
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिावन्नावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

ततसरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

 

पुणे येथील शशांदेवाडी पररसरात असणाऱ्या पोलीस चौिीत लहान मलुासोबत  
 अनैसधगिि िृत् य िरणाच्या तक्रारी दाखल िरुन न घेतल्याबाबत 

 

(१)  १५१५० (०७-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे येथील श ींदेवाडी पररसरात असणाऱ्या पोलीस चौकीत लहान मुलासोबत अनसैर्गिक 
कृत् य करणा्या  आरोपी ववरोधात तक्रार नोंदवून न घेता आरोपीींना बबहारला पळवून लावले 
असल् याच ेमाहे बेरुवुवारी, २०१५ मध् ये वा त्या सुमारास दनद िनास  आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक् त ्रककरणी तक्रार दाखल कुनन न घेणा-या  पोलीस अर्धका-याींवर कोणती  
कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) व (२) होय, सदर ्रककरणी ज्या पोलीसाींनी तक्रार 
दाखल कुनन घेतली नाही. त्याींचेववुनध्द कारवाई कुनन त्याींना दनलींबबत करण्यात आले आहे. 
तसेच त्याींचेववुनध्द राजगड पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र.२८/२०१५ भा.दीं.वव.कलम १६६, बाल 
लैंर्गक अत्याचारास ्रकदतबींध अर्धदनयम २०१२ च े कलम १९ व २१ अन्वये गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. 
     सदर गुन््यातील आरोपी हा फबयािदी्या गावचा असल्यामुळे शभतीमुळे फबयािदी्या 
घरातील सदसयाींनी आरोपीववुनध्द तक्रार नसल्याचे पोलीसाींना साींर्गतले. तथावप, पोलीसाींनी 
त्याीं्या मनातील शभती दरु कुनन त्याींना ववश्वासात घेऊन कायद्याची माहहती हदल्यानींतर 
फबयािदीने लेखी फबयािद हदलेली आहे. सदर फबयािदीवुनन राजगड पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. 
२४/२०१५ भारतीय दींड ववधान कलम ३७७, बाल लैंर्गक अत्याचारास ्रकदतबींध अर्धदनयम २०१२ 
चे कलम ४ व ६ अन्वये हदनाींक २८.०२.२०१५ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून 
आरोपीस अ्क करण्यात आली आहे. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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मौज ेमावळ (ता. मावळ) येथील िाही भागात िाववळीची  

लागण होऊन १० पेक्षा जास्त रूग्ण ढळळल्याबाबत 
  

(२)  १५१५१ (०८-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय साविजतनि 
ढरोग् य व िुुुंांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेमावळ (ता. मावळ) येथील काही भागात काववळाची लागण होऊन १० पेक्षा जासत 
रूग्ण आढळले असल्याच ेमाहे बेरुवुवारी २०१५ मध्ये दनद िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ए व ई पध्दती्या पसरणाऱ्या या काववळीचे सविसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) उक्त ्रककरणी  ासनान ेकुठली उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मावळ तालुक्यात काववळीची साथ नाही. तथावप ए व ई ्रककारची कावीळ दवुित अन्न व 
पाण्यामाबि त पसरते. या ्रककारची जलजन्य कावीळ हा वविाणूजन्य आजार आहे. 
(३) मळु ी येथ ेकोणत्याही ्रककारची काववळीची साथ नसल्यान ेउपाययोजना करण्याचा ्रकश्न 
उद्् ावत नाही. तथावप राज्यातील सवि िजल््यात जलजन्य काववळी्या ्रकदतबींध व 
दनयींत्रणासाठी खालील उपाययोजना दनयशमत सवुनपात राबववल्या जातात. 

 दैनींहदन सवेक्षण 
 पाणी पुरवठा व सव्छता ववभागामाबि त दनयशमत पाणी  ुध्दीकरण. 
 सथादनक सवराज्य सींसथाींमाबि त नळ गळत्याींचा  ोध व दुुनसती. 
 साविजदनक आरोग्य ्रकयोग ाळाींमाबि त पाणी गुणवत्ता सींदनयींत्रण 
 उदे्रक काळात दनदान व उपचाराची मोबत व्यवसथा. 
 साविजदनक आरोग्य सींसथाींना पुरेसा औिधसाठा. 
 विाितून दोन वळेा राज्यातील सवि पाणी सत्रोताींचे सव्छता सवेक्षण 
 जलजन्य आजाराबाबत जनतेचे आरोग्य श क्षण. 

(४) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील मराठवाडा, नागपूर, अमरावती, नाशशि ववभागातील  
तालुक्याच्या पाणीपातळीत मोठी घुं होत असल्याबाबत 

  

(३)  १५१५२ (०८-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
ढणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मराठवाडा, नागपूर, अमरावती, नाश क ववभागातील तालुक्या्या पाणीपातळीत 
मोठी घ् होत चालली असल्याच ेमाहे बेरुवुवारी, २०१५ मध्ये दनद िनास झाले आहे, हे ही खरे 
आहे का, 
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(२) असल्यास, उक्त ्रककरणी  ासनाची कुठली उपाययोजना केली आहे काय, असल्यास 
कोणती उपाययोजना करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची सविसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०२-०७-२०१५) : (१) हे अीं त: खरे आहे. माहे जानेवारी, २०१५ मधील 
भूजल पातळी्या अ्यासावुनन असे आढळून येते की, औरींगाबाद ववभागातील             
७६ तालुक्यामध्ये, नागपूर ववभागातील ४३ तालुक्याींमध्ये, अमरावती ववभागातील           
४० तालुक्याींमध्ये व नाश क ववभागातील ४४ तालुक्यामधील काही गावाींमध्ये िसथर भूजल 
पातळीत १ मी. पेक्षा जासत घ् आढळून येत.े तथावप पाणी पातळीची घ् ही तात्पुरत्या 
सवुनपाची असून पुढील जलचक्रानसुार भजूल पुनभिरण होणार आहे. 
(२)   (अ) ग्रामीण भागातील वपण्या्या पाण्या्या ी्ंचाई पररिसथती दनवारणाथि ववववध 
उपाययोजना िजल्हार्धकारी व मुख्य कायिकारी अर्धकारी, िजल्हा पररिद याींचमेाबि त 
राबववण्यात येतात. 

(ब) वपण्या्या पाण्याची ी्ंचाई असलेल्या वाड्या/वसत्यामध्ये वपण्या्या पाण्याच े
उद्भव बळक्ीकरणासाठी कें द्र  ासन पुरसकृत राषरीय ग्रामीण पयेजल कायिक्रम ( ाश्वतता) 
अींतगित वपण्या्या पाण्या्या सत्रोत बळक्ीकरणा्या उपाययोजना राबववण्यात येतात. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे शहर पोलीस ढयुक् तालयाच् या हदीतीतील पोशलसाांचे  
गुणोत् तरीय प्रमाण िमी पडत असल् याबाबत 

  

(४)  १५१६५ (०७-०४-२०१५).   श्री.लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे  हर पोलीस आयुक् तालया् या हदीतीतील असणा-या पुणे आणण वपींपरी र्चींचवड तसेच 
ग्रामीणचा काही भाग झपाट्यान े ववकशसत होत असूनही पोशलसाींचे गुणोत् तरीय ्रकमाण कमी 
पडत असल् याचे माहे बेरुवुवारी, २०१५ मध् ये दनद िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, दनयुक् त झालेल् या ५४२ पोलीस उपदनरीक्षकाींपकैी केवळ ५ उपदनरीक्षक देण् यात 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पुणे पोलीस आयकु् तालयातींगितचे वाढत ेगुन् ्याींचे ्रकमाण पाहता येथे आवश् यक 
मनुष यबळ देण्याबाबत   ासनस तरावुनन कोणती  कायिवाही  केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) : (१) पुणे  हर कररता पोलीस उप दनरीक्षकाींचे गुणोत्तरीय 
्रकमाण ६३४ असून सध्या ५०९ पदे मींजूर आहेत. उविररत १२५ पोलीस उप दनरीक्षक याींची पदे 
पुढील पाच विाित दनमािण करण्यात येणार आहेत. तसेच पुणे ग्रामीण कररता पोलीस उप 
दनरीक्षकाींचे गुणोत्तरीय ्रकमाणे २८५ असून सध्या ११८ पदे मींजूर आहेत. 
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     उविररत १६७ पोलीस उप दनरीक्षक याींची पदे पुढील पाच विाित दनमािण करण्यात येणार 
आहेत. 
(२) होय. 
(३) व (४) सध्या १६४+९५० = १११४ उमेदवार महाराषर पोलीस अकादमी, नाश क येथ े
्रकश क्षण घेत आहेत तसेच सरळसेवे्या ६९८ व खात्याींतगित सरळसेवेचे ९३८            
(६९८-९९८=१६३६) पदाींचे मागणीपत्र आयोगास पाठववण्याबाबतची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
यामधुन जसजस े उमेदवार उपलब्ध होतील तसतस े पुणे या ववभागाकरीता पोलीस उप 
दनरीक्षकाींची ररक्त पदे ्रक ासकीय सोईन ेभरण्याची कायिवाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

पाथरी (जज.परभणी) येथ ेबीओुंी तत् त् वावर पांचायत  
सशमती व व् यापारी सांिुल बाांध याबाबत 

  

(५)  १५१७२ (०८-०४-२०१८).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाथरी (िज.परभणी) येथ ेबीओ्ी तत् त् वावर पींचायत सशमती व व् यापारी सींकुल बाींधण् याचे 
काम सहा विाांपुवी मींजुर होवूनही अद्यापपयांत पुणि झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर काम हे गींगाखेड उपववभागाकड ेदेण् यात आल् याने या कामाकड ेदलुिक्ष होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पाथरी येथ े तीन तालुक् याींसाठीचे िजल्हा पररिद उपअशभयींता कायािलय 
असल् यामळेु हे काम पाथरी उपववभागाकड े वगि करावे अ ी मागणी सदर लोक्रकदतदनधीनी 
मुख् य कायिकारी अर्धकारी, िजल् हा पररिद परभणी याींचेकड ेकेली असल् यास, यासींदभाित काय 
कायिवाही करण् यात आली आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (२४-०६-२०१५) : (१) पाथरी येथे मींजूर करण्यात आलेलया बीओ्ी 
तत्वावरील ्रककल्पातील पाथरी पींचायत सशमती्या ्रक ासकीय इमारतीच ेबाींधकाम पुणि झाले 
असून इमारत वापरात आहे. तर  ववकासका्या अखत्यारीतील व्यापारी सींकुलाचे बाींधकाम 
पुणित्वा्या मागािवर आहे. 
(२) सदर ्रककल्प मींजूरी्या वळेी व ्रककल्पाचे काम सुुन असताना पाथरी येथे सवतींत्र 
उपववभाग अिसतत्वात नव्हता म्हणून या ्रककल्पातील पाथरी पींचायत सशमती्या इमारतीचे 
सींपुणि काम उपववभाग गींगाखेड याीं्या देखरेखी खाली व दनयींत्रणात पुणि करण्यात आले आहे. 
तसेच, व्यापारी गाळयाींचे बाींधकामही त्याीं्याच दनयींत्रणात पुणि होण्या्या मागािवर आहे. 
(३) अ ा सवुनपाची मागणी नाही. 
  

___________ 
  
 



वव.स. ५१ (5) 

 
शासनाने अणखल भारतीय साहहत् य सांमेलनाप्रमाण ेबाल ढणण िुमाराांच् या  

साहहत् य सांमलेनासाठी तनधी पपल् ध िरुन दे याबाबत 
 

(६)  १५१७४ (०८-०४-२०१५).   श्री.शभमराव धोंड े (ढष्ट्ुंी) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठीत बाल आणण कुमाराींपयांत उत् तम साहहत् य पसरवण्याच ेकाम करणा-या बाल आणण 
कुमार साहहत् य सींमेलनासाठी देखील दनधी उपलब् ध कुनन द्यावा अ ी मागणी सातत् यान े
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, त्यानुिींगाने उक्त सींमेलनासाठी दनधी उपलब् ध कुनन देण् याबाबत  ासनाकडून 
कोणती कायिवाही करण् यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(२२-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) महाराषर राज्य साींसकृदतक धोरण, २०१० अींतगित “अन्य साहहत सींमेनाींना अनुदान 
ही योजना महाराषर राज्य साहहत्य आणण सींसकृती मींडळाकडून राबववण्यात येते. या 
योजनेअींतगित साहहत्य सींमलेना्या आयोजनासाठी अनुदान मींजूर करण्याबाबत महाराषर राज्य 
साहहत्य आणण सींसकृती मींडळाकड े ्रकाप्त होणारे ्रकसताव अींदतम दनवडीसाठी मींडळा्या 
सविसाधारण बैठकीत माींडले जातात व मींडळा्या दनणियानुसार अनुदानासाठी पात्र सींसथाींना 
सींमेलना्या आयोजनासाठी अनुदान ववतरीत केले जात.े 
     महाराषर राज्य साहहत्य आणण सींसकृती मींडळाकडून बालकुमार साहहत्य सींमेलना्या 
आयोजनासाठी अणखल भारतीय मराठी बालकुमार साहहत्य सींसथा, पुणे या सींसथेस 
खालील्रकमाण ेदनधी उपलब्ध कुनन देण्यात आला आहे. 
       सन २०११-१२          ुन.२,००,०००/- 
       सन २०१२-१३          ुन.३,५७,१४०/- 
                     एकुण  ुन.५,५७,१४०/- 
 
     दरम्यान महाराषर राज्य साहहत्य आणण सींसकृती मींडळाचा कालावधी सींपुष्ात आल्यान े
व साहहत्य सींमेलनाना अनुदान देण्यासाठी दनकि दनिश्चत करण्याची कायिवाही सुुन असल्याने 
सन २०१४-१५ या कालावधीत बाल कुमार साहहत्य सींमेलनासाठी दनधी उपलब्ध कुनन हदलेला 
नाही.  ासन दनणिय क्र. रासाींधो १०१२/्रक.क्र.१२६/भािा-३, हद. १७ एव्रकल,२०१५ अन्वये अन्य 
साहहत्य सींमेलनाींना अनुदान देण्यासाठी दनकि दनिश्चत करण्यात आले आहेत. महाराषर राज्य 
साहहत्य आणण सींसकृती मींडळाची पुनिरचना झाल्यानींतर सदर दनकिाीं्या आधारे मींडळाकडून 
अन्य साहहत्य सींमेलनाींना अनुदान देण्याची कायिवाही करण्यात येईल. 
 

___________ 
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नाांदरूख ग्रामपांचायत (ता.मालवण, जज.शसांधुदगूि) हदीतीत िरयात ढलेल्या  

अनधधिृत बाांधिामाची तात्िाळ चौिशी होयाबाबत 
 
 

 (७)  १५१९१ (०६-०४-२०१५).   श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ग्रामपींचायत अर्धदनयम १९५८ मधील कलम ५२ अन्वये ग्रामपींचायत हदीतीत कोणतेही 
बाींधकाम करण्यापूवी ग्रामपींचायतीची पूवि परवानगी घेणे आवश्यक असतानाही नाींदरूख-
ग्रामपींचायत (ता.मालवण, िज.शसींधुदगूि) हदीतीतील भूमापन क्र.१२ (२६९), पो.हह.क्र.२९ मध्ये सदर 
कायद्याचे उल्लघन करून र्चऱ्याचे अनर्धकृत बाींधकाम करण्यात आल्याची बाब माहे बेरुवुवारी 
२०१५ ्या दतसऱ्या सप्ताहात वा त्यासुमारास दनद िनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बाींधकामास सथादनक ग्रामसथाींनी आके्षप घेतल्याचे सरपींच, नाींदरूख-
ग्रामपींचायत याींनी हद.२/१२/२०१४, हद.१०/१२/२०१४ आणण हद.२६/१२/२०१४ रोजी सींबींर्धताींना 
हदलेल्या बाींधकाम थाींबववण्याबाबत्या नो्ीसीची अवहेलना करून बाींधकाम पूणि करण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू अनर्धकृत बाींधकामावर कारवाई करण्याऐवजी नाींदरूख-ग्रामपींचायतीने 
कायद्याची पायमल्ली करून हद.१८/२/२०१५ रोजी ्रकत्यक्षात बकेायदे ीरपणे पूणि केलेल्या 
बाींधकामास काम सुरू करण्याची परवानगी हदली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ्रककरणी चौक ी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आणण अनर्धकृत बाींधकामास बेकायदे ीरररत्या 
परवानगी देणाऱ्या सींबींर्धत पदार्धकारी व कमिचाऱ्याववरूध्द आजतागायत कोणती कायिवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(६) नसल्यास, उक्त ्रककरणी होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०७-२०१५) : (१), (२), (३) होय हे खरे आहे. 
(४) याबाबत ग् ववकास अर्धकारी पींचायत सशमती मालवण याींचेकडून चौक ी करण्यात 
आली आहे. 
(५) महाराषर ग्रामपींचायत अर्धदनयम १९५८ मधील कलम ५२ अन्वये ग्रामपींचायत हदीतीत 
इमारत बाींधकामास अ्ी तीसह परवानगी देण्याचे अर्धकार ग्रामपींचायतीला आहेत. उक्त 
जशमनीच े सह हहससेदार याींची समींत्ती पत्र े ववहहत मुदतीत ्रकाप्त न झाल्यान,े तसेच       
७/१२ उतारा पाहता अजिदार याीं्या जशमनीमध्ये सहभाग असल्याने त्याींचा हहससा असल्याच े
दनिश्चत झाल्याची खात्री ग्रामपींचायतीन े केली. तसच े तक्रारदार, ग्रामपींचायत कायिकारणी, 
ववकासक, तीं्ामुक्त अध्यक्ष याींनी हदनाींक ०६.०२.२०१५ रोजी ग्रामपींचायत हदीतीतील भमुापन 
क्रमाींक १२ (२६९) पो.हह.क्र.२९ ्रकत्यक्ष जागेची आपआपसात मोजणी कुनन हदीत दनिश्चत 
केल्यानींतर सींबींर्धताींचे समाधान झाल्याने महाराषर ग्रामपींचायत अर्धदनयम १९५८ चे 
कायद्यातील तरतूदी व ्रकाप्त अर्धकारानुसार ग्रामपींचायतीने उक्त  ेतमाींगर बाींधकामास 
हदनाींक १८.०२.२०१५ चे सभेत ठराव क्र.५ (१) ने अ्ी तीसह परवानगी हदलेली आहे. 
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सबब सींबींर्धत पदार्धकारी व कमिचा-याींववुनध्द कारवाई करण्याचा ्रकश्न उद्् ावत 
नाही. 
(६) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर जजल््यातील ४३८ गावाांमधील पाणी ुंांचाई दरु  
िरयािरीता पपाययोजना िरयाबाबत 

  

(८)  १५२०२ (०६-०४-२०१५).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवि), श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा ढणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर िजल््यातील ४३८ गावाींमधील पाणी ी्ंचाई दरु करण्याकरीता               
५८२ उपाययोजनाकरीता रूपये ५ को्ी ३१ लाख ३७ हजार खचि अपेक्षक्षत असल्याची बाब  
हदनाींक १३ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनद िनास  आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींपुणि िजल््यात पाण्याची मोठी ी्ंचाई असताना सुध्दा िजल्हा पररिदेन े
आराखडा तयार कुनन पाठववण्यास ववलींब केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेतील नळ दुुनस तीकरीता रूपये २  को्ी १६ लक्ष ९०, नवीन ववींधन 
ववहहरीींकररता रूपये २ को्ी २ लक्ष ५० हजार, हातपींप वव ेि दुुनसतीकरीता रूपये ५ लक्ष ७७ 
हजार, पुरक नळ योजनेकररता रूपये ६ लक्ष, ववहहर खोलीकरणाकररता रूपये ३५ लक्ष ९० 
हजार, ्ँकर पाणीपुरवठा योजनेकररता रूपये ४ लक्ष ९० हजार, खाजगी १२१ ववहहर 
अर्धग्रहणाकररता रूपये ५९ लाख ४० हजार ुनपयाींचा दनधी ववववध योजनाींकररता ववतरीत 
करण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ४३८ गावाींमधील पाणी ी्ंचाई दरु करण्याकररता अद्यापपयांत दनधी न 
शमळण्याची कारणे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२४-०६-२०१५) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ी्ंचाई कृती आराखडा भाग १ हदनाींक ९.१२.२०१४ रोजी िजल्हार्धकारी नागपूर याींनी मींजूर 
केला आहे. 
(३) व (४) ववभागीय आयुक्त याींचेकडून दनधी बाबत मागणी ्रकसताव ्रकाप्त झाल्यानींतर 
 ासनाकडून दनधी ववतरणाची कायिवाही करण्यात येते. दनधी मागणी ्रकसताव ्रकाप्त झाला 
असून दनधी ववतरणाची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
(५) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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खालापूर (जज.रायगड) शहरात दवुषत पा यामुळे िाववळ, मलेररया  
व ुंायफाईडचे रुग्ण तनदशिनास ढल्याबाबत 

  

(९)  १५२१५ (०७-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (परण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा ढणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) खालापूर (िज.रायगड) या सींपूणि  हरात माहे जानेवारी, २०१५  मध्ये वा त्यादरम्यान  
दवुित पाण् यामळेु काववळ, मलेररया व ्ायबाईडच ेुनग् ण मो्या सींख् येने आढळून आले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर  भागात दवूित पाण् याचा पुरवठा होण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सदर साथ आ्ोक् यात आणण् याकररता तसचे  ुध् द पाण् याचा पुरवठा 
करण् यासाठी  ासनान ेकोणत् या तातडी् या उपाययोजना केल्या वा  करण् यात येत आहेत, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१८-०६-२०१५) : (१) तालुका खालापूर येथ े मलेररयाचे १० ुनग्ण 
आढळून आले. काववळ व ्ायबाईडचे ुनग्ण आढळून आले नाहीत. तथावप, खालापूर (िजल्हा 
रायगड) या सींपूणि  हरात दवुित पाण्यामुळे काववळ, मलेररया व ्ायबाईडच े ुनग्ण मो्या 
सींख्येने आढळून आल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान दनद िनास आले, हे 
खरे नाही. 
(२), (३) व (४) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

परण तालुक् यातील (जज.रायगड) रानसई या गावाला रस्ता नसल्याबाबत 
  

(१०)  १५२१६ (०८-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (परण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उरण तालुक् यातील (िज.रायगड) रानसई या गावाला स वातींर्य य शमळून ६० विािचा कालावधी 
लो्ला तरी रहदारीसाठी, ्रकवा ी वाहनाींची ये-जा करण् यासाठी रस ता नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या गावाला रस ता न देण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, या गावाचा रस ता न शमळाल् यामुळे या गावाचा ववकास झाला नाही हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल् यास, सदर गावाला रस ता देण् यासींदभाित  ासनान े कोणती कायिवाही केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) उरण तालुक्यातील खैरकाठी, भु-याचीवाडी, मागािचीवाडी, बींगल्याचीवाडी, सागवाडी, 
खोड्याचीवाडी अ ा एकुण ६ वाड्या शमळून रानसई महसूली गाव सींबोर्धले जाते. या ६ 
वाड्याींपैकी खैरकाठी, भ-ुयाचीवाडी, मागािची वाडी व बींगल्याची वाडी या चार वाड्य बारमाही 
रसत्याने जोडलेल्या आहेत. तर खोड्याची वाडी व सागाची वाडी या वाड्याींना बारमाही रसत्यान े
जोडण्यासाठीचा ्रकसताव िजल्हा दनयोजन मींडळाकड ेसादर करण्याचे िजल्हा पररिदेचे दनयोजन 
आहे. 

___________ 
 

राज्याच्या ढहदवासी खात्यातील योजनाांच्या अांमलबजावणीची तनवतृ्त न्यायमूती  
गायिवाड याांच्या नेततृ्वात लवादामाफि त चौिशी सुरु असल्याबाबत 

  

(११)  १५२२२ (१०-०४-२०१५).   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर), डॉ.शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड 
राजा), श्री.अजुिन खोतिर (जालना) :   सन्माननीय ढहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २००३-०४ त ेसन २००९-१० या काळात राज्या्या आहदवासी खात्यातील योजनाीं्या 
अींमलबजावणीची दनवतृ्त न्यायमूती गायकवाड याीं्या नेततृ्वात लवादामाबि त चौक ी सुुन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ्रककरणाची सुुन असलेली चौक ी पूणि झाली आहे काय, चौक ीचा अहवाल 
्रकाप्त झाला आहे काय, तसेच या अहवालातील श बार ीींचे सवुनप काय आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत व फकती कालावधीत चौक ी पूणि 
होण्याची अपेक्षा आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०४-०६-२०१५) : (१) सन २००४-०५ त ेसन २००८-०९ या कालावधीमधील 
आहदवासी ववकास ववभागातील ववववध योजनाींमध्ये झालेल्या कर्थत गैरव्यवहारासींबधी चौक ी 
सींदभाितील जनहहत यार्चके्या अनुिींगाने मा.श्री. एम.जी. गायकवाड, सेवादनवतृ्त न्यायाधी , 
उ्च न्यायालय याीं्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पाच सदसयीय सशमतीमाबि त चौक ी सुुन 
आहे. 
(२) चौक ी सशमतीचे कामकाज सुुन असून अद्याप चौक ी पूणि झालेली नाही. 
(३) सदर सशमती ही मा.उ्च न्यायालय, मुींबई याीं्या आदे ानुसार चौक ी करीत असून 
सशमतीस अद्याप चौक ी्या अनुिींगाने बरीच काम े करावयाची असल्यान े सशमती्या 
ववनींतीनुसार दतला हदनाींक १५ जलु,ै २०१५ पयांत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

साांगली जजल््यामध्ये तलायायाांच्या जागा ररक्त असल्याबाबत 
  

(१२)  १५२५० (०७-०४-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली िजल््यामध्ये तला्याीं्या जागा ररक्त आहेत हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या जागा ररक्त असल्यामळेु एका तला्यास ३-३ गावाींचा अदतररक्त ्रकभार 
देण्यात येतो हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एका तला्याला अदतररक्त ्रकभार हदल्याने नागरीकाींचे हाल होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, तला्या्या ररक्त जागा भरणेकररता  ासनान ेकोणती कायिवाही केलेली आहे 
वा करणेत येत आहे, 
(५) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यिसथती काय 
आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१०-०७-२०१५) : (१), (२), (३), (४) व (५) साींगली िजल््यामध्ये 
तला्याींची एकूण मींजूर पदे ३७१ असून त्यापैकी ४५ पदे ररक्त आहेत. ररक्त असलेल्या 
तला्याींचा अदतररक्त कायिभार लगतचे तलाठी याींचेकड े हदला असल्यान ेनागररकाींच ेकामाचा 
दनप्ारा करण्यात येत आहे. अदतररक्त कायिभार हदल्यामुळे नागररकाींचे हाल होत असलेल्या 
तक्रारी उपववभागीय अर्धकारी कायािलय तसचे िजल्हार्धकारी कायािलयात ्रकाप्त झालेल्या 
नाहीत. 
     सदर ररक्त पदे भरण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

महात्मा गाांधी रोजगार हमी योजना अांतगित ववहीर  
खोदाईसाठी अांतर व इतर जाचि अुंीबाबत 

  

(१३)  १५२६६ (०९-०४-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा गाींधी रोजगार हमी योजना अींतगित ववहीर खोदाईसाठी अींतर व इतर जाचक अ्ी 
रदीत करणेबाबत सथादनक लोक्रकदतदनधी व जनतेने माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये मा.ग्रामववकास 
मींत्री, महाराषर राज्य, मुींबई याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जाचक अ्ी रदीत करण्याबाबत  ासनाने कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत तसेच याबाबतची सद्य:िसथती 
काय आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०७-२०१५) : (१) अीं त: हे खरे आहे. 
     रोजगार हमी योजनेअींतगित ५ कामा्या मयािदा याबाबत हदनाींक ६ एव्रकल, २०१५ चे पत्र 
्रकाप्त झाले आहे. यासींदभाित यापुवीच हदनाींक १२ माचि, २०१५ ्या पत्रान्वये महात्मा गाींधी 
नरेगाअींतगित ५ अपुणि कमा्या अ्ीबाबत सुधाररत सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
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(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअींतगित शसींचन ववहहरीसींदभाित  ासन 
पररपत्रक हदनाींक ७ माचि, २०१५ अन्वये अदतररक्त मागिद िक सचुना देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच शसींचन ववहहरी सींदभाितील ताींबत्रक अडचणीींचा अ्यास कुनन उपाय सुचववण्यासाठी 
सथापन केलेल्या सशमतीचा अहवाल  ासनास ्रकाप्त झाला असनू याबाबत आयुक्त, नरेगा याींच े
अशभ्रकाय मागववण्यात आलेले आहेत. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

साांगली जजल् ्यामध् ये भूशमअशभलेख िायािलयात ५५ जागा ररक् त असल्याबाबत 
  

(१४)  १५२६७ (०८-०४-२०१५).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली िजल् ्यामध् ये भूशमअशभलेख कायािलय ५५ जागा ररक् त आहेत तसेच मोजणीमध् ये 
बरुव्ी  कालीन पध् दत आजही ्रकचशलत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ररक् त जागा आणण मोजणी बरुव्ी  कालीन पध् दतीमूळे नागरीकाींचे हाल होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ररकत जागा भरणेकरीता आणण मोजणी पध् दतीमध् ये बदल करण् याबाबत 
 ासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, याबाबत होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःिसथती 
काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : (१) व (२) साींगली िजल् ्यात िजल् हा अधीक्षक भूमी 
अशभलेख कायािलय तसेच त् याीं् या अधीनस थ कायािलयाींमध् ये एकूण ५२ पदे ररक् त आहेत. मात्र 
मोजणी मध् ये आजही बरुव्ी  कालीन पध् दत सुुन आहे, हे खरे नाही. 
(३) व (४) ररक् त जागा भरण् यासाठी भरती ्रकफक्रया सुुन आहे. आधदुनक पध् दतीने मोजणीसाठी 
इ्ीएस म ीन पूरववण् यात आलेल् या आहेत. 
  

___________ 
  

महापाशलिेच् या हहदीतत दचुािीस् वार व त् याच् या मागील सहप्रवाशाला हेल् मेुं सक् ती      
नसल् याच ेमहाराष्ट् र मोुंर वाहन िायायाच् या िलम २५० (१)   

मध् ये स् पष्ट् ुं िर यात ढले असल्याबाबत 
  

(१५)  १५२९० (०८-०४-२०१५).   श्री.योगेश हुंळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव 
शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महापाशलके् या हहदीतत दचुाकीस वार व त् या् या मागील सह्रकवा ाला हेल् मे् सक् ती नसल् याचे 
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महाराष र मो्र वाहन कायद्या् या कलम २५० (१) मध् ये स पष ् करण् यात आले असून कें द्रीय 
मो्र कायद्या् या कलम १२८ नसुार राज् य सरकारला योग् य वा्ेल तेथ ेहेल् मे् घालण् यापासून 
सू् फकीं वा अ् श र्थल करण् याच ेअर्धकार हदले असताना पुणे  हरात पोशलस हेल् मे् सक् तीची 
कारवाई करीत असल् याची  माहे जानेवारी, २०१५ ् या दतस-या आठवड्यात दनद िनास आली, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत  ासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े (१०-०७-२०१५) : (१) मो्ार वाहन अर्धदनयम, १९८८ ्या कलम १२९ 
नुसार दचुाकी वाहन चालववताींना ते चालववणा-या व्यक्तीस व त्या्या पाठीमागे बसलेल् या 
व्यक्तीस हेल्मे् पररधान करणे बींधनकारक आहे व सदर कलमा्या दसु-या परींतूकानुसार 
राज्य  ासनाला या सक्तीमधून आवश्यक तेथ ेसु् देण्याच ेअर्धकार आहेत. 
     या अर्धकारानुसार  ासनाने महाराषर मो्ार वाहन दनयम, १९८९ मधील दनयम २५० 
अन्वये, महानगरपाशलका के्षत्रात, राज्य महामागि व राषरीय महामागि सोडून इतर रसत्याींवर 
दचुाकी चारलववणा-या व पाठीमागे बसणा-या व्यक्तीींना हेल्मे् सक्तीमधून सु् हदली होती. 
     तथावप मा.सवो्च न्यायालया्या आदे ानसुार हद.१७.०१.२००५ रोजी्या अर्धसूचनेव्दारे 
वर नमूद केलेली सु् रदीत कुनन मो्ार वाहन कायदा, १९८८ ्या कलम १२९ मधील तरतुदीींची 
महाराषर राज्या्या सींपुणि के्षत्रात का्ेकोर अींमलबजावणी करण्याच ेआदे  जारी केले आहेत. 
(२) व (३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे-मुांबई द्रतुगती मागािवर किवळेजवळ जाहहरात फलिाला अडथळा  
येतो म् हणून ५३ झाडाांची ित् तल िेल् याची बाब 

  

(१६)  १५२९३ (०९-०४-२०१५).   श्री.योगेश हुंळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव 
शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाुंील (शशडी), श्री.अशमन पुेंल 
(मुांबादेवी), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.जजतेंद्र ढव् हाड (मुांरा 
िळवा), श्री.सत्यजीत पाुंील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.भास्िर जाधव (गुहागर), श्री.रमशे िदम 
(मोहोळ) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पुणे-मुींबई द्रतुगती मागािवर फकवळेजवळ जाहहरात बलकाला अडथळा येतो म् हणून ५३ 
झाडाींची कत् तल केल् याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ ् या दतस-या आठवड्यात दनद िनास 
आली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याबाबत  ासनान ेकोणती कायिवाह केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायिवाही केली नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांुंीवार (२६-०६-२०१५) : (१) माहे जानेवारी, २०१५ चे दरम्यान पुणे 
वनववभागाींतगित पुणे-मुींबई द्रतुगती मागािवर फकवळे ते उसे आड े गावाचे दरम्यान द्रतुगती 
महामागािचे हदीतीमध्ये दोन्ही बाजूस सुबाभळृू दनलर्गरी, िग्लरीशसडीया इ. जाती्या सुमारे २५ त े
३० बाींद्या तोडलेल्या आहेत. 
(२) व (३) याबाबत वन कमिचारी याींनी वसतुिसथतीची पाहणी कुनन पींचनामा केलेला आहे. 
वनके्षत्रात वकृ्षतोड झालेली नाही. त्यामुळे वनववभागामाबि त कायिवाही करण्यात आलेली नाही. 
  

___________ 
  

शासनाने एि हजार रुपये ढणण त् यापेक्षा अधधिच् या रिमेच ेमुद्राांिाची 
 छपाई ढणण ववक्री बांद िर याचा तनणिय घेतल् याबाबत 

  

(१७)  १५२९६ (०७-०४-२०१५).   श्री.योगेश हुंळेिर (हडपसर), श्री.जगदीश मुळीि (वडगाव 
शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.अतनल बाबर (खानापरू) :   सन्माननीय महसूल 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ासनाने एक हजार ुनपये आणण त् यापेक्षा अर्धक् या रकमेच ेमुद्राींकाची छपाई आणण ववक्री 
बींद करण् याचा दनणिय घेतल् यान े राज् यातील सुमारे साडतेीन मुद्राींक ववके्रत ेआणण दीड हजार 
दस तलेखक बेरोजगार होणार असल् याची बाब माहे बेरुवुवारी् या पहहल् या आठवड्यात दनद िनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  ींभर ते नऊ े ुनपयाींपयित मुद्राींक खरेदीसाठी जनतेला ई-चलन फकीं वा 
ईएसबी्ीआर कराव े लागेल आणण त् यासाठी बँका वसलू करीत असलेल् या  ींभर त े दोन े 
ुनपयाींचा अदतररक् त भुदांड पडणार असल् याने सविसामान् य जनते् या अडचणीत भर पडले, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, या ्रककरणी  ासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण् याता येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायिवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     ई-चलन फकीं वा ईएसबी्ीआर कररता नागररकाींकउून कोणतीही अदतररक्त रक्कम 
्रकार्धकृत बँकाींकडून वसूल करण्यात येत नाही. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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बीड (जज.बीड) येथील शासकिय तांत्रतनिेतन महाववायालय  
वस् तीगहृातील नादरुुस् त इमारत व गैरव् यवस् थापनाबाबत 

  

(१८)  १५३६० (०८-०४-२०१५).   श्री.जयदत्त क्षीरसागर (बीड) :   सन्माननीय पच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड येथील  ासकीय तींत्रदनकेतन महाववद्यालया्या ववद्यार्थ याांकरीता उपलब् ध कुनन 
देण् यात आलेल् या वस तीगहृात घाणीचे साम्राज् य पसरले असून णखडक् याीं्या काचा बु्लेल् या 
आहेत, खाणावळ बींद आहे, स व् छतागहृाची गैरसोय, स नानगहृ अस व् छ, अनेक काम 
नादुुनस त, अपुरी जागा असताना एका पेक्षा जास त ववद्यार्थ याांना रहावे लागत असल्याने सदरील 
ववद्यार्थयाांची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  यासींदभाित या महाववद्यालया् या १८० ववद्यार्थ याांनी या वस तीगहृातील गैरसोय 
दरू करण् यासाठी ्रकाचायाांना सींयुक् त दनवेदन हदलेले असून या सींदभाित १५ हदवसात सुधारणा न 
झाल् यास आींदोलनाचा इ ाराही हदलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त् ा वस तीगहृातील सुधारणेसह वरील समस या दरू करण् याबाबत  ासनान े
कोणती कायिवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१६-०७-२०१५) : (१) होय, हे अ ींत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४)  ासकीय तींत्रदनकेतन, बीड या सींसथेमधील वसदतगहृ पररसराचे दनयशमतपणे 
साबसबाईचे कामकाज कीं त्रा्ी सवुनपातील सबाईगाराकडून कुनन घेण्यात येत आहे. 
वसतीगहृा्या णखडक्या्या काचा दुुनसतीसाठी ुन.९.०० लक्ष एवढया रक्कमे्या अींदाजपत्रकास 
्रक ासकीय मान्यता हदलेली आहे. वसदतगहृाची खाणावळ चाल ूकरण्यात आलेली आहे. तसेच 
पुरे ा ्रकमाणात सव्छतागहेृ उपलब्ध आहेत. सव्छतागहृाची व सनानगहृाची दनयशमतपणे 
साबसबाई करण्यात येत आहे. वसदतगहृातील दुुनसतीबाबतचा पाठपुरावा वळेोवळेी सींसथेतबे 
साविजदनक बाींधकाम ववभागाकड ेकरण्यात आलेला आहे. वसदतगहृाची ्रकव ेक्षमता १८० असून 
१८० ववद्याथीच वसदतगहृात वासतव्य करत आहेत. त्यामुळे जादा ववद्याथी रहात नसल्यान े
गैरसोय होण्याचा ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वाशशम जजल् ्यातील सांत अमरदास महाराज सांस् थान लोणी ब.ु ता.ररसोड  
व नाथनांगे महाराज डव् हा ता.मालेगाांव येथील पयिुंन वविास  
िायिक्रमाअांतगित वविास ढराखड्यास मान् यता देणेबाबत 

  

(१९)  १५३७० (०७-०४-२०१५).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाश म िजल् ्यातील सींत अमरदास महाराज सींस थान लोणी ब.ु ता.ररसोड व नाथनींगे 
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महाराज डव् हा ता.मालेगाींव येथील पयि् न ववकास कायिक्रमाअींतगित ववकास आराखड्यात 
मान् यता देणेबाबत ्रकस ताव  ासना् या ववचारार्धन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत स थादनक लोक्रकदतदनधीींनी हदनाींक ३ बेरुवुवारी, २०१५ ् या दरम् यान 
लेखी दनवेदनाव्दारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत  ासनान ेकोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) : (१) महाराषरातील ्रकत्येक िजल््याचा िजल्हादनहाय 
पयि् न बहृत ववकास आराखडा तयार करण्याबाबतचा हद. ०४.११.२०१० ्या  ासन 
दनणियानुसार िजल्हार्धकारी याींचे अध्यक्षतेखाली सशमती सथापन करण्यात आली आहे. 
त्याअनुिींगान े िजल्हार्धकारी वाश म याींचेकडून वाश म िजल््याचा ुन. २५०.०० को्ीचा 
आराखडा तयार करण्यात आला असून तो महाराषर पयि् न ववकास महामींडळास सादर केला 
आहे. सदर आराखड्यात श्री. सींत सखाराम महाराज सींसथान, लोणी या सथळाचा तसेच 
नाथनींगे महाराज डव्हा ता.मालेगाव या सथळाींचा समावे  करण्यात आला आहे. परींतू या 
आराखड्यात सींत अमरदास महाराज सींसथान लोणी ब.ुता.ररसोड या सथळाचा समावे  
करण्यात आलेला नाही. 
(२) सथादनक लोक ्रकदतदनधीकडून हद. ३.२.२०१५ रोजी लेखी दनवेदन ्रकाप्त झाले आहे, हे खरे 
आहे. तथावप, त्यामध्ये ्रकश्नार्धन सींत अमरदास महाराज सींसथान लोणी येथील पयि् न 
सथळाचा उल्लेख आढळून येत नाही. 
     सदर आराखड्याची महामींडळाकडून छाननी केल्यानींतर तो मान्यतेसाठी राज्य पयि् न 
सशमतीसमोर अींदतम मान्यतसेाठी सादर करण्यात येणार आहे. आराखड्यास राज्य पयि् न 
सशमतीची मान्यता ्रकाप्त झाल्यानींतर ्रकाधान्यक्रमा्या अर्धन राहून दनधी्या उपलब्धतेनुसार 
्प्या-्प्याने ववकासकामे हाती घेण्यात येतील. 
(३) व (४) ्रकश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चाांदवड तालुक् यातील जजणि झालेले पोल व ववायुत तारा बदल याबाबत 
  

(२०)  १५४०१ (०७-०४-२०१५).   डॉ.राहूल ढहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चाींदवड तालुक् यातील िजणि झालेले पोल व ववद्युत तारा बदलण् यात याव् यात अ ा ्रककारची 
मागणी स थादनक जनतेन ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध् ये मा.उजाि मींत्री, महाराष र राज् य, याींचेकड े
दनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या िजणि झालेल् या ववद्युत तारा व पोल बदण् या् या दृष ्ीने  ासनान े काय 
कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) पायाभूत आराखडा-१ अींतगित चाींदवड ववभागामध्ये १६३९ एच्ी व २१०० एल्ी पोल 
बदलण्यात आले तसचे जीणि झालेल्या २४१ फकमी्या उ्चदाब वाहहन्या्या तारा बदलण्यात 
आल्या आहेत. 
     पायाभूत आराखडा-२ मधील य ुएन्ड एम योजनेंतगित चाींदवड ववभागसाठी सन २०१४-१५ 
मध्ये उ्चदाब वाहहनीचे ३० पोल बदलण्यात आले. तसचे २०१५-१६ साठी ुन.१०० लाखा्या 
कामाची तरतूद करण्यात आली असून यामध्ये ६२५ उ्चदाब वाहहनी पोल व ७०० लघुदाब 
वाहहनी पोल बदलण्याचे ्रकसताववत केले आहे. पररमींडळ सथरावर दनववदा काढून कामे करण्याच े
दनदेश त केले आहे. 
     कें द्र  ासना्या हदनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजनमेध्ये जीणि झालेले पोल-४२० नग 
व जीणि झालेल्या तारा ५० फक.मी. बदलण्यासाठी ्रकसताववत करण्यात आलेले आहेत. कें द्र 
 ासना्या मींजूरी नींतर सदर कामे त्वरीत हाती घेण्यात येतील. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

देवळा (जज.नाशशि) म.रा.वव.वव.िां पनीच् या पपववभागातील  
िक्ष अशभयांत् याांची ररक् त पदे भर यातबाबत 

  

(२१)  १५४०२ (०७-०४-२०१५).   डॉ.राहूल ढहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देवळा (िज.नाश क) म.रा.वव.वव.कीं पनी् या उपववभागातील कक्ष अशभयींत् याींची ररक् त पदे 
भरण् यात यावी अ ा ्रककारची मागणी स थादनक लोक्रकदतदनधी याींनी हदनाींक २८ जानेवारी, 
२०१५ रोजी मा.उजाि मींत्री, महाराष र राज् य याींचकेड ेदनवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या दनवेदनानसुार  ासनान े सींबींर्धत ररक् त पदे भरण् याबाबत काही कायिवाही 
केली आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

िां धार तालुक्यात (जज.नाांदेड) शौचालय बाांधिाम  
तनधी पांचायत सशमतीिडून शमळयाबाबत 

(२२)  १५४०५ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रतापराव धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
ढणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कीं धार तालुक्यात (िज.नाींदेड) जवळपास १,०६६ नागररकाींनी पदरमोड करून  ौचालय 
बाींधकाम पूणि करून पींचायत सशमतीकड ेदनधी शमळण्याबाबत ्रकसताव सादर केले आहेत तथावप 
पींचायत सशमतीन ेदनधी हदला नसल्याचे नकुतेच दनद िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त  ौचालय बाींधणा-या नागररकाींना  ौचालय बाींधकामाचा दनधी न 
देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त दनधी तातडीन े देण्याबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत व 
याबाबतची सद्य:िसथती काय आहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०७-२०१५) : (१) व (२) कें द्र पुरसकृत सव्छ भारत शम न अींतगित 
 ौचालयाच े बाींधकाम पूणि केल्यानींतर सदर लाभार्थयािला ्रकोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत.े   
हद. २ ऑक््ोबर, २०१४ पासून  ौचालय बाींधकामाच ेअनुदान सुधारीत कुनन ुन.१२,००० इतके 
करण्यात आलेले आहे. 
     िजल्हा पररिद, नाींदेड अींतगित कीं धार तालुक्यात एकुण ११६ ग्रामपींचायती असुन 
हद.३१.३.२०१५ अखेर एकूण ४६३०  ौचालयाचे बाींधकाम पणूि झालेले आहे. यापैकी        
१७५० लाभार्थयाांना दनधीचे वा्प करण्यात आले आहे. 
     सन २०१४-१५ या ववत्तीय विाित कें द्र  ासनाकडून एकूण ुन.६५५०.०२ को्ी इतके 
अनुदान ्रकाप्त होणे अपेक्षक्षत होते परींत,ू ्रकत्यक्षात ुन. २३६.११ को्ी इतकेच अनुदान ्रकाप्त 
झाले. यासतव सव्छ भारत शम न अींतगित सन २०१४-१५ मध्ये ुन. २१०.०० लक्ष एवढा दनधी 
कीं धार तालुक्यासाठी ववतरीत करण्यात आलेला आहे. सदर रक्कमेचे लाभार्थयाांना वा्प 
करण्यात आले आहे. 
(३) नाींदेड िजल्हा पररिदेस सन २०१४-१५ मध्ये सव्छ भारत शम न अींतगित राज्य 
हहश्श्यासाठी ुन. १४७०.३२ लक्ष व कें द्र हहश्श्यासाठी ुन.१२४१.९७ लक्ष एवढा दनधी ववतरीत 
करण्यात आला असून, नाींदेड िजल्हा पररिदेतील उविररत लाभार्थयाांसाठी सन २०१५-१६ या 
आर्थिक विाित वावििक कृती आराखडयानुसार अनुदान ववतरीत करण्यात येईल, यामधून उविररत 
लाभार्थयाांना अनुदानाचे वा्प करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

गुरूत्वािषिण लहरीच्या अभ्यासासाठी औांळा नागनाथ तालुक्यात (जज.हहांगोली) लायगो  
इांडडया चा नासाशी सांलजग्नत िां पनीिडून प्रयोगशाळा पभारयाबाबत 

 

(२३)  १५४११ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रतापराव धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय पुनविसन व 
मदत िायि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गुरूत्वाकििण लहरी्या अ्यासासाठी औींढा नागनाथ तालकु्यात (िज.हहींगोली) लायगो 
इींडडया चा नासा ी सींलिग्नत कीं पनीकडून ्रकयोग ाळा उभारण्यात येणार आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ्रकयोग ाळेसाठी िजल्हार्धकारी याीं्या समवेत जागेची पाहणी करण्यात 
आली आहे  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ्रकयोग  ाळेबाबत दनणिय झाला आहे काय, दनणियाअींती ्रकयोग  ाळे्या 
कामाची सद्यिसथती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२४-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) ्रकयोग  ाळेबाबत अद्याप कोणताही दनणिय झाल्याबाबत LIGO (IUCAA) याींनी 
कळववलेले नाही. या ्रकयोग ाळेसाठी ्रकत्यक्ष कोणती व फकती जागा आवश्यक आहे याबाबात 
खात्री तसेच डडमाके न करणेबाबत लायगो इींडडया व कीं पनीस सूचववण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

वडडवळेमधील ववश्रामगहृाची दरुावस् था 
  

(२४)  १५४२२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िजल् हा - ता. मावळ वडडवळे धरण येथे असणा-या  ासकीय ववश्रामगहृाची मोठया 
्रकमाणावर दरुवस था झाली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, एक विािपासुन या देखण् या इमारतीचे ववजबील पा्बींधारे ववभागाने भरलेले 
नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन मजली देखनी इमारत धरणा् या कडलेा उभी आहे, ववज कापलेली, 
तु्लेले तार कीं पाऊीं ड, तु्लेली दारे, णखडक् या, ववद्युत जदनत्र, मश न् या खोलीसही दार नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास,मावळ तालुक् यातील वडडवळे येथील ववश्रामगहृ सुिसथत करणे बाबत पा्बींधारे 
ववभागाकडून काय कायिवाही करण् यात आली आहे काय ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०४-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नाही. ववश्रामगहृाची दरवाज ेव णखडक्या, ववद्युत जदनत्र मश न व तार कीं पाऊीं ड सुिसथतीत 
आहे. 
(४) मावळ तालुक्यातील वडडवळे येथील ववश्रामगहृाची आवश्यकतेनुसार देखभाल व दुुनसती 
करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील अपांगाांना योग्य सुववधा शमळत नसल्याबाबत 
  

(२५)  १५४२५ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े(मावळ) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िजल् हा सरकारन े अपींगाींना स वींयरोजगारासाठी ्ुल खरेदी योजना १९८८/८९ साली 
आणली व त् यानुसार आय्ीआय झालेल् या अपींग ववद्यार्थ याांना एक हजार रूपये फकमतीचे ्ुल 
फक् िजल् हा समाजकल् याण अर्धका-याींमाबि त खरेदी करून हदले जाते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, आय्ीआय झालेल् या अपींग ववद्यार्थ याांना ्ुल देण् याची योजना असो, की 
व् यवसायासाठी तु्पुींजे बीजभाींडवल देण् याची योजना अ ा कालबाहय योजना कुबडया 
अपींगाीं् या सक्षमीकरणासाठी हदल् या जात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अपींग व् यक् तीींना स वींयरोजगारासाठी सरकारकडून ववववध योजना राबववल् या 
जातात मात्र त् या योजनेची व् यवहायिता तपासली जात नसल् याची खींत ववववध अपींग 
सींघ्नाींकडून व् यक् त करण् यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४)असल् यास, तब् बल २५ विािनींतरही या योजनेत सुधारणा झालेली नाही व अथि सहाय्येत ही 
वाढ झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास ,  ासन या योजनेत सुधारणा करण् या् या दृष ्ीने काय कायिवाही करणार आहे 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     अपींग व्यक्तीीं्या सवयींरोजगारासाठी बीज भाींडवल योजना  ासन दनणिय हद.५/१/१९८९ 
अन्वये सुुन करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये कालानुुनप बदल करत हद.२/७/२०१० ्या 
 ासन दनणियान्वये वावििक उत्पन्न मयािदा ुन.६ हजार वुनन वाढ कुनन ुन.१ लाख एवढी 
करण्यात आली आहे.तसचे ्रककल्प खचि मयािदा ुन.२५ हजार वुनन वाढ कुनन ुन.१ लाख ५० 
हजार एवढी करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५)  ासनाकडून अपींग व्यक्तीींचे सक्षमीकरण होऊन त्याींना मुख्य ्रकवाहात साशमल 
कुनन घेण्यासाठी ज्या वेगवेगळया योजना राबववल्या जातात त्याचा आढावा घेऊन त्यामध्ये 
बदल करण्याची कायिवाही  ासनसतरावर केली जाते. ववलींबाचा ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

स्व.इांहदरा गाांधी प्रसुततगहृाची दरुावस्थेबाबत 
  

(२६)  १५४२८ (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपरी र्चींचवड महापाशलके्या (िज.पुणे) वतीन े पररसराची लोकसींख्या व वाढती गरज 
लक्षात घेऊन १४ विािपूवी येथ ेसव.इींहदरा गाींधी ्रकसुदतगहृ उभारण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुरे कमिचारी, इमारतीची दरुावसथा, तु्लेल्या णखडक्या, ुनग्णाीं्या 
नातेवाईकाींना बसण्यासाठी अपुरी जागा, खा्ाींची कमतरता, पाकीगचा अभाव आणण ववववध 
समसयाींनी साींगवी ुनग्णालय तथा हे ्रकसुदतगहृ ग्रासले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) साधारणपणे दररोज १५ त े २० महहला उपचारासाठी येतात तर बा्युनग्ण ववभागात 
साधारण १०० ुनग्ण येत असून त्यामानान ेुनग्णालयाची जागा अपरुी पडत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, केवळ १६ खा्ा या ुनग्णालयात असल्यामुळे महहलाींना उपचारासाठी अन्य 
ुनग्णालयात पाठववण्यात येत े येथे ुनग्णवाहहका उपलब्ध नसल्याने अडचण दनमािण होते, २ 
तज्ञ डॉक््र, २ पररचाररका, १० कमिचारी याीं्या ररक्त पदावर  दनयुक्ती होणे बाबत कोणती  
कायिवाही करण्यात आली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
     सद्य:िसथतीत पुरे ी जागा आहे. 
(४) सव.इींहदरा गाींधी ुनग्णालयामध्ये खा्ाीं्या कमतरतमेुळे कोणत्याही ुनग्णाींस इतर 
ुनग्णालयात पाठववण्यात आलेले नाही. गुींतागुींती्या ्रकसुती्या ुनग्णास य वींतराव चव्हाण 
समतृी ुनग्णालय येथे पाठववण्यात येत असल्याने अन्य ुनग्णालयात पाठववण्याचा ्रकश्न दनमािण 
होत नाही.  ासना्या ुनग्णवाहहका २४ तास सव.इींहदरा गाींधी ्रकसुदतगहृात उपलब्ध असल्यान े
ुनग्ण सेवेत अडथळा दनमािण होत नाही तसेच ररक्त पदाींवर तज्ञ डॉक््र व पररचाररका 
मानधनावर नमेल्यामळेु पुरेसा अर्धकारी व कमिचारी वगि ररक्त पदावर उपलब्ध कुनन देण्यात 
आलेला आहे. 
(५) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पुणे जजल् हा धचांचवड शहरात क्षमतपेेक्षा जास् त मालवाहतिू िरणा-या  
वाहनाांिड ेवाहतुि शाखेच ेदलुिक्ष होत असल्याबाबत 

  

(२७)  १५४३६ (०८-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  पुणे िजल् हा र्चींचवड  हरात क्षमतेपेक्षा वाहतूक जास त मालवाहतूक करणा-या वाहनाींकड े
वाहतुक  ाखचेे दलुिक्ष होत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, अ ा व् यावसादयका ी वाहतूक  ाखेचे लागेबींधे असल् याने वाहतकू कमिचारी ही 
ठराववत वाहने तपासत नाहीत अथवा अ ा वाहनाींवर कारवाई केली जात नाही, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) यामळेु मोठी दघुि् ना होण् यापूवीच अ ा धोकादायक वाहतकूीला आळा घालणे बाबत व 
सींबींर्धत  ाखे् या अर्धकारी, कमिचारी याीं् यावर कारवाई करणे बाबत  ासन स तरावर दनणिय 
झाला आहे काय, नसल् यास, ववलींबणाची कारणे ? 

श्री. हदवािर रावते (१०-०७-२०१५) : (१) व (२) क्षमतेपेक्षा जासत मालाची वाहतूक करणा-या 
वाहनाीं्या तपासणीच ेअर्धकार पोशलस ववभागा्या वाहतकू  ाखसे नाहीत. 
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उप-्रकादेश क पररवहन कायािलय, वपींपरी-र्चींचवड याीं्याकडील दोन वायुवेग 
पथकाींमाबि त दनयशमतपणे तपासणी कुनन ज्यादा मालवाहतकु करणा-या वाहनाींवर कारवाई 
करण्यात येते. 

वपींपरी-र्चींचवड, पुणे ्रकादेश क पररवहन कायािलयामाबि त एव्रकल, २०१४ ते माचि, २०१५ 
या कालावधीत तपासणी केलेल्या एकूण ७,४७८ वाहनाींपैकी २,०४२ वाहने दोिी आढळली, 
त्यापैकी १,८७८ ्रककरणे दींडात्मक कारवाई कुनन दनकाली काढण्यात आली. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

पुणे जजल् हा मावळ तालुक् यातील ुंािव ब.ुयेथील मखु् य बाजारपेठमध् ये  
बसस् थानिाअभावी प्रवाशाांच ेहाल होत असल्याबाबत 

  

(२८)  १५४४० (०८-०४-२०१५).   श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ) :   सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे िजल् हा मावळ तालुक् यातील ्ाकव ब.ुयेथील मुख् य बाजारपेठमध् ये बसस थानकाअभावी 
्रकवा ाींच ेहाल होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या बाजारपेठेला पररसरातील चाळीस गावे, वाड्या वस त् याीं ी सींपकि  होत 
असल् यान ेनागरीकाींची नेहमीच वदिळ असते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, येथे येणा-या नागरीक, ्रकवा ाींना एस.्ी. बसची वा् पहात तासन तास बसाव े
लागत असल् यान े्रकवा ी दकुाना् या  ेडचा आसरा घेत बसाव ेलागते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, मौज े ्ाकव े ब ु येथे तातडीने बस थाींबा ( ेड) उभारणे बाबत पररवहन 
महामींडळा् या वतीन ेकोणत् या स वुनपाची कायिवाही केली आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींबची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदवािर रावत े(२६-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) ्ाकाव े रुवुद्रकु येथ े राज्य पररवहन महामींडळाची जागा नाही व त्यामुळे सदर हठकाणी 
वपकअप ेड बाींधण्यात आलेले नाही. सथादनक ग्रामपींचातीकडून जागा  उपलब्ध कुनन घेऊन 
तसेच सथादनक लोक्रकदतदनधीीं्या दनधी अींतगित वपकअप ेड उभारणीबाबत कायिवाही करण्याची 
बाब तपासण्यात येत आहे. 
(५) ्रकश्प उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तेल् हारा (जज.अिोला) तालुिा िृषी अधधिारी िायािलयात  
मोयाया प्रमाणातील ररक् त पदाबाबत 

  

(२९)  १५४७० (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोुं) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तेल् हारा (िज.अकोला) येथील तालुका कृिी अर्धकारी कायािलयात गेल् या अनेक हदवसाींपासून 
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कृिी ववियक काम े होण् या् या दृष ्ीने अनेक पदे आहेत मात्र गेल् या काही विािपासून येथील 
ता.कृिी अर्धकारी, कृिी अर्धकारी, मींडळकृिी अर्धकारी कृिी पयिवके्षक, सहा.अर्धक्षक, वररष ठ 
शलपीक, कृिी सहाय्यक, अनुरेखक इत् यादी पदे ररक् त असल् याने  ेतक-याींची मोठी गैरसोय होत 
आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त ्रककरणी ररक् त पदाबाबत  ासनाने योग् यती चौक ी केली आहे काय, 
(३) चौक ी अींती  ासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ?  

श्री. एिनाथराव खडसे (११-०६-२०१५) : (१) अीं तः खरे आहे. 
     तथावप, ररक् त पदाींचा कायिभार अन् य अर्धकारी/कमिचारी याींचेकड े सोपववण् यात आला 
आहे.  
(२), (३), (४) ररक् त पदे पदोन् नतीन,े सरळसेवेन े तसेच बदलीन े भरण् यासींदभाि कायिवाही 
करण् यात येत आहे. 

___________ 
  

दयािपूर (जज.अिोला) येथे महाराष्ट्र जीवन प्राधधिरणाचे  
ववभागीय िायािलय सुरु िरणेबाबत 

  

(३०)  १५४७४ (०६-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोुं), श्री.रमेश बुांहदले (दयािपूर) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा ढणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दयािपूर (िज.अकोला) येथील महाराषर जीवन ्रकार्धकरणाच ेववभागीय कायािलयाचे ववभाजन 
कुनन अमरावती येथे हदनाींक २१ डडसेंबर, २०११ रोजी वा त्यासुमारास सथलाींतरीत केले, 
त्यामुळे दयािपूर  हर येथील सामूहहक पाणी पुरवठा योजनेवरील देखभाल दुुनसतीचे दनयींत्रण 
कमी झाल्यामळेु  योजनेमध्ये ववसकळीतपणा आला असनू ग्राहकाीं्या समसया वाढल्यान े
सथादनक लोक्रकदतदनधीींनी मा. पाणी पुरवठा आणण सव्छता मींत्री याींना हदनाींक ७ जानेवारी, 
२०१५ रोजी वा त्यासुमारास दनवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यवतमाळ येथील  महाराषर जीवन ्रकार्धकरण ववभागा्या जल व्यवसथापन 
ववभागामाबि त तेल्हारा, आको् (िज.अकोला) व जळगाव, जामोद व पातुर इत्यादी योजनेचा 
कायिभार चालतो, तसेच आको् ते यवतमाळ च ेअींतर १८० फक.मी व तेल्हारा ते यवतमाळचे  
अींतर २०० फक.मी. व जळगाव जामोद हे ३०० फक.मी. अींतरावर असल्यान े येथील जल 
व्यवसथापन खचि व वाया जाणारा वेळ, अपुरी यींत्रणा यामुळे दनमािण झालेल्या गींभीर  जल 
समसयेबाबत दयािपूर येथे सदर कायािलय पुविवत सुरू करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्रककरणी  ासनान े कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) महाराष र जीवन ्रकार्धकरणाच ेमध् यवती कायािलया् या हदनाींक २९.४.२०१५ ् या आदे ान् वये 
ववववध अडचणी तसेच लोक्रकदतदनधी, स थादनक स वराज् य सींस था याीं् याकडून होत असलेल् या 
मागणीनुसार ्रकादेश क मुख् य अशभयींता स वुनपाची सींरचना अिसतत् वात आणण् यात आलेली आहे. 
     तसेच, सदर आदे ान् वये अमरावती येथील जलव् यवस थापन ववभाग यापुढे त् याींच े
िजल् ्यातीलच पाणी पुरवठा कें द्र अथवा ्रकादेश क ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाींची देखभाल 
दुुनस तीची काम ेपाहणार आहे. ज् या िजल् ्यामध् ये स वतींत्र जलव् यवस थापन ववभाग अिसतत् वात 
नाही, अ ा िजल् ्यामधील पाणी पुरवठा कें द्र व ्रकादेश क पाणी पुरवठा योजनाींची देखभाल 
दुुनस तीची काम त् या िजल् ्यातील म.जी.्रका.चे ववभाग पाहतील, असा दनणिय घेण् यात आलेला 
आहे. तसचे, अमरावती येथील योजना तपासणी व देखभाल दुुनस ती अस े दोन् ही ववभाग 
मुख् यालय हठकाणी आहेत. 
(४) ्रकश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जजल्हा शासिीय वैायिीय महाववायालयातील  
अस्वच्छता व रुग्णाांची होत असलेली गैरसोय 

  

(३१)  १५४८२ (०९-०४-२०१५).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वैायिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ िजल््यातील  ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालयात अत्याधुदनक यींत्र सामुग्रीद्वारे 
न होणाऱ्या ुनग्णा्या आजाराीं्या चाचण्या, अपूऱ्या डॉक््रा्या यींत्रणेमुळे ुनग्णाींची येथील 
डॉक््राकडून मो्या ्रकमाणात होणारी गैरसोय तसेच ुनग्णालयातील सव्छतेकड ेहोत असलेले 
दलुिक्ष, सबाई कामगाराींची हयगय, शस्ी सकॅन ववभागा्या समोरील घाण पाण्याच े डबके, 
वाडाितील सव्छतागहृाची साबसबाई होत नसल्याने ुनग्णाींची गैरसोय होत असून नागररकाींना 
मुलभूत सोयीसुववधेपासून वींर्चत राहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ्रककरणी चौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळून आले, 
तद्नुिींगाने दोिी अर्धकारी व कमिचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ढणी (जज.यवतमाळ) पोलीस ठायाांतगित पोलीस पाुंलाांच्या ररक्त पदाबाबत 

  

(३२)  १५४८४ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आणी (िज.यवतमाळ) येथील पोलीस ठाण्याींतगित ८३ गाव ेयेत असून त्यापैकी ४९ गावात 
पोलीस पा्लाींची पदे भरली आहेत, उविररत ३४ गावात पदे ररक्त असल्याने पररसरात 
गुन्हेगारी् या घ्नेत वाढ व कायदा व सुव्यवसथेची पायमल्ली होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) आणी पोलीस ठाण्याींतगित ८३ पैकी     
३४ गावातील पोलीस पा्लाींची पदे ररक्त आहेत. 
     यवतमाळ िजल््यातील  उपववभागाची पुनिरचना झाल्यामळेु नववन बबींदनुामावली तयार 
करावी लागली. बबींदनुामावली आयुक्त कायािलयातील मागासवगीय कक्षास सादर केली आहे. 
त्यास मींजूरी ्रकाप्त होताच पदभरती ्रकफक्रया सुुन करण्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  

यवतमाळ येथील शासिीय वैायिीय महाववायालयातील  
अध्यापनाचे िायि अतनयमीत असल्याबाबत 

  

(३३)  १५४९२ (०९-०४-२०१५).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वैायिीय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथील  ासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयात अध्यापनाच ेकायि पूणित: बींद असून 
तेथील  ववद्यार्थयाांना केवळ सवयीं अध्ययनानसुार तयारी करावी लागत आहे व  दोन ववभाग 
वगळता श क्षक ताशसका घेत  नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील महाववद्यालया्या  एम. बी. बी. एस. अ्यासक्रमात सुमारे १९ वविय 
असुन ६०० च े वर ववद्याथी आहेत मात्र अध्यापक कक्ष दोनच असल्यान े ्रकाध्यापकाींना 
ताशसका घेणे  क्य होत नाही तसेच येथील ग्रींथालयात उपलब्ध पुसतकाींचा साठा सन १९९८ 
पूवीचा असल्यान े ववद्यार्थयाांना वैद्यकीय के्षत्रातील अद्ययावत सींकल्पनाना मुकाव े लागत 
आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त ्रककरणी  ासनान े चौक ी केली आहे काय, असल्यास काय दनषपन्न 
झाले व तद्नुिींगान े महाववद्यालयात दनयमीत हजर न राहणाऱ्या ्रकाध्यापकाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे तसेच ग्रींथालयात योग्य त्या पुसतकाींचा सींग्रह 
वाढववण्यासह ववद्यार्थयाां्या ताशसका वाढववण्याबाबत  ासनान ेपुढे कोणती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 



वव.स. ५१ (25) 

श्री. ववनोद तावड े(१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      ासकीय वैद्यकीय महाववद्यालय, यवतमाळ येथे सवि ववियाींतील अध्यापनाचे कायि 
सींबींर्धत अध्यापनाच ेकायि सींबींर्धत अध्यापकाींमाबि त दनयशमत सुुन आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सवि अध्यापकाींना ताशसकें बाबत का्ेकोरपणे पालन करण्याबाबतचे आदे  हदले आहेत. 
तसेच महाववद्यालया्या ग्रींथालयामध्ये भारतीय आयुवविज्ञान पररिदे्या मानकानुसार पुसतके 
उपलब्ध आहेत. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जजल् हापररषदेने मोठे भोम व मोठी जुई या  
ग्रामीण भागातील रस् त् याांिड ेदलुिक्ष िेल् याबाबत 

  

(३४)  १५४९८ (०९-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (परण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड िजल् हापररिदेने मोठे भोम व मोठी जुई या ग्रामीण भागातील रस त् याींकड े दलुिक्ष 
केल् यामळे या रस त् याींची मोठया ्रकमाणात दरूावस था झाली आहे, हे खरे आहे काय,  

(२) असल् यास, या ्रककरणी स थादनक लोक्रकदतदनधीींनी व ग्रामस थाींनी सींबींर्धत अर्धका-याींकड े
माहे जानेवारी, २०१५ वा त् यासुमारास मागणी केली, हे खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, या रस त् याीं् या दुुनस तीसींदभाित  ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायिवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत िजल्हा वपरिद रायगडकड ेपत्रव्यवहार ्रकाप्त नाही. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पनवेल येथील (जज.रायगड) सब रजजस्ुंार िायािलयात  
मोयाया प्रमाणात भ्रष्ट्ुंाचार होत असल्याबाबत 

  

(३५)  १५५०३ (०९-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (परण) :   सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल येथील (िज.रायगड) सब रिजस्ार कायािलयात मो्या ्रकमाणात भ्रष्ाचार होत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ ्या समुारास दनद िनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत  ासनान ेचौक ी केली आहे काय, चौक ीत काय आढळून आहे व 
तदनुसार  ासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१०-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. तथावप, अ ा आ याची बातमी 
सथादनक वतृ्तपत्रात ्रकाशसध्द झाली होती 
(२) याअनुिींगान ेकरण्यात आलेल्या चौक ीमध्ये कोणतेही तर्थय आढळून आलेले नाही. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पालघर जजल् हयातील ढहदवासी रोजगाराअभावी स् थलाांतरीत होत असल्याबाबत 
  

(३६)  १५५०७ (१०-०४-२०१५).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय ढहदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर िजल् हयातील स थादनक आहदवासी रोजगाराअभावी गावापासून स थलाींतर होत 
असल्यामळेु त्याींची मलेु श क्षणापासून वींर्चत होत आहे तसेच गाववस त् या-पाड ेओस पडू लागले 
आहे, हे हदनाींक १४ नोव् हेबर, २०१४ व हदनाींक २५ नोव् हेबर, २०१४ रोजी दनद िनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर ्रककरणी  ासनाने चौक ी केलेली आहे काय, वा त्यात काय आढळून 
आले, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१६-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     पालघर िजल््यातील सथादनक आहदवासी रोजगाराअभावी तात्पुरत्या सवुनपात बाहेर गावी 
सथलाींतर करत असले तरी त्याींची मुले ही श क्षणापासून वींर्चत राहू नयेत म्हणून         
सन २०१४-१५ मध्ये  ासकीय आश्रम ाळा तसचे अनुदादनत आश्रम ाळाींमध्ये क्षमतेपेक्षा 
जासत ववद्यार्थयाांना ्रकवे  देण्यात आलेला होता. तसेच ्रकवे ाकररता नाींव नोंदणी केलेल्या 
ववद्यार्थयाांना  ासकीय आश्रम ाळा, अनुदादनत आश्रम ाळा तसेच वसतीगहृाींमध्ये ्रकवे  देऊन 
श क्षणापासून वींर्चत राहणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात आली आहे. 
(२) व (३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जजल् ्यातील वाांबोरी भागातील शतेि-याांनी यावषी ुंरबजु, खरबुज व पन् हाळी 
शमरचीचे वपि घे यासाठी माजल्वांग पेपरच् या अनुदान शमळयाबाबत 

(३७)  १५५२३ (०८-०४-२०१५).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर िजल् ्यातील वाींबोरी भागातील  ेतक-याींनी याविी ्रबुज, खरबुज व उन् हाळी 
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शमरचीचे वपक घेण् यासाठी मािल्वींग पेपर् या अनुदान शमळण् यासाठी माहे बेरुवुवारी २०१५ मध् ये 
्रकस ताव पाठववले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, असे ्रकस तावच पाठवू नका अस े ासनाने सींबींर्धत अर्धका-याींना कळववले आहे, 
हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(४) आल्यास, हे अनुदान  ेतक-याींना देण् याबाबत  ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) (४) व (५) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सुगाव ख ु(ता.अिोले जज.अहमदनगर) येथे एिा अल् पवयीन मुलीस 
 देवाला वाहून ततचे लैधगि शोषण िेल् याबाबत 

  

(३८)  १५५२५ (०७-०४-२०१५).   श्री.वैभव वपचड (अिोले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर िजल् ्यातील अकोले तालुक् यातील सुगाव खु. येथे एका अल् पवयीन मुलीस 
देवाला वाहून (मुुनळी) दतचे लरै्गक  ोिण केल् याची घ्ना माहे डडसेंबर, २०१४ मध् ये 
दनद िनास आली आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) याबाबत सींबींर्धत पोलीस ठाण् यात हद. २६ डडसेंबर, २०१४ रोजी गुन् हा दाखल करण् यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पोलीसाींनी सदर ्रककरणी कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) होय, सदर ्रककरणी फबयािदीवुनन अकोले 
पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. १४३/२०१४ भा.दीं.वव. कलम ३७६ (२), बाल लैंर्गक अत्याचारास 
्रकदतबींध कायदा २०१२ चे कलम ४ व ५ तसेच बाल वववाह ्रकदतबींध अर्धदनयम २००६ चे कलम 
९,११ अन्वये हदनाींक २६.१२.२०१४ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन््यात 
चार आरोपी दनषपन्न झाले असून तीन आरोपीींना अ्क कुनन त्याींचेववुनध्द न्यायालयात 
दोिारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(४) ्रकश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मराठवाड्यात सातत् याने दषु्ट् िाळ सश श पररजस्थती पाभ् ावत असल् याने  
राज् य शासनाने नायाजोड प्रिल् पाचे िाम हातीघेतल्याबाबत 

  

(३९)  १५५३४ (०९-०४-२०१५).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाुंील (पस्मानाबाद), श्री.राहुल मोुें 
(पराांडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यात सातत् याने दषु काळ सदृ  पररिसथती उद्् ावत असल् याने राज् य  ासनान े
नद्याजोड ्रककल् पाच ेकाम हाती घेतले असून त् याला कें द्र  ासनान ेनोव् हेंबर, २०१४ मध् ये मींजुरी 
हदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या योजनेवर फकती खचि अपेक्षक्षत आहे व आता त् यासाठी फकती दनधीची तरतूद 
करण् यात आली आहे, 
(३) तसेच, या ्रककल् पाच ेकामास ्रकत् यक्ष सुुनवात करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास कामाची ्रकगती व सद्यिसथती काय आहे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (३०-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(४) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  

शासिीय औायोधगि प्रशशक्षण सांस् था (ता.िळांब, जज.पस् मानाबाद) 
येथे ररक्त पदे भरयाबाबत 

  

(४०)  १५५३६ (०८-०४-२०१५).   श्री.राणाजगजीतशसांह पाुंील (पस्मानाबाद), श्री.राहुल मोुें 
(पराांडा) :   सन्माननीय पच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ासकीय औद्योर्गक ्रकश क्षण सींस था, कळींब (िज.उस मानाबाद) येथे ्रकाचायि (१), वायरमन 
दनदे क (२), इलेक् री न दनदे क (१), फब्र दनदे क (१), मो्ार मेकॅदनक दनदे क       
(१), भाींडारपाल (१), श पाई (१) अ ी तब् बल ८ पदे ररक् त असल् याची बाब माहे जानेवारी, 
२०१५ मध् ये दनद िनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर औद्योर्गक ्रकश क्षण सींस थेतील ररक् त पदाींचा व तेथे ववद्यार्थ याांना 
लागणाऱ् या ववववध सोईसुववधाीं् या मागणीचा ्रकस ताव वररष ठ कायािलयाकड ेपाठववला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त ्रकस तावावर  ासनाने पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०१-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ्रकाचायि, औ.्रक.सींसथा, कळींब पदाचा अदतररक्त कायिभार उप्रकाचायि, औ.्रक.सींसथा, बीड 
याीं्याकड ेसोपववण्यात आला आहे.महाराषर लोकसेवा आयोगामाबि त पदभरतीची ्रकफक्रया सुुन 
असून, उमेदवाराींची श बारस झाल्यानींतर तातडीने पद भरण्यात येईल. तसचे वायरमन 
दनदे क (२), इलेक्री न दनदे क (१), फब्र दनदे क (१), मो्ार मेकॅदनक दनदे क (१) व 
भाींडारपाल (१) ही ररक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता जाहहरात ्रकशसध्द झाली असून, लवकरच 
भरण्यात येतील. 
     सद्यिसथतीत ववद्यार्थयाां्या ्रकश क्षणासाठी ताशसका तत्वावर दनदे काींची दनयुक्ती 
करण्यात आली आहे. तसेच ववद्यार्थयाांना लागणाऱ्या सवि सोयी-सुववधा ९०% उपलब्ध आहेत. 
(४) कायिवाही सुुन आहे. 
  

___________ 
  

महाववतरण महापारेषण िां पनीतील िमिचा-याांवर तनयमबा्य, पक्षपाती, चुिीचे  
अहवाल तयार िरुन शशस् तभांगाची होत असलली िारवाईवाबत 

  

(४१)  १५५६१ (०८-०३-२०१५).   श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :   सन्माननीय ऊजाि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरण महापारेिण कीं पनीतील कमिचा-याींवर दनयमबा्य, पक्षपाती, चुकीचे अहवाल 
तयार कुनन होत असलेल् या श स तभींगा् या कारवाईबाबत चौक ी करण् याच े दनवेदन महाराष र 
वीज कामगार महासींघन ेमा.उजाि मींर्य याींना माहे बेरुवुवारी, २०१५ वा त् या दरम् यान हदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर दनवेदना् या अनुिींगान े ासनान े चौक ी केली आहे काय व त्यानुसार 
सींबींर्धत कीं पनीवर कोणती कायिवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे,, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) सदर दनवेदनामध्ये नमूद केलेल्या ्रककरणामध्ये महाववतरण कीं पनी्या के्षत्रीय 
कायािलयातील सक्षम अर्धका-याींमाबि त कीं पनी्या ्रकचशलत दनयम/दनयमावलीनुसार कायिवाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मुखेड तालुक्यात बाऱ्हाळी (जज.नाांदेड) येथील महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंबाबत 
  

(४२)  १५५७४ (०९-०४-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड पत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुखेड तालुक्यात िज.नाींदेड येथे महाराषर ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगित बाऱ्हाळी येथ े
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एक वैयिक्तक लाभाथी ववधींण ववहहर व मातीनाला बाींधावर वपचीींगचे काम सुुन करण्यात आले 
मात्र सदर कामावर बोगस मजूर असल्याच ेहदनाींक १५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास 
दनद िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाित  ासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०७-०७-२०१५) : (१) अीं त: खरे आहे. 
(२) सन २०१४-१५ या विािमध्ये महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामणी योजने अींतगित मौज ेबऱ्हाळी 
येथे २ मातीबाींध, ४ शसचींन ववहहरी, २  ौचालये, २ वनीकरण व १ रोपवनाचे काम सुुन होत.े 
सदर कामाची तहशसलदार मखुडे व ग्ववकास अर्धकारी, पींचायत सशमती, मुखेड याींनी   
हदनाींक १३.०१.२०१५ रोजी तपासणी केली असता, सदर कामाींवर खालील्रकमाणे मजूर उपिसथती 
असल्याच ेदनद िनास आले. 
मातीनाला बाांध:-  मातीबाींध क्रमाींक १, या कामाींवर हजेरी पत्रकानुसार एकूण ४१ मजूराींपैकी 
१४ मजूर उपिसथत होत.े त्यापैकी ७ मजूर हजेरी पत्रक व्यदतररक्त असल्याचे आढळून आले. 
त्याच्रकमाणे मातीबाींध क्रमाींक २ हे काम हजेरी पत्रका्या कालावधीमध्ये बींद होते. त्यामळेु 
हजेरी पत्रकात ग्ववकास अर्धकारी मुखेड याींनी रदीत केले. 
शसांचन ववहहर:- सदर कामावर ५ मजूर उपिसथत होते. परींत ुसदर मजूर हजेरी पत्रका बाहेरील 
आढळून आल्यामळेु हजेरी पत्रक ग्ववकास अर्धकारी, मुखेड याींनी रदीत केले. 
     उविरीत कामाींची सववसतर चौक ी िजल्हा पररिदे्या दक्षता पथक माबि त करण्यात येत 
असून सदर चौक ी अहवाल ्रकाप्त झाल्यानींतर व ्रककरणी दोिी आढळून आल्यास सींबींर्धत 
दोिी ववुनध्द दनयमानुसार कारवाई करण्यात येईल. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथ ेतत् िालीन मुख् या िायििारी अधधिारी याांच् या बनावुं  
स् वाक्ष-या िरुन जजल् हा पररषदेच् या २४ शशक्षिाांच् या बदल् याांमध् ये  

मोठया प्रमाणात गैरव् यवहार झाला असल् याबाबत. 
  

(४३)  १५५७५ (०७-०४-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड पत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड येथे तत् कालीन मुख् य कायिकारी अर्धकारी याीं् या बनाव् स वाक्ष-या कुनन िजल् हा 
पररिदे् या २४ श क्षकाीं् या बदल् याींमध् ये मोठया ्रकमाणात गैरव् यवहार झाला असल् याच ेहदनाींक 
१५ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् यासुमारास दनद िनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास,  ासनाने या सींदभाित चौक ी कुनन काय कायिवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वव.स. ५१ (31) 

श्रीमती पांिजा मुांड े (२०-०७-२०१५) : (१) अीं त: खरे आहे. िजल्हा पररिद अींतगित एकुण     
१४ श क्षकाीं्या बदल्या बनाव् आदे ाद्वारे झाल्या आहेत. 
(२) व (३) ्रकाथशमक चौक ीत अींती सवि १४ श क्षक व बनाव् सवाक्ष-या करणरे ३ श क्षक 
याींना िजल्हा पररिद सेवेतून दनलींबबत केले आहे व त्याींचेववुनध्द ते कायिरत असलेलया 
हठकाण्या पोशलस स्े नमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. सवि सींबींर्धतावर महाराषर िजल्हा 
पररिद िजल्हा सेवा (श सत व अवपल) दनयम १९६४ नुसार ववभागी खात ेचौक ीची ्रकफक्रया 
सुुन करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथील सामाजजि वनीिरण ववभागाच्या नाांदेड पररके्षत्रातांगित                      
सन २०११ त े२०१४ पयतंच्या िालावधीत जजल््यात शतिोुंी वकृ्ष                   

लागवड योजनेत मोठया प्रमाणात झालेला अपहार  
  

(४४)  १५५७८ (०९-०४-२०१५).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड पत्तर), श्रीमती अशमता चव्हाण 
(भोिर) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  नाींदेड येथील सामािजक वनीकरण ववभागा् या नाींदेड पररके्षत्रातींगित सन २०११ त े२०१४ 
पयांत् या कालावधीत िजल् हयात  तको्ी वकृ्ष लागवड योजनते मोठया ्रकमाणात अपहार 
झाल्याचे हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास दनद िनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, या सींदभाित  ासनाने चौक ी कुनन काय कायिवाही केली आहे वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलबाची कारणे काय आहेत ?  

श्रीमती पांिजा मुांड े (२६-०७-२०१५) : (१) व (२) नाींदेड िजल््यात महात्मा गाींधी नरेगा 
योजनेअींतगित सामािजक वनीकरण ववभागाीं्या नाींदेड पररके्षत्रातींगित सन २०११ त े २०१४ 
पयांत्या कालावधीत  तको्ी वकृ्ष लागवड योजनते अपहार बाबत दैदनक दे ोन्नती या 
वतिमानपत्रात हदनाींक १७ डडसेंबर, २०१४ रोजी बातमी ्रकका ीत झाली होती. तसेच श्री.मोतीराम 
गयबु काळे याींनी याबाबत उपसचालक, सामािजक वनीकरण, नाींदेड याींचेकड े           
हदनाींक १६ डडसेंबर, २०१५ रोजी तक्रार केली होती. यासींदभाित चौक ी करण्यासाठी साहय्यक 
सींचालक, सामािजक वनीकरण, नाींदेड याींची दनयुक्ती करण्यात आली होती. सहाय्यक सींचालक 
याींनी हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी सादर केलेल्या अहवालात वतिमानपत्रात छापलेली बातमी 
वसतुिसथतीला धुनन नसल्याचे कळववले आहे. तसेच श्री.मोतीराम गयबु काळे याींनी सवत: 
कामाची तपासणी कुनन कामे समाधानकारक असल्याचे पत्र उपसींचालक, सामािजक वनीकरण 
याींना सादर केले आहे. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 



वव.स. ५१ (32) 

पैठण (जज.औरांगाबाद) येथील शासिीय ढरोग्य प्रशशक्षण िें द्राची  
१०० खाुंाांच्या रूग्णालयात रूपाांतर िरयाबाबत 

 

(४५)  १५५९१ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय वैायिीय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण िज.औरींगाबाद येथील  ासकीय आरोग्य ्रकश क्षण कें द्र पैठण १०० खा्ाीं्या 
रूग्णालयात रूपाींतर करण्यास ्रक ासकीय मान्यता शमळाल्यानींतरही अद्यापपावेतो त्यावर 
कोणतीही कायिवाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाित कोणतीच कायिवाही झाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
व त्याबाबतची सद्य:िसथती काय आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पैठण तालुक्यातील (जज.औरांगाबाद) रोजगार हमी योजन े(जुने)   
अांतगित पाझर तलावाच्या िामाांच्या देयिाबाबत 

  

(४६)  १५५९२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय रोजगार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण तालुक्यातील (िज.औरींगाबाद) रोजगार हमी योजने (जनुे) अींतगित पाझर तलावाची  
काम े२००७-२००८ मध्ये पूणि केलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची आरींभीची देयके हदलेली आहेत, उविररत देयके शमळण्यासाठी 
सींबींर्धत अर्धकाऱ्याींकड ेवळेोवेळी मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कामाच ेअद्यापही देयके शमळालेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत  ासनान ेकाय कायिवाही केलेली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) अीं त: खरे आहे. 
(३)  ासनमान्य यादीतील २४ कामाींच ेपूणि देयक अदा करण्यात आले आहेत. तर जी कामे 
 ासनमान्य यादीत समाववष् नव्हती, अ ा कामाींची काही देयके बाकी आहेत. 
(४) व (५) जुन्या रोहयोतील  ासनमान्य यादीबाहेरील एकूण १३ कामाींची देयके बाकी आहेत. 
सदर १३ काम े  ासनान े मान्यता हदलेल्या यादीमध्ये समाववष् नाहीत. त्यानसुार त्यास 
 ासनाची मान्यता नाही. तरीही ती पूणि केली आहेत. या अदनयशमततेस जबाबदार 
अर्धकारी/कमिचारी याींचेवर जबाबदरी दनिश्चती करण्याची कारवाई के्षत्रीय सतरावर चालू आहे. 
ती पूणि झाल्यावर पुढील कायिवाही करण्यात येईल. 
  

___________ 



वव.स. ५१ (33) 

पैठण येथील पैठणी महावस्त्र तनमािण िें द्रावर एि हजार लोिाांना पैठणी 
 प्रशशक्षण िारागीर म्हणून सामावनू घेयाच्या मागणीबाबत 

 

(४७)  १५६०४ (१०-०४-२०१५).   श्री.सांदीपानराव भमुरे (पैठण) :   सन्माननीय वस् त्रोायोग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पैठण येथील पैठणी महावसत्र दनमािण कें द्रावर एक हजार लोकाींना पैठणी ्रकश क्षण कारागीर 
म्हणून सामावून घेण्याबाबतची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीनुसार  ासन सतरावर काय कायिवाही करण्यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाुंील (१०-०६-२०१५) : (१) नाही, अ ा ्रककारचे दनवेदन अथवा मागण ्रकाप्त 
झालेली नाही. 
(२) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 
(३) ्रकश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

जजवती पांचायत सशमती (जज.चांद्रपरू) मध् ये ववववध  
ववभागातील एिूण ६० पदे ररक् त असल् याबाबत 

  

(४८)  १५६२२ (०९-०४-२०१५).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िजवती पींचायत सशमती (िज.चींद्रपूर) मध् ये ववववध्  ववभागातील एकूण ६० पदे ररक् त 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ ् या समुारास दनद िनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरची पदे ररक् त असण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सदरची ररक् त पदे तातडीन ेभरण् यासींदभाित  ासनान ेकोणती कायिवाही केली वा 
करण् यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२३-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) िजवती पींचायत सशमती, िजल्हा पररिद, अींतगित ववववध ववभागातील एकूण      
६० पदे ररक्त आहेत. 
     पदववधर श क्षक ५५ पदे श क्षक सींच दनधािरणानुसार ररक्त झालेली आहे सदर ररक्त 
झालेली पदे पदववधर श क्षक (वविय श क्षक ववज्ञान) याींची पदे अदतररक्त असलेल्या सहा 
श क्षकामधून भरण्याची कायिवाही सुुन आहे. 
     प ुधन पयिवेक्षक, आरोग्य सहाय्यक (सत्री), कृिी अर्धकारी व व्रणोपचारकाची ्रकत्येकी 
एक पद ररक्त असून सदरची पदे भरण्याची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
     वैद्यकीय अर्धकारी ग् - ब प ुधन ववकास अर्धकारी ग् - ब च े्रकत्येकी एक पद 
ररक्त आहेत. सदर पदे भरण्याबाबत ्रक ासकीय ववभागाकड ेकळववण्यात आले आहे. 
  

___________ 



वव.स. ५१ (34) 

  
साांगली प्रादेशशि नळ पाणीपुरवठा योजनेवरील बोअर मदतनीस पदावरील िमिचा-याांना 

अनुदाना अभावी तनयशमत माशसि वेतन शमळत नसल्याबाबत 
  

(४९)  १५६२८ (०७-०४-२०१५).   श्री.शशवाजीराव नाईि (शशराळा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली िजल् हा पररिद अींतगित ्रकादेश क नळ पाणीपुरवठा योजनेवरील बोअर मदतनीस 
पदावरील ९६ कमिचा-याींना अनुदाना अभावी दनयशमत माशसक वेतन शमळत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर कमिचा-याींना दनयशमत माशसक वेतन शमळण् या् या दृिष्ने  ासनाने 
कोणती कायिवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, सदरहू कमिचा-याींना िज.प. कड े वगि करण् याबाबत त् याींनी मागणी केली आहे 
काय व त् या दृष ्ीन े ासनाची भूशमका काय आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०७-२०१५) : (१) होय, माहे बेरुवुवारी-२०१५ पयांतचे वेतन अदा करण्यात 
आले आहे. त्यानींतरच ेवेतन अदा करण्याबाबत कायिवाही सुुन आहे. 
(२), (३) व (४) िजल्हा पररिदाींकड ेहसताींतरीत झालेल्या पाणी पुरवठा योजनाींवरील कमिचारी हे 
पुणित: िजल्हा पररिदेचे असल्याने त्याींचे वेतन िजल्हा पररिदे्या सवदनधीतून अदा करणे 
आवश्यक आहे. त्याीं्या वेतनववियक लाभासींदभाित िजल्हा पररिदेने कायिवाही करण्याबाबत 
सवि िजल्हा पररिदाींना  ासन पररपत्रक हद. ४ जुन, २०१२ ्या पररपत्रकान्वये सुचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
  

___________ 
  

वाशशममधील क्राांतीनगर येथील घरिुलाांच ेबाांधिाम पूणि होऊनही पात्र  
लाभार्थयांना अायापही घरिुलाचा ताबा देयात ढला नसल्याबाबत 

  

(५०)  १५६५९ (०९-०४-२०१५).   श्री.लखन मशलि (वाशशम) :   सन्माननीय गहृतनमािण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाश ममधील क्राींतीनगर येथील घरकुलाींच ेबाींधकाम पूणि होऊन एक विि पूणि झाले तरी   
३९ पात्र लाभार्थयाांना अद्यापही घरकुलाचा ताबा देण्यात आला नसल्याचे दनद िनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू लाभाथी २००५ पासून घरकुला्या ्रकदतके्षत असून त्याींनी वारींवार मागणी 
करूनही त्याकड े ासन दलुिक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त घरकुल लाभार्थयाांना अद्यापही घर न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, तातडीन ेया लाभार्थयाांना घर उपलब्ध करून देण्याबाबत  ासन काय कायिवाही 
करीत आहे वा करणार आहे ? 



वव.स. ५१ (35) 

  
श्री. प्रिाश मेहता (१३-०७-२०१५) : (१) व (२) क्राींतीनगर येथील घरकुलाींच ेबाींधकाम पूणि होणे 
बाकी असून अींतीम बाींधकाम पूणित्वाचे ्रकमाणपत्र अद्याप देण्यात आलेले नाही. 
(३) व (४) सदर घरकुलाींचे बाींधकाम अपूणि असनू अींतीम बाींधकाम पूणित्वाचे ्रकमाणपत्र 
हदल्यानींतर सदर लाभार्थयाांना घरकुलाींचा ताबा देण्यात येईल. 
 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
  

_________________________ 
 ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


