
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
ततसरे अधधवेशन, २०१५ 

___________ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

पुणे महानगरपालििेच् या पोपटपटयायाांमधीि मिुाांना त् याांच् या ारापयतं  
जाऊन सांगणिाचे प्रलश्षणण दे् याबाबत 

  

(१)  ८२६२ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती माधुरी लमसाळ (पववती), श्री.जगदीश मुळीि (वटगाव 
शेरी), श्री.योगेश टिळेिर (हटपसर), श्री.लभमराव तापिीर (खटिवासिा), प्रा.वर्ाव गायिवाट 
(धारावी), श्री.अस् िम शेख (मािाट प्श्चम), श्री.अलमन पिेि (मुांबादेवी), श्री.ववजय वटटेयाीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अब् दिु सत्तार (लसलिोट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे महापाललकेच् या पोपटपटयायाींमलील मुलाींना  याींच् या ारापय त ऊा न सींगणकाचे 
प्रलिक्षण देण् यासा य योऊनेची सवुातात करण् यासा य १३ लाख वापये खचच कवान सुसज् ऊ शिा 
सींगणक प्रयोगिाळा शसलेल् या सहा ेसेसपीकक केतळ ाकाच ेसचा तापर सयःय्थितीतीत होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, उक् त प्रकरणी िासनामा च् त चककिी केली आहे काय, 
(३) शसल् यास, चककिीच े ननष कर्षच काय आहेत त  यानसुार खरेदी केलेल् या सतचच सींगणक 
ेसचा तापर करणेेाेत िासनान ेकोणती कायचताही केली ता करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) पुणे महानगरपाललकेच्या िरद सींगणक योऊनेशींतगचत 
सींगणकयुक्त मोेाईल ेस यःतारा सात ततयींसेती सींतीाींमा च् त ततती पातळीतर 
वतयःयार्थया करीता आयोथिऊत केलेल्या प्रलिक्षण कायचक्रमात ९७०० वतयःयार्थया नी प्रलिक्षण ाेतले 
आहे. तीावप, सींगणकयुक्त मोेाईल ेस यःतारा प्रलिक्षण आयोथिऊत करणे आर्ीचकदृष्या 
परतटत नसल्यान े सदर सींतीाींनी सींगणकयुक्त मोेाईल ेस पणेु महानगरपाललकेकट े परत 
ऊमा केलेल्या आहेत. 
(२) पुणे महानगरपाललका प्रिासना मा च् त याेाेतची सतेकर्ष माहहती ाेतली शसून 
सींगणकयुक्त मोेाईल ेसेस यःतारे पुन्हा प्रलिक्षण देणे कररता कायचताही सुवा आहे. 
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(३) पुणे महानगरपाललकेकट ेशसलेल्या सींगणकयुक्त मोेाईल ेस यःतारे ततयींसेती सींतीाींच्या 
सहकायाचने प्रलिक्षण आयोथिऊत करणेकरीता प्रलसध्द करणेत आलेल्या ऊाहहरातीस प्रनतसाद न 
लमळाल्याने हदनाींक १८.१.२०१५ रोऊी ्ेर ऊाहहरात प्रलसध्द करणेत आली शसून या 
ऊाहहरातीस शनुसवान ्क्त पने्सॉर कीं पनी, पुणे याींचा प्रततात प्राप्त पाला. यामुळे हदनाींक ५ 
माचच, २०१५ रोऊी पुन:श्च  ऊाहहरात प्रलसध्द करणेत आली. या ऊाहहरातीमध्ये देण्यात 
आलेल्या वतहीत मुदतीत कोणताही प्रततात प्राप्त पाला नाही. यामुळे हदनाींक १८.१.२०१५ 
रोऊी प्रलसध्द  करण्यात आलेल्या ऊाहहरातीस शनसुवान पने्सॉर कीं पनी यःतारा प्राप्त पालेल् या 
प्रततातास आयुक्त, पुणे महानगरपाललका याींनी हदनाींक २१.४.२०१५ शन्तये मान्यता हदली 
आहे. याप्रमाणे हदनाींक १६.४.२०१५ रोऊी राषरीय लाई् सेथि्हींग सोसाय्ी ऑ् इींडटया, पुणे 
या सींतीेयःतारे मोेाईल ेस यःतारा सींगणक प्रलिक्षण आयोथिऊत करणेकरीता प्राप्त पालेला 
प्रततात पुणे महानगरपाललकेच्या वतचारालीन आहे. 
(४) कायचताही सुवा आहे. 

___________ 
  

राज्यातीि प्रादेलशि पररवहन िायावियामधून एजांि व दिािाांची हाििपटयाी िर्याबाबत 
 

(२)  ८५२० (०८-०४-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरांजी), श्री.अब् दिु सत्तार (लसलिोट), 
श्री.अलमन पिेि (मुांबादेवी), श्री.ववजय वटटेयाीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सुरेश िाट (िजवत), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.्जतेंद्र आव् हाट (मुांब्रा िळवा), श्री.वविास 
िुभारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रादेलिक पररतहन कायाचलयामलून ाऊीं् त दलालाींची हाकलपटयाी करण्याचे 
आदेि राज्याचे पररतहन आयुक्त याींनी माहे ऊानेतारी, २०१५ च्या दसुऱ्या आ तड्यात ता 
यादरम्यान हदले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, राज्यभरातील प्रादेलिक पररतहन कायाचलयातील ाऊीं्ना उच्च न्यायालयाच्या 
नागपूर खींटपी ाने ताहन प्रनतननली म्हणून काम करण्याची परतानगी १९८७ साली हदली 
शसल्याच ेाऊीं्ची शटतणूक कवा नये शिी मागणी ाऊीं्नी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, सदर ाऊीं्ाच्या पुनतचसनाेाेत िासनान ेकोणती कायचताही केली आहे शीता 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, वतलींेाची कारणे कोणती ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(२०-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) मा.उच्च न्यायालय, नागपूर याींनी रर् यार्चका क्र. २०६५/१९८७ मध्ये हद. ०६.०६.२००२ 
रोऊी हदलेल्या आदेिानुसार, ाखादा ्यक्ती काही कारणाततत ताहनाच्या कामाननलमत 
पररतहन कायाचलयात ये  िकत नसेल तर याच्याततीने याचा प्रनतननली म्हणून याींच्या 
लेखी हमीसह उपथितीत राहून पररतहन कायाचलयात काम कवा िकतो शसे आदेि हदले आहेत. 
(३) त (४) प्रश् न उयःभ ातत नाही. 
  

___________ 
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इचििरांजी येथीि उद्योग ाििाांना प्रोत् साहनासाठी अपात्र ठरवव् यात आलयाबाबत 
  

(३)  ८५४७ (१०-०४-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरांजी) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामूहहक प्रो साहन योऊना २००१ शींतगचत वतयःयुत ऊोटणीस वतलींे पाल् यामळेु इचलकरींऊी 
येीील प्राईट इींडटया को-ऑप ्ेक् सपाकच  मलील उयःयोग ा्काींना प्रो साहनासा य शपार 
 रवतण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) शसल् यास, सदर उयःयोग ा्क शटचणीत येतून ेींद होण् याच् या पररथितीती शसल् यामळेु 
वतयःयुत ा्काने वतिेर्ष ेाे म् हणून प्रो साहन देण् याची वतनींती िासनास केली आहे त सदरील 
प्रत तात मींरीमींटळ उप सलमतीसमोर वतचाराीच प्रलींबेत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, ेँकेकटून ऊप् तीची कारताई करण्यात येत शसल् यामुळे सदरील ननणचय के् हा 
पय त होण ेशपेक्षक्षत आहे ? 
  

श्री. सभुार् देसाई (१०-०६-२०१५) :(१) िासन ननणचय हदनाींक ३० माचच, २००७ शन्तये सामूहहक 
प्रोसाहन योऊना, २००७ लागू करण्यात आली होती. या िासन ननणचयाच्या हदनाींकापुती 
सामूहहक प्रोसाहन योऊना २००१ शींतगचत लाभ घ्यातयाच्या प्रतताताींच्या सतच शींनतम 
पररणामकारक ्प्पे पुणच करण्याची मुदत हदनाींक ३१ माचच, २००८ होती. प्राईट इींडटया को-ऑप 
्ेक्सपाकच  इचलकरींऊी मलील ा्काींनी वतयःयुत ऊोटणी हदनाींक ३१ माचच, २००८ नींतर पालेली 
शसल्यान ेते सामूहहक प्रोसाहन योऊना २००१ शींतगचत पार  रत नाहीत. 
(२) मींबरमींटळ उप सलमतीच्या वतचाराीच शिा आियाचा प्रततात प्रलींबेत नाही. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

मौज ेसाजणी (ता.हातिणांगिे) येथीि ग्रामपांचायतीस महात्मा गाांधी तांिामुक्ती पुरस्िार 
अांतगवत प्राप्त पािेलया रक्िमचेा तनयमबाह्याररतीन ेिेिेलया ववतनयोगाबाबत. 

  

(४)  ८५५४ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचििरांजी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकऊ ेसाऊणी (ता.हातकणींगले) येीील ग्रामपींचायतीस महामा गाींली तीं्ामुक्ती पुरतकार 
शींतगचत प्राप्त पालेल्या रक्कमचेा ननयमेाह्याररतीन े वतननयोग करून गीर्यतहार त शपहार 
केल्याची तक्रार ग्रामतीाींनी थिऊल्हार्लकारी, मुख्यकायचकारी शर्लकारी त थिऊल्हा पोलीस प्रमखु 
कोल्हापूर याींचेकट ेमाहे ऊुन, २०१३ मध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदर तक्रारीतर शयःयाप कोणतीही कायचताही करण्यात आलेली नाही, हे सुध्दा 
खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, सदर कायचताही न करण्याचे सतचसालरण करणे कोणती ? 
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श्रीमती पांिजा मुांट े(२२-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
      हदनाींक १८/०६/२०१३ रोऊी मकऊ ेसाऊणी ता.हातकणींगले येीील ग्रामपींचायतीस महामा 
गाींली तीं्ामुक्ती पुरतकार शींतगचत प्राप्त पालेल्या वापये पाच लाख रक्कमेच्या गीर्यतहार त 
शपहार केल्याेाेतची चककिी ताकाळ करणे त तकालीन शध्यक्ष त सरपींच याींच्यातर 
कायदेिीर कारताई करणेेाेतचा शऊच थिऊल्हार्लकारी, मुख्य कायचकारी शर्लकारी त थिऊल्हा 
पोलीस प्रमुख कोल्हापूर याींना श्री.ेाळासाहेे िामरात पा्ील, शध्यक्ष, तीं्ामुक्त सलमती, 
साऊणी सरपींच, उपसरपींच त इतर ग्रामपींचायत सदतय साऊणी याींनी हदला होता. 
(२) हे खरे नाही, 
     ग्रामपींचायत साऊणीच्या ग्रामसभा हदनाींक १५/०८/२०१२ रोऊी  रात क्र. २३/५ शन्तये 
हदनाींक १४/०८/२००८ रोऊीच्या िासन ननणचयातील मागचदिचक सुचीनसुार सदर ेक्षक्षसाची रक्कम 
खचच करण्यात याती त सदरचा खचच ननयमानुसार करण्यात याता मार सध्या ग्रामपींचायतीकट े
या ननली्यनतररक्त लिल्लक ननली नसल्यान े त नत महाराषर सह. सतु र्गरणीकटील  ोक 
शींिदान करार पाल्यानींतर शींदाऊे १५ त े १६ लाख रक्कम प्राप्त होणार शसल्याने सध्या 
ेक्षक्षसाच्या रक्कमतेून ग्रामपींचायत दीनींहदन खचच त शन्य वतकास कामातर खचच करण्यात याता 
सदर खचच केलेली रक्कम नत महाराषर सह. सुत र्गरणीकटील रक्कम प्राप्त पाल्यानींतर 
महामा गाींली तीं्ामुक्ती योऊनेच्या ेक्षक्षस रक्कमेच्या खचाचचे ननयोऊन करण्यात याते शसा 
 रात पारीत करण्यात आला. सदर रक्कम दीनींहदन खचाचस तापरली शसून या ननलीचे 
ननयमाप्रमाणे ननयोऊन न केल्याने तकालीन ग्रामसेतक श्री. ाम.ास.काींेळे याींची खातेननहाय 
चककिीची कायचताही सुवा आहे. तसेच सरपींच सक.िेनम ्रास ह्या तक्रार होणे पुती याींचा 
ग्रामपींचायत सदतय पदाचा कायचकाल पुणच पाल्याने त या सध्या कायचकाररणीत नसल्यान े
याींचेतर कायचताही प्रततावतत करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

भुसावळ नगरपालििेन ेनवीन पाणीपुरवठा योजना मांजूरीसाठी  
असिेलया अिीांची पूतवता िेिी नसलयाबाबत 

  

(५)  ८५५६ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतीन पाणीपुरत ा योऊना मींऊूरीसा य प्रीम महाराषर सुऊल त ननमचल शलभयाींनाचे ननकर्ष 
१०० ्क्के पूणच करण्याच्या िासनाच्या श्ी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, भुसातळ नगरपाललकेने पहहल्या ्प्प्यातील सुवातातीच्या श्ीींची देखील पूतचता 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१) त (२) नुसार चककिी करण्यात आली आहे काय, 
चककिीत काय आढळून आले त यानुर्षींगान ेकोणती कायचताही केली ता करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, कायचताहीस होणाऱ्या वतलींेाची सतचसालारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव िोणीिर (१४-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२), (३) त (४) महाराषर सुऊल त ननमचल शलभयानाींतगचत भसुातळ नगरपररर्षदेचा सुलारणा 
कामाींचा प्रततात िासनास प्राप्त पालेला नाही. 
     महाराषर सुऊल त ननमचल शलभयानास हदनाींक ३१.३.२०१५ पय त मुदतताढ देण्याचा तसेच 
तयःनींतर या शलभयाींतगचत नतीन कामाींना मींऊूरी न देण्याचा ननणचय, िासन ननणचय, हदनाींक 
२३.१.२०१४ शन्तये ाेण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

पुणे ्जलृयात पयाववरण ववभागाने ना हरित प्रमाणपत्र नािारलयानांतरही  
बाांधिाम प्रिलपाांची िामे सुरु असलयाबाबत 

  

(६)  ८५५७ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय पयाववरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे थिऊल्ृयात पयाचतरण वतभागान े  ना हरकत प्रमाणपर नाकारलेले १५० ेाींलकाम 
प्रकल्पाींची काम ेसुवा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, उक्त ा्नेची चककिी कवान ना हरकत प्रमाणपर नसणाऱ्या प्रकल्पाींची काम े
ीाींेतून याींच्या मालकाींतर िासनाने कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, कारताईस होणाऱ्या वतलींेाची सतचसालारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१५-०६-२०१५) :(१) नाही. 
(२) त (३) कें हिय पयाचतरण त तन मींरालय याींचेमा च् त ग यत राज्यततरीय तज्ञ मुल्याींकन 
सलमती-३ ने ऑक््ोेर, २०१३ ते माचच, २०१५ या कालातलीत समुारे २२० प्रततात पयाचतरण 
शनुमती सींेींर्लत ननयमाींचे पालन होत आहे ककीं ता कसे याची िहननिा पयाचतरण (सींरक्षण) 
कायदा, १९८६ शींतगचत करण्याततत पयाचतरण वतभागाकट ेपा वतले. यानसुार वतहहत प्रकक्रयेच े
पालन कवान ाकूण ८६ प्रकल्पाींवतवाध्द न्यायालयात यार्चका दाखल करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

लश्षणणाचा अधधिार िायद्याांतगवत ज्या शाळाांनी प्रवशे टदिे त्याचा  
परतावा अद्याप सांबांधधत शाळाांना टदिा नसलयाबाबत 

  

(७)  ८५५८ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्रीमती माधुरी लमसाळ (पववती), 
श्री.जगदीश मुळीि (वटगाव शरेी), श्री.योगेश टिळेिर (हटपसर), श्री.लभमराव तापिीर 
(खटिवासिा) :   सन्माननीय शािेय लश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लिक्षणाचा शर्लकार काययःयाींतगचत ज्या िाळाींनी प्रतेि हदले याींना सन २००९ तर्षा पासून 
िासनाकटून परताता लमळण्यासा य देयके सादर कवानही (सन २००९ ते २०१४) पय त २५ ्क्के 
वतयःयार्थया च्या ्कचा परताता देण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, उक्त प्रकरणी चककिी करण्यात आली आहे काय, 
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(३) शसल्यास, िाळाींना परताता तातटीन े लमळण्याेाेत िासनान ेकोणती उपाययोऊना केली 
ता करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावट े(१३-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) त (४) परता्याच्या रकमेपीकक हदनाींक १३ माचच २०१५ च्या िासन ननणचयान्तये तसेच 
हदनाींक २६ माचच २०१५ च्या परान्तये वापये १९.५ को्ी इतका ननली २५ ्क्के प्रतेलित 
वतदयार्थया च्या ्क चा परताता करण्यासा य वततरीत करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातीि माध्यलमि व उच्च माध्यलमि शाळाांमधीि ११ मटहनयाांच्या  
िरारावर ाेतिेलया सांगणि लश्षणिाांना योग्य वेतन लमळ्याबाबत 

  

(८)  ८५६२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय शािेय लश्षणण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें ि िासनाच्या ेू् मॉटले ततातर राज्यभरातील माध्यलमक त उच्च माध्यलमक 
िाळाींमलील इयता ५ ती त े१२ ती पय तच्या वतयःयार्थया ना सींगणक लिक्षण देण्याची योऊना 
सन २००८ पासून सुरू केली, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, आ  हऊारापेक्षाही ऊातत लिक्षक ५ तर्षाचपय त ११ महहन्याींच्या करारान ेवतवतल 
खासगी कीं पन्यामा च् त ननयुक्त करण्यात आले शसून या सींगणक लिक्षकाींना िेतमऊुराींपेक्षाही 
कमी तेतन देत शसल्याची ेाे महाराषर राज्य सतच श्रलमक सींा्नेच्या माध्यमातून माहे 
डटसेंेर २०१४ दरम्यान ननदिचनास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, याेाेत चककिी करण्यात आली आहे काय, यानुर्षींगाने सींगणक लिक्षकाींना 
योग्य तेतन लमळण्याेाेत िासनाने कोणती कायचताही केली ता करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावट े(१३-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ाऊन्सी प्रनतननलीींेरोेर ेी का ाे न सींगणक ननदेिकाींना करारानुसार मानलन शदा 
करणेेाेत सूचना देण्यात आल्या आहेत. योऊनेच्या ्प्पा ३ शींतगचत ककमान मानलनाेाेत 
करारामध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
 

___________ 
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राज् यातीि मिूबधधराांसाठी उच् च लश्षणण उपिब् ध िर् याबाबत 
  

(९)  ८५८४ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सामा्जि न याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील मूकेर्लराींसा य िासनामा च् त दहातीपय तच िाळा चालवतल् या ऊात शसल् याने 
 याींना उच् च लिक्षणापासून तींर्चत रहाते लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, उक् त ेाेीची चककिी िासनामा च् त करण् यात आली आहे काय, 
(३) शसल् यास, चककिीच् या शनरु्षींगाने मूकेर्लराींसा य उच् च लिक्षण उपल् ल करण् यासा य 
िासनाने काय उपाययोऊना करणार आहे ता केली आहे, 
(४) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बटोिे (०५-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही, सामाथिऊक न्याय वतभागाशींतगचत 
शपींगाकरीता इयता १० ती पय तच्या वतिेर्ष िाळा कायचरत आहेत. तीावप, मूकेर्लर 
वतयःयालय, िींकरनगर, नागपूर त श्री.सदगुवा साईेाेा सेता रत् सींचललत श्री.सी.आर.रींगनाीन 
ननतासी कणचे र्लर वतयःयालय, पुणे या वतयःयालयात कणचे र्लर वतयःयार्थया सा य इयता ११ ती, 
इयता १२ तीचे उच्च माध्यलमक तगच सुवा शसून यास लिक्षण वतभागाने वतना शनुदान 
ततातर मान्यता हदलेली आहे. शींल, शलुदृष्ी, कुष रोगमुक्त, कणचे र्लर शथिती्यींग, मनतमींद 
त मनोवाग्ण वतयःयार्थया ना इयता १० ती नींतरचे महावतयःयालयीन लिक्षण सामान्य 
मुलाीें रोेरच ाेत आहे. तसेच ्यातसानयक, ताींबरक त शलभयाींबरकक लिक्षणासा य याींच्या 
शभयासक्रमाच्या दऊाचप्रमाणे शभयासक्रमासा य लिक्षतृतीेरोेर िीक्षणणक िुल्क, प्रकल्प 
ी्ंकलेखन खचच, शभयासदकरा खचाचची रक्कम हदली ऊाते. 

(२), (३) त (४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
___________ 

  
मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या सामा्जि, शै्षणणणि वविासासाठी लशष्ट्यवतृ्तीिरीता  

मांजूर िेिेिा तनधी ववद्यार्थयांना वेळेत ववतरीत न िेलयाबाबत 
  

(१०)  ८५८५ (१०-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय सामा्जि 
न याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनान े मागासतगीय वतयःयार्थया च्या सामाथिऊक, िीक्षणणक वतकासासा य सन  
२०१३-१४ दरम्यान लिषयतृतीकरीता मींऊूर केलेला ननली तकालीन नागपूर वतभागीय प्रादेलिक 
समाऊकल्याण उपायुक्ताींनी उचल केल्यानींतर सींेींर्लत िाळा-कॉलेऊमलील वतयःयार्थया ना तळेेत 
वततरीत न केल्यान ेिासनास परत गेला, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, उक्त ा्नेची चककिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) शसल्यास, चककिीच्या शनरु्षींगाने दोर्षी आढळणाऱ्या ्यक्तीींतर िासनायःतारे कोणती 
कारताई करण्यात आली ता येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाच कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बटोिे (१४-०७-२०१५) :(१) नाही. 
(२), (३) त (४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

अमरावती ्जल हयातीि ३ साखर िारखान याांची ववीी शासिीय 
 मुल याांिनाच् या पे्षणा िमी किां मतीत िेलयाबाबत 

  

(११)  ८५८७ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शमरातती थिऊल् हयातील गत ३ तर्षाचत ३ साखर कारखान् याींची (िेतकरी, शींेा, कोंटशे् तर) 
वतक्रक िासककय मुल् याींकना पेक्षा कमी ककमतीत केली गेली, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, उक् त ा्नेची चककिी करण् यात आली आहे काय, चककिीत काय आढळून आले 
त तदनुसार दोर्षी आढळणा-या ् यक् तीतर िासनान ेकोणती कायचताही केली ता करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास वतलींेाची कारणे काय आहेत त िासककय मूल् याींकनापेक्षा कमी ककीं मतीत 
कारखाना वतकण् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पािीि (१६-०७-२०१५) :(१) शींित खरे आहे. शींेादेती सहकारी साखर कारखाना 
म., शींऊनगात सुऊी, थिऊ.शमरातती त कोंटशे् तर सहकारी साखर कारखाना म.्ुलेाग, 
थिऊ.शमरातती या दोन्ही साखर कारखान्याींची वतक्रक मुल्याींकना पेक्षा कमी ककीं मतीत राज्य 
सहकारी ेकेँने सर्ेसी कायदयाींतगचत परतपर केलेली आहे. तर तसींतदादा साखर सींिोलन 
सींतीा, माींऊरी, पुणे याींनी केलेल्या मुल्याींकनानुसार िेतकरी सहकारी साखर कारखाना म. 
देतगात, थिऊ. शमरातती या कारखान्याची यींरसामुग्री Shift away ततातर िरद सहकारी 
साखर मयाच. वतहामाींटता, ता. पी ण, थिऊ. औरींगाेाद याींना वतक्रक करण्यात आली आहे. 
(२) राज्य सहकारी ेँकेन ेसर्ेसी कायदा, २००२ (Securitization & Reconstruction of 
financial Assets & Enforcement of Security interest Act, २००२)  शींतगचत 
कारखान्याींची वतक्रक केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

उलहासनगर येथीि शासिीय मध्यवती रुग्णाियातीि  
लसिी स्िॅन मशीन अनयत्र हिवव्याबाबत 

(१२)  ८६२१ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती ज्योती ििानी (उलहासनगर) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग्य आणण िुिुांब िलयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर येीील िासककय मध्यतती रूग्णालयातील लस्ी तकॅन मलिन शन्यर 
हलतणार शसल्याच्या हालचाली सुरू आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) शसल्यास, रूग्णाींची शनतिय गीरसोय होईल याेाेत िासनान ेकोणती उपापयोऊना केली 
ता करण्यात येणार आहे 
(३) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत? 
  
टॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) होय, िासनाच्या लोरणामक ननणचयाच्या शनुर्षींगान े
थिऊल्हा वाग्णालयात पीपीपी शींतगचत खाऊगी ततातर रेडटओटायग्नोत्ीक सुवतला पुरवतण्यात 
येणार शसल्याने या वाग्णालयातील सी.्ी.तकॅन मिीन उपथिऊल्हा वाग्णालय, िहापूर, थिऊ. ाण े
येीे तीानाींतरीत करण्याचे प्रततावतत आहे. 
(२) पीपीपी शींतगचत सी.्ी.तकॅन मिीनचा पुरत ा पाल्यानींतरच या वाग्णालयातील सी.्ी.तकॅन 
मिीन तीानाींतरीत करण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
  

___________ 
  

खरीप २०१४ मधीि बाधीत शेति-याांना अथवसहाय िर् यासाठी तनधी ववतरीत 
 िर् यात आल याबाबत रब् बी गावाांिररता अनुदान मांजुर िर् याबाबत 

  

(१३)  ८६४४ (०४-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत 
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खरीप २०१४ मलील ेालीत िेतक-याींना शीचसहाय करण् यासा य ननली वततरीत करण् यात 
आल् याेाेत र् े ी गाताींकररता शनुदान मींऊुर करण् याेाेत त ीाननक लोकप्रनतननलीींनी हदनाींक 
१९ ऊानेतारी, २०१५ रोऊीच् या समुारास मा.मुख् यमींरी, याींना ाक लेखी ननतेदन हदले होत,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, या ननतेदनानसुार िासनाने कोणती कायचताही केली आहे ता करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खटसे (०१-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) र्ेी हींगाम २०१४-१५ मलील ेालीत िेतकऱ्याींना शीचसहाय करण्यासा य िासन ननणचय 
हदनाींक २१ म,े २०१५ शन्तये वा.३६४.२७ को्ी ननली वततरीत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

मूि येथीि (्ज.चांद्रपूर) राजिीय प्षणाचे पदाधधिारी असिेल या दोन िां त्रािदाराांना  
धचचपल िी येथीि वनअधधिा-याांनी गौण खतनजाांच ेअवैध उत् खनन  
िर् यास मज् जाव िेल याप्रिरणी त् याांची बदिी िर् यासांदभावत 

  

(१४)  ८६६३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मूल येीील (थिऊ.चींिपूर) राऊककय पक्षाचे पदार्लकारी शसलेल् या दोन कीं रा्दाराींना 
र्चचपल् ली येीील तनशर्लका-याींनी गकण खननऊाींचे शतील उ खनन करण् यास मज् ऊात 
केल् याप्रकरणी  याींची ेदली करण् यासींदभाचत मा. तन मींरी  याींच् याकट े माहे ऊानेतारी, २०१५ 
च् या सुमारास मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, याप्रकरणी िासनाने चककिी केली आहे काय,  यात काय आढळून आले, 
(३) चककिीनुसार सींेींर्लत कीं रा्दाराींतर कोणती कारताई केली ता करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांिीवार (३०-०६-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  
भद्रावती (्ज.चांद्रपूर) येथीि महात्मा ज्योततबा फुिे तनवासी बािगहृामध्ये सांस्थाचाििाने एिा 

सुलशक्ष्षणत बेरोजगारािटून दोन िाख ५० हजार रुपये ाेऊन फसवणूि िेलयाबाबत 
  

(१५)  ८६६९ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भिातती (थिऊ.चींिपूर) येीील महामा ज्योनतेा ्ुले ननतासी ेालगहृामध्ये काळऊीताहू 
पदाकररता सींतीाचालकान े ाका सुलिक्षक्षत ेेरोऊगाराकटून दोन लाख ५० हऊार वापये ाे न 
्सतणूक केल्या प्रकरणी हदनाींक ४ ऊानेतारी, २०१५ रोऊीच्या समुारास तीाननक पोललसाींत 
गुन्हा दाखल करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदर प्रकरणी चककिी करण्यात आली आहे काय, यानुसार दोर्षीतर कोणती 
कारताई केली ता करण्यात येत आहे, 
(३) शयःयाप कोणतीच कारताई केली नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी सींदीप वतवा्कर याींनी हदलेल्या तक्रारीनुसार पोलीस त्ेिन भिातती येी े
गु.र.क्र.२/२०१५, भा.दीं.वत. कलम ४२०, ४६८, ४७१ नुसार  गुन्हा नोंदवतण्यात आला. सदर 
प्रकरणात ाकूण ४ आरोपीींना श्क करण्यात आली शसून सतच  आरोपीींना ऊामीन लमळाला 
आहे. आरोपीींकटून सींतीेतील कागदपर,े ननयुक्तीपर,े ेँकेची त्े्में् त सींतीेतील 
कायाचलयातील साहहय ऊप्त करण्यात आलेली आहेत. सदर प्रकरण पोलीस तपासातर प्रलींेीत 
आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
  

___________ 
  
 



वत.स. ४१ (11) 

पोंभुणाव तािुक् याच् या (्ज.चांद्रपूर) तनलमवतीिा १५ वर्ावत िािावधी िोिूनही  
अद्यापही सुसज् ज् ा बसस् थानिाांची तनलमवती िर् यात आिी नसलयाबाबत 

  

(१६)  ८६७७ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोंभुणाच तालुक् याच् या (थिऊ.चींिपूर) ननलमचतीला १५ तर्षाचच्या कालातली लो्ूनही शयःयापही 
सुसज् ज् ा ेसत ीानकाींची ननलमचती करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, या सींदभाचत त ीाननक लोकप्रनतननली त नागररकाींनी ताींरतार सींेींर्लत 
शर्लकाऱ् याींकट ेननतेदने दे नही ेसत ीानक ेाींलण् यात आलेले नाही, हे ही खरे आह काय, 
(३) शसल् यास, या ह काणी ेसत ीानक ेाींलण् यासींदभाचत िासनान ेकोणती कारताई केली ता 
करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. टदवािर रावत े(०४-०७-२०१५) :(१) त (२) हे खरे आहे. 
(३) पोंभूणाच येी े १०’X४०’ आकाराचा प्रतासी ननतारा आहे. सदर ननतारा दवुातती त 
नुतनीकरणाकरीता ननवतदा काढण्यात आलेल्या आहेत. 
     िासककय ऊमीन उपल्ल नसल्यामळेु खाऊगी सोयी युक्त ऊागेचा िोल ाेण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

जािना शहरात वीज ववतरण िां पनीच् या हिगजीपणामुळे  
१२ वर्ावचा मुिगा गांभीर जखमी पालयाबाबत 

(१७)  ८६८० (०८-०५-२०१५).   श्री.अजुवन खोतिर (जािना) :   सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऊालना िहरात तीऊ वततरण कीं पनीच् या हलगऊीपणामुळे शनेक ह काणी ारातवान तीऊ 
पुरत ा करणा-या तारा गेल् या शसल् यान ेहदनाींक १५ ऊानेतारी, २०१५ रोऊीच् या सुमारास पींतग 
उटवतताींना िखे शमीर िखे शहदल हा १२ तर्षाचचा मुलगा गींभीर ऊखमी पाला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  शसल् यास, तीऊ वततरण कीं पनीच्या हलगऊीपणामूळे ऊखमी पालेल् या मलुास तातटीन े
तीदयककय त शर्ीचक मदत देण्याेाेत िासनाने काय कारताई केली आहे ता कारण्यात येत 
(३) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०६-२०१५) :(१) नाही, ऊालना िहरात १५ ऊानेतारी, २०१५ रोऊी 
पतींग उटतताना िेख शलमर िखे आहदल हा १२ तर्षाचचा मुलगा ऊखमी पाल्याची लेखी त तोंटी 
तक्रार सींेींलीतींकट ेप्राप् त नाही. 
(२) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
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ठाणे शहरातीि हवा प्रदरु्णिारी असून त् यातीि धुलििणाांची  
मात्रा टदिेल या मानाांिापे्षणा जास्त असलयाबाबत 

  

(१८)  ८६८४ (०८-०४-२०१५).   श्री.अजुवन खोतिर (जािना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाणे िहरातील हता प्रदरु्षणकारी शसून  यातील लुललकणाींची मारा हदलेल् या मानाींकापेक्षा 
ककती तरी प् शर्लक शसल् याने  या प्रदरु्षणास कारणीभूत  रणारे बेल् टर आणण रत ते त 
शन् य त ीाप यकाम ेकरणाऱ् या  ेकेदाराींतर दींटा मक कारताई करण् याचा ननणचय महानगरपाललकेन े
माहे ऊानेतारी, २०१५ च् या सुमारास ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) शसल् यास, या ननणचयानुसार आतापय त ककती बेल् टर त  ेकेदाराींतर कारताई केली आहे, 
 याींच् याकटून ककती दींटा मक तसूली करण् यात आली आहे, बेल् टर त  ेकेदाराींनी दींटा मक 
रक् कम भरली नाही  याींचेतर कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फटणवीस (०२-०७-२०१५) :(१)  ाणे महानगरपाललकेच्या महासभेयःतारे मींऊूर प्रदरु्षण 
ननयींरण ननयमातली शन्तये  ाणे िहरातील लळूीच्या प्रदरु्षणास कारणीभूत  रणारे बेल्टर 
आणण रतते त शन्य तीापय कामे करणाऱ्या  ेकेदाराींतर दींटामक कारताई करण्याचा ननणचय 
 ाणे महानगरपाललकेने सन २०११-१२ मध्ये ाेतलेला आहे. 
(२) या ननणचयानुसार आतापय त सुमारे १२६५ ्यातसानयक/ ेकेदार/वतकासक/कीं रा्दार याींच्यातर 
कारताई करण्यात आली शसून याींच्याकटून सुमारे वापये ३०,००,९९४/- रक्कम तसलु करण्यात 
आली आहे. पीकक १७ वतकासकाींनी महानगरपाललकेच्या दींटामक नो्ीसीला प्रनतसाद न 
हदल्याने याींच्यावतवाध्द दींटामक तसुली सींदभाचत सुनातणीची कारताई प्रततावतत केली आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

पुणे ववमानतळ पोलिस ठा्यात तनयुक्तीस असिेलया पोलिस उपतनरर्षणिाने  
मटहिेिा िग्नाचे अलमर् दाखवून बिात्िार िेलयाबाबत 

  

(१९)  ८६८७ (०८-०४-२०१५).   श्री.अजुवन खोतिर (जािना) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे वतमानतळ पोललस  ाण्यात ननयुक्तीस शसलेल्या पोललस उपननररक्षकाने पतीपासून 
वतभक्त राहात शसलेल्या महहलेला लग्नाच े शलमर्ष दाखतनू ेलाकार केल्याची ा्ना माहे 
ऊानेतारी, २०१५ च्या पहहल्या आ तड्यात ननदिचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, या प्रकरणी कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फटणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) त (२) होय, सदर प्रकरणी क्याचदीतवान वतमानतळ 
पोलीस  ाणे येीे गुन्हा नोंद क्रमाींक ३०२/२०१४ शन्तये भा.दीं.वत. कलम ३७६ (२) क, ३२३, 
४१७ शन्तये हदनाींक  २७.१२.२०१४ रोऊी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपी पोलीस उप 
ननरीक्षक  याला न्यायालयान ेहद. ०९.०३.२०१५ रोऊी श्कपूतच ऊालमन मींऊुर केला आहे. सदर 
आरोपी पोललस उप ननरीक्षक यास हदनाींक १०.०४.२०१५ रोऊी सेतेतनू ननलींबेत करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेवारुळवाटी (ता.जुननर, ्ज.पणेु) ग्रामपांचायतीच् या तत् िािीन ग्रामवविास 
 अधधिारी याांनी ग्रामपांचायतीत बिेायदेशीर िामे िेल याबाबत  

(२०)  ८७१९ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (माटहम), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऊुन् नर तालकु् यातील तावाळताटी (थिऊ.पुणे) ग्रामपींचायतीच् या त कालीन ग्रामवतकास 
शर्लकारी श्री.कुतरलाल ाासले याींनी ग्रामपींचायतीत ेेकायदेिीर कामे केल् याचे उाटककस आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, या प्रकरणाची चककिी थिऊल् हा पररर्षद प्रिासनाने त िासनान ेकेली आहे काय, 
(३) शसल् यास, चककिीच् या शनरु्षींगाने ेेकायदेिीर काम े करणाऱ् या त कालीन ग्रामवतकास 
शर्लका-याींवतवाध् द काय कारताई करण् यात आली ता येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांट े(२३-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) त (३) होय. थिऊल्हा पररर्षद प्रिासनाने केलेल्या चककिीत ग्रामपींचायत तावाळताटीच े
तकालीन ग्रामवतकास शर्लकारी प्रीम दिचनी दोर्षी आढळल्यान े याींना हदनाींक १९.१.२०१५ 
रोऊी सेतेतून ननलींेीत करण्यात आले शसून सींेींर्लताींची खातेननहाय चककिी सुवा करण्यात 
आली आहे. 

___________ 
  

िोिणातीि लसांधुदगुव ्जल ह्यातीि िाुलसांचन प्रिल पाबाबत. 
  

(२१)  ८७२२ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (माटहम) :   सन्माननीय जिसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकणातील लसींलुदगुच थिऊल् ह्यातील १३, र नार्गरी थिऊल् ह्यातील २२ त रायगट थिऊल् ह्यात 
१३ शिा ाकूण ४८ लाुलसींचन प्रकल् पाला िासनाने सन २०१४-१५ या आर्ीचक तर्षाचत मींऊुरी 
हदलेल् या लाुलसींचन प्रकल् पाचे मान् यता िासनाने र्द  केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) शसल् यास,  याची कारणे काय आहेत त कोकणात पटणा-या १५० इींच पातसाच े पाणी 
नयःयाींच् या माध् यमाींतून समुिात ताहून ऊा  नये यासा य २ टोंगराींच् यामध् ये छो्ी लरणे ेाींलून 
पाणी शटवतण् याेाेत कोणती पयाचयी योऊना िासनाने तयार केली आहे, 
(३) शयःयाप पातसाच े पाणी ताहून ताया ऊा  नये यासा य योऊना तयार करण् यात आली 
नसल् यास  याची कारणे काय आहेत त  यानुर्षींगान ेकायचताहीची सयःय्थितीती काय आहे ? 

  
श्रीमती पांिजा मुांट े(३०-०६-२०१५) :(१) शींित: खरे आहे. 
     महाराषर ऊलसींलारण महामींटळामा च् त  ाण े थिऊल्ह्यातील २, रायगट थिऊल्ह्यतील ७, 
रनार्गरी थिऊल्ह्यातील ९ त लसींलुदगुच थिऊल्ह्यातील १ शिा ाकूण १९ योऊनाींची प्रिासककय 
मान्यता र्द  करण्यात आली शहे. 
(२) सदर योऊनाींना पाणी उपल्ल प्रमाणपर नसल्यामुळे प्रिासककय मान्यता महाराषर 
ऊलसींलारण महामींटळाच े हदनाींक १४ ऑक््ोेर, २०१४ रोऊीच े परान्तये र्द  रकण्यात आल्या 
आहेत. कोकणात पटणाऱ्या १५० इींच पातसाचे पाणी नयःयाींच्या माध्यमातून ताहून ऊा  नये 
म्हणून शलीक्षक शलभयींता, लाु लसींचन (ऊलसींलारण) मींटळ,  ाणे या मींटळाींतगचत लाु 
पा्ेींलारे योऊना, पापर तलात, सा तण तलात, लसमें् नाला ेाींल शिी कामे करण्यात 
येतात. सयःय:थितीतीत १७ योऊनाींची काम े पूणच शसून यामळेु शींदाऊे १७११ हेक््र लसींचन 
क्षमता ननमाचण पालेली आहे. १२० योऊना प्रगतीपीातर शसून यामुळे  शींदाऊे १६२३० हेक््र 
लसींचन क्षमता ननमाचण होईल त प्रततावतत ११५ योऊनापीकक काही योऊनाींना प्रिासककय 
मान्यता प्राप्त पाली आहे. कोकणातील पाणी ताया ऊा  नये यासा य याींचा उपयोग होणार 
आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

मौज ेिा्जणव (ता.चांदगट, ्ज.िोल हापूर) येथ ेसन २००० मध् ये  
िायाव्नवत िर् यात आिेल या िा्जणप प्रिल पाबाबत 

  

(२२)  ८७५० (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगट), श्री.भास्िर जाधव 
(गुहागर) :   सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मकऊे काथिऊणच (ता.चींदगट, थिऊ.कोल् हापूर) येीे सन २००० मध् ये कायाचथिन्तत करण् यात 
आलेल् या काथिऊणे प्रकल् पात सुमारे १४ तर्षाचचा कालातली लो्ूनही पाणी सा ा केला ऊात नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास,  याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर ला ुपा्ेींला-याींत पाणीसा ा करणेेाेत िासनाने कोणती कायचताही केली ता 
करण् यात येत आहे, 
(४) शयःयाप कोणतीच कायचताही केली नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर् महाजन (०१-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) वतमोचकाच्या कामातील ताींबरक शटचणीींमुळे पाणीसा ा करणे िक्य पालेले नाही. 
(३) सदर लपा तलात हा सा तण तालातामध्ये वापाींतररत करणेेाेत प्रततात वतचारालीन आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

सामानगट (ता.चांदगट, ्ज.िोल हापूर) येथे ि वगव पयविन स् थळाचा वविास िर् याबाबत 
  

(२३)  ८७७५ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगट), श्री.भास्िर जाधव 
(गुहागर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामानगट (ता.चींदगट, थिऊ.कोल् हापूर) येीे “क” तगच पयच् न त ीळाचा वतकास करण् याची 
तसेच लितकालीन कलानींदीगट पयच् न के्षरत ीळाचा वतकास करण् यासा य ५ को्ी ननलीची 
तरतूद करण् याची मागणी मा.मुख् यमींरी याींचेकट े त ीाननक लोकप्रनतननलीींनी हदनाींक ३० 
ऊानेतारी, २०१५ रोऊी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) शसल् यास, उक् त मागणीच् या शनुर्षींगान ेिासनान ेकोणती कायचताही केली ता करण् यात येत 
आहे, 
(३)  नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फटणवीस (२४-०६-२०१५) :(१) सामानगटासा य वा. १ को्ीींची त कलानींदी गटाींच्या 
पयच् न वतकासासा य वा.५ को्ीची मागणी हद.१६/१/२०१५ च्या परान्तये करण्यात आलेली आहे. 
(२) सामानगट येीील पयच् नदृष्या वतकास कामाींचा प्रततात यापुतीही प्राप्त पाला होता. सदर 
प्रततात राज्य पयच् न सलमतीच्या वतचाराीच सादर केला होता. मार तो मान्य पाला नाही. 
आता हद.१६/१/२०१५ च्या पराींेाेत थिऊल्हार्लकाऱ्याींकटून प्रततात प्राप्त पाल्यातर त े राज्य 
पयच् न सलमतीच्या वतचाराीच सादर करण्यात येतील. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 

  
ााििोपर मधीि जागतृीनगर मेरो स् थानिाच ेबाांधिाम ााईााईने िरुन एमएमआरटीएन े

िसिाही ववचार न िरता जिवाटहनीवरच या मेरो स् थानिाचे बाांधिाम िेलयाबाबत 
(२४)  ८७९५ (०७-०४-२०१५).   श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार टहि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाा्कोपर मलील ऊागतृीनगर मेरो त ीानकाचे ेाींलकाम ााईााईने कवान ामामआरटीान े
कसलाही वतचार न करता ऊलताहहनीतरच या मेरो त ीानकाच ेेाींलकाम केल् यान ेेाींलकामातून 
पाण् याचे पारे ताहू लागल् याच ेहदनाींक २६ डटसेंेर, २०१४ रोऊी ता  यासुमारास उाटककस आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) शसल् यास, पाणी गळतीमुळे हे मेरो त ीानक खचण् याची िक् यता ननमाचण पाली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, या त ीानकाची ामामआरटीन ेपाहणी केली आहे काय, 
(४) शसल् यास, पाहणीत काय आढळून आले त  यानुसार यासींदभाचत कोण या उपाययोऊना 
केल् या आहेत, 
(५) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फटणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) सदर ऊलताहहनी ऊागतृी नगर मेरो तीानकाच्या 
खाली नसनू शींलेरी-ाा्कोपर ऊोटरतयाच्या खाली आहे. 
(२), (३) त (४) मुींेई महानगर प्रदेि वतकास प्रार्लकरणामा च् त सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने सदर 
तीानकाची पाहणी करण्यात आली आहे. पाणी गळती होत शसल्याने प्रार्लकरणाकटून 
याेाेत ेहृन्मुींेई महानगरपाललकेस कळवतण्यात आले शसता महानगरपललकेच्या सींेींर्लत 
वतभागाने ऊलताहहनीची पाहणी केली आहे. ाा्कोपरमलील ऊागतृीनगर मेरो तीानकाच्या 
ेाींलकामादरम्यान येणाऱ्या सतच ऊलताहहन्या ेहृन्मुींेई महानगरपाललकेमा च् त तीलाींतरीत 
करण्यात आल्या आहेत. तसचे मेरो तीानकाच्या ेाींलकामाखालील शींलेरी-ाा्कोपर 
ऊोटरतयामलून ऊाणाऱ्या १५० लम.मी. ्यासाची ऊलताहहनी गळती पाल्यान ेसदर ऊलताहहनी 
ेहृन्मुींेई महानगरपाललकेकटून खींटीत करण्यात आली आहे. सदर ऊलताहहनीची ेहृन्मुींेई 
महानगरपाललकेकटून गळती पूणचपणे ेींद करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि नद्याांच ेप्रदरू्ण रोख्यासाठी असिेलया नदी प्रदरू्ण  
सांर्षणण धोरण लशधथि िर्याचा ाेतिेिा तनणवय 

(२५)  ८८१३ (०६-०४-२०१५).   श्री.मांगिप्रभात िोढा (मिबार टहि), श्री.अलमत वविासराव 
देशमुख (िातूर शहर), श्री.अलमन पिेि (मुांबादेवी), श्री.ववजय वटटेयाीवार (ब्रम्हपूरी), अॅट.यशोमती 
ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.नसीम खान (चाांटदविी) :   सन्माननीय पयाववरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील नयःयाींच ेप्रदरू्षण रोखण्यासा य राज्य िासनान ेसन २००९ मध्ये नदी प्रदरू्षण त 
सींरक्षण लोरण आखून यात सुलारणा कवान नदी पाराच्या दोन्ही ेाऊूस ३ कक.मी.च्या आत 
उयःयोग उभारण्यास ेींदी ाातली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, नदीपाराच्या दोन्ही ेाऊूस २ कक.मी. शींतरात उयःयोग उभारणीतर शसलेला 
नने ल उ तण्याच्या मा. मखु्यमींरी कायाचलयाने तयार केलेल्या प्रततातास िासनाच्या पयाचतरण 
वतभागाने वतरोल केला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, सदरहू नदी प्रदरू्षण सींरक्षण लोरण लिर्ील करण्याचा ननणचय हदनाींक 
२०ऊानेतारी, २०१५ रोऊी ता यासमुारास िासनान ेाेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (०१-०७-२०१५) :(१) उदयोगापसून नदीचे प्रदरु्षण रोखण्यासा य िासनान े
हदनाींक १५/०७/२००० त सलुाररत १३/०७/२००९ च्या िासन ननणचयायःतारे नदी का ातरील 
ननयमन करण्याचे लोरण केले होते. 
(२) त (३) हदनाींक १३/०७/२००९ चे लोरण हदनाींक २०/०१/२०१५ च्या मींरीमींटळाच्या ेी ककतील 
ननणचयानुसार र्द  केले आहेत. 
(४) हदनाींक १३/०७/२००९ चे लोरण हे पयाचतरण (सींरक्षण) कायदा १९८६ च्या तरतुदीनसुार 
राज्य िासनास प्राप्त शर्लकारानुसार नसल्याने िासनान े लोरण र्द  केले. सयःयथितीतीत 
ऊलप्रदरु्षण काययःयानसुार उयःयोगाींतर कटक ननयींरण  ेतण्यात येत शसनु साींटपाणी 
प्रककयेसा य कटक उपाययोऊना उयःयोगाींकटून मींटळायःतारे कवान ाेण्यात येतात. 

___________ 
  

वरठी (्ज.भांटारा) बस स् थानिाच ेववस् तारीिरण व वविास  
िायव िूनन सुस् थावपत िर् याबाबत 

(२६)  ८८२५ (०४-०४-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांटारा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींटारा थिऊल् हयातील तर य गात येीून रेल् तेमागच गेला शसून येीे िाळा, कॉलेऊेस आहेत, 
दररोऊ हऊारोंच् या सींख् येन े नागरीक प्रतास करतात, परींतु तेी े तेळेतर ेसची ् यतत ीा 
नसल् याने वतयःयार्थ या ना त नागररकाींना शनेक सुवतलाींचा सामना कराता लागतो, हे खरे आहे 
काय, 

(२) शसल् यास, मागील ५० तर्षा पासून तर य ेस त ीानकाला हक् काींची ऊागा नसून कक येक 
तर्षाचपासून रेल् तेची ऊागा तापरात शसलेल् या महाराष र राज् य पररतहन मींटळान ेननमाचण होणा-या 
समत येंेाेत कोणतीही गींभीर दखल ाेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, येीील नागररकाींचे ेस त ीानकाचे वतत तारीकरण त वतकासकायच करून 
सुत ीावपत ेस त ीानकाची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) शसल् यास, सदर मागणीतर िासन कायचताही करणार आहे काय, 
(५) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. टदवािर रावत े(०२-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) त (४) भींटारा थिऊल्ह्यातील तर य हे गात भींटारा ेसतीानकापासून १२.७ शींतरातर 
शसून सयःयथितीतीत या ह काणी रेल्ते खायाकटून भाटतेतातर ाेतलेल्या ३००० चक.्ु् 
ऊागेमध्ये १०X१० चक. ्ु्ाचा प्रतासी ननतारा आहे. 
     तर य येी े ेसतीानकाकरीता ०.६४ हेक््र ऊागेची मागणी सन २००५ मध्ये रा.प. 
महामींटळायःतारे करण्यात आली शसता सदर ऊागा पटुपी ऊींगल त गतताची शसल्याने तन 
सींतलचन शर्लननयम १९८० नुसार देता येत नसल्याचे महामींटळास कळवतले होत.े 
     भींटारा त े तर य करीता सकाळी ६.०० त े रारी २२.०० ता. पय त प्रतासी त िालेय 
वतयःयार्थया करीता ऊाणाऱ्या त येणाऱ्या शिा ाकूण ७३ ्ेऱ्या सुवा आहेत. 
(५) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
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भांटारा ्जल ह्यात आधारिाटव सक् तीच् या नावाखािी  
ग्रामीण भागात िुि िर् यात येत असलयाबाबत 

  

(२७)  ८८३२ (०६-०४-२०१५).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांटारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींटारा थिऊल् ह्यात आलारकाटच मोहहमेला गती देण् याचा िासनाने ननणचय ाेतला शसून गेल् या 
तर्षी पासनू या नोंदणीला सुवातात करण् यात आली मार सींेींर्लताींकटून नोंदणी करण् यासा य ८० 
ते १०० वापयाची लु् करण् यात येत शसल् याचे ननदिचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, याेाेत प्रिासनाकटून कोणतीही कायचताही करण् यात येत नसल् याचे आढळून 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, सदर प्रकरणी कोणती कारताई केली ता करण्यात ये आहे, 
(४) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) (२) (३) त (४) भींटारा तालुक्यातील ाका ्हीेाेत 
तक्रार ई.ाल. प्राप्त पाली होती याेाेत तपासणी करण्यात ये न, सींेींर्लत आलार कें ि ेींद 
करण्यात आले आहे. 

 

___________ 
  

राजीव नगर एस.आर.ए. िो.आँप हाऊलसांग सो.लि. (मुांबई) पोपटपटयाी पुनववसन योजनेत 
रटहवाशाांची फसवणूि िरणाऱ्या वविासिावर िारवाई िर्याबाबत 

  

(२८)  ८८३९ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राऊीत नगर ास.आर.ा. को.आँप हा लसींग सो.लल. (हाऊीशली, मुींेई) च्या पोपटपटयाी 
पुनतचसन योऊनेत रहहतािाींची ्सतणूक करणाऱ्या वतकासकातर कारताई करण्याची मागणी 
तीाननक लोकप्रनतननली याींनी लेखी ननतेदनायःतारे िासनाकट ेकेली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदर ननतेदनाच्या शनुर्षींगाने सदर प्रकरणी चककिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) शसल्यास, चककिीत काय आढळून आले त तीाननक रहहतािाींची ्सतणूक करणाऱ्या 
सींेींर्लताींवतवाध्द कोणती कायचताही करण्यात आली ता येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची सतचसालारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१०-०७-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) त (३) पोपटपटयाी पुनतचसन प्रार्लकरणान े सादर केलेल् या शहतालानसुार राऊीत नगर 
सहकारी गहृननमाचण सींतीेच्या पोप्पटयाी पुनतचसन योऊनेत समावतष् शसलेल् या १३२ पार 
पोपटीलारकाींना पनुतचसन सदननकाींचे ता्प करण्यात आले आहे. तसेच वतकास ननयींरण 
ननयमातली - १९९१ कलम ३३(१०) च्या तरतूदीनुसर सतच सोयी सुवतला पुरवतण्यात आल्या 
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आहेत. यामळेु या प्रकरणी कायचताहीची आतश्यकता हदसून येत नाही. तीाननक 
लोकप्रनतननलीींच्या तक्रारी सींदभाचत पोपटपटयाी पुनतचसन प्रार्लकरणान े याींना हदनाींक २२.४.२०१५ 
च्या परान्तये याेाेतची तततुथितीती कळवतली आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  
्व्ह.पी. नगर रटहवाशी सहिारी गहृतनमावण सांस् था मयाव. वरळी, मुांबई या सांस् थेच् या पोपटपटयाी 
पुनववसन योजनेच् या िामात टदरांगाई व फसवणूि िरणा-या वविासिावर िारवाई हो् याबाबत 

  

(२९)  ८८५० (०८-०४-२०१५).   श्री.सुतनि लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) थि्ह.पी. नगर रहहतािी सहकारी गहृननमाचण सींत ीा मयाच. तरळी, मुींेई या सींत ीेच् या 
पोपटपटयाी पुनतचसन योऊनेच् या कामात हदरींगाई त ्सतणूक करणाऱ् या वतकासकातर कारताई 
करण् याेाेत त ीाननक लोकप्रनतननली याींनी मा.मुख् यमींरी, मा.गहृननमाचण राज् यमींरी याींच े लेखी 
ननतेदनायःतारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, उक् त प्रकरणी िासनाकटून चककिी करण् यात आली आहे, चककिीत काय 
आढळून आले त पुनतचसन योऊनेच् या कामात हदरींगाई त त ीाननकाींची ्सतणूक करणाऱ् या 
वतकासकावतवाध् द कोणती कायचताही केली ता करण् यात येत आहे 
(३)  नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१०-०७-२०१५) :(१) या सींदभाचत तीाननक लोकप्रनतननलीचे पर िासनास 
तसेच मखु्य कायचकारी शर्लकारी, पोपटपटयाी पुनतचसन प्रार्लकरण याींचे कायाचलयास प्राप्त पाले 
आहे. 
(२) पोपटपटयाी पुनतचसन प्रार्लकरणाकटून हदनाींक १३.२.२०१५ च्या परान्तये मा.तीाननक 
लोकप्रनतननलीींना तक्रार शऊाचेाेत तततुथितीती कळवतण्यात आली आहे. सदरहू पोपटपटयाी 
पुनतचसन योऊनेेाेत प्राप्त तक्रारीनुसार मुख्य कायचकारी शर्लकारी, पोपटपटयाी पुनतचसन 
प्रार्लकरण याींचकेट े हदनाींक १३.२.२०१५ रोऊी सुनातणी ाेण्यात आली. सदरहू सुनातणीमध्ये 
योऊनेच्या वतकासकास पुनतचसन इमारतीच्या ेाींलकामास पालेल्या वतलींेाेाेत वापये १० लाख 
इतका दींट आकारण्यात आला शसून, दींटाची रक्कम वतकासकाने हदनाींक ३१.३.२०१५ रोऊी 
पोपटपटयाी पुनतचसन प्रार्लकरणाकट े ऊमा केली आहे. तसेच ीककत भाट,े सींक्रमण लिेीराच े
ीककत तीऊ देयके शदा केल्याच े वतकासकान े हदनाींक २६.३.२०१५ रोऊीच्या परान्तये कळवतले 
आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
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राज् यातीि सुगाव, बदावपूर (्ज.बीट) येथे एिा ऊसतोट मजूर  
तरुणीवर सामूटहि बिात् िार िर् यात आलयाबाबत 

  

(३०)  ८८५५ (०६-०४-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप), श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोिे), 
श्री.अजुवन खोतिर (जािना), श्री.रुपेश म् हात्र े (लभवांटी पूवव), श्री.ववजय औिी (पारनेर) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सुगात, ेदाचपूर (थिऊ.ेीट) येीे ाका  सतोट मऊूर तवाणीतर नतच् या भातासमोर 
हदनाींक १६ ऊानेतारी, २०१५ रोऊी सामूहहक ेला कार करण् यात आला शसून याप्रकरणी ेदाचपूर 
पोललसाींनी काही ऊणाींना श्क केल् याचे ननदिचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, मुकादम महादेत भागतत याची गुन् हेगारी पाश् तचभूमी शसून  याींच् यातर यापूती 
ही पोललसात गुन् हे दाखल शसल् याचे समोर आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, सदर प्रकरणी कोणती कारताई केली ता करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (१६-०६-२०१५) :(१), (२) त (३) होय, सदर प्रकरणी क्याचदीतवान ेदाचपूर 
पोलीस  ाणे येीे ाकूण ननषपन्न ७ आरोपीींच्या वतरोलात गुन्हा नोंद क्रमाींक ०६/२०१५ शन्तये 
भारतीय दींट वतलान कलम ३७६(ट), ३४२, ३२३, ५०६ याचप्रमाणे शनुसूर्चत ऊाती ऊमाती 
शयाचार प्रनतेींलक कायदा कलम ३(१)११(१२), ३(२)(५) तसेच ेालकाींच े लैंर्गक 
शयाचारापासून सींरक्षण शर्लननयम सन २०१२ कलम ४,१८ शन्तये हदनाींक १८.१.२०१५ रोऊी 
गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर आरोपीींच्या वतरोलात न्यायालयात के.क्र. ०८/२०१५    
हद. २१.२.२०१५ शन्तये दोर्षारोपपर दाखल करण्यात आले आहे. 
     आरोपी मुकादम महादेत भागतत त इतर ५ याींच्यावतरोलात यापुती ेदाचपूर पोलीस  ाणे 
येीे क्याचदीतवान गुन्हा नोंद क्रमाींक २४/२००९, भा.दीं.वत. कलम १४७, १४८, १४९,  ३२६, ३३६, 
३२३ शन्तये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे,  सदर आरोपीताींच्या वतरोलात न्यायालयात 
दोर्षारोपर दाखल करण्यात आले शसून याचे आर.सी.सी.क्र. ४३०/२००९ शसा आहे. सदर 
प्रकरण न्यायप्रवतष  आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतीि प्षणाचे उदयान बटव पािव  तयार िर्याचा प्रस्तावाबाबत 
  

(३१)  ८८७६ (०४-०४-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पक्षयाींना वपींऊऱ्यात की द न करता उयःयानात मोकळे सोटून पयच् काींना याींच्या 
ककलबेला्ाचा आनींद ाेतू देण्याींचे उह्द ष्  ेतून मुींेईत पक्षयाींच े उयःयान (ेटच पाकच ) तयार 
करण्याचा महताकाींक्षी प्रकल्प होणार शसून गेल्या ४ तर्षा पासनू ह्या प्रकल्पाच े ननयोऊन 
रखटले शसल्याच ेहदनाींक १० डटसेें र, २०१४ रोऊी ननदिचनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) शसल्यास, मुींेईत पक्षयाींच ेतततींर उयःयान उभारण्याचा मात्र प्लॅन तयार करणे आणण 
उयःयान प्रकल्प ्यततीापन सल्लागार नमेण्याची प्रकक्रया उयःयाप पूणच पाली नसल्याचेही 
ननदिचनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, पयच् काींना आनींद देणाऱ्या या प्रकल्पाींची उभारणी के्हा होणार आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फटणवीस (२६-०६-२०१५) :(१), (२) त (३) हे खरे नाही. पतई येीील टॉ.ेाेासाहेे 
आींेेटकर उयःयान (सुमारे ३० ाकर के्षर) या के्षराची पक्षी उयःयान (ेटच पाकच ) ननलमचतीकररता 
ननतट केली आहे. सदर के्षरातर मोठ्या प्रमाणात तकृ्षसींपदा शसून सदरच ेके्षर हे न्यान ेपक्षी 
उयःयान (ेटच पाकच ) वतकलसत करण्याकररता योग्य आहे. सदर पक्षी उयःयान वतकलसत 
करण्याकररता ेहृत ्आराखटा तयार करण्यासा य माहे ऊानेतारी २०१४ मध्ये Expression of 
Interest प्रततात मागवतण्यात आले होत.े यानुर्षींगान ेप्राप्त पालेल्या प्रतताताींची छाननी कवान 
सदर पक्षी उयःयान वतकलसत करण्याकररता ेहृत ्आराखटा तयार करण्यासा य आणण प्रकल्प 
्यततीापन सल्लागार म्हणून मसेसच युनन्हसचल ऑग्याचननक्स प्रा.लल., मुींेई या सल्लागाराची 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. सदर ेहृत ्आराखटा तयार कवान यास कें िीय प्राणणसींग्रहालय 
प्रार्लकरण, नती हदल्ली याींची मींऊूरी प्राप् त पाल्यानींतर सदर पक्षी उयःयान प्रकल्पाची उभारणी 
हाती ाेण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 

राज् यातीि ४५ अभयार् ये व वन ्ेषणत्राच् या पयाववरणीय  
सांवेदनशीि ्ेषणत्रात ाि िर् याचा प्रस् ताव 

(३२)  ८९०० (०६-०४-२०१५).   श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ऊतळपास ४५ शभयारण् ये त तन के्षराच् या पयाचतरणीय सींतेदनिील के्षरात ा् 
करण् याचा प्रत तात राज् य िासनाने कें िीय पयाचतरण मींरालयाकट ेपा वतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) शसल् यास, राज् यातील मुींेईसह कोण या शभयारण् याींचा त तन के्षराींचा यामध्ये समातिे 
आहे त  याची कारणे काय आहेत, 
(३) शसल् यास, सदर प्रत तातास कें ि िासनान ेमींऊूरी हदली आहे काय याेाेतची सयःय्थितीती 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांिीवार (१३-०७-२०१५) :(१) राज्यातील राषरीय उयःयान/शभयारण्याच े भोतती 
पयाचतरणीय सींतेदनिील के्षर ननथिश्चत पालेले नसल्याने त े कमी करण्याचा प्रश् नच उयःभ ातत 
नाही. 
(२) राज्यातील मुींेईऊतळील सींऊय गाींली राषरीय उयःयानासह ५३ सींरक्षक्षत के्षराींपीकक (राषरीय 
उयःयान/शभयारण्य) ३६ सींरक्षक्षत के्षराींभोतती पयाचतरणीय सींतेदनिील के्षर ननथिश्चत करण्याच े
प्रततात कें ि िासनास सादर केलेले आहेत. 
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(३) कें ि िासनाला सादर करण्यात आलेल्या प्रतताताींपीकक नतगेात-नागणपरा ्याघ्र प्रकल्प    
(१ राषरीय उयःयान त ४ शभयारण्य) तगळता कें ि िासनाचे इतर कोणयाही सींरक्षक्षत के्षराच े
पयाचतरणीय सींतेदनिील के्षराची प्राीलमक शर्लसूचना शयःयाप ऊारी केलेली नाही. 
(४) प्रश् न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
जळगाांव ्जल ह्यात गुन ह्याांमध् ये वाढ पालयाबाबत 

 (३३)  ८९०६ (०६-०४-२०१५).   श्री.गुिाबराव पािीि (जळगाव ग्रामीण), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे 
(चोपटा), श्री.किशोर पािीि (पाचोरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ऊळगाींत थिऊल् ह्यात खून, ऊेरी चोरी-ार्ोटी, वतयःयार्थ या ना मारहाण, सोनसाखळी चोरी, 
उलिरापय त चाल ूराहणारे शतील लींदे, ेला कार आहद गुन् ह्याींमध् ये सन २०१४ मध् ये ताढ पाली 
आहे हे खरे आहे काय, 

(२) शसल् यास, गुन् ह्याींचे प्रमाण कमी करण् यासा य िासनाकटून कोणती कारताई करण्यात 
आली ता येत आहे, 
(३) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फटणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) ऊळगात थिऊल्ह्यात सन २०१३ च्या तुलनेत सन 
२०१४ मध्ये खुनाच्या गुन्ह्यात ७ ने, ऊेरी चोरीच्या गुन्ह्यात १९ त चोरी गुन्ह्यात २३ न े
ताढ पाली आहे. तीावप ेलाकार सदरात ८ न,े सोनसाखळी चोरीच्या गुन्ह्यात ४ न,े ार्ोटी 
गुन्ह्यात ६२ न,े म्का ऊुगाराच्या गुन्ह्यात ९७ न ेत शतील दावा गुन्ह्यात ८४ ने ा् पाली 
आहे. 
(२) शतील सटयाा/पता ऊुगार लींदे त शतील दावा ्यतसायात सकक्रय राहणा-या गुन्हेगाराींवतवाध्द 
सतत केसेस कवान आतश्यकतेनसुार तेळोतेळी प्रनतेींलक उपाययोऊना करण्यात आल्या शसनू 
शतील लींदे नेततनाेूत करणेसा य वतिेर्ष मोहहम राेवतण्यात आलेली आहे. यापुढेही शतील 
सटयाा/ऊुगार, पता ऊुगार त दावा लींदे सुवा होणार नाहीत याेाेत सींपूणच दक्षता ाेतली ऊात 
आहे. 
     ताढते गुन्हे त गुन्हेगारी ननयींरणात रहाती म्हणून थिऊल्हा ा्कात सक्तीची दरोटा 
प्रनतेींलक गतत, रारगततसह कोथिम्ेींग नकाेींदी प्रभातीपणे राेवतली ऊात आहे. रहदारीच ेमागच 
त चककाींतर पेरोलीींग कामी बे् मािचल त ईगल पेरोलीींगच्या कमचचा-याींना कायचरत करण्यात 
आलेले आहे. 
     पोलीस  ाणे शलभलेखातरील सतच ननगराणी ेदमाि, माहीत शसलेले गुन्हेगार त 
सींियीताींची ननयमीत तपासणी करण्यात येत शसून आतश्यकतनेुसार कक्र.प्रो.को.क. १५१(१) सह 
१०९, ११० नुसार त म.ुपो.का.क १२२, १२४, ५५/५७ तसेच ाम.पी.टी.शे. नुसार प्रभाती 
प्रनतेींलामक उपाययोऊना करण्यात येत आहे. 
(३) वतलींे पालेला नाही. 

___________ 
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मानव वविास िायवीमाांतगवत माता व बािमतृ् यू रोख् यासाठी "जननी सुर्षणा योजनेबाबत" 
  

(३४)  ८९११ (०७-०४-२०१५).   श्री.गुिाबराव पािीि (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
साववजतनि आरोग्य आणण िुिुांब िलयाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मानत वतकास कायचक्रमाींतगचत माता त ेालमृ यू रोखण् यासा य ‘’ऊननी सुरक्षा योऊना‘’ सुवा 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, हदनाींक २० ऊानेतारी, २०१५ च् या पूती शतघ् या न  महहन् यात ऊळगाींत 
थिऊल् ह्यात २६ माता त ७७ नतऊात लििूींचा मृ य ूपाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, याेाेत िासनाने चककिी कवान दोर्षीींतर कोणती कारताई केली आहे ता 
करण् यात येत आहे ? 
  

टॉ. दीपि सावांत (०९-०७-२०१५) :(१) कें ि िासनामा च् त माता त ेालमृय ू रोखण्यासा य 
राषरीय आरोग्य शलभयानाींतगचत ऊननी सुरक्षा योऊना सुवा करण्यात आली शसनू यामा च् त 
वतवतल योऊना राेवतल्या ऊातात. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     ऊळगाींत थिऊल्ह्यात वतवतल तीयःयककय कारणाततत मातामृयू पालेले आहेत या 
मातामृयूची कारणे-प्रसुतीपक्षात रक्ततरात, ाक्लामलिया, शमेननया त वपआयाच शिी आहेत. 
तसेच नतऊात लिि ुयाींच्या मृयचूे प्रमखु कारणे शत्क्पीया, कमी तऊनाची ेालके, शपुऱ्या 
हदतसाची ेालके इयादी आहेत. 
(३) सदर मातामृयू त नतऊात लििू मृयूेाेत थिऊल्हा ततरातर शसलेल्या सलमतीमा च् त 
शन्तेर्षण केले आहे. सदर मृय ू हे वतवतल तीयःयककय कारणाततत पाले शसल्याने याेाेत 
कोणीही दोर्षी आढळुन न आल्यान ेयाींच्यातर कायचताही करण्याचा प्रश् न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

रायगटच्या पायर्थयाशी वसिेलया पाचाट येथे असिेिी पोलिस चौिी बांद असलयाबाबत 
  

(३५)  ८९१६ (०७-०४-२०१५).   श्री.भरतशेठ गोगाविे (महाट) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगटच्या ककल्याच्या पायर्थयािी तसलेल्या पाचाट येीे शसलेली पोललस चककक गेल्या 
दोन तर्षा पासून ेींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदर पोललस चककक पुन्हा न्याने सुवा करण्यात याती शिी मागणी 
नागररकाींकटून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) शसल्यास, पोलीस चककक सवुा करण्याेाेत िासन ततरातर कोणती कायचताही करण्यात 
आली ता येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फटणवीस (३०-०६-२०१५) :(१), (२) त (३) रायगट ककल्ल्याच्या पायर्थयािी शसलेली 
पाचाट पोलीस चककक नादवुातत पाल्याने काही काळ ेींद होती. सदर इमारतीची दवुातती/टागटुऊी 
कवान पाचाट पोलीस चककिी पुन्हा हद.४.४.२०१५ रोऊीपासून न्यान ेसुवा करण्यात आली शसून 
सयःय:थितीतीमध्ये पोलीस चकककच ेननयलमत त दीनींहदन कामकाऊ चालू आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

राज् यात राबवव्यात येत असिेलया िें द्र सरिार पुरस् िृत 
आय.सी.िी. योजनाांबाबत आिेलया तीारी 

  

(३६)  ८९२२ (०९-०४-२०१५).   श्री.अतिु भातखळिर (िाांटदविी पवूव) :   सन्माननीय शािेय 
लश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात कें ि सरकार पुरत कृत आय.सी.्ी. योऊना सन २००८ पासून िालेय वतयःयार्थ या ना 
सींगणक लिक्षण देण्यासा य  कायचरत शसून  सदर योऊना िालेय लिक्षण वतभागाच्या 
ननयींरणाखाली राेवतण्यात येत आहेत त याचा  ेका खाऊगी कीं पनीला हदलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच सदर योऊना राेतत शसताना ककती लिक्षक त कमचचारी कायचरत आहेत त याींची 
भरती कोणया प्रार्लकरणाकटून होत,े 
(३) शसल् यास, उक् ा प्रकरणी खाऊगी कीं पन् याींनी िासनाच् या सतच कायदेिीर ेाेीींचे उल् लींान 
केल् याच् या तक्रारी िासनास शनके लिक्षकाींनी त लिक्षक सींा्नाींनी केल् या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) शसल् यास, उक्त तक्रारीच्या शनुर्षींगाने िासनाने चककिी केली आहे काय, शसल्यास, यात 
काय ननषपन्न पाले त यानुसार सींेींर्लत दोर्षीींतर पुढे कोणती कारताई केली ता करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावट े(१३-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) योऊनेच्या शींमलेऊातणीसा य ननथिश्चत केलेल्या ाऊन्सीमा च् त सींगणक ननदेिकाींची 
ननयुक्ती केली ऊात.े ावप्रल २०१५ मध्ये ७०५८ सींगणक ननदेिक कायचरत आहेत. 
(३) शींित: खरे आहे. 
(४) ाऊन्सी प्रनतननलीींेरोेर ेी का ाे न सींगणक ननदेिकाींना प्रलींबेत मानलन शदा 
करण्याेाेत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच ्प्पा ३ च्या करारामध्ये ककमान 
मालनाेाेत तपष् तरतूद करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश् न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
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राज् यात नव् या पाकिंग धोरणानुसार ारासमोर पाकिंग न िेल यास 
वाहन माििास दांट आिार् याचा ाेतिेिा तनणवय 

(३७)  ८९५२ (०४-०४-२०१५).   श्री.जयांत पािीि (इस्िामपूर), श्री.्जतेंद्र आव् हाट (मुांब्रा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि जगताप (श्रीगोंदा), श्री.हसन मुश्रीफ (िागि) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात न् या पाकक ग लोरणानुसार ारासमोर पाकक ग न केल् यास ताहन मालकास दींट 
आकारण् याचा ननणचय माहे ऊानेतारी, २०१५ मध् ये ता  या दरम् यान िासनाने ाेतल् याने शनेक 
नागरीकाींमध् ये शसींतोर्ष पसरलेला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) शसल् यास, ज् या नागररकाींना ारासमोर ताहन उभ े करण् यास ऊागा नाही तसचे ज् या 
इमारतीींमध् ये पाकक ग ् यतत ीा उपल् ल नाही  याींना दींट न आकारण् याेाेत िासनाने कोणती 
उपाययोऊना केली ता करण् यात येत आहे, 
(३) शयःयाप कोणतीच उपाययोऊना केली नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फटणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) त (३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
मुांबई महानगरपालििेच् या वविास िामासाठी सन २०१४-२०१५ या 

आधथवि वर्ावत ११ हजार ५१ िोिीची तरतूद िेलयाबाबत 
(३८)  ९००५ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोिी), श्री.्जतेंद्र आव् हाट (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींेई महानगरपाललकेच् या वतकास कामासा य सन २०१४-२०१५ या आर्ीचक तर्षाचत ११ हऊार 
५१ को्ीची तरतूद केली शसताींनाही माहे डटसेंेर, २०१४ शखेर केतळ २२ ्क् के रक् कम खचच 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल् यास, उक् त प्रकरणी िासना च् त चककिी केली आहे काय, 
(३) शसल् यास, चककिीचे ननष कर्षच काय आहेत त तदनुसार पूणचक्षमतेने ननली खचच न करणाऱ् या 
शर्लकाऱ् याींतर िासनाने कोणती कारताई केली ता करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) सन २०१४-१५ च्या भाींटतली खचाचच्या शीचसींकल्पीय 
शींदाऊािी तुलना करता प्रयक्ष भाींटतली खचच कमी पाला आहे हे खरे आहे. सदर २०१४-१५ 
च्या मुींेई महानगरपाललकेच्या शीचसींकल्पीय शींदाऊाच े (ेेत् उपक्रमाचा शीचसींकल्प तगळून) 
ाकूण आकारमान वा.३११७८,१८ को्ी ातढे शसून यापीकक भाींटतली शीचसींकल्पाचे आकारमान 
वा.११००३.६९ को्ी ातढे होत.े हद. ३१.१२.२०१४ पय त वा. २८२०.५१ को्ी ातढा प्रयक्ष खचच 
पालेला शसून तो सन २०१४-१५ च्या भाींटतली खचाचच्या शीचसींकल्पीय शींदाऊािी तुलना करता 
तो २५.६३ ्क्के ातढा आहे. सन २०१४-१५ चे भाींटतली खचाचच े शीचसींकल्पीय शींदाऊ 
वा.७३४८.०८ को्ी इतके सुलाररत करण्यात आले शसून, हद.३१.०३.२०१५ पय त वा.५३३९.४६ 
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को्ी (ताळमेळासापेक्षा) ातढा प्रयक्ष खचच पालेला शसून तो २०१४-१५ च्या सुलाररत 
शींदाऊाच्या ७२.६६ ्क्के ातढा आहे. 
(२), (३) त (४) महापाललकेच्या शीचसींकल्पात वतवतल भाींटतली कामाींसा य मोठ्या प्रमाणातर 
तरतुदी करण्यात येतात. हे प्रकल्प पूणच होण्यासा य ाक तर्षच त कामाींच्या ेाेतीत वतिेर्षत: 
रतते, पयचन्य ऊलताहहन्या, पूल तसेच ऊल शलभयींता खायािी सीें ींलीत मायक्रो ्नेलीींग काम 
सुवा करण्यापूती तन खात,े महाराषर कोत्ल पोन मॅनऊेमें् ऑीॉरी्ी (MCZMA), रेल्ते 
ताहतूक पोलीस इयादी वतवतल ेाह्य प्रालीकरणाींच्या आतश्यक शसलेल्या मींऊुऱ्या/ना हरकत 
लमळवतण्यास तेळ लागतो. यामळेु सींेींलीत आर्ीचक तर्षाचतील तरतुदीींच्या पूणच वतननयोग हो  
िकत नाही. काही प्रकल्प कामाींच्या ेाेतीत तापरातयाचे तींरज्ञान ताींरीक सल्लागार 
सलमतीकटून शींनतम कवान ाेणे आतश्यक शसत.े मुींेई महानगरपाललकेच्या शीचसींकल्पात 
तरतूद केलेली कामे मनपाच्या ह्द ीमध्ये पार पाटातयाची शसतात. तसेच ही कामे दा् 
लोकतततीच्या भागात याचप्रमाणे खूप रहदारीच्या रतयाींतर आणण नाल्याींच्या का ातर 
पोपड्याींनी ्यापलेल्या ह काणी तसेच शनतक्रमणयुक्त ह काणी करातयाची शसतात. यामुळे 
प्रयक्ष काम करताना शनींत शटचणी येतात त यातर मात कवान काम ेपार पाटताना तेळेच े
ननयोऊन राखता येण ेक यण ऊात.े 

___________ 
  

मुांबई व उपनगरात म्हाटाच्या माििीच ेसुमारे १९ टठिाणी  
मोिळे भखूांटावर म्हाटाने पनुववविास िर्याबाबत 

(३९)  ९०४१ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोिी), श्री.्जतेंद्र आव् हाट (मुांब्रा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींेई त उपनगरात म्हाटाच्या मालककचे समुारे १९ ह काणी मोकळे भखूींटातर म्हाटान े
पुनवतचकास केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, याींची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सदर भूखींटाचा पुनवतचकास करणेेाेत िासनान ेकोणती कायचताही केली ता करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) :(१), (२), (३) त (४) हे खरे नाही. 
     ेहृन्मुींेई महानगरपाललका ह्द ीमध्ये मुींेई गहृननमाचण त के्षरवतकास मींटळाचे ाकूण १०४ 
शलभन्यास शसनू म्हाटाच्या काही मोकळ्या भूखींटातर यापूतीच म्हाटामा च् त गहृननमाचण योऊना 
राेवतण्यात आलेल्या आहेत. तेगतेगळया कारणाींनी लिल्लक भूखींटातर प्रालान्याने गहृननमाचण 
योऊना राेवतण्याची िक्यता  तपासून पुढील कायचताही करण्यात येत आहे. या ्यनतररक्त 
ऊुन्या तसाहतीींचा पनुवतचकास, सींक्रमण लिबेराींचा पुनवतचकास इ.वतवतल प्रकारे ऊाततीत ऊातत 
गहृननमाचण करण्याकरीता प्रयन सुवा शसून शनके योऊना प्रगतीपीातर आहेत. 
  

___________ 
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वसई तािुक्यातीि अनावळा किललयात जा्यासाठी स्िायवॉि बाांधनू लमळ्याबाबत 
  

(४०)  ९०४४ (०६-०४-२०१५).   श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तसई तालुक्यातील शनाचळा ककल्ल्यात ऊाण्यासा य तकायतॉक ेाींलून लमळण्यासा य 
तीाननक लोकप्रनतननलीींनी ननतदेनायःतारे मा.मुख्यमींरी महोदयाींना केलेल्या मागणीच्या 
शनुर्षींगाने उपसर्चत, पयच् न याींनी हदनाींक ९ ऑगत्, २०१२ रोऊीच्या परान्तये शनाचळा 
ककल्ल्यात ऊाण्यासा य तकायतॉक ेाींलण्यासा यचा शहताल थिऊल्हार्लकारी,  ाणे याींचेकट े
मार्गतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कायचताही केली ता करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (२४-०६-२०१५) :(१) होय, 
(२) त (३) थिऊल्हार्लकारी,  ाणे याींनी सादर केलेल्या शहतालानुसार शलीक्षक शलभयींता 
सातचऊननक ेाींलकाम मींटळ,  ाणे याींना तसई ककल्ल्यात ऊाण्यासा य तकायतॉक 
ेाींलणेेाेतच्या तीळाच्या ऊागेच्या मालककसह सवतततर प्रततात त शींदाऊपरक सादर 
करण्याेाेत तसेच मखु्य कायचकारी शर्लकारी, महाराषर मेरर्ाईम ेोटच, मुींेई त सींचालक, 
पुरातत वतभाग, मुींेई याींना सदर कामाेाेतचा शहताल सादर करण्याेाेत कळवतण्यात आले 
आहे. कायचकारी शलभयींता, मागच प्रकल्प वतभाग, नती मुींेई याींनी सातचऊननक ेाींलकाम 
वतभागाच्या मींटळ कायाचलय याींना प्राीलमक पाहणी शहताल सादर केला शसून सदरच ेकाम 
तीलिष्यपूणच शसल्यान े तज्ञ सल्लागाराची नेमणूक कवान मेरी्ाईम ेोटच, पुरातत वतभाग, 
सागरी ननयींरण कक्ष त पयाचतरण वतभाग याींचकेटून तकायतॉक ेाेतचा सुसाध्यता शहताल 
तयार कराता लागणार आहे. कायचकारी शलभयींता, मागच प्रकल्प वतभाग, नती मुींेई याींना 
शयःयावप मेरी्ाईम ेोटच, पुरातत वतभाग, सागरी ननयींरण कक्ष याींचेकटून शहताल प्राप्त 
पालेला नाही. 

___________ 
  

तारापूर एम.आय.टी.सी.अांतगवत साांटपाणी तनमुविन िें द्र उभारणीबाबत 
  

(४१)  ९०४८ (०६-०४-२०१५).  श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :  सन्माननीय पयाववरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) तारापूर ामआयटीसीमलील ास ३० या भूखींटातर तारापूर ान् ् हायचन्में् प्रो्ेक् िन सोसाय्ी 
TEPS ५० दिलक्ष ली्र क्षमतचेा प्रत तावतत साींटपाणी प्रकक्रया सयींरणा (CETP) उभारणीसा य 
पयाचतरणवतर्षयक ऊाहीर ऊनसुनातणी माहे डटसेंेर, २०१४ मध् ये ता यासमुारास महाराष र 
प्रदरु्षण ननयींरण मींटळाच् या ततीन ेाेण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) शसल् यास, सदरहू सुनातणीचे तेळी त ीाननकाींनी त तत् ेहुसींख् येने उपथितीत राहून 
 याचप्रमाणे सुचना त हरकती नोंदवतण् याकररता, नतापूर, नाींदगात, मुरींेे, कुळतली, ेोईसर इ. 
गाताींचे सरपींच/उपसरपींच, ग्रामपींचायत सदत य, नागरीक तसेच वतवतल राऊककय पक्षाच े
त ीाननक लोकप्रनतननली तसेच तीाननक लोकप्रनतननली,ेोईसर त तत् उपथितीत राहून यासींेींली 
तीव्र शसींतोर्ष ् यक् त करून तसचे याेाेत लेखी ननतेदनही सींेींर्लत शर्लका-याींकट े देण् यात 
आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, सदरहू ननतेदनातील मागण् याींचे त तरूप काय आहे त  यातर िासनान ेकोणत े
ननणचय ाेतले ता ाेण् यात येत आहेत, 
(४) शसल् यास, प्रत तावतत साींटपाणी प्रकल् पाच् या उभारणीेाेत तत तुथितीती काय आहे ? 
  

श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) त (३) ऊनसुनातणीकरीता उपथितीत शसलेल्याींपीकक काही नागररकाींनी या प्रकल्पाेात 
शसींतोर्ष ्यक्त केला. तीावप, तारापूर औयःयोर्गक तसाहतीमलील शनतररक्त साींटपाण्यातर 
प्रकक्रया करण्याकरीता नतीन सामाईक साींटपाणी प्रकक्रया कें ि उभावान त े ्यतथितीतपणे 
चालवतणे गरऊेचे शसल्याचेही मत काही नागररकाींनी ऊनसुनातणी दरम्यान ्यक्त केले. 
     सदर प्रकल्पाच्या सींपन्न पालेल्या ऊनसुनातणीच्या इनततृतात नमुद केलेली मत,े 
वतचार,ननतेदने तसेच प्रकल्पाचा पयाचतरण आाात मुल्याींकन शहताल इयादी ेाेीींचा वतचार 
कवान पयाचतरण आाात मुल्याींकन सलमती, पयाचतरण वतभाग याींचेमा च् त हदनाींक २४/०३/२०१५ 
रोऊी सदर प्रकल्पास पयाचतरण वतर्षयक शनुज्ञप्ती प्रदान करण्याींत आली आहे. 
(४) सामाईक साींटपाणी प्रकल्पाच्या वतततारीकरणाच ेत पायाभरणीचे काम तसचे इतर ेाेीींची 
कायचताही प्रगतीपीातर आहे. 

___________ 
  

”महाराष्ट्र अग्नीसुर्षणा अलभयान” राबवव्याबाबत 
  

(४२)  ९०५२ (०६-०४-२०१५).   श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाच्या नगरवतकास वतभागाच्या िासन ननणचय क्र.शिस/१४०७/३६०/प्र.क्र.२११/ 
नवत-२ हदनाींक ३१ ऑगत्, २००९ शन्तये राज्यातील “ट” तगच महानगरपाललका याींच्या 
शग्नीिमन सेतेतील तु् भवान काढण्यासा य त राज्यातील शग्नीिमन सेतेचे सक्षमीकरण 
करण्याकरीता वतवतल आतश्यक उपाययोऊना करण्याच्या दृथिष्ने “महाराषर शग्नीसुरक्षा 
शलभयान” राेवतण्यात िासनान ेननणचय ाेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसई-वतरार िहर महानगरपाललका २००९ मध्ये तीापन पालेली शसून पूतीच्या तसई-
वतरार, नतार-माणणकपूर त नालासोपारा या पूतीच्या चार नगरपाललकाींमध्ये शग्नीिामक 
वतमोचक (्ायरमन) १२ पदे, ताहन यींरचालक (ड्राय्हर कम ऑपरे्र) १४ पदे शिी 
शग्नीिमन कमचचाऱ्याींची पदे मींऊूर शसून यास नगरवतकास वतभागाने याींचेकटील िासन 
ननणचय क्र.तनपा २००९/१०६९/प्र.क्र.१३९/०९/नवत-२० हदनाींक ३१ ऑगत्, २००९ शन्तये मींऊूरी 
हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) नगरवतकास वतभागाच्या िासन ननणचय क्र. शिस/१४०७/३६०/प्रक.२११/नवत-२, हदनाींक ३१ 
ऑगत्, २००९ शन्तये तसई-वतरार िहर महानगरपाललकेची लोकसींख्या त के्षर्ळाला 
शनुलकु्षन ७ शग्नीिमन कें ि त ७ ताहन ेमींऊूरीसा य पार शसून, सदरहू िासन ननणचयानुसार 
शग्नीिमन वतमोचक २१, शग्नीिमन वतमोचक १४७, ताहन यींरचालक ४२ शिी ाकूण ७ 
शग्नीिमन कें िासा य २२४ कमचचारी तगच उपल्ल होणे आतश्यक शसल्याने मुींेई प्राींनतक 
महानगरपाललका शर्लननयम १९४९ चे कलम ५१ (४) नुसार तसई-वतरार िहर महानगरपाललकेने 
हदनाींक ६ ऊून, २०११ रोऊीच्या सतच सालारण सभेत  रात क्र. ५ नुसार या २२४ पदननलमचतीस 
मान्यता दे न िासनाकट े तसेच सींचालक महाराषर शग्नीिमन त आणीेाणी सेता तीा 
शग्नीिमन सल्लागार याींनी िासनाकट ेहदनाींक २७ ऊून, २०११ रोऊी प्रततात सादर केला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) शसल्यास, तसई-वतरार िहर महानगरपाललकेच्या आतीापनेतर शग्नीिमन वतभागासा य 
सदरहू २२४ पदे मींऊूर करण्याच्या प्रतताताेाेत िासनान ेकोणता ननणचय ाेतला आहे, 
(५)  नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (०८-०७-२०१५) :(१), (२) त (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) िासनान े तसई-वतरार िहर महानगरपाललकेच्या आतीापनेतर शथिग्निमन वतभागासा य 
वतवतल सींतगाचत १९८ पदे न्यान ेमींऊूर केली आहेत. 
(५) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

वसई तािुक् यातीि (्ज. पािार) पेल हार येथे ्जल हा पररर्देच् या प्राथलमि शाळेमधीि 
ववद्याथी आजही प्राथलमि सुववधवेाचून वांधचत असलयाबाबत 

  

(४३)  ९०५९ (०९-०४-२०१५).   श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा) :   
सन्माननीय शािेय लश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तसई तालुक् यातील (थिऊ.पालार) नालासोपारा पूतकेटील तसई-वतरार िहर 
महानगरपाललकेच् या हददीत पेल् हार येीे थिऊल् हा पररर्षदेच् या प्राीलमक िाळेमलील वतयःयाीी 
आऊही प्राीलमक सुवतलेताचून तींर्चत शसून  याींना शिुध् द पाणी प् यात े लागत आहे तसेच 
तेीील वतयःयार्थ या ना िालेय युनन्ॉमच त ेू् सुध् दा देण् यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) सदरहू िाळेत प्राीलमक सुवतला नसल् यामळेु तेी ेलिक्षण ाेणा-या समुारे २५० हून शर्लक 
मुलाींना आऊही शनेक समत याींना समोरे ऊात ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) शसल् यास, सदरहू िाळेतील वतयःयार्थ या ना िालेय युनन्ॉमच, ेू् तसेच मुलभतू सुवतला, 
िुध् द पाणी न पुरवतण् याची सतचसालारण कारणे काय आहेत, 
(४) याप्रकरणी चककिी करण् यात आली आहे काय, शसल् यास, चककिीत काय आढळून आले त 
 यानुसार वतयःयार्थया ना उक्त सवुतला पुरवतण्याेाेत िासनान े कोणती कायचताही केली ता 
करण्यात येत आहे ? 
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श्री. ववनोद तावट े(१५-०७-२०१५) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) सदरहू िाळेतील पार लाभार्थया ना िालेय युनन्ॉमच, ेु्,पा यपुततके,मुलभूत सुवतला त 
िुध्द पाणी याचा लाभ हदलेला आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि अलभयाांत्रत्रिीच्या प्रथम वर्ावत २०१३-१४ मध्ये अलभयाांत्रत्रिी  
ववभागातीि ३२,४०० जागा ररक्त राटहलयाबाबत 

  

(४४)  ९०७३ (०८-०४-२०१५).   श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.वविास तरे (बोईसर), श्री.क्ष्षणतीज 
ठािूर (नािासोपारा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र लश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शलभयाींबरककच्या प्रीम तर्षाचत २०१३-१४ मध्ये समुारे ५२ हऊार ४०० ऊागा 
ररक्त राहील्या होया तसेच इतरही शभयासक्रमाींमध्ये ररक्त ऊागाींची सींख्या लक्षणीय 
शसल्यामळेु शलभयाींबरकक पदतीकाींचा न्हे तर और्षलननमाचण िातर, ्यततीापन आदी 
तींरलिक्षण शभयासक्रमाींच्या ररक्त ऊागाींच्या प्रश्नातर काय करता येईल यातर वतचार 
करण्यासा य माीं्ुग्याच्या इन्त्ी्यु् ऑ् केलमकल ्ेक्नॉलॉऊीच े कुलगुवा टॉ.गणपती यादत 
याींच्या शध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सलमतीने आपला शहताल िासनास सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदरहू शहतालाच्या मुख्य लि्ारिी काय आहेत त यातर िासनान ेकोणत े
ननणचय ाेतले आहेत, 
(३)  नसल्यास, याची सतचसालारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावट े(०८-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) टॉ.ऊी.टी.यादत, कुलगुवा, रसायन सींत ीा, मुींेई याींच् या शध् यक्षतेखालील तज्ञ सलमतीन े
सादर केलेल् या शहतालात प्रामखु् याने ् यातसानयक शभ यासक्रमाींमलील मींऊूर प्रतिेक्षमतेच् या 
तुलनेत ररक् त ऊागाींचे प्रमाण, िीक्षणणक दऊाच, गुणत ता ह्कवतण् यासा य लि्ारिी केल् या 
आहेत.  यापीकक काही लि्ारिीची शींमलेऊातणी कें ि िासनाच् या लिखर सींत ीा, िासन, 
वतयःयापी  त सींचालक, तींर लिक्षण याींच् या त तरातवान करातयाची आहे. या सींदभाचत िासन 
त तरातर कायचताही सुवा आहे. 
(३) प्रश् न उयःभ ातत नाही. 
  

___________ 
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वववा महाववद्यािय (ता.वसई) येथे एम.एच.िी-सी.ई.िी.चे उपिें द्र सुरु िर्याबाबत 
  

(४५)  ९०७५ (०९-०४-२०१५).   श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय वैद्यिीय लश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) तसई येीील वतता महावतयःयालय येीे ाम.ाच.्ी-सी.ई.्ी.च े उपकें ि सुवा करण्यात याते 
शिा आियाची मागणी तसई-वतरार िहर महानगरपाललकेच्या महापकराींनी हदनाींक १२ माचच, 
२०१२ रोऊी तसचे तेीील लोकप्रनतननली मा.तीयःयककय लिक्षणमींरी याींचेकट ेाका ननतेदनायःतारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदरहू मागणीेाेत िासनान ेकोणता ननणचय ाेतला आहे, 
(३) सदरहू मागणीेाेत शयःयापी ननणचय ाेतला नसल्यास, याची सतचसालारण कारण ेकाय 
आहेत, 
(४) उक्त ह काणी सदरील महावतयःयालय उभारण्याच्या दृष्ीने िासनाची भूलमका काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावट े(१५-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२), (३) त (४) ामाच्ी-सीई्ी या सामाईकप्रतेि परीके्षच्या आयोऊनाकररता प्रयेक 
थिऊल्ह्याचे थिऊल्हार्लकारी याींना कें ि प्रमुख म्हणून ननयुक्त करण्यात येत शसनू सदर परीके्षच े
गोपनीय साहहय प्रयेक थिऊल्हयाच्या थिऊल्हा कोर्षागारामध्ये  ेतण्यात येते. यामळेु सदर 
परीके्षच्या आयोऊनाकरीता गोपननयता, प्रिासककय आणण ताींबरक ेाेीींमध्ये सुसूरता याची या 
कारणाींसा य परीक्षा ्क्त थिऊल्हयाच्या मुख्यालयाच्या ह काणी ाेण्यात येत.े 
     सन २०१५-१६ या िीक्षणणक तर्षाचत ाेण्यात आलेल्या ामाच-सीई्ी-२०१५ करीता 
नतननलमचत पालार थिऊल्हा मुख्यालयाच्या ह काणी परीके्षच ेकें ि  ेतण्यात आले होते. 

___________ 
  

ठाणे ्जल हापररर्देिा राजीव गाांधी ग्रामीण तनवारा योजनेअांतगवत लमळािेल या  
२८ िोिी रुपयाांचा तनधीचा उपयोग न िरता शासनािट ेवगव िेल याबाबत 

  

(४६)  ९१०० (०७-०४-२०१५).   श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा), श्री.वविास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय गहृतनमावण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१२-१३ त २०१३-१४ या २ तर्षाचकरीता  ाणे थिऊल् हापररर्षदेला राऊीत गाींली ग्रामीण 
ननतारा योऊनेशींतगचत ाकूण ककती ननली प्राप् त पाला 
(२) सदरहू प्राप् त पालेल् या ननलीतून  ाणे आणण पालार थिऊल् ह्यातील ाकूण ककती लाभाीनना 
ारकुल योऊनेचा ्ायदा लमळाला 
(३)  ाणे थिऊल् हा पररर्षदेला सदरहू योऊनेंतगचत प्राप् त पालेल् या समुारे २८ को्ी वापयाींचा ननली 
पुन् हा राज् य िासनाकट ेतगच करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय 
(४) शसल् यास, गरऊू लाभार्ी ना या योऊनेतून ारकुले न देता २८ को्ीींचा ननली परत 
िासनाकट ेतगच करण् याची सतचसालारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) :(१) सन २०१२-२०१३ त २०१३-१४ या २ तर्षाचकरीता प्रकल् प 
सींचालक, थिऊल् हा ग्रामीण वतकास यींरणा, थिऊल् हा पररर्षद  ाणे याींना राऊीत गाींली ग्रामीण 
ननतारा योऊनेशींतगचत ाकूण वा. ३२९९.८७ लक्ष इतका ननली वततरीत करण् यात आला आहे. 
(२) सदर ननलीमलून  ाणे थिऊल् ह्यात १८ त पालार थिऊल् ह्यात ७२६ शिा ाकूण ७४४ 
लाभार्थ या ना ारकूल योऊनेचा लाभार्थ या ना ारकुल योऊनचेा लाभ देण् यात आलेला आहे. 
(३) होय, खरे आहे. 
(४) ारकुलाचा लाभ देण् यासा य प्रतीक्षा यादीत लाभाीी लिल् लक नसल् याने  ाणे थिऊल् हा 
पररर्षदेकट ेलिल् लक शसलेला ननली त  यातरील ऊमा ् याऊ लमळूण ाकूण वा.२९,१०,३१,१७०/- 
ननली िासनास परत करण् यात आला आहे. 
  

___________ 

  
मुांबई अहमदाबाद राष्ट्रीय मागव ी. ८ वर वसई तािुक्याच्या हद्दीत  

३०० खािाांचे ससुज्ज रुग्णािय सूुन िर्याबाबत 
  

(४७)  ९१०८ (०७-०४-२०१५).   श्री.क्ष्षणतीज ठािूर (नािासोपारा), श्री.टहतेंद्र ठािूर (वसई), 
श्री.वविास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आणण िुिुांब िलयाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींेई -शहमदाेाद राषरीय मागच क्र.८ तर तसई तालुक्याींच्या (थिऊ. ाणे) ह्द ीत ३०० खा्ाींचे 
सुसज्ऊ रूग्णालय सुरू करण्यात यात े शिी मागणी तीाननक लोकप्रनतननलीींनी मा.मुख्यमींरी 
याींचेकट ेहदनाींक ९ ऑगत्, २०१२ रोऊी ता तदनींतर आऊलमतीस सातयान ेलेखी ननतेदना्दारे 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, सदरहू मागणीेाेत िासनान ेकोणता ननणचय ाेतला आहे, 
(३) शयःयापी ननणचय ाेतला नसल्यास, याची सतचसलारण कारणे काय आहेत, 
(४) मुींेई-शहमदाेाद राषरीय मागाचतर सातयाने शसलेली आदीतासी लोकसींख्या याींना चाींगली 
आरोग्य सेता उपल्ल होण्यादृष्ीने वतनावतलींे तसई तालकु्याच्या ह्द ीत मागणीप्रमाणे ३०० 
खा्ाींच्या ससुज्ऊ रूग्णालयास मींऊूरी लमळून ते लतकरात लतकर कायाचथिन्तत होण्यादृष्ीन े
िासनच ेलोरण काय राहणार आहे ? 
  
टॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सन २००१ च्या लोकसींख्येतर आलारीत राज्यात आरोग्य सींतीा तीापनेचा ेहृत 
आराखड्यानुसार तसई येीे हदनाींक ०९.०६.२०१४ च्या िासन ननणचयान्तये १०० खा्ाींच े
उपथिऊल्हा वाग्णालय तीापन करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
 
 



वत.स. ४१ (33) 

(४) मुींेई शहमदाेाद राषरीय महामागाचतर मनोर येी े ग्रामीण वाग्णालयाच े २०० खा्ाींमध्ये 
शे्रणीतलचन त रामा केशर युनी्ची तीापना करण्यास िासन ननणचय हदनाींक १७.०१.२०१३ 
शन्तये मान्यता हदली आहे. ग्रामीण वाग्णालय, पालारचे १०० खा्ाींमध्ये शे्रणीतलचन करण्यास 
मान्यता हदली आहे. यालिताय ३० खा्ाींचे ग्रामीण वाग्णालय, वतरार, ५० खा्ाींच े उपथिऊल्हा 
वाग्णालय, कासा, १०० खा्ाींच े उपथिऊल्हा वाग्णालय, टहाणू, ३० खा्ाींच े ग्रामीण वाग्णालय 
तलासरी कायाचथिन्तत शसल्यान े महामागाचतरील शपाात ग्रतताींतर त आहदतासीींतर तातटीन े
उपचार करण्यात येतात. 

___________ 
  

ववांचुर (ता.तनफाट, ्ज.नालशि) येथे स् वतांत्र पोिीस ठा् याची तनलमवती िर् याबाबत. 
(४८)  ९१९६ (०६-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नालशि प्श्चम) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वतींचुर, (ता.नन्ाट, थिऊ.नालिक) येीे त ततींर पोलीस  ाण् याची ननलमचती करण् यात याती शिी 
त ीाननक ऊनतेची मागणी माहे ऊानेतारी, २०१५ मध् ये मा.गहृ राज् यमींरी, याींचेकट ेननतेदना्दारे 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) शसल् यास, सदर प्रकरणी कोणती कायचताही केली ता करण्यात येत आहे 
(३) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फटणवीस (१५-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) वतींचुर पोलीस  ाणे ननमाचण करणेेाेतचा उर्चत प्रततात पोलीस शर्लक्षक, नालिक ग्रामीण 
याींचेकटून मागवतला आहे. 
(३) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 

___________ 
  

नालशि ्जलह्यातीि उद्योग बांद असलयाबाबत 
(४९)  ९२०६ (०९-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नालशि प्श्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालिक थिऊल्ह्यात सुमारे २००० हऊार उयःयोग ेींद शसल्याची ेाे माहे ऊानेतारी, २०१५ 
ला ननदिचनास आली, हे खरे आहे काय, 

(२) शसल्यास, सदरच्या उयःयोगाींपीकक काही उयःयोग हे परराज्यात तीलाींतरीत होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३)  शसल्यास, शिा उयःयोगाींचे होणारे तीलाींतर ीाींेवतण्यासा य तसेच उयःयोगाींना 
नतसींथिऊतनी देण्यासा य िासनान ेकोणती कायचताही केली ता करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभार् देसाई (११-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     सन २००८ च्या लाु उयःयोगाींच्या चकर्थया प्रगणनेच्या सतेक्षणानुसार माहे माचच, २००७ 
शखेर नोंदणीकृत शसलेल्या ाकूण ७६०३ ा्काींपीकक ेींद आढळलेल्या ा्काींची सींख्या सुमारे 
२०९२ इतकक होती. नालिक थिऊल्ह्यात माहे माचच, २०१५ शखेर ाकूण १७३२४ उयःयोग ा्क 
तीावपत आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     तीावपत उयःयोगाींपीकक दसु-या राज्यात तीलाींतरीत होण्याकररता कोणयाही ा्काींच े
ननतेदन/शऊच प्राप्त पालेले नाही. 
(३) राज्यात नतीन उयःयोग यातते त उयःयोग ा्क ेींद पटू नये यासा य महाराषर िासनान े
औयःयोर्गक लोरण २०१३ ऊाहीर केले शसून याची शींमलेऊातणी माहे ावप्रल, २०१३ पासून 
सुवा पाली आहे. सदर लोरणात मागील लोरणापेक्षा शर्लकच्या सोयी सतलतीचा समातेि आहे. 
(४) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
  

___________ 
  

नालशिचा टदलिी-मुांबई िॉररटॉर या प्रिलपामध्ये समावशे  
िर्यात आिेिा नसलयाबाबत 

  

(५०)  ९२०७ (०९-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाताई टहरे (नालशि प्श्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदल्ली-मुींेई कॉररटॉर या प्रकल्पामध्ये नालिकचा समातेि करण्यात आलेला नसल्याची 
ेाे माहे ऊानेतारी, २०१५ मध् ये ता  यादरम् यान ननदिचनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) शसल्यास, नालिकमध्ये सतच सोयीींची उपल्लता शसूनही या िहराचे प्रकल्पामध्ये समातेि 
न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) शसल्यास, उक्त प्रकल्पामध्ये नालिकचा समातिे करण्यात याता शिी मागणी 
उयःयोऊकाींची शसून तिी वतनींती मा.मींरी, उयःयोग, महाराषर राज्य याींचेकट ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) शसल्यास, उक् त प्रकरणी िासनाने काय कायचताही केली ता करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वतलींेाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभार् देसाई (२२-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     हदल्ली -मुींेई इींटथितरयल कॉरीटॉर प्रकल्पात इगतपुरी-नालिक, लसन्नर या औयःयोर्गक 
के्षराचा समातिे यापूतीच करण्यात आलेला आहे. 
(२) सदर प्रकल्पासा य पाणी इतर शटचणी येत शसल्यामुळे सदर प्रकल्पासींेींलीची कायचताही 
तापुरती तीर्गत  ेतण्यात आलेली आहे. 
(३) त (४) होय, हे खरे आहे. 
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     मा. मींरी (उयःयोग) याींच्या शध्यक्षतेखाली हद. ११/०५/२०१५ रोऊी पा्ेींलारे वतभागातील 
शर्लकाऱ्याींसोेत पालेल्या ेी ककत हदल्ली-मुींेई इींटथितरयल कॉरीटॉर प्रकल्पाींतगचत इगतपुरी-
नालिक,लसन्नर या औयःयोर्गक के्षरासा य पाणी उपल्ल कवान देण्यासा य काय उपाय योऊना 
करता येईल. यासींेींलीचा प्रततात सादर कराता शिा सुचना पा्ेींलारे वतभागातील 
शर्लकाऱ्याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उयःभ ातत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासककय मध्यतती मुिणालय, मुींेई. 


