अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठरावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

पण
ु े महानगरपालििेच्या हडपसर हद्दीतीि माांजरी
रस्तत्याचे िाम सांथगतीने सुरु असल्याबाबत

(१)

११५८ (२३-१२-२०१४).

श्री. योगेश टिळे िर (हडपसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पुणे महानगरपाललकेच्या हडपसर हद्दीतील माींजरी रस््याचे काही मनहन्याींपासन
सु
स
असलेले

ीं दीकरण व क्ााँक्रक््ीकरणाचे काम सींथगतीने सु

असल्याने अणासाहे म मगर

महाववद्यालयाच्या पसरसरात रस्ता अ ीं द होऊन वाहतक
ु ीला अडथळा ननमााण झाल्याची माम
माहे नोव्हें मर, २०१४ च्या पनहल्या वडवयायात ननदशनानास वली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, रस्ता ीं दीकरणाच्या कामात जलवानहनी व ववद्युत वानहनीच्या स्थलाींतरामळ
ु े व
ीं दीकरणात येणा-या खाजगी मालकीच्या जागेवरील कींु पणाच्या लतींतीमुळे हे काम अनेक

मनहन्यापाससन मींद वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, सदरहस रस््याचे काम तातडीने होयासाडश शनासनाने कोणती कायावाही केली वा
करयात येत वहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) नाही.
सदर तागात उपलब्ध असलेल्या जागेमध्ये रस््याचे ीं दीकरण व कााँक्रक््ीकरण क न
नदनाींक ३१.७.२०१४ रोजी काम पण
स ा करणेत वले वहे .
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १८ (2)

हडपसर मतदार सांघातीि िोंढवा खुदद येथीि िुल्िानगर
(२)

चौि येथे मख्
ु य रस्तत्यावर उड्डाणपि
ु बाांधण्याबाबत

११६४ (२३-१२-२०१४).

श्री. योगेश टिळे िर (हडपसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) हडपसर (जज.पुणे) कोंढवा खद
ु ा येथील लुल्लानगर चौक येथे मुख्य रस््यावर उयाडाणपुल
माींधयाची मागणी नागसरकाींकडसन गेल्या अनेक वषााापाससन होत अससन सदरहस मागणी प्रलींबमत
वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या नडकाणी उयाडाणपुल व्हावा हणसन नागसरकाींनी अनेक वेळा वींदोलने केली
वहे त, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, पुणे महानगरपाललकेने या उयाडाणपल
ु ासाडश प्रस्ताव तयार क नही अजसन पयंत
हे काम प्रलींबमत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, शनासनाने यावर काय उपययोजना केली वहे ,
(५) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) या नडकाणी उयाडाणपल
ु ाचे काम होणेसाडश लोकप्रनतननधी याींनी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केलेला
वहे .

(३) प्रस्तत
ु उयाडाणपल
ु ाकरीता सध्या उपलब्ध असलेला रस्ता हा सींरक्षण ववतागाने सन १९३५
साली अधधग्रहीत केलेला असल्याने, सींरक्षण ववतागाने सदर उयाडाणपुलाच्या कामास हरकत

घेतलेली वहे. ्या अनुषाींगाने सदर प्रकल्पाचे काम नदनाींक १४/१२/२०११ पाससन पसणप
ा णे
स्थगीत करणेत वलेले वहे.

(४) पण
ु े महानगरपाललकेतर्फे सदर प्रकल्पाचे कामासाडश प्रलसध्द केलेल्या जानहरातीनस
ु ार पात्र
मे. अतुर इींडडया प्रा.लल. याींना नदनाींक ९/११/२०११ रोजी वकाऑडार दे यात वलेली वहे .

तथावप, सींरक्षण खा्याकडसन घेयात वलेल्या हरकतीच्या अनुषाग
ीं ाने या प्रकल्पासाडश जागा

उपलब्ध होणेकरीता सधचव, सींरक्षण ववताग, नवी नदल्ली याींजकडे नदनाींक ३०/८/२०१२ व
नदनाींक १७/५/२०१३ रोजी ननवेदन सादर करणेत वलेले वहे . तसेच उपरोक्त कामासाडश

नदनाींक १८/७/२०१४ रोजी सह सधचव, सींरक्षण ववताग (JS) (C&amp; W) नवी नदल्ली येथे
झालेल्या मैडकीच्या अनुषाींगाने पण
ु े महानगरपाललकेतर्फे नदनाींक २१/७/२०१४ रोजी ना हरकत

प्रमाणपत्र (Working Permission) लमळणेमामतचा पन
ा स्ताव सादर केला वहे . सदर
ु प्र
प्रस्तावाच्या अनुषाींगाने नदनाींक १/९/२०१४ रोजी समजुतीचा करारनामा (Memorandum of
Understanding) पण
ु े सम एसरया याींजकडे सादर केलेला वहे .

(५) सदर उयाडाणपुलाचे काम सींरक्षण खा्याने अधधग्रहीत केलेल्या रस््यावर प्रस्ताववत
असल्याने, या कामासाडश ना हरकत प्रमाणपत्र (Working Permission) लमळणेमामतची
कायावाही सींरक्षण खा्याकडे प्रलींबमत अससन, सींरक्षण खा्याकडील परवानगी लमळाल्यानींतर या
प्रकल्पाचे काम हाती घेणे शनक्य वहे .

वव.स. १८ (3)
___________
राज्यात िुिुांब ननयोजनाची बबनिािा (िेप्रोस्तिोपी) शस्तत्रकिया
प्राथलमि आरोग्य िेंद्रामध्ये सरु
ु िरण्याबाबत

(३)

१५०६ (२२-१२-२०१४).

श्री. सत्यजीत पािीि-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
सावदजननि आरोग्य आणण िुिुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात शनासनाने गरज मनहलाींसाडश कु्ुींम ननयोजनाची बमन्ाका (लेप्रोस्कोपी) शनस्त्रक्रक्या

प्राथलमक वरोग्य केंद्रामध्ये व्हावी यासाडश ववश्यक इमारत व उपकरणे याींची व्यवस्था
केलेली वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, अनुतवी डॉक््र नसल्यामळ
ु े सदर शनस्त्रक्रक्या कोण्याही वरोग्य केंद्रामध्ये
होत नाही, हे खरे वहे काय,

(३) असल्यास, प्राथलमक वरोग्य केंद्रामध्ये खाजगी डॉक््राींमार्फात या शनस्त्रक्रक्या केल्या
जातात व

ग्णाींकडसन तरमसाड रक्कम वसल
स केली जाते, हे खरे वहे काय,

(४) असल्यास, सदर नडकाणी अनुतवी डॉक््र नेमयासाडश शनासनाने तातडीने कोणती
कायावाही केली वा करयात येत वहे ,

(५) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (२७-०१-२०१५) : (१) हे खरे वहे .
(२) हे खरे नाही.
प्र्येक जजल्हयात जजल्हा शनल्य धचक्रक्सक जजल्हा

ग्णालय याींच्या अध्यक्षतेखाली

जजल्हा गुणव्ता अलतवचन सलमती कायारत वहे . कु्सींम ननयोजन शनस्त्रक्रक्या करणाऱ्या
प्रलशनक्षक्षत डॉक््राींच्या सेवा उपलब्ध क न नदल्या जातात.
(३) हे खरे नाही.

केंद्र शनासनाच्या सुचनानससार कु्सींम ननयोजन योजनेंतगात शनस्त्रक्रक्या केलेल्या

मोमदला नदला जातो. ्यामुळे

ग्णाींना

ग्णाींकडसन तरमसाड रक्कम वसल
ु करयाचा प्रश्न उद््ावत

नाही.

(४) जजल्हा गुणव्ता अलतवचन सलमतीकडसन वेळोवेळी शनस्त्रक्रक्या करणाऱ्या डॉक््राींना मान्यता
नदली जाते.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अविाळी पावसामुळे झािेल्या पीि नुिसानीबाबत
(४)

२१९० (२२-१२-२०१४).

श्री. डी.एस.अटहरे (सािी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्यात ववशनेषातध धुळे जजल््यात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे, माजरी, तात, नाचणी
(साक्ी तालक्
ु यात) व ण र्फळ पीके उदा. डालळींम, ्मा्ा इ. चे मोठ्या प्रमाणात नक
ु सान झाले

वव.स. १८ (4)
वहे , हे खरे वहे काय,
(२) सदर नुकसान ग्रस्त शनेतक-याींना शनासनाने नुकसान तरपाई दे यामामत काय कायावाही
केली वहे वा करयात येत वहे ,

(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०५-२०१५) : (१) हे खरे वहे .
(२) राज्यात माहे नोव्हें मर-डडसेंमर, २०१४ या कालावधीत अवकाळी पाऊस व गारपी् यामळ
ु े

झालेल्या नक
ु सानीच्या क्षेत्रास ववशनेषा दराने मदत दे यासींदताात महससल व वन ववताग, शनासन
ननणाय क्.सीएलएस-२०१५/प्र.क्.२/म-३, नद. ४ र्फेब्रुवारी, २०१५ अन्वये प्रशनासकीय मान्यता
दे यात वलेली वहे . ववशनेषा दर :- शनेतीवपके
.१५०००/- प्रनत हे . व र्फळवपके

.१००००/- प्रनत हे ., लसींचनाखालील वपके

.२५०००/- प्रनत हे क््र.

तसेच महसल
स व वन ववताग, शनासन ननणाय क्.एससीवाय-०३/२०१५/प्र.क्.३६/म-११,

नद. २६ माचा,२०१५ अन्वये रक्कम

.८६.०९ को्ी इतका ननधी मदत वा्पासाडश उपलब्ध

क न दे यात वलेला वहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
उल्हासनगर शहरामध्ये नागरी दलित वस्तती अांतगदत ननधी उपिब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(५)

२४४९ (२३-१२-२०१४).

श्रीमती ज्योती ििानी (उल्हासनगर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) उल्हासनगर शनहरामध्ये नागरी दललत वस्ती अींतगात ननधी उपलब्ध करणे कामी प्रस्ताव
उल्हासनगर महापाललकेने शनासनाकडे पाडवला, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, शनासनाने हे काम लवकरात लवकर पुणा व्हावे या करीता कोणती पावले
उचलली वहे त,

(३) असल्यास, यातील ववलींमाची कारणे काय अहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) होय.

(२) नागरी दललत वस्ती सध
ु ारणा योजना ही जजल्हास्तरीय योजना वहे . या योजनेअींतगात
डाणे जजल्हाधधकारी याींच्याकडे सन २०१४-२५ मध्ये

. ३०, ८३,०३,३००/- इतका ननघी सुपसदा

केला वहे . उल्हासनगर महानगरपाललकेने ्याींना हाती घ्यावयाच्या कामासींदताात डाणे
जजल्हाधधकारी याींचेकडे प्रस्ताव सादर क न ननधी उपलब्ध क न घेणे ववश्यक वहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १८ (5)

पुणे महानगरपालििा गलिच्छ वस्तती सुधारणाांतगदत दे ण्यात आिेल्या सदननिेत
मोठ्या प्रमाणात िरण्यात आिेिी अनधधिृत घस
ु खोरी

(६)

२५०५ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांग्राम थोपिे (भोर), श्री. अलमन पिे ि (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे महानगरपाललका गललच्छ वस्ती सुधारणाींतगात वडार समाजातील व्यक्तीचे पुनवासन
करयाकरीता

दे यात

वलेल्या सदननकेत

मोठ्याप्रमाणात करयात

वलेली अनधधकत

घुसखोरी तातडीने ह्ववयामात मा.माजी ववधानसता सदस्य याींनी त्कालीन मा.मुख्यमींत्री
याींना माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये वा ्यासुमारास लेखी ननवेदन नदले वहे, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, वडार समाजावर वारीं वार होत असलेला अन्याय दरु क न ्याींना न्याय
लमळयामामत शनासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) वडारसमाज माींधवाींना सन १६९०-१९६१ साली सदननका दे यात वल्या हो्या. सदर
सदननका धारकाींनी ताडे थकववल्यामुळे महानगरपाललका स्थायी सलमतीच्या डरावानुसार व मा.
लघुवाद

न्यायालयाच्या

वदे शनानुसार

्याींच्या

सदननका

ताब्यात

घेयात

वल्या.

सदर

सदननकाींचे महानगरपाललकेच्या स्थायी सलमतीचे वेळोवेळीचे डरावानुसार पन
ा ा्प करयात
ु व

वले. सदर सदननका पन्
ु हा वडार समाजमाींधवाींना परत लमळयाच्या मागणीच्या अनषा
ु ींगाने
महानगरपाललकेतर्फे सन ऑक््ोंमर-नोव्हें मर २०१० मध्ये सववस्तर चौकशनी करयात वली

अससन, अनधधकत वास्तव्य करणाऱ्याींमामत महाराषर महानगरपाललका अधधननयम १९४९ चे
कलम ८०-म नुसार कायावाही करयात येत वहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे येथीि भुयारी मागद ववनावापर पडून असल्याबाबत
(७)

२५१० (२३-१२-२०१४).

श्री. सांग्राम थोपिे (भोर), श्रीमती ननमदिा गाववत (इगतपूरी), श्री.

अस्तिम शेख (मािाड प्श्चम), श्री. अलमन पिे ि (मांब
ु ादे वी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पण
ु े येथील पादचा-याींना ओलाींडता यावे हणन
स पाललका प्रशनासनाने गेल्या काही वषााात
तुयारी मागा माींधले, मात्र हे च तुयारी मागा वता वापराअतावी धुळखात पडले अससन येथे

अनधधकत पथारी व्यावसानयकाींनी ववळखा घातला असल्याचे नदनाींक ३ जुल,ै २०१४ रोजी वा
्यासुमारास ननदशनानास वले, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, यामामतची शनासनाने चौकशनी केली वहे काय,
(३) असल्यास, सदरील तुयारी मागााचा योग्य तो वापर करयामामत शनासनाने काय कायावाही
वा उपाययोजना केली वहे ,
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(४) अद्याप कोणतीच कायावाही करयात वली नसल्यास ्याची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) व (२) पुणे शनहरातील नदवसेनदवस वाढलेली वाहतुक

व मयाानदत रस््याींची ीं दी क्रकींवा ीं दीकरणास असणाऱ्या मयाादा लक्षात घेता गदीच्या रस््यावर,
सावाजननक वाहतुक व्यवस्था स्थानकाींना जोडणाऱ्या मुख्य रस््यावर माके्, कायाालये, शनाळा
तसेच

जास्त

वदा ळ

असणाऱ्या

मागांवर

पादचाऱ्याींना

सुरक्षक्षत

व

ववनासायास

रस्ते

ओलाींडयाकसरता तुयारी मागा ववकलसत करणेत वलेले वहे त. तथावप, तुयारी मागांच्या

तागातील वाहतसकीस र्फेरमदल झाल्याने या तय
ु ारी मागााचा वापर कमी झाला असल्याचे
महानगरपाललकेच्या ननदशनानास वले वहे .

(३) तुयारी मागाातसन ये-जा करणाऱ्या पादचाऱ्याींची सुरक्षक्षतता वाढववणेच्या दृष्ीने पुणे
महानगरपाललकेने काही तुयारी मागाात दक
ु ाने/गाळे प्रस्ताववत केलेले वहे त. पसरणामी सदर
तुयारी मागा स्वच्छ व सुरक्षक्षत राहणेस मदत होणार वहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
दलित पँथरचे सांस्तथापि, समाजसध
ु ारि, िवी पद्मश्री नामदे व ढसाळ
याांचे स्तमारि उभारण्याबाबत

(८)

२७६८ (१५-०१-२०१५).

श्री. सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दललत पाँथरचे सींस्थापक, समाजसुधारक, कवी पद्मश्री नामदे व ढसाळ याींचे स्मारक खेड
तालुक्यातील (जज.पुणे) पसर या ्याींच्या जन्मगावी उतारयासींदताात स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी
नदनाींक २१ नोव्हें मर, २०१४ रोजी वा ्यासम
ु ारास मा.मुख्यमींत्री याींना ननवेदन नदले, हे खरे वहे
काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानुसार सदर स्मारक उतारयाचा ननणाय शनासनाने घेतला वहे काय,
्याींचे स्व प काय वहे ,

(३) नसल्यास, ्यामामतची कारणे काय वहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१६-०५-२०१५) : (१) होय. हे खरे वहे .

(२) व (३) ग्रामीण तागात स्मारके उतारयाकसरता/द ु स्तीकरीता या ववतागाकडे कोणतेही
लेखालशनषाा उपलब्ध नाही क्रकींवा ्याकसरता ननधी उपलब्ध क न नदला जात नाही. या

ववतागाकडे ग्रामीण क्षेत्रात स्मारके उतारयास परवानी दे यासाडश/द ु स्तीसाडश ननधी उपलब्ध

क न दे याकसरता लोकप्रनतननधी/ववववध सींस्था याींच्याकडसन ववववध प्रस्ताव प्रात झाले वहे त.
्यानुषाींगाने राषरपु षा/थोर व्यक्ती याींची स्मारके उतारयामामत ववश्यक मागादशनाक त्वे

ववनहत करयाची कायावाही सामान्य प्रशनासन ववतागाकडसन करयात येत वहे . तसेच प्रात

प्रस्ताव ववचारात घेता या कसरता शनासनास मोठ्या प्रमाणात ननधीची तरतसद करावी लागेल.

स्मारकाींची दे खताल द ु स्ती, माींगल्य व पाववत्र्य राखणे, स्मारक उतारल्यामळ
ु े तववषयात

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमााण होणार नाही, स्थाननक वाद क्रकींवा जातीय तणाव वाढणार
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नाही याींची दक्षता घेणे ववश्यक वहे. स्मारके उतारणे/द ु स्ती करणे या सींदताात या
ववतागास

प्रात

ववववध

प्रस्तावाच्या

मींडळासमोर जायाचे प्रस्ताववत वहे .

अनुषाींगने

धोरणा्मक

ननणाय

घेयाकसरता

मींत्री

या अनुषाींगने ननणाय होयास काही कालावधी लागेल ्यामळ
ु े स्मारके उतारणे/द ु स्ती

करणे यामामत धोरणा्मक ननणाय घेयात वल्यानींतर स्मारकाींच्या अनुषाींगाने पुढील कायावाही
करता येईल.

___________
वपांपरी-धचांचवड महानगरपालििा हद्दीतीि ित्तिखा्याबाबत

(९)

३३७८ (२३-१२-२०१४).

श्री. िक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

वपींपरी-धचींचवड महानगरपाललका हद्दीतील क्तलखान्यास परवानगी नदल्याने येथील

लोकाींनी रस्ता व रे ल रोको केला हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, दीपावलीच्या मह
ु स ताावर गायी सारख्या जनावराींची क्तल करयाची परवानगी
हसरत लवादाने नदली होती काय, असल्यास केंव्हा नदली होती,

(३) नसल्यास, हसरत लवादाच्या मान्यतेलशनवाय क्तलखाने चालस केले असल्यास सींमधधताींवर
कोणती कायावाही केली, नसल्यास ववलींमाची सवा साधारण कारणे काय वहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे वहे .
(२) हसरत लवादाने परवानगी नदली नव्हती.
(३) हसरत लवादाने महापाललकेचा वपींपरी पुलाखालील क्तलखाना मींद केला अससन नदनाींक १८
ऑक््ोंमर, २०१३ नींतर कायमस्व पी मींद जस्थतीत वहे .

मकरी ईद ननलम्त धालमाक कारणास्तव कुरे शनी सींघ्नेव्दारे कुमाानी कसरता पयाायी

व्यवस्थापन करावे अशनी मागणी केल्यामुळे महाराषर प्रदषा
ा रवानगीने वपींपरी
ु ण मींडळाचे पुवप
सव्हे नीं. २०२, एच.ए. कींपनी शनेजारी ३ नदवसाींकसरता अशनी व्यवस्था करयात वली.
__________
तुमसर - मोहाडी तािि
ु ा (्ज.भांडारा) अांतगदत बेठेिर - बोथिी, सोरणा, बघेडा, चाांदपूर
(१०)

नागठाना, िाांगा येथीि प्रिल्पाचे खोिीिरण िरणेबाबत

३५४३ (२२-१२-२०१४).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय जिसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तुमसर तालुका (जज. तींडारा) अींतगात चाींदपसर, मघेडा, सोरणा व ण मोहाडी तालुक्याअींतगात
नागडाणा, मेडेकर - मोथली येथील तलावात गाळ मसल्याने तलावाचे खोलीकरण करणे
ववश्यक वहे, हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, सींमींधीत ववतागाने शनासनाकडे प्रस्ताव सादर केले वहे काय,
(३) सींमींधीत प्रकल्पाचे गाळ काढयामामत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करयात येत
वहे ,
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(४) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२६-०५-२०१५) : (१) अींशनतध खरे वहे .
धरण माींधल्यानींतर ्यामध्ये कालमानानस
ु ार गाळ साडणे ही नैसधगाक प्रक्रक्या वहे .

तथावप उल्ले खलेल्या प्रकल्पाींमध्ये गाळामुळे प्रकल्पाींच्या लसींचन क्षमतेवर पसरणाम झालेला
नाही.

(२) नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पण
ु े शहरातीि पीएमपीएमएि पररवहन ववभागात ७०६
(११)

धारि व १०२३ वाहिाांची पदे ररक्त असल्याबाबत

४८१९ (२३-१२-२०१४).

श्री. महे श (दादा) िाांडगे (भोसरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणे शनहरातील पीएमपीएमएल पसरवहन ववतागात ७०६ धारक व १०२३ वाहकाींची पदे
सरक्त वहे त, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर पदे सरक्त डे वयाची कारणे काय वहे त,
(३) तसेच सदर सरक्त पदे पसणा क्षमतेने तरणेमामत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा
करयात येत वहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०५-२०१५) : (१) नाही. पीएमपीएमएल मधील कायम पदावरील

चालक व वाहकाींची पदे सरक्त नससन, सदर सींक्ष्या ही मदली पदावर जानहरातीच्या माध्यमातसन
ननयुक्त करावयाच्या चालक व वाहकाींची वहे .

(२) पसरवहन महामींडळाच्या ताफ्यामध्ये नव्याने दाखल होणाऱ्या मसेस सींचलनासाडश या वाहक
व चालक मदली सेवकाींची सींख्या कमी पडणार असल्याने, जानहरात प्रलसध्द करयात वली.
तथावप, नवीन मसेसची उपलब्धता होयास कालावधी लागणार असल्याने, सींचालक मींडळाने
नदनाींक २३/७/२०१४ रोजीच्या मैडकीमध्ये तरती प्रक्रक्या स्थधगत डे वयाचा ननणाय घेतलेला
वहे .
(३) व (४) जेएनएनवरयुएम अींतगात नव्याने वजरोजी मस खरे दी प्रक्रक्या खरे दी वदे शन
ननगालमत क न सु

करयात वलेली वहे . यास्तव वाहक व चालक मदली सेवकाींची ताफ्यात

दाखल होणाऱ्या मसेससाडश ववश्यकता तासणार असल्याने ये्या सींचालक मींडळाच्या
सतेमध्ये मान्यता घेऊन चालक व वाहक सेवकाींची ननवड प्रक्रक्या सु
वहे .

___________

करयाचे ननयोजन
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राज्य सरिारच्या ववववध ववभागात िाम िरणा-या सुमारे २० िाख िमदचा-याांना माहे जुि,ै
२०१४ मध्ये जाटहर झािेिा महागाभ भत्ता अद्याप टदिेिा नसल्याबाबत

(१२)

७०६३ (०८-०४-२०१५).

श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री. राहुि जगताप
(श्रीगोंदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. हसन मश्र
ु ीफ
(िागि) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सरकारच्या ववववध ववतागात काम करयाच्या सुमारे २० लाख कमाचा-याींना माहे

जल
ु ,ै २०१४ मध्ये जानहर झालेला महागाई त्ता वद्यापयंत नदलेला नसल्याप्रकरणी कमाचारी
सींघ्नानी जानेवारी, २०१५ च्या नतस-या वडवयायामध्ये मा.वव्त मींत्री याींचेकडे मागणी
केलेली होती, हे खरे वहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त मागणीमामत शनासनाने कोणता ननणाय घेतला वहे ,

(३) तसेच राज्यातील सरकारी कमाचा-याींना दे य महागाई त्ता लवकरात लवकर दे यासींदताात
वतापयंत कोणता पाडपरु ावा केला वा करयात येत वहे ,

(४) उक्त प्रश्नी अद्याप कोणतीही कायावाही केलेली नसल्यास, ्याची सवासाधारण कारणे
काय वहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांिीवार (२५-०५-२०१५) : (१) होय.

(२) व (३) नदनाींक ७ र्फेब्रुवारी, २०१५ च्या शनासन ननणायान्वये रज्य शनासकीय कमाचा-याींच्या

महागाई त््याचा दर नदनाींक १ जुल,ै २०१४ पाससन १०० % व न १०७% करयात वलेला

वहे . सदर ७% वाढ नदनाींक १ र्फेब्रुवारी, २०१५ पाससन रोखीने दे यात वली अससन नदनाींक १
जुल,ै २०१४ ते ३१ जानेवारी, २०१५ पयंतच्या थकमाकीच्या रकमेमामत स्वतींत्रपणे वदे शन
काढयात येणार वहे त.

(४) या प्रकरणी ववलींम झालेला नाही.
___________
मांब
ु भतीि आरे दग्ु धशाळे च्या वरळी, िुिाद व गोरे गाव या तीन
डेअऱयाांची अवस्तथा अनतशय दयनीय असल्याबाबत

(१३)

७०७६ (०४-०४-२०१५).

श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री. राहुि जगताप
(श्रीगोंदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन मुश्रीफ (िागि) :
सन्माननीय दग्ु धवविास
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींम
ु ईतील वरे दग्ु धशनाळे च्या वरळी, कुलाा व गोरे गाव या तीन डेअऱ्याींची अवस्था अनतशनय

दयनीय जस्थतीत असल्याप्रकरणी कामगार सींघ्नानी मा.दग्ु धववकास मींत्री याींची नदनाींक १३
जानेवारी, २०१५ रोजी ते् घेऊन मागणी केलेली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी कामगाराींच्या मागयाींचे थोडक्यात स्व प काय वहे , व सदर
मागयाींवर कोणता ननणाय घेयात वला वहे व ्यानुसार वतापयात कोणती कारवाई केली
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वा करयात येत वहे ,
(३)

असल्यास,

सवासाधारण

उक्त

कारणे

प्रकरणी
काय

अद्याप

वहे त

कोणतीही

तसेच

वरे

कायावाही

केलेली

दग्ु धशनाळाींच्या

नसल्यास,

समस्याींवर

्याची

उपाययोजना

करयासींदताात वतापयंत कोणता पाडपुरावा केला वा करयात येत वहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०५-२०१५) : (१) कामगार सींघ्नेने ्याींच्या ववववध मागयाींमामत
मा.मींत्री

(दग्ु धववकास)

याींची

ते्

घेतली

हे

खरे

वहे .

तथावप,

सद्य:जस्थतीत

वरळी

दग्ु धशनाळे तन
स वरळी व मातदग्ु धशनाळा, कुलाा याींच्या कायाक्षेत्रामध्ये दै नींनदन ३९ हजार लल्र
दध
ु ाचे ववतरण केले जात अससन, वरे दग्ु धशनाळे तसन दै नींनदन १४ हजार लल्र दध
स ववतरीत केले

जात वहे . तसेच महन्मुींमई दध
स योजनेमध्ये वरळी येथे एनजी, लस्सी व मसाला दध
स ,

मातदग्ु धशनाळा कुलाा येथे तुपाचे उ्पादन, पॅकीींग व ववक्ी केली जाते. ्यामुळे दग्ु धशनाळे ची
अवस्था अनतशनय दयनीय जस्थतीत वहे , हे खरे नाही.

(२) लशनतल वचाची मुदतवाढ रद्द करणे, एनजीसाडश अनेक वषाे सींगमनेर येथसन येणारे दध
स
अचानक अयोग्य डरणे, कुलाा डेअरीतील क्ीम सेपरे ्र मशनीन ना-द ु स्त असल्याने कामगार
मससन असणे, पॅकीींगचा कागद नसणे, अनतसरक्त कमाचाऱ्याींना पसवव
ा त कामावर घेणे व इतर
त्सम

कमाचाऱ्याींशनी/कामगाराींशनी

सींमींधधत

मागया

करयात

वलेल्या

वहे त.

शनासनास

रॉयल््ीद्वारे प्रात होणाऱ्या महसल
स ी उ्पन्नाचे नक
ु सान होऊ नये हणन
स लशनतल वचा ला

नद.३१/०५/२०१५ पयंत ता्पुरती मुदतवाढ दे यात वलेली वहे . सींगमनेर सींघाकडसन माहे -

नोव्हें मर, डडसेंमर-२०१४ या कालावधीत पुरवडा करयात वलेल्या दध
ु ाचे ्ाँ कर अल्कोहोल
परीक्षा होकाराथी असल्यामुळे उ्पादनाकरीता वापरयात वलेले नाही. औरीं गामाद जजल्हा

सींघाकडसन अल्कोहोल नकाराथी दध
ु ाचा परु वडा होत असल्यामळ
ु े सदर दध
स एनजी उ्पादनासाडश

वापरयात येत वहे . मातदग्ु धशनाळा कुलाा येथील क्रक्म सेपरे ्रच्या द ु स्तीमामत तीन वेळा
ननववदा

मागववयात

वल्या. तथावप, ्यास

प्रनतसाद लमळालेला

नाही.

तथावप, कुलाा

दग्ु धशनाळे च्या डेअरीतील कमाचाऱ्याींकडसन वरळी दग्ु धशनाळे तील काम तसेच अन्य उपववतागाींचे
काम क न घेत असल्यामळ
ु े सदर कमाचारी मससन वहे त, यात तथ्य नाही. या दग्ु धशनाळे साडश

तप
स पॅकीींगसाडश परु वडादाराकडसन पॉलीर्फील्म उपलब्ध क न घेयात वलेली वहे. शनासनाने
मींजसर

केलेल्या

सुधारीत

वकतीमींधानुसार

अनतसरक्त

श्रेणीमध्ये ववतागाींतगात सामावन
स घेयाची कायावाही सु

डरववलेल्या

कमाचाऱ्याींना

समवेतन

अससन, अन्य अनतसरक्त कमाचाऱ्याींना

अनतसरक्त सींवगा कक्षामार्फात सामावसन घेयात येईल. कमाचाऱ्याींच्या अन्य मागयाींमामत
ननयमानस
ु ार कायावाही करयात वलेली वहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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िोल्हापूर ्जल््यात व्ही.िी.एस. (व्हे भिि रॅ किां ग लस्स्तिम)ची यांत्रणा सुरु नसल्याबाबत
(१४)

७०९५ (०७-०४-२०१५).

श्री. राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ. सु्जत लमणचेिर

(हातिणांगिे), श्री. प्रिाश आबबििर (राधानगरी) :

सन्माननीय अ्न, नागरी पुरवठा व

ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापसर जजल््यात सावाजननक ववतरण व्यवस्थेचा धान्याचा ्े पो व ण रॉकेलचा ्ाँ कर
तालुक्यातसन ननघाला की वजच गावात पोहोचेल असा ग्रामस्थाींना जाणारा सींदेशन व ण
्ाँ करवर मसववयात वलेली व्ही.्ी.एस. (व्हे ईकल रॅ क्रकींग लसजस््म) ची यींत्रणा नसल्याचे माहे
डडसेंमर, २०१४ मध्ये वा ्या सुमारास ननदशनानास वले हे, खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली वहे काय, ्यात काय वढळसन वले,
्यानुषाींगाने कोणती कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

श्री. धगरीश बापि (१३-०५-२०१५) : (१) सावाजननक ववतरण व्यवस्थेतील धान्याचा ्े पो
गोदामातन
स ननघाल्यानींतर शनासनाच्या सींकेतस्थळावर एसएमएस प्रणालीद्वारे सींमींधधत गावातील
दक्षता सलमतीच्या सदस्याींना, तलाडश, ग्रामसेवक, पोलीस पा्ील, सरपींच व इतर प्रनतजषडत
व्यक्तीींना गोदाम व्यवस्थापक/गोदामपाल याींचेकडसन SMS पाडववला जातो.

सद्यजस्थतीत कोल्हापसर जजल््यात केरोलसन घाऊक ववतरकाींच्या ्ाँ करवर मसववलेली

जी.पी.एस. यींत्रणा कायााजन्वत नाही.

(२) व (३) सावाजननक ववतरण व्यवस्थेअींतगात लशनधापबत्रकाधारकाींना ववतसरत करयात येणाऱ्या
केरोलसनची वाहतसक करणाऱ्या ्ाँ कसावर जी.पी.एस.यींत्रणा मसववयाच्या सच
स ना शनासन पसरपत्रक
नदनाींक २८ मे, २०१० अन्वये दे यात वलेल्या हो्या.

सदर यींत्रणा घाऊक केरोलसन परवानाधारकाींनी सायन्स ॲड ्े क्नॉलॉजी पाका, पुणे

याींच्यामार्फात स्वखचााने मसववली होती.

तथावप, सदर यींत्रणा पढ
ु े सुरळीत सु

राहयामामत

सायन्स ॲड ्े क्नॉलॉजी पाका, पुणे याींनी खमरदारी न घेतल्यामुळे, तसेच प्रस्तुत यींत्रणा
रामववयाकसरता घाऊक केरोलसन परवानाधारकाींनी ववश्यक ती रक्कम सायन्स ॲड

्े क्नॉलॉजी पाका, पुणे याींना अदा न केल्यामळ
ु े राज्यातील सवा जजल््यातील केरोसनन
्ाँ कसावरील जी.पी.एस. यींत्रणा सद्य:जस्थतीत कायााजन्वत नाही.

केरोलसनची वाहतसक करणाऱ्या ्ाँ कसावर जी.पी.एस. यींत्रणा मसववयासाडश येणाऱ्या

खचााच्या ववतागणीमामत केंद्र शनासनाकडसन नदनाींक १६ जल
ु ,ै २०११ च्या पत्रान्वये मागादशनान

मागववयात वले वहे . तथावप, अद्यापपयान्त केंद्र शनासनाकडसन कोणतेही अलतप्राय प्रात
झालेले नाही.

___________
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(१५)

राज्यात गॅस ग्राहिाांच्या बँि खात्यात थेि अनुदान जमा िरण्याच्या योजनेबाबत

७१०६ (०७-०४-२०१५).

श्री. राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), डॉ. स्ु जत लमणचेिर

(हातिणांगिे), श्री. प्रिाश आबबििर (राधानगरी), श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री. बाबुराव

पाचणे (लशरुर), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. राज पुरोटहत (िुिाबा), श्री. समीर िुणावार
(टहांगणघाि), श्रीमती सीमाताभ टहरे (नालशि प्श्चम), श्री. गणपतराव दे शमुख (साांगोिे), अॅड.
यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), डॉ. राहूि आहे र (चाांदवड) :
सन्माननीय अ्न, नागरी
परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) राज्यात नदनाींक १ जानेवारी, २०१५ पाससन गॅस ग्राहकाींच्या माँक खा्यात थे् अनुदान जमा
करयात येत अससन गॅस ग्राहकाींनी वधार काडामामत मनहती दे ऊनही ती ललींक झाली

नसल्याने अमरावती जजल््यातील ४,०५,१७७ गॅस धारकाींपक
ै ी १,२९,०८२ तसेच कोल्हापसर येथील

गॅस ग्राहकाींच्या खा्यावर अनद
ु ान जमा झालेले नाही व पण
ु े जजल््यातील ६४ ्क्के
नागसरकाींनी माँक खाते व ण एलपीजी क्माींक जोडला नाही, हे खरे वहे काय,

(२) तसेच पनवेल (जज.रायगड) येथील १ लाख ३२ हजार ग्राहकाींची माँकेचे खाते व ण गॅस
काडाची जोडणी पसणा झालेली नाही ्यामळ
ु े ग्राहकाींची गैरसोय होत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) तसेच राज्यात माहे डडसेंमर, २०१४ पाससन गॅस लसलेंडरची समसीडी व रॉकेलसाडश

ग्राहकाींकडसन वधार काडाची सक्ती केली वहे मात्र महससल ववतागाकडसन वधार काडा नोंदणीची
सुववधाच मींद वहे व अनुदान माँक खा्यात जमा न झाल्यामळ
ु े नागसरकाींनी तसेच ग्राहक
सींघ्नाींनी तीव्र वींदोलन केले, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, गॅस ग्राहकाींच्या माँक खा्यात तातडीने अनुदानाची रक्कम जमा होणेसींदताात व
वधार काडा नसलेल्या नागसरकाींना समसीडी व रॉकेलचा लात दे यासींदताात शनासनाने कोणती
कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(५) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. धगरीश बापि (१३-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही

ज्या गॅस ग्राहकाींनी ्याींच्या माँक खा्याची अचक
स मानहती गॅस ववतरकाकडे जमा

केली वहे अशना गॅस ग्राहकाच्या खा्यात थे् अनुदान जमा केले जात वहे . महाराषर राज्यात
लागस करयात वलेल्या थे् अनद
ु ान जमा योजनेंतगात अमरावती जजल्हयात एकसण ९१.५१%
कोल्हापुर

जजल्हयात

एकसण

८२.१०%

वण

पुणे

जजल्हयात

एकसण

८५.५९% एवढया

गॅसधारकाींच्या माँक खा्याशनी सींलग्न असलेल्याींच्या खाती ्याींना दे य असलेले थे् अनुदान
जमा करयात येते.
(२)

हे खरे नाही.
पनवेल जजल्हयात नहींदस्
ु थान पेरोललयमचे ८७% तारत पेरोललयमचे ८५ % व ण

इींडडयन ऑईलचे ८५% ग्राहकाींची माँक खाते व गॅस काडााची जोडणी पसणा झालेली वहे .
(३) हे खरे नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही. ग्राहकाींना वधार काडाालशनवाय समसीडी व रॉकेलचा लात दे यात येत
वहे .
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(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

िोल्हापूर येथे ववमानसेवा सुरु िरण्याबाबत
(१६)

७१४५ (०८-०४-२०१५).

श्री. राजेश क्षीरसागर (िोल्हापरू उत्तर), डॉ. स्ु जत लमणचेिर

(हातिणांगिे), श्री. प्रिाश आबबििर (राधानगरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापसर ववमानसेवेकसरता पयाावरण व ण सुरक्षा वनद स्व पातील ववश्यक असलेली
“ना हरकत प्रमाणपत्र” लमळसन दोन मनहने होऊनही ववमानसेवेचा प्रारीं त झालेला नाही, हे खरे
वहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापरस ववमानसेवा तातडीने सु

करयासींदताात शनासनाने कोणती कायावाही

केली वा करयात येत वहे ,

(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) कोल्हापसर येथील ववमानतळ तारतीय
ववमानप्तन

प्राधधकरणाच्या

मालकीचा

असन
स

हा

ववमानतळ

मोईंग,

एअरमस

इ्यादी

ववमानाींच्या वाहतुकीसाडश उपयुक्त नाही. ्यामळ
ु े या ववमानतळाच्या ववस्तारीकरणाचा ननणाय
शनासनस्तराव न

घेयात वला अससन ्याकसरता २२३.१६ हे

इतकी जलमन तारतीय

ववमानप्तन प्राधधकरणास हस्ताींतरीत केली वहे . ववमानतळ ववस्तारीकरणाची कायावाही
तारतीय ववमानप्तन प्राधधकरणाव्दारे करयात येत वहे. सध्या हा ववमानतळ हवाई
वाहतक
ु ीसाडश खल
ु ा असन
स अनतमह्वाच्या व्यक्तीींच्या हवाई प्रवासाकसरता ववमानतळ उपलब्ध
वहे . ्याव्दारे कोल्हापसर ववमानतळावर हवाईसेवा सु
कींपन्यासोमत चचाा सु

वहे.

करयाकसरता ववववध ववमानसेवा

___________

िोल्हापूर ्जल्हयातीि धामणी, नागनवाडी व सिदनािा या
प्रिल्पाांचे िाम ननधी अभावी प्रिांबबत असल्याबाबत

(१७)

७२२५ (०७-०४-२०१५).

(िोल्हापूर उत्तर) :

श्री. प्रिाश आबबििर (राधानगरी), श्री. राजेश क्षीरसागर

सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरस जजल्हयातील धामणी, नागनवाडी व सकानाला या प्रकल्पाींचे काम ननधी अतावी
प्रलींबमत असल्याची माम माहे जानेवारी, २०१५ च्या पनहल्या वडवडयात उघडकीस वली वहे ,
हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकल्पाचे काम ७५ ्क्के पसणा झाले वहे, हे ही खरे वहे काय, तसेच
पुनवासनाचे काम उवासरत ननधी अतावी प्रलींबमत वहे, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उवासरत कामासाडश लवकरात लवकर ननधी उपलब्ध कूनन दे यासाडश शनासन
कोणती कायावाही करणार वहे वा येत वहे ,

वव.स. १८ (14)
(४) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त तसेच ववलींम करणा-या अधधकारी व कमाचारी
याींच्यावर कडक कारवाई करयात येईल काय ?
श्री. धगरीष महाजन (२१-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
धामणी, नागनवाडी व सर्फानाला या प्रकल्पाींची कामे तससींपादन व पन
ु वासनाच्या

अडचणीमुळे प्रलींबमत वहे त.
(२) नाही.

(३) सदर प्रकल्पाींचे तस
स ींपादन व पुनवासन झाल्यानींतर राज्याच्या वथोपायाची जस्थती व मा.

राज्यपाल महोदायाींच्या ननदे शनानस
ु ार ननधी उपलब्ध क न प्रकल्पाची उवासरत कामे पुणा
करयाचे ननयोजन वहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िुळगाांव बदिापरू (ता. अांबरनाथ, ्ज. ठाणे) येथीि मटहिा
व बािवविास प्रिल्प अधधिाऱयाच्या दहशतीबाबत

(१८)

७२४१ (०७-०४-२०१५).

श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा) : सन्माननीय मटहिा व बाि िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कुळगाींव मदलापसर (ता. अींमरनाथ, जज. डाणे) येथील मनहला व मालववकास प्रकल्प

अधधकाऱ्याींची (सीडीपीओ) सरस्वती मागुल याींनी ववतागातील कमाचा-याींमध्ये दहशनत पसरवली

अससन ्याींना लाच घेताना सन २०११ मध्ये लतवींडी येथे रीं गेहाथ पकडले असताना सुध्दा पुन्हा
डाणे जजल्हयातच ननयक्
ु ती दे यात वल्याने याप्रकरणी ववतागातील कमाचा-याींनी मनहला व
मालववकास वयुक्ताींकडे माहे डडसेंमर, २०१४ मध्ये वा ्या दरयान तक्ार केली वहे , हे खरे
वहे काय,

(२) असल्यास, यामामत शनासनाने चौकशनी केली वहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीअींती सींमींधीत दोषाीवर कोणती कडोर कारवाई करयात वली वा
करयात येत वहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच कारवाई केलेली नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०५-२०१५) : (१) हे खरे वहे .

(२) होय, मनहला व माल ववकास ववतागाच्या प्रशनासकीय ननयींत्रणाखालील वयक्
ु त, एकाज्मक
मालववकास सेवा योजना, नवी मम
ुीं ई याींचे स्तरावर चौकशनी चे वदे शन दे यात वले वहे त.
(३) चौकशनी अींती चौकशनी अहवालानुसार कारवाई करयात येणार वहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १८ (15)
ठाणे ्जल््यातीि अांबरनाथ, िल्याण व मुरबाड या तािि
ु यातीि पांचायत सलमतीमध्ये
ग्रामपांचायतीमधीि सांगणि पररचािि (डािा ऑपरे िर) हे अल्पलशक्षीत असल्याबाबत

(१९)

७३०८ (०८-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डाणे जजल््यातील अींमरनाथ, कल्याण व मरु माड या तालक
ु यातील पींचायत सलमतीमध्ये

ग्रामपींचायतीमधील सींगणक पसरचालक (डा्ा ऑपरे ्र) हे अल्प लशनक्षीत असन
्याींचा
स

सींगणकाींचा कोणताही कोसा (प्रलशनक्षण) झाले नसतानाही ्याींची सींगणक पसरचालक हणसन
ननयुक्ती नदल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ वा ्यादरयान कालावधीमध्ये ननदशनानास वले, हे
खरे वहे काय,

(२) असल्यास, यामामत शनासनाने चौकशनी केली वहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीअती काय ननदशनानास वले, तद्नुसार अल्पलशनक्षीत व सींगणक कोसा

पुणा न करणाऱ्या वपल्या मजीतील सींगणक पसरचालकाींची ननयुक्ती करणाऱ्या पींचायत
सलमतीच्या सींमधधत अधधकारी ग्रामसेवक व स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या लोकप्रनतननधीवर
कोणती कडक कारवाई करयात वली वा करयात येत वहे ,
(४) नसल्यास, नदरीं गाईची कारणे कोणती ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०५-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) ई-पींचायत प्रकल्पाअींतगात ववहीत ताींबत्रक अहातेचे सींगणक पसरचालक दे याची जमामदारी
महाऑनलाईन

कींपनीची

असल्याने

सींगणक

पसरचालकाींची

ननयुक्ती

महाऑनलाईनकडसन

करयात येत.े पींचायत सलमती अधधकारी, ग्रामसेवक अथवा स्थाननक स्वराज्य सींस्थेच्या
लोकप्रनतननधीकडसन ननयुक्ती करयत येत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
लसध्दगड (ता.मुरबाड, ्ज.ठाणे) येथीि हुतात्मा ववरभाभ िोतवाि
याांच्या स्तमारिाची दद
ु द शा झाल्याबाबत
(२०)

७३१३ (०८-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री. किसन िथोरे (मरु बाड), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डाणे जजल््यातील मरु माड तालक्
ु यातील लसध्दगड येथील हुता्मा ववर ताई कोतवाल
याींच्या स्माराकरची दद
ु ा शना झाल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ वा ्यासुमारास कालावधीमध्ये
ननदशनानास वले, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, यामामत शनासनाने चौकशनी केली वहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीअींती सदर स्मारकाच्या द ु स्तीसाडश व पसरसर सुशनोलतकरणासाडश
शनासनाने कोणती कायावाही केली वहे वा करयात येत वहे ,
(४) नसल्यास, नदरीं गाईची कारणे कोणती ?

वव.स. १८ (16)
श्रीमती पांिजा मुांडे (१९-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) सदर स्मारक सींरक्षक्षत वन क्षेत्रात येत असल्याने जजल्हा पसरषादे स कायावाही करता येत
नाही.
(४) सदर स्मारक सींरक्षक्षत वन क्षेत्रात येत असल्याने सदर स्मारकाच्या द ु स्ती व पसरसर
सुशनोलतकरणामामतची कायावाही वन ववतागामार्फात होणे ववश्यक वहे .
___________

(२१)

राज्यात अनुदानीत अ्न धा्याचे वािप अपात्र िाभार्थयाांना िरण्यात आल्याबाबत
७३७५ (०७-०४-२०१५).

श्री. अजय चौधरी (लशवडी) :

सन्माननीय अ्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सन २००८-२०१३ ्या ५ वषाााच्या काळात सुमारे २१०२.७१ को्ी क्रकींमतीच्या सुमारे
४२.२३ लक्ष मे.्न अनुदानीत अन्न धान्याचे वा्प अपात्र लाताथ्यांना करयात वले, हे खरे
वहे काय,
(२)

असल्यास, ्यामुळे

उक्त

कालावधीत

सम
ु ारे

२६.६९

लाख

पात्र

दासरद्र्य

कु्ुींमे

अनुदाननत अन्नधान्याींच्या लातापाससन वींधचत रानहले वहे त तसेच लाताथ्यांना अनुदाननत
अन्न धान्य ववतसरत न होयाची कारणे काय वहे त,

(३) असल्यास, यामामत चौकशनी करयात वली वहे काय, ्यानषा
ु ींगाने लाताथ्यांना अनद
ु ाननत
अन्न धान्य ववतसरत करयामामत कोणती कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(४) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. धगरीश बापि (१३-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यात खाजगी वविासिाांनी बाांधिेल्या इमारतीमधीि सदननिाांच्या खरे दी-वविी व्यवहारात
(२२)

ग्राहिाांची आधथदि फसवणि
ू होऊ नये िायदे शीर तरतूदीचा वापर िरण्याचा ननणदय
७३८२ (०७-०४-२०१५).

श्री. अजय चौधरी (लशवडी) :

सन्माननीय अ्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

व्यवहारात

खाजगी

ग्राहकाींची

ववकासकाींनी

वधथाक

माींधलेल्या

र्फसवणक
स

होऊ

इमारतीमधील

नये

व

सदननकाींच्या

ववकासकाच्या

खरे दी-ववक्ी

मनमानीला

चाप

लावयासाडश कायदे शनीर तरतसदीचा वापर करयाचा ननणाय मानहती वैधमापन ववतागाचे
ननयींत्रण व ववशनेषा पोलीस महाननसरक्षक याींनी घेतला वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, कायदे शनीर तरतद
ु ीचे स्व प काय वहे व हया तरतसदी खाजगी खाजगी

ववकासकाींच्या प्रकल्पामरोमर हाडा व लसडकोच्या शनासकीय सींस्थाींना लागस करयात येणार
वहे काय,

(३) असल्यास, सदर कायदे शनीर तरतुदीची अींमलमजावणीची सद्यधजस्थती काय वहे ,
(४) नसल्यास, ्याची कारणे काय वहे त ?

वव.स. १८ (17)
श्री. धगरीश बापि (१३-०५-२०१५) : (१), (२), (३) व (४)
केंद्र शनासनाने अधधननयलमत केलेल्या वैधमापन शनास्त्र अधधननयम, २००९ च्या कलम
११ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार अप्रमा णत एककाींपेक्षा अन्य एककाींचा वापर करणे तसेच कलम ३०
मधील

तरतुदीनुसार

कोणतीही

वस्तस

करारापेक्षा

कमी

दे णे

अपराध

डरतो.

्यामध्ये

सदननकाींच्या खरे दी-ववक्ी व्यवहाराचा अींततााव होतो. उक्त कायदा सवांसाडश लागस वहे . या
अधधननयमाची अींमलमजावणी वैध मापन शनास्त्र ववतागामार्फात करयात येत.े
___________
मुांबभवर अांधाराचे साम्राज्य पसरु नये ्हणून अशा आणीबाणीच्या
िाळात मुांबभसाठी िोडशेडडांगचा प्रोिोिॉि तयार िरण्याबाबत

(२३)

७३८७ (०४-०४-२०१५).

श्री. अजय चौधरी (लशवडी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाद मांत्री पुढील

(१) मुींमईतील वीजननलमाती प्रकल्पात काही बमघाड झाल्यास क्रकींवा माहे न वीज वणयात
अडचण वल्यास ्या काळात सवाच मींम
ु ईवर अींधाराचे साराजाज्य पस

नये हणन
स अशना

वणीमाणीच्या काळात मुींमईसाडश लोडशनेडडींगचा प्रो्ोकॉल तयार करयाचे ननदे शन राज्य
सरकारने नक
ु तेच डडसेंमर, २०१४ मध्ये वीज ववतरण कींपन्याना नदले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, उक्त वीज ववतरण कींपन्यानी प्रों्ोकॉल तयार करयामामत काय कायावाही
केली वहे ,
(३) नसल्यास, ्याची कारणे काय वहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०५-२०१५) : (१) होय.

(२) स््े ् ग्रीड कोड ववननयम २००६ मधील तरतसदीनुसार मुींमई शनहर व उपनगरात कायारत सवा
वीज ववतरण कींपन्याींनी लोड शनेडडींग प्रो्ोकॉल तयार केला वहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(२४)

मांब
ु भतीि रॉ्बे येथीि वीज िेंद्र िोळशावर सरु
ु िरण्याबाबत

७४६२ (०४-०४-२०१५).

अॅड. आलशष शेिार (वाांद्रे प्श्चम) :

सन्माननीय ऊजाद मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींमईतील वीजमागणीचा ववचार करता रॉमे येथील वीज केंद्र तेलासारख्या महाग इींधनावर
चालणारा ५०० मेगावॅ्चा सींच क्माींक सहा हा कोळशनावर सु

करणे ववश्यक असल्याची

लशनर्फारस माहे डडसेंमर, २०१४ वा ्यादरयान उजाा ववतागाने शनासनाला केली वहे , हे खरे वहे
काय,
(२) असल्यास, मींम
ु ई शनहराचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता वप्कालीन प्रसींगी ही वीज
उपलब्ध होयासाडश हा प्रकल्प सु

करयासाडश कोणती उपाययोजना केली वा करयात येत

वहे ,

(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

वव.स. १८ (18)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१३-०५-२०१५) : (१) नाही.

(२) वप्कालीन पसरजस्थतीमध्ये या प्रकल्पाचा सींच क्.६ हा तेल व ण गॅसवर चालु क न या
सींचापासन
स वीज ननलमाती करयात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
घरगुती टहांसाचार थाांबववण्यासाठी पूणव
द ेळ सांरक्षण अधधिा-याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२५)

७४६९ (०७-०४-२०१५).

अॅड. आलशष शेिार (वाांद्रे प्श्चम), श्री. टदिीप वळसे-पािीि

(आांबेगाव), श्री. अवधत
ू तििरे (श्रीवधदन), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवा), श्री. रमेश िदम

(मोहोळ), श्री. अलमत वविासराव दे शमुख (िातूर शहर), श्री. सुरेश िाड (िजदत), श्री. हसन
मुश्रीफ (िागि), श्री. भास्तिर जाधव (गुहागर), श्री. नसीम खान (चाांटदविी), श्री. अलमन पिे ि

(मुांबादे वी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा ्हपूरी), श्री. अतुि भातखळिर (िाांटदविी पूव)द , श्री. ववजय
औिी (पारनेर), श्री. सनु नि लशांदे (वरळी), श्री. लभमराव धोंडे (आष्ट्िी) :

सन्माननीय मटहिा

व बाि िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) घरगुती नहींसाचार प्रनतमींधक कायद्यान्वये राज्यातील मनहलाींसाडश प्र्येक तालुक्यात
पसणव
ा ेळ सींरक्षण अधधकारी नेमयाची कायावाही वड वषाापाससन झाली नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा ्या दरयान ननदशनानास वले वहे , हे खरे वहे काय,

(२) तसेच, ही सवा पदे सरक्त राहयामागील सवासाधारण कारणे काय वहे त,
(३) असल्यास, राज्यतरातील सरक्त २१६ पदे तरयासाडश शनासनातर्फे कोणती कायावाही
करयात येत वहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (१२-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२)

कौ्ुींबमक

नहींसाचारापासन
स

मनहलाींचे

सींरक्षण

अधधननयम

अींतगात

तालक
ु ास्तरावरील

ववतागाींतगात कायारत माल ववकास प्रकल्प अधधकारी (ग्रालमण) याींना तसेच तहसीलदार याींना
सींरक्षण अधधकारी हणसन घोवषात क न ्याींचे मार्फात सदरचे कामकाज करयात येत होते.

(३) शनासन ननणाय क्. ममावव-२०११/प्र.क्.१७३/का७(ताग-२) नद. १४/७/२०१४ नुसार कौ्ुींबमक
नहींसाचारापासन
स मनहलाींचे सींरक्षण अधधननयम-२००५ अींतगात शनासनाने तालक
ु ा स्तरावर सींरक्षण

अधधकारी (कननषड) ग्-क या सींवगााची एकसण २१६ नवीन पदे (दोन तालुक्यामध्ये एक पद व
जेथे मोडा तालुका वहे तेथे एक सींरक्षण अधधकारी) याप्रमाणे पदे ननमााण केलेली वहे त व

्यानुसार जानहरात दे ऊन सदरची पदे सरळ सेवा तरती प्रक्रक्या रामवसन सदर पदे तरयाची
कायावाही सु

अससन ननवड यादीतील २१६ पैकी १३६ उमेदवार ननयक्
ु तीच्या नडकाणी

असन
स ही कायाालये सु

करयात वलेली वहे त.

जस झाले

शनासन ननणाय क्.ममावव-२०११/प्र.क्.१७३/का७(ताग-२) नद.२९/१/२०१५ नुसार कौ्ुींबमक

नहींसाचारापाससन मनहलाींचे सींरक्षण अधधननयम -२००५ अींतगात शनासनाने प्र्येक तालक
ु ास्तरावर
एक सींरक्षण अधधकारी (कननषड) ग्-क या नुसार उवारीत तालुक्याकसरता १४२ सींरक्षण

वव.स. १८ (19)
अधधकारी (कननषड) ग्-क पदे मींजसर केलेली वहे त ्यानुसार सदर नवीन ननमााण करयात
वलेली पदे तरयामामत कायावाही सु

वहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मािेगाव (्ज.नालशि) येथीि बीपीएि/अांत्योदय लशधापबत्रिाधारिाांना
धा्याचा व रॉिेिचा िोिा वाढवन
ू दे ण्याच्या मागणीबाबत
(२६)

७५५६ (०७-०४-२०१५).

श्री. आलसफ शेख (मािेगाांव मध्य) :

सन्माननीय अ्न,

नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालेगाव (जज.नालशनक) येथे सन २०११ च्या जनगणनेनुसार मालेगाव शनहर तागाची

लोकसींख्येच्या ४५.३४ ्क्क्याींच्या सुत्रानुसार ४८९८८७ या लोकसींख्येपैकी केवळ २२२११५ एवढया
नागसरकाींनाच

या

योजनेचा

लात

लमळणार

असन
स

या

लोकसींख्येत

मीपीएल/अीं्योदय

लशनधापबत्रकेवरील लोकसींख्येचा १०० ्क्के समावेशन करयात वला असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा ्या दरयान ननदशनानास वले वहे , हे खरे वहे काय,
(२)

असल्यास,

सध्या

मालेगाव

धान्य

ववतरण

क्षेत्रात

एकसण

१००३८०

इतके

केशनरी

लशनधापबत्रकाधारक अससन महानगरपाललका क्षेत्रात प्रनतव्यक्ती ३ लल्रप्रमाणे एकसण १३७३

के.एल.रॉकेलची ववश्यकता असन
दरमहा र्फक्त ४६८ के.एल.रॉकेल ननयतन मींजरु होत
स
असल्याने उपलब्ध साडयानुसार प्रती व्यक्ती ७००लम.ली. रॉकेलचे वा्प करयात येते नवीन
लशनधापबत्रका नदल्यानींतर ्याींचा डा्ा एन्री केल्यानींतर शनासनाकडसन धान्याचा व रॉकेलचा को्ा

वाढवसन दे यामामत दरमहा म.जजल्हापुरवडा अधधकारी याींचेकडे अहवाल पाडववयात येतो असे
असन
स ही धान्य व रॉकेलचा को्ा कमी केल्याने नागसरकाींची गैरसोय होत असल्याने सदरहस
को्ा वाढवसन लमळयामामत स्थाननक लोकप्रनतननधी यामामत शनासनाकडे पाडपुरावा करीत वहे
परीं तु शनासनाने अद्यापही उधचत कायावाही केली नाही, हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागसरकाींची होणारी गैरसोय दरस करयाकसरता शनासनाने कोणती
कायावाही केली वा करयात येत वहे ,

(४) नसल्यास, यामागील ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. धगरीश बापि (१३-०५-२०१५) : (१) राषरीय अन्न सरु क्षा अधधननयम, २०१३ मधील

तरतुदीनुसार शनहरी तागाकसरता लोकसींख्येचे ४५.३४ ्क्के एवढे प्रमाण ववचारात घेता, मालेगाव
शनहरातील मीपीएल व अीं्योदय योजनेतील सवा लाताथ्यााचा समावेशन पात्र लाताथ्यांमध्ये

करयासाडश इतर तालुक्यातील ८,३३४ एवढा लाताथी इष्ाींक मालेगाव शनहराकसरता वगा
करयात वला वहे .

(२) व (३) केंद्र शनासनाने माहे जानेवारी, २०१५ पाससन राज्याच्या केरोलसन ननयतनामध्ये कपात
केली अससन सध्या राज्याच्या मागणीच्या २८ ्क्के केरोलसनचे ननयतन केंद्र शनासनाकडसन प्रात

होत वहे . ्यानुसार उपलब्धतेच्या प्रमाणात सवा जजल््याींना केरोलसनचे ननयतन मींजसर

करयात येत वहे . केरोलसनच्या ननयतनात वाढ करयामामत केंद्र शनासनास ववनींती करयात
वलेली वहे .

वव.स. १८ (20)
राषरीय अन्न सुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगात पात्र लाताथ्यांना ननयलमतपणे

ववनहत पसरमाणानुसार अन्नधान्याचे वा्प करयात येत वहे . सदर अधधननयमाींतगात पात्र
नसलेल्या ए.पी.एल. (केशनरी) लाताथ्यांना राज्य शनासनातर्फे वधथाक तार सोसन
स सवलतीच्या
दराने अन्नधान्य ववतरीत करयाचा प्रस्ताव मा.मींबत्रमींडळासमोर ववचाराथा डे वयात येत वहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
(२७)

राज्यातीि अनाथियातीि बािगह
ृ िमदचा-याांच्या मानधनात वाढ िरण्याबाबत

७५६८ (०८-०४-२०१५).

श्री. पराग अळवणी (वविेपािे), श्रीमती मननषा चौधरी

(दटहसर), श्री. ज्ञानराज चौगुिे (उमरगा), श्री. सांतोष दानवे (भोिरदन), श्रीमती मोननिा राजळे
(शेवगाांव - पाथडी), श्री. सरदार तारालसांह (मुिुांड) :

सन्माननीय मटहिा व बाि िल्याण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनाथलयातील मालगह कमाचाऱ्याींच्या मानधनात वाढ झाली नसल्याने
लशनक्षकाींमध्ये असींतोषा पसरलेला असल्याचे ननदशनानास वले वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, एकीकडे शनासनाने तु गाींतील कैद्याींच्या दै ननक त््यात वाढ क न एका
कैद्याला नदवसाला ४५

पये त्ता दे य केला वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, तु गाींतील कैद्याींना त्ता नदला जातो पण अनाथ मालकाींचा साींताळ करणा-या
मालगह कमाचा-याींचे सु

असलेले वेडबमगारी याकडे दल
ा का करयात येत वहे ,
ु क्ष

(४) असल्यास, सदर कमाचा-याींना न्याय लमळवसन दे यामामत शनासन कोणती कायावाही करणार
वहे त ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (११-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) गह ववताग शनासन ननणाय क्.जएलई-१०१३/७२६/प्र.क्.१८५/तु ीं ग-१ नद.२० ऑगस््, २०१४

अन्वये मींद व खुले कारागहातील कुशनल मींद्याींसाडश सुधासरत मेहनताना प्रनत नदवस / प्रनत
्ास्क

. ५५/- व खुल्या वसाहतीतील कुशनल मींद्याींसाडश सध
ु ासरत मेहनताना (प्रनत नदवस /

प्रनत ्ास्क)

. ७०/- इतका अनज्ञ
ु ेय वहे .

(३) व (४) स्वयींसेवी सींस्थाींमार्फात चालववल्या जाणाऱ्या मालगहातील कमाचाऱ्याींना शनासनामार्फात
मानधन/वेतन

नदले

जात

नाही.

शनासनामार्फात

स्वयींसेवी

सींस्थाींना

नदलेल्या

सहाय्यक

अनुदानातसन कमाचाऱ्याींचा खचा तागववला जातो.

___________

पेण (्ज.रायगड) तािक्
ु यातीि हजारो एिर भातशेती नापीि होऊन पडीि झाल्याबाबत

(२८)

७६२० (०७-०४-२०१५).

(अलिबाग) :

श्री. धैयश
द ीि पािीि (पेण), श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि

सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील अनेक नडकाणी अगोदरच र्फु्लेल्या खारमींदीस्तीच्या
माींधातसन उधाणाचे खारे पाणी नदनाींक २७ डडसेंमर, २०१४ रोजी शनेतीत घस
ु ल्याने दादर, ताल,
कोप्रोली वदी नडकाणीची हजारो एकर तातशनेतीची जलमन नावपक होऊन पडीक झाली वहे हे
खरे वहे काय,

वव.स. १८ (21)
(२) असल्यास, खारमींदीस्तीची कामे करोडो

पये खचा क न दे खील व्यवस्थीत होत नसल्याने

शनेतक-याींवर ही वेळ वल्याचे शनेतकरीवगााकडसन व्यक्त केले जात वहे , हे खरे वहे काय,

(३) असल्यास, यावर कायमस्व पी पयााय शनोधन
स तातशनेती नक
ु सान होणार नाही यामामत
शनासन कोणती कायावाही करणार वहे ?

श्री. धगरीष महाजन (२५-०५-२०१५) : (१) हे अींशनतध खरे वहे.
माहे जानेवारी व र्फेब्रवारी २०१५ मध्ये झालेल्या मोठ्या उधानामळ
ु े नारवेल मेनवले

खारतम
स ी योजनेतील ताल या गावाच्या तागाला पडलेलया खाींडीची द ु स्ती उपलब्ध असलेल्या
दे खताल व द ु स्ती ननधीतसन व स्थाननक लाताथ्यांच्या सहकायााने क न लातक्षेत्र नावपक
होणार नाही, याची खमरदारी घेयात वली वहे .

तथावप, दादर, कोप्रोली या खाजगी योजना असल्यामुळे ्याींच्या द ु स्ती कामे

शनासनामार्फात केली जात नाहीत.
(२) नाही.

खारतसमी योजनेच्या दे खताल व द ु स्ती करीता उपलमध ननधीतसन दे खताल व

द ु स्तीची कामे क न क्षेत्र नापीक होनार नाही, याची दक्षता घेयात येत वहे .

(३) नामाडा अथासहाय्याींतगात योजनाींची नुतनीकरणाची कामे हाती घेऊन कमकुवत झालेलया

योजनाींचे मजमत
ु ीकरण तसेच उघायायाींची नवीन माींधकामे करयात येत वहे. तसेच नारवेल

मेनवले ही खारतसमी योजना राषरीय चक्ीवाढ वप्ती ननवारण प्रकल्पाींतगात प्रस्ताववत
करयात वलेली वहे.

___________

भ-ननववदा प्रकियेमुळे ग्रामपांचायतीांना वविास िामे िरता येत नसल्याबाबत
(२९)

७६३२ (०७-०४-२०१५).

(अलिबाग) :

श्री. धैयश
द ीि पािीि (पेण), श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात यापसवी ननदान ५ लाखापयंतची कामे सक्षम ग्रामपींचायतीना नदली जात होती परीं तस
शनासनाच्या ई-ननववदा प्रक्रक्येमुळे सक्षम ग्रामपींचायतीींना ववकास कामे करता येत नाही, हे खरे
वहे काय,

(२) असल्यास, ई-ननववदा प्रक्रक्येची मयाादा वाढवन
स शनासन सक्षम ग्रामपींचायतीींना ववकास कामे
दे याच्या दृष्ीने शनासन ननणायात मदल करयाचे धोरण स्वीकारले वहे काय ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

या ववतागाचे नद.२५/३/२०१५ च्या शनासन ननणायान्वये

उ्पन् असणा-या ग्रामपींचायतीींना
असणा-या ग्रामपींचायतीींना

. १०,००,०००/- व

.५०,०००/- पयंत वावषााक

. ५०,००१/- च्या पढ
ु े वावषााक उ्पन्न

.१५,००,०००/- पयंतच्या रक्कमेची ववकास कामे करता येतात.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १८ (22)
रायगड ्जल््यातीि राज्यमागद, इतर ्जल्हा मागद व प्र्जमा
व ग्रामीण रस्तत्याांसाठी ननधी उपिब्ध िरणेबाबत
(३०)

७६३३ (०९-०४-२०१५).

(अलिबाग) :

श्री. धैयश
द ीि पािीि (पेण), श्री. सभ
ु ाष उफद पांडडतशेठ पािीि

सन्माननीय सावदजननि बाांधिाम (सावदजननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील राज्यमागा, प्रमुख जजल्हा मागा व ग्रामीण रस्ते जजल््यात झालेल्या

अनतवष्ीमुळे व वाढ्या औद्योधगकीकरणामळ
ु े अवजड वाहनाींची वाहतुक होत असल्याने रस्ते
दळणवळणाच्या दृष्ीने नाद ु स्त झाले वहे त हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयंत शनासनाकडसन ववश्यक द ु स्ती व नुतनीकरण न झाल्याने
अपघाताच्या प्रमाणात वाढ झाली वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, यामामत शनासनाने चौकशनी केली वहे काय, चौकशनीत काय वढळसन वले व
तदनस
ु ार शनासनाकडसन रायगड जजल््यातील रस््याींच्या द ु स्तीसाडश ववशनेषा ननधी उपलब्ध
करयामामत कोणती कायावाही केली वा करयात येत वहे ?
श्री. चांद्रिाांत पािीि (१६-०५-२०१५) : (१) अींशनत: हे खरे वहे.
(२) व (३) अशनी माम नदससन वलेली नाही. रस््याच्या द ु स्तीची व नत
ु नीकरणाची कामे

शनासनाच्या ववववध योजनाींमधन
स ननधीच्या उपलब्धतेनुसार प्राधान्यक्माींनुसार हाती घेऊन पसणा
करयाचे ननयोजन वहे . रस्ते वाहतसकीस सुरळीत डे वयात वले वहे त.
___________

(३१)

अांबा नदीवरीि िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधा-याचे दरवाजे ननिामी झािे असल्याबाबत
७६३५ (०७-०४-२०१५).

श्री. धैयश
द ीि पािीि (पेण), श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि

(अलिबाग), श्री. भरतशेठ गोगाविे (महाड), श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेि), श्री. राज परु ोटहत
(िुिाबा), श्री. समीर िुणावार (टहांगणघाि), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय

जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रोहा तालुक्यातील अींमा नदीत स्थाननक कोळी माींधव मजच्छमारी व्यवसाय करीत अससन

वाकण येथे पा्मींधारे ववतागामार्फात कोल्हापरस ी पध्दतीचा मींधारा माींधला असन
स या मींधाराचे
दरवाजे ननकामी झाले असल्याने नागोडाणे खाडीकडे गोयाया पायाचा प्रवाह वाढल्याने
मच्छशच्या उ्पादनात घ् ननमााण झाली वहे , हे खरे वहे काय,
(२) असल्यास, या पसरसरात मजच्छमारी करणा-या ५० पेक्षा अधधक होडीधारकाींवर उपासमारीची
वेळ वली वहे , हे खरे वहे काय,
(३) असल्यास, शनासन खाडीमध्ये येणा-या गोयाया पायाचा ननचरा तातडीने थाींमववयाच्या
दृष्ीने कोणती उपाययोजना करणार वहे ?
श्री. धगरीष महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १८ (23)
पेण (्ज.रायगड) येथीि िराव ग्रामपांचायतीमध्ये आटदवासीांसाठी
राखीव ठे विेिा ननधी इतरत्र खचद िेल्याबाबत
(३२)

७६३६ (०७-०४-२०१५).

(अलिबाग) :

श्री. धैयश
द ीि पािीि (पेण), श्री. सभ
ु ाष उफद पांडडतशेठ पािीि

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेण (जज.रायगड) येथील ग्रप
ु ग्रामपींचायत काराव येथे ून.८५ लाख ननधी प्रात झाला, हे
खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर रकमेच्या १५ ्क्के ननधी हणजेच ून.१२ लाख ७५ हजार एका वषााात
वनदवासीसाडश खचा करणे ववश्यक असताींना ग्रामपींचायतीने खचा केला नाही, हे खरे वहे
काय,
(३) असल्यास, शनासनाने नदलेल्या ननकषााप्रमाणे खचा न करता इतर योजनाींवर ग्रामसेवकाने
मजीनुसार खचा केला वहे , हे खरे वहे काय,

(४) असल्यास, वनदवासी लाताथाना या योजनाींचा लात न झाल्याने योजनाींवर झालेल्या
पसरणामाची तरपाई सींमींधधत ग्रामसेवकाकडसन वससल करयात येणार वहे काय,

(५) असल्यास, सदर ननधीचा गैरवापर करणा-या ग्रामसेवकाींवर शनासन कोणती कायावाही
करणार वहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१६-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) नाही.
शनासन

पसरपत्रक

ग्राम

ववकास

ववताग

नदनाींक

१८

नोव्हें मर,

१९८९

अन्वये

ग्रामपींचायतीच्या एकसण उ्पन्नापैकी कमीत कमी १५ ्क्के रक्कम प्रनतवषाी मागासवगीयाींच्या

उन्न्तीसाडश, ्याींच्या सामुनहक ववकासासाडश व ्या वगाातील व्यक्तीींच्या वैयक्तीक लात होईल
अशना योजनाींवर खचा केली पाहीजे.
ग्रुप

ग्रामपींचायतीचे
पसरपत्रकानुसार

ग्रामपींचायत
सन

कराराव

२०१३-१४

उक्त

चे

रकमेच्या

येथे

.८५

एकसण

१५

लाख

उ्वपन्न

्क्के

ननधी

प्रात

.९६,०९,९०२/-

हणजे

झाला
इतके

.१४.४१.५००/-

नससन

असन
स

इतकी

सदर
वरील
रक्कम

मागासवगीयाींच्या ववकासासाडश खचा केलेली वहे . ्यामुळे ग्रामसेवकाने मजीनुसार खचा केला
अशनी वस्तुजस्थती नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुरुड तािुक्यातीि ( ्ज.रायगड) अांबोिी धरणग्रस्तताांना
२० िक्िे रक्िम अदा िरणेबाबत

(३३) ७६४१ (०७-०४-२०१५). श्री. धैयश
द ीि पािीि (पेण), श्री. सभ
ु ाष उफद पांडडतशेठ पािीि
(अलिबाग) : सन्माननीय जिसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मु ड जज.रायगड तालुक्यातील अींमोली धरणाचे काम सहा वषााापसवी पसणा झाले, हे खरे वहे
काय,

(२) असल्यास, धरण पण
स ा होवन
स सहा वषाे झाली तरी शनेतक-याींना सींपानदत केलेल्या जलमनीची २०
्क्के रक्कम अद्याप दे यात वली नाही, हे खरे वहे काय,

वव.स. १८ (24)
(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ही माम जजल्हा प्रशनासनाच्या लक्षात वणसन माहे
जानेवारी, २०१५ च्या दस
ु -या वडवयायात शनेतक-याींना रक्कम अदा करयाची मागणी केली हे
खरे वहे काय,

(४) असल्यास, याप्रकरणी जजल्हा प्रशनासनाने कोणती कायावाही केली वहे ?
श्री. धगरीष महाजन (२५-०५-२०१५) :
(१) होय.

(२) हे खरे नाही. धरणासाडश सींपादीत केलेल्या जमीनीचा पसणा मोमदला वा्प केला वहे .

(३) व (४) सींदतात, माहे जानेवारी, २०१५ च्या दस
ु -या वडवयायात अींमोली योजनेसींदताात

तससींपादन वढावा मैडक नद. १२.१.२०१५ रोजी जजल्हाधधकारी, रायगड, अललमाग याींचे दालनात
वयोजजत करयात वली होती. ्यामध्ये कालवा तस
स ींपादन प्रकरणातील २०% रक्कम अदा
करयामामत मागणी करयात वली.

कालवा तस
स ींपादनामामत उपजजल्हाधधकारी (तससींपादन), रायगड, अललमाग या कायाालयाकडसन

अींनतम ननवाडयाची कायावाही प्रगती पथावर वहे.

___________
नेरळ (ता.िजदत, ्ज.रायगड) येथीि नादरु
ु स्तत असिेल्या
शासिीय गोदामातीि धा्य खराब होत असल्याबाबत

(३४)

७६५५ (०७-०४-२०१५).

पािीि (पेण) :

श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि (अलिबाग), श्री. धैयश
द ीि

सन्माननीय अ्न, नागरी परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) नेरळ (ता कजात, जज.रायगड) येथील शनासकीय गोदाम नाद ु स्त असताना सदर
गोदामामध्ये शनासनाने हमीताव योजने अींतगात तात खरे दी क न डे वले वहे, हे खरे वहे
काय,
(२) असल्यास, गोदामा मधील र्फशनी खराम झाल्याने ्यामध्ये उीं दीर, घुशनी याींनी धान्य
डे वलेली जागा पोकळ क न सदर धान्य खाऊन ्ाकल्याने तसेच साडवसन डे वयात वलेले
तात नदवसेंनदवस खराम होत असल्याने खरे दी केलेल्या धान्यात घ् झाली वहे , हे ही खरे
वहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशनी करयात वली वहे काय, ्यानुषाींगाने होणा-या
नुकसानीस जमामदार असणा-या सींमींधधताींवर शनासनाने कोणती कारवाई केली वा करयात येत
वहे ,

(४) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त?
श्री. धगरीश बापि (१६-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

क्रकमान वधारतसत क्रकींमत खरे दी योजनेंतगात रायगड जजल्हयामध्ये हीं गाम २०१३-१४

मध्ये खरे दी केलेले धान, तहलसलदार कजात याींचेकडील सुजस्थतीत असलेल्या शनासकीय

गोदामात साडवणक
स केले जात होते. परीं तस सदर हीं गामातील खरे दी पण
स ा झाल्यानींतर उपरोक्त
गोदाम नाद ु स्त झाले. यामामत तहलसलदार कजात याींना अवगत करयात वले.

वव.स. १८ (25)
हीं गाम २०१३-१४ मध्ये खरे दी झालेल्या धानाची ई-लललावाद्वारे ववक्ी करयाची
प्रक्रक्या सु

अससन धानाची उचल न झाल्याने साडवणुकीदरयान येणारी अ् अद्याप ननजश्चत

झालेली नाही.

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रायगड ्जल््यातीि महसि
ू ववभागामाफदत धा्य साठवण्यासाठी
खाजगी गोदामे भाड्याने घेतल्याबाबत

(३५)

७६५६ (०७-०४-२०१५).

पािीि (पेण) :

श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि (अलिबाग), श्री. धैयश
द ीि

सन्माननीय अ्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील महससल ववतागामार्फात धान्य साडवयासाडश खाजगी गोदाम २.४०
प्रनत जक्वीं्ल प्रमाणे वड मनहने मुदतीसाडश तायायाने खरे दी केली होती, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, शनासनाने वड मनहने मुदतीऐवजी २ मनहने मुदत केल्याने खाजगी गोदाम

धारकाींची र्फसवणक
झाली वहे तसेच केंद्र शनासनाने डरववलेले ननकषा व राज्य शनासनाने
स
ननजश्चत केलेल्या ताडे दरात तर्फावत वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, खाजगी गोदाम धारकाींना प्रलींबमत ताडे अदा करयाच्या दृष्ीने कोणती
उपाययोजना केली वा करयात येत वहे ,
(४) असल्यास, केंद्र शनासन व राज्य शनासन यामधे तर्फावत असलेल्या र्फरकाची रक्कम
सींमींधधत गोदाम धारकाींना दे यामामत कोणती कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(५) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. धगरीश बापि (१६-०५-२०१५) : (१)

हे खरे नाही.

क्रकमान वधारतत
स क्रकींमत खरे दी योजनेंतगात माकेन्ींग र्फेडरे शनन, मींम
ु ई या अलतकताा

सींस्थेच्या अधधप्याखाली जजल्हा माकेन्ींग, रायगड, अललमाग याींचे कायाालयामार्फात रायगड

जजल्हयात धानाची खरे दी केली जाते. ्यामुळे रायगड जजल्हयात महससल ववतागामार्फात धान
खरे दी होत नसल्याने महससल ववतागामार्फात खाजगी गोदामे ताडयाने घेयात वलेली नाहीत.
तर जजल्हाधधकारी याींनी धान खरे दीसाडश शनासकीय गोदामे उपलब्ध क न नदलेली वहे त.

(२), (३), (४) व (५) हीं गाम २००९-१० पयंत सावाजननक माींधकाम ववतागाचे दरानुसार व प्र्यक्ष
धान साडवणुक कालावधीनुसार गोदाम ताडे समएजीं् सींस्थाींना अदा करयात येत होते. सन
२०१०-११, २०११-१२ व सन २०१२-१३ मध्ये केंद्र शनासनाने मींजसर केलेल्या अनुषाींधगक खचाात
प्रनत जक्वीं्ल

. २.०८ प्रमाणे र्फक्त दोन मनहन्याींचे ताडे वव्तीय सल्लागार कायाालयाकडसन

मींजरस करयात वले होते. हींगाम २०१४-१५ मध्ये
मनहन्याींकसरता ननजश्चत करयात वला वहे .

___________

. २.४० प्रनत जक्वीं्ल दर दोन

वव.स. १८ (26)
रायगड ्जल्हा भाताचे िोठार असून खररप हां गामात तयार झािेिा भात हा भात
खरे दी िेंद्र सुरु न िेल्याने शेति-याांची व्यापा-याांिडून झािेिी फसवणूि

(३६)

७६५८ (१०-०४-२०१५).

पािीि (पेण) :

श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि (अलिबाग), श्री. धैयश
द ीि

सन्माननीय अ्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यात खरीप हींगामात तयार झालेल्या
केल्याने तेथील शनेतकऱ्याींची

तातास तात खरे दी केंद्र सु

न

व्यापाऱ्याींकडसन र्फसवणसक केली जाते, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, यामामत शनासनाने चौकशनी केली वहे काय, चौकशनीत काय वढळसन वले व
तदनुसार तात

खरे दी

केंद्र सु

करयाच्यादृष्ीने

तसेच

शनेतकऱ्याींना

दे यामामत शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त व तात केंद्रे केव्हापयंत सु

नुकसान

तरपाई

होणे अपेक्षक्षत वहे ?

श्री. धगरीश बापि (२१-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.
रायगड जजल््यात वनदवासी ववकास महामींडळामार्फात २ धान खरे दी केंद्र सु

्यावर २२१०.८१ जक्वीं्ल धानाची खरे दी करयात वली वहे.

अससन

हीं गाम २०१३-१४ मध्ये रायगड जजल््यात खरे दी केलेला धान गोदामात तरडाईववना
लशनल्लक असल्याने हीं गाम २०१४-१५ मध्ये खरे दी होणाऱ्या धानाच्या साडवणसकीकसरता गोदाम
उपलब्ध झालेले नाही.

हीं गाम २०१३-१४ मध्ये तरडाईववना लशनल्लक असलेल्या धानाची ई-ननववदाद्वारा ववक्ी

करयाची कायावाही शनासनाच्या नदनाींक १६.३.२०१५ च्या शनासना ननणायानस
ु ार सु

वहे .

___________

(३७)

आधथदि वषादची मुदत ३१ माचद ऐवजी ३० जून पयांत मुदतवाढ दे णेबाबत

७६९० (०७-०४-२०१५).

पािीि (पेण) :

श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि (अलिबाग), श्री. धैयश
द ीि

सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वववधध योजनातींगत
ा कामाींना प्रशनासकीय मान्यता दे णेसाडश मराच कालावधी
लागत असल्याने तसेच ननववदा प्रक्रक्या करणेची ववनहत कालावधी मयाानदत असल्याने ववकास
कामे उवासरत कालावधीत हणजे ३१ माचा वधथाक वषाा अखेरपयंत पसणा होवस शनकत नाही हे खरे
वहे काय,

(२) असल्यास, ववववध कामाींसाडश केलेली तरतसद व्यपगत होवस नये हणसन शनासन ३० जसन
पयंत मुदतवाढ दे णेमामत धोरण ननजश्चत करणार वहे काय ?

श्री. सुधीर मुनगांिीवार (०७-०५-२०१५) : (१) वव्तीय अधधकार ननयम पुजस्तका-१९७८ मधील
ताग-१, उप ववताग-३ च्या अनक्
ु माींक ४ पसरच्छे द क्. २७ (२) मध्ये ववनहत केल्यानस
ु ार काही
योजनाींतगात कामाींना (योजना/प्रकल्प) प्रशनासकीय मान्यता दे याचे अधधकारी प्रशनासकीय

ववतागाींना प्रदान करयात वले वहे त. ्यावरील कामाींकरीता ववश्यकतेप्रमाणे ननयोजन
ववताग/वव्त ववतागाची सहमती ववश्यक असते.

वव.स. १८ (27)
(२) यासींदताात वव्त ववतागाकडसन जजल्हा पसरषादा, नगर पसरषादा, महानगरपाललका, प्राधधकरणे
याींच्याकडील अखधचात ननधीमामत नद.३१.०८.२००७ च्या शनासन पसरपत्रकान्वये नद.०६.०६.२००८
च्या शनासन ननणायान्वये व नद.२३.०६.२०१४ च्या पत्रान्वये सवा ववतागाींना सच
स ना दे यात
वलेल्या वहे त.

___________
िृषी अधधक्षि िायादिय, रायगड अलिबाग येथे
नवीन िायादिय इमारत बाांधणेबाबत

(३८)

७७०२ (०७-०४-२०१५).

पािीि (पेण) :

श्री. सुभाष उफद पांडडतशेठ पािीि (अलिबाग), श्री. धैयश
द ीि

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््याींचे मख्
ु यालय अललमाग येथे कषाी अधधक्षक ववतागाचे कायाालय इमारत
नादरु स्त झाली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, ववतागीय कायाालयाची इमारत माींधणेमामतचा प्रस्ताव शनासनाकडे प्रलींबमत वहे ,
हे खरे वहे काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावास शनासन तातडीने मान्यता दे ऊन ववश्यक ननधी उपलब्ध
करयामामत शनासनाने काय कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(४) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे वहे.
(२) नाही. केवळ स्रक्चरल ऑडी् व र्फायर ऑडी् करयामामत जजल्हा अधधक्षक कवषा
अधधकारी, रायगड याींनी कायाकारी अलतयींता, सावाजननक माींधकाम ववताग, रायगड याींना
कळववले वहे.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वाांद्रे (पूव)द , मुांबभ येथीि गाांधीनगर ्हाडा वसाहतीमधीि इमारत
ि.५१ चे बाांधिाम अनतशय धोिादायि असल्याबाबत

(३९)

७७२५ (१८-०२-२०१५).

श्री. अबू आजमी (मानखूदद लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमादण मांत्री पढ

(१) वाींद्रे (पसव)ा , मुींमई येथील गाींधीनगर हाडा वसाहतीमधील इमारत क्.५१ चे माींधकाम
अनतशनय धोकादायक असल्यामामत माहे जानेवारी, २०१५ अखेर ननदशनानास वले, हे
काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शनासनाने कोणती कायावाही केली वा करयात येत वहे ,
(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

खरे वहे

वव.स. १८ (28)
श्री. प्रिाश मेहता (२६-०५-२०१५) : (१) अींशनत: खरे वहे.
वाींद्रे (पसव)ा , मुींमई येथील गाींधीनगर हाडा वसाहतीतील इमारत क्. ५१ दृश्यमान

पाहणीनस
ु ार मोडकळीस वल्याचे हाडाच्या ननदशनानास वले होते.

(२) सदर इमारतीतील पनहल्या व दस
ु ऱ्या मजल्यावरील एकसण २४ खोल्या हाडाच्या
मालकीच्या अससन सदर खोल्या सन १९८० च्या दरयान महन्मुींमई महानगरपाललकेच्या लशनक्षण

ववतागास शनाळा चालववयासाडश ताडेत्वावर हाडाकडसन ववतरीत करयात वले वहे त.
सन १९९४ मध्ये सदर इमारतीचे अलतहस्ताींतरण करयात वले अससन सेल डीड वाींद्रा
ननलशनगींधा सह. गह. सींस्था, इमारत क्.५१ या सींस्थेमरोमर करयात वला वहे . इमारती
खालील व इमारतीच्या सींलग्न जागेचा ताडेपट्टा करार सदर सींस्थेमरोमर करयात वला वहे .
सदर सेल डीड नुसार हाडा सदर इमारतीच्या पनहल्या व दस
ु ऱ्या मजल्यावरील २४

खोल्याींकरीता सतासद वहे त. इमारत मोडकळीस वल्याचे ननदशनानास वल्यामुळे हाडाने
उपरोक्त २४ खोल्याींमध्ये असलेली महन्मींम
ु ई महानगरपाललकेची शनाळा सरकामी करयाकरीता

नद. १४/०३/२०१४ च्या पत्रान्वये महन्मुींमई महानगरपाललकेस कळववले असता महानगरपाललकेने
सदर

शनाळा

मींद

केली

वहे

व

२९

ववद्याथ्यााची

पयाायी

व्यवस्था

खेरवाडी

येथील

महानगरपाललकेच्या शनालेय इमारतीत करयात वली वहे . सदर इमारतीचे सींरचना्मक

पसरक्षण (Structural Audit) हाडाकडसन करयात वले वहे. सदर इमारतीतील धोकादायक

ताग ननषकालसत करणे/पाडणे याची जमामदारी सींमींधधत सहकारी गहननमााण सींस्थेची असल्याने
्यानुसार हाडाच्यावतीने सदर सींस्थेस कळववयात वले वहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही

___________
वक्फ बोडादचे बळििीिरण िरण्यािररता आि्स्तमता ननधी तसेच ववभागाच्या
(४०)

िेखानुदानाबाबत भरीव आधथदि ननधधची तरतूद िरण्याबाबत

७७७० (०४-०४-२०१५).

श्री. अबू आजमी (मानखूदद लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वक्र्फ

मोडााचे

मळक्ीकरण

करयाकसरता

वकजस्मता

ननधी

तसेच

ववतागाच्या

लेखानुदानामामत तरीव वधथाक ननधधची तरतसद करयामामतची मागणी अल्पसींख्याींक जन
प्रनतननधी तसेच

अल्पसींख्याींक ववकासासींदताात काया करणाऱ्या सेवातावी सींस्थाींनी ववशनेषात:

अल्पसींख्याींक जनप्रनतननधी, समाजाच्या सेवातावी सींस्था याींच्यावतीने मा.मुख्यमींत्री, मा.मींत्री

अल्पसींख्याींक ववकास, वव्त व ननयोजन मींत्री, राज्यमींंींत्री अल्पसींख्याींक ववकास, प्रधान सधचव
अल्पसींख्याींक ववकास याींच्याकडे नदनाींक २५ ऑगस््, २०११ व ण ऑगस््, २०१४ वा
्यासुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली वहे, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त ताग १ च्या अनुषाींगाने कोणता तरीव ननणाय दे यात वला वा येत
वहे ,

(३) असल्यास, ननणायाचे स्व प व व्याती तसेच प्राथीत केलेल्या मागणीच्या अनुषाींगाने
कोणता ननणाय घेयात वला वा येत वहे ,

(४) नसल्यास, ववलींमाची सवासाधारण कारणे कोणती ?

वव.स. १८ (29)
श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) : (१) होय,
(२) व (३) महाराषर राज्य वक्र्फ मींडळाच्य मळक्ीकरणासाडश राज्य शनासनाकडसन

. १५ को्ी

इतके सहाय्यक अनद
ु ान मींजरस करयात वलेले असन
स यापैकी सन २०११-१२ या वधथाक
वषााात

. ३.८६ को्ी इतके अनुदान ववतरीत दे खील करयात वलेले वहे तद्नींतर सदर

उद्दीष्ाकसरता सन २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ या वधथाक वषााात अनुक्मे.
को्ी व ण

.३ को्ी,

.२

. १.८० को्ीची अथासींकल्पीय तरतसद करयात वलेली रक्कम अदयाप खचा न

झाल्याने वर नमसद अनुदान ववतसरत करता वले नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीि वक्फ मांडळाच्या अस्तथापणेवर िायदरत असणा-या िमदचा-याांना अनि
ु मे
(४१)

५ व्या व ६ व्या वेतन सांरचनेतीि फरिाची रक्िम अदा िरण्याबाबत

७७७८ (०८-०४-२०१५).

श्री. अबू आजमी (मानखूदद लशवाजीनगर) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वक्र्फ मींडळाच्या अस्थापणेवर कायारत असणा-या कमाचा-यांना अनक्
ु मे ५ व्या
व ६ व्या वेतन सींरचनेतील र्फरकाची रक्कम अदा करयामामत तसेच १२+१२ उच्चमत वेतन
श्रेणीतील र्फरकाचे लात तसेच वैद्यकीय प्रनतपसती मामतच्या मागयाींमामत तातडीने ननणाय
गडशत करयाची मागणीमामत सींमींधधत अल्पसींख्याक जनप्रनतननधी, तसेच अल्पसींख्याक

ववकासासींदताात काया करणा-या सेवातावी सींस्थाींनी ववशनेषातध अल्पसींख्याींक जनप्रनतननधी,
समाजाच्या सेवातावी सींस्था याींच्यावतीने मा.मख्
ु यमींत्री, मा.मींत्री अल्पसींख्यींक ववकास, वव्त व
ननयोजन मींत्री, याींच्याकडे नदनाींक २५ ऑगस््, २०११ व ण डडसेंमर, २०१४ रोजी वा ्या
सुमारास लेखी ननवेदनाद्वारे केली वहे , हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, प्रश्नोक्त ताग १ च्या अनुषाींगाने कोणता तरीव ननणाय दे यात वला वा येत
वहे ,

(३) असल्यास, ननणायाचे स्व प व व्याती तसेच प्राथीत केलेल्या मागणीच्या अनुषाींगाने
कोणता ननणाय घेयात वला वा येत वहे,

(४) नसल्यास, ववलींमाची सवासाधारण कारणे कोणती ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०५-२०१५) : (१) होय,
(२), (३) व (४) वक्र्फ अधधननयम, १९९५ च्या कलम ७७ (४) (C) मधील तरतसदीनुसार वक्र्फ
मींडळाचे अधधकारी व कमाचारी याींचय वेतन व त्यावरील खचा वक्र्फ र्फींडातन
स केले जाणे
ववश्यक वहे. तसेच कलम ७७ (३) येथील तरतुदीींनस
ु ार वक्र्फ र्फींडावर राज्य वक्र्फ मींडळाचे

ननयींत्रण असते या दोन्ही मामी राज्य वक्र्फ मींडळाच्या अख्यासरत असल्याने यासींदताात राज्य
वक्र्फ मींडळाकडसन ननणाय होणे अपेक्षक्षत वहे . समम सींमींधधत ननवेदने सुयोग्य ननणाय घेयसाडश
महाराषर राज्य वक्र्फ मींडळ, औरीं गामाद याींच्याकडे पाडववयात वलेली वहे त. सद्यजस्थतीत

वक्र्फ मींडळाचे सवा उ्पन्न हे कमाचाऱ्याींचे वेतन व न्यायालयीन प्रकरणाींवरील खचा या दोन
प्रमुख मामीींकसरताच खची पडत वहे .

___________

वव.स. १८ (30)

जािना ्जल््यात शेती पांपासाठी िागणाऱया ववद्युत
(४२)

७८०७ (०४-०४-२०१५).

रा्सफॉमदरचा तुिवडा असल्याबाबत

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय ऊजाद मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना जजल््यात शनेती पींपासाडश लागणाऱ्या ववद्यत
ु रान्सर्फॉमारचा त्
ु वडा असल्यामळ
ु े
शनेतकरी व लोक प्रनतननधीींनी परु े सा ववद्युत रान्सर्फॉमारच्या पुरवठ्यामामत अनेक वींदोलने
केली, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, ववद्युत रान्सर्फॉमारसाडश पैसे त न घेतल्यालशनवाय रान्सर्फॉमार लमळत नाही, हे
खरे वहे काय,

(३) असल्यस, अपऱ्ु या ववद्यत
ु रान्सर्फॉमारमामत कोण्याही अ्ी न घालता परु वडा करयाची
मागणी करयात वली, हे खरे वहे काय,

(४) असल्यास, उक्तप्रकरणी शनासनाने काय कायावाही केली अथवा करयात येत वहे ,
(५) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०८-०५-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
साखरखेडा (लसांदखेडराजा, ्ज.बुिढाणा) भारतीय स्तिे ि बँिेच्या शाखेसाठी रििम नेणाऱया
व्हॅनवर हल्िा िरुन ३० िाख रुपयाांची िि
ू िरण्यात आल्याबाबत

(४३)

७८१६ (०७-०४-२०१५).

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) साखरखेडा (ता.लसींदखेडराजा, जज.मल
ु ढाणा) तारतीय स््े ् माँकेच्या शनाखेसाडश रक्कम

नेणाऱ्या व्हॅनवर नदनाींक २६ डडसेंमर, २०१४ रोजी वा ्या सुमारास हल्ला क न ३० लाख
पयाींची लस् करयात वली, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा करयात येत वहे ,
(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

वव.स. १८ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर प्रकरणी स््े ् माँक ऑर्फ इींडीया, साखरखेडा येथील कॅलशनयर याींच्या क्रर्फयाादीव न
पोलीस स््े शनन साखरखेडा येथे ग.ु र.क्. १५३/२०१४, ता.दीं .वव. कलम ३९५, ३९७, ३५३ सकलम
३/२५, ५/२५, वमा अॅक्् सहकलम १३५ मपोका अन्वये गुन्हा दाखल करयात वला वहे .
सदर

प्रकरणी

८

वरोपीींना

अ्क

करयात

वली

अससन

्याींच्याजवळसन

. २९,८१,७६०/- गावडश वपस््ल, गुन््यात वापरलेली वाहने व इतर सानह्या जत करयात

वले वहे. सदर प्रकरण न्यायप्रववषड वहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातीि सवद लसांचन महामांडळामध्ये गेिी १८ वषद मनमानी ननयम
िरुन भ्रष्ट्िाचाराची अनेि प्रिरणे सरादसपणे चािू असल्याबाबत
(४४)

७८३३ (०९-०४-२०१५).

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय जिसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सवा लसींचन महामींडळामध्ये गेली १८ वषाा मनमानी ननयम क न भ्रष्ाचाराची
अनेक प्रकरणे सराासपणे चालस असल्यामळ
ु े याला वळा घालयासाडश ननयमावली तयार
करयात वली वहे , हे खरे वहे काय,
(२)

असल्यास,

जलसींपदा

ववतागसाडश

सवाकषा

स्वतींत्र

ननयमावली

तयार

करयासाडश

खा्यातील ववद्यमान व ण माजी अधधका-याींनी एक सलमती तयार करयात वली वहे , हे
ही खरे वहे काय,
(३) असल्यास, सदर सलमतीने वपला अहवाला शनासनास सादर केला वहे काय,
(४) असल्यास, ्याचे सवासाधारण स्व प काय वहे ,
(५) नसल्यास, सदर अहवाल केव्हापयंत प्रात होणार वहे ?
श्री. धगरीष महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) नाही.
(२) सध्या सावाजननक माींधकाम व जलसींपदा या ववतागासाडश सावाजननक माींधकाम ननयमावली
लागस वहे . डॉ.माधवराव धचतळे , जलतज्ञ याींच्या अध्यक्षतेखाली ननयुक्त लसींचन ववषायक ववशनेषा
चौकशनी सलमतीने जलसींपदा ववतागासाडश स्वतींत्र ननयम सींनहता असावी, अशनी लशनर्फारस केली

वहे . सदर लशनर्फारशनीच्या अनुषाींगाने जलसींवदा ववतागातील कामाींसाडश स्वतींत्र ननयमावली तयार
करयासाडश नद. ०५.१२.२०१४ रोजी खा्यातील ववद्यमान व माजी अधधकाऱ्याींची सलमती
गडशत केली वहे .
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) नद.०५.१२.२०१४ च्या शनासन ननणायान्वये गडशत करयात वलेल्या सलमतीला ननयमावली
तयार करयाकरीता ६ मनहन्याचा कालावधी ववनहत करयात वला वहे .
___________

वव.स. १८ (32)
जािना तािुक्यातीि रामनगर तसेच िारिा पररसरात भारननयमन
(४५)

व्यनतररक्त ववजेचा पुरवठा खांडडत होत असल्याबाबत

७८५१ (०४-०४-२०१५).

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय ऊजाद मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जालना तालक्
ु यातील रामनगर तसेच कारला पसरसरात तारननयमन व्यनतसरक्त ववजेचा
पुरवडा खींडडत होत असल्याचे नक
ु तेच माहे डडसेमर, २०१४ मध्ये उघडकीस वले वहे , हे खरे
वहे काय,

(२) तसेच वीज उपकेंद्र गेल्या काींही मनहन्यापाससन अलतयीं्याववना कायारत असल्याचे
ननदशनानास वले वहे , हे ही खरे वहे काय,

(३) असल्यास, ववजेचा पुरवडा खींडडत होत असल्यामुळे कषाीपींपधारक शनेतक-यामध्ये मोडा
असींतोषा पसरलेला वहे, हे ही खरे वहे काय,

(४) असल्यास, यामामत शनासनाने चौकशनी केली वहे काय ्यात काय वढळसन वले,
(५) तद् नुसार पुढे कोणती कायावाही केली वहे वा करयात येत वहे ,
(६) नसल्यास, ्याची कारणे काय वहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०४-२०१५) : (१) नाही. डडसेंमर, २०१४ मध्ये तारननयमन
व्यनतसरक्त अवकाळी पाऊस व वारा वादळ यामुळे वीज पुरवडा काही तास मींद होता.
(२) नाही.
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) तववषयात येणा-या वाढीव ताराकसरता पायातुत वराखडा -२ अींतगात दोन्हीही उपकेंद्राचा
तार कमी करयासाडश ता्े वपसरी येथे नवीन ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्र मींजुर अससन काम प्रगती
पथावर वहे.

(६) प्रश्न उद््ातव नाही.
___________
मुांबभ शहरात व उपनगरातीि पेरोिपांपधारिाांिडीि नोझेिची पडताळणी
वजन व मापे ननयांत्रि ववभागािडून झािी नसल्याबाबत

(४६)

७८५६ (०७-०४-२०१५).

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय अ्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींमई शनहरात व उपनगरात नोझेलद्वारे सीएनजी गॅस तरला जात अससन जवळपास
१२८ पेरोलपींपधारकाींकडील नोझेलची वजन व मापे ननयींत्रक ववतागाकडसन पडताळणी तसेच

नदल्लीतील सींमींधधत सींस्थेकडसन नोझेलच्या मॉडेलची मींजसरी घेतली नसल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मध्ये वा ्या दरयान ननदशनानास वले, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर पेरोलपींपधारकाींवर कोणती कारवाई केली वहे वा करयात येत वहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

वव.स. १८ (33)
श्री. धगरीश बापि (१३-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) होय हे खरे वहे.
सदर सी.एन.जी. डडस्पेन्सरच्या सींदताात सींमींधधताींच्यावव ध्द वैध मापन शनास्त्र
अधधननयम, २००९ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार ख्ले दाखल करयात वले वहे त.
___________

जािना ्जल्हयातीि रामनगर येथे २२० िे.व्ही.वीज िेंद्र उभारण्याबाबत
(४७)

७८५९ (०४-०४-२०१५).

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना) :

सन्माननीय ऊजाद मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जालना जजल्हयातील रामनगर येथे २२० के.व्ही.वीज केंद्राचा प्रस्ताव मींजसर करणेमामत
स्थाननक लोकवप्रतननधीनी मा.ऊजाा मींत्री, महाराषर राज्य याींना नदनाक २३ डडसेंमर, २०१४ रोजी
वा ्यासुमारास लेखी ननवेदन नदले, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, या ननवेदनानस
ु ार या प्रस्तावास शनासनाने मींजसरी नदली वहे काय,
(३) अद्यापपयंत मींजरस ी नदली नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहेत ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०५-२०१५) : (१) अींशनत: खरे वहे .

स्थाननक लोकप्रनतननधीनी महाराषर राज्य ववद्युत ववतरण कींपनी मयाा. औरीं गामाद

पसरमींडळ याींना नद.२.२.२०१५ रोजी ननवेदन नदले वहे.

(२) डाींमरी (रामनगर) ता.जालना, जज.जालना येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उतारयाच्या योजनेचा
समावेशन राज्य पारे षाण उपक्माच्या २०१४-२०१५ ते २०१८-१९ या पींचवावषााक योजनेत करयात
वला वहे . ्यास अनस
ु न मौजे उदवद, ता.जालना येथील उपकेंद्रासाडश सुयोग्य अशना
शनासकीय जलमनीची ननवड करयात वली वहे . सद्यजस्थतीत उपकेंद्रासाडश महापारे षाण
कींपनीच्या सींचालक मींडळाची प्रशनासकीय मान्यता घेयासाडशची कायावाही सु
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

वहे.

___________
मुांबभतीि अरबी समुद्रात लशवस्तमारि उभारण्यािररता िेंद्रीय
पयादवरण खात्याची परवानगी लमळाल्याबाबत

(४८)

७८६२ (०७-०४-२०१५).

श्री. अजन
ुद खोतिर (जािना), श्री. राणाजगजीतलसांह पािीि

(उस्तमानाबाद), श्री. राहुि मोिे (पराांडा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुींमईतील अरमी समुद्रात लशनवस्मारक उतारयाकसरता केंद्रीय पयाावरण खा्याची परवानगी
लमळाल्याची मानहती मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे र्फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये नदली, हे खरे वहे काय,

(२) असल्यास, सदर लशनवस्मारकाचे काम सून
ु करयामामत शनासनाने कोणती कायावाही केली
वा करयात येत वहे व कामाची सद्य जस्थती काय वहे ,
(३) नसल्यास, ववलींमाची कारणे काय वहे त ?

वव.स. १८ (34)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१५) : (१) होय.
(२) छत्रपती लशनवाजी महाराजाींचे अरमी समुद्रात स्मारक उतारयासाडश प्रकल्प व्यवस्थापन
सल्लागाराच्या नेमणक
स ीची प्रक्ीया अींनतम ्यात वहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गावे हागणदारी मुक्त िरण्यात यावी यासाठी शासनाची योजना बांद झािी असल्याबाबत

(४९)

७८८२ (०७-०४-२०१५).

डॉ. सांजय रायमि
ु िर (मेहिर) :

आणण स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) गावे हागणदारी मुक्त करयात यावी यासाडश शनासनाची योजना मींद झाली, हे खरे वहे
काय,

(२) तसेच यामामत प्र्येक जज.प. व पींचायत सलमती स्तरावर वजपयंत कोण्या व क्रकती
नडकाणी कायावाही केली वहे काय,
(३) यापुढे ही रामववली जाणारी योजना अींमलात वणली जाणार वहे काय,
(४) यामामत प्रकल्पाला कालमयाादा होती काय ?

श्री. बबनराव िोणीिर (२७-०५-२०१५) : (१) गावे हागणदारी मुक्त करयात यावीत, यासाडश

शनासन स्वच्छ तारत लमशनन, ननमाल ग्राम पुरस्कार योजना व ण सींत गाडगेमामा ग्राम
स्वच्छता अलतयान यासारख्या ग्रामीण तागातील स्वच्छतेसींमींधीच्या योजना/अलतयान रामववत
वहे .
(२) उपरोक्त योजना/अलतयानाची कायावाही राज्यतर प्र्येक जजल्हा पसरषाद, पींचायत सलमती,
ग्रामपींचायत स्तरावर सु

वहे.

(३) व (४) स्वच्छ तारत लमशनन व ननमाल ग्राम परु स्कार या दोन्ही योजना केंद्र परु स्कत

अससन केंद्र शनासनाच्या मागादशनाक सुचनेनुसार रामववयात येत वहे त. स्वच्छ तारत लमशनन
(ग्रामीण) ही योजना ऑक््ोमर, २०१९ पयंत कायारत राहील.
___________
वेंगुिे ्जल््यातीि पाि - गोडवणेवाडी येथीि खारिॅ ण्ड
बांधा-याांच्या मोरीिा धचखि व फळ्या नसल्याबाबत

(५०)

८०१८ (०८-०४-२०१५).

श्री. वैभव नाभि (िुडाळ) :

सन्माननीय जिसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वेंगुले जजल््यातील पाल - गोडवणेवाडी येथील खारलॅ ड मींधा-याींच्या मोरीला धचखल व

र्फळ्या नसल्यामळ
ु े नदनाींक २५ डडसेंमर, २०१४ रोजी वलेल्या उधाणामळ
ु े खारे पाणी शनेतीत
घस
ु न
ु सम
ु ारे १५ ते २० एकर वायींगणी तात शनेती, ६.५ एकर माडमागायतीचे लाखो
नुकसान झाले वहे , हे खरे वहे काय,

पयाचे

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वेळोवेळी सींमींधधत ववतागास लेखी तक्ारी क नही कोणतीच
कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे वहे काय,

वव.स. १८ (35)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शनासनाने चौकशनी केली वहे काय, ्यात काय वढळसन वले,

(४) तद्नुसार मींधारे व ललकेज झालेल्या मो-याची डागडुजी ्वसरत करयामामत शनासन स्तरावर
काय कायावाही करयात वली वहे वा येत वहे ,
(५) नसल्यास, ्याची कारणे काय वहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२५-०५-२०१५) : (१) होय, हे अींशनतध खरे वहे .
वेंगुले तालुक्यातील पाल-गोडवणेवाडी येथील वसोलीपाल खारतसमी योजनेच्या उघाडीची

झडप नदनाींक २५.१२.२०१४ चे उधाणाचे वेळी तु्सन शनेतात खारे पाणी घुसले होते.
(२) नाही.
(३) नाही.

(४) उघाडीस नव्याने झडप मसवन
स खारे पाणी शनेतात येयास प्रनतमींध करयात वलेला वहे .
कायमस्व पी उपाय योजना हणसन सींपसणा योजनेचे नुतनीकरण करणे प्रस्ताववत अससन,
नुतनीकरणाचे अींदाजपत्रक तयार करयाची कायावाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीपथावर वहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांब
ु भ.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शनासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींमई.

