अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी

मिाराष्ट्र विधानसभा
पहिले अधधिेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

दोडामार्ग (जि.ससांधुदर्
ु )ग येथे ततलारी नदीपात्रातील बांधा-याचे पाणी
खािर्ी िांपनीला पुरविण्यात येणार असल्याबाबत

(१)

८ (२२-१२-२०१४).

श्री. तनतेश राणे (िणििली), श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दोडामागग (जि. ससींधुदग
ु )ग येथे सुमारे ३०० को्ी रुपये खचग करुन ततलारी नदीपात्रातून
मणेरी पल
ु ािवळ मोठा बींधारा बाींधन
ू

ते पाणी वेंगल
ु ाग तालक्
ु यातील खािगी कींपनीला परु वठा

करण्यासाठी िीवन प्राधधकरण ववभागाच्यावतीने राबववण्यात येणाऱ्या

योिनेमुळे शेतकऱ्याींच्या

बागायतीींना उन्हाळयात पाण्याचा तु्वडा िाणवणार असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा
त्या दरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

ससींधुदग
ु ग

जिल्हयातील

पाण्याचा

तु्वडा

िाणवू

नये

प्राधधकरणाकडून कोणत्या स्वरुपाची कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

म्हणून

िीवन

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराि यादि (लोणीिर) (१०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

राज्यातील िोमर्ाडगना िायमस्िरुपी सेिेत सामािून घेण्याबाबत
(२)

९ (२४-१२-२०१४).

श्री. तनतेश राणे (िणििली), प्रा. िर्ाग र्ायििाड (धारािी), श्री.

सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री. िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.
भरतशेठ र्ोर्ािले (मिाड), श्री. प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राज्यातील होमगाडगना कायमस्वरुपी सेवेत सामावून घेण्याची मागणी अद्याप पूणग
करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. १ (2)
(२) तसेच ससींधुदग
ु ग जिल्यातील ४१८ होमगाडगना गत ४ महहन्याींपासून मानधन दे ण्यात आले
नसल्याची बाब माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या सुमारास तनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,
(३)

उपरोक्त प्रकरणी शासनस्तरावर कोणती कायगवाही करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०४-०२-२०१५) : (१) मुींबई होमगाडग अधधतनयम १९४७ मधील तरतूदीनस
ु ार
होमगाडग ही मानसेवी सींघ्ना आहे . होमगाडग सींघ्नेत नोंदणी करणारे सदस्य हे नोकरी/

व्यवसाय करणारे असन
ू राषरसेवा करण्याच्या हे तन
ू े सींघ्नेचे सदस्य होतात. त्याींचा पदावधी ३
वर्ग इतका असून तो सींपण्यापूवज ज्याींची सदस्यत्व पुढे चालू ठे वण्याची इच् ा असेल त्याींची

पूननोंदणी केली िाते. होमगाडग सींघ्ना ही तनषकाम सेवा असल्यामुळे त्याींना कायमस्वरुपी
सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न उ्भववत नाही.

(२), (३) व (४) होमगाडगच्या मानधनाच्या रकमा प्रदान करण्यासाठी हहवाळी अधधवेशन २०१४
मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रु. ५६.६१ को्ी इतका तनधी शासनाने मींिूर केलेला असन
ू हद.
०९.०१.२०१५ रोिी सदर तनधी महासमादे शक, होमगाडग कायागलयाला प्राप्त ाालेला आहे . त्या
अनुर्ींगाने पुढील कायगवाही त्या कायागलयाकडून करण्यात येत आहे .
___________
मुांबईतील दादर येथील सशिािी पािग ह्या मैदानाला हदनेश अफझलपूरिर ससमतीने
मोिळी िार्ा (ओपन स्पेस) म्िणून हदलेला खास दिाग

(३)

३० (२३-१२-२०१४).

श्री. असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

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

(१) मुींबईतील दादर येथील सशवािी पाकग ह्या मैदानाला हदनेश अफालपूरकर ससमतीने

मोकळी िागा (ओपन स्पेस) म्हणन
खास दिाग हदल्याने या मैदानात नव्याने क्लब,
ू

जिमखाना ककीं वा अन्य बाींधकामे उभी राहण्याची सभती तज्ाींनी व्यक्त केल्याने सशवािी पाकग
बाबत नवीन वाद तनमागण ााला असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१४ च्या सुमारास तनदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने दादर येथील सशवािी पाकग बाबत हे रर्े ि वास्तू ककीं वा मोकळे मैदान
म्हणन
ू कोणता तनणगय घेतला ककीं वा घेण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप उक्त प्रश्नाबाबत कोणताच तनणगय ााला नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२७-०२-२०१५) : (१), (२) व (३) आयक्
ु त बह
ह न्मींुबई महानगरपासलका

याींनी महानगरपासलकेने हदनाींक ३१.७.२०१२ रोिी प्रससध्द केलेल्या प्रारुप हे रर्े ि यादीमधील
सशवािी पाकग मैदान व सशवािी पाकग प्रससमा सींदभागत शासनास अहवाल सादर केलेला आहे.
सदर अहवालानुसार हे रर्े ि ओपन स्पेस असा नवीन प्रवगग करावा

व त्यामध्ये सशवािी पाकग

वव.स. १ (3)
मैदानाचा समावेश करावा असा प्रस्ताव आहे . हे रर्े ि ओपन स्पेस असा प्रवगग तनमागण
केल्यामुळे मोकयाया िागेतील बाींधकामावर तनबध येणार आहे त अशा िागेत नव्याने क्लब,
जिमखाना

ककीं वा

अन्य

बाींधकामे

उभी

रहाण्याची

शक्यता

नाही.

आयक्
ु त

बह
ह न्मींुबई

महानगरपासलका याींनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर शासनाकडून तनणगय घेणेचे सींकजल्पत आहे.
___________

राज्यातील िीि िामर्ार मेडडक्लेमच्या लाभापासून िांधचत असल्याबाबत
(४)

६४ (२२-१२-२०१५).

श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

ऊिाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वीि कामगाराींच्या वेतन करारातून तब्बल २० को्ी रुपयाींचा तनधी उपलब्ध
असतानाही वीि कींपन्याींच्या

मनमानी कारभारामळ
ु े वीि कामगार मेडडक्लेमच्या लाभापासन
ू

वींधचत राहहले असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, वीि कामगाराींना मेडडक्लेमचा लाभ दे ण्याबाबत तसेच त्याींना मेडडक्लेमच्या
लाभापासन
ू ववींधचत ठे वणाऱ्या दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास ववलींबlची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०९-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उदभवत नाही.

___________

िव्िार (जि.ठाणे) या तालक्
ु यातील १४७ स्थळाांना पयगटन स्थळ म्िणन
ू घोवर्त िरण्याबाबत
(५)

७३ (२३-१२-२०१४).

श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) िव्हार जि.ठाणे या तालुक्यात १४७ पयग्नस्थळाींची हठकाणे असन
ू तततहासीक वारसा
लाभलेला तालुका असल्यामुळे हा तालुका समनी महाबळे श्वर म्हणून ओळखला िातो यामळ
ु े या

तालक्
ु यात पयग्नस्थळ म्हणन
ू घोवर्त करण्याची येथील आहदवासी ग्रामस्थाींनी सींबींधधताींकडे
वारीं वार मागणी करण्यात येवन
ू ही अद्यापी िव्हार तालुका पयग्नस्थळ म्हणून घोर्ीत
करण्यात आले नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िव्हार तालुका पयग्नस्थळ म्हणून घोर्ीत करण्याबाबत शासनाने कोणती
तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १ (4)

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (३०-०१-२०१५) : (१) नाही, अशी मागणी जिल्हाधधकारी, ठाणे व पयग्न
ववभागाकडे प्राप्त ाालेली नाही.
(२) व (३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

िल्याण (जि.ठाणे) येथील िमलादे िी नेिरु इांग्रिी शाळे तील विद्यार्थयागला
स्पेसलांर् चुिल्यामळ
ु े पट्टीने मारिाण िेल्याची घटना
(६)

९४ (२२-१२-२०१४).

श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील

(१) कल्याण (जि.ठाणे) येथील कमलादे वी नेहरु इींग्रिी शाळे त पाचवीत सशकणाऱ्या एका
ववद्यार्थयागला स्पेसलींग चक
ु ल्यामळ
ु े पट्टीने िबर मारहाण करण्यात आल्यामळ
ु े सदर मल
ु गा
गींभीर िखमी ााला असून सध्या बऱ्याच शाळाींमध्ये मुलाींना िबर मारहाणी होत असल्याच्या

घ्ना घडत असल्याचे प्रकार माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास तनदशगनास आल्या
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शाळाींमध्ये ववद्यार्थयाना होणाऱ्या िबर मारहाणीच्या घ्ना रोखण्याबाबत
शासनाने कोणती तातडीची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (२४-०२-२०१५) : (१) कमलादे वी कान्व्हे स्कुल, बेतुकरपाडा कल्याण (प) या

इींग्रिी माध्यमाच्या शाळे च्या इयत्ता ५ वी या वगागत सशक्षण घेत असलेल्या ववद्यार्थयास
पट्टीने मारहाण करण्यात आल्याची घ्ना घडल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये तनदशगनास
आली हे खरे आहे .

(२) शाळे त सशक्षण घेत असलेल्या कोणत्याही ववद्यार्थयास मारहाण करु नये तसेच
ववद्यार्थयागस कोणताही शारररीक इिा होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी अशा प्रकारच्या
सुचना मुख्याध्यापकाींच्या आढावा बैठक त दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
राज्याच्या िैद्यकिय सशक्षण विभार्ात ररक्त असलेली
प्राध्यापिाांची पदे भरण्याचा घेतलेला तनणगय
(७)

९५ (२२-१२-२०१४).

श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय िैद्यिीय

सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वैद्यककय

सशक्षण ववभागात सुमारे

१०९८ प्राध्यपकाींची ररक्त असलेली पदे भरण्याचा

वव.स. १ (5)
तनणगय शासनाने घेतल्याचे माहे िुल,ै २०१४ च्यासुमारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त तनणगयाची अींमलबिावणी करण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (१२-०२-२०१५) : (१) वैद्यक य सशक्षण ववभागाींतगगत सम
ु ारे

१०९८

अध्यापकाींची ररक्त असलेली पदे भरण्याचा तनणगय माहे िल
ु ,ै २०१४ मध्ये घेतला, हे खरे आहे .

(२) स्वतींत्र तनवड ससमती व आस्थापना मींडळामाफगत ररक्त पदे भरण्याची कायगवाही करण्यात
येत आहे .
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
जिल्िापातळीिर िातप्रमाणपत्र पडताळणी ससमती स्थापन िरण्याबाबत.
(८)

९७ (२२-१२-२०१४).

श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री. िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी), श्री. असमन पटे ल
(मुांबादे िी), प्रा. िर्ाग र्ायििाड (धारािी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील

(१) राज्यात शासनाने नुकताच जिल्हापातळीवर िातप्रमाणपत्र पडताळणी ससमती स्थापन
करण्याचा अध्यादे श िारी केला

मात्र नव्याने स्थापन करावयाच्या या ससमत्याींसाठी सदस्य व

सदस्य सधचवाींची तसेच अन्य कमगचारी वगागची पदे अद्याप तनमागण केली नसल्याचे माहे २४
िून, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास उघडक स आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनणगय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी सामाजिक न्याय ववभागाच्या
रािपत्रत्रत अधधकारी सींघ्नेच्या वतीने करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १ (6)

श्री. राििुमार बडोले (१६-०२-२०१५) :(१), (२) व (३) िात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्याींच्या

कामाचा व्याप ववचारात घेवन
ू सध्या अजस्तत्वात असलेल्या १५ ववभागीय िात प्रमाणपत्र
पडताळणी ससमत्याींतविी जिल्हा तनहाय िात प्रमाणपत्र पडताळणी ससमत्या स्थापन करण्याचा

तनणगय हदनाींक २२.११.२०१३ अन्वये घेण्यात आलेला असन
ू सदर जिल्हा तनहाय ससमत्या
कायागजन्वत करण्याचा तनणगय हद.९ िून, २०१४ अन्वये घेण्यात आलेला आहे.

तथावप सदर ससमत्या कायागजन्वत करण्यासींदभागत शासनास प्राप्त ाालेल्या तनवेदनाच्या

अनर्
ु ींगाने सदर जिल्हा तनहाय ससमत्या कायागजन्वत करण्यास स्थधगती दे ण्यात येवन
ू
त्यासींदभागत

मा.मख्
ु य

सधचवाींच्या

अध्यक्षतेखाली

ससमती

गठीत

करण्यात

आली

होती.

सद्यजस्थतीत जिल्हा तनहाय ससमत्या कायागजन्वत करण्याचा व या ससमत्याींसाठी अधधकारी /
कमगचाऱ्याींची पदे तनमागण करण्याचे ववचाराधीन आहे.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
सुदशगन िेसमिल्स या मल्टीनॅशनल िांपनीतील अधधिारी आणण िमगचारी याांना िोणतीिी
पि
ग च
ू स
ू ना न दे ता अचानि िपात िरण्यात आल्याबाबत

(९)

१०९ (२२-१२-२०१४).

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

ग्रामीण), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी), श्री. असमन पटे ल
(मुांबादे िी) :

सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रोहा तालुक्यातील (जि.) रायगड सुदशगन केसमकल्स या मल््ीननशनल कींपनीतील १५३
अधधकारी आणण कमगचारी याींना कोणतीही पूवस
ग ूचना न दे ता अचानक कपात करण्यात आले
असल्याचे माहे ४ नोव्हें बर,२०१४ रोिी वा त्या सुमारास तनदशगनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरील कमगचा-याींच्या कपातीमळ
ु े कमगचा-याींवर मोठे आधथगक सींक् ओढवले

असल्याने काही सामाजिक कायगकतव व सशष्मींडळ याींनी मा. मख्
ु यमींत्री याींना तनवेदन हदले
अााहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेिता (१२-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
तथावप, कींपनीने व्यवस्थापन मनुषयबळाची पन
ु रग चना केल्याने व्यवस्थापनाने कमगचारी व

अधधकारी याींच्याशी केलेल्या चचवनस
ु ार ८० व्यवस्थापक य कमगचा-याींनी रािीनामे हदले आहे त हे
खरे आहे .

(२) श्री.सींिय कोनकर मा.जिल्हाध्यक्ष, रायगड याींनी कामगार कपाती बाबतचे तनवेदन
मा.मुख्यमींत्री याींना हदले आहे हे खरे आहे .

वव.स. १ (7)
(३) रािीनामा हदलेल्या ८० व्यवस्थापक य कमगचा-याींना आस्थापनाने कायदे शीर दे य रक्कम
रु.१,५७,१४,८४६/- व सानुग्रह अनुदान म्हणून रु.६७,७९,६१७ /- अदा केलेले आहे .
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
राज्य माध्यसमि ि उच्च माध्यसमि सशक्षण मांडळाने पाठ्यक्रमाच्या पुस्तिात िोणाऱ्या
चि
ु ा टाळण्यािररता सक्षम िायगप्रणाली राबविण्याबाबत

(१०)

१११ (२२-१२-२०१४).

श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री. िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी), श्री. असमन पटे ल
(मुांबादे िी), श्री. अबू आिमी (मानखूदग सशिािीनर्र) :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात राज्य माध्यसमक व उच्च माध्यसमक सशक्षण मींडळाने इयत्ता ९ वी, १० वी व १२
वीच्या पाठ्यक्रमाच्या पुस्तकाींत एकूण ३७२ बदल करुन घेण्याबाबतचे एक शुद्धीपत्रकच मींडळाने
काढले असल्याचे माहे िल
ु ,ै २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, प्रततवर्ज

पाठ्यक्रमाच्या पुस्तकात होणाऱ्या चुकाींमळ
ु े ववद्यार्थयाना नाहक त्रास

सहन करावा लागत आहे तसेच सदर चक
ु ा ्ाळण्याबाबत शासनाने सक्षम कायगप्रणाली
राबववण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (१८-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) पाठ्यपुस्तकाच्या पुढील

वर्ागच्या आवत्ह तीत चक
ु ा होन नये म्हणून पुनमद्र
ुग णाचे वेळी त्रु्ी

दरु
ु स्त करुन पाठयपुस्तकाींचे पुनमद्र
ुग ण केले िाते.

िे ववद्याथज िुनी पाठ्यपुस्तके वापरतात त्याींचेसाठी पाठ्यपुस्तकाच्या आशयातील

राहहलेल्या

त्रु्ी/बदल

व

अधधप्रमाणणत

मध्ये

ाालेले/दरु
ु स्त्या

तनयतकालीक सशक्षण सींक्रमण मधून प्रससध्द केल्या िातात.

शुध्दीपत्रकान्वये

मींडळाचे

(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
विदभागतील सिगच जिल्ह्याांतील प्रमुख रस्त्याांची झालेली दरु िस्था
(११)

१२४ (२४-१२-२०१४).

श्री. वििय िडेट्टीिार (ब्रम्िपूरी), श्री. िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री. राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेख

(मालाड पजश्चम) : सन्माननीय सािगितनि बाांधिाम (सािगितनि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभागतील सवगच जिल्ह्याींतील प्रमुख रस्त्याींची दरु वस्था ााली असल्याचे माहे नोव्हें बर,

वव.स. १ (8)
२०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जिल्ह्याींतील प्रमख
ु रस्त्याींच्या दरू
ु स्तीसाठी पनकेि समळण्याची मागणी येथील
िनतेकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदृनुसार शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०२-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे .
(२) रस्त्याींवरील खे डे भरण्याबाबत मागणी आहे ,
(३) व (४) रस्त्याींवरील खे डे भरण्याचे कम प्रगतीत असून सदर काम लवकरच तनधी, तनकर्,
प्राथम्यक्रम व मींिूरीनस
ु ार पुणग करण्याचे तनयोिन आहे .
___________
यितमाळ जिल्ियातील तनम्न पैनर्ांर्ा प्रिल्प रखडल्याबाबत
(१२)

१२५ (२२-१२-२०१४).

श्री. वििय िडेट्टीिार (ब्रम्िपूरी), श्री. िुणाल पाटील (धुळे

ग्रामीण), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी), श्री. सांतोर्
टारफे (िळमनरु ी), श्री. राधािृष्ट्ण विखे-पाटील (सशडी), प्रा. िर्ाग र्ायििाड (धारािी) :
सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प केवळ वन कायदयाच्या चौक्ीमळ
ु े अडकले असन
ू त्यात
यवतमाळ जिल्हयातील तनम्न पैनगींगा प्रकल्प शासनाच्या दल
ु क्षग क्षत धोरणामुळे रखडला
असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याचे प्रधान मुख्य वनसींरक्षक (वनबल प्रमुख) नागपूर याींनी अदानी निाग
प्रकल्पाला वनिमीन हस्ताींतरीत करण्याचा प्रस्ताव सादर केला मात्र तनम्न पैनगींगा प्रकल्पात

मींिूरीसाठी अडसर तनमागण करीत असल्याने शेतकऱ्याींमध्ये रोर् तनमागण ााला असल्याचे
तनदशगनास येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास चौकशीअींती तनम्न पैनगींगा प्रकल्पास मींिूरी समळण्याबाबत शासनाने कोणती
कायगवाही केली वा करण्यात आली आहे ?

श्री. सुधीर मुनर्ांटीिार (१०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाने हदनाींक २९/०१/२०१४ च्या पत्रान्वये तनम्न पैनगींगा प्रकल्पाकरीता

९९८.१० हे क््र वनिसमन वळतीकरणास वन (सींवधगन) अधधतनयम, १९८० खाली औपचारीक
मान्यता प्रदान केली आहे तसेच महाराषर शासनाने हद. २१/०६/२०१४ रोिी वनिसमन
वळतीकरणाचे आदे श तनगगसमत केले आहे .
(२) हे खरे नाही.

वव.स. १ (9)
अदानी निाग प्रकल्पासाठी आवश्यक वनिसमन वळतीकरणास केंद्र शासनाने हद.२९/०८/२०१४
रोिी औपचारीक मान्यता हदली आहे . राज्य शासनाने हद.२०/१०/२०१४ रोिी वळतीकरणाचे
आदे श हदले असले तरी त्यास तत
ू ग स्थधगती हदली असन
ू राज्य शासनाने केंद्रीय वन्यिीव

मींडळाच्या मान्यतेच्या आवश्यकतेबाबत केंद्र शासनाकडून हद.२९/१०/२०१४ रोिी फेरववचारणा
केलेली आहे तसेच अद्याप वनक्षेत्राचे वळतीकरण ाालेले नाही.

तनम्न पैनगींगा प्रकल्पा प्रकरणी हद.१८/०७/२०१४ रोिीच्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य

वनसींरक्षक (वनबल प्रमख
ु ), नागपूर याींनी मुख्य वनसींरक्षक (प्रा.), यवतमाळ, औरीं गाबाद,
चींद्रपरू

याींना

हद.१६/०९/२०१४
आधी

वनिसमन

वळतीकरणाचे

आदे श

हदले ले

आहे त.

िलसींपदा

ववभागाने

रोिी प्रकल्पाचे काम सुरु ााल्यावर प्रस्ताववत घळभरणी वर्ागचे दोन वर्व

वनक्षेत्रातील वक्ष
ह तोड करणे सींयुक्तीक राहील असे कळववल्यामुळे वक्ष
ह तोड करुन वनक्षेत्र

आतापयत हस्ताींतरीत करण्यात आले नाही.

(३) तनम्न पैनगींगा प्रकल्पाींतगगत वनिसमन वळकतीकरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मान्यता
हदली असल्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उ्भववत नाही.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
राज्यभरातील िृर्ी तांत्रज्ञान व्यिस्थापन यांत्रणेच्या प्रिल्पाांतील
अधधिारी आणण िमगचाऱ्याांचे िेतन समळाले नसल्याबाबत

(१३)

१२७ (२४-१२-२०१४).

श्री. वििय िडेट्टीिार (ब्रम्िपूरी), श्री. र्णपत र्ायििाड

(िल्याण पूि)ग , श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. अतनल िदम (तनफाड), श्री. िनम
ु ांत डोळस
(माळसशरस) :

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यभरातील कहर्ी तींत्रज्ान व्यवस्थापन यींत्रणेच्या प्रकल्पाींना केंद्र शासनाकडून तनधी

समळाला नसल्याने येथील अधधकारी आणण कमगचाऱ्याींचे वेतनदे खील समळाले नसल्याचे हदनाींक
८ नोव्हें बर, २०१४ रोिी वा त्यासम
ु ारास तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून तातडीने तनधी मींिरू करुन ववतरीत
करण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे (१०-०२-२०१५) : (१) व (२) नाही.
राज्यभरातील कहवर् तींत्रज्ान व्यवस्थापन प्रकल्पातील अधधकारी/कमगचारी याींना केंद्र

शासनाच्या रु.१८९२.९८ लक्ष प्राप्त तनधीतन
ू माहे डडसेंबर, २०१४ पयत वेतन तनयसमतपणे
दे ण्यात आले.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १ (10)
हिांर्ोली जिल्ह्यातील हिांर्ोली ते धामणी ि नाांदेड जिल्ह्यातील किनिट रे ल्िे स्टे शन
दरम्यान ििससांर् रे ल्िे उडाडाण पल
ु ाच्या बाांधिामाबाबत
(१४)

१४० (२४-१२-२०१४).

श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपरू ी), श्री. असमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), प्रा. िर्ाग र्ायििाड

(धारािी), श्री. रािेंद्र पाटणी (िारां िा), श्री. प्रदीप नाईि (किनिट) : सन्माननीय सािगितनि
बाांधिाम (सािगितनि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) हहींगोली जिल्ह्यातील हहींगोली ते धामणी व नाींदेड जिल्ह्यातील ककनव् रे ल्वे स््े शन
दरम्यान क्रॉससींग रे ल्वे उे डाण पुलाच्या बाींधकामासाठी राज्य शासनाने ५० ्क्के रक्कम
भरण्यात येवूनही सदरहू पुलाचे काम अद्यापी सुरू करण्यात आले नसल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदरहू पुलाचे काम तातडीने सुरू करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०२-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे .
(२) व (३) नाींदेड-ककनव् रे ल्वे मागागवरील रे ल्वे उे डाण पुलाचे काम मींिूर असून प्रगतीत
आहे . सदर कामासाठी तनधी अपुरा असल्याने सुधारीत प्रशासक य मान्यतेनत
ीं र तनधीच्या
उपलब्धतेनुसार काम पूणग करण्याचे तनयोिन आहे.
हहींगोली

ते

धामणी

रे ल्वे

उे डाण

प्राधाम्यक्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे तनयोिन राहील.

पल
ु ाचे

काम

मींिरू ी,

तनधी,

तनकर्

व

___________
हिांर्ोली जिल्ह्यातील शतिोटी िक्ष
ृ लार्िड योिनेबाबत
(१५)

१४५

(२३-१२-२०१४).

श्री.

सांतोर्

टारफे

(िळमनरु ी), श्रीमती

तनमगला

र्ावित

(इर्तपूरी), श्री. असमन पटे ल (मुांबादे िी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री. र्णपत
र्ायििाड (िल्याण पूि)ग :
करतील काय :-

सन्माननीय रोिर्ार िमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) हहींगोली जिल्ह्यातील पावसाळा सींपल्यानींतरही शतको्ी वक्ष
ह लागवड योिनेमध्ये ककती
वक्ष
ह लागवड ााली याचा अहवाल समळाला नसल्याने रोिगार हमी योिना कायागलय अडचणीत
आल्याचे माहे ्क््ोबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभागत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने सींबींधधतावर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १ (11)
श्रीमती पांििा मुांड-े पालिे (१६-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
दाती (ता.िळमनूरी, जि.हिांर्ोली) येथील स्िस्त धान्य दि
ु ानदाराने लाभार्थयाांच्या
धान्याची िाळ्याबािारात विक्री िेल्याबाबत

(१६)

१५२ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपरू ी), श्री. असमन पटे ल (मब
ांु ादे िी), प्रा. िर्ाग र्ायििाड

(धारािी) : सन्माननीय अन्न, नार्री पुरिठा ि ग्रािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) हहींगोली जिल्ह्यातील कळमनूरी तालुक्यातील दाती येथील स्वस्त धान्य दक
ु ानदाराने
दाररद्रय रे र्ेखालील लाभार्थयाचे माल कायायाबािारात ववक्र
पुरवठा

अधधकारी याींचे हदनाींक २८ ्क््ोबर, २०१४

कायगकत्यानी हदले, हे खरे आहे काय,

केले असल्याचे तनवेदन जिल्हा

रोिी वा त्यासुमारास

स्थातनक

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धर्रीश बापट (०३-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) मौिे दाती (ता.कळमनुरी,जि.हहींगोली) येथील जिल्हा पुरवठा अधधकारी व तहसीलदार,

कळमनुरी याींनी चौकशी केली असता, स्वस्त धान्य दक
ु ानामध्ये गींभीर दोर् आढळून आल्याने
हदनाींक ३ नोव्हें बर, २०१० च्या आदे शान्वये त्याींचे प्राधधकारपत्र रद्द करुन अनामत िप्त

करण्यात आली व तेथील रास्तभाव दक
ु ान मौ.भोसी ता.कळमनरु ी जि.हहींगोली येथील स्वस्त
धान्य दक
ु ानास िोडण्यात आले.

मात्र या तक्रारीच्या अनुर्ींगाने यादी दक
ु ानाची तपासणी केली असता,

त्यात गींभीर दोर्

आढळून आल्यामुळे हदनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ च्या आदे शान्वये त्याींचे प्राधधकारपत्र रद्द करुन
अनामत िप्त करण्यात आली.

मौ.दाती व मौ.भोसी, ता.कळमनुरी,जि.हहींगोली येथील स्वस्त धान्य दक
ु ानाची पयागयी

व्यवस्था इतरत्र करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________

वव.स. १ (12)
हिांर्ोली जिल्ह्यातील िामर्ार अधधिारी िायागलयाच्या अनार्ोंदी िारभाराबाबत.
(१७)

१५३ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपूरी), श्री. असमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), प्रा. िर्ाग र्ायििाड
(धारािी) :

सन्माननीय िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) हहींगोली जिल्ह्यातील कामगार अधधकारी कायागलयातील उच्चपदस्थ अधधकारी व तनररक्षक
याींना दोन जिल्ह्याचा कारभार असल्याने दोन्ही अधधकारी ३ हदवस काम करत असल्याने
पूणप
ग णे कामकाि होत नसल्याचे माहे ्क््ोबर, २०१४ च्या दरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३)

असल्यास, चौकशीच्या अनर्
ु ींगाने कामगार कायागलयातील ररक्त पदे त्वरीत भरण्यासाठी

कोणती कायगवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे,

(४) अद्याप याबाबत कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेिता (१६-०२-२०१५) : (१) हहींगोली जिल्ह्यातील सरकारी कामगार अधधकारी या
ररक्त पदाचा अततररक्त कायगभार ककमान वेतन तनररक्षक, परभणी याींच्याकडे सूपूदग करण्यात
आला आहे .

(२), (३) व (४) कामगार आयक्
ु त याींचे आस्थापनेवरील सरकारी कामगार अधधकारी या

सींवगागतील ररक्त पदे भरण्यासाठी मागणी पत्र महाराषर लोकसेवा आयोगाकडे पाठववण्यात
आले आहे तसेच ग् ‘क’ मधील ररक्त पदे तातडीने भरण्याचे तनदव श कामगार आयुक्त याींना
दे ण्यात आले आहे त.

___________
राज्यात आधार िाडग बनविण्याचे िाम सांथर्तीने सुरु असल्याबाबत
(१८)

१८८ (१५-०१-२०१५).

श्री. िालीदास िोळां बिर (िडाळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राषरीय ओळखपत्र म्हणून ओळख बनू पाहणाऱ्या आधार काडगच्या बाबतीत राज्यात

सींथगतीने काम सुरु असल्याने अद्यापही राज्यातील िवळपास तनम्म्या नागररकाींचे आधारकाडग
तयार ााले नसल्याचे माहे ्गस््, २०१४ रोिी वा त्या सुमारास तनदशगनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात सवागधधक आधार काडगधारक आणण सवागत कमी आधार काडगधारक
नागररकाींची

सींख्या असलेले जिल्हे ववदभागतील असन
ू वधाग जिल्ह्यात ८८% तर वासशम मध्ये

३८% आधारकाडग असून मागील अनेक महहन्यापासून आधारकाडग नोंदणीचे काम बींद होत
असल्याने नागररकाींची गैरसोय
करणार वा करीत आहे ,

होत आहे हे पाहता शासन त्वररत आवश्यक ती कायगवाही

वव.स. १ (13)
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (०५-०२-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) दे शामध्ये महाराषर ८.८५ को्ीच्या आधार तनसमगतीसह प्रथम क्रमाींकावर आहे . वधाग
जिल्ह्यात ९३% आणण वासशम जिल्ह्यात ७०% आधार तनसमगती ााली आहे . राज्यात ७९%
आधार तनसमगती पूणग ााली असून GIS व SAS यासारख्या अत्याधुतनक तींत्रज्ानाच्या
सहाय्याने उवगररत आधार तनमजतीची कायगवाही गावपातळीवरुन पूणग करण्यात येत आहे .
___________
नेरळ (ता.ििगत, जि.रायर्ड) येथील अनेि हठिाणी आहदिासी िाडयाांमधील
रस्ते आणण िीिपुरिठा समसयाांबाबत
(१९)

२५२

(२२-१२-२०१४).

श्रीमती

तनमगला

र्ावित

(इर्तपरू ी),

श्री.

(िळमनुरी), श्री. असमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सांतोर्

टारफे

सन्माननीय

िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेरळ (ता. किगत, जि.रायगड) येथील अनेक हठकाणी आहदवासी वाडयाींमधील रस्ते आणण
तेथील वीिपुरवठा समस्या अद्यापीही तशाच असून वनववभागाच्या पस्तीस सेक्शनमध्ये तर
वनेत्तर कामाींना पूणप
ग णे बींदी आहे असे असतानाही कळीं ब तालुक्यातील भागुचीवाडी भागातील

िींगलातील दसु मगळ ााडे तोडण्यात आली वा येत असल्याचे माहे िून, २०१४ मध्ये वा
त्यादरम्यान तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त किगत तालक्
ु यातील अनेक भागात आिही वनववभाग आणण त्याींचे कायदे

सवगसामान्य नागररकाींसाठी अडचणीचे व िाचक ठरत असून या भागात िींगलतोड करण्यास व

बाींधकाम करण्यास बींदी असतानाही भागुची वाडी पररसरात ाालेल्या दसु मगळ ााडाींच्या
िींगलतोडीबाबतीत अद्यापही उधचत कायगवाही ााली नसल्याप्रकरणी शासन त्वररत आवश्यक
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीिार (१०-०२-२०१५) :(१) असलबाग वनववभागातील किगत तालक्
ु यातील मौिे

भागच
ु ी वाडी पररसरातील कळीं ब सींपादीत वन सीं.नीं.८७ नवीन ३८ मध्ये साग बड
ु े ५ व अैन बड
ु े
९ मोह १ इींिायली २१ अशी एकूण ३६ बुडे ककीं मत रु.८८३५/- इतक्या वक्ष
ह ाींची तोड ााली असून

रु.४५५५/- एवढा माल िप्त केला आहे . प्रकरणी हदनाींक १६.६.२०१४ अन्वये गुन्हा नोंदववण्यात
आला असून पुढील तपास चालू आहे .

(२) सदरची अवैध वक्ष
भारतीय वन
ु हे नोंदवन
ू
ह तोड तनदशगनास येताच तात्काळ वनगन्
अधधतनयम, १९२७ चे कलमाींतगगत कायदे शीर कायगवाही करण्यात आलेली

आहे .

(३) सदर गुन्ह्यामध्ये वेळीच कायगवाही करण्यात आलेली असल्याने ववलींब ाालेली नाही.
___________

वव.स. १ (14)

मिाराष्ट्र राज्य सििारी दध
ग ेळ
ू मिानांद (मिानांद) मध्ये दोन िर्ागपासन
ू पूणि
व्यिस्थापिीय सांचालि िे पद ररक्त असल्याबाबत

(२०)

२६४ (२२-०२-२०१६).

श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपरू ी), श्री. असमन पटे ल (मांब
ु ादे िी),

श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवििास

(१) दध
ू उत्पादक शेतकरी आणण ग्राहकाींचे हहत िपणाऱ्या महाराषर राज्य सहकारी दध
ू

(महानींद) दोन वर्ागपासून पूणव
ग ळ
े व्यवस्थापक य सींचालक नसल्याने अप्रत्यक्षररत्या फ्का दध
ू
सींकलनाला बसत असल्याचे माहे ्गस््, २०१४ च्यासुमारास तनदशगनास आले हे खरे आहे
काय?

(२) असल्यास, “महानींदा” या सींस्थेचे ररक्त असलेले पूणव
ग ळ
े
व्यवस्थापक य सींचालक पद
लवकरात लवकर भरण्याबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायगवाही केली

वा करण्यात येत

आहे ?
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायगवाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त?
श्री. एिनाथराि खडसे (२०-०१-२०१५) : (१) हे खरे नाही, माहे ्गस््,२०१३ पासून
महाराषरातील दषु काळामळ
भुक्ी िागततक
ु े तसेच फॉन््े रा, न्युाीलींड या कींपनीची दध
ू

स्तरावर नाकारल्याने भारतातील दध
ू भक
ु ्ीची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली. त्यामळ
ु े चढ्या
दराने खािगी दध
ू भक
ु ्ी कारखानदाराींनी दध
ू खरे दी करुन दध
ू भुक्ी तनयागत केली. याचा
ववपरीत पररणाम महाराषर राज्य सहकारी दध
ू महासींघाकडे (महानींद) वपशवीबींद दध
ू सींकलन
कमी ााले.

(२) व (३) महाराषर राज्य सहकारी दध
ू महासींघ (महानींद) या सींस्थेच्या व्यवस्थापक य
सींचालक या पदावर हदनाींक ३०/०६/२००६ पासून अततररक्त कायगभारावर व्यवस्थापक य

सींचालकाींची तनयुक्ती करण्यात येत आहे .सद्य:जस्थतीत सदर पदावर भारतीय प्रशासक य
सेवेमधील अधधकाऱ्याची तनयुक्ती न ााल्याने महासींघाच्या व्यवस्थापक य सींचालक या ररक्त
पदाचा अततररक्त कायगभार भा.प्र.से. मधील अधधकाऱ्याकडे सोपववण्यात आला आहे .
___________
राज्यातील िैद्यिीय मिाविद्यालयाांमध्ये विद्यार्थयाांना भेडसािणाऱ्या समस्याांबाबत
(२१)

२६७

(२२-१२-२०१४).

श्रीमती

तनमगला

र्ावित

(इर्तपूरी),

श्री.

(िळमनुरी), श्री. असमन पटे ल (मब
ुां ादे िी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सांतोर्

टारफे

सन्माननीय

िैद्यिीय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वैद्यक य महाववद्यालयाींमध्ये ववद्यार्थयाना भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच
महाववद्यालयातील पायाभूत सुववधा व अध्यापकाींची नेमक जस्थती िाणून घेण्यासाठी अचानक

वव.स. १ (15)
तपासणी करण्याचा तनणगय नासशक येथील आरोग्य ववज्ान ववद्यापीठाने घेतल्याचे माहे
्गस््, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ववद्यापीठाने घेतलेल्या तनणगयानस
ु ार आतापयत राज्यातील ककती

वैद्यक य महाववद्यालयाींची चौकशी केली असून सदर चौकशीत ज्या महाववद्यालयात पायाभूत
सुववधाींचा अभाव आहे त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे (२१-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) महाराषर आरोग्य ववज्ान ववद्यापीठाने प्रथम ्प्प्यात २० वैद्यक य महाववद्यालयाींची
अचानक तपासणी केली असन
ू , प्राप्त तपासणी अहवालाींची

ाननी करुन ववद्यापीठाच्या

ववद्यापररर्ेदच्या आगामी बैठक त सदर अहवाल ठे वण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
औरां र्ाबाद जिल्ह्यातील अांजिठा लेण्याची झालेली दरु िस्था
(२२)

३११ (२२-१२-२०१४).

िळिा) :

श्री. शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाि), श्री. जितें द्र आव्िाड (मुांब्रा

सन्माननीय साांस्िृतति िायग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जिल्ह्यातील अींजिठा लेण्याची सतत पडणाऱ्या पावसामुळे दरु वस्था ााली असन
ू
डोंगरमाथा भस
ु भश
ु ीत ााल्याने केव्हाही कोसळण्याची शक्यता तनमागण ााली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफगत चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार सदरील
लेण्यासह पररसराची दरु
ु स्ती करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. विनोद तािडे (०९-०२-२०१५) : (१) औरीं गाबाद जिल्ह्यातील अींजिठा लेणी या राषरीय
सींरक्षक्षत स्मारक असन
ू त्या केंद्र शासनाच्या भारतीय पुरातत्व सववक्षण सींचालनालयाच्या
अखत्यारीत येतात. अधधक्षक परु ातत्वववद् भारतीय परु ातत्व सववक्षण मींडल कायागलय औरीं गाबाद
याींनी हदलेल्या माहहतीनुसार हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________

वव.स. १ (16)
मौिे आणे (ता. िराड, जि.सातारा) येथील बबबटयाच्या िल्ल्यात िखमी झालेल्या
शेतिऱ्याला आधथगि मदत न हदल्याबाबत
(२३)

३१३ (२२-१२-२०१४).

िळिा) :

श्री. शसशिाांत सशांदे (िोरे र्ाि), श्री. जितेंद्र आव्िाड (मुांब्रा

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे आणे (ता. कराड, जि.सातारा) येथील माहे िल
ु ,ै २०१४ च्या पहहल्या सप्ताहात
त्रबब्याच्या हल्ल्यात शेतकरी िखमी ााल्याने वन ववभागाच्या अधधकाऱ्याींनी आधथगक मदत
दे ण्याचे आश्वासन दे ननही

माहे ्क््ोबर, २०१४

अखेरपयत

मदत दे ण्यात आली नाही, हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास उक्त प्रकरणी शासनामाफगत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व तद्नस
ु ार त्रबब्याच्या हल्ल्यात िखमी
ाालेल्या शेतकऱ्यास आधथगक मदत दे णेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्याींत
येत आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु र्ांटीिार (०३-०३-२०१५) : (१), (२), व (३) मौिे आणे (ता. कराड, जि.सातारा)
येथील श्री.श्रीरीं ग तुकाराम दे साई हे त्रबब्याचे हल्ल्यात हदनाींक ०३.०७.२०१४ रोिी िखमी
ाालेले आहे त.

सदर िखमी शेतक-यास हदनाींक ०४.१२.२०१४ रोिी रु. ४४,२२३/- रक्कम नक
ु सान भरपाई
म्हणन
ू अदा करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
ठाणे-बेलापूर रोडिर असलेल्या नोसील िांपनीच्या िमगचा-याांना
आश्िासन दे िन
ू आधथगि भरपाई न हदल्याबाबत

(२४)

३३७ (२३-१२-२०१४).

डि. सतीश (अण्णासािे ब) पाटील (एरां डोल), श्री. शसशिाांत सशांदे

(िोरे र्ाि), श्री. जितेंद्र आव्िाड (मुांब्रा िळिा), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय

िामर्ार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे-बेलापूर रोडवर असलेल्या नोसील कींपनीच्या कमगचा-याींना भववषयात व्हीआरएसद्वारे

िादा नुकसान भरपाई दे ण्याचे आश्वासन दे वन
ू आधथगक भरपाई न हदल्याचे माहे ्गस््,
२०१४ च्या पहहल्या आठवे यात तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

सदरील कमगचा-याींना हदलेल्या आश्वासनानुसार आधथगक भरपाई दे णेबाबत

कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. प्रिाश मेिता (१२-०२-२०१५) : (१) ठाणे-बेलापूर येथे जस्थत असलेली मे.नोससल सल. ही
आस्थपना मे.रे लीन पेरोकेसमकल प्रा.सल.या आस्थपनेने सप््ें बर, २००४ च्या सम
ु ारास ताब्यात

घेतली. तद्समयी कायगरत असणा-या ५३८ कामगाराींपैक २७१ कामगाराींनी हदनाींक ११.९.२००४
रोिी मे.नोससल सल., नोससल एम्प्लॉईि युतनयन व पील एम्प्लॉईि युतनयन आणण मे.रे लीन
पेरोकेसमकल
तद्नींतर

प्रा.सल.याींचेमध्ये

मे.रे लीन

ाालेल्या

पेरोकेसमकल

त्रत्रपक्षीय

प्रा.सल.

याींनी

करारानस
ु ार स्वेच् ातनवत्ह ती

िानेवारी,

२००५

च्या

जस्वकारली.

सुमारास

पुनःश्च

स्वेच् ातनवत्ह ती िाहीर केली. सदर योिनेला मुदतवाढ दे ताना भववषयात व्ही.आर.एस.द्वारे

िादा नक
ु सान भरपाई दे ण्याचे आश्वासन दे नन दे खील भरपाई न हदल्यास्तव उपजस्थत
करण्यात आलेले वववाद मा.औद्योधगक न्यायालय, ठाणे याींचेसमोर सींदभजत करण्यात आले

होते. मा.औद्योधगक न्यायालयाने हदनाींक २४.११.२०११ रोिी हदलेल्या आदे शान्वये सदर सींदभग
फे्ाळल्याने सींबींधधत कामगाराींनी मा.उच्च न्यायालयात क्र.४८१०/२०१२ व इतर अन्वये याधचका
दाखल केल्या होत्या. हदनाींक १२ सप््ें बर, २०१२ च्या आदे शान्वये मा.उच्च न्यालयाने सदरहू
याधचका फे्ाळल्या असून याधचकाकत्याग कामगाराींनी मा.उच्च न्यायालयाच्या खींडपीठासमोर

अपील दाखल केले असून सदरहू प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.
(२) प्रकरण न्याप्रववषठ आहे . तथावप, शासन स्तरावर हदनाींक १२.११.२०१३ व तत्कालीन
मा.पालकमींत्री (ठाणे) याींच्यासमोर हदनाींक ६.११.२०१२ तसेच हदनाींक ४.१२.२०१२ रोिी बैठका
घेण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
पण्
ु याििळील मळ
ु ा-मठ
ु ा िालव्यात पण
ु े शिरातील िचरा टािण्यात येत असल्याबाबत
(२५)

४३९ (२२-१२-२०१४).

श्री. बाबरु ाि पाचणे (सशरुर) :

सन्माननीय पयागिरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्यािवळील खडकवासला धरणातून तनघणा-या व हवेली, दौंड, इींदापूर तालुक्याींना
शेतीसाठी व वपण्याच्या पाण्यासाठी मुख्य स्त्रोत असलेल्या मुळा-मुठा कालव्यात पुणे शहरातील
कचरा ्ाकल्याचे हदनाींक २७ ्क््ोबर, २०१४ रोिी तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पुणे शहराचा काही भाग, लोणी काळभोर, उरुळी काींचन, यवत अशा मोठ्या
गावाींना कच-याींच्या समस्याींनी ग्रासले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनेक औद्योधगक कारखान्यामधील कचराही कालव्यात ्ाकल्याने कालव्याचे
पाणी शेती व अनेक गावाींच्या वपण्याच्या पाणी पुरवठा योिनाींसाठी प्रदवू र्त पाणी वापरले िात
आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री.

रामदास

िदम

(२३-०२-२०१५)

:

(१)

पुणे

शहरातील

कालव्यानजिक

वसाहतीमधून काही प्रमाणात नागरी घनकचरा कालव्यात ्ाकला िातो.
(२) हे खरे आहे .

असलेल्या
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(३) औद्योधगक कारखान्यातील कचरा कालव्यात ्ाकल्याचे तनदशगनास आले नसून याबाबत
सींबींधधत ग्रामस्थाींकडून कोणतीही तक्रार महाराषर प्रदर्
ू ण तनयींत्रण मींडळास प्राप्त ाालेली नाही.

(४) पण
ु े महानगरपासलकेस त्याींच्या हद्दीत तनमागण होणा-या नागरी घनकच-यावर शास्त्रोक्त
पध्दतीने प्रकक्रया करुन ववल्हे वा् लावण्याबाबत महाराषर प्रदर्
ू ण तनयींत्रण मींडळामाफगत
प्रस्ताववत आदे श बिावण्यात आले आहे. तसेच िल (प्रदर्
ू णास प्रततबींध व तनयींत्रण) कायदा,

१९७४ अन्वये पुणे तसेच वपींपरी - धचींचवड महानगरपासलकेवर महाराषर प्रदर्
ू ण तनयींत्रण
मींडळामाफगत फौिदारी ख्ला दाखल करण्यात आला असून सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.

ग्ववकास अधधकारी, हवेली, दौंड याींना ग्रामपींचायत कायगक्षेत्रातील नागरी घनकच-याींवर

शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रकक्रया करुन ववल्हे वा् लावण्यासाठी महाराषर प्रदर्
ू ण तनयींत्रण मींडळ
स्तरावर लेखी सच
ू ना दे ण्यात आली आहे.
पाणी

पुणे आणण वपींपरी - धचींचवड महानगरपासलका हद्दीतील साींडपाण्यामुळे मळ
ु ा- मुठा नदीचे
प्रदवू र्त

ााल्याने

नदीकाठच्या

गावाींमध्ये

शध्
ु द

वपण्याचे

पाण्यासाठी

दोन्ही

महानगरपासलकाींकडून आर.ओ.सींयत्र
ीं बसववण्यासाठी सींबींधधत जिल्हा पररर्दे कडे ११.९५ को्ी
इतका तनधी वगग करण्यात आला आहे . सदर तनधीतून मींिूर केलेल्या एकूण १२१ कामाींपैक
१४ कामे पुणग करण्यात आली असन
ू उवगररत कामे प्रगतीपथावर आहेत.
___________
झेंडू फुलाला योग्य बािार भाि समळणेबाबत
(२६)

४४४ (२३-१२-२०१४).

श्री. बाबुराि पाचणे (सशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना हदपावलीमध्ये ३० रू.ककलो या दरानेच माहे ्क््ोबर महहन्याच्या
दस
ु ऱ्या आठवे यात ाेंडू फुलाला बािार समळाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ाेंडू उत्पादकाींना ३० रूपये ककलो ककरकोळ बािारात समळत असताींना ग्राहकाींना
मात्र ८० रूपये ककलो दराने ाेंडू ववकला गेला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील शेतक-याींच्या शेतमालाला बािार समळत नसताना शेतक-याींतविी
व्यापारी ककीं वा मध्यस्थाींकडून मोठ्या प्रमाणात नफा कमववण्याचे प्रमाण वाढले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील शेतकरी ते थे् ग्राहक ही योिना शासनाने राबववण्याचे िाहीर
करूनही अद्याप कोणतीही कायगवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास,
ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०२-२०१५) : (१) व (२) अींशतः खरे आहे . ाेंडू फुलाींना हदवाळीच्या

आदल्याहदवशी सरासरी रु.३० /- प्रततककलो व लक्ष्मीपूिनाहदवशी सरासरी रु.४० ते ६० इतका
प्रततककलो भाव होता.
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(३), (४) व (५) राज्यामध्ये दसरा व हदवाळीच्या सणादरम्यान ाेंडू फुलाींची ववक्र ही मुख्यत्वे
थे् शेतक-याींमाफगत केली िाते. त्यामळ
ु े शेतकरी ज्या भावाने ववक्र करतात त्याच भावाने
व्यापारी ककरकोळ ववक्र

करतात. त्याचप्रमाणे नाशवींत मालाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न

ााल्यास तो प्रत्यक्षपणे ग्राहकापयत पोहोचण्यास त्यामध्ये असणारे मध्यस्थ, वाहतूक हमाली,
बािार फ

यामुळे मालाची ककीं मत वाढते. शेतकरी ते थे् ग्राहक ही योिना प्राथम्याने

राबववण्यात येत आहे .

___________
चासिमान प्रिल्प ता. रािर्ुरुनर्र (खेड) जि. पुणे प्रिल्पाच्या सुधारीत
अांदाि पत्रिाची प्रशासिीय मान्यता प्रलांबबत असल्यबाबत

(२७)

४५७ (२३-१२-२०१४).

श्री. बाबुराि पाचणे (सशरुर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चासकमान प्रकल्प (ता. रािगुरुनगर (खेड) जि. पुण)े प्रकल्पाच्या सध
ु ारीत अींदाि पत्रकास
प्रशासक य मान्यता शासन स्तरावर मागील ४ वर्ागपासन
ू प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सुधारीत प्रशासक य मान्यता नसल्यामुळे तनधी उपलब्ध असूनही प्रकल्पाींच्या
बाींधकामे ववतरीका व अस्तरीकरण यावर खचग करता येत नाही हे खरे आहे ,

(३) असल्यास, अपूणग ववतरीका व गळती यामळ
ु े प्रकल्पाचा पण
ु ग फायदा होत नाही असे
तनदग शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासनाने चासकमान प्रकल्पास सध
ु ारीत प्रशासक य मान्यता दे ण्यासींदभागत
शासन स्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धर्रीर् मिािन (२४-०२-२०१५) :(१) होय,
(२) होय,
(३) होय,
(४) प्रचसलत कायगपध्दतीनुसार प्रकल्पास सुधाररत प्रशासक य मान्यतेबाबत शासनस्तरावर
कायगवाही सुरु आहे .

___________
शासनाने विविध वििास िामाांसाठी तनधी विविध विभार्ाांना हदल्याबाबत
(२८)

४६४ (२२-१२-२०१४).

श्री. बाबुराि पाचणे (सशरुर), श्री. र्णपत र्ायििाड (िल्याण

पूि)ग , श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) :
काय :-

सन्माननीय वित्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शासनाने मागील १० वर्ागत ववववध ववकास कामाींसाठी ७१ हिार ५६३ को्ी रूपयाींचा तनधी
ववववध ववभागाींना हदला होता, हे खरे आहे काय,

वव.स. १ (20)
(२) तसेच १९९० पासुन अशा प्रकारच्या १०२९ को्ी २७ लक्ष रुपयाींच्या खचागची त्रबले ववववध
ववभागाकडून अद्याप पयत प्राप्त ााली असल्याचे तनदशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने हदलेल्या ७१ हिार ५६३ को्ी तनधी पैक ६५ हिार ४५३ को्ी
रूपयाींचा हहशोब ववववध शासक य ववभागाकडून सादर करण्यात आला मात्रा ६ हिार ११०
को्ीींचा हहशोब लागत नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या पहहल्या आठवे यास तनदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वा्प तनधी २००४ ते ०५ सालापासन
ु असुनही अद्याप तनधी खचागचा तपसशल
ववववध ववभागाकडून ववत्त ववभागाला सादर ााला नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शासन स्तरावरून याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीिार (११-०२-२०१५) :(१) ते (४) शासनाकडून शासनमान्य सींस्थेना ववववध

ववकास कामासाठी सहायक अनद
ु ान ववतरीत करण्यात येते. ववतरीत सहायक अनद
ु ानाच्या
रकमेपैक

रु. ७१ हिार ५६३ को्ी रकमेची उपयोधगता प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली

नसल्याचे महालेखापाल कायागलयाने शासनाच्या तनदशगनास आणले आहे .
सींक्षक्षप्त दे यकावर मींिूर करण्यात आलेल्या रकमेपक
ै
रु. १०२९ को्ी २७ लक्ष रुपयाींची

तपसशलवार दे यके प्रलींत्रबत असल्याचे महालेखापाल कायागलयाने शासनाच्या तनदशगनास आणले
आहे .

प्रलींत्रबत सींक्षक्षप्त दे यके व उपयोधगता प्रमाणपत्रे यासींदभागत तातडीने कायगवाही करण्याच्या
सूचना दे ण्यात आल्या असून तरीही प्रलींत्रबतता राहहल्यास प्रशासक य ववभागाींना सींबींधधत

ववभागातील िबाबदार अधधका-याींवर कारवाई करण्याबाबत ववत्त ववभागाच्या क्र.मआख- २०१४
/प्र.क्र. ४२/ववतनयम, हद. ९.१०.२०१४ रोिीच्या पररपत्रकान्वये सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
सदर

प्रलींत्रबतता

कमी

करण्याकरीता

सधचव

(ले.व.को.)

ववत्त

ववभाग

याींच्या

अध्यक्षतेखाली दर महहन्याला मींत्रालयीन ववभागाींनी तनयुक्त केलेल्या नोडल अधधका-याींसमवेत

बैठक घेण्यात येते. तसेच, ववत्त ववभागाकडे प्राप्त होणा-या (सींक्षक्षप्त दे यके/सहायक अनुदान)
व्ययववर्यक अनौपचाररक सींदभागच्या धाररकेत ववत्त ववभागाकडून सदर प्रलींत्रबतता कमी
करण्याच्या सच
ू ना वेळोवेळी दे ण्यात येत असतात.

___________
५ ििार पेक्षा अधधि लोि सांख्या असलेल्या ग्रामपांचायतीसाठी
स्ितांत्र असभयांत्याची नेमणि
ू िरणे
(२९)

४६७ (२२-१२-२०१४).

श्री. बाबुराि पाचणे (सशरुर) :

सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शासनाने अनधधकहत बाींधकामे रोखण्यासाठी ५ हिार पेक्षा अधधक लोक सींख्या असलेल्या
ग्रामपींचायतीसाठी स्वतींत्र असभयींत्याची नेमणूक करण्याचा तनणगय घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. १ (21)
(२) असल्यास, पुणे जिल्ह्यासाठी १८० पींचायत असभयींते व १३ ग् असभयींते याींची पदे मींिुर
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पण
ु े जिल्ह्यात पहहल्या ्प्प्यात ७० असभयींत्याची हदनाींक १९ ्क््ोबर, २०१४
च्या दरम्यान तनयुक्ती दे खील केली आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, राज्यातील ग्रामपींचायतीींना

असभयींत्याींची नेमणूक केल्याने ग्रामपींचयातीींना पुवज

प्रमाणे बाींधकाम परवाने दे ण्याबाबत व गावठाण हद्दीतील व गावठाण हद्दीबाहे रील बाींधकामाींच्या

नोंदी घेण्याबाबतचे अधधकार दे ण्याबाबत शासन स्तरावरुन याबाबत कुठली कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मुांड-े पालिे (३०-०१-२०१५) : (१) ते (३) हे खरे नाही.

परीं तु रािीव गाींधी पींचायत सशक्तीकरण असभयानाींतगगत ग्रामपींचायत व पींचायत

स्थरावरील कामाींना गती दे ण्याकरीता ताींत्रत्रक मनुषयबळ कींत्रा्ी तत्वावर उपलब्ध करुन
दे ण्याचे प्रयोिन केले आहे . त्यानर्
ु ींगाने पण
ु े जिल्ह्याकरीता १८० पींचायत असभयींते व १३ ग्
असभयींते याींची कींत्रा्ी पदे मींिूर आहे त.

या योिनेंतगगत पुणे जिल्ह्याींतगगत ७० पींचायत असभयींता याींची ५००० पेक्षा िास्त

लोकसींख्या असलेल्या ग्रामपींचायतीींच्या हठकाणी १ डडसेंबर, २०१४ पासून तनयुक्ती करण्यात
आली आहे .

(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
डि. पांिाबराि दे शमख
ु िृर्ी विद्यापीठा अांतर्गत असलेल्या २२ िृवर् मिाविद्यालयातील
प्राध्यापिाांना िृर्ी विद्यापीठाची मान्यता नसल्याबाबत

(३०)

४७१ (२४-१२-२०१४).

श्री. बाबरु ाि पाचणे (सशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पढ
ु ील

(१) डॉ. पींिाबराव दे शमख
ु कहर्ी ववद्यापीठा अींतगगत असलेल्या २२ कहवर् महाववद्यालयातील
प्राध्यापकाींना कहर्ी ववद्यापीठाची मान्यता नसल्याचे हद. २८ ्क््ोंबर, २०१४ च्या दरम्यान
तनदशगनास आले हे खरे आहे ,

(२) असल्यास, कहर्ी ववद्यापीठ अधधतनयम १९९० नुसार खािगी कहर्ी महाववद्यालयातील
प्राध्यापकाींना कहर्ी ववद्यापीठाची मान्यता घेणे बींधनकारक आहे हे खरे आहे ,

(३) असल्यास, याबाबत शासन स्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १ (22)
श्री. एिनाथराि खडसे (१०-०२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) सींलग्न सींस्थाींकडून कमगचाऱ्याींचे तनयक्
ु ती सींबींधधचे तनकर् पण
ु ग केलेले प्रस्ताव ववद्यापीठास
प्राप्त ााल्यानींतर ववद्यापीठाची मींिूरी प्रदान करण्याची कायगवाही करण्यात येत असते. परीं तु
असे प्रस्ताव प्राप्त ााले नसल्याने कायगवाही करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांडिा (जि.पुणे) येथील शासिीय महिला तनरीक्षण र्ि
ृ ाची इमारत
िापराविना पडून असल्याबाबत

(३१)

५११ (२२-१२-२०१४).

श्री. र्णपत र्ायििाड (िल्याण पूि)ग , श्री. किसन िथोरे

(मरु बाड), श्री. सांग्राम थोपटे (भोर), श्रीमती तनमगला र्ावित (इर्तपरू ी), श्री. असमन पटे ल
(मुांबादे िी), श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री. िनम
ु ांत डोळस (माळसशरस), श्री.अतनल
िदम (तनफाड) :
काय :-

सन्माननीय महिला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मढ
ुीं वा (जि.पुणे) येथे को्यावधी रुपये खचग करुन बाींधलेल्या शासक य महहला तनरीक्षण
गह
ह ाची इमारत वापराववना पडून आहे , हे खरे आहे काय,

(२) गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा ववभागाकडून दे हववक्र

व्यवसाय केलेल्या तरुणीचे

पुनवगसन करण्यासाठी त्याींना महहला सरु क्षा गह
ु या इमारतीत तीस
ह ात ठे वले िाते परीं तु िन्
महहला वास्तव्य करु शकतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास चौकशीत काय आढळून आले व तद्नुसार सदर गह
ह ाची दरु ावस्था सुधारणेबाबत
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?
श्रीमती पांििा मुांड-े पालिे (०९-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) सींस्थेची नवीन बाींधलेली इमारत ताब्यात घेण्यासाठी इमारतीतील वविेचे कनेक्शन व
महानगरपासलकेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त नसल्यामळ
ु े , इमारतीचा ताबा घेनन इमारत
वापरात आणता आलेली नाही. सदरचे प्रमाणपत्र लवकरात लवकर प्राप्त करुन घेणेकरीता
सावगितनक बाींधकाम ववभाग, पुणे याींना कळववण्यात आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. १ (23)

िात प्रमाणपत्र समळविण्याची प्रकक्रया िाचि असल्याबाबत
(३२)

५२७ (२२-१२-२०१४).

श्री. र्णपत र्ायििाड (िल्याण पूि)ग , श्री. सांतोर् टारफे

(िळमनुरी), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), प्रा. िर्ाग र्ायििाड (धारािी) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िात प्रमाणपत्र समळववण्यासाठी वडीलाींच्या िन्मगाींवी िानन दाखला घेण्याबाबत शासनाने
पररपत्र काढले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) बहुताींशी व्यक्तीींचा िन्म हा मामाच्या गाींवी ाालेला असुन मुळ गाव व िन्मगाींव यात
तफावत असल्यामुळे िात प्रमाणपत्र समळववण्यात अडचणी तनमागण होत आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, ही िाचक अ् रद्द करण्याबाबत मोठ्या प्रमाणात मागणी होत असून
नागरीकाींना िात प्रमाणपत्र सल
ु भररत्या समळण्यासाठी शासन स्तरावर काय उपाययोिना
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१६-०२-२०१५) :(१) शासनाच्या हद.१ सप््ें बर, २०१२ च्या अधधसूचनेन्वये
“महाराषर अनुसूधचत िाती, ववमुक्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगग व ववशेर् मागास
प्रवगग (िातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे ववतनयमन) तनयम, २०१२” ववहहत
करण्यात आले आहे त.
(२) अशा प्रकारची कोणतीही बाब अद्यापपयत आढळून आलेली नाही.
(३) व (४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
राज्यातील मातांर् समािाला आरक्षण दे ण्याबाबत.
(३३)

५९४ (२५-११-२०१४).

(उदर्ीर) : सन्माननीय

श्री. जितेंद्र आव्िाड (मुांब्रा िळिा), डि. सध
ु ािर भालेराि

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अणखल भारतीय मातींग सींघाने राज्यातील मातींग समािाला स्वतींत्र ८ ्क्के आरक्षण

द्यावे तसेच इतर मागण्यासाठी हदनाींक २८ ्क््ोबर, २०१४ रोिी मींत्रालयावर धडक मोचाग
काढला होता तसेच यापुवजही शासनाकडे वारीं वार मागणी केलेली होती, खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, वा त्यात काय आढळून आले
व त्यानस
ु ार मातंग समाजाच्या आरक्षणासंदर्ाात तसेच तयांच्या सर्ाांगीण वर्कासासाठी
शासनाने कोणती कायगवाही

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. १ (24)
श्री.विष्णू सिरा (०२-१२-२०१४) : (१) सदर मागणयांसाठी आााद मैदान, मुींबई येथे धरणे
आींदोलन चालू आहे.

(२) मातींग समाि अनुसधू चत िाती या प्रवगागत पन्
ु हा वगगवारी करणे घ्नाबाहय आहे व राज्य
शासनास वगगवारी करण्याचे अधधकार नसन
ू सींसदे स सदर अधधकार आहे त.

मातींग समािाचा सामाजिक, आधथगक व साींस्कहततक ववकास होण्याचे दृष्ीने शासनाने

क्राींतीवीर लहुिी साळवे मातींग समाि अ्यास आयोग स्थापन करण्यात आला होता. या
ववर्ागाच्या हद. ३१/१२/२०११ च्या शासन तनणगयान्वये क्राींततवील लहुिी साळवे मातींग समाि

अ्यास आयागाने शासनास सादर केलेल्या एकूण ८२ सशफारशीींपैक ६८ सशफारशी तत्वतः
मान्य करण्यात आल्या असून त्याबाबत ववववध ववभागाकडून अींमलबिावणी करण्यात येत
आहे . आरक्षणाववर्यक सशफारशीसह उवगररत १४ सशफारशी अमान्य करण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

मुरबाड तालुक्यातील (जि.ठाणे) अनेि मिुर िामर्ार सििारी सांस्थेतील र्ैरप्रिाराबाबत
(३४)

६३२ (२२-१२-२०१४).

िळिा) :

श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. जितेंद्र आव्िाड (मुांब्रा

सन्माननीय सििार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुरबाड तालुक्यातील (जि.ठाणे) अनेक मिुर कामगार सहकारी सींस्थेतील मिुराींचे आधथगक
शोर्ण व वपळवणूक करीत असल्याचे माहे ्क््ोंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान तनदशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनामाफगत् चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत
काय आढळून आले व तदनुसार मिूर कामगार सहकारी सींस्थेतील अध्यक्ष व सधचवाींवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२१-०९-२०१६) :(१) सन्मा. ववधानसभा सदस्य, श्री.ककसन कथोरे याींनी
सदर ववर्याबाबत हदनाींक २३.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये मुरबाड तालुक्यातील (जि.ठाणे) बोगस
मिूर कामगार सींस्थाींच्या बेकायदे शीर कारभाराची चौकशी करण्याची ववनींती केलेली आहे.

(२) सदर प्रकरणाची चौकशी करुन व त्या चौकशीच्या अनुर्ींगाने त्वरीत कारवाई करुन

त्याबाबतचा अहवाल सादर करणेबाबत जिल्हा उपतनबींधक, सहकारी सींस्था, ठाणे याींचेमाफगत
हदनाींक २९.१२.२०१४ रोिी सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्था, मुरबाड याींना सूधचत करण्यात
आले आहे . त्यास अनुसरून सहाय्यक तनबींधक, सहकारी सींस्था, मुरबाड याींनी हदनाींक
२.१.२०१५ रोिी सींस्थेचे अध्यक्ष व सधचव याींना हदलेल्या आदे शान्वये महाराषर सहकारी सींस्था

अधधतनयम १९६० मधील कलम ८९ (अे) अनस
ु ार सहकारी अधधकारी (श्रेणी-२) याींचेमाफगत
दप्तर तपासणी करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

वव.स. १ (25)

िुळर्ाि-बदलापूर नर्रपासलिा िद्दीमध्ये असणाऱ्या सशधािाटप अधधिारी
िायागलयाची झालेली दरु ािस्था.

(३५)

६४८ (२३-१२-२०१४).

श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय अन्न, नार्री

पुरिठा ि ग्रािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)कुळगाव-बदलापूर नगरपासलका हद्दीमध्ये (ता.अींबरनाथ

जि. ठाणे) असणाऱ्या सशधावा्प

अधधकारी कायागलयाची अततशय दरु ावस्था ाालेली असून त्याहठकाणी भाे याच्या इमारतीमध्ये
कायागलय असल्याचे व अपुरा कमगचारी वगग असल्याने नागररकाींची व अधधकाऱ्याींची गैरसोय
होत असल्याचे माहे ्क््ोबर, २०१४ मध्ये तनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशधावा्प अधधकारी कायागलयाच्या व्यवस्थेबाबत व परु े सा कमगचारी वगग
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. धर्रीश बापट (२७-०१-२०१५) :(१) व (२) सशधावा्प कायागलय क्र. ४६/फ, बदलापूर हे

कायागलय हद. १ िन
ू , १९९० पासन
ू खािगी मालक चया ८१५.७२ चौ. फू.िागेत कायगरत असन
ू
कायागलयातील

िागेचा

भाग

नागरीकाींसाठी

मोकळा

ठे वण्यात

आला

अधधकारी/नागरीकाींची गैरसोय होण्याच्या प्रश्न उ्भववत नाही.

आहे .

त्यामळ
ु े

तथावप, ही खािगी िागा असल्याने या कायागलयासाठी सुयोग्य िागा समळणेबाबत

सावगितनक बाींधकाम सावगितनक बाींधकाम ववभागाशी पत्रव्यवहार सरु
ु आहे .

ररक्त पदे भरण्यात लोकसेवा आयोगाकडे वेळोर्ेळी मागणी नोंदववली असन
ू वेळोवेळी

पदे भरण्याबाबत येत आहे त. तथावप उपलब्ध कमगचा-याींकडून नागररकाींची कामे करुन घेण्यात
येत आहे , याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त नाही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

वव.स. १ (26)
निी मांबई ते गेट िे ऑफ इांडिया अशी िलिाितूि सुरु िरणेबाबत.
(३६)

७१८ (१५-०१-२०१५).

श्री. मनोिर भोईर (उरण), श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मुींबईतील तनयोजित ववमानतळ सुरू ााल्यावर मुींबई व उपनगरातून तेथे िलद
गतीने पोहचता यावे यासाठी नवी मींब
ु ई ते गे् ्फ इींडडया ककीं वा सीबीडी ते भानचा धक्का

अशी िलवाहतक
ु सेवा सुरू करण्याचा शासनाने नुकताच तनणगय घेनन त्यासाठी १०० को्ी
रूपयाींची तरतुद केली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

मुींबईतून समुद्रमागव िलवाहतूक

करण्यात येत आहे.

(३) नसल्यास,ववलींबाची

सुरु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२५-०२-२०१५) : (१), (२) व (३) भानचा धक्का ते नेरुळ व भानचा
धक्का ते माींडवा अशी िलवाहतक
ू सुरु करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे . अद्याप
तनणगय ाालेला नसल्याने तरतूद करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही.
___________
मुांबई-पुणे द्रत
ु र्ती मिामार्ागिरील रसायनी िद्दीतील ररसिाडी र्ािाििळ व्यािसातयिाांिडून
सुमारे २७ लाख २६ ििाराांचा ऐिि लुटल्याबाबत.

(३७)

७२१ (२३-१२-२०१४).

श्री. मनोिर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई-पण
ु े द्रत
ु गती महामागागवरील रसायनी हद्दीतील ररसवाडी गावािवळ वपस्तल
ु ाच्या

धाकाने हॉ्े ल व्यावसातयकाींकडून सुमारे २७ लाख २६ हिाराींचा तवि लु्ल्याची घ्ना हदनाींक
२० िुल,ै २०१४ रोिीच्या सम
ु ारास घडली आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणाचा तपास
(३) असल्यास,

करण्यात आला आहे काय,

त्यानस
ु ार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२४-०२-२०१५) : (१) हदनाींक २९.०८.२०१४ रोिी मुींबई पुणे द्रत
ु गती
महामागागवर रसायनी पोलीस ठाणे हद्दीत ररसवाडी गावािवळ वपस्तुलाच्या धाकाने हॉ्े ल

व्यवसायीकाकडून सुमारे ३६ लाख २६ हिार रुपयाचा तवि तसेच वाहनास लु्ल्याची घ्ना
घडलेली आहे .

(२) होय. सदरबाबत रसायनी पोलीस ठाणे कॉ.गु.र.नीं. ६० /२०१४ भादीं ववसीं कलम ३९२, ३४
सह आमग अनक्् ३, २५ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
(३) सदरचा गुन्हा हा पोलीस तपासाींवर प्रलींत्रबत आहे .

___________

वव.स. १ (27)

बबरिाडी (ता. मिाड, जि. रायर्ड) येथे िालबािय पोर्ण आिाराचे िाटप झाल्याबाबत
(३८)

७६५ (२२-१२-२०१४).

पाटील (पेण) :
काय :-

श्री. सुभार् उफग पांडडतशेठ पाटील (असलबार्), श्री. धैयश
ग ील

सन्माननीय महिला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) महाराषर शासनाच्या एकाजत्मक बाल ववकास ववभागातफव आयुक्तलयात एकाजत्मक बाल
ववकास सेवा योिने अतींगत
ग पोर्ण आहाराचे अींगणवाडयाींना वा्प करण्यात येत आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) त्रबरवाडी (ता.महाड जि.रायगड)

अींगणवाडयाींना वा्प ाालेला पोर्ण आहार हा कालबाहय

ााल्याचा प्रकार हदनाींक १६ िल
ु ,ै २०१४ रोिी तनदशगनास आला, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींपूणग घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, कालबाहय पोर्ण आहार वा्प करणा-या सींबींधधतावर कोणती कारवाई करण्यात
आली,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांड-े पालिे (०३-०२-२०१५) : (१) हे खरे आहे.
(२) हे अंशत: खरे आहे .

सदर पोर्ण आहाराची पाक ्े कालबाह्य असल्याचे अींगणवाडी सेववकेच्या तनदशगनास
आल्याने ते ताब्यात घेण्यास नकार हदला.
(३),

(४)

व

(५)

याबाबत

महाड

एम.आय.डी.सी.

पोलीस

ठाणे,

महाड-रायगड

येथे

हद.१७/०७/२०१४ प.नॉ.कॉ.रजि. नीं.९४/२०१४ र्ादीं ववसीं कलम २७३, ३४ अनवये सींबींधधताववरुध्द
अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून कायदे शीर कारवाई पोलीसाकडून सुरु आहे.
___________
असलबार् (जि.रायर्ड) तालुक्यातील अनेि र्ािाांच्या मुांबई मिानर्र
प्रदे श वििास प्राधधिरण यांत्रणेअांतर्गत िामाांना मांिूरी दे णेबाबत

(३९)

७६८ (२३-१२-२०१४).

पाटील (पेण) :

श्री. सुभार् उफग पांडडतशेठ पाटील (असलबार्), श्री. धैयश
ग ील

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

(१) असलबाग (जि.रायगड) तालुक्यातील अनेक गावाींचा मुींबई महानगर प्रदे श ववकास

प्राधधकरण यींत्रणे अींतगगत समावेश असन
ू गावाींच्या ववकासासाठी रस्त्याींची व इतर सवु वधाींबाबत
कामाींचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करणेत आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्ताववत कामाींना मींिूरी दे ण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ?

वव.स. १ (28)
श्री.

दे िेंद्र

फडणिीस

(२१-०१-२०१५)

:

(१)

व

(२)

मुींबई

महानगर

प्रदे श

ववकास

प्राधधकरणामाफगत मुींबई महानगर प्रदे शातील ग्रामीण क्षेत्राच्या ववकासाकररता एकाजत्मक ग्राम

ववकास योिना राबववण्यात येत असन
सदर योिनेतींगत
ग
जिल्हा पररर्द रायगड याींनी
ू

असलबाग तालुक्यातील १० गावातील १९ कामाींचे प्रस्ताव प्राधधकरणास सादर केले असून या
कामाींना प्राधधकरणाने मींिूरी हदली आहे .
(३) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
राधानर्री (जि.िोल्िापूर) तालुक्यातील राई येथे िोणा-या धामणी मध्यम प्रिल्पाबाबत
(४०)

७७१ (२४-१२-२०१४).

पाटील (पेण) :

श्री. सुभार् उफग पांडडतशेठ पाटील (असलबार्), श्री. धैयश
ग ील

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राधानगरी (जि.कोल्हापूर) तालुक्यातील राई येथे होणा-या ३.८५ हिार दशलक्ष घनफु्
(्ीएमसी) क्षमतेच्या धामणी मध्यम प्रकल्पासाठी सन १९९५-९६ च्या दर सुधचनुसार रु.१२०
को्ी ३० लाख रूपयाींच्या ककीं मतीस हदनाींक २४ डडसेंबर, १९९६ ला मळ
ू प्रशासक य मान्यता
समळाली हे खरे आहे काय,

(२) या प्रकल्पावर िून २०१४ पयत २९५ को्ी रूपये खचग ााले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पात सध्या पाण्याचा थेंबही नसन
ू सुधाररत प्रशासक य मान्यतेपासून
तब्बल १८ वर्व प्रकल्पाचे काम अपूणग अवस्थेत आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तब्बल १८ वर्व प्रकल्पाचे काम रखडण्याची कारणे कोणती,
(५)

असल्यास,

याबाबत

प्रकल्प

पूणग

होण्याच्या

दृष्ीने

शासनाने

कोणत्या

स्वरुपाची

उपाययोिना अींमलात आणण्याचे ठरववले आहे ?
श्री. धर्रीर् मिािन (२४-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.

(४) वनिमीन व अभयारण्यातील क्षेत्र हस्ताींतरण, खािगी िसमनीचे भुसींपादन, पुनवगसनातील
ववलींब, सुप्रमा व अपुरा तनधी यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे .

(५) १) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या १०४ हे क््र इतक्या वनिसमनीच्या प्रस्तावास केंद्र
शासनाकडून अींततम मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात आली आहे .

२) खािगी िसमनीचे भस
ू ींपादन व पुनवगसन कायगवाही महसल
ू ववभागाशी समन्वयाने करण्यात
येत आहे .

३) द्ववतीय सध
ु ाररत प्रशासक य मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य ताींत्रत्रक सल्लागार ससमती, नासशक
याींचे स्तरावर तपासणीधीन आहे .

___________

वव.स. १ (29)

सशांदखेडा (जि. धुळे) तालुक्याचा मानि वििास समशनतांर्त
ग समािेश िोऊन िर्ग झालेले
असताना मार्णी िेलेल्या िामाांना अद्याप शासनाने मांिरू ी हदलेली नसल्याबाबत

(४१)

८०६ (२२-१२-२०१४).

श्री. ियिुमार रािल (सशांदखेडा) :

सन्माननीय तनयोिन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सशींदखेडा (जि. धुळे)

तालुक्याचा मानव ववकास समशनतींगत
ग समावेश होनन वर्ग ाालेले

असताना दे खील सशींदखेडा तालुक्याच्या लोकप्रतततनधीींनी मागणी केलेल्या कामाींना अद्याप
शासनाने मींिूरी हदलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सशींदखेडा तालुक्याचा मानव ववकासाचा तनदव शाींक हा ससींचनाअभावी कमी
असल्यामळ
ु े याहठकाणी अजस्तत्वात असलेल्या नद्या आणण नाल्याींवर हे ड ्ू ्े ल बींधारे तथा

अन्य ससींचनाची कामे या कायगक्रमाींतगगत राबववण्यात यावीत अशी मागणी प्रधान सधचव,
(तनयोिन) याींच्याकडे ाालेल्या बैठक त करण्यात आली होती हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने अद्याप कोणतीही कायगवाही केलेली नाही, हे खरे आहे
काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीिार (२२-०१-२०१५) : (१), (२) व (३) धुळे जिल्ह्यातील मानव ववकास
कायगक्रमाचा

आढावा

लोकप्रतततनधीींनी

घेण्यासाठी

केलेली

मागणी

हद.१८.३.२०१३

तपासली

असता

रोिी
असे

ाालेल्या

हदसन
ू

आले

बैठक त
क,

स्थातनक

िलसींधारण

ववभागाकडून साखळी पध्दतीने ससमें् नाला बाींध बाींधण्याचा कायगक्रम सन २०१२-१३ पासून
राबववण्यात येत आहे. तसेच िलसींधारण ववभागाने हद.९ मे, २०१३ च्या शासन तनणगयान्वये

त्यासींदभागत मागगदशगक सूचना तनगगसमत केल्या आहे त. त्यामळ
ु े सदर मागणीच्या अनुर्ींगाने
सादर केलेला प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
धुळे आणण नांदरू बार जिल्ह्यात तापी नदीिर सुलिाडे, सारां र्खेडा आणण प्रिाशा या ततन्िी
हठिाणी पयगटनस्थळ वििास िरण्याबाबत

(४२)

८०९ (२३-१२-२०१४).

श्री. ियिुमार रािल (सशांदखेडा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे आणण नींदरू बार जिल्ह्यात तापी नदीवर सुलवाडे, सारीं गखेडा आणण प्रकाशा या ततन्ही
हठकाणी बनरेि बाींधण्यात आल्यामळ
ु े मोठ्या प्रमाणावर पाणी अडववण्यात आले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त हठकाणी पयग्नस्थळ ववकास कायगक्रमाींतगगत सदरहू हठकाणाींचा ववकास
साधण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतततनधीींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. १ (30)
(३) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने अद्याप कोणतीच कायगवाही केलेली नाही, हे खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, याबाबतीत या पयग्नस्थळाींचा ववकास करण्याबाबत शासनाने काय तनणगय
घेतलेला आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२९-०१-२०१५) : (१) होय.
(२) प्रश्नाधीन मागणी पयग्न ववभागास व जिल्हाधधकारी, धुळे व जिल्हाधधकारी, नींदरु बार
याींना प्राप्त ााल्याचे हदसन
ू येत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
िोंढाणे (ता.ििगत,जि.रायर्ड) धरणाचे िाम त्िरीत पण
ू ग िरणेबाबत
(४३) ८३० (२२-१२-२०१४).

श्री. सुरेश लाड (ििगत), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. जितेंद्र

आव्िाड (मुांब्रा िळिा) : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ह्यातील (ता.किगत) कोंढाणे धरणाचे काम सन २०११ मध्ये सुरु करण्यात
आलेले मात्र काही ताींत्रत्रक बाबीींमळ
ु े माहे एवप्रल, २०१२ पासून बींद ठे वण्यात आले, हे खरे आहे
काय,

(२) उक्त प्रकरणी शासनामाफगत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे तनषकर्ग काय आहे त व तदनस
ु ार धरणाचे काम त्वररत पण
ू ग
करणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धर्रीर् मिािन (२६-०२-२०१५) :(१) होय.
(२), (३) व (४) नाही, प्रकल्पाचे काम शासन मान्यतेसशवाय सुरु केल्यामुळे प्रकल्पास मान्यता
दे णे शक्य होणार नाही.

___________
ििगत-खालापूर (जि.रायर्ड) तालक्
ु यातील एमएमआरडीए ि भारत तनमागण योिनेअांतर्गत
पाणीपुरिठा योिनेची िामे अपूणागिस्थेत असल्याबाबत

(४४) ८३२ (२२-१२-२०१४).
आव्िाड (मुांब्रा िळिा) :
करतील काय :(१)

रायगड

जिल्ह्यातील

श्री. सुरेश लाड (ििगत), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. जितेंद्र

सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
किगत-खालापूर

तालुक्यात

एमएमआरडीए

योिनेअत
ीं गगत पाणीपरु वठा योिनेची कामे चालू आहे त, हे खरे आहे काय,

व

भारत

तनमागण

वव.स. १ (31)
(२) सदर ग्रामीण आहदवासी भागात काही कामे अपूणागवस्थेत असल्याने नागररकाींचे
पाण्याअभावी प्रचींड हाल होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
(४) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि यादि (लोणीिर) (०३-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. तथावप, नागररकाींचे पाण्याअभावी प्रचींड हाल होत आहे त, हे खरे नाही.
(३) अपण
ू ग योिना पण
ू ग करणेबाबत ग्रामीण पाणी परु वठा व स्वच् ता ससमतीच्या बैठका घेनन

काम पुणग करणेबाबत सक्त सूचना दे ण्यात आलेल्या आहे त. अपण
ू ग योिना पूणग न केल्यास

पाणी पुरवठा व स्वच् ता ववभागाकडील पररपत्रक िस्वप्र २००७/ववत्तीय सल्लागार प्र.क्र.१
पापु-११ मींत्रालय, मुींबई हद.१७.११.२००७ अन्वये सींबींधधत ग्रामीण पाणीपुरर्ठा र् स्वच् ता
ससमतीवर फौिदारी गन्
ु हा दाखल करण्यात येईल अशा नो्ीसा सींबींधधताींवर बिावण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
रायर्ड जिल्ह्यातील ििगत तालुक्यात ३०० िून अधधि अांर्णिाडाया असून िायमस्िरुपी
प्रिल्प अधधिारी नसल्याबाबत
(४५) ८३६ (२२-१२-२०१४).

श्री. सुरेश लाड (ििगत), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. जितेंद्र

आव्िाड (मुांब्रा िळिा) : सन्माननीय महिला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) रायगड जिल्ह्यातील किगत तालुक्यात ३०० हून अधधक अींगणवाे या असून कायमस्वरुपी
प्रकल्प अधधकारी नाहीत, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अींगणवाडयाींची एकदाही तपासणी ााली नसन
ू अींगणवाडीतील १७ हिार
बालकाींचे सशक्षणाचे नुकसान ााले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, (१) व (२) बाबत चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद् नुसार अींगणवाे याींना प्रकल्प अधधकारी
नेमणेबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अद्याप कोणतीच कायगवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांड-े पालिे (१६-०२-२०१५) : (१)
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.

हे खरे आहे .

वव.स. १ (32)
(४) प्रभारी बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी (ग्रामीण) व मख्
ु यसेववका याींचेमाफगत अींगणवाे याींची
तपासणी केलेली आहे .

बाल ववकास प्रकल्प अधधकारी ग्-ब पदे ग्रामीण प्रकल्पाकडील असन
ू सदर पदे हदनाींक

२८.५.२०१३ पासून महहला व बाल ववकास ववभागाकडे वगग ाालेली आहे त.

तसेच इतर अधधकाऱ्याींकडे अततररक्त कायगभार दे नन कामकाि सुरु आहे . सदर ररक्त

पदे भरण्याबाबतची कायगवाही शासन स्तरावरून सुरु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ििगत तालुक्यातील (जि. रायर्ड) परळ, पनिेल, नेरळ-मांचर सभमाशांिर िया रस्त्याचे िाम
िनिसमनीच्या अडथळयामळ
ु े पूणग िोऊ शिले नसल्याबाबत

(४६) ८३९ (२२-१२-२०१४).
आव्िाड (मुांब्रा िळिा) :

श्री. सरु े श लाड (ििगत), श्री. किसन िथोरे (मरु बाड), श्री. जितेंद्र

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) किगत तालुक्यातील (जि. रायगड) परळ, पनवेल, नेरळ-मींचर सभमाशींकर हया रस्त्याचे
काम वनिसमनीच्या अडथळयामळ
ु े पण
ू ग होन शकले नाहीत, हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामासाठी असलेले अडथळे दरू करुन सदर रस्ते वाहतुक साठी
खुले करणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच उपाययोिना केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनर्ांटीिार (२९-०१-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

किगत तालुक्यातील (जि.रायगड) कोहठीं ब-े सभमाशींकर घा् रस्त्याचे बाींधकामासाठी

१०.६८२४ हे वनक्षेत्र वळतीकरणाच्या प्रस्तावास केंद्र शासनाने हद.२६/०९/२०१३ च्या पत्रान्वये

काही अ्ीींच्या अधीन राहून अींततम मान्यता हदली आहे .
सदर क्षेत्र सभमाशींकर अभयारण्यापासून १०.०० कक.मी. च्या आत असल्याने प्रकल्प
यींत्रणेने

मा.राषरीय

हररत

न्यायाधधकरणाची

मान्यता

प्राप्त

केली

नसल्याने

वनक्षेत्राचे

वळतीकरण अद्याप करयात आलेली नाही.

(२) व (३) प्रकल्प यींत्रणेकडून वरीलप्रमाणे मा.राषरीय हररत न्यायाधधकरणाची मान्यता प्राप्त
केल्यानींतर वनक्षेत्र वळती करणाबाबतचे आदे श तनगगसमत करण्यात येईल.
___________
ससांधुदर्
ु ग जिल्ह्यातील बिुताांश पाटबांधारे प्रिल्प अपूणागिस्थेत असल्याबाबत
(४७)

८५२ (२२-१२-२०१४).

श्री. िैभि नाईि (िुडाळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

वव.स. १ (33)
(१) ससींधुदग
ु ग जिल्ह्यातील बहुताींश पा्बींधारे प्रकल्प अपूणागवस्थेत असून गेल्या अनेक
वर्ागपासून प्रकल्प प्रलींत्रबत आहे त हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दक्षक्षण कोकण पा्बींधारे प्रकल्प मींडळाींतगगत ्ाळीं बा हा मोठा पा्बींधारे प्रकल्प

तर नरडवे, अरुणा, सरीं बळ, दे वघर कोलव-सातींडी हे मध्यम तसेच कळसुली-दे दोंनवाडी ओ्व,
तरीं दळे , नाधवडे, सशरसशींगे असे लघु पा्बींधारे प्रकल्प अनेक वर्व रखडल्याने दरवर्ज त्याींचा
खचग वाढतच चालला आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रलींत्रबत प्रकल्प पूणागत्वास नेण्याकररता शासनाने भरीव तनधीची तरतुद
केली आहे काय,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीर् मिािन (२४-०२-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.
ससींधद
ु ग
ु ग जिल्ह्यातील २८ प्रकल्प पण
ू ग ााले आहेत व १५ प्रगतीपथावर आहे त.

(२) दे वघर, कोलव-सातींडी, कळसुली-दे दोंनवाडी, ओ्व, तरीं दळे , नाधवडे या प्रकल्पावर पाणीसाठा

तनसमगती होनन दे वघर, ओ्व, तरीं दळे व नाधवडे या प्रकल्पाच्या धरणात प्रत्यक्ष पाणीसाठा
ााला आहे. कोलव-सातींडी प्रकल्पावर चालू हीं गामापासून पाणीसाठा करण्यात येत आहे . अरुणा
प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असन
ू ्ाळीं बा, नरडवे, सरीं बळ व सशरसशींगे या प्रकल्पावरील वन
व वनसींज्ेखालील िमीन वळतीकरणाच्या प्रस्तावास मान्यता घेण्याची कायगवाही चालू आहे .

(३) व (४) वरील प्रकल्पाींपैक नरडवे व अरुणाया मध्यम प्रकल्पाींना केंद्र शासनाच्या वेगवधधगत
ससींचन लाभ कायगक्रमाींतगगत केंद्रीय अथा सहाय्य प्राप्त होत आहे. तसेच, उवगररत प्रकल्पाींना
शासनाच्या आथापायाच्या जस्थतीनस
ु ार तनधी उपलब्ध होत आहे .
___________
श्रीिधगन (जि. रायर्ड) तालुक्यातील दक्षक्षण िाशी समिल्या िाणा-या
श्रीिररिरे श्िर येथे पयगटन क्षेत्र वििासाबाबत

(४८) ८५८ (२३-१२-२०१४).

श्री. भरतशेठ र्ोर्ािले (मिाड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रायगड जिल्ह्यातील श्रीवधगन तालुक्यातील दक्षक्षण काशी समिल्या िाणा-या श्रीहररहरे श्वर
येथे पयग्न क्षेत्र ववकासाचे सन २००४ पासन
ू सरू
ु असलेले काम अत्यींत सींथगतीने व तनकहष्
दिागचे होत असल्याचे नुकतेच माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्या सुमारास तनदशगनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर काम करणा-या ठे केदाराींवर कोणतेही तनयींत्रण नसल्यामुळे ठे केदार
आपल्या मिजप्रमाणे काम कररत असन
ू कोणालाही ववश्वासात न घेता काम कररत असल्यामळ
ु े
स्थातनक ग्रामस्थाींमध्ये सींताप व्यक्त केला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सद्यःजस्थतीमध्ये सुरू असलेले काम बींद अवस्थेत असल्यामळ
ु े अनेक मातीचे
मोठमोठे हढग व मोठमोठे दगड मींहदरा पररसरातील रस्त्यावर िमा ठे वले आहे त त्यामळ
ु े

वव.स. १ (34)
येणाऱ्या भाववकाींना व पयग्काींना नाहक त्रास होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, यासींदभागत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
तद्नस
ु ार पढ
ु े कोणती कायगवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१५) : (१) श्री क्षेत्र हररहरे श्वर येथील ववकास प्रकल्पाची प्रत्यक्ष
क्षेत्रत्रय स्थळावरील कामे ही िागे अभावी, वनिसमन व ताींत्रत्रक दृष्या सस
ु ाध्य होत नसल्याने
१० पैक २ कामे वगळण्यात आली असून उवगररत ८ कामाींपक
ै
४ कामे पूणग ााली आहे त, तर

३ कामे प्रगतीत आहे त व लन न्ड स्केपीींगचे काम मींदीर पररसरातील कामे पण
ु ग केल्या सशवाय
हाती घेता येत नसल्याने कामक अद्याप सुरु करण्यात आलेले नाही.

कामाचा दिाग उत्तम

राखला िात आहे .
(२) नाही.

(३), (४) व (५) श्री क्षेत्र हररहरे श्वर येथील ववकास कामापैक गावात सशरतानाची कमान, नवाब
लेक पररसर सध
ु ारणा, अस्थी ववसिगन पररसर, इन्रास्रक्चर व भम
ु ी सध
ु ारणा ही कामे पण
ु ग
ााली आहे त. हररहरे श्वर मींहदर पररसर सुधारणा, धमगशाळा व पररसर तसेच स्मशानभूमी

पररसर ही कामे प्रगतीत असून ही कामे मींहदर पररसरात येत असल्याने तेथे भाववक व

पयग्काींची सतत वदग ळ असल्याने त्याींना कोणत्याही प्रकारची असुववधा तनमागण होन नये याची
दक्षता घेण्यात येत असल्यामळ
ु े काही कामे सींथगतीने सरु
ु आहे त.
___________

राज्यातील मजच्छमाराांना शासनािडून डडझेल परतािा समळण्याबाबत
(४९)

८७५ (२७-०१-२०१५).

श्री. प्रशाांत ठािूर (पनिेल), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) :

सन्माननीय मत्स्यव्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मजच् माराींना शासनाकडून दे ण्यात येणाऱ्या डडाेल परताव्याची को्यावधीची
रक्कम मागील १५ महहन्याींपासन
ू समळालेली नसल्याचे माहे नोव्हें बर,२०१४ रोिी वा त्या
सुमारास तनदग शनास आले आहे , हे खरे आहे काय?

(२) असल्यास,सदरहू
मजच् माराींना डडाेल परताव्याची रक्क्म समळण्यासाठी शासन
स्तरावर त्वरीत आवश्यक ती कायगवाही करणार आहे काय वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवगसाघरण कारणे काय आहे त?
श्री. एिनाथराि खडसे (१२-०२-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) सदर योिनेंतगगत उपलब्ध तरतूदीतून प्राप्त प्रस्तावाींना डडाेल परताव्याची रक्कम अदा
करण्यात येते. सन २०१३-१४ मध्ये प्राप्त तरतद
ू रु.७०.०० को्ी अदा करण्यात आली असून
सन २०१४-१५ मध्ये नोव्हें बर, २०१४ अखेर प्राप्त तरतूद रु.३६.०० को्ी १५२ सींस्थाींना वा्प
करण्यात आली आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. १ (35)
िोिणात आांतरराष्ट्रीय दिागचे सुविधा असलेले टुररझम ििररडिर उभारण्याबाबत
(५०)

९१० (२३-१२-२०१४).

श्री. सांिय िदम (दापोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कोकणात आींतरराषरीय दिागचे सुववधा असलेले ्ुरराम कॉररडॉर उभारण्यात यावे अशी
मागणी मा.मख्
ु यमींत्री याींचेकडे कोकण भम
ू ी प्रततषठानचे अध्यक्ष याींनी माहे िल
ु ,ै २०१४ मध्ये
वा त्या दरम्यान केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने आतापयत कोणती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे िेंद्र फडणिीस (२१-०१-२०१५) : (१) नाही.
तथावप, या ववर्याचे तनवेदन हदनाींक ११/१२/२०१४ रोिी प्राप्त ााले आहे .
(२) व (३) सदर तनवेदन तपासण्यात येत आहे .
___________

विधान भिन :

डि. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचि,
मिाराष्ट्र विधानसभा.

_________________________
शासक य मध्यवतज मुद्रणालय, मुींबई.

