
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणपन्नासावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

म ांबई महापालििेच् या िे प पचिश्चम ववभामाम ये अनधधि त बाांधिाम,  
फेरीवािे व तात् प रत् या  िाचिकचिच् या पोपाया पायायाबाबत 

  

(१)  ८४१३ (०७-०४-२०१५).   श्री.अलमत साचम (अांधेरी पचिश्चम) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेच् या के प पचिमचम भागागाम ये धींरेरी  ्ेशन न रो , जुहू चिजमखाना, जूहू 
ासोाा ललींक रो , गारत नगर येथील गॅरेज, लमठीबाई त े कुपर रुग् णालय, मेस ॉक इमारती 
बाहेर, सीझर रो , गणेशन  नगर एन दत्ता मागग येथ े धनधरकृत बाींरकाम, फेरीााले ा 
तात् पुरत् या  लॅचि्कच् या झोप या धस याचे माहे जानेाारी, २०१५ च् या समुारास दनदशन गनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, सदर ठठकाणी मुींबई महापाललकेच् या के पचिमचम भागागामाफग त कारााई 
करण् यात आली आहे काय, 
(३) धस यास, कोणती कारााई करण् यात आली ाा येत आहे, 
(४) नस यास, सदर ठठकाणच् या धनधरकृत बाींरकामाच ेदनष कासन न करणा-या महापाललकेच् या 
धधरकाऱ याींार शन ासनाने कोणती कारााई केली धथाा करण् यात येत आहे, 
(५) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फाणवीस (०४-०८-२०१५) :(१) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या केपपचिमचम भागागामये 
धींरेरी ्ेशन न रो  येथ ेधनधरकृत फेरीााले धसून, जुहू ासोाा ललींक रो , लमठीबाई त ेकुपर 
रुग्णालय, मॅस  ॉक इमारतीबाहेर, सीझर रो , गणेशन  नगर, एन. दत्ता मागग येथे कुठयाही 
प्रकारचे धनधरकृत फेरीााले नाहीत. जुहू ासोाा ललींक रो  येथे रो ार लॅचि्कच्या झोपड्या 
आहेत ा चिजहाधरकारी लॉ्ार धनधरकृत झोपड्या तसेच गारत नगर येथे धनधरकृत 
गैरेजेस आहेत. 
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(२) ा (३) होय. सदर गागातील धनधरकृत फेरीाायाींार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या 
केपपचिमचम भागागामाफग त मुींबई महापाललके धधरदनयम १८८८ च्या कलम ४१५, ४१६ ा ४८८ 
धन्ाये उघ  ेा दभुित धन्न नष् करण्याची कारााई करण्यात येते. तसेच सदर धनधरकृत 
फेरीाायााींर मुींबई महापाललका धधरदनयम १८८८ चया कलम ३१४(सी) धन्ाये धदतक्रमण 
दनषकासनाची कारााई करण्यात आली आहे. 
     सदर फेरीाायाींार जानेाारी २०१५ मये, दभुित धन्न नष् करणे, फेरीाायाींचे सामान 
उचलून नेणे, फेरीाायाच े लॅचि्क शन े  ा धनधरकृत बाींरकाम दनषकालसत करणे धशन ी 
कारााई बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफग त करण्यात आली आहे. तसेच गुलमोहर रो  (लमठीबाई 
कॉलेज) येथ ेदोन झणुका गाकर कें दे्र, त्याींना पयागयी जागा देऊन दनषकालसत करण्यात आली 
आहेत. 
     जुहू ासोाा रो ारील लॅचि्कच्या झोपड्या तसचे चिजहाधरकारी लॉ्ारील धनधरकृत 
झोपड्याींार बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफग त ाळेोाळेी कारााई करण्यात येते. तसेच गारत 
नगर येथील धनधरकृत गॅरेजना बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमाफग त मुींबई महापाललका 
धधरदनयमाच्या कलम ३५१ धन्ाये ठदनाींक १३.९.२०१४ रोजी बजााण्यात आयानींतर ठदनाींक 
०७.०३.२०१५ रोजी सदर ठठकाणी दनषकासनाची कारााई करण्यात आली आहे. 
(४) ा (५) प्रमन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  

जामतति बॅि प्रियाप योजनेच्या िोा क्र.०५१ बी.सी. एस.सी. प्रवमाातून मािवणी (म ांबई) 
येथीि भूखांा अजादाराांना ववतरीत िरण्याबाबत. 

  

(२)  १३९४५ (०७-०४-२०१५).   ाॉ.सांतोष चारफे (िळमन री) :   सन्माननीय म हतनमााण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जागदतक बकॅ प्रकप योजनचे्या को  क्र.०५१ बी.सी. एस.सी. प्रागागतून मालाणी (मुींबई) 
येथील गखूीं  धजगदाराींना भातरीत करण्याबाबत थादनक लोकप्रदतदनरी याींनी ठदनाींक २४ जुल,ै 
२०१२ रोजी मुींबई गहृदनमागण ा के्षत्रभाकास मीं ळ, मुींबई याींना पत्रादाारे कळभाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) धसयास, धदयाप प्रमन गाग १ मरील गूखीं  धजगदाराींना भातरीत करण्यात न आयाची 
कारणे काय आहेत, 
(३) धसयास, गुखीं  भातरणाबाबतच्या कायगााहीची सदय:चिथती काय आहे, 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१६-०७-२०१५) :(१) मा.लोकप्रदतदनरीींनी ठद.२४.०७.२०१२ रोजी ाा त्या 
सुमारास म्हा ास ठदलेया पत्राचा शन ोर जागदतक बँक प्रकप या कायागलयातील धलगलेखात 
घेतला धसता त े प्रात झायाच े ठदसून येत नाही. तथाभप, ते उपलब्र करण्याची भानींती 
मा.लोकप्रदतदनरीींना करण्यात येत आहे. 
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(२) ा (३) मुींबई मीं ळाच्या जागदतक बँक प्रकपाींतगगत ४५११७ दनाासी गूखीं ाबाबतच्या 
जाठहराती सन १९८४ ते १९९४ या कालाारीत देण्यात आलेया होत्या. सदर कालाारीमये 
ठदनाींक ३१.०३.१९९५ पयतं ३५६९५ गूखीं ाींचा ताबा देण्यात आला. 
     मा.साोच्च न्यायालयाच्या ठद. ०९.०३.१९९५ च्या आदेशन ान्ाये status-quo देण्यात 
आयामुळे सन १९९५ ते २००३ या कालाारीमये गखूीं ाचा ताबा देण्याची कायगााही बींद 
करण्यात आली होती. तथाभप, गारत सरकारच्या पयागारण ा ान मींत्रालयाच्या धधरसूचनेनुसार 
चारकोप-IV, गोराई- III, ासोाा ा मलुूीं  येथील ासाहतीमरील के्षत्र ागळयामळेु 
प्राधरकरणाच्या क्र. ५९७५, ठद. १०.११.२००३ च्या ठरााानुसार उागररत गूखीं ाचा ताबा देण्याची 
कायगााही सुरु करण्यात येऊन एकूण ४५११७ पकैी ३८२०७ गखूीं ाचा ताबा देण्याची कायगााही 
पूणग झाली. 
     जागदतक बँक प्रकप योजनेच्या को  क्र. ०५१ बी.सी.एस.सी. प्रागागतून मालाणी 
(मुींबई) येथील ३३१ धजग पोलीस दनरीक्षक, पींतनगर, घा्कोपर, मुींबई, पोलीस ठाणे याींचेक  े
तपासणीसाठी पाठभाण्यात आले धसता पींतनगर पोलीस ठाण्याच्या धहाालानुसार सदर 
धजागपैकी एकूण ३०४ धजग बनाा् कागदपत्रासह म्हा ाला सादर केयाच े दनषपन्न झाले. या 
१३ आरोपीींभारुद मा.महानगर दीं ाधरकारी,  ३१ ाे न्यायालय, भाक्रोळी, मुींबई याींचे 
न्यायालयात ख्ला क्र. ९८२/पीप९७ दाखल करण्यात आलेला आहे. 
     दरम्यानच्या कालाारीत मा.मुींबई उच्च न्यायालयान े त्याींच्याक ील रर् याधचका क्र. 
३३४६/२००४ मये ठद. ०६.१०.२००५ रोजी काींदळान (Mangroves) पासुन ५० लम्र 
धींतरातील के्षत्रामये साग प्रकारच्या भाकास कामास बींदी घातलेली आहे, सदर धींतररम 
आदेशन ामळेु बाधरत होणाऱया ारील नमुद प्रकपातील प्रताााींना धींतररम थधगतीच्या 
आदेशन ातून सु् लमळण्याकरीता पयागारण भागागाने ठद. २९.०७.२०१३ रोजी ठदलेया 
पराानगीनुसार मुख्य धधरकारी, मुींबई मीं ळ, म्हा ा याींनी मा.उच्च न्यायालयात Notice of 
Motion ठद. १२.१२.२०१४ रोजी दाखल केली धसून, सदय:चिथतीत म्हा ाच्या ाकीलाींनी प्रतूत 
प्रकरणी ायींपष् प्रदतज्ञापत्र सादर करण्यासाठी २ आठाड्याींचा कालाारीत माधगतयामळेु 
प्रकरण ठद. १४.०७.२०१५ रोजी पुढील सनुााणीसाठी ठेाण्यात आले आहे. 
     मा.मुींबई उच्च न्यायालय याींचे होणारे धींदतम आदेशन  ा पींतनगर पोलीस ्ेशन न क ुन 
धहााल प्रात झायानींतर त्या धनुिींगाने पुढील कायगााही करण्यात येईल. 
(४) प्रकरण न्यायप्रभाषठ आहे. 

___________ 
  

ठ ांबि सांचाच ेसन २०१३-१४ मधीि अन दान शेति-याांच् या खात् यात जमा न पायायाबाबत 
(३)  १३९४८ (०८-०४-२०१५).   अॅा.यशोमती  ािूर (सोनावणे) (ततवसा), ाॉ.सांतोष चारफे 
(िळमन री) :   सन्माननीय ि षी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठठींबक सींचाचे सन २०१३-१४ मरील धनुदान ठदनाींक १५ ड सेंबर, २०१४ पयतं शन ेतक-याींच् या 
खात् यात जमा करााे या कृिी आयु ताच् या आदेशन ाची धींमलबजााणी दी  मठहन् यानींतरही न 
झा याने शन तेक-याींची आधथगक फरफ् होत धस याचे माहे जानाेारी, २०१५ मये ाा त् या 
सुमारास दनदशन गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) धस यास, उ त कारणा ता शन ेतक-याींची आधथगक कुीं चबणा होत धसयाने शन ासनान े
त् ारीत आाम यक ती कोणती कायगााही केली ाा करण्यात आहे, 
(३) नस यास, यामागील भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराव खासे (१६-०६-२०१५) :(१) ा (२) हे खरे नाही. 
      कें द्र शन ासनाक ून सन २०१३-१४ या ािागसाठी प्रा त झालेला दनरी सन २०१२-१३ मरील 
प्रलींबबत प्रकरणे दनकाली काढण् यासाठी ाापरण् यात आ याने सन २०१३-१४ साठी दनरी उपलब् र 
होऊ शन कला नाही. त् यामुळे सन २०१३-१४ म ये सुष् म लसींचनाच ेप्र ताा चिाकारण् यात आले 
नाहीत. तथाभप, सन २०१३-१४ म ये  या शन तेक-याींनी सुष् म लसींचन सींच बसभाले त् याींच े
प्र ताा चिाकारुन त् याींना धनदुान देण् याचा दनणगय शन ासनान े घेतला आहे. त् यानसुार 
शन ेतकऱ याींक ून प्र ताा चिाकारण् याची कायगााही सुरु आहे. सदर शन तेक-याींना लाकारात लाकर 
धनुदान ाा्प करण् यात येईल. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही.  

___________ 
  
मोशी (ता.चिज.अमरावती) येथीि सोकफया औचिष्ट्णि वीज प्रियापाची जिवाठहनी फ चयायाबाबत 

  

(४)  १३९५४ (१०-०४-२०१५).   अाॅ.यशोमती  ािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोशन ी (ता.चिज.धमरााती) येथील सोफफया औचिषणक ाीज प्रकपाची जलााठहनी फु्यामळेु 
नचिजकच्या भपींपळखु्ा (मोठा) या गााात पाणी लशन रले ा हे पाणी तथेील उदूग शन ाळेत  
लशन रयाने शन ाळेला सुट्टी देण्यात आली तसचे सदरील पाण्यान े शन तेातील भपकाींचीही मोठी हानी 
झाली धसयाने गााकऱयाींच ेनुकसान झायाच े माहे जानेाारी, २०१५ मये ाा त्या दरम्यान 
दनदशन गनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास, भपींपळखु्ा मोठा या गााानजीकच्या जलमनीखालनू सदरील जलााठहनी गेली 
धसून जलााठहनीच ेसींगाव्य रोके ओळखनू गााकऱयाींनी त्यााेळी या जलााठहनीला भारोर केला 
होता, हे ही खरे आहे काय 
(३) धसयास, उत कीं पनीच्या सींदगागत शन ासनाने पुढे कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत 
आहे 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१७-०६-२०१५) :(१) धींशन त: खरे आहे. 
     तथाभप जलााठहनी फु्यामुळे शन तेी भपकाींचे नुकसान झालेले नाही. 
(२) नाही 
(३) ा (४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
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अमरावती चिजयाहयातीि म रूि ां ज मोपरी येथीि शेतात त रीच्या  
मांजीिा शॉचा सिीचम ळे आम िामून पािेिे न िसान 

  

(५)  १३९५५ (०८-०३-२०१५).   अाॅ.यशोमती  ािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय ऊजाा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धमरााती चिजहयातील गुरूकुीं ज मोझरी येथील सीताराम गुरे याींच्या शन ेतात त्याींनी काढून 
ठेालेया तुरीच्या गींजीला शन ॉ ग् सकी्मुळे आग लागून ६० हजार रूपयाींची तूर खाक झायाच े
ठदनाींक १५ जानेाारी, २०१५ रोजी ाा त्या समुारास दनदशन गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास, उत प्रकरणी शन ासनान े चौकशन ी करून सदरहू शन ेतक-याींस आामयक त े
सहायपमदत करण्याबाबत कोणती कायगााही करण्यात आली आहे ाा करण्यात येत आहे 
(३) नसयास, यामागील भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनि ळे (०८-०४-२०१५) :(१) होय, भादयुत दनरीक्षक, दनरीक्षक भागाग 
धमरााती याींच्या दनदेशन ानुसार सदर आग ही शन ॉ ग् सफकग ्मुळे लागलेली नाही. 
(२) प्रमन उद् ाात नाही. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

अमरावती चिजयाहयातीि सौरठदव्या बाबत 
(६)  १३९६१ (०८-०४-२०१५).   अॅा.यशोमती  ािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धमरााती चिजहयात चिज.प.दाारे ग्रामपींचायतीना सन २०१३ रोजी ाा त्या सुमारास 
सौरठदाे देण्यात आले होते परींत ूमयींतरीच्या काळात चोर्याींनी हे सौरठदाे काढून नेयाने 
ग्रामथाींना पुन्हा धींराराचा सामना करााा लागत धसयाचे माहे फेब्रुाारी, २०१५ मये ाा त्या 
दरम्यान दनदशन गनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धसयास, चौकामये लाााायाचे सदरहू सौरठदाे कमी उींचीार धसयाने बॅ्री 
ठेाण्याकररता धसलेया लोखीं ी ा लाचि्कचे बॉस चोर्याींनी पळभाले धसून ग्रामथाींची 
यामुळे होणारी गैरसोय पाहता शन ासन त्ाररत आामयक कोणती कायगााही करणार ाा करीत 
आहे, 
(३) नसयास, यामागील भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा म ांा े(२२-०६-२०१५) :(१) धींशन त: खरे आहे. 
     धमरााती चिज्यात सौर ठदाे देण्यात आलेया ७८ ग्रामपींचायतीपैकी ५ 
ग्रामपींचायतीतील सौर ठदाे चोरीस गेलेले आहेत. 
(२) ा (३) सौरपथ ठदाे ताींबत्रक मापदीं ानुसार बसभाण्यात आलेले आहेत. सौरपथ ठदाे चोरीला 
गेयाने सींबींधरत ग्रामपींचायतीन ेपोलीस ्ेशन नला FIR दाखल केलेला आहे. तसचे जाळपासच े
सौरपथ ठदाे सुरु धसयान ेग्रामथाींना धींराराचा सामना करााा लागत नाही. 

___________ 
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बाघ (ता.चिज.मोंठदया) नदीवर प्रकताववत आांतरराज्यीय बांधा-याबाबत 
  

(७)  १३९७५ (०८-०४-२०१५).   श्री.मोपािदास अग्रवाि (मोंठदया) :   सन्माननीय जिसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्राम  ाींगोरली, (ता.चिज.गोंठदया) मये बाघ नदीार बींरारा बाींरण्याचे प्रतााीत आहे काय, 
(२) बींरारा बाींरण्यासाठी फकती दनरी धपेक्षक्षत आहे, 
(३) तसेच,बींराराच्या बाींरण्यासाठी महाराषर शन ासनाक ून आतापयतं कोणती कायगााही करण्यात 
आली आहे, 
(४) तसेच, बींराराच्या दनमागणाला धींदतम मींजूरीसाठी माननीय मुख्यमींत्री (महाराषर राय) 
आणण माननीय मुख्यमींत्री (मयप्रदेशन ) आींतररायीय लसींचन प्राधरकरणाची बठैक घेणार आहे 
काय, 
(५) उत बींराराचा दनमागण झायाने फकती कृिी के्षत्रात लसींचन सुभारा उपलब्र होा ूशन कत?े 
  
श्री. धमरीष महाजन (३०-०६-२०१५) :(१) नाही.  ाींगुली (ता.चिज.गोंठदया) गाींााजाळ ाैनगींगा 
नदीार बॅरेज (बींरारा) बाींरण्याच ेप्रताभात आहे. 
(२) प्राथलमक धींदाजानुसार या बींरारा योजनेची फकीं मत समुारे रु. २५० को्ी आहे. 
(३) या बॅरेजकररता साेक्षणाचे ा गु-ताींबत्रक धन्ाेिण च ेकाम पणूग झालेले आहे. पूर ध्यास 
करण्यात आलेला आहे. या बॅरेजची सभातर सींकपधचत्र े मयाती सींकप धचत्र सींघ्ना 
नालशन क क ून करण्यात येतील ा त्यानींतर सभातर प्रकप धहााल तयार करुन योजनेची 
व्याहायगता तपासण्यात येईल. 
(४) होय, नजीकच्या काळात आींतरायातील दनयींत्रण मीं ळाची 28 ाी बैठक प्रताभात आहे. 
त्यात  ाींगुली बॅरेज हे आींतरायीय प्रकप म्हणून घेण्याबाबत प्रताा ठेाण्यात येईल. 
(५) होय, बॅरेजदाारे नभान लसींचनके्षत्र दनमागण होणार नाही. तथापी बॅरेजदाारे दनमागणहोणाऱया 
साठ्यामुळे  ाींगुली उलसींयो (पूणग झालेली), तेढाा लशन ानी उलसींयो (बाींरकामारीन), रजेगाींा का्ी 
उलसींयो (बाींरकामारीन) ा देारी नाेगाींा उलसींयो (प्र.मा.प्रात) योजनाींतगगत ८९०१ हे्र लसींचन 
के्षत्रास शन ामात पाण्याचा त्रोत दनमागण होणार आहे. 
 

___________ 
  

तळोदा (चिज.नांद रबार) येथ ेघनिचऱ्याम ळे होत असिेिे प्रदषूण  
 

  

(८)  १३९८३ (०७-०४-२०१५).   श्री.उदेलसांम पाावी (शहादा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींदरुबार चिज्यातील तळोदा नगरपररिद सया या जागेार घनकचरा साठभातात, त्या 
जागेचा घनकचऱयाच्या प्रदिुणामळेु आजूबाजूच्या पररसराच े नागररकरण ठप झाले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) धसयास, तळोदा नगरपररिदेने शन ासनाक  ेपयागयी जागेची मागणी केली आहे काय, 
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(३) धसयास, पयागयी जागा कोणती आहे ा त्या जागेार घनकचरा साठभाण्यासाठी 
थलाींतरण करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फाणवीस (०९-०७-२०१५) :(१), (२) ा (३) नाही. तथाभप, सदर घनकचरा जागेच्या 
पररसरातील रठहााशन ाींना घनकचऱयाच्या प्रदिूणामुळे दगुरंीचा ाास येतो हे खरे आहे. घनकचरा 
व्याथापनासाठी मौज धचनोदा ा मौज ेआमला  लशन ारातील जलमन लमळणे बाबत चिज.नींदरुबार 
याींना प्रताा सादर केला होता. तथाभप, ारील दोन्ही ग्रामपींचायतीींना ठराा करुन सदर जागा 
देण्यास भारोर दशन गभाला आहे. पयागयी जागा शन ोरण्याबाबत कायगााही सुरु आहे. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

नांद रबार चिजया ्यात ग्रामवविास योजनेअांतमात पाणीप रव ा स ाल पािा नसयायाबाबत 
  

(९)  १३९८६ (०७-०४-२०१५).   श्री.उदेलसांम पाावी (शहादा) :   सन्माननीय पाणीप रव ा आणण 
कवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार चिज ्यात चिज हा पररिदेमाफग त ग्रामभाकास योजनेधींतगगत सींपूणग चिज ्यात फकती 
खे गेाााींना नळादाारे पाणी पुराठा केला आहे तसेच बहुतेक गाााींना पाणीपुराठा सुरु झा याचे 
कागदोपत्री दाखाले आहे, परींतु धदयापही पाणीपुराठा सुरु झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, त् याची कारणे काय आहेत, शन ासनाने सदर नळादाारे पाणीपुराठा योजना सुरु 
करण् यासाठी कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(३) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. बबनराव िोणीिर (१६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
नींदरुबार चिज्यात ग्रामभाकास योजनेंतगगत आतापयगत ८४७ पाणी पुराठा योजना घेण्यात 
आया आहेत. सदय:चिथतीत सदरच्या गाााींना सींबींधरत ग्रामपींचायतीमाफग त पाणी पुराठा सुरु 
आहे. 
(२) प्रमन उद् ाात नाही. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

लशक्षण श या ि सलमतीिा ेलसचीपन फोरम फॉर सॅनचीची  
इन एज्य िेशनि लसकचम सांक थेन ेिेिेिी मामणी 

  

(१०)  १३९८८ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांजय िेळिर ( ाणे) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) लशन क्षण शन ु क सलमती, बाींद्रा याचेक  े लस्ीझन फोरम फॉर सॅन्ी्ी इन एयुकेशन नल 
लस ्म या सीं थेने भाभार धलगयाींबत्रकी महाभादयालयाींची प्रदतज्ञापत्राार तक्रार केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) धसयास, उत तक्रारीनींतर चौकशन ीसाठी पद्मगूिण ासींतदादा पा्ील प्रदतष ठानच े
धलगयाींबत्रकी महाभादयालय, सायन-चुनागट्टी याींच्यासह तक्रारीत नमूद धसलेया 
महाभादयालयाींना लशन क्षण शन ुक सलमतीने गे्ी ठदया आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धसयास, उत प्रकरणी चौकशन ी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय दनषपन्न झाले ा 
त्यानुसार उत प्रकरणी शन ासनान ेपुढे कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावा े(०८-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) सदर बाबतीत लशन क्षण शन ु क सलमतीक  ेतक्रार प्रा त झाली आहे. परींतु त् या तक्रारीनसुार 
लशन क्षण शन ु क सलमतीने महाभादयालयाींना गे्ी ठद या नाहीत. 
(३) पदयगूिण ासींतदादा पा्ील धलगयाींबत्रकी महाभादयालय सायन, मुींबई या सीं थतेील त्रु्ी 
धणखल गारतीय लशन क्षण पररिद, नाी ठद ली याींच् या दनदशन गनास आणण् यासाठी सींचालक, तींत्र 
लशन क्षण, मुींबई याींना सचूना देण् यात आ या आहेत. तसेच सदर महाभादयालयाच् या तक्रारीबाबत 
कुलसधचा, मुींबई भादयापीठ ा कायागलयीन सधचा, लशन क्षण शन ु क सलमती, मुींबई याींना पुढील 
योग् य ती कायगााही करण् याबाबत कळभाले आहे. तसेच या महाभादयालयाला धणखल गारतीय 
तींत्र लशन क्षण पररिदेने मुदतााढ नाकारली आहे. त् याभारु दी सींथेन ेमा.उच् च न् यायालय, मुींबई 
येथे रर् याधचका दाखल केली आहे. सदयःचिथतीत प्रकरण न् यायप्रभाष ् आहे.  
(४) प्रम न उद् ाात नाही. 

___________ 
  

वसांतदादा पाचीि सायन-च नाभट्टी अलभयाांत्रत्रिी ववद्याियातीि अनाधधि त बाांधिामाबाबत 
  

(११)  १३९९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय िेळिर ( ाणे) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पद्मगूिण ासींतदादा पा्ील प्रदतषठान, सायन-चुनागट्टी ा त्याींच ेधलगयाींबत्रकी महाभादयालय 
याींच्याार धनधरकृत बाींरकाम ा शन ासनाची फसाणूक प्रकरणी ा ाळा रक ्लमगनल पोलीस 
थानक या ठठकाणी गुन्हा दाखल झाला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धसयास, सदर गुन््याींची चौकशन ी पूणग झाली आहे काय त्यात काय दनषपन्न झाले आहे, 
त्यानुसार कोणती कारााई करण्यात आली ाा येत आहे 
(३) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फाणवीस (१७-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर बाबत पररमीं ळ-४ धींतगगत ा ाळा ठ्.ठ्. पोलीस ठाणेस गुरक्र. ७०९प१४ कलम 
४२०,४६४, ४६८, ३४ गादींभा ठदनाींक २७.१०.२०१४ रोजी दाखल धसून नमुद गुन््याचा तपास 
चालु आहे. प्रकरणी खो्ी माठहती सादर करुन नमुद कॉलेजला मान्यता लमळभाली हे दनषपन्न 
झालेले आहे. तसेच नमुद गुन््यातील पाठहजे चारही आरोपीताींना मा.न्यायालयाने रुपये 
१०,०००प- लायक जालमनाार मुत केले आहे. सदर गुन््यातील आरोंपीभारुद दोिारोपपत्र 
सादर करण्यात येत आहे. 
(३)  प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
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नामपूर शहरातीि मेहांदीबाम उड्ााणपूि, रामप िा, क चेशन रोा उड्ााणप ि आणण  
मानिापूर उड्ााणप िाांच् या िामाांतीि त्र चीांच्या अहवािाबाबत 

(१२)  १४००२ (०७-०४-२०१५).  श्री.वविास ि ां भारे (नामपूर मय), श्री.स धािर देशम ख (नामपूर 
पचिश्चम), श्री.ि ष्ट्णा खोपा े (नामपूर पूवा), श्री.स धािर िोहळे (नामपूर दक्षक्षण), ाॉ.आलशष 
देशम ख (िाचोि) :  सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शन हरातील मेहींदीबाग उड् ाणपूल, रामझलुा,  ्ेशन न रो  उड् ाणपुल आणण 
मानकापूर उड् ाणपुलाचा ध् यास व् हीएनआय्ीन े केला धसून या चारही उड् ाणपुलाच् या 
कामाींतील त्रु्ीचा धहााल महापाललका ा नागपूर सरुार प्रन् यास याींना माहे फेब्रुाारी, २०१५ 
म ये ाा त्यासुमारास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, उ त धहाालानुसार शन ासनान ेसदरहू त्रु्ीींची दखल घेतली आहे काय, 
(३) धस यास, त् यानुसार या त्रु्ी दरू करण् याबाबत शन ासनान ेकोणती कायगााही करण् यात आली 
आहे ाा येत आहे, 
(४) नस यास, भालींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फाणवीस (२५-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) प्रमन उद् ाात नाही. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

जळमाांव शहराच्या वविासाबाबत पी.पी.पी.पॅचना राबववण्याबाबत 
  

(१३)  १४००४ (०७-०४-२०१५).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळमाव शहर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींा शन हराच्या भाकासाबाबत पी.पी.पी.पॅ्नग राबभाण्याची बाब शन ासनाच्या भाचारारीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास, सदर भाचारारीन बाबीारील शन ासनाचा भाचार पूणग झाला आहे काय, 
(३) धसयास, त्यानुसार सदर नागररकाींना साग मुलगूत सुभारा देणेबाबत कोणती कायगााही 
केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फाणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) जळगाींा शन हराच्या भाकासाबाबत पी.पी.पी. पॅ्न 
राबभाण्यासींदगागत कोणताही प्रताा जळगाींा महानगरपाललकेच्या भाचारारीन नाही. 
(२), (३) ा (४) प्रमन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
  



भा.स. ४९ (10) 

जळमाांव महानमरपालििा िमाचाऱ्याांना वेतन लमळत नसयायाबाबत 
  

(१४)  १४००६ (०७-०४-२०१५).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळमाव शहर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींा महानगरपाललका कमगचाऱयाींना गेले दोन मठहने ाेतन लमळत नसयाने त् याींनी 
माहे जानेाारी, २०१५ पासून काम बींद आींदोलन सुरु केले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धसयास, कमगचाऱयाींना ाेतन ाेळेार न लमळण्याची कारणे काय आहे, 
(३) धसयास, ाेतन ाेळेार लमळण्याबाबत शन ासनान ेकोणती कायगााही केली आहे ाा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फाणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ा (४) तत्कालीन जळगाींा नगरपाललकेन ेभाभार भाकास कामाींसाठी हु को ा जळगाींा 
चिजहा मयाती सहकारी बकेँक ून घेतलेया कजागची परतफे  महानगरपाललकेक ून भाठहत 
मुदतीत होऊ शन कली नाही. पररणामी कजग परतफे ीसींदगग मा.उच्च न्यायालयाक ील याधचका 
क्र.१०३६६प२०१४ मये ठदलेया आदेशन ानुसार हु को या भात्तीय सींथेस दरमहा तीन को्ी ा 
मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खीं पीठ याींच्याक ील याधचका क्र.१७१७प२००३ मरील 
आदेशन ानुसार जळगाींा चिजहा मयाती सहकारी बँकेस दरमहा एक को्ी इतकी रकम धदा 
करााी लागत आहे. तसेच भाभार कारणामळेु महानगरपाललकेच्या उत्पन्नात देखील घ् झाली 
आहे. 
     या कारणाता महानगरपाललकेच्या कमगचा-याींना दनरीच्या उपलब्रतेनसुार ातेन ा 
सेाादनातृ्तीाेतन धदा करण्याची कायगााही महानगरपाललकेक ून करण्यात येत आहे. 
सदयचिथतीत माहे फेब्रुाारी, २०१५ चे ाेतनाचे प्रदान महानगरपाललकेक ून करण्यात आले 
आहे. 

___________ 
  

महाराष्ट् रातीि पाण् याची चांचाई द र िरण् यासा न नारपार नदीतीि पाणी अावून धमरणा नदीत 
वळवून धमरणा खो-यातीि पाण् याच्या प्रश् न मामी िावण्याबाबत 

(१५)  १४००८ (०८-०४-२०१५).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळमाव शहर) :   सन्माननीय 
जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराष रातील पाण् याची ी्ंचाई दरु करण् यासाठी नारपार नदीतील पाणी ध ाून धगरणा 
नदीत ाळाून धगरणा खो-यातील पाण् याचा प्रम न मागी लााण् यात यााा या मागणीसाठी 
जळगाींा चिज हाधरकारी कायागलयासमोर जळगाा चिज ्यातील सागपक्षीयाींनी माहे जानेाारी, 
२०१५ च् या शन ेा्च् या आठाड्यात उपोिण केले हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, उ त मागणीच् या धनुिींगान ेशन ासनान ेकोणती कायगााही केली ाा करण् यात येत 
आहे, 
(३) धदयाप कोणतीच कायगााही केली नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धमरीष महाजन (३०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) नार, पार, धींबबका, औरींगा नदी खोऱयातील सागसारारणपणे २०० मी. उपसा उींचीच्या 
मयागदेत उपलब्र होणारे पाणी धगरणा खोऱयात नार-पार-धगरणा नदी जो  योजनेदाारे 
ाळभाण्याचे प्रताभात आहे ा सदर योजनेचे सभातर साेक्षण ा धन्ाेिण सभातर प्रकप 
धहााल तयार करण्यासाठी लागणाऱया खचागस ठदनाींक २३.१२.२०१४ रोजी प्रशन ासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

जळमाांव येथीि राज् य िाममार िया याण मांाळाची राखीव असिेिी  
मेहालण लशवारातीि जामा मांाळािा देण्याबाबत 

  

(१६)  १४०१८ (०७-०४-२०१५).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळमाव शहर) :   सन्माननीय 
िाममार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) जळगाींा येथील रा य कामगार क याण मीं ळाची राखीा धसलेली मेहरुण लशन ाारातील 
जागा मीं ळाला लमळण् याबाबतच ेदनाेदन माहे ड सेंबर, २०१४ म ये  थादनक लोकभप्र तदनरीींनी 
शन ासनाक  ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, याबाबत शन ासनान ेकोणता दनणगय घेतला आहे, 
(३) नस यास, त् याची कारणे कोणती ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता (२०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२)  ा (३) प्रम न उद् ाात नाही. 

___________ 
  

जळमाांव मधीि नेरी नािा क मशानभ मी समोरीि तघसााी समाजातीि  
िोिवकतीत म िभ त सोयी स ववधा देण्याबाबत   

(१७)  १४०२४ (०८-०४-२०१५).   श्री.स रेश (राजमूामा) भोळे (जळमाव शहर) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींा मरील नेरी नाका  मशन ानगमुी समोरील जागेत दघसा ी (पाींचाळ) समाज गेली 
७०-७५ ािागपासून राहात धसून या लोका तीत नळ, ाीज ा कच् च ेगाळे बाींरून लमळण् यासाठी 
सन १९९६ म ये नगरपाललकेन े मींजूरी देऊनही काम धपूणग धस याचे माहे ड सेंबर, २०१४ 
मये ाा त्या सुमारास दनदशन गनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) धस यास, जळगाींा नगरपाललकेने या लोका तीत मुलगूत सोयी सुभारा न देण् याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच या लोका तीत मुलगतू सोयी सुभारा देण् याबाबत शन ासनान ेकोणती कायगााही केली 
ाा करण् यात येत आहेत, 
(४) नस यास, भालींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फाणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     धशन ा प्रकारच े दनाेदन महानगरपाललकेस ठदनाींक २४.१२.२०१४ रोजी प्रात झाले धसून, 
दनाेदनात नमूद के याप्रमाणे तत्काललन नगरपाललकेन े ाा सदयाच्या महानगरपाललकेने या 
लोकातीत नळ, ाीज, कच्चे गाळे बाींरून देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची मींजूरी ठदलेली 
नाही. 
(२), (३) ा (४) सदरची जागा शन ासकीय धसून, झोप पट्टी ही धनधरकृत ा धदतक्रलमत 
धसयान,े महानगरपाललकेमाफग त सुभारा पुरभाण्यात आया नाहीत. 

___________ 
  

आांबोाा ग्र प ग्रामपांचायत (ता.स रमाणा, चिज.नालशि) च् या िायाके्षत्रातीि  
नळपाणी प रव ा योजना तनयलमत स ाल िरण्याबाबत 

(१८)  १४०२७ (०६-०४-२०१५).   श्री.जीवा माववत (िळवण) :   सन्माननीय पाणीप रव ा 
आणण कवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबो ा गु्रप ग्रामपींचायत (ता.सुरगाणा, चिज.नालशन क) च् या कायगके्षत्रातील आींबो ा, केळााण, 
आींबेपा ा, धबुपा ा, कोळीपा ा, णखरा्माळ ा सरमाळा या गााासाठी नळपाणी पुराठा योजना 
सन २००६-०७ ते २०१२-१३ या कालाारीत मींजूर करून सदर योजनाींचे काम पूणग करण् यात 
आले धसून त् याींच ेपैसे पूणगपणे खची ्ाकले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, सदर योजना सुरु करुन ग्रामपींचायती क  ेह ताींतरीत करण् यात आ या आहेत 
काय, 
(३) धस यास, सदर नळपाणी परुाठा योजना दनयलमत सुरु आहेत काय ा त् या योजनाींच् या 
पाण् याचा लाग गााक-याींना लमळत आहे काय, 
(४) नस यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव िोणीिर (१५-०६-२०१५) :(१) ा (२) आींबो ा गु्रप ग्रामपींचायत (ता.सुरगाणा 
चिज.नालशन क) च्या कायगके्षत्रातील धींबो ा, केळााण, धींबेपा ा, धबुपा ा ा कोळीपा ा या पाच 
पाणी पुराठा योजनाींची कामे पणुग झालेली धसुन योजनेदाारे पाणी पुराठा सुरु आहे ा या 
पाच पाणी पुराठा योजना ग्रामपींचायतीस हताींतरीत करण्यात आलेया आहेत. तसचे 
णखरा्माळ ा सरमाळ या दोन योजनाींचे काम प्रगतीत आहे. सदर ७ पाणी पुराठा योजनाींची 
धींदाजपत्रकीय फकीं मत रु.८१,८७,८४५प- लक्ष इतकी धसनू भातरीत केलेला दनरी रु.५३,९२,६२६प- 
लक्ष आहे ा योजनाींार रु.५१,७९,६३३प- इतका खचग झालेला आहे. 
(३) आींबो ा गु्रप ग्रामपींचायत (ता.सुरगाणा चिज.नालशन क) च्या कायगके्षत्रातील धींबो ा, केळााण, 
धींबेपा ा, धबुपा ा ा कोळीपा ा या पाच पाणी पुराठा योजना दनयलमत सुरु धसुन योजनेदाारे 
गााास पाणी पुराठा सुरु आहे. 
     णखरा्माळ ा सरमाळ या दोन योजनाींच्या उद् ाा भाहीरीचे काम पूणग झायान े ा 
भाठहर गाााजाळ धसयान ेगााकरी भपण्याच्या पाण्यासाठी ाापर करीत आहेत. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
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आांबोाा (ता.स रमाणा, चिज.नालशि) येथीि  क् िर बा पा योजनेअांतमात बाांधण्यात आिेिे 
 मांमि िायाािय आठदवासी वविास महामांाळास भाड्यान ेठदयायाबाबत  

(१९)  १४०३२ (१०-०४-२०१५).   श्री.जीवा माववत (िळवण) :   सन्माननीय आठदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गु्रप ग्रामपींचायत आींबो ा (ता.सुरगाणा, चिज.नालशन क) या ग्रामपींचायतीचे ठ कर बा पा 
योजनेधींतगगत सन २००७-०८ म ये रु. १० लक्ष फकीं मतीच ेमींगल कायागलय, आींबो ा या गााी 
बाींरण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, सदर मींगल कायागलय हे ठदनाींक १ जनू, २०१० रोजी सरपींच ग्रामपींचायत 
आींबो ा याींनी महाराष र रा य सह. आठदाासी भाकास महामीं ळ मयाग. उप प्रादेलशन क कायागलय 
सुरगाणा याींना प्रदतमहा रु. १६००/- ला ठदयाची तक्रार ठदनाींक ५ जानेाारी, २०१३ रोजी 
मे.आठदाासी आयु त नालशन क याींच् याक  ेकेली होती हे खरे आहे काय, 
(३) धस यास, उत बाबतीत शन ासनाने चौकशन ी केली आहे काय, ा त्यात काय आढळून आले, 
(४) धस यास, चौकशन ीत दोिी आढळून आलेया दोिीींार कोणती कारााई करण् यात आली ाा 
करण् यात येणार आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् ण  सवरा (१६-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय. खाा्ी कजग योजनधेींतगगत सगासदाींना खाा्ी ाा्पाचे रान्य ा साठहत्य 
ठेाण्यासाठी बाऱहे भागागात आठदाासी भाकास महामीं ळाक  ेगोदाम उपलब्र नसयामुळे ा 
सगासदाींना रान्य घेणेसाठी गोदाम जाळ धसााे ्या उद्देशन ाने आठदाासी भाकास महामीं ळाने 
ग्राम पींचायत आींबो  े याींना भानींती केली होती. त्यानुसार आठदाासी भाकास महामीं ळाक  े
त्याींनी ग्राम पींचायत सोबत करारनामा करुन सदर मींगल कायागलय तात्पुरत्या ारुपात 
गाड्यान ेठदले होत.े 
(४) ग् भाकास धधरकारी याींना ठकरबापा आठदाासी ाती सुरारणा कायगक्रमाींतगगत 
बाींरण्यात आलेले मींगल कायागलयपसगागहृ गाड्यान ेदेण्यात येाू नये ा त्याचा ाापर थादनक 
जनतेसाठी करण्यात यााा, धशन ा सूचना दनगगलमत करण्यात आया आहेत. मात्र, सदर मींगल 
कायागलय शन ासकीय कामासाठी तात्पुरत्या ारुपात गाड्यान े घेतले धसयान ेकारााईचा प्रमन 
उद् ाात नाही. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

ग्र प ग्रामपांचायत आांबोाा ( ता.स रमाणा, चिज.नालशि) येथ ेइांठदरा आवास  
योजनेअांतमात अपात्र िाभार्थयाांना घरि िाचा हता ठदयायाबाबत 

(२०)  १४०३३ (०८-०४-२०१५).   श्री.जीवा माववत (िळवण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गु्रप ग्रामपींचायत आींबो ा ता.सुरगाणा, चिज.नालशन क या ग्रामपींचायत म ये सन २०१३-१४ 
म ये इींठदरा आाास योजनेधींतगगत २८३ गरीब आठदाासीींना घरकुले मींजूर झाली होती हे खरे 
आहे काय, 
(२) धस यास, ारील २८३ घरकुल योजनेच् या लागाथ यांची चौकशन ी करुन योजनेस पात्र 
धसतील त् याींना लाग दयााा ा धपात्र धसतील त् याींना ागळाा ेधसा तक्रार धजग मा.सगापती 
पींचायत सलमती सुरगाणा याींनी ठदनाींक १२ नोव् हेंबर, २०१२ रोजी ाा त् या समुारास म.ेभागागीय 
आयु त नालशन क याींच् याक  ेठदला होता हे खरे आहे काय, 
(३) धस यास, सदर घरकुल योजनेच् या लागाथ यांची चौकशन ी करण् यात आली आहे काय, 
(४) धस यास, ारील लागाींथ यांपकैी फकती लागाथी धपात्र आढळून आले आहेत, 
(५) धपात्र लागाथी आढळून आ यानींतरही त् या धपात्र लागाथ यागला घरकुलाचा पठहला ह ता रु. 
३५००० चा ठदला आहे हे खरे आहे काय ? 
  

श्रीमती पांिजा म ांा े(३०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
     ग् भाकास धधरकारी, पींचायत सलमती, पेठ याींच्यामाफग त चौकशन ी करण्यात आली आहे. 
(४) चौकशन ीमये २८३ लागाथयांपकैी ३२ लागाथी धपात्र आढळून आले आहेत. 
(५) होय. 
     ३२ धपात्र लागाथयांपैकी २२ लागाथयांना धनुदान देण्यात आले आहे. धनुदान ासूलीची 
कायगााही ग् भाकास धधरकारी, पींचायत सलमती, सुरगाणा याींचेमाफग त करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

आांबोाा (चिज.नालशि) ग्र पग्रामपांचायती मधीि इांठदरा आवास  
घरि ि योजनेतीि िाभाथााने िेिेयाया उपोषणाबाबत 

  

(२१)  १४०३४ (०८-०४-२०१५).   श्री.जीवा माववत (िळवण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आींबो ा (चिज.नालशन क) गु्रप ग्रामपींचायती मरील इींठदरा आाास घरकुल योजनेच े लागाथी 
श्री.योगीराज धचींतामण पाार सरपींच ग्रामपींचायत आींबो ा, याच् या नेततृ् ााखाली ठदनाींक ७ 
एभप्रल, २०१४ रोजी ाा त् या समुारास सकाळी ११.०० त ेसायीं. ५.०० ााजेपयतं सुरगाणा पींचायत 
सलमती (चिज.नालशन क) कायागलयासमोर बैठे उपोिण केले होते हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, उपोिण कत् यांनी इींठदरा आाास घरकुल लागाथ यानंा धग्रीम रु. ३५००० च् या 
चेकची मागणी केली होती हे खरे आहे काय, 
(३) धस यास, सदर धग्रीम र कमेचे चके ग् भाकास धधरकारी पीं.स. सुरगाणा याच् याक ून 
देण् यास गाग पा ले हे खरे आहे काय, 
(४) धस यास, चेक ठदलेले साग लागाथी पात्र होते काय, 
(५) नस यास, सदर लागाथ यांार कोणती कारााई केली गेली धथाा करणार आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा म ांा े(३०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) रनादेशन ाच ेाा्प केलेया ८१ लागाथयांपकैी २२ लागाथीं धपात्र आढळून आले आहेत. 
(५) रनादेशन ाच ेाा्प केलेया २२ धपात्र लागाथयाकं ून धनुदान ासुलीबाबत नो्ीस ठदलेली 
धसून, ग् भाकास धधरकारी याींचेमाफग त ासुलीची कायगााही सुरु आहे. 

___________ 
  

अमरावती येथ ेशासिीय वैद्यिीय महाववद्यािय क थापन िरणेबाबत 
(२२)  १४०४७ (०९-०४-२०१५).   ाॉ.स तनि देशम ख (अमरावती), ाॉ.अतनि बोंा े (मोशी) :   
सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धमरााती हे भागागीय मुख्यालय धसून आरोग्याच्या बाबतीत धदतसींाेदनलशन ल धसलेया 
मेळघा् सारख्या पररसराचा समााेशन  या चिज्यात होत धसयाने येथे शन ासकीय ाैदयकीय 
महाभादयालय  थापन करण् याचा शन ासनाच्या भाचारारीन आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, त्यानुिींगान े शन ासनान े कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
धसयास, कें व्हापयतं उत ठठकाणी रुग्णालय थापन होण ेधपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसयास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावा े(१५-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ा (३) प्रम न उद् ाात नाही. 

___________ 
  

आणी (चिज.यवतमाळ) शहरातीि वपण्याचा पाण्याचा प्रश्न िायमकवरूपी लमचववण्याबाबत 
(२३)  १४०५४ (०७-०४-२०१५).   श्री.राज  तोासाम (अणी) :   सन्माननीय पाणीप रव ा आणण 
कवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आणी (चिज.यातमाळ) शन हरातील भपण्याचा पाण्याचा प्रमन कायमारूपी लम्भाण्यासाठीच े
रूपये ४२ को्ी नगरपललककेक  ेदोन ािागपासून प ून आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) धसयास, या कामाींच्या दनभादा काढण्याबाबत सींबींधरत धधरकारी ्ाळा्ाळ कररत 
धसयामळेु सदर काम रेंगाळत प लेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धसयास, उत बाब १ ा २ नूसार चौकशन ी करण्यात आली आहे काय, 
(४) धसयास, चौकशन ीच्या धनुिींगाने पुढे कोणती कायगााही करण्यात आली आहे ाा येत आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव िोणीिर (१६-०६-२०१५) :(१) ा (२) आणी शन हराकरीता धरुणााती ररणाारुन 
सुजल ा दनमगल धलगयानाींतगगत पाणी पुराठा योजनेस शन ासन दनणगय ठदनाींक १२.१२.२०१३ 
धन्ाये मींजुरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या पठहया ्याची ा कीं त्रा्दाराच्या 
पूागधहगतेची ई-दनभादा ठदनाींक १.०८.२०१४ ला प्रकालशन त केली होती. तथाभप, सदर कायगााहीस 
चिजहाधरकारी, यातमाळ याींनी ठदनाींक २६.०८.२०१४ रोजी थधगती ठदली होती. सदर थधगती 
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भागागीय आयुत तथा प्रादेलशन क सींचालक, नगर पाललका प्रशन ासन धमरााती याींनी ठदनाींक 
२३.०३.२०१५ ला उठभाली आहे. सदर योजनेची धींमलबजााणी योग्यररत्या होण्याच्या दृष्ीने 
योजनेची दनभादा प्रफक्रया पारदशन गक पदतीने करण्याबाबत चिजहाधरकारी, यातमाळ याींना 
उधचत कायगााही करण्याबाबत कळभाण्यात आले आहे. सदर योजना राबभाण्यासाठी ठदनाींक 
२२.०५.२०१५ च्या शन ासन दनणगयान्ाये नगरपरीिद, आणी याींना रुपये ९००.०० लक्ष इतके 
धनुदान भातरीत केले आहे. 
(३), (४) ा (५) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

एरांाोि-पारोळा(चिज. जळमाांव) ववधानसभा मतदार सांघात अवैध व्यवसाय स ाल असयायाबाबत 
(२४)  १४०६२ (०७-०४-२०१५).   ाॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाचीि (एरांाोि) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एरीं ोल-पारोळा (चिज.जळगाींा) भारानसगा के्षत्रात सट्टा, जुगार, पत् त् याींचे  लब, धाैर 
प्राासी ााहतूक इत् यादी रींदे बेकायदेशन ीररीत् या सरागसपणे सुरु आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) धस यास, याबाबत  थादनक आमदार तसचे नागररकाींनी गे या काही मठहन् यापासून 
पोललसाींत तक्रारी करुनही कोणतीच कारााई केली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) धस यास, सदर धाैररींदे बींद करण् याबाबत शन ासनाने कोणती कारााई केली ाा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फाणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) धाैर रींदे सुरु राहणार नाहीत याची दक्षता घेणेबाबत मा.आमदार महोदयाींनी सचूना केली 
धसयाच ेखरे आहे. 
     या के्षत्रात धाैर रींदे सरुु नाहीत तथाभप पोलीसाींची नजर चुकाून चोरुन लपून 
सट्टापपत्ता जुगार सींबींधरत माठहती काढून त्याभारुद ठोस कारााई करण्यात आली आहे. 
(३) सन २०१५ मये एरीं ोल ा पारोळा पोलीस ्ेशन नमये चोरुन लपून चालणा-या धाैर 
रींदयाची माठहती काढून १२ गुन््यात १२ आरोपीींना ध्क करुन रु.७४२०प- फकमतीचा माल 
हतगत करण्यात आला आहे. तसेच धाैर प्रााशन ी ााहतुकीबाबत २९ प्रकरणात एकूण 
रु.२४५००प- दीं  ासूल करण्यात आला आहे. 
     धाैर सट्टापपत्ता जुगार रींदे ा धारै प्रााशन ी ााहतुकीस सफक्रय राहणा-या 
गुन्हेगाराींभारुद आामयकतेनुसार प्रदतबींरक उपाययोजना ाेळोाळेी करण्यात आली धसून 
धाैर रींदे नेतनाबून करणेसाठी भाशन ेि मोठहम राबभाण्यात आलेली आहे. यापुढेही देखरेख 
ठेाून धारै रींदयाींना चालना लमळणार नाही यासाठी पाठपुरााा करुन ठोस कारााई करण्यात 
येत आहे. पारोळा ा एरीं ोल गाींापपररसरात धाैर सट्टापजुगार, पत्ता जुगार लब बींद आहे. 
तसेच धाैर प्रााशन ी ााहतूक देखील बींद करण्यात  आली आहे. कुठलेही धाैर रींदे सुरु होणार 
नाहीत या बाबत सींपूणग दक्षता घेतली जात आहे. 
(४) भालींब झालेला नाही. 

___________ 
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त्र्यांबिेश् वर, (चिज.नालशि) व पे  ठदांाोरी पातळेश् वर मांठदर पिरसरातीि 
 वविास िामे अततशय तनष्ट् ि ष्ट् च दजााची िरण् यात आयायाबाबत. 

  

(२५)  १४०७३ (०८-०५-२०१५).   श्रीमती तनमािा माववत (इमतपूरी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्र्यींबकेम ाऱ  (चिज.नालशन क) ा पेठ ठदीं ोरी मालेगााकराींचे श्र दा थान धसलेले पातळेम ार 
मींठदर पररसरातील सुमारे रुपये ५० लाख खचग करुन पयग् न भाकास महामीं ळाने सुरु केलेली 
भाकास कामे धदतशन य दनष कृष ् दजागची करण् यात आली धस याचे माहे ड सेंबर, २०१४ रोजी ाा 
त् या समुारास आढळून आले हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, याप्रकरणी चौकशन ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) धस यास, चौकशन ीत काय आढळून आले ा त् यानुसार सदरहू दनष कृष ् दजागचे काम करणा-
या ठेकेदाराार कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४)  नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फाणवीस (२४-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     सदरचे काम ठद. ३०/१/२०१४ पयतं पूणग करण्यात आले आहे ा आजलमतीस हे काम 
सुचिथतीत धसयाच ेकायगकारी धलगयींता, साागजदनक बाींरकाम (उत्तर) भागाग, नालशन क याींनी 
कळभाले आहे. 
(२), (३) ा (४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

राज्यातीि खाजमी वाहन वापर ित्याांिाून 
 ग्रीन चॅक्स भरिा जात नसयायाबाबत 

(२६)  १४०७९ (०८-०४-२०१५).   श्री.अत ि भातखळिर (िाांठदविी पूवा) :   सन्माननीय 
पिरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायात १.६२ लाख खाजगी ााहन ाापर कत्यागक ून ग्रीन ्ॅस गरला नसयाच े माहे 
फेब्रुाारी, २०१५ मये दनदेशन गनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) धसयास, सातारा, कोहापुर, यातमाळ, बारामती इ. परराहन भागागामये ्याच ेप्रमाण 
जात धसयाचे ठदसून आले, हे हीखरे आहे काय, 
(३) धसयास, खाजगी ा व्यासादयक ााहन फकती ािे ाापरााीत याबाबत शन ासनाचे काय 
दनयम आहेत, 
(४) धसयास, त्याबाबत शन ासनान ेकाय कारााई केली आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ठदवािर रावत े(१६-०७-२०१५) :(१) ा (२) प्रादेलशन क परराहन कायागलय, कोहापूर ागळता 
उप प्रादेलशन क परराहन कायागलय बारामती, यातमाळ, सातारा या कायागलयाींतगगत पयागारण कर 
ासुलीची कोणतीही थकबाकी नाही. 
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(३) खाजगी ा व्याासादयक ााहनाींचे आयुषयमान दनचिमचत करण्याचा धधरकार मो्ार ााहन 
धधरदनयम १९८८ च्या कलम ५९ धन्ाये कें द्र शन ासनास धसनू त्याप्रमाणे धदयापी आयुषयमान 
दनचिमचत केलेले नाही. 
(४) ााहनाींच े आयुषयमान दनचिमचत करण्याचा धधरकार कें द्र शन ासनास धसयामुळे राय 
शन ासनास हे धधरकार ाापरता येत नाहीत. तथाभप, जुनी ााहने धधरक प्रदिुणकारी धसयान े
त्याींचेार ठराभाक ािांनींतर पयागारण कर लागू करण्यात आला आहे. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

मौज ेचाब िक वारवााी (ता.लमरज, चिज.साांमिी) येथ ेप्राथलमि आरोग् य िें द्र मांज रीबाबत 
  

(२७)  १४१०३ (०८-०४-२०१५).   ाॉ.स रेश (भाऊ) खाा े (लमरज) :   सन्माननीय सावाजतनि 
आरोग्य आणण ि च ांब ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेचाबकु ााराा ी (ता.लमरज, चिज.साींगली) येथ ेप्राथलमक आरोग् य कें द्र मींजुर झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, उत प्रकरणी मा.लोकप्रदतदनरी याींनी मा.आरोग् य मींत्री याींना ठदनाींक ७ जून, 
२०१३ रोजी पत्र ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धस यास, मौज ेचाबुक ााराा ी येथील प्राथलमक आरोग् य कें द्र सलगरे येथे  थलाींतरीत 
के यास बळेींकी, जानराााा ी, कदमाा ी,  ोंगराा ी, सींतोिाा ी, लशन पुर, ललींगनुर, ख्ाा येथील 
साग ग्राम थाींना आरोग् याच् या दृष ्ीने सोयीच ेहोणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) धस यास, याबाबत कोणती कायगााही करण् यात आली, 
(५) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

ाॉ. दीपि सावांत (०९-०७-२०१५) :(१) शन ासन दनणगय ठद.१७.०१.२०१३ धन्ाये चाबुकााराा ी 
येथे प्राथलमक आरोग्य कें द्र मींजुर करण्यात आले आहे. 
(२) धींशन त: खरे आहे. तत्कालीन कोयला, रायमींत्री, गारत सरकार याींनी ठद.१.०३.२०१३ च्या 
पत्रान्ाये चाबकुााराा ी येथ ेप्राथलमक आरोग्य कें द्राकरीता जागा उपलब्र होत नसयाने त े
सलगरे ता.लमरज येथ ेथलाींतरीत करण्याबाबत भानींती केली आहे. 
(३) ा (४) हे खरे आहे. 
     चाबुकााराा ी येथील मींजरु प्राथलमक आरोग्य कें द्र सलगरे, ता.लमरज, चिज.साींगली येथ े
थलाींतरीत करण्याबाबत चिजहा दनयोजन सलमती, साींगलीने ठदनाींक २२.०१.२०१५ रोजी 
लशन फारस केली आहे. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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आठदत् य हॉचिकपचि (ता.लमरज, चिज.साांमिी), ववश्रामबाम  येथीि हॉचिकपचिचा राजीव माांधी 
जीवनदायी योजनअेांतमात समावेश िरण्याबाबत 

(२८)  १४१२१ (०८-०४-२०१५).   ाॉ.स रेश (भाऊ) खाा े (लमरज) :   सन्माननीय सावाजतनि 
आरोग्य आणण ि च ांब ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली चिज ्यातील लमरज तालु यातील आठदत् य हॉचिप्ल भाश्रामबाग हे सुपर 
 पेशन ालल्ी हॉचिप्ल धसून या हॉचिप्लचा राजीा गाींरी जीानदायी योजनेधींतगगत समााशेन  
करण् यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, मा. लोकप्रदतदनरी लमरज याींनी या हॉचिप्लम ये Cleft Lip ा Cleft Palate 
Related Plastic Surgery  करणेसाठी ठदनाींक १४ जानेाारी, २०१४ रोजी पत्र ठदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) धस यास, मा.  पद्मगुिण ासींतदादा पा्ील लसचिव्हल सजगन शन ासफकय रुग् णालय, साींगली 
याींनी या शन  त्रफक्रया साींगली, सोलापूर, सातारा, को हापूर, रत् नाधगरी, लसींरुदगूग या चिज ्याम ये 
कोणत् याही शन ासफकय रुग् णालयाम ये ाा ाैदयकीय महाभादयालयाम ये  लॉचि्क सजगरी हा 
भागाग धचितत् ाात नस यान े आठदत् य हॉचिप्लम ये शन  त्रफक्रया करणेसाठी लशन फारस केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) धस यास उ त प्रकरणी कोणती कायगााही करण् यात आली ाा करण् यात येत आहे, 
(५) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
ाॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) राजीा गाींरी जीानदायी आरोग्य सोसाय्ी ा नॅशन नल इन्शन ुरन्स कीं पनी याींच्यामये 
झालेया करारानुसार Cleft Lip ा Cleft Palate Ralated Plastic Surgery याारील 
उपचार प शन त्रफक्रया शन ासकीय रुग्णालयाींसाठी राखीा ठेाण्यात आया आहेत. त्यामळेु सदर 
आजाराारील उपचार करण्यासाठी धन्य खाजगी रुग्णालयास मान्यता देता येणार नाही. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

म ांबई-मोवा महामामाावर वाखळ नाक् यावर रामा सेंचर उभारण् याबाबत 
  

(२९)  १४१३१ (०८-०४-२०१५).   श्री.ठदपि चव्हाण (फिचण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा), श्री.अचिजत पवार (बारामती), श्री.राह ि जमताप (श्रीमोंदा), 
श्री.स रेश िाा (िजात), श्री.भाकिर जाधव (म हामर), श्री.स रेश (राजूमामा) भोळे (जळमाव 
शहर), श्री.स भाष उफा  पांडातशे  पाचीि (अलिबाम), श्री.धैयाशीि पाचीि (पेण), श्री.जीवा माववत 
(िळवण), श्री.स तनि लशांदे (वरळी), अॅा.भीमराव धोंा े (आष्ट्ची) :   सन्माननीय सावाजतनि 
आरोग्य आणण ि च ांब ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई-गोाा महामागागार धपघात झा यास तात ीने उपचार लमळााेत म् हणून ा खळ 
ना याार रामा सें्र उगारण् याची बाब शन ासनाच् या भाचारारीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, सदर भाचारारीन बाबीारील शन ासनाचा भाचार पूणग झाला आहे काय, 
(३) धस यास, त् यानुसार शन ासनान ेकोणती कायगााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) धदयाप कोणतीच कायगााही केली नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

ाॉ. दीपि सावांत (१६-०६-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) साागजदनक आरोग्य भागागाच्या ठदनाींक १७ जानेाारी, २०१३ च्या शन ासन दनणगयान्ाये सन 
२००१ च्या लोकसींख्येार आरारीत रायात आरोग्य सींथा थापनेचा बहृत आराख ा मींजुर 
केलेला आहे. त्यामये ा खळ नाका येथे ३० खा्ाींचे ग्रामीण रुग्णालय ा २० खा्ाींच ेरामा 
केधर युदन् थापन करण्यास मान्यता ठदलेली आहे. सदर ग्रामीण रुग्णालय ा रामा केधर 
युदन्च्या बाींरकामासाठी आामयक जमीन उपलब्र करणेबाबतची कायगााही चाल ुआहे. 
(४) प्रमन उदगात नाही. 

___________ 
  

राज् य शासनाने महसूि वावववण् यासा न वेमवेमयाया ववभामाांमाफा त आिारया या   
 जाणा-या दांााच् या रक् िमेत वाव िरण् याच्या तनणायबाबत 

  

(३०)  १४१३४ (०८-०४-२०१५).   श्री.ठदपि चव्हाण (फिचण), श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा), 
श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा य शन ासनान े महसूल ााढभाण् यासाठी ाेगाेगयाया भागागाींमाफग त आकार या जाणा-या 
दीं ाच् या र कमेत ााढ करण् याचा दनणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, या दीं ामुळे रा य शन ासनाला फकती महसूल लमळणार आहे, 
(३) धस यास, दीं  घेण् याबाबत शन ासनाने काही दनयम केले आहेत काय, 
(४) धस यास, त् याचे  ारूप काय आहे ? 
  
श्री. स धीर म नमांचीवार (०२-०४-२१०५) :(१), (२), (३) ा (४) भाभार धधरदनयम ा दनयमाींतगगत 
आकारला जाणारा दीं  हा रायाच्या महसुलाचा मुख्य त्रोत नसनू दीं ाचा मखु्य उदे्दशन  हा त्या 
धधरदनयमपदनयमाींतगगत धनुसरया जाणा-या धदनयलमततेस पायबींद घालणे हा आहे. त्यामुळे 
महसूल ााढभाण्यासाठी ाेगाेगयाया भागागामाफग त भाभार धधरदनयम ा दनयमासाठी आकारला 
जाणा-या दीं ामये सरसक् ााढ करण्याचा दनणगय घेण्यात आलेला नाही. तथाभप, महसूल ा 
ान  भागागाने महाराषर करमणूक शन ुक धधरदनयम ा महाराषर मुद्राींक धधरदनयम धींतगगत 
दीं ाच्या रकमेत तसेच मुींबई महानगर के्षत्र परराहन प्राधरकरणान े त जो  शन ुकामये ााढ 
करणे प्रताभात आहे. 
  

___________ 
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राज् यातीि ज न् या २२ प्रिया पाांना जिसांपदा ववभामािाून  
स धािरत प्रशासिीय मान् यता लमळण्याबाबत 

(३१)  १४१५१ (०८-०४-२०१५).   श्री.ठदपि चव्हाण (फिचण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रा यातील जुन् या २२ प्रक पाींना जलसींपदा भागागान ेसुराररत प्रशन ासकीय मान् यता माहे 
जानेाारी, २०१५ म ये देण् याचा दनणगय घेतला आहे हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, हे प्रक प कोणकोणत् या ािागतले आहेत, 
(३) धस यास, या सुराररत प्रक पाींच् या फकीं मतीत २२५ को्ीची ााढ झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय ? 
  
श्री. धमरीष महाजन (०४-०७-२०१५) :(१) धींशन त: खरे आहे. 
फेब्रुाारी २०१५ मये २२ प्रकपाींना सुरारीत प्रशन ासीय मान्यता प्रात करण्यात आली. 
(२) सदर प्रकपास प्रशन ासकीय मान्यता १९८५ त े२००९ दरम्यान देण्यात आली आहे. 
(३) धींशन त: खरे आहे. 
सदर प्रकपाच्या सरुारीत फकीं मतीत रु.२७७ को्ीींची ााढ झाली आहे. 

___________ 
  

तोरााी माव म् हसळा (चिज.रायमा) पोिीस क चेशनिा जोाणेबाबत 
  

(३२)  १४१५८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय िदम (दापोिी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े तोरा ी (ता.म् हसळा, चिज.रायग ) हे गाा सुमारे ४० त े ५० फक.मी. दरू धसले या 
गोरेगाा पोलीस  ्ेशन नला जो ण् यात आले आहे त् यामळेु नागररकाींना जाण् या- येण् यासाठी खूप 
गैरसायीच े आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास, सदर गाा म् हसळा चिज.रायग  या पोलीस  े्शन नला जो ण् याची मागणी 
मा.मुख् यमींत्री याींचेक  े तोरा ी बौ दजन सींघ (मुींबई) याींनी ठदनाींक २५ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धस यास, तदनुसार तोरा ी गाा म् हसळे (चिज.रायग ) पोलीस  ्ेशन नला जो णेबाबत 
शन ासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण् यात येत आहे, 
(५)  नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फाणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) ा (२) होय हे खरे आहे. 
(३) सदरचे गाा हे म्हसळा (चिज.रायग ) पोलीस ्ेशन नला जो णबेाबतचा प्रताा शन ासनाक  े
पाठभाण्याबाबत योग्य तीकायगााही पोलीस धधरक्षक रायग  करीत आहे. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
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ि ष्ट्  रोम वपडाताांच्या समकयाांबाबत िरावयाच्या उपाययोजना 
  

(३३)  १४१६४ (०८-०४-२०१५).   श्री.योमेश सामर (चारिोप) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा यातील कुष ठरोग भप ीत रुग् णाींना त् याींच् या उदरदनाागहासाठी रा य शन ासनातफे दर 
मठहन् याला ६०० रुपये धनुदान देण् यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, रा यात कुष ठरोग दनमूगलनासाठी शन ासनातफे दरािी कुष ठरोग दनाारण मोठहम 
राबभाली जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) धस यास, शन ासनाची गुलमका काय आहे, कुष ठरोग् याींचा  ातींत्र उपचार करणेसाठी शन ासनाच े
कोठेच  ातींत्र रुग् णालय नाही धसलेले लेप्रेसी रुग् णालय बींद प ले धसून ासाहतीतील कुष ठरोग 
भप ीताींना ाेळेार औिरोपचार लमळत नाहीत शन ासनाने त् याींचेार केाळ उपचार न करता त् याींच े
पुनागसन करााे धशन ी मागणी धसनू शन ासनाच् या ६०० रुपयाार मठहना कसा काढााा म् हणून त े
धनेकाेळा लगक मागताना ठदसतात हे ही खरे आहे काय, 
(४) धस यास, कुष ठरोग भप ीताींच् या उपरो त सम याींबाबत शन ासनाने कोणती उपाययोजना 
केली आहे धथाा करण् यात येणार आहे ? 
  

श्री. राजि मार बाोिे (१४-०७-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
     कुषठरोग भप ीत रुग्णाींना सींजय गाींरी दनरारार धनुदान याजनेधींतगगत प्रदतलागाथी 
प्रदतमाह रु.६००प- धनुदान ठदले जाते. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     कें द्र शन ासनाच्या मागगदशन गक सुचनाींनुसार दरािी जानेाारी-फेब्रुाारी या कालाारीत 
कुषठरोग दनाारण मोहीम राबभाण्यात येत.े 
(३) हे धींशन त: खरे आहे. 
      ॉ.बींदोरााला लेप्रसी रुग्णालय, पुणे ा शन ें ापाकग  कुषठराम, कोहापूर या दोन 
कुषठरुग्णालयात उपचाराींकररता येणाऱया साग कुषठरुग्णाींार उपचार करण्यात येतो. मात्र सर 
ठद.मा.पे्ी् रुग्णालय रत्नाधगरी ा कुषठराम ासाहत रुग्णालय, उमानाबाद या रुग्णालयात 
येणाऱया रुग्णाींच्या प्रमाणात घ् झायाने ही कुषठरुग्णालये बींद आहेत. 
     कुषठासाहतीतील कुषठरुग्णाींना ाैदयकीय सेाा देण्यानुिींगाने ाैदयकीय धधरकारी 
याींच्यामाफग त दनयलमत गे्ी देऊन मोफत औिरोपचार तसेय गुींतागुत धसलेया कुषठरुग्णाींना 
शन ासकीय ा दनमशन ासकीय दााखान्याींमये आरोग्य सुभारा देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे, साग 
रुग्णालयात कुषठरुग्णाींबाबत कसयाही प्रकारचा गेदगाा न करता इतर आजाराप्रमाणे योग्य 
औिरोपचार ठदला जााा आणण कुषठरुग्णाींना ा त्याींच्या कु्ूींबबयाींना योग्य धस ेााताारण ा 
सुभारा धसाव्यात परींतु ातींत्र धशन ी ासाहत धस ूनये धशन ा सुचना देण्यात आया आहेत. 
(४) शन ासनान ेकुषठभप ीताींसाठी भाभार उपाययोजना केया धसून त्या पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
ध) साागजदनक आरोग्य भागागाच्या ठद.२१.०३.२०१२ च्या शन ासन दनणगयानुसार १३ रुग्णालयीन 
ा १६ पुनागसन तत्ााार कायग करणाऱया ायींसेाी सींथाींना धनकु्रमे रु.२२००प- ा रु.२०००प- 
प्रदत रुग्ण प्रदतमाह देण्यात येतात. 
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ब) भाकृती धसलेया कुषठरुग्णाींस पुनरगचनात्मक शन त्रफक्रयेसाठी रु.८०००प- धनुदान देण्यात 
येते. 
क) साागजदनक आरोग्य भागागाच्या ठद.१७.११.२०१४ च्या शन ासन दनणगयानुसार कुषठासाहतीत 
राहणाऱया ा जखमा धसणाऱया रुग्णाींच्या जखमाींार ड्रलेसींग करण्यासाठी ड्रसेरला 
रुग्णसींख्येनुसार रु.२०००प-, रु.४०००प-, ा रु.५०००प- प्रदतमाह मानरन देण्यात येते. 
 ) गरजू कुषठरुग्णाींस एम.सी.आर. चपल, गॉगस, चिलट्स, सेफ केधर फक् मोफत 
पुरभाले जाते. 

___________ 
  

ब िवाणा शहर (ता.चिज.ब िवाणा) येथीि रकत्यावर ठदशादशाि फिि िावणेबाबत 
  

(३४)  १४२०४ (१०-०४-२०१५).  ाॉ.शलशिाांत खेािेर (लसांदखेा राजा) :  सन्माननीय 
सावाजतनि बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वमळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) बुलढाणा शन हर (ता.चिज.बलुढाणा) हे चिज्याचे ठठकाण धसयामुळे शन हराचा मोठ्या 
झपाट्याने भातार होत धसून, ााहनाींची ादगळ ााढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास, रत्याार ठदशन ादशन गक फलक नसयान ेशन हरातील भाभार शन ासकीय कायागलय, 
सामान्य रुग्णालय, बँका, भाश्रामगहेृ ा इतर ठठकाणी जाण्यास ा नभान येणाऱया तसेच रात्री-
धपरात्री प्राामयाींना मागगक्रमण करण्यास ध चणी येत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) धसयास, प्राामयाींना होणारा त्रास ्ाळण्यासाठी रत्याार ठदशन ादशन गक फलक लााण्याची 
मागणी कायगकारी धलगयींता, साागजदनक बाींरकाम भागाग, बुल ाणा याींचेक  े ठदनाींक ३ 
फेब्रुाारी, २०१५ रोजी ाा त्यासमुारास करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) धसयास, याबाबत शन ासनान ेचौकशन ी केली आहे काय, चौकशन ीत काय आढळून आले ा 
तदनुसार शन ासनाने कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ा सदरहू प्रकरणाची सदयचिथती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाचीि (०९-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) नाही.  
     बुलढाणा शन हरातून जाणा-या मलकापूर-बुलढाणा-धचखली प्र.रा.मा.-१३ या र त् याार 
आाम यक त् या ठठकाणी महत् ााच् या सींगम  थानाार पो ग्ल रेेममार ठदशन ादशन गक फलक लााण् यात 
आलेले आहेत.  
(३) लेखी दनाेदन आढळून येत नाही. 
(४) ा (५) प्रम न उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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चोंवे (ता.शहापूर, चिज. ाणे) येथीि घाचघर उदांचन जिववद्य त प्रिया पातीि प्रिया पग्रक ताांना 

अद्यापी महातनलमातीच् या सेवेत सामावून घेण् यात आिे नसयायाबाबत. 
  

(३५)  १४२३५ (०४-०४-२०१५).   श्री.पाांा रांम बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) ठाणे चिज ्यातील शन हापूर तालु यातील चोंढे येथील घा्घर उदींचन जलभादयुत 
प्रक पातील १२ प्रक पग्र ताींना महादनलमगती कीं पनीक ून बी्ीआरआय सें्र एकलहरे नालशन क 
येथे कीं पनीच् या खचागने ३ ािागच ेप्रलशन क्षण देण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, ३ ािागचे प्रलशन क्षण सींप यानींतरही या प्रक पग्र ताींना धदयापी महादनलमगतीच् या 
सेाेत सामााून घेण् यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धस यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(४) धसयास या प्रक पग्र ताींना सेाेत समााून घेणेबाबत शन ासनान े कोणती उपाययोजना 
केली ाा करण् यात येत आहे, 
(५) नसयास भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनि ळे (१०-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
सदर प्रकपाग्रताींची जलमन ही महादनलमगती कीं पनीच्या भादयुत कें द्राकरीता सींपाठदत करण्यात 
आलेली नसून सदरचे प्रकपग्रत हे ररणाच्या बु ीत के्षत्रातील प्रकपग्रत धसयाने त्याींना 
नोकरीत सामााून घेण्याची जबाबदारी महादनलमगती कीं पनीची नाही. 
(३) तसेच मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खीं पीठ याींच्या पूणगपीठाने ठद.०९.०८.२००९ रोजी 
प्रकपग्रताींची गरती जाठहरात देऊन उमेदााराची पात्रता तपासून पघाग पररके्षदाारे 
गुणात्तेच्या आरारे करण्याच ेआदेशन  ठदलेले आहेत. त्यास धनुसरुन महाराषर शन ासनाने शन ासन 
दनणगय क्र.न्यायप्र-१००९पप्र.क्र.२०२प०९प१६-ध ठद.२७.१०.२००९ धन्ाये सरळसेाा गरती करताना 
सदर आदेशन ाची धींमलबजााणी करण्याचे पष् दनदेशन  ठदलेले आहेत. 
(४) महाराषर शन ासन दनणगयक क्र.एईएम-१०८०प३५प१६-ध ठदनाींक २१.०१.१९८० धन्ाये 
महादनलमगती कीं पनीतफे ग्-क ा ग्-  या सींागागतील पदे सरळसेाा प्राेशन ादाारे गरताना 
एकूण ररत जागेच्या ५% जागा प्रकपग्रत उमेदााराींकरीता राखीा ठेाण्यात येतात. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 

 
___________ 
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शहापूर (चिज. ाणे) ताि क्यातीि प रातन आजोबा पवात देवकथानाच्या द रावकथाबाबत 
(३६)  १४२३८ (०८-०४-२०१५).   श्री.पाांा रांम बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) ठाणे चिज्यातील शन हापूर तालुयात सुमारे ७ हजार ािागपूाीच्या रामायणकालीन पुरातन 
ाारसा धसणाऱया आजोबा पागत देाथानाची दरुााथा झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धसयास, या देाथानाला भाभार प्राींतातून मोठ्या प्रमाणात पयग् क गे् देत धसतात 
परींतु देाथानात जाण्यासाठी रता उपलब्र नाही तसेच त्याठठकाणी भपण्याच्या पाण्याची ा 
इतर सोयी सुभारा नसयामुळे पयग् काींच ेहाल होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धसयास, या देाथानाींक  ेजाणाऱया रत्यासह इतर सोयी सभुारा पुरभाण्याबात शन ासनाने 
कोणती उपाययोजना केली ाा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा म ांा े(३०-०६-२०१५) :(१) धींशन त: खरे आहे. 
(२) ा (३) मौज े  हेणे या गााापासून देाथानाक  े जाणाऱया रत्याची एकूण लाींबी ४५०० 
मी्र आहे. यापैकी १४०० मी्र लाींबीचा रता साागजदनक बाींरकाम उपभागाग, शन हापूर 
याींचेमाफग त बाींरण्यात आला आहे. उागररत रत्याची लाींबी ान भागागाच्या कायगकके्षत येत 
धसयान,े सदर जागा उपलब्र करुन देण्याबाबत ानसींरक्षक, ान भागाग, शन हापूर याींना 
भानींती करण्यात आली आहे. सदर जागा उपलब्र झायाार रत्याच ेबाींरकाम हाती घेण्यात 
येईल. तसेच देाथानाची जमीन ान भागागाच्या मालकीची धसयाने सदर जागेार इतर 
सोयी-सुभारा उपलब्र करुन देणेसाठी ान भागागाची पराानगी आामयक आहे. प्रथम ्यात 
रत्याच्या कामाबाबत ान भागागाक  े पाठपुरााा सुरु धसून, तदनींतर इतर सोयी-सुभारा 
पुरभाणेसाठी जागा उपलब्र करुन देणेबाबत ान भागागास भानींती करण्यात येईल. 
सदय:चिथतीत सण ा उत्सााच्या कालाारीत गााातील ग्रामथाींमाफग त गाभाकाींसाठी भपण्याच्या 
पाण्याची व्याथा करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

शासिीय सेवेत थेच तनय क् ती लमळािेया या राज् यसेवा मच (अ) व (ब) पदी  
असणा-या खेळााूांची पिरक्षा रद्द िरण् याबाबत 

(३७)  १४२५२ (०९-०४-२०१५).   श्री.ववजय वाटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय क्रीाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शन ासकीय सेाेत थे् दनयु ती लमळाले या रा यसेाा ग् (ध) ा (ब) पदी धसणा-या 
खेळा ूींची पररक्षा रद्द करण् याकरीता ठदनाींक ९ जुल,ै २०१३ रोजी तत् कालीन भारान पररिद 
भारोरी पक्ष नेत् याींनी दनाेदन ठदले होत,े हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, सदर दनाेदनाार कोणती कायगााही करण् यात आली ाा येत आहे, 
(३) तसचे उत पदी धसणा-या खळेा ूींना शन ासनान े कोण कोणत्या सालती उपलब् र करुन 
ठदया आहेत ाा देणार आहेत, 
(४) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावा े (०९-०७-२०१५) :(१) ा (२) शन ासन सेाेत थे् दनयुती ठदलेया खळेा ू 
कमगचाऱयाींपकैी ज े खेळा ू परेत गाग घेत आहेत धशन ा खेळा ुींना भागागीय पररक्षा उत्तीणग 
होण्यासाठी एक जादा सींरी उपलब्र करुन देण्याबाबतचा तसेच ायाची ४५ ाि ेपुणग केलेया 
खेळा ूींना भागागीय परीक्षा उत्तीणग होण्यापासून सू् देण्याबाबतचा प्रताा शन ासनाच्या 
भाचाररीन आहे. 
(३) थे् दनयुती ठदलेया खळेा ूींना त्याच्या मागणीनसुार आींतरराषरीयपराषरीय पराग, 
परागपुाग प्रलशन क्षण लशन बीरे इ. मये सहगागी होण्यासाठी सालत देण्यात येत.े 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

प्रत् येि चिजया हयात घरि िािरीता प्रततक्षा यादी तयार िालन  
िमी िाभाथी असिेया या मावाांना प्रथम िाभ देण् याबाबत  

 

(३८)  १४२७१ (०८-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर), श्री.स धािर देशम ख (नामपूर 
पचिश्चम), श्री.ि ष्ट्णा खोपा े(नामपरू पूवा), श्री.वविास ि ां भारे (नामपूर मय), श्री.स धािर िोहळे 
(नामपूर दक्षक्षण), ाॉ.आलशष देशम ख (िाचोि) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) प्रत् येक चिज हयात घरकुल करीता प्रदतक्षा यादी तयार करुन कमी लागाथी धसले या 
गाााींना प्रथम लाग देण् यात येतो, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच, जा त लागाथी धसले या गााातील बेघर ा धत् यींत गरज ू लोकाींना घरकूल 
योजनेचा लाग देण् यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(३) धसयास, बेघर ा धत् यींत गरजू धसूनही गााात जा त लागाथी सींख् या धस यामुळे बघेर 
ा धत् यींत गरजू लोकाींना घरकुलाचा लाग लमळत नस यामुळे त् याींचेार धन् याय होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) याार शन ासनान ेकोणती कायगााही केली ाा करण् यात येत आहे काय, 
(५) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा म ांा े(३०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) कमी लागाथी लशन लक धसलेया गाााींना प्रथम प्रारान्यान े लाग देण्यात येत धसून 
चढत्या क्रमान ेउठद्दष् उपलब्रतनेुसार जात लागाथी लशन लक धसलेया गाााींना लाग ठदला 
जातो. 
(३) चिज्याींना देण्यात आलेया उठद्दष्ाींच्या तुलनेत प्रत्येक ग्रामपींचायतीला देण्यात येणाऱया 
घरकुलाींची सींख्या फारच कमी धसते. त्यामुळे योजनेचा दृमयारुपात पररणाम ठदसण्यासाठी 
हा दनणगय घेण्यात आला आहे. 
(४) ा (५) प्रमन उद् ाात नाही. 
  

___________ 
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उपराजधानी नामपूर येथ ेभ मी अलभिेख प्रबोधधनी कथापन िरण्याबाबत 

  

(३९)  १४२७३ (०४-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर), श्री.स धािर देशम ख (नामपूर 
पचिश्चम), श्री.ि ष्ट्णा खोपा े(नामपरू पूवा), श्री.वविास ि ां भारे (नामपूर मय), श्री.स धािर िोहळे 
(नामपूर दक्षक्षण), ाॉ.आलशष देशम ख (िाचोि) :   सन्माननीय महसूि मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उपराजरानी नागपूर येथ ेगुमी धलगलेख प्रबोधरनी थापन करण्याचा शन ासनाचा हेत ूआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास गुमी धलगलेख प्रलशन क्षण प्रबोधरनी धगााी नागपूर ा धमरााती भागागातील 
कमगचाऱयाींना प्रलशन क्षणासाठी औरींगाबाद येथ ेजाा ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) धसयास ठद.१०/४प२०१३ रोजी तत्कालीन मुख्यमींत्री तसेच तत्कालीन महसुल मींत्री 
महोदयाींनी सींघ्नेच्या लशन ष्मीं ळाला आमाासन ठदले होते, हे खरे आहे काय, 
(४) धसयास शन ासनान ेयाबाबत कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खासे (३०-०६-२०१५) :(१), (२) ा (३) होय. 
(४) ा (५) उपराजरानी नागपूर येथे गूलम धलगलेख प्रबोधरनी  थापन करण् याबाबतचा प्र ताा 
जमाबींदी आयु त आणण सींचालक गूलम धलगलेख पुणे याींच् याक ून प्रा त झाला आहे. सदर 
प्र ताााार उधचत दनणगय घेण् याच् या दृष ्ीन ेनाननी सुरु आहे. 

___________ 
  

मे.य नीव् हसाि फेरो अंा अिाईज िे.लि.मानेि नमर (त मसर, चिज.भांाारा)  
हा िारखाना स ाल िरण् याबाबत 

(४०)  १४२८५ (१०-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   सन्माननीय उद्योम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मे.युनीव् हसगल फेरो धं  धलाईज के.लल.मानके नगर (तुमसर, चिज.गीं ारा) हा कारखाना सुरु 
करण् याबाबतच ेदनाेदन  थादनक लोकप्रदतदनरी (तुमसर) याींनी मा.उदयोगमींत्री, महाराष र रा य, 
याींना ठदनाींक ९ ड सेंबर, २०१४ रोजी ाा त् यासुमारास ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, सदर दनाेदनानूसार शन ासन काय कायगााही करणार आहे ाा करीत आहे, 
(३) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भाष देसाई (१३-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ा (३) मे. युनीव्हसगल फेरो ॲन्  धलाईज के.लल. या उदयोग घ्काचे रु.१७५ को्ीचे ाीज 
देयक थफकत धसयान ेमहाराषर राय भातरण कीं पनीने ठद. २५.५.२००४ रोजी ाीज पुराठा 
खीं ीत करुन ाीज देयकाच्या ासलूीसाठी गीं ारा येथील न्यायालयात ७३/२००४ चा ठदााणी दााा 
सादर केला आहे. 
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      या कीं पनीच्या व्याथापनाने ठद.२१.६.२००६ रोजी औघोधगक भाााद धधरदनयम १९४७ 
चे कलम २५ (ओ) धींतगगत कारखाना बींद करण्याकररता कामगार आयुत, मुींबई याींना धजग 
केला होता. त्याार सुनााणी होऊन ठद.१८.८.२००६ रोजीच्या आदेशन ान्ाये कारखाना बींद 
करण्यास मींजुरी ठदली होती. 
     परींतु सदर आदेशन  रद्द  करण्याची मागणी कामगार सींघ्ननेे कामगार आयुत, मुींबई 
याींना केयामुळे हे प्रकरण ठद. १५.९.२००६ रोजी औदयोधगक न्यायालय गीं ारा येथ े
धलगदनणगयाथग सींदगग केले होते, तथाभप ठद.१४.९.२००९ रोजी कारखान्याला बींद पराानगी 
देण्याबाबतचा धजग या न्यायालयाने फे्ाळला आहे. 
     सदर प्रकरणाच्या दनाा यासींदगागत कीं पनीने मुींबई उच्च न्यायालय खीं पीठ नागपूर येथ े
याधचका दाखल केली धसून प्रकरण न्यायप्रभाष् आहे. 

___________ 
  

भांाारा चिजया ्यात ग्रामपांचायतीची साठहत् य खरेदीच् या ई-तनववदाम ये अचिकतत् वात नसिेया या 
रेडा ांम फमा िां पनीचे नाव नोंदववण् यात आिे असयायाबाबत 

(४१)  १४२८७ (०८-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गीं ारा चिज ्यात ग्रामपींचायतीची साठहत् य खरेदीच् या ई- दनभादाम ये धचितत् ाात नसले या 
रेड ींग फमग कीं पनीचे नाा नोंदभाण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, सदर ग्रामपींचायतीची सींपूणग सखोल चौकशन ी करण् यात आली आहे काय, 
(३) धस यास, चौकशन ीत काय आढळून आले आहे, 
(४) धस यास, त् यानुसार शन ासन काय कायगााही करणार आहे ाा करीत आहे, 
(५) नस यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा म ांा े(२०-०६-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रमन उद् ाात नाही. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

मोहााी ताि क् यातीि (चिज.भांाारा) रकत्यासा न सांपाठदत  
िेिेयाया जलमनीचा मोबदिा न लमळायायाबाबत 

  

(४२)  १४२८९ (१०-०४-२०१५).   श्री.चरण वाघमारे (त मसर) :   सन्माननीय सावाजतनि 
बाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम वमळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मोहा ी तालु यातील (चिज.गीं ारा) घोरप , रुसाळा ला सन २००१ म ये साागजदनक 
बाींरकाम भागागाने र त् याचे बाींरकाम पूणग केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) धस यास,  या शन ेतक-याींच् या जलमनी सींपाठदत के या त् याींना धदयापपयतं मोबदला 
देण् यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) धस यास, याबाबत शन ासनान ेचौकशन ी केली आहे काय, चौकशन ीत काय आढळून आले ा 
तदनुसार  याींच् या जलमनी सींपाठदत केले या धशन ा शन तेक-याींना मोबदला देण्याबाबत शन ासनान े
कोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(४) नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाचीि (०९-०६-२०१५) :(१) ा (२) हे खरे आहे. 
(३) ठदनाींक ०६.०१.२०१५ च् या पत्रान् ाये सदर गसूींपादन प्र ताा तयार करुन चिज हाधरकारी 
(गूसींपादन) गीं ारा याींना सादर करण् यात आलेला होता. परींत,ू त् या प्र तााात काही त्रु्ीींची 
पुतगता करण् यासींदगागत, चिज हाधरकारी (गूसींपादन) गीं ारा याींनी ठदनाक १६.०३.२०१५ च् या 
पत्रान् ाये कळभालेले आहे. त् यानुसार त्रु्ीची पुतगता करुन प्र ताा फेरसादर करण् याची कारवाााही 
सुरु आहे. 
(४) प्रम न उद् ाात नाही. 

___________ 
  
 
 

अन स धचत जातीच् या ववद्यार्थ याांिाून श या िवस िी िेया याबाबत 
 
(४३)  १४३०४ (१०-०४-२०१५).   श्री.अक िम शखे (मािाा पचिश्चम) :   सन्माननीय सामाचिजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) शन ासन आदेशन ाचे उ लींघन करुन धनुसुधचत जातीच् या भादयाथ यांक ून शन ु कासुली 
के याप्रकरणी आणण समाजक याण भागागाक ून भादयाथ यांसाठी ठदले या लशन ष यातृ् ती धपहार 
के याच् या आरोपाारुन लशन क्षण प्रसारक मीं ळी सीं थेच् या स.प.महाभादयालयाचे प्राचायग 
 ॉ.ठदलीप शन ेठ याींच् यासह, लशन क्षक आणण ललभपकाींना ध्क करण् यात आ याची घ्ना ठदनाींक 
१२ फेब्रुाारी, २०१५ च् या सुमारास दनदशन गनास आली हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, शन ासनाने उ त बाबतीत सखोल चौकशन ी केली आहे काय, 
(३) धस यास, चौकशन ीत काय आढळून आले ा त् यानुसार ध्क करण् यात आले या दोिीींार 
कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४)  नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजि मार बाोिे (०८-०७-२०१५) :(१) होय. 
(२) सर परशन ुराम महाभादयालय, पुणे याींचे भारुद प्रात तक्रारीच्या धनुिींगान े सहायक 
आयुत, समाजकयाण, पुणे याींचे कायागलयामाफग त सदर महाभादयालयाची दतर तपासणी 
करण्यात आली आहे. 
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(३) सदर महाभादयालयाने धनुसधूचत जातीच्या भादयाथयाकं ून प्राेशन  देतेाेळी शन ुक ासुल 
केयाच ेदनदशन गनास आले ा त्यानिुींगाने महाभादयालयाच्या प्राचायग ा सींबींधरत कमगचाऱयाींभारुद 
भाश्रामबाग ाा ा पोलीस ्ेशन नमये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदयचिथतीत सदर 
प्रकरण न्यायप्रभाष् आहे. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
यवतमाळ चिजया ्यातीि चिजया हा पिरषदेच्या पदाधधिाऱ्याांनी  

तनधीचा िेिेिा मैरव्यवहार 
  

(४४)  १४३०७ (०८-०४-२०१५).   श्री.राज  तोासाम (अणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यातमाळ चिज ्यात  थादनक आमदाराींना भाम ाासात न घेता चिज हा पररिदेचे 
पदाधरकारीच आप या सोईन े मजीतील कीं त्रा्दाराींना दनरीच े ाा्प करीत धस याची 
र कादायक बाब माहे जानेाारी, २०१५ म ये दनदशन गनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, शन ासनाने याची चौकशन ी केली आहे काय, 
(३) धस यास, चौकशन ीच् या धनिुींगाने दनरीाा्पात होत धसलेला गैरव्याहार रोखण् यासाठी 
शन ासनाने कोणती ठोस कायगााही ाा उपाययोजना केली आहे ाा करण् यात येत आहे, 
(४) नस यास, होत धसले या भालींबाची सागसारारण कारणे कोणती ? 
  

श्रीमती पांिजा म ांा े(२२-०६-२०१५) :(१) नाही. 
(२) प्रमन उद् ाात नाही. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

सर जमशेचजी जीजीभॉय ग्र प ऑफ हॉकपीचि या शासनाच्या मयवती  
ालग्णाियात ालग्णाांना वैद्यिीय स ववधा लमळत नसयायाबाबत 

(४५)  १४३१९ (०८-०४-२०१५).   अॅा.वारीस प ाण (भायखळा) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायातील मुींबई महानगरातील सर जमशन े्जी जीजीगॉय गु्रप ऑफ हॉपी्ल या 
शन ासनाच्या मयाती रुग्णालयास महाराषर शन ासन, गारत सरकार तसचे भाभार दानशन ुर 
व्यती ा देशन ीपभादेशन ीपरमागदाय सींथाींच्या मायमातून करो ो रुपयाींचा दनरी आरोग्य सोयी-
सुभाराींसाठी सातत्याने लमळत धसतानाही या रुग्णालयात रुग्णाींना उपचारा दरम्यान बसत 
धसलेला धपूरी ाैदयकीय मदतपधसुभारेचा फ्का तसेच भाभार चाचण्याींकररता खाजगी 
दााखान,े रुग्णालयाक ,े पॅथालॉजी सें्रना गे् देण्याबाबत तसेच औिर बाहेरून आणण्याबाबत 
साींधगतले जाते धसयाची बाब माहे ऑ्ोबर, २०१४ मये दनषपन्न झाली, हे खरे आहे काय, 
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(२) धसयास, या मयाती शन ासकीय रुग्णालयासपभाभार ाैदयकीय सोयी सुभारा ा ाैदयकीय 
उपकरणाींसाठी महाराषर शन ासन तसेच गारत सरकारच्या ाैदयकीय आरोग्य खात्याक ून 
ाेळोाेळी करो ो रुपयाींचा दनरी लमळत धसतानाही त्याचा गैराापर होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) धसयास, रुग्णालय प्रशन ासन ा रुग्णामरील समन्ायासाठी तसेच रुग्णालय कामकाज 
देखरेखीसाठी थादनक आमदाराींच ेधयक्षतेखाली गठीत कलम्ीचे पुनगगठन धदयाप  रुग्णालय 
प्रशन ासनातफे झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) धसयास, या गींगीर प्रकरणी शन ासनामाफग त चौकशन ी धींती कोणती प्रशन ासकीय ा दीं ात्मक 
कारााई करण्यात आली, 
(५) नसयास, भालींबाची सागसारारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावा े(१७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ध्यागत मीं ळाची पुनरगचना करण्याबाबतची कायगााही सुरु आहे. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

सातारा चिजया्यात ठ ांबि त षार लसांचन अन दानासा न  
सहा हजार प्रकताव आयायाबाबत 

(४६)  १४३४९ (०८-०४-२०१५).   श्री.ठदपि चव्हाण (फिचण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ि षी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सातारा चिज्यात ठठींबक तिुार लसींचन धनुदानासाठी सहा हजार प्रताा आले धसता 
त्यातील चार हजार ७०० प्रताााची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली आहे ा १३०० 
प्रताााची नोंदणी करण्यात आली नसयाचे माहे ड सेंबर, २०१४ च्या दसुऱया सताहात 
उघ कीस आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शन ासन ठठबक, तुिार लसींचनाच े के्षत्र ााढभाण्याचा दनणगय घेत धसताींना सातारा 
चिज्यात १३०० धजागची नोंद न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) धसयास, प्रमन गाग (१) ा (२) बाबत शन ासनामाफग त चौकशन ी केली आहे काय, 
(४) धसयास, चौकशन ीत काय आढळून आले ा तदनुसार सातारा चिज्यासह रायात ठठींबक, 
तुिार लसींचनाचे के्षत्र ााढभाणेबाबत शन ासनान ेकोणती कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खासे (१६-०६-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२), (३) ा (४) सन २०१२-१३ म ये प्रलींबबत प्र ताााींकरीता जुल,ै २०१४ धखेर ठेाले या    
ई-ठठबक आज्ञाालीत १३०० शन ेतकरी धजग गरु शन कले नाहीत त् यामळेु त् याींची नोंद झाली नाही. 
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      शन ेतकरी ठहताचा भाचार करुन एन.आय.सी.माफग त ई-ठठबक सुभारा उपलब् र करुन देऊन 
सदर १३०० शन ेतक-याींचे धजग चिाकारण् यात आले. 
      सातारा चिज ्यासह रा यात सुष् म लसींचनाच े के्षत्र ााढभाण् याकरीता ातृ् तपत्र, शन ेतकरी 
मेळाा,े चचागसत्र े आकाशन ााणी ा दरू ानीारुन तज्ञाींच् या मुलाखतीव् दारे सुष् म लसींचनाबद्दल 
शन ेतक-याींम ये जागतृी केली जात आहे. 
(५) प्रम न उद् ाात नाही. 

___________ 
पचिश्चम महाराष्ट् रातीि देवकथान व् यवक थापन सलमतीबाबत 

  

(४७)  १४३५२ (०८-०४-२०१५).   श्री.ठदपि चव्हाण (फिचण), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.चिजतेंद्र आव् हाा (म ांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) पचिमचम महाराष रातील देाथान व् या थापन सलमती शन ासनाच् या ताब् यात धसताींना 
धींबाबाई आणण जोदतबा मींठदर ागळता धन् य मींठदराचे लेखा पररक्षण सहा ािागपासून करण् यात 
आले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) धस यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच पचिमचम महाराष रातील मींठदरचे लेखापररक्षण करणेबाबत शन ासनाने कोणती कायगााही 
केली ाा करण् यात येत आहे, 
(४) धदयाप कोणतीच कायगााही केली नस यास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. स धीर म नमांचीवार (२०-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) ा (३) सन २०१३-१४ धखेरचे पचिमचम महाराषर देाथान सलमतीच्या व्याथापन दनरी 
(management fund) चे लेखापरीक्षण पूणग करुन धहााल सहाय्यक सींचालक, थादनक 
दनरी लेखापरीक्षा, कोहापूर कायागलयाने जा.क्र.था. १८पबपदेव्यसपलेपधपकोप८९३ ठदनाींक १०-१०-
२०१४ रोजी दनगगलमत केलेला आहे. 
     धींबाबाई ा जोदतबा मींठदर ागळता धन्य साग मींठदराींच े लेखापरीक्षण झालेले नाही. 
जोदतबा ा धींबाबाई मींठदराीं खेरीज धन्य मींठदरे ही सींपूणग ग्रालमण गागात धसुन त्याींची थे् 
व्याथा पाहणेसाठी देाथानसलमतीक  े पुरेशन ी ा व्यापक यींत्रणा नसयान े मींठदराींसाठी  
थादनक व्याथा पाहणेसाठी मुींबई भामात धधरदनयम १९५० कलम ५६ के नुसार थादनक 
उपसलमत्या दनयुत केया जातात. त्या उपसलमती माफग त मींठदर चिजणोदार, उत्सा धशन ी 
काम ेकरणेत येतात ा उपसलमत्या सी.ए.माफग त लेखापररक्षण करुन घेत धसतात. देाथान 
सलमतीचे सन २००७प०८ ते २०११प१२ धखेरच ेलेखापरीक्षण करणे करीता शन ासनान ेक्र. ीएमसी 
२०१२पप्र.क्र.४४प१२पका.सोळा ठदनाींक १७प१०प२०१२ चे आदेशन ाने म.ेकोचर ॲण्  धसोलसएट्स, मुींबई 
याींची दनयुती केली धसून त्याींच ेमाफग त लेखापरीक्षण सुरु आहे. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 
 

___________ 
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आि ा े(ता.भ दरमा, चिज.िोयाहापूर) येथे लमनी एम.आय.ाी.सी. मांजूर पायायाबाबत 

(४८)  १४३६३ (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आत्रबचिर (राधानमरी) :   सन्माननीय उद्योम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आकु  े (ता.गुदरग , चिज.कोहापूर) येथ े लमनी एम.आय. ी.सी. मींजूर झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) धसयास, राय शन ासनाने सदरची एम.आय. ी.सी. च्या कामास धदयापही सुरूाात केलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) धसयास, सदरचा एम.आय. ी.सी. प्रकप लाकर सुरू करण्यासाठी राय शन ासनाने काय 
कायगााही केली ाा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. स भाष देसाई (१५-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ा (३) आकु  ेलमनी औदयोधगक के्षत्र भाकसीत करण्यासाठी चार गाााींतील एकूण ५२.८२ हे 
आर इतके खाजगी के्षत्र धधरसूधचत करण्यात आले धसून कें द्र शन ासनाच्या नभान गूसींपादन 
कायदा, २०१३ नुसार नुकसान गरपाईच े दर ठरभाण्यासाठी तसेच गूसींपादनाची गूलमका 
सींबींधरताींना समजून साींगण्यासाठी चिजहाधरकारी, कोहापूर याींच्यासोबत सींबींधरत खातेदाराींची 
बैठक आयोचिजत करण्यात येत आहे. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
  

मांमालळपीर (चिज.वालशम) येथीि म.ग्रा.रोहयो अांतमात लसांचन ववठहरीचे िामाच ेहजेरी पत्रिाबाबत 
  

(४९)  १४३७१ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (मांमापूर) :   सन्माननीय रोजमार हमी योजना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगरुळपीर चिज.ाालशन म येथील सन २०१२-१३ पासूनचे महाराष र ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेच े धींतगगत लसींचन भाठहरीींचे मींजूराचे हजेरीपत्रक धनेक मठहन् यापासून कॉम्  यू्रार 
ऑनलाईन करणे बींद आहे, तसचे कुशन ल ा धकुशन ल चे हजेरीपत्रक ऑनलाईन करणे धनके 
ठदासापासून बींद आहे हे खरे आहे काय, 
(२) धस यास, लसींचन भाठहरीचे मजुराींचे ा साठहत् याचे पैसे देण् यास ाेळ होत आहे याला 
जबाबदार धसणा-या धधरकारी APO याींचेार शन ासनाने चाैैकशन ी करुन काय कायगााही केली 
ाा करणार आहे मजुराींचे ा साठहत् याचे पसैे केव् हा लमळणार आहे, 
(३) नस यास, भालींबाची कारणे काय ? 
  

श्रीमती पांिजा म ांा े(२६-०६-२०१५) :(१) ा (२) हे धशन ींत: खरे आहे. 
     महात्मा गाींरी नरेगा धींतगगत पींचायत सलमती मींगरुळपीर मये लसींचन भाठहरीींची सन 
२०१२-१३ पासून ३३५९ हजेरीपत्रक ग्रामपींचायत क ून आलेया मागणीनुसार देण्यात आलेली 
आहेत. तसेच लसींचन भाठहरीींच्या कामाची सन २०१२-१३ पासून कुशन ल रकम १२४.४९ लक्ष ा 
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धकुशन ल रकम ४२२.७३ लक्ष एाढी रकम लसींचन भाठहरीींच्या कामाार खचग करण्यात आली 
आहे. लसींचन भाठहरीचे हजेरीपत्रक ऑन लाईन करणे तसेच सन २०१३-१४ या आधथगक ािागतील 
१९ लक्ष एाढी रकम सामाचिजक धींकेक्षणा धगााी प्रलींबबत आहे. सदयचिथतीत पींचायत 
सलमती मींगरुळपीर मये लसींचन भाठहरीींच्या कामाच ेहजेरीपत्रक दनयलमत करण्याची कायगााही 
पींचायत सलमती तराार सुरु आहे. 
(३) प्रमन उद् ाात नाही. 

___________ 
 

वसई (चिज.पािघर) ताि क् यातीि श्री.त ांमारेश् वर मांदीराचापयाचनाच् या  
दृष्ट् चीने वविास िरणेबाबत 

(५०)  १४४२२ (०७-०४-२०१५).   श्री.ठहतेंद्र  ािूर (वसई), श्री.वविास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ासई (चिज.पालघर) तालु यातील प्रलस द पुरातन श्री.तुींगारेम ार मींदीराचा समााशेन  रा य 
शन ासनाने २००२ म ये ‘क’ पयग् न  थळाचा दजाग जाहीर करुनही धदयापपयतं या  थळाचा 
पयग् नाच् या दृष ्ीने योग् य त् या प्रमाणात भाकास झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) धसयास, तुींगारेम ार पायथ यापासून मींदीरापयतं जाणारा ३ फक.मी. र ता धदयापही कच् चा 
धसून  ाच्नतागहृाची  सुभारा उपलब् र नसणे इ. तक्रारी धसुन यासींबरी कोणतीही सुरारणा 
करण् यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच, तुींगारेम ार पयग् न  थळी कायम ारुपी ाीजपरुाठा सुरु करण् याबाबत 
महाभातरणक ून कोणती उपायोजना करण् यात येत आहे, 
(४) सदर पयग् न  थळाचा भाकास करण् याच् या दृचिष्ने शन ासनान ेकोणती कायगााही केली ाा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसयास, भालींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फाणवीस (२४-०६-२०१५) :(१) ते (२) श्री के्षत्र तुींगारेमार या थळास “क” ागग 
पयग् न थळाचा दजाग देण्यात आला आहे. तथाभप सदर के्षत्र ान भागागाच्या धखत्यारीत येत 
धसयामळेु ान भागाग, चिजहाधरकारी, ठाणे ा पयग् न भागाग याींची एकत्र बैठक घेऊन 
प्रताा तयार करण्यात यााा धस ेधपेक्षक्षत आहे. त्याधनुिींगान ेठद.१३.२.२०१४ रोजी तत्कालीन 
मा.मींत्री, राय उत्पादन शन ुक तथा पालक मींत्री, ठाणे याींच्या धयक्षतेखाली बैठक झाली 
धसून मा.मींत्री याींनी धस ेसूधचत केले की, ान भागागान े चिजहाधरकारी याींना प्रताा सादर 
करााा, तदनींतर चिजहा दनयोजन सलमतीच्या बैठकीत प्रताााबाबत चचाग होऊन तो पयग् न 
भागागास सादर करण्याबाबत फकीं ाा प्रतााास ान धधरदनयम १९८० धींतगगत आामयक 
पराानगी घेण्याबाबत योग्य तो दनणगय घेण्यात येईल. त्यानुसार सदर प्रताा धदयाभप पयग् न 
भागागाक  ेप्रात झालेला नाही. 
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(३) महाभातरण कीं पनीने तुींगारेमार पयग् नथळी कायमारुपी ाीज पुराठा करण्याकामी २०० 
केव्हीके क्षमतेचा रोहीत्र उगारण्याचे ा ३ फकमी गूमीगत केबल करण्याचे काम आय.पी. ी.एस. 
योजनेधींतगगत समाभाष् केलेले धसून सदर योजना मींजूरीच्या प्रदतके्षत आहे. सदर ठठकाणी 
ान भागागाक ून रोहीत्र बनभाण्यासाठी तसेच गूलमगत उच्च दाब ााठहनी ्ाकण्यासाठी 
पराानगी लमळायास आय.पी. ी.एस. योजनेतींगगत रोहीत्र बसाून कायमारुपी भादयुत पुराठा 
करता येईल. 
(४) प्रमन उद् ाात नाही. 
(५) प्रमन उद् ाात नाही. 
 
 
 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

 
_________________________ 
शन ासकीय मयाती मुद्रणालय, मुींबई. 


