
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

इबोला रूग णाांची तणासणी िरणा-या डॉक् टराां् या णािािड े 
शास्त रीय वकीयिाय साधन ेनसल्याबाबत 

  

(१)  ९२२३ (०७-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताण (धचांचवड) :   सन्माननीय साववजतनि 
आरोगय आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) विमानतळािर येणा-या सींशययत इबोला रूग णाींची तपासणी करणा-या डॉक् ्राीं् या पाकाकड े
शास्त रीय िैद्यकीय साधन ेनाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इबोला हा रोगाचा प्रसार रोखण् या् या ष्ष ्ीन े कोणती ापाययोाना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, पुणे महानगरपाललके् या डॉानायडस सींसगनान् य रूग णालयातील इबोला रूग णाींिर 
ापचार करण्याकररता स्त ाापन केलेल् या डॉक् ्राीं् या पाकाला िैयतिक्तक सुरषा ा की् णेण्यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय 
(४) कें द्र शासना् या आरोग य खा् यातफे ड  डॉक् ्राींना पुरविण् यात आलेले िैयतिक्तक सुरषा ा 
की्चा णाान तपासणी विना डॉक् ्राींना णेण् यात आले आहेत ? 
  
डॉ. दीणि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
(२) इबोला आाार प्रयतबींध ि यनयींरणासाठी खालील ापाययोाना करण्यात येत आहेता 

1. राज्यातील सिन विमानतळािर इबोला ग्रस्तत णेशातसन येणाऱ्या प्रिाशाींची आरोगय 
विषयक तपासणीा 

2. सींशययत प्रिाशाींचा ३० दणिसाींकररता पाठपुरािाा 
3. सींशययत रुगण भरती करण्यासाठी मुींबई, पुणे, औरींगाबाण ि नागपसर येाे विलगीकरण 

कषा ाची स्ताापनाा 
4. इबोला यनणानाची राषरीय विषाणस विज्ञान सींस्ताा, पुणे येा ेमोफे त सुविधाा 
5. सिन विलगीकरण कषा ास तसेच विमानतळािरील िैद्यकीय चमसस आिश्यक साधन 

सामुग्रीचा पुरेसा पुरिठाा 



विासा ४२ (2) 

6. सींशययत इबोला रुगणाींसाठी विशेष ५ रुगणिादहकाींची सोया 
7. इबोला प्रयतबींध ि यनयींरण सींणभानत राज्यातील डॉक््राींचे प्रलशषा ण 
8. इबोला सींणभानत आरोगय लशषा ण 

(३) होय, हे खरे आहेा 
(४) हे खरे नाहीा सिन विलगीकरण कषा ात णेण्यात आलेले िैयतिक्तक सुरषा ा कक् (पीापीाईा) हे 
कें द्र शासनामाफे न त पुरविण्यात आले अससन ्याींचा िापर स्तिाईन फ्लल्यस ादे्रका्या िळेीणेखील 
प्रभािीपण ेकरण्यात आला आहेा 

___________ 
  
णुणे महानगरणाललिेत सन १९९७ ला समाववष्ट् ठ ाालेल् या २३ गावाांणकिा २२ गावाांच ेजन् म-मतृ् यू 

नोंदणीच ेदप् तर १६ वर्ष ेउलटूनही मनणािड ेवगव न िेल्याबाबत 
  

(२)  ९२४२ (०७-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताण (धचांचवड) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे महानगरपाललकेत सन १९९७ ला समाविष ठ ाालेल् या २३ गािाींपैकी २२ गािाींचे ान् म-
म्ृ यस नदणणणीचे ण तर १६ िषड ाल स्नही मनपाकड ेिगन ााले नसल् याचे माहे ाानेिारी, २०१५ 
मध् ये यनणशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामुळे सिन सामान् य नागरीकाींना त् कालीन ान् म म्ृ यस् या नदणणी णेणेकरीता 
हेलपा्े मारािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सणरहस ण तर मनपाकड े िगन न होण् याची सिन साधारण कारणे काय आहेत, 
केव् हा पयन्् त हे ण तर मनपा कड ेिगन करण् यात येईल ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहेा 
     ान् मस-म्ृ यस नदणणणी विभागाकडील सेिकाींनी समषा  ाािसन माहे ्क् ्ोबर, २०१४ मध् येच 
समाविष ् गािाींकडील ान्म-म्ृ यसचे रतिास्त ्र रेकॉडन आणले आहेा 
(२) हे अींशतः खरे आहेा  
     ान् म-म्ृ यस णाखले सींबींतधत सींपकन  कायानलयाकडसन माहे ्क् ्ोबर, २०१४ पयत् णेण् यात 
येत होताे 
     माहे ्क् ्ोबर, २०१४ मध् येच सिन रतिास्त ्र रेकॉडन आणसन सींगणकीकरण करणेत आलेले 
आहेा ् यामुळे पुणे महानगरपाललके् या १५ षेा त्ररय कायानलयात नागरीकाींना णाखले ् िरीत 
ापलब् ध होत आहेता 
(३) माहे ्क् ्ोबर, २०१४ पसिी रतिास्त ्र रेकॉडन सींपकन  कायानलयाकड े असल् यान े पुणन 
महानगरपाललके् या षेा त्ररय कायानलया अींतगनत सींपकन  कायानलयाकडसनच ान् म-म्ृ यसचे णाखले 
वितरीत करण् याच ेकाम सुरु हेातेा 
      २३ गािाींकडील ान् म-म्ृ यस नदणणणीच ेसिन ण तर माहे ्क््ोबर, २०१४ मध् येच सींपकन  
कायानलयाकड ेिगन करुन, सणरचे रतिास्त ्र रेकॉडचे सींगणकीकरण करण् यात आले आहेा 

___________ 
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गोंदीया लसचन ववभागाअन्तगवत असलेले चोरखमारा, बोदलिसा, खरबदा, ररसाठा  
तलावा्या नुतनीिरणा्या अणूणव िामाबाबत 

  

(३)  ९२५९ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववजय रहाांगडाले (ततरोडा) :   सन्माननीय जलसांणदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नुतनीकरणा् या कामाला शासनाने यनधी णेणे बींण केले आहे काय ि यनधी ककती 
िषानपाससन लमळालेला नाही, 
(२) असल्यास, नुतनीकरणाच ेकामे कें व् हापयत् पुणन होणार ि लागणारा यनधी शासन णेणार 
आहे काय, 
(३) असल्यास, काम ेपसणन होण् याकररता ि वितरण व् यिस्त ाा सुव् यिस्त ाीत करण् याकरीता सींबींतधत 
विभाग कोणती ापाययोाना करीत आहे, 
(४) असल्यास, लसींचना् या ष्ष ्ीन ेशासन प्रलींत्रबत असलेली णेयके णेणार का ि ािनररत कायन ि  
नविन काम ेकरण् याकररता विभागा् या ितीने यनधीची मागणी ि प्रस्त ताि शासनास साणर केले 
आहेत काय, 
(५) तसेच, शेतक-याीं् या दहताान शासन प्रस्त तािास मींाुरी प्रणान करुन यनधी णेणार आहे की 
नाही ? 
  
श्री. धगरीर्ष महाजन (०१-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
     सिन प्रकल्पाीं्या नुतनीकरणा्या कामाींना प्रशाकीय मान्यत्ेया मयानणेत शासनाने यनधी 
ापलब्ध करून दणलेला आहेा खैरबींधा मध्यम प्रकल्प ि ररसाळा लणु प्रकल्पा्या 
नुतनीकरण्या कामाींना यनधी वितरीत करण्यात येत आहेा 
(२), (३) ि (४) चोरखमारा ि बोणलकसा या णोन्ही मध्यम प्रकल्पाीं्या नुतनीकरणची कामे ८० 
्क्के पसणन ााली आहेता तसचे खैरबींधा मध्यम प्रकल्प ि ररसाळा लणु प्रकल्पाची 
नुतनीकरणाची काम े पसणन ाालेली आहेता सणर कामे सुाप्रामाा ्या ककीं मती्या मयानणेत 
याातिस्तातीत अींयतम करुन प्रकल्पाींचे पसणन्ि अहिाल साणर करािे ि ािनररत कामाींसाठी  
नव्याने विशेष णरुुस्त तीच ेप्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्तताि साणर करण्याची कायनिाही सुरु आहेा 
(५) यनयोाीत महाराषर लसींचन सुधारणा विशेष कायनक्रमाींतगनत मींाुरीनींतर पुढील कायनिाही 
करण्यात येईला 

___________ 
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ततवसा (जज. अमरावती) तालुक्यातील वरखेड गावात िोल्हाणूर बांधारा तनमावण  
िरण्यात येऊन णररसरातील लसांचन सुववधा मजबुत िरण्याबाबत 

  

(४)  ९२७६ (०७-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यतिसा (तिाा अमरािती) तालुक्यातील िरखेड गािात कोल्हापसर बींधारा यनमानण करण्यात 
येऊन पररसरातील लसींचन सुविधा माबुत करण्यासाठी माा स्ताायनक लोकप्रयतयनधी याींनी 
तिाल्हातधकारी याींचेकड ेिारींिार मागणी करण्यात येिसनही अद्यापी याबाबत कोणतीही कायनिाही 
करण्यात आली नसल्याचे माहे ाानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्याणरम्यान यनणशननास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सणरहस दठकाणी कोल्हापसरी बींधारा ्िरीत मींासर करण्याबाबत शासनाने कोणती 
तातडीची कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायनिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(२४-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
(२) विणभन सणन लसींचन विकास कायनक्रम सविस्ततर प्रकल्प अहिाल ४ मध्ये कोल्हापसरी बींधारा 
िरखेड तालकुा यतिसा समाविष् करण्यात आला आहेा 
(३) कें द्र शासनाकडसन यनधी्या ापलब्धते्या अनुषींगान ेमींाुरीबाबत कायनिाही करण्यात येईला 

___________ 
  

नाांदगाव णेठ (जज.अमरावती) येाील उिळी या गावात रामदास मशे्राम  
याां्या ववहीरी् या बाांधिामासाठी अनुदानाची िेलेली मागणी 

  

(५)  ९२८४ (०७-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
रोजगार हमी योजना मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींणगाि पेठ तिााअमरािती येाील ाकळी या गािात रामणास मेश्राम हे पायान े अपींग 
अससन अयतिषृ ्ीमळेु ् याीं् या खचलेल् या विहीरी् या बाींधकामासाठी अनुणानाची िारींिार मागणी 
करण् यात येिसनही ् याीं् या मागणीकड ेसींबींतधत विभाग णलुनषा  करीत असल् यान े् याींनी आमरण 
ापोषणाचा इशारा दणला असल् याचे माहे ाानेिारी, २०१५ रोाी िा ् याणरम् यान आढळसन आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सणरहस अपींग शतेक-याला खचलेल् या विहीरीचे बाींधकामासाठी ् िरीत अनुणान 
णेण् याबाबत तसेच सणरहस शेतक-यास अनुणान णेण् यात णलुनषा  करणा-या विभागािर कारिाई 
करण् याबाबत शासनान ेकोणती तातडीची कायनिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायनिाही करण् यात आली नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती णांिजा मुांड े(३०-०४-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाहीा 
     ताावप, रामणास मेश्राम याींनी खचलेल्या विदहरी्या णरुुस्ततीची मागणी केलेली अससन 
सणर कामास ताींत्ररक ि प्रशासकीय मींासरी णेण्यात आलेली आहेा तसेच सणर लाभार्थया््या 
विदहर णरुुस्ततीचे काम लिकरात लिकर सुरु करण्यात येणार आहेा 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

अमरावती जजल् ्यातील ततवसाफाट कफडर १५ ददवसाणासून बांद असल् याबाबत 
 

(६)  ९२८९ (०७-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताण (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय ऊजाव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती तिाल् ्यातील यतिसा णा् येाील रोदहर गेल् या ६ मदहन् याींपाससन अडीच फेे ािर 
अससन या रोदहरािरील शेतक-याीं् या मो्ारी ाळाल् या अससन यतिसाणा् कफे डर १५ दणिसापाससन 
बींण असल् याचे माहे नोव् हेंबर, २०१४ ् या णरम् यान यनणशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ् यामुळे शेतक-याीं् या रब् बीचा गहस ि हरभ-या् या वपकाींिर पररणाम होणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशी् या अनुषींगाने काय कारिाई करण् यात आली आहे िा करण्यात येत 
आहे, 
(५)  नसल् यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

अमरावती जजल्हयातील वसतीगहृात िायवरत मदहला गहृणाल िायमस्तवरुणी नसल्याबाबत 
  

(७)  ९२९२ (१०-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताण (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरािती तिाल्हयातील सींत कीं िरराम चौक येाील िसतीगहृात २० िषीय विद्यााीनीची 
एका मुलीला ान्म दणला अससन ्या विद्यााीनी ि यत्या निााात बाललकेकड े
गहृपालाींनी णलुनषा  केल्याची बाब माहे ाानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्या णरम्यान यनणशननास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ाक्त िसतीगहृात कायनरत मदहला गहृपाल प्रयतयनयुक्तीिर अससन एकही 
गहृपाल कायमस्तिरुपी नसल्यान े अशा प्रकरणी णलुनषा  होत असल्याने कायमस्तिरुपी गहृपाल 
णेण्याची मागणी स्ताायनकाींकडसन होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश् न भाग २ बाबत शासनान ेकोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहेा 
     अमरािती शहरातील, कीं िरनगर भागातील आदणिासी मुलीींचे शासकीय िसतीगहृ क्रा३ 
येाे प्रिेलशत असलेली एक विद्याीनी दणनाींक २९ डडसेंबर, २०१४ रोाी तिाल्हा सामान्य 
रुगणालय, अमरािती येा े प्रसुत ााली आहे, ही बाब खरी आहेा परींत ु सणर विद्यााीनीला 
शाररररक रास होत असल्यान े मदहला गहृपालाींनी ता्काळ या विद्यााीनीला रुगणालयात 
णाखल केलेा तसेच विद्यााीनी्या प्रसुतीणरम्यान यत्यासोबत िसतीगहृा्या गहृपाल 
रुगणालयात हार हो्याा ्यामळेु गहृपाल याींनी विद्यााीनी्या प्रसुतीिेळी यतची काळाी 
णेतली नाही ि णलुनषा  केले, ही बाब खरी नाहीा 
(२), (३) ि (४) अमरािती येा ेआदणिासी मुलीींसाठी ५०० प्रिेश षा मतेचे शासकीय िसतीगहृ 
मींाुर आहेा सणरहस िसतीगहृा्या व्यिस्ताापनासाठी गहृप्रमुख-१, गहृपाल-२ ि इतर ९ 
कमनचाऱ्याींची पणे मींासर आहेता ्यापैकी गहृपालाची २ पणे ि इतर सहायक कमनचाऱ्याची पणे 
भरलेली आहेता गहृप्रमखु या पणाचा अयतररक्त कायनभार अन्य गहृपालाींकड ेसोपविण्यात आला 
आहेा 
     सणरचे िसतीगहृ हे मोठया षा मतचेे असल्याने सणरहस िसतीगहृास एकत्ररत स्तिरुपात 
खाागी इमारत न लमळाल्यामुळे पयानयी व्यिस्ताा म्हणसन ३ दठकाणी खाागी इमारतीमध्ये 
मुलीींची यनिास व्यिस्ताा करण्यात आली आहेा सबब, सणर ३ इमारतीींमधील िसतीींगहृाींसाठी 
यनयलमत २ ि प्रयतयनयुक्तीन े२ अशा एकस ण ४ गहृपालाींची यनयुक्ती केलेली आहेा सणर्या ३ 
इमारतीपैकी कीं िरनगर या भागातील इमारतीमधील १०० मलुीींच े व्यिस्ताानसाठी प्रभारी 
गहृपालाची ाबाबणारी तिाल्हयातील शासकीय आश्रमशाळेतील स्तरी-अतधषा ीका श्रीमती 
व्हीाडीााज्ाैनकर याीं्याकड े सोपविण्यात आलेली आहेा नययलमत ि प्रयतयनयुक्तीने कायनरत 
असलेल्या गहृपाल ि इतर सहायक कमनचाऱ्याींद्िारे मुलीीं्या िसतीगहृाचे णैनींदणन कामकाा 
केले ाात असल्याने िसतीगहृ प्रशासनाकड ेणलुनषा  होत आहे, हे खरे नाहीा 

___________ 
 

फलगाांव ग्रामणांचायतीमधील (ता.नाांदगाांव खडशे् वर, जज.अमरावती) स्त मशानभमूी्या रस्त त् याबाबत 
  

(८)  ९३०० (०७-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताण (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अमरािती तिाल् ्यातील नाींणगाींि खींडशे् िर तालुक् यातील फे लगाींि ग्रामपींचायतीमध् ये सन 
२०१२-१३ मध् ये ानसुविधाअींतगनत गािात स्त मशानभसमीकररता रस्त ् यासाठी मींासर करण् यात 
आलेल् या ५ लाखाचा यनधी पींचायत सलमतीअींतगनत ाे् ग्रामपींचायत खा् यात ामा करण् यात 
आला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी सध् याचे सरपींच याींनी या प्रकरणी चौकशी करणा-या अतधका-याींना 
कोणतीच मादहती नसल् याचे नमसण केले असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये ाणड ााले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी अफे रातफे र ााल् यान ेयाबाबत सखोल चौकशी करण् यात आली आहे 
काय, 
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(४) असल् यास, चौकशी् या अनुषींगाने सींबींतधत णोषीींिर कोणती कारिाई करण् यात आली आहे 
िा येत आहे, 
(५) अद्याप, या प्रकरणी कोणतीच कारिाई करण् यात आली नसल् यास ् यामागील विलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े (२२-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा सणर यनधी रेखाींकीत धनाणेशाद्िारे 
सतचि/सरपींच ग्राापींा फे लगाींि (फुे बगाि) याींना वितरीत करण्यात आला आहेा 
(२) होय हे खरे आहेा त्कालीन ग्रामसेिकाींनी ानसुविधेचा प्रभार न दणल्यामुळे विद्यमान 
कीं रा्ी ग्रामसेिक ि सरपींच याींनी या विषयी काहीच मादहती नसल्याचे 
दणा ४ा१२ा२०१४ रोाी सींयुक्त सहीनीशी लेखी बयान साणर केले आहेा 
(३) हे खरे नाही, ्या प्रकरणी अफे रातफे र ाालेली नाहीा ताावप, त्कालीन ग्रामसेिकान े
विद्यमान कीं रा्ी ग्रामसेिक याींना सणर योानचेा प्रभार न दणल्यामळेु ्याींचेविरुध्ण खातेयनहाय 
चौकशी प्रस्ततावित करण्यात आली आहेा 
(४) त्कालीन ग्रामसेिक, ग्राापींा फे लगाींि (फुे बगाि) याींच े विरुध्ण खात े चौकशी प्रस्ततावित 
करणेबाबत तिाल्हास्ततरािर कायनिाही सुरु आहेा 
(५) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

जगतणूर (ता.नाांदगाांव खांडशे् वर, जज.अमरावती) येाील ववहीरी् या बाांधिामाबाबत 
  

(९)  ९३०५ (०७-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताण (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ागतपसर (ताानाींणगाींि खींडशे् िर, तिााअमरािती) येाील विहीरी् या बाींधकामासाठी 
तक्रारीमध् ये चौकशी अींती स् यता आढळसनही याबाबत अद्यापी कोणतीही कायनिाही करण् यात 
आली नसल् यामळेु माास्त ाायनक लोकप्रयतयनधी याींनी प्रकल् प अतधकारी एकाति्मक आदणिासी 
विकास प्रकल् प धारणी याींना दणनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ रोाी िा ् या सुमारास लेखी यनिेणन 
णेण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सणर यनिेणनािर शासनाने कोणती तातडीची कायनिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायनिाही करण् यात आली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(११-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहेा 
(२) याबाबत प्रकल्प स्ततरािर चौकशी ाालेली अससन अहिालामध्ये विसींगती आढळसन येत 
असल्याने या प्रकरणी आयुक्त, आदणिासी विकास याींना सखोल चौकशी करण्याचे यनणडश 
णेण्यात आले आहेता 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
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िरवीर तालुक्यातील (जज.िोल्हाणरू) वडिलशवाले येा ेमहात्मा गाांधी ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअांतगवत िरण्यात आलेल्या िामातील गकरव्यवहाराबाबत 

(१०)  ९३११ (०७-०४-२०१५). डॉ.सुजजत लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजशे क्षीरसागर 
(िोल्हाणूर उत्तर) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) करिीर तालुक् यातील (तिााकोल् हापसर) िडकलशिाले येा ेमहा् मा गाींधी ग्रामीण रोागार हमी 
योानेअींतगनत करण् यात आलेल् या िडकलशिाले ते इस्त पुलत तसेच नणी पाणिठा रस्त ् याचे ३५ 
लाखाच े काम प्र् यषा ात पाच लाखाींत केल्याच े माहे डडसेंबर, २०१४ ् या समुारास केलेल् या 
चौकशीत आढळसन आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या चौकशीत आणखी कोण् या रुयया आढळसन आल् या आहेत, 
(३) असल् यास, यासींणभानत णोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कारिाई केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती णांिजा मुांड े(०८-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
िोल्हाणूर येाील ररक्षा युतनयन्या वतीने िेलेल्या तक्रारीच ेिारण णुढे िरुन  

प्रादेलशि णररवहन िायावलयान ेिागल-रांिाळा व हुणरी-रांिाळा एस.टी.  
बससेवेचे ााांबे (स्तटॉण) बांद िेल्याबाबत  

(११)  ९३१३ (०४-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हाणूर उत्तर), श्री.ददणि चव्हाण (फलटण), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आव् हाड 
(मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय णररवहन मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल् हापसर येाील ररषा ा युयनयन् याितीन े केलेल् या तक्रारीचे कारण पुढे करुन प्राणेलशक 
पररिहन कायानलयाने कागल-रींकाळा ि हुपरी-रींकाळा एसा्ी या बससेिेचे शहरातील ााींब े
(स्त ्ॉप) बींण करण् याचे आणेश राज् य पररिहन महामींडळास माहे डडसेंबर, २०१४ रोाी् या 
सुमारास दणले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या आणेशानुसार विद्यााी ि नोकरणाराींना याचा फे ्का बसणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींणभानत शासनाची भसलमका काय आहे ? 
 

श्री. ददवािर रावत े(१६-०७-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे आहेा 
(३) दणनाींक १०ा१२ा२०१४ रोाी तिाल्हातधकारी, कोल्हापसर याीं्या समिेत ाालेल्या बैठकीमध्ये 
शहराींतगनत िाहतकुीची कदणडी ्ाळण्यासाठी दणा०१ा१ा२०१५ पससन राापाबसेस्या मागानमध्ये बणल 
करण्याच े आणेश दणलेा ताापी, प्रिाशाींची होणारी गैरसोय पाहसन तिाल्हातधकारी याींनी 
दणा१९ा०१ा२०१५ रोाी सणरचा आणेश रद्द केला, सद्यतिस्तातीत रींकाळा येाे प्रिाशाींची चढ-ातार 
केली ाात े ि प्रिाशाींची कोणतीही गैरसोय होत नाहीा दणा२०ा१ा२०१५ पाससन िरील मागानिर 
िाहतसक पुिनित सुरु करण्यात आली आहेा 

___________ 
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राजर्षी शाहू महाराजाांनी दरवेशीांना ददलेल् या जमीनी िाढून फेतल् याने त् याांना 
िुटुांबाचा चाररतााव चालववणे िठीण होत असल् याबाबत 

  

(१२)  ९३१५ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हाणूर उत्तर) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रााषी शाहस महाराााींनी णरिशेीींना ाणरयनिानहासाठी दणलेल् या ालमनी कुळ कायद्याने काढसन 
णेतल् यानींतर प्राणीबींणी कायद्या् या नािाखाली णरिेशी समाााकडसन ् याींची अस्त िलेही काढसन 
णेतल् याने णरिशेीींना कु स् ींबाचा चाररताान चालविणे कठीण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींणभानत तिाल् हातधकारी ि सींबींतधत अतधका-याींकड ेयनिेणन ेदणली आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या णरिेशी समााा् या ाणरयनिानहाकररता तसचे पुनिनसनासींणभानत शासन 
कोणती कायनिाही करणार आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
     िन्याीि (सींरषा ण) अतधयनयम, १९७२ अन्िये िन्यप्राणी बाळगणे, प्रणलशनत करणे हा 
गुन्हा असल्यान ेसन २००७ मध्ये कोल्हापसर िन विभागामध्ये गुन्हा नदणणिसन णोन अस्तिले ा त 
करण्यात आली आहेता 
(२) हे खरे नाहीा 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  
िोल्हाणूर जजल््यातील वारणा व अभयारण्यािररता आणली जलमन देऊनही या प्रिल्णग्रस्तताांनी 

स्तमशानभूलमिररता तसेच ववववध मागण्याांसाठी िेलेले आांदोलन 
  

(१३)  ९३२० (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हाणूर उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास णाटील (लशरोळ) :   
सन्माननीय वन ेमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापसर तिाल््यातील अनेक शेतकऱ्याींनी िारणा अभयारण्याकररता आपली ालमन 
णेऊनही या प्रकल्पग्रस्तताींना स्तमशानभसलमकररता तसेच आपल्या विविध मागण्याींसाठी माहे 
डडसेंबर, २०१४ ्या शेि््या आठिड्या्या समुारास तिाल्हातधकारी कायानलयासमोर बेमुणत 
दठया आींणोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणर प्रकल्पग्रस्तत गेल्या २५ िषा्पाससन आपल्या न्याय मागण्यासींणभानत 
िेळोिेळी पुणे विभागीय कायानलय, तिाल्हा प्रशासन ि मींरालयात यनिेणने ि आींणोलन ेकरुन 
कोणतीच कायनिाही ाालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पग्रस्तताीं्या स्तमशानभसलमसह विविध मागण्यासींणभानत शासनान ेकोणती 
कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२२-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहेा 
(२) हे खरे नाहीा 
(३) प्रकल्पग्रस्तताींना पयानयी ामीन ापलब्ध करुन णेण्याची तसचे पुनिनसन िसाहतीमध्ये 
स्तमशानभसमीसह इतर नागरी सुविधा पुरविण्याची कायनिाही सुरु आहेा 

___________ 
  
िोल्हाणूर जजल््यात स्ताातनि गुन्हे अन्वेर्षण शाखेन ेसाडतेीन किलो सोन ेजप्त िेल्याबाबत 

  

(१४)  ९३२६ (०६-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हाणूर उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हास णाटील (लशरोळ) :   
सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल् हापसर तिाल् ्यात स्त ाायनक गुन् हे अन् िेषण शाखेने चार गुन् हेगाराींनी सराफे ी व् यापा-याींना 
विकलेले तब् बल साडतेीन ककलो सोने माहे डडसेंबर, २०१४ ् या सुमारास ा त केले अस े
असताींनाही या सराफे ी व् यापा-याींिर पोललसाींनी अद्यापपयत् कोणतीच कारिाई केली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) परींतु, दणा २५.१२.२०१४ रोाी एका मदहला गुन् हेगाराींकडसन चार ग्र म सोने विकत णेणा-या 
सींाय नािा् या सामान् य चाींणी कारतगरािर गुन् हा णाखल करुन ् याला  मारहाण करण् यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ापरोक्त सराफे ी व् यापा-याींिर कारिाई केली असल्यास ्याच े स्तिरुप काय    
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) प्रश्नात नमसण प्रकरणी कोल्हापसर तिाल्हा पोलीसात 
गुन्हा णाखल नाहीा 
(२) ि (३) कोल्हापसर शहरातील सराफे ी णकुानामधुन दणा९/६/२०१४ रोाी ७ आरोपीनी       
रुा१, ८९०००/- ककीं मतीचे सोन्याचे णागीने चोरले ि सणर मुदे्दमाल प्रश्नात नमसण सराफे  व्यापारी 
याींना विकल्याच े यनषपन्न ााल्याने ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आलीा सणर व्यापा-याला 
कोण्याही प्रकारची मारहाण करण्यात आलेली नाहीा 
     ाक्त ८ आरोपी पकैी चोरी करणा-या ७ आरोपीींना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत 
ठेिले अससन आरोपी व्यापा-यास ाामीनािर मुक्तता केली आहेा गुन््याचा तपास सुरु आहेा 
(४) विलींब ाालेला नाहीा 

___________ 
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साळशी (ता.शाहूवाडी, जज.िोल् हाणरू) येाील रोजगार हमी योजनेत ाालेल् या 
 अणहाराप्रिरणी शाखा अलभयांता क्षीरसागर याां् यावरील गुन्हयाबाबत 

  

(१५)  ९३२८ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत लमणचिेर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर 
(िोल्हाणूर उत्तर) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) साळशी (तााशाहसिाडी, तिााकोल् हापसर) येाील रोागार हमी योानेत ाालेल् या 
अपहाराप्रकरणी शाखा अलभयींता षा ीरसागर याीं् यािर माहे डडसेंबर, २०१४ ् या सुमारास 
फे ौाणारी गुन् हा णाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कोण् या कलमान् िये गुन् हा णाखल करण् यात आला ि ् याींचेिर कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, केलेल् या कारिाईच ेस्त िरुप काय आहे ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(०८-०७-२०१५) :(१) होया 
(२) या प्रकरणी णोषी आढळलेले सींबींतधत शाखा अलभयींता, पींचायत सलमती, शाहसिाडी याीं्या 
विरुध्ण भााणाविासा कलम ४०६, ४०८, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, नुसार फे ौाणारी गुन्हा णाखल 
करण्यात आला आहेा तसेच मुख्य कायनकारी अतधकारी, तिाल्हा पररषण, कोल्हापसर याींनी दणनाींक 
२८ा०४ा२०१४ ्या परान्िये ्याींना यनलींत्रबत करण्याबाबतचा प्रस्तताि, णोषारोपासह सािनायनक 
बाींधकम विभाग, मींरालय याींचेकड ेसाणर केला आहेा 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

माखजन (ता.सांगमेश् वर, जज.रत् नाधगरी) ग्रामणांचायतीमध् ये अणहार ााल् याबाबत 
  

(१६)  ९३७० (०७-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजाणूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  माखान (ताासींगमेश् िर, तिाार् नातगरी) ग्रामपींचायतीमध् ये २०११-१२ ि २०१२-१३ या 
आतानक िषानत ग्रामयनधीचा तब् बल ३६ लाख ६९ रुपयाींचा अपहार ााल् याच े नुकतचे माहे 
ाानेिारी, २०१५ मध् ये यनणशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ाक् ् ा प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढळसन 
आले, 
(३) तणनुसार याप्रकरणी णोषी आढळसन आलेल् या व् यक् तीींिर कोणती कारिाई करण् यात आली 
आहे िा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ् याची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती णांिजा मुांड े(०२-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहेा 
(२) याप्रकरणी ग्  विकास अतधकारी, पींचायत सलमती सींगमेश्िर याींचेमाफे न त चौकशी करण्यात 
आली आहेा सणर चौकशीत सन २०११-१२ ते २०१२-१३ या कालािधीत ग्रामयनधीतसन रक्कम 
रुा३२,८५,११४/-, १२ ि १३ िा वि्त आयोगामधसन ाालेल्या खचानमध्ये एकस ण रक्कम 
रुा३,८४,३१७/- असा एकस ण रुा३६,६९,४३१/- चा अपहार ाालेला आहेा 
(३) सणर अपहारास ाबाबणार असलेले त्कालीन ग्रामसेिक श्रीााेाएसामाींगले याींना दणनाींक 
१७.०१.२०१५ अन्िये सेिेतसन यनलींत्रबत करण्यात आले आहेा तसेच सरपींच ि ग्रामसेिक 
याींचेविरुध्ण फे ौाणारी गुन्हा णाखल करण्याचे आणेश ग्  विकास अतधकारी, पींचायत सलमती, 
सींगमेश्िर याींना णेण्यात आले आहेा 
(४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

सांगमेश्वर तालुक्यातील (जज.रत् नाधगरी) राजाणूर-भाांबेड, लाांजा आणण देवरूख-सांगमेश् वर  
या मुख् य रस्त त् याांना जोडणाा या रस्तत्याांची ाालेली दरुावस्ताा 

  

(१७)  ९३७५ (०९-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजाणूर) :   सन्माननीय साववजतनि 
बाांधिाम (साववजतनि उणक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्िर तालुक्यातील (तिाार् नातगरी) रााापसर-भाींबेड, लाींाा आणण णेिरूख-सींगमेश् िर या 
मुख् य रस्त ् याींना ाोडणा-या या रस्त ् यािर गेल् या अनेक िषा्पाससन खड्डयाींच ेसाराजाज् य यनमानण 
ााले अससन या रस्त ् याींचे डाींबरीकरण करण् यात याि ेअशी मागणी ग्रामस्त ााींकडसन होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सणर रस्त ् याची णयनीय अिस्त ाा ााली अससन या मागानिरून प्रिास करणे 
रासणायक होत अससन ् यामळेु पररसरातील शालेय विद्यााी, प्रिासी ि ग्रामस्त ााींकडसन ती  
नारााी व् यक् त करण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळसन आले ि 
तणनुसार सणर रस्त्याची णरुुस्तती ता्काळ करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायनिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत णाटील (०६-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहेा 
(२), (३) ि (४) प्रश् नाधीन रस्त ते िाहतसकीस सुतिस्तातीत ठेिणेसाठी िेळोिेळी डाींबरी 
पषृ ठभागािरील खड्ड े डाींबरलमश्रीत खडीने भरणेत आले अससन सद्यःतिस्तातीतीत रस्त ् यािरील 
िाहतसक सुरळीत सुरु आहेा 
       सणर रस्त ् याीं् या डाींबरी नुतनीकरणाची कामे मींासरी यनधी, यनकष ि प्रााम् यक्रमानुसार 
हाती णेण् याच ेयनयोान आहेा 

___________ 
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रत् नाधगरी जजल् ्यातील जजल् हा णररर्षदे् या शाळा दरुुस्त तीसाठी शासनािडून  
आलेला तनधी अणूरा णडत असल् याबाबत 

  

(१८)  ९३७७ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजाणूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) र् नातगरी तिाल् ्यातील तिाल् हा पररषणे् या शाळा णरुुस्त तीसाठी शासनाकडसन आलेला यनधी 
अपसरा पडत असल् यामळेु तब् बल ८१३ शाळा णरुुस्त ती् या प्रयतषा ेत असल् याच े नुकतेच माहे 
ाानेिारी, २०१५ मध् ये िा ् या समुारास ाणडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, तिाल् हापररषणे् या लशषा ण विभागाने तिाल् हा यनयोान आणण विकास मींडळाकड े
२ को्ीची मागणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, ् यात काय आढळसन आले, 
(४) तणनुसार ाक् त शाळाीं् या णरुुस्त तीसींणभानत शासन स्त तरािर काय कायनिाही करण् यात आली 
आहे िा येत आहे 
(५) नसल् यास, ् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(२२-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहेा 
(२) होया 
(३) तिाल्हा पररषणे्या लशषा ण विभागामाफे न त ग् लशषा णातधकारी याीं्यामाफे न त सणर शाळाींची 
पाहणी करण्यात आली आहेा ्यानुसार तिाल्हा पररषणे्या ८१३ िगन खोल्याींची छपर णरुुस्तती, 
णरिाा,े णखडक्या, लाणी बसविणे अशा प्रकारची णरुुस्तती आिश्यक असल्याच ेआढळसन आले 
आहेा 
(४) सणर शाळाींची णरुुस्तती यनधी ापलब्धतेनुसार करण्यात येत आहेा सन २०१४-१५ मध्ये 
तिाल्हा िावषनक योानेंतगनत ६०.०० लाख मींासर अनुणानातसन ३६ शाळा णरुुस्ततीची काम े सुरु 
आहेा तसेच ४% साणील या योानेंतगनत ३२.०० लाखा यनधी वितरण करण्यात आले अससन 
्यातसन १४ शाळा णरुुस्ततीची कामे सुरु आहेता यालशिाय तिाल्हा पररषण सेस अनुणानातसन 
३९.०० लाख यनधी वितररत करण्यात आला अससन ्यातसन ३८ शाळा णरुुस्ततीची कामे सुरु 
आहेता एकस ण ८१३ पैकी ८८ िगन खोल्याींची काम े पुणन होणार अससन ािनररत ७२५ िगन 
खोल्याींसाठी तिाल्हा िावषनक योानेमधसन १४५०.०० लाख अनुणानाची तसेच तिाल्हा यनयोान 
सलमतीकडसन १६००.०० अनुणानाची मागणी करण्यात आली आहेा तातडीन े णरुुस्तती आिश्यक 
असलेल्या िगन खोल्याींची णरुुस्तती करण्यात आली आहे ि ािनररत िगन खोल्याींची णरुुस्तती 
प्राधान्याने करण्यात येत आहेा 
(५) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
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लाांजा तालुक्यातील (जज.रत्नाधगरी) लाांजा, वाडगाांव, गोववळ,  
मागावची दरुावस्ताा ााली असल्याबाबत 

  

(१९)  ९३७८ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजाणूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लाींाा तालुक्यातील (तिाार्नातगरी) लाींाा, िाडगाींि, गोविळ, मागानची णरुािस्ताा ााली 
अससन िाहनचालकाींसह प्रिाशाींना ये-ाा करणे अ्यींत गैरसोयीच ेहोत असल्याच ेनुकतेच माहे 
ाान,े २०१५ मध्ये िा ्या सुमारास ाणडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेपाहणी केली आहे काय, ्यात काय आढळसन आले आहे, 
(३) तणनुसार ाक्त मागान्या नतुनीकरण्यासींणभानत शासन स्ततरािर काय कायनिाही करण्यात 
आली आहे िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(१०-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहेा 
(२) तिाल्हा पररषण, र्नातगरी याीं्यामाफे न त पहाणी करण्यात आली अससन रस्तता खराब 
असल्याच ेआढळसन आले आहेा 
(३) ि (४) प्रश्नाींककत रस्त्यािर खड्ड े भरण्याचे काम मींासर करुन एसा्ीा िाहतसक सुरु 
करण्यात आली आहेा तसेच पुरहानी कायनक्रमाअींतगनत मोरी णरुुस्ततीचे काम पसणन करण्यात आले 
आहेा सणर रस्तता णरुुस्ततीचे काम तिाल्हा पररषणेला विविध योानाींमधसन प्रात यनधी ि 
यनकषा्या अतधन राहसन करण्याच ेतिाल्हा पररषणेचे यनयोान आहेा 

___________ 
िोिण वकधातनि वविास महामांडळाबरोबरच राज्य शासनान ेरखडलेले  

लसांचन प्रिल्ण तातडीने णुणव िरून देण्याबाबत 
  

(२०)  ९३७९ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजाणूर) :   सन्माननीय जलसांणदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य शासना्या पा्बींधारे विभागा्या ितीने कोकणपट्टयात ािळपास लहानमोठे ७० 
लसींचन प्रकल्पाच े सुरू असलेले काम गेले ३० िषड कुमनगतीने सरुू असल्याचे नुकतेच माहे 
ाानेिारी २०१५ मध्ये यनणशननास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकण्या विकासाचा ब कलााँग भरून काढायचा असेल तर कोकण िैधायनक 
विकास महामींडळाबरोबरच राज्य शासनाने रखडलेले लसींचन प्रकल्प तातडीने पुणन करून 
्याव्णारे शेतकऱ्याींना सधन करण्यासाठी सुयोगय पािले ाचलािीत अशी मागणी कुणबी सेनेच े
प्राींयतक सणस्तय याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासन स्ततरािर चौकशी करण्यात आली आहे काय, ्यात काय 
आढळसन आले, 
(४) तणनुसार पुढे कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीर्ष महाजन (०४-०७-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहेा या विभागाींतगनत ४ मोठे, ११ 
मध्यम ि ४८ लण ुपा्बींधारे प्रकल्पाींची कामे सुरु आहेता 
(२) हे खरे नाहीा 
(३), (४) ि (५) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
णुणे महानगरणाललिेला नदीणारातील लसांहगड रस्त त् याांसाठी  

मा.सवो् च न् यायालयात अणील िरण्याबाबत 
  

(२१)  ९३९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   
सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पुणे महानगरपाललकेला नणीपारातील रस्त ् याींसाठी माासिच्् च न् यायालयात अपील 
करण् यासाठी दणनाींक ५ फेे ब्रुिारी, २०१५ पयत्ची मुणत णेण् याचा यनणनय राष रीय हररत लिाणाने 
(न शनल ग्रीन रीब् युनल) दणनाींक २२ ाानेिारी, २०१५ रोाी िा ्या सुमारास दणला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, लिाणा् या यनणनया् या अनुषींगाने पुणे महानगरपाललकेने आतापयत् काय 
यनणनया् मक कायनिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, लसींहगड रस्त ् याला पयानयी रस्त ता करण् यासाठी िा रुीं णीकरणा् या कामाची 
सद्यःतिस्ताती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) होया 
(२) विठ्ठलिाडी ते िाराे ्या नणीकाठ्या रस्त्याच े ब्लु लाईनमध्ये येणारे बाींधकाम काढसन 
्ाकणेबाबत मााराषरीय हररत लिाणाने दणनाींक १४.१.२०१५ रोाी अींयतम यनणनय दणला आहेा 
मााराषरीय हररत लिाणा्या यनणनयाविरुध्ण पुणे महानगरपाललकेतफे ड  माासिच््च न्यायालयात 
अपील णाखल करण्यात आले होतेा सणर्या अपील दणनाींक १२.२.२०१५ रोाी माासिच््च 
न्यायालयान ेफेे ्ाळले असुन, मााराषरीय हररत लिाणाचा यनणनय कायम केला आहे ि रस्त्याच े
ब्लु लाईनमध्ये येणारे बाींधकाम ६ मदहन्यात काढसन ्ाकण्याच ेआणेश दणले आहेता ्यानुसार 
दणनाींक २७.३.२०१५, दणनाींक २९.४.२०१५ ि दणनाींक १५.५.२०१५ रोाी प्र्यषा  कायनिाही सुरु 
करण्यात आलीा मार, नागररकाीं्या विरोधामुळे कायनिाही करता आलेली नाहीा ्याकररता पुणे 
महानगरपाललकेन ेदणनाींक १३.४.२०१५ ्या परान्िये पुणे पोललसाींना बींणोबस्ततातील कारिाईसाठी 
परव्यिहार केला आहे ि ्यानुसार महानगरपाललकेतफे ड  पुढील कारिाई करण्यात येत आहेा 
(३) लसींहगड रस्त्याला पयानयी रस्तता म्हणसन िडगाि बुद्रकु त े पुालाणेशपाींड े ाद्यान पिनती 
पयत््या क नॉल रस्त्याचे काम केल्यास लसींहगड रस्त्यािरील िाहतुक कदणडी काही प्रमाणात 
अींशत: कमी होण्यास मणत होईला मान्य विकास आराखड्यानुसार या रस्त्याची रुीं णी ७.५ मीा 
ि लाींबी ४,५०० मीा आहेा या रस्त्या्या कामासाठी सन २०१५-१६ चे महानगरपाललका 
अींणाापरकामध्ये रुपये ८८.९२ लषा  तरतसण ापलब्ध अससन सींपसणन कामासाठी रुपये १९.८० को्ी 
खचन येणार आहेा सणर रस्त्याच ेकाम चालस आतानक िषानत प्रस्ततावित आहेा 

___________ 
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मुांबई आणण िोलिाता या अनकु्रमे समुद्र आणण नदी किनारी वसलेल् या फनदाट लोिवस्त ती् या 
महानगराला हवामान बदलाचा सवावधधि धोिा असण् याची शक् यता 

  

(२२)  ९३९८ (०६-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा), श्री.ज्ञानराज चौगुले (उमरगा) :   
सन्माननीय णयाववरण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) मुींबई आणण कोलकाता या अनुक्रम े समुद्र आणण नणी ककनारी िसलेल् या णनणा् 
लोकिस्त ती् या महानगराला हिामान बणलाचा सिानतधक फे ्का बसण् याची शक् यता अससन या 
शतका् या अखेरीस पुरामुळे मोठया प्रमाणात ाीवित ि वि् त हानी होण् याची भीती या 
महानगराला अतधक असल् याचा इशारा सींयुक् त राष रा् या अहिालाचा हिाला णेत कें द्र शासनान े
राज् य शासनास दणला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबई महानगराला दणलेला सतकन तेचा इशारा समासन शासनाने याबाबत 
कोण् या ापाययोाना करण् याचा यनणनय णेतला िा णेण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास ् याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) कें द्र शासनाने अशा सुचना राज्यास दणल्या हे खरे 
नाहीा ताावप, िातािरणीय बणलासींणभानत सींयुक्त राष रान े प्रकालशत केलेल्या मादहतीनसुार 
समुद्राची पातळी िाढणार असल्याची शक्यता ितनविली आहेा 
(२) मुींबई महानगरपाललमाफे न त सखल भागात होणाऱ्या पुरसष्श्य पररतिस्तातीिर यनयींरण 
करण्यासाठी ापाययोाना केल्या ााताता 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
धरणगाांव (जज.जळगाांव) येाे जलशुध् दीिरण िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(२३)  ९४१४ (०६-०४-२०१५).   श्री.गुलाबराव णाटील (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
णाणीणुरवठा आणण स्तव्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धरणगाींि (तिाााळगाींि) येाे अशुध् ण पाणीपुरिठा होत असल् यान े नागररकाींच े आरोग य 
धोक् यात आले आहे, गत अनेक िषड सींबतधत अतधका-याींकड ेिारींिार तक्रारी करुनही अद्याप 
ालशुध् णीकरण कें द्राची ाभारणी केली गेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, नगरपाललका धरणगाींि, तिाााळगाींि याींनी कायनकारी अलभयींता महाराषर ाीिन 
प्रातधकरण (प्रकल् प व् यिस्त ाापन सल् लागार सेिा विभाग) नालशक याींचेकडसन ालशुध् णीकरण ि 
वितरण िादहन् या कामाच ेअींणाापरक ४ को्ी १९ लषा  ७४ हााराचे तयार करुन ् यास नापाा 
ठराि क्रा४०७ दणनाींक २८ माचन, २०१३ अन् िये मान् यता दणलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सणर योाना मान् यतेसाठी नपा ने ाााक्रा/पाापुा/४९ दणनाक ६ ासन, २०१३ 
अन् िये प्रधान सतचि, पाणी पुरिठा ि स्त ि् छता विभाग, मींरालय, मुींब ई याींचे कड ेमींासरीसाठी 
साणर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सणर ालशुध् णीकरण कें द्राची ाभारणी करण्याबाबत शासनाकडसन कोणती 
कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०७-२०१५) :(१) ालशुध् णीकरण कें द्राची ाभारणी केली नाही, हे खरे 
आहेा 
(२) होया 
(३), (४) ि (५) धरणगाि नगर पररषण पाणी पुरिठा योानेचा रुा४१९.७३ लषा  ककीं मतीचा 
भाींडिली कामाींचा प्रस्त ताि शासनास प्रा त ााला होताा धरणगाि नगर पररषणे् या रुा७३.२९ 
लषा  ककीं मती् या सुधारणा कामाींना दणा १७.४.२०१३ ् या शासन यनणनयान् िये प्रशासकीय 
मान् यता णेण् यात आलेली आहेा महाराषर साुल ि यनमनल अलभयाना् या धोरणानुसार पाणी 
पुरिठा योानेतील सधुारणा कामे प्राम पसणन केल् यानींतर ् याआधारे तयार होणा-या प्रकल् प 
प्रस्त तािा् या आधारे भाींडिली कामाींचा प्रस्त ताि विचारात णेण् याच ेशासनाने धोरण आहेा ् यामळेु 
धरणगाि नगर पररषणे् या रुा ४१९.७३ लषा  ककीं मती् या भाींडिली कामाीं् या प्रस्त तािास मान् यता 
णेण् यात आलेली नाहीा महाराष र सुाल ि यनमनल अलभयानास दणा ३१ माचन, २०१५ पयत् 
मुणतिाढ णेण् याचा ि ् यानींतर सणर अलभयानाींतगनत निीन कामाींना मींासरी न णेण् याचा यनणनय, 
शासन यनणनय दणनाींक २३ ाानेिारी, २०१४ अन् िये णेण् यात आला आहेा ् यामुळे धरणगाि नगर 
पररषणेची प्रस्त तावित योाना महाराष र सुिणन ायींती नगरो् ाान महालभयानाींतगनत णेण् याच े
प्रस्त तावित आहेा 

___________ 
  

बुलढाणा जजल् ्यातील सेवातनवतृ् ताां् या अडचणीबाबत 
  

(२४)  ९४१७ (०७-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन सणिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अस्त लम शेख (मालाड णजश्चम), श्री.अलमन णटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बुलढाणा तिाल् ्यातील सेिायनि्ृ ताीं् या अडचणी बाबत तिाल् हा पररषण सेिायनि्ृ त कमनचारी 
कल् याण सलमती मा बुलढाणा तिाल् हा याींनी दणनाींक १५ ाानेिारी, २०१५ रोाी मखु् यकायनकारी 
अतधकारी तिाल् हा परीषण बुलढाणा याींना दणलेले यनिेणन शासनास प्रा त ााले, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल् यास, सणरहस यनिेणना् या अनुषींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) बुलढाणा तिाल् ्यातील सेिायनि्ृ ताीं् या अडचणी बाबत ठोस ापाययोाना करणे बाबत 
शासनाने काय कायनिाही केली िा करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(१०-०७-२०१५) :(१) होय, 
(२) ि (३) बलुढाणा तिाल्हा पररषणेतील सेिायनि्ृत कल्याण सलमतीने दणनाींक १५ ाानेिारी, 
२०१५ रोाी मुख्य कायनकारी अतधकारी, तिाल्हा पररषण, बुलढाणा याींचेकड े यनिेणन दणले आहेा 
्या यनिेणनातील बाबी तिाल्हा पररषणेमधील िेगिेगळ्या खा्याशी सींबींतधत आहेत तिाल्हा 
पररषणे्या सींबींतधत खा्यामाफे न त योगय ती कायनिाही सुरु आहेा 

___________ 
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बुलढाणा जजल् हा िें द्रीय सहिारी बेिेत अांगणवाडी बाांधिामाांचा तनधी प्रलांबबत असल् याबाबत 
  

(२५)  ९४१८ (०७-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन सणिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  अींगणिाडी बाींधकामाचे १५ को्ी रूपये बुलढाणा तिाल् हा कें द्रीय सहकारी बाँकेत प्रलींत्रबत 
असल् यामळेु सन २०१४-१५ या िषानत तिाल् हा यनयोान सलमतीने १३२ अींगणिाडी कें द्राींना 
प्रशासकीय मींाुरात णेऊनही अींगणिाडी कें द्र बाींधकामा विना आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींपसणन प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, अींगणिाडी कें द्राींचा बाींधकामाींचा यनधी ् याींना णेण् याबाबत शासनान े काय 
कायनिाही केली िा करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(१६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीा 
     सन २०१४-१५ या िषानमध्ये तिाल्हा यनयोान सलमती बुलढाणा याींचेकडसन अींगणिाडी 
बाींधकामाकरीता रुा ८.०० को्ी यनधी मींासर करण्यात आला अससन सणर यनधीमधसन १३२ 
अींगणिाडी कें द्र इमारत बाींधकामास तिाल्हा पररषण, बुलढाणा याीं्या दणनाींक ०४.१०.२०१४  ्या 
आणेशान्िये प्रशासकीय मान्यता णेण्यात आली आहेा सणर यनधी पींचायत सलमती स्ततरािर 
वितरीत करण्यात आलेला आहेा ्यानुसार ापरोक्त  नमसण १३२ काम े e-tendering  ची 
प्रकक्रया पसणन करुन सुरु करण्यात आलेली आहेता ्यापैकी ७ कामे पसणन ाालेली अससन इतर 
काम ेप्रगती पाािर आहेता 
(२) ि (३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

प्रधानमांरी ग्रामसडि योजने्या प्रभावी अमलबजावणी साठी जजल् हा णररर्षदेिडील  
णाच ितनष्ट् ठ शाखा अलभयांता याांना प्रतततनयुक् तीत फेण् याबाबत 

  

(२६)  ९४२७ (०७-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन सणिाळ (बुलढाणा), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), 
श्री.अलमत ानि (ररसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) प्रधानमींरी ग्रामसडक योानेची प्रभािी अमलबाािणी साठी तिाल् हा पररषणेकडील पाच 
कयनष ठ शाखा अलभयींता याींना प्रयतयनयुक् तीत णेण् याबाबत ग्रामविकास विभागान ेशासन यनणनय 
काढला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासन यनणनय होऊनही ् यािर मागील अडीच िषानपाससन काहीही कारिाई ााली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनान ेापरोक् त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय ि असल् यास चौकशीत 
का यनष पन् न ााले, 
(४) असल् यास, ापरोक् त कामात दणरींगाई करणा-या अतधकारी ि कमनचा-याींिर शासनाने काय 
कारिाई केली िा करण् यात येत आहे ? 
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श्रीमती णांिजा मुांड े(२२-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहेा 
(२), (३) ि (४) हे खरे नाहीा 
     प्रधान मींरी ग्राम सडक योानेतींगनत प्र्येक तिाल््यात कयनषठ अलभयीं्याींची १३ पणे 
यनमानण करण्यात आली आहेता यनयलमत कयनषठ अलभयींता ि शाखा अलभयींता याीं्या िेतन 
शे्रणीमध्ये फे रक (रुा१००/- गे्रड पे चा फे रक) आहेा ्यामुळे यनयलमत शाखा अलभयीं्याींना 
तुलनेने कयनषठ असलेल् या कयनषठ अलभयींता पणािर प्रयतयनयुक्ती णेण्यास ताींत्ररक अडचण 
ाद्् ाितेा तिाल्हा पररषणेकडील ५ अनुभिी शाखा अलभयीं्याींना प्रधानमींरी ग्राम सडक 
योानेतींगनत प्रयतयनयुक्तीने यनयुक्ती णेण्याचा प्रस्तताि शासना्या विचाराधीन आहेा 

___________ 
 

राज्यातील क्राडा अधधिाा याांची ररक्त णदे भरण्याबाबत 
  

(२७)  ९४३२ (०९-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन सणिाळ (बलुढाणा), श्री.अलमत ानि (ररसोड), 
श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.सांजजवरेड्डी बोदिुरवार (वणी), श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   
सन्माननीय कक्रडा मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्र्येक तालुका क्रीडा सींकुलात स्तितींर अतधकाऱ्याींची पणे यनमानण करण्यात 
आलेली असतानाही राज्यातील ाक्त अतधकाऱ्याींची पणे ररक्त आहेत तसेच  बुलढाणा तिाल् हा 
क्रीडा अतधकारी कायानलयाअींतगनत येणा-या १३ तालुक् याींमध् ये मेहकर तालुका िगळता इतर १२ 
तालुका क्रीडा अतधकारी याींची पणे ररक् त अससन सणर पणे ररक् त असल् याने तिाल् ्यातील शालेय 
खेळाडस ींची गैरसोय होत असल्याच,े आणी (तिाायितमाळ) तालकु्यात क्रीडा अतधकारी ि इतर 
पणे ररक्त असल्याच े तसेच िालशम तिाल्हा कक्रडा अतधकारी कायानलयात क्रीडा अतधकारी ि 
िररषठ  ललपीक ि लशपाई याींची पणे ररक्त असल्याचे यनणशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यानुसार ाक्त तिाल् ्यातील 
सणरील ररक् त पणे ्िरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े (०९-०७-२०१५) :(१), (२) ि (३) राज्यातील प्र्येक तालुक्यासाठी तालकुा 
क्रीडा अतधकाऱ्याींची स्तितींर पणे यनमानण करण्यात आली आहेत, हे खरे नाहीा सन १९९६ ्या 
क्रीडा धोरणानसुार प्रायोतगक त््िािर राज्यातील ३१ तिाल््याींसाठी प्र्येकी एक याप्रमाणे ३१ 
तालुका क्रीडा सींकुलास मान्यता णेण्यात आली अससन ्याअनुषींगाने तालुका क्रीडा अतधकाऱ्याींची 
३१ पणे यनमानण करण्यात आली आहेा सणर ३१ पणाींपैकी सद्य:तिस्तातीत १० पणे ररक्त अससन 
ती पणे सरळसेिा/पणोन्नतीन ेभरण्याबाबतची कायनिाही सुरु आहेा 
     यालशिाय राज्या्या सन २०१२ ्या क्रीडा धोरणानुसार तालकुा कक्रडा अतधकाऱ्याींची ६९ 
निीन पणे यनमानण करण्यास शासनाने मींासरी दणली अससन सणर पणे भरण्याबाबतची कायनिाही 
सुरु आहेा 
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     आणी (तिाायितमाळ) साठी तालकुा क्रीडा अतधकाऱ्याींच ेपण मींासर नाहीा 
     नियनमीत िालशम तिाल््यासाठी तिाल्हा कक्रडा अतधकारी, िररषठ ललवपक ि लशपाई या 
सींिगानतील प्र्येकी एक पण मींासर अससन सणर यतन्ही पणे सद्य:तिस्तातीत भरलेली आहेा 

___________ 
  

रमाई आवास फरिुल योजनेअांतगवत लमळणारा तनधी लाभार्थयाांना न लमळाल्याबाबत 
  

(२८)  ९४३६ (०९-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोणारा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) ग्रामीण ि शहरी भागातील अनुससतचत ााती्या लोकाींच ेराहणीमान ाींचाविण्यासाठी ्याींना 
णरे बाींधण्यासाठी शासनाकडसन रमाई आिास णरकुल योानेंतगनत यनधी णेण्यात येत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सणरहस योानेनुसार शासनाकडसन ठाणे तिाल्हा पररषणेकड े सन २०१२-२०१३, 
२०१३-२०१४ तसेच सन २०१४-२०१५ या िषानसाठी एकस ण ककती यनधी प्रात ााला आहे तसेच 
सणरहस प्रात ाालेल्या यनधीतसन एकस ण ककती लाभार्थयान्ा णरकुले णेण्यात आली आहेत, 
(३) असल्यास, सन २०१३-२०१४ तसेच २०१४-२०१५ या २ िषानत ठाणे तिाल्हा पररषणेला रमाई 
आिास योानेंसाठीचा यनधीच प्रात ाालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ाक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१४-०७-२०१५) :(१) होया अनुससतचत ााती्या लोकाींना णरे बाींधण्यासाठी 
रमाई आिास योानेंतगनत सामातिाक न्याय विभागाकडसन यनधी णेण्यात येतोा 
(२) रमाई आिास योानेकरीता ठाणे तिाल्हा पररषणेकड े
     सन २०१२-१३ मध्ये रुा२२७ा९५ लषा  
     सन २०१३-१४ मध्ये रुा३५ा०० लषा  
     सन २०१४-१५ मध्ये रुा३ा०० लषा  
     असा एकस ण रुा २६५ा९५ लषा  यनधी प्रात ााला आहेा तसेच ठाणे तिाल््यात एकस ण ३३० 
लाभार्थया्ना णरकुले बाींधसन णेण्यात आलेली आहेता 
(३) हे खरे नाहीा 
(४) ि (५) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 
  

___________ 
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एमएमआरडीएची हद्द डहाणूणयांत वाढववण्याबाबत 
  

(२९)  ९४४८ (०६-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री.क्षक्षतीज 
ठािूर (नालासोणारा) :   सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) पालणर तिाल््यातील बोईसर, डहाणस, पालणर या तालकु्याींमध्ये मोठ्या प्रमाणात 
नागरीकीकरण ि औद्योतगकीकरण होत अससन या भागातील ानतेत सध्या अतिस्तत्िात 
असलेल्या मसलभुत सोयी-सुविधा अ्यींत अपुऱ्या पडत आहेत, मुींबईतील िाढ्या लोकसींख्येला 
सणरहस ापविभाग पयानय ठरत असल्याने ापाययाने िाढत असलेल्या लोकसींख्येला मसलभसत 
सोयीसुविधा अ्यींत कमी पडत असल्यान े सणरहस ापविभाग मुींबई महानगर विकास 
प्रातधकरणाींतगनत समाविष् करण्यात यािा ि एमएमआरडीएची हद्द डहाणस पयत् िाढविण्यात 
यािी, अशी मागणी स्ताायनक लोकप्रयतयनधीींनी माामुख्यमींत्रयाींकड े दणनाींक ९ ाुल,ै २०१२, 
दणनाींक २७ ्गस्त्, २०१२ ि तद्नींतर पुन्हा दणनाींक ३० ाानेिारी, २०१४ रोाी लेखी 
यनिेणनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याबाबत कोणता यनणनय णेतला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) ि (२) होया मुींबई महानगर प्रणेशा्या प्राणेलशक 
योानेत सधुारणा करण्याची बाब मुींबई महानगर प्रणेश विकास प्रातधकरणा्या स्ततरािर 
प्रगतीपाािर अससन मुींबई महानगर प्रणेशाची हद्द िाढविण्या्या गराेबाबत प्राणेलशक योानेत 
सुधारणा करतेिेळी मुींबई महानगर प्रणेश विकास प्रातधकरणामाफे न त विचार करण्याच ेयनयोतिात 
आहेा 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

वसई-ववरार शहर महानगरणाललिे्या आस्तााणनेवर ववववध णदाांबाबत 
  

(३०)  ९४५२ (०६-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िसई-विरार शहर महानगरपाललके्या आस्ताापनेिर कयनषठ अलभयींता, बाींधकाम, ालणाय 
अलभयींता, शे्रणी “क”, कयनषठ अलभयींता, मेक यनकल अलभयींता, कयनषठ अलभयींता स्तरक्चरल, 
कयनषठ अलभयींता, नगररचना आणी विविध सींिगानतील पणे यनमानण करण्यास मींासरी लमळािी 
याबाबतचा एक प्रस्तताि आयुक्त, िसई-विरार शहर महानगरपाललका याींनी ्याींचेकडील      
पर क्र-िविशम/आस्ताा/८१५/२०११-१२ दणनाींक २ माचन, २०१२ अन्िये प्रधान सतचि, नगरविकास 
विभाग याींचकेड ेसाणर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणरहस प्रस्ततािाबाबत शासनान ेकोणता यनणनय णेतला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची सिनसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) :(१), (२) ि (३) िसई विरार शहर महानगरपाललकेन े
दणनाींक २ा३ा२०१२ रोाी्या परान्िये अलभयीं्याींची विविध सींिगानतील पणाीं्या यनलमनतीचा 
प्रस्तताि शासनाकड ेसाणर केला होता, हे खरे आहेा 
     शासन यनणनय दणनाींक ९.९.२०१४ अन्िये िसई विरार शहर महानगरपाललके्या सधुाररत 
आकृतीबींधास मींासरी दणली अससन ्यामध्ये बाींधकाम, पाणीपुरिठा, नगररचना, विद्युत या 
विभागाींसाठी शहर अलभयींता, कयनषठ अलभयींता या सींिगानतील आिश्यक ती पणे नव्यान ेमींाुरी 
केली आहेता 

___________ 
  

ठाणे जजल््यातील फोडबांदर रोड्या रुां दीिरणाबाबत 
  

(३१)  ९४५७ (०६-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय गहृतनमावण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  ठाणे तिाल््यातील णोडबींणर रोड्या रुीं णीकरणात विस्ताावपत ाालेल्या कु्ुींबा्या 
पुनिनसनासाठी राज्य सरकार्या मालकी्या तसेच एमएमआरडीएने तचतळसर मानपाडा येाील 
आपल्या मालकी्या ५५ हाार ४५१ चौामीा भसखींड ठाणे महापाललकेला दणल्यानींतर पाललकेने 
अन्य योानाींमधील विस्ताावपताींचेही पुनिनसन या ाागेिर केल्यामुळे एमएमआरडीएने 
ालमनीपो्ी १२ को्ी ५५ लाख रुपये भरण्याचे आणेश ६ िषा्पसिी णेऊन आातागायत ठाणे 
महापाललकेन ेभरले नसल्यामुळे ालमनीची मालकी आाही एमएमआरडीए कडचे आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, यनयमानुसार विकास प्रस्तताि पाललकेकडसन मींासर करुन णेताना तो ामीन 
मालकान ेमाींडािा लागतो ककीं िा ककमान ्याची एनओसी तरी आिश्यक असत,े मार ही मालकी 
एमएमआरडीए कड ेअसताना ्याींचे कोणतेही ना हरकत प्रमाणपर न णेताना पाललकेने स्तित:च 
इाल्या बीएसयसपी योानाचा प्रस्तताि बकेायणा पध्णतीन े माींडसन स्तित:च मींासर केले अससन 
पाललकेने तब्बल ८० को्ी रुपये खचन करुन इा े२१ इमारती ाभारल्या अससन काही इमारतीच े
काम सुरु आहे ि ्यासाठी आणखी काही को्ी रुपये खचन पडणार अससन आाही सणरहस 
बीएसयसपी योानेची णरे रदहिाशाींना मालकी हक्काने लमळालेली नाहीच ि पररणामत: कें द्र 
सरकार्या मसळ योानेलाच ्यामळेु हरताळ फे ासला गेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ठाणे पाललकेने बीएसयसपी योानअेींतगनत करोडो रुपये खचन करुन ाभारलेल्या 
इमारती प्रकरणी शासनान ेकोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहेा सणर दठकाणी बीएसयुपी योाना लागस 
ााल्यानींतर िेळोिळेी राज्य ि कें द्र शासना्या आढािा बैठकीत सणर योाना नागरी 
गरीबाींसाठी असल्याने सणर रक्कम माफे  करण्यासींणभानत चचान ााली अससन ्याबाबत ठाण े
महानगरपाललकेमाफे न त एमएमआडीए कड ेपाठपुरािा सुरु आहेा 
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(२) प्रस्ततुत भुखींडा्या लमळकतीचे हस्तताींतरण ठाणे महानगरपाललकेकड े एमएमआरडीएमाफे न त 
दणा १९.३.१९९९ ि दणा १९.४.२००१ अन्िये करण्यत आलेले आहेा ्यास अतधन राहन विकास 
प्रस्ततािानुसार हौलसींग फे ॉर डडसहाऊस अींतगनत आरक्षषा त असलेल्या सणर भसखींडािर शहरी 
गरीबाींसाठी बीएसयुपी योाना राबविण्यात येत आहेा 
(३) ि (४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  
माणगाव (जज.रायगड) नाांदवी येाील औीयोधगि प्रलशक्षण सांस्त ाे् या इमारतीचे उदफाटन होवून 

वर्षव ााले तरी ववीयााी अीयाण जुन् याच इमारतीत प्रलशक्षण फेत असल् याबाबत 
  

(३२)  ९४९६ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (णनवेल) :   सन्माननीय उ् च व तांर लशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माणगाि (तिाारायगड) नाींणिी येाील औद्योतगक प्रलशषा ण सींस्त ाे् या इमारतीच ेाणणा्न 
होिसन िषन ाल्ले तरी विद्यााी अद्याप ाुन् याच इमारतीत प्रलशषा ण णेत असल् याचे माहे 
ाानेिारी, २०१५ मध्ये िा ् या समुारास यनणशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सणरहस इमारतीचे काम पसणन ााले अससन केिळ ककरकोळ काम ेबाकी अससन ती 
लिकरच पसणन होणार अससन यनविणा प्रस्त तािात असलेली सिन कामे पसणन ााली आहेत अस े
असतानाही प्राचायन इमारतीचा ताबा णेण् यास तयार नसल् यान े विद्यार्थ या्ना अद्याप ाुन् याच 
इमारतीत प्रलशषा ण घ् याि ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाक्् ा प्रकरणी शासनाने कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०७-२०१५) :(१) होया 
(२) सणरहस इमारतीची पाहणी केली असता प्रशासकीय मान्यतेप्रमाणे सींरषा क लभींतीचे काम ि 
काही अींतगनत कामे अपसणन असल्याने इमारतीला केलेला पाणीपुरिठा पुरेसा नसल्याच े दणससन 
आले आहेा यास्तति प्रलशषा णार्थयाच्ी गैरसोय होिस नये म्हणसन सााबाा विभागाकडसन कामे पसणन 
केल्यािर इमारतीचा ताबा णेण्यात येणार असल्याचे सााबाींा विभाग, महाड, तिाारायगड ि 
सााबाींा ाप विभाग, माणगाींि, तिाारायगड याींना कळविण्यात आले आहेा सााबाींा विभागाद्िारे 
सींस्ताेची कामे पसणन ााल्यािर इमारतीचा ताबा णेण्यात येईल ि निीन ाागेत सींस्ताा 
स्तालाींतरीत करण्यात येईला 
(३) ि (४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
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रायगड जजल््यातील प्रमखु यारा व णयवटन स्ताळाांना  
आवश्यि तनधी उणलब्ध होत नसल्याबाबत 

(३३)  ९५०२ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (णनवेल) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रायगड तिाल््यातील प्रमखु यारा ि पयन् न स्ताळाीं्या विविध सोईसुविधा आिश्यक यनधी 
ापलब्ध होत नसल्यामुळे विकास ााला नसल्याचे माहे ाानेिारी, २०१५ मध्ये िा ्याणरम्यान 
यनणशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपण्या्या पाण्याची व्यिस्ताा, ाोड रस्तता, शौचालय, भक्त यनिास, पाककन गची 
सोय, रस्त्यािरील दणिाब्ती अशा अनेक गोष्ीींची कमरता यनधी अभािी िींतचत रादहले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाक्त सोई सुविधा पसणन होण्यासाठी आिश्यक तो यनधी ापलब्ध होण्याबाबत 
शासन ्िरीत आिश्यक ती कायनिाही करणार िा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती णांिजा मुांड े(३०-०६-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाहीा 
(३) सन २०१४-१५ मध्ये तिाल्हा िावषन योानेअींतगनत रायगड तिाल््यासाठी यारास्ताळाीं्या 
विकासासाठी एकस ण रुा१००.०० लषा  एिढा यनधी मींासर अससन सणर सींपुणन यनधी, विविध 
यारास्ताळा्या दठकाणी येणाऱ्या भाविकाींसाठी विविधी सोयी-सुविधा ापलब्ध करुन णेण्यासाठी 
सींबींधीत कायानन्ियीन यींरणाना वितरीत करण्यात आला आहेा 
     तसेच पयन् न स्ताळाीं्या विकासासाठी रुा२१९.८८ लषा  इतका यनधी मींासर अससन, सणर 
सींपसणन यनधी पयन् नस्ताळाीं्या विकासासाठी कायानन्ियीन यींरणाना वितरीत करण्यात आला 
आहेा 
(४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
रसायनी (ता.णनवेल, जज.रायगड) येाील दहांदसु्त ाान ऑरगॅतनि िेलमिल् स लल.  

या िां णनी्या िामगाराांना स्त वे् छातनवतृ् ती फेण्यास भाग णाडल्याबाबत 
(३४)  ९५०४ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (णनवले) :   सन्माननीय िामगार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रसायनी (ताापनिले, तिाारायगड) येाील  दहींणसु्त ाान ्रग यनक केलमकल् स ललाया कीं पनीची 
सद्यःतिस्ताती पाहता या कीं पनीच ेअतिस्तत् िच नामशेष होण् या् या मागानिर अससन मागील पाच 
िषानपाससन िाढती महागाई, कु्ुींबाचा िाढता खचन, आाारपणा आणी सींक्ाचा सामना करताना 
कामगार स्त िे् छायनि्ृ ती णेण् यास ा् सुक अससनही पैसेच नसल् याने या कामगाराींना ् याीं् या 
भविष य यनधीतसनही कान णेण् यात येत नसल् यान े् याीं् यािर ापासमारीची िेळ आली असल् याच े
माहे ाानेिारी, २०१५ रोाी िा ् या सुमारास यनणशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ाक् त प्रकरणी शासन ् िरीत आिश् यक ती कायनिाही करणार िा करीत आहे 
काय, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) :(१) मेा दहणसु्त ाान ्रग यनक केलमकल् स ललाया आस्त ाापन े
सींणभानत समुतचत शासन हे कें द्रशासन आहेा 
(२) प्रश् न ाद्् ाित नाहीा 
(३) प्रश् न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  
णनवेल (जज.रायगड) तालुक् यातील णनवेल नगरणररर्षद व रायगड जजल् हा णररर्षदे् या शाळाांमध् ये 

देण्यात येणाा या णोर्षण आहाराची तनयलमत देयिे लमळत नसल् याबाबत 
  

(३५)  ९५०६ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत ठािूर (णनवले) :   सन्माननीय शालेय लशक्षण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पनिेल (तिाारायगड) तालुक् यातील पनिेल नगरपररषण ि रायगड तिाल् हा पररषणे् या 
शाळाींमध् ये विद्यार्थ या्् या आरोग यासाठी सुरु करण् यात आलेल् या पोषण आहाराची णेयके 
यनयलमत लमळत नसल् याने पोषण आहार योाना सुरळीत नसल्याचे माहे ाानेिारी, 
२०१५ मध्ये िा ् या समुारास यनणशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यनयलमत णेयके लमळत नसल् यान े इींधन ि पालेभाज् याीं् या खचानसाठी पोषण 
आहार खचन मुख् याध् यापकाींना करािा लागत अससन शासना् या असहकायानमुळे सकस आहार 
योानेचा लाभ लमळण् यास विद्यार्थ या्ना अनेक अडचणी यनमानण होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सकस आहार योाना सुरळीत सुरु राहण् यासाठी खचानची यनयलमत णेयके 
णेण् याबाबत शासनान ेकोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-०७-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाहीा 
(३) शालेय पोषण आहार योानचेी माहे माचन २०१५ पयत्ची णेयके शाळाींना अणा करण्यात 
आलेली आहेता सन २०१५-१६ मधील इींधन ि भााीपालासाठीचा माहे ाुल,ै २०१५ पयत्चा 
तसेच, स्तियींपाकी ताा मणतनीस याीं्या माहे ्गस्त्, २०१५ पयत््या मानधनासाठीचा यनधी 
तिाल्हास्ततरािर वितरीत करण्यात आला आहेा 
(४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 
  

___________ 
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नागणूर जजल् ्यात इांददरा आवास योजनेचा तनधी लाभार्थ याांना  
वेळेवर उणलब् ध होत नसल् याबाबत 

  

(३६)  ९५२५ (०७-०४-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपसर तिाल् ्यात इींदणरा आिास योानेचा यनधी लाभार्थ या्ना िेळेिर ापलब् ध होत 
नसल् याने सींबतधत लाभार्थ या्ना ् याींचा आतानक भसण्ड पडत असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१४ ् या 
सुमारास यनणशननास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सणरचा यनधी सींबतधत लाभार्थ या्ना िेळेिर न लमळण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, याींस ाबाबणार असणा-याविरोधात शासनाने कोणती कारिाई केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कारिाई केली नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(३०-०६-२०१५) :(१) नाहीा 
(२), (३) ि (४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  
रामटेि (जज.नागणूर) येाे आांतरराष्ट्रीय दजावचे सांस्तिृत ववीयाणीठ उभारण्या्या प्रस्ततावाबाबत 

  

(३७)  ९५२९ (०८-०४-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूवन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय उ् च व 
तांर लशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राम्ेक (तिाानागपसर) येाे काललणास स्तमारकाशेाारी आींतरराषरीय णाानच ेसींस्तकृत विद्यापीठ 
ाभारण्याचा प्रस्तताि शासना्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्ततािािर शासनाने यनणनय णेतला आहे काय तसेच याकररता यनधीची 
तरतसण करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, सणरचे विद्यापीठ ाभारण्याकररता ककती कालािधी लागणे शासनास अपेक्षषा त 
आहे, 
(४) ाक्त सींणभानत यनणनय णेतला नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०७-०७-२०१५) :(१) राम्ेक येाे कविकुलगुरु काललणास सींस्तकृत 
विश्िविद्यालय स्ताापन केले आहेा 
(२), (३) आणण (४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
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म.रा.ण.मांडळा् या िरमाळा जज.सोलाणूर आगारातील अण-ुया िमवचारी सांख्येबाबत 
  

(३८)  ९५४७ (०४-०४-२०१५).   श्री.नारायण णाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय णररवहन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) करमाळा आगार तिाासोलापसर येाे कायनशाळा कमनचारी (१८), चालक (१४) ललवपक ि 
पयनिेषा क (१) अशी पणे ररक् त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ररक् त पणाींमुळे िाहतुक व् यिस्त ाा तसेच कायनशाळा व् यिस्त ाापन यािर अयतररक् त 
कामाचा ताण येऊन याचा पररणाम नागररकाीं् या णळणिळण सोयीिर होतो, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनाने यािर कोणते ापाययोाना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ददवािर रावत े(०४-०७-२०१५) :(१) करमाळा आगारात कायनशाळा कमनचारी ८, चालक ३६, 
ललपीक ४ ि पयनिेषा क २ इ्याणी पणे ररक्त आहेता 
(२) ि (३) राापा सोलापसर विभागत सन २०१२ ि २०१४ मध्ये सरळसेिा भरतीमध्ये सहाय्यक 
(कयनषठ) पणात यनिड ाालेल्या अयतररक्त ससचीिरील ३२ ामेणिाराीं्या नेमणसकी्या अनुषींगान े
िैद्यककय तपासणी ि सेिापसिन प्रलशषा ण सुरु करण्यात आले आहेा 
     करमाळा आगारातफे ड  ७४ यनयते मींासर असुन ्यासाठी ७७ िाहने ापलब्ध आहेता तसेच 
१६१ चालक ि १६२ िाहक मींाुर आहेता 
     सद्यतिस्तातीत करमाळा आगारात १२५ चालक १४७ िाहक कायनरत अससन ६८ यनयताींद्िारे 
प्रिासी िाहतसक सुरु आहेा यनयोानपसिनक ापलब्ध मनुषयबळाचा िापर करुन णैनींदणन कामकाा 
व्यिस्ताा सुरळीतपणे पार पाडण्यात येतेा 
     सोलापसर विभागासाठी ५०० चालकाींची भरती करण्यासाठी ाादहरात णेण्यात आली आहेा 
(४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
िरमाळा (सोलाणूर) णांचायम सलमतीमध्ये मग्रोरोहयो अांतगवत ४७० ववदहरीां्या  

मांजुरीतील रुटीमुळे लाभाणासून वांधचत ववदहर धारिाांबाबत 
  

(३९)  ९५५३ (०७-०४-२०१५).   श्री.नारायण णाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१२-१३ मध् ये करमाळा पींचायत सलमतीकडसन मग्रारोहयो अींतगनत ४७० विदहरीींना 
प्रशासकीय ि ताींत्ररक मींाुरी दणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यातील सिन विदहरीींचे खोणकाम पसणन ााले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ४७० विहीरपैकी ९१ विदहरी पार तर ३७९ विदहरी अपार ठरविण् यात आल् या, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या कामात गैरव्यिहार ााल् याच े आढळसन आल् यान े कायनकारी अतधकारी 
(तिाापासोलापसर) याींनी चौकशीच ेआणेश दणले होते, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, णोषीींची चौकशी होऊन ् याींचेिर कोणती कारिाई केली आहे, 
(६) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती णांिजा मुांड े (२६-०६-२०१५) :(१) ि (२) प्रशासकीय मान्यता दणलेल्या ४७० विदहरीपैकी 
२५० विदहरीींची कामे सुरु करण्यात आली आहेता ्यापकैी ५५ विदहरीींची काम े पुणन ााली 
आहेता 
(३) ि (४) हे खरे आहेा 
(५) याप्रकरणी सींबींतधत त्कालीन ग् विकास अतधकारी याींची विभागीय चौकशी सुरु करण्यात 
आली आहेा तसेच सींबींतधत ललपीक कम डे् ा एन्री ्परे्र याींना बडतफे न  केले आहेा 
(६) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  
जेऊर (ता.िरमाळा, जज.सोलाणूर) येाील रेल् वे गेट सन २०१२ णासून बांद िरण् यात आल्याबाबत 
  

(४०)  ९५५४ (१०-०४-२०१५).   श्री.नारायण णाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय साववजतनि 
बाांधिाम (साववजतनि उणक्रम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाेऊर (तााकरमाळा, तिाासोलापसर) येाील रेल् िे गे् सन २०१२ पाससन बींण करण् यात आले 
अससन शहराच ेणोन विभाग ााल्यामुळे तेाील नागररकाींना प्रिास करणे ि णळण-िळण करणे 
गैरसोईचे होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ग्रामस्त ााींनी िारींिार रेल् िे प्रशासन तसेच तिाल् हातधकारी याींचेकड े पयानयी 
व् यिस्त ाेची मागणी केली असता शासनाने ि रेल् िे विभागान ेशहरापाससन ३ ककती अींतरािरून 
बाहयिळण रस्त ् यािरून पयानयी व् यिस्त ाा असल् याचे साींतगतले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ग्रामस्त ााींनी ा् च न् यायालयात याविरोधात ानदहत यातचका णाखल केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळसन आले ि 
तणनुसार नागररकाींची होत असलेली गैरसोय ्ाळण्याबाबत कोणती ापाययोाना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत णाटील (११-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहेा 
(२) हे खरे आहेा 
(३) याबाबतची मादहती ापलब्ध नाहीा 
(४) ि (५) ाेऊर येाील रेल्िेगे््या दठकाणी भुयारी मागान्या बाींधकामासाठी प्रशासकीय 
मान्यता णेण्यात आली अससन सणर काम रेल्ि ेविभागाची मींासरी ि यनधी ापलब्धतेनसुार हाती 
णेऊन पसणन करण्याची यनयोान आहेा 

___________ 
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सहायि तनबांधि (सहिारी सांस्त ाा) िन् नड याांनी िेलेला गकरव् यवहार 
  

(४१)  ९५६६ (२८-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन जाधव (िन्नड) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सहायक यनबींधक (सहकारी सींस्त ाा) कन् नड याींनी गैरव् यिहार केल् याप्रकरणी चौकशी 
करण् याबाबत तिाल् हा यनबींधक याीं् याकड ेस्त ाायनक लोकप्रयतयनधीींनी यनिेणनाद्िारे मागणी केली 
आहे काय, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यनिेणनानुषींगाने सणर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत 
काय यनष पन् न ााले ि तणनुसार णोषीींिर कोणती कारिाई करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत णाटील (२०-०७-२०१५) :(१) नाहीा 
(२) प्रश् न ाद्् ाित नाहीा 
(३) प्रश् न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
वणशोर (ता.िन् नड) येाील दहराजी महाराज सहिारी िारखाना मयाव. या िारखान् यास  

शासिाय भागभाांडवल व ाि हमी लमळण् याबाबत 
  

(४२)  ९५६९ (२८-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन जाधव (िन्नड) :   सन्माननीय सहिार मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वपशोर (तााकन् नड) येाील दहरााी महाराा सहकारी कारखाना मयानदणत वपशोर या 
कारखान् यास शासकीय भागभाींडिल ि ाक हमी लमळण् याबाबत स्त ाायनक लोकप्रयतयनधी याींनी 
दणनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ ् या पराद्िारे माासहकार मींरी याीं् याकड े यनिेणनाद्िारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळसन आले ि 
तणनुसार दहरााी महाराा सहकारी कारखाना मयाना वपशोर या कारखान् यास शासकीय 
भागभाींडिल ि ाक हमी लमळण् याबाबत शासनान े कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत णाटील (१०-०६-२०१५) :(१) वपशोर (तााकन्नड) येाील दहरााी महाराा सहकारी 
कारखाना मयानणीत वपशोर या कारखान्यास शासकीय भागभाींडिल ि ाक हमी लमळण्याबाबत 
स्ताायनक लोकप्रयतयनधी याींनी दणनाींक १० डडसेंबर, २०१४ ्या पराद्िारे माासहकार मींरी 
याीं्याकड ेयनिेणनाद्िारे मागणी केली आहेा 
(२) ि (३) सणर कारखाना पाईपलाईन सींिगानतसन िगळण्यात आला असल्यान े शासन 
यनणनयानुसार कारखान्यास शासकीय भागभाींडिल ि काानस शासन ाकहमी णेण्याचा प्रश्न 
ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
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िन् नड शहरात जुन् या भागामध् ये नवीन मदहला रूग णालय वा 
शहरी प्राालमि िें द्र उभ ेिरण् यासांदभावत 

  

(४३)  ९५७३ (०७-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन जाधव (िन्नड) :   सन्माननीय साववजतनि 
आरोगय आणण िुटुांब िल्याण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कन् नड शहरात ाुन् या भागामध् ये निीन मदहला रूग णालय िा शहरी प्राालमक कें द्र ाभे 
करण् यासींणभानत माासािनायनक आरोग य मींरी याींना स्त ाायनक लोकप्रयतयनधीींनी दणनाींक १६ 
डडसेंबर, २०१४ ् या पराद्िारे यनिेणन दणले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सणरील यनिेणनािर शासनान ेकाय कायनिाही केली िा करण्यात आली आहे, 
(३) नसल् यास, ् याची सिनसाधारण कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीणि सावांत (१०-०७-२०१५) :(१) ि (२) स्ताायनक लोकप्रयतयनधीीं्या दणा ०५ा०१ा२०१५ ्या 
परा्या अनुषींगान ेकन्नड शहरात प्रसुती कषा ासह मदहला रुगणालय स्ताापन करण्यासींणभानत 
ापसींचालक, आरोगय सेिा, औरींगाबाण या्याकडसन अलभप्राय मागविण्यात आले आहेता कें द्र 
शासना्या धोरणानुसार लोकसींख्ये्या यनकषात बसत नसल्याने कन्नड नगरपररषणेचा 
अींतभानि राषरीय नागरी आरोगय अलभयानात होत नससन तेा े शहरी प्राालमक आरोगय कें द्र 
स्ताापन करणे शक्य होणार नाहीा 
(३) प्रश् न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
  

िन्नड-सोयगाांव मतदारसांफातील ग्रामीण रस्तत ेदरुूस्तती्या प्रस्ततावबाबत 
  

(४४)  ९५७६ (०७-०४-२०१५).   श्री.हर्षववधवन जाधव (िन्नड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कन्नड-सोयगाींि मतणारसींणातील ग्रामीण रस्तत े णरुूस्ततीचा प्रस्तताि कायनकारी अलभयींता, 
तिाल्हापररषण बाींधकाम विभाग औरींगाबाण याीं्या माफे न त ग्रामविकास विभागस साणर करण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे का, 
(२) असल्यास, सणर रस्तते णरुूस्तती्या प्रस्ततािाबाबात शासनान ेकाय कायनिाही केली, 
(३) नसल्यास, ्याची सिनसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती णांिजा मुांड े(२२-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहेा 
(२) तिाल्हा पररषण औरींगाबाणने साणर केलेल्या प्रस्ततािामधील रस्तते ि पुल णरुुस्तती्या १२ 
कामाींना मींासरी णेण्यात आली आहेा 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

___________ 
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िुळ िायदा दरुूस्त ती िरून िुळाला लमळालेल् या जलमनी जुन् या  

शतीवर िरण् याचा शासनाने फेतलेला तनणवय 
  

(४५)  ९५९९ (०४-०४-२०१५).   श्री.गणणतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय महसूल मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कुळ कायद्यामध् ये णरुूस्त ती करून कुळाींना लमळालेल् या ालमनी ाुन् या शतीिर करण् याचा 
यनणनय णेतला ि ् याची अींमलबाािणी करून ७/१२ ् या ाता-यामध् ये णरुूस्त ती करण् यासाठी 
शासनाने पररपरक काढसन तिाल् हा स्त तराींिर आणेश दणले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ् याप्रमाणे सोलापसर तिाल् हयामध् ये अशा १७ हाार एकर ालमनी १५ हाार ९ 
प्रकरणाींपैकी ककती प्रकरणामध् ये िरील शासन यनणनयाची अींमलबाािणी करण् यात आली आहे, 
(३) असल्यास, ही सिन प्रकरणे ककती दणिसात यनकालात काढण् यात येणार आहेत ? 

श्री. एिनााराव खडसे (१०-०७-२०१५) :(१) होया हे खरे आहेा 
(२) ि (३) सोलापसर तिाल््यामध्ये एकस ण १२,४४९ प्रकरणापकैी १०,५५९ प्रकरणाींमध्ये   
शेतकसाऱ् या्या ४० प् रक्कम आकारुन गाानानींा ७/१२ ्या इतर हक्कातील नविन 
शतनविषयक शेरा कमी करण्यात आला आहेा ािनरीत १८९० प्रकरणाींमध्ये न्यायप्रविषठ बाबा 
खातेणाराींनी ानराण्याची ४० प् रकम ामा न करणे, अपसणन कागणपर,े अान साणर न करणे, 
इ्याणी कारणाींमुळे अतधकारी अलभलेखातील नविन शतनविषयक शरेा कमी करण्यात आलेला 
नसुन, अशा प्रकरणी षेा रीय स्ततरािर कायनिाही सुरु आहेा 

___________ 
  

राज् यामध् ये णकसेवारी िाढण् याची सध् याची णध् दत बदलून खरीण व  
रब् बीचे दोन हांगामात वणिाांची णकसवेारी िाढण्याबाबत 

  

(४६)  ९६०० (०४-०४-२०१५).   श्री.गणणतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय महसूल मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यामध् ये खरीप ि रब् बीच े णोन हींगाम असताना एकाच हींगामातील वपकाची पैसेिारी 
काढण् याची सध् याची पध् णत बणलसन णोन् हीही हींगामातील वपकाची पैसेिारी काढण् याची पध् णत 
पुढील िषानपाससन करण् याचा शासना् या विचार ाानेिारी, २०१५ मध् ये माामहससल मींरी याींनी 
नालशक येाे ााहीर केली आहे काय, 
(२) असल् यास, सध् याची प्रचललत पध् णत बणलण् यासाठी शासनान े ् यासींबींधीचे तज्ञ अतधकारी 
अगर लोकप्रयतयनधी याींनी कलम्ी नेमण् याचा विचार केला आहे काय, 
(३) असल्यास, सध् या् या प्रचललत पीक पसैेिारी पध् णतीत कोणकोणते णोष शासनाला आढळसन 
आले आहेत ि ्यािर काय कायनिाही करण्यात येत आहे ? 
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श्री. एिनााराव खडस े (०९-०७-२०१५) :(१) नाही, राज्यात सद्यतिस्तातीत खरीप ि रब्बी या 
णोन्ही हींगामाींची स्तितींर पैसेिारी काढण्यात येताे 
(२) ि (३) शासन यनणनय दणनाींक ०६ एवप्रल, २०१३ अन्िये प्रचललत पैसेिारी पध्णतीचा 
पुनविनचार करण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पुणे याीं्या अध्यषा तेखाली सलमती स्ताापन 
करण्यात आली आहेा सणर सलमतीचा अहिाल प्रात ााल्यानींतर शासन स्ततरािरुन याोतचत 
यनणनय णेण्यात येईला 

___________ 
  
 
 
राष्ट्रीय फलोत्णादन अलभयान २०१३-१४ अांतगवत याांबरिािरण २० एच.णी.रॅक्टर या फटिाचे 

सोलाणूर जजल््यातील साांगोले तालुक्यातील लाभार्थयाांना अनुदान न लमळालेबाबत 
  

(४७)  ९६०२ (०७-०४-२०१५).   श्री.गणणतराव देशमखु (साांगोले) :   सन्माननीय िृर्षी मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सोलापसर तिाल््यातील साींगोले तालुक्यातील सन २०१३-१४ मध्ये राषरीय फे लो्पाणन 
अलभयान अींतगनत याींत्ररकीकरण २० एचापीार क््र या ण्कास लकी ड्रॉ माफे न त णोन लाभार्थया्ची 
यनिड करण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयत् लाभार्थया्ना १०० ्क्के रकमेन े र क््र खरेणी करुनही अनुणान 
लमळाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सणरहस लाभार्थया्ना िरील योानेच ेअनुणान णेण्याबाबत शासनान ेकाय कायनिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनााराव खडसे (१०-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहेा 
साींगोला तालुक्यातसन लकी ड्रॉ माफे न त ५ लाभार्थया्ची यनिड करण्यात आलेली होतीा 
(२) होया 
(३) ि (४) शेतक-याींनी विदहत कालािधीत तसेच पररपसणन प्रस्तताि साणर केले नसल्यामळेु 
अनुणान अणा करण्यात आले नाहीा 

___________ 
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लभवडी - तनजामणूर णाललिेतील लशक्षिाांची णगाराची ािबािा असल् याबाबत 
  

(४८)  ९६११ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववजय औटी (णारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील लशषा क ि लशषा के् तर कमनचाऱ् याींना सहािा ितेन आयोग लागस असताींनाच 
लभिींडी - यनाामपसर पाललकेने मार लशषा काीं् या १३ को्ी ३७ लाख रुपयाींची पगाराची ाकबाकी 
दणली नसल् याची धक् काणायक बाब दणनाींक २१ ाानेिारी, २०१५ रोाी िा ् या सुमारास 
यनणशननास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, लभिींडी पाललकेतील लशषा क ि लशषा के् तर कमनचाऱ् याींची ाकबाकी न लमळण् याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, ्यानुसार ाक्त लशषा क ि 
लशषा के् तर कमनचाऱ् याींची ाकबाकी लमळण् याबाबत कोणती कायनिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहेा 
(२), (३) ि (४) लभिींडी यनाामपुर शहर महानगरपाललके्या अतधकारी/कमनचाऱ्याींना सहाव्या 
िेतन आयोगा्या लशफे ारशी नसुार ६ िा िेतन लागस करणेत आला आहेा ाक्त शासन 
यनणनयानुसार सुधाररत िेतनशे्रणीप्रमाणे ाकबाकीची रक्कम द्याियाची ााल्यास 
महानगरपाललकेची आतानक तिस्ताती चाींगली असण ेि महानगरपाललकेस ा्तरणायय्िाची रक्कम 
िेळीच णेणे शक्य होत असल्यासच सुधाररत िेतन शे्रणीप्रमाणे ाकबाकी दणली ााईला ताावप, 
दणनाींक २२.५.२०१३ पाससन लभिींडी महानगरपाललका षेा रात स्ताायनक सींस्ताा कर प्रणाली 
महापाललकेस लागु ााल्यापासुन व्यापाऱ्याचा या कर प्रणालीस विरोध आहेा ्यामळेु ्याींचे 
िसुलीमध्ये सात्यान े चढ ातार होत असल्यान े इतर महानगरपाललका प्रमाण े लभिींडी 
महानगरपाललकेची आतानक तिस्ताती समाधान कारक नाहीा ्यामळेु सद्य तिस्ताती ६ व्या ितेन 
आयोगाची (मनपा ५० ्क्के दहस्तसा) फे रकाची रक्कम णेणे शक्य होत नाहीा महानगरपाललकेची 
आतानक तिस्ताती समाधानकारक ााल्यािर ६ व्या िेतन आयोगाची फे रकाची रक्कम अणा 
करण्यात येईला 
     िरीलप्रमाणे ि मनपा आतानक तिस्ताती समाधानकारक नसल्याने दणा १ ते ५ तारखे्या 
आत यनयलमत िेतन िेळेिर णेणे शक्य होत नाही, ही िस्ततुतिस्ताती आहेा 
     िरीलप्रमाणे ि मनपा आतानक तिस्ताती समाधानकारक नसल्याने दणा १ ते ५ तारखे्या 
आत यनयलमत िेतन िेळेिर णेणे शक्य होत नाहीा 

___________ 
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मुांबईतील बी.िे.सी.वाांदे्र येाील ववक्रािर अधधिा-यास लाच फेताांना  
लाचलुचणत प्रततबांध ववभागाने अटि िेल् याबाबत 

(४९)  ९६२४ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववजय औटी (णारनेर) :   सन्माननीय ववत् त मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बीाकेासीा िाींदे्र येाील विक्रीकर अतधकारी कमलेश चौककर याींना सरकारमान् य 
कीं री ललकर बार् या व् यिसाय कराची ाकबाकी कमी करुन णेण् यासाठी ४० हाार रुपयाींची लाच 
णेताना दणनाींक २२ ाानेिारी, २०१५ रोाी िा ् या सुमारास लाचलुचपत प्रयतबींध विभागान े
अ्क केल् याच ेयनणशननास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींतधत विक्रीकर अतधका-याींची विभागीय चौकशी करण् यात आली काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळसन आले ि ् यानुसार सींबींतधतािर कोणती कारिाई 
करण् यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१६-०७-२०१५) :(१) विक्रीकर विभागातील लोकसेिक श्रीाकमलेश शरण 
चौककर, व्यिसायकर अतधकारी, मुींबई याींना दणनाींक २१/१/२०१५ रोाी सापळा कारिाई 
णरम्यान कफे यानणीकडसन रुा२०,०००/- लाच स्तिीकारल्यानींतर रींगेहाा पकडसन एासीाबीा, गुाराक्रा 
५/२०१५ कलम ७, १३ (१) (ड) सह १३(२) लााप्राकायणा, १९८८ अन्िये नदणणलेल्या गुन््यात 
दणनाींक २२/१/२०१५ रोाी २३ा२० िााता अ्क करण्यात आलीा 
     प्रस्ततुत लाचस्तिीकृती प्रकरणी श्रीाकमलेश शरण चौककर, व्यिसायकर अतधकारी 
याीं्याविरुध्ण फे ौाणारी गुन्हा णाखल ााल्यामळेु, ्याींना शासना्या दणनाींक १३/३/२०१५ ्या 
आणेशान्िये आणेशा्या दणनाींकापाससन यनलींत्रबत करण्यात आले अससन, अद्याप त ेयनलींबनाधीन 
आहेता 
(२) ि (३) श्रीाकमलेश शरण चौककर, व्यिसायकर अतधकारी (यनलींत्रबत) याीं्या कायनभाराच े
विशेष यनरीषा ण णेण्यात आले अससन, यनरीषा णात आढळलेल्या कामकााातील रु्ीीं्या 
अनुषींगान,े तसेच इतर कायानलयीन गैरलशस्तती्या कारणास्तति ्याीं्याविरुध्ण विभागीय चौकशी 
सुरु करण्याकरीता, सींबींतधत विक्रीकर सहआयुक्त व्यिसायकर, मुींबई याींच े कायानलयाकडसन 
विभागीय चौकशीचा प्रस्तताि मागविण्यात आलेला आहेा 
(४) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 

 

___________ 
मुलीांच ेअणहरण िरुन त् याां् यावर बलात् िार िेल् याचा नेरुळ  

णोलीस ठाण् यात गुन् हा नोंदववल्याबाबत 
(५०)  ९६२६ (०७-०४-२०१५).   श्री.ववजय औटी (णारनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लहान मलुीींचे अपहरण करुन ् यामुलीींिर बला् कार करुन नींतर ् याींना िशेाव् यिसाय 
करण्यास भाग पाडणाऱ्या ारणचे िकील सींाय भोईर ि सहकारी ककशोर ठाकस र 
याीं् याविरुध् ण नेरुळ पोलीस ठाण् यात गुन् हा नदणणविला असल् याच े दणनाींक २२ ाानेिारी, २०१५ 
रोाी िा ् या सुमारास यनणशननास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, पोलीसाींनी या प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार आरोपीींविरुध् ण 
कोणती कारिाई करण् यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) :(१) ि (२) होय, सणर प्रकरणी कफे यानणीिरुन नेरुळ पोलीस 
ठाणे येा ेगुन्हा रतिास्त्र क्रमाींक ३१२/२०१३ भारतीय णींड विधान कलम ३६३, ३६६ (अ), ३६७, 
३६८, ३७०(५), ३७३, ३४, १२०(ब) अन्िये दणनाींक ४ा११ा२०१३ रोाी गुन्हा णाखल करण्यात 
आला आहेा 
     लहान मुलीींिर बला्कार ााल नससन ्याींचे अपहरण ााल्याप्रकरणी िरीलप्रमाणे गुन्हा 
णाखल करण्यात आला आहेा सणर गुन््यातील आरोपीस अ्क करण्यात आली अससन 
न्यायालयीन कोठडीत ठेिण्यात आले आहेा 
(३) प्रश्न ाद्् ाित नाहीा 
  
 
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबईा 


