
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सत्तेचाळीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

हहांगोली आगाराच्या िाययके्षत्रातातील सेनगाांव या ताल् याच्या हििाणी  
एस.टी. महामांडळाचे नववन आगार स् थापन न िर याबाबत 

  

(१)  १२९६५ (०४-०४-२०१५).   श्री.तानाजी म्टि्ले (हहांगोली) :   सन्माननीय पन ररवहन मांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ह ींगोली आगाराचे काययके्षत्र व व् याप मो ा लस याम ेु या आगाराच्या काययके्षत्रातील 
सेनगाींव या तालुक् याच्या ह काणी एस.्ी. म ामींड ाचे नववन आगार स् थापन कर यात यावे 
लसा आशयाचे ननवेदन स् थाननक लोकरतिनतननंीींनी नोव्  ेंबर, २०१४ वा त् या सुमारास शासनाकड े
हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर ननवेदनावर काय काययवा ी कर यात आली वा येत आ े, 
(३) लसयास, सेनगाींव येथे ननश्चचत ककती कालावंीत एस.्ी. म ामींड ाचे आगार कायायलय 
कायायन् वीत  ो ल ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(०४-०७-२०१५) : (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) सेनगाींव येथ ेह ींगोली आगाराच्या ४० फेऱ्या तसेच मानव ववकास लींतगयत १८ फेऱ्या 
जाता-येता चालनात आ ेत. सका ी ०९.०० ते १८.०० या वे ेत वा तूक ननयींत्रक ननयुक्त 
लसून ६२५ ववद्याथी पाससे ववतरीत केले आ ेत. सनेगाींव बसस्थानकावर सध्याच्या फेऱ्या व 
इतर सुववंा पुरेशा आ ेत. 
     सेनगाींव येथील जव ची आगारे, त्याींचे लींतर व ननयत ेपा ता तसेच सध्याच्या फेऱ्या व 
रतिवाशी रतिनतसाद पा ता सेनगाव येथे आगार नन्मयती करणे व्यव ायय ना ी. 

___________ 
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हहांगोली जजल् हयात एिात् मीि पन ाणलोट  यवस् थापन न  
िाययक्रम (IWMP) अांतगयत होत असलेली िाम े

  

(२)  १२९७७ (०८-०४-२०१५).   श्री.तानाजी म्टि्ले (हहांगोली) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ह ींगोली श्ज  यात एकात् मीक पाणलो् व् यवस् थापन काययरम म (IWMP) लींतगयत  ोत 
लसलेली कामे कें द्र व राज् य शासनाच् या मागयदशयनानुसार  ोत लसून या कामामध् ये मो या 
रतिमाणावर लननय मीतता व गवरव् यव ार  ोत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) या काययरम माींतगयत आतापयतं शासनाकडून उपलब् ं  ाालेला ननंी गावपात ी वरील बचत 
ग्, स् वयींस ा्यता ग्, ववयक् तीक लाराथी याींच् याकरीता न वापरता फक् त जलसींंारणाच् या 
कामावर खचय कर यात आला,  े खरे आ े काय, 
(३) लस यास, याबाबत शासनाच् या मागयदशयक सूचना काय आ ेत, 
(४) एकाश्त्मक पाणलो् व् यवस् थापन काययरम माींतगयता आराखड्यात समाववष ् काम े ननश्चचत 
ककती कालावंीत पूणय कर यात येतील ? 

श्रीमती पन ांिजा म्ांड े (२३-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. एकाश्त्मक पाणलो् व्यवस्थापन 
काययरम माींतगयत शासनाकडून ८००२.२५ लाख ननंी ववतरीत ााला लसून सदर ननंीपवकी     
रु. ७६९०.१५ लाख एवढा ननंी पाणलो् ववकास कामावर खचय करयात आला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. उपश्जववका उपरम माींतगयत बचत ग् व ववयश्क्तक लारार्थयांवर रु.१६१.६५ लक्ष 
ननंी खचय करयात आला आ े. 
(३) बचत ग्ाींना रु. २५,०००/- खे ते राींडवल उपलब्ं करुन देयात येत े तर ववयश्क्तक 
लारार्थयांना रु.१०,०००/- देयात येतात. तसेच बचत ग्ाींच्या फेडरेशनला त्याींच्या रतिकप 
मूयाच्या ५०% ककीं वा कमीत कमी रु.२ लक्ष इतकी जी कमी लसेल ती रक्कम उपलब्ं करुन 
देयात येत.े 
(४) सदर रतिकपाींतगयत समाववष् काम े२ वर्ायमध्ये पूणय करयाच ेरतियोजन आ े. 

___________ 
  

राज्यात सी.आर.झडे मधून सूट ममळ यासािद दा ल िरयात आलेल्या प्रिरणाबाबत 
  

(३)  १२९८१ (६-४-२०१५).   श्री.स्तनल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय पन यायवरण मांत्राती पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सी.आर.ाडे मंून सू् ्म  यासा म मा े नोव्  ेंबर व मा े ेडसेंबर,२०१४ तसेच 
मा े जानेवारी, २०१५ या कालावंीत ककती रतिकरणे दाखल कर यात आली व ककती रतिकरणे 
नाकार यात आली त् याचरतिमाणे ककती रतिकरणे मींजूर कर यात आली व ककती रतिकरणे सध्या 
रतिकरम येत आ ेत याबाबत मींजूर व् यक् ती ंकीं पनीच् या नावास  माह ती ्म  यासा म मा.ववरोंी 
पक्ष नेते, ववंानसरा याींनी  रतिंान सचचव, पयायवरण ववराग, मींत्रालय याींना हदनाींक ३० 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास लेखी ननवेदन हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) लस यास, सदर ू रतिकरणी तपशीलवार माह ती ्म  याबाबत शासनाने कोणती काययवा ी 
केली वा कर यात येत आ े, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ े ? 

श्री. रामदास िदम (२-७-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) सदर ू रतिकरणी तपशीलवार माह ती मा.ववरोंी पक्ष नेत,े ववंानसरा याींना देयात आली 
आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
पन वनी (जज.भांडारा) शहरात दवूित पन ाणी पन ्रविा होत असल् यान े 
येथील नागररिाांच ेआरोग् य धो यात येत असल्याबाबत 

  

(४)  १२९८३ (०७-०४-२०१५).   श्री.गोपन ालदास अग्रवाल (गोंहदया) :   सन्माननीय मख््यमांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पवनी (श्ज.रींडारा) श रात दवूर्त पाणी पुरव ा  ोत लस यान ेयेथील नागकरकाींचे आरो य 
ंोक् यात आले आ े. का ी हदवसाींपासून श रात कावव ीची साथ आली लसून त् यामु े ३ 
तरुणाचे मतृ् य ूााले लस याच े हदनाींक २३ नोव्  ेंबर, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास ननदशयनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, येथील कावव ीला आ ा घाल यासींदरायत शासनाने कोणत् या उपाययोजना 
के या आ ेत वा कर यात येत आ े, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) पवनी श रात पाणी पुरव ा कर यापूवी जलशुध् दीकरण कें द्रात पाणी शुध् द करुन 
ननय्मतपणे क् लोकरन, गॅस, श्ब्लचीींग पावडरव् दारे ननजतंूक कर यात येते व श रातील ववववं 
ह काणातील न ाींच ेपा याच ेनमनुे घेवून श्ज  ा आरो य रतियोगशा ेत तपासणी कर यात येत 
लसून तपासणी ल वालात पाणी वप यास यो य लस याच ेनमूद के यारतिमाणे श रात वप याचे 
पा याचा पुरव ा कर यात येत.े तसेच श रातील न ाींसा म केलेले खड्ड ेबुजवून न ाींना तोट्या 
लावणेबाबत नागरीकाींना सूचना के या आ ेत. सचूनाींच े पालन न करणा-याींच ेन  कनेक् शन 
बींद कर याची काययवा ी सुरु लस याचे श्ज  ाचंकारी याींनी नमूद केले आ े. 

___________ 
  

आांबे वपन िववयासािद िाबोनेट रसायन वापन रले जात असल्याबाबत 
  

(५)  १३००७ (०६-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगतापन  (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय अन्न 
आणण औिध प्रशासन मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) आींब े वपकववयासा म काबोने् रसायन वापरले जात लसनू या रसायनाम ेु त्याचा 
पकरणाम नागकरकाींच्या जीवनावर  ोत आ े या रतिकरणी लन्न व और्ं रतिशासन आवचयक 
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रतिमाणात लक्ष घालत नसयाच ेमा े जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशयनास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, मुींब  श रात कनाय्क, रत्नाचगरी, साींगली येथून मोठ्या रतिमाणात आींब्याची 
आवक ााली लसून बाजारात ववरम ीसा म आणले जात लसलेले आींबे काबोने् रसायनाद्वारे 
वपकववले जात लसून त्याम ेु नागकरकाींच्या आरोयावर दषुपकरणाम  ोत आ े 
याबाबत शासनान ेकोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े, 
(३) नसयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीश बापन ट (१७-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी, मा े जानेवारी २०१५ वा त्या दरम्यान 
लशा रतिकारची बाब ननदशयनास आलेली ना ी. 
(२) सचचव, कृवर् उत्पन्न बाजार स्मती, नवी मुींब  याींना रासायननक रतिकरम येद्वारे आींबे 
वपकववले जात लसयास त्याची माह ती लन्न व और्ं रतिशासनास देणे व ववरेम त्याींचा परवाना 
रद्द करयाबाबत क ववले आ े. ब ृन्मुींब  व  ाणे श रातील आींबे ववरेम ते व्यापारी सींघ्ना 
पदाचंकारी याींची बव क घेऊन त्याींना रासायननक रतिकरम येद्वारे आींब े न वपकववयाबाबत 
समुपदेशन केले आ े. लन्नसुरक्षा व मानके कायदा ५ ऑगस्् २०११ पासुन राज्यात लागु 
ाालेला आ े. आतापयतं या रतिकरणी ब ृन्मुींब  व  ाणे ववरागातनू घेतलेया आींब्याींच्या ३६ 
नमुन्याींपवकी १७ नमुने रतिमाणणत आढ ले लसून, १३ नमुन्याींमध्ये काबाय ड आढ ून आयान े
लसुरक्षक्षत घोवर्त ााले लसून, सदर रतिकरणी १३ ख्ले न्यायालयात दाखल केले आ ेत. 
त्याचरतिमाणे कृत्रत्रमकरत्या आींबे वपकववताना आढ यामु े ३४९० कक.गॅ्र. एकूण रु. २,५१,०७१/- 
चा सा ा जप्त करुन नष् करयात आला आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 

 
मरािवाडा ववभागातील आिही जजल््यातील िृिी अधधिारी िायायलयातील  

ववववध सांवगायतील अनेि पन दे ररत असल्याबाबत  
  

(६)  १३०२० (०७-०४-२०१५).   श्री.बसवराज पन ाटील (औसा) :   सन्माननीय िृिी मांत्राती पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) श्ज ा लचंक्षक कृर्ी लचंकारी या ववरागाच्या माध्यमातून श्ज्यातील कृर्ी 
ववकासासा म ववववं योजना राबववताना, मरा वाडा ववरागातील आ  ी श्ज्यातील कृर्ी 
लचंकारी याींच्या कायायलयातील तींत्र लचंकारी, तालुका कृर्ी लचंकारी, स ा्य रतिशासक 
लचंकारी, मदृ व सव् ेक्षण मदृ चाचणी लचंकारी, मोह म लचंकारी, मींडल कृर्ी लचंकारी 
आदी ववववं सींवगायतील लनेक पदे मागील का ी वर्ायपासून करक्त आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, मरा वाड्यातील आ  ी श्ज्यात (श्ज ानन ाय) श्ज ा लचंक्षक कृर्ी 
लचंकारी याींच्या कायायलयामध्ये ववववं सींवगायतील ककती मींजूर पदे आ ेत व त्यापवकी ककती व 
कोणकोणती पदे (श्ज ानन ाय) करक्त आ े, 
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(३) एवढया मो या रतिमाणात पदे करक्त लसताना ी ती न ररयाची सवयसांारण कारणे काय 
आ े, 
(४) मरा वाड्यात मागील सुमारे ३ वर्ायपासून पडलेला रीर्ण दषुका , लवका ी व गारपी्ची 
समस्या यामु े मोठ्या रतिमाणात पायाच्या ी्ंचा म ेु नावपकी व कजयबाजारीपणाम ेु शेतकरी 
ककरत लसलेया आत्म त्या ववचारात घेता मरा वड्यातील आ  ी श्ज्यातील श्ज ा 
लचंक्षक कृर्ी ववरागाींतगयत लसलेली सवय करक्त पदे ववनाववलींब ररयाच्या दृष्ीन ेशासनान े
कोणती काययवा ी केली आ े वा करयात येत आ े, 
(५) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. एिनाथराव  डसे (११-६-२०१५) : (१) लींशतः खरे आ े. 
(२) मरा वाड्यात श्ज  ानन ाय श्ज  ा लचंक्षक कृवर् लचंकारी कायायलयात मींजूर लसले या, 
ररले या व करक् त लसले या पदाचा तपशील सोबत जोड यात आलेला आ े. 
 

 

ल.रम . 
श्ज्याचे 

नाींव 
लचंकारी 

मींजूर 
पदे 

ररलेली पदे 
करक्त 
पदे 

१ औरींगाबाद तींत्र लचंकारी १६ ११ ५ 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लंकारी १ १ ० 

  
तालुका कृर्ी लचंकारी ९ ८ १ 

  
कृवर् लचंकारी ३५ २७ ८ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी ३१ २९ २ 

  
स ा. रतिशासन लचंकारी २ २ ० 

  
एकूण ९५ ७९ १६ 

२ जालना तींत्र लचंकारी ६ ६ ० 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी १ १ ० 

  
तालुका कृवर् लचंकारी ८ ७ १ 

  
कृवर् लचंकारी १२ ९ ३ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी २७ २१ ६ 

  
स ा.रतिशासन लचंकारी १ १ ० 

  
एकूण ५६ ४६ १० 
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३ बीड तींत्र लचंकारी ७ ७ ० 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी १ ० १ 

  
तालुका कृवर् लचंकारी ११ १० १ 

  
कृवर् लचंकारी १६ ११ ५ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी ३४ २५ ९ 

  
स ा.रतिशासन लचंकारी १ १ ० 

  
एकूण ७१ ५५ १६ 

४ लातूर तींत्र लचंकारी ११ १० १ 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी १ १ ० 

  
तालुका कृवर् लचंकारी १० ६ ४ 

  
कृवर् लचंकारी २५ १९ ६ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी २४ २० ४ 

  
स ा.रतिशासन लचंकारी २ १ १ 

  
एकूण ७४ ५८ १६ 

५ उस्मानाबाद तींत्र लचंकारी ६ ३ ३ 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी १ १ ० 

  
तालुका कृवर् लचंकारी ८ ८ ० 

  
कृवर् लचंकारी १२ ११ १ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी २३ २० ३ 

  
स ा.रतिशासन लचंकारी १ १ ० 

  
एकूण ५२ ४५ ७ 

६ नाींदेड तींत्र लचंकारी ८ ७ १ 

  
मोह म लचंकारी १ ० १ 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी १ १ ० 

  
तालुका कृवर् लचंकारी १६ १० ६ 



वव.स. ४७ (7) 

  
कृवर् लचंकारी २१ १३ ८ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी ३२ २८ ४ 

  
स ा. रतिशासन लचंकारी १ १ ० 

  
एकूण ८० ६० २० 

७ ह ींगोली तींत्र लचंकारी ५ ४ १ 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  
मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी ० ० ० 

  
तालुका कृवर् लचंकारी ५ ३ २ 

  कृवर् लचंकारी ८ ३ ५ 

  
मींडल कृवर् लचंकारी १५ १५ ० 

  
स ा.रतिशासन लचंकारी १ १ ० 

  
एकूण ३५ २७ ८ 

८ पररणी तींत्र लचंकारी ६ ५ १ 

  
मोह म लचंकारी १ १ ० 

  मदृ सव् ेक्षण व मदृ चाचणी लचंकारी १ ० १ 

  तालुका कृवर् लचंकारी ९ ६ ३ 

  कृवर् लचंकारी १५ १३ २ 

  मींडल कृवर् लचंकारी २३ २० ३ 

  स ा.रतिशासन लचंकारी १ १ ० 

  एकूण ५६ ४६ १० 

 
(३), (४) व (५) सर सेवा तसेच पदोन् नतीच् या कोट्यावंी पदे रर यासा म ववह त रतिकरम या पुणय 
करणे आवच यक आ े. सर सेवा पदोन् नतीन ेतसचे बदलीन ेपदे रर याची रतिकरम या कायायश्न्वत 
आ े. 

___________ 
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राज् यातील म्ांबहसह सवय शहराांत आणण ग्रामीण भागात जनतेला  
पन रवडणा-या घराांची एिच योजना तयार िर याबाबत 

  

(७)  १३०३७ (०८-०३-२०१५).   अडॅ.वारीस पन िाण (भाय ळा), श्रीमती माध्री ममसाळ (पन वयती), 
श्री.जगदीश म्ळीि (वडगाव शरेी), श्री.योगेश हटळेिर (हडपन सर), श्री.मभमराव तापन िीर 
( डिवासला) :   सन्माननीय गहृतनमायण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासनातफे राज् यातील मुींब स  सवय श राींत आणण ग्रामीण रागात परवडणाऱ् या घराींची 
योजना राबवव यात येणार लसनू ग्रामीण रागासा म इींहदरा आवास, रमाबा  आवास, वाश्मकी-
आींबेडकर योजना, राजीव गाींंी घरकुल योजना लशा ववववं योजना राबवव या जात लस यान े
या सवय योजनाींचे एकत्रीकरण करुन ग्रामीण रागात रह वाचयाींना परवडणाऱ् या घराींसा म एकच 
योजना तयार कर याचा शासनाचा ववचार आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर रतिकरणी शासनातफे कोणता ंोरणात् मक ननणयय घे यात आला वा 
रतिस् ताववत आ े,  
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) : (१) ना ी. 
(२)  व (३) रतिच न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

वाडा (जज.िाणे) येथील आयटीआय वसततगहृाच्या बाांधलेल्या  
इमारतीत म्लभ्त स्ववधाांचा असलेला अभाव 

  

(८)  १३०५३ (०८-०४-२०१५).   अॅड.वारीस पन िाण (भाय ळा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्रात 
मशक्षण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा (श्ज. ाणे) येथे ४५ लाख रुपये खचय करुन बाींं यात येत लसलेया आय्ीआय 
वसनतग ृाच्या इमारतीचे बाींंकाम मा े ऑक् ्ोबर, २०१२ मध्ये वा त् यासुमारास पूणयत् वास गेले, 
 े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर इमारतीत मलुरुत सुववंाींचा लराव लस यान ेववद्याथी रा ात ना ीत,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, शासनान े ववद्यार्थ यांच् या ननवासासा म मुलरुत सुववंा उपलब्ं करून 
देयाबाबत कोणती व् यवस् था केली वा कर यात येत आ े, 
(४) नसयास, त्याची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०७-२०१५) : (१)  ोय, 
     वसतीग ृ इमारतीच ेबाींंकाम सन २००६ पासून सुरु लसून, सद्यश्स्थतीत स्थापत्य काम 
पूणय ाालेले आ े. 
(२)  ोय, 
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     वसनतग ृ इमारतीत मलुरतू सुववंाींची काम ेबाकी लसयाने इमारतीचा ताबा ्म ला 
ना ी. त्यामु े ववद्याथी रा त ना ी. 
(३) वसतीग ृातील मलुरूत सुववंा पूणय करयासा म रतिादे्शक कायायलय, मुींब  याींचकेडून 
सावयजननक बाींंकाम ववरागाकड े पा पुरावा करयात आला लसून, सदर मलुरूत सुववंा 
लवकरच उपलब्ं करुन देयात येणार आ े. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
राज् यातील सर जे.जे.सम्ह ग्ग् णालय, डॉ.बी.वाय.एल. नायर ग्ग् णालय (म्ांबह) व म्ांबहतील इतर 

सरिारी /महानगरपन ामलिा ग्ग् णालयात डायमलसीस व वे टीलेटरच्या उपन चाराबाबत 
  

(९)  १३०६७ (०९-०४-२०१५).   अॅड.वारीस पन िाण (भाय ळा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील सर जे.ज.ेसमु  रु णालय, डॉ.बी.वाय.एल. नायर रु णालय (मुींब ) व मुींब तील 
इतर सरकारी ंम ानगरपा्लका रु णालयाींत राज् यातील लनेक रागातून गरीब व गरज ूरु ण 
ववववं गींरीर आजाराींवर उपचाराककरता तसेच खास करुन डाय्लसीस व  वे ्ीले्रची गरज 
लसले या लनके रु णाींना वे ेवर खा् ंउपचार उपलब् ं  न ाा याने त् याींना ता्क त रा ाव े
लागते व त् यामु े लनेक वे ा मोठ्या रतिमाणावर रु ण दगाव याची दा् शक् यता ननमायण 
ाायाचे मा े ऑक् ्ोबर, २०१४ मध्ये  वा त् या समुारास ननदशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर रतिकरणी रु णाींना हदलासा दे यासा म शासनातफे कोणती काययवा ी केली 
वा कर यात येत आ े, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१७-०७-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) रुण उपचारासा म आवचयक सोयी सुववंा रुणालयात उपलब्ं आ ेत. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
राज् यातील उद्योग के्षत्राताला इतर राज् याच् या त्लनेत सम्ारे दीडपन ट वीजदर जास्त असल् याबाबत 
  

(१०)  १३०७८ (०४-०४-२०१५).   श्री.चांद्रदीपन  नरिे (िरवीर) :   सन्माननीय ऊजाय मांत्राती पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील उद्योग के्षत्र  े सवायचंक जास् त वीज वापरणारे ग्रा क लसून ी उद्योग के्षत्राला 
इतर राज् याच् या तुलनेत समुारे दीडप् वीजदर जास् त आ ेत तसेच घरगुती व् यापारी व 
औद्योचगक के्षत्राला राज् यामध् ये वाढीव दरान े वीज बील आकारणी करुन शासनाकडून मा े 
ेडसेंबर, २०१५ नींतर  वाढीव वीज बीलासा म राज् य ववद्युत ववतरण कीं पनीला लनुदान दे यात 
आलेले ना ी,  े खरे आ े काय, 
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(२) लस यास, वाढीव वीजदराच् या मुद्याींवर उद्योजकाींच् या राज् य सरकार व म ाववतरणशी 
वर्यरर सींघर्य सुरु आ े  े खरे आ े काय, 
(३) लस यास, वाढीव वीजदराच े लनुदान म ाराष र राज् य ववद्युत ववतरण कीं पनीला पूवयवत 
दे याबाबत शासनान ेकोणती काययवा ी केली आ े वा कर यात येणार आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. चांद्रशे र बावनि्ळे (०८-०६-२०१५) : (१)  े लींशत: खरे आ े. 
(२)  े लींशत: खरे आ े. 
(३) शासनान ेहद. २९ जानेवारी, २०१४ लन्वये देयात आलेली सवलत म ाववतरण कीं पनीच्या 
औद्योचगक ग्रा काींना एका मह न्यासा म म् णजे ेडसेंबर, २०१४ मध्ये देयात आलेया 
(नोव् ेंबर २०१४ मध्ये वीज वापराच्या) वीज देयकाककरता लागू करयास शासनान े मान्यता 
हदली  ोती. त्यासा म औद्योचगक ग्रा काींना द्यावयाच्या सवलतीपो्ी शासनाकडून म ाववतरण 
कीं पनीस सुमारे ३९७ को्ी इतके लनुदान देयास  ी मान्यता देयात आली. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

पन ालघर जजल् ्यामधील वाडा ताल्यातील रोजगार हमी योजनेबाबत 
  

(११)  १३१०२ (०८-०४-२०१५).   श्री.ग्पन ेश म् हात्रात े (मभवांडी पन ूवय) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 

(१) पालघर श्ज ्यामंील वाडा तालुका मंील आहदवासी लनतदगुयम गारगाव, पर ी ववरागात 
नोव् ेंबर, २०१४ पासून आजपयतं म ाराष र रोजगार  मी योजनेची ववकास कामे सावयजननक 
बाींंकाम उपववराग, वाडा याींचे माफय त बींद आ ेत  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, या रागातील २००० ते ३००० रोजगार रोजींदारी ्म णे पासून वींचचत आ ेत  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, याबाबत तेथील त ्सलदार, ग्ववकास लचंकारी व सावयजननक बाींं काम, 
उपववराग, वाडा लचंकारी याींच ेरोजगार नन्मयती करुन देणेस दलुयक्ष  ोत आ े  े  ी खरे आ े 
काय, 
(४) लस यास, याबाबत काम े सुरु  ोणेबाबत शासनान े आजपयतं काय काययवा ी केली वा 
कर यात येत आ े, 
(५) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१)  ोय. तथावप तालकुा कृवर् लचंकारी वाडा, वनववराग, 
सामाश्जक वननकरण लागवड लचंकारी वाडा याींच्यामाफय त कामे चालु आ ेत. तसेच पींचायत 
स्मती वाडा माफय त ग्रामपींचायतीची काम ेचालु  ोती. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
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(४) (ल) पींचायत स्मती वाडा स्तरावर ग्रामपींचायत गारगाव येथे २ रस्त्याींच्या कामाींना 
रतिशासकीय मान्यता देऊन काम े चाल ु करयात आलेली आ ेत व ग्रामपींचायत पर ी येथे 
वकृ्षलागवडीची कामे सुरु  ोती. 
(ब) माींडवा-पर ी रस्ता (रा.मा.३४) मातीरराव, रुीं दीकरण करणे व गारगाव-माींडवा रस्ता 
(रति.श्ज.मा.३९) रस्ता मातीरराव करणे  ी कामे रोजगार  मी योजनेतून म.े-२०१४ लखेरपययत 
पूणय करयात आली लसून त्याींच ेपूणयत्वाचे दाखले सादर केले आ ेत. गारगाव-पर ी ववरागात 
उवयरीत लाींबी वनखात्याच्या ज्मनीतून जात ेम् णून तेथ ेकाम करणे शक्य  ोत ना ी. 
(क) त ्सल कायायलय वाडा स्तरावर ग्रामपींचायत गारगाव येथ ेसामाश्जक वननकरण लागवड 
लचंकारी वाडा लींतगयत रस्ता दतुफाय वकृ्ष लागवडीची ३ कामे चाल ूआ ेत. तसेच तालुका कृर्ी 
लचंकारी वाडा याींच्या लींतगयत शतेत े ग् रम .१ व जूनी रात शेती दरुुस्ती ग् रम .१ लशी २ 
काम ेरतिशासकीय मींजूरी देऊन शेफवर  ेवयात आलेली आ ेत. 
     ग्रामपींचायत पर ी येथ ेसामाश्जक वननकरण लागवड लचंकारी वाडा याींचे वकृ्ष लागवड 
व तालकुा कृर्ी लचंकारी वाडा याींचे शेतत े ग् रम .१ लशी २ काम ेरतिशासकीय मींजूरी देऊन 
शेफवर  ेवयात आलेली आ ेत. 
(५) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

वाडा ताल् यातील (जज.पन ालघर) ि्डूस ग्रामपन ांचायतीम ये मोयया 
 प्रमाणात अनधधिृतपन णे बाांधिाम ेहोत असल् याबाबत 

  

(१२)  १३१०५ (०८-०४-२०१५).   श्री.ग्पन ेश म् हात्रात े (मभवांडी पन ूवय) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) वाडा तालुक् यातील (श्ज.पालघर) कुडूस ग्रामपींचायतीमध् ये मोठ्या रतिमाणात लनचंकृतपणे 
बाींंकामे  ोत लस याच ेमा े फेरुववुारी, २०१५ च् या सुमारास ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) लस यास, या लनचंकृतपण ेबाींंकामाींवर तसचे बाींं काम करणा-याींवर कोणती कारवा  
केली आ े वा कर यात येत आ े, 
(३) लद्याप कारवा  केली नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१)  ोय  े खरे आ े. 
(२) वाडा तालुक्यातील कुडूस ग्रामपींचायत काययके्षत्रात गुणाींकानुसार त  मजला लचंक दोन 
मजले इतक्या बाींंकामाला परवानगी लसून १६ व्यावसानयकाींनी त्याच े उलींघन करुन एक 
लचंक मजयाचे लनचंकृत बाींं काम केलेले आ े. याबाबत सींबींचंताींना म ाराषर ग्रामपींचायत 
लचंननयम १९५८ कलम ५२ (५) (ब) नुसार नो्ीस बजाववयात आया  ोत्या. परींतु ववह त 
मुदतीत ग्रामपींचायत कुडूस माफय त काययवा ी न ाायान े म ाराषर ग्रामपींचायत लचंननयम 
१९५८ कलम ३९ (१) लन्वये सरपींच, उपसरपींच व सदस्य याींचेवर कारवा  सुरु करयात आली 
आ े. तसेच ग्राम ववकास लचंकारी याींचेवर कतयव्यात कसूर केयाबाबत म ाराषर श्ज ा 
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पकरर्द श्ज ा सेवा (्शस्त व लवपल) ननयम १९६४ लन्वये श्ज ा पकरर्द, पालघर माफय त 
कारवा  सुरु केली आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

अन्सूधचत जाती ववद्यार्थयाांच्या मरॅीिेत्तर मशष्ट्यवतृ्ती योजनेच ेदर लागू िरणेबाबत 
  

(१३)  १३११९ (९-४-२०१५).   ि्मारी प्रणणती मशांदे (सोलापन ूर शहर मय) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) लनसुूचचत जाती ववद्यार्थयाचं्या मॅरीकेत्तर ्शषयवतृ्ती योजनेच्या ंतीवर राज्यातील 
ववजारज, इ.मा.व व वव.मा.रति. ववद्यार्थयांना मॅरीकेत्तर ्शषयवतृ्ती योजनेचा लार ्म ावा 
यासा म मागणी करयात आली लसून ववजामज, इमाव, ववमारति ववद्यार्थयांना ्शषयवतृ्तीचा 
लार देयाच ेशासनाच ेंोरण आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या ्शषयवतृ्ती योजनेच े दर लागू करणेबाबत ववजारज, इमाव, व ववमारति 
कयाण सींचालनालयाने हदनाींक १९ माचय, २०१३ रोजी मा.सचचव, सामाश्जक न्याय व ववशेर् 
स ा्य ववराग याींना ननवेदन हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) लसयास, याबाबत राज्य शासनाने कोणती काययवा ी केली आ े वा येत आ े, 
(४)  नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत, व उक्त योजनेबाबत सद्य:श्स्थतीत शासनाच े
ननश्चचत ंोरण काय आ े ? 
  
श्री. राजि्मार बडोले (१४-७-२०१५) : (१) लनुसूचचत जातीतील ववद्यार्थ यांककरता सुरु लसले या 
मॅरीकोत् तर ्शष यवतृ् ती योजनेच् या ंतीवर ववजारज व ववमारति रतिवगायतील ववद्यार्थ यांककरता 
्शष यवतृ् ती योजना राज् यात सुरु कर यात आली आ े. तसेच इमाव रतिवगायतील ववद्यार्थ यांना 
कें द्र शासनाची मॅहरकोत् तर ्शष यवतृ् ती योजना राज् य शासनान ेसन २००३ पासून लागू केली 
आ े. 
(२) इतर मागासवगीय ववद्यार्थ यांना मॅहरकोत् तर ्शष यवतृ् ती योजनेंतगयत सुंाकरत दर लागू 
करणेबाबत सींचालक, ववजारज, इमाव व ववमारति क याण सींचालनालय, पुणे याींनी हद. 
२५३.२०१३ रोजी ननवेदन हदले आ े. 
(३) मॅरीकोत् तर ्शष यवतृ् तीमध् ये लनुसूचचत जातीच् या ववद्यार्थ यांककरता हद. ३१.१२.२०१० रोजी 
कें द्र शासनाने केले या सुंारणेरतिमाणे राज् यात शासन ननणयय हद. ०२.०८.२०११ लन् वये सुंारीत 
योजना लागू केली आ े. तसेच इमाव मॅहरकोत् तर ्शष यवतृ् ती योजनेंतगयत कें द्र शासनान े हद. 
११.०८.२०११ च् या पत्रान् वये सुंारणा के या आ ेत. 
        त् यानुसार लनुसूचचत जातीच् या ंतीवर ववजारज, ववमारति रतिवगायतील ववद्यार्थ यांना 
्शष यवतृ् ती योजना व कें द्र पुरस् कृत इमाव मॅहरकोत् तर ्शष यवतृ् ती योजनेंतगयत सदर सुंारणा 
लागू कर याची बाब शासनाच् या ववचारांीन आ े. 
(४) रतिच न उद्भवत ना ी. 

___________ 
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भूम (जज.उस् मानाबाद) येथील एमआयडीसी मधील प् लॉट वाटपन ाच ेिाम प्रलांतबत असल्याबाबत 
  

(१४)  १३१२३ (१०-०४-२०१५).   श्री.राह्ल मोटे (पन राांडा) :   सन्माननीय उद्योग मांत्राती पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रूम (श्ज.उस् मानाबाद) येथील एमआयडीसी मंील प् लॉ् वा्पाचे काम रतिलींत्रबत आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) लस यास, रतिलींत्रबत प् लॉ्च े वा्प करणेबाबत शासनाने कोणती काययवा ी केली वा 
कर यात येत आ े, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सभ्ाि देसाह (२२-०६-२०१५) : (१) रूम औद्योचगक के्षत्रामध्ये औद्योचगक रूखींडासा म 
मागणी रतिाप्त ाालेला एक ी रतिस्ताव रतिलींत्रबत ना ी. तथावप, व्यापारी रूखींडाची मागणी लसलेले 
२२ रतिस्ताव सध्या रतिलींत्रबत आ ेत. 
(२) रूम औद्योचगक के्षत्रातील रूखींडासा म रतिाप्त ाालेले लजय  े सदर औद्योचगक के्षत्रात 
उपलब्ं लसलेया के्षत्रापेक्षा जादा के्षत्राचे लसयामु े व्यापारी रूखींडाचे वा्प ननववदा 
पध्दतीने करयाचा ननणयय म ामींड ाने घेतला लसून त्यारतिमाण ेकाययवा ी करयात येत आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

भूम, वाशी आणण पन राांडा ताल् यातील (जज.उस् मानाबाद)  
महाराष्ट् र ग्रामीण रोजगार हमी योजननेच्या िामाबाबत 

  

(१५)  १३१२७ (०८-०४-२०१५).   श्री.राह्ल मोटे (पन राांडा), श्री.राणाजगजीतमसांह पन ाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) रूम, वाशी आणण पराींडा तालुक् यात (श्ज.उस् मानाबाद) एका वे ी म ाराष र ग्रामीण रोजगार 
 मीची केव  ५ काम ेदे यात येतात,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, त् याची कारणे काय आ ेत, 
(३) तसेच एकाच वे ी रतित्येक तालुक् यातील १० गावाींना रोजगार  मी योजनेची कामे दे याची 
स् थाननक लोकरतिनतननंीींनी मागणी आ े,  े खरे आ े काय, 
(४) लस यास, उक् त मागणीच् या लनुर्ींगान ेशासनान ेकोणती काययवा ी केली वा कर यात येत 
आ े ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(२६-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(३) व (४)  े लींशत: खरे आ े. 
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रो यो कामाबाबतची ल् ्शचथल करणेबाबत हदनाींक २ फेरुववुारी, २०१५ च्या 
पत्रान्वये मागणी करयात आली आ े. यासींदरायत म ात्मा गाींंी नरेगा लींतगयत ५ लपुणय 
कामाच्या ल्ीबाबत हदनाींक १२ माचय, २०१५ च्या पत्रान्वये सुंाकरत सुचना देयात आया 
आ ेत. 

___________ 
नागपन ूर शहरातील रस् त् याांच् या डाांबरीिरणाचे िाम स्ग् िर याबाबत 

  

(१६)  १३१३६ (०७-०४-२०१५).   श्री.िृष्ट्णा  ोपन ड े (नागपन ूर पन ूवय) :   सन्माननीय म्ख्यमांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपूर श रातील लनके रस् त् याींच् या दरुुस् तीचा रतिस् ताव तयार लसुन त् या रस् त् याींच् या 
डाींबरीकरणाच ेकाम सुरु कर यात आले नस याबाबतची बाब हदनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी 
ननदशयनास आलेली,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर रतिस् तावाच् या ननववदा काढ यात आ या परींतु रतित् यक्षात मात्र दरुुस् तीच े
काम सुरु कर यात आले ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, सदर रस् त् याींच् या दरुुस् तीकरीता कोणती काययवा ी कर यात येणार आ े वा येत 
आ े, 
(४) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०६-२०१५) : (१) व (२)  े खरे ना ी. 
(३) व (४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
म्ांबह महानगर प्रदेशातील जलप्रदि्ण मोयया प्रमाणावर होत असल्याबाबत 

  

(१७)  १३२१९ (०८-०४-२०१५).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल) :   सन्माननीय वने 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) समुद्र ककना-यास  खाडी लगतच् या पाणथ  जागाींमध् ये हदवसेंहदवस वाढत लसलेले रतिदरु्ण 
तसेच मुींब  म ानगर रतिदेशातील जलरतिदरु्ण मोठ्या रतिमाणावर  ोत लसलेली ााडाींची कत् तल 
आणण खारफु्ीींची तोड लशा ववववं कारणाींम ेु पाणथ  जागा नष ्  ोत आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(२) लस यास, पाणथ  ज्मनी नष ् ाा याने पाणपक्षाींना मो ा ंोका ननमायण ााला आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, ननसगायचे रक्षण कर याककरता शासनाने कोणती  ोस रु्मका घेतली आ े वा 
घेणार आ ेत ? 
 

श्री. स्धीर म्नगांटीवार (१३-०७-२०१५) : (१)  े लींशत: खरे आ े. समुद्र ककनारी लसणाऱ्या 
मुींब ,  ाणे पकरसरातील काींद वनातील पाणथ  जागेमध्ये तसेच काींद वनाच्या व्यनतकरक्त 
लसणाऱ्या पाणस्थ  जागेमध्ये का ी रतिमाणात रराव करुन पाणथ  नष्  ोत लसयाच े
हदसून आले आ े. 
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(२) काींदव वनातील पाणथ  जागेमध्ये ववववं रतिकारचे रतिाणी व पक्षी याींचा लचंवास लसतो, 
लशा पाणथ  जागा नष् ाायाने त्याींच ेलचंवासावर रतिनतकूल पकरणाम  ोतो. 
(३) १. शासकीय ज्मनीवरील काींद वन के्षत्र “राखीव वन”े म् णून घोवर्त करयात आलेले 
आ े. सदर के्षत्रात लनचंकृत रराव, चोर्ी वकृ्षतोड करयाववरुध्द वन लचंननयम, १९२७ 
लींतगयत कायदेशीर काययवा ी करयात येत आ े. 
२. खाजगी ज्मनीवरील काींद वन के्षत्रात  ोणाऱ्या काींद वनाचे ऱ् ास बाबत पयायवरण सींरक्षण 
लचंननयम लींतगयत सक्षम रतिाचंकरणामाफय त कायदेशीर काययवा ी करयात येत आ े. 
३. राज्यातील पाणथ  स्थ ाचे सींवंयन व सींरक्षण करयाककरता मुख्य सचचव, म ाराषर राज्य 
याींच ेलध्यक्षतेखाली स्मती स्थापन करयात आली आ े. सदर स्मतीन ेपाणथ  जागाींच्या 
सींरक्षणासा म आवचयक उपाययोजना करयासा म सींबींचंत यींत्रणाींना ननदेश हदले आ े. 
४.  ाण ेखाडी के्षत्राच ेजववववववंतेच्या दृष्ीने म त्त्व लक्षात घेता सदर के्षत्रात एकूण १६.९० 
चौ.कक.मी. के्षत्रावर  ाणे खाडी फ्ले्मींगो लरयारय घोवर्त करयाबाबत काययवा ी सुरु आ े. 

___________ 
 

राज् यातील सवय ताल् याच् या हििाणी असलेल् या ग्रामपन ांचायतीना  
नगर पन ररिद किां वा नगर पन ांचायतीचा दजाय देयाबाबत 

  

(१८)  १३२४२ (०७-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापन ूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील सवय तालुक् याच् या ह काणी लसले या ग्रामपींचायतीना नगर पकरर्द ककीं वा नगर 
पींचायतीचा दजाय दे याची घोर्णा आघाडी सरकारन े केली  ोती, त् यानुसार का ी ह काणी या 
घोर्णेची लींमलबजावणी सुध् दा  ोत आ े ककीं वा ााली आ े, तथापी औरींगाबाद श्ज ्यातील 
सोयगाींव तालुक् याच् या ग्रामपींचायतीची रतिराग रचना राज् य ननवडणुक आयोगाकडून ननश्चचत 
कर यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, शासनाच् या घोर्णेनुसार सोयगाींव तालुक् याला नगर पींचायतीचा दजाय का दे यात 
आला ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(०२-०७-२०१५) :(१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
     शासनाच्या नगर ववकास ववरागाकडील लचंसूचना रम .एमसीओ २०१४/रति.रम .१५९/नवव-१४, 
हदनाींक ७ माचय, २०१५ नुसार औरींगाबाद श्ज्यातील सोयगाींव या तालुका मुख्यालय 
लसलेया म सूली गावाचे के्षत्र सींरम मण के्षत्र म् णून ववननहदयष् केले आ े आणण या के्षत्राकरीता 
सोयगाींव नगर पींचायत ग मत केली आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
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मौज ेवािडी, (ता.जज.लातूर) येथ ेगाविाणातील जमीन ग्रामपन ांचायतीच् या  
मागणीन्सार स् मशानभूमीस मांजूर िर याबाबत 

  

(१९)  १३२६२ (०४-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े(लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौज े वाकडी, (ता.श्ज.लातूर) येथ े गाव ाणातील जमीन ग्रामपींचायतीच् या मागणीनुसार 
स् मशानरमूीस मींजूर कर याबाबत स् थाननक लोकरतिनतननंीींनी हदनाींक ७ जानेवारी, २०१५ रोजी 
श्ज  ाचंकारी लातूर याींचकेड ेननवदेनाद्वारे मागणी केली आ े, खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर मींजूरीबाबत कोणती काययवा ी कर यात आली आ े वा येत आ े, 
(३) सदर स् मशानारूमीस जमीन मींजूरकरयाबाबत शासनास ककती कालावंी लागणार आ े, 
(४) लद्याप कोणतीच काययवा ी कर यात आली नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. एिनाथराव  डस े (१०-०७-२०१५) : (१) रतिचनांीन ननवेदन आढ ून आले ना ी, तथावप 
सरपींच, ग्रामपींचायत बोडकांवाकडी, ता.श्ज. लातूर याींनी हद.२१.२.२०१४ रोजीच्या ननवेदना 
लन्वये त ्सलदार कायायलयाकड ेस्मशानरू्मककरता मौजे वाकडी येथील ग् नीं १ मंील १ 
 े. गायरान जमीन ्म याबाबत मागणी केली आ े. 
(२) व (३) उक्त गायरान जमीन सावयजननक कामासा म उपयोगात आणयाबाबतच्या 
उपववरागीय लचंकारी, लातूर याींनी श्ज ाचंका-याींना सादर केलेया रतिस्तावावर 
श्ज ाचंकारी, लातूर कायायलयामाफय त पुढील काययवा ी करयात येत आ े. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
 

रेणापन ूर ताल् यातील (जज.लातूर) मौज ेमोरेगाव येथे  
नवीन बॅरेजस उभारणीच ेिामे मांजूर िर याबाबत 

  

(२०)  १३२६७ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
जलसांपन दा मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रेणापूर तालुक् यातील (श्ज.लातूर) मौजे मोरेगाव येथ ेनवीन बरेॅजस उरारणीचे काम ेमींजूर 
कर याबाबत स् थाननक लोकरतिनतननंीींनी मा.मुख् यमींत्री, याींचेकड े हदनाींक २६ नोव्  ेंबर, २०१४ 
रोजी ननवेदनाद्वारे केली  ोती,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर ू बॅरजेसच े कामास ककती ननंी लागणार लसून काम मींजूरीबाबत 
शासनस् तरावर कोणती काययवा ी कर यात आली आ े वा येत आ े, 
(३) लद्याप कोणतीच काययवा ी कर यात आली नस यास ववलींबाची सवयसांारण कारणे काय 
आ ेत ? 
 

श्री. धगरीि महाजन (३०-०६-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
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लातूर जजल् ्यातील माांजरा डा या िाल यावर मौजे पन ोहरेगाव,  
ता. रेणापन ूर येथ ेगाडीरस् ता व पन ूल बाांधिामबाबत 

  

(२१)  १३२७२ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
जलसांपन दा मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) लातूर श्ज ्यातील माींजरा डाव् या कालव् यावर मौजे पो रेगाव, ता. रेणापूर येथे गाडीरस् ता 
व पूल बाींंकाम करणे, मौजे ्सींं दगाव-बारेगाव (दजी) ता.रेणापूर च् या ्शवरस् त् यावर गाडी 
रस् ता व पूल बाींंकाम करणे तसचे सा  बॅरेज बुडीत के्षत्रात आरजखेडा-रेणापूर ग्रामीण रस् ता 
व पूल बाींंकाम कर याबाबत ग्रामपींचायत व शतेकरी बाींंवानी लनुरम मे हद. २५.२.२०११ रोजी, 
२२.७.२०१४ रोजी व २८.१०.२०१३ रोजी काययकारी ल्रयींता, ननम् न तेरणा कालवा ववराग रम .२ 
लातूर याींचेकड ेननवेदनाद्वारे मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर कामे मींजूरीबाबत कोणती काययवा ी कर यात आली आ े, 
(३) लस यास, सदर कामाींना मींजूरी देऊन कामाींना ननंी मींजूरीबाबत शासनस् तरावर कोणती 
काययवा ी कर यात आली आ े वा येत आ े, लस यास, याकामी शासनास ककती कालावंी 
लागणार आ े, 
(४) लद्याप, कोणतीच काययवा ी कर यात आली नस यास त् याची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. धगरीि महाजन (०१-०७-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सदर कामाींचा रतिस्ताव के्षत्रत्रय स्तरावर तपासणींीन आ े. 
(३) माींजरा रतिकपाकरीता सन २०१५-१६ या आचथयक वर्ायत रु.३१५.००४ लक्ष ची तरतूद आ े. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
औसा (जज.लातूर) ताल् यातील ग्रामपन ांचायत िमयचा-याांच्या थिीत वतेन व इतर माग याबाबत 
  

(२२)  १३२७४ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औसा, (श्ज.लातूर) तालुक् यातील ग्रामपींचायत कमयचा-याींनी थकीत वतेन व इतर 
माग यासा म पींचायत स्मती औसा कायायलयासमोर हदनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी उपोर्ण 
करुन माग याच े ननवेदन ग्ववकास लचंकारी पीं.स.औसा याींचकेड े हदले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) लस यास, ग्रामपींचायत कमयचा-याींच्या रतिलींत्रबत थकीत वेतन व इतर माग या मींजूरीबाबत 
शासनाने कोणती काययवा ी केली आ े वा कर यात येत आ े, 
(३) लद्याप, याबाबत कोणतीच काययवा ी कर यात आली नस यास, ववलींबाची कारणे काय 
आ ेत ? 
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श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(२०-०६-२०१५) : (१)  े खरे आ े. 
(२) याबाबत उद्योग, ऊजाय व कामगार ववराग शासन लचंसूचना हदनाींक ०७ ऑगस््, २०१३ 
नुसार ग्रामपींचायत कमयचारी ककमान वेतन दर ननश्चचत करयात आला लसनू सदर दरारतिमाणे 
लनुदान देयात सवय ग्रामपींचायतीींना मुख्य काययकारी लचंकारी, श्ज ा पकरर्द माफय त हदनाींक 
३०.१०.२०१३ च्या पत्रानुसार क ववयात आले आ े. तसचे शासन ननणयय हदनाींक ०४ माचय, 
२०१४ नुसार ग्रामपींचायत कमयचारी ककमान वेतन शासन लनुदानात वाढ ााली लसून सदर 
वाढ हदनाींक ०१ एवरतिल, २०१४ पासून लागु करयात आली आ े. इतर मागयाबाबत काययवा ी 
सुरु आ े. तसेच पींचायत स्मती औसा माफय त ककमान वेतनासा म वे ोव ेी रतिाप्त ाालेले 
लनुदान माचय, २०१५ पयतं ववतकरत करयात आले आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

भोिरांबा, (ता.रेणापन ूर) येथील अांतगयत मसमेंट रस् त्याच्या िामाच्या देयिाबाबत 
  

(२३)  १३२७८ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रोकरींबा, (ता.रेणापूर) येथील लींतगयत ्समें् रस् ता काम ग्रा.पीं.रोकरींबा माफय त पूणय ााले 
लसताना ी लद्याप ी सदर कामाचे देयक ग्रामपींचायतीस दे यात आलेली ना ी,  े खरे आ े  
काय, 
(२) लस यास, सदर देयक दे याबाबत ग्ववकास लचंकारी पीं.स.रेणापूर, श्ज.लातूर याींनी 
काययकारी ल्रयींता लातूर याींचेकड े हदनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी पत्राव् दारे मागणी केली 
 ोती,  े खरे आ े काय, 
(३) लस यास, सदर देयक रतिलींत्रबत  ेव याची सवयसांारण कारणे कोणती, 
(४) लस यास, सदर देयक दे याबाबत शासनस् तरावर कोणती काययवा ी कर यात आली आ े 
वा येत आ े ? 

श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(२३-०६-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) सदर ननंी  ा सन २०१२-१३ मंील लसयामु े लखचचयत ननंी सन २०१४-१५ मध्ये खचय 
करयास ववत्त ववरागाची मान्यता घेण ेआवचयक लसयाने सदर देयक रतिलींत्रबत  ेवयात 
आले  ोते. 
(४) लनतकरक्त मुख्य काययकारी लचंकारी, श्ज.प. लातूर याींचकेडून सन २०१२-१३ मंील 
लखचचयत ननंी सन २०१४-१५ मध्ये खचय करयास परवानगी ्म णेबाबतचा हदनाींक 
९/०१/२०१५ चा रतिस्ताव शासनास रतिाप्त ााला  ोता. त्यानुर्ींगान ेववत्त ववरागास सदर रतिस्ताव 
सादर करयात आला  ोता. तथावप, ववत्त ववरागान े सदर ननंी खचय करयास परवानगी 
नाकारली लसून सदर ननंी कोर्ागारात जमा करयाच ेआदेश हदले आ ेत. 

___________ 
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लातूर जजल् ्यात मटिा, ज्गार आदी  
अवैध धांदे मोयया प्रमाणावर वाढल् याबाबत 

 

(२४)  १३२८१ (०७-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
म्ख्यमांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातूर श्ज ्यात म्का, जुगार आदी लववं ंींदे मोठ्या रतिमाणावर वाढ याचे मा े 
जानेवारी, २०१५ च् या सुमारास ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर रतिकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(३) लस यास, चौकशीत काय ननष पन् न ााले व सींबींचंत दोर्ीींवर कोणती कारवा  
कर यात आली वा येत आ े, 
(४) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) ना ी. 
     तथावप चोरुन लपून चालणा-या लववं ंींद्यासींदरायत खालील रतिमाण ेकारवा  करयात 
आली आ े. 
     सन २०१४ मध्ये लववं  म्का व जुगार सदराखाली एकूण ३७५ गुन््यात ९८५ आरोपीींना 
ल्क करुन रु.३२२३७१५ं- चा मदेु्दमाल  स्तगत करयात आला आ े. सन २०१५ मध्ये मा े 
माचय लखेर याच सदराखाली १०१ रतिकरणात १५७ आरोपीींना ल्क करुन रु.१६२०१६१ं- चा 
मुदे्दमाल  स्तगत करयात आला आ े. 
     सन २०१४ मध्ये लववं  दारुबींदी सदराखाली १४२७ गुन््यात १४८४ आरोपीींना ल्क करुन 
रु.३३५८५२९ चा मुदे्दमाल  स्तगत करयात आला सन २०१५ मध्ये मा े माचय लखेर याच 
सदराखाली एकूण २६२ रतिकरणात २४१ आरोपीींना ल्क करुन रु.८७८१७१ चा मुदे्दमाल  स्तगत 
करयात आला आ े. 
     सन २०१४ मध्ये लववं  रतिवासी वा तुकीसींदरायत ५०३३ गुन््यात रु.४३३०३००ं- दींड वसूल 
करयात आला आ े. सन २०१५ मध्ये मा े माचय लखेर याच सदराखाली १०५६ रतिकरणात 
रु.९०५०००ं- दींड वसलू करयात आला आ े. 
(२) व (३)  ोय, चोरुन लपून सुरु लसले या लववं  ंींद्या ववरोंात व गुन््यातील आरोपी 
ववरोंात उक्त रतिमाण ेकारवा  करयात आलेली आ े. सदर लववं ंींद्या ववरोंात कारवा  
करयास ननषका जीपणा के याबाबत १ पोलीस लचंकारी व ४ पोलीस कमयचा-याींना करणे 
दाखवा नो्ीस जारी करयात आया आ ेत. 
(४) ववलींब ाालेला ना ी. 

___________ 
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औसा (जज.लातूर) ताल्यातील अनेि ग्रामपन ांचायतीचे  
अधधग्रहण मांज्रीच ेअजय प्रलांतबत असल्याबाबत 

  

(२५)  १३२९७ (०८-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पाणी ी्ंचा  ननवारणासा म लचंग्र णाची मागणी ग्रामपींचायतीन ेकेयास प ाणी करून २४ 
तासात लचंग्र ण मींजूर करयाच ेशासनाच ेआदेश लसताना ी औसा (श्ज.लातूर) तालुक्यातील 
लनेक ग्रामपींचायतीचे लचंग्र ण मींजुरीच े लजय पींचायत स्मती औसा, त ्सल कायायलय, 
औसा, श्ज.लातूर याींचेकड े रतिलींत्रबत लसयाची बाब हदनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदशयनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, सदर रतिकरणी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
(३) लसयास, चौकशीत काय आढ ून आले व सींबींचंत दोर्ीवर कोणती काययवा ी करयात 
आली आ े वा येत आ े, 
(४) लद्याप, कोणतीच काययवा ी करयात आली नसयास, ववलींबाची सवयसांारण कारणे काय 
आ ेत ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
     पाणी ी्ंचा  ननवारणासा म लचंग्र णाची मागणी ग्रामपींचायतीन े केयास के्षत्रीय 
लचंकारी याींचा ल वाल घेऊन व मा.श्ज ाचंकारी, श्ज.लातूर याींच्या आदेशानसुार ग् ववकास 
लचंकारी व त ्सलदार याींचमेाफय त सींयुक्त पा णी करुन औसा श्ज.लातूर तालुक्यातील 
ग्रामपींचायतीचे लचंग्र ण मींजूरीचे आदेश ननमय् मत करयात आले आ ेत. नवीन रतिाप्त 
रतिस्तावाच ेआदेश ननगय् मत करयात येत आ ेत. 
(२) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(३) रतिचन उद्भवत  ना ी. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

औसा शहरातील एमआयडीसीसािद जममनी हदलेल्या शेतिऱयाांना  
शेतीला जायासािद पन याययी रस्ता नसल्याबाबत 

  

(२६)  १३३०३ (१०-०४-२०१५).   श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औसा श रालगत लसलेया एमआयडीसीसा म ज्मनी हदलेया शेतकऱ्याींनी शतेीला 
जायासा म २० वर्ायपासून पयाययी रस्ता नसयाची बाब हदनाींक १६ ेडसेंबर, २०१४ च्या 
सुमारास ननदशयनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) लसयास, सदर रतिकरणी शासनान ेचौकशी केली आ े काय, व त्यात काय आढ ून आले 
तसेच सींबींचंत शेतक-याींना शेतीला जायासा म रस्ता देयाबाबत कोणती काययवा ी करयात 
आली आ े वा येत आ े, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. स्भाि देसाह (२२-०६-२०१५) : (१) शेतकऱ्याींनी शेतीला जायासा म रस्ता सोडयासींबींंी 
श्ज ाचंकारी, लातूर याींना ववनींती लजय केलेला आ े. 
(२) शेतकऱ्याींनी रूखींड रम . सी-४४ मंून रस्ता सोडयासा म ववनींती केली लसयामु े त्याींची 
ववनींती मान्य करयात आली आ े. 
     तथावप, रूखींड रम . सी-९ व सी-४० मंून रस्ता सोडयाची ववनींती  ी Plotting ंारकाींनी 
केलेली लसयामु े त्याींची ववनींती लमान्य करयात आली आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
ममरा-भाईंदर (जज.िाणे) शहरात आहदवासी ववद्यार्थ याांसािद शासिीय वसततगहृ बाांधयाबाबत 

  

(२७)  १३३१० (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रतापन  सरनाहि (ओवळा माजजवडा), श्री.अशोि पन ाटील 
(भाांडूपन  पन जश्चम) :   सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :-  

(१) ्मरा-राईंदर (श्ज. ाणे) श रात आहदवासी ववद्यार्थ यांसा म शासकीय वसनतग ृात इमारत 
बींंायाच ेकाम लथयसींक पात समाववष ् ााले आ े काय, 
(२) लस यास, सदर कामासा म ककती आचथयक तरतूद कर यात आली आ े, 
(३) सदर वसनतग ृाच् या कामाची सद्यःश्स्थती काय आ े व  े काम े केव्  ा पूणय करयात 
येणार आ े ? 
 

श्री. ववष्ट् ण् सवरा (०६-०६-२०१५) : (१) ्मरा - राईंदर (श्ज. ाणे) येथील वसनतग ृ इमारतीच्या 
लींदाजपत्रकाची ककीं मत रु ५.०० को्ी पेक्षा लचंक लसयान े सदर लींदाजपत्रक सचचव 
स्मतीच्या मान्यतलेरावी सदर काम लथयसींकपीय लचंवेशन, २०१५ मध्ये लथयसींकपात 
समाववष् करयात आलेले ना ी. 
     तथावप, सदर कामास सचचव स्मतीच्या हदनाींक १३ माचय, २०१५ रोजीच्या बव कीत 
मान्यता देयात आलेली लसयाने ववंीमींड ाच्या सन २०१५ च्या श्व्दतीय (पावसा ी) 
लचंवेशनात सदर कामाचा समावेश लथयसींकपात करयाबाबत आवचयक काययवा ी करयात 
ये ल. 
(२) रतिस्तुत बाींंकाम मागणी रम .्ी-६ वसनतग ृ बाींंणे, (४२२५, १०९२) या लेखा्शर्ायतगयत 
उपलब्ं तरतूदीमंून करयात येणार आ े. 
(३) सदर कामाचा समावेश लथयसींकपात ाालेला नसयान े वसनतग ृाचे इमारत बाींंकाम 
लद्याप सुरु ाालेले ना ी. 

___________ 



वव.स. ४७ (22) 

रत् नाधगरी जजल् ्यातील सांगमेश् वर ताल् यातील पन ययटनस् थळाांच्या  
वविासािड ेदल्यक्ष होत असल् याबाबत 

  

(२८)  १३३२० (०८-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापन ूर), श्री.सदानांद चहाण (धचपन ळूण) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) रत् नाचगरी श्ज ्यातील सींगमेच वर तालुक् यात सींगमेच वर मींहदर, सोमेच वर मींहदर, 
सुययनारायण मींहदर, का रवरव मींहदर, ज्ञानवापी तीथयकुीं ड, शींकराची सात देवस् थान े
दववरुखजव च् या पा्गाींव येथील री.ी.साींब मींहदर, मालेच वराची वंु लसलेली साखरप् यातील 
चगरीजा देवीच े मींहदर लशी ववववं स् थ े लसून पयय् नस् थ ाींचा मो ा खश्जना लसताींना ी 
ववकासाच् यादृष ्ीन ेदलुयक्ष  ोत लस याच ेनुकतेच मा े जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त् या सुमारास 
ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, याबाबत शासनान ेकोणती काययवा ी केली वा कर यात येत आ े, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१) लींशत: खरे आ े. 
सींगमेचवर तालुक्यातीन कसबा पकरसरातील सींगमेचवर मींहदर, सुययनारायण मींहदर, का रवरव 
मींहदर ज्ञानवापी तीथयकुीं ड याींना “क” वगय पयय् न स्थ ाचा दजाय हदलेला आ े. सदर ह काणी 
“क” वगय पयय् नस्थ  ववकास योजनेतून सन २००८-०९ मध्ये रु. ३५.२१ लक्ष, सन २००९-१० 
मध्ये रु.५.६९ लक्ष, सन २०१०-११ मध्ये रु. ६.८५ लक्ष व सन २०१४-१५ मध्ये रु. ८.५१ लक्ष 
एवढया ननंीची काम ेकरयात आली आ ेत. परींत ुशींकराची सात देवस्थान,े पा्गाींव येथील 
साींब मींहदर, चगरीजा देवीच े मींहदर या मींहदरास “क” वगय तीथयके्षत्राचा ककीं वा पयय् नाचा दजाय 
हदलेला ना ी. 
(२) सींगमेचवर तालुक्यातील कसबा पकरसरातील सींगमेचवर मींहदर, सुययनारायण मींदकर, का रवरव 
मींहदर ज्ञानवापी तीथयकुीं ड याींना “क” वगय पयय् न स्थ ाचा दजाय हदलेला लसयाने सदर ह काणी 
राववकाींसा मंपयय् काींसा म कोणत्या सुववंा देणे आवचयक आ े याची आढावा घेऊन, सदर 
सुववंाींकरीता आवचयक तो ननंी उपलब्ं करुन घेयासा म, रतिस्ताव श्ज ा ननयोजन 
स्मतीसमोर सादर करयाबाबत श्ज ा पकरर्द, रत्नाचगरी याींना क ववयात आले आ े. 
     तसेच शींकराची सात देवस्थाने, पा्गाींव येथील साींब मींहदर, चगरीजा देवीच ेमींहदर या 
देवस्थानास शासन ननणयय हदनाींक १६ नोव् ेंबर २०१२ नुसार “क” वगय दजाय देयाबाबत ककीं वा 
“क” वगय पयय् नाचा दजाय व सुववंाींसा म ननंी उपलब्ं करुन देयासा म आवचयक तो रतिस्ताव 
श्ज ा ननयोजन स्मतीसमोर सादर करयाबाबत श्ज ा पकरर्द, रत्नाचगरी याींना क ववयात 
आले आ े. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
 
 



वव.स. ४७ (23) 

धरणगाव (जज.जळगाव) शहरवामसयाांना अपन ्ऱ या व अश् द पन ाणी पन ्रविा होत असल् याबाबत 
  

(२९)  १३३२२ (०७-०४-२०१५).   श्री.ग्लाबराव पन ाटील (जळगाव ग्रामीण) :   सन्माननीय 
म्ख्यमांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ंरणगाव (श्ज.ज गाव) श रवा्सयाींना लपुऱ् या व लशुध् द पाणी पुरव ा  ोत लस याच् या 
ननर्ेंाथय जनतेन े हदनाींक २६ जानेवारी, २०१५ नगरपा्लका कायायलयावर मोचाय काढून मुख् य 
लचंकाऱ् याींना ननवेदन हदले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, श रात पुरेसा व शुध् दपाणी पुरव ा कर यासा म कोणती उपाययोजना करयात 
आली वा येत आ े, 
(३) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) व (३) ंरणगाींव श राचा वपयाचा पाणी पुरव ा  ा तापी नदी पात्रातनू  ोत लसयाने 
श रात जलशुश्ध्दकरण कें द्र ना ी. त्यामु े जलकुीं रात सा ववयात येणाऱ्या पायामध्ये 
्ी.सी.एल. पावडर ्ाकून जलशुश्ध्दकरण करुन पाणी पुरव ा करयात येत आ े. तसेच नववन 
जलशुश्ध्दकरण कें द्रासा म नगरोत्थान योजने लींतगयतचा रतिस्ताव नगरपा्लका रतिशासन 
याींच्याकड ेसादर केला आ े. 

___________ 
  

मरािद डबेवाल् याांना म्ांबह शहर वा उपन नगरात म् हाडाची  
पन रवडणारी घरे उपन लब् ध िग्न देयाबाबत 

  

(३०)  १३३२६ (०७-०४-२०१५).   श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृतनमायण मांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब  श रात गेली १२५ वर्े वींशपरींपरेने डबे पो ाचवव याचा व् यवसाय करणारे मरा म 
डबेवा याींना मुींब  श र वा उपनगरात म्  ाडाची परवडणारी घरे उपलब् ं   ो यासा मचा रतिस् ताव 
शासनाच् या ववचाराचंन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, तदनुर्ींगाने ननणययात् मक काययवा ीसा मची सद्यःश्स्थती काय आ े, 
(३) लद्याप ननणयय ााला नस यास याबाबत शासनाची रू्मका आ े ? 

श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) मुींब  श र व उपनगरात 
सवयसामान् याींनासा म परवडणारी घरे बाींं यासा म म्  ाडाकड े पुरेशी ज्मन उपलब् ं  ना ी. 
पकरणामी ववशेर् घ्काींकरीता घरे बाींं  याची योजना राबववण ेशक् य  ोत ना ी. त् यामु े तशी 
योजना लथवा रतिस् ताव ववचारांीन ना ी. 

___________ 
  
 
 



वव.स. ४७ (24) 

नामशि शहरासह इतर जजल् ्याच्या औद्योधगि वसाहतीत य्तनट बांद पन डले असल्याबाबत 
  

(३१)  १३३३० (१०-०४-२०१५).   श्री.योगेश (बापन ू) घोलपन  (देवळाली) :   सन्माननीय उद्योग 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ना्शक श रास  श्ज ्यातील औद्योचगक वसा तीत ७,६०३ युनन् सुरु  ोत ेतथावप आज 
रतित् यक्षात ४,१९३ युनन् सुरु लसनू २,०९२ युनन् बींद पडले लस याचे मा े जानेवारी, २०१५ 
मध् ये ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, एकीकड ेजागा नस यामु े ना्शकला उद्योग येत ना ी तथावप उपरोक् त बींद 
पडले या उद्योगामु े शकेडो एकर ज्मन पडून आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या रतिकरणी शासनान े चौकशी केली आ े काय तसचे उक् त उद्योग बींद 
पड याची कारणे काय आ ेत व त ेसुरु कर याबाबत कोणती उपाययोजना के या आ ेत, 
(४)  नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत व याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आ े ? 
  
श्री. स्भाि देसाह (११-०६-२०१५) : (१) लींशत: खरे आ े. 
     सन २००८ च्या लघु उद्योगाींच्या चौर्थया रतिगणनेच्या सवेक्षणानुसार ना्शक श्ज्यात 
मा े माचय-२००७ लखेर नोंदणीकृत लसलेया ७६०३ घ्काींपवकी बींद लसलेया घ्काींची सींख्या 
सुमारे २०९२ इतकी  ोती माचय-२०१५ लखेर एकूण १७३२४ स्थावपत घ्क आ ेत. 
(२) लींशत: खरे आ े. 
     ना्शक श्ज्यात म ाराषर औद्योचगक ववकास म ामींड ाच्या औद्योचगक के्षत्रामध्ये 
सद्य:श्स्थतीत नवीन रखुींड वा्पास उपलब्ं ना ी. बींद पडले या व ववक्सत न केलेले रखुींड 
म ाराषर औद्योचगक ववकास म ामींड ामाफय त पींचनामा करुन ना्शक श्ज्यामध्ये एकूण ७५ 
रुखींड परत घेतलेले आ े. परत घेतलेया रुखींडाच ेएकूण के्षत्र ८.१०  े. आ े. तसेच उवयकरत 
मोक े व बींद पडलेले रुखींड परत घेयाची काययवा ी म ामींड ामाफय त सुरु आ े. 
(३) सन २००८ साली केलेया लघ ु उद्योगाींच्या चौर्थया रतिगणने दरम्यान उद्योग बींद 
लसयाची सवयसांारण करणे खालील रतिमाण ेआ ेत. 

 १) उत्पादनास मागणी कमी लसणे 
 २) खे त्या राींडवलाची कमतरता 
 ३) व्यवस्थापनातील लडचणी 
 ४) कामगाराींच्या समस्या 
 ५) कच्च्या मालाची लनुपलब्ंता इ. 

     राज्यात नवीन उद्योग यावते व उद्योग घ्क बींद पडू नये यासा म म ाराषर शासनाने 
औद्योचगक ंोरण २०१३ जा ीर केले लसून त्याची लींमलबजावणी मा े एवरतिल, २०१३ पासून 
सुरु ााली आ े. सदर ंोरणात मागील ंोरणापेक्षा लचंकच्या सोयी सवलतीच्या समावशे 
आ े. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  



वव.स. ४७ (25) 

राज्य शासनाने महसूल वाढववयासािद वेगवेगळ्या ववभागामाफय त आिारल्या  
जाणाऱया दांडाच्या रिमते वाढ िरयाचा तनणययाबाबत 

  

(३२)  १३३४५ (०८-०४-२०१८).   श्री.हसन म्श्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र आ हाड (म्ांरा िळवा), 
श्री.भास्िर जाधव (ग्हागर) : सन्माननीय ववत् त मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने म सलू वाढववयासा म वेगवेगळ्या ववरागामाफय त आकारया जाणाऱ्या 
दींडाच्या रक्कमेत वाढ करयाचा ननणयय शासनान ेघेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या दींडामु े राज्य शासनाला ककती म सूल ्म णार आ े, 
(३) लसयास, दींड घेयाबाबत शासनाने का ी ननयम केले आ ेत काय, 
(४) लसयास, त्याचे स्वरुप काय आ े ? 
  
श्री. स्धीर मन्गांटीवार (२४-०६-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) ववववं लचंननयम व 
ननयमाींतगयत आकारला जाणारा दींड  ा राज्याच्या म सुलाचा मुख्य स्त्रोत नसून दींडाचा मुख्य 
उदे्दश  ा त्या लचंननयमंननयमाींतगयत लनुसरया जाणा-या लननय्मततेस पायबींद घालणे  ा 
आ े. त्यामु े म सूल वाढववयासा म वेगवेगळ्या ववरागामाफय त ववववं लचंननयम व 
ननयमासा म आकारला जाणा-या दींडामध्ये सरसक् वाढ करयाचा ननणयय घेयात आलेला 
ना ी. तथावप, म सूल व वन  ववरागाने म ाराषर करणमूणक शुक लचंननयम व म ाराषर 
मुद्राींक लचंननयम लींतगयत दींडाच्या रकमेत तसेच मुींब  म ानगर के्षत्र पकरव न रतिाचंकरणाने 
तडजोड शुकामध्ये वाढ करणे रतिस्ताववत आ े. 

___________ 
  

सातारा शहरातील पन ालवी चौि त ेपन ायरी पन ािय , गोळीबार मैदान,  
गोडोली या रस् त् याच्या दग््स् तीबाबत 

  

(३३)  १३३६६ (०९-०४-२०१५).   श्री.पन राग अळवणी (ववलेपन ाले) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा श रातील पालवी चौक ते पायरी पाकय , गो ीबार मवदान, गोडोली, श्ज.सातारा या 
रस् त् याचे दरुुस् ती न  ोण,े डाींबरीकरण न करने यामु े तेथील जनतसे मुलरूत सुववंा उपलब् ं  
न ाा याम ेु सतत लपघात  ोऊन नागरीक जखमी  ोत आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) सदर रस् त् याच ेमागणी पींंरा वर्ायपासून दरुुस् ती न के यामु े रु णवाह का, लश्नशामक वा 
सींक्समयी कोणती ी उपाययोजना कर यात येत नस याम ेु लनेकाींना त्रास  ोत स न 
करावा लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लसयास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढ ून आले व 
तदनुसार शासनाने कोणती काययवा ी केली वा करयात येत आ े, 
(४) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  

श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(२२-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
(२)  े खरे ना ी. 
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(३) सातारा तालुक्यातील गोडोली सा  सोसाय्ी रवरवनाथ मींहदर व् ाया गो ीबार मवदान रस्ता 
लसून सदर रस्ता ग्रामीण मागय रम . १८२ आ े. रस्त्याची एकूण लाींबी २.०० कक.मी. लसून 
१.५०० कक.मी. लश्स्तत्वातील लाींबी आ े. डोंगररागामु े ०.५०० कक.मी. लाींबी लश्स्तत्वात ना ी. 
सदर रस्त्यावरच पालवी चौक व पायरी पाकय   े ह काण आ े. रतिचनाींककत रस्त्याच्या ०.३०० 
कक.मी. लाींबीतील दरुुस्तीच ेकाम पूणय करयात आले लसून १.२०० कक.मी. लाींबीतील रस्ता 
दरुुस्तीची कामे रतिगतीत आ ेत. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

चाळीसगाव (जज.जळगाव) ताल् यात ग्रे चोरीला जा याचे प्रमाण वाढल् याबाबत 
  

(३४)  १३३८९ (०७-०४-२०१५).   श्री.उन्मेश पन ाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय म्ख्यमांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  चा ीसगाव (श्ज.ज गाव) तालुक् यात गे या का ी मह न् याींपासून गुरे चोरीस जा याचे 
रतिमाण वाढ याम ेु ग्रामस् थ व शतेकरी रयरीत ााले,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, शेतकरी कष ्क-याींचे पशुंन चोरणा-याींना जरब बसवव यासा म पोलीस 
रतिशासनातफे कोणती कारवा  कर यात आली वा येत आ े, 
(३) नस यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) व (२) गुरे चोरीचे गुन््यात वाढ ाालेली नसनू 
शेतक-याींमध्ये ्रतीचे वातावरण ननमायण ाालेले ना ी. 
     सन २०१४ मध्ये गुन् े चोरीचे १६ गुन् े दाखल लसून ५ गुन् े उघडकीस आणून १३ 
आरोपीींना ल्क केली आ े व त्याींचेकडून रु.१,४०,०००ं- ककीं मतीच ेगुरे  स्तगत करयात आले 
आ ेत. सन २०१५ मध्ये गुन् े चोरीचा १ गुन् ा घडला लसून सदर गुन् ा उघडकीस आणून २ 
आरोपीींना ल्क केली आ े व त्याींचेकडून रु.२२०००ं- ककीं मतीचे गुरे  स्तगत करयात आली 
आ ेत. 
     गुरे चोरीची गुन््याींना रतिनतबींं घालयासा म व गुन् े उघडकीस आणणेसा म रेकॉडय वरील 
गुन् ेगाराची तपासणी करयात येते तसचे त्याींच्या  ालचालीवर लक्ष  ेवयात येते. 
श्ज्यातील पोलीस पा्ील व ग्राम सुरक्षा सदस्य याींची ्म्ीींग घेवून त्याींची जागतृी करयात 
आली आ े. वे ोवे ी श री व ग्रामीण रागात नाकाबींदी व कोंबीग ऑपरेशन राबवून 
सींशयीताींची व वा नाींची तपासणी कर यात येते. 
(३) ववलींब ाालेला ना ी. 

___________ 
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चाळीसगाव ताल् यातील चाळीसगाव - भडगाव रस् त् याचे िाम तनिृष्ट् ट दजायच ेअसल्याबाबत 
  

(३५)  १३३९८ (०८-०४-२०१५).   श्री.उन्मशे पन ाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय सावयजतनि 
बाांधिाम (सावयजतनि उपन क्रम वगळून) मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चा ीसगाव तालुक् यातील चा ीसगाव - रडगाव रस् त् याचे काम सुमार दजायचे सुरु लसून 
दरुाजकाच े बाींं काम ी ननकृष ् दजायच े लसनू खडी व डाींबरीकरणाच े काम देखील 
लींदाजपत्रकारतिमाणे करीत नस याचे हदसून येत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सदर बाींंकामाची सखोल चौकशी कर यात आली आ े काय, 
(३) लस यास, चौकशीनुसार ननकृष ् दजायचे बाींंकाम करणा-याींवर शासन कोणती कारवा  
करणार आ े वा करीत आ े, 
(४) लद्यापपयतं कारवा  केली नस यास त् याची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पन ाटील (१५-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
      चा ीसगाींव -रडगाींव रस् ता रा.मा.रम . १९ वर दरुाजकास  रस् त् याची सुंारणा करणेसा म 
दोन काम े मींजूर लसून रतिगतीपथावर आ ेत. सदर दोन्  ी कामाींतगयत रस् त् याींच े ाालेले 
दरुाजकाचे तसचे खडी व बीबीएमचे काम मींजूर लींदाजपत्रक व ननववदेरतिमाणे कर यात आले 
लसून ताींत्रत्रकदृष ्या यो य दजायचे आ े. उवयकरत काम ननंी उपलब् ं तेनुसार पुणय कर याच े
ननयोजन आ े.  
(२) रतिच न उद्भवत ना ी.  
(३) रतिच न उद्भवत ना ी. 
(४) रतिच न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

चाळीसगाव जजल््यातील जज.पन .शाळाांचा दजाय सध्ारयाबाबत 
  

(३६)  १३४०२ (०८-०४-२०१५).   श्री.उन्मशे पन ाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चा ीसगाव श्ज्यातील श्ज.प.शा ाींचा दजाय सुं ारयासा म शासनाने कोट्यवंी रुपये खचय 
केले लसयाच ेआढ ून आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, ववद्यार्थयांसा म मोफत पाठ्यपुस्तके, मोफत गणवशे, माध्यन्  रोजन योजना 
(शालेय पोर्ण आ ार) राबववले जात लसून ी श्ज.प.शा ेचा दजाय वाढत ना ी,  े खरे आ े 
काय, 
(३) लसयास, सदर रतिकरणी शासन कोणती उपाययोजना करणार आ े, 
(४) नसयास, त्याची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१४-०७-२०१५) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) तालुक्यातील शा ाींचा दजाय ह्कून  ेवयासा म व ववदयार्थयानंा दजेदार ्शक्षणाची सींंी 
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उपलब्ं करुन देयासा म चावडी वाचन काययरम म, शवक्षणणक गुणवत् ता ववकास कृती काययरम म, 
वाचन लेखन काययरम म, ेडजी्ल क्लासरुम, इ-लननगं यासारख े ववववं उपरम म राबववयात 
आलेले आ ेत. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
चाळीसगाांव शहरातील िचरा, डपेन ोपन यांत पन ोहचयासािद ५९ ला  ग्पन ये  ची पन डत असल्याबाबत 
  

(३७)  १३४०३ (०७-०४-२०१५).   श्री.उन्मेश पन ाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय म्ख्यमांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चा ीसगाींव श रातील कचरा, डपेोपयतं पो चयासा म ननवेदनानुसार १५ घीं्ा गाड्याऐवजी 
११ घीं्ा गाड्या व १ रॅक््र माफय त सींकलीत करयासा म ५९ लाख खची पडत आ े, रतित्यक्षात 
मात्र १६ लाख ८०  जार खचय  ोत लसयाचे ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, सदर रतिकरणी शासनामाफय त चौकशी करयात आली आ े काय, 
(३) लसयास, चौकशीनुसार दोर्ी आढ णाऱ्याींवर शासनान े कोणती काययवा ी केली वा 
करयात येत आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ े ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) ना ी. 
(२), (३) व (४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

भडगाांव (जज.जळगाांव) येथील तीन ताल् याांना जोडणाऱया  
धगरणा नदीवरील पन ल्ाच्या दग््स्तीबाबत 

  

(३८)  १३४०९ (२१-६-२०१५).   श्री.किशोर पन ाटील (पन ाचोरा) :   सन्माननीय सावयजतनि 
बाांधिाम (सावयजतनि उपन क्रम वगळून) मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रडगाींव (श्ज.ज ींगाव) येथील तीन तालुक् याींना जोडणारा चगरणा नदीवरील पुलान ेंोक् याची 
पात ी ओलाींडली लसून पुलावरील ्समें्च े क ड े पुणयपणे तु्ले लसून ५७ वर्ीय  ा पलु 
मो या रतिमाणात नादरुुस् त् ा ाा याने वा तूकीस ंोकादायक ााला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, या पुलाच् या कामाचा सावयजननक बाींंकाम ववरागान े सव्  े केला लसून 
त् यासींदरायतील ल वाल तयार केला लसून सदर कामाकरीता ननंी नस याने  े काम रतिलींत्रबत 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आ े काय, चौकशीत काय आढ ून आले व 
तदनुसार सदर पुलाच् या दरुस् तीसा म तातडीन े ननंी उपलब् ं  करुन दे यासा म शासनान े
कोणत् या उपाययोजना के या आ ेत, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत व याबाबतची सद्यःश्स्थती काय आ े ? 
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श्री. चांद्रिाांत पन ाटील (१३-७-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
     पूल चाींग या श्स्थतीत लसनू व ातूकीस सुरक्षक्षत आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) रतिच न उद्भवत ना ी. 
(४) रतिच न उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

मौज े ेडगाांव व मशवणी (ता.भडगाांव, जज.जळगाव) पन ाझरतलावाच्या  
ला ो मलटर पन ायाची गळती होत असल्याबाबत 

  

(३९)  १३४१५ (०८-०४-२०१५).   श्री.किशोर पन ाटील (पन ाचोरा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौजे खेडगाींव व ्शवणी (ता.रडगाींव, श्ज.ज गाव) या दोन् ी ्शवारातील शेतकऱ्याींसा म 
पाारतलाव वरदान  रले लसले तरी या तलावाींच्या ्रींतीला खालच्या रागातून दररोज लाखो 
्ल्र पायाची ग ती  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या तलावाच्या नतुनीकरणास  मजबतुीकरण व खोली वाढववयास पा्बींंारे 
ववरागाकडून सव् ेक्षण केले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लसयास, या कामासा म ्सींचन व पाणीपुरव ा ववरागाने लींदाजपत्रक तयार केले लसनू 
यासा म लद्याप ी ननंी उपलब्ं ााला ना ी  े खरे आ े काय, 
(४) लसयास, या कामासा म ननंी उपलब्ं न  ोयाची कारणे काय आ ेत, व त्यासा म 
तातडीन ेननंी उपलब्ं करून देयासा म कोणत्या उपाययोजना केया आ ेत, 
(५) याबाबतची सद्यश्स्थती काय आ े ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१)  ोय,  े लींशत: खरे आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
     श्ज ा पकरर्द, लघु ्सींचन उपववराग, रडगाव यानी कामाच ेसवेक्षण केले आ े. 
(३), (४) व (५) श्ज ा पकरर्द, लघु ्सींचन उपववराग, रडगाव याींचेकडून लघु ्सींचन ववराग, 
श्ज ा पकरर्द ज गाींव याींचेकड ेलींदाजपत्रक रतिाप्त ाालेले लसनू रतिशासकीय स्तरावर आ े. 
सदर कामाचा जलयुक्त ्शवार ल्रयान-२०१५ लींतगयत समावशे केला आ े. रतिशासकीय  
मान्यतेनींतर पाार तलाव दरुुस्तीसा म श्ज ा पकरर्देच्या स्व:ननंीतून १०% ननंीची तरतूद 
करयात आलेली आ े. 

___________ 
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शासिीय महाववद्यालये, शासिीय आय्वेद महाववद्यालये व शासिीय ग्ग् णालये 
याांचेिररता लागणारे किराणा /स् टेशनरी व इतर वस् त्ांचा पन ्रविा िरताना  

िोणत् याही प्रिारची स् पन धायत् मि तनववदा न िाढल्याबाबत 
  

(४०)  १३४२३ (०९-०४-२०१५).   श्री.जयप्रिाश म्ांदडा (बसमत), डॉ.शमशिाांत  ेडिेर (मसांद ेड 
राजा) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय म ाववद्यालये, शासकीय आयुवेद म ाववद्यालये व शासकीय रु णालये 
याींचेककरता लागणारे ककराणा ंस् ्ेशनरी व इतर वस् तुींचा पुरव ा करताना कोणत् या ी रतिकारची 
स् पंायत् मक ननववदा न मागववता केव  म ाराष र स् ्े् को.ऑप.कीं युयुमसय फेडरेशन ्ल.मुींब  
याींनाच सदर उपरोक् त वस् तुींचा पुरव ा कर याची मींजूरी दे यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सींबींचंत ववरागाींतगयत मींजूर ाालेले दर व लातूर येथे त् याच ववरागान े
स् पंायत् मक दरान े मींजूर केलेले दर यामध् ये मोठ्या रतिमाणात तफावत लसयाने शासनाच े
मोठ्या रतिमाणावर आचथयक नुकसान ाालेले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या रतिकरणी चौकशी करयात आली आ े काय, चौकशीत काय ननषपन्न ााले 
व त्यानसुार सींबींचंत दोर्ीींवर शासनाने कोणती कारवा  केली वा करयात येत आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१५) : (१) व (२) ववद्यकीय ्शक्षण व और्ंी द्रव्ये ववरागाच्या 
लखत्याकरतील शासकीय ववद्यकीयंआयुवेद म ाववद्यालयाींशी सींलश्नत रुणाींलयाींना लागणाऱ्या 
ंान्यादी वस्त,ू ककराणा माल, खाद्योपयोगी वस्त,ू स््ेशनरी व इतर ननत्योपयोगी वस्तुींच्या 
पुरवठ्याबाबतचे काम म ाराषर स््े् कन्युयुमसय फेडरेशन ्ल. मुींब  या शासन मान्य सींस्थेस 
ववरागाचा शासन ननणयय रम . सींकीणय-२००८ंरति.रम .१७८ंरतिशासन-२, हद. २० माचय, २०१३ लन्वये 
देयात आले  ोते. 
     सदर वस्तुींचा पुरव ा शासन ननणयय सामाश्जक न्याय व ववशेर् स ा्य ववरागाच्या 
शासन ननणयय रम . बीसीएच-२०१२ंरति.रम .३१ं्शक्षण-२, हद. २६ माचय, २०१२ मंील ल्ी व शती 
तसेच आयुक्त समाज कयाण पुणे याींच्या लध्यक्षतेखालील स्मतीने ननश्चचत केलेया 
दरानुसार करयास उपरोक्त हद. २० माचय, २०१३ च्या शासन ननणययान्वये मान्यता देयात 
आली  ोती. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

म्ांबहतील महानगरपन ामलिेची रूग्णालये,  ासगी ग्ग्णालये व नामसयग होममधून  
३४ तरूणीांचा गभयपन ात िरताांना मतृ्य् झाल्याबाबत 

  

(४१)  १३४३० (०८-०४-२०१५).   श्री.अशोि पन ाटील (भाांडूपन  पन जश्चम) :   सन्माननीय 
सावयजतनि आरोग्य आणण ि्ट्ांब िल्याण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) मुींब तील म ानगरपा्लकेची रूणालये, खासगी रुणालये व ना्सयग  ोममंून सन २०११ 
ते २०१४ दरम्यान १९ त े २५ वयोग्ातील तब्बल ३४ तरूणीींचा गरयपात करताींना मतृ्य ु
ाायाच े सका  इन्व् ेश्स््गेशन ्ीमच्या पा णीत मा े जानवेारी २०१५ च्या शेव्च्या 
आ वड्यात उघडकीस आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, २० आ वड्याींना बेकायदा करयात येणारे गरयपात, लनवसचगयक सींबींं ाम ेु 
 ोणारे गरयपात, ्शकाऊ डॉक््राींकडून करयात येणारे गरयपात रुणालयाची  लगजीपणाम ेु 
वकरल मतृ्यु ाायाचे ी उघडकीस आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) लसयास, या रतिकरणी चौकशी केली आ े काय, चौकशीचे ननषकर्य काय आ ेत व 
त्यानुर्ींगान ेलशा रतिकारास आ ा घालयासा म कोणती उपाययोजना केली आ े ? 
  
डॉ. दीपन ि सावांत (०९-०७-२०१५) : (१)  े लींशत: खरे आ े. 
     सन २०११-२०१४ च्या दरम्यान, १९ ते २५ या वयोग्ातील सींशयीत मतृ्यूची सींख्या १७ 
आ े यापवकी गुणवत्ता ल्रवचन स्मतीच्या सरेतील चचनेुसार व मान्यतेनींतर मतृ्यूची 
चौकशी केयानींतर १० मतृ्य ूगरयपाताम ेु ाायाचे आढ ले आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
     ववद्यककय लचंकारी याींना योय त े मागयदशयन करुन सचुना हदया जातात आणण 
रुणालयात का ी कमतरता आढ यास त्याह काणी सुववंा उपलब्ं करयासा म सूचचत 
करयात येत ेतसेच रुणालयातील ववद्यककय सुववंाींची कमतरता ककीं वा त्रु्ी वारींवार  ोणार 
ना ी याची का जी घेतली जाते. 
(३) रतिच न उद्भवत ना ी. 

___________ 
म्ांबह शहरातील उपन िर प्राप्त इमारतीमधील रहहवाशाांना मास्टर  

मलस्टन्सार घर ववतररत िरयाची प्रकक्रयाबाबत 
  

(४२)  १३४३७ (०८-०४-२०१५).   श्री.अशोि पन ाटील (भाांडूपन  पन जश्चम) :   सन्माननीय 
गहृतनमायण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींब  श रातील उपकर रतिाप्त इमारतीमंील रह वाशाींना मास््र ्लस््नुसार घर ववतकरत 
करयाची रतिकरम या म् ाडामाफय त गेया दीड वर्ांपासून सुरू आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, उपरोक्त मास््र ्लस्् पूणय ााली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(३) लसयास, त्याींची कारणे काय आ ेत व  े काम पूणय करयाबाबत कोणत्या उपाययोजना 
केया आ ेत व सदर काम ककती कालावंीत पूणय  ोयाची लपेक्षा आ े, याबाबत सद्य:श्स्थती 
काय आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१३-०७-२०१५) : (१) उपकररतिाप्त इमारतीमंील ज्या राडकेरुंरह वाशाींची घरे 
आ ेत त्या ह काणी पुन् ा पुनबांंणीद्वारे देता येणार ना ीत लशा राडकेरुीं ना मास््र 
्लस््रवर घेवून उपलब्ंतेरतिमाणे घरे वा्पाची रतिकरम या राबववली जाते. 
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(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) व (४) ब ृतसूचीवरील लजयदाराच्या ब ृतसूची स्मतीने ननणयय देऊन त्याबाबतची रतिारुप 
यादी हद. ६/९/२०१४ रोजी म् ाडाच्या सींकेतस्थ ावर रति्सध्द करयात आली व घेतलेया 
ननणययाबाबत सवय सींबींंीत लजयदाराींना पत्राद्वारे क ववयात आले आ े. तसचे लजयदाराींकडून 
दावें रकती मागववयात आले लसता एकूण ८३५ दावें  रकती रतिाप्त ााले आ े. सदर 
दावें रकतीनुसार लींनतम ननणयय घेयाच्या दृष ्ीन ेहदनाींक ३०/१२/२०१४ ते हदनाींक ०७/०१/२०१५ 
या कालावंीत लपात्र करयात आलेले व दावें  रकती नोंदववलेया लजयदाराींच्या पुन् ा 
सुनावणी घेयात आली. त्यालनुर्ींगाने सुंाकरत ल वाल मागववयात आले. ब ृतसूची स्मती 
गुणवत्तेवर रतिकरण नन ाय ननणयय घेऊन लींनतम यादी रति्सध्द करयाची काययवा ी ननयोश्जत 
आ े. 

___________ 
  

राज् यातील ि्ष्ट् िरोगाचे तनम्यलन िर याबाबत 
  

(४३)  १३४४३ (०८-०४-२०१५).   श्री.अशोि पन ाटील (भाांडूपन  पन जश्चम), श्री.वभैव नाहि (ि्डाळ), 
श्री.नानाजी शामि्ळे (चांद्रपन ूर), श्री.योगेश सागर (चारिोपन ), श्री.राधािृष्ट् ण वव े-पन ाटील (मशडी), 
श्री.सममर मेघे (हहांगणा), श्री.सध्ािर देशम ् (नागपन ूर पन जश्चम) :   सन्माननीय सावयजतनि 
आरोग् य व ि्ट्ांब िल् याण मांत्राती पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज् यातील ववशेर्तः रत् नाचगरी, ्सींं ुदगूय, चींद्रपूर ल मदनगर,  ाणे, रायगड, मुींब  
गडचचरोली, वंाय, रींडारा, गोंहदया, नागपूर इत् यादी श्ज ्यात मा े जानेवारी, फेरुवुवारी, २०१५ 
मध् ये वा त् या सुमारास कुष  रो याींचे रतिमाण जास् त आढ ून आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, या रोगावर पूणय व े काम करणा-या यींत्रणा शासनाने बींद के या आ ेत  े खरे 
आ े काय, 
(३) लस यास, या रतिकरणी शासनाने लचंक चौकशी केली आ े काय, 
(४) लस यास, चौकशीत काय आढ ून आले व त् यानुसार रु णावर उपचार करुन रोगाच े
समू  उच् चा्न कर याच् या दृष ्ीने तसेच रु णाींच े पुनवयसन कर याच् या दृष ्ीन े शासनाने 
कोणती रतिरावी उपाय योजना केली आ े वा कर यात येत आ े ? 
  
डॉ. दीपन ि सावांत (०९-०७-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
     राषरीय कुष रोग ननमुयलन काययरम माींतगयत कें द्रशासनाच्या मागयदशयक सुचनेनसुार मा े 
जानेवारी फेरुवुवारी मध्ये कुष रोग ववशेर् शों मोह म राबववयात आली. या मोह मेत 
समाजात लपून राह लेले कुष रुण शोंनू लवकरात लवकर उपचाराखाली आणले जातात. 
     कुष रोगाचा लचंशयन का   ा सरासरी २ ते २० वर्े लसयाने व या आजारावर लस 
उपलब्ं नसयान े या रोगाच े जास्तीत जास्त रुण शोंनू लवकरात लवकर उपचाराखाली 
आणणे  ाच या आजाराबाबत रतिनतबींंनात्मक उपाय आ े. 
     सदर कालावंीत सरासरीपके्षा जास्त रुण शोंनू उपचाराखाली आणणे  ी बाब कुष रोग 
ननमुयलनाच्या दृष्ीने योय आ े. 



वव.स. ४७ (33) 

(२) लींशत: खरे आ े. 
     राषरीय कुष रोग ननमुयलन काययरम माच ेसवयसांारण आरोय सेवेमध्ये एकत्रत्रकरण ााले 
आ े. त्यामु े सवय आरोय कमयचा-यामाफय त या रोगाच ेसींशनयत शोंले जातात व ववद्यककय 
लचंकारी ननदान ननश्चचत करतात. कुष रोगाच े ननदान ाायास सदर कुष रुणास सींबींचंत 
रतिा.आ.कें द्र ककीं वा जव च्या उपकें द्रात ननय्मत ब ुववं और्ंोपचार मोफत हदला जातो. 
     श्ज ा पकरर्द या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींमंील कुष रोग काययरम मातील एकउदे्द्शय 
तत्वावर काययरत कुष रोग तींत्रज्ञ याींच े समायोजन केलेले आ े, तथावप श री रागातील 
राज्यस्तरावरील सवय कमयचारी एकउद्दे्शय तत्वावर काययरत आ ेत 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(४) कें द्र शासनाच्या मागयदशयक सुचनाींनुसार कुष रोगाच े समू  उच्चा्न करयाच्या दृष्ीन े
दरवर्ी आरोय ्शक्षण, जनजागतृी काययरम म व ववशेर् कुष रोग शों मोह मेचे आयोजन केले 
जाते. त्यामध्ये रॅली, शालेय रतिचनमींजुर्ा, ननबींं स्पंाय, आरोय कमयचारी व ववद्यककय 
लचंकारी याींची काययशा ा, खाजगी ववद्यककय व्यवसानयक काययशा ा, त्वचारोग ्शबीर, रतिदशयने 
मह ला मे ावे तसेच समाजातील ववववं स्तरासा म ग्चचाय इ. काययरम म राबववले जातात. 
रतिदशयने, बॅनसय, पोस््सय,  ोेडगं चचत्रद्शयका, ्रींतीवरील म् णी,  स्तपत्रत्रका वा्प करणे इ. 
उपरम माद्वारे कुष रोग काययरम मात समाजात लपनू राह लेले जास्तीत जास्त नवीन कुष रुण 
शोंून सवय शासकीय ननमशासकीय आरोय सींस्थाींमंून मोफत ब ुववं और्ंोपचार हदला 
जातो. 
     ववकृती रतिनतबींं व ववद्यककय पुनवयसनाींतगयत पात्र व गरज ूकुष रुणाींना रौनतकोपचार, 
एम.सी.आर. चप्पल, श्स्प्लीं्स,् गॉगल व पुनरयचनात्मक शस्त्रकरम या इत्यादी सुववंा मोफत 
देयात येतात. 

___________ 
  

दक्षक्षण सोलापन ूर मतदारसांघातील पन ाझर तलावासािद भसूांपन ाहदत िेलेल्या  
शेतिऱयाांना जममनीचा मोबदला ममळाला नसल्याबाबत 

  

(४४)  १३४५६ (०८-०४-२०१५).   श्री.सभ्ाि देशम्  (सोलापन ूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षक्षण सोलापूर मतदारसींघातील पाार तलावासा म रूसींपाहदत केलेया शेतकऱ्याींना 
ज्मनीचा मोबदला ्म ाला ना ी लस ेननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास या रतिकरणी चौकशी केली आ े काय, 
(३) लसयास या चौकशी काय आढ ून आले व त्या नुसार सींबींचंताींवर कोणती काययवा ी 
करयात आली वा येत आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ े ? 
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श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
     दक्षक्षण सोलापूर तालुक्यातील ताींद ुवाडी, व सींग ( ळ् ी), व सींग (तीथय), दगयन ळ् ी 
या पाार तलावाच्या कामाच े रूसींपादन रतिस्ताव श्ज ाचंकारी (रूसींपादर शाखा) सोलापूर 
याींच्याकड ेलघ ु ्सींचन (जलसींंारण) ववराग, सोलापूर याींच्याकडून सादर केला आ े. तथावप, 
सदरचे रतिस्ताव नवीन रूसींपादन कायदा २०१३ नुसार सादर करणे आवचयक  लसयान े
त्यारतिमाणे रतिस्ताव सादर करयाचे काम लघु ्सींचन (जलसींंारण) ववराग, सोलापूर याींचेकड े
रतिगतीपथावर आ े. 
(२), (३) व (४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

सोलापन ूर येथील हत्तरसांग-ि्डल तीथयके्षत्रात वविासापन ासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(४५)  १३४७० (०८-०४-२०१५).   श्री.सभ्ाि देशम्  (सोलापन ूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दक्षक्षण सोलापूर ववंानसरा मतदारसींघातील  त्तरसींग-कुडल तीथयके्षत्र ‘क’ दजाय लसून 
देखील तेथील सुववंा व तीथयके्षत्र आणण पयय् न स्थ  ववकासापासून वींचचत आ े लस े
ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, यारतिकरणी चौकशी केली आ े काय, 
(३) लसयास, चौकशीत काय आढ ून आले व त्यानसुार यारतिकरणी कोणती काययवा ी 
करयात आली वा करयात येत आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(३०-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
     सदर तीथयके्षत्र री.ी.सींगमेचवर देवस्थान, कुडलसींगम, ता.दक्षक्षण सोलापूर लस ेलसून, सन 
२००४-०५ ते सन २०११-१२ या कालावंीत, “क” वगय ग्रामीण तीथयके्षत्र ववकास योजनेतून, सदर 
तीथयके्षत्राच्या ह काणी यात्रीननवास बाींंणे, सींरक्षण ्रींत बाींंण,े शौचालय व स्नानग ृ बाींंणे, 
बागबचगचा ववकसीत करणे, घा् बाींंणे लशी एकूण रु.७१.८५ लक्ष एवढ्या ननंीची काम ेपूणय 
करयात आलेली आ ेत. 
     तसेच राज्य ननकर् स्मतीच्या हदनाींक १३ नोव् ेंबर २०१३ रोजी ाालेया बव कीत सदर 
तीथयके्षत्रास “ब” वगय दजाय देयात आला आ े. 
(२) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(३) रतिचन उद्भवत ना ी. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
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दक्षक्षण सोलापन ूर ववधानसभा मतदारसांघातील  ानापन ूर येथ ेभीमा नदी पन ात्रातातील  
गणपन ती मांहदरास ततथयके्षत्रात मान्यता ममळयाबाबत 

  

(४६)  १३४७२ (०८-०४-२०१५).   श्री.सभ्ाि देशम्  (सोलापन ूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दक्षक्षण सोलापूर ववंानसरा मतदारसींघातील खानापूर येथ े रीमा नदी पात्रात गणपती 
मींदीर आ े लस ेननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या मींहदरास तीथयके्षत्र मान्यता देयात येऊ शकेल काय,  
(३) लसयास, या रतिकरणी चौकशी करुन पुढे कोणती काययवा ी करयात आली आ े वा 
करयात येत आ े, 
(४) नसयास, मान्यता न देयाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(३०-०६-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) व (३) सोलापूर श्ज्यातील मींग वेढा तालुक्यातील ्रमा नदीच्या दोन् ी तीरावर 
खानापूर व ्सध्दापूर  ी गाींव े आ ेत. रीमा नदीच्या पात्रात गणपतीचे मींदीर लसून त्या 
मींहदरास ्सध्दापूर येथील लोक मातुय् ल ींग गणपती म् णून सींबोंतात, तर खानापूर येथील 
लोक स्वयींर ूगणपती मींहदर म् णून सींबोंतात. वास्तववक मातुय् ल ींग गणपती मींहदर, ्सध्दापूर 
व स्वयींरू गणपती मींहदर, खानापूर  े एकच देवस्थान आ े. सदर देवस्थानास राज्य ननकर् 
स्मतीच्या हदनाींक २८/८/२०१२ रोजी ाालेया बव कीत “ब” वगय दजाय देयात आला आ े व 
सन २०१३-१४ मध्ये सदर तीथयके्षत्राच्या ह काणी रक्तननवास बाींंयासा म रु.२५.०० लक्ष व 
स्वच्छताग ृ बाींंयासा म रु.२५.०० लक्ष लसा एकूण रु.५०.०० लक्ष ननंी मुख्य काययकारी 
लचंकारी, श्ज ा पकरर्द, सोलापरू याींना ववतरीत करयात आला आ े. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

 

___________ 

  
दक्षक्षण सोलापन ूर ववधानसभा मतदासांघातील मौज े ानापन ूर या  
गावाला जायासािद अद्यापन  पन िा रस्ता नसल्याबाबत 

  

(४७)  १३४७५ (०८-०४-२०१५).   श्री.सभ्ाि देशम्  (सोलापन ूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दक्षक्षण सोलापूर ववंानसरा मतदासींघातील मौज ेखानापूर या गावाला जायासा म लद्याप 
पक्का रस्ता ना ी लस ेननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, यारतिकरणी चौकशी केली आ े काय, 
(३) लसयास, चौकशीत काय आढ ून आले व त्यानुसार कोणती काययवा ी करयात आली वा 
करयात येत आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्रीमती पन ांिजा म्ांड े(१०-०७-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) काययकारी ल्रयींता, बाींंकाम ववराग, श्ज ा पकरर्द सोलापूर याींनी चौकशी केली आ े. 
(३) सोलापूर तालुक्यातील मौजे खानापूर कुसूर  ा रस्ता रस्ते ववकास योजना सन २००१-२०२१ 
नुसार ग्रामीण मागय रम .१८५ लसनू रस्त्याची एकूण लाींबी १.२०० कक.मी. आ े. सदर रस्त्याचा 
पषृ राग मुरुमी स्वरुपाचा लसनू रस्त्याच े खडीकरण व डाींबरीकरण करणे आवचयक आ े. 
रतिचनाींककत रस्त्याच े खडीकरण व डाींबरीकरण करयाच े काम ३०५४ रस्ते व पुल दरुुस्ती व 
पकरक्षण योजनेत सन २०१५-१६ मध्ये रतिस्ताववत करयाच ेश्ज ा पकरर्देचे ननयोजन आ े. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  

शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व ग्ग् णालय (मेकडिल),  
नागपन ूर ह-लायररीच्या बाांधिामात झालेला गैरयवहार 

  

(४८)  १३४८२ (०९-०४-२०१५).   श्री.हररि वपन ांपन ळे (म्तत यजापन ूर) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
मशक्षण मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासकीय ववद्यकीय म ाववद्यालय व रु णालय (मेेडकल), नागपूर  -लायरुवरीचे बाींंकाम 
ााले लसून रुपये पाच को्ी खचायतून तयार  ोणाऱ् या  -लायरुवरीसा म तब् बल आ  को्ी रुपये 
खचय ाा याचे मा े जानेवारी, २०१५ मध् ये ननदशयनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, रुपये ५ को्ीींची  -लायरुवरी रतित् यक्षात रुपये १४ को्ी ७० लाखाींवर गे यान ेयात 
गवरव्यव ार ाा याचा सींशय व् यक् त केला जात आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, उक् त रतिकरणी चौकशी कर यात आली आ े काय, चौकशीच े ननष कर्य काय 
आ त व त् यानुसार सींबींचंत रतिकरणी दोर्ीींववरुध् द कोणती कारवा  कर यात आली आ े वा येत 
आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०६-२०१५) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी, 
रारतीय आयुववयज्ञान पकरर्देच्या मानकानुसार सींस्थते मो या कें द्रीय ग्रींथालयाची आवचयकता 
 ोती. ककरता रतिथम रतिस्ताववत जोता के्षत्रफ  २७९९.०२ चौ.्म. ऐवजी ४१०६.७४ चौ.्म. इतकी 
वाढ ााली त्यामु े रुपये ८ को्ी च्या बाींंकामाच्या लींदाजपत्रकास रतिशासकीय मान्यता 
देयात आली  ोती. तसेच   लायरुवरी लद्ययावत व सशुो्रत करयाककरता इीं्ेकरलर व 
फननयचर करीता रुपये ६६९.१४ लक्षाचा रतिस्ताव शासनाच्या ववचारंीन आ े. 
(३) व (४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
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चांद्रपन ूर जजल् हयात झालेल् या अततवषृ्ट् टीम्ळे क्षततग्रस् त झालेल् या रस् त् याांची दग््स् ती िर याबाबत 
  

(४९)  १३५०२ (०९-०४-२०१५).   श्री.नानाजी शामि्ळे (चांद्रपन ूर) :   सन्माननीय सावयजतनि 
बाांधिाम (सावयजतनि उपन क्रम वगळून) मांत्राती पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  चींद्रपूर श्ज  यात मा े जलुव-ऑगस् ्, २०१३ मध् ये ााले या लनतवषृ ्ीमु े क्षनतग्रस् त 
ााले या रस् त् याींची दरुुस् ती कर यासा म ४६९३.६५ लक्ष ककीं मतीची १५० पूर ानी लींतगयत काम े
घे यात आली लस याच ेमा. सावयजननक बाींं काम मींत्री याींनी स् थाननक लोकरतिनतननंी चींद्रपूर 
याींना रम .कपासू २०१४/१८/रति.रम .१०१/रस् ते -१ हदनाींक २ फेरुवुवारी, २०१५ लन् वये क ववले आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) लस यास, आतापयतं १८१७.९७ लक्ष ककीं मतीच ेकामे पूणय कर यात आली आ ेत,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) लस यास, लनतवषृ ्ीमु े क्षनतग्रस् त ााले या कामाींच् या यादीत चींदपूर मतदारसींघातील 
ककती कामाचा समावशे आ े व सदर कामाींची सद्यःश्स्थती काय आ े ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पन ाटील (०९-०६-२०१५) : (१) व (२)  े खरे आ े. 
     माचय, २०१५ लखेरपयतं पुर ानी दरुुस् ती लींतगयत रुपये ३६४४.७२ लक्ष खचय ाालेला आ े. 
(३) सावयजननक बाींंकाम ववराग रम .१, चींद्रपूर याींच े काययके्षत्रातील चींद्रपूर मतदार सींघातील 
पुर ानी दरुुस् ती लींतगयत एकूण २८ काम ेमींजूर आ ेत. त् यापवकी २० काम ेपूणय ााली लसून ८ 
काम ेरतिगतीपथावर आ ेत. 
      सावयजननक बाींंकाम ववराग रम . २, चींद्रपूर याींचे काययके्षत्रातील  चींद्रपूर मतदार 
सींघातील पुर ानी दरुुस् ती लींतगयत एकूण ५ कामे मींजूर आ ेत. त् यापवकी ३ कामे पूणय कर यात 
आली लसून उवयकरत २ काम ेरतिगतीपथावर आ ेत. 

___________ 
चांद्रपन ूर जजल् ्यातील वाढते प्रदि्ण रो यासांदभायत िरावयाच्या उपन ाययोजना 

  

(५०)  १३५०८ (०६-०४-२०१५).   श्री.नानाजी शामि्ळे (चांद्रपन ूर) :   सन्माननीय पन यायवरण मांत्राती 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपूर श्ज ्यातील वाढते रतिदरु्ण रोखयासींदरायत सवेक्षण कर यासा म मा.पयायवरण मींत्री 
याींनी हदनाींक २९ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास चींद्रपूर श्ज ्याचा दौरा के याच े
ननदशयनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, चींद्रपूर श्ज ्यातील वाढते रतिदरु्ण कमी कर यासा म कोणत्या उपाययोजना 
केया वा कर यात येत आ ेत, 
(३) लस यास, सदर उपाययोजनाींची रतिरावीपण े लींमलबजावणी कर यासा म कोणकोणत् या 
ववरागाला ननदेश दे यात आले आ ेत व ननयमाींच े पालन न करणा-याींवर कोणती कारवा  
केली वा कर यात येणार आ े, 
(४) नसयास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. रामदास िदम (१५-०६-२०१५) : (१) ववंानसरेच्या ह वा ी लचंवेशन २०१४ दरम्यान 
लक्षवेंी सचुनेच्या लनुर्ींगाने देयात आलेया आचवासन पतूी करीता मा.मींत्री, पयायवरण याींनी 
हद.२९ं०१ं२०१५ रोजी चींद्रपूर श्ज्याचा दौरा केला. 
(२) म ाराषर रतिदरू्ण ननयींत्रण मींड ाने चींद्रपूर श्ज्यातील जलंवायुं जमीनीच े रतिदरू्णाची 
पात ी कमी करयासा म चींद्रपूर कृनत आराखडा तयार केला लसून त्याची लींमलबजावणी 
करयात येत आ े. 
(३) म ाराषर रतिदरु्ण ननयींत्रण मींड ान े चींद्रपूर श्ज्यातील औद्योचगक के्षत्राककरता  वेच्या 
गुणवत्तेचे व्यवस्थापन व आराखडा बनववयाकरीता रारतीय रतिौद्योचगकी सींस्थान, मुींब  व 
राषरीय पयायवरण ल्रयाींत्रत्रकी लनुसींंान सींस्था याींना कायायदेश रतिदान केला आ े. त्या 
लनुर्ींगान े चींद्रपूर के्षत्राचा लींतरीम ल वाल रतिाप्त ाालेला लसनू, लींनतम ल वाल लद्याप 
लरतिाप्त आ े. लींनतम ल वाल रतिाप्त ाायानींतर त्यातील ्शफारसीींचा गुणवत्तेनुसार ववचार 
करुन शासनाच्या ववववं ववरागाींना व पकरसरातील उद्योगाींना म ाराषर रतिदरू्ण ननयींत्रण 
मींड ातफे ननदेश देयात येतील. 
(४) रतिचन उद्भवत ना ी. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपन ूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


