अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिततसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िृष्ट्णा-िोयना ससांचन प्रिल्पाच्या खांडरे ाजुरी येथील
शाखा िालव्यावरील सी.डी.विक बाबत

(१)

१४०९७ (०७-०४-२०१५).

डॉ. सुरेश (भाऊ) खाडे (समरज) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली जिल्ह्याला दषु काळी वरदान ठरणाऱ्या कृषणा-कोयना ससींचना प्रकल्हपाची खींडरे ािरु ी

ता.समरि येथील शाखा कालव्यावर ९ सी.डी.वकक मींिुर असुन सन १४-१३-१२-२०११ अखेर पुणक
केलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, उद्ावत

(२) असल्हयास, याठठकाणी वाडी वस्तीवर राहणा-या लोकाींना कालव्यावरून ये-िा करण्यासाठी
सी.डी.वकक नाहीत ती ककती कालवधीत पण
ु क करणार,

(३) असल्हयास, आिअखेरी ठह सी.डी.वकक का पुणक झाली नाहीत व याला िबाबदार
याींवर शासनाने तातडीने कायकवाही,

अधधका-

(४) असल्हयास, तसेच ही डोंगरवाडी योिना केव्हापींयत
क पुणक होणे अपेक्षित आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (२२-०५-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे . एकूण ८ पैकी ५ सी.डी.वर्कसकची कामे
पूणक झाली आहे त. यासशवाय १ काम अधधिल मागाकचे असून त्यासत सुरुवात झालेली नाही.

(२) खींडरे ािुरी कालव्यावरील ९ पैकी ८ सी.डी. वकक ही गाव रस्ता पूलाची व १ अधधिल
मागाकचे आहे. पल
ू ाींपैकी ५ पूणक आहे त ३ कामाींची ननववदा प्रकिया चालू आहे . ननववदा प्रकिया

पूणक झालेनींतर ननधीच्या उपलब्धतेनुसार सदर ३ कामे पूणक करण्यात येतील. या उवकररत
गावारस्ता पल
ु ाींसाठी तात्परु ते पाईप ्ाकून वाहतक
ू ीची सोय केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) डोंगरवाडी उपसा ससींचन योिनेची शीर्ककामे पूणक झाली असून योिना कायाकजन्वत झालेली
आहे . कालव्याींची कामे प्रगतीपथावर आहे त. या योिनेच्या एकूण ६१५७ हे .पैकी ४९७७ हे

ससींचन िमता ननसमकती झालेली आहे . ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार उवकररत कामे पण
ू क करणेत
येतील.

___________

वव.स. ३१ (2)
समरज(जज.साांिली) तालुक्यातील पांचायत ससमतीमधन
ू
िलािार मानधनाचे प्रस्ताव िहाझ लाल्याबाबत

(२)

१४१०८ (०७-०४-२०१५).

डॉ. सुरेश (भाऊ) खाडे (समरज) :

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

सन्माननीय साांस्िृतति

समरि (जि.साींगली) तालुर्कयातील पींचायत ससमतीमधून कलाकार मानधनाचे प्रस्ताव माहे

एवप्रल, २०१४ च्या शेव्च्या आठवयायात वा त्यासुमारास गहाळ झाल्हयाचे ननदशकनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िय गींगातारा साींस्कृनतक सींन्नेच्या मायमातून सन २००३ पासून ५००
प्रस्ताव दाखल केले आहे त तसेच समरि पींचायत ससमती ग्ववकास अधधकारी व सींन्नेच्या
पदाधधका-याींसोबत वादवववाद झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, उर्कत प्रस्तावाींबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुर्ींगाने सदर
मानधन समळण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०६-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) िय गींगातारा साींस्कृनतक सींन्नेच्या मायमातून अींदािे ५०० प्रस्ताव समरि
पींचायत ग् ववकास अधधकारी याींना प्राप्त झाले असन
ू त्याची छाननी करुन पात्र कलावींताचे
प्रस्ताव अनतररर्कत मुख्य कायककारी अधधकारी, जि.प. साींगली याींचेकडे पुढील कायकवाहीसाठी

पाठववण्यात आले. त्यापैकी जिल्हहा ननवड ससमतीने ननवड केलेल्हया मानधन योिनेचा लाभ
दे ण्यात येतो.
समरि पींचायत ससमती, ग् ववकास अधधकारी व िय गींगातारा सींन्नेच्या पदाधधकाऱ्या
सोबत कोणताही वादवववाद झालेला नसल्हयाचे ग् ववकास अधधकारी, पींचयात सासमती, समरि
याींनी कळववले आहे .

___________

साांिली जजल्हयातील समरज-िृष्ट्णाघाट व समरज-बेडि रस्त्यावर
रे ल्वे मािाकवर उड्डाणपूल बाांधण्याबाबत

(३)

१४११० (१०-०४-२०१५).

डॉ. सरु े श (भाऊ) खाडे (समरज) :

सन्माननीय सावकजतनि

बाांधिाम (सावकजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साींगली जिल्हहयातील समरि-कृषणाना् व समरि-बेडग रस्त्यावर रे ल्हवे मागाकवर उयाडाणपल
ू
बाींधण्यात यावा या मागणीसाठी नागररकाींनी ठदनाींक २८ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्यासुमारास
कृषणाना् रस्त्यावरील रे ल्हवे गे्िवळ ननदशकने केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या ठठकाणी उयाडाणपूल बाींधण्याबाबत गेल्हया अनेक वर्ाकपासून मागणी होऊनही
राज्य शासन व रे ल्हवेने या मागणीची दखल नेतलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदरहू रे ल्हवेमागाकवर उयाडाणपल
ू बाींधण्याबाबत शासनाने कोणता ननणकय नेतला
आहे ,
(४) अदयाप ननणकय नेतला नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१ (3)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) समरि-कृषणना् रस्त्यावरील रे ल्हवे उयाडाणपूलाचा प्रस्ताव रे ल्हवे ववभागाकडे
सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास मींिूरी प्राप्त झाल्हयावर ननधी उपलब्धतेनुसार काम
हाती नेण्याचे ननयोिन आहे.

समरि-बेडग रस्त्यावर १ लि ्ीव्हीयु पेिा कमी वाहतूक असल्हयाने रे ल्हवे उयाडाणपुलाचा

प्रस्ताव सादर करणेत आलेला नाही.

___________
समरज शासिीय दध
ु (जज.साांिली, ता.समरज) योजनेमध्ये िमकचा-याांना
(४)

सन २००९ चे पिारी सट्ट
ु य
् ाचे वेतन समझत नसल्याबाबत

१४१२० (३०-०४-२०१५).

डॉ. सुरेश (भाऊ) खाडे (समरज) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास

(१) साींगली जिल्ह्यातील समरि तालुर्कयातील समरि शासकीय दध
ु योिनेमये कमकचा-याींना

सन २००९ पगारी सुट्टय
् ाचे वेतन समळत नसल्हयाने .लोकप्रनतननधी समरि याींनी ठदनाींक २३
फेब्रव
ु ारी, २०१४ रोिी मा.पशस
ु ींवधकन, दग्ु ध व मत्स्य व्यवसाय मींत्री याींना

ननवेदन ठदले आहे

हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासकीय दध
ु योिना समरि येथील अत्यावश्यक सेवेतील कमकचा-याींना पगारी
सुट्टयाचे वेतन समळणेसाठी कोणती कायकवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) दध
ू सींकलन ननरीं क असलेल्हया ठदवशी पगारी सुट्टया दे ण्याबाबत महालेखापाल,मुींबई

याींनी सन २००९-२०१० या वर्ाकतील लेखापरीिणामये आिेप नोंदववला होता. त्यामळ
ु े दध
ू
सींकलन नसलेल्हया ठदवशी आलेल्हया पगारी सुट्टयाींचे वेतन स्थधगत ठे वण्यात आले होते.
महालेखापाल,

मींब
ु ई

याींना

लेखापररिण

आिेपाचा

अनप
ु ालन

अहवाल

सादर

करण्यात

आल्हयानींतर त्याींचेतफे तो ननकाली काढण्यात आलेला आहे. सदर कमकचाऱ्याींना थकीत पगारी
सुट्टयाींचे वेतन दे ण्याची कायकवाही करण्यात येत आहे.

___________

नवीन पनवेल येथे महाराणा प्रताप बटासलयन सांघटनेने महात्मा िाांधीची
हत्या िरणा-या िोडसेचा जयजयिार िेल्याबाबत
(५)

१४१४९ (०८-०४-२०१५).

श्री. ददपि चव्हाण (फलटण), श्री. रमेश िदम (मोहोझ), श्री.

जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िझवा), श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (सशडी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राषरवपता महात्मा गाींधीच्या स्मनृ तठदनाींननसमत्त दे शभरात असभवादन करण्यात येत

असताींना नवीन पनवेल येथे महाराणा प्रताप ब्ासलयन सींन्नेने कायकिम नेऊन राषरवपत्याची
हत्या करणा-या गोडसेचा ियियकार केल्हयाची न्ना ठदनाींक २ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास नडली, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१ (4)
(२) असल्हयास, उर्कत प्रकरणी प्रताप ब्ासलयन सींन्नेवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर कायकिमामळ
ु े होणताही कायदा व सव्ु यवस्थेचा प्रश्न ननमाकण होऊ नये म्हणन
ू
फौिदारी दीं डप्रकिया सींठहता कलम १४९ प्रमाणे ररतसदर नो्ीस िारी करण्यता आली होती.

सदर प्रकरणी ठदनाींक ३१.१.२०१५ रोिी खाींदेश्वर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंद ि.६/२०१५
भारतीय दीं डववधान सींठहता कलम १८८ प्रमाणे महाराणा प्रताप ब्ासलयन सींन्नेचा राषरीय

अयि श्री. ठाकूर अियससींग सेंगर याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर गुन््यात

ठदनाींक २०.३.२०१५ रोिी त्यास अ्क करण्यात आली असन
ू न्यायालयात दोर्ारोपपत्र दाखल
करण्यात आले आहे . प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(६)

वनववभािाच्या जािेवरील अनधधिृत अततक्रमण

१४१८१ (०८-०४-२०१५).

श्री. योिेश सािर (चारिोप) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) राज्यातील वन ववभागाच्या व राषरीय उदयान पररसरात मानवी आिमण व अनधधकृत
वस्त्या वाढत असल्हयाने वन्य प्राण्याींना मोकळी िागा समळत नाही त्यामळ
ु े वन्य प्राणी नागरी
वस्त्याींमये सशरून ठदसेल त्याचेवर हल्हले करतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, बोररवली (प.) मुींबई येथील सींिय गाींधी राषरीय उदयाना अींतगकत येत
असलेल्हया ठाणे, चेना व नोडबींदर या तीन पररमींडळामये १० हिारापेिा अधधक अनतिमणे

उभी राठहली असल्हयाचे वन ववभागाने २०१४ साली केलेल्हया सव्हे मधून स्पष् झाले असल्हयाचे
ठदनाींक ३१ मे, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननदशकनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सींिय गाींधी राषरीय उदयान पररसरात झालेल्हया अनतिमणामुळे पयाकवरणही
बबनडते याबाबत शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येणार आहे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु िांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) वनिेत्रपाल येऊर याींनी माहे िानेवारी, २०१२ मये केलेल्हया नोंदीनुसार व िानेवारी, २०१५
मये प्रत्यिात केलेल्हया पाहाणीनुसार ठाणे, चेना व नोडबींदर या पररमींडळात सुमारे ७,०००
अनतिमणे ननदशकनास आली आहेत.

(३) मा.उच्च न्यायालयाने रर् याधचका िमाींक ३०५/१९९५ मये ठदलेलया ननदे शानुसार सींिय
गाींधी राषरीय उदयानाच्या वनिसमनीवरील सवक प्रकारची अनतिमणे ननषकाससत करुन
वनिमीन

अनतिमणमुर्कत

करणे

व

शासन

धोरणानुसार

०१.०१.१९९५

अनतिमकाींचे पुनवकसन करुन त्याींच्या झोपयाया ननषकाससत करण्यात येत आहे .
___________

पूवीच्या

पात्र

वव.स. ३१ (5)
मुांबई बांिझुरु महामािाकवर िात्रज बोिदा ते न-हे
(७)

पुलादरम्यान होत असलेले अपघात

१४१८५ (१०-०४-२०१५).

श्री.

सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

सावकजतनि बाांधिाम (सावकजतनि उपक्रम विझून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय:(१) मुींबई बींगळुरु महामागाकवर कात्रि बोगदा ते न-हे पुलादरम्यान मानवी चुका, महामागक
प्राधधकरणाचे दल
क आणण चुकीचे इन्रास्रर्कचर यामुळे ननरापधाराींचे बळी िात आहे , हे खरे
ु ि
आहे काय,

(२) तसेच वाहतुक पोलीसाींनी अपनातप्रवण िेत्र आणण रस्त्याींमधील दरु
ु स्तीसींदभाकत अहवाल
ठदला आहे का, ठदला असल्हयास काय कायकवाही करण्यात आली,

(३) तसेच वाहतुक पोलीस शाखेकडून वारीं वार सुरक्षिततेच्या ष्जष्ने आवश्यक असलेल्हया

प्राथसमक उपाययोिना दे ऊन सुदा प्राधधकरणाकडून सींबध
ीं ीत ठे केदाराकडून काहीच कायकवाही
होत नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सींबींधीत ठे केदारावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) नाही.
(२) होय.
सुरक्षिततेच्या उपाययोिना करण्याकरीता वाहतुक पोलीस याींच्या समवेत सींयुर्कत पहाणी

करण्यात आलेली आहे. वाहतुक पोलीसामाफकत सुचववण्यात आलेल्हया उपाययोिना सवलतदार
याींनी स्वतींत्र तींत्रज्ञाच्या सल्हल्हयाने करारनाम्यातील तरतुदीनस
ु ार अमलात आणलेल्हया आहे त.
(३) नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहरातील खडिवासला, पानशेत धरणे उपाययोना
(८)

१४१९१ (०८-०४-२०१५).

अभावी असरु क्षित असल्याबाबत
श्री.

सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे शहरातील खडकवासला, पानशेत धरणे उपाययोिनाीं अभावी असुरक्षित आहेत हे खरे
आहे काय,

(२) तसेच शासनाच्या दल
क ामळ
क ना नडली ककीं वा नडवून आणल्हयास १५
ु ि
ु े अपरात्री दन
ु ्
समनन्ाींत पण
ु े शहर पाण्याखाली िाऊ शकते हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याच अनुर्ींगाने धरण सुरिा, धरण सींरिण तसेच सशस्त्र पोलीस गस्ती
यासारख्या उपाययोिना शासनाकडून करण्यात आल्हया नाहीत हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, काय उपाययोिना शासनाच्या वतीने करण्यात आल्हया व करण्यात येणार
आहे त ?

वव.स. ३१ (6)

श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) खडकवासला व पानशेत धरणावर सुरक्षिततेच्या ष्ष्ीकोनातून पोसलस खात्याकडून सशस्त्र
पोसलस यींत्रणा कायकरत आहे .

___________
पुणे जजल््यातील हडपसर मधलजया मिरपाट्टा पारसरातील
(९)

ससलान मॉलमध्ये बेिायदा मद्य ववकक्र सुरु असल्याबाबत

१४१९८ (०७-०४-२०१५).

श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय राज्य

उत्पादन शल्
ु ि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे जिल्ह्यातील हडपसर मधल्हया मगरपाट्टा पररसरातील ससझन ममलमये बेकायदा मदय
ववकि करण्यात येत आहे हे खरे आहे काय,

(२)असल्हयास, पुणे शहरात व जिल्ह्यात उत्पादन शुल्हक ववभागाकडे

ककती मदय ववकि

करणा-या हम्े लच्या नोंदी आहे त,

(३) असल्हयास, उत्पादन शुल्हक ववभागाकडून सींबींधीत दोर्ी हम्े ल चालकाींवर कारवाई करण्यात
आली काय असल्हयास कोणती,

(४) तसेच बेकायदा मदय वविी करणा-या हम्े लची माठहती गोळा करुन कारवाई करण्यासाठी
कोणत्या पथकाची नेमणक
ू करण्यात आली आहे काय,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०५-२०१५) :(१) हडपसर, पण
ु े येथील ससझन ममलच्या दस
ु -या
मिल्हयावर हम्े ल ककीं वा बब्रव येथे ववदे शी मदय

तसेच भारतीय बनाव्ीचे ववदे शी मदय

अवैधररत्या व ववनापरवाना वविीच्या उद्देशाने साठा केल्हयाचे ठद.३.२.२०१५ रोिी आढळून
आल्हयाने त्याववरुद गुन्हा ि.२५/२०१५ नोंदवून अींदािे रु. २,६४,१८५/- ककीं मतीचा मदयसाठा
िप्त करण्यात आला आहे ,

(२) मुींबई ववदे शी मदय ननयमावली १९५३ च्या तरतूदीनुसार पण
ु े जिल्ह्यात मदय वविी
करणाऱ्या हम्े ल आस्थापनाींना एकूण १३७७ नमुना एफएल-३ अनुज्ञप्ती मींिूर आहे त,

(३) अवैधररत्या मदय वविी करणा-याींवर तथा हम्े ल चालकाींवर महाराषर मदय ननर्ेध
अधधननयम अन्वये पुणे जिल्ह्यात िानेवारी, २०१४ ते माचक, २०१४ अखेर एकूण ५५१
हम्े ल/ढाब्याींवर कारवाई करण्यात आली असन
ू त्यामये ५३९ आरोपीींना अ्क करण्यात आली
असून सम
ु ारे १.०२ को्ी रुपये ककीं मतीचा मदयसाठा िप्त करण्यात आलेला आहे ,

वव.स. ३१ (7)
(४) बेकायदा मदय वविी करणाऱ्या हम्े लची माठहती गोळा करुन त्याींच्याववरुद कारवाई
करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात २ भरारी पथके कायकरत असुन १२ कायककारी ननरीिकाींचे न्क
दे खील त्याींच्या-त्याींच्या

कायकिेत्रात ननयसमतपणे कायकरत आहे त. यासशवाय ववभागीय स्तरावर

एक आणण राज्यस्तरावर एक भरारी पथक दे खील कायकरत आहे त,
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पण
ु े शहर व वपांपरी धचांचवड पारसरात अन्न धान्य व रॉिेलचा परु वा ा
(१०)

सशधावाटप दि
ु ानाांमधून वेझेवर िेला होत नसल्याबाबत

१४२०१ (०७-०४-२०१५).

श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय अन्न,

नािरी पुरवा ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे शहर व वपींपरी धचींचवड पररसरात अन्न धान्य व रमकेल पुरवठा सशधावा्प
दक
ु ानाींमधून

वेळेवर केला िात नसल्हयाचे तसेच धान्य

ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

पुरव्यामये

दोर् असल्हयाचे

(२) तसेच, पुरवठा ववभागाकडून कोथरुड पररसरात ववतरीत करण्यात आलेल्हया धान्य
पुरव्यामये खडे, ककडे, प्लॅ जस््क, धातूचे तुकडे समधश्रत धान्य वा्प केल्हयाचे ननदशकनास
आले, हे ही खरे आहे काय,
(३)
काय,

असल्हयास, सदर सशधावा्प दक
ु ानदाराींना पुरवठा ववभागाकडून वेळेत धान्य पुरवठा होतो

(४) असल्हयास, उर्कत प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुर्ींगाने सशधापबत्रका

धारकाींना वेळेत धान्य पुरवठा ववतररत न करणा-या सशधावा्प दक
ु ानाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीश बापट (०७-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) हे खरे नाही. तथावप, पुणे शहर कायाकलयाचे अधधनस्त पररमींडळ कायाकलय “क”
ववभागामधील कोथरुड भाग-२ मधील वारिे येथून एका नागररकाने भ्रमणवनीवरुन तिार

केल्हयामळ
ु े अन्न धान्य ववतरण अधधकारी, पण
ु े कायाकलयाचे परु वठा ननरीिक याींनी वारिे
येथील स्वस्त धान्य ि.१३ या स्वस्त धान्य दक
ु ानाची तपासणी करताना माहे एवप्रल, २०१५

कररता मींिूर करण्यात आलेल्हया ७४ जर्कवीं्ल ताींदळ
ू ापैकी ६ जर्कवीं्ल काळप् झालेला होता.
सदर ताींदळाचे वा्प न करण्याच्या सींबींधधताना सूचना दे ऊन सदर ताींदळ
ू स्वच्छ करुन ककीं वा
FCI गोदामामधन
ू बदली करुन नींतर सशधापबत्रकाधारकाींना धान्य वा्प करण्यात यावे. या
प्रकाराच्या सूचना दे ण्यात आल्हया आहे त.
(३) होय.

(४) व (५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३१ (8)
टाटा मोटसक सलसमटे ड वपांपरी धचांचवड, पुणे मधील
तात्पुरते िामिाराांवर लालेला अन्याय

(११)

१४२०७ (०७-०४-२०१५).

डॉ. शसशिाांत खेडि
े र (ससांदखेड राजा) :

सन्माननीय

िामिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वपींपरी धचींचवड पुण,े येथील ्ा्ा मो्ासक कींपनी मये सन १९९७ ते २००० या वर्ाकत
कींपनीमये कामावर असलेले कामगार व काही तात्परु ते कामगार स
ु दा होते, त्यातील काही
कामगाराींना २ व ३ वपरीयड कींपनीने ठदले असून ४ था वपरीयड कींपनीने ठदलेला नाही, त्यामुळे
सदर कामावर असलेल्हया कामगाराींवर अन्याय झालेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अन्यायग्रस्त कामगाराींना कामावर रुिु करुन नेणेबाबतचे प्रकरण कामगार
उपायुर्कत, पुणे जि.पुणे येथे ७ ते ८ वर्ाकपासून सुरु असून अदयापपयंत सदर कामगाराींना
कोणत्याच प्रकारचा न्याय समळालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ्याबाबत प्रकरण तात्काळ ननकाली काढून कामगाराींना न्याय दे ण्यात यावा

अश्या प्रकारचे लेखी ननवेदन मा.उदयोग मींत्री, महाराषर राज्य याींचेकडे ठदनाींक १ फेब्रुवारी,
२०१५ रोिी वा त्यासुमारास ठदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत कोणती कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे कोणती ?
श्री. प्रिाश मेहता (११-०६-२०१५) :(१) हे अींशतः खरे आहे.
्ा्ा मो्सक सल. या कींपनीकडे २, ३ व ४ वपरीयड असा काही प्रकार नसन
ू कींपनीदवारे

आवश्यकतेनस
ु ार वेगवेग्या प्रकारच्या गायायासाठी असलेल्हया मागणीप्रमाणे ज्या प्रकारच्या

तात्पुरत्या स्वरुपाच्या कामगाराींची गरि पडेल त्या प्रकारच्या कामगाराींना त्या त्या वेळी काही
कालावधीसाठी कामावर नेण्यात येते.

(२) कामगाराींना कामावरुन कमी केल्हयाबाबत ्दयोधगक वववाद अधधननयम, १९४७ चे कलम

२-अ अन्वये केलेल्हया तिारीींसींदभाकतील कामगार उप आयर्क
ु त, पण
ु े याींनी सन २००६, २००७ व
२००८ या कालावधीत ३८९ प्रकरणे असभननणकयाथक मा.कामगार न्यायालयाकडे पाठववलेली असन
ू

त्यापैकी आतापयाकत ननकाल लागलेल्हया १०९ प्रकरणाींचा ननकाल हा व्यवस्थपनाच्या बािुने
लागलेला आहे . उवकररत प्रकरणे ही मा.कामगार न्यायालयात प्रलींबबत आहे त.
(३) ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ३१ (9)
मास्टर फफ िबलनेस (एमबीए) सशिण दे णा-या दे शभरातील १४७ महाववद्यालयाांपि
ै ी
राज्यातील २४ महाववद्यालये बांद िरावी लािल्याबाबत
(१२)

१४२०९ (०९-०४-२०१५).

श्री. मांिेश िुडाझिर (िुलाक) :

श्री. अजन
ुक खोतिर (जालना), श्री. सुतनल प्रभू (ददांडोशी),
सन्माननीय उच्च व तांत्र सशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मास््र फफ बबझनेस (एमबीए) सशिण दे णा-या दे शभरातील १४७ महाववदयालयाींपैकी
राज्यातील २४ महाववदयालये बींद करावी लागली आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच राज्यातील काही इींजिननअररींग महाववदयालयाींनी त्याींचेकडे सुरु केलेले एमबीए
अ्यासिम बींद केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त,
(४) सदर अ्यासिमासाठी प्रवेश नेतलेल्हया ववदयाथयांचे शैिणणक नुकसान होऊ नये म्हणून
कोणती उपाययोिना केली आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) :(१) नाही. फर्कत १२ सींस्थातील एम.बी.ए. अ्यासिम सन
२०१४-१५ पासन
े डे सरु
ू त्याींचक
ु केलेले एम.बी.ए. अ्यासिम बींद केले आहे त,

(२) राज्यातील १२ इींजिननअररींग महाववदयालयाींनी सन २०१४-१५ पासून त्याींचेकडे सुरु केलेले
एम.बी.ए अ्यािम बींद केले आहेत,

(३) ववदयाथी सींख्या न्ल्हयामळ
ु े सदर अ्यासिम बींद केले आहे त,

(४) सदर अ्यासिमासाठी प्रवेश नेतलेल्हया ववदयाथयांचे शैिणणक नुकसान होऊ नये म्हणून

सवक ववदयाथी उत्तीणक होईपयंत सींबींधधत सींस्थाीं िबाबदार राहील अशा आशयाचे सींस्थेचे
प्रनतज्ञापत्र प्राप्त करण्यात येते,
___________
जझिाांव जजल्हा पारषद सेस योजना सन २०१४-१५ अांतिकत अनद
ु ानावर िृवष सादहत्य
वाटप िरण्यासाा ी लाभाथी शेति-याांची तनवड प्रकक्रया उसशरापयंत चालल्यामुझे
खरीप हां िामात िृवष सादहत्याचे वाटप न लाल्याबाबत

(१३)

१४२३२ (०७-०४-२०१५).

श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िळगाींव जिल्हहा पररर्द सेस योिना सन २०१४-१५ अींतगकत अनुदानावर कृवर् साठहत्य
वा्प करण्यासाठी लाभाथी शेतकऱ्याींची ननवड प्रकिया उसशरापयंत चालल्हयामळ
ु े खरीप हीं गामात
कृवर् साठहत्याचे वा्प झाले नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, लाभाथयांची ननवड प्रकिया उसशराने होण्याची कारणे काय आहे त?

वव.स. ३१ (10)
श्रीमती पांिजा मुांडे (१६-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

लाभाथी ननवडीची प्रकिया वेळेत पूणक झालेली होती. तथावप, जिल्ह्यात ववधानसभा

ननवडणूकीची आचारसींठहता असल्हयाने साठहत्य वा्पाची कायकवाही तदनींतर करण्यात आलेली
आहे .

(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील सेवातनवत्ृ त अधधिारी, िमकचारी, सशिि
याांच्या प्रलांिबत मािण्याांबाबत

(१४)

१४२४० (०८-०४-२०१५).

श्री. जयांत पाटील (इस्लामपूर), श्री. रमेश िदम (मोहोझ),

श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िझवा) :
काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील सेवाननवत्ृ त अधधकारी, कमकचारी, सशिक याींच्या प्रलींबबत मागण्याींचे ननवेदन

साींगली जिल्हहा पेन्शनसक असोससएशनने मा. मुख्यमींत्री याींच्याकडे माहे िानेवारी, २०१५ मये
ठदले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मागण्याींचे थोडर्कयात स्वरुप काय आहे , याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनिांटीवार (२५-०५-२०१५) :(१) मा.मुख्यमींत्री कायाकलयात माहे िानेवारी, २०१५
मये ननवेदन प्राप्त झाल्हयाचे सींगणक प्रणालीवर ठदसून येत नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नािपूर शहराला वीजपुरवाा ा िरण्या-या स्पॅन्िो-एसएनडीएल िांपनीच्या
िायकपध्दतीमुझे सामान्य ग्राहि त्रस्त लाल्याबाबत

(१५)

१४२५६ (०८-०४-२०१५).

श्री. वविास िांु भारे (नािपूर मध्य) :

सन्माननीय ऊजाक

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर शहराला वीिपुरवाठ करण्याचे कींत्रा् स्पॅन्को - एसएनडीएल या कींपनीला दे ण्यात
आले असून या कींपनीच्या कायकपदतीमुळे सामान्य ग्राहक त्रस्त झाल्हयाने या कींपनीकडून
वीिपुरव्याचे कींत्रा् काढून नेण्यात यावे अशी मागणी नागपूर शहरातील लोकप्रनतननधी,
महापौर, नगरसेवकाींनी, मा.पालकमींत्री , नागपूर जिल्हहा, उिाक मींत्रयाींकडे िानेवारी, २०१५ मये
शेव्च्या आठवयायात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उर्कत मागणीनस
ु ार पालकमींत्रयाींनी सदरहू कींपनीचे तीन वर्ाकचे प्रशासकीय
फडड् करण्याचे आदे श ठदले, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३१ (11)
(३) असल्हयास, त्यानुसार सदरहू कींपनीवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(४) अदयाप पयंत कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुझे (२९-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) सींचालक, महाराषर राज्य ववदयुत मींडळ सुत्रधार कींपनी मयाक. याींच्या अयितेखाली

सत्यशोधक ससमती मे.एस.एन.डी.एल. नागपरू च्या ववववध कामाींचा आढावा नेऊन असभप्राय
सादर करणार आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोसे प्रिल्पाअांतिकत घोडेलरी ववतारिेवर िोट्यावधी खचक लाल्याबाबत
(१६)

१४२७७ (०८-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोसे प्रकल्हपाअींतगकत नोडेझरी ववतररकेवर १४०० को्ी खचक झाल्हयाचे डडसेंबर, २०१४ ला
उनडकीस आले हे खरे आहे काय,
(२) तसेच,ही योिना बींद करण्यात आली हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, बींद करण्यात आली असल्हयास १४०० को्ी खचक करण्याची आवश्यक होती
काय,
(४) १४०० को्ीचे काम वा्प करण्यात आले असून, त्यातील करारनाम्यात मो्या प्रमाणात
गैरप्रकार झाल्हयाची तिार शासनाकडे करण्यात आली हे खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, शासन स्तरावर कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :(१) नोडाझरी शाख कालव्यावर रु.८४४.११ को्ी खचक झाला
आहे .

(२) नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) गोसीखुदक प्रकल्हपाबाबत तिारीींचे अनूर्ींगाने चौकशी करण्यासाठी शासनाने वडनेरे ससमती
ननयुर्कत केली होती. ससमती ननववदे च्या मूल्हयाींकनाबाबत आिेप नोंदववले आहे त.

(५) शासनाने ननयर्क
ु त केलेल्हया वडनेरे ससमतीचे अहवालाींवर आधारीत १५ अधधका-याींना
शासनाने दोर्ारोपपत्र बिावले असन
ु ववभागीय चौकशीची कायकवाही शासन स्तरावर सुरु आहे.
___________

वव.स. ३१ (12)
भांडारा येथील जजल्हा मािेदटांि अधधिारी याांच्यािडून आधारभुत धान
खरे दी िेंद्रावर खरे दी िरण्यात आल्याबाबत

(१७)

१४२७९ (१०-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय अन्न, नािरी

परु वा ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा येथील जिल्हहा माकेठ्ींग अधधकारी याींच्याकडून सन २०११-१२ ते २०१३-१४ पयंत
ससमतीचे कायकिेत्रातील आधारभत
ु धान खरे दी केंद्रावर खरे दी करण्यात आली, हे खरे आहे का,

(२) असल्हयास, सदर खरे दी धान्यावरील बािार फी ची एकूण रर्ककम ससमतीला समळालेली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत जिल्हहा माकेठ्ींग अधधकारी याींच्यावर वारीं वार मागणी करुनही उर्कत
रर्ककम अदयाप दे ण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय तसेच सदर बािार फी न दे ण्याची
कारणे काय आहे त,
(४) तसेच सदर खरे दी धान्यावरील बािार फी कधीपयंत दे ण्यात येणार आहे ?
श्री. धिरीश बापट (२१-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) हे खरे आहे.
हीं गाम २०१३-१४ मये सींबींधधत बािार कायकिेत्रात धानाच्या खरे दी सींदभाकत अननयसमतता
आढळून आल्हयाने त्याबाबत चौकशी करण्यात आलीअसून आधथकक नुकसानीबाबतची ननजश्चती
अदयापही झालेली नाही. त्यामळ
ु े बािार ससमतीला बािार फी ची रर्ककम अदा करण्यात
आलेली नाही.

उपरोर्कत चौकशीनस
ु ार सबएिीं् सींस्था व समलधारकाींना का्या यादीत ्ाकण्यात आले

असून पुढील कायदे शीर कारवाई सुरु आहे .

___________
भांडारा जजल््यात सन २०१३ ते २०१४ पयंत भांडारा, तम
ु सर, मोहाडी या तालक्
ु यातील धान
खरे दी िेंद्रावर एिाच िुटुांबातील १० व्यक्तीच्या नावे २.५० लख जक्वांटल
धान ‘ए’ ग्रेडमध्ये खरे दी िरण्यात आल्याबाबत

(१८)

१४२८० (१०-४-२०१५)

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय अन्न, नािरी

पुरवा ा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भींडारा जिल्ह्यात सन २०१३ ते २०१४ पयंत भींडारा, तुमसर, मोहाडी या तालुर्कयातील धान
खरे दी केंद्रावर एकाच कु्ुींबातील १० व्यर्कतीच्या नावे २.५० लाख जर्कवीं्ल धान ‘ए’ ग्रेडमये
खरे दी करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, २.५० लाख जर्कवीं्ल मागे प्रती जर्कवीं्ल २०० रुपये बोनस त्याच व्यर्कतीींना
दे ण्यात आला व धान हे खरे दी केंद्रावर न नेताच तसेच भरडाचाचा ्ें डर असूनही भरडाई न
करताच बबले दाखववण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ३१ (13)
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदर प्रकरणाबाबत कारवाई करण्याची मागणी करुनही त्याकडे दल
क करण्यात आले
ु ि
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीश बापट (२१-५-२०१५) : (१) भींडारा जिल्ह्यातील भींडारा, तुमसर, मोहाडी, डोंगरगाींव
येथील खरे दी केंद्राींवर एकच आडनाींव असलेल्हया कु्ूींबातील व्यर्कतीींकडून १,१५,००० जर्कवीं्ल “अ”
ग्रेड धान खरे दी करण्यात आल्हयाचे ठदसन
ू येत.े

(२) हीं गाम २०१३-१४ खरे दी करण्यात आलेल्हया १,७५,८०७.८५ जर्कवीं्ल “अ” ग्रेड धानाकररता
रु..२००/- बोनस ठदला आहे हे खरे आहे .
परीं तु भरडाईचा ्ें डर असूनही भरडाई न करताच बबले दाखववण्यात आले, हे खरे नाही.

(३) व (४) सदर प्रकरणी प्रथम मा.उपायुर्कत (पुरवठा) नागपूर ववभाग याींनी चौकशी केली

असन
ू तदनींतर शासन आदे शानस
ु ार ववभागीय आयर्क
ु त, नागपरू ववभाग याींनी स्थापन केलेल्हया
बत्रसदस्यीय ससमतीमाफकत चौकशी करण्यात आली आहे .

चौकशीत दोर्ी आढळलेल्हया सींबींधधत खरे दीदार सबएींि् सींस्था व समलधारक याींना
मा.जिल्हहाधधकारी, भींडारा याींच्या आदे शान्वये का्या यादीत ्ाकण्यात आले असन
ू सींबींधधताींचे
खरे दीचे व भरडाईचे कामकाि बदीं करण्यात आले आहे .

___________
तुमसर(जज. भांडारा) शहरात चोरी, घरफोड्याांचे प्रमाण वाढल्याबाबत
(१९)

१४२८८ (०७-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

तुमसर (जि.भींडारा) शहरात चोरी, नरफोयायाींचे प्रमाण वाढले असून पोलीस अधधकारी

तसेच इतर पोलीस कमकचारी याींचे नरी स
ु दा चो-या झाल्हया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर गुन्हे गारीमुळे नागररकाींमये तीर स स्वरुपाची सभती ननमाकण झाली असून
याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी (तुमसर) याींनी गुन्हे गारीस आळा नालण्याच्या ष्ष्ीने कसम्ी
स्थापन करण्याबाबत उपववभागीय पोलीस अधधकारी, तुमसर याींना ननवेदन ठदले होते, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर ननवेदनानस
ु ार कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१) व (२) होय.
(३) मा.श्री.चरण वानमारे , वव.स.स. तम
ु सर याींनी ठदलेल्हया ननवेदनानस
ु ार तम
ु सर शहरातील
प्रभाग ननहाय आढावा नेण्यात आला असून इच्छुक नागरीकाींची १२ प्रभागननहाय यादी तयार

करण्यात आली असून प्रत्येक प्रभाग कसम्ी समन्वयक म्हणून पोलीस अधधकारी/कमकचारी
याींची नेमणूक करण्यात आली आहे .
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सदर कमकचार हे लोकाींच्या सपकाकत असून गुन्हे प्रनतबींधक व गुन्हे प्रक्ीकरणात

नागरीकाींचा सहभाग वाढववण्याकडे लि दे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यात शासिीय, तनमशासिीय िमकचा-याांच्या िुटुांबातील
व्यक्तीला अनि
ु ां पा तत्वावर नेमणि
ु ातील ववलांबाबाबत

(२०)

१४२९० (०७-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)राज्यात

शासकीय, ननमशासकीय कमकचा-याींचा

एकाला अनक
ु ीं पा तत्वावर

सन्माननीय मुख्यमांत्री

सेवाकाळात मत्ृ यू झाल्हयास कु्ुींबातील

नेमणूक करण्यास अनतववलींब होऊन पात्र अनक
ु ीं पा धारकाींचे वय

वाढल्हयाने अपात्र झालेल्हया व कु्ुींबातील इतर पात्र व्यर्कतीला अनक
ु ीं पा तत्वावरील नेमणक
ू ा
दे ण्यास

अनतववलींब होत असल्हयाने या बाबतीत शासनाचे दल
क होत असल्हयाचे ठदसून येत,े हे
ु ि

खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासकीय, ननमशासकीय कमकचा-याींचा
एकाला अनुकींपा तत्वावर
येत आहे ,

सेवाकाळात मत्ृ यू झाल्हयास कु्ुींबातील

नेमणक
ू करण्यास शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२९-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
नेता

अनक
ु ीं पाधारकाच्या प्रतीिासच
ू ीतील िास्तीत िास्त उमेदवाराींना शासन सेवेत सामावन
ू
यावे

यासाठी

शासन

ननणकय,

सामान्य

प्रशासन

ववभाग,

ि.

अकींपा-१०१०/प्र.ि

३०८/१०/आठ, ठदनाींक ०६/१२/२०१० नुसार शासकीय कमकचा-याींच्या पात्र कु्ुींबबयाींना अनुकींपा
ननयुर्कती दे ण्यासाठी या आधी असलेल्हया ४० वर्क या कमाल वयोमयाकदेत वाढ करुन ती वयाची
४५ वर्क इतकी करण्यात आली आहे .

(२) व (३) अनक
ु ीं पाधारकाींच्या प्रतीिासच
ू ीतील िास्तीत िास्त उमेदवाराींना शासन सेवेत

सामावून नेण्यासाठी शासन ननणकय, सामान्य प्रशासन ववभाग, ठद. ०१.०३.२०१४ अन्वये

अनुकींपा ननयुर्कतीसाठी असलेली प्रतीवर्ी ररर्कत होणाऱ्या पदाींच्या ५ % पदाींची मयाकदा सशथील
करुन ती प्रतीवर्ी ररर्कत होणाऱ्या पदाींच्या १० % इतकी केली आहे.
___________
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सध्या प्रचसलत जुन्याच पध्दतीनस
ु ार वपि ववमा
िाढला जाण्याचे उघडिीस आल्याबाबत

(२१)

१४२९१ (०७-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) सया प्रचसलत िुन्याच पदतीनुसार वपक ववमा काढला िाण्याचे माहे डडसेंबर २०१४ रोिी
वा त्यासुमारास ननदशकनास आले हे खरे आहे काय,

(२) ववमा कींपनी शेताचा वैयजर्कतक ववमा उतरववते परीं तु नक
ु सान भरपाई दे ताना दहा
गावाींमये नुकसान झाले ककीं वा नाही या ननकर्ावर नुकसान भरपाई दे ते हे खरे आहे काय,

(३) या िाचक अ्ीमुळे नुकसानग्रस्त शेतक-याींना प्रत्यिात ननकर् लावून शेतक-याींना वेठीस
धरण्याचे कारण काय,

(४) पीक ववमा योिनेच्या अ्ीमये सुधारणा केले नसल्हयाचे खरे आहे काय,
(५) यामुळे शेतक-याींचे आधथकक नक
ु सान होते हे खरे आहे काय,

(६) पीक ववम्याचा लाभ दे ताींना दहा गाींवाचा नुकसानीचा ननकर् न लावता प्रत्यि गावननहाय
नुकसानीचा ननकर् लावण्याबाबत सुधारणा करणार ककीं वा कसे,

(७) याप्रकरणी शासनाने केलेली व करावयाची उपाययोिना स्पष् न करण्याचे कारण काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) :(१) राषरीय कृवर् ववमा योिना ही केंद्र शासनाची
योिना असन
सदर योिना राज्यात भारतीय कृवर् ववमा कींपनीमाफकत केंद्र शासनाच्या
ू
मागकदशकक सूचनानुसार राबववण्यात येते.

(२) राषरीय कृवर् ववमा योिना राज्यात िेत्र हा न्क धरून राबववण्यात येते. राषरीय कृवर्
ववमा योिनेअींतगकत ननजश्चत करण्यात येणारी नक
ु सान भरपाई ही वपक कापणी प्रयोगादवारे

प्राप्त सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे ननजश्चत केली िाते. योिनेअींतगकत नुकसान भरपाई
ननजश्चत करण्यासाठी आवश्यक असणारे अधधसूधचत वपकननकाय व मींडळ/मींडळग्ननहाय

सरासरी उत्पन्न ननजश्चत करण्यासाठी सींबींधधत मींडळात महसल
ववभाग, कृवर् ववभाग व
ू
जिल्हहा पररर्द या यींत्रणामाफकत मींडळ/मींडलग् स्तरावर १२ वपक कापणी प्रयोग नेतले िातात.
त्यापैकी ककमान १० वपक कापणी प्रयोगादवारे प्राप्त झालेल्हया मींडळ/मींडळग्ननहाय सरासरी
उत्पन्नाची तुलना सींबींधधत मींडळ/मींडळ ग्ाच्या उीं बरठा उत्पन्नाशी करुन कमी नक
ु सान
भरपाई ननजश्चत केली िाते.

(३) राषरीय कृवर् ववमा योिना ही केंद्र शासनाची योिना असल्हयाने या योिनेअींतगकत

अधधसूधचत वपकासाठी अधधसूधचत मींडळ/मींडळ ग् अींतगकत समाववष् गावाींमये १२ वपक
कापणी प्रयोगाचे ककीं वा तालुका/तालुका ग् अींतगकत समाववष् गावाींमये १८ वपक कापणी
प्रयोगाचे

आयोिन

करुन

त्यादवारे

प्राप्त

झालेले

मींडळ/मींडळग्ननहाय

ककीं वा

तालक
ु ा/तालक
ु ाग्ननहाय सरासरी उत्पन्न व त्या मींडळ/मींडळग्ाचे ककीं वा तालक
ु ा/तालक
ु ाग्ाचे

उीं बरठा उत्पन्न या आधारे नुकसान भरपाई ननजश्चत करण्यात यावी अशी केंद्र शासनाच्या
मागकदशकक

सूचना

आहे त.

त्यामुहे

नुकसान

भरपाई

ननजश्चत

करताना

अधधसूधचत

मींडळ/मींडळग्ामये ककीं वा तालक
ु ा/तालुकाग्ामये समाववष् गावाींच्या उत्पन्नाचा ननकर्
लावला िातो.

वव.स. ३१ (16)

(४) प्रश्न उद्ावत नाही. सदर बाब केंद्र शासनाच्या अखत्याररतील आहे .
(५) राषरीय कृवर् ववमा योिना रब्बी १९९९-२००० पासन
राज्य िेत्र हा न्क (Area
ू
Approach) धरुन राबववण्यात येत आहे . या योिनेत रब्बी १९९९-२००० पासुन रब्बी २०१४-१५
पयंत ४०१.१५ लाख शेतक-याींनी योिनेत सहभाग नेतला असून रर्ककम रु. १२२२.६६ को्ी
ववमा हप्ता भरुन ३२२.४२ लाख हे . िेत्र ववमा सींरिीत केले आहे . त्यापैकी रब्बी २०१३-१४

अखेरपयंत १०८.०० लाख शेतक-याींना रर्ककम रु. २९३०.६२ को्ी नक
ु सान भरपाई या
योिनेंतगकत भारतीय कृवर् ववमा कींपनीमाफकत दे ण्यात आली आहे . खरीप हीं गाम २०१४ व रब्बी

हीं गाम २०१४-१५ ची नक
ु सान भरपाई ननजश्चत करण्याचे काम भारतीय कृवर् ववमा कींपनीमाफकत
सुरु आहे .

(६) सदरची योिना ही केंद्र शासनाची योिना असून केंद्र शासनाच्या मागकदशकक सच
ू नाींनस
ु ार
राज्या राबववण्यात येत आहे . गाव पातळीवर योिना राबावावयाची झाल्हयास पीक कापणी

प्रयोगाींच्या सींख्येत मो्या प्रमाणावर वाढ होऊन मनुषयबळ अधधक लागेल व प्रशासकीय
खचकही प्रचींड वाढे ल. त्यामुळे सदर योिना राबववणे व्यवहायक ठरणार नाही. त्यामुळे गाव
पातळीवर सदर योिना राबववणे शर्कय नाही.
(७) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील ६३ असभयाांित्रिी महाववद्यालयातील एटीिेटी लािलेल्या ३५०० ववद्यार्थयांनी
जुन्याच अभ्यासक्रमानुसार परीिा घेण्याबाबतची िेलेली मािणी

(२२)

१४३०३ (०९-०४-२०१५).

श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील ६३ असभयाींबत्रकी महाववदयालयातील ए्ीके्ी लागलेले ३५०० ववदयाथी हे

बीईच्या शेव्च्या वर्ाकला असून नव्या सीबीिीएस अ्यासिमानस
ु ार परीिा नेण्याचा ननणकय
मुींबई ववदयापीठाने नेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, असभयाींबत्रकीच्या ए्ीके्ी ववदयाथयांना सन २०१५-१६ च्या नववन िेडी्
आधारीत ग्रेडीींग पदतीच्या (सीबीिीएम) अ्यासिमाजविी िुन्याच अ्यासिमानस
ु ार परीिा
घ्यावी अशी मागणी ववदयाथयांनी केली असल्हयाचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ मये वा त्या सुमारास
ननदशकनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उर्कत मागणीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने कोणता ननणकय नेतला व त्यानस
ु ार
िुन्याच अ्यासिमानुसार परीिा घ्यावी याबाबत शासनाने पुढे कोणती कायकवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१ (17)
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) व (४) ठद. २६ फगस््, २०१३ च्या पररपत्रकानस
ु ार िुन्या अ्यासिमाच्या ववदयाथयांना

नवीन अ्यासिम पण
ू क करावा असा ननणकय नेतला होता. तथावप, ववदयाथयांच्या मागणीनस
ु ार
ववदयापीठाच्या तींत्रज्ञान शाखा व ववदयापीठाच्या ववदवत सभेत ठद. २६ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी
नेतलेल्हया

ननणकयानस
ु ार

सदर

ववदयाथी

शैिणणक

वर्क

२०१५-१६

पासून

िुन्याच

अ्यासिमानस
ु ार परीिेला बसू शकतील व नवीन अ्यासिमाचाही ववकल्हप दे ण्यात आलेला
आहे .

___________
यवतमाझ जजल््यातील िोलम या आददवासी जमातीमध्ये
िुमारी माताांचे प्रमाण वाढत असल्याबाबत
(२३)

१४३१४ (०८-०४-२०१५).

श्री. राजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय मदहला व बाल

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलम या आठदवासी िमातीमये कुमारी माताींचे प्रमाण वाढत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर जिल्ह्यातील कोलम या आठदवासी िमातीमधील कुमारी माताींचे प्रमाण
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती ठोस कायकवाही वा उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, होत असलेल्हया ववलींबाची सवकसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१५-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) जिल्ह्यातील कुमारी माताींचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासनाने कुमारी माता राहत असलेल्हया

गावात दवींडी, पत्रके ववतरण, पोसलस पा्ील याींची सभा तसेच पो.स््े .स्तरावर तालुका

दीं डाधधकारी याींचे अयितेखाली तीं्ामुर्कत ससमतीच्या सभा नेऊन, कुमारी माताींना त्याींचेवर
लादलेल्हया मातत्ृ वाबाबत िनिागत
ृ ी करुन त्याींना असलेले कायदे शीर अधधकाराबाबत माठहती
दे ण्यात आलेली आहे , त्यावरुन २ कुमारी माताींचा प्रथम खबरी अहवाल पोसलस स््े शान मये

दाखल केलेला आहे . त्याचप्रमाणे बाल ववकास प्रकल्हप अधधकारी याींचे अींतगकत येणा-या
अींगणवाडी सेववकामाफकत दे खील कुमारी माताींसारख्या न्ना अिून नडू नयेत, म्हणून
मागकदशकन व िनिागत
ृ ी करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१ (18)
सातारा जजल््यातील अपांि मल
ु ाांना तनयसमत सशिण दे ण्याची सोय नसल्याबाबत
(२४)

१४३४७ (०९-०४-२०१५).

श्री. ददपि चव्हाण (फलटण), श्री. रमेश िदम (मोहोझ),

श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िझवा) : सन्माननीय शालेय सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) सातारा जिल्ह्यातील हिारो अपींग मुले असून त्याींना ननयसमत सशिण दे ण्याची सोय
नसल्हयाचे माहे फेब्रव
ु ारी, २०१५ च्या पठहल्हया आठवयायात ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उर्कत प्रकरणी शासनामाफकत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले व तदनुसार अपींग मुलाींना ननयसमत सशिण समळावे म्हणून शासनाने कोणती कायकवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे . ववशेर् गरि असणा-या बालकाींना
वेग्या शाळे मये न ठे वता ननयसमत वगाकतच वगक सशिकाींमाफकत अयापन केले िाते. सशवाय
सातारा जिल्ह्यतील वगक सशिकाींना मागकदशकन करण्यासाठी ६० ववशेर् सशिक आणण प्रत्येक
तालुर्कयास २ याप्रमाणे ११ तालर्क
ु यासाठी २२ ववर्यतज्ञ उपलबध करुन दे ण्यात आले आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
औरां िाबाद महानिरपासलिेने समाांतर जलवादहन्यासाा ी
२०० िोटीचे िजक घेतल्याबाबत

(२५)

१४३७९ (०८-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री. प्रशाांत बांब (िांिापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ्रीं गाबाद महानगरपासलकेने समाींतर िलवाठहनीसाठी आय.डी.बी.आय बँकेकडून २०० को्ी
किक नेतले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, किक प्रकरणाच्या अ्ी शतीनस
ु ार मालमत्ता तारण दे ण्यास ठदरीं गाई केल्हयाने
बँकेने १ ्र्कके प्रमाणे प्रनतवर्क २ को्ीचे व्याि आकारण्यात आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उर्कत प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व तदनुसार सदर प्रकरणी दोर्ी अधधकाऱ्यावर कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) :(१) ्रीं गाबाद महानगरपासलकेने आयडीबीआय बँकेकडून
एकूण रर्ककम रुपये १९२.२४ को्ी इतके किक नेतले असून त्यापैकी रुपये ९४.५० को्ी इतके
किक समाींतर िलवाठहनी वम्र पेमें् ररझव्हक अकाींऊ् मये िमा करणेकररता नेतले आहे . हे
खरे आहे .

वव.स. ३१ (19)
(२) ्रीं गाबाद महानगरपासलकेने समाींतर िलवाठहनी प्रकल्हपाच्या सवलत करारनाम्यातील
तरतूदीप्रमाणे वम्र पेमें् ररझव्हक अकाींऊ् मये िमा करण्यासाठी नेतलेल्हया रुनये ९४.५०
को्ी किाकच्या हप्त्यावर आवश्यक मालमत्ता तारण न ठे ल्हयामळ
ु े ठदनाींक १ एवप्रल, २०१३ ते

२८ फेब्रव
ु ारी, २०१५ या कालावधीसाठी रुपये १.७१ को्ी इतके अनतररर्कत व्याि बँकेने

्रीं गाबाद महानगरपासलकेस आकारणी केलेले आहे . तर उवकररत रर्ककम ९७.७४ को्ी किाकच्या
हप्त्यावर आवश्यक मालमत्ता तारण न ठे वल्हयामुळे ठदनाींक २४ मे २०१२ ते ३१ माचक, २०१४
कालावधीत रुपये १.८० को्ी इतके अनतरीर्कत व्याि

बँकेने ्रीं गाबाद महानगरपासलकेस

आकारणी केलेले आहे.
(३) व (४) एकूण किक १९२.२४ को्ी पैकी रुपये ९७.७४ को्ी किाकच्या रकमेसाठी रुपये १५६
बँकेकडून ककीं मतीची मालमत्ता तारण ठे वल्हयामुळे बँकेकडून ९७.७४ को्ी किाकच्या रकमेवरील

अनतररर्कत व्याि ठदनाींक १ एवप्रल, २०१४ पासून बींदी केलेले आहे . उवकररत मालमत्ता तारण
ठे वण्याची कायकवाही ्रीं गाबाद महानगरपासलकेतफे अींनतम ्प्प्यात आहे .
___________
जझिाांव जजल््यातील तापी नदीवरील मेिा ारचाजक जस्िम बाबत
(२६)

१४३८१ (०८-०४-२०१५).

श्री. हरीभाऊ जावझे (रावेर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िळगाव जिल्ह्यातील तापी नदीवर मेगा ररचािक जस्कम (महाकाय िलपुनभकरण योिना)
राबववण्यासाठी शासनाने सव्हे करण्यासाठी २२ को्ी रु. मींिरू केलेले आहे त हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या योिनेच्या सव्हे चे काम कधी सुरु होणार व त्यासाठी गती दे ण्याचे शासनाचे
धोरण व शासन करीत असलेली कायकवाही काय आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (०३-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) ननधी उपलब्धतेनस
ु ार सदर योिनेच्या उवकररत सवेिणाचे काम हाती नेण्यात येईल.
___________
वसई ववरार शहर महापासलिा हद्दीत वारां वार खांडीत होणा-या ववजेच्या समस्याांबाबत
(२७)

१४४१५ (०७-०४-२०१५).

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

सन्माननीय ऊजाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई ववरार शहर महानगर पासलका हद्दीत ्दयोधगक वसाहती व नागरी वसाहतीचे
प्रमाण सतत वाढत असून महाराषर राज्य ववि ववतरण कींपनीव्दारे करण्यात येणा-या

वविपुरव्याच्या प्रमाणाींत खुप कमतरता व वीिपुरवठा वारीं वार खींडीत होण्याच्या तिारीबाबत
ननवेदन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनास ठद. २४.१२.२०१४ रोिी ठदले आहे , हे खरे आहे
काय,

वव.स. ३१ (20)
(२) असल्हयास, या प्रकरणी शहरातील वीि ववतरण प्रणालीमये आवश्यक त्या सध
ु ारणा

करण्यासाठी ६७ को्ी रूपये खचाकच्या योिनेचा पररपुणक प्रस्ताव मुख्य असभयींता कायाकलयास
सादर करण्यात आला आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोर्कत प्रस्तावास तातडीने मींिरु ी समळून वविपरु वठा व वविववतरण

प्रणालीमये सुधारणा होणेसाठी कोणती उपाययोिना करण्यात आली आहे वा करण्यात येणार
आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुझे (२९-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.

(३) वसई ववरार शहरातील वीि ववतरण प्रणालीमये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी

वसई तालुर्कयातील लोकप्रनतननधीींनी प्रस्ताववत केलेली अींदािीत रुपये ७० को्ीची कामे
आय.पी.डी.एस. व ठदनदयाल उपायाय ग्रामीण ववदयुतीकरण योिनेतींगत
क समाववष् केली
असन
ू सदर योिनेचे प्रस्ताव मींिरू ीसाठी केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात आले आहे.
___________

वसई तालक्
ु यातील सािरी किना-यालितच्या िावाांच्या
ववजेच्या ववववध अडचणीबाबत

(२८)

१४४१९ (०७-०४-२०१५).

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

सन्माननीय ऊजाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वसई तालुर्कयातील गावा करीता केंद्र सरकारव्दारा पुरस्कृत राषरीय वादळ भय उपशमन
प्रकल्हप योिनेअींतगकत भुसमगत केबलव्दारे वीि ववतरण करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यासींबींधी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनास ठद.२४.१२.२०१४ रोिी वसई
तालुर्कयातील सागरी ककनाऱ्यालगतच्या सम
ु ारे १५ ते २० गावाींच्या अडचणीबाबत तसेच
उपरोर्कत केंद्रसरकारच्या योिनेचा फायदा वसई तालुर्कयाींस समळण्यासींबींधी शासनास ननवेदन
ठदले होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोर्कत प्रकरणी शासनाने कोणती कायकवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
व या गावाींच्या ववदयुतीकरणासाठी आधथकक ननधीचे ववतरण करण्याबाबत शासनस्तरावरून
काय कायकवाही करण्यात आली वा येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुझे (२९-०५-२०१५) :(१) अशींत: खरे आहे .
(२) होय.

(३) महाराषराच्या सागरी ककनाऱ्यालगतच्या चार जिल्ह्यातील १२ ठठकाणचे प्रस्ताव तयार
करुन सादर करण्यात आले होते. यात वसई मींडळाने सादर केलेला सातपा्ी येथील प्रस्तावाचा
समावेश ओहे. सदर १२ ठठकाणापैकी प्रायोधगक तत्वावर असलबाग येथील प्रस्ताव ननवडण्यात
आला आहे .
___________

वव.स. ३१ (21)
राज्यात जीवनावश्यि वस्तू आ ण सेवाांचे दर िमी िरण्याबाबत
ग्राहि पांचायतीने िेलेली मािणी

(२९)

१४४३० (०७-०४-२०१५).

श्री. नसीम खान (चाांददवली), श्री. बझीराम ससरसिर

(बाझापरू ), श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय अन्न, नािरी परु वा ा व ग्राहि

सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात डडझेल, पेरोलचे दर कमी झाले तरी िीवनावश्यक वस्तू आणण सेवाींचे दर कमी
झाले नसल्हयाचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ मये वा त्यादरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्राहक ठहताच्या ष्ष्ीकोनातन
ू िीवनावश्यक वस्तूचे दर कमी करण्यासाठी
मा.मुख्यमींत्री याींच्याकडे ग्राहक पींचायतीने मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्य शासनाने उर्कत मागणीची दखल नेऊन िीवनावश्यक वस्तू आणण सेवाींचे
दर कमी करण्याबाबत कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीश बापट (१३-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३)

िीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ तसेच काळाबािार प्रनतबींध व िीवनावश्यक वस्तूींचा

सुरळीत पुरवठा, १९८० अींतगकत सन २०१३ ते २०१५ या कालावधीत एकूण १९४३ धाडी
नालण्यात आल्हया असून एकूण २८२१ व्यर्कतीींना अ्क करण्यात आली आहे . एकूण ४९५ गुन्हे
दाखल झालेले असन
ू रु.३०,५६,९४,६०२/- ककीं मतीच्या वस्तू िप्त करण्यात आलेल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबई शहरातील िोरे िाव उपनिरातील धचत्रनिरीचा पुनववकिास िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(३०)

१४४५४ (०७-०४-२०१५).

श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
महाराषर धचत्रप्, रीं गभम
ु ई शहरातील गोरे गाव उपनगरात १९७७ पासन
ू
ू ी आणण
साींस्कृनतक ववकास महामींडळ, दादासाहे ब फाळके धचत्रनगरी कायकरत आहे .

या धचत्रनगरीचा

पुनववककास करण्याचे श्ाााासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर महामींडळाकडून सन २०११ मये शासनाच्या मान्यतेसाठी बह
ृ त
आराखयायासह पुनववककासाचा प्रस्ताव सादर केला, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्हयास, सदर प्रस्तावास शासनाच्या सींबींधधत ववभागाींचे म्हणिेच ननयोिन, ववत्त,
महसूल व वन ववभाग इत्यादी याींचे असभप्राय प्राप्त करून पायाभूत सुववधा ससमतीच्या
मान्यतेस्तव सादर करण्याची प्रकिया शासनस्तरावर सुरु आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, यासींदभाकत पायाभत
ू सुववधा ससमतीच्या मान्यतेकररता केंव्हापयकन्त सादर करणे
अपेक्षित आहे ?

वव.स. ३१ (22)
श्री. ववनोद तावडे (२९-०४-२०१५) :(१) होय.
(२) महामींडळाने फर्क्ोबर, २०१३ मये शासनाला प्रस्ताव सादर केला आहे.
(३) होय.
(४) सवक सींबींधधत ववभागाींच्या सच
ू ना/असभप्राय यास अनल
ु िून चचाक, सादरीकरण आवश्यक ते
बदल

यासही

काही

कालावधी

लागतो.

या

प्रकल्हपाची

व्यापकता

लिात

नेता

तसेच

अींमलबिावणी पूवक ननयोिनात िास्तीत िास्त अचक
ू ता व सुननयींत्रण येण्यासाठी सींबींधधताींशी

चचाक व त्यास अनुलिून सुधारण करण्याची प्रकिया सुरु आहे. ही प्रकिया पूणक होताच पायाभूत
सवु वधा ससमतीच्या मान्यतेसाठी लवकरच प्रस्ताव सादर होईल.
___________

दक्षिण मुांबईतील दद िॅथेड्रल अॅण्ड जॉन िानन स्िूल या शाझे त २०१५-१६ या शैि णि
वषाकच्या प्रवेशाांचे बुिीांि आधीच िरुन घेतले असल्याबाबत

(३१)

१४४५६ (०९-०४-२०१५).

श्री. अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

सन्माननीय शालेय

सशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दक्षिण मुींबईतील ठद कॅथेड्रल अॅण्ड िमन कानन स्कूल या शाळे त सन २०१५-१६ या

शैिणणक वर्ाकच्या प्रवेशाींचे बुकीींग आधीच करुन नेतले असल्हयाचे ठदनाींक ८ फेब्रुवारी, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील शाळा ही इींडडयन सठ्क कफके् फफ सेकींडरी एज्युकेशनशी (आयसीएसई)
सींलजग्नत असल्हयाने शाळे ला राज्य शासनाचे सवकच ननयम वा सींकेताचे पालन करणे
बींधनकारक असल्हयामुळे सशिक व सशिकेत्तर कमकचा-याींच्या ननयुर्कतीसींदभाकतील ननयमाींचे

उल्हलींनन केल्हयामुळे शाळे ला दक्षिण ववभागाच्या सशिण ननरीिकाींनी कारणे दाखवा नो्ीस
बिावली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उपरोर्कत प्रकरणी शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय,

चौकशीअींती

सदरील शाळे च्या व्यवस्थापनेवर व सींचालकाींवर शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) अदयाप कोणतीच कायकवाही करण्यात आली नसल्हयास त्याची सवकसाधारण कारणे काय
आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) सशिक व सशिकेत्तर कमकचाऱ्याींच्या ननयुर्कतीसींदभाकतील राज्याचे ननयम धुडकावल्हयामुळे
शाळे ला दक्षिण ववभागाच्या सशिण ननरीिकाींनी कारणे दाखवा नो्ीस बिावली होती, हे खरे
आहे .
(३) सदर प्रकरणी सशिण उपसींचालक स्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे . शाळे चे ना
हरकत प्रमाणपत्रा रद्द करण्याची कायकवाही चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ३१ (23)
तनम्न दध
ु ना प्रिल्प सेलू (जज. परभणी) या प्रिल्पाच्या िामाचा प्रितीबाबत
(३२)

१४४६४ (०८-०४-२०१५).

िझवा) :

श्री. ववजय भाांबझे (जजांतूर), श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ननम्न दध
ु ना प्रकल्हप सेलू जि.परभणी या प्रकल्हपाच्या कामाची प्रगती व प्रकल्हपाची
सदयजस्थती काय आहे ,

(२) तसेच, या प्रकल्हपाच्या कामास केव्हा सुरुवात करण्यात आली व त्यावर आतापयंत ककती
खचक करण्यात आला आहे ,

(३) तसेच, या प्रकल्हपाचे काम मींद गतीने सुरु असून त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :(१) ननम्न दध
ु ना प्रकल्हपाच्या धरणाचे मख्
ु य काम
भौनतकष्ष्या पूणक झालेले आहे . तसेच ६९ कक.मी. लाींबीच्या डाव्या कालव्याचे काम

ववतरीकासह ८०% पूणक झाले असून उिवा कालवा (४८ कक.मी. लाींबी) अींशत: (५०%) पूणक
झाला आहे . ववतरण व्यवस्था ६०% पण
ू क झाली असन
ू उवकरीत काम प्रगतीपथावर आहे त.

(२) या प्रकल्हपाचे काम सन १९९४-९५ मये सुरु झाले असन
ू , माचक २०१५ पयंत या प्रकल्हपावर
रु.१३७४.७१ को्ी इतका खचक झाला आहे.

(३) प्रकल्हपाचे काम मींदगतीने सुरु नाही. भूसींपदनातील अडचणीींचे ननराकरण व ननधीच्या
उपलब्धतेनस
ु ार हा प्रकल्हप पण
ू क करण्यात येत आहे .

___________
सातारा जजल््यासाा ी मनरे िा योजनेबाबत
(३३)

१४४७५ (०८-०४-२०१५).

िझवा) :

श्री. ददपि चव्हाण (फलटण), श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जिल्ह्यासाठी मनरे गा योिनेसाठी सन २०१४ मये २० को्ी ७४ लाख रुपयाींचा
ननधी समळाला असताींना सदर ननधीतील १४ को्ी ८५ लाख खचक करण्यात आल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१४ च्या शेव्च्या सप्ताहात उनडकीस आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, उर्कत प्रकरणी शासनामाफकत चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तद नस
ु ार योिनेचा ननधी पण
ू क िमतेने खचक
न करणा-या अधधका-यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) अदयाप कोणतीच कारवाई केली नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (११-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिना ही मागणी प्रवण योिना आहे . या
योिनेमये मागणीनुसार मिुराींना कामे ठदली िातात. सन २०१४-१५ करीता सातारा
जिल्ह्यासाठी

७.२३

लि

मनषु यठदन

इतके

लेबर

बिे्

दे ण्या

आले

होते.

ननसमकत

मनुषयठदनाच्या अनुर्ींगाने सन २०१४-१५ मये सातारा जिल्ह्याचा योिनेवर रु.२१.५७ को्ी
इतका खचक झाला आहे .

वव.स. ३१ (24)
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

नासशि जजल््यातील नाांदिाांव, मालेिाांव व येवला या तालक्
ु यातील शेतिऱयाांच्या िृषी वीज
पांपाांना ववज ववतरण िांपनीिडून ववद्युत पुरवा ा िरण्यात आलेला नसल्याबाबत

(३४)

१४४७८ (०७-०४-२०१५).

श्री. पांिज भज
ु बझ (नाांदिाव), श्री. रमेश िदम (मोहोझ),

श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िझवा) :
काय :-

सन्माननीय ऊजाक मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नासशक जिल्ह्यातील नाींदगाींव, मालेगाींव व येवला या तालुर्कयातील शेकडो शेतकऱ्याींनी सन
२०१० पासुन कृर्ी ववि पींपासाठी ववि िोडण्या समळणेसाठी अनामत रर्ककम भरूनही

आितागायत शेतकऱ्याींच्या कृर्ी वीि पींपाींना ववि ववतरण कींपनीकडून ववदयुत पुरवठा
करण्यात आलेला नाही हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतकऱ्याींच्या कृर्ी ववि पींपाींना ववि िोडण्या दे ण्यात न येण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) उपरोर्कत तालुर्कयातील शेतकऱ्याींच्या कृर्ी ववि पींपाना ववि िोडण्या दे णेबाबत शासनाने
कोणती कायकवाही केलेली आहे वा करीत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुझे (२९-०५-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे . ठदनाींक ३१.३.२०१५ अखेर पैसे
भरुन प्रलींबबत असलेल्हया कृवर्पींप वीि िोडण्या खालीलप्रमाणे दे ण्यात आल्हया आहे त :१) मालेगाींव तालक
ु ा - १७१५,
२) नाींदगाींव तालुका - २५८२,
३) येवला तालक
ु ा - ३६५१

(२) मालेगाींव तालर्क
क कृर्ी पींप वीि िोडणीर दे ण्याकरीता एकूण
ु यामये मालेगाींव ववभागातींगत

६ ननववदा एस.पी.ए. योिनेतींगत
क मींडळ कायाकलयातफे िानेवारी २०१४ मये काढण्यात आल्हया
होत्या. त्यापैकी दाभाडी उपववभागाची एक ननववदा मींिूर करण्यात आली असन
दाभाडी
ू

उपववभागात प्रलींबबत कृर्ीपींप वीि िोडणीपैकी एकूण ११० िोडण्याचे काम पूण्र झाले असन
ू

उवकररत कृर्ीपींप वीि िोडणीचे काम प्रगतीपथावर आहे . तसेच उवकररत पाच ननववदा मींिरु ीची
कायकवाही सुरु आहे .

तसेच नाींदगाव व येवला तालुर्कयामये डडसेंबर-२०१४ अखेरच्या कृर्ी पींपाना वीि िोउणी

दे ण्याचे काम हे पायाभूत आराखडा-२ या योिनेंतगकत दे ण्यात आलेले आहे . सदरचे काम हे

इ.एम.सी. िेव्ही श्रीननवास इलेर्करीर्कलस याींना दे ण्यात आले असून आतापयंत नाींदगाव

तालर्क
ु यातमये एकूण ११२ व येवला तालर्क
ु यामये एकूण १२ कृर्ीपींपाना वीि िोडण्या दे ण्यात
आल्हया आहे त.

(३) उपरोर्कत तालुर्कयामये कृर्ी ववि पींपाना िोडण्या दे ण्याचे काम ज्येषठता यादीप्रमाणे सुरु
आहे .

___________

वव.स. ३१ (25)
नासशि जजल््यातील मालेिाव पाटबांधारे ववभाि, मालेिाव या ववभािाअांतिकत
असलेल्या नाांदिाव तालुक्यातील नाग्या साक्या पाटबांधारे प्रिल्पाच्या
(३५)

िालव्याची अनेि वषाकपासून दरु
ु स्तीबाबत

१४४८० (०८-०४-२०१५).

श्री. पांिज भज
ु बझ (नाांदिाव), श्री. रमेश िदम (मोहोझ),

श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िझवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नासशक जिल्ह्यातील मालेगाव पा्बींधारे ववभाग, मालेगाव या ववभागाअींतगकत असलेल्हया
नाींदगाींव तालर्क
ु यातील नाग्या सार्कया पा्बींधारे प्रकल्हपाच्या कालव्याींची अनेक वर्ाकपासन
ू

दरु
ु स्ती न झाल्हयामळ
ु े कालवे ठठकठठकाणी फु्लेले असुन नादरु
ु स्त अवस्थेत आहे त त्यामुळे
मााेठया प्रमाणात पाण्याची गळती होवुन पाण्याचा अपव्यय होतो हे खरे आहे काय ?
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केलेली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आलेले आहे ?

(४) तसेच, नाग्या सार्कया पा्बींधारे प्रकल्हपाच्या कालव्याींची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने
कोणती कायकवाही केलेली आहे वा करीत आहे ?

(५) अदयाप कायकवाही केली नसल्हयास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) हे अींशतः खरे आहे .
दे खभाल दरु
ु स्ती अभावी कालवा फु्लेला नाही. परीं तू कालव्याची खोदाई मरु
ु म भस्
ू तरातन
ू िात
असल्हयाने काही प्रमाणात गळती होते. तसेच साकोरे गावािवळील उिव्या कालव्यावरील चारी
ि.१ वरील सा.ि.७२० मी. ते २१०० मी लाींबीतील कालवा हा उीं च ्रावातून (५ ते ६ मी.) िात
असल्हयाने काही प्रमाणात गळती होते.

(४) नागासार्कया उिव्या कालव्यावरील चारी ि.१ वरील सा.ि.७२० मी. ते २१०० मी. लाींबीतील
भरावा भागातील कामाचे अींदािपत्रक िेत्रीय स्तरावर तयार करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
इितपरु ी शहरातील जजल्हा पारषदे च्या शासिीय ववश्रामिह
ृ ाचे व खालची पेा  येथील
(३६)

धमकशाझे च्या इमारतीचे तनिृष्ट्ट दजाकचे िाम िरण्यात आल्याबाबत.

१४४८५ (०८-०४-२०१५).

श्री. पांिज भज
ु बझ (नाांदिाव), श्री. रमेश िदम (मोहोझ),

श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िझवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नासशक जिल्ह्यातील इगतपुरी पींचायत ससमती अींतगकत पींचायत ससमतीच्या नववन

इमारतीचे, इगतपुरी शहरातील जिल्हहा पररर्दे च्या शासकीय ववश्रामगह
ृ ाचे व खालची पेठ येथील
धमकशाळे च्या इमारतीचे ननकृष् दिाकचे काम करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने उपरोर्कत कामाींची सखोल चौकशी केलेली आहे काय,
चौकशीत काय आढळून आलेले आहे ,

(३) चौकशीनस
ु ार सींबींधधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आलेली आहे वा येत आहे ?

वव.स. ३१ (26)
श्रीमती पांिजा मुांडे (१८-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
तुटीच्या उध्वक िोदावरी खो-यात पाणी साा ा वाढववण्यासाा ी पजश्चम
वादहनीचे पाणी पुवि
े डे वझववण्यासांदभाकत

(३७)

१४५०० (०८-०४-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

(िोपरिाव) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) त्
ु ीच्या उवक गोदावरी खो-यात पाणीसाठा वाढववण्यासाठी पजश्चम वाठहनीचे पाणी पव
ु ेकडे
वळववण्यासींदभाकत शासनस्तरावर काही उपाययोिना करणार आहे काय ?
(२) असल्हयास त्याबाबतीतील कायकवाहीचे स्वरुप काय आहे ?
(३) तसेच,याबाबतीतील कायकवाही शासन कधी करणार आहे ?
श्री. धिरीष महाजन (०३-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) पजश्चम वाठहनी नदयाींचे अरबी समुद्रात वाहून िाणारे अनतररर्कत पण गोदावरी
खो-यात वळववण्यासाठीच्या १७ प्रवाही वळण योिनाींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली.
असून ६ प्रवाही वळण योिनेची कामे भौनतकष्ष्या पूणक झालेली आहे उवकररत ११ प्रवाही
वळण योिनेंची कामे ववववध ्प्प्यावर प्रगतीपथावर आहे त.

दरणगींगा (एकदरे ) ते गोदावरी खोरे नदी प्रकल्हपाचे (५.०५ अनफू)

सववस्तर प्रकल्हप

अहवाल तयार करण्याबाबत ठद.१२ माचक, २०१५ रोिीच्या पत्रान्वये राषरीय िलववकास
असभकरण याींना ववनींती करण्यात आली आहे.

___________
सशडीिारता तनझवांडे धरणातुन पाईपलाईनने पाणीपुरवा ा िरण्यासांदभाकत
(३८)

१४५०१ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

(िोपरिाव) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सशडीकररता ननळवींडे धरणातुन पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करणार असल्हयाचे खरे आहे
काय ?

(२) असल्हयास, कोपरगाींव शहरासाठी पाणीपुरवठा होणेकामी सदरची पाईपलाईन कोपरगाींव
पयंत वाढववणार आहे काय ?

(३) तसेच, कोपरगाींव शहर व पररसराला पाणी पुरवठा करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने काय
कायकवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे .

(४) अदयाप याबाबतीतील काहीच कायकवाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय ?

वव.स. ३१ (27)
श्री. धिरीष महाजन (०४-०६-२०१५) :(१) होय, प्रस्ताववत आहे .
(२) व (३) महाराषर जिवन प्राधधकरण, अहमदनगर याींचम
े ाफकत सवेिणाचे काम हाती
नेण्याबाबतच्या सच
ू ना शासनाने ठदल्हया आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पालखेड डाव्या िालव्याांतिकत िोपरिाांव तालुक्यातील िावाांना
टे ल भािापयंत पाणी समझत नसल्याबाबत

(३९)

१४५०२ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

(िोपरिाव) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पालखेड डाव्या कालव्याींतगकत कोपरगाींव तालुर्कयातील गावाींना ्े ल भागापयंत पाणी समळत
नाही, हे खरे आहे काय ?

(२) असल्हयास, पालखेड डाव्या कालव्याींतगकत कोपरगाींव तालुर्कयातील ्े ल भागापयंत पाणी
उपलब्ध करण्याबाबतची भुसमका काय आहे ?

(३) तसेच, कोपरगाींव तालर्क
ु यातील गावाींना ्े ल भागापयंत पाणीपरु वठा होण्याच्या ष्ष्ीने
शासनाने काय कायकवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?

(४) अदयाप काहीच कायकवाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
पालखेड डावा कालवा हा कक.मी. ११० (ववतररका ि.४५) पयंतच आठमाही कालवा
आहे . कक.मी११० ते १२८.५ पयंत खरीप कालवा आहे . खरीप कालव्यात पावसा्यात धरण
overflow झाले तरच पाणी सोडण्यात येत.े
कोपरगाींव तालुर्कयातील ववतररका ि.३६ व ४५ वरील सहकारी पाणी वापर सींस्थाींना

पाणी परु वठा केला िातो, पालखेड डावा कालवा ववतररका ि.४६ ते ५२ हा खरीप कालव आहे .
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) मींिूर प्रकल्हप अहवालातील ननयोिनाप्रमाणे कायकवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
तनझवांडे धरणाच्या िालव्याांच्या िामाांच्या तनधीबाबत.
(४०)

१४५०३ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

(िोपरिाव) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ननळवींडे धरणाच्या कालव्याींच्या कामासाठी ननधी उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय ?
(२) असल्हयास, शासन या कामासाठी कधी व ककती ननधी उपलब्ध करुन दे णार आहे .
(३) तसेच, याबाबतीतील शासनाने केलेल्हया कायकवाहीची सदजस्थती काय आहे ?

वव.स. ३१ (28)
श्री. धिरीष महाजन (२२-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) सदर २०१५-२०१६ कररता ननळवींडे कालव्याींच्या कामासाठी रु.३३.०० को्ी इतके अनुदान
मींिूर आहे.

(३) ननधी उपलब्धतेनस
ु ार कामे चालु आहेत.
___________

(४१)

िोदावरी िालव्याांच्या दरु
ु स्तीसाा ी तनधी उपलध िरणेबाबत

१४५०५ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती स्नेहलता िोल्हे

(िोपरिाव) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गोदावरी डावा व उिवा कालव्याींची दरु ावस्था झालेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) खरे असल्हयास, कालवे दरु
ु स्ती कररता शासनस्तरावर ननधी उपलब्ध करणेबाबत काय
उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) कायकवाही करण्याबाबत शासन प्रस्ताववत नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :(१) हे अींशतः खरे आहे .
गोदावरील कालव्याची कामे सन १९११ ते १९६१ या कालावधीत पुणक झालेली आहे त. सदरील

बाींधकामाींना

१००

वर्े

पूणक

झाली

असून

त्याींचे

उपयुर्कत

आयुषय

सींपलेले

असल्हयाने

कालव्याींवरील मातीकाम व सवक ३६४ बाींधकामाींचे मिबुतीकरण/पुनबांधणी करणे आवश्यक
आहे .

(२) सन १९८६ ते २०१३ पयंत गोदावरील कालवे नुतनीकरणाच्या २८५६ सनमी मातीकाम व

७४ बाींधकामाींच्या मिबुतीकरणावर व नव्याने बाींधकामाच्या ४७ कामाींच्या प्रस्तावास ठदनाींक
०६.०८.२०१२ रोिी रु.७५८२.३१ लि करीता प्रशासकीय मान्याता प्रदान करण्यात आली आहे .
सदर कामाींची ननववदा प्रकिया प्रगतीपथावर असन
ू सन २०१३-१४ साठी रु.१२०५.००५ लि, सन

२०१४-१५ साठी रु.१०५०.०० लि व सन २०१५-१६ साठी १४००.०० रु. लिची तरतूद करण्यात
आलेली आहे. तसेच सदरच्या कामाींसाठी सपुणक ननधी उपलबध होणेच्या ष्ष्ीने नाबाडक-२०
अींतगकत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यात आधार िाडकच्या मादहतीचे योग्य प्रिारे जतन होत नसल्याबाबत
(४२)

१४५११ (०७-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर), श्री. सुधािर दे शमख
ु (नािपूर

पजश्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपडे (नािपरू पव
ू )क , श्री. वविास िांु भारे (नािपरू मध्य),
िोहझे (नािपूर दक्षिण), डॉ. आसशष दे शमुख (िाटोल) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री. सध
ु ािर

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) राज्यात आधार काडकच्या मायमातून बायोमेरीक स्वरुपात माठहती साठवली िाते सदर
माठहतीचे योग्य प्रकारे ितन होत नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. ३१ (29)

(२) असल्हयास, नोंदणीदाराींना नोंदणी केल्हयानींतरचे आधार काडक दोन ते तीन वर्ाकने समळते
ककीं वा माठहतीची योग्य काळिी न नेतल्हयाने नोंदणीच रद्द होत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५
च्या दरम्यान ननदशकनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, यावर शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१५) : (१) बायोमेठरक माठहती केंद्र शासनाच्या भारतीय
ववसशषठ ओळख प्राधधकरणामाफकत (UIDAI)

ितन करण्यात येत.े

(२), (३) व (४) आधार नोंदणीबाबतचा डे्ा व आधार काडक वा्पाचे काम (UIDAI) व्दारे केले
िाते. नागररकाींना अधधक सुववधा दे ण्यासाठी कायमस्वरुपी नोंदणी केंद्र (PEC) स्थापन
करण्यात आले आहे .

___________
डोंिरधाव मोहाडी (जज.भांडारा) येथे िृषी ववभािाची पडीत शेतजमीन असल्याची व त्या
जसमनीवर शासिीय िृवष महाववद्यालय स्थापनेची िेलेली मािणी

(४३)

१४५१३ (०८-०४-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डोंगरनाव मोहाडी, (जि.भींडारा)

सन्माननीय िृषी मांत्री

येथे कृर्ी ववभागाची पडीत शेतिमीन असल्हयाची व त्या

िसमनीवर शासकीय कृवर् महाववदयालय स्थापनेची मागणी कृवर्मींत्री महाराषर राज्य याींना
ठदनाींक ९ डडसेंबर, २०१४
आहे काय,

रोिी वा त्यासुमारास लोकप्रनतननधी (तम
ु सर) याींनी केली, हे खरे

(२) असल्हयास, भींडारा जिल्ह्यात कृर्ी महववदयालय स्थापनेची योिना आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, यासींबींधी कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२), (३) व (४) राज्यात नवीन कृर्ी महाववदयालय स्थापनेच्या अनर्
ु ींगाने कृवर् सशिणाचा

बह
ृ त आराखडा तयार करण्याचे काम महाराषर कृवर् सशिण व सींशोधन पररर्द, पुणे याींचे

स्तरावर सुरू आहे . सदरचा आराखडा शासनास प्राप्त झाल्हयानींतर याबाबत पुढील कायकवाही
करता येऊ शकेल.

___________

वव.स. ३१ (30)
बावनथडीच्या लाभिेत्रात भांडारा जजल््यातील मोहाडी, तुमसर तालक्
ु यातील
१७००० हे क्टर जमीन लाभ िेत्रात िेलेल्या जमीनीच्या
शेति-याांना
(४४)

१४५१५ (०८-०४-२०१५).

मोबदला न समझाल्याबाबत

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बावनथडीच्या लाभिेत्रात भींडारा जिल्ह्यातील मोहाडी, तुमसर तालुर्कयातील १७००० हे र्क्र

िमीन लाभ िेत्रात असल्हयाची िानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, कालव्यात गेलेल्हया िमीनीच्या शेतक-याींना मोबदला न समळाल्हयाने कालव्याची
कामे अपुणक आहे त हे ही खरे आहे काय,

(३) त्यामुळे, िमीनीला लाभ समळत नाही हे ही खरे आहे काय,

(४) उर्कत िसमनीला लाभ समळण्याववर्यी व शेतक-याींना मोबदला दे ण्याववर्यी शासनाने या
सींबींधी कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. धिरीष महाजन (०२-०६-२०१४) :(१) होय. बानवथडी प्रकल्हपाचे मींिूर प्रकल्हप अहवालानुसार
भींडारा जिल्ह्यातील तम
ु सर, मोहाडी व भींडारा तालुर्कयातील एकूण १७५३७ हे र्क्र िेत्र
लाभिेत्रात येते.
(२)

अींशत: खरे आहे. मुख्य कालवा व शाखा कालव्याचे कामे पण
ु क झाली आहे त. ववतरीका व

लनु कालव्याींची कामे ९० ्र्कके लाींबीत पूणक आहे त. कालव्यासाठी लागणाऱ्या िसमनीपैकी ८१
्र्कके िसमनीचे सींपादन झाले आहे . उवकररत भूसींपादन प्रकरणे प्रगतीत आहे त. भ-ू सींपादन
तसेच रे ल्हवे रोड िमससींग बाींधाकामाअभवी सदया ५१६६ हे र्क्र िेत्र लाभापासून वींधचत आहे त.

(३) आवश्यक िसमनीचे भूसींपादन व उवकररत कामे पूणक करून उवकररत िेत्रास ससींचनाचा लाभ
दे ण्याचे ननयोिन करून त्यानुसार कामे प्रगतीत आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
सशवाजीनिर, पुणे येथे िौटुांिबि न्यायालयाच्या इमारतीचे िाम
मांदितीने सुरु असल्याबाबत

(४५)

१४५१७ (१३-०६-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाझ (पवकती), श्री. जिदीश मुझीि (वडिाव

शेरी), श्री. योिेश दटझे िर (हडपसर), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

वव.स. ३१ (31)

(१) सशवािीनगर, पुणे येथील कौ्ुींबबक न्यायालयाच्या

इमारतीचे काम मींदगतीने सुरु असून,

कौ्ुींबबक न्यायालयाला २६ वर्े पूणक होऊन दे खील न्यायालय स्वतःच्या िागेत िाऊ शकले
नसल्हयाने पिकार आणण वककलाींकडून मोठया प्रमाणावर नारािी व्यर्कत झाल्हयाची बाब माहे
फेब्रुवारी, २०१५ च्या पठहल्हया आठवयायात ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१३-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) सशवािीनगर, पण
ु े येथील कौ्ुींबबक न्यायालयाच्या इमारतीच्या बाींधकामामये नकाशे व
सींकल्हपधचत्र यामधील मो्या बदलामुळे व काही अपररहायक करणाींमळ
ु े ववलींब झालेला आहे . माहे

माचकख्, २०१५ अखेरपयंत या इमारतीचे मुख्य बाींधकाम पूणक झालेले आहे . या नीवन िागत

कौ्ीं बबक न्यायलय स्थलाींतरीत करण्याकरीता फननकचर व इतर सींकीणक बाबीींची आवश्यकता
आहे . सदर इमारतीच्या बाींधकामचा रु.१६.६८ को्ी इतर्कया अींदाजित खचाकचा सध
ु ाररत
प्रशसकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला असून, तो ताींबत्रक तपासणी व
छाननीसाठी सावकिननक बाींधकाम ववभागाकडे सादर करण्यात आलेला आहे .

सदर इमारतीचे

बाींधकाम त्वरे ने पूणक करण्याबाबत आवश्यक ती कायकवाही शासनाकडून करण्यात येत आहे .
___________

िेंद्र शासनाच्या स्माटक ससटी योजनेत पुणे शहराचा समावेश व्हावा यासाा ी
शासनाच्यावतीने ववशेष अधधिारी नेमण्याबाबत

(४६)

१४५१९ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाझ (पवकती), श्री. जिदीश मुझीि (वडिाव

शेरी), श्री. योिेश दटझे िर (हडपसर), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

केंद्र

शासनाच्या

स्मा्क

सस्ी

योिनेत

पुणे

शहराचा

समावेश

सन्माननीय

व्हावा

यासाठी

शासनाच्यावतीने ववशेर् अधधकारी नेमण्याच्या ननणकय शासनाने नेतला असल्हयाची बाब माहे
फेब्रुवारीच्या पठहल्हया आठवयायात ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) स्मा्क सस्ीच्या ननकर्ात पण
ु े शहर पात्र ठरावे यासाठी शासनाच्या वतीने सकारात्मक
पावल उचलली िात आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) स्मा्क सस्ी योिनेबाबत मागकदशकक सच
ू ना अदयाप केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्हया
नाहीत.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुण्यातील शासिीय असभयाांित्रिी महाववद्यालयातील (सीपईपी) ५४ प्राध्यापिाांच्या
(४७)

तनयुक्त्या शासनाने अपात्र ा रववल्याबाबत

१४५२७ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाझ (पवकती), श्री. जिदीश मुझीि (वडिाव

शेरी), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री. योिेश दटझे िर (हडपसर) :

सन्माननीय

उच्च व तांत्र सशिण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुण्यातील शासकीय असभयाींबत्रकी महाववदयालयातील (सीओईपी)

५४ प्रायापकाींच्या

ननयर्क
ु त्या राज्य शासनाने अपात्र ठरववल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या शेव्च्या आठवयायात
वा त्या दरम्यान ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे .
(२)

असभयाींबत्रकी

महाववदयालय

रािपबत्रत

अयापक/अधधकारी

सींन

याींनी

अननयसमत

वपनयुर्कत्याींच्या अनुर्ींगाने मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल केलेल्हया रर् याधचका िमाींक

४०४६/२०१२ मये मा.उच्च न्यायालयाने ठदनाींक २७.११.२०१४ रोिी ठदलेल्हया आदे शाच्या
अनर्
ु ींगाने कायकवाही करण्यासाठी सींचालनालय स्तरावर सहसींचालक (आस्थापना) याींच्या

अयितेखाली ससमती नेमण्यात आली होती. सदर ससमतीच्या अहवाल व त्याअनुर्ींगाने

सींचालक, तींत्रसशिण सींचालकनायल याींनी शासनास सादर केलेल्हया अहवालास अनुसरुन ५४
उमेदवाराींच्या ननयुर्कत्या अपात्र ठरववण्यात आलेल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील आददवासीांचा अभ्यास आ ण सांशोधन िरण्याबाबत
(४८)

१४५२८ (१०-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाझ (पवकती), श्री. जिदीश मुझीि (वडिाव

शेरी), श्री. योिेश दटझे िर (हडपसर), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील आठदवासीींचा अ्यास आणण सींशोधन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्हया
आठदवासी सींशोधन सींस्थेला पन्नास वर्े झाली तरी अदयाप आठदवासी लोककलाींचा सुदा
पुरेसा अ्यास आणण ितन केले नसल्हयाची बाब फेब्रुवारी २०१५ च्या दस
ु -या आठवडयात
ननदशकनास आली हे खरे आहे काय ?

वव.स. ३१ (33)
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२६-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पुणे शहराच्या मेरो रे ल्वे प्रिल्पाच्या मांजूरीसाा ी स्पेशल पपकज व्हे ईिल िांपनीबाबत
(४९)

१४५३६ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाझ (पवकती), श्री. जिदीश मुझीि (वडिाव

शेरी), श्री. योिेश दटझे िर (हडपसर), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे शहराच्या मेरो रे ल्हवे प्रकल्हपाच्या मींिूरीसाठी आवश्यक असणारी स्पेशल पपकि व्हे ईकल
कींपनी पुणे महानगरपासलकेने स्थापन केली नाही ही बाब माहे फेब्रुवारी, २०१५ च्या पठहल्हया
आठवडयात ननदशकनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) पुणे महानगर मेरो रे ल्हवे प्रकल्हपाच्या अींमलबिावणीसाठी स्थापन करावयाच्या पुणे
महानगर मेरो रे ल कााॅपोरे शन या स्पेशल पपकि व्हे ईकल कींपनीचे मेमोरन्डम फफ
असोससएशन व आठ्क कल फफ असोससएशन ठदनाींक २८ एवप्रल, २०१५ रोिी केंद्रशासनास
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले आहे त.
___________
मराा ी भाषेला असभजात दजाक दे ण्याच्या राज्य सरिारच्या प्रस्तावाची सादहत्य
अिादमीच्या भावषि ससमतीने िेंद्र शासनाला िेलेली सशफारस

(५०)

१४५५२ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती माधरु ी समसाझ (पवकती), श्री. जिदीश मझ
ु ीि (वडिाव

शेरी), श्री. योिेश दटझे िर (हडपसर), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

मराा ी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मराठी

भार्ेला

असभिात

दिाक

दे ण्याच्या

राज्य

सरकारच्या

प्रस्तावाची

साठहत्य

अकादमीच्या भावर्क ससमतीने केंद्र शासनाला सशफारस केल्हयाचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ च्या
दस
ु ऱ्या आठवयायात वा त्यासुमारास ननदशकनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने कोणती कायकवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ३१ (34)

श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) मराठी भार्ेला असभिात भार्ेचा दिाक दे ण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सींस्कृती

मींत्रालयाकडे

पाठववलेल्हया राज्य शासनाच्या प्रस्तावाच्या अनर्
ु ींगाने साठहत्य अकादमी, नवी ठदल्हली याींनी
त्याींच्या सशफारसी सींस्कृती मींत्रालयाला कळववलेल्हया आहे त. या प्रस्तावाबाबत लवकरात लवकर
ननणकय नेण्यासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे पाठपूरावा सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िझसे

मांब
ु ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मयवती मुद्रणालय, मुींबई.

