अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांधरावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मुांबईतील गोरे गाव येथील आरे िॉलनीतील रॉयल पाम िॉम्पलेक्सलगतच्या
मोिळ्या जागेत झोपडपट्टीने ववळखा घातला असल्याबाबत

(१)

१२० (२७-०१-२०१५).

श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम), श्री. िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री. अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय

दग्ु धवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील गोरे गाव येथील आरे कॉलनीतील रॉयल पाम कॉम्पलेक्सलगतच्या मोकळ्या
जागेत झोपडपट्टीने ववळखा घातला असल्याचे दिनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पध्ितर्ीरपणे झोपडीिािाींकडून अनधिकृतपणे अनतक्रमण केले जात असूनही
त्याींच्याववरुध्ि कोणतीच कारवाई होत नसल्याने स्थाननक रदहवार्ाींमध्ये सींताप पसरला आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची र्ासनाने चौकर्ी केली असता अनधिकृत झोपडपट्टी
बाींिणाऱ्यावर व िोषी आढळून येणाऱ्या सींबींधितावर र्ासनाने काय कारवाई केली आहे वा
करणार आहे ,

(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०५-२०१५) : (१) आरे िग्ु िवसाहतीमिील अनधिकृत बाींिकामाबाबत
बातम्या प्रससध्ि झाल्या आहे त. सिर वतशमानपत्रातील ववववि बामत्याींर्ी सािम्यश असलेली
नननावी तक्रार दि.३०/१०/२०१४ रोजी आयुक्त (िग्ु ि) याींचे कायाशलयास प्राप्त झाली आहे.

(२) हे खरे नाही. अनधिकृत बाींिकाम केल्याचे ननिर्शनास आल्यावर तात्काळ ननषकासनाची
कायशवाही करण्यात येते. तसेच सींबींधिताींववरुध्ि पोलीसात गुन्हे नोंिववण्यात येतात.

(३) सिर तक्रारीमध्ये नमूि बाबीींची चौकर्ी करण्यात येवून िोषी आढळून आलेल्या एका
कमशचाऱ्याींस ननलींबबत करण्यात आले असून पुढील कायशवाही करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १५ (2)
पुणे येथील शासिीय आददवासी वसतीगह
ु ाांना मशळे अन्न खावे लागत असल्याबाबत
ृ ातील मल

(२)

२२६ (२२-१२-२०१४).

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम), श्री. अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे येथील र्ासकीय आदिवासी वसतीगह
ृ ातील मुलाींना सर्ळे अन्न खावे लागत असून
योग्य त्या सोयीसुवविा समळत नसल्याने अनेक समस्याींना तोंड द्यावे लागत आहे हे खरे आहे

काय, तसेच र्ासनाचे मल
श होत असल्याचे दिनाींक ५
ु ाींच्या सर्षण ण व ननवास्त्याकडेही िल
ु षण 
जल
ु ,ै २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय ?
(२) असल्यास, याबाबतची र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय ?

(३) असल्यास, चौकर्ीअींती आदिवासी वसतीगह
ृ ातील मुलाींना आवश्यक त्या सोयीसुवविा
पुरववण्याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ?
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे िुची (ता.िवठे महािाांळ, ्ज.साांगली) येथे मागासवगीयाांनी ददलेल्या भख
ु ांडावर
(३)

डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर साांस्िृनति भवन बाांधयाितरता ननधी मांजरू िरयाबाबत

२५० (२२-१२-२०१४).

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री. अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम) :

सन्माननीय सामा्जि

न्याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे कुची (ता.कवठे महाकाींळ, जज.साींगली) येथील मागासवगीय जनतेसाठी मागासवगीयाींनी

दिलेल्या ्ुखींडावर डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर साींस्कृनतक ्वन बाींिण्याकतरता ननिी मींजूर
करण्याकतरता सींबींधित मा.मींत्री व सींबींधित वव्ागाने आश्वासन िे ण्यात येवन
ू ही अद्यापी ननिी
मींजूर करण्याबाबत कोणतीही कायशवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे जून, २०१४ रोजी वा
त्या िरम्यान आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

डॉ.बाबासाहे ब

आींबेडकर

साींस्कृनतक

्वन

बाींिण्याकतरता

करण्याकतरता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

ननिी

मींजूर

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१५-०५-२०१५) : (१) व (२) मौजे कुची (ता.कवठे महींकाळ, जज.साींगली)

येथे साींस्कृनतक ्वन इमारत बाींिकामासाठी आधथशक मित समळणेबाबतचा प्रस्ताव र्ासनास
प्राप्त झाला आहे . तथावप स्वयींसव
े ी सींस्थाींना सहाय्यक अनुिाने (लेखार्ीषश २२२५ ३६३६) मींजूर
करण्याबाबतची ननयमावली ननजश्चत करण्याची कायशवाही अींनतम झाल्यानींतर याबाबतच्या
प्रस्तावाींवर ननणशय घेण्यात येणार आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १५ (3)
सोनारी (ता.उरण, ्ज.रायगड) येथील गावातील मैदानावर अनतक्रमण िेल्याबाबत
(४)

७७६ (१५-०१-२०१५).

(पेण) :

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

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोनारी (ता.उरण, जज.रायगड) येथील गावातील मैिानावर ग्रामस्थ िासमशक कायशक्रम,
सावशलननक

कायशक्रम

इत्यािीसाठी

आरक्षषण त

असन
ू या

मैिानावर

गेल्या

अनेक वपढ्या

सावशजननक गणेर्ोत्सव व ग्रामविे वतेची यात्रा ्रत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास जे.एन.पी.्ी. मार्शत या मैिानावर पोलीस स््े र्न उ्ारणीकरीता ्रावाचे काम
माहे ऑक््ोबर २०१४ च्या पदहल्या आठवडयात सुरु करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास ग्रामस्थाींकडून ववरोि झाल्याने काही काळ हे काम बींि ठे वण्यात आले, हे खरे
आहे काय,

(५) असल्यास, बींि ठे वण्यात आलेले काम माहे नोव्हें बर २०१४ च्या पदहल्या आठवड्यापासून
पुन्हा सुरु झाल्याने ग्रामस्थाींनी आींिोलनाची ्ूसमका घेतली आहे , हे खरे आहे काय,

(६) असल्यास, याबाबत र्ासनाकडून कोणती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१५) : (१) व (२) सोनारी (ता.उरण, जज.रायगड) येथील
गावातील मैिान िासमशक कायशक्रम व सावशजननक कायशक्रम इत्यािीसारठी आरक्षषण त नसून, या
मैिानावर परीं परागत पध्ितीने सण व उत्सव साजरे करण्यात येतात.

(३), (४) व (५) जे.एन.पी.्ी. मार्शत या मैिानावर पोलीस स््े र्न उ्ारणीसाठी ग्रामस्थाींनी
ववरोि केला होता. तथावप हे .एन.पी.्ी. अधिका-यासमवेत झालेल्या बैठतकत सोनारी, ता.रण,
जज.रायगड येथे सावशजननक कायशक्रमासाठी २ एकर जागा जे.एन.पी.्ी. ने उपलब्ि करुन
िे ण्याचे मान्य केल्याने आींिोलन स्थधगत करण्यात आले आहे .
___________
दोंडाईचा ते सोनगीर हा प्र्जमा क्र.६ (ता.मशांदखेडा, ्ज.धुळे) या रस्त्याच्या नुतनीिरणाबाबत
(५)

८१४ (२२-१२-२०१४).

श्री. जयिुमार रावल (मशांदखेडा) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िोंडाईचा ते सोनगीर हा प्रजजमा क्र.६ (ता.सर्ींिखेडा जज.िळ
ु े ) या रस्त्यासाठी र्ासन िरवषी

कोट्यविी रूपये खचश करुनही रस्त्यावरून जाणाऱ्या अवजड वाहनाींमुळे या रस्त्याची केवळ ३
मदहन्यात िरु वस्था होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींपण
ू श रस्त्याींचे नत
ु नीकरण करणे गरजेचे असल्याने उक्त रस्त्याच्या
नुतनीकरणाबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त तसेच याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०४-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२)

व

(३)

प्रश्नाींकीत

रस्त्याच्या

एकूण

५०.५०

तक.मी

लाींबीपैकी

५ तक.मी.

लाींबीचे

नुतनीकरणाचे काम पूणश करण्यात आलेले असून १०.६०० तक.मी. लाींबीचे नत
ु नीकरणाचे काम

वव.स. १५ (4)
नुकतेच हाती घेण्यात आले आहे . १२.६० तक.मी. लाींबीच्या नत
ु नी करणाची कामे मींजुर असन
ू
ननवविा प्रक्रीया पूणश होताच कामे हाती घेण्याचे ननयोजन आहे.

उवशरीत २२.३० तक.मी लाींबीच्या मजबत
ू ीकरण व डाींबरीकरणाचे काम ननिी

प्रािान्य क्रमानुसार हाती घेण्याचे

ननकष व

ननयोजन आहे .

___________

मसांधुदग
ु म ्जल््यातील िणिवली पोलीस स्टे शनच्या
इमारतीचे िाम अपण
ू ामवस्थेत असल्याबाबत

(६)

८४९ (२२-०३-२०१५).

श्री. वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) ससींिुिग
ु श जजल््यातील कणकवली पोलीस स््े र्नच्या इमारतीचे काम गेल्या िोन वषोपासन
ू
रखडलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर पोसलस स््े र्नकतरता सुमारे ७७ लाखाचे अींिाजपत्रक असलेल्या या
इमारतीसाठी केवळ २० लाखाींचा ननिी समळाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त पोसलस स््े र्नच्या इमारतीकतरता त्
ु पींज
ु ा ननिी िे ण्यामागची कारणे काय
आहे त,

(४) असल्यास, उक्त इमारतीचे तकती कालाविीत पूणश होण्याचे अपेक्षषण त आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) ससींिि
ु ग
ु श जजल््यात कणकवली पोलीस
स््े श्नच्या बाींिकामासाठी पोलीस िलाच्या आिुननकीकरणातगशत रुपये २०.०० लाख इतका ननिी
उपलब्ि केला आहे . उवशतरत ननिी उपलब्ि करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नामशि शहरातील अांबड व सातपरु या औद्याधगि वसाहतीमध्ये
स्वतां् पोलीस ठाणे ननमामण िरयातबाबत

(७)

९०७ (१५-०१-२०१५).

श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि प्श्चम) :

सन्माननीय

मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नासर्क र्हरातील अींबड व सातपुर या औद्याधगक वसाहतीमध्ये स्वतींत्र्य पोलीस ठाणे
ननमाशण करण्यात यावे, अर्ा प्रकारची स्थाननक जनतेची सातत्याने मागणी आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, जनतेच्या मागणीप्रमाणे र्ासनाने उक्त दठकाणी पोलीस ठाणे ननमाशण
करण्याबाबत काय कायशवाही केली.
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय,
(४) पोलीस ठाण्याींच्या ननसमशतीबाबत र्ासन तातडीने काय कायशवाही करणार आहे वा करण्यात
येत आहे ?

वव.स. १५ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) पोलीस आयुक्त नासर्क याींचे अधिनस्त असलेल्या सातपूर व अींबड पोलीस ठाण्याचे
वव्ाजन करुन नववन चींच
ु ाळे पोलीस स््े र्न ननमाशण करण्याचे व ववववि सींवगाशतील ८२ पिे
ननमाशण करण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबई - गोवा महामागामवर धचपळूण दरम्यान रस्त्याची झालेली दरु वस्था
(८)

९१९ (२२-१२-२०१४).

श्री. सांजय िदम (दापोली) :

सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम

(सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :१) मुींबई - गोवा महामागाशवर धचपळूण िरम्यान रस्त्याची मोठया प्रमाणात िरु वस्था झाली
असून महामागाशवर मोठे खड्डे पडले आहे त, हे खरे आहे काय,

२) असल्यास, सिर महामागाशची र्ासनामार्शत पाहणी केली आहे काय,
३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषश काय आहे त व तिनस
ु ार सिर महामागाशची तातडीने िरु
ु स्त
करणेबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्याींत येत आहे ,
४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) होय.
(३) पाहणी अींती पावसाळयात रस्त्याच्या पषृ ठ्ागावर काही दठकाणी खड्डे आढळून आले होते.
पावसाळयात खडीकरण व इमल्र्न पध्ितीने खड्डे ्रणेचे काम अववरत चालू ठे वण्यात आले

होते. पावसाळ्यानींतर डाींबराने खड्डे ्रणेचे काम करुन घेण्यात आलेले असून रस्ता सुजस्थतीत

ठे वण्यात आला आहे. खराब पषृ ठ्ाग िरु
ु स्तीच्या कामास २०१५-१६ या आधथशक वषाशत
नुतनीकरणासाठी प्रस्ताववत करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
(९)

दाभोळ (गुहागर) येथील ननरामय रुग्णालय सध्या बांद िरयात आल्याबाबत

९५७ (२२-१२-२०१४).

श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय सावमजननि आरोग्य

व िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िा्ोळ (गुहागर) येथील वीज प्रकल्पग्रस्ताींसाठी व तेथील जनतेसाठी आरोग्य सुवविा

समळण्यासाठी सन १९९९ मध्ये सुरु करण्यात आलेले ननरामय रुग्णालय सध्या बींि करण्यात
आल्यामुळे तेथील रुग्णाींना आरोग्य सेवा समळत नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये वा
त्यासम
ु ारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू रुग्णालय तातडीने पूवव
श त सुरु करण्याकरीता र्ासनाने कोणती तातडीची
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५ (6)
डॉ. दीपि सावांत (१४-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिरचे रुग्णालय र्ासनाचे अखत्यारीत नसून ञानानप्रबोधिनी मेनेजमें् रस्स््, पुणे याींचे
मार्शत चालववण्यात येत.े
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हडपसर मतदार सांघातील प्रभाग क्र.४२ मध्ये दहांगणे मळा पतरसरातील नाल्यामध्ये मोयया
प्रमाणावर िचरा साठल्याने साथीचे आजार पसरयाची शक्यता ननमामण झाल्याबाबत
(१०)

११६२ (२३-१२-२०१४).

श्री. योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी

(१) पुणे जजल््यात डेंग्युने थैमान घातलेले असताना हडपसर मतिार सींघातील प्र्ाग क्र.४२
मध्ये दहींगणे मळा पतरसरातील नाल्यामध्ये मोयाया प्रमाणावर कचरा साठल्याने साथीचे आजार
पसरण्याची र्क्यता ननमाशण झाल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या पदहल्या आठवड्यात आढळून
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर नाला पतरसरातील कचरा पण
ु े महानगरपासलकेडून न उचल्याने नाल्याच्या

प्रवाहात अडथळा ननमाशण होऊन पतरसरात अनेक दठकाणी पाणी साठल्याने डासाींचे प्रमाण
वाढले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या दठकाणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ्े् दिली असता अधिका-याींनी तातडीने
सार्सर्ाई केली जाईल असे साींधगतले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, र्ासनाने याबाबतीत काय उपाययोजना केली आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) व (२) नाही.

(३) व (४) स्थाननक लोकवप्रतननिीींनी रमणमणध्वनी वरुन याबाबत मादहती दिल्यानींतर आरोग्य
अधिकारी याींनी सिर दठकाणाची सार्सर्ाई करुन घेण्यात येईल असे साींधगतले त्यानुसार
आरोग्य अधिका-याींनी जागेची पाहणी केली असता, त्यादठकाणी नाल्यामिील चेनलमध्ये काही

प्रमाणात माती व राडारोडा आढळून आला. सिर चेनल मिील जाळी व राडारोड सींबींिीत
षण ेबत्रय कायाशलयामार्शत काढण्यात आला आहे.

तसेच पुणे महानगरपासलकेच्या आरोग्य खात्याच्या तक्क प्रनतबींिक वव्ागामार्शत

सिरील नाल्यामिील गवत काढणे व जैववक औषि र्वारणी करणे ही कामे करण्यात आली
असून वेळोवेळी औषिी र्वारणी करण्यात येते.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १५ (7)
हडपसर (्ज.पुणे) मुांढवा येथे िेशवनगरिडे जायासाठी महात्मा फुले चौिात रस्ता
ओलाांडताना पादचाऱयाांच्या जीवाला धोिा असल्याबाबत

(११)

११६९ (२३-१२-२०१४).

श्री. योगेश दटळे िर (हडपसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी

(१) हडपसर मतिार सींघामध्ये (जज.पण
ु े) मींढ
ु वा येथे केर्वनगरकडे जाण्यासाठी महात्मा र्ुले
चौकात पािचाऱ्याींना िोकािायकतरत्या रस्ता ओलाींडावा लागत असल्याने गेल्या वषश्रात या
चौकात तीन जणाींचा अपघातात मत्ृ यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पािचाऱ्याींची सुरक्षषण तता िोक्यात आल्याने या दठकाणी ्ुयारी मागश उ्ारण्याची
मागणी स्थाननक नागतरकाींनी माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने िखल घेऊन सिरहू ्य
ु ारी मागश बाींिण्याबाबत ननणशय
घेतला आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) नाही. वतरषठ पोसलस ननरीजषण क, मुींढवा पोसलस

स््े र्न याींनी (जावक क्रमाींक १८७/२०१५) दिनाींक १२.१.२०१५ च्या पत्रानस
ु ार महात्मा र्ुले
चौकात प्राणाींनतक अपघात घडल्याबाबत पोसलस स््े र्नला नोंि नसल्याचे कळववले आहे.
(२) नाही.
तथावप, सिर दठकाणी ग्रेड सेपरे ्र (्ुयारी मागश) करणेकतरता माजी कहापौर सौ.चींचला

कोद्रे याींनी दिनाींक १५.११.२०१४ चे पत्रान्वये सन २०१५-१६ चे अींिाजपत्रकात या कामासाठी
सुमारे २ को्ी तरतूि करणेबाबत कळववले आहे.

(३) व (४) ्ुयारी मागश बाींिणेच्या प्रस्ताववत दठकाणी सव्हे षण ण करुन सिर ्ुयारी मागाशची

र्क्यता/अर्क्यता पडताळणी करण्यासाठी तञान सल्लागार याींची नेमणूक करुन त्याबाबतचा
अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे अर्ा अहवालानींतर ्ुयारी मागाशबाबत योग्य तो ननणशय
घेणे र्क्य होणार आहे .

___________
राज्यातील सन २००७ ते २००९ या िालावधीतील मांजूर
जवाहर ववदहरीचे बाांधिाम पण
ू म झाले नसल्याबाबत

(१२)

१२३० (२३-१२-२०१४).

श्री. सुधािर दे शमख
(नागपूर प्श्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपडे
ु

(नागपूर पूव)म , श्री. वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), डॉ. मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील र्ेतक-याींनी ससींचनाचे सािन म्हणून कोरडवाहू र्ेतक-याींसाठी जवाहर ववदहर
योजना राबववण्यात येवूनही सन २००७ ते २००९ या कालाविीतील मींजूर ववदहरीचे बाींिकाम

पूणश झाले नसल्याने याची मादहती दिनाींक ३१ माचश, २०१४ पयशत िे ण्याींत आली असता
अद्यापही ववि्ाशतील बरे च जजहयातील ववदहरीचे काम पूणश झाले नसल्याचे ननिर्शनास आले हे
खरे आहे ,

वव.स. १५ (8)
(२) असल्यास, सिर ववहरीचे बाींिकामाची र्ासन मुित वाढ िे णार आहे ,
(३) असल्यास, केव्हा,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) होय.

राज्याती जवाहर / िडक ससींचन ववदहरी बाबत र्ासन स्तरावरुन वव्ागवार आढावा

घेण्यात आला असून अपूण ववदहरी पूणश करण्यासाठी दिनाींक ३० जून, २०१५ पयंत मुित वाढ
िे ण्यात आलेली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपरू शहरातील नागपरू गह
ृ ननमामण क्षे्वविास मांडळाने राबववलेल्या
गह
ृ ननमामण योजनेचे गाळे धारिाांच्या गाळ्याांची र्जस्री नसल्यामुळे
आधथमि दरु ावस्थेला समोर जावे लागत असल्याबाबत

(१३)

१३८८ (२३-१२-२०१४).

श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िांु भारे

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

सन्माननीय गह
ृ ननमामण मां्ी पुढील

(१) नागपूर र्हरातील नागपूर गह
ृ ननमाशण षण ेत्रववकास मींडळाने राबववलेल्या गह
ृ ननमाशण
योजनेचे गाळे िारकाींच्या गाळ्याींची रजजस्रस्ी नसल्यामळ
ु े आधथशक िरु ावस्थेला समोर जात
असल्याचे दिनाींक ८ नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गाळे िारकाींना म्हाडा ने ठरवून वा्प केले असन
ू गाळे िारकाींनी १९९५ पुवी
सींपूणश रक्कम ्रली आहे त काय, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, २००८ मध्ये महाराषरस् र्ासनाने अ्य योजने अींतगशत लागु केलेल्या अनष
ु ींगाने
गाळे िारकाींना मुद्राींक र्ुल्क ्रले आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गाळे िारकाींना रजजस्रस्ी करुन िे ण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, मोर्ा ॲक्् नुसार नागपूर सुिार प्रन्यास बबल्डर ववक्री करुन िे तो तर या
गाळे िारकाींना रजजस्रस्ी न करण्याचे कारणे काय ?

श्री. प्रिाश मेहता (०८-०५-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) नागपूर र्हरातील नागपूर गह
ृ ननमाशण
व षण ेत्रववकास मींडळाने राबववलेल्या बहुमजली इमारती,बैठे गाळे /्ूखींड िारकाींच्या काही गाळे /
्ूखींडाची रजजस्रस्ी (अस्हस्ताींतरण) ची कायशवाही पूणश झालेली आहे व उवशतरत गाळे /्ुखींडाची
रजजस्रस्ी (अस्हस्ताींतरण) करुन िे ण्याची कायशवाही सरु
ु आहे .

म्हाड अधिननयमानुसार बहुमजली इमारतीमिील गाळे िारकाींनी मींडळाची थकबाकी/
सेवार्ुल्क, आपसी व्यवहारावरील मुद्राींकर्ुल्क, सींस्थेचे स्ासित्व जस्वकारणे इ.बाबीींची पुतत
श ा
कतरत नसल्याने अस्हस्ताींतरण सींस्थाींच्या नावे करण्यास ववलींब होत आहे.
सन

२००८

मध्ये

महाराषरस्

र्ासनाने

अ्य

योजने

अींतगशत

मद्र
ु ाींक

र्ल्
ु क

्रण्याकतरता वतशमान पत्रात जादहरात िे ऊन जादहर आव्हान केलेले होते परीं तू ज्या गाळे /्ख
ू ुींड

वव.स. १५ (9)
िारकाींनी

र्ासनाकडे

्ूखींडिारकाींना
पत्र नागपरू

अ्य

योजने

अींतगशत

मुद्राींक

र्ुल्क

्रलेले

नाही

अर्ा

गाळे /

अ्य योजने नींतर मागणी केलेल्या अजशिारास मुद्राींक र्ुल्क ्रण्यबाबतचे

मींडळाकडून िे ण्यात येते. तरीही अनेक गाळे / ्ख
ू ींड िारकाींनी मद्र
ु ाींक र्ल्
ु क

्रल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे म्हाडा (समळकत व्यवस्थापन गाळे ववक्री, हस्ताींतरण व
अिलाबिल) अधिननयम १९८१, म्हाडा वसाहतीस
२१

(६)

नुसार

मींडळातील

लागू असून, सिर अधिननयमातील ववननयम

बहुमजली इमारतीमिील गाळ्याींची ववक्रीखत व जमीनीचा
्ुई्ाडेपट्टा करार हा गाळे िारकाींनी स्थापन करुन पींजीकृत केलेल्या सहकारी गह
ृ ननमाशण
सींस्थेस आहे . वैयजक्तक गाळे िारकास अस्हस्ताींतरण (ववक्रीखत व ्ई
ु ्ाडेपट्टा करार)
करणेबाबतची कोणतीही तरतूि नाही. त्यामुळे सिर अधिननयमातील

ननयमवालीमध्ये बिल

करणे आवश्यक असल्याने त्याबाबतचा सववस्तर प्रस्ताव र्ासनास पाठववण्याबाबत म्हाडा
प्राधिकरणास सुचना िे ण्यात आलेल्या आहे त.

(५) नागपरू गह
ू ींडिारक याींना
ृ ननमाशण व षण ेत्रववकास मींडळा अींतगशत वा्प झालेल्या गाळे / ्ख
म्हाड ॲक्् नुसार अस्हस्ताींतरण करुन िे ण्यात येते.

___________
राजापरू (्ज.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील पोलीस िममचा-याांच्या वसाहतीांची दरु वस्था झाल्याबाबत
(१४)

१३९७ (२२-१२-२०१४).

श्री. राजन साळवी (राजापूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) राजापूर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील पोलीस कमशचा-याींच्या वसाहतीींची िरु वस्था झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच राजापूर पोसलस ठाण्याींतगशत ४१ प्रस्ताव गह
ृ वव्ाग, सावशजननक बाींिकाम
वव्ागाकडे पाठवून अनेक वषश लो्ली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरचे प्रस्तावावर अद्यापपयंत ननणशय न घेण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, या प्रस्तावावर तातडीने ननणशय घेऊन या पोलीस कमशचारी वसाहतीची
पुनबाशिणी तकती कालाविीत पूणश होण्याचे अपेक्षषण त आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) नववन ननवास्थाने बाींिण्याकतरता खचाशचे अींिाजपत्रके व नकार्े तयार
करण्याची कायशवाही सावशजननक बाींिकाम वव्ागाकडून सुरु आहे .

___________

वव.स. १५ (10)
लाांजा तालुक्यातील (्ज. रत्नाधगरी) ग्रामीण भागात भातिापणीच्या हां गामात
एिूण २२ जणाांना सांपद
म ां श व २६ जणाांना ववचूदांश झाल्याबाबत

(१५)

१४०६ (२३-१२-२०१४).

श्री. राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय सावमजननि

आरोग्य व िुटुांब िल्याण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) लाींजा तालक्
ु यातील (जज. रत्नाधगरी) ग्रामीण ्ागात माहे सप््ें बर व ऑक््ोबर मध्ये
्ातकापणीच्या हीं गामात एकूण २२ जणाींना सींपि
श ीं र् व २६ जणाींना ववींचूिींर् झाल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ मध्ये ननिर्शनास आले आहे , हे खाारे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(३) तिनुसार पुढे कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत ?
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (१४-०५-२०१५) : (१) हे अींर्तः खरे आहे . ग्रामीण रुगणालय, लाींजा जजल्हा.
रत्नाधगरी येथील रुग्णालयात माहे सप््ें बर व ऑक््ोबर २०१४ मध्ये ्ातकापणीच्या हीं गामात
खालीलप्रमाणे सपशिींर् व ववींचि
त्याींचेवर आवश्यक ते
ू ीं र्ाचे रुग्ण िाखल झालेले असन
ू
औषिोपचार करण्यात आले आहे त.

मदहना

सपमदांश

ववांचद
ू ां श

सप््ें बर-१४

०६

१०

ऑक््ोबर-१४

१४

०४

एिूण

२०

१४

(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मसांधुदग
ु म ्जल््यामध्ये मालवण तालुक्यासह इतर दठिाणी
अनधधिृत वाळू उत्खनन होत असल्याबाबत

(१६)

१४६७ (२२-१२-२०१४).

श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) ससींिुिग
ु श जजल््यामध्ये मालवण तालुक्यासह इतर दठकाणी सुरु असलेल्या अनधिकृत वाळू
उत्खननावर दिनाींक १६ नोव्हें बर, २०१४ रोजी मालवण तसससलिार याींनी िाड मारुन कारवाई
केलेली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी केलेल्या कारवाईचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ,
(३) ससींिुिग
ु श जजल््यातील ववववि ्ागामध्ये सुरु असलेल्या अनधिकृत वाळु उपसावर कडक
कारवाई करण्यासाठी कोणता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत आहे ?

वव.स. १५ (11)
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) : (१) व (२) मालवण तालुक्यात वाळूची अवैि वाहतक
ु

होत असल्याचे ननिर्शनास आल्याने तहससलिार मालवण याींनी दिनाींक १२/११/२०१४ रोजी मौजे
हडी, ता.मालवण येथे वाळू/रे तीची अवैि उत्खनन करणा-या ४ बो्ीवर कारवाई केली. तसेच
मौजे िे वली, आींबेरी, मसुिे व िामापूर ता. मालवण येथील ७२ रेम्प ननकामी करण्यात आले.

(३) वाळू/रे तीची अवैि उत्खनन/वाहतुक होऊ नये याकतरता तहससलिार कायाशलयाकडून
मींडळस्तरावर ्रारी पथकाींची ननयुक्ती करुन कारवाई करण्यात येत आहे .
___________

मुांबई शहरातील माझगाांव, लालबाग, मशवडी, मादहम, लोअर परळ, प्रभादे वी, दादर अशा ववववध
दठिाणी जुन्या इमारतीांच्या जागी मांडळानेच नव्या इमारती उभारयाचा ननणमय

(१७)

१५३० (२३-१२-२०१४).

श्री. सांजय साविारे (भुसावळ) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमामण

(१) मींब
ु ई र्हरातील माझगाींव, लालबाग, सर्वडी, मादहम, लोअर परळ, प्र्ािे वी, िािर अर्ा

ववववि दठकाणी जुन्या इमारतीींच्या जागी मींडळानेच नव्या इमारती उ्ारण्याचा ननणशय म्हाडा
प्राधिकरणाने घेतला, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, प्राधिकरणाने घेतलेल्या ननणशयाींची अींमलबजावणी केव्हा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (११-०५-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे . महाराषरस् गह
ृ ननमाशण व षण ेत्रववकास
प्राधिकरणाने सींपादित केलेलया उपकरप्राप्त इमारती व त्याखालील ्ुखींडाींच्या पुनववशकासासींबि
ीं ी
िोरण ठारववण्यासींि्ाशत घेतलेल्या दि. २४ ऑक््ोबर, २०१३ च्या म्हाडा प्राधिकरणाच्या
बैठकीतील ठरावानुसार अर्ा २१ योजना महाराषरस् गह
ृ ननमाशण षण ेत्रववकास प्राधिकरणाद्वारे

राबववण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे . यात लोअर परे ल, माझगाींव, सर्वडी, मादहम,
प्र्ािे वी, िािर येथील मालमत्ताींचा समावेर् आहे .
(२) चौकर्ीचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) ठरावाच्या अनुषींगाने म्हाडाने सींपादित केलेलया २१ मालमत्ताींच्या पुनववशकासाींकरीता
आर्यपत्र (LOI) िे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १५ (12)
जात पडताळणी िायामलयामध्ये जात पडताळणीिरीता
आलेल्या अजाांवर िायमवाही होत नसल्याबाबत
(१८)

१६४२ (२२-१२-२०१४).

डॉ. सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय सामा्जि

न्याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातूर जजल््याच्या जात पडताळणी कायाशलयात ग्रामपींचायत ननवडणुकीसाठी जात
पडताळणीसाठी िाखल केलेले प्रमाणपत्र अद्याप पयंत पडताळणी करुन समळाली नसल्याची
तसेच ग़त िोन वषाशपासन
ू र्ेकडो प्रस्ताव जात पडताळणीसाठी प्रलींबबत असल्याचे सन २०१२१३ या वषाशत ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मागासवगीय समाजातील जातीचे प्रमाणपत्र वैि करण्यासाठी सहा मदहने ते
एक वषाशचा कालाविी लागत असल्यामुळे मागासवगीय समाजाने जजल््याधिकारी याींच्याकडे
तक्रार केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकर्ीनस
ु ार सिर जातपडताळणी कायाशलयात अनेक प्रस्ताव िोन वषाशपासन
ू

प्रलींबबत असल्याची कारणे काय आहे त, त्यानुषींगाने उक्त प्रमाणपत्र ताबडतोब समळण्याबाबत
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१५-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
वव्ागीय

जात

पडताळणी

ससमती

क्र.२

लातूर

ससमतीकडे

लातूर

जजल््यातील

ग्रामपींचायत ननवडणूकीसाठी जात पडताळणी ससमतीकडे एकूण ११९९ इतके प्रस्ताव प्राप्त
झाले असन
ू ११९९ प्रस्ताव ननकाली काढण्यात आलेले आहे त.
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
म्हाडाने उपिरप्रात इमारतीच्या पुनवम विास आ ण त्यातून ममळालेल्या अनततरक्त घराांची
मादहती उपलब्ध िरुन द्यावी असे स्पष्ट्ट आदे श राज्य मादहती आयुक्ताांनी ददल्याबाबत

(१९)

१६९८ (२३-१२-२०१४).

श्री. बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी

(१) म्हाडाने उपकर प्राप्त इमारतीच्या पुनवश वकास आ ण त्यातून समळालेल्या अनततरक्त घराींची
मादहती उपलब्ि करुन द्यावी असे स्पष् आिे र् राज्य मादहती आयक्
ु ताींनी दिले असताना
म्हाडा प्रर्ासन मागील िोन मदहन्यापासून िल
श करीत असल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१४
ु षण 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्ासनाने याची सववस्तर चौकर्ी केली आहे काय, असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश
काय आहे त व त्याअनुषींगाने म्हाडाकडून होत असलेल्या िल
ु क्षश षण तपणाबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) राज्य मादहती आयुक्त याींचेकडे दि. ३०.०७.२०१४
रोजी झालेल्या सन
ु ावणीमध्ये अजशिाराने अपेक्षषण त केलेली मादहती त्याींस एक मदहन्याींच्या आत
उपलब्ि करुन िे ण्यबाबतचे आिे र् राज्य मादहती आयुक्त याींचेद्वारे मुखय अधिकारी, मुींबई

इमारत िरु
ु स्ती व पन
ु रश चना मींडळ याींना िे ण्यात आले. सिर आिे र्ाच्या अनुषींगाने मुींबई
इमारत िरु
ु स्ती व पुनरश चना मींडळाने दिनाींक २६.०८.२०१४, १९.११.२०१४ व दिनाींक २४.१२.२०१४
च्या पत्रान्वये सवश आवश्यक मादहती अजशिारास उपलब्ि करुन दिलेली आहे.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राजीव गाांधी ग्रामीण ननवारा योजनेअांतगमत प्रात झालेला सम
ु ारे
२८ िोटी रुपयाांचा ननधी राज्य शासनाला वगम िेल्याबाबत

(२०)

१९०३ (२२-१२-२०१४).

श्री. ववलास तरे (बोईसर), श्री. दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय गह
ृ ननमामण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१२-२०१३-१४ या २ वषाशकरीता ठाणे जजल्हापतरषिे ला राजीव गाींिी ग्रामीण ननवारा
योजनेअत
ीं गशत एकूण तकती ननिी प्राप्त झाला,

(२) सिरहू प्राप्त झालेल्या ननिीतून ठाणे आ ण पालघर जजल््यातील एकूण तकती ला्ाथनना
घरकूल योजनेचा र्ायिा समळाला,
(३) ठाणे जजल्हा पतरषिे ला सिरहू योजनेंतगशत प्राप्त झालेल्या सम
ु ारे २८ को्ी रुपयाींचा ननिी
पुन्हा राज्य र्ासनाकडे वगश करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गरजू ला्ाथनना या योजनेतून घरकूले न िे ता २८ को्ीींना ननिी परत
र्ासनाकडे वगश करण्याची सवशसािारण कारणे काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (१४-०५-२०१५) : (१) सन २०१२-२०१३-१४ या २ वषाशकरीता प्रकल्प सींचालक,
जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा, जजल्हा पतरषि ठाणे याींना राजीव गाींिी ग्रामीण ननवारा
योजनेअत
ीं गशत एकूण रु.३२९९.८७ लषण  इतका ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे.

(२) सिर ननिीमिन
ू ठाणे जजल््यात १८ व पालघर जजल््यात ७२६ अश्या एकूण ७४४
ला्ार्थयांना घरकुल योजनेचा ला् िे ण्यात आलेला आहे .
(३) होय, खरे आहे .

(४) घरकुलाचा ला् िे ण्यासाठी प्रतीषण ा यािीत ला्ाथी सर्ल्लक नसल्याने ठाणे जजल्हा
पतरषिे कडे सर्ल्लक असलेला ननिी व त्यावरील जमा व्याज समळून एकूण रु.२९,१०,३१,१७०/ननिी र्ासनास परत करण्यात आला आहे.

___________
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ठाणे ्जल्हा पतरषदे स रमाई आवास योजनेअांतगमत शासनािडून प्रात झालेल्या ननधी सांदभामत

(२१) १९१४ (२२-१२-२०१४). श्री. ववलास तरे (बोईसर), श्री. दहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. क्षक्षतीज

ठािूर (नालासोपारा) : सन्माननीय सामा्जि न्याय मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) ग्रासमण व र्हरी ्ागातील अनस
ु ुधचत जातीच्या लोकाींचे राहणीमान उीं चावे यासाठी त्याींना
घर बाींिण्यासाठी र्ासनाकडून रमाई अवास घरकुल योजनेंतगशत ननिी िे ण्यात येणार, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू योजनेंनुसार र्ासनाकडून ठाणे जजल्हा पतरषिे कडे सन २०१२-२०१३,
२०१३-२०१४ तसेच सन २०१४-२०१५ या वषाशसाठी एकूण तकती ननिी प्राप्त झाले आहे,
(३) अस्ल्यास, प्राप्त झालेल्या ननिीतून एकूण तकती ला्ार्थयांना रमाई आवास घरकुले बाींिुन
िे ण्यात आली आहे त,

(४) तसेच, सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या २ वषाशत ठाणे जजल्हा पतरषिे ला रमाई आवास
योजनेंसाठीचा ननिीच प्राप्त झालेला नाही, हे खरे आहे काय ?
श्री. राजिुमार बडोले (१५-०५-२०१५) : (१) होय.

अनुसूधचत जातीच्या लोकाींना घरे बाींिण्यासाठी रमाई आवास योजनेंतगशत सामाजजक

न्याय वव्ागाकडून ननिी िे ण्यात येतो.

(२) रमाई आवास योजनेकरीता ठाणे जजल्हा पतरषिे कडे
सन २०१२-१३ मध्ये रु. २२७.९५ लषण .
सन २०१३-१४ मध्ये रु. ३५.०० लषण .
सन २०१४-१५ मध्ये रु. ३.०० लषण .
असा एकूण रु. २६५.९५ लषण  ननिी प्राप्त झाला आहे.

(३) एकूण ३३० ला्ार्थयांना घरकुले बाींिन
ू िे ण्यात आलेली आहे त.

(४) रमाई आवास योजनेकरीता ठाणे जजल्हा पतरषिे ला सन २०१३-१४ मध्ये रु.३५.०० लषण 
इतकी तरतूि प्राप्त आहे . तसेच सन २०१४-१५ मध्ये रु.३.०० लषण  इतकी तरतूि प्राप्त आहे .
___________

चाळीसगाव-औरां गाबाद मागामवर असलेल्या िन्न्ड घाटाची
(२२)

सांरक्षि मभांत व रस्त्याची दरु वस्थेबाबत

१९६० (२२-१२-२०१४).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चाळीसगाव-औरीं गाबाि मागाशवर असलेल्या कन्न्ड घा्ाची सींरषण क स्ींत व रस्त्याची
िरु वस्था झाल्याने वाहतक
ू ीस अडथळा ननमाशण होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठे केिाराने ननकृष् िजाशचे काम केल्याने सिर समस्या उद््ावत आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
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(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुषग
ीं ाने रस्त्याची डागडूजी करण्यासाठी र्ासन काय उपाययोजना
करणार आहे वा केली आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. घा्ातील रस्ता नागमोडी वळणाचा
असल्यामळ
ु े वाहतुकीस अडथळा ननमाशण होतो.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) NHAI मार्शत प्राप्त ननिीनुसार सावशजननक बाींिकाम वव्ागाकडून रस्त्याची डागडुजी

करुन वाहतुक सुरळीत ठे वली जात आहे . तसेच NHAI कडून सिर रस्त्याचे घा्ात
चौपिरीकरण प्रस्ताववत आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात शासिीय व सांस्थामाफमत सुरु असलेल्या आश्रमशाळाांमधील
मशक्षि व मशक्षिेतर िममचारी याांच्या वेतनासांदभामत

(२३)

२१०० (२२-१२-२०१४).

आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

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

सन्माननीय आददवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यात र्ासकीय व सींस्थामार्शत मागववल्या जाणा-या आश्रम र्ाळाींना िे ण्यात येणा-या
अनुिानाींत तसेच िोन्ही आश्रम र्ाळे तील सर्षण क व इतर कमशचा-याींच्या पगारात तर्ावत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२२-०५-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२)

आदिवासी

वव्ागाींतगशत

खाजगी

सींस्थामार्शत

चालववण्यात

येणा-या

अनि
ु ाननत

आश्रमर्ाळे तील व र्ासकीय आश्रमर्ाळे तल माध्यसमक मुखयाध्यापक, कननषठ महाववद्यालय

सर्षण क, माध्यसमक सर्षण क, प्राथसमक मुखयाध्यापक, पिवीिर प्राथसमक सर्षण क, अधिषण क
(स्त्री/पुरुष), कननषठ सलवपक, प्रयोगर्ाळा पतरचर, सर्पाई, स्वयींपाकी, कामाठी इ. सवश पिाींना

िे ण्यात येणा-या वेतनश्रेणीत कोणताही र्रक नाही. तथावप, र्ासकीय आश्रमर्ाळे तील चौकीिार
या पिाची वेतनश्रेणी ४४४०-७४४० ग्रेड पे १३००/- आहे . र्ासन ननणशय आदिवासी ववकास
वव्ाग दि.२३.१.२०१४ अन्वये अनुिाननत आश्रमर्ाळे तील पहारे करी / सुरषण ारषण काींची पिे

रु.३२००/- िरमहा इतक्या एकबत्रत मानिनावर ्रण्यात यावी असा ननणशय घेण्यात आलेला
आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १५ (16)
पोमलस िममचाऱयाांच्या आरोग्यािरीता िुटुांब िल्याणिारी योजनेबाबत
(२४)

२१३१ (१५-०१-२०१५).

श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोलीस कमशचाऱ्याींच्या आरोग्याकरीता असलेल्या आरोग्य कु्ुींब कल्याणकारी
योजनेमध्ये पोसलसाींना केवळ आपातकाल उपचार प्राप्त होतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववि्ाशतील अनेक जजल्हा केंद्राींवर या योजनेत सामील होणारे

एकही

रुग्णालयाींचा समावेर् नसल्यामुळे ला्ाथनना उपचाराकरीता नागपूरला यावे लागत आहे हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर योजनेमध्ये ्ौनतकोपचारा करीता लागणाऱ्या खचाशचा (जसे अेंजजओग्रार्ी,
स्केननींग, एम.आर.आय) समावेर् नाही आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या पोसलस कु्ुींब कल्याणकारी योजनेत जजल्हा केंद्राींवरील िवाखान्याींचा
समावेर् करण्यात येणार आहे काय,

(५) नसल्यास, त्याबाबतची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) महाराषरस् पोलीस कु्ुींब आरोग्य योजनेच्या पेनेलवर समावेर् असलेल्या हॉस्पी्ल मध्ये

िाखल झालेल्या पोलीस कमशचारी/अधिका-याींना उपचारािरम्यान या सवश सोयी आींतररुग्ण
म्हणन
ू उपलबि होतात. तथावप रुग्णालयामध्ये िाखल न होता अर्ा चाचण्या करण्याकतरता
सिरची सुवविा उपलब्ि होऊ र्कत नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

जळगाांव शहरातील महामागम क्रमाांि ६ वर अ्जांठा चौफुली ते पाळधी
पयांत हायवे साईट पट्टी नसल्यामळ
ु े अपघात होत असल्याबाबत

(२५)

२१९७

(२२-१२-२०१४).

श्री.सुरेश

(राजूमामा)

भोळे

(जळगाव

शहर) :

सन्माननीय

सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) जळगाींव र्हरातील प्रामुखयाने महामागश क्रमाींक ६ वर अजजींठा चौर्ुली ते पाळिी पयंत
अनेक अपघात होत असून सवशसािारण हायवे साई् पट्टी नसल्यामुळे सिर अपघात होत
असल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अपघात रोखण्यासाठी प्रर्ासनामार्शत कोणती कायशवाही करण्यात आली
वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५ (17)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) ्ारत सरकार राजपत्र दि.१.४.२०१३ अन्वये नागपूर-िुळे-सुरत रस्ता रा.म.क्र. ६ हा
चौपिरीकरणासाठी राषरस्ीय महामागश प्राधिकरणाकडे वगश झाला असन
अजजींठा चौर्ुली ते
ू

पाळिी पयंत लाींबीच्या त्यामध्ये समावेर् आहे. त्याअनुषींगाने साईडपट्टय
् ा मुरमाने ्रण्याचे
अींिजापत्रक प्रकल्प सींचालक औरीं गाबाि (NHAI) याींना सािर केले असून पाठपुरावा सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गडधचरोली ्जल््यातील आरमोरी शहराला नगरपतरषदे चा दजाम ममळयाबाबत
(२६)

२२१८ (२३-१२-२०१४).

श्री. िृष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) गडधचरोली जजल््यातील आरमोरी र्हराची लोकसींखया ३५ हजाराच्या जवळपास असुन
र्हराचा ्ौगोसलक ववकास ४ तक.मी. असून र्हरामध्ये नवीन वस्त्या मोयाया प्रमाणावर तयार
होत आहे त, परीं तु ग्रामपींचायत असल्यामुळे तेथील नागतरकाींना सोयी सुवविा समळत नाही, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तेथील नागतरकाींना सोयीसुवविा व इतर सुवविा समळण्याकरीता आरमोरी
र्हराला नगरपतरषिे चा िजाश समळण्याची मागणी तेथील नागतरकाींनी केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनष
ु ींगाने याबाबत र्ासनस्तरावरुन काय कायशवाही करण्यात
आली वा करण्यात येत आहे , असल्यास, सािारणत: केव्हापयंत उक्त कायशवाही पूणश होणे
अपेक्षषण त आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) गडधचरोली जजल््यातील आरमोरी
या तालक
ु ा मख
ु यालय असलेल्या दठकाणी नगरपींचायत स्थापन करण्याबाबत र्ासनाचा हे तु
असल्याबाबतची उद्घोषणा क्रमाींक एमसीओ २०१३/प्र.क्र.८४/्ाग-१/नवव१४, दिनाींक ०१.०३.२०१४
अन्वये राजपत्रात प्रससध्ि करण्यात आली आहे.
___________
उत्तर महाराष्ट्र ववद्यापीठाचे ‘िवनय्ी बदहणाबाई चौधरी’
ववद्यापीठ असे नामिरण िरयाबाबत
(२७)

२३८९ (२२-१२-२०१४).

िळवा) :

श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय उच्च व तां् मशक्षण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) उत्तर महाराषरस् ववद्यापीठाचे कवनयत्री बदहणाबाई चौिरी ववद्यापीठ असे नामकरण
करण्याबाबत ववववि मान्यवर व जनतेने सुधचत केलेल्या ववववि नावावर ववचार ववननमय
करण्यासाठी ववद्यापीठामार्शत ससमती गठीत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

वव.स. १५ (18)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ननणशय होण्याच्या ष्ष्ीने व सववस्तर चचाश करण्यासाठी
ससमतीची पुढील स्ा आयोजजत करण्याच्या सूचना ससमती अध्यषण  याींनी ववद्यापीठास दिल्या
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ससमतीच्या आतापयंत तकती बैठका घेण्यात आल्या व त्यात कोणता
ननणशय घेण्यात आला,
(४) नसल्यास, त्याची सवशसािारण कारणे काय आहे त,
(५) असल्यास, ननणशय घेण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (१४-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) ससमतीची आतापयंत एक बैठक घेण्यात आली असन
ू त्यामध्ये ववद्यापीठ नामकरण

सींि्ाशत प्राप्त झालेल्या ववववि प्रस्तावाींबाबत चचाश झाली. सिर प्रकरणी िोरणात्मक ननणशय
घेण्याच्या ष्ष्ीने सवश सिस्याींच्या उपजस्थतीत ववस्ताराने चचाश व्हावी असे बैठकीत ठरले.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वामशम ्जल््याची क्षे्ीय िायामलयातील गट-अ ते ड सांवगामतील तरक्त पदे न भरयाबाबत

(२८)

२५७७ (२२-१२-२०१४).

श्री. राजेंद्र पाटणी (िारां जा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मां्ी

(१) वासर्म जजल््याची ननसमशती होऊन १६ वषे झाली असन
जजल्हाधिकारी व त्याींच्या
ू
अधिनस्त षण ेत्रीय कायाशलयातील ग्-अ ते ड सींवगाशतील सुमारे ९५ पिे तरक्त असल्याची
मादहती नोव्हें बर, २०१४ मध्ये उघडकीस आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त पिे अद्यापही तरक्त असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्या, ही पिे तातडीने रमणरण्याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्या, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१) व (२) वासर्म जजल््यात ग्-अ मिील
उपजजल्हाधिकारी सींवगाशतील-२ तहससलिार सींवगाशतील-२ जजल्हा खननकमश अधिकारी ग्-अ चे
१ अर्ी ५ पिे व ग्-ब मिील सहायक ननयोजन अधिकारी (ननयोजन वव्ाग)-१ सहायक
ननयोजन अधिकारी (मानव ववकास समर्न) -१ नायक तहससलिार-१ प्रर्ासन अधिकारी (नगर
पासलकार) – १ पि अर्ी ४ पिे तसेच ग्-क मिील ५७ पिे व ग्-ड मिील १० पिे अर्ी
एकूण ७६ पिे तरक्त आहे त.

(३) ग् - क सींवग
श ातील कननषठ सलवपक व तलाठी याींच्या पि्रतीकतरता जजल्हाधिकारी याींनी
पतरषण ा घेऊन कननषठ सलवपक पिी ननवड झालेल्या उमेिवाराींना ननयुक्त्या िे ण्यात आलेल्या

वव.स. १५ (19)
आहे त व तलाठी पिी ननवड झालेल्या उमेिवाराींना ननयुक्ती िे ण्याची कायशवाही प्रगतीपथावर

आहे . ग् अ व ब ची तरक्त पिे ्रण्याचे अनुषींगाने र्ासन व वव्ागीय आयुक्त स्तरावर
कायशवाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(२९)

जळगाांव शहरातील पोलीस वसाहत अत्यांत मोडिळीस आल्याबाबत

२६३४ (१५-०१-२०१५).

श्री. सुरेश (राजम
ू ामा) भोळे (जळगाव शहर) :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जळगाींव र्हरातील पोलीस वसाहतील इमारती गेल्या

मोडकळीस आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

तकत्येक

वषाशपासून अत्यींत

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती उपाय योजना करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवशसािारण कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) जळगाव येथील पोलीस ननवासस्थानाींच्या िरु
ु स्तीकतरता रुपये ३.९८ को्ी इतक्या खचाशच्या

अींिाजपत्रकास मान्यता िे ण्यात आली आहे . पोलीस मुखयालय आवारातील ्ाईप-२ व ्ाईप-४
ची ननवास्थाने बाींिण्याचा प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचारािीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जालना येथील सावमजननि बाांधिाम उप ववभाग येथील रस्त्याांच्या दरु ावस्थेबाबत
(३०)

३०९४ (२२-१२-२०१४).

श्री. अजन
ुम खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सावशजननक बाींिकाम उप वव्ाग जाफ्राबाि (जज.जालना) याींचक
े डे बस आगार प्रमख
ु सुरेर्
मेहेत्रे याींना दिनाींक १७ सप््ें बर ते १ नोव्हें बर, २०१४ या काळात र्हरातील प्रमुख रस्त्याच्या
िरु
ु स्तीबाबत पत्रव्यवहार केला, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ्ें ्ूणी-जाफ्राबाि (जज.जालना) या आठ तक.मी रस्त्यावर अनेक खड्डे पडल्यामुळे
वाहनिारकाींना प्रचींड त्रास होत असन
ू अनेक अपघात होत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत उपवव्ागाच्या अींतगशत अनेक रस्ते खराब अवस्थेत असून ते
सुिारण्यासाठी अनेकवेळा नागरीकाींनी व लोकप्रनतननिी याींनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणाींची चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व

तिनुसार ननिी अ्ावी तकीं वा सींबींधित अधिकारी व कमशचाऱ्याींच्या िल
श पणामळ
ु षण 
ु े ववकासकामे
होत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, र्ासनाने या प्रकरणी काय कारवाई केली अथवा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५ (20)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) अींर्त: खरे आहे.
(३) होय.
(४) उपलब्ि ननिीनुसार कामे हाती घेण्यात येत आहे त, त्यामुळे चौकर्ीचा प्रश्न उद््ावत
नाही.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(३१)

जालना शहरातील नगरपामलिा हद्दीतील रस्त्याांची झालेली दरु ावस्था

३१०७ (२२-१२-२०१४).

श्री. अजन
ुम खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जालना र्हरातील नगरपासलकेच्या षण ेत्रात सावशजननक बाींिकाम खात्याचे प्रमुख (बायपास)
रस्त्याचे काम मींजूर आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रस्त्याच्या िरु ावस्थेमळ
ु े वाहन िारकाींना त्रास होत असन
ू अपघाताचे प्रमाण
वाढले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सावशजननक बाींिकाम वव्ाग क्र. १ व २ अधिकाऱ्याींनी सिरहू रस्त्याच्या
िरु
श केले, हे खरे आहे काय,
ु स्तीबाबत िल
ु षण 

(४) असल्यास, उक्तप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले
व तिनुसार िोषीींववरुध्ि र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) होय.
जालना वळण रस्ता (प्ररामा-१२) या रस्त्याच्या ८.०० तक.मी. लाींबीपैकी ०.०० ते ५.२००
या रस्त्याचे रुीं िीकरणाचे काम मींजूर असून ते प्रगतीत आहे . जालना वळण रस्ता (प्ररामा-२)

या ९.०० तक.मी. लाींबीच्या रस्त्यावर पडलेले खड्डे वेळोवेळी ्रुन रस्ता वाहतुकीस सुजस्र्थातीत
ठे वण्यात आला आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(३२)

जालना राजूर भोिरदन रस्त्याांची झालेली दरु ावस्था

३१२२ (२२-१२-२०१४).

श्री. अजन
ुम खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि उपक्रमाांसह) मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जालना-राजूर-्ोकरिन रस्त्याची िरु ावस्था झालेली असून रस्ता िरु
ु स्तीसाठी अनेक
आींिोलने करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

वव.स. १५ (21)
(२) असल्यास, सिरील रस्त्याचे चौपिरीकरण करण्यासाठी सवेषण ण करण्यात आले तसेच
रस्त्याच्या िरु
ु स्तीसाठी लाखो रु.खचश करुन रस्त्याची सुिारणा न होता गैरव्यवहार झाला, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व

तिनुसार सिर रस्त्याींची िरु
ु स्ती करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
रस्त्याींची िरु ावस्था झाली होती. परीं तु डाींबर समश्रीत खडनी खड्डे ्रून रस्ता सुजस्थतीत

करण्यात आला आहे .

(२) केंदद्रत मागश ननिी अींतगशत सिर रस्ता सि
ु ारणेचे काम मींजरू असन
ू काम सरु
ु करण्याची
कायशवाही प्रगती पथावर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जालना-राणीउचेगाांव-घनसावांगी राज्य रस्ता क्र.३० रस्त्याच्या दरु ावस्थेबाबत
(३३)

३१२७ (२२-१२-२०१४).

श्री. अजन
ुम खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि उपक्रम वगळून) मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जालना-राणीउीं चेगाव-घनसावींगी या राज्य रस्ता क्र. ३० रस्त्याींची अत्यींत ियनननय अवस्था
झाली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरील रस्ता चार पिरी करण्याची मागणी पतरसरातील नागरीकाींनी व
लोकप्रनतननिीींनी केली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तिनुसार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही. सिरील रस्त्याींची चौपिरीकरणाची मागणी मींडळाकडे केलेली नाही. ग् ब
अींतगशत रु. ५०.०० लषण  तकीं मतीचे काम १३ व्या ववत्त आयोगाअींतगशत माचश, २०१५ अखरे पुणश
करण्यात आलेले आहे . उवशतरत कामे मींजर असून सद्यजस्थतीत प्रगती पथावर आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १५ (22)
धचपळूण व मांडणगड तालुक्यातील (्ज.रत्नाधगरी) खाडीपट्टयामध्ये
सक्शन पांपाद्वारे वाळू उत्खनन होत असल्याबाबत

(३४)

३१६३ (२२-१२-२०१४).

श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्ी

(१) धचपळूण व मींडणगड तालक्
ु यातील (जज.रत्नाधगरी) खाडीपट्टयामध्ये म्हाप्रळ खाडी पात्रात

तसेच खाडीतकनाऱ्याींवरील काही गावाींमध्ये हातपा्ी व सक्र्न पींपाद्वारे वाळू उत्खनन
सातत्याने सुरू असल्याचे नुकतेच ननिर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये महसूल वव्ागाने काही ्ागामध्ये पापे मारून
र्ेकडो ब्रास वाळू तसेच व १५ सक्र्न पींप जप्त करण्यात आले आहे त हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास याप्रकरणी सींबींधित वाळू उत्खनन करणाऱ्यावर कोणती कारवाई करण्यात आली
वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) गौण खननजाचे अवैि उत्खनन व
वाहतक
रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या ्रारी पथकाद्वारे ननयसमत कारवाई करण्यात येते.
ू

नोव्हें बर, २०१४ मध्ये केलेल्या तपासणीमध्ये मौजे गोवळको्, ता.धचपळून येथे ८१ ब्रास

वाळूचा अवैि साठा केल्याचे आढळून आल्याने सींबींधिताींववरुध्ि िीं डात्मक कारवाई करण्यात
आलेली आहे . तसेच रायगड व रत्नाधगरी जजल््यातील ्रारी पथकाद्वारे सींयुक्ततरत्या केलेल्या
तपासणी १५ सक्र्न पींप बींि जस्थतीत आढळून आले.

तहससलिार मींडणगड याींनी केलेल्या तपासणी म्हाप्रळ खाडीतकनारी ववनापरवाना ९३ ब्रास

वाळूसाठा आढळून आल्याने, सींबींधिताींना िीं डाची नो्ीस बजावण्यात आली असन
ू , पुढील
कायशवाही सुरु आहे .

___________

जव्हार (्ज.ठाणे) येथे आददवासी मुलीांच्या वसनतगह
ृ ामध्ये ववद्याथींनी गरोदर असल्याबाबत
(३५)

३२०६ (२२-१२-२०१४).

प्श्चम) :

डॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. अस्लम शेख (मालाड

सन्माननीय आददवासी वविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जव्हार (जज.ठाणे) अींतगशत एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगशत चालववण्यात येणाऱ्या
आदिवासी मल
ु ीींच्या वस्तीगह
ृ ातील एक ववद्याथीनी गरोिर असल्याचा प्रकार दिनाींक ६
नोव्हें बर, २०१४ रोजी वा त्यासम
ु ारास ननिर्शनास आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीचे ननषकषश काय आहे त व त्यानुषींगाने या प्रकरणी िोषी असलेल्या
अधिकाऱ्याींवर कोणती कायशवाही करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप याप्रकरणी चौकर्ी पण
ु श झाली नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त व
याबाबतीच सद्य:जस्थती काय आहे ?

वव.स. १५ (23)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१४-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

मात्र दि.७.११.२०१४ रोजी िै ननक पुढारी या स्थाननक वत्ृ तपत्रात अर्ा आर्याची

बातमी प्रससध्िीस आली आहे.
(२) होय.
वत्ृ तपत्रातील

बातमीच्या

दि.१८.११.२०१४ रोजी चौकर्ी केली.
(३) वसतीगह
ृ ातील

ववद्याथीनीींपक
ै ी

अनुषींगाने

सहाय्यक

कोणत्याही

प्रकल्प

ववद्याथीनीसींबि
ीं ी

अधिकारी,
अर्ी

जव्हार

घ्ना

याींनी

घडल्याचे

चौकर्ीत ननिर्शनास आले नाही. त्यामळ
ु े कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील प्रत्येि औषध ववक्रीच्या दि
ु ानात फामाममसस्ट असयाबाबत
(३६)

३२५० (१५-०१-२०१५).

श्री. योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय अन्न आ ण

औषध प्रशासन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील प्रत्येक औषि ववक्रीच्या िक
ु ानात र्ामाशससस्् असावा व त्यानेच औषिे
ववकावीत असा र्ासनाचा ननयम आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईसह राज्याच्या ववववि ्ागातील अनेक औषिाींच्या िक
ु ानात १० वी, १२

वी नापास तसेच पात्र नसलेल्या युवकाींकडून कमी पगारात र्ामाशससस््चे काम करवुन घेतले
जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, डॉक््राींकडून सलहुन दिलेली औषिे ओळखून योग्य औषिे ग्राहकाींना िे ण,े
यासाठी कायद्यानुसार प्रसर्क्षषण त व्यजक्त (र्ामाशससस््) औषिाच्या िक
ु ानात नेमण्यात यावे
यासाठी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धगरीश बापट (२१-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
औषिे व सौंियश प्रसािने कायिा १९४० व ननयम १९४५ अींतगशत ननयम ६५ मिील
तरतुिीनुसार प्रत्येक तकरकोळ औषि ववक्री आस्थापनेत रजजस््डश र्ामाशससस्् असावा व
त्याच्या िे खरे खीखालीच वगीकृत औषिाींची ववक्री करावी अर्ी कायद्याची तरतुि आहे.
(२) हे खरे नाही.

(३) रजजस््डश र्ामाशससस््ची नेमणूक केल्यानींतरच अन्न व औषि प्रर्ासनामार्शत अजशिारास
तकरकोळ औषि ववक्री साठीचे परवाने मींजूर करण्यात येतात.तसेच औषि ननरीषण काींमार्शत
सिर औषि ववक्री आस्थापनाींच्या ननयसमत व आकजस्मत तपासण्या करण्यात येतात. या

तपासणीिरम्यान इतर तरति
ु ीींच्या अनप
ु ालनासोबत रजजस््डश र्ामाशससस््ची उपजस्थतीिे खील
क्ाषण ाने

पडताळली

जाते.

रजजस््डश

र्ामाशससस््च्या

गैरहजेरीत

औषि

ववक्री

केल्याचे

आढळल्यास सींबींधित औषि िक
ु ानाींववरुद्ध औषिे व सौंियश प्रसािने कायिा १९४० व
त्याखालील ननयमाींच्या तरतुिीनुसार उधचत करावाई करण्यात येते.
___________

वव.स. १५ (24)
पुणे महानगर पतरवहन महामांडळ (PMPML) सुरु िेलेल्या ई नतकिदटांग
(३७)

मशीन्सच्या वापराचा ठे िा एिा खाजगी िांपनीला ददला असल्याबाबत

३३७१ (२३-१२-२०१४).

श्री. लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) पण
ु े महानगर पतरवहन महामींडळ (PMPML) सरु
ु केलेल्या ई नततकद्ींग मर्ीन्सच्या
वापराचा ठे का एका खाजगी कींपनीला दिला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ई नततकद्ींग मर्ीन्सचा वापर व त्यातून समळणाऱ्या उत्पन्नाचे लेखापरीषण ण
झाले नाही व याचा कुठलाही अस्लेख ठे वण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आजवर ई नततकद्ींग मर्ीन्सचे ऑडी् झाले नसल्याने कोट्यविी रुपयाींचा
रमणष्ाचार झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यानुसार िोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) होय.
पुणे पतरवहन महामींडळाने ई-नतकी्ीींगचा ठे का बी.ओ.्ी. तत्वावर िे ण्याबाबत मे.वींर्

इन्र्ो्े क प्रा.सल. याींच्यासोबत दि.२२.३.२०१२ अन्वये करार केला होता. तथावप, प्रा मे. वींर्

इन्र्ो्े क. सल. हे सषण मपणे ववतरण व्यवस्था परु वू र्कली नसल्याने तसेच त्याींनी करारातील
अ्ी व र्तीचा ्ींग केल्यामळ
ु े ठे का रद्द करण्याबाबत पुणे पतरवहन महामींडळाने ठराव क्र.
६१,

दिनाींक १८.१०.२०१३ पातरत केला व त्यानुसार दिनाींक १४.१.२०१५ पासून मे.वींर् इन्र्ो्े क

प्र.सल. याींच्याकडून पुरववण्यात येणारी सींपूणश ई-नततकद्ींग व्यवस्था बींि करण्यात आली.

(२) व (३) ई-नतकी् मर्ीनद्वारे प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाचा अस्लेखा (समरी तरपो्श ) नुसार
लेखा पतरषण ण करण्यात आलेले आहे . त्यानस
ु ार प्रत्यषण  उत्पन्न पतरवहन महामींडळास प्राप्त
होत होते. तसेच लेखा पतरषण णाची कायशपध्िती योगय प्रकारे राबववण्यात आली होती.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
धनसावांगी (्ज.जालना) येथे गोदावरी नदीवरील वाळूचा मललाव झालेला
(३८)

नसतानाही मोयया प्रमाणात वाळू उपसा सरू
ु असल्याबाबत

३४१६ (२२-१२-२०१४).

प्श्चम) :

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री. अस्लम शेख (मालाड

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

(१) िनसावींगी (जज.जालना) येथे गोिावरी निीवरील वाळूचा सललाव झालेला नसतानाही मोयाया
प्रमाणात वाळू उपसा सरू
ु असल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१४ रोजी वा त्या िरम्यान ननिर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अवैि होत असलेला वाळू उपसा त्वरीत थाींबववण्याबाबत र्ासनाने कोणती
तातडीची कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५ (25)
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) : (१) व (२) गौण खननजाचे अवैि उत्खनन व वाहतुक
रोखण्यासाठी स्थावपत ्रारी पथकाींमार्शत् ननयसमतपणे कारवाई करण्यात येते. तहससलिार

घनसावींगी याींच्या पथकाने माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वाळूची अवैि वाहतक
ु करणा-या ९
वाहनाींवर िीं डात्मक कारवाई करुन िीं ड वसूल केला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अिोला शहरात अल्पवयीन मुलाांिडून अवैधतरत्या दारुची
ववक्री व वाहतूि िरयात येत असल्याबाबत

(३९)

३९५६ (१५-०१-२०१५).

श्री. रणधीर सावरिर (अिोला पूव)म :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) अकोला र्हरात अल्पवयीन मुलाींकरवी िारु ववक्री करणे, िारु बा्लीचे पासशल हातात िे णे,

ते प्रनतबींिात्मक असताना सुध्िा अर्ी ववक्री वा पासशल िे ण्याचा प्रकार राजरोसपणे सुरू
असल्याचे ननिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त्ा प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय ननषपन्न
झाले, चौकर्ीअींती िोषी आढळलेल्याींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) याबाबत अकोला र्हरात एकही गन्
ु हा उघडकीस
आलेला नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उमरखेड (्ज.यवतमाळ) येथील गणेशत्सवाच्या प्रसांगी िाही
(४०)

समाज िांटिाांनी गणेश मुतीची ववटां बना िेल्याबाबत

३९७७ (१५-०१-२०१५).

श्री. मदन येरावार (यवतमाळ), श्री. राजेंद्र नजरधने (उमरखेड),

श्री. सां्जवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) : सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे उमरखेड (जज.यवतमाळ) येथे दिनाींक २९/०८/२०१४ रोजी गणेर् उत्सवाच्या प्रसींगी
उमरखेड र्हरातील गणेर् समत्र मींडळाच्या समरवणुकीवर एका समाजाच्या काही समाज
कीं्काींनी िसमशक दठकाणातून िगडर्ेक करून गणेर् मुतीची वव्ीं बना केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर प्रकरणी पोलीस सर्पाई जखमी झाल्याने गणेर् ्क्ताींवर सिर
पोलीसाच्या

जबानीवरुन

पोलीस घ्नेपूवीपासूनच

गन्
ु हे

अपघातात

िाखल
जखमी

करण्यात
झाला

आले

असल्याने

आहे त,
त्याच्यावर

परीं तु

डॉ.अरूण

सिर
बींग

याींच्याकडे उपचार सुरू असताींना खोट्या जबाबावरुन गणेर् ्क्ताींवर गुन्हा िाखल केला
आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १५ (26)
(३) असल्यास, सिर घ्नेच्या दठकाणी झालेल्या जव्हडीओ र्ु्ीींग वरून मुखय आरोपीींना
अद्याप पयंत अ्क न होणे, यावरून स्थाननक नागरीकाींमध्ये पोलीस ववषयी सींरमणमाची ्ावना
ननमाशण होणे,
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी चौकर्ी केली आहे , त्यानुसार सींबींधित िोषीवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ?

(५) नसल्यास, ववलींबाचे कारण काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) उमरखेड येथे गणपती स्थापनेची समरवणूक प्रत्येक मींडळ वेगवेगळी काढत असल्याने व
समरवणूकीची वेळ ननजश्चत नसल्यामुळे दिनाींक २९ ऑगस््, २०१४ रोजी गणेर् स्थापना
समरवणक
ू ीची पोलीस स््े र्नतर्े जव्हडीओ र््
ु ीींगची व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. या

प्रकरणी मुखय आरोपीसह एकूण ३८ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे . स्थाननक
नागतरकाींमध्ये पोलीसाींववषयी सींरमणमाची ्ावना ननमाशण झाली नाही.

(४) या प्रकरणी पोलीस स््े र्न उमरखेड येथे एकूण ३ गुन्हे नोंिववण्यात आले आहेत.

(१) गु.र.क्र.२३०/२०१४, ्ा.िीं .वव. कलम १४३, १४७, १४८, १४९, २९५, ३२४, ३४१, ३३६

अन्वये गन्
ु हा नोंिववण्यात आला असन
ू एकूण १४ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

(२) गु.र.क्र. २३१/२०१४ ्ा.िीं .वव. कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३३६, ४२७ अन्वये गुन्हे

नोंिववण्यात आला असून एकूण ५ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .

(३) गु.र.क्र.३३२/२०१४ ्ा.िीं .वव. कलम १४३, १४७, १४८, १४९, ३५३, ३३२, ३३६, ३२६

अन्वये गन्
ु हा नोंिववण्यात आला असन
ू एकूण १९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे .
सवश

अ्क

आरोपीींववरुध्ि

कलम

सी.आर.पी.सी.

कलम

११०

अन्वये

प्रनतबींिक

कायशवाहीसुध्िा करण्यात आली आहे . प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे घाटां जी वनपतरक्षे् (्ज.यवतमाळ) अांतगमत रस्त्याच्या िामातील वनधधिाऱयाांिडून अवैध
पध्दतीने वक्ष
ृ तोड िरुन ववक्री िरुन िेलेला गैरव्यवहार

(४१)

३९७९ (२२-१२-२०१४).

श्री. मदन येरावार (यवतमाळ) :

सन्माननीय वने मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौजे घा्ीं जी वनपतरषण ेत्र (जज.यवतमाळ) येथील वनवव्ागाच्या मौजे इींजाळा ते येरींडगाव
रस्तावरील नसशरीसाठी रस्ता करताना मुखय वनसींरषण क कायाशलय यवतमाळ याींची परवानगी न
घेता रस्त्याचे काम करण्यात आल्याची घ्ना दिनाींक १० जल
ु ,ै २०१३ रोजी वा त्यासम
ु ारास
ननिर्शनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच, उक्त वनपतरषण ेत्रातील साखरा, कोपरा वपींप्री वतळ
ुश ातील महसूल व आदिवासी

वव्ागाच्या जसमनीवरील वनधिकाऱ्याींच्या सींगनमताने बेकायिा वषण 
ृ तोड करुन त्याींची परस्पर

वव.स. १५ (27)
ववक्री मालकी सवेमध्ये िाखवून केल्याप्रकरणी उप वनसींरषण क यवतमाळ याींचक
े डून चौकर्ी
करण्याचे आिे र् तर्रत्या पथकाला दिनाींक ०९ जुल,ै २०१३ रोजी व त्यासुमारास दिले आहे त हे
खरे आहे काय,

(३) प्रश्न क्र. १ व २ च्या अनुषग
ीं ाने र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली काय, चौकर्ीचे ननषकषश
काय आहे त व या प्रकरणी िोषी असणाऱ्याववरुध्ि कोणती कायशवाही करण्यात आली व येत
आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१५-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२), (३) व (४) उपवनसींरषण क, यवतमाळ याींनी सहायक वनसींरषण क याींना साखरा, कोपरा,
वपींपरी या वतळ
ुश ातील झालेल्या वषण 
ृ तोडीच्या अनुषींगाने चौकर्ी करण्याच्या मौखीक सूचना
दिल्या होत्या. त्यानस
ु ार तेथील तपासणी केली असता आदिवासी र्ेत सव्हे नींबर ५ येथे मौजा
कोपरा येथील आदिवासी कास्तकाराच्या र्ेतातील साग झाडे ववना परवानगीने तोडली

असल्याचे दि. २२.०६.२०१३ रोजी आढळून आले. सबब याबाबत गुन्हा नोंिवून साग नग ७०
घ.मी.२.६३५ वजनाचा माल जप्त करुन जोडमोहा डेपोवर जमा केला आहे .

साखरा व वपींपरी वतळ
ुश ातील महसूल वव्ागाच्या व आदिवासी कास्तकाराींच्या

जमीनीवर वषण 
ृ तोड झालेली नाही.

___________

वामशम ्जल््यातील तरसोड व मशरपूर जैन (ता.मालेगाांव) येथील दय्ु यम
ननबांधि िायामलयाचे इमारत बाांधिामासाठी ननधी उपलब्धतेबाबत

(४२)

४२७३ (२२-१२-२०१४).

श्री. अममत झनि (तरसोड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मां्ी

(१) वासर्म जजल््यातील तरसोड व सर्रपूर जैन (ता.मालेगाींव) येथील िय्ु यम ननबींिक
कायाशलयाच्या नववन इमारत बाींिकामाच्या प्रस्तावास गेल्या २ वषांपूवी र्ासनाने मान्यता
दिली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अद्याप पयंत या बाींिकामासाठी र्ासनामार्शत तकती ननिी उपलब्ि करून
िे ण्यात आला आहे ,
(४) नसल्यास, या प्रस्तावाचे इमारत बाींिकामासाठी ननिी उपलब्ि करून िे ण्याबाबत

र्ासन

काय कायशवाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१) होय, िय्ु यम ननबींिक, तरसोड व िय्ु यम ननबींिक,
सर्रपूर या कायाशलयाींची नवीन इमाररत बाींिकामास महसल
ू व वन वव्ाग, र्ासन ननणशय
क्र.आस्थापना-२०१२/३७५/प्र.क्र.७९/म-१, दिनाींक ३०/०६/२०१२ अन्वये प्रर्ासकीय मान्यता िे ण्यात
आलेली आहे .

वव.स. १५ (28)
(२) िय्ु यम ननबींिक, तरसोड, जज.वासर्म या कायाशलयाच्या नवीन बाींिकामाकरीता अथशसक
ीं ल्प

२०१३-२०१४ पयंत रु.२० लाखाींचा ननिी, तसेच अथशसींकल्प सन २०१४-२०१५ मध्ये रु.७५ लाख
इतका ननिी उपलब्ि करुन िे ण्यात आला आहे. िय्ु यम ननबींिक, सर्रपरू , जज.वासर्म या

कायाशलयाच्या नवीन बाींिकामाकरीता आतापयंत रु.७५ लाख इतका ननिी उपलब्ि करुन
िे ण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वामशम ्जल््यातील ्जल्हाधधिारी िायामलय व त्याचे अधधनस्त िायामलयातील
गट “अ” व “ब” सांवगामतील अधधिाऱयाांच्या तरक्त पदाांबाबत
(४३)

४२८८ (२२-१२-२०१४).

श्री. अममत झनि (तरसोड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्ी

(१) वासर्म जजल््यातील जजल्हाधिकारी कायाशलय व त्याचे अधिनस्त कायाशलयातील ग् “अ”
व “ब” सींवगाशतील अधिकाऱ्याींची मोयाया प्रमाणात पिे तरक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अप्पर जजल्हाधिकारी, उप जजल्हाधिकारी तहससलिार, नायब तहससलिार,
लेखाधिकारी, खणीकमश अधिकारी, उपअस्यींता, सींर्ोिन सहाय्यक यासारखी तरक्त पिे
्रण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतनीिीींनी दिनाींक २०.०८.२०१३ व ६.१०.२०१३ च्या िरम्यान
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तरक्त पिाींमुळे र्ासकीय यींत्रणेत व जनतेला समळण्याच्या सुवविा व प्रश्नाींचा
ननप्ारा यावर ववपरीत पतरणाम होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) वासर्म जजल््यात ग्-अ मिील
उपजजल्हाधिकारी सींवगाशतील २ तहससलिार सींवगाशतील २, जजल्हा खननकमश अधिकारी १, अर्ी
५ पिे व ग्-ब मिील सहायक ननयोजन अधिकारी (ननयोजन वव्ाग)-१ सहायक ननयोजन
अधिकारी (मानव ववकास समर्न) -१ नायब तहससलिार -१, प्रर्ासन अधिकारी (नगर

पासलका)-१ एकूण ४ अर्ी एकूण ९ पिे तरक्त आहे त. तथावप, सिर तरक्त पिाींमुळे र्ासकीय
यींत्रणेत व जनतेला समळण्याच्या सुवविा व प्रश्नाींचा ननप्ारा यावर ववपरीत पतरणाम होत आहे
अर्ी वस्तुजस्थती नाही.

(४) सिर तरक्त पिे ्रण्याबाबत र्ासन व वव्ागीय आयुक्त स्तरावर कायशवाही सुरु आहे.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १५ (29)
ननसगामच्या लहरीपणामुळे राज्यात दरवषीप्रमाणे यावषीही
सोयाबीन वपिाांचे उत्पन्न िमी झाल्याबाबत

(४४)

४३०४ (२२-१२-२०१४).

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा) :

सन्माननीय

िृषी मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात िरवषीप्रमाणे यावषीही सोयाबीन वपकाींचे उत्पन्न ननसगाशच्या लहरीपणामळ
ु े एकरी
एक जक्व्ल पेषण ासुध्िा कमी उत्पन्न झाले असल्याने र्ेतकरी धचींताग्रस्त झाला असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्या िरम्यान ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यातच कजश बाजारीपणाचे प्रमाण वाढल्याने बँकेच्या कजाशबाबत र्ासन
र्ेतकऱ्याींना सू् िे णार आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने सखोल चौकर्ी केली असल्यास र्ेतकऱ्याींना ्रीव नक
ु सान
्रपाई िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही करणार आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१४-०५-२०१५) : (१) अींर्तः खरे आहे .
(२) नोव्हें बर व ेडसेंबर, २०१४ मध्ये अवेळी पाऊस व गारपी्ीमळ
ु े बाधित झालेल्या गावातील
र्ेतक-याींच्या सहकारी पीक कजाशचे रुपाींतरण व र्ेतीर्ी ननगेडत कजाशच्या वसुलीस स्थधगती

िे ण्याबाबत र्ासन पतरपत्रक क्र.गारपी् ०११५/प्र.क्र.१०६/२-स दिनाींक ११ माचश, २०१५ अन्वये
सूचना िे ण्यात आलेल्या आहे त.

तसेच ववि्श व मराठवाडयातील परवानािारक सावकाराींकडून कजश घेतलेल्या

२.२३,१५७ र्ेतक-याींचे कजश व कजाशवरील व्याज सींबींधित सावकारास अिा करुन र्ेतक-याींना
कजशमुक्त करण्याचा ननणशय १२ माचश, २०१५ रोजी झालेल्या मींत्रीमींडळाच्या बैठकीत घेण्यात
आलेला आहे .

(३) राज्यातील एकूण ३९४३४ गावाींपैकी २३८११ गावाींची पैसेवारी ५० पैर्ापेषण ा कमी आल्याने
सिर

गावाींत

्ीं चाईसष्श्य

पतरजस्थती

जाहीर

करण्यात

आली.

बाधित

गावाींतील

र्ेती/र्ळवपकाींखालील एकूण ११२.७२ लाख हे क््र षण ेत्र बाधित झालेले आहे . केंद्र र्ासनाच्या

प्रचसलत िराप्रमाणे, जजरायत वपकाींसाठी रु. ४५००/- प्रनत हे क््र, बागायत वपकाींकरीता रु.
९०००/-प्रनत हे क््र तर, र्ळवपकाींकतरता रु. १२०००/- प्रनत हे क््र याप्रमाणे बाधित र्ेतक-याींना
मित जाहीर करण्यात आलेली आहे .
्ीं चाईसष्श्य पतरजस्थतीमुळे बाधित षण ेत्रास मित िे ण्याकतरता मेमोरें डम केंद्र र्ासनास

सािर करण्यात आलेला आहे . राज्य र्ासनाच्या राज्य आपत्ती ननवारण ननिीमिून रक्कम
रु.४००० को्ी एवढा ननिी उपलब्ि करुन िे ण्यात आलेला असून मित वा्पाची कायशवाही
महसूल यींत्रणेमार्शत सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १५ (30)
परभणी ्जल््यातील समाधान योजनेच्या असमाधानाबाबत
(४५)

४४४१ (२२-१२-२०१४).

श्री. ववजय भाांबळे (्जांतूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मां्ी

(१) जजल्हास्तरीय प्रमुख अधिकाऱ्याींची मदहन्यातून एक दिवस तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्याींनी

आठवड्यातन
एक दिवस खेड्यामध्ये मक्
ू
ु काम करुन जनसींवाि कायशक्रम तसेच त्याींच्या
समस्याींचे ननराकरण करण्याबाबतचे आिे र् जजल्हाधिकारी पर्णी याींनी सन २०१४ िरम्यान
काढले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जजल्हाधिकारी पर्णी याींच्या आिे र्ास डावलून जजल्हास्तरीय व तालक
ु ास्तरीय
अधिकाऱ्याींनी प्रत्यषण ात कृती न करता केवळ कागिोपत्री सोपस्कार पार पाडल्याने ग्रामीण
्ागातील जनतेला या योजनेचा कोणताही ला् होऊ र्कला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोणत्या अधिकाऱ्याींनी या आिे र्ाप्रमाणे अींमलबजावणी करुन जनेतच्या
समस्याींचे ननकारण केल्याबाबतची वस्तूजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) मख
ु य सधचव, महाराषरस् राज्य याींनी

दि.२०.०५.२०१४ रोजी झालेल्या जव्हडीओ कॉन्र्रन्समध्ये, जजल्हाधिकारी, मुखय कायशकारी

अधिकारी व जजल्हा पोसलस अधिषण क याींच्यासह इतर जजल्हास्तर खाते प्रमुख याींना
आपआपल्या िस
ु -या र्ुक्रवारी रात्रीचा मुक्काम करुन जनसींवाि कायशक्रम तसेच त्याींच्या
समस्याींचे ननराकरण करण्याबाबतच्या सच
ू ना दिल्या होत्या.

यानुसार जजल्हाधिकारी, पर्णी याींनी मौ.कोळे वाडी ता.पालम येथे दि.२३.५.२०१४

रोजी वरील अधिका-याींनी मुक्कामास उपजस्थत राहण्याबाबत दिनाींक २२.५.२०१४ रोजी आिे र्
दिले होते.

जजल्हाधिका-याींच्या आिे र्ानस
ु ार जजल्हा. उप वव्ाग आ ण तालुका स्तरावरील

ववववि वव्ाग /उपवव्ाग/तालुका प्रमुख आ ण स्थाननक अधिकारी मौ.कोळे वाडी ता.पालम येथे

मुक्कामी हजर होते. सिरच्या मुक्कामातग्रामस्थाींना र्ासनाच्या ववववि योजनाींची मादहती

ववववि कायाशलय प्रमुखाींकडून िे ण्यात आली व ग्रामस्थाींनी ववचारलेल्या ववववि प्रश्नाींवर,
अडचणीींवर सवश सींबींधिताींनी योग्य मागशिर्शन केले तसेच ग्रामस्थाींच्या समस्या जाणून घेऊन
त्याचे ननराकरण केले.
आहे त.

वरीलप्रमाणे पर्णी जजल््यातील ववधि तालुक्यात रात्रीचे मुक्काम घेण्यात आले

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १५ (31)
सुधागड तालुक्यातील (्ज.रायगड) शाळे तील मुली सायिलीपासून वांधचत असल्याबाबत
(४६)

५२१६ (०९-०४-२०१५).

श्री. अममत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

ननयोजन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सुिागड तालुक्यातील (जज.रायगड) र्ाळे तील मुलीींसाठी मानव ववकास कायशक्रमाींतगशत

सायकली घेण्यासाठी ननिी सर्षण णाधिकारी याींचेकडे जमा असूनसध्
ु िा काही र्ाळाींमिील मुली
सायकलीपासून वींधचत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तालुक्यात तकती मुलीींना सायकलीसाठी ननिी िे ण्यात आला व तकती
मल
ु ी सायकलीपासन
ू वींधचत आहे त,

(३) असल्यास, सायकलीपासून वधचत असलेल्या मुलीींना ननिी समळण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०५-२०१५) : (१) होय, अींर्तः खरे आहे .

(२) सन २०१४-१५ मध्ये मानव ववकास कायशक्रमाींतगशत रायगड जजल््यामिील सुिागड
तालक्
ु यातील एकूण ५५० मल
ु ीींपैकी ५३४ मल
ु ीींना सायकली परु ववण्यात आल्या आहे त. उवशरीत
१६ पैकी एका मुलीने सायकल खरे िी केली नाही. तसेच िोन ववद्याथीनीींना सायकल चालववता
येत नसल्याने व तेरा मुली सातत्याने गैरहजर असल्याने याचा ला् िे ण्यात आलेला नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात नरबळी, जादट
ू ोणा, अघोरी ववद्या या सारख्या घडत असलेल्या घटना रोखयाबाबत
(४७)

५२७४ (०६-०४-२०१५).

श्री. सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे)

(नतवसा), श्री. अममन पटे ल (मब
ांु ादे वी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी), श्री. सांतोष टारफे

(िळमनुरी), श्री. नसीम खान (चाांददवली), श्री. अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री. राहुल बोंद्रे
(धचखली), श्री. ववजय औटी (पारनेर), श्री. नरहरी झरवाळ (ददांडोरी), श्री. सांतोष दानवे

(भोिरदन), श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (मशडी), श्री. अस्लम शेख (मालाड प्श्चम), अॅड.
आमशष शेलार (वाांद्रे प्श्चम), श्री. मभमराव धोंडे (आष्ट्टी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) राज्यात नरबळी व इतर अमानुष अननष् अघोरी प्रथा तसेच जाि्
ू ोणा प्रनतबींिक व
उच्चा्न कायिा सन २०१३ मध्ये अजस्तत्वात येवन
ू ही आजही अर्ा प्रकारच्या घ्ना घडत
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ वा त्या िरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त घडत असलेल्या घ्ना रोखण्याबाबत तसेच सिर कृत्य करणा-याींवर
कठोर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) जाि्
ू ोणाववरोिी कायिा अींमलबजावणी अधिक सतक्रयतेने होण्याकतरता राज्यातील सवश
पतरषण ेत्रीय ववर्ेष पोलीस महाननरीषण क याींना सामाजजक न्याय व ववर्ेष पोलीस महाननरीषण क

याींना सामाजजक न्याय व ववर्ेष सहाय्य वव्ाग याींच्यार्ी सींपकश सािून आवश्यक असलेले
प्रसर्षण ण आयोजजत करण्याबाबत सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईसह राज्यातील तुरुांगातील सवम पोलीस ठायात सीसीटीव्ही लावयाबाबत
(४८)

५२८१ (०७-०४-२०१५).

श्री. सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे)

(नतवसा), श्री. अममन पटे ल (मब
ुां ादे वी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्री. नसीम खान
(चाांददवली),

प्रा.

वषाम

गायिवाड

(धारावी),

श्री.

त्र्यांबिराव

श्री. सां्जवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), श्री. शरददादा सोनवणे (जन्
ु नर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

मभसे

(लातूर

ग्रामीण),

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) मींब
ु ईसह राज्यातील तरु
ु ीं गातील कैद्याींच्या मत्ृ यच
ू ी सींखया दिवसे दिवस वाढत असल्याने
सवश कारागह
ृ ात व पोलीस ठाण्यात सीसी्ीव्ही लावण्याबाबत मुींबई उच्च न्यायालयाचे र्ासनास

आिे र् असतानाही सीसी्ीव्ही लावण्यात आले नसल्याचे, माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्यासुमारास ननिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर सीसी्ीव्ही लावण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१५) : (१) र्ौजिारी तर् याधचका क्र.२११०/२०१४ मध्ये मा.मुींबई

उच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रत्येक पोलीस स््े र्पनमिील प्रत्येक कॉरीडॉर, खोली व
लॉकपमध्ये रो्े ्ीींग केमे-यासह सीसी्ीव्ही लावुन त्याची एक वषाशपयंत िे ख्ाल करण्याचे
आिे र् दि.१३.०८.२०१४ रोजी दिले आहे त.

(२) व (३) पोलीस ववभागः- सिर ननणशयाची अींमलबजावणी करण्याच्या ष्ष्ीने यासींि्ाशतील
आधथशक तरति
ू ीींचा प्रस्ताव ववत्त वव्ागाकडे मान्यतेसाठी सािर केलेला आहे .

िारागह
श कारागह
ृ ववभागः- केंद्र र्ासनाच्या १३ व्या ववत्त आयोगातींगत
ृ सुरषण ा

व्यवस्थेमध्ये सुिारणा अींतगशत आतापयंत मुींबई मध्यवती कारागह
ृ ात ९८, येरवडा मध्यवती
कारागह
ृ ात ११३ व तळोजा मध्यवती कारागह
ृ ात ७४ नग सीसी्ीव्ही केमेरे बसववण्यात आले

असून, जजल्हाधिकारी याींचे ननिीमिून राज्यातील १३ कारागह
ृ ामध्ये ३३४ सीसी्ीव्ही केमेरे

बसववण्यात आले असन
ू , राज्यातील उवशतरत कारागह
ृ ात सीसी्ीव्ही केमेरे बसववण्याची कायशवाही
्प्प्या-्प्प्याने पूणश करण्यात येत आहे .

___________

वव.स. १५ (33)
राज्यात शालेय स्तरावर क्रीडा स्पधमिाांवर उपचार िरणेबाबत
(४९)

५३१७ (०९-०४-२०१५).

श्री. अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),

प्रा. ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री. राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री. सांतोष टारफे (िळमनरु ी),
श्री. अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), श्री. डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ. पतांगराव िदम (पलूस िडेगाव),

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), अॅड. यशोमती ठािूर
(सोनावणे) (नतवसा) : सन्माननीय ग्रामवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात र्ालेय स्तरावर क्रीडा स्पिाश आयोजजत केल्या जात असून यात जखमी होणाऱ्या
बाल स्पिशकाींवर उपचार होत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास ननिर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त स्पिेत जखमी झालेल्या स्पिशकाींवर येणारा औषि व िवाखान्याचा खचश
जजल्हा पतरषिे ने द्यावा, अन्यथा या स्पिाशच बींि कराव्यात अर्ी मागणी जजल्हा सिस्याींनी
केली असल्याचे ननिर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगाने याबाबत र्ासनाने पुढे कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०८-०५-२०१५) : (१) राज्यात जजल्हा पतरषिे अींतगशत झालेय स्तरावर
ववववि तक्रडा स्पिाशचे आयोजन केले जाते.

सिर तक्रडा स्पिांमध्ये जखमी झालेल्या स्पिशकाींना स्पिेच्या दठकाणी तसेच नजीकच्या
र्ासकीय रुग्णालयामध्ये िाखल करुन योग्य उपचार करुन घेतला जातो.
(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ग्रामवविास ववभागातफे मुांबईतील पांचाताराांकित हॉटे लमध्ये ्जल्हापतरषदाांच्या
मुख्याधधिा-याांची दोन पतरषद आयो्जत िरयात आल्याबाबत

(५०)

५३५९ (०६-०४-२०१५).

श्री. अममन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी),

श्री. अब्दल
ु सत्तार (मसल्लोड), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. नसीम खान

(चाांददवली), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री. हसन मश्र
ु ीफ
(िागल), श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), प्रा. ववरें द्र जगताप
(धामणगाव रे ल्वे) :

सन्माननीय ग्रामवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जजल्हापतरषिाींच्या ववववि योजनाींवर ववचारमींथन करण्यासाठी ग्रामववकास
वव्ागातर्े मुींबईतील पींचाताराींतकत

हॉ्े लमध्ये

जजल्हापतरषिाींच्या

मख
ु याधिका-याींची िोन

पतरषि आयोजजत करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये ननिर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील नतजोरीत खडखडा् असल्याचे बोलले जात असताना नाहक खचश
करण्यामागील सवशसािारण कारणे काय आहे त ?

वव.स. १५ (34)
श्रीमती पांिजा मुांडे (१९-०४-२०१५) : (१) मुखय कायशकारी अधिकारी, जजल्हा पतरषि याींची
दि.१२ व १३

जानेवारी, २०१५ या िोन दिवसाींची कायशर्ाळा सींपन्न झाली. सिर कायशर्ाळे चे

उद्घा्न मा.मींत्री, ग्रामववकास याींनी केले असन
ू मा.राज्यमींत्री, ग्रामववकास हे कायशर्ाळे चे
अध्यषण  होते.

(२) सिर कायशर्ाळे च्या आयोजनासाठी नाहक खचश झालेला नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

