अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेवीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धळ
ु े तालक्
ु यात ववयुयत
ु ववतरण िांीनीि े रासफााममररचा तव
ु व ा अस्याााात
(१)

५८२४ (०४-०४-२०१५).

श्री. िुणाल ीावील (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊर्ामर मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे तालुक्यात द्युयुत द्तरक कींपनीक े रानान्सफााममररचा तु्् ा सस्याने तेतक-याींना
नाींदरु
ु स्त रानान्सफााममरनमुळे ललिंसींचनासाी

स चकी िनमामरक होत आहे , यासाी

६३ के.व्ही

क्षेमतेच्या रानान्सफााममरर व्ली १०० के.व्ही.क्षमतेचे रानान्सफााममरर ला््याबबतबबतत रायमीं्याींना
स्थािनक लोकरतिितिनधीींनी िन्ेदन लद्याचे लाने्ारी, २०१५ दरम्यान िनदतमरनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) सस्यास, या िन्ेदना्र तासन कोकती कायमर्ाही करकार आहे ्ा कर्यात येत आहे
(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय ?
श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (११-०६-२०१५) : (१) रायमीं्ी पद नस्यामळ
ु े रतिन ददव्त नाही.

(२) धुळे तालुक्यात ंकीं ्ा लल््यात ६३ के.व्ही. . चे रोही् नादरु
ु स्त ााले तर येथे

ताींत्र्कदृष्या तपासकी करुन आ्यकतेरतिमाके ६३ के.व्ही. . व्ली न्ीन १०० के.व्ही. .
क्षमतेचा रोलह् कायामरन््ीत कर्यात येतो. तसेच लदन दयाळ दपायाय रामाम योती योलने
(DDUGJY) सींतगमरत धळ
ु े तालक्
ु यासाी

कक ६५२ लीकाकी ६३ के.व्ही. . क्षमतेचे रोलह्

बबतदल्याचे काम रतिस्ताद्त कर्यात आलेले आहे .
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________

द्.स. २३ (2)
राज्यातील महाववयुयालयीन प्रतततनधीांच्या तनव णुिा घेण्यासाठी
िठोर आचारसांहहता तयार िरण्यात येत अस्याााात

(२)

५८४८ (०८-०४-२०१५).

श्री. िुणाल ीावील (धुळे ग्रामीण), श्री. छगन भुर्ाळ (येवला),

श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मांरा 
ु ा िळवा), श्री. हसन मश्र
ु ीफा (िागल) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र िश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायात महाद्युयालयीन रतिितिनधीींच्या िन् कक ींना लहींसात्मक ्ळक येऊ लाग्याने
तासनाने सन १९९२ पासन त्या्र बबतींदी घातली होती परीं त आता पुन्हा महाद्युयालयीन
रतिितिनधीींच्या िन् कुका घे्यासाी

कीोर आचारसींलहता तयार कर्यात येत ससन ऑन

लाईन ंकीं ्ा SMS व्दारे िन् कका घेत्या लाकार सस्याचे माहे ड सेंबबतर २०१४ मये ्ा
त्या दरम्यान िनदतमरनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, त्यानुषींगाने सदरील िन् ककाींसाी

आचारसींलहता बबतनद््याबबताबबतत तासनाने

कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,

(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०१-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) द्चार रतिंिया सुरू आहे.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________
मांा
ु ई उच्च यायालयाने र्न
ु े दावे त्वरीत तनिालात िााावयाचां आदे श हद्याााात
(३)

५८६० (०७-०४-२०१५).

श्री. िुणाल ीावील (धळ
ु े ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींबबतई दच्च न्यायालयाने सन २०१२ मये ्ा त्या दरम्यान िनगमरिंमत केले्या आदे तानस
ु ार
सन २००५ च्या आधीचे दा्े त््रीत िनकालात काढ्यात या्ेत,

ससे ससताना दे खील या

आदे ताच्या सींमलबबतला्की लदरीं गाई होत सस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ मये ्ा त्या
दरम्यान िनदतमरनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, तासन या समस्येचे िनराकरक कर्यासाी

काही दपाययोलना सींमलात

आककार आहे काय,
(३) सस्यास, त्याचा तपतील काय आहे ,
(४)

नस्यास, त्यामगील द्लींबबताची कारके काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फा णवीस (१०-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) ५ ते १० ्षे ्रील लुन्या न्यायालयीन रतिकरकाींचा दच्च न्यायालयामाफांत ्ेळो्ेळी
आढा्ा घे्यात येतो ् त्या न्यायालयातील रतिकरकाींचा िनप्ारा कर्याच्या दृष्ीने लल्हा

न्याियक यीं्केस ्ेळो्ेळी योग्य ते िनदे त लदले लातात. लन
ु ी रतिकरके िनकाली काढ्याच्या

द्.स. २३ (3)
दृष्ीने योग्य ते िनदे त दे ्याव्यितररक्त कच्चे कैदी (याींचे न्यायालयाची ख्ले सुरू आहे त)
् स््ीयाींसबबतींधी गुन््याींचे ख्ले िनकाली काढ्यासाी

द्तेष मोलहम राबबतद्के, महालोक

सदालत चालद्के, सकाळ ् सींयाकाळची द्तेष न्यायालय वरद्के, रामाम न्यायालय
चालद्के ्या रतिकारच्या दपाययोलना राबबतद््यात येतात.
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
लक्ष्मीनगर झोनांतगमरत (उत्तर नागीरू ) झझांगाााई वािळी ीररसरात ड्रेनेर् ीाईीालाईनच्या

चें ारमधून वीण्याच्या ीाण्याची ीाईीलाईन मधून दवू ित ीाण्याचा ीरु वठा होत अस्याााात
(४)

५९१२ (०७-०४-२०१५).

(सोनावणे) (ततवसा),

श्री.

श्री. हिमरवधमरन सीिाळ (ाुलााणा), अॅ . यशोमती ठािूर

अब्दल
ु

सत्तार (िस्लो ),

श्री.

अिमन

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लक्ष्मीनगर

ाोन

सींतगमरत

(दत्तर

नागपर) झाींगाबबताई

्ाकळी

ीवे ल

(मुांाादे वी) :

पररसरात

ड्रेनेल

पाईपालाईनच्या चें बबतरमधन दप्याच्या पा्याची पाईपलाईन ्ाक्यात आली ससन सदर
पाईपलाईनव्दारे नागरीकाींना ददषत पा्याचा पुर्ीा होत सस्यामळ
ु े नागरीकाींच्या आरोग्यास
धोका िनमामरक ााला सस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ मये ्ा त्यासुमारास िनदतमरनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) सस्यास, सदरील लीकाका्रुन दप्याच्या पा्याची पाईपलाईन ्ेगळी कर्याबबताबबतत
येथील रामामस्थाींक न सींबबतींधधत द्वागाक े मागकी होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) सस्यास दक्त रतिकरकी तासनाने कोकती कायमर्ाही केली ्ा दपाययोलना केली आहे ,
(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (१०-०६-२०१५) : (१) होय.
(२)

नागपर

महानगरपािंलक े

रामामस्थाींक न

दप्याच्या

पा्याची

पाईपलाईन

्ेगळी

कर्याबबताबबतत मागकी आलेली नाही. मा् महानगरपािंलकेमाफामरत पाकी पुर्ीा करकाऱ्या
ओ.सी. ब्ल्य.पी. ल. या से्ा परु ्ीादाराच्या रतिितिनधीस लल ्ालहनीस नागपर सध
ु ार
रतिन्यासची साीं पा्याचा िनचरा होकारी ्ालहनी छे दत सस्याचे िनदतमरनास आले. सदर बबताबबत
नागपर सुधार रतिन्यासच्याही िनदतमरनास आकन दे ्यात आली आहे.

तसेच से्ा पुर्ीादाराींक े ददु षत पाकीपुर्ठ्याच्या ५ तिारी रतिाप्त ाा्या होत्या ्

त्याींचे िनराकरक कर्यात आले आहे .

(३) नागपर सध
ु ार रतिन्यासने पा्याच्या पाईपलाईन सुरक्षक्षत ीे ्न साीं पा्याच्या िनचरा
होकाऱ्या ्ालहनीची लदता बबतदलेली आहे .
तथापी, लल्ाहनीचे

क-दोन चें बबतसमर आढळन आले आहे त. याबबताबबतत नागरीकाींच्या

आरोग्याच्या दृष्ीने रतिस्तुत समस्येचे तात्काळ िनराकरक कर्यात या्े ससे नागपर सुधार
रतिन्यासला तासन स्तरा्रुन लदनाींक ०५.०३.२०१५ च्या प्ान््ये कळद््यात आले आहे.
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________

द्.स. २३ (4)
चांद्रीूर जर्््यातील वीर् ववतरण िांीनीच्या भगळगळ िारभाराााात
(५)

५९१३ (०४-०४-२०१५).

श्री. हिमरवधमरन सीिाळ (ाुलााणा), श्री. अिमन ीवे ल (मुांाादे वी),

अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री. सांतोि वारफाे (िळमनुरी) :

सन्माननीय ऊर्ामर

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपर लल््यात मागील ३ ्षामरपासन ४ हलार १३७ तेतक-याींनी कृदषपींपाना ्ील लो ्या
दे ्यात याव्यात म्हकन ्ील द्तरक कींपनीक े सलामरसोबबतत वरका केला ससनही ्ील द्तरक

कींपनीच्या वगळगळ कारवारामुळे या तेतक-याींना ्ील लो कीची रतिितक्षा करा्ी लागत सस्याचे
माहे लाने्ारी, २०१५ रोली ्ा त्या सुमारास दघ क स आले हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, दपरोक्त रतिकरकी ्ील लो कीची ंकती रतिकरके रतिलींत्रबबतत आहे त,
(३) सदरील रतिलींत्रबबतत रतिकरकी तात ीने िनकाली काढ्याबबताबबतत तासन काकती कायमर्ाही ्ा
दपाययोलना करकार आहे , ्ा कर्यात येत आहे
(४) सयुयाप, कोकतीच कायमर्ाही कर्यात आली नस्यास त्याची द्लींबबताची स्मरसाधारक
कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (११-०६-२०१५) : (१) खरे आहे .

(२) चींद्रपर लल््यात माचमर २०१५ सखेर ४६६२ इतक्या कृषी पींपधारकाच्या ्ील लो ्या
रतिलींत्रबबतत आहे .

(३) फाेब्रु्ारी २०१५ ्ा माचमर २०१५ या दोन मलहन्यात ८११ सलमरदाराींना ्ीललो ्या लदले्या
आहे त. तसेच, माचमर २०१५ सखेर

कक रतिलींत्रबबतत ४६६२ सलमरदाराींपैक ३६८२ कृषीपींप सलमरदाराींच्या

्ीललो कीच्या कामाींचे कायामरदेत लदलेले ससन कामे रतिगतीपथा्र आहे त. तसेच, द्मरररत ९८०
्

दरतिल २०१५ पयंत सींवाव्य न्ीन सलमर द्चारात घेऊन न्ीन िनद्दा रतिंिया सुरु कर्यात

आलेली आहे त. कृषीपींप ्ीललो कीच्या कामासाी

तासनाक न रु.७०.४० को्ीींची तरतद

केलेली आहे .

(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
मुांाईमधील रसायन तांत्रज्ञान सांस्था या ववयुयाीीठातील िश्षणि वगामरची सहाव्या वेतन
आयोगाची थिाािी अयुयाीही प्रलांबात अस्याााात

(६)

५९२७ (०९-०४-२०१५).

श्री. छगन भुर्ाळ (येवला), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री.

हसन मुश्रीफा (िागल), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र िश्षणण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबबतईमधील रसायन तीं्ज्ञान सींस्था या द्युयापीीातील िंतक्षक ्गामरची सहाव्या ्ेतन
आयोगाची थकबबताक

सयुयापही रतिलींत्रबबतत सस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ मये िनदतमरनास

आले, हे खरे आहे काय,
(२)

सस्यास,

सदर

द्युयापीीातील

िंतक्षकाींच्या

्ेतन

आयोगाच्या

थकबबताक बबताबबतत

लोकरतिितिनधीींनी लदनाींक ८ लाने्ारी, २०१५ रोली ्ा त्या सुमारास तासनास िन्ेदन लदलेले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

द्.स. २३ (5)
(३) सस्यास, दक्त िन्ेदनाच्या सनुषींगाने तासनाने पुढे कोकती कायमर्ाही केली ्ा
कर्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०९-०६-२०१५) : (१) सींतत: खरे आहे .
(२) रसायन तीं्ज्ञान सींस्था, मुींबबतई या सींस्थेचे कुलगुरु याींनी लदनाींक ८/९/२०१५ रोली तासनास
प् लदले आहे .

(३) रसायन तीं्ज्ञान सींस्था, मींबबत
ु ई या सींस्थेसह रायातील तासक य ् सतासक य सनद
ु ानीत
सिंवयाींत्र्क

् इतर पद्ी महाद्युयालयातील / सींस्थाींतील सयापकाींना ६ व्या ्ेतन

आयोगाच्या थक्बबताक पैक २० ्क्के राय तासन ् ८० ्क्के थकबबताक केंद्र तासनाक न दे के
सपेक्षक्षत आहे . या पैक राय तासनाने २० ्क्के थकबबताक ची रक्कम आद केली आहे केंद्र
तासनाक ील ८० ्क्के थकबबताक ची रक्कम सदर कर्यासींदवामरत कायमर्ाही सरु
ु आहे.
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________
राज्यातील महाववयुयालये व ववयुयाीीठाांााात

र.राम तािवले व त्यागरार्न

या सिमत्याांनी शासनास सादर िेले्या अहवालाााात
(७)

५९२९ (०९-०४-२०१५).

श्री. छगन भुर्ाळ (येवला), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री.

हसन मुश्रीफा (िागल), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र िश्षणण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायातील महाद्युयालये ् द्युयापीीाींबबताबबतत

र.राम ताक्ले

् त्यागरालन या

सिंमत्याींनी तासनास सादर केलेले सह्ाल लदनाींक ९ मे, २०१२ पासन तासनाक े िनकमरयासाी
रतिलींत्रबबतत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास,

र.राम ताक्ले सिंमतीने मुींबबतई, पुके ् नागपर द्युयापीीाींचे द्वालन करुन

स््तीं् द्युयापीीे स्थापन कर्याबबताबबतत तर त्यागरालन सिंमतीने रतित्येक द्युयापीीात ंकमान

१०० महाद्युयालयाींचा समा्ेत ससा्ा याबबताबबतत आप्या सह्ालाींमये तासनास िंतफाारती
केले्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) सस्यास, रतिन वाग (१) ् (२) नुसार महाराषरान द्युयापीी सधधिनयमाींच्या तरतुदीींना

सींतीम स््रुप दे ्न ३५ न्ीन दपद्युयापीीाींची िनिंममरती कर्यासींदवामरत तासनाने कोकती
कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०८-०६-२०१५) : (१) होय.
(२)

र.राम ताक्ले सिंमतीचा सह्ाल रतिलींत्रबबतत आहे .

र. राम ताक्ले सिंमतीने मोठ्या द्युयापीीाचे द्वालन कर्याची िंतफाारस केली आहे .

(३) सह्ाल द्चाराधीन आहे .
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________

द्.स. २३ (6)
नािशि शहर ीररसरातील ग्रामीण भागाचा झीावयाने होणारा ववस्तार
ीाहता नािशिसाठी मेरो रे ्वेचे सवे्षणण िरण्याााात
(८)

५९५० (०७-०४-२०१५).

जर्तेंद्र आव्हा

श्री. छगन भर्
ु ाळ (येवला), श्री. हसन मुश्रीफा (िागल), श्री.

(मांरा 
ु ा िळवा) : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:-

(१) नािंतक तहर पररसरातील रामामीक वागाचा ापा्याने होकारा द्स्तार पाहता नािंतकसाी
मेरानो रे ््ेचे स्ेक्षक हाती घे्याची नािंतक लल््यातील स्थािनक लोकरतिितिनधीींनी लदनाींक १
ड सेंबबतर, २०१४ रोली ्ा त्यासुमारास तासनाक े मागकी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, नािंतक तहरातील नागरी ्ाहतक
द्षयक स्मरकष स्यास सह्ाल तयार
ु
कर्यासाी नािंतक महानगरपािंलकेस तासनाने िनदे त लदलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, दे तवरात ्ेगाने द्किंसत होकाऱ्या तहराींमये नािंतकचा १६ ्ा िमाींक
सस्याचे

का

आींतरराषरानीय पाहकीत

आढळन

आ्यामुळे

आगामी

काळात

नािंतक

महानगरपािंलकेसाी दळक्ळकाची साधने सपुरी प कार सस्यामुळे नािंतक मेरानो रतिक्पाचा
सद्स्तर रतिक्प सह्ाल बबतनद््यासाी तासनामाफामरत कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात
येत आहे ,
(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (११-०६-२०१५) : (१), (२) ् (३) हे खरे आहे. सदर रतिकरकी तहर ्ाहतुक
द्षयक

स्यास

करकेकामी

तज्ञ

स्लागार

याींची

नेमकन

होकेबबताबबतत

नािंतक

महानगरपािंलकेच्या स्तरा्रु न िनद्दा मागद््याचे िनयोललत आहे .
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
रार्ीव गाांधी र्ीवनदायी आरोग्य योर्ना अधधि लोिािभमख
ु
होण्यासाठी या योर्नेचे िव्हरे र् वााववण्याची

(९)

६००० (०८-०४-२०१५).

श्री. छगन भुर्ाळ (येवला), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री.

हसन मश्र
ु ीफा (िागल), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावमरर्तनि आरोग्य

आझण िुवुांा ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राली् गाींधी ली्नदायी आरोग्य योलना सधधक लोकािंवमख
हो्यासाी या योलनेचे
ु
कव्हरे ल ्ाढद््याची तसेच सन्य काही सुचनाीं्र तासनाने द्चार कर्याची लोकरतिितिनधीींनी
मागकी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच नागपर द्वागातील सनेला ह्मर इलन्स्््य्
ु सह काही खालगी रुग्कालयाींची दोन ्षामर
पासन ८ को्ी रुपयाींची दे यके तासनाने न लद्यामुळे सदर खालगी रुग्कालयाींनी दक्त

योलनेच्या तस््ंिया कर्यास नकार लद्याची धक्कादायक बबताबबत लदनाींक २८ ड सेंबबतर, २०१४
रोली ्ा त्या सुमारास दघ क स आली, हे ही खरे आहे काय,

द्.स. २३ (7)
(३) सस्यास, रतिन वाग (२) ् मधील थक त दे यकाींबबताबबतत नागपरच्या आरोग्य दपसींचालक
कायामरलयाने आरोग्य से्ा सींचालनालयास ्ेळो्ेळी स्मरकप्े पाीद्लेली आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(४) सस्यास, रतिन वाग (१), (२) ् (३) बबताबबतत तासनामाफामरत कोकती कायमर्ाही केली ्ा
कर्यात येत आहे ?
र. दीीि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) सनेला हा्मर इन्स््ी्य्
ु सह नागपर पररमीं ळातील रुग्कालयाींची राली् गाींधी ली्नदायी

आरोग्य योलनेंतगमरत केले्या दपचाराींची थकबबताक रतिलींत्रबबतत नसुन लुन्या ली्नदायी आरोग्य
योलनेंतगमरत समाद्ष् रुग्कालयाींची माचमर, २०१४ सखेर रु.१२.१३ को्ी
होती. त्यापैक फाेब्रु्ारी, २०१५ सखेर रु.५.१९ को्ी
आल लदनाींकास रु.६.९४ को्ी

्ढी थकबबताक रतिलींत्रबबतत

्ढी रक्कम मींलर कर्यात आली ससुन

्ढ्या रक्कमेची दे यके रतिलींत्रबबतत आहे त. त्यामये सनेला हा्मर

इन्स््ी्यु् या रुग्कालयाच्या रु.२१.३४ लाख

्ढ्या रतिलींत्रबबतत दे यकाींचा समा्ेत आहे .

लुनी ली्दायी आरोग्य योलना बबतींद ााली ससन राली् गाींधी ली्नदायी आरोग्य

योलनेंतगमरत नागपर पररमीं ळातील रुग्कालयाींनी पैसे सदा न के्यामुळे दपचारास नकार
लद्याची तिार रतिाप्त नाही.
(३) होय.

(४) ली्नदायी आरोग्य योलनेतींगत
मर सन २०१४-१५ या आधथमरक ्षामरत दपलब्लध तरतुद द्चारात
घेऊन सींबबतींधधत रुग्कालयाींची दे यके सदा कर्यासाी
दे ्यात

आला

आहे.

तसेच

द्मरररत

रतिलींत्रबबतत

दे यके

रु.३०.८० को्ी
सदा

्ढा दलब्लध करुन

कर्यासाी

िनधी

दपलब्लध

हो्यासींबबतींधाने द्त्त द्वागाक े पाीपरु ा्ा कर्यात येत आहे .
___________

उर्धवमर गोदावरी प्रि्ीाच्या तत
ी ीय सुधारीत प्रशासिीय मायतेचा
प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलांबात अस्याााात

(१०)

६००३ (०९-०४-२०१५).

जर्तेंद्र आव्हा
काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

श्री. छगन भर्
ु ाळ (येवला), श्री. हसन मश्र
ु ीफा (िागल), श्री.

सन्माननीय र्लसांीदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) द्मर गोदा्री रतिक्पाच्या तत
ु ारीत रतितासक य मान्यतेचा रतिस्ता् तासनस्तरा्र
ृ ीय सध
रतिलींत्रबबतत

सस्यामुळे

पलचम्ाहीनी

नयुयाींचे

पाकी

गोदा्री

खोऱ्यात

्ळद््याबबताबबततचे

माींलरपा ासह इतर १७ ्ळक योलना तसेच दरस्ा ी पोहाच काल्ा, इतयादी योलनाींची
के्ळ १०/२० ्क्के सपक
ु मर कामे रख ्याबबताबबतत स्थािनक लोकरतिितिनधीींनी माहे लाने्ारी, २०१५
मये ्ा त्यासुमारास तासनाक े तिारी केले्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच माींलरपा ा ्ळक योलनेसाी सन २०१४-१५ मये ७० को्ी सनुदान मींलर ससनही

के्ळ सुरतिमा सवा्ी िनधी खचमर करता येत नस्याने या रतिक्पाचे काम बबतींद प ले ससन
सदर रतिक्पासाी मींलर िनधी खचमर कर्यासाी तासनाने पर्ानगी दे ्याची माहे लाने्ारी,
२०१५ मये मागकी कर्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

द्.स. २३ (8)
(३) सस्यास, रतिन वाग (१) ् (२) बबताबबतत तासनामाफामरत कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात
येत आहे ,
(४) सयुयाप कोकतीही कायमर्ाही केलेली नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. धगरीि महार्न (०४-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) द्मर गोदा्री रतिक्पाचा तत
ृ ीय सुधाररत रतितासक य मान्यता रतिस्ता् गोदा्री मराी्ा ा
पा्बबतींधारे द्कास महामीं ळ, औरीं गाबबताद माफामरत तासनास रतिाप्त ााला होता. तथादप, िंसींचन

द्षयक चौकती सिंमतीच्या सह्ाला्रील तासनाचा कायमरपालन सह्ाल मुदा ा ि. ९.४.५ च्या

सनुषींगाने राय ताींत्र्क स्लागार सिंमती नािंतक सींतगमरत सधीक्षक सिंवयींता (व्दारे )
मय्तती  सींक्पधच् सींघ्ना नािंतक याींच्यामाफामरत सदर रतिस्ता्ाची ताींत्र्क छाननी रतिगतीत
आहे .
SLTAC सिंमतीमाफामरत या रतिक्पाची चौकती कर्यात येत सस्याने सदर रतिक्पाचा
सन २०१४-१५ या आधथमरक ्षामरतील मींलर रु. ७०.०० को्ी सनुदान चालु द्त्तीय ्षामरत खचमर
कर्याचा रतिस्ता् समान्य कर्यात आला आहे.
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
िुि ी प्रि्ीातील माझणि ोह धरण ते ये गाांव धरण असा िालवा
किां वा ाोगदा िरण्याचा प्रस्ताव शासनाि े प्रलांबात अस्याााात

(११)

६०४३ (०७-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री. राहुल र्गताी (श्रीगगळदा), श्री. जर्तेंद्र आव्हा
सन्माननीय र्लसांीदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुांरा ा

(१) कुक ी रतिक्पातील माझकक ोह धरक ते ये गाीं् धरक ससा काल्ा ंकीं ्ा बबतोगदा
कर्याचा रतिस्ता् तासनाक े रतिलींत्रबबतत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, ड व
ीं े ते ये गाीं् कालव्याची गळती थाींबबत्न
ु क्षमता ्ाढद््याचा रतिस्ता्
तासनाक े रतिलींत्रबबतत आहे हे खरे आहे काय,

(३) सस्यास याबबताबबतत तासनस्तरा्रून कुीली कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ्ा
तासनाची रतिितंिया?

श्री. धगरीि महार्न (०४-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) रतिन दयु्ा्त नाही.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________

द्.स. २३ (9)
राज्यातील िश्षणिाांना सांगणि अहमरता ीरर्षणा (एमएससीआयवी) उत्तीणमर िरुन शासनास
प्रमाणीत्र सादर िरण्यास मुदतवाा दे ण्याााात
(१२)

६०९१ (०९-०४-२०१५).

श्री. हदलीी वळसे-ीावील (आांाेगाव), श्री. हनम
ु ांत

ोळस

(माळिशरस), श्री. राहुल र्गताी (श्रीगगळदा), श्री. अवधत
ू तविरे (श्रीवधमरन), श्री. जर्तेंद्र आव्हा
(मुांरा ा िळवा), श्री. भास्िर र्ाधव (गुहागर), श्री. सुरेश ला (िर्मरत), श्री. मिरां द र्ाधव-

ीावील (वाई), श्री. राणार्गर्ीतिसांह ीावील (उस्मानाााद), श्री. रमेश िदम (मोहोळ),
श्री. हसन मुश्रीफा (िागल) :
करतील काय :-

सन्माननीय शालेय िश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रायातील िंतक्षकाींना सींगकक सहमरता परीक्षा ( म ससीआय्ी) दत्तीकमर करुन तासनास
रतिमाकप् सादर कर्यास तासनाने लदनाींक ३१ ड सेंबबतर, २००७ पयंत मुदत्ाढ लदली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) रायातील काही िंतक्षक सन २००७ नींतर सद्ध
ु ा सींगकक सहमरता परीक्षा दत्तीकमर ााले ससन
काही िंतक्षक सयुयाप सींगकक सहमरता पररक्षेला बबतसले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) तासनाने सन २००७ नींतर सींगकक परीक्षा दत्तीकमर ााले्या िंतक्षकाींची ्ेतन्ाढ रदा  केली
ससन िंतक्षकाींक न ही रक्कम त्याींच्या पगारातन ्ळती कर्याचा िनकमरय घेतला आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(४) या िनकमरयामळ
ु े रायातील िंतक्षकाींचे आधथमरक नुकसान होकार सस्याने सींगकक सहंता
पररक्षा दत्तीकमर कर्यास माहे ड सेंबबतर, २०१५ पयंत मद
ु त्ाढ िंमळ्याची मागकी केली आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) सस्यास, या्र तासनाने कोकता िनकमरय घेतला ्ा घे्यात येत आहे ?
श्री. ववनोद ताव े (०४-०६-२०१५) : (१), (२) ् (३) होय.
(४) सींगकक सहता पररक्षा दत्तीकमर कर्यास ड सेंबबतर, २०१५ पयंत मुदत्ाढ िंमळ्याची
मागकी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(५) सामान्य रतितासन द्वागाच्या लद.५.५.२००७ च्या तासन िनकमरयान््ये महाराषरानातील
तासक य/िनमतासक य कममरचा-याींना सींगकक सहमरता पररक्षा दत्तीकमर हो्यासाी लद.३१.१२.२००७
पयंत मत
ु द ्ाढ्न दे ्यात आली ससन सदर मद
ु त्ाढ सींितम मद
ु त्ाढ आहे.
___________

द्.स. २३ (10)
राज्यातील ग्रांथालयाने अ, ा, ि व

असे वगमर ीा ण्यात आले्या

ग्रांथालयाचे प्रस्ताव मायतेसाठी प्रलांबात अस्याााात
(१३) ६१२४ (०८-०४-२०१५).

श्री. शिशिाांत िशांदे (िोरे गाव), श्री. हनुमांत

ोळस (माळिशरस),

श्री. भास्िर र्ाधव (गह
ु ागर), श्री. राहुल र्गताी (श्रीगगळदा), श्री. मिरां द र्ाधव-ीावील (वाई),
श्री. अवधूत तविरे (श्रीवधमरन), श्री. जर्तेंद्र आव्हा (मांरा 
ु ा िळवा), श्री. राणार्गर्ीतिसांह ीावील
(उस्मानाााद), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन मुश्रीफा (िागल), श्री. सुरेश ला
(िर्मरत) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र िश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायातील रामींथालयाने स, बबत, क ्

ससे ्गमर पा ्यात आले्या रामींथालयाचे रतिस्ता्

मान्यतेसाी रतिलींत्रबबतत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, सदर रतिस्ता्ाींना त््रीत मान्यता दे ्याबबताबबतत तासनाने कोकती कायमर्ाही केली
्ा कर्यात येत आहे ,
(३)

नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?

श्री. ववनोद ताव े (०९-०६-२०१५) : (१) नाही.
लदनाींक २.६.२०१४ रोलीच्या मीं्ीमीं ळाच्या बबतैीक त, यापढ
ु े न्ीन रामींथालयाींना मान्यता

दे ्यात येऊ नये, ससा िनकमरय घे्यात आला आहे . याबबताबबतत तासन िनकमरय, लदनाींक ७.६.२०१४
सन्ये िनगमरिंमत कर्यात आलेला आहे.

सन २०१२-१३ पासन सा्मरलिनक रामींथालयाींना तासनमान्यता दे ्याबबताबबततचे रतिस्ता्
मागद््यात आलेले नाहीत. त्यामळ
ु े रामींथालयचे रतिस्ता् मान्यतेसाी रतिलींत्रबबतत नाहीत.
(२) ् (३) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________
ीाचा
(१४)

(जर्.रायग ) येथील रार्माता जर्र्ाऊ याांच्य रार्वाड्याची झालेली दरु वस्था

६१८६ (०७-०४-२०१५).

जर्तेंद्र आव्हा
(माहहम),

श्री. भास्िर र्ाधव (गुहागर), श्री. हसन मश्र
ु ीफा (िागल), श्री.

(मांरा 
ु ा िळवा), श्री. ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), श्री. सदा सरवणिर

र. ाालार्ी किणीिर (अांारनाथ), श्री. सुतनल प्रभू (हदां ोशी) :

सन्माननीय

साांस्िीतति िायमर मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायग

लल्हयातील पाचा

येथील रालमाता लललाऊ याींच्या राल्ा ा पररसराक े

पुरातत्त्् खात्याचे सक्षम्य दल
मर होत सस्याने दरु ्स्था ााली आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष
(२)सस्यास, सदर राल्ा ा पररसरातील

कोसळलेली त्बबतींदी

् प ले्या वागाची दरू
ु स्ती

कर्यात या्ी सती मागकी तेथील िंत्वक्त, रामामस्थ ् पयमर्काींनी परु ातत्त्् द्वागाच्या
सधधका-याींक े ्ारीं ्ार करूनही त्याींनी दखल घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३)सस्यास, राल्ाड्यालगतच्या १४

कर पररसराला पुरातत्् खात्याने सींरक्षक्षत स्मारक

म्हकन घोदषत केले आहे ,हे ही खरे आहे काय,

द्.स. २३ (11)
(४) सस्यास, याबबताबबतत चौकती कर्यात आली आहे काय, त्यानष
ु ींगाने कोसळत चालले्या
त्बबतींदी ्

राल्ाड्याच्या

ाग ु लीसाी तासनाने कोकती दपाययोलना केली तसेच सींबबतींधधताीं्र

कोकती कार्ाई केली ्ा कर्यात येत आहे ,

(५) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०८-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. सधधक्षक, पुरातत््द्यु वारतीय पुरातत््
स्ेक्षक मुींबबतई याींनी लदले्या मालहतीनुसार रालमाता लललाऊ स्मारक हे सुलस्थतीत ससन
दर्षती  पा्साळ्यानींतर स्मारक्र दग्ाका-या ाा ा ाु पाींची सफााई केली लाते.
(२) हे खरे नाही.

(३) सींततः खरे आहे . सधधसचनेत रालमाता लललाऊ राल्ाड्याचा
आझक ४ गुींीे इतका आहे .

(४) पुरातत््ीक िनयमानुसार गत्षती  राल्ाड्याचे
(५) रतिन दयु्ा्त नाही.

कक पररसर ५

कर

ाग ु लीचे काम कर्यात आलेले आहे .

___________
रत्नाधगरी जर्््यातील खे
(१५)

६२०९ (०७-०४-२०१५).

तालुक्यातील ई-सेवा िेंद्र ाांद िरण्यात आ्याााात

श्री. भास्िर र्ाधव (गह
ु ागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री.

हसन मुश्रीफा (िागल), श्री. जर्तेंद्र आव्हा
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राय तासनाच्या मालहती तीं्ज्ञान द्वागाींतगमरत महा-ई से्ा केंद्र हा रतिक्प सन २०११
पासन ११ लल््याींमये राबबतद््यात येत आहे हे खरे आहे काय,
(२) राय वरातील या रतिक्पाींचा ीे का राय तासनाने स्पॅन्को या कींपनीला दे ्यात आला
आहे आझक कींपनीने लीकलीकाकी दपीे केदार नेमन ही केंद्र चालद्त आहे हे ही खरे आहे
काय,
(३) महा -ई से्ा केंद्रातन स्मर रतिकारचे दाखले ऑनलाईन पदतीने नगळदकी कर्याच्या सचना
ससताना रत्नाधगरी लल््यातील खे

तालक्
ु यातील ई-से्ा केंद्राींमये ऑफालाईन पदतीने

दाखले काढन त्या्र तहिंसलदार, रतिाींताधधकारी याींच्या स्या घे्यात आ्या आझक हा रतिकार
लाने्ारी, २०१५ मये दघ
आहे काय,

ाा्यानींतर तालुक्यातील ई-से्ा केंद्र बबतींद कर्यात आली हे खरे

(४) सस्यास, त्यात काय आढळन आले ् तयु नुसार पुढे कोकती दपाययोलना केली ्ा
कर्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फा णवीस (१०-०६-२०१५) : (१) महा-ई-से्ा रतिक्प २००८ पासन स्मर लल््याींमये
राबबतद््यात येत आहे .
(२) कोकक ् पुके द्वागाकरीता स्पॅन्को ्े िंलिंसस््म्स ॲन्

सो्युतन्स िंल. याींची िन्

कर्यात आली आहे . सेत महाराषरानाच्या ्तीन लल्हाधधकारी याींनी मींलर केले्या लीकाकी
स्पॅन्को िंल. कींपनी तफाे ऑपरे ्र िनयुक्त करून केंद्र चालद्ली लातात.

द्.स. २३ (12)
(३) होय.
(४) रत्नाधगरी लल्हाधधकारी खे

तालुक्यात ५ केंद्रात ऑफालाईन दाखले नगळदकी ाा्याचे

आढळन आ्याने या केंद्राींच्या से्ा बबतींद कर्यात आ्या आहे त. सया खे
से्ा सेत माफांत मॅन्यस
ु ल पदतीने लद्या लात आहे त.

तालुक्यातील स्मर

___________

िशरुर (जर्.ीुणे) तालुक्यातील राांर्णगाव एमआय ीसी मधील
र्े बाल सिीव प्रा.िल. या िांीनीााात

(१६)

६२७३ (०६-०४-२०१५).

श्री. ााारु ाव ीाचणे (िशरुर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िंतरुर तालुक्यातील (लल.पुके) राींलकगा्

मआय ीसी मधील ले त्रबबतल सक ् रतिा.िंल. या

कींपनीमये सन २००५ पासन आलपयंत कायम कामगाराींव्ली कीं्ा्ी कामगाराींना मुख्य
दत्पादन रतिंियेत ्ापरले लाते, त्या स्मर कामगाराींना कायम करकेबबताबबतत लोकरतिितिनधी

िंतरुर

याींनी लदनाींक २२ ड सेंबबतर, २०१४ रोली मा. कामगार मीं्ी महोदयाींक े तिार दाखल करुनही
कोकतीही कायमर्ाही ााली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, या कींपनीमये २०० ते ३०० माथा ी कामगाराींची आ्यकता ससताींना फाक्त
१३ माथा ी कामगाराींक न काम करुन घेतले लाते, हे ही खरे आहे काय,
(३)

सस्यास,

या

कींपनीमये

मलहला

कामगाराींक न

रा्पाळीत

तासनाच्या

प्मरपर्ानगीिंत्ाय काम करून घेतले लाते, हे ही खरे आहे काय,
(४) सस्यास, या कींपनीने कारखाना सरु
ु ाा्यापासन कामगार क्याक िनधी महाराषरान
कामगार क्याक मीं ळाक े लमा केला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) सस्यास, याबबताबबतत तासनस्तरा्रुन कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येते आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

मे.लेबबतील संकमर् इींड या रतिा.िंल.राींलकगा्

मआय ीसी तालुका िंतरुर, लल्हा पुके ही

कींपनी मीं ळात नगळदकी िमाींक ३५८१ लद.२३.१०.२०१३ सन््ये मालक म्हकन नगळदीत आहे त.

कींपनीमये माथा ी स््रुपाचे काम करकाऱ्या (१६) कामगाराींची नगळदी केली आहे.
त्यापैक सया १३ नगळदीत कामगार काम करीत आहे त. कै.न्नाथ धचमाली मलगींु े या नगळदीत

मयत कामगाराच्या लागी त्याचा सख्या वाऊ श्री.दत्ता्य धचमाली मलगुीं े याची कामगार
नगळदकी बबताबबततची रतिंिया सुरु आहे .

सदर कींपनीत लद.०९.०२.२०१५ रोली िनरीक्षक केले ससता, पॅले् ् मायनी्र रचके,

्ाहतक करके ् येकाऱ्या लाकाऱ्या मालाच्या दतराई/वराईचे काम नगळदीत माथा ी कामगार
करीत ससताना आढळले आहे . त्यामुळे दपलस्थत केले्या रतिनामये तथ्य नाही.
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(३) या सींदवामरत मा.न्यायालयात दाखल कर्यात आले्या याधचका ि.२८७९/२००७ ्र
लद.१३/१२/२००७ रोली ााले्या िनकमरयात कारखाने सधधिनयम,१९४८ मधील सींबबतींधधत कलमास
मा.न्यायालयाने द्ना स् स्थधगती आदे त लद्यामळ
ु े तासनाची पु्मर पर्ानगीची आ्यकता
नाही.

सदर याधचका न्याय रतिद्ष् आहे .
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
इनामगाव (ता.िशरुर,जर्.ीुणे) येथील उत्खनन ्षणेत्राची झालेली दरु वस्था
(१७)

६३०६ (०७-०४-२०१५).

श्री. ाााुराव ीाचणे (िशरुर) :

सन्माननीय साांस्िीतति िायमर

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

इनामगा् (ता.िंतरूर,लल.पुके) येथे सन १९६७ ते १९८२ च्या दरम्यान

च्या परु ातत्् द्वागाने दत्खनन ् स्े केला, हे खरे आहे काय,

क्
े कन करलेल पुके

(२) सस्यास, इनामगा्च्या दत्खननामये तार प पाषाक युगी मान्ी सींस्कृतीचे स्ेतष
साप ले ् राय तासनाने सदर दत्खननाच्या लागेला राय सींरक्षक्षत स्थळ म्हकन घोदषत
केले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

सस्यास, इनामगा् येथील सदर दत्खनन क्षे्ाची दरु ्स्था ााली ससन तेथे पयमर्काींना

ला्यास कोकत्याही सदु ्धा ् रस्ता दपलब्लध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) सस्यास, याबबताबबतत चौकती कर्यात आली आहे काय, त्यानुषींगाने कोकती कायमर्ाही
केली ्ा कर्यात येत आहे ,

(५)नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०८-०६-२०१५) : (१) ् (२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही. सदरह लीकाक हे ्ास्त स््रुपात नसन ते सींरक्षक्षत स्थळ आहे . या सींरक्षक्षत
क्षे्ात दत्खनन ााले आहे. या लीकाकी ला्यास कच्च स््रुपात पोहोचमागमर आहे .
(४) ् (५) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
ीण
ु े जर्््यातील खे

तालक्
ु याच्या ग्रामीण व शहरी भागामर्धये

वीर् ववतरण िांीनीच्या रासफााममररची होत असलेली चोरी

(१८)

६३२८ (०८-०३-२०१५).

श्री. ाााुराव ीाचणे (िशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुके लल््यातील खे

सन्माननीय ऊर्ामर मांत्री पुढील

तालुक्याच्या रामामीक ् तहरी वागामये ्ील द्तरक कींपनीच्या

रानान्सफााममररची चोरी करकारी मोी ्ोळी सि य सस्याने खे

या ्षमरवरात ११९ रानान्सफााममरर चोरीला गेले, हे खरे आहे काय,

् मा्ळ तालुक्यात सन २०१४
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(२) सस्यास पुके लल््यातील िंतरुर, खे

् मा्ळ तालुक्यात सनेक रानान्सफााममरर चोरीला

लाऊनही चोरान्र सदयाप पयमरत महाद्तरक कींपनीक न कोकतीच कायमर्ाही कर्यात आली
नाही, हे खरे आहे काय,

(३) सस्यास पक
ु े लल््यातील रानान्सफााममरर चोरीला आळा घाल्यासाी तासन स्तरा्रुन
कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) महाद्रक कींपनीींक न खबबतरदारीचे दपाय म्हकन रोलह् खाींबबतासोबबतत ्ेल् ग
ीं
करके,
स्थािनक पोलीसाींसोबबतत गस्त घालके तसेच काही लीकाकी महाद्तरकचे स््तीं् गस्त पथक
नेमके ् तक्य ितथे लोक्स्तीच्या ल्ळ स्थलाींतरीत करके या दपाययोलना केले्या आहे त.
चोरी ााले्या रोलह्ाींच्या लीकाकी दस
ु रे रोलह् बबतस्न सदर लीकाकचा ्ील पुर्ीा प्मर्त
कर्यात आलेला आहे.

___________
हावा-शेवा ते िशव ी या २२ किलोमीवरच्या सागरी सेतु ााांधण्याााात
(१९)

६४४४ (०७-०४-२०१५).

श्री. सुतनल प्रभू (हदां ोशी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) न्हा्ा-ते्ा ते िंत् ी या २२ ंकलोमी्रच्या सागरी सेतु बबताींध्याचा तासनाने िनकमरय
घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, या मुबबतींई रानान्सहाबबतमरर िंलेक रतिक्पातील कुीलीच कींपनी पुढे न आ्याने िनद्दा
रतिंिया

सप््ें बबतर,

२०१३

मये

रदा 

करुन

म मआर ी

ने

इींललिनसररींग

रतिाक्युरमें्

कन्स्रानक्ानसोबबतत (ईपीसी) हा रतिक्प पकमर कर्याचा िनकमरय घेतला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

सस्यास,

या

रतिक्पाच्या

बबताींधकामासींदवामरत

लुल,ै

२०१४

मये

लायका

बबतेकेच्या

रतिितिनधधींनी रतिस्ताद्त रानान्सहाबबतमरर िंलींक मागामरचे स्ेक्षक केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) सस्यास, या रतिक्पाच्या कामाची सयुयलस्थती काय आहे ् या रतिक्पाचे काम हाती
घे्याबबताबबतत कोकती दपाययोलना केली आहे ,
(५) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (११-०६-२०१५) : (१) ् (२) मुींबबतई महानगर रतिदे त द्कास रतिाधधकरकातफाे

मुींबबतई पारबबतींदर रतिक्पाची सींमलबबतला्की सा्मरलिनक खालगी सहवाग तत्त््ा्र (PPP- Public
Private

Partnership)

करकेकररता

िनद्दा

बबतोलद््यात

आ्या

होत्या.

तथादप,

या

िनद्दारतिंियेला रतिितसाद रतिाप्त ााला नाही. तयु नींतर या रतिक्पाची सींमलबबतला्की लपान
इीं्रनॅतलन कापोरे तन

लन्सी (JICA) या लपान तासन पुरस्कृत सींस्थेक न कलमर रतिाप्त

करुन इींललिनसररींग रतिोक्युरमें् सॅ
घेतला.

कन्स््क्तन (ईपीसी) तत्त््ा्र कर्याचा िनकमरय तासनाने
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(३) नाही. तथादप, याबबताबबतत लायका (JICA)या सींस्थेच्या रतिितिनधीींसोबबतत लुल,ै २०१४ मये
रतिाथिंमक चचामर ााली आहे .

(४) या रतिक्पाची सींमलबबतला्की लायका (JICA)या लपानी तासन पुरस्कत ृ सींस्थेक न कलमर
रतिाप्त करुन इींललिनसररींग रतिोक्यरु में् से

कन्स्रानक्तन (ईपीसी) तत्त््ा्र कर्याबबताबबततचा

रतिस्ता् केंद्र तासनास पाीद््यात आला ससन या रतिस्ता्ास केंद्र तासनाची मान्यता रतिाप्त
ाा्या्र पुढील कायमर्ाही कर्याचे मुींबबतई महानगर रतिदे त द्कास रतिाधधकरकाच्या स्तरा्र
रतिस्ताद्त आहे .

(५) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
शालेय अभ्यासक्रमात रस्ता सुर्षणा या ववियाचा समावेश िरण्याााात
(२०)

६५६७ (०९-०४-२०१५).

नगर),

श्री. सदा सरवणिर (माहहम), श्री. तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती

र. ाालार्ी किणीिर (अांारनाथ), श्री. सतु नल प्रभू (हदां ोशी) :

सन्माननीय शालेय

िश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

तहरातील

रस्त्याीं्रील

्ाहतक चे

िनयम लहानपकीच मल
ु ाींना समला्े

् त्याींना

्ाहतक ची िंतस्त लागा्ी यासाी रस्ता सुरक्षा या द्षयाचा तालेय स्यासिमात समा्ेत
कर्याचा रतिस्ता् तासनाच्या द्चाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, सदर द्चाराधीन रतिस्ता्ा्र तासनाने िनकमरय घेतला आहे काय,
(३) सयुयाप िनकमरय घेतला नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (२२-०६-२०१५) : (१) ् (२) होय. रस्ता सुरक्षा या द्षयाचा तालेय
स्यासिमात खालीलरतिमाके समा्ेत केलेला आहे .

इयत्ता ५ ्ी च्या पररसर स्यास या द्षयाच्या ्ाहतक ् सींदेत्हन या घ्ाकत
्ाहतक
ु चे पैल ् सा्मरलिनक ्ाहतक व्य्स्था िनयम इ.७ ्ी च्या आपत्ती व्य्स्थापन या
घ्कात रस्ता सुरक्षा, ्ाहतुक चे िनयम,
सींरक्षक ्

इ. ९ ्ी ्

१० ्ी च्या ्ैकल्पक ग्ातील नागरी

्ाहतक सुरक्षा या द्षयाच्या स्यासिमात ्ाहतक िनयीं्काचे इतारे , मो्ार

चालक/मो्ार सायकल चालकाकरीता िनयम, ्ाहन ् ्ाहनाींचे रतिकार या बबताबबतीचा समा्ेत

तसेच इ. ९ ्ी च्या महाराषरान छा्सेना या द्षयाच्या स्यासिमात ्ाहतक चे िनयम ्
सींतगमरत सरु क्षक्षतता या घ्काचा समा्ेत कर्यात आलेला आहे .
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________
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चासिमान (ता.खे , जर्.ीुणे)
(२१)

६५९८ (०७-०४-२०१५).

ावा िालव्याचे अस्तरीिरणाााात

श्री. सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय र्लसांीदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चास-कमान

(ता.खे ,

लल.पुके)

ा्ा

कालव्याचे

सस्तरीकरक

ाालेले

नस्याने

कालव्यातील पा्याची गळती होऊन कालव्यालगतची लिंमनी नापीक होत सस्याने स्थािनक
खासदार ् आमदाराींनी सस्तरीकरकाची मागकी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, सदर कालव्याच्या सस्तरीकरकबबताबबतत आतापयंत कायमर्ाही न कर्याची कारके
काय आहे त ् कालव्याचे िनकृष् दलामरचे काम करकाऱ्या ीे केदारा्र काय कार्ाई कर्यात
आली आहे ,

(३) सस्यास, कालव्याच्या सस्तीकरकाचे काम ् िनकृष् दलामरचे बबताींधकाम करकाऱ्या
ीे केदाराद्रूदची कार्ाई ंकती काला्धीत पुकमर कर्यात येकार आहे ?
श्री. धगरीि महार्न (०४-०६-२०१५) : (१) होय, सींततः खरे आहे.
(२) सदर रतिक्पाच्या तत
ृ ीय सुधाररत रतितासक य मान्यतेच रतिस्ता् कायमर्ाहीत ससन सदरह

मान्यता िंमळा्यानींतर िनधी दपलब्लधततेनस
ु ार कालव्याच्या सस्तरीकरकाची कामे कर्यात
येतील. चासकमान

ा्ा कालव्याच्या िनद्दे सींतगमरत कुीलेही काम िनकृष् दलामरचे ाालेले नाही.

त्यामुळे ीे केदारा्र कार्ाईचा रतिन िनमामरक होत नाही.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________
ि्याण- ोबावली महानगरीािलिा ्षणेत्रातील ि्याण ीुवमर तसेच अांारनाथ तालुक्यातील
ग्रामीण भागात शासिीय रुग्णालय नस्याााात

(२२)

६६५० (०६-०४-२०१५).

श्री. गणीत गायिवा

(मांरा 
ु ा िळवा), श्री. किसन िथोरे (मरु ाा ) :

(ि्याण ीूव)मर , श्री. जर्तेंद्र आव्हा

सन्माननीय सावमरर्तनि आरोग्य आझण िुवुांा

ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) क्याक- ोत्रबबत्ली महानगरपािंलका क्षे्ातील क्याक पु्मर तसेच सींबबतरनाथ तालुक्यातील
रामामीक वागात तासक य रुग्कालय नस्याने लनतेची गैरसोय होते, हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, सुमारे ८ ते १० लाख लोकसींख्या ससले्या या द्वागात तासक य रुग्कालय
हो्याकरीता स्थािनक लोकरतिितिनधीनी ्ारीं ्ार प् व्य्हार केला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) सस्यास, या रुग्कालयाकरीता क्याक प्मर वागात क्याक- गळत्रबबत्ली महापािंलका वख
ु ीं
दपलब्लध करुन दे कार आहे काय,

(४) सस्यास, हे तासक य रुग्कालय सुरु कर्याकरीता तासनाने कोकती दपाययोलना केली
आहे ्ा कर्यात येकार आहे ?

र. दीीि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) ् (२) हे सींततः खरे आहे . क्याक

गळत्रबबत्ली

महानगरपािंलका क्षे्ात महानगर पािंलकेचे द्ाखाने आहे त. महानगरपािंलका क्षे्ात आरोग्य
से्ा पुरद््याची लबबताबबतदारी स्थािनक स््राय सींस्थेची आहे . लोकसींख्या रतिमाकानुसार त्याींनी

द्.स. २३ (17)
रुग्कालय स्थापनेचा कायमरिम हाती घेके हे त्याींच्या कायमरक्षे्ात येते तथादप सा्मरलिनक आरोग्य
द्वागातींगत
मर सींबबतरनाथ पासन ७-८ ंक.मी. ्र तासक य रामामीक रुग्कालय, बबतदलापर ्
६ंक.मी.्र द्हासनगर येथे २०० खा्ाींचे रुग्कालय आझक द्हासनगर-४ येथे मलहलाींसाी ५०
खा्ाींचा रतिसत
ु ी द्ाखाना कायामरलन््त आहे .

(३) ् (४) क्याक प्मर वागात तासक य रुग्कालय स्थापन कर्यासाी क्याक- गळत्रबबत्ली
महानगरपािंलकेक न सयुयाप वखीं

दपलब्लध करुन दे ्यात आलेला नाही.
___________

औयुयोधगि प्रिश्षणण सांस्था (आयवीआय) व ीरी्षणा घेणारे मां ळ याांच्यामधील समवयाच्या
अभावामुळे ८० वक्िे ववयुयाथअ अनुत्तीणमर झा्याााात
(२३)

६६६९ (०८-०४-२०१५).

श्री. गणीत गायिवा

(ि्याण ीूव)मर , श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा), श्री. किसन िथोरे (मुराा ), श्री. हनुमांत
फाातीेिर (चें ारू ), श्री. सतु नल राऊत (ववक्रोळी) :

ोळस (माळिशरस), श्री. प्रिाश

सन्माननीय उच्च व तांत्र िश्षणण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औयुयोधगक रतििंतक्षक सींस्था (आय्ीआय) ् परीक्षा घेकारे मीं ळ याींच्यामधील समन््याचा
सवा् तसेच नकारात्मक गुकपदती लाग के्यामळ
ु े ८० ्क्के द्युयाथती  सनुत्तीकमर ााले, हे
खरे आहे काय,

(२) सस्यास, या परीक्षा पदतीने साया औयुयोधगक रतििंतक्षक घेका-या द्युयाथ्यां्र
रतििंतक्षक थाींबबतद््याची ्ेळ आली ससन सनेक द्युयाथ्यांना द्द्ध कींपन्यात सामा्न घेके
की क ााले ससन दक्त िनकालाने त्याींचे वद्षय धोक्यात आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) सस्यास, यारतिकरकी तासनाने सधधक चौकती केली आहे काय, चौकतीत काय आढळन

आले ् त्यानुसार औयुयोधगक रतििंतक्षक सींस्थेतील द्युयाथ्यांना न्याय दे ्याच्या सनुषींगाने
तासनाने कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०४-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) चौकती कर्याचा रतिन दयु्ा्त नाही. तथापी,

ी.ली.ई.्ी., न्ी लद्ली याींनी

लद.२७.०५.२०१४ च्या प्ान््ये नकारात्मक गुकपदती लाग कर्याच्या सचना लद्या होत्या.
त्यामुळे रतििंतक्षकाथ्यांचा िनकाल कमी लाग्याने नकारात्मक गक
ु पदती
सींचालनालय स्तरा्रुन
सनस
ु रुन

रदा  कर्याबबताबबतत

ी.ली.ई.्ी., न्ी लद्ली याींच्याक े पाीपुरा्ा कर्यात आला. त्या

ी.ली.ई.्ी., न्ी लद्ली याींनी ऑगस्् २०१४ मये घे्यात आले्या सझखल

वारतीय व्य्साय स् परीक्षेतील नकारात्मक गुकपदत

क द्तेष बबताबबत म्हकन लुलै/ऑगस््

२०१५ या परीक्षेकरीता रदा  केली आहे . त्यानुसार ७५ ्क्के िनकाल लागलेला आहे .
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________

द्.स. २३ (18)
र्वाहरलाल नेहरु नागरी ीन
ु रुत्थान अिभयाांना अांतगमरत रााजण्यात येणाऱ्या
महाराष्ट्रातील ११ नगरीािलिाांच्या मालतन:सारण आझण ीाणी ीुरवठा
योर्नाांसाठी १० महहयाीूवअ मांर्ूर अस्याााात

(२४)

६८२५ (०७-०४-२०१५).

श्री. प्रिाश फाातीेिर (चें ारू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) ल्ाहरलाल नेहरु नागरी पन
ु रुत्थान सिंवयाींना सींतगमरत राबबतियत येकाऱ्या महाराषरानातील ११
नगरपािंलकाींच्या मलिन:सारक आझक पाकी पुर्ीा योलनाींसाी १० मलहन्याप्ती  मींलर ाालेला
९८१ को्ी ८८ लाखाींचा िनधी केंद्र तासनाने महाराषरान रायाला लदला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, िनधीचा पुर्ीा न ाा्याने नगरपािंलकाींचे मलिन:सारक ् पाकी पुर्ीा
योलनाींचे वद्तव्य धोक्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, या रतिकरकी केंद्र तासनाक न िनधी रतिाप्त करुन घे्याच्या दृष्ीने कोकती
कायमर्ाही केली आहे ्ा कर्यात येत आहे ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (१०-०६-२०१५) : (१) ल्ाहरलाल नेहरु राषरानीय नागरी पुनिनमामरक
सिंवयानाच्या

यआ
ु य ी स स म्ी

या

दपसिंवयानाींसींतगमरत

८

नगरपािंलकाींच्या

्

३

महानगरपािंलकाींच्या रु. ११७९ को्ी ंकीं मतीच्या पाकी पुर्ीा ् मलिनस्सारक रतिक्पाच्या
रतिस्ता्ाींना केंद्र तासनाच्या नगर द्कास मीं्ालयाने मान्यता लदलेली होती. तथादप सदर
रतिक्पाींसाी केंद्र तासनाक न िनधी द्तरीत कर्यात आलेला नाही. हे खरे आहे .

(२) ् (३) राय तासनाच्या ्तीने सदर रतिक्पाींना िनधी द्तरीत कर्याच्या सनुषींगाने

द्वागाच्या तसेच मा.मुख्यमीं्ी महोदयाींच्या स्तरा्रुन केंद्र तासनाक े प्व्य्हार करुन
पाीपरा्ा कर्यात आलेला होता. तथादप, केंद्र तासनाने ल्ाहरलाल नेहरु राषरानीय नागरी
पुनिनमरमामरक सिंवयानाच्या रानाींझातन फाेल सींतगमरत मींलर केलेल तथादप ३१ माचमर, २०१४ प्ती 
िनधी द्तरीत

न केलेले रतिक्प रदा  समल्यात या्ेत ् केंद्र तासनामाफामरत नव्याने घोदषत

होकाऱ्या योलनेसींतगमरत सदर रतिस्ता् फाेरसादर करता येऊ तकतील ससे केंद्र तासनामाफामरत
कळद््यात आले आहे .
___________
महाीे ते ववक्रोळी अशा खा ीीूल ााांधण्याााात
(२५) ६८६० (०७-०६-२०१५). श्री. सांदीी नाईि (ऐरोली), श्री. किसन िथोरे (मरु ाा ), श्री. जर्तेंद्र
आव्हा

(मुांरा ा िळवा) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) न्ी मींबबत
ु ई्रुन मींबबत
ु ईला ल्कर पोहचता या्े यासाी महापे ते द्िोळी सता खा ीपल
बबताींध्याच्या तासनाने िनकमरय घेऊन

म मआर ी

माफामरत सव्हे क्षकचे काम पकमर होऊनही

खा ीपुलाच्या बबताींधकामास सयुयाप सुरु्ात कर्यात आली नस्याची बबताबबत लाने्ारी, २०१५
मये दघ क स आली आहे , हे खरे आहे काय,

द्.स. २३ (19)
(२) सस्यास, सदर खा ीपलाचे बबताींधकाम पकमर व्हा्े यासाी िनधीची तरतुद कर्यात या्ी
म्हकन स्थािनक लोकरतिितिनधीींनी मा.मुख्यमीं्ी महोदयाींना लाने्ारी, २०१५ मये िन्ेदन लदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) सस्यास, दक्त खा ीपलाचे बबताींधकाम सरु
ु न कर्याची स्मरसाधारक कारके काय आहे त ्
सनु. ि.२ येथील िन्ेदनाच्या सनुषींगाने तासनास्तरा्रुन कोकती कायमर्ाही कर्यात आली
आहे ्ा येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फा णवीस (०५-०६-२०१५) : (१), (२) ् (३) होय, ‘’घा्कोपर ते कोपरखैरके’’ या
पुलाकरीता तक्यातक्यता स्यास (Feasibility Study) करकेकरीता मुींबबतई महानगर रतिदे त
द्कास रतिाधधकरकाने मेससमर

न.पी.त्रबबतज्ीींग या स्लागाराची नेमकक कर्यात आली ससन

तक्यातक्यता स्यास रतिगतीपथा्र आहे . सदर स्लागाराने सींितम सह्ाल सादर के्यानींतर
मुींबबतई महानगर रतिदे त द्कास रतिाधधकरकामाफामरत पुढील कायमर्ाही कर्याचे रतिस्ताद्त आहे .
___________

मुांाई ीररसरातील धगरणी िामगाराांनी धगरण्याांच्या र्ागेवर ााांधिाम िरणे, एमएमआर ीएच्या
तयार घराांची लरवरी िााणे, चार धगरण्याांच्या र्िमनीांचे एिबत्रिरण इ. मागण्याांसाठी

(२६)

७०२१ (०६-०४-२०१५).
श्री. जर्तेंद्र आव्हा (मुांरा ा िळवा), श्री. राहुल र्गताी
(श्रीगगळदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. किसन िथोरे (मरु ाा ), श्री. हसन मश्र
ु ीफा
(िागल) :

सन्माननीय गह
ी तनमामरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१)

पररसरातील

मींबबत
ु ई

धगरकी

कामगाराींनी

धगर्याींच्या

लागे्र

बबताींधकाम

म मआर ी च्या तयार घराींची लर्री काढके, चार धगर्याींच्या लिंमनीींचे
इ.

माग्याींसाी

लदनाींक

२०

लाने्ारी,

२०१५

रोली

आींदोलन

करुन

मा.गह
े े िन्ेदनायु्ारे मागकी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
ृ िनमामरक मीं्ी याींचक

करके,

कत्र्करक
मा.मुख्यमीं्ी,

(२) सस्यास, दक्त िन्ेदना्र तासनाने आतापयंत कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत
आहे ,
(३) दक्त रतिनी सयुयाप कोकतीही कायमर्ाही केलेली नस्यास, त्याची स्मरसाधारक कारके
काय आहे त तसेच धगरकी कामगाराींना हक्काची घरे िंमळा्ीत ् समस्या सो द््यासींदवामरत
सदर रतिकरकी आतापयंत कोकता पाीपुरा्ा केला ्ा कर्यात येत आहे

?

श्री. प्रिाश मेहता (०८-०६-२०१५) : (१), (२) ् (३) सता स््रुपाच्या माग्याींचे मा.मुख्यमीं्ी
महोदय याींना िंललहलेले लद.१०.१२.२०१४ रोलीचे िन्ेदन लद.२२.०१.२०१५ रोली रतिाप्त ााले आहे .

सदर िन्ेदनातील माग्या नगरद्कास द्वाग, कामगार द्वाग, ्स््ोयुयोग द्वाग, म्हा ा
इ.ती सींबबतींधधत सस्याने त्या द्वागाींक न मालहती / सिंवरतिाय मागद््याींत आलेले आहे त.
म्हा ाक न रतिाप्त सह्ालानुसार म्हा ास रतिाप्त होका-या ३६ धगर्याींच्या १५.९२ हे क््र

लिंमनी्र धगरकी कामगाराींसाी १६७०० सदिनका बबताींधके तक्य आहे . म्हा ास रतिाप्त होका-या

३६ धगर्याींपैक ३१ धगर्याींच्या २५ लीकाकी १३.२० हे क््र लिंमनीचा रतित्यक्ष ताबबता घे्यात

द्.स. २३ (20)
आला आहे . त्यापैक १९ धगर्याींच्या ६.८३ हे क््र लिंमनी्र ११ लीकाकी धगरकी कामगाराींसाी
६९४८ सदिनकाींचे काम पकमर ााले आहे .
वखीं

म्हा ाच्या ताब्लयात आले्या ६ धगर्याींच्या लिंमनीचे क्षे्फाळ लहान सस्यामळ
ु े सदर
हे म्हा ाच्या ताब्लयात ससले्या ्ेस््नमर इींड या (िंलल हो्

म स्ीसीचा वाग)

लिंमनीच्या लगत ससले्या मबबत
ुीं ई महानगरपािंलकेच्या ताब्लयात ससले्या

का मोठ्या

मोकळ्या मैदानाच्या वखीं ाबबतरोबबतर सदलाबबतदल कर्याच्या सनुषींगाने नगर द्कास द्वागाच्या

सधधसचना ि.्ीपीबबती ४३१२/रति.ि.७/२०१२/नद्-११, लद.१७.०३.२०१५ सन््ये पुढील योग्य ती

कायमर्ाही कर्यात येईल. ्रील ६ धगर्याींचे ३८७३.८३ चौ.मी. क्षे् आझक वारत िंमल, सेंच्युरी
िंमल, युत्रबबतली िंमल (स््ान िंमल िंत् ीचा वाग) (्ेस््नमर इींड या ते िंललहो्
वाग), रतिकात कर्न िंमल, रुबबती िंमल, श्रीिन्ास िंमल ् बबतरम्बबते
धगर्याींच्या

म स्ीसी चा

ाग ग िंमल, ् ाळा या

कक ६३६०३.६० चौ.मी. लिंमनीचा ताबबता म्हा ास रतिाप्त ााला आहे . या

धगर्याींच्या ६.३६ हे क््र लागे्र धगरकी कामगाराींसाी

कक ६७९४ सदिनकाींचे बबताींधकाम

रतिस्ताद्त आहे, यापैक वारत िंमल आझक सेंच्युरी िंमल, यत्रु बबतली िंमल (स््ान िंमल िंत् ीचा
वाग) (्ेस््नमर इींड या ते िंललहो्

म स्ीसी चा वाग), रतिकात कर्न िंमल, रुबबती िंमल या

लीकाकी रतित्यक्ष बबताींधकामास सुरु्ात ााली आहे, तसेच श्रीिन्ास िंमल ् बबतरम्बबते

ाग ग िंमल,

् ाळा येथील योलनेचे नकाते मींलरीकरीता बबतह
ृ न्मुींबबतई महानगरपािंलकेक े सादर केलेले आहे त.
___________

मुांाइमर व ठाणे ीररसरात खार्गी वन्षणेत्रात रहाणा-या लाखो
नागरीिाांचे वास्तव्य असले्या ााांधिामासांदभामरत

(२७)

७०४९ (०७-०४-२०१५).

श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा), श्री. राहुल र्गताी
सन्माननीय वने मांत्री

(श्रीगगळदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन मश्र
ु ीफा (िागल) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबबतइमर ् ीाके पररसरात खालगी ्नक्षे्ात रहाका-या लाखो नागरीकाींचे ्ास्तव्य ससले्या
बबताींधकामासींदवामरत मा.स्ोच्च न्यायालयाने लदले्या आदे तानुसार सींबबतींधधत लल्हाधधकारी याींना
सुचना दे ्याबबताबबततचे पररप्क िनगमरिंमत कर्याची सुरु ससलेली कायमर्ाही पकमर ाालेली आहे
काय,

(२) सस्यास, दक्त रतिनी सींबबतींधधत लल्हाधधकारी याींना कोकत्या सुचना दे ्यात आले्या
आहे त ् त्यानुसार कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,

(३) दक्त रतिनी सुरु ससलेली कायमर्ाही सयुयाप पकमर ााले्या नस्यास, त्याची स्मरसाधारक
कारके काय आहे त तसेच खालगी ्नक्षे्ात रहाका-या लाखो नागरीकाींना लदलासा दे ्यासाी
आतापयमरत कोकता पाीपुरा्ा केला ्ा कर्यात येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांवीवार (०८-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे . मा.स्ोच्च न्यायालयात दाखल
ााले्या स्पेतल िंलव्ह दप्ीतन्समधील िंसव्हील सदपल िमाींक ११०२ ते ११२०/२०१४

मये

मा.स्ोच्च न्यायालयाने लदनाींक ३०.०१२०१४ रोली लदले्या िनकमरयानुसार तासनाच्या लदनाींक
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१२.१२.२०१४ प्ाच्या सन््ये सचना िनगमरिंमत कर्यात आ्या आहे त.
(२) दपरोक्त नमद तासन प्ान््ये रतिकरक िनहाय आ्यक कायमर्ाही सींबबतींधधताींनी पकमर करा्ी
् मा.स्ोच्च न्यायालयाचे आदे ताचा स्मान होकार नाही याची दक्षता घे्यात या्ी सता
सचना दे ्यात आ्या आहे त.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
मांा
ु ई महानगर ्षणेत्रातील मांा
ु ईसह ठाणे, ीालघर, रायग

जर्््यातील वाहति
ु ीचा अभ्यास

िरून आवश्यि उीाययोर्ना सुचववण्यासाठी एमएमआर ीएने
अभ्यासासाठी तनवीदा मागववण्याााात

(२८)

७०७३ (०७-०४-२०१५).

श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा), श्री. राहुल र्गताी
(श्रीगगळदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन मुश्रीफा (िागल) :
सन्माननीय मुख्यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबबतई महानगर क्षे्ातील मुींबबतईसह ीाके, पालघर, रायग
करून आ्यक दपाययोलना सच
ु द््यासाी

लल््यातील ्ाहतुक चा स्यास

म मआर ी ने ड सेंबबतर २०१४ च्या ते््च्या

आी्ड्यात स्यासासाी िन्ीदा मागद््यात आले्या होत्या, हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, दक्त रतिनी आतापयंत कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(३) दक्त रतिनी सयुयाप कोकतीही कायमर्ाही केलीली नस्यास, द्लींबबताची स्मरसाधारक कारके
काय आहे त तसेच

म मआर ी

कायमरक्षे्ातील ्ाहतक
ु ची समस्या लद्सेलद्स गींवीर होत

चाललेली सस्याने यासींदवामरत आ्यक दपाययोलना कर्यासाी सदर रतिकरकी आतापयंत
पाीपुरा्ा केला ्ा कर्यात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र फा णवीस (११-०६-२०१५) : (१), (२) ् (३) होय, हे खरे आहे . सदर रतिकरकी स्ंकष
परर्हन स्यासाच्या सयुयया्ती करकासाी

मागद््यात आले्या िनद्दाींचे मु्याींकन

कर्याचे काम मुींबबतई महानगर रतिदे त द्कास रतिाधधकरकाच्या स्तरा्र सींितम ्प्प्यात आहे.
___________

हावा -िशवा ीोिलस ठाण्याांतगमरत असणा-या जस्ी ी िांीनीमधून
चोरीस गेले्या िांवे नसमरचा तीास लागला नस्याााात

(२९)

७१५५ (०७-०४-२०१५).

श्री. मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) न्हा्ा -ते्ा पोिंलस ीा्याींतगमरत ससका-या लस्प ी कींपनीमधन माहे ऑगस््, २०१४ च्या
सुमारास चोरीस गेले्या कीं्े नसमरचा सयुयापही तपास लागला नाही हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, या रतिकरकाचा तपासाची सयुयःलस्थती काय आहे ,

(३) सस्यास, या रतिकरकाचा तपासास लागक-या द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फा णवीस (११-०६-२०१५) : (१) नाही. सदर कीं्े नरचा तपास लागलेला आहे.
(२) सदर रतिकरकी न्हा्ाते्ा पोलीस ीाके येथे गु.र.ि.२४/१४, वा.दीं .द्. कलम ४०७, ४२०,
४६७, ४६८, ४७१, १२० बबत ३४ सन््ये गन्
ु हा दाखल कर्यात आला ससन, सदर गन्
ु ्यात ११
आरोपी स्क कर्यात आले ससन ४ आरोपी सयुयापही फारार आहे त. सदर रतिकरक पोलीस
तपासा्र रतिलींत्रबबतत आहे.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
िेम्सीेि िेिमिल िांीनी येथील (ता.ीनवेल, जर्.रायग )
९० िांत्रावी िामगाराांना िमी िे्याााात
(३०)

७१७८ (०७-०४-२०१४).

श्री. मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) केम्सपेक केिंमकल कींपनी येथील (ता.पन्ेल, लल.रायग ) ९० कीं्ा्ी कामगाराींची न्ी
मींबबत
ु ई लनरल कामगार सींघ्नेचे सवासदत्् स््ीकार्यामळ
ु े व्य्स्थापनाने ३२ कामगाराींना

कोकतीही प्मरसचना ंकीं ्ा लेखी प् न दे ता माहे ड सेंबबतर, २०१४ च्या ते््च्या आी् यात
त काफा क कामा्रुन कमी केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, यासींदवामरत लदनाींक २२ ड सेंबबतर, २०१४ रोलीपासन या कामगाराींनी बबतेमुदत धरके
आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(३) सस्यास, याबबताबबतत तासनाने चौकती केली आहे काय, चौकतीनस
ु ार या कामगाराींना
कामा्र घे्याकररता कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(४) नस्यास द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (११-०६-२०१५) : (१) हे सींततः खरे आहे . व्य्स्थापनाने ३२ कीं्ा्ी
कामगाराींना कोकतीही प्मर सचना ंकीं ्ा लेखी प् न दे ता कामा्रुन कमी केले होते.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, सदर रतिकरकी चौकती करुन सींघ्नेच्या तिारीच्या सनुषींगाने बबतैीका आयोललत
कर्यात आ्या होत्या. त्यानुसार ााले्या त लो ीनुसार ३२ कीं्ा्ी कामगाराींना लदनाींक
२४.१२.२०१४ रोली प्
मर त कामा्र घेतले आहे .
ु ्
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________

द्.स. २३ (23)
शाई व िाळु या धरणाांमर्धये (ता.मुराा , जर्.ठाणे ) प्रि्ीग्रस्त
झाले्या शेति-याांचे अयुयाी ीुनवमरसन न झा्याााात

(३१)

७२६८ (०७-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री. किसन िथोरे (मुराा ), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

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

(१) ीाके लल््यातील मुरबबता

(मुांरा ा

तालुक्यातील ताई ् काळु या धरकाींमये रतिक्परामस्त ााले्या

तेतक-याींचे सयुयाप पुन्मरसन न ाा्याचे ् त्याींच्या लिंमनीचा मोबबतदला न िंमळा्याचे माहे
लाने्ारी, २०१५ ्ा त्या दरम्यानच्या काला्धीमये िनदतमरनास आले हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, याबबताबबतत तासनामाफामरत चौकती केली आहे काय,

(३) सस्यास, चौकतीसींती काय िनदतमरनास आले ् तयुन नस
ु ार रतिक्परामस्त तेतक-याींचे

पुन्मरसन करके ् त्याींच्या लिंमनीचा मोबबतदला दे केबबताबबतत तासनाने कोकती कायमर्ाही केली
सथ्ा कर्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, लदरीं गाईची कारके कोकती ?
श्री. धगरीि महार्न (०४-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) रतिन दयु्ा्त नाही.
तथादप, तासनाच्या पुन्मरसन रतिाधधकरकाच्या लद. ४.५.२०११ च्या १२ व्या बबतैीक त ताई

् काळ नदी रतिक्पाच्या पन
ु ्मरसन आराखड्याला स्मरसाधारक मान्यता दे ्यात आली आहे .

वसींपादन रतिंिये दरम्यान काळ रतिक्पाींतगमरतच्या खालगी लिंमनीची सींयुक्त मोलकी पकमर
ाालेले ससन, ताई रतिक्पाच्या मोलकीस रतिक्परामस्ताींचा ती वि द्रोध सस्याने मोलकी होऊ

तकलेली नाही. त्यामळ
ु े या दोन्ही रतिक्पाींची वसींपादनाची रतिंिया पकमर ाालेली नस्याने
मोबबतदला ्ा्प करता आलेले नाही.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
(३२)

ाालधचत्रवाणी व्हच्युअ
मर ल क्लासरुम च्या रुीाने चालववण्याचा तनणमरय घेत्याााात
७३९१ (०७-०४-२०१५).

श्री. अर्य चौधरी (िशव ी) :

सन्माननीय शालेय िश्षणण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बबतालधच््ाकी ही सींस्था स््ायत्त ससली तरीही राय तासनाची आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, सपरु ा िनधी सपरु े मनषु यबबतळ यामळ
ु े ही सींस्था बबतींद प ्याच्या मागामर्र ससन
केंद्र तासनाक न िनधी िंमळाला नस्याने गत नऊ मलहने ४३ कममरचारी पगारापासन ्ींधचत
आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) सस्यास, राय तासनाने बबतालधच््ाकीची लबबताबबतदारी घेतली ससन व्हच्यस
ुमर ल क्लासरुम
च्या रुपाने बबतालधच््ाकी चालद््याचा िनकमरय राय तासनाने घेतला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) सस्यास, याचे स्मरसाधारक स््रुप काय आहे ् याबबताबबतत सींमलबबतला्की केली आहे काय
तसेच सयुयःलस्थती काय आहे ?

द्.स. २३ (24)
श्री. ववनोद ताव े (०३-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) केंद्र तासनाक न िनधी दपलब्लध न ाा्याने सींस्थेतील ४० कममरचाऱ्याींचे ्ेतन

दरतिल २०१४

पासन थंकत आहे.
(३) हे खरे नाही.
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
राज्यातील ीत त मिलाांना याय िमळवून दे ण्यासाठी मनोधमरयमर हवमची स्थाीना िरण्याााात
(३३)

७४७२ (०७-०४-२०१५).

(र्ुनर), श्री. त
गायिवा

अॅ . आिशि शेलार (वाांद्रे ीजश्चम), श्री. शरददादा सोनवणे

म्लीिार्न
ूमर रे ड् ी (रामवे ि), श्री. योगेश सागर (चारिोी), श्री. गणीत

(ि्याण ीूव)मर , िुमारी प्रझणती िशांदे (सोलाीूर शहर मर्धय) :

सन्माननीय महहला

व ााल ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तासनाने लदनाींक २ ऑक््ोबबतर, २०१३ पासन मलहला ् बबतालद्कास द्वागाच्या ्तीने
तारीररक सत्याचाराला बबतळी प ले्या मलहला, मुली ् बबतालकाींना मदत िंमळ्न दे ्यासाी
मनोधैयमर योलना लाग केली, हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, या योलनेनस
ु ार पी ीत मलहला ् बबतालकाींना २ ते ३ लाखाींची मदत मींलर
कर्याची तरतद आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, पींरतु ीाके लल्हयातील १० ्क्के रतिकरकात मलहला या योलनेचा गैर्ापर
करत सस्याचे लदनाींक २० लाने्ारी, २०१५ रोली ्ा त्या सम
ु ारास िनदतमरनास आले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(४) सस्यास, सदर योलनेचा गैर्ापर कर्यात येऊ नये याबबताबबतत तासन कोकती विंमका
घेकार आहे ्ा घेत आहे ,
(५) नस्यास, त्याची कारके काय आहे त ?
श्रीमती ीांिर्ा मुां े (१५-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.

(३) नाही.
(४) ् (५) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
म्हा ाच्या ीुनवमर विास

ी.सी.आर ३३ (५) अांतगमरत २ सी

(२) चा ीयामरय उीलब्ध िरुन दे ण्याााात

(३४)

७५०१ (०७-०४-२०१५).

अॅ . आिशि शेलार (वाांद्रे ीजश्चम) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) म्हा ाच्या पुनद्मरकास

सन्माननीय गह
ी तनमामरण

ी.सी.आर ३३ (५) सींतगमरत गह
ृ िनमामरक सींस्थेला पुनद्मरकास करताना

गह
ृ िनमामरक सींस्थेने सधधकचे च्ई क्षे् २सी (१) नुसार म्हा ाबबतरोबबतर द्वागन युया्े ंकीं ्ा २सी

(२) नुसार म्हा ाला सधधकच्या च्ई क्षे्ाच्या बबतद्यात सधधमु्य युया्े सती तरतद
ससताना लदनाींक २० सप््ें बबतर, २०१० ला म्हा ाने यातील २सी (२) चा पयामरय रदा  केला आहे , हे
खरे आहे काय,

द्.स. २३ (25)
(२) तसेच स्प दत्पनातील रलह्ाताींना ३०० चौ.फाु. च्ई क्षे्ाची कॅप ला््यात आली आझक
च्ई क्षे् २.५ ्रुन ३ कर्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, या कॅपमुळे च्ई क्षे् ्ाढ्न सुदा रलह्ाताींना ४८४ फाु्ा्रुन ३०० चौ.फाु्ाचे
घर िंमळत सस्यामळ
ु े रलह्ाताींना सधधक क्षे्ाचे घर िंमळ््यासाी ्

ी.सी.आर. ३३ (५)

सींतगमरत २ सी (२) चा पयामरय दपलब्लध करुन दे ्यासाी तासनाने कोकती दपाययोलना केली
आहे ्ा कर्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०८-०६-२०१५) : (१), (२), (३) ् (४) हे सींततः खरे आहे , स्मर
सामान्याींसाी सधधक घरे दपलब्लध हो्याच्या दृष्ीने सधधम्य लस््कारकेव्ली तयार घराच्या
स््रुपात मोबबतदला घेके सधधक लहता्ह सस्याने महाराषरान गह
ृ िनमामरक ् क्षे्द्कास

रतिाधधकरकाने ीरा् ि.६५०७ लद.२०.०९.२०१० सन््ये लद.२०.०९.२०१० नींतर रतिाप्त ााले्या
पुनद्मरकास रतिस्ता्ाींबबताबबतत पयामरय (i) नुसार बबताींधले्या सदिनका घे्याचे धोरक लस््कारले.

तदनींतर द्कास िनयीं्क िनयमा्ली द्िनयम ३३ (५) मये सुधारका कर्याच्या

सींदवामरत तासनाने लद.०४.०५.२०१३ च्या सधधसचनेन््ये सचना ् हरकती मागद््या होत्या.
त्याींचा स्यास होऊन तासनाच्या लद.०८.१०.२०१३ च्या सधधसचनेन््ये सध
ु ारीत द्कास

िनयीं्क िनयमा्ली ३३(५) सींमलात आलेली आहे. सदर सधधसचनेतील तरतदीनुसार म्हा ा

्साहतीच्या पुनद्मरकासाकरीता ३ इतका ्ाढी् च.क्षे.िन िनलचत कर्यात येऊन त्यातन
के्ळ बबताींधकाम केले्या सदिनकाींच्या स््रुपात म्हा ाचा ्ा्ा घे्याचे धोरक िनलचत

कर्यात आले आहे . यामुळे पन
ु द्मरकास रतिस्ता्ात सधधमु्याव्ली फाक्त हाऊिंसींग स््रक
दपलब्लध होत सस्याने सधधकाधधक पर् का-या घराींच्या सींख्येत ्ाढ होऊन लनतेस घरे
दपलब्लध करुन दे के तक्य होईल.
तासनाच्या लद.०८.१०.२०१३ च्या सधधसचनेन््ये सींमलात आले्या सुधाररत द्कास

िनयीं्क िनयमा्ली ३३ (५) नस
ु ार म्हा ा ्साहतीतील सयाच्या रलह्ाताींना दे खील ंकमान
३००.०० चौ.फाु् (्ापरायोग्य) पन
ु ्मरसन क्षे् दे य केलेले आहे . तसेच क्लस््र

व्े हलपमें्च्या

मायमातन म्हा ामाफामरत पुनद्मरकास के्यास पन
ु ्मरसन क्षे्ामये वरघोस ्ाढीची तरतद आहे .

त्यामुळे स्मरसामान्याींकररता आ्यक ससले्या नद्न सदिनकाींव्ली सधधम्य घे्याचा
रतिन दयु्ा्त नाही.

द्कास िनयीं्क िनयमा्ली ३३ (५) मधील सध
ु ारकानींतर म्हा ास सादर ााले्या सुमारे

७६ रतिस्ताींपैक १८ रतिस्ता्ाीं्र दे कारप्ाची कायमर्ाही ााली ससन

का रतिस्ता्ामये ना हरकत

रतिमाकप्ाची कायमर्ाही ााली आहे . त्यामधन म्हा ास सुमारे १०८३ सदिनका दपलब्लध होके
दपेक्षक्षत आहे . म्हा ा सिंवन्यासातील इच्छुक सींस्थाींनी त्याींच्या इमारतीच्या पुनद्मरकासासाी
सलमर के्यास त्या्र म्हा ामाफामरत तात ीने कायमर्ाही कर्याींत येते.
___________

द्.स. २३ (26)
मालेगाांव (जर्. नािशि) शहरामर्धये सटा, र्ुगार, चो-या
अवैध धांदे मोठ्या प्रमाणात सुरु अस्याााात

(३५)

७५२३ (०६-०४-२०१५).

श्री. आिसफा शेख (मालेगाांव मर्धय) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मालेगाीं् (लल., नािंतक) तहरामये सटा, लुगार, चो-या स्ैध धींदे मोठ्या रतिमाकात सुरु
सस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ मये ्ा त्यादरम्यान िनदतमरनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) सस्यास, मालेगाीं् तहरात कायदा ् सुव्य्स्थेचा रतिन िनमामरक ााला आहे हे पाहता
तासनाने कोकती कार्ाई केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (०६-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
मालेगाीं् तहरातील सटा, लुगार ् इतर धींदे पकमरपके बबतींद आहे त. माहे लाने्ारी, २०१५

ते माचमर २०१५ दरम्यान गुप्त बबतातमीदारामाफांत मालहती काढन चोरुन लपन चालकाऱ्या स्ैध
धींयुया्र ्ेळो्ेळी छापे ्ाकन म्का / लग
ु ाराच्या

कक २६ केसेस, दारुबबतींदीच्या १३ केसेस

कर्यात आले्या ससन सदर इसमाीं्र कायदे तीर कार्ाई कर्यात आलेली आहे . तसेच
घरफाो ी सदराखाली
तसेच चोऱ्याींचे

कक २० गन्
ु हे दाखल ससन त्यापैक ८ गुन्हे दघ क स आकले आहे त.

कक ४१ गुन्हे दाखल ससन ८ गुन्हे दघ क स आकलेले आहे त. घरफाो ी,

चोऱ्या हो् नये या करीता मालेगाीं् तहरात पोलीस पेरानोिंलींग ् रा्गस्त ्ाढद््यात आलेली
आहे .
(२) मालेगाीं् तहरात कायदा ् सुव्य्स्थेचा रतिन िनमामरक ाालेला नाही. तसेच वद्षयात
कायदा सुव्य्स्थेचा रतिन िनमामरक हो् नये या करीता पोलीस ीाके हदा ीतील गुप्त
बबतातमीदाराींमाफांत मालहती काढन चोरुन लपन चालकाऱ्या स्ैध धींयुया्ेर ्ेळो्ेळी छापे ्ाकन
कायदे तीर कार्ाई कर्यात येत आहे ,
(३) द्लींबबत ाालेला नाही.
___________
मालेगाांव ता.जर्.नािशि येथील मालेगाांव शहरामर्धये ीावरलुम िारखाना उयुयोग मोठ्या
प्रमाणात सरु
ु असन
ू वारां वार वीर् खां ीत होत अस्याााात

(३६)

७५२५ (०४-०४-२०१५).

श्री. आिसफा शेख (मालेगाांव मर्धय) :

सन्माननीय ऊर्ामर मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाीं् ता.लल.नािंतक येथील मालेगाीं् तहरामये पा्रलुम कारखाना दयुयोग मोठ्या
रतिमाकात सुरु ससन ्ारीं ्ार ्ील खीं ीत होत सस्याने सदर दयुयोलकाींचे मोठ्या रतिमाका्र
नुकसान होत सस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ रोली ्ा त्या सुमारास िनदतमरनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

द्.स. २३ (27)
(२) सस्यास, याबबताबबतत सींबबतींधधत दयुयोलकाींनी ्ील पुर्ीा सुरळीत सुरु राह्याबबताबबतत आींदोलन

् तिारी के्या सस्याने या्र तासनाने आ्यकती कायमर्ाही करकार आहे ्ा कर्यात
येत आहे काय,
(३) नस्यास, यामागील द्लींबबताची कारके स्मरसाधरक कारके काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर ाावनिुळे (११-०६-२०१५) : (१) हे सतींतः खरे आहे .
(२) मालेगा् तहरात ्ील पुर्ीा सुधारका कर्यासाी

पायावत आराख ा-१ ् आर

.पी. ी.आर.पी ्या योलने सींतगमरत दच्चदाबबत ्ालहनी १९.७ ंकमी, लघद
ु ाबबत ्ालहनी २१.३३

ंकमी, नद्न द्तरक रोलह् ३३४ नग आझक द्तरक रोलह्े क्षमता्ाढ १३३ नग इ. कामे
कायामरन््ीत कर्यात आलेली आहेत.
तसेच केंद्र तासनाच्या रतिस्ता्ीत केले्या आय.पी. ी. ्या योलनेमये दच्चदाबबत
्ालहनी ३५ ंकमी, लघुदाबबत ्ालहनी १२९ ंकमी. नद्न द्तरक रोलह् ४०१ नग आझक द्तरक

रोलह्े क्षमता्ाढ ५५९ नग इ.कामे समाद्ष् कर्यात आलेली आहे त. केंद्र तासनाची मींलरु ी
िंमळा्यानींतर ्रील कामाींना त््रीत सुरु्ात कर्यात येईल.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________
मालेगाांव (जर्.नािशि) येथे अलीग
(३७)

७५३६ (०८-०४-२०१५).

मुस्लीम ववयुयाीीठाची शाखा सरु
ु िरण्याााात

श्री. आिसफा शेख (मालेगाांव मर्धय) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र िश्षणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाीं् (लल.नािंतक) येथे सलीग

मुस्लीम द्युयापीीाची ताखा सुरु कर्याबबताबबतत सव्हे

कर्यात आला सस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ मये ्ा त्यासुमारास िनदतमरनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) सस्यास, सदरह सव्हे च्या सनष
ु ींगाने दक्त द्युयापीीाची ताखा सरु
ु कर्याबबताबबतत
तासनाने कोकता िनकमरय घेतला ्ा घे्यात येत आहे ,
(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (०३-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) मालेगा् तहरापासन २४ ंक.मी. सींतरा्र चौधी ता.मालेगा् येथील लागेची पाहकी केलेली
ससन सदरची लागा ्नसींरक्षक्षत क्षे् आहे .
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________

द्.स. २३ (28)
मालेगाांव शहरात (ता,जर्. नािशि) येथील ााल िामगाांराची सांख्या हर्ाराने अस्याााात
(३८)

७५५३ (०७-०४-२०१५).

श्री. आिसफा शेख (मालेगाांव मर्धय) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाीं् तहरात (ता,लल. नािंतक) येथील बबताल कामगाराींची सींख्या हलाराने सस्याची
मालहती

का खालगी सींस्थेच्या सव्हे क्षकात माहे लाने्ारी, २०१५ मये ्ा त्या सुमारास

िनदतमरनास आले आहे , हे खरे आहे काय ?
(२)

सस्यास,

बबतालमलुरी

कायदा

सींमलात

या्ा

त्यासाी

राय

आझक केंद्र तासन

काेे्या्धी रुपये खचमर करुन योलना राबबतद्त आहे , ताळा बबताहय मुलाींची सींख्या कमी व्हा्ी
याकररता ्ेग्ेगळे दपिम राबबतद््यात येत ससतात ससे ससन
ु ही मालेगाीं् तहरात बबताल
कामगाराींची सींख्या हलारो आहे

हे

पाहता सदरह द्द्ध दपिम बबताल कामगाराींसाी

राबबतद््याकररता तासनाने कोकती कायमर्ाही केली ्ा करीत आहे ,
(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) ् (३) बबतालकामगार रतिथेचे िनमल
मर न कर्यासाी

कृतीदलाच्या मायमातन ्ेळो्ेळी

धा स्ाचे आयोलन कर्यात येते. तसेच द्द्ध मायमातन तासनामाफामरत लनलागत
ृ ी
कर्यात येते तसेच बबतालकामगार रतिथेतन मुक्त कर्यात आले्या मुलाींना िंतक्षकाच्या मुख्य
रति्ाहात समा्न घे्यासाी तासन स्तरा्र रतियत्न कर्यात येतो.
___________
मालेगाव शहरात (ता.जर्.नािशि) येथील भुयारी गवारे अजस्तत्वात नस्याााात.
(३९)

७५५४ (०७-०४-२०१५).

श्री. आिसफा शेख (मालेगाांव मर्धय) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मालेगा् तहरात (ता.लल.नािंतक) येथील वुयारी ग्ारे सलस्तत््ात नाहीत कररता केंद्र
तासन पुरस्कृत UIDSSMT योलनेसींतगमरत मालेगाीं् तहर वुयारी ग्ार योलनेच्या

कक

रु. २५४.६८ को्ी ंकमींतीच्या सींितम रतिस्ता्ास मान्यता िंमळाली आहे परीं त या योलनेच्या
मींलर आधथमरक आकृतीबबतींधामये केंद्र तासनाक ील सनुज्ञेय सनुदानापो्ी रतिथम हप्ता द्तरीत
कर्यास स्र सधच्, नगर द्कास द्वाग, वारत सरकार याींच्यायु्ारे केंद्रीय द्त्त

द्वागास िंतफाारस कर्यात आलेली आहे , परीं तु सदरचे सनद
ु ान मनपास सयुयापही रतिाप्त
ााले नस्याचे माहे लाने्ारी, २०१५ मये ्ा त्या सम
ु ारास िनदतमरनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) सस्यास, दक्त योलनेसत
ीं गमरत मालेगा् तहरात वुयारी ग्ार सलस्तत््ात आ्यानींतर

मालेगाीं् मनपा कायमरक्षे्ामये िनमामरक होकारे घरगुती साीं पाकी गोळा करुन त्या्र योग्य ती
दपाययोलना करुन योग्य ती रतिंिया करुन मगच त्याींची तास््ोक्त द््हे ्ा् ला्के इ.बबताबबती

तक्य होकार आहे , परीं तु नागररकाींच्या आरोग्याच्या दृष्ीने लहताची ससले्या या योलनेकररता

द्.स. २३ (29)
आ्यक ते सनुदान िंमळत नाही हे लक्षात घेता

या रतिकरकी पाीपुरा्ा करुन केंद्र तासनाचा

आ्यक िनधी िंमळ्याकररता तासनाने कोकते रतियत्न केले ्ा कर्यात येत आहे त,
(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फा णवीस (१०-०६-२०१५) : (१) केंद्र तासन पुरस्कृत ल्ाहरलाल नेहरु राषरानीय
नागरी पन
ु िमर नमामरक सिंवयानाींच्या लहान ् मयम तहराकरीता पायावत सदु ्धा द्कास

(युआय ी स स म्ी) या दपसिंवयानासींतगमरत मालेगा् तहर वुयारी ग्ार योलनेच्या २५४.६८
को्ी ंकीं मतीच्या रतिस्ता्ास केंद्र तासनाच्या नगर द्कास मीं्ालयाने मान्यता लदलेली होती.

तथादप सदर रतिक्पासाी केंद्र तासनाच्या द्त्त द्वागाक न रतिथम हप्त्याचा िनधी द्तरीत
कर्यात आला नाही हे खरे आहे .
(२) ् (३) ल्ाहरलाल नेहरु राषरानीय नागरी पुनिमर नमामरक योलनेच्या रानाींझातन फाेल सींतगमरत केंद्र
तासनाच्या तहरी द्कास मीं्ालयामाफामरत मान्यता दे ्यात आले्या तथादप केंद्र तासनाक न

िनधी द्तरीत न कर्यात आले्या रतिक्पाींना िनधी द्तरीत कर्याबबताबबतत राय तासनाक न
केंद्र तासनाती प् व्य्हार करुन पाीपरा्ा कर्यात आला होता. तथादप केंद्र तासनाने सदर
रतिक्प नामींलर समलन केंद्र तासनाक न नव्याने घोदषत होका-या योलनेमधन सदर
योलनेच्या मागमरदतमरक सचनेनुसार नव्याने रतिस्ता् फाेरसादर करता येऊ तकेल ससे कळद््यात
आलेले आहे .

___________
सहार एिलवेवे
(४०)

रो

प्रि्ीामधील ााधीताांना िायमस्वरूीी घरे िमळणेााात

७५६३ (०६-०४-२०१५).

श्री. ीराग अळवणी (ववलेीाले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सहार

ली्े्े

रो

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

या रतिक्पामधील बबताधीत होकाऱ्या द्मानतळ रतिाधधकरकाच्या

लिंमनी्रील ाोप पटी्ािंसयाींचे स्थलाींतर कर्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, सदर ाोप पटी्ािंसयाींचे लदनाींक १ लाने्ारी, २००० प्ती  पासन ससलेले ाोप ,े
परीं त लदनाींक १ लाने्ारी, २००० नींतर द्कत घेतले्या ‘हस्ताींतरक’ category मये
सस्याने सता हस्ताींतरीत ाोप पटी्ािंसयाींना तासन पुन्मरसनास पा् करतील या सापेक्ष
तात्पुरती घरे गोरे गा् येथे लदली लाकार आहे , हे खरे आहे काय,

(३) सस्यास, सदर ाोप पटी्ािंसयाींना तात्पुरत्या घरामये राहकाऱ्याींना ंकती काला्धीमये
दपलब्लध करुन दे कार आहे ,

(४) सस्यास, सदर रतिक्प बबताधधताींना लुन्या घराल्ळच कायमस््रूपी घरे दे ्याबबताबबतत तासन
कोकती कायमर्ाही करकार आहे ्ा करीत आहे ,
(५) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२), (३), (४) ् (५) होय. द्मानतळ रतिक्पासाी पा्तेच्या िनकषात बबतदल करके तसेच
हस्ताींतरकाच्या रतिकरकात िनयम िंतथील करके याबबताबबतत तासन स्तरा्र िनकमरय होईल या
सपेक्षेने सपा् ् सिनझकमरत रतिक्परामस्ताींचे तात्पुरते पुन्मरसन ओिंत्रा येथे कर्यात आले

द्.स. २३ (30)
आहे . तथादप १.१.२००० प्ती  पासन सलस्तत््ात ससले्या ाोप ीत सया ्ास्तव्य करकार-या
ाोप ीधारकास सींरक्षक दे ्याचे धोरक तासनाने िनलचत केले ससन त्यानुसार पा् ीरका-याींचे

कायमस््रुपी पुन्मरसन कर्यात येत आहे. सदर पा्ता िनलचतीची रतिंिया पकमर होईपयंत
रलह्ायाींना तात्पुरत्या पन
ु ्मरसनाचा लाव घेता येईल. सहार

लीव्हे ्े

रो

रतिक्परामस्ताींचे

कायमस््रुपी / तात्पुरते पुन्मरसन करुन रतिक्प पकमर कर्यात आला आहे. द्मानतळ

रतिधधकरक रतिक्पातील बबताधधत रतिक्परामस्ताींच्या पुन्मरसनासाी मे. च. ी.आय. ल. द्कासकाने
ंकरोळ

रो , कुलामर येथील दरतििंमयर कींपाऊीं

येथे ाोप पटी पुन्मरसन योलनेंतगमरत इमारतीींचे

बबताींधकाम केले आहे . सहा दन्नत मागमर रतिक्प हा द्मानतळा रतिाधधकरकाचा

क वाग

सस्यामळ
ु े त्याच्याक न या रतिक्पात बबताधधत होका-या पा् ाोप ीधारकाींचे कायमस््रुपी
पुन्मरसन कर्याकरीता कुलामर दरतििंमयर कींपाऊीं

येथील इमारत िमाींक आर-१८ ् आर-१९

क ील इमारती दपलब्लध करुन दे ्यात आ्या आहे त.
___________
राज्यातील सागरी जर्््यात नााा ि
मर ू न िमळणा-या ग्रामीण
ीायाभूत वविास तनधीतून र्ेटीचे ााांधिाम िरण्याााात

(४१)

७६२१ (०६-०४-२०१५).

(अिलााग) :

श्री. धैयश
मर ील ीावील (ीेण), श्री. सुभाि उफामर ीांत तशेठ ीावील

सन्माननीय मत्स्य व्यवसाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायातील सागरी लल््यात नाबबता क
मर न िंमळका-या रामामीक पायावत द्कास िनधीतन
नऊ लीकाकी रु.१२० को्ी खचमर करुन लेटीचे बबताींधकाम कर्यात येकार आहे हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, कोकत्या सागरी लल््यात लेटीचे बबताींधकाम कर्याचे रतिस्ता्ीत केले आहे ,
(३) या रतिस्ता्ीत बबताींधकामाींची सयुयःलस्थती काय आहे ,
(४) या लेटीचे बबताींधकाम पकमर होऊन मलच्छमाराना याचा फाायदा केव्हा पासन रतित्यक्षात
िंमळकार आहे ?
श्री. एिनाथराव ख से (०९-०६-२०१५) : (१) होय.
(२)

(१) लल.मुींबबतई दपनगर – (१) खारदाीं ा
(२) लल. रायग

(२) लुह-तारा

- (१) न्ापा ा कोळी्ा ा
(२) थेरगळ ा
(३)

कदरा

(३) लल.िंसींधुदगमर

- (१) ताींबबतळ ग
े

(४) लल.पालघर

- (१) ााई

(२) केळस
(२) केळ्ा-दादर

(३) सदर कामाच्या सींदालप्ाकास रतितासक य मान्यता दे ्यात आली ससन ताींत्र्क मींलरी
दे ्याची कायमर्ाही सुरु आहे .

(४) सदर कामे सींदाले ड सेंबबतर, २०१७ पयंत पकमर होके सपेक्षक्षत आहे .
___________

द्.स. २३ (31)
रायग

जर्््यातील राष्ट्रीय सहिार वविास तनगम योर्ने अांतगमरत

याांबत्रिी ाोवी ााांधण्याचा प्रि्ीास मायता व तनधी दे णेााात
(४२)

७७०३ (०४-०४-२०१५).

ीावील (ीेण) :
(१) रायग

श्री. सुभाि उफामर ीांत तशेठ ीावील (अिलााग), श्री. धैयश
मर ील

सन्माननीय मत्स्य व्यवसाय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

लल््यातील द्द्ध मलच्छमार सहकारी सींस्थाींच्या सवासदाींनी सादर केले्या

याींत्र्क बबतो्ी बबताींध्याच्या रतिक्पास तासानाने मान्यता दे ऊनही आलतागायत त्याींना िनधीचे
्ा्प कर्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, मींलर याींत्र्क बबतो्ी बबताींधकेच्या रतिक्पास तासनाने िनधी दपलब्लध करकेबबताबबतत
तसेच न्ीन सवासद रतिक्प रतिस्ता्ास मान्यता दे केबबताबबतत कोकती दपाययोलना केली आहे ्ा
कर्यात येत आहे ,
(३) नस्यास द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ख से (०९-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) ् (३) सन २०१४-१५ या ्षामरत द्द्ध मलच्छमारी सहकारी सींस्थाींच्या ६२ ग्ाींना िनधीचे
द्तरक कर्यात आले आहे .
___________
उध्र्व ीैनगांगा प्रि्ी ववभाग क्र.४ ााळाीरू (ता.िळमनरु ी, जर्.हहांगोली)
चे िायमरिारी अिभयांता याांनी गैरव्यवहार िे्याााात

(४३)

७७३५ (०७-०४-२०१५).

श्री. अाू आर्मी (मानखद
ू मर िशवार्ीनगर) :

सन्माननीय

र्लसांीदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बबताळापर (ता.कळमनरु ी, लल.लहींगोली) दध्र्् पैनगींगा रतिक्प द्वाग ि.४ चे कायमरकारी
सिंवयींता श्री.तेख याींनी िनयमबबता्य कामे करुन को्य्धीचा गैरव्य्हार केला सस्याचे माहे
सप््ें बबतर, २०१४ मये ्ा त्या दरम्यान िनदतमरनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, दक्त रतिकरकी लहींगोली प्कार सींघाचे सयक्ष नींदकुमार तोषकी्ार याींनी
तत्कालीन रायमीं्ी ललसींपदा याींच्याक े लदनाींक ३ सप््ें बबतर, २०१४ रोली रतिस्ता् सादर केला
ससन सदरह रतिस्ता् मुख्य सधच्, महाराषरान राय याींनी सधच्, ललसींपदा द्वाग याींच्या
कायामरलयास लदनाींक ५ सप््ें बबतर, २०१४ रोली पाीद्लेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, रतिनोक्त वाग १ च्या सनुषींगाने माहे फाेब्रु्ारी, २०१५ सखेरपयंत कर्यात

आले्या कायमर्ाहीचे स््रुप काय आझक सदरची कायमर्ाही सींितमत: ंकती काला्धीत पकमर
केली लाईल,
(४) नस्यास, द्लींबबताची स्मरसाधारक कारके कोकती ?
श्री. धगरीि महार्न (०४-०६-२०१५) : (१)् (२) सता आतयाचे िन्ेदन रतिाप्त ााले आहे.
(३)

या

िन्ेदनाच्या

सनष
ु ींगाने

गोदा्री

मराी्ा ा

चौकतीची कायमर्ाही सुरु आहे .
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________

पा्बबतींधारे

द्कास

महामीं ळामाफामरत

द्.स. २३ (32)
राज्यातील वक्फा मां ळाच्या आस्थाीणेवर िायमररत असणा-या िममरचायाांच्या भववष्ट्यतनवामरह
(४४)

तनधीचे गठन १५ वक्िे मुळ ीगाराारोार थिाािी र्मा िरण्याााातची मागणी
७७७७ (०८-०४-२०१५).

श्री. अाू आर्मी (मानखूदमर िशवार्ीनगर) :

सन्माननीय

औिाफा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायातील ्क्फा मीं ळाच्या आस्थापके्र कायमररत ससका-या कममरचायांच्या वद्षयिन्ामरह
िनधीचे गीन १५ ्क्के मळ
ु पगाराबबतरोबबतर थकबबताक लमा कर्याबबताबबततची मागकीच्या सींदवामरत

राय ्क्फा मीं ळ कममरचारी सींघ्ना याींच्या्तीने लदनाींक १५ ड सेंबबतर, २०१४ ्ा त्या सम
ु ारास
सींबबतींधधत स्पसींख्याींक लनरतिितिनधी तसेच स्पसींख्याींक द्कासासींदवामरत कायमर करका-या
से्ावा्ी

सींस्थाींनी

द्तेषतः

स्पसींख्याींक

लनरतिितिनधी,

समालाच्या

से्ावा्ी

सींस्था

याींच्या्तीने मा.मुख्यमीं्ी, मा.मीं्ी स्पसींख्याींक द्कास, द्त्त ् िनयोलन मीं्ी, याींच्याक े
लदनाींक २५ ऑगस््, २०११ आझक ड सेंबबतर, २०१४ रोली ्ा त्या सम
ु ारास लेखी िन्ेदनायु्ारे
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, रतिनोक्त वाग १ च्या सनष
ु ींगाने कोकता वरी् िनमामरक दे ्यात आला ्ा येत
आहे ,

(३) सस्यास, िनकमरयाचे स््रुप ् व्याप्ती तसेच रतिाथती त केले्या मागकीच्या सनुषींगाने
कोकता िनकमरय घे्यात आला ्ा येत आहे ,

(४) नस्यास, द्लींबबताची स्मरसाधारक कारके कोकती ?
श्री. एिनाथराव ख से (०१-०६-२०१५) : (१) होय.
(२), (३) ् (४) ्क्फा मीं ळाचे कममरचारी हे तासक य कममरचारी नाहीत. ्क्फा सधधिनयम, १९९५
च्या कलम ७७ (४) (C) मधील तरतदीनस
ु ार ्क्फा मीं ळाचे सधधकारी ् कममरचारी याींच्या

्ेतन ् वत्त्या्रील खचमर ्क्फा फाीं ातन केले लाके आ्यक आहे . तसेच कलम ७७ (३)
येथील तरतदीनुसार ्क्फा फाीं ा्र राय ्क्फा मीं ळाचे िनयीं्क ससते. या दोन्ही बबताबबती राय

्क्फा मीं ळाक न िनकमरय होके सपेक्षक्षत आहे . सबबतबबत सींबबतींधधत िन्ेदने सय
ु ोग्य िनकमरय
घे्यासाी महाराषरान राय ्क्फा मीं ळ, औरगाबबताद याींच्याक े पाीद््यात आलेली आहे त.

सयुयःलस्थतीतः ्क्फा मीं ळाचे स्मर दत्पन्न हे कममरचा-याींचे ्ेतन ् न्यायालयीन रतिकरकाीं्रील
खचमर या दोन् रतिमख
ु बबताबबतीीं कररताच खचती  प त आहे .

___________

र्ालना जर््हयात रााववण्यात आले्या भारत तनमामरण योर्नेअांतगमरत ग्रामीण ीाणी ीुरवठा
योर्नेच्या तनधीचा सिमत्याांनी िेलेला गैरव्यवहार

(४५)

७८५७ (०७-०४-२०१५).

धचिवगाांविर (वैर्ाीूर) :
खल
ु ासा करतील काय :-

श्री. अर्न
खोतिर (र्ालना), श्री. भाऊसाहे ा ीावील ुमर

सन्माननीय ीाणीीुरवठा आझण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) लालना लल्हयातील ५८ गा्ातील वारत िनमामरक योलनेसींतगमरत रामामीक पाकी पुर्ीा

योलनेची कामे न करता पाकी परु ्ीा ् स््च्छता सिंमतीच्या पदाधधकाऱ्याींनी को्य्धी
रुपयाींच्या िनधीचा गैरव्य्हार के्याचे माहे ड सेंबबतर, २०१४ मये ्ा त्यादरम्यान िनदतमरनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

द्.स. २३ (33)
(२) सस्यास, यासींदवामरत सहा गा्ाींच्या सिंमतीच्या पदाधधकाऱ्याींद्रुद पोलीस स््े तनमये
तिारी दाखल कर्यात आ्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) सस्यास, सदर रतिकरकाची चौकती केली आहे काय, त्यात काय सेाढळन आले,
त्यानस
ु ार दोषीीं्र कोकती कार्ाई केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?

श्री. ाानराव लोणीिर (०४-०६-२०१५) : (१) सींतत: खरे आहे .
(२) होय.
(३) होय. स्मर पाकी पुर्ीा स््च्छता सिंमत्याींचे बबतॅक स्िोल ् दचल यामये तफाा्त
आढळन आ्यामळ
ु े सिंमतीला काम पकमर कर्यासाी आदे िंतत करून कामे पकमर करून घे्यात
येत आहे त.

(४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
ीोलीस उीतनरी्षणि िायामरलय, ाुलााणा येथे जर्वांत
व्यक्तीांस मत
ी घोवित िरण्यात आ्याााात

(४६)

७८९३ (०६-०४-२०१५).

र. सांर्य रायमुलिर (मेहिर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पोलीस दपिनरीक्षक कायामरलय, बबतुलढाका याींनी लल्ींत व्यक्तीींस मत
ृ घोदषत कर्यात
आ्याची घ्ना माहे ड सेंबबतर, २०१४ च्या ते््च्या आी् यात घ ली , हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, सींबबतींधधत लबबताबबतदार सधधका-याीं्र कोकती कार्ाई केली ्ा कर्यात येत आहे ,
(३) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फा णवीस (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर रतिकरकाची चौकती सपर पोलीस सधधक्षक, बबतुल ाका याींनी केली ससन दोषी
सधधकारी ् कममरचारी याींच्याद्रुद िंतस्तवींगाची कार्ाई कर्यात आली आहे.
(३) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________

रत्नाधगरी जर्््यातील धचीळूण तालुक्यात एिूण ६० उीिेंद्रे
असून त्यातील ४७ उीिेंद्रे भा याच्या र्ागेत अस्याााात

(४७)

७९८८ (०७-०४-२०१५).

सदानांद चव्हाण (धचीळूण) :

श्री. वैभव नाईि (िु ाळ), श्री. भरतशेठ गोगावले (महा ), श्री.
सन्माननीय सावमरर्तनि आरोग्य आझण िुवुांा ि्याण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी लल््यातील धचपळक तालक्
ु यात
वा याच्या लागेत आहे त, हे खरे आहे काय

कक ६० दपकेंद्रे ससन त्यातील ४७ दपकेंद्रे

द्.स. २३ (34)
(२) सस्यास, १७ दपकेंद्रे बबताींध्यासाी लल्हा पररषदे च्या आरोग्य द्वागाक े गे्या सहा
्षामरपासन रतिस्ता् रतिलींत्रबबतत आहे त हे ही खरे आहे काय
(३) सस्यास, रामामीक वागात तासक य रतिक्पासाी लागा िंमळत नस्याने इमारतीसाी
िनधी मींलर होऊनही के्ळ लागेच्या सवा्ामळ
ु े या इमारती पकमर ााले्या नाहीत हे ही खरे
आहे काय,

(४) दक्त दपकेंद्राना हक्काची लागा नस्याने रामामीक वागातील लनतेच्या आरोग्याचा रतिन
िनमामरक ााला आहे हे ही खरे आहे काय,
(५) सस्यास, याबबताबबतत तासनाने चौकती केली आहे काय, त्यात काय आढळन आले,
(६) तदनुसार दक्त रतिलींत्रबबतत रतिस्ता्ाना मींलरी दे ्याबबताबबतत तासन स्तरा्र काय कायमर्ाही
कर्यात आली आहे ्ा येत आहे

(७) नस्यास, त्याची कारके काय आहे त,
र. दीीि सावांत (१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. धचपळन तालुक्यात ६० दपकेंद्रे ससन

त्यापैक २७ दपकेंद्र वाड्याच्या लागेत कायामरलन््त आहे त.

(२) हे खरे नाही. लागा दपलब्लध ससले्या १९ दपकेंद्रापैक १५ दपकेंद्राचे बबताींधकाम पकमर ााले
ससन ४ दपकेंद्राच्या बबताींधकामाबबताबबतत कायमर्ाही सुरु आहे .

(३) हे खरे नाही. २७ दपकेंद्रासाी मोफात बबतक्षक्षसप्ाने लागा िंमळत नस्याने िनधीींची मागकी
कर्यात आली नाही.
(४) हे खरे नाही. लागेसवा्ी आरोग्य दपकेंद्राचे कामकाल वाड्याच्या ् रामाम पींचायतीींच्या
लागेत सुरु आहे . आरोग्य कममरचारी याींना घरोघरी वे् दे के सक्तीचे सस्याने रामामीक
वागातील रुग्क आरोग्य से्ेपासन ्ींधचत राहकार नाहीत याची दक्षता घेतली लाते.
(५) रतिन दयु्ा्त नाही.

(६) आरोग्य दपकेंद्रासाी लागा दपलब्लध नसले्या लीकाकी त्याच कायमरक्षे्ातील इतर गा्ात
दपकेंद्र स्थलाींतर कर्याबबताबबतत सींबबतींधधत सरपींच, तालुका आरोग्य सधधकारी ् ्ैयुयक य
सधधकारी याींच्याती प्व्य्हार कर्यात आलेला आहे . तसेच स्थािनक ्तमरमान प्ायु्ारे
रतििंसदी दे ्यात आली आहे.
(७) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
िर्मरत (जर्.रायग ) येथील उीजर््हा रुग्णालयाच्या इमारतीची दरु वस्था
(४८) ८०३४ (०७-०४-२०१५).
किसन िथोरे (मुराा ) :

श्री. सरु े श ला

(िर्मरत), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मांरा 
ु ा िळवा), श्री.

सन्माननीय सावमरर्तनि आरोग्य आझण िुवुांा ि्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कलमरत (लल.रायग ) येथील दपलल्हा रुग्कालयाच्या इमारतीची दरु ा्स्था ाा्याने तसेच
रक््र, पररचाररका याींची पदे ररक्त सस्याने तसेच रुग्कालयातील दपकरके नादरु
ु स्त

सस्याने रुग्काना पकमर क्षमतेने औषधोपचार िंमळत नाही, हे खरे आहे काय,

द्.स. २३ (35)
(२) सस्यास, तासनामाफामरत रुग्कालयाची पाहकी केली आहे काय,
(३) सस्यास, पाहकीचे िनषकषमर काय आहे त ् त्यानुसार रुग्कालयाचा कारवार सुरळीत
चाला्ा ् रुग्काींना पकमर क्षमतेने औषधोपचार िंमळा्ा म्हकन कोकती दपाययोलना केली ्ा
कर्याींत येत आहे ,
(४) सयुयाप कोकतीच दपाययोलना केली नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त ?
र. दीीि सावांत (१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. महाराषरान आरोग्य से्ा द्कास
रतिक्पाींतगमरत रामामीक रुग्कालय, कलमरतचे नत
ु नीकरक करुन ५० खा्ाींच्या दपलल्हा रुग्कालयात

श्रेकी्धमरन कर्यात आले ससन रुग्कालयाची मख्
ु य इमारत सुलस्थतीत आहे . रुग्कालयाच्या

आकृतीबबतींधानुसार मींलर ४६ पदाींपक
ै
४० पदे वरलेली आहे त तसेच रुग्कालयात सत्या्यक
औषधसाीा दपलब्लध आहे.

(२) (३) ् (४) रतिन दयु्ा्त नाही.
___________
रायग

जर्््यातील िर्मरत तालुक्यात ३०० हून अधधि अांगणवाड्या
असून िायमस्वरूीी प्रि्ी अधधिारी नस्याााात

(४९) ८०३५ (०७-०४-२०१५).
किसन िथोरे (मरु ाा ) :
करतील काय :(१) रायग

श्री. सुरेश ला

(िर्मरत), श्री. जर्तेंद्र आव्हा

(मुांरा ा िळवा), श्री.

सन्माननीय महहला व ााल ि्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

लल््यातील कलमरत तालक्
ु यात ३०० हन सधधक सींगक्ाड्या ससन कायमस््रूपी

रतिक्प सधधकारी नाहीत हे खरे आहे काय,
(२) सस्यास, सदर

कदाही तपासकी ााली नसन सींगक्ा ीतील १७ हलार बबतालकाींचा

िंतक्षकाचा बबतोल्ारा द ाला आहे हेही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, (१) ् (२) बबताबबतत चौकती केली आहे काय,
(४) सस्यास, चौकतीत काय आढळन आले ् तदनस
ु ार सींगक्ाड्याींना रतिक्प सधधकारी
नेमकेबबताबबतत तासनाने कोकती कायमर्ाही केली ्ा कर्यात येत आहे ,

(५) सयुयाप कोकतीच कायमर्ाही केली नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त?
श्रीमती ीांिर्ा मांु े (१५-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.
(४) ् (५) रतिवारी बबताल द्कास रतिक्प सधधकारी (रामामीक) कलमरत-१ ् कलमरत-२ ्
मख्
ु यसेद्का याींच्यामाफामरत सींगक्ाड्याची तपासकी कर्यात आली ससन त्यामये सींगक्ा ी

बबतालकाींच्या िंतक्षकाचे नुकसान ाा्याचे आढळन आलेले नाही. रामाम द्कास द्वागाक न बबताल

द्कास रतिक्प सधधका-याींची बबतहुसींख्य ररक्त पदे या द्वागास रतिाप्त ााली आहे त. सदर ररक्त
पदे वर्याबबताबबतत महाराषरान लोकसे्ा आयोगास मागकीप् पाीद्ले ससन ररक्त पदे
वर्याबबताबबतत आ्यक ती कायमर्ाही कर्यात येत आहे .
___________

द्.स. २३ (36)
मालवण (जर्.िसांधुदग
ु )मर तालुक्यातील िसांधुदग
ु मर कि््याची तवाांदी दरु
ु स्त िरण्याााात
(५०)

८०५७ (०७-०४-२०१५).

श्री. जर्तेंद्र आव्हा

श्री. सुरेश ला

(िर्मरत), श्री. किसन िथोरे (मुराा ),

(मुांरा ा िळवा), श्री. र्यांत ीावील (इस्लामीूर), श्री. भास्िर र्ाधव

(गह
ु ागर), श्री. अवधत
ू तविरे (श्रीवधमरन), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. राधािीष्ट्ण ववखेीावील (िश अ), श्री. हसन मुश्रीफा (िागल), श्री. हनम
ु ांत

ोळस (माळिशरस), श्री. ीाां ु रां ग ारोरा

(शहाीूर), श्री. र्यिुमार गोरे (माण), श्री. अस्लम शेख (माला

ीजश्चम), श्री. अिमन ीवे ल

(मुांाादे वी), श्री. राहुल ागळद्रे (धचखली), श्री. अब्दल
ु सत्तार (िस्लो ), प्रा. ववरें द्र र्गताी
(धामणगाव रे ्वे), श्री. ववर्य व ट
े ीवार (रा म्हीूरी) :
सन्माननीय साांस्िीतति िायमर मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) माल्क (लल.िंसींधुदग
ु )मर तालक्
ु यातील

िंसींधुदग
ु मर ंक््याची त्बबतींदी

ढासळली सस्याचे

माहे लाने्ारी,२०१५ मये ्ा त्यासुमारास िनदतमरनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) सस्यास, सदर त्बबतींदीची दरु
मर करीत
ु स्ती कर्यास रतितासन ् पुरातत्् द्वाग दल
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) सस्यास, सदर त्बबतींदीची दरु
ु स्ती करकेबबताबबतत तासनाने कोकती कायमर्ाही केली ्ा
कर्यात येत आहे ,

(४) नस्यास, द्लींबबताची कारके काय आहे त?
श्री. ववनोद ताव े (०८-०६-२०१५) : (१), (२) ् (३) िंसींधुदग
ु मर ंक्ला हा राषरानीय सींरक्षक्षत
स्मारक ससन तो वारतीय पुरातत्् स्ेक्षक मीं ळ कायामरलय मुींबबतई याींच्या सखत्यारीत येतो.

सधधक्षक परु ातत््द्यु, वारतीय परु ातत्् स्ेक्षक मीं ळ कायामरलय मींबबत
ु ई याींनी कळद््यानस
ु ार
रतिनातील नमद बबताबबत खरी नाही. सयुयलस्थतीत त्बबतींदीचे ् इतर ंक््यातील ्ास्तुींच्या लतन
् दरु
ु स्तीचे काम सुरु आहे .
(४) रतिन दयु्ा्त नाही.

___________

ववधान भवन :

र. अनांत िळसे

मुांाई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
तासक य मय्तती  मुद्रकालय, मुींबबतई.

