
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांचेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
ततसरे अधधवेशन, २०१५ 

___________ 
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबईतील बेस्टच्या ताफ्यातील १०० गाडयाांमध्ये बबघाड असूनही बसगाडया  
रस्त्यावर धावत असल् यान ेप्रवाशाांचे होत असलेले हाल 

  

(१)  २८ (२३-१२-२०१४).   श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी), श्री.अस् लम शे  (मालाड प्श्चम), 
प्रा.वर्ाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) मुींबईतील बेस््च्या ताफ्यातील १०० गाडयाींमध्ये बबघाड असूनही बसगाडया रस््यावर 
धावत असल् यान ेरवावांाींच ेहाल होत असल्याच ेमाहे सट्ंबर, २०१४ च्या सुमारास ननदंशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बेस््च्या ताफ्यातील ११९ बसगाडयाींचे आयुमाशन चालू आर्थशक वर्ाशत सींपणार 
असून माचश, २०१५ पयतं या सवश गाडया गींगारात काढल्या णाणार आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रवाश्न गाग १ व रवाश्न गाग २ बाबत बेस्् रवांासनाने दखल घेऊन बेस््च्या 
ताफ्यातील नादरुुस्त गाडयाींबाबत रवांासनान ेकोणती गूममका घेतली व ्यानुसार पुढे कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप उक्त रवाश्नाबाबत कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०४-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही. सदर १०० बसगाडयाींमध्ये ताींबिक 
बबघाड नसून सदर बसगाडयाींच्या साींगाड ेदरुुस्तीचे काम रवास्ताववत आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) बेस्् उपक्रमाने १०० बसगाडयाींच्या साींगाड े दरुुस्तीचे काम कीं िा्दारामार्श त 
करण्याबाबतचा रवास्ताव बेस्् सममतीसमोर मींणूरीसाठी रवालींबबत असून सदर रवास्तावाच्या 
मींणूरीनींतर सदर बसगाडयाींच्या दरुुस्तीचे काम सुरु करण्यात येईल. 
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तसेच बेस््च्या ताफ्यातील ११९ बसगाडया काढण्यात येणार असल्याने ्या बदल्यात 
नवीन ११९ बसगाडया खरेदी  करण्याबाबतच्या रवास्तावाची रवाक्रक्रया रवागतीपथावर आहे. 
  

___________ 
  

उत् तर महाराष्ट् रातील िळवण ताल ा यातील िाांदा व डामळांब तनयाात स ववधा 
 िें द्र वीज प रवठा नसल् यान ेिायाा् तवत लाले नसल् याबाबत 

  

(२)  ११८५४ (१०-०४-२०१५).   श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसतनर) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उ् तर महाराष रातील कतवण तालुक् यातील काींदा व डामतींब ननयाशत सुववधा कंर २४ तास 
वीण पुरवठा नसल् याने अद्याप पावेतो कायाशन्न्वत झाले नसल् याचे नदनाींक ५ णानेवारी २०१५ 
रोणी वा ् यासमुारास ननदंशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर कंरासाठी रु. १३ को्ी चा ननधी खचश करुन बाींधण् यात आलेल् या या 
सुववधा कंराच् या पुनरुज् णीवनासाठी ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायशवाही केली नसल् यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     सदर सुववधा कंरावर नद. ५ णानेवारी, २०१५ रोणी सुववधा कंरावरील वीण बबल गरण्यास 
ववलींब झाल्यामुते ता्पुर्या स्वरुपात वीण पुरवठा खींडीत करण्यात आलेला होता. परींतु सदर 
सुववधा कंरावर वीण बबल गरणा करुन सद्यन्स्थतीत वीण पुरवठा सुरु आहे. 
(२) सदर सुववधा कंर सुरु असल्याने पुनरुज्णीवनाचा रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म ांबई शहरातील म् हाडा वसाहतीांच् या प नववािासाबाबत 
  

(३)  ११८६० (०७-०४-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम), श्री.अममन पटेल (म ांबादेवी) :   
सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मुींबई ंहरातील म् हाडा वसाहतीींच् या पुनववशकासाबाबत ननयमात ंासनाकडून वतेोवतेी 
करण् यात आलेले रे्रबदल अस् पष ्ता, अव् यवहायश तरतुदी यामतेु मागील काही वर्ाशपासून 
पुनर्विकास रखडला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, म् हाडा वसाहतीींचा रखडलेला पनुववशकास मागी लावण् याच् यादृष्ष ्ीन े ववकासकाला 
म् हाडाला द्याव् या लागणा या घराींजवणी वरवाममयम गरुन पुनववशकास रवास् तावास मान् यता 
देण् याबाबतची घोर्णा ंासनाकडून करण् यात आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, म् हाडा वसाहतीींच् या गनतमान पुनववशकासाच् या दृष्ष ्ीने ंासनाकडून ननयमात 
आवश् यक त ेरे्रबदल करुन सुस् पष ् असा क्रकती कालावधीमध् ये ननणशय घेण्यात येईल ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 

ववकास ननयींिण ननयमावली ववननयम ३३ (५) मध्ये सुधारणा करण्याच्या सींदगाशत 
ंासनाने नद. ४.०५.२०१३ च्या अर्धसूचनेन्वये सूचना व हरकती मागववल्या हो्या. ्याींचा 
अ्यास होऊन ंासनाच्या नद. ८.१०.२०१३ च्या अर्धसूचनेन्वये सुधाररत ववकास ननयींिण 
ननयमावली ३३(५) अींमलात आलेली आहे. 

     सदरहू अर्धसूचनेतील तरतदूीनुसार म्हाडा वसाहतीच्या पुनववशकासाकररता ३ इतका वाढीव 
च.के्ष.नन ननन्श्चत करण्यात येऊन ्यातनू केवत बाींधकाम केलेल्या सदननकाींच्या स्वरुपात 
म्हाडाचा वा्ा घेण्याच े धोरण ननन्श्चत करण्यात आले आहे. यामुते पुनववशकास रवास्तावात 
अर्धमुल्याजवणी हाऊमसींग स््ॉक उपलब्ध होत असल्याने अर्धकार्धक परवडणाया घराींच्या 
सींख्येत वाढ होऊन णनतेस घरे उपलब्ध करुन देणे ंक्य होईल. 
     ्यानुसार १८ रवास्तावाींवर देकारपिाची कायशवाही झाली असनू ्यामधून म्हाडास सुमारे 
१०८३ सदननका उपलब्ध होण ेअपके्षक्षत आहे. 
     ंासनाच्या नद. ०८.१०.२०१३ च्या अर्धसूचनेन्वये अींमलात आलेल्या सुधाररत ववकास 
ननयींिण ननयमावली ३३ (५) नुसार म्हाडा वसाहतीतील सध्याच्या रनहवांाींना देखील क्रकमान 
३००.०० चौ.रु्् अर्धक ३५% फंजिबल अस ेएकूण ४०५.०० चौ.रु्् (वापरायोग्य) पुनवशसन के्षि 
देय केलेले आहे. क्लस््र डवे्हलपमं्च्या माध्यमातून म्हाडामार्श त पुनववशकास केल्यास 
पुनवशसन के्षिामध्ये वाढीची तरतूद आहे. 
     म्हाडा अमगन्यासातील इच्छुक सींस्थाींनी ्याींच्या इमारतीच्या पुनववशकासाठी अणश केल्यास 
्यावर म्हाडामार्श त तातडीन ेकायशवाही करण्यात येते. 
  

___________ 
  

ताल ा याच् या हठिाणी व ततथकाषेेतत्र असलेल् या गावाांच् या रामामपांचायतीांना 
 नगरपांचायतीचा दजाा देण् याचा घेतलेल् या तनणायाबाबत 

  

(४)  ११८७२ (०६-०४-२०१५).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तालुक् याच् या नठकाणी व नतथशके्षि असलेल् या गावाींच् या रामामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दणाश 
देण् याचा घेतलेल् या ननणशयानुसार लातूर न्णल् ्यातील देणवी, णतको्, मंरुरअनींतपार, चाकोर, 
रेणापूर या पाच तालुक् याच् या नठकाणी असलेल् या रामामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दणाश देण् याचा 
ननणशय त् कालीन राज् य ंासनान ेघेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ंासनान ेघेतलेल् या ननणशयानुर्ींगान ेआणममतीस ् याींची अींमलबणावणी करण् यात 
आलेली नाही, हेही खरे आहे काय, 
(३) यासींदगाशत रवाथम, न्व्दतीय अर्धसुचना ंासनाकडून णानहर होणे अग् याच े असतानाही 
नव् या ंासनाकडून ् या सचूना आणममतीस णानहर झालेल् या नाहीत, यामुते सध् या तरी या 
रामामपींचायतीींना ंासन ननणशयाची रवानतक्षा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल् यास, सदरहू ५ रामामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दणाश देण् याबाबतच् या ननणशयाची 
अींमणबणावणी करण् यास ववलींब होण् याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(५) सदरहू रामामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दणाश देण् याबाबत यापूवी घेतलेल् या ननणशयाची 
ववनाववलींब अींमणबणावणी होण् याच् या दृष्ष ्ीन ेंासनान ेकोणता ननणशय घेतला आहे वा घेण् यात 
येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१), (२), (३), (४) व (५) लातूर न्णल् ्यातील देवणी, 
णतको्, चाकूर, मंरुर अनींतपातव, रेणापूर या पाच तालुक् याच् या नठकाणी असलेल् या 
रामामपींचायतीींना नगरपींचायतीचा दणाश देण् याबाबत ंासनाचा हेत ू असल् याबाबत उद्घोषणा     
नद. ०१.०३.२०१४ अन् वये राणपिात रवामसध् द करण् यात आली आहे. 
       सदर उद्घोर्णेच् या अनुषगंाने रामामववकास ववगागाच् या सहमतीनींतर देवणी, णतको्, 
चाकूर व मंरुर अनींतपात या ४ रामामपींचायतीच े नगरपींचायतीत रुपाींतर करण् याबाबत 
अर्धसूचना नद. २४.०२.२०१४ अन् वये रवामसध् द करण् यात आली.रेणापूर रामामपींचायतीच े
नगरपींचायतीत रुपाींतर करण् याबाबत रामामववकास ववगागाची सहमती रवााट त झाल् यानींतर या 
अनुर्ींगाने आवश् यक कायशवाही करण् यात येईल. 
  

___________ 
  

मेळघाटातील (जि.अमरावती) ४५ गावाांचा वीज प रवठा  ांडडत िेल् याबाबत 
  

(५)  ११८७६ (०४-०४-२०१५).   श्री.बसवराज पाटील (औसा), श्री.अममत ववलासराव देशम   
(लातूर शहर), श्री.अस् लम श े (मालाड प्श्चम), श्री.अ्जत पवार (बारामती), श्री.्जतेंद्र 
आव् हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणे ४५ लाखाींची थकबाकी अदा न केल् याचे मध् यरवादेंने नद. २२ णानेवारी २०१५ 
रोणी पहा्े ६ वाणेपासून मेतघा्तील (न्ण.अमरावती) ४५ गावाींचा वीण पुरवठा खींडडत 
केल् यामुते ही सवश गावे अींधारात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यारवाकरणी चौकंी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकंीत काय आढतून आले व ् यानुसार पुढे कोणती कार्िवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रश ेर बावनि ळे (०८-०६-२०१५) : (१) र्चखलदरा तालकु्यातील णारीदा उपकंराला 
मध्यरवादेंातुन ववणपुरवठा करण्यात येतो. नद. २२ णानेवारी, २०१५ रोणी थकीत ववण देयकाचा 
गरणा केला नसल्याच ेकारणावरुन मध्यरवादें ववद्युत ननगम मार्श त पुवशसुचना न देता णारीदा 
उपकंराचा ववद्युत पुरवठा सकाती ९ त े रािी १० पयतं बींद केला होता. हे खरे आहे. सदर 
ववण पुरवठा ्याच नदवंी रािी १०.०० वाणता सुरु करण्यात आला. 
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(२) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नरसी (्ज.हहांगोली) येथकील मूिबधधर ववद्यालयात  
महहला अधधषेतिाांची तनय ाती िरण्याबाबत 

  

(६)  ११८७९ (१०-०४-२०१५).   श्री.बसवराज पाटील (औसा) :   सन्माननीय सामा्जि त याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नरसी (न्ण.नहींगोली) येथील मूकबर्धर ववद्यालयातील ववद्याथींनीचे ववनयगींग रवाकरण 
ननदंशनास आल्यानींतर न्णल्ह यातील अपींग, मूकबर्धर, अींध, अन्स्तव्यींग ंाताींना मनहला 
अर्धक्षकाींची ननयुक्तीच ेआदें ंासनाने नदले असतानाही सदरहू आदेंाची अींमलबणावणी 
झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाींदेड न्णल््यात असलेल्या मकूबर्धर, मनतमींद, अन्स्तव्यींग आणण अींध ंाता 
अंा ६२ ंाताींपकैी केवत एका ंातेवर मनहला अर्धक्षक कायशरत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अद्याप उवशररत ंाताींवर मनहला अर्धक्षकाींची ननयुक्ती न होण्याची सवशसाधारण 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ंासनाच्या आदेंानींतरही अपींग ंाताींवर मनहला अर्धक्षक न नमेणाया 
ंाताींच्या ववरोधात ंासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजि मार बडोले (१३-०७-२०१५) : (१) अींंत: खरे आहे. अपींगाची ववंेर् ंाता सींनहता 
१९८५ मधील रवाकरण २ ंाताींची मान्यता, सींघ्ना व व्यवस्थापन गाग-१, मुद्दा क्र. ६ मध्ये 
मुलीींसाठी असलेल्या सींस्थेच्या क्रकीं वा अंशत: मुलीींसाठी व्यवस्था करणाया सींस्थेच्या बाबतीत 
मुलीींच्या रवागारी कमशचारी वगाशत मुख्य्वे करुन मनहलाच असाव्यात अंी तरतूद होती परींत,ु 
तदनींतर अपींगाची ववंेर् ंाता सींनहता १९९७ लागू करण्यात आली व ्यामध्ये मनतमींद 
ंातेत/कमशं ातेत कमशचायाची ननयुक्ती करताना मनहला उमेदवाराना रवााधान्य देण्यात याव े
अंी तरतूद करण्यात आली आहे. 
(२) होय. सुसींस्कार ननवासी मनतमींद ववद्यालय, क्रकनव्, न्ण. नाींदेड या ंातेवर मनहला 
अर्धक्षकाींची ननयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(३) रवा्येक वसतीगहृासाठी अर्धक्षकाच ेएक पद मींणूर आहे. परींत,ु स्वतींिपणे मनहला अर्धक्षक 
असे पद मींणूर नाही. 
(४) व (५) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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सोलापूर ्जल् हा पषरर्देने समाज िल् याण ववभागातील  
ववववध पदे षरा त असल्याबाबत 

  

(७)  ११८९९ (०९-०४-२०१५).  श्री.स भार् देशम   (सोलापूर दक्षषेतण) :   सन्माननीय सामा्जि 
त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर न्णल् हा पररर्द समाण कल् याण ववगागात समाणकल् याण ननरीक्षक, सहाय्र्क पदे 
अद्याप ररक् त असल्याचे ननदंशनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त पदे कधीपयतं गरण् यात येतील, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजि मार बडोले (२०-०६-२०१५) : (१) न्णल्हा समाणकल्याण अर्धकारी, न्णल्हा पररर्द 
सोलापूर या कायाशलयाींतगशत समाणकल्याण ननरीक्षकाींची ३ पदे ररक्त आहेत. तसचे सहायक 
सल्लागाराच ेएक पद ररक्त आहे. 
(२) समाणकल्याण ननरीक्षक व सहायक सल्लागार ही ग् क सींवगाशतील पदे असनू 
समाणकल्याण ननरीक्षकाींची पदे गरण्याबाबत आयुक्त, समाणकल्याण याींच्या स्तरावरुन व 
सहायक सल्लागाराच े पद आयकु्त अपींगकल्याण याींच्या स्तरावरुन गरण्याची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् रातील अांध व अपांग शाळाांना दोन वर्ाापासून  
अन दान ममळाले नसल् याबाबत 

  

(८)  ११९०३ (०९-०४-२०१५). श्री.स भार् देशम   (सोलापूर दक्षषेतण) :   सन्माननीय सामा्जि 
त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर न्णल् हयासह महाराष्ट्रातील अींध व अपींग ंाताींना मागील दोन वर्ाशपासून अनुदान 
ममताले नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, या रवाकरणाची ंासनाने चौकंी केली आहे काय, ्यात काय आढतून आले, 
तसेच सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजि मार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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सोलापूर ्जल् ्यात सांजय गाांधी तनराधार योजनचेे अजा थकिीत असल् याबाबत 
  
 

(९)  ११९०६ (१०-०४-२०१५).   श्री.स भार् देशम   (सोलापूर दक्षषेतण) :   सन्माननीय 
सामा्जि त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर न्णल् ्यातील सींणय गाींधी ननराधार योणनेतींगशत ननराधार वधृ् द, ववधवा व अपींग 
याींचे बरेच अणश थकीत आहेत असे ननदंशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या रवाकरणाची ंासनाने चौकंी केली आहे काय व ्यात काय आढतून आले 
तसेच ् यानुसार सींबींर्धताींवर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 
श्री. राजि मार बडोले (२०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 

औद्योधगि षेेतत्रातील िां त्राटी नोिराांची सांख् या वा त असल्याबाबत 
  
 

(१०)  ११९४४ (०७-०४-२०१५).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील उद्योग आणण कारखाने याींच् यामतेु ममतणा-या रोणगारात मोठी घ् झाल् याच े
उद्योगाींच् या वावर्शक सव्क्षणातून दिसून आल् याची बाब णानेवारी, २०१५ च् या पनहल् या 
आठवडयात ननदंशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींघ्ीत औद्योर्गक के्षिातील रोणगार घ्ला असून कीं िा्ी नोकराींची सींख् या 
वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, औद्योर्गक के्षिातील रोणगाराची उपलब् धता वाढण् यासाठी ंासन काय कारवाई 
करीत आहे वा करणार आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय, 
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श्री. स भार् देसाई (१०-०६-२०१५) : महाराषराची आर्थशक पाहणी अहवाल सन २०१४-१५ च्या 
सव्क्षणानुसार राज्यात औद्योर्गक गुींतवणुकीसह रोणगारात देखील वाढ होत आहे. वर्श ननहाय 
औद्योर्गक गुींतवणुक व रोणगार खालील रवामाणे आहे. 
 

सन सुक्ष्म,लघु व 
मध्यम उपक्रम 
 

गुींतवणूक 
(रु.को्ी) 
 

रोणगार 
 (लक्ष) 
 

२०११-१२ 
 

१५,६०६ 
 

४,४४३ 
 

२.०७ 
 

२०१२-१३ 
 

१६,१३६ 
 

५,४५५ 
 

२.०६ 
 

२०१३-१४ 
 

१९,८१४ 
 

६,३५८ 
 

२.४८ 
 

२०१४-१५ 
 

२४,८९४ 
 

५,३५५ 
 

२.९२ 
 

 (2), (3) व (4) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यातील बागडी जातीस इतर मागास प्रवगाातून वगळून भटा या  
जमाती (ब) मध् ये समाववष्ट् ट िरणेबाबत 

  

(११)  ११९६७ (१०-०४-२०१५).   श्री.स रेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय सामा्जि 
त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील बागडी णातीस इतर मागास रवावगाशतून वगतून ग्क् या णमाती (ब) मध् ये 
समाववष ् करणेबाबतचा रवास् ताव (अहवाल क्र.३३) राज् य मागासवगि आयोगान े नदनाींक ४ 
रे्ब्रुवारी, २०११ रोणी सामान्णक न् याय ववगागाकड ेपाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त अहवालावर सकारा् मक कायशवाही करणेची मागणी कोल् हापूर न्णल् हा 
बागडी समाण ववकास मींडत, कोल् हापूर याींनी सामान्णक न् याय ववगागाकड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त अहवालावर कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजि मार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर ननवेदन कायाशसनातील अमगलेखात आढतून आले नाही. तथावप, या 
ववगागाच्या नद.३०/१/२०१४ च्या ंासन ननणशयान्वये बागडी णातीचा इतर मागास रवावगाशतून 
वगतून ग्क्या णमाती (ब) मध्ये समावें  करण्यात आला आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म ांबईतील ताज हॉटेलमधील हदया प्रेमशयस ज्वेलरीच्या  
द िानदारची फसवणूि लाल्याबाबत 

  

(१२)  ११९७६ (०६-०४-२०१५).   श्री.अस् लम शे  (मालाड प्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील कुलाबा येथील ताण हॉ्ेलमधील नदया रवाेमंयस ज्वेलरीच्या ंोरूम मध्ये स््े् 
बँक ऑर् इींडडयाचा बनाव् डडमाींड ड्राफ्् देऊन १० लाख रूपयाींचे दार्गने खरेदी करुन 
दकुानदाराची र्सवणूक केल्याचे माहे म,े २०१४ च्या सुमारास ननदंशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यारवाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) : (१) व (२) रवाकरण नदनाींक १५.०६.२०१४ रोणी ७,००,०००/- 
क्रकमतीचे दार्गने स््े् बकँ ऑर् इींडडयाच्या बनाव् डी.डी. देवून खरेदी करुन र्सवणूक 
केल्याबाबत कुलाबा पोलीस ठाणे येथे गुरक्र. ७०/१४ गादींववसीं कलम ४६५,४६७,४६८,४८९ 
(अ,ब,क), १२० (ब), ४७१, ३४ रवामाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 
     रवाकरणी सहा आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून नदनाींक १७.०३.२०१५ रोणी 
आरोपीववरुध्द मा.न्यायालयात दोर्ारोप पि सादर करण्यात आलेले आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ओमशवरा, अांधेरी (प्श्चम) म ांबई येथकील म् हाडा गहृतनमााण  
सहिारी सोसायटयाांच् या वविासाबाबत 

  

(१३)  ११९८१ (०७-०४-२०१५).   श्री.अस् लम शे  (मालाड प्श्चम) :   सन्माननीय गहृतनमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ओमंवरा, अींधेरी (पन्श्चम) मुींबई येथील म् हाडा गहृननमाशण सहकारी सोसाययायाींच् या ववकास 
कामाींचा ंासनान ेमास् ्र ट लॉन तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.स. ४५ (10) 

(२) असल् यास, सदर मास् ्र ट लॅनचे स् वरुप काय आहे, 
(३) असल् यास, म् हाडातील सगासदाींना व रवाकल् परामस् ताींना क्रकती चौरस रू््ाच् या मोर्त सदननका 
देण् यात येणार आहेत, 
(४) असल् यास, ववकासकाकडून ंासनाला वरवाममयम म् हणून ननधी कधी ममतणार आहे 
असल् यास क्रकती, 
(५) असल् यास, ओमंवरा म् हाडा येथील रवाकल् पाची सद्य्न्स्थती काय आहे ? 

 श्री. प्रिाश मेहता (१३-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(५) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे-बंगळूर महामागाावर पारगांव-खंडाळा (ता.वसई, जि.सातारा) येथे  
प्रवाशांवर कंटेनर कोसळून झालेला अपघात 

  

(१४)  १२००२ (०८-०४-२०१५).   श्री.अस् लम शे  (मालाड प्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे -बींगलूर महामागाशवर पारगाींव- खींडाता (ता.वसई, न्ण.सातारा) गावच् या हद्दीत एस.्ी. 
बसच् या रवानतक्षेत असणा-या रवावांाींवर कीं ्ेनर कोसतून नदनाींक १६ नोव् हंबर, २०१४ रोणी 
अपघात झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अपघातात क्रकती वव् त व न्णववत हानी झाली व ् याींना कोणती मदत 
करण् यात आली आहे   तसेच दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अपघातामध्ये ८ रवावासी मयत झाले असुन रु.३ लाखाच ेनुकसान झाले आहे. 
     अपघातामधील मयत व्र्कतींच्र्ा वारसाींना मुख्यमींिी सहाय्यता ननधीमधून रवा्येकी रु. २ 
लाख एवढ्या आर्थशक मदतीच ेवा्प करण्यात आले आहे. 
      अपघातास कारणीगतू कीं ्ेनर चालकाववरुध्द खींडाता पोलीस ठाणे येथ े गु.र.नीं. 
१८१/२०१४ गा.दीं.वव.सीं. कलम २७९, ३०४, ४२७ सह मो. वा. का. कलम १८४, १३४/१८७ रवामाण े
गुन्हा दाखल केला आहे. नद. २६.३.२०१४ रोणी आरोपी कीं ्ेनर चालकाववरुध्द न्यायालयात 
दोर्ारोपपि पाठववण्यात आले आहे. रवाकरण न्यायरवाववषठ आहे. 
(३) रवाश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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प णे ्जल् हयातील  डिवासला धरणात दोन य विाांचा मतृ् य ूलाल्याबाबत 

  

(१५)  १२०१५ (०७-०४-२०१५).  श्री.मभमराव तापिीर ( डिवासला) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे न्णल् हयातील खडकवासला धरणात माहे णानेवारी मनहन् यात आठ नदवसात दोन 
युवकाींचा मृ्  यू झाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अंा घ्ना वारींवार घडत असताींना धरणाच्र्ा सुरक्षक्षततेववर्यी कोणती 
उपाययोणना रवांासनाकडून करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) खडकवासाला धरण पररसरात बुडून मरण्याचा घ्ना घडू नये याकरीता धरणामध्ये पोहू 
नये अस े सूचना र्लक लावण्यात आले आहेत. तसेच सुट्टीच्या नदवंी व मसझनच्यावतेी 
स्वतींि पोलीस बींदोबस्त पुरववण्यात येतो. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

प णे ्जल् हयात येरवडा पषरसरात तूणणािडून म लीचा ववनयभांग िूणन ततला  
चौथ् या मजल् यावूणन फेिून देण् याची धमिी हदल्याबाबत 

  

(१६)  १२०१९ (०७-०४-२०१५).   श्री.मभमराव तापिीर ( डिवासला) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे न्णल् हयात येरवडा पररसरात २८ णानेवारीच् या सुमारास २१ वर्ाशच् या तरूणाकडून 
ंातेच् या वगाशत मंरून १६ वर्ाशच् या मुलीचा ववनयगींग करून नतला चौ या मणल् यावरून रे्कून 
देण् याची धमकी देण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रवाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१५) : (१) व (२) होय, सदर रवाकरणी क्रर्याशदीवरुन येरवडा 
पोलीस ठाणे येथ े गुन्हा नोंद क्रमाींक ४१/२०१५, गा.दीं.वव. कलम ३५४ (अ), (ड), ३२३, ५०६ 
्याचरवामाणे बालकाींचे लैंर्गक अ्याचारापासून सींरक्षण अर्धननयम २०१२ चे कलम ८ व १२ 
अन्वये नदनाींक २९.०१.२०१५ रोणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यातील 
आरोपीस अ्क करण्यात आली असून न्यायालयात दोर्ारोपपि सादर करण्याची कायशवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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िल् याण डबिबबवली महानगरपामलिेअांतगात हटटवाळा पषरसरात ड्म्पांग  
रामाऊां डच् या जागेवर अव ध झालेले बाांधिाम 

  

(१७)  १२०२४ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण प्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण डोंबबवली महानगरपामलकेअींतगशत न््वाता पररसरात डन्म्पींग रामाऊीं डच् या णागेवर 
मोठ्या रवामाणावर गमूाक्रर्याींकडून अवैध बाींधकाम करण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच वनखा् याच् या णममनीवर व सरकारी आरक्षक्षत गखूींडाींवर अवैध बाींधकाम करण् यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर बाींधकाम ेननयममत करण् यात आली आहेत काय, 
(४) असल् यास, सदर बाींधकाम ेपाडण् याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) हे अींंत: खरे आहे. 
     न््वाता माींडा पररसरातील डन्म्पींग रामाऊीं डच्या णागेवर स्थाननक लोकाींकडून अनतक्रमण 
करण्यात आलेले होत.े सदरचे अनतक्रमण महानगरपामलकेच्या अनर्धकृत बाींधकाम ननयींिण 
ववगागाच्या पथकामार्श त पूणशपणे ननषकामसत करण्यात आले असून सद्यन्स्थतीत सदरच े
आरक्षक्षत गुखींड पूणशपणे अनतक्रमण मुक्त आहे. 
(२) हे अींं त खरे आहे. 
     वन खा्याच्या व सरकारी आरक्षक्षत गुखींडावर होत असलेले अवैध बाींधकाम 
महानगरपामलकेमार्श त वतेोवतेी ननषकामसत करण्यात येत आहे. 
(३) नाही. 
(४) अवैध बाींधकाम वेतोवेती ननषकामसत करण्याची कायशवाही महानगरपामलकेमार्श त करण्यात 
येते. 
(५) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िल् याण-डबिबबवली महानरगपामलिेअांतगात शहरातील भ यारी गटाराांच े
 द रुस् ती दे भाल बी.ओ.टी. तत् वावर स रु असल्याबाबत 

  

(१८)  १२०३४ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण प्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण-डोंबबवली महानरगपामलकेअींतगशत ंहरातील गुयारी ग्ाराींचे दरुुस् ती देखगाल 
बी.ओ.्ी. त् वावर ७० को्ीींचा ठेका देण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींर्धत ठेकेदारान ेकाम न करता कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेने सदरची 
रक् कम ठेकेदारास अदा केली आहे, तसेच सींबींधीत ठेकेदाराववरुध् द ंासनास तक्रार रवााट त झाली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 



वव.स. ४५ (13) 

(३) असल् यास, उक् त रवाकरणी ंासनामार्श त चौकंी केली आहे काय असल् यास, चौकंीत काय 
आढतून आले आहे व तद्नुसार याींस णबाबदार असणा याींवर ंासनाने कोणती कारवाई केली 
आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) : (१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका के्षिातील गुयारी 
ग्ाराींच्या देखगाल व दरुुस्तीकरीता कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेकडून णाहीर ननववदा 
मागवून अमगकरणाची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. या अमगकरणाची ननयुक्ती बाींधा, वापरा 
व हस्ताींतरीत करा (बी.ओ.्ी.) या त्वावर करण्यात आलेली नाही. 
(२) कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेकडून सींबींर्धत अमगकरणास अद्याप रक्कम अदा 
करण्यात आलेली नाही. 
     सींबींर्धत अमगकरणाववरुध्द ंासनास तक्रार रवााटत झाली आहे. 
(३) सींबींर्धत अमगकरणाववरुध्द रवााटत झालेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने ववगागीय आयुक्त, 
कोकण ववगाग याींना चौकंी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत ंासनाकडून कतववण्यात आले 
होते. 
     ववगागीय आयुक्त, कोकण ववगाग याींच्याकडून याबाबतचा चौकंी अहवाल अलीकडचे 
ंासनास रवााटत झाला असून सदर अहवालाची ंासन स्तरावर छाननी करण्यात येत आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय प नतनामााण येाजनेंतगात िल्याण डबिबबवली पषरसरात  
अल्पसंखयाकं नागररकांना घरे देण्यात आली नसल्याबाबत 

 (१९)  १२०३८ (०७-०४-२०१५). श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण प्श्चम) : सन्माननीय गहृतनमााण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) णव्हारलाल नेहरु राषरीय पनुननमाशण येाणनंतगशत कल्याण डोंबबवली पररसरात ३०६ घरे 
बाींधण्यात आली असनू ्यामध्ये अल्पसींख्याींक समाणातील नागररकाींना देण्यात आली नाहीत 
याबाबत स्थाननक लोकरवानतननधी याींनी मा.मुख्यमींिी, महाराषर राज्य, आयुक्त, कल्याण-
डोंबबवली महानगरपामलका अध्यक्ष, महाराषर अल्पसींख्याींक आयोग याींच्याकड े          
नदनाींक १२ नोव्हंबर, २०१२ रोणी वा ्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रवाकरणी ंासनाने चौकंी केली आहे काय, चौकंीत काय आढतून आले 
याबाबत ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे तसचे अल्पसींख्याींक 
समाणातील नागररकाींना घरे देण्यास दलुशक्ष करणाया अर्धकारी व कमशचारी याींच्याववरुध्द 
ंासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच अल्पसींख्याींक समाणाला घरे देण्याबाबत 
ंासनाने कोणती कार्िवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (२१-०७-२०१५) : (१) होय. यासींदगाशत स्थाननक नगरसेवक याींनी आयुक्त, 
कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलका याींना नद. १२.११.२०१२ रोणी ननवेदन नदले असून ्याची 
रवात मा.मुख्यमींिी व अध्यक्ष, महाराषर अल्पसींख्याींक आरोग्य याींना देण्यात आली आहे. 
(२) गहृननमाशण ववगाग, ंासन ननणशय क्र.णनेयो.२००७/रवा.क्र.५२/गनृनधो-२, नद. २५.०७.२००७ 
मध्ये णवाहरलाल नेहरु राषरीय पुनरु्थान अमगयानाींतगशत “ंहरी गरीबाींना मुलगूत सुववधा 
पुरववणे” या उपकायशक्रमाची अींमलबणावणी करताना, कंर ंासनाने एकूण ननयतव्ययाच्या 
१५% इतका ननधी अल्पसींख्याींकाींकरीता राखनू ठेवला आहे. ्यामुते ज्या झोपडपट्टटयाींमध्ये 
अल्पसींख्याींकाची सींख्या २५% पके्षा अर्धक असेल ्या झोपडपट्टटयाींचा रवााधान्यान े योणनेत 
समावें करण्याचा ववचार करण्यात यावा, अंी तरतूद आहे. याबाबत कंरीय गहृननमाशण  व 
ंहरी गरीबी ननमूिलन मींिालयान े म,े २०१२ च्या पिान्वये ंहरी गरीबाींना मुलगूत  सुववधा 
पुरववणे या योणनेअींतगशत गहृननमाशणच्या समुह ववकासाच्या योणनेमध्ये अल्पसींख्याींकाींसाठी 
ववमंष् उद्दीष्े ननन्श्चत करण्यात आलेली नाहीत, अंा सूचना नदलेल्या आहेत. तथावप, सदर 
रवाकल्प “हा लागाथी ज्या णागेवर राहत आहे ्याच णागेवर” (In-situ) झोपडीधारकाींच ेपुनवशसन 
करण्यासाठी राबववण्यात आलेला आहे. रवास्तुत नठकाणी बींधण्यात आलेल्या ४ बहुमणली 
इमारतीमध्ये ३०७ सदननका व २१ अननवासी गाते बाींधण्यात आले असनू या सदननकाींमध्ये 
सवश पाि लागायाचंे पुनवशसन करण्यात आले आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण डबिबबवली महानगरपामलिेअांतगात िल्याण पत्रीप लाजवळ िनावरांच ेअवयव,  
मैला पलुािवळील नाल्यात टाकले िात असल्याबाबत 

  

(२०)  १२०४२ (०७-०४-२०१५).  श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण प्श्चम) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण डोंबबवली महानगरपामलकेअींतगशत कल्याण पिीपुलाणवत कृर्ी उ्पन्न बाणार 
सममतीला लागून असलेल्या क्तलखान्यातून क्तल करण्यात येत असलेल्या णनावराींच े
अवयव, मैला थे् पलुाणवतील नाल्यात ्ाकले णात आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाला रवादवुर्त झाल्यामुते मोठया रवामाणावर दगुधंी तसेच पाण्याच े रवादरु्ण 
झाल्यामुते पररसरातील समुारे ५०० लोकवस्तीत रनहवाश्याींचा सावशणननक आरोग्याचा रवाश्न 
ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) क्तलखान्या ंणेारीच श्वान ननबीणीकरणाचा दवाखाना Animal welfare society तर्् 
महानगरपामलका चालवते तसेच सन २००५ त े२०१३ या कालावधीत २,२१,१७०४०/- इतका खचश 
महापामलकेन ेकेला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसचे श्वान मरण पावल्यास ्याची योग्य रवाकारे ववल्हेवा् लावण्याजवणी थे् नाल्यात 
रे्कले णात ेव णैव-वैद्यकीय कचरा थे् नाल्यात ्ाकला णातो, हे खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, याबाबतची तक्रार नागररकाींनी ंासनाकड े केली आहे, उक्त रवाश्नाबाबत 
ंासनाने चौकंी केली आहे काय, चौकंीत काय ननषपन्न झाले, सींबींर्धत दोर्ी अर्धकायाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) व (२) नाही. 
(३) होय. 
(४) नाही. 
(५) अंा आंयाची तक्रार कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेस तसचे ंासनास नन्णकच्या 
कालावधीत रवााटत झाल्याच ेआढतून येत नाही. 
(६) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण-डबिबबवली महानगरपामलिें तगात रु्ख्मनीबाई  
रुग्णालयात ववववध सुववधांचा अभाव 

(२१)  १२०४३ (०७-०४-२०१५).   श्री.नरेंद्र पवार (िल्याण प्श्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकंतगशत गेल् या २५ त े ३० वर्ाशपासून असलेल्या 
रुन्क्मनीबाई रुग्णालयाची अवस्था अ्यींत बबक् झाली असून इमारतीची पडझड व पायागूत 
सुववधाींचा अगाव, रुग्णाींकररता कोण्याही रवाकारची अ्याधुननक सोयी सुववधा करण्यात येत 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णालर्ात ंस्िक्रक्रया करण्याकररता अ्याधुननक ममंनरी, वैद्यक ववर्य 
तज्ज्ञ व वैद्यकीय सेवा देणारे कमशचारी याींची कमतरता आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ंासनाने या सींदगाशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) रुन्क्मणीबाई रुग्णालयामध्ये ंस्िक्रक्रयेकरीता आवश्यक असलेली क्रकमान यींिसामरामी 
उपलब्ध आहे. याखेरीण कल्याण-डोंबबवली महानगरपामलकेच्या ननयींिणाखालील ववववध 
रुग्णालये/दवाखान/ेआरोग्य कंरे याींच्याकरीता वैद्यकीय सींवगाशतील एकूण ८३ पदे ननमाशण 
करण्यास ंासनाकडून अमलकडचे मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नामशि ्जल् हयातील मनमाड नगरपषरर्देच् या रस्त्यावरील  
वीजेच् या हदव् याांना प रेसा वीज प रवठा होत नसल्याबाबत 

  

(२२)  १२०४५ (०४-०४-२०१५).   श्री.पांिज भ जबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामंक न्णल् हयातील मनमाड नगरपररर्द, मनमाडच् या हद्दीतील महाराष र राज् य वीण 
ववतरण कीं पनी मयाशनदतच् या ३५ ते ४० वर्ाशपूवीच् या णुन् या वीणवानहन् या झाल् यामुते या 
वानहन् याींमधुन खींडीत व कमी दाबाने वीण पूरवठा होत असल् यामतेु नगरपररर्देच् या 
रस् ्यावरील वीणेच् या नदव् याींना पुरेसा वीण पुरवठा होत नाही तसेच वीणरामाहकाींना ही ववणेच् या 
समस् याींना सामोरे णावे लागत असल् याने णुन् या वीणवानहन् या बदलण् याची सात् याने मागणी 
नगरपररर्देने कायशकारी अमगयींता व सहाय्यक म.रा.वव.वव. कीं पनी मयाश याींच् याकड े तक्रार 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मनमाड नगरपररर्देने मनमाडच् या हद्दीतील वीणवानहन् या बदलन् यासाठी 
ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बावनि ळे (१५-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पायागतू आराखडा-१ अींतगशत मनमाड ववगागामध्ये ६४ एच्ी पोल व २१४ एल्ी पोल 
तसेच १०.०७ क्रकती िीणि झालेल्या तारा बदलण्यात आल्या व आर.ए.पी.डी.आर.पी.्या 
योणनेत १.२ क्रकमीच्या णीणश तारा बदलण्यात आल्या. 
     पायागूत आराखडा-२ रवाणाली वधृ्दीकरण व आधुननकीकरण योणनेमध्ये सन २०१४-१५ त े
२०१६-१७ या कालावधीसाठी रु.२.९० को्ीच्या कामाची तरतूद केली आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नामशि ्जल््यातील नाांदगाांव ताल ायातील ि सूमतेल या गावातील भचानी नगर  
या आहदवासी भागात वीज प रवठा िरण्याबाबत 

  

(२३)  १२०४६ (०४-०४-२०१५).  श्री.पांिज भ जबळ (नाांदगाव), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री.्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) नामंक न्णल््यातील नाींदगाींव तालुक्यातील कुसूमतले या गावातील भवानीनगर या 
आनदवासी ठाकराींची ६०० त े७०० लोकसींख्या असलेल्या वस्तीवर आणतागायत महाराषर राज्य 
ववद्युत ववतरण कीं पनी मयाश ने आनदवासी वस्तीवर वीण पोहोचववली नसल्यामतेु या 
वस्तीवरील रनहवांी ववणेपासून वींर्चत रानहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास उपरोक्त आनदवासी वस्तीवर वीण कनेक्ंन देवून वस्तीच े ववद्युतीकरण 
करणेबाबत ंासनाने आतापयशत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशे र बावनि ळे (१५-०७-२०१५) : (१) होय, सदर नठकाणी एकूण ३४ अणशदाराींनी 
नदनाींक ५.१.२०१५ रोणी वीण पुरवठ्याची मागणी केली आहे. 
(२) कुसमुतेल या गावातील गवानीनगर येथील आनदवासी वस्तीवर वीण पुरवठा करण्यासाठी 
न्णल्हा ननयोणन ववकास आराखडा सन २०१५-१६ या वर्ाशत ताींबिक अींदाणपिकास रवांासकीय 
मींणुरी घेण्यासाठीची कायशवाही सुरु आहे. तसचे हे काम दीनदयात उपाध्याय रामामज्योती 
योणनेत समाववष् करण्यात आलेले आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज् यात मलांगायत समाजाच ेआरषेतण ओबीसी प्रवगाात िरण्याबाबत 
  

(२४)  १२०९७ (१०-०४-२०१५).   श्री.स धािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय सामा्जि 
त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात मलींगायत समाणाच े आरक्षण ओबीसी रवावगाशत करावे अंी मागणी मलींगायत 
समाणाकडून वारींवार होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर मागणीनसुार ंासनान ेकोणता ननणशय घेतला आहे वा घेत आहे, 
(३) नसल् यास, मलींगायत समाणाचा ववकास साधण् यासाठी ंासन रवाय् न करणार आहे काय, 
(४) नसल् यास, ् याची कारणे काय आहेत ?  

श्री. राजि मार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) या ववगागाच्या नद.४/९/२०१४ च्या ंासन ननणशयान्वये मलींगायत समाणातील 
णातीींचा इतर मागास रवावगाशत समावें करण्यात आला आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

साांगली येथकील शासिीय ्जल्हा रामांथकालय जागेअभावी  
बांद पडण्याच्या मागाावर असल्याबाबत 

  

(२५)  १२१०८ (०८-०४-२०१५).   श्री.धनिंय (स धीर) हरी गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
उच् च व तांत्र मशषेतण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली येथील ंासकीय न्णल्हा रामींथालय मागील अनके वर्ाशपासून गाडयाच्या इमारतीमध्ये 
सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त रामींथालयाचा गाड ेकरार सींपुष्ात येऊनही नवीन णागा न ममताल्यान ेहे 
रामींथालय बींद पडण्याच्या मागाशवर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ंासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ्याची ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०८-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. गाड ेकराराची मुदत सींपली असली तरी, इमारत मालकाने णागा परत करणेबाबत 
कोणतीही सूचना नदलेली नाही. तसेच पूवीरवामाणेच ्याींच्या मागणीनुसार ननयममत गाड ेकरार 
करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
(३) कायशकारी अमगयींता, सावशणननक बाींधकाम ववगाग, ममरण, न्ण. साींगली याींचेकड ेंासकीय 
इमारत/गखुींड ममतण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. ्याींच्याकड े सध्या पुरेंी व 
मध्यवती णागा उपलब्ध नाही. ्यामुते महसूल ववगागाकड े रामींथालयासाठी सोयीची णागा 
सुचववणेबाबत ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
     तोपयतं सध्याच्या इमारतीबाबत मुदतवाढीच्या गाड ेकराराबाबत पाठपुरावा करण्यात येत 
आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली ्जल् हयातील अांगणवाडी िमाचा-याांनी िेलेले िाम बांद आांदोलन 
  

(२६)  १२११० (०६-०४-२०१५).  श्री.धनिंय स धीर (हरी) गाडगीळ (साांगली) :  सन्माननीय 
महहला व बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली न्णल्हयातील हणारो अींगणवाडी मदतनीस व अींगणवाडी सेववका याींनी माहे 
णानेवारी, २०१५ च् या अखेरीस काम बींद करुन आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ् याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, ंासनाने याबाबतची काय कायशवाही केली, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमती पांिजा म ांड े (०९-०७-२०१५) : (१) महाराषर राज्य अींगणवाडी कमशचारी सींघ याींच्या 
नद.२६/१२/२०१४ च्या ननवेदनाच्या अनुर्ींगान े अींगणवाडी सेववका व मदतनीस याींनी नद. 
२०/१/२०१५ रोणी दपुारी ३.०० वाणता न्णल्हा पररर्द, साींगलीच्या समोर थाती नाद आींदोलन 
केले णत तालुक्यातील अींगणवाडी सेववका २२८ व मदतनीस १९३ याींनी काम बींद आींदोलन 
केले, उवशररत सवश अींगणवाडी सवेवका व मदतनीस याींनी सकाती अींगणवाडी सुरु ठेऊन  
्यानींतर न्णल्हा पररर्द, साींगली येथे आींदोलन केले. 
(२) नद. २०/१/२०१५ रोणी केलेल्या थाती नाद आींदोलनाची कारणे पढुील रवामाणे आहेत. 
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      १) अींगणवाडी कमशचायाींना १ एवरवाल, २०१४ पासून झालेली मानधन वाढ ममताली 
नाही. 
      २) २०१४ सालची गाऊबीण गे् ममताली नाही. 
      ३) एवरवाल मनहन्यापासूनचे कमशचायाींना ्ी.ए.डी.ए. च ेपैस ेममताले नाहीत. 
      ४) अींगणवाडीच्या कामासींबींधीचे रेकॉडश (रन्णस््र)  न्णल््यात एकच असावे. 
      ५) ISO अींगणवाडयाच्या कामाची सक्ती करु नये. 
      ६) योणनाबा्य कामाची  सक्ती करणेत येव ूनये. 
      ७) सानदल खचाशत कोणते सानह्य घ्याव ेयाबाबत कमशचायाींना लेखी द्याव.े 
     ८) सेववका मदतनीसाींनी एका वेतेस तीन पेक्षा णास्त रणा  घेतल्यास मानधन कपात 
करण्यात येऊ नये. 
     ९) श्रीमती पुषपा आगलाव ेअींगणवाडी सेववका णत रवाकल्प याींना कामावर घेणेत यावे. 
     १०) कमशचायाींना गाव  गुींडापासून सींरक्षण देण्यात याव.े 
(३) महाराषर राज्य अींगणवाडी कमशचारी सींघ याींचे नद. २६/१२/२०१४ च्या ननवेदनाच्या 
अनुर्ींगाने खालीलरवामाणे कायशवाही करणेत आली आहे. 
     १) अींगणवाडी कमशचायाींना नदनाींक १ एवरवाल, २०१४ पासून केलेली मानधन वाढ आणण 
गाऊबीण गे् देण्याकरीता ननधी उपलब्ध करण्याबाबत कायशवाही सरुु आहे. 
     २) कमशचायाींना T.A.D.A.  करीता माचश २०१५ अखेरचा खचश गागववण्यासाठी रु.७५ 
लाख रवाकल्प स्तरावर ववतरीत केले आहेत. 
     ३) माहे नोव्हेबर २०१४  पयतं सवश रवाकल्पाचे ननयत मानधन नदलेले आहे. वाढीव  
मानधन ननधी रवााटत न झाल्यामतेु अदा केलेले नाही. 
     ४) नवीन ११ नमुन्यातील  सवश रन्णस््र  आयुक्त कायाशलयाकडून रवााटतझाली असून 
रेकॉडश मलनहण्याबाबतच ेसवश रवामंक्षण पूणश झाले आहे. 
     ५) ISO  अींगणवाडयाच्या कामाची सक्ती करण्यात येत नाही. 
     ६) योणनाब कामाची सक्ती करणेत येवू नये असे सींबींधीत सवश बाल ववकास रवाकल्प 
अर्धकारी याींना कतववण्यात आलेले आहे. 
     ७) सानदल खचाशत कोणत ेसानह्य घ्याव ेयाबाबत. 
     ८) सेववका/मदतनीस याींनी एका वेतेस तीन पेक्षा णास्त रणा घेतल्यास आहारात खींड 
पडू नये व अींगणवाडी बींद राहू नये म्हणून पयाशयी व्यवस्था करुन, ननयमारवामाणे कायशवाही 
करण्याचे आदें बाल ववकास रवाकल्प अर्धकारी याींना आदें नदले अहेत. 
     ९) श्रीमती पुषपा आगलावे अींगणवाडी सेववका णत रवाकल्प याींना उध्द् वतशणूक, 
अींगणवाडी कामकाणामध्ये कसूर, अस्वच्छता, दटतर अद्यावत न ठेवण,े रामामस्थाींच्या तक्रारी 
इ्यादी कारणाींमुते मुख्य कायशकारी अर्धकारी न्ण.प.साींगली याींच े आदें क्र. २१२१ नदनाींक 
२८/२/२०१४ अन्वये, कामावरुन कमी करण्यात आले आहे. सदर आदेंाववरुध्द ्याींनी ववगागीय 
आयुक्त, पुणे याींच्या कड ेदाखल केलेले अपील नद. २५/९/२०१४ अन्वये अपील रे््ातले आहे 
्यामुते कामावर परत घेता येत नाही. 
     १०) अींगणवाडी कमशचायाींना सींरक्षण देण्याकरीता  रवाकल्प स्तरावर पयशवेक्षक्षका व 
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अींगणवाडी सेववका याींची सममती स्थापन करुन सममतीच्या तीन मनहन्यापासून  एकदा क्रकीं वा 
आवश्यकतेनुसार  बैठक घेण्याबाबत चे आदें सवश बाल ववकास रवाकल्प अर्धकारी याींना देणेत 
आले आहेत. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यातील ठाण,े प णे, रत् नाधगरी व नागपूर येथकील  
मनोरुग्णालयाची पाहणी िरण्याबाबत  

  

(२७)  १२१४० (०६-०४-२०१५).   श्री.अ्जत पवार (बारामती), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सावाजतनि आरोग्य 
आणण ि ट ांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ठाण,े पुणे, र् नार्गरी व नागपूर येथील मनोरुग्णातील पररन्स्थतीची पाहणी 
करण् याचे आदें मा.उच् च न् यायालयाने राज् य ंासनान ेनदनाींक १९ णानेवारी, २०१५ रोणी नदले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ंासनाने या रुग् णालयाची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, ् यात काय आढतून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण् यात 
येत आहेत? 
 

डॉ. दीपि सावांत (१०-०७-२०१५) : (१) हे अींं त: खरे आहे. णननहत यार्चका क्र. ११/२०१० 
रवाकरणी मा.न्यायालयान ेनदनाींक २९/०१/२०१५ रोणी अन्न व और्ध रवांासन व रवाधान न्णल्हा 
न्यायाधीं याींना चारही रवाादेमंक मनोरुग्णालयाची पाहणी करण्याच ेआदें नदले. 
(२) व (३) ्यानुसार पाहणी करण्यात आली आहे. सदर पाहणीचा अहवाल न्यायालयास सादर 
करण्यात आला आहे. रवाकरण न्यायरवाववष् आहे. 

___________ 
 

डॉ.बाळासाहेब सावंत िोिण ववद्यापीठासाठी ज् या शेति-याांच् या जममनी सांपाहदत िेल् या 
आहेत, त्याांना प्रिल्परामस्त दा ले देण् याची मागणी िेल्याबाबत 

  

(२८)  १२१४५ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बातासाहेब सावंत कोकण ववद्यापीठासाठी ज् या ंेतक-याींच् या णममनी सींपानदत केल् या 
आहेत, ् याना प्रकल्परामस् ताींचे दाखले देण् याची मागणी मा.मुख् यमींिी व मा.कृर्ी मींिी याींचेकड े
स् थाननक लोकरवानतननधी व नागररकाींकडून सात् यान ेहोत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मागणीच् या अनुर्ींगान ेंासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथकराव  डसे (०८-०७-२०१५) : (१) डॉ.बातासाहेब सावींत कोकण कृर्ी  
ववद्यापीठासाठी ज्या ंेतकयाींच्या णममनी सींपानदत केल्या गेल्या आहेत अंा शेतकऱर्ांपैकी 
कोणीही रवाकल्परामस्त म्हणून दाखला ममतणेबाबत डॉ.बातासाहेब सावींत कोकण कृवर् 
ववद्यापीठाकड ेअणश सादर केलेला नाही. तथावप, रवाकल्परामस्त म्हणून नोकरी ममतणेबाबत अणश 
सादर केलेले आहेत. तसचे लोकरवानतननधीींनी रवाकल्परामस्त म्हणून नोकरी देणेबाबत मंर्ारंी 
डॉ.बातासाहेब सावींत कोकण कृर्ी ववद्यापीठाकड ेकेल्या आहेत. 
(२) ज्या अणशदाराींनी रवाकल्परामस्त म्हणून नोकरी ममतणेबाबत अणश सादर केले आहेत ्याींना 
ंासन ननणशयातील तरतूदीींनुसार न्णल्हार्धकारी क्रकीं वा न्णल्हा पुनवशसन अर्धकारी याींच े
रवाकल्परामस्त असल्याबाबतच ेरवामाणपि सादर करण्याबाबत कतववण्यात आले आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रत् नाधगरी ्जल् हयातील पोयनारनत यू माांडव ेलघ  पाटबंधाऱ्याबाबत 
  

(२९)  १२१४७ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र् नार्गरी न्णल् हयातील पोयनार/न् य ू माींडव े लघ ु पाटबंधाऱर्ास सन १९९६ मध् ये सुरुवात 
करण् यात आली असून ् या रवाकल् पास रवा् यक्षात ९ कोटींची रवांासकीय मान् यता आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच सदर रवाकल् पाच् या कामावर रवा् यक्षात ४.५० को्ीचा खचश झाला असून ६ को्ी 
रवांासकीय यींिणेवर खचश झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) या रवाकल् पाच् या कामाची रवागती सद्य्न्स्थती काय आहे, 
(४) या रवाकल् पाच् या कामासाठी क्रकती ननधीची आवश् यकता व ् यासाठी तरतूद करण् यात आली 
आहे काय ? 

  
श्री. धगरीर् महाजन (०४-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही, 
 पोयनार रवाकल्पाचे काम सन २००८ पासून सुरु केलेले आहे. रु.३४.७५ को्ी रक्कमसे न्व्दतीय 
रवांासकीय मान्यता आहे. न्य ू माींडवे रवाकल्पाचे काम सन २००१ पासून सुरु केलेले आहे. 
रु.५०.७६ को्ी रक्कमेस न्व्दतीय रवांासकीय मान्यता आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
पोयनार लपा योणनेवर ऑक््ोबर, २०१४ अखेर रु.५८.१४ को्ी खचश झाला असून आस्थापनेवर 
रु.३.३३ को्ी खचश झाला आहे. 
 न्यू माींडव े लपा योणनेवर ऑक््ोबर, २०१४ अखेर रु. २९.१५ को्ी खचश झाला असून 
आस्थापनेवर रु.३.१९ को्ी अतका खचश झालेला आहे. 
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(३) पोयनार लपा योणनेच्या धरणाचे दोन्ही नतरावरील मातीकाम ६० ्क्के पूणश झाले आहे. 
अद्याप घतगरणी झालेली नाही. न्य ूमाींडव ेरवाकल्पाच्या धरणाच ेडाव्या नतरावर मातीकाम ३५ 
्क्के पूणश झाले आहे. अद्याप घतगरणी झालेली नाही. 
(४) पोयनार रवाकल्पासाठी सन १५-१६ मध्ये रु.७.०० को्ीची तरतूद आहे. सदर योणना पूणश  
करण्यासाठी समुारे रु.२९.०० को्ीची आवश्यकता आहे. न्या माींडवे लपा योणनेसाठी सन 
२०१५-१६ करीता रु.३.५० को्ीची तरतूद आहे. सदर योणना पूणश करण्यासाठी सुमारे रु.२१.५० 
को्ीची आवश्यकता आहे. 

___________ 
  

राज्यातील अपांगाांचे व शेतिऱयाांच ेइतर प्रश्न सोडववण्याबाबत 
  

(३०)  १२१६६ (१०-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर), 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राह ल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय सामा्जि 
त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नदनाींक १९ ते २१ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोणी सी.एस.्ी.मनोरा आमदार ननवास, सं् णॉणश 
हॉस्पी्ल, गाडगेबाबा धमशं ाता, राज्यातील सवश मींत्रयाींच े बींगले आणण मींिालय पररसर रे्थ े
स्वच्छता रींगरींगो्ी, श्रमदान आणण रक्तदान करुन आपल्या २० वर्ाशपासून रवालींबबत असलेल्या 
मागण्याींकररता आींदोलन करण्याचा इंारा रवाहार अपींग क्राींती आींदोलन व रवाहार ंेतकरी 
सींघ्ना याींनी नदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपींग आणण ंतेकरी रवाश्नाींवर आतापयतं ंासनाच्या मागण्याच्या पुतशतेसाठी 
आणण कंर सरकारचा अपींग पनुवशसन कायदा १९९५ च्या रवागावी अींमलबणावणीसाठी इंारा 
देणारी सींघ्नेची आींदोलने झाली याची ंासनास मानहती आहे काय, 
(३) असल्यास, गेली २० वर् ्अपींग पुनवशसन कायदा १९९५ आणण अपींगाींचे व ंतेकयाींच ेइतर 
रवाश्न सोडववण्याबाबत िाणीवपुविक ववलींब होत आहे याची र्ववक्षित कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ंासनाने उक्त रवाकरणी काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजि मार बडोले (२२-०६-२०१५) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सामान्णक न्याय ववगागाकडून अपींग अर्धननयम, १९९५ मधील तरतुदीींच्या 
अींमलबणावणीववर्यक समन्वयाचे कामकाण हातातण्यात येत.े अपींगाींच्या मागणीनुरुप, 
मागणींी सींबींर्धत ववगागाींकडून कायशवाही करण्यात येत.े तसेच ंेतकयाींचे रवाश्न 
सोडववण्याबाबत कृर्ी व पदमु ववगागाकडून कायशवाही करण्यात येत.े 
     अपींग अर्धननयम,१९९५ मधील तरतुदीींची रवागावीपणे अींमलबणावणी होण्याच्या अनुर्ींगान े
महाराषर राज्य अपींग कल्याण कृती आराखडा-२००१ तयार करण्यात आलेला असून, सवश 
मींिालयीन ववगागाींनी ्याची का्ेकोरपणे अींमलबणावणी करण्याबाबत वतेोवेती सूचना 
ननगशममत करण्यात आलेल्या असनू, या अनुर्ींगाने नदनाींक २५ रे्ब्रुवारी, २०१५ रोणी पुनश्च: 
ंासन पररपिक ननगशममत करण्यात आलेले आहे. 
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     रवाहार अपींग क्राींती आींदोलन व रवाहार ंतेकरी सींघ्नाींकडून अपींगाींच्या मागण्याींबाबत 
देण्यात आलेल्या ननवेदनाच्या सींदगाशत मा.मुख्यमींिी महोिर्ाचंे अध्यतेखाली नद. २ माचश, २०१५ 
रोणी बैठक आयोन्णत करण्यात आलेली होती. सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या ननणशयानुसार 
करण्यात येत असलेल्या कायशवाहीबाबत मा.मुख्यमींिी याींच ेरवाधान सर्चव याींच ेअध्यक्षतखेाली 
नदनाींक २२.४.२०१५ रोणी आढावा बैठक देखील घेण्यात आली, ्यावेती झालेल्या चच्नुसार सवश 
सींबींर्धताींना तातडीने कायशवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यपालांनी ददलेल्या ननदेशाप्रमाणे ससचंनाचा ननधी समळण्याबाबत 

(३१)  १२१७१ (०८-०४-२०१५).   श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदगाशत ंेतक-याींच् या वाढ् या आ् मह् याींसाठी मसींचनाचा अनुंेर् देखील तेवढाचा 
करणीगूत आहे. ववदगाशत हक् काचा ननधी पन्श्चम महाराष राकड े वतववला, पररणामी 
राज् यपालाींनी नदलेल् या ननद्ंारवामाणे मसींचनाचा ननधी ममतावा अंी मागणी अमरावती 
न्णल् ्यातील लोकरवानतननधीनी णलसींपदा ववगागाच् या रवाधान सर्चव याींचकेड ेकेली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, महाराष र णलसींप् ती ननयमन रवाार्धकरणाने काढलेला गौनतक अनुं ेर् दरू 
करण् यासाठी ववगागाला ३५५४४ को्ी रुपये एवढा आहे तो कायद्याने ममतणे हा ववगागाचा 
अर्धकार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ंासनान ेकोणती कायशवाही केली आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (३०-०६-२०१५) : (१) अंी मागणी करणारे दस्ताजवण रवााटत झाल्याच े
आढतून येत नाही. 
(२) महाराषर णलसींप्ती ननयमन रवाार्धकरणाच्या सन २०१२-१३ च्या वावर्शक अहवालामध्ये 
णून, २०१२ अखेर ननममशत मसींचन क्षमतेच्या आधारे अद्ययावत अनुंेर् णोडपि-५ (३) मध्ये 
नदला आहे. ्यानुसार राज्यात १९७३.८४ हणार हेक््र रब्बी समतुल्य इतका गौनतक अनुंेर् व 
रु. २११२९.०८ को्ी आर्थशक अनुंेर् आहे. ्यापैकी ववदगश व अमरावती ववगागात अनुक्रमे 
११८४.८० व ९९७.४२ हणार हेक््र रब्बी समतुल्य इतका गौनतक अनुंेर् व अनकु्रम े
रु.१२६८२.८० को्ी व रु. १०६७७.०३ को्ीचा आर्थशक अनुंेर् आहे. 
(३) सद्य:न्स्थतीत ननद्ंाींक व अनुंेर् सममतीच्या अनुं ेर्ापैकी अमरावती, अकोला-वामंम व 
बुलढाणा या न्णल््यातील मंल्लक अनुं ेर् दरु करण्याबाबतची कायशवाही मा.राज्यपालाींच्या 
ननदेंानुसार करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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पयाावरण सांरषेतण सतनयांत्रण अभ्यासक्रम आय.आय.टी.मध्ये स रु िरणेबाबत 

  

(३२)  १२१९६ (०८-०४-२०१५).   श्रीमती मधेा ि लिणी (िोथकरुड) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशषेतण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पयाशवरण सींरक्षणाच्या दृष्ष्ीन ेपयाशवरण सींरक्षण सींयींिणा अ्यासक्रम (Pollution Control 
Devices Operator-DCDO) आय.आय.्ी.मध्ये ्वरीत सुरु करण्याची मागणी अनके 
तज््ाींनी ंासनाकड े केली असनू तज््ाींच्या साींगण्यानुसार यातून पयाशवरणाचे सींरक्षण 
ठेवण्यासाठी मागशदंशन घडू ंकत ेव ्याद्वारे हणारो लोकाींना रोणगार उपलब्ध होण्याची सींधी 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,   उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने ंासनाने पयाशवरण सींरक्षण सननयींिण 
अ्यासक्रम आय.आय.्ी.मध्ये सरुु करण्याबाबत पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत ंासनाची गुममका काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०१-०७-२०१५) : (१) व (२) आय.आय.्ी. राज्य ंासनाच्या ननयींिणखाली 
येत नाही. आय.आय.्ी. ही कंर ंासनाच्या ननयींिणाखालील सींस्था असल्याने ्यामधील 
अ्यासक्रमास राज्य ंासनाकडून मान्यता देण्यात येत नाही. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िल् याण -डबिबबवली, मभवांडी - तनजामपूर, ममरा - भाईंदर, वसई - ववरार,  
उल् हासनगर आहद शहराांलगत वसलेल् या गावाांमधील  

हजारो अनधधिृत बाांधिामाांबाबत 
  

(३३)  १२२०७ (०६-०४-२०१५).   श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाा) :   सन्माननीय रामामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल् याण -डोंबबवली, मगवींडी - ननणामपूर, ममरा - गाईंदर, वसई - ववरार, उल् हासनगर आनद 
ंहराींलगत वसलेल् या गावाींमधील हणारो अनर्धकृत बाींधकामाींना सरकारन े आदें काढून 
अर्धकृत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मागच् या तारखा ्ाकून या पररसरात रािराि काम चाल ू ठेवून अनर्धकृत 
बाींधकामाींनी वेग घेतला असून पामलका के्षिाींगोवती या अनर्धकृत बाींधकामाींचा ववतखा वाढत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अनर्धकृत बाींधकाम रोखण् यासाठी ंासनान े कोणती कारवाई केली आहे वा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्यापही कारवाई झाली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा म ांड े(१०-०७-२०१५) : (१) व (२) अंी बाब नाही. 
(३) व (४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

इमारतीच्या पुनववाकास होताना मळू रहहवाशाांसाठीच्या  
घरावरील म द्राांि श ल्िात वा  िेल्याबाबत 

  

(३४)  १२२११ (०७-०४-२०१५).   श्री.मांगेश ि डाळिर (ि लाा) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) इमारतीच्या पुनर्विकास होताना मूत रनहवांाींसाठीच्या घरावरील मुराींक ंुल्कात नदनाींक १ 
णानेवारी, २०१५ रोणी वा ्यासुमारास ४२ त े१०० टककक र्ांनी वाढ करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
 (२) असल्यास, मुराींक ंुल्क वाढीमुते मुींबईतील सुमारे २१ हणार व ठाण्यातील ५ हणार 
मोडकतीस आलेल्या इमारतीींचा पनुववशकास रखडणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुराींक ंुल्काचे दर कमी करुन मोडकतीस आलेल्या इमारतीींच्या पुनर्विकास 
होण्याकररता ंासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. एिनाथकराव  डसे (१५-०७-२०१५) : (१) हे खरे  नाही. 
(२) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िें द्र सरिारने नवीन जममन अधधग्रहण स लभ िरण् याच् या ष्ष्ट् टीन े 
नवीन भसूांपादन कायदा वटहुकमाव्दारे अंमलात आणल्याबाबत 

  

(३५)  १२२४७ (०४-०४-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कंर सरकारने नवीन णममन अधधग्रहण सुलग करण् याच् या दृष्ष ्ीने नवीन   गूसींपादन 
कायदा व्हुकमाव् दारे अमंलात आणला गेला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त व्हुकम अमंलात आणल्र्ामळेु ् याींची मालकीची णममन ंासन 
उद्योगधींद्यासाठी ताब् यात घेणार असल् यान े ् याींच े अपररममत आर्थशक नुकसान होणार 
असल्यामतेु औद्योर्गक ववकास णरुर व् हावा पण ंेतक-याींच्र्ा णममनीच ेनुकसान कमीत कमी 
व् हावे यादृष्ष ्ीन ेंासन कोणती उपाययोणना करणार आहे, 
(३) णममनी ताब् यात घेण्र्ापूवी णनसुनावणी घेण् यात यावी अंीही ंेतकयाींची मागणी आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत ंेतक-याींना न्याय देण्याबाबत ंासन कोणती उपाययोणना करणार 
आहे वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. एिनाथकराव  डसे (१५-०७-२०१५) : (१) कंर ंासनान े “The Right to fair 
compensation and Transparency in land Acquisition Rehabilitation and 
Resettlement Act, २०१३” हा नवीन गसूींपादन कायदा तयार केलेला असनू सदर कायदा 
नदनाींक १.१.२०१४ पासून अींमलात आला आहे व सदर कार्द्र्ात सुधारणा करण्याबाबतच े
अध्यादें अनुक्रम े नद.३१.१२.२०१४ पासून अींमलात आला आहे व सदर काद्यात सधुारणा 
करण्याबाबतच ेअध्यादें अनुक्रम े नद.३१.१२.२०१४, नद.३.४.२०१५ व नद.३०.५.२०१५ रोणी गारत 
सरकारच्या राणपिात रवामसध्द करण्यात आले आहेत. 
(२), (३) व (४) नवीन गूसींपादन कायदा हा कंर ंासनाचा असल्यामतेु याबाबत राज्य 
ंासनाकडून कायशवाही करण्याचा रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मो ाडा ताल ा यातील (्ज.पालघर) आहदवासी वविास योजनेस  
 चा होऊनही आहदवासी बालिे ि पोवर्त असल्याबाबत 

  

(३६)  १२२६२ (१०-०४-२०१५).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय महहला व बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा तालुक् यातील (न्ण.पालघर) आनदवासीींचे कुपोर्ण कमी करण्यासाठी आतापयतं 
ंासनाच् या ववववध आनदवासी ववकास योणनेद्वारे करोडो रुपये योणनाींवरती खचश होऊनही 
सद्य्न्स्थतीत ७०५ आनदवासी बालके कुपोवर्त असल्याचे ननदंशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, मोखाडा तालुक् यातील १७८ अींगणवाडयाींपकैी ५२ अींगणवाडयाींना स् वत्च् या 
इमारती नसनू यातील १५७ अींगणवाडयाींना वपण् याच् या पाण् याचीींही सवुवधा उपलब् ध नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त तालुक् यातील एकान््मक बालववकास रवाकल् प कायाशलयास स् वतींि रवाकल् प 
अर्धकारी नसल् यान ेकायाशलयीन अींगणवाडी सेववकाींना, मदतनीस, मुख् य सेववका याींना ् याींचे 
मानधनही वेतेवर ममतत नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, अींगणवाडी बालकाींचे आहार, स् वच् छता, पेयणल सवुवधा, ंौचालय इ. बाबीींंी 
एकान््मक बालववकास कायाशलयांी सींबींर्धत असूनही सींबींर्धत ववगागाच् या न्णल् हास् तरीय व 
ंासनातील वररष ठ अर्धका-याींच ेदलुशक्ष झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, उपरोक् त रवाकरणी ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा म ांड े(१५-०७-२०१५) : (१) होय. 
     तथावप, माहे माचश, २०१५ अखेर ७०५ पकैी ७२ बालकाींची सधुारणा झालेली आहे. 
(२) मोखाडा तालुक्यातील ५२ अींगणवाडी कंरापैकी ८ अींगणवाडी कंराींना स्वतींि इमारत 
बाींधण्यात आलेल्या आहेत. 
     उवशररत ४४ अींगणवाडी कंराींपैकी ३५ अींगणवाडयाींना सन २०१०-११ व २०११-१२ मध्ये 
ननधी मींणूर करण्यात आला होता. तसचे ९ अींगणवाडी कंराच्या णुन्या इमारती पाडून नवीन 
अींगणवाडी कंर इमारत बाींधकामासाठी मींणूरी देण्यात आलेली आहे. तथावप ३५ नठकाणी णागा 
उपलब्ध न झाल्याने मींणूर केलेला ननधी रामामपींचायतीन ेपरत केला आहे. सद्य:न्स्थतीत १९ 
अींगणवाडी कंराींना रामामपींचायतीन े णागा उपलब्ध करुन नदल्यामतेु ्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे. 
     तसेच १५७ अींगणवाडयाींना वपण्याच्या पाण्याची सुववधा उपलब्ध आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) रवाश् न उद्् ावत नाही. 
(६) रवाश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म् हाडाच् या म ांबई इमारत द रुस् ती व प नराचना मांडळाबाबत 
  

(३७)  १२२६६ (०७-०४-२०१५).   श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :   सन्माननीय गहृतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म् हाडा कायाशलयाकड े नागरीकाींनी नदलेली ् याींची मतु कागदपि ेगहात झाल् याची रवाकरणे 
नुकतीच ंासनाच् या ननदंशनास आणली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) म् हाडाच् या मुींबई इमारत दरुुस् ती व पुनरशचना मींडतातफे तयार करण् यात येणा या दसु या 
मास् ्रमलस् ्च् या अणशदारापकैी एक असलेल् या ववक्रोती मधील रनहवांी वसींत सावरकर याींनी 
सुध् दा मुत कागदपि े २००० मध् ये म् हाडाकड े रवा् यक्षात णमा करुनही ती म् हाडा कायाशलयात 
उपलब् ध नाहीत असे कारण देऊन ् याींचा कायद्याने घर ममतण् याचा हक् क डावलला गेल् याच े
रवाकरण रे्ब्रुवारी, २०१५ मध् ये ंासनाच ेननदंशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुनववशकमसत रवाकल् पात खाणगी बबल् डराींकडून समुारे साड े सहांे ते सातं े
ट लॅस् ्स / सदननका ंासनास णमा झाल् या आहेत, परींतु ‘’ रान्न्झ् कॅम् प ‘’ मधील 
घुसखोरीमुते या नव् या सदननकाींच ेखरे लागाथी ननन्श्चत करणा या दसु या ‘’ मास् ्र मलस् ् ‘’ 
साठी समुारे नदड त े दोन हणार अणश आले, ् यापैकी सुमारे ११२५ अणश अपाि ठरले गेले 
यामध् ये ही काही णणाींचे मुळ कागदपि म् हाडाकड े यापूवीच णमा करुन ठेवले गेले आहेत 
असेही लागाथी आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) म् हाडा कॉलनीत राहणा या घुसखोराींववरुध् द ननन्श्चत कोणती उपाययोणना करुन ् याींना 
ननष कामसत (घराबाहेर काढणे) करण् यासींबींधी कोणती कारवाई करण् यात येत आहे ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (१३-०७-२०१५) : (१) अींंत: खरे आहे. 
(२) श्री. वसींत सावरकर याींनी बहृतसूचीवरुन गाते ववतरणासाठी अणश केलेला असून ्याींची 
मुत कागदपि े उपमुख्य अर्धकारी/पुगा या कायाशलयामध्ये उपलब्ध असून बहृतसचूीचे काम 
अींनतम ्टटयात असल्याने लवकरच ्याींच्या पािते ववर्यी ननणशय घेतला णाईल. 
(३) दसुया “मास््रमलस््” साठी एकूण ५९५ गाते मींडताकड ेउपलब्ध असून नद.२७/२/२०१३ व 
नद.२२/१०/२०१३ रोणी रवामसध्द करण्यात आलेल्या णानहरातीच्या अनुर्ींगाने एकुण १४९७ अणश 
रवााटत झालेले आहेत, नद.६/९/२०१४ रोणी रवामसध्द केलेल्या रवाारुप यादीनुसार एकुण ३२३ 
अणशदाराींना पाि, ११२५ अणशदाराींना अपाि व ४९ अणशदाराींचे रवाकरणे ववववध कारणास्तव रवालींबबत 
ठेवण्यात आलेली आहेत. णानहरातीपूवी काही अणशदाराींनी ्याींचे मतु कागदपि ेमींडताकड ेसादर 
केलेली आहेत तसेच ज्याींनी मतु कागदपि ेसादर केली नव्हते तर्ांच्र्ाकडून मतु कागदपि े
सुनावणी दरम्यान न्स्वकारण्यात आले. 
(४) म्हाडा कॉलनीत अनर्धकृतरर्या वास्तव्यास असलेल्या रनहवांाींना म्हाडा अर्धननयम, 
१९७६ मधील कलम ९५ अ (३) अींतगशत ननषकासनाची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

दापोली ताल ायातील हणे बांदराजवळ उभ्या असलेल्या सहा  
म्च्िमारी नौिा आणण आठ लोपडया वीज वाहहनीत  

शॉटासिीट होवनू जळून  ाि लाल्याबाबत 
  

(३८)  १२२७१ (०४-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.स रेश लाड (िजात), श्री.रमेश 
िदम (मोहोळ), श्री.्जतेंद्र आव् हाड (म ांरा ा िळवा), श्री.अ्जत पवार (बारामती), श्री.राह ल 
जगताप (श्रीगबिदा), श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री.अशोि पाटील (भाांडूप प्श्चम) :   
सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली तालुक्यातील हण् बींदराणवत उ्या असलेल्या सहा मन्च्छमारी नौका आणण आठ 
झोपडया नदनाींक ३० णानेवारी, २०१५ रोणी वीण वानहनीत ंॉ श्सकी् होवून णतून खाक 
झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आगीची चौकंी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, या आगीत क्रकती लाख रुपयाींच ेनुकसान झाले, 
(४) असल्यास, याबाबत ंासनान ेआपादरामस्ताींना क्रकती मदत केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) अद्याप मदत केली नसल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथकराव  डसे (३०-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) १० मन्च्छमार नौकाींच े रु. १५.१२ लक्ष व समुारे २६ ंेडच े रु. ५१.३२ लक्ष अस े एकूण 
अंिाजित समुारे रु. ६६.४४ लक्ष एवढे नुकसान झाले आहे. 
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(४) ववगागामार्श त अंा रवाकारचे नुकसान झाल्यास नुकसानगरपाई देण्याची योणना 
राबववण्यात येत नाही. 
(५) रवाश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर ववभागातील ४० सा र िार ात याांची ऊस  
बबलाची थकिबािी ९४२ िोटी लाल्याबाबत 

  

(३९)  १२३०० (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर ववगागातील ४० साखर कारखान् याींची नदनाींक १५ णानेवारी, २०१५ पयतं ऊस 
बबलाची थकबाकी तब् बल ९४२ को्ी झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामुते पीक कणाशचे वर्श सींपल् याने ंून् य ्क् के व् याण सवलतीपासून ंेतकरी 
वींर्चत राहणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदगाशत ंासनाने ननणशय घेतला आहे काय, ् याचे स् वरुप काय आहे, 
(४) अद्याप ननणशय घेतला नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०६-२०१५) : (१) कोल्हापूर ववगागातील सन २०१४-१५ चा हींगाम 
घेतलेल्या ३५ साखर कारखान्याींकड े नद. १५/०१/२०१५ पयतं ऊसाचे देय पेमं् रु. १५७३.९० 
को्ी होते. ्यापैकी कारखान्याींनी रु. १०८५.४५ को्ी अदा केल्याने रु. ४८८.४५ को्ी FRP 
रवामाणे थकबाकी होती. 
(२) नाही. 
(३) नाही. तथावप, थकीत FRP सींदगाशत साखर आयुक्तालयामध्ये आणण रवाादेमंक सह 
सींचालक (साखर) याींच ेस्तरावर साखर कारखान्याींच्या वेतोवेती सनुावण्या घेण्यात येवून FRP 
रवामाणे दर अदा करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जळगाांव ्जल्हयात महात्मा फ ले जल व भूमी सांधारण अमभयानात गाळ  
िा ण्यासाठी तनधी समळूनही इतरत्र  चा िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४०)  १२३१० (०८-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) णतगाव न्णल्हयात महा्मा रु्ले णल व गमूी सींधारण अमगयानात गात काढण्यासाठी 
ननधी ममतुनही तो इतरि खचश करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१३-१४ मध्ये मुख्यमींिी सहाय्यता ननधीतनू ममतालेल्या रू.२ को्ीचे 
अनुदान कोल्हापूर बींधायाींना गे् बसववण्यासाठी वगश केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननधीतून कोणतेही गे् बसर्वले नाही व गातही काढला गेला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत सींबींर्धतावर काय कायशवाही करण्यात येणार आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा म ांड े(१८-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. सन २०१३-१४ मध्ये ववतरीत झालेल्या 
रु.२.०० को्ी ननधीमधून पाझर तलाव, कोल्हापूरी बींधारे, साठवण बींधारे, मसमं् बींधारे दरुुस्ती 
अंा एकूण ३६ बींधायाींची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. सन २०१३-१४ मध्ये गात 
काढण्यासाठी ननधी रवााटत झाला नसून गात लोकसहगागातूनच काढण्याच्या सूचना देण्यात 
आल्या हो्या. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. सन २०१३-१४ या वर्ी लोकसहगागातून गात काढण्याच्या सूचना देण्यात 
आल्या हो्या. ्यानुसार लोकसहगागातून ६.९५ लक्ष घनरु्् गात काढण्यात आला आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रामामीण भागातील गरोदर व स् तनदा याांच् या प्रिृतीच् या  
िाळजीसाठी अांगणवाडी सेवविा, आरोग् य सेवविा व  

आशा विा सा तनय ा त िरण् यात आल् याबाबत 
  

(४१)  १२३१७ (०८-०४-२०१५).   श्री.चांद्रिाांत सोनावण े (चोपडा) :   सन्माननीय महहला व 
बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रामामीण गागातील गोरगरीब व सवशसामान् य कु्ुींबातील गरोदर व स् तनदा याींच् या रवाकृतीच् या 
कातणीसाठी अींगणवाडी सेववका, आरोग् य सेववका व आंा वकश सश ननयुक् त करण् यात आल् या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रावेर तालुक् यातील गरोदर व स् तनदा माताींना राष रीय रामामीण आरोग् य यींिणा 
वा एका् मीक बालववकास यींिणेकडून और्धोपचार नदला णात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रवासुतीरवासींगी नहमोग् लोबीन दोन ्क् क् याच्या खाली येऊन पोहचत असल् यान े
मनहलाींच् या णीवीतास धोका ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, ंासनाच् या तीन - तीन यींिणावर लाखो रुपयाींचा खचश करण् यात येत 
असताींनाही सींबींर्धत यींिणाींच् या अनावस् थेमतेु गरोदर माताींचे णीवन धोक् यात आहे ् यावर 
ंासन कायशवाही करणार आहे काय ? 
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श्रीमती पांिजा म ांड े(२२-०६-२०१५) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     रावेर तालुक् यात माहे एवरवाल, २०१४ ते माचश, २०१५ पयतं ५२१८ गरोदर माताींची नोंदणी 
करण् यात आली असून गरोदर माताींच ेसींपूणश लसीकरणाच ेउदिष्ट्ट ४१६० असून ४३३० माताींच े
लसीकरण करण् यात आले आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     रावेर तालुक् यात ९२ माता हे ७ रॅाममपेक्षा कमी नहमोग् लोबीन असलेल् या तपासण् यात 
आल् या व नहमोग् लोबीन असलेल् या तपासण् यात आल् या व नहमोग् लोबीन वाढीसाठी ् याींना 
उपचारा् मक रवाती माता २०० लोहयुक् त गोतया आणण इींणेक्ंन आयशन सुक्रोण देण् यात आले व 
सवश नोंदणीकृत माताींचे प्राथममक तपासण् या करण् यात आल् या आहेत. 
(४) रवाश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शहापूर (्ज.ठाणे) ताल ियातील टेंभरे या गावािडून श्रीषेेतत्र त गेश् वर धरमदास 
 महाराज समाधी स् थकळ येथकील लो ांडी पूलाची द रावस्थका लाल्याबाबत 

  

(४२)  १२३५८ (१०-०४-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी रामामीण) :   सन्माननीय 
सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१) ंहापूर (न्ण.ठाणे) तालुकयातील ्ंगरे या गावाकडून श्रीके्षि तुगेश् वर धरमदास महाराण 
समाधी स् थत येथील लोखींडी पलूाची दरूावस् था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पूलाचा वापर कातू नदी पूरातन धाममशक स् थत तुगेश् वर मठ, आनदवासी 
पाडयाकड ेये-णा करण् यासाठी आनदवासी बाींधव या पूलाचा वापर करतात, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ंासनान ेचौकंी केली आहे काय, चौकंीत काय आढतून आले व 
तदनुसार श्रीके्षि तुगेश् वर धरमदास महाराण समाधी स् थत येथील लोखींडी पूलाची दरुुस्ती 
करण्याबाबत ंासनान ेकोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू रवाकरणाबाबतची सद्यन्स्थती काय आहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही, सद्य्न्स्थतीत पुल कमकुवत झाल् याने वाहतुकीसाठी बींद केला आहे. 
(३) सदर पुलाचा वरील गाग लोखींडी साींगाडा व आर.सी.सी. स् लीपर कमकुवत झाल् यान े त े
काढून ् यानठकाणी नवीन आर.सी.सी. स् लॅबचे बाींधकाम रवास् ताववत असून ननधीच् या 
उपलब् धतेनुसार पलुाच् या िरुुस् तीच ेकाम हाती घेण् यात येइशल. 
(४) रवाश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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षरलायतस िां पनीने शासनाच ेिर व रॉयल्टी न भरता  
मभवांडी-तनजामपूर शहर महानगरपामलिा हद्दीतील  

रस्ते  ोदनू रस्त्याांची द दाशा िेल्याबाबत 
  

(४३)  १२३६० (०७-०४-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे (मभवांडी रामामीण) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मगवींडी-ननणामपूर ंहर महानगरपामलका हद्दीतील रस्ते खोदनू ररलायन्स ने्वकश  केबल 
्ाकण्याच ेकाम सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीन े ंासनाच े कर व रॉयल््ी न गरता रस््याींची ददुशंा तसेच 
पामलकेच्या कामात अडथते ननमाशण केले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कीं पनीन ेकेबल ्ाकताना पामलकेची णलवानहनी र्ोडून हणारो मल्र पाणी 
वाया गेलेले असताना पाणी पुरवठा, कायशकारी अमगयींता सींनदप सोमानी याींनी दलुशक्ष केल्याचे 
उघड झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पामलकेच्या बाींधकाम ववगागाच्या अर्धकायाींची देखील दलुशक्ष झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सींबींर्धत अर्धकायाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सदर काम मगवींडी ननणामपूर ंहर महानगरपामलकेचे अमगयींता याींच े मागशदंशनाखाली 
करण्याचे बींधनकारक होत,े परींतु सींबींधीत कीं पनी याींनी रािी काम चाल ू केले व ्याींच्याकडून 
पाण्याची णलवानहनी रु््ली व ्यामुते पाण्याच ेलाईनची दरुुस्तीची रक्कम, पाणी वाया गेले 
्याची रक्कम व दींड, ही सवश रक्कम ममतवून रुपये १,९२,५१५/- रक्कम कीं पनीकडून वसुल 
करण्यात आली. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(५) रवाश्न उद्् ावत नाही. 
(६) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

चांद्रपूर ्जल् हयातील धचमूर व नागभीड हया रामामपांचायती  
‘’ि’’ वगा नगरपामलिेत वगा िरण्याबाबत 

  

(४४)  १२३६१ (०८-०४-२०१५).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) चींरपूर न्णल् हयातील र्चमूर व नागगीड हया रामामपींचायती ‘’क’’ वगश नगरपामलकेत वगश 
करण्यासींदगाशत ंासनाकड ेवाींरवार ननवेदने देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननवेदनाबाबत ंासनान े कोणतीही ननणशय घेतला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) चींरपूर न्णल् ्यातील र्चमूर रामामपींचायतीच े नगरपररर्देत रुपाींतर करण् याबाबत 
अर्धसूचना ंासन राणपिात नद. ३०/५/२०१५ रोिी रवामसध् द करण् यात आली आहे. 
          चींरपूर न्णल् ्यात नागगीड रामामपींचायतीचे नगरपररर्देत रुपाींतर करण् याबाबतचा 
रवास् ताव ंासनाच् या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
 

चांद्रपूर ्जल् ्यामध् ये थ्री फेि ववद्य त प रवठा िरण् यात येत नसल्याबाबत 
  

(४५)  १२३६४ (०८-०३-२०१५).   श्री.स रेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) चींरपूर न्णल् हा हा गौण व खननि न्णल् हा म् हणून रवामसध् द असून येथील कोतसा वीण 
तयार करण् याकररता देंगरात णात असून चींरपूर न्णल् ्यामध् ये अद्यापपयतं थ्री रे्ण ववद्युत 
पुरवठा करण् यात येत नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, वरोरा तालकुा व गरावती तालुक् यात थ्री रे्ण वीण पुरवठा करावा अंी मागणी 
वारींवार स् थाननकाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या मागणीनुसार ंासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) असल्यास अद्याप ननणशय घेतला नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रश ेर बावनि ळे (१५-०७-२०१५) : (१) होय, चींरपूर न्णल््यातील वरोरा, गरावती व 
र्चमुर तालुक् यात मसींगल रे्णीींग गारननयमन योणनअेींतगशत दररोण काही कालावधीसाठी मसींगल 
फेि ववणपुरवठा होतो. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सध्या अन्स्त्वात असलेली मसींगल रे्ण ववतरण व्यवस्था थ्री रे्ण गावठाण ववलगीकरण 
योणनेत परावतीत करण्याच ेकाम नदनदयाल रामाम ज्योती योणनेत रवास्ताववत करण्यात आले 
आहे. 
(४) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यातील पत्रिाराांच् या सांरषेतणासाठी िायदा िरण् याचा प्रस् तावाबाबत 
  

(४६)  १२३६५ (०७-०४-२०१४).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यातील पिकाराींच् या सींरक्षणासाठी कायदा करण् याचा रवास् ताव ंासनाच् या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या रवास् तावावर ंासनान ेननणशय घेतला आहे काय, ् याींच ेस् वरुप काय आहे व 
् यानुर्ींगान ेपुढे कोणती तातडीने कायशवाही केली आहे, 
(३) अद्यापही या रवास् तावावर ननणशय घेतला नसल् यास, होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत 
व याबाबतची सद्य्न्स्थती काय आहे ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) पिकाराींवरील वाढत ेहल्ले लक्षात घेऊन पिकार सींरक्षण कायद्याच्या मसुद्यावर 
ववचार करुन ंासनाला मंर्ारस करण्याकररता नदनाींक ०४.०७.२०११ रोणी मींबिमींडत सममती 
गठीत करण्यात आली या सममतीचा अहवाल मींबिमींडतापुढे सादर करण्याची कायशवाही चालू 
आहे.  
  

___________ 
  

पाचोरा ताल ायातील (्ज.जळगाांव) ि ऱहाड   दा व ब द्र ि  
पषरसरातील अव ध धांद्याच ेथक मान बांद िरण्याबाबत 

(४७)  १२३६९ (०७-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा तालुक्यातील (न्ण.णतगाींव) कुहाड खुदश व बुरकु पररसरातील सट्टा, प् ते, दारु हे 
अवैध धंिे मोठ्र्ा रवामाणात वाढले असून ते बींद करण् याबाबत गावक-याींनी णानेवारी, २०१५ 
मध् ये न्णल् हार्धकारी, णतगाींव, पोमलस अर्धक्षक णतगाींव, पोमलस ननररक्षक, पाचोरा   याींचेकड े
ननवेदन सादर केले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तक्रारीसींदगाशत कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे,        
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) स्थाननक नागररकाींनी अवैध धींदे अनुर्ींगाने ननवेदन 
नदलेले आहे. 
(२) रवाश्नात नमूद नठकाणी अवैध धींदे पुणशपणे बींद आहेत. तथावप नणर चुकवून चोरुन लपून 
चालणाया अवैध धींद्याबाबत मानहती काढून वेतोवतेी कारवाई केली आहे. पाचोरा तालुक्यात 
सन २०१४ मध्ये सट्टा/णुगार सदराखाली ८७ रवाकरणात ११७ आरोपीींना अ्क करुन रु.२०७०२५/- 
क्रकमतीचा माल णटत केला आहे. अवैध दारु सदराखाली १३२ रवाकरणात १३२ आरोपी अ्क 
करुन रु.८८३५४/- क्रकमतीचचा माल हस्तगत करण्यात आला. 
     पाचोरा तालुक्यात सन २०१५ मध्ये माचश अखेर मध्ये सट्टा/णुगार सदराखाली १८ 
रवाकरणात २५ आरोपीींना अ्क करुन रु. २५९३५/- क्रकमतीचा माल णटत केला आहे. अवैध दारु 
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सदराखाली २५ रवाकरणात २५ आरोपी अ्क करुन रु.२८०८४/- क्रकमतीचा माल हस्तगत 
करण्यात आला. 
     अवैध धींद्याववरुध्द रवानतबींधा्मक उपाययोणना वतेोवेती करण्यात आल्या असून सदर 
अवैध धींद्याववरुध्द ववंेर् मोनहम राबववण्यात आली आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

गोड ेळ (ता.जामनेर, ्ज.जळगाांव) येथकील नब् बास साांडू तडवी याांच् या म लीच् या  
लग् नात वर पषेताने ह ांडा माधगतल्याप्रिरणी ग तहा नबिदववल्याबाबत 

  

(४८)  १२३७० (०७-०४-२०१५).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोडखेत (ता.णामनेर, न्ण.णतगाव) येथील नब् बास साींडू तडवी याींनी ् याींच् या मुलीच् या 
लग् नात वर पक्षान े हुींडा मार्गतला म् हणून मुलाच े आई, वडडल, गडगाींव नगरपामलकेच े
मुख् यार्धकारी याींचेववरुध् द णामनेर पोमलस स् ्ेंनात नदनाींक २० डडसंबर, २०१४ रोणी वा ् या 
सुमारास गुन् हा नोंदववण् यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींर्धताींववरुध् द कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०६-२०१५) : (१) व (२) होय, सदर रवाकरणी, गडगाींव नगर पामलकेच े
मुख्यार्धकारी व इतर ४ आरोपी याींच्याववरुध्द णामनेर पोलीस ठाणे येथे क्रर्याशदीवरुन गु.र.क्र. 
२२९/२०१४ गारतीय दींड ववधान सींनहता कलम ४०६,३४ ्यारवामाणे हुींडा रवानतबींधक कायदा कलम 
३ व ४ अन्वये नद. २०.१२.२०१४ रोणी गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. तथावप, सदर रवाकरणी 
चौकंी केली असता वववाहाची बोलणी करताींना गैरसमण ननमाशण होऊन पोलीस तक्रार देण्यात 
आल्याचे ननषपन्न झाले आहे. समाणातील रवानतन्षठत लोकाींच्या मध्यस्थीन े गैरसमण दरू 
करण्यात आला असून गैरसमण दरू झाल्यान े क्रर्याशदी याींनी या रवाकरणी कोणतीही तक्रार 
नसल्याबाबत रवानत्ापि सादर केले आहे. 
     गैरसमण ननमाशण झाल्याच े तपासात ननषपन्न झाल्यान े सदर गुन्हा “क” वगश समरी 
मींणूर होण्याबाबत अहवाल क्र.१४७/२०१५ रवामाण े नद.२७.०२.२०१५ रोणी न्यायालयात सादर 
करण्यात आला आहे. 
(३) रवाश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

िोल् हापूर ्जल् ्यात मोबाईलचे बनावट सीमिाडा देणारी यांत्रणा िायारत असल् याबाबत 
  

(४९)  १२३८२ (०७-०४-२०१५).   श्री.उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कोल् हापूर न्णल् ्यात मोबाईलचे बनावट सीमकाडश देणारी यींिणा कायशरत असल् याचे नुकतेच 
उघडकीस आले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, कागदपिाची स् यता पडतातणी न करता अनोतखी रामाहकाींना बेकायदेंीर 
मोबाईलच े मसमकाड े पुरववण् यारवाकरणी कुीं डमलक सुतार या ४० वर्ीय तरुणाला           
नदनाींक १० णानेवारी, २०१५ रोणी वा ् या समुारास दहंतववरोधी पथकाने अ्क केली आहे हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या रवाकरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. तथावप आयडीया कीं पनीचे सीमकाडश 
पुरववणा-या कीं पनीचा एक सेल्समन सीमकाडश धारकाचे कागदपि णमा करुन ्या आधारे 
सीमकाडश ॲक््ीव्हे् करुन धारकाच्या समती मंवाय बेकायदेमंरपणे अन्य व्यक्तीस १०० रुपये 
क्रकीं मतीला ववकत असल्याचे आढतून आले आहे. 
(२) उक्त नमूद आरोपी सेल्समन याला दहंदवादी पथक कोल्हापूर याींनी नद.१६/१०/२०१५ 
रोणी अ्क केली आहे. 
(३) रवाकरणी सदर आरोपी सेल्समन ववरुध्द ंाहुपुरी पोलीस स््ेंन येथ े गु.र.नीं. १५/२०१५, 
गा.दीं.वव.क. ४२०, ४१९, ४६७, ४६८ सह गव्हशमं् ऑर् इींडडया, कम्युननकेंन ॲक्् सन २०१२ 
चे कलम ३, १, ७ रवामाणे नदनाींक १६/१०/२०१५ रोणी गुन्हा नोंद करुन आरोपीस अ्क केली. 
आयडीया कीं पनीचे ॲक््ीव्हे् केलेले ६ मसमकाडश हस्तगत केले असनू पुढील तपास सुरु आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ि िाडी समाजास अन सूधचत जातीमध्ये समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 
  

(५०)  १२३८९ (१०-०४-२०१५).   डॉ.शमशिाांत  ेडिेर (मसांद ेड राजा) :   सन्माननीय 
सामा्जि त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील कैकाडी समाण हा ववदगाशमध् ये अनुसूर्चत णातीच् या रवावगाशमध् ये येत असून तोच 
समाण उवशररत महाराष रात ववमुक् त णाती व ग्क् या णमातीच् या मागासवगीय रवावगाशमध् ये येतो 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील कैकाडी समाणाच े के्षबिय बींधन उठवून सदर समाणाींस अनसुूर्चत 
णातीमध् ये समाववष ् करावे अंी मंर्ारस डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सींंोधन कंर, पुणे याींनी 
नदनाींक ५ सट ्ंबर, २०१४ रोणी ंासनास सादर केले हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर समाणाच े के्षबिय बींधन उठवून राज् यातील सवश कैकाडी समाणास 
अनुसूधचत णातीमध् ये समाववष ् करण् याचा ननणशय राज् याच् या मींिी मींडतान े घेतला असून 
् याबाबतची मंर्ारस ंासनान े नदनाींक ७ ऑक् ्ोबर, २०१४ रोणी वा ् या समुारास कंर 
ंासनाकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर समाणास कंर ंासनाकडून न् याय ममतण् याच् या दृष्ष ्ीन े राज् य ंासनाने 
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कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. राजि मार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) होय. हे खरे आहे. 
(४) ववदगश वगतता उवशररत महाराषरामध्ये के्षिीय बींधन उठवून सींपूणश महाराषरात कैकाडी 
समाणाचा अनुसूधचत णातीमध्ये समावें करण्यासाठी राज्य ंासनाने कंर ंासनास मंर्ारस 
केलेली आहे. 
(५)  रवाश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 
 
 
 
 
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा 

  
_________________________ 
ंासकीय मध्यवती मुरणालय, मुींबई. 


