अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बारावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुांबईवर समुद्र मार्गे होत असलेले अततरे िी हल्ले रोखण्यासाठी खरे दी
िरण्यात आलेल्या स्पीड बोटी वापराववना असल्याबाबत

(१)

६६ (२४-१२-२०१५).

श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्रीमती तनममला र्गाववत

(इर्गतपूरी), श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम), श्री. लक्ष्मण जर्गताप (धचांचवड), श्री. सांजय

साविारे (भुसावळ), श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसर्गाव), श्री. बळीराम ससरसिर (बाळापूर),
श्री. ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईवर समुद्र मागे होत असलेले अततरे की हल्ले रोखण्याकररता ३२ को्ी रुपये खचच
करुन खरे दी करण्यात आलेल्या स्पीड बो्ी वापराववना असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१४ मध्ये
वा त्यादरम्यान तनदर्चनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू स्पीड बो्ीींचा वापर होण्यासाठी र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही, बह
ृ न्मुींबई पोलीस दलाचे आस् ापनेवर
केंद्र र्ासनामार्चत, गोवा शर्पयाडच या कींपनीकडून प्राप्त ाालेल्या ४ स्पीड बो्ी व
राज्यर्ासनाने मरीन ्रन्न््यसच कींपनीकडून प्राप्त ाालेल्या १० स्पीड बो्ी

अर्ा १४ स्पीड

बोटी व ०६ जुन्या फायबर बोटी अशा एकूण २० बोटी आहे त. गोवा शशपयार्ड कंपनीकर्ून प्राप्त
झालेल्या ४ स्पीर् बोटींच्या वावषचक दे खभाल दरु
ु स्तीबाबतचा सेवाकरार नदनाींक ३१.०३.२०१६

पयंत ाालेला आहे . तसेच मरीन ्रन्न््यसच कींपनीकडून प्राप्त ाालेल्या १० स्पीड बो्ीींया
वावषचक दे खभाल दरु
े ोबत र्ासन तनणचय क्रमाींक
ु स्तीबाबतचा सेवाकरार गोवा शर्पयाडच शल. याींचस
एम्ीएस-०३१३/प्र.क्र.७१८/पोल-४, मुींबई,

नदनाींक

०१

जुल,ै

२०१४

अन्वये

ाालेला

आहे .

ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये २ स्पीड बो्ी व ०५ र्ायबर बो्ी कायचरत होत्या व गोवा
शर्पयाडचकडील ३ स्पीड बो्ीींचे दरु
ु स्तीचे काम चालू होते. सध्या गोवा शर्पयाडचकडील चारही
स्पीड बो्ी कायचरत असून र्ेन््ीयसच कींपनीकडील ०४ स्पीड बो्ी कायचरत आहे त.

वव.स. १२ (2)
(२) वरीलप्रमाणे बो् तनशमचतीदारासोबत र्ासनाने दरु
ु स्तीचा सेवाकरार केला असून बो्ी जर्ा
बींद पडता त्या सींबींताताींकडून दरु
ु स्ती करुन णेण्यात येतात.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
ग्रांथालय सांचालनालय महाराष्ट्र राज्य मुांबई याांचे अधधपत्याखाली ववदभामतील
७ ्जल्हा ग्रांथालय अधधिारी वर्गम-२ या पदाच्या प्रस्तावाबाबत

(२)

१३७३ (२२-१२-२०१४).

श्री. सध
ु ािर िोहळे (नार्गपरू दक्षिण), श्री. वविास िांु भारे

(नार्गपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपडे (नार्गपूर पूव)म , श्री. सुधािर दे शमुख (नार्गपूर प्श्चम), डॉ.
समसलांद माने (नार्गपूर उत्तर) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ग्रीं ालय सींचालनालय महाराषर राज्य मुींबई याींचे अतापत्याखाली ववदभाचतील ७ ्जल्हा

ग्रीं ालय अताकारी वगच-२ या पदाचा प्रस्ताव नदनाींक २५ नोव्हे बर, २०१३ ला सादर केल्याचे
तनदर्चनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रस्ताव मींजूर करण्यात आला आहे काय,

(३) नसल्यास, प्रस्ताव मींजूर करण्यास ककती कालावाी लागणे अपेक्षित आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०४-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
नार्गपरू ्जल््यातील ववववध ोगियोधर्गि आस्थापनेमध्ये ८० टक्िे
स्थातनि उमेदवाराांची नोिरभरती िरणेबाबत

(३)

१३८७ (२२-१२-२०१४).

श्री. सध
ु ािर िोहळे (नार्गपूर दक्षिण), श्री. वविास िांु भारे

(नार्गपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपडे (नार्गपूर पूव)म :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उगियोर्ग मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) नागपूर ्जल््यातील ववववा ो्योतगक आस् ापनेमध्ये ८० ्क्के स् ातनक दमेदवाराींची

नोकरभरती ााली नसल्याचे नदनाींक १४ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदर्चनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ो्योतगक आस् ापनाने स् ातनकाींना रोजगार न नदल्यास त्यावर तनयींरण ण व
पयचवेिण त ा कायचवाही करण्याची जबाबदारी कोणत्या ववभागाकडे नदलेली आहे काय,
(३) असल्यास, परप्राींतीयाींना राज्यात नोकरी दे ताींना महसल
ू ववभागाकडून अतावास प्रमाणपरण 
आवश्यक असताींना स् ातनकाींना डावलन
ू परप्राींतीयाींना नोकरीत समाववष् करण्यात आले हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, स् ातनक बेरोजगार दमेदवाराींवर ाालेला अन्यायाबाबत तसेच त्याींना नोकरीत
समाववष् करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १२ (3)
श्री. सुभाष दे साई (२५-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

नागपूर ्जल््यामध्ये एकूण २१७ मोठे ो्योतगक दपक्रम असून, त्यामध्ये एकूण

४५,७४५ लोकाींना रोजगार दपलब्ा ााला असन
ू त्यामध्ये स् ातनक लोकाींचे प्रमाण ८९ ्क्के

आहे . तसेच एकूण १३,६०० सुक्ष्म, लणु व मध्यम ो्योतगक दपक्रम असून त्यामध्ये एकूण
१,३०,००० लोकाींना रोजगार दपलब्ा ााला असून त्यात स् ातनक लोकाींचे प्रमाण ९२ ्क्के
आहे .

(२) सदर ाोरणाची अींमलबजावणी द्योग ववभागामार्चत केली जाते.
(३) नाही, त ावप, नदनाींक १७/११/२००८ या र्ासन तनणचयानस
ु ार ो्योतगक दपक्रमाींनी

कमचचारी स् ातनक असल्याबाबत पुरावा जसे अतावास प्रमाणपरण  ककीं वा जातीचे प्रमाणपरण  ककीं वा
र्ाळा सोडल्याचा दाखला या सारखे कागदपरण  त्याींचे अशभलेखावर ठे वून ते तपासणीसाठी
दपलब्ध्ा करुन दे णे अपेक्षित आहे .
(४) प्रश्न द्भावत नाही.
(५) प्रश्न द्भावत नाही.
___________

राजापूर तालुक्यातील (्ज.रत्नाधर्गरी) पूवेिडील र्गावाांना जोडणा-या
राजापरू -अणस्
ु िुरा रस्त्याचे डाांबरीिरण िरण्याच्या मार्गणीबाबत

(४)

१४०५ (२२-१२-२०१४).

श्री. राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय सावमजतनि

बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वर्गळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राजापूर तालुक्यातील (्ज.रत्नातगरी) पूवेकडील गावाींना जोडणा-या राजापूर- अणुस्कुरा
रस्त्याचे डाींबरीकरण करण्याची मागणी ये ील जनतेने सींबींतात ववभागाकडे नक
ु तीच माहे
नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्या सम
ु ारास केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दक्त रस्ता वारीं वार खराब होत असल्याने खडेडे बज
ु ववण्याचे काम हाती णे न
जनतेची र्सवणक
ु करण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास त्यात काय
आढळून आले आहे ,

(४) तद्नस
ु ार यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१४) : (१) नाही.
(२) व (३) सदर रस्त्यावर अततवषृ ्ीमुळे पडलेले खडेडे भरण्याचे काम प्रगतीप ावर असून
स्य ्स् तीत वाहतूक सुरळीत सुरु आहे .
(४) व (५) प्रश्न द्भावत नाही.

___________

वव.स. १२ (4)
मौजे-ढोलर्गाव-सावांर्गी (्ज.हहांर्गोली, ता.वसमतनर्गर) येथील
(५)

पूणाम नदीवरील बांधा-याचे िाम अपूणामवस्थेत असल्याबाबत

१४२४ (२२-१२-२०१४).

श्री. जयप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मौजे-ढोलगाव-सावींगी (्ज.नहींगोली, ता.वसमतनगर) ये ील पण
ू ाच नदीवरील बींाा-याचे काम

अपूणाचवस् ेत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अपूणाचवस् ेतील कामास प्रााान्यक्रम दे न ककती कालावाीत काम पूणच
होणे अपेक्षित आहे ,

(३) अ्याप कोणतीच कायचवाही ााली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (२६-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) कोल्हापूर पध्दतीया बींाा-याया सींकल्पतचरण ात बदल ााल्यामुळे तसेच योजनेया

ककीं मतीत वाढ ााल्याने सा
ु ाररत अींदाजपरण कास मान्यतेनींतर कोल्हापूर पध्दतीया बींाा-याींचे

दवचररत काम पण
ू च करणे आवश्यक आहे . अींदाजपरण क मींजरू ी नींतर एका वषाचमध्ये काम पण
ू च
करण्याचे तनयोजन करण्यात येत आहे .

(३) सुााररत अींदाजपरण क तयार करणेस काही कालावाी अपेक्षित असल्याने ववलींब होत आहे .
___________

राज्यातील खाजर्गी प्रवासी बसेस तसेच स्लीपर िोच र्गाडयाांना
आपत्िालीन पसर्स्थतीत बाहे र पडण्याचे मार्गम नसल्याबाबत
(६)

१४४१ (१५-०१-२०१५).

श्री. ववजय ोटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पसरवहन मांत्री पुढील

(१) राज्यातील खाजगी प्रवासी बसेस तसेच स्लीपर कोच गाडेयाींना आपत्कालीन परर्स् तीत
बाहे र पडण्याचे मागच (दरवाजा) नाहीत त्याींयाकडून वाहतूक तनयमाींचे पालन होत नसेल तर

त्याींयावर तातडीने कारवाई करुन त्या बींद करा अन्य ा बसेसची दण
च ना ााल्यास बस
ु ्
चालकमालक, आर्ीओ अताकाऱयाींना जबाबदार ारुन त्यायावर कारवाई करण्यात येईल असा

आदे र् मा.दच न्यायालयाने नदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास आर्ीओ
अताकाऱयाींना नदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.दच न्यायालयाया आदे र्ान्वये कोणाती कारवाई करण्यात आली वा येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. हदवािर रावते (०६-०४-२०१५) : (१) जननहत यातचका क्र.२८/२०१३ मध्ये मा.दच
न्यायलयाने ज्या प्रवासी बसेसना सहज दणडता येणारा आपत्काशलन मागच (दरवाजा) नसेल
अर्ा बस चालकाींववरुध्द कारवाई करणेबाबत तसेच ववनहत मानकाींची पुतत
च ा न करता अर्ा
बसेस चालू नदल्यास सींबींतात अताका-याींववरुध्द कारवाई करण्यात येईल असे नदनाींक

वव.स. १२ (5)
१०.६.२०१४ रोजी आदे शर्त केले होते. तसेच नदनाींक १४.१०.२०१४ रोजीया आदे र्ात स्लीपर
तसेच प्रवासी बसेसची तपासणी करण्याचे आदे र् नदले होते.
(२) या अनष
ु ींगाने माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये स्लीपर तसेच प्रवासी बस तपासणीची ववर्ेष
मोनहम राबववण्यात आली होती. या मोनहमेत करण्यात आलेली कारवाई खालीलप्रमाणे आहे .
तपासलेली दोषी वाहने जप्त केलेली सीएर्सी
वाहने

वाहने

नदलेली
वाहने

८८८७

१९८४

१८३

४४

तडजोड
र्ुल्क

कर वसल
ू ी (ब) एकूण वसल
ू ी
(क)

(अ)

३१,९०,५६१/-

१,६५,५९,५८१/- १,९७,५०,१४२/
-

दोषी वाहनाींववरुध्द मो्ार वाहन कायदा, १९८८ कलम ५३, ५४, व कलम ५५ माील
तरतुदीनुसार वाहनाींची नोंदणी तनलींबन करणे/रद्द करणे तसेच कलम -५६ माील तरतुदीनुसार

पररवहन वाहनाींचे योग्यता प्रमाणपरण  रद्द करणे, अर्ा कडक कारवाईबाबत िेरण ीय अताका-याींना
सूचना दे ण्यात आलेल्या असून त्याप्रमाणे कायचवाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
डहाणू (्ज.ठाणे) तालुक्याच्या बांदरपट्टीतील धचांचणीसह २५ र्गावात असलेल्या
डायमेकिां र्गच्या व्यवसायाला भारतनयमन िमी िरण्याबाबत

(७)

१४४२ (२२-१२-२०१४).

श्री. ववजय ोटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील

(१) डहाणू (्ज.ठाणे) तालुक्याया बींदरपट्टीतील तचींचणीसह समुद्रककनाऱयाजवळ वसलेल्या २५
गावात जगप्रशसध्द असलेल्या डायमेककीं गया व्यवसायाला र्ासनाकडून कोणत्याच सोयीसुववाा

दपलब्ा करुन दे ण्यात येत नाहीत तसेच अनेक वषाचपासन
ू बींदरपट्टी भागात रारण ींनदवस प्रचींड
वीजभारतनयमन सुरु असल्याने या व्यावसायीकाींवर दपासमारीचे सींक् ओढावले असल्यामुळे
भारतनयमन कमी करण्यासाठी ये ील व्यवसायीकाींनी बोईसर, पालणर ये ील वीज मींडळाचे
अशभयींते, कायचकारी अशभयींते याींना वारीं वार लेखी तनवेदने नदली आहेत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, डायमेककीं ग व्यवसायात ३० हजारापेिा जास्त लोकाींचे ददरतनवाचहाचे साान
असल्याने तसेच दच शर्िण णे न र्ासनाया नोकरीवर अवलींबन
ू न राहता डायमेंककीं ग
व्यवसायाकडे वळलेल्या दच शर्क्षिताींवर बेकारीची कुऱहाड कोसळू नये यासाठी नदलेल्या
तनवेदनाया अनुषींगाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे , डहाणू (्ज.ठाणे) तालुक्याया

बींदरपट्टी भागात प्रचींड वीज भारतनयमन सुरू नसून सदर पररसरात ववज भारतनयमन कमी
करण्यासाठी व्यवसायीकाींनी बोईसर व पालणर ये े तनवेदने नदलेली आहे त.

(२) डहाणू तालुक्याया बींदरपट्टीतील तचींचणीसह समुद्रककना-याजवळ वसलेल्या ज्या गाींवामध्ये

डायमेककीं ग व्यवसाय सरू
ु आहे त्या पररसरातील वीज भारतनयमन कमी करण्याकरीता ववतरण

कींपनीमार्ंत सदर पररसरातील वीज चोरीववरुध्द ाडक मोनहम दणडण्यास ये न ११ केव्ही
तचींचणी वानहनीवरील सदर पररसर तनयशमत भारतनयमनातून मुक्त केलेला आहे . तसेच ११
केव्ही वरोर वानहनीवरील पररसरातील भारतनयमन सम
ु ारे २.१५ तासाने कमी ाालेले आहे.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
राज्यातील खाजर्गी असभयाांत्रत्रिी, ोषध तनमामण शास्त्र व्यवस्थापन
आदी व्यावसातयि अभ्यासक्रमाांच्या शुल्िाबाबत
(८)

१४५९ (२२-१२-२०१४).

श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील खासगी अशभयाींत्ररण की, ोषा तनमाचण र्ास्रण  व्यवस् ापन आदी व्यावसातयक
अभयासक्रमाींया र्ल्
ु काबाबत असलेल्या सींभ्रमाची ्स् ती दरू करुन र्ल्
ु क रचनेबाबत समान

सुरण ाींवर आाारीत तनयमावली तयार करण्याचे एआयसी्ीई स्तरावर सुरु असलेले काम पूणच
ााले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) आतापयंत केलेल्या कायचवाहीचे
तनणचय णेतला वा णेण्यात येत आहे ,

ोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानुसार पुढे कोणता

(३) नसल्यास, ववलींबाची सवचसााारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०४-२०१५) : (१) व (२) अखखल भारतीय तींरण  शर्िण पररषद
(एआयसी्ीई) ही केंद्र र्ासनाया अखत्यारीतील वैाातनक पररषद आहे . सदर पररषदे वर राज्य
र्ासनाचे तनयींरण ण नसते.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
राज्यात आरोग्य वव्ान ववगियापीठाने २२ नववन महाववगियालयाांच्या
प्रस्तावाांना मान्यता हदल्याबाबत
(९)

१४७२ (२२-१२-२०१४).

श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), प्रा. वषाम र्गायिवाड (धारावी),

करतील काय :-

सन्माननीय वैगियिीय सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) राज्यात मागील वषाचचे वै्यकीय महावव्यालयाींना मान्यता शमळण्याबाबतचे प्रस्ताव
मान्यतेसाठी

र्ासनाकडे

प्रलींत्रबत

असताना

आरोग्य

वव्ान

वव्यापीठाने

२२

नववन

महावव्यालयाींया प्रस्तावाींना मान्यता नदली असल्याचे नदनाींक २९ ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा
त्यासुमारास तनदर्चनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, दक्त प्रलींत्रबत असलेल्या प्रस्तावास र्ासनाने मान्यता दे ण्याबाबत कोणती
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची सवचसााारण कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) सदर प्रस्तावाना मान्यता दे ण्याबाबत कायचवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
िोल्हापूर ्जल््यामध्ये शेती फीडरवरील शेतिऱयाांना हदवसभरातून
फक्त सहा तास वीज समळत असल्याबाबत

(१०)

१५०५ (१५-०१-२०१५).

श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

ऊजाम मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्ेती र्ीडरवरील र्ेतकऱयाींना सलग बारा तास वीज दे ण्याबाबत महाववतरण कींपनीने मान्य
केले आहे , परीं तु कोल्हापरू ्जल््यामध्ये प्रत्यिात नदवसभरातन
ू र्क्त सहा तास वीज शमळते,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वीजेया भारतनयमनामुळे र्ेतकऱयाींया

स पीक वाढीवर परीणाम होत आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, र्ेतकऱयाींना सलग १२ तास वीज दे ण्याबाबत कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही.

(२) खरे नाही. कोल्हापूर ्जल््यामध्ये कृषी वानहन्याींवरील कृषी ग्राहकाींना रारण ीया काळात १०
तास व नदवसा ८ तास ३ र्ेज ववजेची दपलब्ाता चक्राकार पध्दतीने दे ण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
(४) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
िोल्हापूर ्जल््यातील २३ रुग्णालयामध्ये राजीव र्गाांधी जीवनदायी
योजनेंतर्गमत पात्र लाभार्थयाांवर उपचाराबाबत

(११)

१५१७ (२३-१२-२०१४). श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री. जयदत्त िीरसार्गर
(बीड), डॉ. सु्जत समणचेिर (हातिणांर्गले), श्री. उल्हास पाटील (सशरोळ) :
सन्माननीय
सावमजतनि आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर ्जल््यातील २३ रुग्णालयामध्ये राजीव गाींाी जीवनदायी योजनेंतगचत पारण 
लाभार्थयांवर दपचार केला जातो, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर योजनेया माध्यमातून आजपयंत १२८०० रुग्णाींवर दपचार करणेत आले
आहे त व दपचाराकररता ३३ को्ी रुपये आवश्यक आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रकमेपैकी र्क्त २२ को्ी रुपये या रुग्णालयाींना र्ासनाकडून शमळाले
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, रुग्णालयाींना दवचरीत १० को्ी रुपयाींची रक्कम न शमळाल्यामुळे सदर

रुग्णालयामध्ये नव्याने दाखल होणाऱया रुग्णाींना दाखल करुन णेण्यास स्पष् नकार नदला
जातो, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, रुग्णाींना सरु ळीत सवु वाा शमळववण्यासाठी र्ासन सींबींाीत रुग्णालयाींना दवचररत

१० को्ी रुपये तात्काळ अदा करणार आहे का, व भववषयामध्ये रुग्णालयाींकडे वेळेत तनाी वगच
करण्याबाबत योग्य ती कायचवाही करणार आहे का ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) : (१) नाही, कोल्हापूर ्जल््यातील १ र्ासकीय व २७
खाजगी अर्ा एकूण २८ रुग्णालयाींचा समावेर्

राजीव गाींाी जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये

करण्यात आला आहे .

(२) कोल्हापूर ्जल््याींमध्ये योजनेंतगचत १३८२९ रुग्णाींवर र्स्रण कक्रया/दपचार करण्यात आले
असून त्याची रक्कम रु.३९.३९ को्ी इतकी आहे.

(३) नाही. सदर योजनेंतगचत दावे र्ासनाकडून अदा करण्यात येत नसून ववमा कींपनीकडून

आद केले जातात. त्यानस
ु ार अींगीकृत रुग्णालयाींची ववमा कींपनीकडे रु.३६.३७ को्ीचे दावे
सादर केले असून त्यापैकी कींपनीने रु.२९.८८ को्ीचे दावे अदा केले आहे त.

(४) नाही. योजनेंतगचत कोल्हापूर ्जल््यातील अींगीकृत रुग्णालयाची रु. १.४८ को्ी एवढ्या

रकमेचे दावे ववमा कींपनीकडून प्रलींत्रबत आहे त. त ावप या कारणामुळे अींगीकृत रुग्णालयाकडून
कोणत्याही रुग्णाींना दाखल करुन णेण्यास नकार नदलेला नाही.

(५) सदर योजनेंतगचत दावे र्ासनाकडून अदा करण्यात येत नाही तर कींपनी व रुग्णालये

याींयामध्ये ाालेल्या करारनाम्यातील तरतूदीनुसार ववमा कींपनीकडून रुगणालयाींना दावे अदा

केले जातात. त्यानुसार रुग्णालयाींनी दाव्यासोबत आवश्यक असलेल्या सवच कागदपरण ाींची
ऑनलाईन पूतत
च ा केल्यानींतर १५ कायाचलयीन नदवसात अदा करणे बींानकारक करण्यात आले
आहे .

___________
मुांबई ववगियापीठाच्या पसरिा ववभार्गात होणाऱया र्गधळधळाच्या पाश्वमभम
ू ीवर ‘एमकेसीएल’ या
िांपनीची सेवा बांद िरण्याचा घेण्यात येणाऱया तनणमयाबाबत

(१२)

१५३५

(२२-१२-२०१४).

श्री.

सांजय

साविारे

(भस
ु ावळ),

श्री.

उन्मेश

पाटील

(चाळीसर्गाव) : सन्माननीय उच्च व तांत्र सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई वव्यापीठाया पररिा ववभागात होणाऱया गोंाळाया पाश्वचभम
ू ीवर पररिाींसह अन्य
प्रक्रियेसाठी सॉफ््वेअर सेवा पुरवणाऱया ‘एमकेसीएल’ या कींपनीची सेवा बींद करण्याचा तनणचय

पुढील र्ैिखणक वषाचपासून णेण्यात येणार असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा त्या
दरम्यान तनदर्चनास आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. १२ (9)
(२) असल्यास, दक्त ण्नेची चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, असल्यास, नवीन कींपनीया
नेमणूकीबाबत र्ासनाने कोणती तातडीची कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१३-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न द्भावत नाही.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
र्गडधचरोली ्जल््यातील अहे री तालुक्यातील निलग्रस्त पेरसमली पोलीस ठाण्यात पोलीस
आणण सीआरपीएफ जवानाांमध्ये मारहाणीची घटना घडल्याबाबत

(१३)

१५३८

(चाळीसर्गाव) :

(१५-०१-२०१५).

श्री.

सांजय

साविारे

(भुसावळ),

श्री.

उन्मेश

पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गडतचरोली ्जल््यातील अहे री तालुक्यातील निलग्रस्त पेरशमली पोलीस ठाण्यात पोलीस
आखण सीआरपीएर् जवानाींमध्ये मारहाणीची ण्ना माहे ऑक््ोबर, २०१४ दरम्यान णडली, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर तणावामुळे पेरशमली पररसरात निलववरोाी अशभयान बींद आहे , हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, दक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(४)

असल्यास,

पोलीस

व

सीआरपीएर्

याींयामध्ये

समन्वय

सााण्याबाबत

र्ासनाने

कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-०४-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) ्जल्हा पोलीस अताकारी /कमचचारी व सीआरपीएर् चे अताकारी/ कमचचारी
याींचेसोबत नदनाींक १७.१०.२०१४ रोजी दप पोलीस ठाणे, पेरशमली ये े बैठक णे न समन्वय
सााण्यात आला आहे .

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात वीजेच्या पुरवठयासाठी महाववतरणाची ४१२ नवी उपिेंद्रे उभारण्याबाबत
(१४)

१५६४ (१५-०१-२०१५).

डॉ. सुतनल दे शमख
ु (अमरावती) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वाढता ववजेचा वापर यामुळे जुन्या साानावर होत असलेला भार याींचे तनमल
ुच न
करण्यासाठी महाववतरणाया वतीने राज्यात ३२ केव्हीचे ४१२ नवीन सबस््े र्न दभारण्यात
येणार आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १२ (10)
(२) असल्यास, ववदभाचत यापैकी ककती दपकेंद्र दभारण्यात येणार आहे ,
(३) सदर दपकेंद्र केव्हा कायाच्न्वत होणार आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय, पायाभूत सुववाा आराखडा - २ अींतगचत
महाववतरण कींपनी्वारे राज्यात एकूण ६०६ नववन ३३/११ केव्ही दपकेंद्र दभारण्यात येणार
आहे त.

(२) ववदभाचत पायाभूत सुववाा आराखडा - २ अींतगचत ववभागाया ११ ्जल््यामध्ये एकूण ७९
नववन दपकेंद्र दभारण्यात येणार आहे त.
(३) पायाभूत सुववाा आराखडा -

२ अींतगचत

ववभागावर कामाचे कींरण ा् ई-्ें डरीगींया

माध्यमातून कींरण ा्दारास प्रदान करण्यात आलेले असून कामाचा कालावाी २ वषाचचा आहे व
कामे प्रगतीप ावर आहे त.

___________
वघाम ्जल्हयातील बोर अभयारण्य घोवषत झाल्याने जांर्गलाच्या
बाजूच्या र्गावातील जनावराांचे चराई िेत्र घटल्याबाबत
(१५)

१५७८ (२२-१२-२०१४).

डॉ. पांिज भोयर (वधाम) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) वााच ्जल््यातील बोर अभयारण्य णोषीत ााल्याने जींगलाया आजूबाजूया गावातील
जनावराींचे चराई िेरण  ण्ले असन
ू तर काही नठकाणी चराई िेरण च नाही त्यातही काही गावाींना
नदलेले चराई िेरण  गावापासून ९ ते १० कक.मी अींतरावर आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गावाकररता चराई िेरण  गावापासून २ कक.मी. चे आत परीण

िेरण ात दपलब्ा

करुन जनावराींचा चराई िेरण ाचा प्रश्न सोडववण्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासन स्तरावर हयाबाबतीत काय दपाययोजना केल्या वा करण्यात येणार
आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्गांटीवार (०८-०३-२०१५) : (१) व (२) नवीन बोर अभयारण्य णोवषत ााल्याने

चराईचे िेरण  ण्ले आहे , त ावप बोर अभयारण्या लगतया १६ गावाींना गावापासून ३ ते ४
कक.मी. अींतरावर चराई िेरण  दपलब्ा करुन दे ण्यात आलेले आहे.

आमगाव जींगली व मरकसूर या गावाकरता मींजूर कायच आयोजनेनुसार एकही कि

दपलब्ा नसल्याने व नवरगाव हे गाव बोर अभयारण्यात सींपूणच हस्ताींतरीत असल्याने चराई
िेरण  दपलब्ा करुन दे णे र्क्य नाही.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________

वव.स. १२ (11)
तळे र्गाव-मळे (ता.िोपरर्गाांव ्ज.अहमदनर्गर) येथे
३३ KV सब स्टे शन िाम प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(१६)

१५८९ (१५-०१-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे (िोपरर्गाव) :

सन्माननीय ऊजाम

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तळे गाव - मळे (ता. कोपरगाींव ्ज. अहमदनगर) ये े ३३ KV सब स््े र्नचे प्रलींत्रबत

असलेले काम तसेच वैजापूर १३२KV पासून वीज लाईन ्ाकणेस मींजुरी अदयापपयचत शमळाली
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामे प्रलींत्रबत असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) याबाबत र्ासनाने तनाी दपलब्ा करुन सदर प्रलींत्रबत कामे पुणच करण्याबाबत कोणती
दपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे त

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही.

(२) तळे गाींव-मळे ्या दपकेंद्रासाठी लागणारी ३३ के.व्ही. वानहनी ही १३२ के.व्ही. कोपरगाींव
दपकेंद्रातन
ू प्रस्तावीत करण्यात आलेली होती. परीं तु कोपरगाींव ये न
ू ३३ के.व्ही. ववज वानहनी
्ाकण्याकरीता रे ल्वे क्रॉसीींग, र्हरी भाग इत्यादी अडचणीमळ
ु े जवळया वैजापूर १३२ के.व्ही.

दपकेंद्रातून ३३ के.व्ही. वानहनी जोडण्यात येणार आहे . त्यास महापारे षण कींपनीने परवानगी
नदलेली आहे.

(३) पायाभत
ू आराखडा - २ अींतगचत सींगमनेर ववभागासाठी ्ें डर ्ी - ३५ हे रु.९३.५७ को्ीचे
काढण्यात आले असून महापारे षण कींपनीने १३२ के.व्ही. वैजापूर दपकेंद्रातून ३३ के.व्ही. वाहीनी

्ाकण्यासाठी परवानगी नदली असल्यामुळे तळे गाींव-मळे ये ील दपकेंद्राची कामे तातडीने पूणच
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
राज्यात जेष्ट्ठ नार्गरीिाांसाठी नवीन धोरण लार्गू िरण्याबाबत
(१७)

१६०९ (२२-१२-२०१४).

डॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. सुधािर िोहळे (नार्गपूर

दक्षिण), श्री. वविास िांु भारे (नार्गपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपडे (नार्गपूर पूव)म , श्रीमती मेधा
िुलिणी (िोथरुड), श्री. सांग्राम जर्गताप (अहमदनर्गर शहर), श्री. योर्गेश सार्गर (चारिोप),

श्री. ववजय ोटी (पारनेर), श्री. अजय चौधरी (सशवडी), श्री. सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री. सुधािर
दे शमुख (नार्गपूर प्श्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय सामा्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात जेषठ नागरीकाींसाठी नवीन ाोरण लागू करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाया ववचारााीन
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. १२ (12)
(२) असल्यास, या प्रस्तावार र्ासनाने तनणचय णेतला आहे काय, तसेच प्रस्तावाचे स्वरुप काय
आहे व त्याची अींमलबजावणी करण्यात आली आहे काय,
(३) सदर प्रस्तावावर र्ासनाने अ्यापही तनणचय णेतला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (३०-०३-२०१५) : (१), (२) व (३) राज्याया सवचसमावेर्क जेषठ नागररक

ाोरणास नदनाींक ३०-९-२०१३ रोजी मा.मींरण ीमींडळाने मान्यता नदली असून याप्रकरणी जेषठ
नागररकाींसींबींाी राबवावयाया योजनाबाबत सवच सींबींतात ववभागाींकडून तपशर्ल व आत क
च
भारासींबींाीची मानहती दे ण्याबाबत सूतचत करण्यात आले आहे.
___________

राज्याचे जमाबांदी आयुक्त आणण भूमी असभलेख सांचालिाांनी
त्याांच्या मोजणीदरामध्ये सुधारणा िरण्यासांदभामत

(१८)

१६१३ (२२-१२-२०१४).

श्री.सतु नल सशांदे (वरळी) :

डॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. अजय चौधरी (सशवडी),

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्याचे जमाबींदी आयुक्त आखण भूमी अशभलेख सींचालकाींनी त्याींया मोजणीदरामध्ये
सा
ु ारणा करण्यासींदभाचत नदनाींक ६ र्ेब्रव
ु ारी, २०१० रोजी आखण १ डडसेंबर, २०१२ रोजी
पररपरण क जारी केले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पररपरण कानुसार पाशलका हद्दीतील िेरण  मोजणीसाठी दर हे क््री र्ुल्क न
आकारता चौरस मी्रनुसार आकारणी करण्याचा तनणचय णेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यामळ
ु े भम
ू ापन मोजणीदरात भरमसाठ वाढ ााल्याने येत्या तीन मनहन्यात
वरील पररपरण के रद्द करावी असा तनणचय दच न्यायालयाया ोरीं गाबाद खींडपीठाने नदला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, या सींदभाचत कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच याबाबतची
स्य:्स् ती काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०१-०४-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.

(३) व (४) मा.मुींबई दच न्यायालय, खींडपीठ ोरीं गाबाद याींनी एका रर् यातचकेत जमाबींदी

आयुक्त व सींचालक भूमी अशभलेख, पुणे याींनी नदनाींक ३०.०१.२०१४ रोजीया परण ान्वये त्याींनी
नदनाींक ०१.१२.२०१० रोजी पाररत केलेल्या मोजणी र्ुल्क आकरण्यासींबींाीचा दरु
ु स्ती आदे र् रद्द

करण्यासाठी र्ासनास सादर केलेल्या प्रस्तावावर ३ मनहन्याया आींत तनणचय णेण्याबाबत
तनदेशर्त केले होते. त्यानष
ु ींगाने र्ासनाने जमाबींदी आयक्
ु त याींना दक्त आदे र्ाचे पन
ु ववचलोकन
करुन दतचत आदे र् पाररत करण्यास नदनाींक २७.०१.२०१५ या परण ान्वये मान्यता नदली होती.

त्या अनुषींगाने जमाबींदी आयुक्त व सींचालक, भूमी अशभलेख, पुणे याींनी नदनाींक ०३.०२.२०१५
या आदे र् अन्वये नदनाींक ०१.१२.२०१० चे दरु
ु स्ती आदे र् रद्द केले आहे त.
___________

वव.स. १२ (13)
राज्यातील ववशेषतश शहरात वाहति
ू ीच्या तनयमाांचे पालन होत नसल्याबाबत
(१९)

१६२४ (१५-०१-२०१५).

डॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

सन्माननीय पसरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ववर्ेषतः र्हरात वाहतूकीया तनयमाींचे पालन होत नाही, रस्त्यावरील शसग्नल

बींद असणे व ाेब्रा कॉशसींगचे पट्टे नसल्याने गाडृया शसग्नल तोडून जातात पोलीस त्याींयावर
कारवाई कररत नाही त्यामळ
ु े रस्ता ओलाींडताना सवचसामान्य नागररकाींना कसरत करावी लागते

व त्यामळ
ु े अपणाताचे प्रमाण वाढते यासाठी राज्य सरकारला मा.दच न्यायालयाने वाहतूक
पोलीस शर्पायाला वाहतूकीया तनयमाींचे दल्लणन करण्या-याींवर कारवाई करण्याचे अताकारी
्यावेत असा आदे र् दोन वषाचपुवी नदला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दोन वषाचचा कालावाी दल्ून गेला तरी त्यानष
ु ींगाने कायचवाही न होण्याची
कारणे काय आहे त वा र्ासन स्तरावरील कायचवाहीची स्यः्स् ती काय आहे ?

श्री. हदवािर रावते (२०-०४-२०१५) : (१) तडजोड र्ुल्क ्स्वकारुन गुन्हा तनकाली काढण्याचे
अताकार पोलीस शर्पायाींना दे ण्याबाबत मा.दच न्यायालयाने यातचका क्र.१८/२०१० मध्ये
नदनाींक २८.१०.२०१४ रोजी आदे र् नदले आहे त.
(२) मुींबई पोलीस आयुक्तालय कायचिेरण ात पोलीस नाईक व पोलीस शर्पाई याींना व ठाणे, पुणे

नवी मुींबई, नागपूर पोलीस आयुक्तालय कायचिेरण ात पोलीस नाईक याींना जागेवर तडजोड र्ुल्क
्स्वकारुन गुन्हा तनकाली काढण्याचे अताकार दे ण्याबाबतची अतासूचना नदनाींक २४ माचच,
२०१५ रोजी प्रशसध्द करण्यात आली आहे.

___________

लातूर ्जल््यातील उदर्गीर वाढवणा (बु) हठिाणी असलेले पोसलस
िारभार अवघ्या तीसच िममचाऱयाांवर चालू असल्याबाबत

(२०)

१६६२ (१५-०१-२०१५).

डॉ. सध
ु ािर भालेराव (उदर्गीर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) लातरू ्जल््यातील ददगीर वाढवणा (ब.ु ) नठकाणी असलेल्या पोशलस स््े र्न अींतगचत र्क्त

तीसच कमचचाऱयाींवर असल्याची बाब ऑक््ोबर २०१४ या दस
ु ऱया आठवडेयात तनदर्चनास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पोशलस स््े र्न अींतगचत हाळी-हीं डरगुळी ये े आ्पोस्् पोशलस स््े र्नची

स् ापन करण्यात आली असन
ू वाढवणा (ब.ु ) व हीं डरगळ
ु ी ो्पोस्् स््े र्न अींतगचत ३४ गावे
असून वाढवणा पोशलस स््े र्न अींतगचत असलेली लोकसींख्या एक लाख इतकी आहे , तसेच या
पोशलस स््े र्नची हद्द जवळपास ३० ते ३५ कक.मी. इतकी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या एक लाख लोकसींख्येया सुरिेची हमी ३० पोशलस कमचचाऱयाींया हाती
असल्याने हे कायच जोखमीचे व जबाबदारीचे तसेच तणावाचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १२ (14)
(४) असल्यास, दक्त पोशलस स््े र्न अींतगचत अवैा वाहतुक, चोऱयाींचे प्रमाणात तसेच गुन्हे गारी

स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात वाढ ाालेली आहे त्यामळ
ु े सदरहू पोशलस ठाण्यात कमचचाऱयाींची
सींख्या वाढववण्याबाबत र्ासन ववचार करणार आहे काय,
(५) असल्यास, ककती कालावाीत कमचचाऱयाींची भरती करण्यात येणार आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१५) : (१) लातूर ्जल्हयातील पो.स््े . वाढवणा या नठकाणी
एकूण ३१ पदे मींजरू असन
ू सवच पदे भरण्याींत आली आहे त.

(२) पो.स््े . वाढवण अींतगचत ३४ गावे असून त्यापैकी दरु िेरण ा हीं डरगुळी अतींगत
च १२ गावे आहे त.
तसेच पो.स््े वाढवणा पासुन इतर पो.स््े . ची हद्द १५ कक.मी चे आत आहे .

(३) वाढवणा पो.स््े अींतगचत कायदा व सुव्यवस् ेचा प्रश्नी, महत्वाचे बींदोबस्त महत्वाचे गींभीर

गुन्हे णडल्यास ्जल्हयातील व पोलीस मख्
ु यालय ये ील अताकारी/कमचचारी मदतीसाठी
पाठवले जातात. तसेच पोलीस अताकारी/कमचचारी याींना त्याींचे कामाचा ताण कमी व्हावा

यासाठी आठवडयातून एक नदवस साप्ताहीक सुट्टी नदली जाते, तसेच इतर रजा ही
गुणवत्तेनुसार व आयश्यकतेनुसार मींजुर केल्या जातात. जोखमीया चाींगल्या कामतगरीसाठी
र्ासनाया तरतुदी प्रमाणे बक्षिस ही मींजुर केली जाते, त्यामुळे तणावाचे वातावरण नाही.

(४) व (५) पो.स््े वाढवणा व दरु िेरण  हीं डरगळ
ु ी ये ील सन २०१३ चे तल
ु नेत सन २०१४ मध्ये

चोऱयासह गींभीर गुन््यामध्ये ण् ाालेली आहे. सींख्याबळ वाढवण्याचा प्रस्ताव स्या
ववचारााीन नाही.

___________
राज्यातील सावमजतनि ग्रांथालयाांच्या िममचा-याांच्या वेतनश्रेणीच्या प्रश्नाबाबत
(२१)

१६७६ (२२-१२-२०१४).

डॉ. सुधािर भालेराव (उदर्गीर), श्री. असमत ववलासराव दे शमख
ु

(लातूर शहर) : सन्माननीय उच्च व तांत्र सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सावचजतनक ग्रीं ालयाींया कमचचा-याींया वेतनरेणेणीचा प्रश्न मागील ४३ वषाचपासून
प्रलींत्रबत असल्यामळ
ु े कमचचाऱयाींवर दपासमारीची वेळ आल्याचे माहे जानेवारी, २०१३ मध्ये वा
त्यासुमारास तनदर्चनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ग्रीं ालय कमचचा-याींया प्रश्नासींदभाचत राज्य ग्रीं ालय सींण व ववभागीय व ्जल्हा
स्तरावरून सतत मोचे, तनवेदने, चचाच, आींदोलन, ारणे, दपोषण करण्यात आली आहे , हे खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर कमचचा-याींया वेतनरेणेणी बाबत र्ासनाने कोणती दपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) राज्यातील सावचजतनक ग्रीं ालयाींचे प्रश्न राज्य ग्रीं ालय सींण , ववभागीय व ्जल्हा
स्तरावरुन सादर करण्यात येत असतात.
(३) राज्यातील सावचजतनक ग्रीं ालय सेवकाींना वेतनरेणेणी दे ता येणे र्क्य नसल्याचे वेळोवेळी

वव.स. १२ (15)
र्ासनाने ववाीमींडळ सभागह
ृ ामध्ये व कायचकत्यांसमोरही स्पष् केलेले आहे. त ावप, त्याींया
मानानात वाढ होण्यायादृष्ीने र्ासन तनणचय नद.२१.२.२०१२ अन्वये, राज्यातील र्ासनमान्य

सावचजतनक ग्रीं ालयाींया पररिणात अनद
५०% वाढ करण्यात
ु ानात नद.१.४.२०१२ पासन
ू
आलेली आहे .

(४) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
राज्यातील डीटीएड अध्यापि ववगियार्थयाांच्या मान्यतेबाबत
(२२)

१६७७ (२२-१२-२०१४).

डॉ. सुधािर भालेराव (उदर्गीर) :

सन्माननीय शालेय सशिण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील डी्ीएड वव्यार्थयांची सींख्या सन २००४ मध्ये ३२५ होती ती सन २०१२-१३
मध्ये वाढून १४०५ पयचत पोहचली आहे , यापैकी एनसीइच्ीने सन २००८ मध्ये मान्यता नदलेल्या

२९१ नव्या अध्यापक वव्यार्थयांची नागपूर खींडवपठाने मान्यता रद्द केल्यानींतर सींस् ाचालक
सवोच

न्यायालयात

गेले

त्यामुळे

सवोच

न्यायालयाने

या

अध्यापक

वव्यार्थयांया

तपासणीचे आदे र् नदले, तपासणीनींतर २८१ पैकी केवळ ४४ वव्या ी तनकषाींची पत
च ा करत
ू त
असल्याचे स्पष् ााल्याचे तनदर्चनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दवचरीत वव्यार्थयांची तपासणीचे काय ााले, सध्या राज्यात डी्ीएड अताकृत
वव्यार्थयांची सींख्या ककती आहे , गरजेपेिा अताक वव्यार्थयांना मान्यता नदल्यामळ
ु े जागा

कमी व शर्िक जास्त अर्ी ्स् ती तनमाचण ााली आहे , याबाबत र्ासनाची भशु मका काय
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाचे कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०५-०५-२०१५) : (१) नाही. प्रश्नामध्ये वव्यार्थयांची सींख्या असे नमूद केले
आहे . त ावप, ती अध्यापक वव्यालयाींची आहे. डी.एङ कॉलेजची तपासणी करुन गरजेपेिा

अताक अध्यापक वव्यालयाींना मान्यता शमळाल्याने र्ासनाने नवीन अध्यापक वव्यालयाींना
सींलग्नता न दे ण्याची भूशमका णेतलेली आहे .
(२) प्रश्न द्भावत नाही.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________

(२३)

राज्यात ववदभामतील धरणाांमध्ये र्गाळ साठण्याचे प्रमाण अधधि असल्याबाबत

१७०६ (२३-१२-२०१४).

श्री. बळीराम ससरसिर (बाळापूर) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ववदभाचतील ारणाींमध्ये गाळ साठण्याचे प्रमाण नदवसेंनदवस अताक होत आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अर्ा साठणाऱया गाळामळ
ु े ारणातील दपयुक्त पाणीसाठा दरवषी कमी कमी
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होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ारणातील साचलेला गाळ दपसून, पाणीसाठा वाढववण्यासाठी र्ासन कोणती
दपाययोजना करण्यार आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) अ्यापी, दपाययोजना केली नसल्यास, होत असलेल्या नदरीं गाईची सवचसााारण कारणे
कोणती ?
श्री. धर्गरीष महाजन (२०-०३-२०१५) : (१) होय.
(२) ारण बाींाल्यानींतर त्यामध्ये कालमानानस
ु ार गाळ साठणे ही नैसतगचक प्रकक्रया असन
ु

त्यामुळे पाणी साठा कमी होणे स्वाभाववक आहे. ववदभाचतील ३२ प्रकल्पाींवर दरु सींवेदन तींरण ाने
केलेल्या गाळ सवेिणानुसार दपयुक्त पाणीसाठ्यातील गाळसाठ्याचे प्रमाण सरासरी ८.०८%
असून त्याप्रमाणात पाणीसाठ्यात ण् ााली आहे .

(३) व (४) स्य्स् तीत ारणातील गाळ दपसणे हे आत क
च दृष्या अव्यवहायच आहे . मारण 
पा्बींाारे प्रकल्पातून गाळ शमरेणीत वाळू/रे ती तनषकासना कररता राज्यातील एका मोठ्या

प्रकल्पाची तनवड करुन त्या प्रकल्पातील गाळ काढण्याबाबतचा अनभ
ु व ववचारात णे न
राज्यातील इतर प्रकल्पातून गाळ शमरेणीत वाळू/रे ती तनषकासनाबाबतचा ाोरणात्मक तनणचय

णेण्यात येईल असा तनणचय र्ासन महसल
ु व वन ववभाग तनणचय क्र. गौखतन/१०/प्रक्र ४० ख
नदनाींक ९.९.२०१४ अन्वये णेतलेला असन
ू त्यानस
ु ार कायचवाही करण्यात येत आहे .

या व्यततररक्त माल गज
च याींत्ररण की
ु ारी तलावातील गाळ काढण्याचे काम ववभागातींगत

सींण्नेमार्चत हाती णेण्यात आले आहे .

___________
राज्यातील सम
ु ारे ७० हजार नर्गरपसरषद िममचा-याांच्या मार्गण्याांबाबत
(२४)

१७६५ (२३-१२-२०१४).

(असलबार्ग) :

श्री. धैयश
म ील पाटील (पेण), श्री. सुभाष उफम पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नगरपररषदे माील कमचचा-याींना र्ासकीय कमचचा-याप्रमाणे १०० ्क्के वेतन राज्य र्ासनाने
्यावे, सवच रोजींदारी व कींरण ा्ी कमचचा-याींना सेवेत ववनाअ् कायम करण्यात यावे आदी
मागण्यासाठी राज्यातील सुमारे ७० हजार नगरपररषद कमचचारी नद. १५ जुल,ै २०१४ पासून
बेमद
ु त सींपावर गेले होते हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कमचचा-याींया मागण्याींबाबत नगरववकास राज्यमींरण ी याींया समवते नद.
१७ जुल,ै २०१४ रोजी ाालेल्या सकारात्मक चचेया अनुषींगाने मागण्याींबाबत कोणता तनणचय
णेण्यात आला,

(३) अ्याप याबाबत कोणताच तनणचय णेण्यात आला नसल्यास, त्या सींबींाीची कारणे कोणती,
(४) र्ासनाने णेतलेल्या सकारात्मक चचेया अनष
ु ींगाने याबाबत योग्य तो तनणचय केव्हापयचन्त
अपेक्षित आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०४-२०१५) : (१) नगर पररषद कमचचा-याींनी नद.१५.०७.२०१४ पासून
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सींप पुकारला होता. त्यावेळी प्राप्त ाालेल्या मानहतीवरुन आकृतीबींाानुसार ३२,९३७ कमचचारी
कायचरत होते. सींप कालावाीत सरासरी ५८% कमचचारी सींपावर होते म्हणजेच सुमारे १९,१०४
कमचचारी सींपावर होते.

(२) सदर मागणीस अनुसरुन नगर पररषद/नगर पींचायत आस् ापनेवरील कमचचा-याींचे वेतन व
तनयशमत तनवत्ृ ती वेतनासाठी १००% नगरपाशलका सहायक अनुदानाची रक्कम काही अ्ीींवर
दपलब्ा करुन दे ण्याचा तनणचय णेण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
(४) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
सायन (मुांबई) येथील महानर्गरपासलिेच्या सायन रुग्णालयातील डॉक्टराांच्या
वसततर्गह
ृ ातील छताचा िाांही भार्ग िोसळून झालेली घटना

(२५)

१८०६ (२३-१२-२०१४).

श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सायन (मींब
ु ई) ये ील महानगरपाशलकेया सायन रुग्णालयातील डॉक््राींया वसततगह
ृ ातील

छताचा काींही भाग कोसळून एक डॉक््र ककरकोळ जखमी ााल्याची ण्ना नदनाींक २ सप््ें बर,
२०१४ रोजी वा त्यासुमारास णडल्याचे तनदर्चनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वसततगह
ृ ३० ते ४० वषाचपूवीचे असल्याने वसततगह
ृ ाया ओल्या शभींती,

कमकुवत छत, अपरु ी स्वछतागह
ृ व कोंदड वातावरण आहे तसेच या रुग्णालयातील
वसततगह
ृ ापैकी एक वसततगह
ृ हे चाळवजा बैठ्या खोल्या असलेले असून या जुन्या बॅरॅकमध्ये

सध्या तीन तनवासी डॉक््र वास्तव्यास आहे या सवच वसततगह
ृ ाची दरू वस् ा असून यात वास्तव
करणारे डॉक््र हे जीव ाोक्यात णालून ते े राहत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीत काय
आढळून आले व त्यानुसार दक्त वसततगह
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
ृ ाची त्वरीत दरु
कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१५) : (१) हे खरे आहे . नदनाींक १ सप््ें बर, २०१४ रोजी
ाालेल्या मुसळाार पावसामुळे न्-१ बराकीजवळ असलेल्या वपींपळाया ााडाया र्ाीं्या न्-१
बराकीतील खोली क्र.२ वर कोसळल्या. त्यामळ
ु े खोली क्र.२ या छताचा काही भाग खोलीत

कोसळल्यामुळे त्या नठकाणी वास्तव्यास असलेल्या तनवासी डॉक््रास ककरकोळ दख
ु ापत ााली.
सदर तनवासी डॉक््रवर त्वरीत दपचार करण्यात आले.

(२) व (३) लोकमान्य न्ळक रुग्णालयातील आवारात जन्
ु या बराकी आहे त. सदर बराकीमध्ये

वै्यकीय वव्या ी, प्राध्यापक वगच, पॅरामेडीकल स््ार् याींचे वास्तव्य आहे. जुन्या बराकीमध्ये
वै्यकीय

वव्या ी

महानगरपाशलकेया

रहात

असलेल्या

लोकमान्य

न्ळक

खोल्याींमध्ये

रुग्णालय

दजेड

प्रर्ासनाने

व

हवा

प्रयत्न

खेळती

केला

ठे वण्याचा

आहे .

तसेच
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र्ौचालयाची पुरेर्ी व्यवस् ा आहे . नवीन बा्य रुग्ण इमारतीया चौर्थया व पाचव्या
मजल्यावर

वव्यार्थयांसाठी

व्यवस् ा

करण्यात

आली

आहे

अलीकडेच

वाढीव

जागेया

मागणीनस
ु ार नवीन तनवासी वै्यकीय वसततगह
ू णेण्यात
ृ इमारतीींवर दोन अताक मजले बाींान
आले आहे त. जुन्या बराकीतील सवच बराकीींची सींरचनात्मक दरु
ीं ी प्रकक्रया सुरु
ु स्ती करण्यासींबा
असून,

चाळवजा

बैठ्या

खोल्याींचे

सींरचनात्मक

परीिण

करण्यात

आले

आहे .

सदर

परीिणानींतर सल्लागाराींने सुचववल्याप्रमाणे दरु
ु स्ती कामाचे अींदाजपरण क तयार करण्यात येत
असून त्नींतर तनववदा मागवून काम सुरु करण्यात येईल.
(४) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
िळां बोली, नवी मुांबई द्रत
ु र्गती महामार्गामवर अनधधिृतसरत्या
वाहने उभी िरण्यात येत असल्याबाबत

(२६)

१८३२ (२३-१२-२०१४).

श्री. आससफ शेख (मालेर्गाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) कळीं बोली, नवी मींब
ु ई द्रत
ु गती महामागाचया प्रवेर््वारावर प्रवासी आपला जीव ाोक्यात
णालून वाहनाींची वा् पाहत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा तया सुमारास तनदर्चनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कळीं बोली ये न
द्रत
ू
ु गती महामागाचला सुरूवात होत असून पुणे व इतर

्जल््यात जाण्यास जलगतीचा मागच म्हणन
ू अनेक वाहने याच मागाचचा वापर करतात त्यामळ
ु े

पनवेल, नवीन पनवेल, कामोठा या पशसरातील प्रवासी पुणे आखण णा्मार्थयावर जाण्याकररता

कळीं बोली ये े ये न वाहने पकडतात मॅकडोनाल्डसमोर अनताकृतपणे वाहने दभे करून
वाहनचालक प्रवार्ाचा जीव ाोक्यात णालत आहे त हे पाहत र्ासन त्वरीत याबाबत आवश्यक
ती कायचवाही करणार वा करीत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१५) : (१) कळीं बोली नवी मुींबई द्रत
ु गती महामागाचया

प्रवेर््वारावर प्रवार्ी वाहनाींची वा् पाहत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ या मनहन्यात
तनदर्चनास आले आहे .
(२) कळीं बोली, मॅक्डोनाल्ड ये े रे स््ारीं ्या समोर महाराषर राज्य पररवहन महामींडळाचा बस
ाींबा आहे . ते ूनच पुणे व इतर नठकाणी जाणाऱया गाडेया

ाींबतात. या नठकाणी पाककंग न

करण्याबाबत नद.१९.११.२०१४ रोजी अतासूचना काढण्यात आली असून, ते े नो-पाककंगचा

र्लक लावण्यात आला आहे. अतासूचनेचा भींग करणाऱयाींववरुध्द कारवाई करण्याकररता या
नठकाणी दोन पोलीस कमचचाऱयाींची नेमणक
ू करण्यात आली आहे . अतासच
ू ना काढल्यापासन
ू

नद.१५.१.२०१५ पयंत एकूण ५२७ वाहनाींवर कारवाई करुन रु.५२,७००/- दीं ड वसूल करण्यात
आला आहे .

कळीं बोली ये े ज्या नठकाणी द्रत
ु गती मागच सुरु होतो. त्या नठकाणी वाहने व प्रवासी

ाींबू
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नयेत अर्ा आर्याचा मोठा र्लक लावण्यात आलेला असून, ते े प्रवासी व वाहने
याकररता

दोन पोलीस कमचचारी नेमण्यात येत असून प्रवासी गाडेया

ाींबू नयेत

ाींबणार नाहीत याची

खबरदारी णेतली जाते.

(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
नवी मुांबईत डान्स बार सुरु असल्याबाबत
(२७)

१८३४ (१५-०१-२०१५).

श्री. आससफ शेख (मालेर्गाांव मध्य) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य र्ासनाने न

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

वषाचपव
ू ी डान्स बारवर बींदी णातली असन
ू ही सराचसपणे वे्रया

नावाखाली दभया राहणाऱया डान्स बार मुलीींवर दौलतजादा करण्यात येत असून नवी मुींबईतील
कोपरखैरणे ये ील न्राज नावाया ऑकेस्रा बारमध्ये मुलीींवर दडववण्यात येणारे पैसे जमा

करण्यासाठी प्लॅ ्स््कचे सूप आखण ााडूच
ीं ा वापर करावा लागत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४
मध्ये वा त्या सुमारास तनदर्चनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२२-०४-२०१५) : (१) व (२) नाही.
नवी मींब
ु ईतील कोपरखैरणे ये ील पनहल्या मजल्यावर र्भ
ु म पॅलेस हे हॉ्े ल न्राज बार

अॅन्ड रे स््ॉरीं ् म्हणून चालववले जाते. सदर बारमध्ये मनहला वे्र काम कररता नाही.
तगऱहाईकाींना म्य दे ण्यासाठी पुरुष वे्र व सुपरवायार याींनी नेमणूक करण्यात आलेली आहे.
सदर बारमध्ये ऑकेस्रा चालववण्यासाठी परवाना नदलेल्या आहे.

सदर बारची पोलीसाींमार्चत वारीं वार तपासणी करण्यात येत.े गायक व गातयका याींना

आस् ापनेने ओळखपरण े नदलेली असून गायक व गातयका याींची नोंद स्वतींरण पणे णेतली जाते.

त्याप्रमाणे र्जस््रमध्ये पडताळणी केल्याबाबत पोलीसाींकडून नोंदी केल्या जातात. तसेच सदर
बारमध्ये बेकायदे र्ीर व अनैततक कृत्य चालत नाहीत याची दे खील खातरजमा करण्यात येते.

सदर नठकाणी बेकायदे र्ीर व अनैततक कृत्य चालू नसल्याबाबत व दप्स् त असलेले

तगऱहाईक हे गायक व गातयकाींवर पैसे दाळत असल्याची बाब तनदर्चनास आलेली नाही. तसेच
बारमध्ये मुलीींवर पैसे दडववण्यात येतात व ते पेसे गोळा करण्यासाठी प्ला्स््कचे सुप व
ााडुचा वापर केला जातो ही बाब खरी नाही.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________

वसई-ववरार शहर महापासलिा हद्दीतील प्रा.आ.िेंद्रे महापासलिेिडे हस्ताां तरीत िरणेबाबत
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(२८)

१८४८ (२२-१२-२०१४).

ठािूर (नालासोपारा) :

श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षितीज

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई-ववरार र्हर महानगरपाशलका िेरण ातील सुमारे १६ लाख लोकवस्तीसाठी आरोग्य सेवा
परु ववण्याकरीता

ववरार

ये ील

ग्रामीण

रुग्णालय

मानाींकनानस
ु ार अत्यींत अपूरे पडत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

ग्रामीण

रुग्णालय

लोकसींख्येया

सींबींतात

जशमनीसह

व

आरोग्यसेवेया

वसई-ववरार

र्हर

महानगरपाशलकेकडे हस्ताींतरीत केल्यास तत े अ्ययावत व सस
ु ज्ज असे मोठे रुग्णालय
स्वखचाचने बाींाण्याचा प्रस्ताव वसई-ववरार र्हर महानगरपाशलकेने र्ासनाकडे ५ वषाचपूवी नदला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावास र्ासनाने अ्यापी मींजूरी नदलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्याींची सवचसााारण कारणे काय आहे त व सदर प्रस्ताव ककती मुदतीत मींजूर
करण्यात येईल अर्ी अपेिा आहे ,

(५) वसई-ववरार र्हर महानगरपाशलका िेरण ातील नदवसेंनदवस वाढीस लागलेली लोकसींख्या व
ते ील जनतेला चाींगल्या आरोग्यसेवा शमळण्याकरीता सदरहू नठकाणी लवकरात लवकर सस
ु ज्ज
व भव्य रुग्णालय दभारुन कायाच्न्वत होण्याया दृष्ीने र्ासनाने कोणता तनणचय णेतला आहे
वा णेण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) : (१) होय
(२) असा कोणताही प्रस्ताव या ववभागाकडे प्राप्त ाालेला नाही
(३) व (४) प्रश्न द्भावत नाही
(५) र्ासनाने र्ासन तनणचय नद. ०९/०६/२०१४ अन्वये वसई ये े १०० खा्ाींचे दप्जल्हा
रुग्णालय स् ापन करण्यास मान्यता नदली असून त्यानस
ु ार जागा दपलब्ा करुन णेण्याबाबतची
कायचवाही सुरु आहे .

___________
जळर्गाांव ्जल््यातील धर्गरणा नदीतून पावसाळ्यात
लाखो सलटर पाणी वाहून जात असल्याबाबत

(२९)

१८६३ (२३-१२-२०१४).

श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जळगाींव ्जल््यातून वाहणाऱया तगरणा नदीतून पावसाळ्यात लाखो शल्र पाणी वाहून
जाते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याकररता चाळीसगाींव - भडगाींव - पाचोरा - जळगाींव तालुक्यातील हद्दीतून
जाणाऱया नदीपारण ावर काही बींाारे अ वा के्ीवेअर करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाया ववचारााीन
आहे काय,
(३) या प्रस्तावावर तनणचय णेतला असल्यास, त्याींचे स्वरुप काय आहे ,
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(४) असल्यास, या तनणचयाची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे ?
श्री. धर्गरीष महाजन (०८-०३-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) होय.
(३)

तगरणा

दप

खो-यात

दक्त

प्रश्नात

नमूद

केलेल्या

तालुक्यात

मेहूणबारे ,

बहाळ

ता.चाळीसगाींव, पाींढरद, भडगाींव ता.भडगाींव, परााडे, कुरीं गी ता.पाचोरा व कानळदा ता.जळगाींव
या नठकाणी ७ बींाारे णेण्याचे ववचारााीन आहे.

(४) सवेिण अन्वेषण पण
च
मापदीं डात बसत असल्यास, योजनाींचे
ू च करुन योजना आत क
सववस्तर प्रकल्प अहवालाची प्रर्ासकीय मान्यतेची कायचवाही करण्यात येईल. त्यानींतर तनाी
दपलब्ातेनुसार पुढील कायचवाही करणेत येईल.
___________
राज्यातील वाढते ोगियोधर्गिरण, शहरीिरण व लोिसांख्या
लिात घेता नवीन पोलीस ठाणे तनमामण िरण्याबाबत
(३०)

१८७४ (१५-०१-२०१५).

श्री. अजय चौधरी (सशवडी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्यातील वाढते ो्योतगकरण, र्हरीकरण व लोकसींख्या लिात णेता तसेच सातत्याने
वाढत असलेल्या गन्
ु हे गारीला चाप बसववण्यासाठी येत्या काळात राज्यात १२० नवीन पोलीस
ठाणे तनमाचण करण्याचे र्ासनाया ववचारााीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यापैकी १४ ठाण्याया जागाही तन्श्चत करण्यात आल्या आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, दपरोक्त १२० पोलीस ठाणे कोणकोणत्या नठकाणी दणडण्यात येणार आहे त व
याबाबतची स्यः्स् ती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) (२) व (३) पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य
मुींबई याींचे अाीनस्त पदतनशमचतीया पनहल्या ्प्प्यात ६३ नवीन पोलीस ठाणी याींसह ववववा

सींवगाचतील १०५४३ पदे तनमाचण करण्यात आली आहे त. दवचरीत ५९ पोलीस ठाणी पढ
ु ील
्प्प्यात तनमाचण करण्याचा प्रस्ताव ववचारााीन आहे.

___________
पालघर ्जल््यामध्ये िायमस्वरूपी र्गटसशिणाधधिाऱयाची तनयक्
ु ती िरण्याबाबत
(३१)

१९३३ (२२-१२-२०१४).

श्री. ववलास तरे (बोईसर), श्री. क्षितीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय शालेय सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालणर

(्ज.पालणर)

तालक्
ु यात

्जल्हा

पररषदे या

४२३

प्रा शमक

र्ाळा

तर

माध्यशमकया खाजगी अनुदातनत, ववनाअनुदातनत ११४ वव्यालय, १५ आरेणमर्ाळा तर,

केंद्रीय ७ वव्यालय असून तालक्
ु यात एकूण नदड लाखाहून जास्त वव्या ी शर्िण णेत
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असतानाही मागील १५ वषांपासून पालणर पींचायत सशमतीया शर्िण ववभागाचे काम प्रभारी
पदानेच चालववले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शर्िण ववभागातील शर्िक बदल्याींसह सवचच कारभाराची सखोल चौकर्ी
करून अताका-याींसह सींबींताताींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अर्ी मागणी ते ील
ग्रामस् ाींनी व पालकवगाचने केलेली असून वारीं वार होणाऱया बदल्याींया सींदभाचत ग्रामस् ाींनी
आींदोलने करून अनेक वेळा र्ाळा बींद ठे वण्याचे प्रकारे णडले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींपूणच प्रकरणाची सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व त्यानस
ु ार पढ
ु े याप्रकरणी कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(५) पालणर शर्िण ववभागात प्रभारी ऐवजी कायमस्वरुपी ग्शर्िणाताकाऱयाची तनयुक्ती
करण्यायादृष्ीने र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२२-०४-२०१५) : (१), (२) व (३)
होय, हे खरे आहे .
(४) शर्िकाींया बदलीतील गैरकारभारासाठी प्रभारी ग्शर्िणाताका-यास तनलींत्रबत केले असून
त्याींची ववभागीय चौकर्ी सरु
ु आहे. तसेच तत्कालीन ग्शर्िणाताकारी याींची दे खील ववभागीय
चौकर्ी सुरु आहे.

(५) व (६) सदर ररक्त पदे सरळसेवेने, पदोन्नतीने व मयाचनदत ववभागीय परीिे्वारे भरण्याची
कायचवाही सुरु आहे .

___________

उस्मानाबाद ्जल्हयातील िेज-िळां ब िुसळां ब या राज्य महामार्गामवरील दरु
ु स्तीबाबत
(३२)

१९४८

(२२-१२-२०१४).

श्री.राणाजर्गजीतससांह

पाटील

(उस्मानाबाद) : सन्माननीय

सावमजतनि बाांधिाम (सावमजतनि उपक्रम वर्गळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दस्मानाबाद ्जल्हयातील केज-कळीं ब कुसळीं ब या राज्य महामागाचवरुन गोवा ते नागपूर
जाणारी जडवाहने जात असल्याने रस्तयाची मोठया प्रमाणात दरु वस् ा ााली आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याची र्ासनामार्चत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे तनषकषच काय आहे त व त्नस
ु ार सदर रस्त्याची दरु
ु स्ती करणेबाबत
र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अ्याप कोणतीच कायचवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०३-२०१५) : (१) प्रश्नााीन रस्त्यावरुन जड वाहनाींची वाहतूक मोठ्या

वव.स. १२ (23)
प्रमाणात होत असल्याने रस्ता खराब होतो. त ावप, ववववा योजनेतून रस्त्याची दरु
ु स्ती करुन
रस्ता खडेडे ववरहीत करण्यात येवन
ू वाहतुकीस सु्स् तीत ठे वण्यात आला आहे.
(२), (३) व (४) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
आश्रमशाळाांचे िायमरत सशिि िममचा-याांसाठी शाळा सांहहतेचे
सुधासरत प्रारुप पुनववमलोिन िरण्याबाबात
(३३)

१९५० (२२-१२-२०१४).

श्री. राणाजर्गजीतससांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

सामा्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ववमक्
ु त जाती, भ्क्या जमातीया अनद
ु ातनत आरेणमर्ाळाींचे कायचरत शर्िक
कमचचा-याींसाठी र्ाळा सींनहतेचे सा
ु ाररत प्रारुप पुनववचलोकन करण्याकररता तनयुक्ती केलेल्या
सशमतीचा अहवालावरील छाननीींचे काम पूणच ााले आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचे तनषकषच काय आहे त,

(३) असल्यास, र्ासन कोणता तनणचय णेणार आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले (१८-०४-२०१५) : (१) व (२) होय, स्य्स् तीमध्ये खाजगी स्वयींसेवी
सींस् ामार्चत चालववण्यात येणा-या आरेणमर्ाळा सींनहतेचे काम पूणच करुन मसुदा अींततम
करण्यात येत आहे.

(३) कायचवाही सरु
ु आहे .

___________

सामुहहि प्रोत्साहन योजना २००१ अांतर्गमत ववगियूत जोडणीस ववलांब झाल्याबाबत
(३४)

१९७७ (२२-१२-२०१४).

श्री. सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जी) :

सन्माननीय ऊजाम मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं जी ये ील प्राईड इींडडया - ऑप ्े क्सपाकच माील द्योग ण्काींना सामूनहक
प्रोत्साहन योजना २००१ अींतगचत वव्यत
ू जोडणीस ववलींब ााल्यामळ
ु े प्रोत्साहनासाठी अपारण 
ठरववण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर द्योग ण्क अडचणीत येवून बींद होण्याया ्स् तीत असल्यामळ
ु े

वव्यूत ण्काने ववर्ेष बाब म्हणून प्रोत्साहन दे ण्याची ववनींती र्ासनास केली आहे व सदरील
प्रस्ताव मींरण ीमींडळ दपसशमती समोर ववचारा च प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बँकेकडून जप्तीची कारवाई करणेत येत असल्यामळ
ु े सदरील तनणचयक केंव्हा
पयचत होणे अपेक्षित आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही. सामनु हक प्रोत्साहन योजना २००१ नस
ु ार

वव.स. १२ (24)
वव्युत ववतरण कींपनी मयाचनदत, इचलकरीं जी याींचक
े डून ्े क्स्ाईल पाकच, इचलकरीं जी माील

वव्युत जोडणीसाठी मींजुरी र्ेब्रुवारी, २००२ मध्ये दे ण्यात आली होती. परीं तु ग्राहकाींनी डडमाींड
नो्चा भरणा माचच, २००९ मध्ये केला होता व त्यानींतर महाववतरण मार्ंत ग्राहकाींना वव्यत
ु

मी्र एवप्रल २००९ मध्ये दे ण्यात आले असल्यामळ
ु े वीज जोडणीस महाववतरण कींपनीकडून
ववलींब ाालेला नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
धरणर्गाांव येथे बालिवी त्र्यांबि बापूजी ठधळबरे याांचे भव्य स्मारि उभारण्यासाठी शासनामाफमत
तनधी दे ण्यासाठी टाळाटाळ िरण्यात येत असल्याबाबत

(३५)

२०४८ (१५-०१-२०१५).

श्री. चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ारणगाींव ये े बालकवी त्र्यींबक बापज
ू ी ठोंबरे याींचे जन्मगाींवी त्याींचे भव्यस्मारक
दभारण्यासाठी र्ासनामार्चत तनाी दे ण्यासाठी ्ाळा्ाळ करण्यात येत आहे काय,

(२) असल्यास, तनाी न दे ण्याची कारणे काय आहे त व र्ासन केव्हापयचत सदर स्मारकाींसाठी
तनाी दपलब्ा करुन दे णार आहे ,
(३) नसल्यास, सदर तनाी दे ण्यात ववलींब लागण्याची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१७-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) ग्रामीण भागात स्मारके दभारण्याकररता / दरु
ु स्तीकरीता या ववभागाकडे कोणतेही लेखाशर्षच
दपलब्ा नाही ककीं वा त्याकररता तनाी दपलब्ा करुन नदला जात नाही. या ववभागाकडे ग्रामीण
िेरण ात

स्मारके

दभारण्यास

परवानगी

दे ण्यासाठी

/

दरु
ु स्तीसाठी

तनाी

दपलब्ा

करुन

दे ण्याकररता लोकप्रतततनाी / ववववा सींस् ा याींयाकडून ववववा प्रस्ताव प्राप्त ााले आहे त.
त्यानष
ु ींगाने राषरपुरुष /

ोरव्यक्ती याींची स्मारके दभारण्याबाबत आवश्यक मागचदर्चक तत्वे

ववनहत करण्याची कायचवाही सामान्य प्रर्ासन ववभागाकडून करण्यात येत आहे . त् नींतर प्राप्त

ववववा प्रस्तावाया अनुषींगाने ाोरणात्मक तनणचय णेण्याकररता मींरण ी मींडळासमोर जाण्याचे
प्रस्ताववत आहे .

या अनष
ु ींगाने तनणचय होण्यास काही कालावाी लागेल त्यामळ
ु े स्मारके दभारणे / दरु
ु स्ती

करणे याबाबत ाोरणात्मक तनणचय णेण्यात आल्यानींतर स्मारकाींया अनुषींगाने पुढील कायचवाही
करता येईल.

(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________

वव.स. १२ (25)

िोल्हापरू ्जल््यातील २३ रुग्णालयाांचा राजीव र्गाांधी
जीवनदायी आरोग्य योजनेत समावेश िरण्याबाबत

(३६)

२०७५ (२३-१२-२०१४).

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय सावमजतनि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील गरीबातील गरीब रुग्णाींना आरोग्याची सुववाा दे ण्याकररता र्ासनाने केर्री व
वपवळ्या रे र्नकाडच ाारकाींना दपचार व र्स्रण कक्रया करणेकररता राजीव गाींाी जीवनदायी
आरोग्य योजना सुरु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरू ्जल््यातील २३ रुग्णालयाचा सदर योजनेचा समावेर् असन
ू सदर
रुग्णालयाची आजपयंत १२८०० रुग्णावर दपचार केले असन
ू या दपचाराकररता ्जल््याला ३३
को्ी दपलब्ा ााले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यापैकी २२ को्ी रुपयाींची रुग्णालयाची दे यके र्ासनाकडून दे ण्यात आली असून
अ्याप काही रुग्णालयाची जवळ १० को्ी रुपयाची दे यके प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर रुग्णालयाकडून राजीव गाींाी योजनेकडील दपचार केलेल्या दे यकाींची

प्रलींत्रबत बाकी तात्काळ दे णेबाबबत र्ासनाने कोणती कायचवाही केली ककीं वा करण्यात येणार
आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१४) : (१) होय, राज्यातील वपवळ्या, अींत्योदय अन्न योजना,
अन्नपूणाच व केर्री शर्ाापत्ररण कााारक (रु.एक लि वावषचक दत्पन्न असलेले) कु्ुींबे राजीव गाींाी
जीवनदायी आरोग्य योजनेचे लाभा ी आहे त.

(२) कोल्हापूर ्जल््यातील १ र्ासकीय व २७ खाजगी अर्ा एकूण २८ रुग्णालयाींचा समावेर्
योजनेमध्ये करण्यात आला आहे . आतापयचत योजनेंतगचत १३८२९ रुग्णाींवर र्स्रण कक्रया/दपचार
करण्यात आले असून त्याची रक्कम रु. ३९.३९ को्ी इतकी आहे.

(३) नाही, अींगीकृत रुग्णालयाींनी ववमा कींपनीकडे रु. ३६.३७ को्ीचे दावे सादर केले असून
त्यापैकी कींपनीने रु. २९.८८ को्ीचे दावे अदा केले आहे त.

(४) सदर योजनेंतगचत दावे र्ासनाकडून अदा करण्यात येत नाही तर ववमा कींपनी व रुग्णालये
याींयामध्ये ाालेल्या करारनाम्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार ववमा कींपनीकडून रुग्णालयाींना दावे अदा

केले जातात. त्यानुसार रुग्णालयाींनी दाव्याींसोबत आवश्यक असलेल्या सवच कागदपरण ाची
ऑनलाईन पत
च ा केल्यानींतर १५ कायाचलयीन नदवसात दावे ववमा कींपनीने अदा करणे
ू त
बींानकारक करण्यात आले आहे.

___________

पैठण (्ज.ोरां र्गाबाद) येथील सांतपीठ पुणम िायमिमतेने सुरु होण्याबाबत

वव.स. १२ (26)
(३७)

२०९९ (२२-१२-२०१४).

श्री. भाऊसाहे ब पाटील - धचिटर्गाांविर (वैजापूर), श्री. ्जतें द्र

आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री. सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायम मांत्री

(१) पैठण (्ज.ोरीं गाबाद) ये ील सींतवपठाची इमारत बाींाून ८ वषे ााली असली तरी ते े
तनयशमतपणे अध्यात्माया अभयासक्रमास सुरुवात ााली नाही तसेच या इमारतीत सतत

ववववा र्ासकीय कायचक्रम हो न त्यातनशमत्ताने दप्स् तीत अताकारी व कमचचाऱयाींकडून
असभय, समाजमनाववरुध्द वतचणक
ू होत असल्याचे आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींबींाी र्ासनाने काय कारवाई केली आहे काय तसेच सींतपीठ पुणच
कायचिमतेने सुरु होण्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त,

(३) प्रत्यि सींतपीठ ज्या दद्देर्ासाठी स् ापन ााली त्याची पुतत
च ा करण्यासाठी सींतपीठ ककती
कालावाीत सुरु होणे अपेक्षित आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०७-०३-२०१५) : (१) व (२) र्ासनाने ोरीं गाबाद ्जल््यातील पैठण ये े
सींतपीठ स् ापन करण्याचा तनणचय णेतला त्या अनष
ु ींगाने सींतपीठाया प्रर्ासकीय इमारतीचे
बाींाकाम दे खील करण्यात आले. दरम्यान सींतपीठासह सींत ्ानेश्वर द्यानाची जागा पिी
अभयारण्यासाठी

अतासूतचत

करण्यात

आल्याचे

तनदर्चनास

आले.

सदर

िेरण 

पिी

अभयारण्यातून वगळण्याबाबत प्रकरण मा.सवोच न्यायालयात न्यायप्रववष् होते. र्ासनाने

नद.२८ नोव्हें बर, २०१३ या अतासूचनेन्वये हे िेरण  तनरतासुचीत केले आहे. त्नींतर र्ेब्रुवारी

२०१४ मध्ये सींतपीठाया प्रर्ासकीय इमारतीचे द्णा्न करण्यात आले अ्यापयंत या वास्तुत
कोणतेही र्ासकीय कायचक्रम णेण्यात आलेले नाहीत. सींतपीठासाठी अभयासक्रम तन्श्चत

करण्यासाठी अभयास ग्ाची तनयुक्ती करण्यात आली होती. मारण  सदर अभयासग्ाकडून
अभयासक्रमासींदभाचत कोणताही ठोस प्रस्ताव प्राप्त ााला नाही. त्यामुळे आता स्वतींरण पणे अन्य
कायचवाही कर्ा प्रकारे

करता येईल याबाबत ववचार करण्यात येत आहे . या शर्वाय

सींतपीठासाठी प्रर्ासकीय यींरण णा व अन्य व्यवस् ापन ववषयक दपाययोजना

याींचा प्रस्ताव

सादर करण्याचे सींचालक, साींस्कृततक कायच याींना सुतचत करण्यात आले आहे. या कायचवाहीस
काही कालावाी लागणार आहे .

(३) सींतपीठाचा अभयासक्रम, प्रर्ासकीय व व्यवस् ापन ववषयक अींततम तनणचय णेण्याची
प्रकक्रया पण
ू च करुन सींतपीठ लवकरात लवकर कायाचन्वीत करण्याचा र्ासनाचा प्रयत्न आहे .
___________

राज्य शासनाने अनुदान बांद िेल्याच्या तनणमयामुळे महाराष्ट्र ववगियुत
तनयामि आयोर्गाने वीज दर वाढीस मान्यता हदल्याबाबत

(३८)

२१०१ (१५-०१-२०१५).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री. भाऊसाहे ब पाटील - धचिटर्गाांविर (वैजापूर), श्री. ्जतेंद्र

सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य र्ासनाने अनुदान बींद केल्याया तनणचयामुळे महाराषर वव्युत तनयामक आयोगाने
वीज दर वाढीस मान्यता नदली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवचसामान्य ग्राहकावर वीज दरवाढीचा बोजा पडू नये यासाठी र्ासनाने कोणती

वव.स. १२ (27)
दपायोजना केली करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) हे अींर्तः खरे आहे.

(२) सवचसामान्य ग्राहकाींवर वीजदर वाढीचा बोजा पडू नये यासाठी र्ासनाने कृषी ग्राहकाींना

वीजदरात दे ण्यात येणारी सवलत यापु ेढे ही सुरू ठे वण्याचा तनणचय णेतला. तसेच ो्योतगक

ग्राहकाींना अचानकपणे दरवाढीमळ
ु े कठीण परर्स् तीचा सामना करावा लागू नये. म्हणून
ो्योतगक ग्राहकाींना एक मनहन्याींया वीज दे यकामध्ये सवलत दे ण्याचा तनणचय णेतला.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
ववदभामतील वर्गम २ च्या शेतजसमनी वर्गम १ मध्ये परावतीत िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(३९)

२१२४ (२२-१२-२०१४).

श्री. िृष्ट्णा र्गजबे (आरमोरी) :
काय :-

श्री. बांटी भाांर्गडडया (धचमरू ), डॉ. दे वराव होळी (र्गडधचरोली),
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ववदभाचतील वगच २ या र्ेतजशमनी वगच १ मध्ये परावतीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव
र्ासनाकडे पलींबीत आहे काय,
(२)

असल्यास,

खरे दी

ववक्रीने

मालकी

हक्का्वारे

वहीवा्ीत

असलेल्या

र्ेतक-याींया

र्ेतजमीनीचे वगच २ मान
वगच १ मध्ये परावतचन ााल्यामळ
ु
ु े अनेक र्ेतकरी र्सकीय
योजनींया लाभापासून वींतचत ाालेले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गडतचरोली व पव
ु च ववदभाचतील ्जल््याींमताल अनेक र्ेतक-याींचे वगच २ या

र्ेतजमीनीचे वगच १ मध्ये होणारे न्यायो्जत परावतचन करण्याकरीता र्ासनाया महाराषर
राज्य जमीन महसूल अतातनयम १९६६ या ववववा कलमाींमध्ये सुाारणा करण्यात येणार
आहे कय,

(४) असल्यास, परावतचनाचा तन्श्चत कालावाी काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०४-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) महाराषर जमीन महसल
ू सींनहता
१९६६ या कलम २९ (२) (सी) तसेच महाराषर जमीन महसल
ू (ववववक्षित भशू माारकाींना
भोगव्दार वगच -१ मध्ये अींतभाचव करण्यासाठी परवरनगी दे ण्याबाबत) तनयम १९६८ माील

तरतुदीस अनुलिून ववदभाचतील अतनबंतात भूशमाारी (भोगव्दार वगच - २) र्ेतक-याींना

भूशमस्वामी (भोगव्दार वगच - १) मध्ये पररवततचत करण्याबाबत र्ासनाने नद. २ जानेवारी,
२०१२ रोजीया पररपरण कान्वये आवश्यक तनदे र् यापूवीच तनगचशमत केले आहे त. त्यानुसार
गडतचरोली व ववदभाचतील इतर ्जल््यात प्राप्त ाालेल्या प्रकरणाींमध्ये प्रकरणपरत्वे िेत्ररण य
पातळीवर तनणचय णेण्याची कायचवाही सुरु आहे .

___________

वव.स. १२ (28)
राजीव र्गाांधी ्जवनदायी योजनेंतर्गमत किडणी प्रत्यारोपण शस्त्रकक्रया
नार्गपूर येथील सूपर स्पेशासलटी हॉ्स्पटलमध्ये िरणेबाबत
(४०)

२१३२ (२३-१२-२०१४).

श्री. बांटी भाांर्गडडया (धचमूर) :

सन्माननीय वैगियिीय सशिण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजीव गाींाी जीवनदायी योजनेंतगचत राज्य र्ासना्वारा ककडनी प्रत्यारोपण र्स्रण कक्रया
नागपूरातील सुपर स्पेर्ाशल्ी हॉ्स्प्लमध्ये करण्यात येणार आहे काय, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सप
ु र स्पेर्ाशल्ी हॉस्पी्ल मध्ये बींद वा ताींत्ररण कदृष्या तनकामी असलेली
दपकरणे बदलून सवच अ्ययावत सुववाा पुवव
च त सुरु करण्यात येणार आहे काय, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ्जल््याींतगचत असलेले ्जल्हा सामान्य रूग्णालय व दप्जल्हा सामान्य
रूग्णालयाींमध्ये

प्रा शमक चाचणीकरीता अ्ययावत

सवु वााींची दपकरणे

व

त्या करीता

लागणाऱया ताींत्ररण क कमचचा-याींची पदभरती करण्यात येणार आहे काय, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, पदभरती व अ्ययावत सुववाेया कामाची स्य :्स् ती काय आहे

?

श्री. ववनोद तावडे (२७-०४-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) नागपूर ्जल््यामध्ये ्जल्हा रुगणालय नसन
ू दोन दप्जल्हा व एक स्रण ी रुग्णालय आहे .

सदर रुग्णालयातील प्रयोग र्ाळा तींरण ् व ि - ककरण तींरण ्ाींची सवच पदे भरलेली असून सवच
प्रकारया प्रा शमक चाचणीकररता अ्ययावत दपकरणे दपलब्ा आहे त.
(४) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
मुांबईत अांधेरी (प) येथील अनधधिृत ऑटो सरिाांबाबत
(४१)

२१४३ (१५-०१-२०१५).

श्री. असमत साटम (अांधेरी प्श्चम) :

सन्माननीय पसरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अींाेरी प्श्चम ये

व्ही.पी रोड वरील अनाताकृत ऑ्ो ररिाींबाबाबत तक्रार गेले अडीच

वषाचपासून अींाेरी आर.्ी.ओ. व डी.एन. नगर वाहतक
ू ववभागास प्राप्त ााल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभाचत सदर पररसरामध्ये ककती अनाताकृत ऑ्ो ररिा जप्त केल्या
आहे त,

(३) सदर पररसर अनताकृत ऑ्ो ररिाींपासन
ू मुक्त करण्यासाठी कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदवािर रावते (२०-०४-२०१५) : (१) यासींदभाचत प्रादे शर्क पररवहन कायाचलय, मुींबई
(प्श्चम) या कायाचलयाकडे लोकप्रतततनाीकडून तक्रारी प्राप्त ााल्या आहे त.

(२) व (३) प्रादे शर्क पररवहन कायाचलय, मुींबई (प्श्चम) याींचे कायचिेरण ात त्याींचे भरारी
प कामार्चत

तसेच

वाहतूक

पोलीस

ववभाग,

डी.एन.नगर

र्ाखा

याींचे

सहकायाचने

वव.स. १२ (29)
व्ही.पी.रोड/जे.पी.रोड ये े माहे नोव्हें बर, २०१४ ते र्ेब्रुवारी, २०१५ या कालावाीत ऑ्ोररिा

ववरुध्द ववर्ेष तपासणी मोनहम राबववण्यात आली सदर तपासणीत ५४७ ऑ्ोररिा तपासण्यात
ये न दोषी आढळून आलेल्या १६८ ररिा चालकाकडून रु. १४,१००/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात
आला व २९ ररिा जप्त करण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
राधानर्गरी तालुक्यातील वािीघोल पसरसरातील िामतेवाडी व बार्गल प्रिल्पाांना
वन ववभार्गाच्या वन्य जीव ववभार्गाने अडथळे आणल्याबाबत

(४२)

२१६२ (२२-१२-२०१४).

श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानर्गरी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रााानगरी तालुक्यातील वाकीणोल पररसरातील कामतेवाडी व बागल प्रकल्पाींना वन
ववभागाया वन्य जीव ववभागाने अड ळे आणले असून सदरचे अड ळे दरू करण्यासाठी
र्ासनाचे ाोरण काय आहे

(२) असल्यास, दक्त प्रकल्प रखडल्यामुळे पाण्याची ्ीं चाई होत असून याबाबत वन्य जीव
ववभागाला तातडीने सच
ू ना दे ण्यासींदभाचत र्ासनाने काय तनणचय णेतला आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनर्गांटीवार (०८-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) रााानगरी अभयारण्यातील सावदे (कामतेवाडी) लणप
ु ा्बींाारे प्रकल्पास केंद्र र्ासनाकडून
मींजूरी शमळववण्याची कायचवाही पा्बींाारे ववभाग व वन ववभागाकडून सुरु आहे .
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
पुणे ्जल््यातील अनुदातनत शाळाांना अनुदान समळण्याबाबत
(४३)

२१८७ (२२-१२-२०१४).

श्री. सांजय (बाळा) भेर्गडे (मावळ) :

सन्माननीय शालेय

सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे ्जल्हयातील र्ेकडो अनद
ु ातनत र्ाळा शर्िण हक्क काय्यातील सवच शर्र्ारसी आखण

तरतूदी पुणच करुन अनुदानास पारण  ठरलेल्या असूनसुध्दा अनुदानासाठी प्रततिा करावी लागणार
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सन २००० वा त्यापूवी सुरु करण्यात आलेल्या प्रादे शर्क भाषेतील

र्ाळाींना नदनाींक १९ नोव्हें बर, २००१ रोजीया आदे र्ानुसार र्ासनाकडे तनाी नाही म्हणून
कायम ववनाअनुदातनत तत्वावर परवानगी दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शर्िण ववभागाने ४०० प्रा शमक व ५७ माध्यशमक र्ाळाींना नदनाींक २ नोव्हें बर,
२०१२ रोजीया अध्यादे र्ानस
जाहीर केले या
ु ार र्ाळा अनद
ु ानास तनकषात पारण  म्हणन
ू

र्ाळाींना माहे जून, २०१२ पासून अनुदान लागू करण्यात आले मारण  अ्याप यावर ववत्त
ववभागाने तनणचय न णेतल्याने त्याींचे अनुदान प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १२ (30)
(४) असल्यास, ज्या र्ाळा अनुदानास पारण  ठरल्या आहे त त्याींना यावषी अनुदान प्राप्त
होण्याकररता कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२९-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) राज्याची ववत्तीय ्स् ती ववचारात णे न र्ासनाने खाजगी सींस् ाींमार्चत चालववण्यात
येणाऱया प्रा शमक, माध्यशमक व दच माध्यशमक र्ाळाींना कायम ववनाअनुदान तत्त्वावर
परवानगी दे ण्याचा तनणचय तत्कालीन परर्स् तीत णेतला.

(३), (४) व (५) र्ासन तनणचय नदनाींक २५/६/२०१३ पयंत अनद
ु ानास पारण  म्हणून णोवषत
करण्यात आलेल्या प्रा शमक व माध्यशमक र्ाळाींना नदनाींक १८ जानेवारी, २०१४ या र्ासन
तनणचयान्वये वेतन अनुदान दपलब्ा करुन दे ण्यात आलेले आहे.
___________

आरमोरी तालुक्यातील बोळ्या व तलावाांचे खोलीिरण िरण्याबाबत
(४४)

२२१७ (२२-१२-२०१४).

श्री. िृष्ट्णा र्गजबे (आरमोरी) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडतचरोली ्जल््यातील आरमोरी तालुक्यातील सवच बोळया व तलावाींचे र्ेतीया
शसींचनाकरीता खेालीकरण व मजबत
ु ीकरण करणे अत्यींत आवश्यक आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत सदर िेरण ातील र्ेतक-याींनी सदर बोळया व तलावाचे खोलीकरण
करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत अ्याप कोणतीही दचीत कायचवाही ााली नाही, हे खरे आहे कय,
(४) नसल्यास, दक्त कायचवाही ककती मुदतीत पुणच केल्या जाईल ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२६-०३-२०१५) : (१) नाही.

त ावप, आरमोरी तालक्
ु यात २९८ माजी मालगज
ु ारी तलाव, १ गाींव तलाव व ल.पा.

तलाव असे एकुण ३०१ तलाव आहे त. त्यापैकी ७६ तलावाींना खोलीकरण व मजबुतीकरण करणे
आवश्यक आहे.

(२) व (३) नाही.
(४) दपरोक्त ७६ मा.मा. तलावाींचे गे् दरु
ु स्ती, पाळ दरु
ु स्ती, गाळ काढण्याचे काम ववदभच
सणन शसींचन ववकास कायचक्रम (VIDP) मध्ये करण्याचे प्रस्तावीत असुन तनाी दपलब्ातेनुसार
सदर कामे माचच, २०१६ पयंत पुणच करण्यात येतील.

___________

मौजे घाटीवळे (ता.सांर्गमेश्वर, ्ज.रत्नाधर्गरी) येथे प्राथसमि आरोग्य िेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
(४५)

२२२५ (२२-१२-२०१४).

श्री. सतु नल सशांदे (वरळी) :

सन्माननीय सावमजतनि आरोग्य

आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे णा्ीवळे (ता.सींगमेश्वर, ्ज.रत्नातगरी) या १००० लोकसींख्या असलेल्या गावातील
ग्रामस् ाींना सद , ताप तसेच ववींच,ू सपच याींनी दीं र् केल्यास दपचारासाठी आजू बाजूया

वव.स. १२ (31)
पररसरात प्रा शमक आरोग्य केंद्र नसल्यामळ
ु े अनेक वषाचपासून ग्रामस् ाींनी व लोकप्रतततनाीींनी
आरोग्य केंद्र सुरु करण्याची मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने याबाबत कोणती दपाययोजना केली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही अर्ा आर्याचे कोणतेही तनवेदन प्राप्त
ााल्याचे आढळून येत नाही.

(२) मौजे णा्ीवळे म्हणजेच णा्ीवळे (बु) व णा्ीवळे (खुदच) अर्ी दोन गावे असून सदर गावे
करजारी दपकेंद्र व प्रा शमक आरोग्य केंद्र दे वळे अींतगचत आहे त.

नद.१.४.१४ ते ३१.१२.१४ या कालावाीतील मौजे णा्ीवळे (ब)ु ये ील २ सपचदींर्,

२ ववींचूदींर् रुग्णाींना दे वळे प्रा शमक आरोग्य केंद्रात दपचार दे ण्यात आले. मौजे णा्ीवळे (खुदच)
ये े सपचदींर् व ववींचूदींर्चा एकही रुग्ण्ा आढळून आलेला नाही.
(३) प्रश्न द्भावत नाही.

___________
नसशराबाद ( ता.्ज.जळर्गाव) येथन
ू जवळच असलेल्या शेळर्गाव
बॅरेजमध्ये दोन तरूणाांचा मत्ृ यू झाल्याबाबत

(४६)

२३०३ (२२-१२-२०१४).

श्री. र्गुलाबराव पाटील (जळर्गाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नशर्राबाद (ता.्ज.जळगाव) ये ून जवळच असलेल्या र्ेळगाव बॅरेजमध्ये नदनाींक ४
नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास दोन तरुणाींचा मत्ृ यू ााला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत नशर्राबाद पोलीस स् ानकात नोंद करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, मत
ृ ाींया नातेवाईकाींना कोणत्या स्वरुपाची मदत दे ण्यात आली आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०४-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर ण्नेबाबत नशर्राबाद पोलीस स््े र्नला अकस्मात मत्ृ यू र्ज. नीं. ३६/२०१४

सी.आर.पी.सी १७४ अन्वये अकस्मात मत्ृ यू दाखल करण्यात आलेला असून तपास पुणच
करण्यात येवन
ू समरी मींजरू ीसाठी अहवाल पाठववणेत आलेला आहे .

(३) सदर ण्नेतील मयताचे नातेवाईकाींना अ्याप पयचत कोणत्याही स्वरुपाची आत क
च मदत
दे ण्यात आलेली नाही.
___________
राज्यातील आयुवेद महाववगियालयातील िममचाऱयाांना उपदान
व ग्रॅज्युएटी वेतन योजना लार्गू िरण्याबाबत

(४७)

२३६५ (२२-१२-२०१४).

श्री. सांग्राम जर्गताप (अहमदनर्गर शहर) :

वैगियिीय सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. १२ (32)
(१) राज्यातील आयुवेद महावव्यालयातील कमचचाऱयाींना दपदान व ग्रॅज्युए्ी वेतन योजना
लागू करण्याची बाब र्ासनाया ववचारााीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानस
ु ार आतापयचत र्ासनाने कोणती कायचवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२३-०३-२०१५) : (१), (२) व (३) मा.दच न्यायालय मींब
ु ई, खींडपीठ नागपरू
याींचा नदनाींक १०.०६.२०१३ या न्याय तनणचय व त्याबाबत दाखल केलेली अवमान यातचकेया

अनुषींगाने मींरण ीमींडळाने णेतलेल्या तनणचयानुसार र्ासन अनुदानीत १) ववदभच आयुवेद महा.

अमरावती २) रेणी.आयुवेद महावव्यालय नागपूर ३) डा.मा.म.आयुवद
े महावव्यालय यवतमाळ
४) रेणीगरु
ु दे व आयव
ु ेद महावव्यालय, मोारी व सींल्ग्नत रुग्णालये या चार याचीकादार

सींस् ेतील शर्िक व शर्िकेत्तर कमचचा-याींना सेवातनवत्ृ ती वेतन व दपदान योजना लागू
करण्याबाबत र्ासनाने नद. १७.०१.२०१५ रोजी आदे र् तनगचशमत केले आहे त.

या प्रकरणी मा. सवोच न्यायलय, नवी नदल्ली ये े दाखल केलेली पन
ु ववचलोकन

यातचका (Review Petition) न्यायप्रववषठ आहे .

त ावप, हे कमचचारी र्ासनाचे कमचचारी नसन
ू सींस् ेचे कमचचारी असल्यामळ
ु े , र्ासन

अनुदानीत आयुवेद/युनानी वै्यककय महावव्यालये व रुग्णालये येत ल कमचचा-याींना र्ासनाचा
महाराषर नागरी सेवा तनवत्ृ ती वेतन तनयम १९८२ लागू नाहीत.
___________

अांधेरी पोलीस ठाणे व एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत
र्गेल्या एि वषामपासून सोनसाखळी चोरी व घरफोडीसारख्या
(४८)

घटनाांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असल्याबाबत

२३६६ (२२-१२-२०१४).

श्री. रमेश लटिे (अांधेरी पूव)म :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अींाेरी पोलीस ठाणे व एम.आय.डी.सी. पोलीस ठाण्याया हद्दीत गेल्या एक वषाचपासून
सोनसाखळी चोरी व णरर्ोडीसारख्या ण्नाींमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ ााली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) सदर गुन््याचा तपास करण्यास पोलीस यींरण णा कुचकामी ठरल्याने नागररकाींमध्ये
णबरा्ीचे वातावरण तनमाचण ााले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) सदर ण्नाींमुळे पोलीस यींरण णा व र्ासनाववरुध्द सवचसामान्य जनतेमध्ये तीव्र सींताप

तनमाचण ााला असून चोरीस गेलेला माल परत शमळू र्केल की नाही याबाबत पोलीसाींवर
सामान्य जनतेचा ववश्वास दरला नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, दपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायचवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १२ (33)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०३-२०१५) : (१) अींाेरी पोलीस ठाणे व एम.आय.डी.सी. पोलीस
ठाण्याया हद्दीत सन २०१३ मध्ये सोनसाखळी चोरीया दाखल ६५ गुन््याींपैकी १५ गुन्हे

दणडकीस आले आहे त तर णरर्ोडीया दाखल १०० गुन््याींपैकी ३० गुन्हे दणडकीस आले
आहे त.

तर सन २०१४ मध्ये सोनसाखळी चोरीचे ५८ दाखल गन्
ु ्याींपैकी २५ गन्
ु हे दणडकीस

आलेले आहे त. तर णरर्ोडीया दाखल ११२ गुन््याींपैकी ३१ गुन्हे दणडकीस आलेले आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) पोलीस यींरण णा व र्ासन नोंद ाालेले गुन्हे दणडकीस आणण्यासाठी आपल्या परीने
सवोतोपरी प्रयत्न करीत असतात तसेच दाखल ाालेल्या गुन््याींचे कर्याचदी याींना ाालेल्या

तपासाबाबत वरचेवर मानहती दे त असतात. तसेच एखा्या गन्
ु ्यात मालमत्ता हस्तगत
ााल्यास त्याबाबत कर्याचदी याींना मालमत्ता परत शमळण्याबाबत मा.न्यायालयाकडून आदे र्
प्राप्त करण्याबाबत साींगण्यात येत.े

त्यामुळे सवचसामान्य जनतेमध्ये तीव्र सींताप तनमाचण होवन
ू त्याींयाकडून मोचाच काढणे,

आींदोलन करणे, रास्ता रोको करणे अर्ा प्रकारची एक ही ण्ना अींाेरी व एमआयडीसी पोलीस
ठाण्यात दाखल ाालेली नाही. त्यामळ
ु े सामान्या जनतेचा अजन
ू ही पोलीसावर ववश्वास
असल्याचे नदसून येत.े

(४) सोनसाखळी चोरी व णरर्ोडी यासारखे गुन्हे हे सराईत गुन्हे गार करीत असल्याने
पोलीसाींमार्चत वरचेवर सराईत गुन्हे गाराची णरे तपासली जातात. वारीं वार णडणा-या गुन््याया
नठकाणी सापळे लावले जातात.
बह
ृ न्मुींबईमध्ये

जेलमान
ू

सु्लेल्या

आरोपीवर

तनगराणी

ठे वली

जाते

तसेच

बह
े डे तपास
ृ न्मुींबईमध्ये अर्ा प्रकारया गुन््यात अ्क ाालेल्या आरोपीचा ताबा णेवून त्याींचक
केला जातो. वारीं वार नाकाबींदी, कोंत्रबग ऑपरे र्न करुन गुन््याींना आळा णालण्याचे प्रयत्न
करण्यात येत आहे.

(५) प्रश्न द्भावत नाही.
___________
मुांबई महानर्गरपासलिेच्या िेूपूवम ववभार्गातील अरुां द
(४९)

रस्ते व रस्त्यामधील अडथळे दरू िरण्याबाबत

२३६७ (२३-१२-२०१४).

श्री. रमेश लटिे (अांधेरी पूव)म :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगरपाशलकेया के/पूवच ववभागातील अरुीं द रस्ते व रस्त्यामाील अड ळे दरू
करण्यासाठी स् ातनक लोकप्रतततनाीींसह नागररकाींनी वेळोवेळी मागणी करुनही महापाशलका

प्रर्ासनाने गेल्या पींारा वषाचत के/पूवच ववभागातील रस्ते रुीं द न केल्यामळ
ु े व अड ळे न
ह्ववल्यामळ
ु े वाहतक
ू ीची कोंडी होत असल्यामळ
ु े नागरीकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. १२ (34)
(२) असल्यास, ववर्ेषतः ्जजामाता मागच पींपहा स सबवे ते कनोसा र्ाळे पयंत महाकाली गुींर्ा

मागच अींाेरी-कुलाच रोड साई पॅलेस हॉ्े ल ते होली र्ॅशमली स्कूलपयंत, जुना नागरदास मागच
पानीपत मैदान ते कोळसावाला कींपा ीं ड पयंत सदर रस्त्याींवर महापाशलका प्रर्ासनाने गेल्या

पींारा वषाचत रस्त्याींमध्ये असलेली बाींाकामे दक
ु ाने व णरे याींना वारीं वार कागदपरण े सादर

करण्याकररता परण  दे णे व नव्याने तनमाचण ाालेल्या एम.आर.्ी.पी. काय्यान्वये नोन्स दे णे
व पररशर्ष्-२ बनववणे एवढे च कागदोपरण ी काम केले असून प्रत्यिात रस्ता रुीं दीकरणाचे व
रस्त्याींवरील अड ळे ह्ववण्याचे काम करण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, दक्त रस्ते त्वरीत रुीं द करण्याबाबत र्ासनाने पढ
ु े कोणती कायचवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. बह
ु
ृ न्मींुबई महानगरपाशलकेया प्रमख

अशभयींता (रस्ते) याींनी प्रस्ताववत केलेले ववकास तनयोजन आरखडेयातील बहुताींर् रस्ते
दपप्रमुख अशभयींता (वाहतुक व समन्वय) याींनी प्रस्ताववत केलेल्या रस्ता रे षेनुसार ववकशसत
करण्यात

आले

आहे त.

दवचरीत

रस्ते

प्रााान्याने

रुीं दीकरणाकररता

महानगरपाशलकेमार्चत प्रस्ताववत करण्यात येतील.

बह
ृ न्मुींबई

(२) व (३) ्जजामाता रस्ताया दत्तर वानहनीवरील बातात बाींाकामे तनषकासीत करण्यात
आली असन
ू रस्ता रे षा अततक्रमण ववरहीत करण्यात आली आहे व दक्षिण वानहनीवरील

कनोसा र्ाळे पासून ते ववजय रा त रस्त्यापयंत बातात बाींाकामे ह्ववण्यात आली आहे त.

ववजय रा त रस्त्यापासून ते पींप हा स पयंत बातात बाींाकामाींना नो्ीसा बजावन
ू पारण ता
यादी तयार करण्याचे काम यध्
ु द पातळीवर सरु
ु आहे . पारण ता यादीनस
ु ार पढ
ु ील कायचवाही
करण्यात येईल.

अींाेरी कुलाच रस्त्यापासून सेंरल एमआयडीसी रस्त्यापयचत १२० र्ू् रस्ता रुीं दीकरणामध्ये

बााीत होणा-या बाींाकामाींची पारण ता यादी एमएमआरडीएने एमयु्ीपीनुसार तयार केलेली असून
सदर प्रकल्प महानगरपाशलकेला २०१० ला हस्ताींतरण केलेला आहे. सदर रस्तारे षा अततक्रमण

ववरहीत करण्याचे काम एमयु्ीपीनुसार करण्याबाबत ाोरणात्मक तनणचय णे न पुढील कायचवाही
करण्यात येईल.

जुना नागरदास रोड ते कोळसावाला कींपा ीं ड या रस्त्यामध्ये एकूण ८५ बाींाकामे बातात

होत असून महाराषर र्ासनाया १.१.१९९५ पूवीया ाोपडेया सींरिण पारण  करण्याया

ाोरणानस
सदर
ु ार ३८ तनवासी व ५ अतनवासी बाींाकामे पारण  करण्यात आलेली असन
ू
बाींाकामाींना स् लाींतरण करण्याची कायचवाही सुरु आहे. महाराषर र्ासनाने नक
ु त्याच पाररत
केलेल्या

१.१.२०००

पूवीया

ाोपडेयाींना

सींरिण

पारण 

करण्याया

ाोरणानुसार

ाोपडीाारकाकडून पुरावे मागववण्यात आले असून पुराव्याींची छाननी सुरु आहे .
___________

अपारण 

वव.स. १२ (35)
मुांबईतील महाववगियालयाांमधील ्जमखान्याांची चौिशी िरण्याबाबत

(५०)

२३८५ (२२-१२-२०१४).

श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र सशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य र्ासनाया क्रीडा आखण युवा ाोरणाचा आाार णेत मुींबईतील महावव्यालयाींना
्जमखाना व क्रीडा र्ल्
ु क दप्ु प् करण्याची परवानगी मींब
ु ई वव्यापीठाने नदली असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास तनदर्चनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

दक्त

तनणचय

मोजक्याच

महावव्यालयाींचा

अपवाद

वगळता

बहुताींर्
महावव्यालयाींमाून बु्ध्दबळ आखण कॅरम या व्यततररक्त खेळाचे कुठलेही साान ककीं वा

सुववाा पुरववली जात नाही तसेच ्जमखाना एखा्या लहानर्ा जागेत वसववलेले असते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग-२ बाबत र्ासनाने मुींबईतील महावव्यालयाींतील ्जमखान्याींची
चौकर्ी केली आहे काय,
(४)

असल्यास,

चौकर्ीत

काय

आढळून

आले

व

त्यानुसार

ज्या

महावव्यालयाींत

्जमखान्याववषयी ददाशसनता असेल त्या महावव्यालयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०७-०४-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३), (४) व (५) याबाबत चौकर्ी करण्यासाठी लवकरच वव्यापीठामार्चत सशमती गठीत करुन
तनणचय णेण्यात येणार आहे .

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

महाराष्ट्र ववधानसभा.

