अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौतीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धळ
ु े महापालििेमार्फत िख प्रिाशासाठी ३५ चौिाांमध्ये महाे े २४ हायमास्ट ससवव्यासासत

(१)

५८२३ (०७-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

धुळे

महापाललकेमार्फत

लख्ख

प्रकाशासाठी

३५

चौकाींमध्ये

सन्माननीय मुख्यमांत्री

महाग े

२४

हायमास््

बसविण्यात ेले ूसन याच्यासाठी विचेचा खचफ ू ीच को्ीच्या ारात चात ूसन
दे खभालीचा िावषफक खचफ ६५ लाखाींिर चात ेहे , ही िीच बील भरणे पाललकेला ू चणीचे ि
खचीक ठरत ूसन िीच बचतीच्या ष्ष्ीने

ल ड

ी वदयाींचा प्रस्ताि धळ खात प लेला

ूसल्याचे माहे चानेिारी, २०१५ दरम्यान ेढळन ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, िीच बचतीच्या ष्ष्ीने महिपणफ ूसा

लईडई ी वदयाचा प्रस्ताि मींचर

करणार ेहे काय,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (३०-०६-२०१५) :(१) ि (२) धळ
ु े महानगरपाललका क्षेत्रात
पथवदिे ेहे तई या पथवदयाींपैकी १६ लम्र उीं चीचे ५० हायमास्् ेहे तई

कण १२८४०

कत्रत्रत पथवदयाींचे

विचबील खचाफपक
ै ी ननिळ हायस्मा् पथवदयाींचे विचत्रबल िावषफक खचफ सुमारे २२ई२५ लक्ष
ेहे ई धुळे क्षेत्रातील

कत्रत्रत सींपणफ दै नींवदन दे खभाल दरु
ु स्तीचा खचफ ६५ लक्ष िावषफक ेहे ई

धुळे महानगरपाललका ेर्थफक उपन्न ि खचफ याबाबत सद्यस्स्थतीत ताळमेळ नसल्याने,
मागील ३ ते ४ मवहन्यापासन शहरातील

कत्रत्रत पथवदयाींचे त्रबल भरणे प्रलींबीत ेहे ई

सन २०१३ मध्ये महानगरपाललका स्थायी सलमतीक न धुळे शहरात बीईओई्ीई तिािर

लड ी पथवदिे बसविण्यासाठी मींचरी दे ण्यात ेली ेहे ई तथावप ूशा स्िरुपाच्या प्रस्तािाच्या
ूनुषींगाने ताींत्रत्रक बाबी, ेर्थफक बाबी ि बचतीबाबत तपासणी महानगरपाललकेमार्फत करण्यात
येत ेहेई तसेच,

लड ी पथवदयाींची उपयोर्गता ि ेयुषयमान तपासणीसाठी प्रायोर्गक

तिािर काही नामाींककत

लड ी उपादक कींपनीक न फ्री

(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________

म
े ोस्रे शन ाेण्यात येणार ेहे ई

विईसई ३४ (2)
धुळे जिल्हा रुग्णाियात औषधाांचा तुटव ा असल्यासासत
(२)

५८३० (०६-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय वैद्यिीय

लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे स्चल्हा रुग्णालयात धुळे, नालशक, चळगाि, नींदरु बार ेणण मध्यप्रदे शातील ेलेल्या
रुग्णाींना रुग्णालयात औषधाींचा प्रचीं

तु्ि ा ूसल्याने या रुग्णाींना बाहे रुन महाग ी ि न

परि णारी औषधे विकत ेणािी लागत ेहे ूसे चानेिारी, २०१५ दरम्यान ननदशफनास ेले
ेहे हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास धळ
ु े स्चल्हा रुग्णालयात ेिश्यक औषधाींचा परु े सा परु िठा करण्याच्या ष्ष्ीने
शासन काही उपाययोचना करणार ेहे काय,
(३) ूसल्यास याचा तपलशल काय,
(४) नसल्यास यामागील विलींबाची कारणे काय ?
श्री. ववनोद ताव े (१७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाहीई
(२) प्रश्न उद््ाित नाहीई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
नदीिो
(३)

५८३५ (०८-०४-२०१५).

प्रिल्पासासत

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण), श्री.सुननि राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय ििसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नदीचो

प्रकल्प हा राषरीय प्रकल्प म्हणन चावहर ाालेला ूसन रा्य शासन या

प्रकल्पाचे सींकल्प र्चत्र लिकरच पणफ करणार ेहे , सदर प्रकल्पात महाराषर रा्याला काही
ूनतररक्त पाणी लमळणार नसन केिळ ह्ीतील हक्काचा िा्ाचा लमळणार ूसल्याचे माहे
चानेिारी, २०१५ दरम्यान ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, महाराषर रा्यास या प्रकल्पाद्िारे ूनतररक्त पाणी लमळण्याच्या ष्ष्ीने शासन
काही प्रयन करणार ूसल्यास याचा तपशील काय,
(३) तसेच, या नदीचो

प्रकल्पाद्िारे खान्दे शात ूनतररक्त पाणी लमळणार ेहे काय,

(४) ूसल्यास, याचा तपशील काय ेहे ?
श्री. धेरीष महािन (३०-०६-२०१५) :(१) होय, सिफसाधारणपणे पाणलो् क्षेत्राचे प्रमाणात पाणी
िा्प करण्याचे धोरण ेहेई
राषरीय चलविकास ूलभकरण याींचे मार्फत National Perspective Plan मध्ये ३०
मोठ्या नदीचो

योचनाींचा समािेश ूसन यातील Peninsular Link मध्ये दमणगींगा-वपींचाळ

ेणण पार-तापी-नमफदा या महाराषराशी ननग ीत दोन ेींतररा्य नदी चो
ेहे ई

प्रकल्पाींचा समािेश

विईसई ३४ (3)
दमणगींगा-वपचाींळ नदी चो

योचनेचा सविस्तर प्रकल्प ूहिाल राषरीय चलविकास

ूलभकरण (NWDA) याींच्याक न तयार करण्यात ेलेला ेहे ई तथावप, पार-तापी-नमफदा
नदीचो

प्रकल्पाींचा सविस्तर प्रकल्प ूहिाल राषरीय चलविकास ूलभकरण (NWDA)

याींच्याक न ूद्यावप तयार ाालेला नाहीई
(२) दमणगींगा-वपचाींळ ेणण पार-तापी-नमफदा नदीचो

प्रकल्पाींसदफ भात गुचरात ि महाराषर

यामधील पाणी िा्पाचा कोणताही करार करण्यात ेलेला नाही हा करार करताना रा्याचे
वहत चपले चाडलई

(३) नार, पार, ूींत्रबका, औरीं गा नदीखो-यातील सिफसाधारणपणे २०० मीई उपसा उीं चीच्या
मयाफदेत उपलब्ध होणारे पाणी र्गरणा खोऱ्यात नार-पार-र्गरणा नदी चो

योचनाद्िारे िळविणे

विचाराधीन ेहे ई
(४) नार, पार, औरीं गा, ूींत्रबका या ४ खोऱ्यातील पस्श्चम िावहनी नद्याींचे पाणी पुिक
े े तापी
खोऱ्यात िळविण्यासाठी योचनेचे सविस्तर सिेक्षण ि ून्िेषण सविस्तर प्रकल्प ूहिाल
तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या खचाफस वदनाींक २३.१२.२०१४ रोची प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात
ेली ेहे ई
___________
सांपण
ू फ राज्यात अनस
ु धू चत िातीचे नोिर भरती व अय प्रिारचे
आरक्षण साधारणतः १३ टक्िे ननजश्चत िेल्यासासत

(४)

५८३६ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रा्यात ूनुसर्चत चातीचे नोकर भरती ि ून्य प्रकारचे ेरक्षण साधारणत १३ ्क्के
ननस्श्चत केले गेले ेहे ई परीं तु धळ
ु े स्चल््यासाठी हे प्रमाण ८ ्क्के ननस्श्चत करण्यात ेले
ेहे ई सन १९९७-९८ मध्ये धुळे स्चल््याचे विभाचन होुन धळ
ु े ि नींदरबार ूसे स्चल्हे ााले

ूसन लोकसींख्येच्या प्रमाणात धुळे स्चल््यासाठी ननस्श्चत करण्यात ेलेले उक्त प्रमाण
ून्यायकारक ूसन ते १३ ्क्क्यापयत िाढिािे ूशी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली
ेहे , ूसे माहे चानेिारी, २०१५ मध्ये िा यादरम्यान ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) ूसल्यास, याबाबत शासनाने काय कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे तपशील काय
ेहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (२२-०७-२०१५) :(१) ि (२) ूद्याप सामान्य प्रशासन विभागास ननिेदन
प्राप्त ाालेले नाहीई तथावप याबाबतची िस्तुस्स्थती पुढील प्रमाणे ेहे ई
ेरक्षण ूर्धननयम-२००१ नुसार

ूनुसर्चत चातीसाठी १३ ्क्के ि ूनुसर्चत चमाती

साठी ७ ्क्के ेरक्षण विवहत करण्यात ेले ेहेई

विईसई ३४ (4)
ेवदिासी चमातीची लोकसींख्या ूर्धक ूसलेल्या ेवदिासी बहुल स्चल््याींमध्ये वदनाींक
६ चन, १९७२ च्या शासन ननणफयान्िये ग्-क ि ग्- मधील सरळसेिाींमध्ये िाढीि ेरक्षण
ठे िण्यात ेले ेहेई यानस
ु ार पि
ु ीच्या धळ
ु े स्चल््यासाठी २२ ्क्के ेरक्षण ठे िण्यात ेले
होतेई

महसल ि िन विभागाच्या वदनाींक ३०ई६ई१९९८ च्या ूर्धसचनेन्िये पिीच्या धुळे

स्चल््याचे विभाचन करुन धुळे ि नींदरबार ूसे दोन स्चल्हे ननमाफण करण्यात ेलेले

यानुसार वदनाींक २२ सप््ें बर, १९९९ च्या शासन ननणफयान्िये धळ
ु े स्चल््यासाठी पिी प्रमाणे
ूनस
ु चनत चमातीसाठी २२ ्क्के ेरक्षण विवहत करण्यात ेले ेहे ई ूनस
ु र्चत चमातीसाठी
वदलेले िाढीि ेरक्षण

कण ५२ ्क्के ेरक्षणाच्या मयाफदेत ेहे ई

धुळे स्चल््यात ूनुसर्चत चमातीसाठी विहीत लोकसींख्येच्या प्रमाणात ेरक्षणाच्या

्क्केिारीपेक्षा िाढीि ेरक्षण मींचर केल्यामुळे ूनसचनत चातीचे ेरक्षण कमी करुन ८
्क्के
ेहे ई

िढे करण्यात ेले ेहे ई

सन २०११ च्या चनगणनेनुसार धळ
ु े स्चल््याची
यापैकी

स्चल््यातील

ेवदिासीींची

लोकसींख्यीं

६,४७,३१५

कण लोकसींख्या २०,५०,८६२
िढीेहेई

ेक ि
े ारी

कण लोकसींख्येच्या प्रमाणात ेवदिासी लोकसींख्येचे प्रमाण ३१ई५६ ्क्के

ेहे ई तसेच ूनुसर्चत चातीची लोकसींख्या १ई२७,५१७

लोकसींख्येच्या प्रमाणानस
ु ार ६ई२२ ऐिढी ूसन स्चल््यातील
६ई२२ ्क्के

सदर

िढी ूसन स्चल््यातील

िढी
नुसार
िढे

कण

कण लोकसींख्येच्या प्रमाणानस
ु ार

ि ी ेहे ई मात्र धळ
ु े स्चल््याकररता ूनुसर्चत चाती प्रिगाफस ग्-क ि ग्-

मधील सरळसेिाींमध्ये ८ ्क्के

िढे ेरक्षण ठे िण्यात ेले ेहे ई यािरुन लोकसींख्येचा

प्रमाणानुसार ूनुसर्चत चाती प्रिगाफसाठी दे ण्यात ूलेले ेरक्षण हे पुरेसे ेहे हे स्पष् होते
ही िस्तस्ु स्थती विचारात ाेता ूनस
ु र्चत चातीसाठी विवहत करण्यात ेलेले ८ ्क्के ेरक्षण
ून्यायकारक ेहे ही बाब िस्तुस्स्थतीस धरुन नाहीई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
धुळे तािुक्यातीि ि- वेफ तीर्फक्षेत्रासासत
(५)

५८३८ (०८-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे तालुक्यातील क- िगफ तीथफक्षेत्र म्हणन ाोवषत ाालेल्या नाणे, बेहे , खीं लाय

बुईकाळखे ा, कािठी, दहयाणे, तरिा ,े चापी, विशिनाथ, मुक्ी या दहा तीथफ क्षेत्राींना प्रयेकी

पाच पाच लाखाींचा उपलब्ध करुन दे ण्यात ेलेला ननधी तेथे येणा-या लाखो भाविकाींसाठी
मल
ु भत सवु िधा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी ूपरा ूसन ेणखी ननधीची ेिश्यकता
ूसल्याचे माहे चानेिारी, २०१५ मध्ये िा यादरम्यान ेढळन ेले ेहे हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, शासनाने यासाठी काही भरीि ेर्थफक मदत करण्याचे योचले ेहे काय,
(३) ूसल्यास, याचा तपशील काय ेहे ,
(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास यामागील विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
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श्रीमती पांििा मुां े (३०-०६-२०१५) :(१) (२) ि (३) हे खरे नाहीई

धुळे स्चल्यातील क-िगफ तीथफक्षेत्र म्हणन ाोवषत ाालेल्या नाणे, बेहे , खीं लाय

बईु काळखे ा, कािठी, दहयाणे, तरिा ,े चापी, विश्िनाथ, मक
ु ्ी या दहा तीथफक्षेत्राींना प्रयेकी
रुई५.०० लाखाींचा ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यात ेलेला ेहे ि सदर कामाींचे कायाफरीं भ ेदे श
दे ण्यात ेले ेहे तई
सदर तीथफक्षेत्राींच्या वठकाणी भाविकासाींठी कोणकोणया सुविधा उपलब्ध करुन दे णे

ेिश्यक ेहे ि यासाठी ककती ननधी ेिश्यक ेहे याचा ेढािा ाेुन प्रस्ताि स्चल्हा
ननयोचन सलमतीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येडलई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
राज्यात रािीव ेाांधी िीवनदायी योिनेचा िाभ लमळवन
ू दे ्यासाठी
अनेि रुग्णािय िायफवाही िरीत नसल्यासासत

(६)

५८४० (०८-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय सावफिननि

आरोग्य आणण िुटुांस िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा्यात राचीि गाींधी चीिनदायी योचनेचा र्ायदा सिफ सामान्य चनतेला लमळत नसन
ूनेक रुग्णालय या योचनेचा लाभ लमळिन दे ण्यासाठी कायफिाही करत नसल्याची बाब माहे
चानेिारी, २०१५ मध्ये ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, या योचनेूींतगफत मान्य ाालेल्या ह्स्पी्लला लनलाडन मावहती दे ण्याचे
बींधन ाालण्यासींदभाफत रा्य शासन कायफिाही करणार ेहे काय,
(३) ूसल्यास, या योचनेत पात्र ूसणा-या रुग्णास सींबींधीत ह्स्पी्लने नकार वदल्यास रा्य
शासन यािर कोणती कारिाड करणार ेहे काय,

(४) ूसल्यास, याबाबतचे शासनाचे ननस्श्चत धोरण काय ?
ॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) नाहीई योचनेतींगत
फ समाविष् रुग्णालयाींचे ेतापयत
४,९३,४१५

िढे वप्रलथरााेशन मींचरु करण्यात ेले ूसन
यापैकी ४,८४,०८२
ु

िढ्या

रुग्णाींिर उपचार/शस्त्रकिया करण्यात ेल्या ेहे तई

(२) राचीि गाींधी चीिनदायी ेरोग्य योचनेसींदभाफतील सिफ कायफिाही लनलाडन पध्दतीने
करण्यात येतेई
(३) ि (४) राचीि गाींधी चीिनदायी ेरोग्य योचनेमध्ये समाविष्

खाद्या रुग्णालयाने

उपचार करण्यास नकार वदल्याची तिार प्राप्त ााल्यानींतर रुग्णालयास ्ीपी

मार्फत कारणे

दाखिा नो्ीस बचािण्यात येतईे सदर नो्ीसीला समाधानकारक उतर न लमळाल्यास
रुग्णालयास ननलींत्रबत करण्यात येतेई तरीही रुग्णालयाने रुग्णाींच्या तिारीचे ननराकरण न
केल्यास रुग्णालयाचे ूींगीकरण र् करण्यात येतेई
___________
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ददल्िी मुांसइ डां स्रीयि िॉरर ोर प्रिल्प पाणी व अय ताां्त्रि िारणामुळे
अयत्र स्र्िाांतरीत िर्यात येणार असल्यासासत

(७)

५८४१ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय उद्योे मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे स्चल््यातील पररसर विकास होण्याच्या ष्ष्ीने महिपणफ ूसलेला वदल्ली मुींबड

इीं स्रीयल क्रर ोर प्रकल्प पाणी ि ून्य ताींत्रत्रक कारणामुळे ून्यत्र स्थलाींतरीत करण्यात
येणार ूसल्याचे चानेिारी, २०१५ मध्ये िा यादरम्यान ननदफ शनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) ूसल्यास, या प्रकल्पातील धळ
ु े पररसरातील पाण्याच्या ू चणीिर यशस्िी तो गा शोधन
काढण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने काय कायफिाही केली ेहे िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साइ (२२-०६-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाहीई

वदल्ली-मुींबड इीं स्रीयल क्रर ्र प्रकल्पातींगत
फ धुळे स्चल््यातील औद्योर्गक क्षेत्रासाठी

ननम्न तापी प्रकल्प पा ळसे, ताईूींमळनेर, स्चईचळगाींि या प्रकल्पातन ७०ई३६ दलामी पाण्याचे
ेरक्षण पा्बींधारे विभागाने मींचर केलेले ेहे ई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
धुळे जिल््यातीि अनुदाननत आश्रमशाळा िमफचा-याांना
(८)

र्िीत असिेिे वेतन लमळवून दे ्यासासत

५८४३ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण) :

याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि

(१) धुळे स्चल््यातील ूनुदाननत ेशाळमशाळा कमफचा-याींना याींचे माहे सप््ें बर, २०१४ पासन

थकीत ूसलेले िेतन लमळिन दे ण्यासाठी लशक्षक ि लशक्षकेतर कमफचा-याींनी वदनाींक २२
चानेिारी, २०१५ रोची समाचकल्याण कायाफलयािर मोचाफ नेुन ाीं्ानाद ेींदोलनाबाबतचे
ननिेदन विमुक्त चाती भ्क्या चमाती ूनुदाननत ेशाळमशाळा कमफचारी सींा्नेतर्े सहाययक
ेयुक्त (समाच कल्याण विभाग) याींच्याक े सादर केले ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त ननिेदनािर शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. राििुमार स ोिे (१४-०७-२०१५) :(१) होयई

(२) धुळे स्चल््यातील २३ विचाभच ेशाळमशाळाींमधील कमफचाऱ्याींचे माहे र्ेब्रुिारी, २०१५ पयत

ननयलमत िेतन ूदा केलेले ेहे ि याींचे माचफ, २०१५ पासनचे िेतन ूदा करण्याची कायफिाही
सुरु ेहे ई
(३)

प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
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धुळे येर्े भरती िर्यात आिेल्या ववस्तार अधधिारी याांना ताां्त्रि
खां ानांतर सेवािािावधी पुढे न वाढववल्यासासत

(९)

५८५१ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा्यातील बालकाींना मोर्त ि सक्तीचे लशक्षण ूर्धकाराची ूींमलबचािणी होण्यासाठी
विस्तार ूर्धकारी ि केंर प प्रमख
(ूभावित) ही पदे
ु

भरण्यात ेलेली ूसन शासन

ननणफयानुसार सदर पदे भरताना ११ मवहन्याींच्या कालािधीकरीता ननयुक्ती दे ण्यात येिन

का

वदिसाच्या ताींत्रत्रक खीं ानींतर पन्
ु हा तेिढयाच कालािधीकरीता ननयक्
ु ती दे ण्यात येत,े परीं तु धळ
ु े

स्चल्हयात सदर पदाींिर ननयुक्ती दे ण्यात ेलेल्या ३८ उमेदिाराींना केिळ ६ मवहन्याींकरीता
ननयुक्ती दे ण्यात ेल्याचे माहे

चानेिारी, २०१५ मध्ये िा या दरम्यान ननदशफनास ेले, हे

खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त कमफचाऱ्याींची ननयक्
ु ती कायम पढ
ु े सरु
ु ठे िण्याबाबत शासनाने पढ
ु े कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुां े (१०-०७-२०१५) :(१) होय,

विस्तार ूर्धकारी (लशक्षण) सींिगाफतील ररक्त पदे ूभावितपणे भरण्यात ेलेली नाहीतई केंर प
प्रमुखाची ररक्त पदे ६ मवहन्याकरता ूभावितपणे भरण्यात ेली ेहे तई

(२) ि (३) केंर प प्रमख
ु सींिगाफतील ररक्त पदाकरीता ननयलमत उमेदिार उपलब्श होडपयफत सदर
पदे ूभावितपणे ूकरा-ूकरा मवहन्याकररता भरण्यास शासन पत्र िमाींक पदनन२०१५/

प्रईिई६/ेस्था१०, वदनाींक २१ र्ेब्रि
ु ारी, २०१५ च्या पत्रान्िये रा्यातील सिफ स्चल्हा पररषदाींना
परिानगी वदली ेहे ई

___________

विईसई ३४ (8)
िळेाव-भुसावळ शहरातीि रुग्णािये, पॅर्ॉिॉिी िॅ स जक्िनीि आणण िनरि
प्रॅक्टीस िरणारे

(१०)

ॉक्टर वैद्यिीय िैववि घनिचरा र्ेट रस्त्यावर

किां वा अय दठिाणी टाित असल्यासासतची तक्रार

५८५३ (०६-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय पयाफवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चळगाि-भुसािळ शहरातील सुमारे सा त
े ीनशेपेक्षा ूर्धक रुग्णालये, पॅथ्ल्ची लॅ ब
स्क्लनीक ेणण चनरल प्रॅक््स करणारे

्क््र रुग्णाींिर उपचार केल्यानींतर िैद्यकीय चैविक

ानकचरा थे् रस्यािर ककीं िा ून्य वठकाणी ्ाकत ूसल्याची तिार मन्साड बायोमे ीकल
िेस्् प्रकल्पाच्या सींचालकाींनी वदनाींक १८ चानेिारी, २०१५ रोची िा यादरम्यान केली ेहे , हे
खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, याप्रकरणाची चौकशी केली ेहे काय, चौकशीचे ननषकषफ काय ेहे त ि
यानष
ु ींगाने दोषी यक्तीींिर कोणती कारिाड केली िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीई
(२) प्रश्न उद््ाित नाहीई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
धुळे जिल्हा पररषदे या लशक्षण ववभाेाअांतेफत अांतर जिल्हा सदिीसाठी
एि हिार लशक्षि प्रनतक्षा यादीत असल्यासासत

(११)

५८५६ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.अलमन पटे ि (मुांसादे वी),

श्री. ी.एस.अदहरे (साक्री), अॅ .िे. पा वी (अक्िििुवा), श्रीमती ननमफिा ेाववत (डेतपरू ी) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे स्चल्हा पररषदे च्या लशक्षण विभागाूींतगफत ूींतर स्चल्हा बदलीसाठी

क हचार लशक्षक

प्रनतक्षा यादीत ूसन या कामासाठी नेमलेली सलमती ूद्याप ूहिाल पणफ न करु शकल्याचे
चानेिारी, २०१५ दरम्यान ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, शासनाने ही बदली प्रकिया लिकरात लिकर करण्याच्या ष्स्ष्ने काही पािले
उचलली ेहे काय,
(३) ूसल्यास, याचा तपशील काय ेहे ,
(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास यामागील विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुां े (२०-०६-२०१५) :(१) नाही, धुळे स्चल्हा पररषदे ने ेदे श िईसाप्रवि/ेस्था१/०३/२०१५, वदनाींक ६-१-२०१५ च्या ेदे शान्िये ेींतर स्चल्हा बदलीने प्रस्ताि प ताळणी

कामी तीन कमफचाऱ्याींची सलमती ननयुक्त करण्यात ेली होतीई सींबींर्धत कमफचाऱ्याींनी
ेींतरस्चल्हा बदलीचे सिफ प्रस्तािाींची प ताळणी करुन वदनाींक २१-१-२०१५ ून्िये ूहिाल
सादर केला ेहे ई
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(२), (३) ि (४) ेींतरस्चल्हा बदलीची प्रकिया लिकरात लिकर करण्याच्या ष्ष्ीने नेमलेल्या
सलमतीने प्राप्त प्रस्तािाींची छाननी करुन, त्रु्ीींची पतफता करुन तापुरती प्रारुप यादी प्रलसध्द
केली ि तदनींतर हरकती ि सचना प्राप्त करुन ूींनतम यादी वदनाींक २४
धुळे स्चल्हा पररषदे च्या सींकेतस्थळािर ि धळ
ु े

वप्रल, २०१५ रोची

नेय्ी च्या सींकेतस्थळािर प्रलसध्द करण्यात

ेलीई

पती पनी

कत्रत्रकरण ूींतगफत प्राप्त प्रस्तािामध्ये ्या कमफचाऱ्याींनी पती पनी सेिेत

ूसल्याबाबत सबळ पुरािा सादर करु न शकलेल्या कमफचाऱ्याींना वदनाींक ३०

वप्रल, २०१५

पयत ननयक्
ु तीबाबत ठरािाची प्रत, ननयक्
ु ती ेदे श ि सहा मवहन्याचा िेतनाचा दाखला सादर
करण्याबाबत सर्चत करण्यात ेले होतेई यानुसार वदनाींक ३०

वप्रल, २०१५ पयत पती पनी

कत्रत्रकरण ूींतगफत प्राप्त ाालेले सबळ पुरायानस
ु ार ूींनतम यादीत नमद करण्यात येुन

प्रिगफननहाय, प्राधान्यिमानस
ु ार ेींतरस्चल्हा बदलीची यादी तयार करण्यात ेली ूसन
ेींतरस्चल्हा बदलीची प्रकिया ूींनतम ्प्प्यात ेहे ई

मात्र, मुींबड उच्च न्यायालयात दाखल ाालेल्या ९०२६/२०१४ प्रकरणी माईन्यायार्धकरणाने

वदनाींक ३१ ड सेंबर, २०१४ रोची वदलेल्या न्यायननणफयाच्या ूनुषग
ीं ाने ग्राम विकास ि चल
सींधारण पत्र िई स्चपब ४८१५/(प्रईिई१२२/२०१५)/ेस्था १४, वदई १८ मे, २०१५ नुसार ेपसी
बदली यनतररक्त ेींतरस्चल्हा बदलीची प्रकिया स्थर्गत करण्यात ेली ेहे ई
___________
धुळे येर्ीि हिारखोिी पररसरातीि तररिोद्दीन सद्दोदीन िाझी
याांची एिा तोतया सँि अधधिा-याने र्सवणि
ू िेल्यासासत

(१२)

५८५८ (०८-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धळ
ु े येथील हचारखोली पररसरातील तररको्ीन स्ोदीन कााी याींची

का तोतया बँक

ूर्धका-याने र्सिणक करुन याींच्या बक क खायातन १ लाख २ हचार ४५० रुपयाची रोक
परस्पर

्ी मदारे काढण्यात ेली ेहे याप्रकरणी धळ
ु े पोलीस स््े शनमध्ये र्सिणकीचा

गुन्हा दाखल ााला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, उपरोक्तप्रकरणी चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळन ेले ेणण
गुन्हे गाराींिर कोणती कारिाड केली िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र र् णवीस (०८-०७-२०१५) :(१) बँकचे ूर्धकारी ूसल्याचे खो्े साींगन प्रश्नात नमद
शाळीईकााी ि याींची मल
ु गी याींचे बँक खायाची ि

्ी म का च
फ ी मावहती ाेिन ेरोपीने

१,०२,३५०/- रुपयाची लनलाडन खरे दी करुन र्सिणक केल्याबाबत धुळे शहर पोलीस स््े शन

येथे गुईरईनींई ७/२०१५ भाईदीं ईविई कलम ४२० ि मावहती तींत्रज्ञान ूर्धननयम २००० चे कलम
६६(सी) ून्िये वदई१७/०१/२०१५ रोची ूज्ञात ेरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल ेहे ई
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(२) होय, गुन््याचा तपासात प्रश्नात नमद शाळीईकााी ि याींच्या मुलीच्या याींचे बँक खायातन
कण १,०२,३५०/- रुपयाची लनलाडन खरे दी केलयाचे ननषपन्न ााले ेहेई याबाबत सींबींर्धत

बँकेक े यक्तीश: ि पत्रयिहार केला ूसन कर्याफदी ि याींच्या मल
ु ीच्या खायात

कण

रुई१९,७१४ चमा ााल्याचे ेढळन ेलेई गुन््यातील ेरोपीच्या मोबाडल िमाींकाबाबत शोध
ाेणे सुरु ेहे ई

(३) विलींब ाालेला नाहीई
___________
धुळे जिल््यातीि शेवेे ग्रामपांचातीया वविासासाठी आिेल्या तेराया
ववत्त आयोे व ग्रामननधीतीि अपहारासासत

(१३)

५८६५ (०८-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धुळे स्चल््यातील शेिगे ग्रामपींचातीच्या विकासासाठी ेलेल्या तेराया वित ेयोग ि

ग्रामननधी च्या सम
ु ारे २६ लाख ६३ हचार इतक्या रक्कमेचा ूपहार ाालेला ूसन ूद्याप
ेरोपीींिर कोणयाही प्रकारची कारिाड करण्यात ेलेली नाही ूसे चानेिारी, २०१५ दरम्यान
ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, शासनाच्या सींबींर्धत विभागाने याप्रकरणी काही कारिाड केली ेहे िा करण्यात
येत ेहे काय,
(३) ूसल्यास, याचा तपशील काय ेहे ,
(४) सदर तपशील उपलब्ध नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुां े (२०-०६-२०१५) :(१), (२) ि (३) धुळे स्चल््यातील शेिगे ग्रामपींचायतीच्या

विकासासाठी ेलेल्या तेराया वित ेयोग िग्रामननधीच्या सुमारे २६ लाख ६३ हचार
रकमेचा ूपहार ााल्याबाबत सरपींच शाळीमती सन
ु ींदा बाळ चोरे , ग्राईपींई शेिगे याींनी वदनाींक
२६ई११ई२०१४ रोची केलेल्या तिारीस ूनुसरुन उप मुख्य कायफकारी ूर्धकारी (ग्राईपींई)
स्चईपईधुळे याींनी चौकशी करुन वदनाींक ३०ई१२ई२०१४ ून्िये ूहिाला सदर केला ेहे ई
यानुसार रक्कम रुई३८ई१८ई०८०/- या रकमेचा सींशनयत ूपहारा प्रकरणी सींबींर्धत ग्रामसेिक शाळीई

सई नईभामरे याींना ेदे श वदनाींक ०९ई०१ई२०१५ रोचीच्या ेदे शान्िये ननलींत्रबत करण्यात ेले

ेहे ई तसेच ग्विकास ूर्धकारी, पींचायत सलमती साखरी याींनी शाळीई सई न भामरे पींचायत
सलमती साखरी याींनी शाळीई सई नईभामरे ननलींत्रबत ग्रामसेिक, ग्रामपींचायत, शेिगे याींच्याविरुध्द
र्ौचदारी स्िरुपाचा गुन्हा FIR No १५/२०१५ वदनाींक २५ई०२ई२०१५ ून्िये वपींपळनेर ताईसािी,
स्चईधुळे पोलीस ठाणे येथे नोंदविलेला ेहे ई गुन््याचा तपास सुरु ेहे ई
(४) विलींब ाालेला नाहीई

___________
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(१४)

धुळे येर्ीि महापालििा िमफचाऱयाांना ेेल्या तीन मदहयाचे वेतन न लमळाल्यासासत
५८६६ (३०-०६-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) धुळे येथील महापाललका कमफचाऱ्याींना गेल्या तीन मवहन्याचे िेतन न लमळाल्याने सींतप्त
कमफचाऱ्याींनी वदनाींक १६ चानेिारी, २०१५ रोची ेींदोलन करुन न्याय दे ण्याबाबत मनपा
ेयुक्ताींक े तसेच स्चल्हार्धकारी, धुळे याींच्याक े लेखी ननिेदनाद्िारे करण्यात ेली ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली ेहे काय,
(३) ूसल्यास, चौकशीत काय ेढळन ेले ि पुढे कोणती कायफिाही करण्यात ेली िा येत
ेहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (०७-०४-२०१५) :(१) धुळे महानगरपाललका कमफचारी समन्िय सलमतीने
ूशा प्रकारचे ननिेदन स्चल्हार्धकारी, धुळे याींना वदले ेहेई

(२), (३) ि (४) धुळे महानगरपाललकेची ेर्थफक स्स्थती चाींगली नसल्याने, िेतन दे ण्यास

विलींब ााला ेहे ई तथावप महानगरपाललकेतील ूर्धकारी कमफचा-याींचे र्ेब्रुिारी, २०१५ पयतचे
िेतन ूदा करण्यात ेले ूसन, यापढ
ु ील िेतन ि इतर रकमा महानगरपाललकेच्या ेर्थफक
पररस्स्थतीनुसार दे ण्याचे प्रस्तावित ेहे ई

___________

(१५)

राज्यातीि राखीव पोिीस दिातीि सदल्यास टाळाटाळ िर्यात येत असल्यासासत
५८७२ (०६-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) रा्यातील राखीि पोलीस दलातील कमफचारी १० िषाफची सेिा पणफ ााल्यानींतर स्चल्हा
पोलीस दलात बदलन चाण्यास पात्र ूसतात यासाठी स्चल्हा पोलीस दलात याींच्यासाठी १०
्क्के चागा राखीि ठे िण्यात येतात तरी दे खील सदर कमफचा-याींच्या बदल्या करण्यास
्ाळा्ाळ केली चात ूसल्याचे माहे चानेिारी २०१५ िा या दरम्यान ननदफ शनास ेले ेहे , हे
खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, शासन याबाबत काही धोरणामक ननणफय ाेणार ेहे काय,
(३) ूसल्यास, याचा तपशील काय,
(४) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (३०-०६-२०१५) :(१), (२), (३) ि (४) नाहीई
ूपर पोलीस महासींचालक, रा्य राखीि पोलीस बल, मईराईमुींबड याींचे ूर्धनस्त

ूसलेल्या पोलीस कमफचारी सींिगाफत मोठ्या प्रमाणात ररक्त पदे ेहे तई यामुळे कायदा ि
सुयिस्थेच्या ष्षठीने बींदोबस्तासाठी मागणीनुसार पोलीस कमफचारी पाठविणे ू चणीचे होत
ेहे ई सदरबाब लक्षात ाेुन सींबींधीत कायाफलयाने वदई३.५.२०१४ नस
ु ार सन २०१४ या
िषाफसाठी स्चल्हा बदल्या न करण्याचा ननणफय ाेतलाई

क
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मात्र या विरोधात माईप्रशासकीय न्यायार्धकरण येथे मळ
ूचफ िई४४६/१४ दाखल
ु

करण्यात येुन यािर वदई९.७.२०१४ ून्िये माईन्यायार्धकरणाने काही प्रमाणात बदल्या

करायात ूसे ननदे श वदलेई यासींदभाफत शासनाने उच्च न्यायालयात रर् यार्चका िई
१०४९२/१४ दाखल केलीई माईउच्च न्यायालयाने वदई २३.२.२०१५ रोची

ाालेल्या सुनािणीस,

ूपपर पोलीस महासींचालक, राईराईपोईबल याींना दोन ेठिड्यात बदल्या करण्याचे ननदे श
वदल्याने रा्य राखीि पोलीस बलातील

कण १००६ पोलीस कमफचाऱ्याींची स्चल्हा बदली

करण्यात ेली ेहे ई
___________
धनुर (ता.जि.धळ
ु े ) येर्ीि िाप णे लशवारातीि आददवासी िाभाफथयाांसाठी घरिुि साांध्यासासत
(१६)

५८७६ (०९-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धळ
ु े ग्रामीण) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े स्चल्हयातील धनरु (ताईधळ
ु े ) येथील काप णे लशिारातील सम
ु ारे ११ हे क््र चागेिर

सुमारे १३७ ेवदिासी लाभाफथयाींसाठी ारकुल बाींधण्याचे काम मींचर ाालेले ूसन सदर
चागेिर गािातील काही ग्रामस्थाींनी ूनतिमण केले ूसल्याचे माहे चानेिारी, २०१५ दरम्यान
ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, शासनाने उक्त प्रकरणी काय कायफिाही केली िा करणार ेहे,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुां े (३०-०६-२०१५) :(१) होयई

(२) सदर ग्रामपींचायती ूींतगफत ग्रामस्थाना ूनतिमण काढन ्ाकण्यासाठी िेळोिेळी नो्ीसा
दे ण्यात ेल्या ेहेतई तथावप, नो्ीशाींना हस्तपोहच न वदल्याने याींना रस्चस््र पोस््ाने
नो्ीसा पाठविण्यात ेल्या ेहेतई ग्रामस्थाींनाक न ूनतिमणे काढण्यासाठी प्रनतसाद लमळत
नाहीई

(३) सदरची ूनतिमण ह्विण्यासाठी ग्रामपींचायत काप णे याींनी पोलीस सींरक्षणाची िेळोिेळी
मागणी केली ेहे ई परीं तु ूनतिमणे ह्विण्यासाठी पोलीस सींरक्षण उपलब्ध न ााल्याने विलींब
होत ेहेई तथावप, ूनतिमणे ह्विण्यासाठी प्रयन सुरु ेहे तई
___________
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धुळे जिल््यातीि माेासवेीय मि
ु ामुिीांया वसतीेह
ा ाया िाेेसाठी मायता ददल्यासासत
(१७)

५८७८ (१०-०४-२०१५).

श्री.िुणाि पाटीि (धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय सामाजिि

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) धुळे स्चल्हयातील तकालीन स्चल्हार्धकारी याींनी विशेष समाचकल्याण ूींतगफत सन २००७

पासन मागासिगीय मुलामुलीींच्या िसतीगह
ा ाच्या चागेसाठी मान्यता वदली होती, या चागेिर
ेचतागायत िसतीगह
ा ाचे बाींधकाम सुरु ाालेले नसन याचागेिर बेकायदे शीरररया पोलीस

बल ग् िई ६ ने तींब ठोकन कब्चा केलेला ूसल्याचे माहे चानेिारी, २०१५ मध्ये िा
यादरम्यान ेढळन ेले ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, सदर वठकाणी मुलामुींलीच्या िसतीगह
ा ाच्या बाींधकामासाठी शासनाने काय
कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे

(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. राििुमार स ोिे (१४-०७-२०१५) :(१) होयई

(२) सदर प्रकरण न्यायप्रविष् ूसल्याने िसतीगह
ा ासाठी पयाफयी चागा प्राप्त करण्याची
कायफिाही सरु
ु ेहे ई

(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
चांद्रपरू आणण े धचरोिी या दोन जिल््याांमधीि महाववद्याियात मराठी ववभाे नसल्यासासत
(१८)

५९०३

(०८-०४-२०१५).

श्री.हषफवधफन

सपिाळ

(सि
ु ढाणा),

अॅ .यशोमती

(सोनावणे) (नतवसा), श्री.अब्दि
ु सत्तार (लसल्िो ), श्री.अलमन पटे ि (मुांसादे वी),
िदम (पिूस ि े
े ाव) :
करतील काय :-

ठािूर

ॉ.पतांेराव

सन्माननीय उच व तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) चींर पपर ेणण ग र्चरोली या दोन स्चल््याींमधील महाविद्यालये राषरसींत तक
ु ोची महाराच
नागपर

या

विद्यापीठाच्या

कक्षेत

येत

ूसन

तीन

िषाफनींतरही गों िाना

या

विद्यापीठाक े मराठी विभाग नसल्याचे माहे ड सेंबर, २०१४ मध्ये िा यासुमारास ननदशफनास
ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, याची सिफसाधारण कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववनोद ताव े (१६-०७-२०१५) :(१) हे खरे ेहे ई
(२) ि (३) सन २०१५-२०१६ या िषाफसाठी
सरु
ु ेहे ई

मई ईमराठी विभाग सरु
ु करण्याबाबतची कायफिाही

___________
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मुांसइ ते आजिविी-मुांसइ ही एस.टी.पुहा पूवव
फ त चािू िर्यासासत
(१९)

५९१५ (०४-०४-२०१५).

श्री. ी.एस.अदहरे (साक्री),

ॉ.पतांेराव िदम (पिूस ि े
े ाव),

अॅ .यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री.अलमन पटे ि (मुांसादे वी) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबड ते ेस्चिली-मुींबड (स्चईरनार्गरी, ताईराचापर) ही बाराही मवहने भरगच्च भरलेली
सई्ीईगेली ५० िषे र्ायद्यात ूसताना ूचानक बींद करण्यात ेली ूसल्याचे माहे

चानेिारी, २०१५ रोची िा यासुमारास ननदशफनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, सदरील

सई्ीईबींद करण्याचा हे त काय ेहे ,

(३) मुींबड ते ेस्चिली-मुींबड ही

कायफिाही केली ेहे िा करणार ेहे ,

सई्ीईपुन्हा पिफित चाल करण्याबाबत शासनाने काय

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१५) :(१) ि (२) ेस्चिली-परळ या र्ेरीला ूयल्प भारमान
लमळत ूसल्याने सदर र्ेरी बींद करण्यत ेलेली ेहे ई
(३) ेस्चिली-परळ र्ेरीला कमी भारमान लमळत ूसल्याने र्ेरीच्या मागाफत बदल करुन मे,
२०१४ पासन ेस्चिली-बोरीिली ूशी सुरु केली, परीं तु, या र्ेरीलाही कमी भारमान लमळन
लागल्याने

वप्रल, २००५ पासन र्क्त गदीच्या हीं गामात सदर र्ेरी चालविण्यात येत ेहे ई

तसेच या भागातील महिाचे वठकाण ूसलेल्या ि ेस्चिली पासन २७ ककईमीई ूींतरािर
ूसणाऱ्या पाचल येथन १६.०० िाईची बोरीिली-पाचल ूशी र्ेरी उन्हाळी हीं गामात सरु
ु
करण्यात ेलेली ेहेई

(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
नालशि येर्े अन व औषध प्रशासनाची अत्याधनु नि प्रयोेशाळा
तसेच एर् ीए भवन उभार्याचा शासनाने घेतिेिा ननणफय

(२०)

५९२३ (०६-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा

श्री.छेन

भि
ु सळ (येविा), श्री.हसन मुश्रीर्

(िाेि),

(मुांरा ा िळवा), श्री.पांिि भुिसळ (नाांदेाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय अन आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नालशक येथे ून्न ि औषध प्रशासनाची ूयाधुननक प्रयोगशाळा तसेच

र् ी

भिन

उभारण्याचा वदनाींक १२ सप््ें बर, २०१२ रोची िा यासम
ु ारास शासनाने ननणफय ाेतलेला ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर प्रयोगशाळे साठी स्चल्हा प्रशासनाने मुींगसरे येथील ग् नीं १६६ ही दोन
कर चागा ून्न ि औषध प्रशासन विभागाला हस्ताींतरीत केली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,

(३) ूसल्यास, उक्त प्रयोगशाळे चे काम सुरु करण्यासाठी शासनाने कोणती कायफिाही केली िा
करण्यात येत ेहे ,

(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
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श्री. धेरीश सापट (१७-०६-२०१५) :(१) नाहीई
तथावप, नालशक येथे ून्न चाचणी प्रयोगशाळा स्थावपत करण्याची बाब विचाराधीन
ेहे ई
(२) होयई
(३) सदर बाब शासन स्तरािर विचाराधीन ेहेई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
अन व औषध प्रशासन ववभाेातीि ेैरयवहाराांसासत चौिशी िर्यासाठी आयुक्ताांया
अध्यक्षतेखािी नेमिेल्या चौिशी सलमतीने सादर िेिेल्या अहवािासासत

(२१)

५९३२ (०६-०४-२०१५).

मुश्रीर्

(िाेि),

श्री.जितेंद्र

श्री.छेन भुिसळ (येविा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन
आहा

(मुांरा ा

िळवा),

श्री.पांिि

भुिसळ

(नाांदेाव) :

सन्माननीय अन आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ून्न ि औषध प्रशासन विभागातील गैरयिहाराींबाबत चौकशी करण्यासाठी सदर
विभागाच्या ेयक्
ु ताींच्या ूध्यक्षतेखाली नेमलेल्या चौकशी सलमतीने वदनाींक १७

वप्रल, २०१४

रोची िा यासम
ु ारास शासनास ूहिाल सादर केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, सदर चौकशी ूहिालातील सिफसाधारण लशर्ारशी काय ेहे त,
(३) तसेच सदर चौकशी ूहिालातील लशर्ारशीींच्या ूनुषींगाने शासनामार्फत कोणती कायफिाही
केली िा करण्यात येत ेहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. धेरीश सापट (१६-०६-२०१५) :(१) होयई हे खरे ेहे ई
(२) दै ईलोकमत चौकशी ूहिालात पुढीलप्रमाणे लशर्ारशी करण्यात ेल्या ेहे त-

1. दै ईलोकमत मध्ये प्रलसध्द िा ताींच्या ूनष
ु ींगे कायफिाहीचा ेढािा ाेणईे
2. ून्न ि औषध प्रशासनाक न करण्यात येणा-या कायद्याच्या ूींमलबचािणीबाबतई
3. लें्ीन ेयोगाच्या लशर्ारशीींच्या ूनुषींगे कायफिाहीई

4. ूर्धननयम/ूनुज्ञाप्ती मधील उल्लींानासींदभाफतील ूवपलाींची प्रकरणे विवहत कालािधी
ननस्श्चत करुन ननकाली काढणेई

5. मनुषयबळ ि सोयीसुविधाींमध्ये िाढ करणेई
6. स्पधाफ पररक्षेद्िारा पदभरती करणेई
7. कायाफलयाींचे वििेंर पीकरण करणेई

8. गुप्त खब-याींना दयाियाच्या मोबदल्याबाबत ननयमािली करणेई
9. स्ितींत्र दक्षता विभाग स्थापन करणेई

10. विधी ूर्धका-याींचे स्ितींत्र पॅनेल स्थापन करणेई
11. रा्यातील सिफ प्रयोगशाळा काच ूींमलाखाली ेणणेई
12. स्ियींपणफ प्रलशक्षण सींस्था स्थापन करणेई
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13. ूनतररक्त ेयुक्त या स्ितींत्र पदाची ननलमफती करणेई
14. स्ितींत्र पोलीस ठाण्याची ननलमफती करणेई
15. विशेष न्यायालय स्थापन करणेई
16. चनसींपकफ ूर्धकारी पदाची ननलमफती करणेई
(३) दै ईलोकमत मध्ये उपस्स्थत मद्द
ु याींच्या ूनुषींगाने ून्न ि औषध प्रशासनाक न करण्यात
येणा-या कायद्याच्या ूींमलबचािणीबाबत तसेच लें्ीन ेयोगाच्या लशर्ारशीींच्या ूनुषींगे
करण्यात येत ूसलेल्या कायफिाहीबाबत ननयतकाललक ूहिाल मागविण्यात ेलेला ेहे ई

प्रशासनातील निीन पदननलमफती, सोयीसवु िधा, स्पधाफ पररक्षेद्िारा पदभरती तसेच स्ितींत्र दक्षता
विभाग, विधी ूर्धका-याींचे स्ितींत्र पॅनेल, विशेष न्यायालय स्थापन करणेई कायाफलयाींचे
वििेंर पीकरण, स्ियींपणफ प्रलशक्षण सींस्था स्थापन करणे, रा्यातील सिफ प्रयोगशाळा

काच

ूींमलाखाली ेणणे ि गुप्त खब-याींना दयाियाच्या मोबदल्याबाबत प्रशासनाक न सविस्तर

प्रस्ताि मागविण्यात ेले ेहे तई सदर प्रस्तािाींिर सींबींर्धत प्रशासकीय विभागाींच्या सल्ल्याने
कायफिाही करणे ेिश्यक ेहे ई तसेच प्रशासनाच्या मुख्यालय ि विभागीय कायाफलयाींसाठी
स्ितींत्र पोलीस स््े शन ननलमफतीच प्रस्ताि गह
ा विभागास सादर करण्यात ेलेला ेहेई
(४) लाग नाहीई

___________
येविा शहरातीि यावसानयिाांचे पुनवफसन िर्यासासत
(२२)

५९५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा

श्री.छेन

भि
ु सळ (येविा), श्री.हसन मुश्रीर्

(िाेि),

(मुांरा ा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधफन), श्री.ददिीप वळसे-पाटीि

(आांसेेाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) येिला (स्चईनालशक) शहरातील लसईसईनींई३८०७ / ३८०८ ेणण ३९०७ / ३९०८ मधील ९९
यािसानयकाींचे पुनिफसन करण्यासाठी येिला नगरपररषदे ने वदनाींक ६ सप््ें बर, २०१४ रोची
शासनाक े प्रस्ताि सादर केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, या विस्थावपत यािसानयकाींचे पन
ु िफसन करण्यासाठी शासनामार्फत सदर
प्रस्ताि मींचुर करण्याबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (१०-०७-२०१५) :(१) होयई
(२) ि (३) प्रस्तुत प्रकरणी उपलब्ध ाालेल्या

कण १६६ गाळयाींचे प्रचललत पध्दती नुसार

स्चल्हार्धकारी नालशक याींच्या ूध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सलमती मार्फत लललािाने वितरण
करणे बाबत स्चल्हार्धकारी नालशक याींना शासनपत्र िमाींक
वदनाींक १३ मे, २०१५ ून्िये कळविण्यता ेलेले ेहेई
___________

मयु स२०१४/प्रईिई७८/नवि-१७
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राज्यात पांचायत सलमती स्तरावर तािुिा समाििल्याण अधधिारी पद ननमाफण िर्यासासत

(२३)

५९६५ (०९-०४-२०१५).

श्री.छेन भुिसळ (येविा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मश्र
ु ीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

(मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामास्चक न्याय विभागाच्या योचना प्रभािीपणे राबविण्यासाठी रा्यात पींचायत सलमती
स्तरािर तालुका समाचकल्याण ूर्धकारी पद ननमाफण करण्याची लोकप्रनतननधीींनी माहे
चानेिारी, २०१५ मध्ये िा यादरम्यान शासनाक े मागणी केलेली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त मागणीच्या ूनष
ु ींगाने शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत ेहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. राििुमार स ोिे (२०-०६-२०१५) :(१) होयई

(२) उक्त मागणीच्या ूनुषींगाने प्रस्ताि तपासण्यात येत ेहे ई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
आरोग्य सेवा सांचािनािय स्तरावर खरे दी िेिेल्या औषधी किट
खरे दीमध्ये झािेल्या रष्ष्ट्टाचारासासतया चौिशी
(२४)

५९९२ (०७-०४-२०१५).

श्री.छेन भुिसळ (येविा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मश्र
ु ीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

(मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय सावफिननि आरोग्य आणण

िुटुांस िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ेरोग्य

सेिा

सींचालनालय

स्तरािर

औषधी

कक्

खरे दीमध्ये

ाालेल्या

भ्रष्ाचाराबाबतच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या म्है सकर सलमतीने शासनास ूहिाल सादर केलेला
ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, चौकशी ूहिालातील तपशील काय तसेच सदर चौकशी ूहिालाच्या ूनुषींगाने
शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,

(३) ूद्याप कोणतीवह कायफिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
ॉ. दीपि सावांत (३०-०६-२०१५) :(१) होय, खरे ेहे ई
(२) औषधी कक् खरे दीमध्ये वितीय/प्रशासकीय/ताींत्रत्रक ूननयलमतता ााल्याचा चौकशी
सलमतीचा ननषकषफ ूसन सदर ननषकषाफच्या ेधारे सींबींर्धताींविरुध्द दोषारोपपत्र बचािन
विभागीय चौकशी सुरु करण्यात ेली ेहे ई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
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नालशि शहरातीि िाझीेढी दर पावसाळ्यात िोसळत असल्यासासत
(२५)

५९९४ (०८-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा
काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

(१) नालशक शहरातील

श्री.छेन

भि
ु सळ (येविा), श्री.हसन मुश्रीर्

(िाेि),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

कााीगढी दर पािसाळयात कोसळत ूसल्यामुळे ेगामी पािसाळयात

येणाऱ्या लसींहस्थ कींु भमेळयामध्ये सदर गढी कोसळन दा
फ ना ्ाळण्यासाठी या गढीला सींरक्षण
ु ्

लभींत बाींधण्याची लोकप्रनतननधीींनी वदनाींक ६ चानेिारी, २०१५ रोची शासनाक े मागणी केलेली
ेहे , हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, नालशक महानगरपाललकेची ेर्थफक स्स्थती त्रबक् ूसल्याने सदरचे कामासाठी
शासनाक न ननधी वदला चािा ूशी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाक े मागणी केलेली
ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) ूसल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र र् णवीस (३०-०६-२०१५) :(१) ूशा ेशयाचे ननिेदन प्राप्त ााले ेहेई
(२) ि (३) सदर कामाच्या ूनुषग
ीं ाने उक्त चागेचे सिेक्षण करणे, ेरईसीईसीई सींकल्पनासाठी
ताींत्रत्रक सल्लागार नेमणे इयादी कामाींसाठी नालशक महानगरपाललकेने रुपये १६.२५ लक्ष इतका
ननधी चलसींपदा विभागास वदनाींक २७ र्ेब्रुिारी, २०१५ रोची उपलब्ध करुन वदला ेहे ई

याबाबतची कायफिाही पणफ ााल्यानींतर सींरक्षण लभींत बाींधण्यासाठी ेयक्
ु त, नालशक

महानगरपाललका याींना प्रार्धकात करण्यात येुन पुढील कायफिाही करण्याचे प्रस्तावित ेहेई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
राज्यातीि ५००० पेक्षा अधधि िोिसांख्या असिेल्या ेावाांचा ग्रामवविास व पयाफवरण
वविास आराख ा तयार िर्यासासत

(२६)

५९९६ (०७-०४-२०१५).

श्री.छेन भुिसळ (येविा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) रा्यातील ५००० पेक्षा ूर्धक लोकसींख्या ूसलेल्या गािाींचा ग्रामविकास ि पयाफिरण
विकास ेराख ा तयार करुन सदर गािाींना विविध नागरी सुविधा दे ण्याचा शासनाने वदनाींक

१६ सप््ें बर, २०१० रोची ननणफय ाेतलेला ूसनही नालशकसह बहुताींश स्चल््यामध्ये ूद्यापही
सदर ननणफयाची ूींमलबचािणी ाालेली नाही, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, उक्त योचनेमध्ये सन २०११ च्या चनगणनेनस
ु ार ५००० लोकसींख्येच्या गािाींचा

समोिश करण्याची रा्यातील लोकप्रनतननधीींनी माहे चानेिारी, २०१५ मध्ये शासनाक े मागणी
केलेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) ूसल्यास, प्रश्न भाग (१) बाबत शासनामार्फत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,
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(४) ूसल्यास, चौकशीत काय ेढळन ेले ि तद् नुसार रा्यातील ५००० पेक्षा ूर्धक

लोकसींख्या ूसलेल्या गािाींचा ग्रामविकास ि पयाफिरण विकास ेराख ा तात ीने तयार करुन
तेथे नागररक सवु िधा उपलब्ध करुन दे णेसाठी शासनामार्फत कोणती उपाययोचना केली िा
करण्यात येत ेहे ,

(५) तसेच प्रश्न भाग (२) बाबत शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत
ेहे ?
श्रीमती पांििा मुां े (०२-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाहीई

रा्यात ेतापयत ३११ ग्रामपींचायतीचे पयाफिरण विकास ेराख े तयार करणेबाबतचे

ननदे श सींबींधीत मुख्य कायफकारी ूर्धकारी, स्चल्हा पररषद याींनी ननगफलमत केलेले ेहे तई
यामध्ये नालशक स्चल््यातील ३० ग्रामपींचायतीींचा समािेश ेहेई
(२) होयई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
(५) सदर योचना पुनरफ र्चत करण्याबाबतची कायफिाही शासन स्तरािर सुरु ेहेई यािेळी ही
बाब विचारात ाेण्यात येडलई

___________

(२७)

नालशि जिल््यातीि आधारश्रमातीि एस.ए.ए.या दोही युननटया
सन २००९ पासून प्रिां्सत असिेल्या अनुदानासासत

५९९९ (०८-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा

(मांरा 
ु ा िळवा) :

श्री.छेन

खुलासा करतील काय :(१)

भि
ु सळ (येविा), श्री.हसन मुश्रीर्

(िाेि),

सन्माननीय मदहिा व साि िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

नालशक स्चल्हयातील ेधारशाळमातील वदनाींक ३० चानेिारी, २०१४ रोची

सई ई ईच्या

दोन्ही युनन्च्या सन २००९ पासन प्रलींत्रबत ूसलेल्या ूनुदानाबाबत माईमींत्री, मवहला ि
बालविकास याींनी

कास्मक बाल सींरक्षण योचना पुणे याींना केंर प शासनाक े प्रस्ताि सादर

करण्याचे ननदे श दे िनही ेयईसीईपीई

स ने माहे चानेिारी, २०१५ पयत केंर प शासनास प्रस्ताि

सादर केला नसल्याचे ननदशफनास ेले, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनामार्फत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,
(३) ूसल्यास, चौकशीत काय ेढळन ेले ि तद् नुसार शासनामार्फत कोणती कायफिाही
केली िा करण्यात येत ेहे ?

श्रीमती पांििा मुां े (२२-०६-२०१५) :(१) होय,
ेधाराशाळम नालशक या सींस्थेच्या

ूनुदान वदले

का युनन्साठी

कास्मक बाल सींरक्षण योचनेंतगफत

कास्मक बाल सींरक्षण ूनुदान वदले चातेई तथावप, सदर सींस्थेच्या दस
ु -या

यनु न्च्या ूनद
ु ानासाठीच्या सन २०१३-१४ मध्ये केंर प शासनास प्रस्ताि सादर करण्यात ेलेले
नाहीई

(२) नाहीई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________

विईसई ३४ (20)
ददल्िी मुांसइ डां जस्रयि िॉरी ॉरया ववद्यमान टयातून नालशिािा वेळा्यातआल्या सासत
(२८)

६००५ (०९-०४-२०१५).

श्री.छेन भि
ु सळ (येविा), श्री.जितेंद्र आहा

सन्माननीय उद्योे मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

(१) नालशक मध्ये मुबलक पाणी उपलबध नसल्याने वदल्ली मब
ुीं ड इीं स्स्रयल क्री ्रच्या
विद्यमान ्प्प्यातन नालशकला िगळाण्यात ेल्याची मावहती वदनाींक १६ चानेिारी, २०१५
रोची िा यादरम्यान ननदशफनास ेली, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, सदर उी मेयसी प्रकल्पाींतगफत येणा-या उद्योगाींकररता नालशकमध्ये पुरेसे
पाणी उपलबध नसल्याचा चलसींपदा विभागाने ूहिाल वदल्यानींतर मराठिाड्यातील शेंर पा ेणण
त्रब कीन ननि

ड

मेयसीच्या विद्यमान ्प्प्यात केल्याचे ननदशफनास ेले, हे ही खरे ेहे

काय,
(३) ूसल्यास, नालशक स्चल््यात २३ लहानमोठी धरणे ूसल्याने यातन नालशकसह ूींशत
मुींबड ि मराठिाड्यालाही पाणीपुरिठा होतो, हे ही खरे ेहे काय,
(४) ूसल्यास,

ी मेयसीच्या विद्यमान ्प्प्यामध्ये नालशकचा समािेश करण्यासाठी

शासनामार्फत कोणती तात ीची उपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ?
श्री. सुभाष दे साइ (२२-०६-२०१५) :(१) वदल्ली मुींबड इीं स्स्रयल क्री ्र या प्रकल्पातींगत
फ
इगतपरु ी नालशक, लसन्नर या औद्योर्गक क्षेत्राचा समािेश करण्यात ेलेला ेहेई परीं त, सदर

प्रकल्पासाठी पाणी ि ताींत्रत्रक ू चणी येत ूसल्यामुळे सदर प्रकल्पासींबींधीची कायफिाही तत
ु फ
स्थर्गत ठे िण्यात ेलेली ेहेई
(२) हे खरे नाहीई
तथावप, वदल्ली मुींबड इीं स्स्रयल क्री ्र प्रकल्पाच्या पवहल्या ्प्प्यात शेंर पा त्रब कीन या

औद्योर्गक क्षेत्राचा पिीच समािेश करण्यात ेला होताई

(३) नालशक स्चल्हयातील धरणातन नालशकसह मराठिा याला पाणी पुरिठा करण्यात येतोई

(४) वदल्ली मुींबड इीं स्स्रयल क्री ्र या प्रकल्पात इगतपुरी नालशक, लसन्नर या औद्योर्गक

क्षेत्राचा समािेश करण्यात ेलेला ेहे ई तथावप, ताींत्रत्रक ू चणीमुळे सदर प्रकल्प तुतफ
स्थर्गत ठे िण्यात ेला ेहे ई ताींत्रत्रक ू चणी दर ााल्यानींतर सदर प्रकल्पाचे काम हाती
ाेण्यात येणार ेहेई
___________

विईसई ३४ (21)
नालशि जिल््यासह राज्यातीि शेतिऱयाांिररता िास्तीत
िास्त िक्षाांि व अनुदान उपिब्ध िर्यासासत
(२९)

६०१७ (०८-०४-२०१५).

श्री.छेन भुिसळ (येविा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा
खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय िाषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राषरीय र्लोपादन ूलभयानाूींतगफत शेततळे योचनेमध्ये नालशक स्चल््याला ननरीं क
लक्षाींक वदल्यामुळे या स्चल््याचा सदर योचनेत समािेश करण्यासाठी स्चल्हा पररषद काषी
सलमती सभेमध्ये वदई ३० लक््ोंबर, २०१४ रोची िा यासम
ु ारास ठराि करण्यात ेला ेहे , हे
खरे ेहे काय,ख्

(२) तसेच शेतकरी बाींधिाींना सततच्या दषु काळाचा सामना करून शेतीचे ेहाण पेलण्यासाठी

शासनाने नालशक स्चल््यासह रा्यातील शेतकऱ्याींकररता चास्तीत चास्त लक्षाींक ि ूनुदान
उपलब्ध करण्याची लोकप्रनतननधीनी माहे चानेिारी २०१५ मध्ये िा यादरम्यान शासनाक े
मागणी केलेली ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) ूसल्यास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामार्फत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात
येत ेहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. एिनार्राव ख से (०५-०६-२०१५) :(१) होयई
(२) होयई
(३) सन २०१४-१५ मध्ये नालशक स्चल््यात

कास्मक र्लोपादन विकास ूलभयानातींगत
फ

२२५ सामवहक शेततळयाींसाठी रुई५५७ई०८ लाख ि राषरय कावष विकास योचनेतींगत
फ
७५
सामवु हक शेततळयाींसाठी रुई१७६ई३४ लाख ूसे
लाख ूदा करण्यात ेलेले ेहे तई
सन २०१४-१५ मध्ये

कण ३०० सामवु हक शेततळयाींसाठी रुई७३३ई४२

कास्मक र्लोपादन विकास ूलभयानातींगत
फ स्चल््यास वदलेलया

कण िावषफक कानत ेराखड्याींच्या मयाफदेत स्चल््याींच्या गरचे प्रमाणे सध
ु ारीत िावषफक काती

ेराख ा तयार करुन, महाराषर मींचरी ाेुन, ूींमलबचािणी करण्याच्या सच
ु ना वदलेल्या
ेहे तई यानुसार स्चल््याींना मींचुर िावषफक कानत ेराखड्याच्या मयाफदेत गरचेप्रमाणे सामुवहक
शेततळे या ा्काचे लक्षाींक ि ूनुदान बदल करण्यास मान्यता वदलेली ेहे ई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________

विईसई ३४ (22)
सोिापूर जिल्हयातीि मोहोळ तािक्
ु यात अांिोिी येर्ीि प्रार्लमि आरोग्य
िेंद्रात नाेररिाांना औषधोपचार व डतर सुववधा लमळत नसल्यासासत

(३०)

६०५६ (०६-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.हसन
(मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय सावफिननि आरोग्य आणण

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

िुटुांस िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर स्चल्हयातील मोहोळ तालुक्यात ूींकोली येथील प्राथलमक ेरोग्य केंर पात
नागररकाींना औषधोपचार ि इतर सुविधा लमळत नाहीत तसेच तेथील िैद्यकीय ूर्धकारी

िेळिेर रुग्णालयात येत नाहीत, रुग्णालयात सिफत्र ूस्िच्छतेचे िातािरण ूसन या ेरोग्य
केंर पातील पररसरात मोका् चनािराींचा िापर ूसल्याची बाब वदनाींक १५ चानेिारी, २०१५ रोची
तेथील लोकप्रनतननधीींनी रुग्णालयाला भे् वदली ूसताीं ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे
काय,
(२) ूसल्यास, या सींदभाफत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,
(३) ूसल्यास, यात काय ेढळन ेले, तेथील रुग्णाींना योग्य ते उपचार दे ण्याबाबत ि
औषधे उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत तसेच इतर सुविधा पुरविणेबाबत शासनाने कोणती
उपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ?

ॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) प्राथलमक ेरोग्य केंर प ूकोली ताईमोहोळ येथील
नागररकाींना औषधोपचार ि इतर सुविधा लमळत नाहीत तसेच िैद्यकीय ूर्धकारी रुग्णालयात
येत नाहीत हे खरे नाहीई परीं तु केंर पाच्या पररसरात ूस्िच्छतेचे िातािरण ि मोका् चनािराींचा
िािर ेहे हे खरे ेहे ई
(२) होयई

(३) प्राथलमक ेरोग्य केंर पात परु े सा औषधासाठा उपलब्ध ूसन िैद्यकीय ूर्धकारी ि
कमफचाऱ्याींना ननयलमत काम करण्याच्या बाबत ि पररसर स्िच्छ ठे िण्याबाबत सचना दे ण्यात

ेल्या ेहे तई स्थाननक नागररकाींनी प्राथलमक ेरोग्य केंर पाची सींरक्षणलभींत दोन वठकाणी
र्ो लेली ेहे

ि यामधन चनािरे

ि लोकाींची िवहिा् होत होती याबाबत सरपींच,

ग्रामपींचायत याींचेक े तिार करण्यात ेली ेहे ई
___________
मोहोळ शहर व तािुक्यातीि
(३१)

६०६२ (०६-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा

ॉल्सी व िाऊ

स्पीिर चाििाांववध्ध्द िारवाइ िर्यासासत

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा),
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(मांरा 
ु ा िळवा), श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िाेि) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोहोळ शहरात ि तालुक्यात रात्री दहानींतर लाु

कणफककफश ेिाचािर बींदी ूसतानासुध्दा शहरात सराफसपणे
होत ूसल्याचे ननदशफनास ेले ेहे , हे खरे ेहे काय,

स्पीकर लािन तसेच
्ल्बी ि लाु

्ल्बी या

स्पीकरचा िापर
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(२) ूसल्यास, ेिाचामळ
ु े रूग्णाींना ि ्येषठ नागररकाींना त्रास होत ूसन लमरिणुकीमुळे
िाहतुक दे खील ठप्प होते,

्ल्बी चालक ि लाु

स्पीकर चालकाींविरूध्द कारिाड करण्याची

पोलीस ठाण्यात तिार केली ूसता याक े पोललसाींचे दल
फ होत ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
ु क्ष
(३) ूसल्यास,

्ल्बी चालक ि लाु

स्पीकर चालकाींविरूध्द कारिाड करण्याबाबत शासनाने

कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (२६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीई
(२) ि (३) ेिाचामुहे रुग्णाींना ि ्येषठ नागररकाींना त्रास होत ूसलेबाबत, लमरिणकीमुळे
िाहतक ठप्प ााले बाबत मोहोळ पोलीस ठाणे ूथिा उपविभागीय पोलीस ूर्धकारी कायाफलय
सोलापर विभाग याींचेक े तों ी ूथिा लेखी तिार प्राप्त नाहीई परीं तु

्ल्बी चालक ि

लाु स्पीकर चालकाविरुध्द कारिाड करणेबाबत तिार प्राप्त ााल्यास ताकाळ प्रचललत
कायद्यानुसार

योग्य ती कारिाड करणेबाबत सिफ पोलीस ठाण्याचे प्रभारी ूर्धकारी याींना

िेळोिेळी सुचना दे ण्यात ेलेल्या ेहे तई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
राज्यात सन २०१४-१५ या वषाफत ििसांधारणाची िामे मांिरू झािी असन
ू सदर मांिरू िामाांना
माहे ऑक्टोसर, २०१४ अखेर ननधी लमळािा नाही

(३२)

६१२५ (०६-०४-२०१५).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ेाव), श्री.हनुमांत

ोळस (माळलशरस),

श्री.पाां ु रां े सरोरा (शहापूर), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधफन),
श्री.मिरां द िाधव-पाटीि (वाइ), श्री.भास्िर िाधव (ेह
ु ाेर), श्री.जितेंद्र आहा (मांरा 
ु ा िळवा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राणािेिीतलसांह पाटीि (उस्मानासाद), श्री.हसन मुश्रीर् (िाेि),
श्री.सुरेश िा

(ििफत): सन्माननीय ििसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रा्यात सन २०१४-१५ या िषाफत चलसींधारणाची ककती कामे मींचर ााली ूसन सदर
मींचर कामाींना माहे लक््ोबर, २०१४ ूखेर ननधी लमळाला नाही हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास यामध्ये कोणकोणया चलसींधारणाची स्चल्हाननहाय कामे प्रलींत्रबत ेहे त,

(३) सदर प्रलींत्रबत कामाना ननधी मींचर करुन चलसींधारणाची प्रकरणे ननकाली काढणेबाबत
शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(४) ूद्याप कोणतीच कायफिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्रीमती पांििा मुां े (३०-०६-२०१५) :(१) होयई

सन २०१४-१५ या िषाफत ेतापयत महाराषर चलसींधारण महामीं ळाींतगफत १२००

योचनाींना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात ेलेली ूसन याींची ककीं मत रुई९६५.२४ को्ी
ेहे ई सदर योचना प्राथलमक ूिस्थेत ूसल्यामुळे महाराषर चलसींधारण महामीं ळाचे वदनाींक

१४ लक््ोबर, २०१४ रोचीचे पत्रान्िये सदर योचनाींना स्थर्गती दे ण्यात ेली ेहे ई यामळ
ु े
सदर योचनाींसाठी ननधीची मागणी करण्यात ेलेली नाहीई

विईसई ३४ (24)
(२) महाराषर चलसींधारण महामीं ळातर्े सन २०१४-१५ या िषाफत ० ते २५० हे क््र लसींचन
क्षमतेच्या

कण १२१९ योचनाींपक
ै ी १९ योचनाींना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे

प्रशासकीय मान्यता र् करण्यात ेल्याई उिफररत १२०० योचनाींची स्चल्हाननहाय मावहती
खालीलप्रमाणे ेहे ई
स्चल्हा

योचनाींची सींख्या

स्चल्हा

योचनाींची सींख्या

रायग

२

चळगाींि

१०

रनार्गरी

९

नालशक

७

लसींधुदग
ु फ

१०

परभणी

८५

ठाणे

१

लातर

११

सोलापरु

९

औरीं गाबाद

६४५

सातारा

२३

चालना

१५१

धुळे

१

बी

२०८

ूहमदनगर

२०

नाींदे

८

(३) महाराषर चलसींधारण महामीं ळातगफत स्थर्गती दे ण्यात ेलेल्या सिफ योचनाींची ताींत्रत्रक
यिहायफता

तपासन

योचना

ताींत्रत्रकष्ष्या

योग्य/ूयोग्य

ूसल्याबाबत,

चलसींधारण

विभागाच्या ननयींत्रणाखालील पुणे ि नागपर येथे कायफरत दोन मुख्य ूलभयींते तसेच चलसींपदा
विभागाचा

क मुख्य ूलभयींता याींची सलमती गवठत करण्यात ेली ूसन सलमतीच्या

ूहिालानस
ु ार महामीं ळ स्तरािर पुढील उर्चत ननणफय ाेण्याचे ननयोचन ेहे ई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
सातारा जिल््यातीि िाष्ट्णा खोरे या दष्ट्ु िाळी भाेातीि जिहे
(३३)

िठापूर उपसा लसांचन योिनेया िामाची प्रेतीसासत

६१४७ (०७-०४-२०१५).

श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरे ेाव), श्री.हनुमांत

ोळस (माळलशरस),

श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.जितेंद्र आहा (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर),
श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िाेि), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.सरु े श िा (ििफत), श्री.अवधत
ू तटिरे
(श्रीवधफन) :

सन्माननीय ििसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा स्चल््यातील काषणा खोरे या दषु काळी भागातील स्चहे कठापर उपसा लसींचन
योचनेच्या कामाची प्रगती ि सद्य स्स्थती काय ेहे ,

(२) तसेच, या कामात ेतापत ककती खचफ करण्यात ेलेला ेहे ,
(३) तसेच, या योचनेच्या कामास सन २०१२-२०१३, २०१३-२०१४ ि २०१४-२०१५ या िषी ककती
तरतद करण्यात ेली ि प्रयक्षात ककती ननधी दे ण्यात ेला,

(४) ूसल्यास, या नतन्ही िषाफत या योचनेसाठी काहीच तरतद केली नसल्यास याची कारणे
काय ेहे त,
(५) तसेच, या योचनेच्या कामासाठी ककती ननधीची ेिश्यकता ेहे ि तो केहापयत दे ण्यात
येडल ?

विईसई ३४ (25)
श्री. धेरीष महािन (३०-०६-२०१५) :(१) बॅरेचचे काम ४५ ्क्के पणफ, पींपगह
ा िई १ चे ३०
्क्के काम पणफ, पींपगह
ा िई २ ि ३ चे ९५ ्क्के काम पणफ ूसन ुध्िफगामी नचीकेच्या
राींगेचे काम ६० ्क्के पणफ ेहेई िधफनग
ेहे ई येरळा नदीिरील

का

बोगदा ९८ ्क्के ि ेींधळी बोगदा ७५काम पणफ

कण १५ पैकी १५ ि माण नदीिरील

कुण १७ पैकी १६ कोईपई

बींधाऱ्याचे काम पणफ ााले ेहे ई सुधाररत प्रशासकीय मान्यतेूभािी सदर प्रकल्पाचे काम बींद
ेहे ई

(२) योचनेची प्रशासकीय मान्यताप्राप्त ककीं मत रुई २६९.०७ को्ी इतकी ूसन र्ेब्रुिारी २०१५
ूखेर रुई २९५.२७ को्ी खचफ ाालेला ेहेई
(३)
सन

तरतुद

२०१२-१३

वितरीत

५० को्ी ४०.०० को्ी

२०१३-१४ १३५ को्ी ८७.३३ को्ी
२०१४-१५ १०४ को्ी ६२.४० को्ी
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
(५) सन २०१०-११ च्या दरसच
ु ीनस
ु ार प्रकल्पाची उिफररत ककीं मत रुई ६८४.८० को्ी इतकी

ूपेक्षक्षत होतीई तथावप, योचनेचा प्रचललत दरसुचीिर ेधाररत ूसलेला सुधाररत प्रशासकीय
मान्यता प्रस्ताि क्षेत्रत्रय स्तरािर तयार करण्यात येत ेहे ई यास मान्यता वदल्यािर
माईरा्यपाल याींच्या ननदे शानुसार ननधी उपलब्ध करण्यात येडलई
___________

साेरी अधधननयम िायद्यानस
ु ार १० िून ते १५ ऑेस्ट किां वा नारळी पौणणफमेपयंतया
िािावधीत याां्त्रि सोटीांनी समुद्रात मासेमारी िर्यात सांदी घातल्यासासत

(३४) ६१६६ (०४-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय मत्स्य यवसाय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सागरी ूर्धननयम कायद्यानस
ु ार १० चन ते १५ लगस्् ककीं िा नारळी पौणणफमेपयतच्या
कालािधीत याींत्रत्रक बो्ीींनी समुर पात मासेमारी करण्यात बींदी ेली ूसताना ननयमाचे उल्लान
करुन,

मासेमारी

करण्यात

येते,

पररणामी

प्रचननक्षम

माशाींचा

नाश

होतो

ही

बाब

मस्यदषु काळाला कारणीभत ठरते, हे खरे ेहे काय

(२) ूसल्यास, ब ा या मस्च्छमाराींचे वहत चोपासण्यासाठी मासेमारीचा बींदी काळ शासनाने १५
वदिसाींनी कामी केला ेहे , हे खरे ेहे काय,

(३) ूसल्यास, बींदीकाळ पिफित करण्याबाबत ेणण बींदीकाळात याींत्रत्रक बो्ीने मासेमारी
करणा-याींिर कारिाड करण्याबाबत शासनाची भलमका काय ेहे ?

विईसई ३४ (26)
श्री. एिनार्राव ख से (३०-०६-२०१५) :(१) नाहीई
(२) नाहीई केंर प शासनाच्या वदई १०
बींदी कालािधी ाोवषत केला ेहे ई

वप्रल, २०१५ च्या ेदे शान्िये वदई १ चन ते ३१ चुलै ूसा

(३) बींदीकाळ पुिि
फ त करण्याबाबत प्रश्न उध्दित नाहीई महाराषर सागरी सामेमारी ननयमन
ूर्धननयम १९८१ च्या कायद्याचे उल्लींान करणा-याींिर ननयमानुसार कायफिाही करण्यात येतईे
___________

र्ुणेस
ु (ता.सांेमेश्वर जि.रत्नाधेरी) जिल्हयातीि सांेमेश्वर तािक्
ु यातीि र्ुणेस
ू
येर्ीि प्रार्लमि आरोग्य िेंद्राया िमफचारी आणण वैद्यिीय अधधिारी
याांयासाठी असिेल्या स्वतांत्र डमारती िीणफ झाल्यासासत
(३५) ६१८४ (०६-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मश्र
ु ीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

(मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय सावफिननि आरोग्य आणण

िुटुांस िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रनार्गरी स्चल्हयातील सींगमेश्िर तालुक्यातील र्ुणगस येथील प्राथलमक ेरोग्य केंर पाच्या

कमफचारी ेणण िैद्यकीय ूर्धकारी याींच्यासाठी स्ितींत्र दोन इमारती ूसन या इमारती ३०
िषाफपिी बाींधण्यात ेल्या ेहे, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, उक्त इमारती ेता स्चणफ ााल्या ूसन इमारती कोसळन ूपाात होण्याची
शक्यता ेहे हे ही खरे ेहे काय,
(३) ूसल्यास या इमारतीची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती ननणफय ाेतला,

(४) ूद्याप ननणफय ाेतला नसल्यास विलींबाची कारणे काय ेहे त ि यािर ननणफय केहा
ाेण्यात येडल ?
ॉ. दीपि सावांत (१६-०६-२०१५) :(१) सदर इमारती २७ िषाफपिी बाींधण्यात ेल्या ेहे तई

(२) हे खरे नाहीई परीं तु िैद्यकीय ूर्धकारी, प्राथलमक ेरोग्य केंर प, र्ुणगुस याींनी ूर्धकरी
कमफचारी ननिास्थान इमारतीची दरु
ु स्ती ेिश्यक ेहे ूसे कळविले होतेई

(३) प्राथलमक ेरोग्य केंर प, र्ुणगस
ु येथील ूर्धकारी ि कमफचारी ननिासस्थान दरु
ु स्ती करीता

सन २०१३-१४ मध्ये स्चल्हा िावषफक योचनेंतगफत ूनुदान मींचुर ााले ूसन दरु
ु स्तीचे काम सुरु
ेहे ई

(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________

विईसई ३४ (27)
राये

जिल्हयातीि नाेोठणे येर्े सेिायदे शीरपणे वास्तय िरणाऱया ११ साांेिादे शी
घुसखोराांना अटि िर्यात आल्यासासत

(३६)

६१९४ (०७-०५-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.जितेंद्र आहा

श्री.िेदीश मुळीि (व ेाव शेरी) :
काय :-

(१) रायग

(मुांरा ा िळवा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

स्चल्हयातील नागोठणे येथे बेकायदे शीरपणे िास्तय करणाऱ्या ११ बाींगलादे शी

ाुसखोराींना चानेिारी, २०१५ च्या पवहल्या ेठि यात ू्क करण्यात ेली, हे खरे ेहे
काय,

(२) कलकता मागे मुींबडत येिन मुींबडतील हसन मीं ळ या दलालाच्या माध्यमातन ते
नागोठणे पयफत पोहोचले, हे ही खरे ेहे काय,

(३) सदर दलालाविरुध्द कोणती कारिाड करण्यात ेली तसेच

बाींगलादे शीच्या ाुसखोरीला

पायबींद ाालण्यासाठी शासनाने कोणती उपपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?

श्री. दे वेंद्र र् णवीस (२६-०६-२०१५) :(१) ि (२) होय, हे खरे ेहे ई प्रस्तुत प्रकरणामध्ये
११ बाींगलादे शी ाुसखोराींना ि याींना मदत करणाऱ्या २ यक्तीींना ूशा

कण

कण १३ यक्तीींना

वदनाींक १ई१ई२०१५ रोची ू्क करण्यात ेले ेहेई

(३) ११ ासखोर बाींगलादे शी नागररक, याींना मदत करणारा दलाल हसन तबल मीं ळ ि राचेंर प
बाबराि धात्रक याींचेविरुध्द नागोठणे पोलीस ठाणे येथे II क्ईगुईरईनींई०१/२०१५ विदे शी नागररक
ूर्धननयम, १९४६ चे कलम १४(क), r/w १७६(२), ३४ भाईदीं ईविईसींईप्रमाणे कारिाड करण्यात
ेली ेहे ई
बाींग्लादे शी ास
ु खोरीला पायबींद ाालण्यासाठी रायग

स्चल्हा पोलीस कायफक्षेत्र बाींग्लादे शी

विरोधी पथक स्थापन करण्यात ेले ूसन या पथकाद्िारे रायग

स्चल््यात बेकायदा

ाुसखोरी करणाऱ्या बाींग्लादे शी इसमाींचा शोध ाेुन याींचेिर कायदे शीर कारिाड करण्यात येतेई
बेकायदे शीरपणे

िास्तय

करणाऱ्या

बाींग्लादे शीींिर

कारिाड

करुन

माई

न्यायालयाच्या

ेदे शाींन्िये पढ
ु ील योग्य ती कायफिाही करण्यात येतेई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
राज्यातीि अददवासी भाेातीि िुपोषण साििाांना योग्य ते उपचार दे ्यासासत
(३७)

६१९९ (१०-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा

श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.हसन मुश्रीर् (िाेि),

(मांरा 
ु ा िळवा) :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) रा्यातील ूवदिासी भागात २० ्क्के बालके कुपोवषत ेहे त, हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, ठाणे, नींदरु बार ि ूमरािती या स्चल््यातील ेवदिासी पट्टयाींमध्ये हे प्रमाण
४० ्क्क्याींिर पोहोचले ेहे , हे खरे ेहे काय,
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(३) ूसल्यास, ेवदिासी कु्ुींबासाठीच्या योचना याींच्यापयत पोहोचविणे ि कुषोषणग्रस्त
बालकाींना योग्य ते उपचार दे ण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोचना केली िा करण्यात येत
ेहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१६-०७-२०१५) :(१) ि (२) ेवदिासी भागामध्ये सन २०१४-१५ मधील
बालकाींची

कण सींख्या ३३७७८३४ बालके ूसन यापैकी सिफसाधारण शाळेणीतील बालके

५७११३३ ेहे तई तसेच मॅम शाळेणीतील (मध्यम तीव्र कुपोवषत) २५६९८ ि सॅम शाळेणीतील (ूनत
तीव्र शाळेणीतील) ९११८ बालके ेहेतई हे प्रमाण सिफसाधारण १७ई९३ % ेहे ई

ठाणे स्चल््यातील ेवदिासी कायफक्षेत्रामध्ये र्ेब्रुिारी, २०१५ मध्ये १४४५९३ बालकाींचे

सिेक्षण करण्यात ेलेई यापैकी मॅम शाळेणीतील बालके १०९९३ ि सॅम शाळेणीतील बालके १९९९
ूसन हे प्रमाण ८% ेहेई
ूमरािती स्चल््यातील मेळाा् भागात

कण ३१५१९ बालकाींपैकी मॅम शाळेणीतील बालके

९०३१ ूसन सॅम शाळेणीतील बालके २५०६ ेहे तई हे प्रमाण ३६ई६० % ेहे ई
नींदरु बार स्चल््यातील ेवदिासी भागामध्ये

माचफ, २०१५ मध्ये

कण १७०१९४

बालकाींपक
ै ी मॅम शाळेणीतील ३६३५९ बालके ि सॅम शाळेणीतील ५८६९ बालके ेहे तई हे प्रमाण
२८ई९८ % ेहेई

(३) शासनाद्िारे रा्यामध्ये बालमा युींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध ेरोग्य विषयक
योचना राबविण्यात येतातई

ूींगणिा ी कायफक्षेत्रातील सिफ बालकाींना तसेच गरोदर ि स्तनदा माताींना पुरक पोषण

ेहार वदला चातोई ूींगणिा ी स्तरािर ग्राम बाल विकास केंर पे , १५ ेवदिासी स्चल््याींमध्ये

पोषण पुनिफसन केंर पे , ३६ वठकाणी ेचारी निचात बालकाींसाठी विशेष काळची कक्ष

( स नसीयु), बालमा यु ून्िेषण, चींतनाशक ि चीिनसि-ू मोहीम, राषरीय बाल स्िास्थ
कायफिम इई विविध योचना राबविल्या चातातई तसेच निसींचीिन योचने ूींतगफत खाि्ी कचफ
योचना राबविण्यात येतेई तसेच ग्रे

३ ि ४ मधील सिफ बालकाींना ेींतररुग्ण सेिा ि तात ीचे

औषधोपचार दे ण्यात येतातई कलापथक, पोस््सफ, बॅनसफ याींच्या माध्यमातन सींस्थेमध्ये प्रसनत
करणे, कुपोषण ि ेहाराबाबत चनचागत
ा ी करण्यात येतईे
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
रत्नाधेरी जिल््यातीि सांेमेश्वर तािक्
ु यातीि िुळे वाशी येर्ीि े े ी
पाटसांधारे प्रिल्पाचे िाम ेेल्या ३० वषाफपासून अपूणफ असल्यासासत

(३८)

६२०० (०७-०४-२०१५).

श्री.जितेंद्र आहा
करतील काय :-

श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.हसन मुश्रीर् (िाेि),

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय ििसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रनार्गरी स्चल््यातील सींगमेश्िर तालक्
ु यातील कुळे िाशी येथील ग ग ी पा्बींधारे
प्रकल्पाचे काम गेल्या ३० िषाफपासन ूपणफ ेहे, हे खरे ेहे काय,
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(२) ूसल्यास, काम ूपणफ ूसल्यामुळे प्रकल्पाचे दोन्ही कालिे मातीने भरून गेल्यामुळे
पाण्याूभािी शेतकऱ्याींच्या शेतीचे मोठे नुकसान ााले ेहे , हे ही खरे ेहे काय,
(३) ूसल्यास, या सींदभाफत चौकशी करण्यात ेली ेहे काय,

(४) ूसल्यास, यात काय ेढळन ेले ि या पा्बींधारे चे काम पणफ करण्याबाबत तसेच
कालयातील गाळ काढण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ?
श्री. धेरीष महािन (०४-०७-२०१५) :(१) होय,
(२) ूींशत: खरे

ेहेई कालिा कामाींना १९८७-८८ मध्ये सुरुिात ाालीई कालयामध्ये

कोकणातील ूनतिषा ्ीमुळे गाळ येुन साठला ि ाा ा
े ु पे िाढली ेहे तई यामुळे शेतक-याींना
शेतीसाठी पाणी दे ता ेले नाहीई
(३) नाहीई
(४) कालयातील गाळ ि ाा े ाु पे याींत्रत्रकी विभागाच्या सहाययाने काढण्यात येत ेहे तई या
हीं गामात कालयात पाणी सो ण्यात ेले ेहे ई

___________
रत्नाधेरी जिल््यातीि ६० आरोग्य उपिेंद्रापैिी ४७ उपिेंद्र भाड्याया िाेेत असल्यासासत
(३९) ६२०६ (०४-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (ेह
ु ाेर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावफिननि आरोग्य आणण

िुटुांस िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रनार्गरी स्चल््यातील ६० ेरोग्य उपकेंर पापैकी ४७ उपकेंर प भाड्याच्या चागेत ेहे त, हे
खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, याची कारणे काय ेहे त,
(३) तसेच भाड्याच्या चागेमुळे ेरोग्य कमफचारी यावठकाणी िास्तय करु शकत नाही,
पररणामी ननयलमत िैद्यकीय सेिप
े ासन ग्रामीण रुग्ण िींर्चत राहते, हे ही खरे ेहे काय,

(४) ूसल्यास, स्ित च्या चागेत ४७ ेरोग्य उपकेंर पे उभारण्यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ?
ॉ. दीपि सावांत (१६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीई रनार्गरी स्चल्हयात ३७८ उपकेंर पे ूसन
११४ उपकेंर पे भा याच्या चागेत कायफरत ेहे तई

(२) ेरोग्य उपकेंर पाना मोर्त बक्षक्षस पात्र चागा उपलब्ध नसल्याने भा याच्या चागेमध्ये
कायफरत ेहे तई
(३) हे खरे नाहीई चागेूभािी ेरोग्य उपकेंर पाचे कामकाच भा याच्या ि ग्राम पींचायतीींच्या
चागेत सुरु ेहे ई ेरोग्य कमफचारी याींना ारोारी भे् दे णे सक्तीचे ूसल्याने

ग्रामीण

भागातील रुग्ण ेरोग्य सेिेपासन िींर्चत राहणार नाहीत याची दक्षता ाेतली चातेई

(४) ेरोग्य उपकेंर पाींसाठी चागा उपलब्ध नसलेल्या वठकाणी याच कायफक्षेत्रातील इतर गािात
उपकेंर प स्थलाींतर करण्याबाबत सींबींर्धत सरपींच, तालुका ेरोग्य ूर्धकारी ि िैद्यकीय
ूर्धकारी याींच्याशी पत्रयिहार करण्यात ेलेला ेहे ई तसेच स्थाननक ितफमान पत्राद्िारे
प्रलसध्दी दे ण्यात ेली ेहेई
___________
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एिाजत्मि पाणिोट यवस्र्ापन िायफक्रमातांेत
फ रत्नाधेरी
जिल््यातीि पाच तािक्
ु याांची ननव

(४०) ६२०७ (०८-०४-२०१५).

िेल्यासासत

श्री.भास्िर िाधव (ेह
ु ाेर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय ििसांधारण मांत्री पुढील

(१) रा्य शासनाने

कास्मक पाणलो् यिस्थापन कायफिमातींगत
फ रनार्गरी स्चल््यातील

पाच तालुक्याींची ननि

केली होती, हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, पाच िषात या तालक्
ु याींसाठी २२८ई३४ को्ीींचा ेराख ा तयार करण्यात ेला
होता, यापैकी केिळ ४१ई८२ को्ी रूपये खचफ ााले, हे ही खरे ेहे काय,

(३) ूसल्यास, शेतकऱ्याींच्या वहताच्या कायफिमािर ूयल्प ननधी खचफ करण्याची कारणे काय
ेहे त,
(४) उिफररत ननधीचा पणफक्षमतेने िापर करण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोचना केली िा
करण्यात येत ेहे ?
श्रीमती पांििा मुां े (१८-०६-२०१५) :(१)

कास्मक पाणलो् यिस्थापन कायफिमाींतगफत सन

२००९-१० ते २०१४-१५ या कालािधीत रनार्गरी स्चल्हयातील
्प्या्प्याने ननि

करण्यात ेलेली ेहेई

(२) रनार्गरी स्चल्हयातील

कण ेठ तालक्
ु याींची

कण ेठ तालुक्याींसाठी रुई २७४०५.५३ लाख इतक्या रकमेचा

ेराख ा तयार करण्यात ेला होताई यापैकी प्राप्त ननधी रक्कम रुई ५६८०.५५ लाख

िढा

ूसन रक्कम रुई ५२५५.६२ लाख रुपये खचफ ाालेला ेहेई
(३) प्राप्त ननधी रक्कम रुई ५६८०.५५ लाख

िढा ूसन रक्कम रुई ५२५५.६२लाख रुपये खचफ

ाालेला ेहे ई
(४) बॅच १ ते ३ मधील प्रकल्पाींचे सविस्तर प्रकल्पाींचे सविस्तर प्रकल्प ेराख े मींचर ूसन
उिफररत प्रकल्पाींचे ेराख े तयार करण्यात येत ेहे तई प्राप्त ननधीपैकी ९३ ्क्के खचफ
करण्यात येत ेहे तई प्राप्त ननधीपैकी ९३ ्क्के खचफ करण्यात ेलेला ेहे ई उिफररत ननधी
प्राप्त होताच ननयोचनाप्रमाणे पणफ क्षमतेने ननधी िापर करण्याचे प्रयोचन ेहे ई
___________
डांददरा आवास व रमाइ योिनासासत
(४१) ६२१३ (०८-०४-२०१५).

श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मश्र
ु ीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील

(१) ेर्थफक ि दब
फ
दाररर पय रे षेखालील लाभाथयाला हक्काचे ार लमळािे म्हणन रा्य
ु ल
शासनाने इींवदरा ेिास ि रमाड योचना सुरु केल्या ेहे त, हे खरे ेहे काय,
(२) रनार्गरी स्चल््यातील खे
हे ही खरे ेहे काय,

तालक्
ु यातील ६ हचार १९१ ारकुलाींचे प्रस्ताि रख ले ेहे त,

(३) ूसल्यास, या बेार लाभाथयाना ारकुल उपलब्ध करुन दे ण्यासींदभाफत शासनाने कोणती
उपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ?

विईसई ३४ (31)
श्रीमती पांििा मुां े (३०-०६-२०१५) :(१) होयई

(२) नाहीई सन २००२ च्या ेर्थफक ि चात सिेक्षणानुसार सन २००८-०९ मध्ये तयार करण्यात

ेलेली इींवदरा ेिास योचनेच्या लाभाथयाची कायम प्रनतक्षा यादी सींपषु ्ात ेली ेहे ई या

प्रनतक्षा यादीमध्ये समाविष् नसलेल्या ८६६६ ारकुल पात्र लाभाथयाच्या सुधाररत प्रनतक्षा

यादीमध्ये समािेश करण्यात ेला ेहेई यापैकी २२०७ लाभाथयाना ारकुलाचा लाभ दे ण्यात
ेलाई २६८ लाभाथयानी स्िखचाफने ारे बाींधली ूसन उिफररत ६१९१ लाभाथयाना ेगामी िषाफत
ारकुलाचा लाभ दे णे बाकी ेहे ई

(३) इींवदरा ेिास योचनेसींदभाफत केंर प शासनाची मागफदशफक तिे ि ारकुलाचा लाभ
दे ण्यासींदभाफत ूसलेल्या धोरणानस
ु ार लाभाथयाना ारकुलाचा लाभ दे ण्यात येडलई
___________

ठाणे जिल््यातीि आददवासी वविास महामां ळाया िेंद्रावर सारदाने
नसल्याने भात खरे दी पण
फ ण
ू प
ू े सांद झाल्यासासत
(४२)

६२३१ (०९-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.हसन
मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा (मुांरा ा िळवा), श्री.पाां ु रां े सरोरा (शहापूर), श्री.ियांत पाटीि

(डस्िामपूर), श्री.रािेश िाशीवार (सािोिी), श्री.रुपेश म्हात्रे (लभवां ी पूव)फ , श्री.अजित पवार
(सारामती), श्री.राहुि मोटे (पराां ा), श्री.भास्िर िाधव (ेुहाेर), श्री.ददिीप वळसे-पाटीि
(आांसेेाव), श्री.हनम
ां
ोळस (माळलशरस), श्री.अवधत
ु त
ू तटिरे (श्रीवधफन), श्री.ेणपत ेायिवा
(िल्याण पूव)फ , श्री.किसन िर्ोरे (मुरसा ), श्री.सुरेश िा

(ििफत) :

सन्माननीय आददवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ेवदिासी विकास महामीं ळाच्या शहापर (स्चईठाणे) मुरबा , कचफत तालुक्यातील शहापर,
ोळखाींब, ्ें भा, ककन्हिली, भीं ारा तसेच मुरबा

तालुक्यातील माळासड ि कचफत तालुक्यातील

कशेळे, पाथरच, या केंर पािरील बारदान उपलब्ध नसल्यामळ
ु े माहे ड सेंबर २०१४ पासन भात
खरे दी बींद ूसल्याचे ननदशफनास ेले, हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, या सींदफभात, तेथील लोकप्रनतननधीींनी वदनाींक १२ चानेिारी, २०१५ रोची
महामीं ाळाच्या शहापर येथील कायाफलयािर मोचाफ काढला होता, हे खरे ेहे काय
(३) ूसल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली ेहे काय, यात काय ेढळन ेले, ि
यानुसार भात खरे दी बींद करुन खाचगी यापा-याींना सहकायफ करणा-या महामीं ळाच्या
ूर्धका-याींिर कोणेती कारिाड केली ेहे िा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास,

विलींबाची

कारणे

काय

ेहे त

तसेच

शेतकऱ्याींना

भे सािणारी

समस्या

सो विण्यासींदभाफत ेतापयत कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत ेहे ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१३-०७-२०१५) :(१) ि (२) माहे ड सेंबर, २०१४ मध्ये ठाणे स्चल्हयातील
शहापर ि मुरबा

तालुक्यातील खरे दी केर पाींना ूनुिमे १४,००० ि १६,००० नग तसेच रायग

स्चल्हयातील कचफत तालुक्यातील खरे दी केंर पाींना ७,००० नग बारदानाचा पुरिठा करण्यात
ेलेला होताई तरी दे खील चानेिारी,२०१५ च्या पवहल्या ेठि यात बारदाना ूपरु ा प ल्याने
शहापर ि मुरबा

तालुक्यात

क ेठि ा धान खरे दी बींद होतीई यामुळे वदई १२/१/२०१५ रोची

विईसई ३४ (32)
स्थाननक माई विधानसभा सदस्य याींच्या नेता िाखाली शहापर उप प्रादे लशक कायाफलयािर मोचाफ
काढन उप प्रादे लशक यिस्थपक, शहापर याींना

ाींबन ठे िण्यात ेले होतेई उप प्रादे लशक

यिस्थापकाींनी वदलेल्या सच
ु नेनस
ु ार माहे चानेिारी, २०१५ मध्ये सिफ खरे दी केंर पाींिर बारदानाींचा
पुरिठा करण्यात ेलेला ेहे ई
(३) शहापर, मुरबा

ि कचफत येथील खरे दी केंर पाींिर नोहें बर, २०१४ ते र्ेब्रुिारी, २०१५ या

कालािधीत १,५६,००० नग निीन बारदाना पुरिठा करण्यात ेला ूसल्याने खाचगी
यापाऱ्याींना सहकायफ करण्याबाबत महामीं ळाच्या ूर्धकाऱ्याींिर कारिाड करण्याचा प्रश्न
उदभित नाहीई
(४) ेिश्यकतेनुसार बारदाना उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत पुरिठादारास सर्चत करण्यात ेले
ेहे ई

___________
धळ
ु े तािक्
ु यातीि परु मेपा ा येर्ीि धरणात मोसम नदीचे वाहून
िाणारे अनतररक्त पाणी टािून ावा िािवा िाढ्यासासत
(४३)

६२३२ (०६-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.हसन
मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय ििसांपदा मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धळ
ु े तालक्
ु यातील परु मेपा ा येथील धरणात मोसम नदीचे िाहन चाणारे ूनतररक्त पाणी
्ाकन

ािा कालिा काढािा ूशी मागणी माईमहसल मींत्री याींचक
े े ेिी येथील बोरी खोरे

विकास सींाषफ सलमतीमार्फत माहे चानेिारी, २०१५ च्या सप्ताहात केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, उक्त मागणीच्या ूनुषींगाने शासनाने कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत
ेहे ,

(३) ूद्याप कोणतीच कायफिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. धेरीष महािन (३०-०६-२०१५) :(१) होयई
(२) उक्त मागणीच्या ूनुषींगाने प्रयक्षात

ािा िाढीि कालयासाठी ककती पाणी उपलब्ध होु

शकेल याबाबतचा ू्यास क्षेत्रीय स्तरािर सुरु ेहे ई

पाणी उपलब्धततेची ननस्श्चती ााल्यािर ेर्थफक यिहायफता तपासुन पुढील कायफिाही

करण्यात येडलई

(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________

विईसई ३४ (33)
मोहोळ तािुक्यातीि (जि.सोिापूर) माेफ क्रमाांि १४९ मोहोळ-िुरुि िामती
मांदप
ू एिूण ४९ कि.मी. या रस्त्याचे चौपदरीिरण िर्यासासत

(४४)

६२४९ (१०-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.हसन
(मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय सावफिननि साांधिाम

मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा

(सावफिननि उपक्रम वेळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोहोळ तालुक्यातील (स्चईसोलापर) मागफ िमाींक १४९ मोहोळ-कुरुल कामती मींदप

कण

४९ ककईमीई या रस्याच्या कामाचे चौपदरीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन ेहे , हे
खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली ेहे काय, चौकशीत काय ेढळन ेले ि
तदनुसार सदर रस्याच्या चौपदरीकरणाचे काम लिकरात लिकर करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,

(३) ूद्याप कोणतीच कायफिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटीि (१७-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे ेहे ई
(२) मींचर ननविदे मध्ये रस्याच्या

का बाचुने काम करण्यास िाि ूसुन यामुळे रस्याच्या

काच बाचुच्या शेतकऱ्याींची चमीन सींपादीत करािी लागणार ूसल्याने सींबींधीत शेतकरी,

नागरीक ि लोकप्रतीननर्धींच्या विरोधामळ
ु े काम होु शकले नाहीई यास्ति रस्याच्या दोन्ही
बाचुस रुीं दीकरणाचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारधीन ेहे ई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
मोहोळ मतदार सांघातीि नतही तािक्
ु यात सध्या महात्मा ेाांधी राष्ट्रीय
रोिेार हमी योिनेची िामे सांद असल्यासासत

(४५)

६२५० (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुि िेताप (श्रीेोंदा), श्री.हसन
मुश्रीर् (िाेि), श्री.जितेंद्र आहा (मुांरा ा िळवा) :
सन्माननीय रोिेार हमी योिना मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोहोळ मतदार सींाातील नतन्ही तालक्
ु यात सध्या महामा गाींधी राषरीय रोचगार हमी

योचनेंतगफत सामास्चक िनीकरणाची तसेच पाणींद रस्ते गािातील ूींतगफत रस्ते तसेच निीन
विहीरीींची कामे सींपणफपणे बींद ेहेत, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, सिफ कामे बींद राहण्याची कारणे काय ेहे त,
(३) तसेच, मचरु ाींना रोचगार लमळािा यासाठी रोचगार हमीची कामे पिफित सरु
ु करण्याबाबत
शासनाने कोणती उपाययोचना केली िा करण्यात येत ेहे ?

विईसई ३४ (34)
श्रीमती पांििा मुां े (२२-०६-२०१५) :(१) मोहोळ मतदार सींाातील नतन्ही तालुक्यात महामा
गाींधी राषरीय रोचगार हमी योचनेंतगफत पाणींद रस्ते गािातील ूींतगफत रस्ते तसेच नविन
विवहरीींची कामे बींद ेहे तई तथावप सामास्चक िनीकरणाची कामे सरु
ु ेहे तई
(२) मोहोळ तालुक्यात

कण ९५ ग्रामपींचायती ूसन
ु मोहोळ मतदारसींाातील नतन्ही तालुक्यात

सद्या महामा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोचगार हमी योचनेंतगफत पाणींद रस्ते , गािातील ूींतगफत

रस्ते तसेच नविन विवहरीींची कामे इयादीबाबत मचराींक न कामाची मागणी न ेल्यामुळे बींद
ेहे तई

तथावप लागि

ूर्धकारी मोहोळ याींचम
े ार्फत

कण १७ कामे रोपिा्ीका, रस्ता दत
ु र्ाफ

िक्ष
ा लागि , ग् लागि , विखुरलेल्या स्िरुपात िक्ष
ा लागि

ही कामे सुरु ेहे तई तसेच

िनपररक्षेत्र ूर्धकारी मोहोळ याींचेमार्फत १ काम सुरु ूसुन सहाययक ूलभयींता शाळेणी १
सािफचननक बाधकाम विभाग मोहोळ मार्फत १ चो रस्याचे काम सुरु ेहे ई तसेच पींढरपर
तालक्
ु यात सामास्चक िनीकरण पररक्षेत्र, पींढरपर मार्फत १४ िक्ष
ु ेहे तई
ा लागि ीची कामे सरु
(३)

मचुराींना रोचगार लमळािा यासाठी महामा

गाींधी राषरीय

ग्रामीण रोचगार हमी

योचनेंतगफत मोहोळ मतदार सींाातील उतर सोलापर तालुक्यात विहीर पुनभफरणाची कामे सुरु
ेहे तई तसेच ११९ विवहर पुनभफरण कामाींना ताींत्रत्रक ि प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात ेलेली

ेहे ई तसेच या कायफिमाींतगफत विविध कामासाठी केलेल्या काती ेराखड्यानुसार मचराींची
मागणी प्राप्त होताच मागणीनस
ु ार कामे उपलब्ध करुन दे ण्याची कायफिाही करण्यात येत ेहे ई
___________

पुणे जिल्हयातीि ेौण खननि वविास ननधीचे माेीि
चार वषाफपासन
ू ववतरण झािे नसल्यासासत

(४६)

६२७१ (०४-०४-२०१५).

श्री.सासरु ाव पाचणे (लशरुर) :

सन्माननीय खननिमफ मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे स्चल्हयातील गौण खननच विकास ननधीचे मागील चार िषाफपासन वितरण ााले नाही,
हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्या, पण
ु े स्चल्हयातील गौण खननच उखननाींतन शासनाला को्यिधी रूपयाींचा
महसल लमळत ूसताना रस्याींची मात्र गौण खननचाींच्या िाहतुकीने दरु िस्था ााली ेहे , हे
खरे ेहे काय,
(३)

ूसल्यास,

विईसईसईलशरूर

याींनी

वदनाींक

२१

नाहें बर,

२०१४

रोचीच्या

पत्रान्िये

स्चल्हार्धकारी, पुणे याींचेक े गौण खननच विकास ननधी २०१४-१५ मधन कामे हाती ाेण्याची
मागणी करूनही कुठलीच कायफिाही करण्यात ेली नाही, हे खरे ेहे काय,

(४) ूसल्यास, याबाबत शासनस्तरािरून कोणती कायफिाही करण्यात ेली ेहे िा करण्यात
येत ेहे ,
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
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श्री. प्रिाश मेहता (०३-०७-२०१५) :(१) नाहीई खननच विकास ननधीच्या िापर ि िा्पासींदभाफत
सुधाररत मागफदशफक तिे वदनाींक ०१ई०८ई२०१२ च्या शासन ननणफयान्िये विहीत करण्यात ेली
ेहे तई

या

शासन

ननणफयातील

सध
ु ाररत

मागफदशफक

तिानस
ु ार

प्राप्त

ाालेल्या

पण
ु े

स्चल््यातील रुपये ११३८ई५७ लक्ष ूींदास्चत खचाफच्या ५२ कामाींना प्रशासकीय ि वितीय
मान्यता दे ण्याबाबत शासन ननणफय ननगफलमत करण्यात ेलेले ेहे तई
(२) पुणे स्चल््यातील काही तालुक्याींमध्ये िाळ िाहतक करताींना काही रस्ते थोड्यार्ार
प्रमाणात बार्धत ाालेले ेहे तई

(३) विधान सभा सदस्स लशरुन याींनी वदनाींक २१.११२०१४ च्या पत्रान्िये प्रस्तावित केलेल्या
कामाींची ूींदाचपत्रके ेिश्यक ताींत्रत्रक मान्यतेसह सादर करण्याबाबत स्चल्हार्धकारी, पुणे

याींनी कायफकारी ूलभयींता, सािफचननक बाींधकाम विभाग, पुणे याींना वदनाींक २२.०६.२०१५ च्या
पत्रान्िये कळविलेले ेहे ई

(४) ि (५) सदर कामाींचे प्रस्ताि ूद्याप कायाफन्ियन यींत्रणेक ण स्चल्हार्धकारी, पण
ु े
याींच्याक े प्राप्त ाालेले नाहीतई

___________
िुटूांस ननयोिन शस्त्रकक्रया िरणा-या दाररद्र्य रे षख
े ािीि िुटूांसासाठी
सरु
ु िेिेिी साववत्रीसाइ िल्याण योिना

(४७)

६२७८ (०६-०४-२०१५).

पूव)फ , श्री.जितेंद्र आहा

श्री.सासुराव पाचणे (लशरुर), श्री.ेणपत ेायिवा

(मुांरा ा िळवा),

(िल्याण

ॉ.सांतोष टारर्े (िळमनुरी), श्री.किसन िर्ोरे

(मुरसा ), श्री.ससवराि पाटीि (औसा), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे (चोप ा), श्री.राधािाष्ट्ण ववखे-

पाटीि (लश ी), श्री.ओमप्रिाश ऊर्फ सचू ि ू (अचिपूर), श्री.ेुिासराव पाटीि (िळेाव
ग्रामीण) :

सन्माननीय सावफिननि आरोग्य आणण िुटुांस िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) १ ककीं िा २ मुलीींिर कु्ुींब ननयोचन शस्त्रकिया करणा-या दाररर प रे षेखालील कु्ुींबासाठी
शासनाने २००१ मध्ये सावित्रीबाड कन्या कल्याण योचना सुरु केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, १४ िषाफमध्ये पण
ु े स्चल््यातील १०६ यक्तीींनी योचनेचा लाभ ाेतला ेहे , हे
खरे ेहे काय,

(३) ूसल्यास, लाभाथी दाररर पय रे षेखालील ूसािा ूसा ननकष ूसल्याने ूनेक मवहलाींना या
योचनेपासन िींर्चत राहािे लागले ेहे , हे खरे ेहे काय,
(४) ूसल्यास, या योचनेतील बक्षीस िाढविण्याबाबत ि दाररर पय रे षेची ू् िगळन गरीब
लाभाथयाला या योचनेचा लाभ लमळण्याबाबत शासनस्तरािरुन केलेली कायफिाही िा शासनाची
प्रनतकिया ?
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ॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे ेहे ई
(२) ूशींत: खरे ेहेई
सन २००१ ते २०१४ या कालािधीत पण
ु े स्चल््यातील

योचनेचा लाभ ाेतला ेहेई

कुण १८५ लाभाथयानी या

(३) लाभाथी दाररर पय रे षेखालील ूसािा ूशी ू् शासन ननणफयात ेहे ई परीं तु या ननकषामळ
ु े
ूनेक मवहलाींना या योचनेपासन िींर्चत रहािे लागले ूशी बाब ेढळुन ेलेली नाहीई

(४) सावित्रीबाड र्ुले कन्या कल्याण योचनेतील दाररर पय रे षेची (बीईपीई लई) ू् र् करुन

उपन्नाचे दाखल्याचे ेधारे योचनेचा लाभ दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन
ेहे ई
___________
राज्यातीि तहसीि िायाफियातीि ध्विारोहन िर्याचा मान िोिप्रनतननधीांना लमळ्यासासत
(४८)

६२७९ (०६-०४-२०१५).

श्री.सासरु ाव पाचणे (लशरुर), श्री.शांभरु ाि दे साइ (पाटण), श्री.सदा

सरवणिर (मादहम), श्री.सुननि प्रभू (ददां ोशी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१)

सणाींना

खुलासा करतील काय :रा्यातील

तहसील

कायाफलयातील

राषरीय

होणाऱ्या

ध्िचारोहणाचा

मान

लोकप्रनतननधीींना लमळािा ूशी मागणी विरोधी पक्षनेयाींनी माई मख्
ु यमींत्री महोदयाींक े वदनाींक
२१ चानेिारी, २०१५ रोची केली ेहे , हे खरे ेहे काय,

(२) ूसल्यास, मुख्यमींत्री, स्चल्हा पररषद, पींचायत सलमती, महानगरपाललका, नगरपींचायतीसह

ग्रामपींचायतीच्या सरपींच पदापयत सिफ लोकननयुक्त प्रनतननर्धींना ध्िचारोहणाचा हक्क दे ण्यात
ेलेला ेहे तसेच स्चल्हा पातळीिरही पालक मींत्रयाींच्या हस्ते ध्िचारोहण करण्यात येत,े हे ही
खरे ेहे काय,
(३)

ूसल्यास, लोकप्रनतननधीींना

तालुक्याच्या

वठकाणी

ध्िचारोहण

करण्याचा

मान

लमळण्याबाबत शासनस्तरािरुन कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (२३-०६-२०१५) :(१) होयई
(२) होयई
(३) महाराषर वदनी लोकप्रनतननधीींच्या हस्ते तालक्
ु याच्या वठकाणी ध्िचारोहण करण्याचा ननणफय

शासनाने ाेतला ूसन याबाबतचे पररपत्रक वदनाींक २२.०४.२०१५ रोची ननगफलमत करण्यात
ेले ेहेई
(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________
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तळे ेाव ढमढे रे ता.लशध्र (जि.पुण)े येर्ीि हूतात्मा ववष्ट्णू ेणेश वपांेळे
याांचे स्मारिाची दरु ावस्र्ा झाल्यासासत
(४९)

६२८८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सासुराव पाचणे (लशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) तळे गाि ढमढे रे (ताईलशरूर, स्चईपुणे) हुतामा विषण गणेश वपींगळे याींच्या स्मारकाची सध्या
दरु ािस्था होुन येथे कोणयाही सुविधा उपलब्ध नाहीत, हे खरे ेहे काय, हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, नया वपढीला प्रेरणा दे णा-या या िाींतीकारकाच्या स्मारकास सुविधा उपलब्ध
करण्याबाबत कोणती कायफिाही केली िा करण्यात येत ेहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ेहे त ?
श्री. दे वेंद्र र् णवीस (१५-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाहीई हुतामा विषणु गणेश वपींगळे याींचे
स्मारकाची सींरक्षण लभींत ि सुशोलभकरणाची कामे माईनाईप्रकाश चाि क
े र याींचे ननधीतन चाल
ूसन ू्यालसकेसाठी स्ितींत्र खोलीचे बाींधकाम ाालेले ेहे ई सन २०१४-२०१५ या विस्तय
िषाफमध्ये

रुई२३,३००/-

इतके

चयींती/पुण्यनतथी/िाींतीवदन

ूथफसींकस्ल्पय

कायफिम

इयादी

ूनुदान

खचाफसाठी

स्मारकाचे

दे खभाल,

तहसीलदार

िीच

याींचम
े ार्फत

भरणा,
धनादे श

ग्विकास ूर्धकारी, पींचायत सलमती, लशरुर याींना ूदा करण्यात ेलेला ेहे ई
(२) नया वपढीला प्रेरणा दे ण्यासाठी ग्रामपींचायतीने हुतामा विषणु गणेश वपींगळे याींचे
स्मारकामध्ये ग्रींथालय सुरु केले ूसन ू्यालसकेची सुविधा उपलब्ध केलेली ेहे ई
(३) प्रश्न उद््ाित नाहीई

___________
लशरुर तािक्
ु यातीि (जि. पण
ु े) प्रधानमांत्री ग्रामस ि योिनेअांतेफत

पुणफ िर्यात आिेल्या रस्त्यासासत
(५०) ६३०३ (०७-०४-२०१५).
श्री.सासरु ाव पाचणे (लशरुर) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) पण
ु े स्चल््यातील लशरुर तालक्
ु यातील लशरुर ते चाींभळी थाबा, माीं िगण फा्ा ते गोकुळ
नगर, माीं िगण फा्ा ते ाा गे तळे या रस्याींचे काम प्रधानमींत्री ग्रामस क योचनेूींतगफत
पण
ु फ करण्यात ेले ेहे हे खरे ेहे काय,
(२) ूसल्यास, या रस्याींच्या बाींधकामास ूद्याप ५ िषफ पुणफ ाालेली नसताना या रस्यािरुन
िाहतुक करणे ूिा

ााले ेहे हे ही खरे ेहे काय,

(३) ूसल्यास, पुणे स्चल््यातील लशरुर तालुक्यातील प्रधानमींत्री ग्रामस क योचनेूींतगफत
ूनेक कामे पण
ु फ होुन ५ िषे ाालेली नसताींना रस्ते िाहतक
ु ीस योग्य रावहलेली नाही हे खरे
ेहे काय,

(४) ूसल्यास, पुणे स्चल््यातील लशरुर तालुक्यातील प्रधानमींत्री ग्रामस क योचनेूींतगफत कामे

करण्यात ेलेल्या रस्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासन स्तरािरुन केलेली कायफिाही िा
शासनाची प्रनतकिया ?

विईसई ३४ (38)
श्रीमती पांििा मुां े (०२-०७-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे ेहे ई लशरुर तालुक्यातील प्रश्नाींककत ३
रस्तयाींपैकी लशरुर ते चाींभळी थापा या रस्यास ५ िषफ पणफ ाालेली नसुन रस्ता सुस्स्थतीत
ेहे ई

उिफररत माीं िगण र्ा्ा ते गोकुळ नगर ि माीं िगण र्ा्ा ते ाा गे तळे या दोन

रस्याींच्या बाींधकामास ५ िषफ पणफ ाालेली ूसन, यापैकी माीं िग

र्ा्ा ते ााउगे तळे या

रस्ता सुस्स्थतीत ेहेई

माीं िगण र्ा्ा ते गोकुळ नगर या रस्यास खड् े प ले ेहे तई हा रस्ता सन २०१५-१६

च्या विशेष दरु
ु स्ती कायफिमामध्ये प्रस्तावित करण्यात ेलेला ेहेई

(३) प्रधानमींत्री ग्राम स क योचनेूींतगफत पुणे स्चल््यातील लशरुर तालुक्यातील पणफिानींतर ५
िषफ कालािधी न ाालेले

कण १० रस्ते ेहे त ि या रस्याींची दे खभाल दरु
ु स्ती सींबींर्धत

ठे केदाराक न िेळोिेळी करुन ाेण्यात ेलेली ेहे ई हे सिफ रस्ते िाहतुकीस योग्य ि सुस्स्थतीत
ेहे तई

(४) प्रश्न उद््ाित नाहीई
___________

ववधान भवन :

ॉ. अनांत िळसे

मुांसइ.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
शासकीय मध्यिती मुर पणालय, मुींबडई

