंधक
वभागाक ेड केलेया तारया अ ुनषंगाने शासनप दनंाक २२/१०/२०१२ अवये या
कारणी उघड चौकशी करयात परवानगी देयात आल आहे.
     सदर करणी चौकशी ंअत लाच ूलचपत तबंधक वभागावारे लाच ुलचपत
तबंधक अधनयम, १९८८ या कलम १०, १२, १३ (१) (ड) व भा.द.व.कलम ४२०,
४६५, ४६९ व ४७१ अवये खाललमाणे ुगहे दाखल करयात आले आहेत.
(१) ी.ववंभर जळबाजी वरवंटकर, तकालन अपर आ ुयत, आदवासी वकास
कप, अमरावती यंाचे वद सट कोतवाल पोलस टेशन, अकोला येथे दनंाक
११/८/२०१४ रोजी ुग.र. ३०४५ /१४ ुगहा दाखल करयात आला आहे.
(२) ी.म ह ंसग माणक ंसग खेपरे, तकालन कप अधकार, अकोला यंाचे वद
पो.टे.पंाढरकवडा, यवतमाळ येथे दनंाक १२/८/२०१४ रोजी ुग.र.. ३१८९/१४ ुगहा
दाखल करयात आला आहे.
(३) ी.शबीर अल मोहमद अल, जी.एस. ंएटर ायजेस यंाचे वद पो.टे. धारणी,
अमरावती येथे दनंाक १२/८/२०१४ रोजी ुग.र.. ३०७९/२०१४ ुगहा दाखल करयात
आला आहे.
     उपरोत  . १ व २ येथील आरोपंीना मा.उच यायालयाने अटक ूप व जामीन मं ूजर
केला आहे. तसेच .३ येथील आरोपंीने एफ.आय.आर. र करणेसाठ सी.आर.पी.सी.
या कलम ४८२ अवये दाखल केलेया अजावर ुपढल आदेशाप यत हतेप क नये
असे आदेश मा.उच यायालयाने दले आहेत. तीनह ुगहयाचा तपास ुस आहे.

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

कोहा ूपर िजयामये महावतरण कंपनीने
कृष पंपाना भारनयमन ुस केयाबाबत

(६६) *  २०७९   ी.चंदप नरके (करवीर) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कोहा ूपर िजयामये महावतरण कंपनीने माहे नो हबर, 2014 पा ूसन सरकार
पाणी ुपरवठा संथंाया खाजगी ेशतक-यंाया कृष पंपाना अचानक दोन ेत तीन तास
ूप व कपना न देता भारनयमन ुस केले आहे, हे खरे आहे काय,

(2) असयास, कृषी पंपाना सलग 10 तास योय दाबाने वीज ुपरवठा करयाची मागणी
ेशतक-यंानी व सहकार पाणी ुपरवठा संथंानी केल आहे, हे खरे आहे काय,

(3) असयास,  याबाबत शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?
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ी. चं ेशखर बावनकुळे : (१) नाह.
(२) होय.
(३) शासन न णय व महारा वीज नयामक आयोगाया आदेशा ुनसार कृषी पंपाना
दवसा ८ तास व राी १० तास चाकार पदतीने वीजेची उपलधता देयात येत आहे.
(४) न उावत नाह.

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

कळम ुनर (िज. ंहगोल) ता ुलयातील वाकोडी
गावाला व ुयत ुपरवठा ुसरळीत होत नसयाबाबत

(६७) *  १५०   ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ीमती
न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन पटेल ( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी) :
   समाननीय ऊजा मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कळम ुनर (िज. ंहगोल) ता ुलयातील शवणी फडरला वाकोडी गाव जोडले अ ूसन
या ुमळे वाकोडी गावाला व ुयत ुपरवठा ुसरळीत होत नसयाने पायाअभावी बहुतंाशी
पकंाचे ुनकसान होत असयाने वाकोडी येथे फडरचे काम ताकाळ ुस करयाबाबत
थानक ामथंानी दनंाक 8 ऑटोबर, 2014 पा ूसन उपोषण ंआदोलन केलेले आहे,
हे खरे आ ेहे काय,
(2) असयास, वाकोडी गावातील फडरचे काम वरत करयासाठ कोणती  का यवाह
करयात आल वा येत आहे,
(3) नसयास  वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (1) होय.
(2) वाकोडा गाव नवीन वाहनीवरल थलंातरत करयासाठ नवीन 3 क.मी. ची
11 के.ह. लाईनचे काम ूप ण करयात आले आहे व वाकोडी हे गाव 11 के.ह.
गौळ (बाजार) वाहनीवर तातडीने जोडयात येत अ ूसन त ंनतर ेतथील वीज ुपरवठा
ुसरळीत होईल.

(3) न उावत नाह.
-----------------

दडाईचा( ता. ंशदखेडा िज. ुधळे) येथे मं ूजर असलेया 3300 मेगा ॅवट
म ेतया औणक व ुयत कपंासाठ जमनी संपादत करयाबाबत

(६८) *  ८१८   ी.जयकुमार रावल ( ंशदखेडा) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) दडाईचा ( ता.शिंदखेडा िज. ुधळे)  येथे मं ूजर असलेया 3300 मेगा ॅवट म ेतया
औणक व ुयत कपंासाठ जमनी संपादत करयाचे काम गतीपथावर अ ूसन
केवळ 20 टके जमनी संपादना अभावी कोयावधीचा  कप अडला आहे, हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, या संपादत करयात येणाया जमनीत शिलक असलेया ेशतकयंाया
जमनी या बागायती असयाने यंाना दर वाढ ूवन मळावा अशी मागणी ेशतकयंाची
आहे मा याक ेड शासनाने ल न दया ुमळे दोन वषापा ूसन कपासाठ जमनी
खरेदचे काम लंबत आहे, हे खरे आहे काय,
(3) असयास,  ेशतकयंाना वाढव दर देयाबाबत कोणता  न णय घेतला वा घेयात
येत आहे ,
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(4) नसयास   वलंबाची कारणे काय आहेत?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (1) नाह.
(2) नाह.
(3) न उावत नाह.
(4) कप य ुस करयाकरता लागणा-या सलग जागेची ुप तता करयाचे तसेच
ाथमक स वणाची कामे व इतर वभागाया लागणा-या मं ूज-या मळवयाची या
शीगतीने ुस आहे.

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

ुमंबईतील ाहकंाची दशा ूभल करणाया बोगस
जाहरात संथा वद कारवाई करणेबाबत

(६९) *  ४०७७   ी.न र पवार (कयाण पिचम) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ुमंबई येथे ाहकंाची दशा ूभल करणाया बोगस जाहरातंीया संदभात माहती
घेयाचे काम आक (ॲडहटाय ंझग टॅडड स कौिसल ऑफ ंइडया) ह नयामक
संथा कर ेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर संथेया अखयारत ाहक तार परषद (क ुयमर कलेटस
कौिसल) का यरत अ ूसन यंायाक ेड बेागस जाहरातंीया तारची नद झाल अ ूसन
सवाधक संया आरोय व करअर-शण या ेाया तार आहेत, हे ह खरे
आहे काय,
(3) असयास, आताप यत यासंदभातील कती करणंाची नद झाल आहे,
(4) असयास, यातील कती करणंावर कारवाई करयात आल व  कारवाईचे वप
काय आहे,
(5) असयास, उ वरत करणंावर कारवाई न करयाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) होय.
(3), (4) व (5) ॲडहटाय ंझग टँड डस कोिसल ऑफ ंइडया (ASCI) या संथेत
एल २०१३ ेत मा च २०१४ या कालावधीत आरोया संदभातील ६३२ तरची व करअर-
शणा संदभात ५४८ तारंची नद झालेल आहे. या ैपक आरोया संदभातील ५९७
व करअर शणा संदभात ५३९ तरंत तय आढळून आले आहे.
     तय आढळून आलेया तारया अ ुनषंगाने संबंधत जाहरात देणा-या संथंाना
जाहरात मागे घेणे कंवा यामये योय ेत बदल करणेबाबत ASCI कडून कळवयात
आले हो ेत. या ुनसार ९०% जाहरात संथंानी योय ेत बदल कन नयाने जाहराती
सद केया आहेत.
      या जाहरात संथंानी तयहन जाहरातंीमये योय ेत बदल केले नाहत
अशंाना ASCI ने संबंधत सार मायमे, ंइडयन ॉडकािटंग फेडरेशन (IBF), ंइडयन
 ुयजपेपर सोयायट (INS) यंायाक ेड संबंधत जाहराती सद न करयाया ूसचना
केया आहेत. तसेच माहती व जनसंप क मंालय, भारत सरकार ाहक संरण
मंालय, भारत सरकार, औषध व अन शासन, भारत सरकार सबंधत राय शासन
यंाना माहती देयात आल आहे. याबाबत ASCI कडून पाठ ुपरावा करयात येत आहे.

-----------------
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परभणी िजयातील जायकवाडी पाटबंधारे उपवभाग .8
दैठणा ंअत गत ृव लागवडीया कामात झालेला ैगरयवहार

(७०) *  ३१५२   ी.मोहन फड (पाथर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) परभणी िजयातील जायकवाडी पाटबंधारे उपवभाग .8 दैठणा ंअत गत ी.राठौर,
उपअभ ंयता यंानी ृव लागवडीया कामात लाखो पयंाचा ैगरयवहार केया करणी
लोकतनधी यंानी दनंाक 19 ूजन, 2014 रोजी वा या ुसमारास उपिजहाधकार
(रो.ह.यो) परभणी यंाचेक ेड लेखी तार दल आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उपिजहाधकार (रो.ह.यो.) परभणी यंानी चौकशी केल आहे काय,
(3) असयास, चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार दोषीवर कोणती  का यवाह
करयात आल वा  करयात येत आहे ?
(4) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. दे व फडणवीस : (1) होय.
(2) व (3) ताकालन आमदार ी. रामसाद कदम बोडकर यंाचे लेटरहेडवर द.
१९.०६.२०१४ या पायारे तार ात झाल होती. तथापी आमदार महोदयंानी
यंाया द.२३.०६.२०१४ रोजीया पावये सदरल द. १९.०६.२०१४ रोजीचे प यंाया
लेटरहेडवर परपर यंाया सहमती वना खोट तार दलेल असयाचे कळवले.
तसेच, सदरल काम हे रोहयो ंअत गत झालेले नसयाने या वभागाकडून चौकशी
करयात आलेल नाह.
(4) न उावत नाह.

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

नवी ुमंबई पोलसंानी सीसीटह कॅमे-यंाचे
ंइटरनेटचे देयक न भरया ुमळे बंद असयाबाबत

(७१) *  ७१४   ी.मनोहर भोईर (उरण) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा
ुखलासा करतील काय :-

(1) नवी ुमंबई महानगरपालकेने सहा कोट ख च कन 262 ठकाणी बसवलेया
सीसीटह कॅमेरंाचे ंइटरनेटचे देयक नवी ुमंबई पोलसंानी न भरया ुमळे रलायस
कंपनीने सदर कॅमेरे माहे मा च,2014 मये बंद केले आहेत, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, नवी ुमंबई महानगरपालकेने  ुपरवलेया सेवेचे देयक अदा  न करयाची
कारणे काय आहेत,
(3) असयास, सीसीटह कॅमेरे बंद असया ुमळे नवी ुमंबईत ुगहयामये वाढ होयाची
शयता लात घेता सदर सीसीटह कॅमे-यंाचे ंइटरनेटचे देयक ताकाळ अदा कन
कॅमेरे ुस करयाया टने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे ?

ी. दे व फडणवीस : (१), (२) व (३)
      सीसीटह कपाकरता नवी ुमंबई महानगरपालकेने केलेया उभारणी खचाची
परतफेड महानगरपालकेस करयाबाबत व या ुपढल देखभाल ुदती व ंइटरनेट लज
लाईन चे मासक भा ेड अदा करयाबाबत नवी ुमंबई महानगरपालकेने पोलस आ ुयत,
नवी ुमंबई यंाना कळवले.
        नवी ुमंबई महानगरपालकेया सदर व ंनतीस अ ुनसन पोलस आ ुयत,
नवी ुमंबई यंानी या रकमेया परतफेडीकरता शासन यंानी या रकमेया परतफेडीकरता
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शासन तरावर मागणी करयात आल अ ूसन अ ुनदान ात होयास काह कालावधी
लागणे अपेत आहे, असे न ुमद केले व यापक जनहताया टने ूत त हे भा ेड नवी
ुमंबई महानगरपालकेकडून अदा करयात यावे, असे महानगरपालकेस कळवले.

      या स व येस काह कालावधी लागया ुमळे देयक अदा करयास वलंब झाला.
या ुमळे संबंधत ठेकेदाराने द.१५.०३.२०१४ रोजी ंइटरनेट लजलाईन सेवा ंखडीत केल.
    संबंधत ठेकेदारास नवी ुमंबई महानगरपालकेमा फत द.२९.०३.२०१४ रोजी देयक
अदा करयात आया ंनतर ह लजलाईन द.०१.०४.२०१४ पा ूसन ूप ववत ुस करयात
आल आहे.
     सयिथतीत सदर ंयणेची देयके नवी ुमंबई महानगरपालकेकडून वेळोवेळी
अदा करयात येत आहेत.

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

माझगाव ( ुमंबई) येथील घोडपदेव येथे हराबाई कंपाऊड मये
एका गोदामात अनधकृत गॅस स लडरचा साठा सापडयाबाबत

(७२) *  ३२५५   ी.योगेश सागर (चारकोप) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) माझगाव ( ुमंबई) येथील घोडपदेव येथे हराबाई कंपाऊड मये एका गोदामात
अनधकृत ठेवलेला 486 गॅस स लडरचा साठा सापडला अ ूसन साठेबाजास भायखळा
पोलसंानी अटक केयाचे दनंाक 22 नो हबर, 2014 रोजी नद शनास आले आहे,
हे खरे आहे काय,
(2) असयास, गॅस स लडरचा साठा करयासाठ यायाक ेड परवाना नहता ,असेह
नद शनास आले आहे, हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास, सदर करणी  चौकशी करयात आल आहे काय,
(4) असयास , चौकशीत काय आढळून आले व या ुनसार कोणती कारवाई करयात
आल वा येत आहे
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत.

ी. दे व फडणवीस : (१), (२) व (३) होय.
(४)  ूतत करणी भायखळा पोलस टेशन येथे दनंाक १०.११.२०१४ रोजी
व.था. ुग.र..१३६/१४, ृबह ुमंबई म.न.पा. अधनयम कलम ३९४(१)(ब), ४७१, ५१६(अ)
(अ) अवये ुगहा नद कन आरोपीस अटक रयात आल आहे, सदर ुगहा तपासाधीन
आहे.
(५) न उ भवत नाह.

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

-

(७३) *  १६३३   डॉ.बालाजी कणीकर ( ंअबरनाथ) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) ंअबरनाथ (िज.ठाणे) शहरातील एमआयडीसी ेात असलेया रासायनक
कारखायंात सन 2013-14 मये 12 वेळा फोट, शॉटस कट झायाने भीषण आग
लागयाचे माहे मा च, 2014 या ेशवटया आठवयात नद शनास आले अ ूसन गेया
दोन महयात तघंाया बळी गेला आहे, हे खरे आहे काय,
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(2) असयास, ंअबरनाथ शहराया पिचम भागातील मोरवल एमआयडीसी मये
दनंाक 25 मा च, 2014 रोजी हनाका केमकल कंपनीमये रए ॅशन ुमळे झालेया
फोटात कंपनीया संचालकाचा ृम ूय झाला तर कारखायाशी संबंधीत नसलेले सात
इसम गंभीर झाले आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(3)असयास,उत करणी शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(4) असयास, ंअबरनाथ शहरातील चारह रासायनक वसाहतीतील कारखायंाची
वेळोवेळी तपासणी करयात येत आहे काय, वा नसयास शासनाने याबाबत कोणती
का यवाह केल आहेवा करयात येत आहे,
(5)  नसयास वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. दे व फडणवीस : (1) ंअबरनाथ (िज.ठाणे) शहराया एमआयडीसी ेातील ववध
कारखायंामये जानेवार, 2013 ेत 31 ऑटोबर, 2014 दरयान कारखायंाना आग
लागणे व फोट होणे अशा एकूण 5 घटना घडयास आहेत.
     जानेवार, 2014 ेत 31 मा च, 2014 या काळात वरलपेक एका आगीची व
एका फोटाया ुद घनेचा यात समावेश आहे. या दोन घटनंामये चार यतंीचा ृम ूय
झाला अ ूसन एक यती जखमी झाल आहे.
(2) होय. मे.हनाका ऑरगॅनस ा.ल. या कारखायामये दनंाक 25 मा च, 2014
रेाजी फोट होऊन लागलेया आगीया ुद घटनेत कंपनीची संचालक व एक बाहेरचा
इसम ृमत पावला आण एक यती करकोळ जखमी झाल होती. जखमी यती
उपचारा ंनतर ूप ववत कारवर हजर झाल आहे.
(3) होय.
(4) व (5) औयोगक ुसरा व आरोय संचालनालयाकडून धोकादायक, रासयनक
कारखायंाची ाधायाने नरणे करयात येतात. या कारखायंाची तपासणी करयात
आलेल आहे. स व अपघातंाची चौकशी करयात आल अ ूसन वरल ैपक पाच घटनेत
यवथापनंावर कारखाने अधनयमंात गत संबंधत यायालयात फौजदार खटले दाखल
करयात आले आहेत.

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

मोहोळ ता ुलयात (िज.सोला ूपर) येथील सीना नद व थानक
नाला यावरल कोहा ूपर बंधा-याची झालेल ुदरावथा

(७४) *  ९५२   ी.रमेश कदम (मोहोळ) :   समाननीय जलसंपदा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) मोहोळ ता ुलयात (िज.सोला ूपर) येथील सीना नद व थानक नाला यावरल
कोहा ूपर बंधा-याचे ब ग ुसमारे 13 ेत 14 वषा ूपवचे असयाने यंाची ुदरावथा झाल
आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सदर बयाची शासनामा फत पाहणी केल आहे काय,
(3) असयास, पाहणीचे नक ष काय आहेत व या ुनसार सदर बयाची ुदरावथा
ुसधारणेबाबत कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,

(4) अयाप कोणतीच का यवाह केल नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) ंअशत: खरे आहे.
(2) होय.
(3) सया उपलध बया ैपक काह बयाची ुदरवथा झालेल अ ूसन नधी
उपलध ेत ुनसार नवन व ग खरेद करयाची का यवाह करयात येत आहे.
(4) न उावत नाह.



51

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

हातक ंणगले (िज.कोहा ूपर) ता ुलयातील भीषण पाणी टंचाई

(७५) *  २८३१   डॉ. ुसिजत मणचेकर (हातक ंणगले), ी.राजेश ीरसागर (कोहा ूपर
उतर) :   समाननीय पाणी ुपरवठा व वछता मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील
काय :-
(1) हातक ंणगले (िज.कोहा ूपर) ता ुलयातील 62 ैपक 22 गावंामये जानेवार ेत ूजन
या सहा महयाया कालावधीमये भीषण पाणी टंचाई नमाण होत असयाने ामीण
पाणी ुपरवठा वभागाने माहे ड सबर, 2013 मये या गावंासाठ 82 लाखंाचा टंचाई
आराखडा िजहाधकार कायालयाक ेड पाठवला होता, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, एक वषाचा कालावधी होऊनह िजहाधकार कायालयाने या संदभात
कोणयाच उपाययोजना केया नाहत, हे ह खरे  आहे काय,
(3) असयास,शासनाने  पाणी टंचाई ूदर करयाकरता कोणया उपायोजना केया
वा करयात येत आहेत,
(4) नसयास,वलंबाची कारणे  काय आहेत ?

ी. बबनराव लोणीकर : (१) हे अशंत:खरे आहे.
      जानेवार ेत मा च, २०१४ या कालावधीकरता एकूण २ गावे १३ वाया व एल
ेत ूजन, २०१४ या कालावधीकरता २४ गावे ९५ वायंाचा समावेश अस ेलेला .८३.३४

ल रकमेचा कृती आराखडा ामीण पाणी ुपरवठा व वछता वभाग, िजहा परषद
कोहा ूपर यंायाकडून तयार करयात आला होता. सदर कृती आराखडाए िजहाधकार
कायालयाक ेड पाठवयात आला होता.
(२) व (३) सन २०१४ या उहायात पाणी टंचाई भीषा असयाची परिथती नहती.
या ुमळे संभाय कृती आराखडयामधील उपाययोजनंाचे ताव िजहा परषदेकडून
िजहाधकार कायालयास सादर करयात आले नह ेत.
     तथाप, ामीण पाणी ुपरवठा वभाग िजहा परषद कोहा ूपर यंाचेमा फत
हातक ंणवले ता ुलयात या ठकाणी टंचाई सय परिथती होती अशा ठकाणी
िजहा परषद वनधी ूतन १० व थानक वकास का यमा ूतन ११ इतया  ंवधन
वहर घेयात आया आहेत.
(४) न उावत नाह.

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

रायातील ुदकाळत ेशतकयंाना आ थक मदत देयाबाबत

(७६) *  १०७   ी.अलम ेशख (मालाड पिचम), ी.कुणाल पाटल ( ुधळे
ामीण), ी.संतोष टारफे (कळम ुनर), ीमती न मला गावत (इगत ूपर), ी.अमन
पटेल ( ुमंबादेवी), ा.वषा गायकवाड (धारावी), ी.गणपत गायकवाड (कयाण ूप व),
ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड), ी.दताय भरणे ( ंइदा ूपर), ी.ह ुनमंत डोळस (माळशरस),
ी.राणाजगजीत ंसह पाटल (उमानाबाद), ी.भाऊसाहेब पाटल - चकटगंावकर
( ैवजा ूपर), ी.भमराव ध ेड (आट), डॉ.संजय राय ुमलकर (मेहकर), ी.जयकुमार रावल
( ंशदखेडा), ी.अनल बाबर (खाना ूपर), ी.रा ज पाटणी (कारंजा), ी.दप नाईक
(कनवट), ी.गणपतराव देश ुमख (संागोले), ी.अ ुजन खोतकर (जालना), ी.मंगेश
कुडाळकर (कुला), ी. ुसभाष साबने (देग ूलर), ी.अमत झनक (रसोड), ी.संजय ुपराम
(आमगाव), ी.अनल कदम (नफाड), ी.वजय औट (पारनेर), ी.वजय व ेडीवार
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(ह ूपर), ी.योगेश सागर (चारकोप), ी.रणधीर सावरकर (अकोला ूप व), ी.ब ूच
कडू (अचल ूपर) :   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1)रायात व ेशषत: मराठवाडयात तसेच  ंसदखेडा,िज. ुधळे,कारंजा िज.वाशम देवर
िज.गदया या भागात ५०% पेा कमी पाऊस पडयाने ेशतक-यंाना ुदबार पेरणीया
संकटास सामोरे जावे ला ूगन खरप व रबीचे पीक न आया ुमळे १२३ ता ुलके टंचाईत
घोषत करयात आले अ ूसन ेशतक-यंाना ुदकाळाला तड यावे लागत आहे हे खरे
आहे काय,
(2) असयास, या वष मराठवाडयंातील ३५ ेशतक-यंानी ुदकाळ आण
क जबाजारपणाला कंटाळून आमहया केया हे ह खरे आहे काय,
(3) असयास,  ुदकाळत भागातील जनावरंाची चा-या अभावी उपासमार होत अ ूसन
ेशतक-यंाकडून ुगरंासाठ चारा छावया उघडयाबाबत मागणी होत आहे हे ह खरे

आहे काय,
(4) असयास, ुदकाळ असतंानाह अधकार पीक आणेवार ५० ैपशंापेा जात
लावत असणे,ती लावयात ये ूव नये अशी मागणी ,नवीन पीक वमा ुस
करयाची मागणी,गारपीठतंाची ुनकसान भरपाई अयाप मळालेल नसयाने
ती वरत देयाची मागणी,सोला ूपर िजहयातील येक ता ुलयात सन २०१२-१३
मधील ुदकाळतंाना देयात आलेया ुनकसान भरपाईया चौकशीची मागणी,देवर
िज.गदया मधील ुदकाळत ेशतक-यंाना .२ कोट ७५ लाख पये मदत जाहर
कनह ती अयाप वतरत न केयाबाबत चौकशी करयाची मागणी आण ुदकाळ
जाहर करयाची मागणी होत आहे हे ह खरे आहे काय,
(5) असयास,याबाबत शासनाने चौकशी केल आहे काय,
(6) असयास, ुदकाळ जाहर कन ेशतक-यंाना ताकाळ मदत वतरत करयाबाबत
कोणती का यवाह करयात आल वा येत आहे?

ी. दे व फडणवीस : (१) ंअशत: खरे आहे. ूजन ेत स टबर, २०१४ या कालावधीत
 ंसदखेडा, िजहा ुधळे ैयथे ९२.६% गदया िजयातील देवर ता ुलयात ९०% व
कारंजा, िजहा वाशीम येथे ५५.७% इतया पावसाची नद आहे. मा या ता ुलयात
कमी पावसाची नद आहे १३८ ता ुलके टंचाईत घोषत करयात आले आहेत.
(२) जानेवार ेत नो हबर, २०१४ या कालावधीमये ववध कारणातव ४२० ेशतकयंानी
आमहया केया आहेत.
(३) हे खरे नाह, तथाप, परभणी िजयात ेशतकयंाकडून जनावरंाया छावया
उघडयाबाबत मागणी होत आहे.
(४ टंचाईत ता ुलके जाहर करताना ५० ैपशंाची पीक आणेवार वचारात न घेता
५० टके पेा कमी पाऊस झालेले ता ुलके वचारात घेऊन शासन न णय दनंाक
१९.८.२०१४ व द.२५.८.२०१४ ुनसार एकूण १३८ ता ुलके टंचाईत जाहर करयात
आले. शासन न णय दनंाक २५.११.२०१४ अवये ५० ैपशंापेा कमी आणेवार असलेल
१९०५९ गावे  टंचाईत घोषत करयात आल आहेत. जानेवार ेत एल, २०१४ मये
झालेया गारपीट ुमळे बाधीत ुसमारे ३३ लाख ेशतकयंाया खायावर .२६३६.३५ कोट
इतका नधी यात व ग करयात आला आहे. सोला ूपर िजयात २०१२-१३ मधील
ुदकाळतंाना देयात आलेया ुनकसान भरपाईया चौकशीची मागणी करयात

आलेल नाह. सन २०१२-१३ या वष िजयामये ुदकाळी परिथती नसया ुमळे देवर
ता ुलयातील ुदकाळत ेशतकयंाना मदत वाटप करयाया न उावत नाह.
(५) व (६) न उावत नाह.

-----------------
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कझर (ता. अलबाग, िज. रायगड) येथील संदेश
शगवण यंाया कु ूटंबाना वाळीत टाकयाचे करण

(७७) *  ८६९   ी.शंात ठाकूर (पनवेल), ॅअड.आशष ेशलार (वंाे पिचम) :
   समाननीय ुमयमंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) कझर (ता. अलबाग, िज. रायगड) येथील संदेश शगवण यंाया कु ूटंबीयंाना वाळीत
टाकयाया करणात लेखी तार देऊनह बराच कालावधी होऊन ुसदा अयाप ुगहा
दाखल करयात आला नसयाचे माहे नो हबर, 2014 मये वा दरयान नद शनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, सामािजक बहकार करणंाची गंभीर दखल घेऊन ुगहे दाखल करयाचे
ुमंबई उच यायालयाचे आदेश असतंानाह हसळा पोलसंानी या आदेशाची पायमल

केल आहे हे पाहता शासनाने  कोणती कारवाई केल वा करयात येत आहे,
(3) नसयास,  वलंबाची कारणे काय ?

ी. दे व फडणवीस : (१) व (२)  ूतत करणी ात तार अजाया चौकशी करत
अ जदार व ैगरअ जदार यंाना हसाळा पोलस ठायामये दनंाक २४.९.२०१४ व दनंाक
१०.११.२०१४ रोजी हजर राहणेबाबत लेखी समज देऊन ुसदा हजर राहले नाहत.
त ंनतर दनंाक ११.११.२०१४ रोजी अ जदार यंाया तार ुनसार हसाळा पोलस ठाणे
कॉ. ुग.र. ंन. ३९/२०१४ भा.दं.व.सं. कलम ३४१, १४९, ११४, १२० (ब), ५०४, ५०६, १५३
(अ) माणे ुगहा दाखल करयात आला आहे.
     मा.उच यायालय, ुमंबई यंाया आदेशावये सामािजक बहकारासंबंधी
तारवरल करावयाया का यवाहबाबत द.३०/०९/१३ रोजी ृगह वभागामा फत परपक
स व पोलस घटकंाना न गमत केले आहे.  ूतत करणी कोणयाह कारे मा.उच
यायालय, ुमंबई यंाचे आदेशाची पायमल झालेल नाह.
(३) न उ भवत नाह.

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

रामटेक, िज.नाग ूपर येथील  ंखडसी जलाशयात मासे ृमतावथेत आढळयाबाबत.

(७८) *  ४००१   ी.ड मलका ूजन रेडी (रामटेक) :   समाननीय जलसंपदा मंी
ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-

(१) रामटेक, िज.नाग ूपर येथील  ंखडसी जलाशयाचे पाणी शहरासह अनेक गावंाना
पयाकरता वापरयात ये ेत, हे खरे आहे काय,
(२) असयास, याठकाणी दनंाक १५ नो हबर, २०१४ रोजी जलवमान सेवेया
ायका ुमळे जलाशयातील लाखो मासे ृमत अवथेत पायावर तरंगताना आढळले,
हे ह खरे आहे काय,
(३) असयास, पाणी  ु ्दषत झाया ुमळे लाखो नागरकंाया पयाया पायाचा गंभीर
न नमाण झाला आहे, हे ह खरे आहे काय,
(४) असयास, शासनाने यावर कोणती उपायायोजना केल वा करयात येत आहे,
(५) नसयास,वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. गरष महाजन : (1) होय.
(2) नाह.
(3) नाह.
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      पयाया पायाची नयमत चाचणी नगर परषद, रामटेक त फ घेयात
ये ेत, यामये कुठयाह कारचे  ुदषण आढळयाची तार नगर परषद रामटेक
ात झालेल नाह.
(4) व (5) न उावत नाह.

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

वदभात ेशतकयंाया ेशतात  ंसचन वहर बंाधया ंनतर
कृषी पंपाची वीज जोडणी मळत नसयाबाबत.

(७९) *  ३९९१   ी.मदन येरावार (यवतमाळ) :   समाननीय ऊजा मंी ुपढल
गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) वदभामये व ेशषत: यवतमाळ िजयामये शासनाकडून अप ूभधारक ेशतकयंाना
 ंसचना ूतन आ थक स ृमद मळावी यासाठ ववध योजना राब ूवन  ंसचन वहरंचे
बंाधकाम करयास अ ुनदान मं ूजर केया ंनतर ेशतकयंानी वहरंचे बंाधकाम ूप ण
केया ंनतर यंाना वज कंपनीकडून वीज ुपरवठा मळाला नाह, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, ेशतकयंानी वीज कंपनीकडून मागणी केलेल मागणी पाची रकम
भरया ंनतर देखील २ ेत ३ वषा ंनतर कृषी पंपाला वीज जोडणी देयात आलेल नाह,
हेह खरे आहे काय,
(3) वीज कंपनीकडून वीज जोडणी देयात न आयाने ेशतकयंाना वहर योजनेचा लाभ
होत नसयाने ेशतकयंंाया उपनावर वपरत परणाम हो ूवन उपनात घट येत
अ ूसन वदभातील यवतमाळ िजयात मोया माणावर ेशतकयंाया आतमहयेचे
स ुस आहेत, हे ह खरे आहे काय,
(4) असयास, शासकय योजने ूतन वहर योजनेचा लाभ घेतलेया ेशतकयंाया
ेशतातील कृषी पंपाना ाधायाने वीज वतरण कंपनीकडून वीज जोडणी देयासंदभात

शासनाने कोणती का यवाह केल वा करयात येत आहे,
(5) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

ी. चं ेशखर बावनकुळे : (1) हे अशंत: खरे आहे
     धडक  ंसचन योजने ंअत गत तयार झालेया एकूण वहर ैपक यवतमाळ
िजयामये १२५६ इतके अ ज कृषीपंप व ुयत जोडणी मळयाकरता ात झाले
अ ूसन या ैपक १०८१ इतया अ जदारंानी वीज जोडणीसाठ आवयक रकमेचा भरणा
केला आहे. या ैपक नो हबर, २०१४ अखेर ६१९ इतया कृषीपंपाना वीज जोडया देयात
आया अ ूसन ४६२ इतके अ जदार लंबत आहेत.
(2) हे ंअशत: खरे आहे
     यवतमाळ िजयामये धडक  ंसचन योजने ंअत गत मा च २०१२ ूपवचे एकूण
८७ अ जदारंानी वीज जोडणीसाठ आवयक रकमेचा भरणा केलेला अ ूसन सदर अ जदार
लंबत आहेत.
(3) नाह.
(4) या योजनेतील लाभायाची कामे पाया ूभत आराखडा -2 योजने ूतन करयात येत
आहेत.
(5) न उावत नाह.

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

रायगड िजहा णालयाला एमआरआय मशीन देणेबाबत.
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(८०) *  ८७३   ी.शंात ठाकूर (पनवेल), ी.कसन कथोरे ( ुमरबाड) :   समाननीय
सा वजनक आरोय व कु ुटंब कयाण मंी ुपढल गोटंचा ुखलासा करतील काय :-
(1) रायगड िजहा णालयातील सीटकॅन मशीन आरोय संचालनालयाया
आदेशा ुनसार माहे ऑगट 2014 मये माणगंाव उपिजहा णालयात नेयात आल
अ ूसन सदरहू सीटकॅन मशीनया बदयात रायगड िजहा णालयाला एमआरआय
मशीन अयापह  देयात आल नसयाने णंाची ैगरसोय होत असयाचे माहे
नो हबर, 2014मये  वा यादरयान न दशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(2) असयास, उत कारणातव णंाची होणार ैगरसोय ूदर करयाकरता शासनाने
  कोणती का यवाह केल  वा करयात येत  आहे,
(3) नसयास, वलंबाची कारणे काय आहेत ?

डॉ. दपक सावंत : १) हे अशंत: खरे आहे.
िजहा णालय, अलबाग येथील सी.ट. कॅन मशन उप िजहा णालय मानगाव
येथे द.१०.०९.२०१४ रोजी थलंातरत करयात आल आहे. तथाप, िजहा गणालय
रायगड येथे शासनाया धोरणा ूनसार एम आर अाय मशन ुपरवयाचे तावत नाह.
२) सा वजनक व खाजगी भागीदार तवंात गत GE wipro यंाया सहकायासने
Radiology Imaging Diagnostic Centers  ंअत गत िजहा णालय रायगड येथे
सी.ट. कॅन मशीन व एस-रे मशन या ुसवधा ुपरवयाची का यवाह ुस आहे.
३) न उ भवत नाह.

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

वधान भवन :  डॉ. अ ंनत कळसे
नाग ूपर.  धान सचव,

महारा वधानसभा
_______________________________________________________________________

ुमण ूप व स व कया महारा वधानमंडळ सचवालयाया संगणक ंयणेवर
ुमण: शासकय मयवत ुमणालय, नाग ूपर.


