अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अडततसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रायगड जिल््यातीप लोसोपीसह लापासूर तापुायातीप दांद
सडपेल्या िांसया सुवव
त त सुरु िरण्यादादत

(१)

७९७८ (०९-०४-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावपे (महाड) :

सन्माननीय उद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

रायगड

जिल््यातील

खोपोलीसल

खालापरा

ताला
ु यातील

निथनब

र्लास

्ील,

कि.डी.एल.्ायो्ि क या कींपन्याींसल ललान मोा या १५ कींपन्या ्ींप पडल्याचि मालि िानिवारी,
२०१५ मध्यि थनपशनसनास ेलि, लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, उात कींपन्या ्ींप पडल्यामु ि तालुायातील लिारो कामगाराींवर उपासमारीची
वि

ेली ेलि , लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, उात ्ींप पडलिल्या कींपन्या पव
स त सु
ु व
कायसवाली करण्यात ेली ेलि वा यित ेलि ,

करण्या्ा्त शनासन तरावर कोतती

(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२२-०६-२०१५) : (१) मि. निथनब र्लास ्ील इींडडया प्रा. लल. व मि.कि.डी.एल.

्ायो्ि क लललम्ि ड, सावरोली, या उद्योग घ्काींच्या कींपनी व्यवबापनानि सन २०१३ मध्यि
्ा ि ्ींपी घोवित क न उद्योग घ्क ्ींप किलि ेलि .
सन २००७-२००८ या विासत चौथ्या अखखल भारतीय प्रगतनिनुसार खालापार तालुायात

एकात लघु उद्योगाींपैकी १०१ लघु उद्योग सु
ेढ लि ेलि .

असल्याचि व १२० लघु उद्योग ्ींप असल्याचि

खालापुर तालुायातील सन २०१४-२०१५ पयंन्त नोंपती नालिल्या सुक्ष्म, लघु व मध्यम

उपक्रमाींची एकात सींख्या ४४४ ेलि व जबर भाींडवली गुींतवतुक

.४६६८५.०० लाख इतकी व

रोिगार ९४१२ इतका ेलि . व मोठया उद्योगाींची एकात सींख्या ७४ इतकी ेलि .

वव.स. ३८ (2)
(२) कींपन्याींच्या व्यवबापनानि ्ा ि ्ींपी घोवित किल्यामु ि कामगार पररतालमत नालिलि ेलि त.
(३) कींपनी व्यवबापन, कामगार युथनयन व कामगार उप ेयुात याींचिमध्यि चचास सु

ेलि त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
िल्याण-नेरळ-िितत राज्य मागातच्या सुरू असपेल्या चौसदरीिरणाच्या
िामामध्ये एिसदरी रस्तत्याच्या मध्ये दसववपेपे ससमेंटचे
ठोिळे अत्यांत तनिृष्ट्ट दिातचे असल्यादादत
(२)

७९८१ (०९-०४-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावपे (महाड) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुीं्ई मलानगर ववकास प्राधिकरताकडान कल्यात-निर -किसत राज्य मागासच्या सरू
ु
असलिल्या चौपपरीकरताच्या कामामध्यि एकपपरी र्याच्या मिोमि ्सववलि िातारि लसमें्चि

ठोक ि अ्यींत थनकृष् पिासचि असान लसमें् ठोक ि िागोिागी मोडलिल्या ककीं वा तु्लिल्या
अवबित असल्याचि थनपशनसनास ेलि ेलि त लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, या्ा्त शनासनानि चौकशनी किली ेलि काय, चौकशनीत काय ेढ ा न ेलि व
तपनुसार यास ि्ा्पार असताऱ्या सीं्ींधितावव ध्प शनासनानि कोतती कारवाई किली वा
करण्यात यित ेलि ,

(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त व सपर ठठकाती पभ
ु ािक म्लतान ्सववण्यात
यितारि लसमें् ठोक ि नव्यानि ्सववण्या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात
यित ेलि ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
िोिणातीप ४८ पघु ससांचन प्रिल्स राज्य शासनाने रद्द िेल्यादादत
(३)

७९८२ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.भरतशेठ गोगावपे (महाड) :

सन्माननीय िपसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकतातील ४८ लघु लसींचन प्रकल्प राज्य शनासनानि नक
ु तिच मालि िानि, २०१५ मध्यि किलि
रद्द ेलि त लि खरि काय,

(२) असल्यास, उात लघु लसींचन प्रकल्प रपप करण्यामागची कारति काय ेलि त,
(३) असल्यास, सपर प्रकल्पासींपभासत शनासन रिरववचार करतार ेलि काय
(४) नसल्यास, ्याची कारति काय ेलि त ?

वव.स. ३८ (3)

श्रीमती सांििा मुांडे (१०-०७-२०१५) : (१) अींशनत: खरि ेलि .

मलाराषर िलसींिारत मलामींड ामारसत ठाति जिल््यातील २, रायगड जिल््यातील

७, र्नाधगरी जिल््यातील ९ व लसींिुपग
ु स जिल््यातील १ अशना एकात १९ योिनाींची प्रशनासकीय
मान्यता रद्द करण्यात ेली ेलि .

(२) व (३) मलाराषर िलसींिारत मलामींड ाींच्या ठपनाींक १४ िानिवारी, २०१५ रोिीच्या सींचालक
मींड ाच्या ४८ व्या ्ैठकीत वविय क्र. ५ अन्वयि मलामींड ाचि ेधबसक पाथय्व मयासठपत
करण्याच्या लि तन
ा ि ठाति मींड ाींतगसत उवसररत २९ योिनाींना प्रशनासकीय मान्यता रद्द करण्याचा
प्रताव माींडण्यात ेला. या ठरावाद्वारि ठपनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर मलाराषर व औरीं गा्ाप

प्रपि शनातील प्रशनासकीय मान्यता प्रपान करण्यात ेलिल्या व ठपनाींक १ एवप्रल, २०१४ पावी
(ववपभस वग ा न) प्रशनासकीय मान्यत करण्यात ेलिल्या परीं तु प्र्यक्षात क्षित्रीय कामि सु

नालिली नालीत अशना सवस योिनाींची ताींरत्रक व्यवलायसता तपासन
ा , योिना ताींरत्रकदृष्या

योग्य/अयोग्य असल्या्ा्तचा अलवाल मलामींड ाींतगसत पुति व नागपार यिबि कायसरत पोन मुख्य
अलभयींति तसिच िलसींपपा ववभागाचा एक मुख्य अलभयींता तसिच िलसींपपा ववभागाचा एक

मुख्य अलभयींता याींची सलमती थनयुात क न सापर करण्याचि ठरववण्यात ेलिलि ेलि . सपर
सलमतीचा अलवाल प्राप्त नाल्यानींतर ला अलवाल मलामींड ाच्या सींचालकाींच्या ्ै ठकीमध्यि ठि वान
्या अनि
ु ींगानि पढ
ु ील कायसवाली करण्याचि थनयोिन ेलि .
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
तारिपी (जि.ससांधद
ु ग
ू )त येथीप महाराष्ट्र सयतटन महामांडळाच्यावतीने उभारण्यात
आपेपी स्तिुदा डायहीांग सेंटरची रमारत अनधधिृत असल्यादादत

(४)

७९९३ (०६-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) तारकली (जि.लसींिुपग
ा )स यिबील मलाराषर पयस्न मलामींड ाच्यावतीनि उभारण्यात ेलिली
कु्ा डायव्लीींग सें्रची इमारत अनधिकृत असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ मध्यि वा ्या
परम्यान थनपशनसनास ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, उात अनधिकृत कु्ा डायव्लीींग सें्रच्या नामाींतरावर तोडगा अद्याप न

थनघाल्यानि मलाराषर पयस्न केंांाींच्या मनमानी कारभाराववरोिात २८ िानिवारी, तारकली
ग्रामबाींनी तललसलपार कायासलयावर व कु्ा डायव्लीींग सें्रवर थनििि मोचास काढण्याचा
थनतसय घितला, लि खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, या्ा्त शनासनानि सखोल चौकशी करुन कोतती कायसवाली किली वा करण्यात
यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

वव.स. ३८ (4)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) : (१) लि अींशनत: खरि ेलि.
या्ा्त जिल्लाधिकारी, लसींिप
ु ग
ु स व नगररचानकार, ससिंधद
ु र्
ू ग याींचिद्वारा मलाराषर

शनासनाच्या पयासवरत ववभागाच्या मलाराषर को्ल नोन मॅनि
ि में् ॲबॉरर्ी (MCZMA) कडि
ररतसर प्रताव ठप. २१/१/२०१५ रोिी मान्यतिसाठी पाठववण्यात ेला लोता. ्यास पयासवरत
ववभागाच्या मलाराषर को्ल नोन मॅनि
ि में् ॲबॉरर्ी (MCZMA) याींनी ्याींच्या ठप.
३१/१/२०१५ रोिी नालिल्या ९८ व्या ्ैठकीमध्यि त्वत: मान्यता पाररत किली ेलि . ्यामु ि या
इमारती अनधिकृत असल्याचा प्रश्न थनकाली थनघाला ेलि .

(२) या्ा्त बाथनक व्ृ तपत्रात प्रलसध्प नालिल्या व्ृ तानुसार कु्ा डायजव्लीं ग सें्र
नामरलकावर तारकलीच लवि या मागतीसाठी मक
ा मोचास/ववशनिि सभिचि ेयोिन किल्याचि प्रलसध्प

नालिलि ेलि . ठप. २८/१/२०१५ रोिी तारकलीतील काली ग्रामबाींचा समाल का्ा डायजव्लीं ग
रि थनींग सें्रच्या प्रविशनद्वारावर ेला लोता. मात्र ग्रामबाींपैकी कोणाही मलाराषर पयस्न ववकास
मलामींड ाच्या अधिकाऱ्याींना भि्लिलि नाली.
(३) या्ा्त ग्रामबाींची समिात काढान शनाींततामय मागासनि तोडगा काढति्ा्त व्यवबापकीय
सींचालक, मलाराषर पयस्न ववकास मलामींड

याींनी ठप. १७/१/२०१५ रोिीच्या पत्रान्वयि

जिल्लाधिकारी, लसींिुपग
ु स याींना ववनींती किली ेलि . या्ा्त पुढील कायसवाली सु

ेलि.

(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
मापवण तापुिा (जि.ससांधुदग
ु )त सिेिोट दांदराचा वविास करण्याबाबत
(५)

७९९६ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय मत्स्तय यवसाय मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालवत (जि.लसींिुपग
ु )स ताला
ु यातील सिेको् ्ींपराचा ववकास व्लावा अशनी बाथनक
मजच्िमाराींची गिल्या ३० विासपासान मागती लोती, लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, उात सिेको् ्ींपराकररता सम
ु ारि ३३ को्ी

पयि खचस क न ्ाींिलिल्या या

अद्ययावत ्ींपराचि उद्घा्न याविी माचस मठलन्यात करण्यात ेलि लोति परीं तु पत
ा स क्षमतिनि
अद्याप सु

नालिलि नाली, लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, सपर प्रकरती कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ्याची कारति काय ेलि त ?
श्री. एिनाथराव लडसे (२३-०६-२०१५) :(१) लोय, लि खरि ेलि.
(२) नाली, या ्ींपराचि कामावर एकात

पयि १२.२३ को्ी खचस नालिल्याच ेलि. या कामाच

उपघा्न २१ रिब्रुवारी, २०१४ रोिी करण्यात ेलि असान या ्ींपराचा लाभ मजच्िमार घित
ेलि त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________

वव.स. ३८ (5)

ससधुांदग
ु त जिल््यातीप ववियदग
ु ,त दे वगड व िामसांडे येथीप
नळसाणी सरु वठा योिनाांच्या िामादादत

(६)

८००३ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.तनतेश राणे (िणिवपी) :

सन्माननीय साणीसुरवठा आणण स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लसिुींपग
ु स जिल््यातील ववियपग
ु स ेखत पि वगड या पोन प्रापि लशनक न पाती पुरवठा

योिनाींच्या पि खभाल परू
ु तीसाठी तब््ल ८१ लाख रूपयि खचस नाला असान ्याची पातीपट्टीची
वसुली सला लाख रूपयि नाली ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, सपर पातीपट्टी न भरल्यास पातीपुरवठा ्ींप करावा लागिल असा इशनारा
जि.प.अध्यक्ष याींनी ठपला ेलि लि ली खरि ेलि काय,

(३) तसिच पि वगड व िामसींडि (जि.लसींिुपग
ा )स यिबील न पाती पुरवठा योिनिचि काम प्रलींर्त न

ठि वण्या्ा्त मा. पाती पुरवठा मींत्री याींना मालि डडसें्र, २०१४ मध्यि वा परम्यान तिबील
नागररकाींनी थनविपन ठपलि ेलि , लि खरि ेलि काय,

(४) असल्यास, उात प्रश्न भाग (१), (२) व (३) ्ा्त शनासनानि चौकशनी किली ेलि काय,
्यात काय ेढ ा न ेलि, तद्नस
ु ार शासनाने कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(५) नसल्यास, विलिंबाची कारति काय ेलि त ?

श्री. ददनराव पोणीिर (१८-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
लसींिप
ु ग
ु स जिल््यातील ववियपग
ु स ेखत पि वगड या पोन प्रापि लशनक न

योिनाींच्या

पि खभाल प ु तीसाठी सन २०१४-१५ अखिर

्याची पातीपट्टीची वसल
ु ी

.४३.४६ लाख

पयि नाली ेलि .

पातीपरु वठा

. १६५.२८ लाख खचस नाला असान

(२) लि खरि नाली. मात्र जिल्ला पररिप अध्यक्षाींनी पातीपट्टी १००% वसुली लोण्यासाठी साचना
ठपलिल्या लो्या.

(३) लि खरि नाली.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________

ससांधद
ु ग
ु त जिल््यातीप टाळां दा, सरमळे , नरडवे धरण प्रिल्सादादत
(७)

८००८ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िपसांसदा मांत्री पुढील

(१) लसींिुपग
ु स जिल््यातील ्ा ीं ्ा, सरम ि , नरडवि िरत प्रकल्पाींसल ्ालगींगा, काला शनाई ेठप

िरत प्रकल्पाचि काम करताींना वन आणण पयासवरत कायद्यामिील तरतप
ु ीींचि मोा या प्रमातात
उल्लींघन नाल्याचा ठपका कॅग नि ठि वला ेलि लि खरि ेलि काय,
(२)

असल्यास,

कायद्यातील तरतापीचि

उल्लींघन

करता-या

्याींच्यावर कोतती कारवाई करण्यात ेली वा यित ेलि ,
(३) नसल्यास, विलिंबाची कारति काय ेलि त ?

प्रकल्पाींना

नो्ीसा

्िावान
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श्री. धगरीष महािन (३०-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
(२) प्रश्न उद््ावत नाली.
(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
िणिवपी जिल््यात िोिण सॅिेि अांतगतत राष्ट्रीय सेयिप िायतक्रमातन
ू
ववांधन ववहहरीांवर दहु े री हातसांस योिनाांच्या मांिूरीदादत

(८)

८०१० (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साणीसुरवठा आणण

(१) कतकवली जिल््यात ववींिन ववठलरीींच्या पाण्याचा िातीत िात वापर लोण्यासाठी राज्य
शनासनानि कोकत पॅकिि अींतगसत राषरीय पियिल कायसक्रमातान ववींिन ववठलरीींवर पलु ि री लातपींप
योिना मींिार किल्या लो्या, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, सपर योिनितील अनिक योिना अिसव् जबतीत असल्याचि मालि िानिवारी
२०१५ मध्यि वा ्या सम
स ास ेलि ेलि, लि खरि ेलि काय,
ु ारास थनपि शनन

(३) असल्यास, सपर योिना ककती जिल््यात मींिार करण्यात ेल्या ेलि त,

(४) असल्यास, उात योिना अिसव् रालण्यामागची कारति काय ेलि त व यास ि्ा्पार
असताऱ्या व्यातीींवर कोतती कारवाई किली वा करण्यात यित ेलि ,
(५) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त?
श्री. ददनराव पोणीिर (१८-०६-२०१५) : (१) लोय.
(२) नाली.
(३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
मापवण (जि. ससांधुदग
ु )त शहरापगतच्या वायरी-दे वदाग-तारिपी या
गावाांना होणाऱ्या साणी टां चाईवर उसाययोिना िरण्यादादत

(९)

८०१३ (०७-०४-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

स्तवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय साणीसुरवठा आणण

मालवत (जि.लसींिुपग
ु )स शनलरालगतच्या वायरी-पि व्ाग-तारकली या गावाींना मालि एवप्रल, मि

परम्यान तीव्र पाती ्ीं चाई िातवत असति, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, सपर पाती ्ीं चाईवर मात करण्यासाठी उपरोात थतन्ली गावाींसाठी िामापार
योिनिव न वतींत्र न पाती योिनितान पाईपलाईन व तीन वतींत्र ्ााया ्सववण्या्ा्त
शनासन ववचारािीन ेलि , लि ली खरि ेलि काय,
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(३) असल्यास, उात पाती्ीं चाईवर कायमवरूपी तोडगा काढण्यासाठी शनासनानि कोतती
कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, विलिंबाची कारति काय ेलि त ?
श्री. ददनराव पोणीिर (१८-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
सापी - भुतवपी (ता.िितत, जि.रायगड) धरणाचे दाांधिाम
गेपी १० वषे असूणत अवस्तथेत असल्यादादत

(१०)

८०२८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश पाड (िितत), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.किसन िथोरे (मरु दाड), श्री. भास्तिर िाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री. साांडुरां ग
दरोरा (शहासूर), श्री. अवधूत तटिरे (श्रीवधतन) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िपसांसदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पाली - भुतवली (ता.किसत, जि.रायगड) िरताचि ्ाींिकाम गिली १० विे अपातस अवबित
ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, या िरताचि ्ाींिकाम अिसव् जबतीत असल्यानि या भागातील शनितक-याींना
शनितीला व वपण्याच्या पाण्याची अडचत थनमासत लोत ेलि , लि ली खरि ेलि काय,
(३) असल्यास, गिली १० विे या िारताचि ्ाींिकाम अपत
ा स असल्याची कारति कोतती,

(४) असल्यास, या िरताचि ्ाींिकाम ्वरीत पातस करण्याच्या दृष्ीनि शनासनानि कोतती
तातडीची कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,

(५) अद्याप कोततीच कायसवाली किली नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१५) : (१) अींशनत: खरि ेलि . िरतात ९० ्ाकि पाती साठा
थनमासत नाला ेलि.
(२) नाली. िरतात ९० ्ाकि पातीसाठा थनमासत करण्यात ेल्यानि वपण्याच्या पाण्याची
अडचत नाली. मात्र योिनिच्या कालव्याची कामि, भासींपापनाअभावी अपुतासवबित असल्यानि
सींपत
ा स लाभक्षित्रास पाती पि ति शनाय लोत नाली.

(३) िरताचि ्लुताींशनी काम नालि ेलि . ५५४ लि लसींचन क्षमता थनमासत नाली ेलि. कालव्याची
कामि भ-ा सींपापनानींतर रखडली ेलि त.

(४) कालव्यासाठी भ-ा सींपापनाची कायसवाली प्रगतीत ेलि. भ-ा सींपापनानींतर कालव्यािी उवसररत
कामि पत
ा स करण्यात यितील.
(५) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
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रायगड जिल्हयातील (ता.किजत) नेरळ शहरात वाहतक
ु कोंडीच्या समस्येने
नागरीकाांना त्रास सहन िरावा पागत असल्यादादत

(११)

८०३७ (०४-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरदाड) :

श्री.सरु े श पाड (िितत), श्री.जितेंद्र आहाड (मांरा 
ु ा िळवा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जिल्लयातील (ता.किसत) िागथतक पयस्नब ाचा पिास लाभलिल्या माबिरानच्या
पायथ्याशनी असलिल्या निर

शनलरात वालतक
ु कोंडीच्या समयिनि व अविड माल वालतुकीच्या,

वालनाींच्या ्िकायपा पाककंगमु ि नागररकाींना त्रास सलन करावा लागत ेलि , लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, उात प्रकरती चौकशनी किली ेलि काय,

(३) असल्यास, चौकशनीत काय ेढ ा न ेलि व तपनस
ु ार सपर पाककंग ल्ववति्ा्त शनासनानि
कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४)

नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) निर
तसिच, निर

शनलरातील रति अ ीं प ेलि त.

्ािारपिठित पाककंगसाठी अधिकृत िागा नाली ेखत ्पऱ्या/पक
ु ानाींचि र्यावर

अथतक्रमत नालिलि ेलि . सपर पक
ु ानपार ेखत शनासन याींच्यात उच्च न्यायालयात प्रकरत सु
ेलि .

शनलरातील र्याींवर अडब ा थनमासत करताऱ्या वालचालकाींवर योग्य ती

कारवाई

करण्यात यिति. तसिच, ्ािारपिठित पप
ु ारी १.०० ति ४.०० परम्यान माल खाली करण्यास
व्यापारी, शनाींतता सलमत, प्रथतजषठत नागररक ेखत पोलीस याींच्यात ्ैठक घिऊन सींमती
पि ण्यात ेली ेलि . तसिच इतर वि ी माल खाली करण्यासाठी

्ािारपिठित वालन उभि किलि

ककीं वा सपर वालनामु ि वालताकीस अडब ा थनमासत नाल्यास वालनाींवर वि ोवि ी कायपि शनीर
कारवाई किली िाति.
किली ेलि .

्यासाठी वालताक पोलीस कमसचारी याींची वालताक थनयींत्रतासाठी निमताक

(४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
िितत तापा
ु यातीप (जि.रायगड) रांहदरा आवास योिनेतील गैरव्यवहाराबाबत
(१२)

८०४२ (०७-०४-२०१५).

श्री.किसन िथोरे (मुरदाड) :
काय :-

श्री.सुरेश पाड (िितत), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांरा ा िळवा),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) किसत तालुायातील (जि.रायगड) इींठपरा आिास योिनिअत
ीं गसत उभारण्यात यिता-या
घरकुलाींची श्रित्रीय अधिका-याींनी पालती न करता पडता ती अलवाल पि वान सीं्ींधित ठि किपाराींना
घरकुलाचि ्ील अपा किल्याम ि उवसररत घरकुलाींचि काम रखडलि ेलि, लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, या्ा्त चौकशनी किली ेलि काय,
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(३) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून ेलि व तद्नुसार शनासनानि सीं्ींधित पोिीींवर कोतती
कारवाई किली वा करण्यात यित ेलि ,

(४) अद्याप कोततीच कायसवाली किली नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्रीमती सांििा मुांडे (३०-०६-२०१५) : (१) नाली.

(२) केंां शनासनाच्या मागसपशनसक त्वानुसार इींठपरा ेवास योिनिअींतगसत घरकुलाचि ्ाींिकाम
लाभाथ्यांनि वत: करावयाचि ेलि . तसिच घरकुल ्ाींिकामासाठी लाभाथ्यांना पि ण्यात यितारि

अनप
ु ान ्याींच्या ्ँक/पो् खा्यामध्यि बि् िमा किलि िाति. ्यामु ि ठि किपाराींना ्ील अपा
करण्याचा तसिच या्ा्त चौकशनी करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाली.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
िाांदीवपी (जि.मुांदई) येथ सरोिादे वी ववद्यापय या शाळे तीप शाळिरी
मुपीांच्या छे डछाडी प्रिरणी चौिशी िरुन िारवाई िरणेदादत

(१३)

८०८५ (०७-०४-२०१५).

श्री.शरददादा सोनवणे (िुनर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) काींपीवली (जि.मीं्
ु इस) यिबि सरोिापि वी ववद्यालय या शना ि तील मल
ु ीींच्या िि डिाडीप्रकरती

मालि नोव्लें ्र, २०१४ मध्यि चारकोप पोललस ठाति यिबि तक्रार पाखल करण्यात ेली लोती, लि
खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, अद्यापली या शना ा पररसरात मल
ु ीची िि डिाड सु

असतानाली बाथनक

पोलीस ्याकडि पल
स ा करीत ेलित, लि ली खरि ेलि काय,
ु क्ष्

(३) असल्यास, सपरला िि डिाड करता-याींवर कोतती कठोर कारवाई करण्यात ेली वा यित
ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) लोय. श्रीमती सरोिापि वी ेपशनस
ववद्यालय, चारकोप, काींपीवली या शना ि च्या मख्
ु याध्यावपकाींकडान ठपनाींक २५११.२०१४ रोिी
तक्रार अिस प्राप्त नाला लोता. सपर अिासमध्यि

्याींनी शना ा सु्ण्याच्या व भरण्याच्य वि ि स

्ालि रच्या मल
ु ाींकडान ववद्याबी व ववद्सयाबींनीना त्रास लोत असल्या्ा्त तक्रार किली लोती.
्यानुसार चारकोप पोलीस ठातिमारसत शना ि च्या पररसरात शना ा भरताना व सु्ताना साध्या
विशनातील िि डिाड ववरोिी पबक, ए.्ी.सी. तसिच गती वालनाींद्वारि गत घालण्यात यित ेलि.
्यामु ि अद्यापपयंत सपर शना ि तील ववद्याथ्यांकडान कोततीली तक्रार प्राप्त नालिली नाली.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

__________
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शहासूर (जि.ठाणे) वासशद िवळीप लातीवपी वेहळोपी येथीप साझर तपावामध्ये
सोसपस िमतचा-याांच्या दुडून मत्ृ यू प्रिरणी चौिशी िरणेदादत

(१४)

८०८८ (०७-०४-२०१५).

श्री.शरददादा सोनवणे (िुनर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शनलापरा (जि.ठाति), वालशनींप िव ील खातीवली विल ोली यिबील पानर तलावामध्यि ठपनाींक
२२ िानिवारी, २०१५ रोिी पोललस कॉन््ि ्ल लरड याींचा ्ुडान म्ृ या नाला,लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, याप्रकती लरड याींच्या कु्ुींर्याींनी घातपाताचा सींशनय व्यात क न चौकशनी
करति्ा्त मागती किली ेलि , लि खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, सपरला प्रकरती चौकशनी करण्यात ेली ेलि काय, ्यात ेढ ा न ेलि ेलि,
चौकशनी नस
ु ार कोतती कारवाई करण्या ेली वा यित ेलि ,
(४) नसल्यास, लोता-या ववलीं्ाची कारति काय ेलि ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) लोय, लि खरि ेलि .
(२) लोय, लि खरे ेलि .
(३) ठप. २२.१.२०१५ रोिी श्री.लरड, पोलीस लवालपार खातीवली गावाच्या लद्दीतील पानर
तालवात पोलण्यासाठी पाण्यात उतरलि असता, पोलताना ्याींचा पम तु्ल्यानि पाण्यात ्ुडान

्याींचा म्ृ या नाला ेलि . सपर प्रकरती घ्ना प्र्यक्ष पालतारि साक्षीपार याींच्याकडि चौकशनी
किली असान, या प्रकरती कोतताली सींशनयाचा प्रकार थनषपन्न नालिला नाली. िि.िि.लॉपी्ल,
मीं्
ु ई

यिबि शनवववच्िि पन करण्यात ेलि असन
ा , अलवालामध्यि

श्री.लरड, पोलीस लवालपार

पाण्यात ्ुडाल्यानि मरत पावल्याचि नमुप किलि ेलि .
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
सशक्षण हाि िायद्यानस
ु ार राणलव असपेल्या २५ टािे रालीव
िागाांच्या प्रवेश प्रकक्रयेत सुसुत्रता आणण्यादादत

(१५)

८१११ (०९-०४-२०१५).

नगर) :

श्री.सुरेश गोरे (लेड आळां दी), श्री.तुिाराम िाते (अणुशाती

सन्माननीय शापेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लशनक्षत लाक कायद्यानुसार राखखव असलिल्या २५ ्ाकि राखीव िागाींच्या प्रविशन प्रकक्रयित
सुसात्रता ेतण्यासाठी शनासनानि थनकि तयार किलि ेलि त, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, सपर थनकिाचि व प काय ेलि व अींमल्िावतीची सद्य:जबती काय ेलि ,
(३) अद्याप अींमल्िावतीस सु वात नाली नसल्यास, ्याची कारति काय ेलि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१५) : (१) लि खरि ेलि .
(२) लशनक्षत लाक कायद्यानस
ु ार २५% ेरक्षताींतगसत प्रविशन पि ण्यासाठी शनासनानि ठपनाींक
२४/५/२०१२, ठपनाींक १५/३/२०१३ व ठपनाींक १५/५/२०१४ च्या ेपि शनानस
ु ार पुढीलप्रमाति ेलि त.
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वींधचत

व

प्
स
ु ल

घ्कातील

्ालकाींसाठी

२५% प्रविलशनका

्ालकाींच्या

शनैक्षखतक

शनुल्काची प्रथतपाती करति्ा्त-कोततीली िमीन, इमारत,सािसामग्री ककीं वा इतर
सवु विा

एकतर

मोरत

ककीं वा

सवलतीच्या

परात

ठपल्यामु ि

अशना

शना ि साठी,

ववथनठपस ष् सींख्यितील ्ालकाींना मोरत लशनक्षत पुरववति ेिीपासाच ्ींिनकारक ेलि

तिबि, अशनी शना ा अशना े्िनाच्या मयासपिपयंत लम ण्यासाठी लाकपार असतार
नाली अशनी तरताप


वींधचत व प्
स घ्कातील ्ालकाींसाठी २५% प्रविलशनत ्ालकाींच्या शनैक्षखतक शनुल्काची
ु ल
प्रथतपत
ा ी करति्ा्त ेर्ीई अींतगसत २५ ्ाकि राखीव प्रविशनाींच्या थनकिातन
ा

ववनाअनुपाथनत अल्पसींख्याींक सींबा,मपरसा,विठपक पाठशना ा व प्रामुख्यानि िालमसक
थनपि शनन पि ताऱ्या सींबाींना वग ण्यात ेलि ेलि .


वींधचत व प्
स घ्काींतील ्ालकाींसाठी २५% राखीव िागाींवर प्रविशन पि ण्याची प्रकक्रया
ु ल
ऑनलाईन करण्या्ा्त.

सपर थनकिाींनुसार प्रविशन प्रकक्रयिची अींमल्िावती लशनक्षत सींचालकाींमारसत करण्यात

ेली ेलि .


सन २०१२-१३ या शनैक्षखतक विासकरीता ेर्ीई अींतगसत २५ ्ाकि राखीव िागाींसाठी
६८८४ प्रविशन पि ण्यात ेलि.



सन २०१३-१४ या शनैक्षखतक विासत २५ ्ाकि राखीव िागाींवर २७७५३ प्रविशन पि ण्यात
ेलि ेलि त.



सन २०१४-१५ या शनैक्षखतक विासत ेर्ीई अींतगसतच्या २५% राखीव िागाींवर
ऑनलाईन व ऑरलाईनद्ववारि एकात ४७२१६ प्रविशन पि ण्यात ेलि ेलि त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेच्या
िामाांिडे मांिुराांची िमतरता असल्यादादत
(१६)

८१५८ (०७-०४-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (सनवेप), श्री.राि सरु ोहहत (िुपादा), श्री.समीर

िुणावार (हहांगणघाट), श्री.किसन िथोरे (मुरदाड), श्री.दादुराव साचणे (सशरुर) :

सन्माननीय

रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात रोिगारीची १०० ्ाकि लमी असलिल्या मला्मा गाींिी राषरीय ग्रामीत रोिगार
लमी योिनिच्या कामाींकडि मींिरु ाींनी पाठ कररववल्याचि मालि िानिवारी २०१५ रोिी वा ्या
सुमारास थनपशनसनास ेलि ेलि , ली गोष् खरी ेलि काय,
(२) असल्यास, र्नाधगरी जिल््यात ११६० कामि सु
सु

असान अद्याप ४३१० कामि मिुराींअभावी

करण्यात ेलिली नाली, उात योिनिअींतगसत मिुराींना काम लम त असलि तरी प्र्यक्षात

मिुरी अ्यल्प लम ति योिनिवर काम करता-याींना मिुराींना किव
परीं तु याच मिुराींना खासगी क्षित्रात परठपवशनी २५० ति ३००
खरी ेलि काय,

१६८

पयि पि ण्यात यितात

पयि मिुरी लम त ेलि, ली गोष्
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(३) असल्यास, उात योिनिमध्यि रोिगार सुवविा वाढववण्या्ा्त शनासन ववचार करतार वा
करीत ेलि काय,

(४) नसल्यास, यामागील ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्रीमती सांििा मांड
ु े (२६-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
(२) लि अींशनत: खरि नाली.

मला्मा गाींिी राषरीय ग्रामीत रोिगार लमी योिनिअत
ीं गसत र्नाधगरी जिल््यात सन
२०१४-१५ मध्यि एकात २९४७ इतकी कामि सु
मनुषयठपन थनलमसती नालिली ेलि .

करण्यात ेली असान एकात १७७१५२ इतकी

(३) मला्मा गाींिी राषरीय ग्रामीत रोिगार लमी योिनिअींतगसत सन २०१३-१४ मध्यि मिरु ी
पर

.१६८/- इतका थनजश्चत करण्यात ेला लोता. ्यामध्यि वाढ लोवान ठपनाींक १ एवप्रल,

२०१५ पासान

.१८१/- इतका लागु करण्यात ेला ेलि त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
अिोपा महानगरसासपिा येथीप िाटे सूणात प्रिल्सासासून ते शहरातीप साणी
ववतरण यवस्तथेचे वरटर ीडीटच झापे नसल्यादादत

(१७)

८१९२ (०७-०४-२०१५).

(सशरुर) :

श्री.गोवधतन शमात (अिोपा सजश्चम), श्री.दादुराव साचणे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला मलानगरपाललका अजत्वात यिऊन तब््ल १४ विासचा कालाविी पातस नाला

असानली अद्यापपयंत का्ि पातास प्रकल्पापासन
ा ति शनलरातील पाती ववतरत व्यवबिचि वॉ्र
ऑडी्च नालि नसल्याची िाकापायक माठलती िानिवारी, २०१५ मध्यि उघडकीस ेली ेलि , लि
खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, उात वॉ्र ऑडी् न लोण्याची कारति काय ेलि त,
(३) असल्यास, सपरला ऑडी् लोण्या्ा्त शनासन कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित
ेलि ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१५) : (१) लोय.
(२) अकोला पाती पुरवठा योिना ठपनाींक ०१.०९.२००६ पासान मलाराषर िीवन प्राधिकरताकडान

पि खभाल व प ु तीकररता अकोला मलानगरपाललकिकडि लताींतरीत करण्यात ेली ेलि . परीं तु
ताींरत्रक वगस तसिच ेधबसक पररजबती योग्य नसल्यामु ि सि
ु ारा्मक कामि व वॉ्र ऑडी् व
एनिी ऑडी् ची कामि प्रलीं्ीत ेलि त.

सुिल थनमसल अलभयानाची मुपत सींपल्यामु ि ्यातील सवस प्रताव (अकोला पाती

पुरवठा योिनि अींतगसत सि
ु ारा्मक कामि वॉ्र ऑडी्, एनिी ऑडी् व इतर कामि) सुवतस
ियींती नगरो्बान मलाअलभयानातींगत
स मींिारीकरीता सापर करण्यात ेली ेलि .
(३) उपरोात प्रतावावर कायसवाली सु

ेलि .

___________

वव.स. ३८ (13)

अिोपा महानगरसासपिा उसायुात याांनी अवैध सध्दतीने दाांधिाम, दि
ु ाने घरे साडल्यादादत
(१८)

८१९७ (०७-०४-२०१५).

(सशरुर) :

श्री.गोवधतन शमात (अिोपा सजश्चम), श्री.दादुराव साचणे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला मलानगरपाललका उपाया
ु त श्री.पयानींप धचींचोलीकर याींनी अवैि पध्पतीनि ्ाींिकाम,
पक
ु ानि घरि पाडल्या्ा्त ्याींच्यावर नक
ु सान भरपाई घिऊन रौिपारी कायसवाली करण्याची

मागती बाथनक लोकप्रथतथनिी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना ठपनाींक ३० डडसें्र, २०१४ रोिी किली
ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, उात मागतीनुसार सपरला अधिकाऱ्याींवर कोतती कायसवाली करण्यात ेली ेलि
वा यित ेलि ,
(३) असल्यास, कारवाईचि बोडायात व प काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१५) : (१) लोय.
(२) व (३) प्राप्त थनविपनाींच्या अनुिींगानि ेयुात, अकोला मलानगरपाललका याींना चौकशनी

क न वतथु नषठ अलवाल सापर करण्या्ा्त क ववण्यात ेलि ेलि . अलवाल अद्याप अप्राप्त
ेलि .

___________
अिोट-अिोपा रोड (जि.अिोपा) या राज्य मागातवरीप रस्तत्याच्या दरु
ु स्ततीदादत
(१९)

८२०४ (०९-०४-२०१५).

(सशरुर) :

श्री.गोवधतन शमात (अिोपा सजश्चम), श्री.दादुराव साचणे

सन्माननीय सावतितनि दाांधिाम (सावतितनि उसक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अको्-अकोला रोड (जि.अकोला) या राज्य मागासवर पै नींठपन लिारो वालनाींची वपस

असति

परीं तु यिबील खरा् नालिल्या र्याच्या प ु तीकडि सावसिथनक ्ाींिकाम ववभाग पल
स करत
ु क्ष
ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, या रोडवरील कु्ासा रा्ा ति शनासकीय ेश्रमशना ि पयंत रता खरा्
असतानाली ्याची प ु ती करण्याऐवजविी पोन्ली ्ािाला गतीरोिक ्ाकान वालनाींना अडब ा
थनमासत करण्यात ेला असन
ा वालनि ल ा चालवा असि साचना रलक लावलि ेलि त, लि ली खरि
ेलि काय,

(३) असल्यास, या्ा्त शनासनानि चौकशनी किली ेलि काय, चौकशनीत काय ेढ ा न ेलि व
तपनुसार उात रता प ु ती प्रकरती पल
स करता-या अधिका-याींवव ध्प शनासनानि कोतती
ु क्ष
कारवाई किली वा करण्यात यित ेलि ,

(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

वव.स. ३८ (14)
श्री. चांद्रिाांत साटीप (०८-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
(२) कु्ासा रा्ा ति ेश्रम शना ि पयंतचा र्याचा काली पषृ ठभाग पावसा्यात काली प्रमातात

प्लिल्या अवबित असल्यानि पघ
स ना ्ा ण्याच्या दृष्ीनि सच
ु ्
ा ना रलक लावलि ेलि त. रता

प ु तीपावी व प ु ती परम्यान वालनाींचा विग थनयींरत्रत करण्यासाठी ताप्तार्या व पात
गतीरोिक ्ाकण्यात ेलि लोति. सद्य्जबतीत रता प ु त करण्यात ेला असान, गतीरोिक
काढान ्ाकण्यात ेलि ेलि त,

(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
अिोपा जिल््यातीप रोिगार हमी योिनेच्या
जिल्हास्ततरीय दक्षता सथिादादत
(२०)

८२०८ (०७-०४-२०१५).

श्री.गोवधतन शमात (अिोपा सजश्चम), डर.सांिय िुटे (िळगाव

िामोद), श्री.दादुराव साचणे (सशरुर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मांत्री पुढील

(१) रोिगार लमी योिनिच्या कामाींत अपलार ककीं वा रष्ष्ाचार लोत असल्यास ्याचा शनोि घिऊन
सीं्ींधिताींवर कारवाईची ि्ा्पारी असलिलि जिल्लातरीय पक्षता पबकानि अकोला जिल््यातील
एकाली कामासींपभासत कोतावरील कारवाई न किल्याचि िानिवारी, २०१५ च्या पठलल्या ेठवययात
थनपशनसनास ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, या पक्षता सलमतीनि अद्याप पयंत एकली कामासींपभासत कारवाई न करण्याची
कारति काय,
(३) असल्यास, या्ा्त चौकशनी करण्यात ेली ेलि काय,
(४) असल्यास, चौकशनीचि थनषकिस काय व या सलमतीनि तातडीनि कामासींपभासत कारवाई
करण्या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली ेलि ?
श्रीमती सांििा मुांडे (०८-०७-२०१५) : (१) तक्रार अिासवर १६/२०१५ रोिी चौकशनी किली ेलि .

पोलीस थनरीक्षक ्ोरगाींव मींिार याींचि म्लतण्यानासार अपलाराची राकम नमाप क न सापर

करण्याचि क ववलि असल्यामु ि FIR पाखल नाला नाली. परीं तु सधचव, सरपींच, मा.ेमपार

श्री.लसरकार याींचि पत्रारनस
ु ार ्याींचि म्लतनि ऐवजकान घिऊन प्रकरत उपववभागीय अधिकारी अको्
याींना चौकशनी करीता पि ण्यात ेलि ेलि .

(२) १६/१/२०१५ पासुन २१/३/२०१५ पयसत चौकशनी अलवाल सापर किला नाली. म्लतान
लशनतभींगाची नो्ीस पि ण्यात ेली ेलि.

(३) उपववभागीय अधिकारी अको् याींचि तरावर चौशनी सु

ेलि.

(४) उपववभागीय अधिकारी अको् याींचा चौकशनी अलवाल प्राप्त लोताच पुढील कारवाई
करण्यात यिईल.

___________

वव.स. ३८ (15)
अिोपा जिल्हा सषरषद प्रशासनाने िेपेल्या दप
त ामुळे
ु क्ष
भरती प्रकक्रया रलडपी असल्यादादत

(२१)

८२०९ (०७-०४-२०१५).

श्री.गोवधतन शमात (अिोपा सजश्चम), डर.सांिय िुटे (िळगाव

िामोद), श्री.दादुराव साचणे (सशरुर) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) गिल्या १५ मठलन्याींपासान ग्रामपींचायत जिल्ला सिवा ज्यिषठता यापीनुसार १० ्ाकि वगस तीन
व वगस चारच्या पपाकरीता ग्रामपींचायत कमसचा-याींना ेरक्षत पि ण्याचि शनासनाचा ेपि शन

असानली सपर भरती प्रकक्रया अकोला जिल्ला पररिप प्रशनासनानि किलिल्या पल
स ामु ि रखडली
ु क्ष
असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ मध्यि थनपशनसनास ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, सपरला सिवाज्यिषठता यापीनुसार ग्रामपींचायत कमसचा-याींना ेरक्षत न पि ता-या
व भरती प्रकक्रया न रा्ववता-या अधिका-यावव ध्प कोतती कारवाई करण्यात ेली ेलि वा
यित ेलि ,
(३) असल्यास, ्यानस
ु ार पढ
ु ि कोतती कायसवाली करण्यात ेली ेलि वा यित ेलि ?
श्रीमती सांििा मांड
ु े (३०-०६-२०१५) : (१) व (२) ग्रा.वव.व. ि.सीं.वव. शनासन अधिसच
ु ना,

१९/०८/२००५ अन्वयि सर सिविच्या ररात पपापैकी १० ्ाकि पपि ग्रामपींचायत कमसचाऱ्यामिुन
भरति्ा्त अथत मुख्य कायसकारी अधिकारी, जिल्ला पररिप अकोला याींच्या अध्यक्षतिखाली

सलमती गठीत करण्यात ेली. जिल्ला पररिप मध्यि वगस-३ वगस-४ मध्यि सामावान घिण्याकररता

१९ कमसचाऱ्याींची थनवड करण्यात ेली असन
ा ठपनाींक ०४/०३/२०१५ अन्वयि थनया
ु ती ेपि शन
थनगसलमत करण्यात ेलि ेलि. ्यापैकी १३ कमसचाऱ्याींची थनयुाती करण्यात ेली ेलि .

६ ग्रामपींचायत कमसचाऱ्याींच्या कींत्रा्ी ग्रामसिवक या पपावर थनवडी्ा्त ेक्षिप प्राप्त

नालि असल्यानि ेक्षिपाची पडता तीची कायसवाली सु
थनयुाती सींपभासत थनतसय घिण्यात यित ेलि .

असान ेक्षिपाची पडता ती पातस क न

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
िल्याण येथे ित्तपीसाठ गुरे घेनन िाणा-या रसमाांना सोसपसात हदल्याने
(२२)

यव
ु िास समाििांटिािडून िीवे मारण्याची धमिद हदल्यादादत

८२१७ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) कल्यात पररसरात अनधिकृतपति क्तलीसाठी गुरि घिऊन िाता-या इसमाींना अडवन
ा
वालनासल सपर इसमाींना पोललसात ठपल्यानि कल्यात यिबील पराग तिली (परपि शनी) या युवकास
कल्यात यिबील काली समािकीं्काकडान िीवि मारण्याची िमकी ठपली गिली ेलि , लि खरि ेलि
काय,
(२)

असल्यास,

सपर

प्रकरती

्ािारपिठ

पोललसात

श्री.पराग

तिली

याींनी

सीं्ींधित

समािकीं्काींववरूध्प पोलीस तक्रार पि ऊन ेपल्या कु्ाींर्याींच्या िीववतास िोका असल्याचि
साींधगतलि ेलि , लि ली खरि ेलि काय,

वव.स. ३८ (16)
(३) असल्यास, या्ा्त पोललसाींनी कोतती कारवाई किली वा करण्यात यित ेलि
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) : (१) नाली.
(२) सपर प्रकरती पगार तिली याींनी ्ािारपिठ पोलीस ठाति तसिच वररषठ पोलीस अधिकाऱ्याींना
तक्रारी अिस ठपलिला लोता.
(३) पराग तिली याींनी पोलीस ठाण्यात तक्रारी अिस ठपला लोता व ्यात ्याींनी मानि व मानि
कु्ुींर्यस समाि कीं्कापासन
ा जिवीतास िोका व मला वसींरक्षतासाठी वप्ल शनत्राचा
परवना लम ावा म्लतान अिस किला लोता. अिसपार याींना पोलीस ठाण्यात पोलीसासमक्ष कोतीली
लशनवीगा

अबवा िमकी ठपलिली नसन
ा ्या्ा्तची कोततीली धचत्रकरत पोलीस ठाण्यात नाली.

अिसपार याींनी यापुवीली शनत्र परवाना लम तिकामी पोलीस ेयुात, ठाति शनलर याींचक
ि डि अिस
सापर किला लोता. परीं तु ्याींच्यावर गुन्लि पाखल असल्यानि ्याींना शनत्र परवाना नाकारण्यात
ेला लोता. अिसपार याींनी ्याींचि तक्रारी अिासत ठपलिला प्रकार घडलिला नाली.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
ठाणे महानगरसासपिा हद्दीत ज्यस
ु ीटर हरस्तसीटप येथे
सादचारी भूयारी मागत तनमातण िरण्यादादत

(२३)

८२२६ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठाति मलानगरपाललका लद्दीतील ज्युपी्र लॉपी्ल व ववववेना मॉलच्या मध्यवती

ठठकातालान लायविवर पापचारी पल
ु ककीं वा लायविवर भायारी मागस उभारण्या्ा्त नागररकाींनी
मागती किली ेलि , लि खरि ेलि काय,
(२) उपरोात ठठकाती उयडातपुलािव ील मलामागस ओलाींडताना अनिक अपघात लोऊन
नागररकाींना ेपलि िीव मुठीत िरून रता ओलाडावा लागतो, लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, भववषयातील अपघात ्ा ण्यासाठी शनासन उपाययोिना करतार ेलि काय,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) : (१) लोय, लि खरि ेलि .
(२) लोय.
(३) ठाति मलानगरपाललका लद्दीतील ज्युपी्र लॉपी्ल व ववववेना मॉलच्या मध्यवती

उभारतीसाठी लायविवर पापचारी पल
उभारतीसाठी कींत्रा्पार मि.ेर.पी.एस.इन्राप्रोििा्स
ु
प्रा.लल.याींना कामाचा कायासपिशन ठपनाींक १२.११.२०१३ रोिी पि ण्यात ेला. सद्य:जबतीत सम
ु ारि
३५ ्ाकि काम पातस नालि असन
ा डडसें्र, २०१५ अखिर पातस लोति अपिक्षक्षत ेलि .
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________

वव.स. ३८ (17)

हाफिदन महामांडळ सनदी अधधिारी आणण यवस्तथासि याांच्या
गैरयवहारामळ
ु े तोटयात असल्यादादत
(२४)

८२३५ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मरु दाड) :

सन्माननीय अन आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

शनासन

पुरकृत

लारकीन

मलामींड

सनपी

अधिकारी

गैरव्यवलारामु ि तो्यात ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,
(२)

तसिच

तिबि

थनयुात

किलिलि

व्यवबापकीय

(सींचालय,

ेखत
व

व्यवबापक

याींच्या

मलाव्यवबापक)

याींच्या

्िि्ा्पार कायसशनैलीमु ि शनासनाची ली सींबा मोडक ीस ेली असान तिबि काम करता-या
मठलला कमसचा-याींची मानलसक त्रास लोत असल्याची गींभीर ्ा् थनपशनसनास ेली ेलि , लि खरि
ेलि काय,
(३) या्ा्त शनासनानि वररषठ पात ीवरून चौकशनी सलमती निमण्याची मागती लोत ेलि , लि खरि
ेलि काय ?
श्री. धगरीश दासट (१६-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली. गिलि ३ विस मलामींड

नफ्यात ेलि .

(२) नाली, तसिच सींबा मोडक ीस ेली नसान उलाढाल वाढली असान नफ्यात ेलि .
(३) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
सुणे प्रादे सशि सषरवहन िायातपयािडीप यांत्रणेवर ताण सडत असल्यादादत
(२५)

८२४० (०४-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाळ (सवतती), श्री.योगेश हटळे िर (हडससर),

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी), श्री.सभमराव तासिदर (लडिवासपा) :

सन्माननीय

सषरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सुमारि २५ लाखाींलान अधिक पच
ु ााया, सला लाख मो्ारी, पोन लाख अविड वालनि ेखत

लाखभर ररक्षाींचा पत
ु ि प्रापि लशनक पररवलन कायासलयाकडील यींत्रतिवर गिल्या तीन चार विासत तात
यित ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) ्याचा रायपा घित सींगमपाल ेखत े ीं पी र्यावरील कायासलयात सुमारि पाचशनि ्यया
एिीं्ाींनी ेपली पक
ु ानि बा्ली असान या एिीं्ाींना अधिकाऱ्याींचा वरपलत ेलि , लि खरि ेलि
काय,

(३) असल्यास, वरील १ व २ ्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४)

नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

श्री. हदवािर रावते (१०-०७-२०१५) : (१) लोय, लि खरि ेलि .
पत
ु ि प्रापि लशनक पररवलन कायासलयात माचस, २०१५ अखिरपयंत सम
ु ारि २१ लाख पच
ु ाकी, ५ लाख
चारचाकी, ४५ लिार ररक्षा व ५८ लिार अविड वालनाींची नोंपती नाली ेलि .
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(२) लि खरि नाली.
सींगम रब्रि व े ीं पी रोड चाचती मैपान कायासय या पोन्लीली पररवलन कायासलयाींच्या ेवारात
एकाली एिीं्नि पक
ु ानि बा्लिलि नाली.

(३) प्रापि लशनक पररवलन कायासलय, पुति या कायासलयावरील तात कमी करण्यासाठी पुति शनलर व
पररसरात नवीन कायासलयि सु

करण्याची ्ा् शनासनाच्या ववचारािीन ेलि .

(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
सुणे येथीप “साववत्रीदाई फुपे“ ववद्यासीठात दसववण्यात आपेल्या
सीसीटीही िॅमेऱ्याांची सांख्या असुरी असल्यादादत

(२६)

८२५० (०८-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाळ (सवतती), श्री.योगेश हटळे िर (हडससर),

श्री.िगदीश मळ
ु ीि (वडगाव शेरी), श्री.सभमराव तासिदर (लडिवासपा) :

सन्माननीय उच्च

व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पत
ु ि यिबील “साववत्री्ाई रुलि “ववद्यापीठाचा ववतार पालता सीसी्ीव्ली कॅमिऱ्याींची सींख्या
अपुरी असन
ा ४०० एकराींच्या पररसरासाठी किव

ठपडशनि सुरक्षा रक्षक ेलि त, ्यातील किव

३०

ितच कायम सिवत
ि असल्याचि मालि डडसें्र, २०१४ मध्यि वा ्यापरम्यान थनपशनसनास ेलि, लि
खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, उात ववद्यापीठाच्या सुरक्षा सिवकाींना सुरक्षाववियक कोततिली प्रलशनक्षत ठपलिलि
नसन
ा ्याींच्याकडि कोततीली शनत्रात्रि उपलब्ि नालीत, लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, उपरोात प्रश्न भाग (१) व (२) ्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा
करण्यात यित ेलि ,
(४)

नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

श्री. ववनोद तावडे (१६-०७-२०१५) : (१) अींशनत: खरि ेलि , साववत्री्ाई रुलि पुति ववद्यापीठात
सीसी्ीव्ली कॅमिऱ्याींची सींख्या ४३७ इतकी असान ववद्यापीठाच्या एकात ४११ एकर पररसराकरीता
२७ सुरक्षा रक्षक कमसचारी कायसरत ेलि त.
(२)

सपर

कमसचाऱ्याींना

नागरी

सुरक्षा

पलाकडान

ेप्ती

व्यवबापना्ा्त

तसिच,

एन.डी.ेर.एर. त ि गाव या केंां शनासनाच्या सींबिकडान प्रलशनक्षत घिण्यात ेलिलि ेलि . सपर

कमसचाऱ्याींकडि शनत्रात्रि नसली तरी ववद्यापीठाच्या ेवारात १ पोलीस ्ि शनन व १ पोलीस
चौकी कायसरत ेलि .
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________

वव.स. ३८ (19)
सुणे शहर आणण ग्रामीण भागात सोसपसाांची मनुष्ट्यदळाची
िमतरता सवातधधि असल्यादादत

(२७)

८२५५ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाळ (सवतती), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.सभमराव तासिदर (लडिवासपा), श्री.योगेश हटळे िर (हडससर) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुति शनलर ेखत ग्रामीत भागात पोललस मनुषय् ाची कमतरता सवासधिक असल्याची ्ा्
डडसें्र, २०१४ च्या पठलल्या ेठवययात थनपशनसनास ेली, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, ेींतरराषरीय थनकिाींनुसार पर एक लाख लोकसींख्यिमागि सुमारि ४०० पोलीस
असति

ेवश्यक

लोकसींख्यिसाठी

असताना

किव

६४

पत
ु ि

पोललस

जिल्लात

उपलब्ि

लि

प्रमात

ेलि त,

सवासत

्याचा

कमी

बि्

असन
ा ,

पररताम

एक

लाख

पोलीसाींच्या

कामकािावर लोत असन
ा , गुन्लि गारी वाढण्यामागि लि एक मुख्य कारत ेलि , लि ली खरि ेलि
काय,

(३) असल्यास, या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) व (२) लोय.
सन २०११ च्या िनगतनिनस
ु ार पत
ु ि ग्रामीत जिल्ृयाची एकात लोकसींख्या ४६,५१,०३७

इतकी ेलि . या घ्काचि मींिार मनुषय् /सींख्या्

लि ३८०० इतकिच ेलि . ्याप्रमाति सध्या

१,२२४ लोकसींख्यिमागि १ पोलीस कमसचारी असि मनुषय्

उपलब्ि ेलि .

(३) ठप.४.३.२०१४ च्या शनासन थनतसयानुसार पोलीस ेयुात, पुति व पोलीस अधिक्षक, पुति
ग्रामीत याच्या ेबापनिवर नीवन १२ पोलीस ्ि शनन थनमासत करण्यात ेली असान ्यासाठी
ववववि सींवगासत २०४२ पपि नव्यानि थनमासत करण्यात ेली ेलि त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
सण्
ु यातीप ससांहगड रस्तत्यावरीप वाहति
ु दची िडीडी फोडण्यासाठ
ववठ्ठपवाडी ते वारिे ्या रस्तत्यादादत

(२८)

८२६३ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी समसाळ (सवतती), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.योगेश हटळे िर (हडससर), श्री.सभमराव तासिदर (लडिवासपा) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण्
ु यातील लसींलगड र्यावरील वालतक
ु ीची कोंडी रोडण्यासाठी ववठलवलवाडी ति वारिि ्या
र्याच्या मागतीसाठी बाथनक लोकप्रथतथनिीींनी िानिवारी, २०१५ च्या थतसऱ्या ेठवययात
ेींपोलन किलि, लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, सपर मागतीनुसार सपर रता करण्या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली
वा करण्यात यित ेलि ,

(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

वव.स. ३८ (20)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) लोय.
(२) व (३) ववठलवलवाडी ति वारिि या नपीकाठच्या र्याचि ब्ल्या लाईन मध्यि यितारि ्ाींिकाम
काढान ्ाकति्ा्तचा अींथतम थनतसय मि. राषरीय लररत लवापानि ठपनाींक १४.०१.२०१५ रोिी

ठपला ेलि . मि.राषरीय लररत लवापाचि थनतसयावव ध्प पुति मलानगरपाललकितरे मि.सववोचच्च

न्यायालयात अपील पाखल करण्यात ेलि लोति. सपरचि अपील ठपनाींक १२.२.२०१५ रोिी
मि. सववोचच्च न्यायालयानि रि्ा लि असान मि. राषरीय लररत लवापाचा थनतसय कायम किला ेलि

व र्याचि ब्ल्यु लाईन मध्यि यितारि काम ६ मठलन्यात काढान ्ाकण्यास मप
ु त पि ण्यात ेली.

्यानींतर ठपनाींक २७.३.३०१५ व ठपनाींक २९.४.२०१५ रोिी प्र्यक्ष कारवाइसस सु वात करता

ेलिली नाली. पुति मलानगरपाललकिनि पुति पोललसाींना ्ींपो्तातील कारवाईसाठी पत्र व्यवलार
किला असान, ्यानुसार मलानगरपाललकितरे पुढील कायसवाली करतित यित ेलि .
___________
रांदासूर तापुायातीप (जि.सुणे) रत्नासूरी येथीप शेती महामांडळाच्या तायात असपेल्या तीन
हिार एिर िसमनीत सुदाभळ उगववपी असून िमीन नासीि झाल्यादादत

(२९)

८२९४ (०७-०४-२०१५).

श्री.दत्तात्रय भरणे (रांदासूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूप मांत्री

(१) इींपापार तालुायातील (जि.पत
ु ि) र्नापारी यिबील शनिती मलामींड ाच्या ताब्यात असलिल्या
तीन लिार एकर िलमनीत स्
ु ाभ

उगववली असन
ा िमीन नापीक नाली ेलि काय,

(२) असल्यास सपर िलमनीची शनासनामारसत पालती किली ेलि काय,

(३) असल्यास, पालतीचि थनषकिस काय ेलि त व ्यानुसार सपर िलमन लागवडीखाली
ेतति्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,

(४) अद्याप कोततीच कायसवाली किली नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. एिनाथराव लडसे (१६-०६-२०१५) : (१) शनिती मलामींड ाच्या र्नपुरी म्यात सध्या पीक
योिना रा्ववत नसल्यानि सपर िलमनीत काली ठठकाती विडी ्ाभा ची नाडि उगववली ेलि.
परीं तु ्यामु ि िमीन नापीक नाली नाली.

(२) व (३) खींडकऱ्याींना िलमनीचि वा्प क न सपर म्यामिील मलामींड ाकडि लशनल्लक
राठललिल्या िमीनीवर सींयुात शनिती पध्पतीनि शनिती करण्याचि मलामींड ाचि प्रय्न चाला ेलि त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________

वव.स. ३८ (21)
राज्यातीप सहहपी ते आठवी सयंतची सषरक्षा सुहा सुरु िरण्यादादत
(३०)

८२९९ (०९-०४-२०१५).

श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.गणसत गायिवाड (िल्याण

सूव)त , श्री.जितेंद्र आहाड (मुांरा ा िळवा), श्री.प्रिाश फातसेिर (चें दूर), श्री.प्रतासराव धचलपीिर
(पोहा), श्री.दसवराि साटीप (औसा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शापेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील पठलली ति ेठवी पयंतची परीक्षा पुन्ला सु

करण्या्ा्त शनासनाच्या

ववचारािीन ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, ेठवीनींतर अनिक पिास पररक्षाींना तोंड पि ण्याची मानलसक तयारी लोण्यासाठी
परीक्षा ेवश्यक असल्यानि पठलली ति ेठवी पयंतची पररक्षा सु

करण्यासाठी कोतती

कायसवाली करण्यात ेली वा यित ेलि ,

(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०७-२०१५) : (१) नाली.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
ठाणे आयुातापयाच्या क्षेत्रात महहपाांच्या अत्याचाराांच्या
घटनेत दप्ु सटीने वा

(३१)

८३१० (०६-०४-२०१५).

झाल्यादादत

श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.गणसत गायिवाड (िल्याण

सूव)त , श्री.जितेंद्र आहाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाति ेयुातालयाच्या क्षित्रात मठललाींच्या अ्याचाराींच्या घ्नित पप्ु प्ीनि वाढ नाल्याचि
नॅशननल क्राईम ब्युरोनि मालि िल
ु ै २०१४ मध्यि प्रलसध्प किलिल्या गन्
ु लयाच्या ेकडिवारीमध्यि
नमाप किलि ेलि, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, अ्याचार रोखण्याच्या दृष्ीनि कोतती उपाययोिना किली ेलि वा करण्यात
यित ेलि ,
(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) व (२) ठाति ेयुातालयातील पररक्षित्रात मठललाींच्या
अ्याचारात गत काली विासत बोडीशनी वाढ नालिली ेलि . सन २०१२, २०१३ व २०१४ मध्यि

मठललाींच्या अ्याचराींचि पाखल किलिलि गुन्लि , उघड नालिलि गुन्लि व अ्क ेरोपी याींचि माठलती
खालीलप्रमाति ेलि .

वव.स. ३८ (22)

अ.क्र.

विस

पाखल गुन्लि

उघड गुन्लि

अ्क ेरोपी

१.

२०१२

६३६

६१७

१२९४

२.

२०१३

१०२५

९६३

१७०९

३.

२०१४

१०७९

८५९

१४३०

ठाति ेया
ु तालयातील पररक्षित्रातील पररमींड

व पोलीस ठाति पात ीवर मठलला

अ्याचार रोखण्याकरीता वि ोवि ी शनाींतात मोलल्ला कलम्ी मठलला पक्षता सलमतीच्या ्ैठका

घिण्यात यिऊन ्या माध्यमातान मठलला अ्याचार रोखण्याकरीता िनतिमध्यि िनिागत
ृ ी
करण्यात यित.ि तसिच शना ा व कॉलििमध्यि ्ैठका घिऊन तिबील

लशनक्षक वगस व ववद्याबी

याींना सपर गन्
ु ्या्ा्तचि गाींभीयस लक्षात ेतन
ा पि ऊन अशन प्रकारचि गन्
ु लि घडा नयित या्ा्त

सतकस रालण्याच्या सुचना व मागसपशनसन करण्यात यिति. मठलला अ्याचार रोखण्याकरीता

िनतिमध्यि िनिागत
ृ ी लोण्याकरीता व मठललाींना कोत्याली अलमिाला ् ी पडा नयि याकरीता
सुचना व मागसपशनसना्ा्तचि िालीरात रलक मोायाच्या ठठकाती लावण्यात ेलिली ेलि .
पररमींड

तरावर मठलला िि डिाड पबक बापन करण्यात ेलि ेलि. मोायाचि व गपीचि

ठठकाती सी.सी.्ी.व्ली. कॅमिरि लावण्यात ेलि ेलि त. पोलीस ्ि शनन तरावर मठलला तक्रार
थनवारत कक्षाची बापना करण्यात ेली ेलि . सपर कक्षात मठलला अ्याचाराच्या तक्रारी

प्राप्त लोताच कायसवाली करण्याच्या सुचना पोलीस अधिकारी/कमसचारी याींना पि ण्यात ेलिल्या
ेलि त. ्याप्रमाति पोलीस अधिकारी/कमसचारी याींचक
ि डान ता्का

कायसवाली करण्यात यिति.

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
राज्यातीप सयतटिाांच्या समस्तया दरू िरण्यादादत
(३२)

८३२२ (०६-०४-२०१५).

(पातूर शहर) :

श्रीमती सांगीता ठडीदरे (िेि), श्री.असमत ववपासराव दे शमल
ु

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात इतर राज्याींच्या तल
ु निनि परपि शनी पयस्काींची सींख्या निलमीच अधिक असति परीं तु

परपि शनी पयस्काींना प्रवास करीत असताना वा पयस्न ब ी अनिक समयाींना तोंड द्यावि
लागति, लि खरि ेलि काय,
(२) तसिच परपि शनी पयस्काींना ककरको

ववक्रिति, लभक्षिकरी ्याचप्रमाति ऑ्ो ररक्षा व ्ॅ ासी

चालक याींच्याकडान मोठया प्रमातात उपांव लोतो, लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, सपर पयस्काींच्या समया परा क न सोयीसुवविा पि ण्या्ा्त शनासनानि
कोतती उपाययोिना किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

वव.स. ३८ (23)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) : (१) लोय, अींशनत: खरि ेलि.
(२) लोय, अींशनत: खरि ेलि .
(३) पि शनी-ववपि शनी पयस्काींना पयस्न ब ी िाण्याकरीता इींग्रिी व मराठी भािितील ठपशनापशनसक व
माठलती रलक व ्ि क लोल्डर याींच्यात िागत
ृ ी करण्याकरीता जालन इींडडया, पयस्न ाल् या

प्रकारचि उपक्रम रा्ववण्यात यित ेलि त. तसिच केंां व राज्य सरकार याींचिमारसत लान सि
रोिगार व कौशनल्य ववकास कायसक्रमाींतगसत वालन चालक प्रलशनक्षत व लाउस ककवपींग, रुड
प्रॉडाशनन, ्िकरी ॲन्ड पिरी इ.प्रलशनक्षत पि ऊन पयस्काींच्या समया परा करण्याच्या उपाय

योिना करण्यात यित ेलि त. पयस्काींच्या थनवासाची समया परा करण्याच्या उद्दिशनानि
थनवासन्यालरी व मलारष्मत योिना मलामींड ामारसत सु

करण्यात ेली असान अनक्र
ु मि १३२४

व ५४ एवढि योिनािारक ेलि त. तसिच सुरक्षक्षततिसाठी मलाराषर शनासनाच्या पोलीस ववभागानि
समां
ु ककनारी असलिल्या पयस्नब ी पोलीस चौाया व पोलीस मपत केंांि उभारली ेलि त.
तसिच, केंां शनासनाच्या को्गाडस ववभागामारसत सागरी सुरक्षक्षततिसाठी को्गाडस ठाति उभारलि
ेलि त.

(४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
रायगड जिल्हयात एिा महहपेपा गावाने वाळीत टािल्याने
त्या महहपेने आत्महत्या िेल्यादादत
(३३)

८३३३

(०६-०४-२०१५).

श्रीमती

सांगीता

ठडीदरे

(िेि),

श्री.हदपीस

वळसे-साटीप

(आांदेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस), श्री.राहुप िगतास (श्रीगडीदा), श्री.जितेंद्र आहाड
(मुांरा ा िळवा), श्री.भास्तिर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधतन), श्री.हसन मश्र
ु ीफ
(िागप), श्री.हदपीस सोसप (दाशी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.साांडुरां ग दरोरा (शहासूर),
श्री.ियांत साटीप (रस्तपामसरू ), श्री.हदसि चहाण (फपटण) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) रायगड जिल्लयात एका मठललिला गावानि वा ीत ्ाकल्यानि ्या मठललिनि े्मल्या किली,
तसिच पोलापपार यिबील भोगाव यिबील

रालुल यिलींगि ेखत ्याींच्या प्नीस गावक-याींनी
वा ीत ्ाकल्याची तक्रार पोलापपार तालुका वा ीत प्रकरत समन्वय सलमतीच्या ्ैठकीत
करण्यात ेल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ च्या थतस-या ेठवडयात थनपशनसनास ेलि ेलि , लि
खरि ेलि काय,
(२) सपर कु्ुीं्ाला मानलसक ि

लोत असन
ा याप्रकरताची चौकशनी किली ेलि काय,

(३) असल्यास, चौकशनीत काय ेढ ा न ेलि व ्यानस
ु ार कोतती कारवाई करण्यात ेली वा
यित ेलि ,

(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त

वव.स. ३८ (24)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) लि खरि ेलि .
(२) व (३) या्ा्त जिल्लाधिकारी, रायगड; उप ववभागीय पोलीस अधिकारी, मलाड व इतर
अधिकारी याींच्या यिलींगिवाडी यिबील ग्रामबाींसो्त नालिल्या ्ैठकीत तिबील ग्रामबाींनी
सलकायासची भालमका घितल्यानि प्रकरत तडिोडीतन
ा लम्ल्याचि िालीर करण्यात ेलि.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
मांद
ु ई महानगरसासपिेत िचऱ्यावर प्रकक्रया िरणारे प्रिल्स दांद असल्यादादत
(३४)

८३४२ (६-०४-२०१५).

श्री.सतु नप रानत (ववक्रोळी), डर.भारती पहे िर (वसोवा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुीं्ई मलानगरपाललकित कचऱ्यावर प्रकक्रया करतारि प्रकल्प ्ींप ेलि त, मुीं्ई शनलरामध्यि

थनमासत लोतारा कचरा मोा या प्रमातात खाडी व समुांात ्ाकला िात असल्याची ्ा् मालि
िानिवारी, २०१५ च्या परम्यान थनपशनसनास ेलि ेलि , लि ली खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, मुीं्ई शनलरातील कचऱ्यावर प्रकक्रया करतारि प्रकल्प कायासजन्वत करण्यासाठी
शनासन कोतती उपाययोिना करतार ेलि ,

(३) असल्यास, खाडी व समुांात कचरा ्ाकताऱ्या सीं्ींधिताींवर व कींत्रा्पारावर कोत्या
व पाची कारवाई करण्यात ेली ेलि वा यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) व (२) लि खरि नाली. मलानगरपाललकिनि कच-यावर
प्रकक्रया करतारि प्रकल्प पीपीपी (पब्लीक प्रायवि् पा्स नरलशनप) त्वावर पि वनार, मुलुींड व काींिार

क्षिपतभामी यिबि लाती घितलि ेलि त. मुीं्ईतील कचरा मोा या प्रमातात खाडी व समुांात ्ाकला
िात असल्याचि मलानगरपाललकिच्या थनपशनसनास ेलिलि नाली.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________

(३५)

मुांदईतीप भाांडुस येथीप भाांडुसेश्वर िांु डास ि वगत सयतटनाचा दिात दे ण्यादादत

८३५० (०७-०४-२०१५).

श्री.सतु नप रानत (ववक्रोळी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मीं्
ु ईतील भाींडुप पव
ा स यिबील भाींडुपिश्वर कींु ड लि अथत प्राधचन असन
ा ्यास क वगस पयस्नाचा

पिास पि ण्या्ा्तचा ठराव जिल्ला थनयोिन सलमतीमध्यि मींिार नालिला असान तसा प्रताव
शनासनाकडि प्रलींर्त असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ परम्यान थनपशनसनास ेलि ेलि , लि खरि
ेलि काय,
(२) असल्यास, या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

वव.स. ३८ (25)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) : (१) नाली, ठप.३१.१०.२०१३ च्या जिल्ला थनयोतन
सलमतीच्या ्ैठकीत भाींडुप यिबील भाींडुपिश्चवर कींु ड या ब ास “क” वगस पयस्न ब ाचा पिास
पि ण्यात ेला ेलि .

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
मुांदई ववद्यासीठाच्या अनेि सायस ववभागाांना स्तवत:ची िागा आणण
अद्यावत तांत्रज्ञानयुात प्रयोगशाळा नसल्यादादत

(३६)

८३५५ (०८-०४-२०१५).

श्री.सतु नप रानत (ववक्रोळी), श्री.असमन सटे प (मांद
ु ादे वी),

अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.नसीम लान (चाांहदवपी), श्री.प्रिाश फातसेिर
(चें दूर) :

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

(१) मुीं्ई ववद्यापीठाच्या अनिक सायन्स ववभागाींना वत:ची िागा व अद्ययावत तींत्रज्ञानयुात
प्रयोगशना ा नसल्यामु ि तसिच उात ववद्यापीठातील १२० प्राध्यापकाींच्या िागा ररात असान ५

मुख्य ववभागाींचि प्रमुख नसल्यानि व कमसचाऱ्याींची सींख्या कमी असल्यानि ववद्याथ्यांना पिेपार
लशनक्षत लम ति अवघड नाल्यामु ि गिल्या काली विांपासन
ा ्ालि रच्या कींपन्या ववद्यापीठात

प्रोििा् घिवान यिति ्ींप नालि ेलि , पररतामी ववद्याथ्यांना लम तारी कॉलरलशनप, मानिन ्ींप
नालि ेलि , ववद्याथ्यांना मोा या मिलनतीनि तयार किलिलि सॅम्पच्या ररनल््साठी खािगी ककीं वा
पुति ववद्यापीठाकडि परीक्षतासाठी िावि लागत असल्याची

्ा् मालि िानिवारी, २०१५ मध्यि वा

्या परम्यान थनपशनसनास ेली ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, ववद्याथ्यांच्या लोताऱ्या गैरसोयी परा करण्यासल ववद्यापीठातील ररात पपि
भरण्या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,
(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. ववनोद तावडे (०२-०७-२०१५) : (१) व (२) लोय, एकात ३६५ अध्यापकाींच्या पपाींपक
ै ी २०९
पपि भरण्यात ेली ेलि त. उवसररत ररात पपाींची भरती प्रकक्रया सु
२०१३ व इतर िाठलरातीद्वारि ठपलिल्या पपाींची भरती प्रकक्रया सु
ेलि व मल
ु ाखतीची प्रकक्रया सु

ेलि .

ेलि . ठपनाींक १० डडसें्र,

असान िाननी पातस नालिली

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
मुांदईतीप वास्ततयास असणा-या वडार समािापा िातीच्या दालपा समळण्यास
अनेि िाचि अटीचा सामना िरावा पागत असल्यादादत

(३७)

८३७३ (०९-०४-२०१५).

(मुरदाड) :

श्री.अतुप भातलळिर (िाांहदवपी सूव)त , श्री.किसन िथोरे

सन्माननीय सामाजिि याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीं्
ु ईतील वातव्यास असता-या वडार समािाला िातीच्या पाखला लम ण्यास अनिक

वव.स. ३८ (26)
िाचक अ्ीचा सामना करावा लागत असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ थनपशनसनास ेलि ेलि , लि
खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, सपर प्रकरती चौकशनी करण्यात ेली ेलि काय, व चौकशनीत काय ेढ ा न
ेलि,

(३) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. राििुमार दडोपे (१४-०७-२०१५) : (१) नाली. लि खरि नाली.

(२) मलाराषर राज्याच्या मागासवगीयाच्या यापीमध्यि ज्या िातीींचा समाविशन ेलि . किव

्याच

िातीतील समािाच्या लोकाींना मागासवगीयाचि िातप्रमातपत्र पि ण्यात यित.ि सपर यापीतील
ववमुात िाती. अ या प्रवगासत अ.क्र. १२ वर ‘’वडार’’ या िाती समािाचा समाविशन ेलि.

िातपडता ती थनयम-२०१२ नुसार ेवश्यक ती कागपपत्रि, पुरावि सापर किल्यास ्याींना
िातप्रमातपत्र व िातवििता प्रमातपत्र लम ण्यास कोततीली अडच उद््ावत नाली. सपर
थनयमाींनुसार ववमुात

िाती भ्ाया

िमाती

या

प्रवगासतील व्यातीींना अबवा ्याींच्या

कु्ुींर्याींना, २१/११/१९६१ रोिी वा त्पवी ्याींच्या राज्यातील सवससािारत रठलवास असण्याची

अ् ववठलत करण्यात ेली ेलि. ववमुात िाती व भ्ाया िमाती या प्रवगासतील व्याती लया
उपरथनवासलाकररता भ्कींती करत असल्यानि ्याींना िातीचि प्रमातपत्र लम ण्यासाठी सोयीचि
व्लावि याकररता ति ज्या ठठकाती वा्ाव्य करीत असतील ्या गावच्या ग्रामपींचायतीच्या
ग्रामसिवकानि

ठपलिलि

प्रमातपत्र

एक

पुरावा

म्लतान

ग्रा्य

िरण्या्ा्तच्या

ठप. १/१०/२००८ च्या शनासन थनतसयामध्यि ठपलिल्या ेलि त.

साचना

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
मांद
ु ई प्पाजस्तटिववरोधी िारवाई मांदावपी असल्यादादत
(३८)

८३७८ (०६-०४-२०१५).

श्री.अतप
भातलळिर (िाांहदवपी सव
ु
ू )त :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मीं्
ु ई प्लाज्कववरोिी कारवाई मींपावली असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ रोिी थनपशनसनास
ेलि, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, पातस शनलरासाठी किव

पोनच पबकि ेलि त, लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, मुीं्ईची लोकसींख्या व व्यवसाय याींची मोठी व्याप्ती असताना किव

पोन

पबकाींमारसत कारवाई लोऊ शनकत नसल्यानि यामध्यि वाढ करण्यात ेली ेलि वा यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१५) : (१) लि खरि नाली. ५० मायक्रॉनपिक्षा कमी िाडीच्या व
८X१२ इींचापिक्षा कमी ेकाराच्या प्लाज्क वपशनव्याींवर प्रभावीपति कारवाई करण्यात यित ेलि .
(२) लि खरि नाली.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________

वव.स. ३८ (27)
राज्य शासनातीप िांत्राटी दाांधिाम मिुराांच्या सोयी-सुववधाांदादत
(३९)

८३८८ (१०-०४-२०१५).

श्री.अतुप भातलळिर (िाांहदवपी सूव)त :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य शनासनाकडान कींत्रा्ी ्ाींिकाम मिुराींच्या सोयी-सुवविाींकररता कर ेकारला िातो, लि
खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, अद्यापपयंत शनासनाकडि ककती कर िमा नालिला ेलि व सपर करातान कींत्रा्ी
्ाींिकाम मिाराींच्या कल्यातासाठी शनासनानि कोत्या योिना रा्ववल्या ेलि त,

(३) तसिच कींत्रा्ी ्ाींिकाम मिाराींच्या कल्यातासाठी योिना रा्ववण्या्ा्त शनासनानि कोतती
कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,

(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२०-०६-२०१५) : (१) लोय, लि खरि ेलि .
(२) ेितागायत उपकर वसुलीच्या माध्यमातान शनासनाकडि सम
ु ारि

. २८९४ को्ी एवढी

राकम नालिली ेलि . सपर रकमितान ्ाींिकाम कामगाराींच्या कल्यातासाठी शनासनाकडान ववववि
१७ कल्यातकारी योिना रा्ववण्यात यितात.

सपर योिनेंतगसत मींड ाकडील नोंपीत पात्र ्ाींिकाम कामगाराींना लाभ पि ण्यात यितात.
(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
गोरे गाव ते दोषरवपी हा नवा फ्रद वे दाांधण्यादादत
(४०)

८३८९ (१०-०४-२०१५).

श्री.अतप
भातलळिर (िाांहदवपी सव
ु
ू )त :

सन्माननीय

सावतितनि दाांधिाम (सावतितनि उसक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मुीं्ई पावस उपनगरातील री वि च्या ितीवर पजश्चम उपनगरातील ललींकरोड लगत गोरि गाव

ति ्ोररवली ला नवा री वि ्ाींिण्यत यितार असल्याचि मालि डडसें्र, २०१४ मध्यि थनपशनसनास
ेलि, लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, ला री वि ्ाींिण्यास शनासनाची मींिरा ी लम ाली ेलि काय, तसिच सपर
उयडातपुल ्ाींिण्यासाठी शनासनास ककती खचस यितार ेलि ,

(३) असल्यास, सपर री वि ्ाींिण्या्ा्तचा ेराखडा काय ेलि व सपरला ्ाींिकामास ककती
कालाविी लागतार ेलि , तसिच सपरला री वि च्या ्ाींिकामास प्र्यक्षात किीपयंत सु वात
लोतार ेलि ?

श्री. चांद्रिाांत साटीप (२१-०७-२०१५) : (१) लि खरि नाली.
(२) प्रश्न उद््ावत नाली.
(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________

वव.स. ३८ (28)

राज्यातीप महामागत सुरक्षा सोसपसाांिडे मनुष्ट्यदळ िमी असल्यादादत
(४१)

८३९६ (०७-०४-२०१५).

(आष्ट्टी),

श्री.सरु े श

हाळवणिर

श्री.अतुप भातलळिर (िाांहदवपी सूव)त , श्री.सभमराव धडीडे
(रचपिरां िी),

श्री.आससफ

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

शेल

(मापेगाांव

मध्य) :

मलामागस सुरक्षा पोललसाींकडि २२०० ऐवजविी अवघि एक लिार कमसचा-याींचि

असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ मध्यि

थनपशनसनास ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) तसिच, मलामागस पोललसाींकडि भरिाव वालनाींना रोखण्यासाठी विगवान वालनिली नसल्याचि व
गथतरोिकाींची पावस साचना पि तारि िोायाचि रलक, ख्रपारीचि उपाय रलक इ्यापी मलामागासवर
नसल्याचि थनपशनसनास ेलि ेलि , लि ली खरि ेलि काय,
(३)

असल्यास, या्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात यित ेलि ,

(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) मलामागस पोलीस ववभागाकडि पोलीस अधिकारी व
कमसचारी याींची एकात २,३४८ पपि मींिार असान सद्यजबतीत १,३३० पपि कायसरत ेलि त.
(२)

मलामागासवरील गतीकरीता व वालतक
थनयमनाकरीता मलागास पोलीस ववभागाकडि
ा

८१ चारचाकी वालनि ेखत १५२ मो्ार सायकल उपलब्ि ेलि . अथत विगानि िाताऱ्या वालनाींना
रोखण्यासाठी मलामागस पोलीसाींकडि उच्च क्षमतिची वालनि उपलब्ि नालीत.
मलामागासवर गथतरोिकाींची पावस
स ाचना पि तारि तसिच इतर ख्रपारीच्या सच
ा ना पि तारि

रलक ्लुताींशन ठठकाती लावण्यात ेलिलि ेलि त.
(३) मलामागस पोलीस ववभागाकडील पोलीस अधिकारी ेखत पोलीस कमसचाऱ्याींची ररात पपि
भरण्याची प्रकक्रया सु

ेलि .

मलामागासवर एखाद्या ठठकाती साचना रलकाींची ेवश्यकता ेढ ा न ेल्यास पि खभाल

करताऱ्या सीं्ींधित यींत्रतिशनी पत्रव्यवलार क न पाठपुरावा करण्यात यिता.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
मुांदई उसनगरातीप रोडवरीप अनधधिृत ीटोषरक्षाांच्या थैमानाांची
(४२)

स्तथातनि नागषरिाांनी तक्रारी िेल्यादादत

८४१४ (०४-०१-२०१५).

श्री.असमत साटम (अांधेरी सजश्चम) :

सन्माननीय सषरवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मीं्
ु ई उपनगरातील अींििरी पजश्चम यिबील व्ली पी रोडवरील अनधिकृत ऑ्ोररक्षाींच्या
बैमानाींची बाथनक नागररकाींनी किलिल्या अनिक तक्रारी गिल्या अडीच विासपासान अींििरी
ेर्ीओ व डी एन नगर वालतक
ा ववभागास प्राप्त नालिल्या असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५
च्या सुमारास थनपशनसनास ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,

वव.स. ३८ (29)
(२) असल्यास, सपर ठठकाती डी.एन. नगर वालताक ववभाग व अींििरी ेर.्ी.ओ. कडान
सींयुात कारवाई करण्यात ेली ेलि काय,

(३) असल्यास, कोतती कारवाई करण्यात ेली अबवा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, सपर पररसर अनधिकृत ऑ्ोररक्षाींपासन
ा मुात करण्यास कारवाई न करताऱ्या

डी.एन.नगर वालताक ववभाग व अींििरी ेर.्ी.ओ.च्या अधिकाऱ्याींवर शनासनानि कोतती कारवाई
किली अबवा करण्यात यित ेलि ,

(५) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. हदवािर रावते (१०-०७-२०१५) : (१) लि खरि ेलि .
(२) व (३) अींििरी प्रापि लशनक पररवलन कायासलयानि व्ली.पी.रोड/िि.पी.रोड यिबि डी.एन.नगर वालताक
पोललसाींसमवित मालि नोव्लें ्र, २०१४ ति माचस, २०१५ या कालाविीत ऑ्ो-ररक्षाींवव ध्प ववशनिि

तपासती मोठलम रा्ववली या मोठलमिपरम्यान तपासण्यात ेलिलया एकात ६०७ वालनाींपैकी
पोिी ेढ लिल्या १७६ वालनाींवर ेवश्यकतिनुसार िप्ती/पीं ड वसालीची कारवाइर करण्यात ेली.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________
मुांदई उसनगरातीप अांधेरी येथीप नेहरु नगर व िुहू
सषरसरामध्ये अवैध यवसाय सुरु असल्यादादत

(४३)

८४१५ (०७-०४-२०१५).

श्री.असमत साटम (अांधेरी सजश्चम) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुीं्ई उपनगरातील अींििरी यिबील निल
पपाबांची ववक्री, विश्या व्यवसाय सु
ेलि ेलि , लि खरि ेलि काय,

नगर व िुला पररसरामध्यि गुींडधगरी, अींमली
असल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास थनपशनसनास

(२) असल्यास, सपर पररसरात गुींडधगरी व अन्य अनधिकृत कामि करता-याींची नावि बाथनक
पोलीस ठाण्याला प्राप्त नाली ेलित. बाथनक पोलीसाींनी ्याींना अ्क किली ेलि काय,

(३) नसल्यास, सपर प्रकरती कोततीली कारवाई न करता-या पोलीस अधिका-याींवर शनासनानि
कोतती कारवाई किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) : (१) िुला पोलीस ठाति मालि िानिवारी, २०१५ मध्यि अींमली
पपाबस सिवन करताऱ्यावव ध्प ९ गन्
ु लि नोंप क न १० इसमाींवर कारवाई करण्यात ेलिली ेलि.

अींमली पपाबस ववकी करताऱ्यावव ध्प १ गुन्ला नोंप क न १ इसमावर कारवाई करण्यात ेलिली

ेलि . तसिच विश्या व्यवसाय करताऱ्या एकात जत्रयाींवर कलम ११० मुीं.पो.का.अन्वयि कारवाई
करण्यात ेलिली ेलि.

वव.स. ३८ (30)
(२) प्रकरती २ ेरोपी ििल क्डीत ेलि त. २ ेरोपीना लद्दपार करण्यात ेलिलि ेलि .
४ ेरोपीकडान ्ींिपत्र लललान घिण्यात ेलिलि ेलि त. एक ेरोपी पोिलसध्प लोऊन कारावासात
असन
ा एका ेरोपीचा लद्दपारीचा प्रताव चौकशनीिीन ेलि.
(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
(४) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
शहासूर तापुायातीप (जि.ठाणे) नामसाडा (िुतरिांु ड)
धरणाच्या िामाच्या प्रगतीदादत

(४४)

८४३३ (०७-०४-२०१५).

श्री.साांडुरां ग दरोरा (शहासरू ) :

सन्माननीय िपसांसदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शनलापरा ताला
ु यातील (जि.ठाति) नामपाडा (कुतरकींु ड) िरताच्या कामाची प्रगती व
सद्य्जबती काय ेलि ,

(२) तसिच, या िरताच्या कामास किव्ला सु वात करण्यात ेली व ्यावर ेतापयंत ककती
खचस करण्यात ेला ेलि ,

(३) असल्यास, या िरताचि काम सींबगतीनि सु

ेलि लि खरि ेलि काय व ्याची कारति काय,

(४) असल्यास, या िरताचि काम ककती लशनल्लक ेलि व ्यावर ककती खचस अपिक्षक्षत ेलि ,
(५) असल्यास, या िरताचि काम ्वरीत पातस करण्या्ा्त शनासनानि कोतती उपाययोिना किली
वा करण्यात यित ेलि ?

श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१५) : (१) नामपाडा िरताचि मातीकाम ३५ ्ाकि पातस नालिलि

ेलि . वनप्रतावास त्वत: मान्यता लम ाली ेलि . परीं तु अींथतम मान्यता न लम ाल्यानि
एवप्रल २०१२ पासान काम ्ींप ेलि.

(२) िरताचि कामास रिब्रुवारी, २०१० पासान सु वात करण्यात ेली, माचस, २०१५ पयंत
िरताचि कामासाठी

.६९६.५९ लक्ष इतका खचस नाला असान प्रकल्पावर एकात ११७७.३१ लक्ष

(वन िलमनीची एनपीव्ली ि न) इतका खचस नाला ेलि .
(३)

नाली,

िरताचि

काम

एवप्रल,

२०१२

पासान

्ींप

ेलि .

प्रकल्पासाठी

अपवश्यक

वनिलमनीसाठी पयासयी िमीन लताींतरत अद्यापपयंत पातस न नाल्यानि वन ववभागास अींथतम
मान्यतिचा प्रताव सापर करता ेला नाली. अींथतम मान्यतिनींतर काम पातस करण्याचि थनयोिन
ेलि .

(४) िरताचि ६५ ्ाकि कम लशनल्लक ेलि व ्यास २०११-१२ च्या परसुचीनुसार अींपािि

.१२

को्ी. इतका खचस अपिक्षक्षत ेलि .

(५) पयासयी वन िमीन लताींतरत पातस नाल्यावर वनिलमनीचा अींथतम मान्यतिचा प्रताव
मान्यतिसाठी केंां शनासनाकडि सापर करण्यात यिईल. सपरलु मान्यतिनींतर प्रकल्पाचि काम सु
करण्यात यिईल.
___________

वव.स. ३८ (31)
मुांदईती दोरीवपी येथीप िेदीसीएन शाळे मध्ये प्रवेशाच्या वेळी सापिाांिडून
५० ते ६० हिार रुसयाांच्या दरयान शुल्ि आिारपे िात असल्यादादत

(४५)

८४४६ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.शरददादा सोनवणे

(िुनर), श्री.योगेश सागर (चारिोस) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शापेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) मुीं्ईतील ्ोरीवली यिबील िि्ीसीएन शना ि मध्यि प्रविशनाच्या वि ी पालकाींना शना ि त पायाभात
सुवविा व उच्च पिासचि लशनक्षत पि ण्यासाठी ५० ति ६० लिार

पयाींच्या परम्यान शनुल्क ेकारलि

िात असल्याची िाकापायक ्ा् ठपनाींक २२ िानिवारी, २०१५ रोिी वा ्यासुमारास
थनपशनसनास ेली, लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, ववद्याथ्यांचि पायोथनअर ेखत नॉन पायोथनअर असि ग् किलि व पायोथनअर
ग्ात मोडताऱ्या ववद्याथ्यांना ६८ लिार व नॉन पायोथनअर ग्ातील ववद्याथ्यांना १ लाख १७
लिार

पयि शनुल्क ेका न एकाच वगासत लशनकताऱ्या ववद्याथ्यांमध्यि शनुल्काव न भिपभाव

करीत असल्याचिली थनपशनसनास ेलि, लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, उात प्रकरती शनासनानि चौकशनी किली ेलि काय, चौकशनीच्या अनुिींगानि उा्ा
शना ा व्यवबापनावर कोतती कारवाई किली वा करण्यात यित ेलि ,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?
श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१५) : (१), (२), (३) व (४)
लोय, प्रतत
ु प्रकरती चौकशनी करण्यात ेली असन
ा चौकशनी अलवाल प्राप्त नाला ेलि .

चौकशनी अलवालानुसार शना ा ्ाींिकामाच्या वि ी ज्या पालकाींनी ेपल्या पाल्याींना प्रविशन घिऊन
शना ि च्या उभारतीस लातभार लावला अशना पालकाींना री मध्यि सवलत पि ण्यात यिति (पायोथनर

्ॅच) ेखत िि पालक शना ा उभारती नाल्यानींतर प्रविशन घित असतील तर अशना ्ॅचला नॉन
पायोथनर ्ॅच असि सीं्ोिान ्याींच्याकडान पायोथनयर ्ॅचपिक्षा िात री ेकारली िात ेलि ,

असि नमाप करण्यात ेलि ेलि . मलाराषर शनैक्षखतक सींबा (शनुल्क ववथनयमन) २०११
अधिथनयम ठपनाींक २१ माचस,२०१४ रोिी अधिसाचनिद्वारा प्रलसध्प करण्यात ेला असान ्याची

अींमल्िावती सींपातस मलाराषर राज्यात ठपनाींक १ डडसें्र, २०१४ पासान लागा करण्यात ेला
असल्यानि सपर अधिथनयमातील तरतुपीनुसार ेवश्यक ती कायसवाली करण्याच्या साचना सपर
शना ि स पि ण्यात ेलिल्या ेलि त.

___________
राज्याच्या एिाजत्मि दापवविास सेवा योिनेच्या अांगणवाडी
सेवविाांच्या मानधनात वा
(४६)

८४७७ (०८-०४-२०१५).

िरण्यादादत

श्रीमती मतनषा चौधरी (दहहसर), श्री.डड मल्पीिािन
ूत रे ड्डी

(रामटे ि), श्री.ववपास तरे (दोईसर), श्री.सांिय सोतनीस (िसपना), श्री.योगेश सागर (चारिोस),
श्री.रािेश टोसे (घनसावांगी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आहाड (मुांरा ा िळवा),

वव.स. ३८ (32)
श्री.सुरेश पाड (िितत), श्री.सांग्राम थोसटे (भोर), श्री.दादुराव साचणे (सशरुर), श्री.दसवराि साटीप
(औसा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.दत्तात्रय भरणे (रांदासूर), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ),
श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(वसई),

श्री.क्षक्षतीि

ठािूर

(नापासोसारा),

श्री.राणािगिीतससांह

साटीप

(उस्तमानादाद), श्री.राहुप मोटे (सराांडा), श्री.सुरेश हाळवणिर (रचपिरां िी), श्री.उमेश साटीप
(चाळीसगाव), श्री.साांडुरां ग दरोरा (शहासूर), श्री.राहुप िगतास (श्रीगडीदा), श्री.किसन िथोरे
(मुरदाड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागप), डर.सतीश (अण्णासाहे द) साटीप (एरां डोप), श्री.अदू आिमी

(मानलूदत सशवािीनगर), श्री.ियदत्त क्षीरसागर (दीड), श्री.दळीराम ससरसिर (दाळासूर), िुमारी
प्रणणती सशांदे (सोपासरू शहर मध्य), श्री.किशोर साटीप (साचोरा) :

सन्माननीय महहपा व

दाप िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या एकाज्मक ्ालववकास सिवा योिनित २ लाख २० लिार अींगतवाडी मठलला
कमसचारी, अींगतवाडी सिववका, लमनीसिववका कायसरत ेलि त, लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, ठपनाींक १ एवप्रल, २०१४ पासन
ा अींगतवाडी सिववकाींना मानिनात वाढ पि ण्याचि

ेपि शन शनासनानि काढानली उात राकम अपा किली नाली, तसिच मालि ऑा्ो्र, २०१४ पासान
शनासनानि मानिनली ्ींप किलि ेलि , लि ली खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, उात ्ा् १ व २ नुसार शनासनानि चौकशनी किली ेलि काय,

(४) असल्यास, चौकशनी अनुिींगानि अींगतवाडी सिववकाींना मानिन व वाढीव मानिन सु
करण्या्ा्त शनासन काय कायसवाली करतार ेलि वा किली ेलि ,

(५) नसल्यास, कायसवालीस लोता-या ववलीं्ाची सवससािारत कारति काय ेलि त ?
श्रीमती सांििा मुांडे (०९-०७-२०१५) : (१) राज्यात एकाज्मक ्ाल ववकास सिवा योिनिअींतगसत

९५,३४१ अींगतवाडी सिववका, ९,८९८ लमनी अींगतवाडी सिववका व ९२,०२३ अींगतवाडी मपतनीस
असि एकात १,९७,२६२ अींगतवाडी कमसचारी कायसरत ेलि त.

(२) ठपनाींक ३० एवप्रल, २०१४ चि शनासन थनतसयान्वयि अींगतवाडी सिववका, मपतनीस व लमनी
अींगतवाडी सिववका याींच्या मानिनात अनुक्रमि ९५०/-, ५००/- व ५५०/- एवढी वाए ठपनाींक १

एवप्रल, २०१४ पासान करण्यात ेली ेलि . सपर शनासन थनतसयात सन २०१४-१५ या वव्तीय
विासत तरतप
ा मींिरु किल्यानींतर

भागववण्यात यावा असि नमप
ा करण्यात ेलि ेलि . तबावप

सन २०१४-१५ मध्यि अथतररात थनयतव्यय उपलब्ि न नाल्यामु ि मानिन वाढ अपा करति
शनाय नालि नाली.

तसिच मानिन पि ति ्ींप किलि लि खरि नाली. सन २०१४-१५ मध्यि पुरिसा परानि थनयलमत

मानिन या ्ा्ीकरीता पुरिसा थनिी प्राप्त न नाल्यानि मानिन अपा करण्यात ववलीं् नाला
लोता.

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
(४) व (५) सन २०१५-१६ या ेधबसक विासमध्यि थनयलमत मानिनाकररता ेधबसक तरताप
करण्यात ेली ेलि . वाढीव मानिन ठपनाींक १ एवप्रल, २०१४ पासान लागा करति्ा्तचा
प्रताव शनासनाच्या ववचारािीन ेलि .

___________

वव.स. ३८ (33)

लामगाांव (जि.दुप ाणा) येथीप शासिदय तांत्रतनिेतन मधीप
अधधयाख्याताांची षरात सदे भरणेदादत

(४७)

८४८० (०८-०४-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (लामगाांव) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींव (जि.्ल
ु ढाता) यिबील शनासकीय तींत्रथनकितन यिबि अधिव्याख्याताींची ्रीच पपि
ररात असल्यामु ि ववद्याथ्यांचि शनैक्षखतक नुकसान लोत ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, उात पपि तातडीनि भरति्ा्त शनासनानि कोतती कायसवाली किली वा करण्यात
यित ेलि ,
(३)

नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१५) : (१) व (२) लि खरि नाली. शनासकीय तींत्रथनकितन खामगाव
यिबि अधिव्याख्या्याींची एकात ४५ मींिार पपि असान ्यापैकी २३ पपि थनयलमत किलिली ेलि त व
२२ पपि ररात ेलि त. ररात असलिल्या पपाींवर कींत्रा्ी अधिव्याख्या्याींची तसिच तासीका
त्वावर

अध्यापकाींची

ववद्याथ्यांचि

शनैक्षखतक

निमताक

क न

नक
ु सान

अ्यासक्रम

लोत

नाली.

पातस

क न

राज्यातील

घिण्यात

शनासकीय

यितो.

्यामु ि

तींत्रथनकितनातील

अधिव्याख्या्याींची ररात पपि भरण्याकरीता मलाराषर लोकसिवा ेयोगास मागतीपत्र सापर
करण्यात ेलिली ेलि त.

(३) प्रश्न उद््ावत नाली.
___________
मौिे सेठ लामगाांव (ता. लामगाांव, जि.दुपडाणा) अांतगतत आपेपे
नगर सषरषद हद्दीदाहे रीप हां सराि नगरचा भाग ियसूर
पाांडे ग्रामसांचायतीमध्ये समाववष्ट्ट िरणेदादत

(४८)

८४९४ (०७-०४-२०१५).

श्री.आिाश फांु डिर (लामगाांव) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्री. सरु ें ांकुमार वल्लभपास परु ोलीत, रा. “नमसपा”, लीं सराि नगर, शनिगाींव रोड, खामगाींव,
जि. ्ुलडाता याींनी तसिच श्री. पाींडुरीं ग रुींडकर वव.प.स. याींनी मा. ववभागीय ेयुात,

अमरावती याींचक
ि डि ठप. २२/८/२०१३ रोिीच्या थनविपनानुसार व पत्रानुसार लीं सराि नगर ला भाग
ियपुर लाींडि या गाींवात समाववष् क न घिति्ा्त मागती किली लोती, लि खरि ेलि काय, (२)
या्ा्त मौिि ियपरु लाींडि या ग्रामपींचायतीनि भाग सपर ग्रामपींचायतीमध्यि समाववष्
करति्ा्त ठराव मींिार किलि ेलि लि खरि ेलि काय,

(३) असल्यास, लीं सराि नगर लि रत्रशनींकु क्षित्र लि मलसल
ा ी गाींव म्लतान िालीर करण्यासाठी मुख्य

कायसकारी अधिकारी, जिल्ला पररिप, ्ुलडाता याींनी ठप. १० डडसें्र, २०१३ रोिीच्या पत्रानस
ु ार
जिल्लाधिकारी, ्ुलडाता याींना क ववलि ेलि, लि खरि ेलि काय,

वव.स. ३८ (34)
(४) असल्यास, जिल्लाधिकारी, ्ुलडाता याींचिकडि ला प्रताव मागील ३ मठलन्यापासान प्रलींर्त
असल्याची कारति काय,

(५) लीं सराि नगर, ता. खामगाींव या भागाला ता्का
समाववष् करति्ा्त शनासन ता्का
काय ?

ियपरु लाींडि या ग्रामपींचायतीमध्यि

जिल्लाधिकारी, ्ुलडाता याींना ेपि शन पि तार ेलि

श्रीमती सांििा मुांडे (२०-०६-२०१५) : (१), (२) व (३) लोय. लि खरि ेलि .

(४) व (५) लीं सराि नगर, ता. खामगाव या भागाला ियपार लाींडि या ग्रामपींचायतीमध्यि

समाववष् करतिसींपभासत थनयमानस
ु ार प्रताव सापर करण्या्ा्त ववभागीय ेयुात, अमरावती

याींचिमारसत जिल्लाधिकारी, ्ुलढाता याींना सच
ा ना पि ण्यात ेल्या ेलि त. ्यास अनुस न सापर

करण्यात ेलिल्या प्रतावामध्यि ेढ ा न ेलिल्या त्रु्ीींची पुतत
स ा क न पररपातस प्रताव ठप.
२७.१.२०१५ रोिी उप अधिक्षक भला म अलभलिख, खामगाींव याींचिकडि पाठववण्यात ेला ेलि.

सपर प्रतावावर उप अधिक्षक भालम अलभलिख, खामगाींव याींचा तपासती अलवाल ठप.

०९.०४.२०१५ रोिी प्राप्त नाला ेलि . सपरील भाग खामगाव लद्दीपासान ककती परा ेलि ,
या्ा्तचा अलवाल नगर रचनाकार याींचिकडान मागववण्यात ेला ेलि. सपर अलवाल प्राप्त

नाल्यानींतर नगर पररिप, खामगाव पासानचि अींतर लक्षात घिऊन सपरचा भाग नगर पररिप,
खामगाव मध्यि समाववष् करावयाचा की, वतींत्र मलसल
ु ी गाव घोवित करायचि या्ा्त थनतसय
घिण्यात यितार ेलि.

___________
श्रीराम एज्युिेशन सोसायटी, लामगाांव, जि.दप
ु ाणा द्वारा सांचासपि तनवासी
मुिदधधर ववद्यापय याांचे प्रस्ततावासा मांिुरी दे ण्यादादत

(४९)

८५०३ (०९-०४-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (लामगाांव) :

सन्माननीय सामाजिि

याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) श्रीराम एज्युकिशनन सोसाय्ी, खामगाींव, जि.्ुलढाता द्वारा सींचाललत थनवासी मुक्धिर
ववद्यालय याींचि प्रतावास मींिुरी पि ण्या्ा्त श्री. पाींडुरग रुींडकर, वव.प.स. याींनी पत्राद्वारि

मा.मींत्री सामािीक न्याय व ववशनिि सलाय य ववभाग याींचिकडि ठपनाींक १५ डडसें्र, २०१४ रोिी
किली ेलि , लि खरि ेलि काय,
(२) असल्यास, सपर सींबिनि शना ि ला मान्यता प्राप्त ववनाअनुपानी ७५ ववद्याथ्यांना अनुपान
व

शना ा

सींठलतिप्रमाति

कमसचारी

पपास

मान्यता

लम ति्ा्तचा

ठपनाींक २६ नोव्लें ्र, २०१४ रोिी पाठववला ेलि , लि खरि ेलि काय,
(३) असल्यास, उपरोात प्रतावास शनासन मींिरु ी पि तार ेलि काय,
(४) नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

प्रताव

शनासनाकडि

वव.स. ३८ (35)
श्री. राििुमार दडोपे (१३-०७-२०१५) : (१) व (२) नाली.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत

नाली.

___________
मौिे वडगाव गुांदा( ता.गेवराई, जि. दीड) येथीप शेति-यास एमआररिीएसच्या
माध्यमातून ववहहरीचे सैसे न समळाल्याने गळफास घेनन

(५०)

८५११ (०७-०४-२०१५).

आत्महत्या िेपी असल्यादादत

श्री.पक्ष्मण सवार (गेवराई) :

सन्माननीय रोिगार हमी

योिना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ्ीड जिल्लयातील गिवराई मतपार सींघातील मौिि वडगाव गींप
ु ा यिबील श्री.नवनाब एकनाब

गव्लाति या शनितक-यास एमेरइिीएसच्या माध्यमातन
ा ववलीर मींिार लोऊन ्याींनी ववठलरीचि
काम पातस किल्याचि मालि िानिवारी, २०१५ च्या पस
ु -या ेठवडयात शनासनाच्या थनपशनसनास ेलि
ेलि , लि खरि ेलि काय,

(२) असल्यास, सपर ववठलरीचि काम पातस किलि असतानाली ्याींना पैसि न लम ाल्यानि श्री.गव्लाति

या शनितक-यानि ेपल्या शनितीमध्यि ठपनाींक ११ िानिवारी, २०१५ रोिी ग रास घिऊन
े्मल्या किली, लि ली खरि ेलि काय,
(३) असल्यास, मागील विी गिवराई मतपार सींघामध्यि अनिक शनितक-याींनी े्मल्या किल्या, लि
खरि ेलि काय,
(४) असल्यास, सपर प्रकरताची चौकशनी करण्यात ेली ेलि काय, चौकशनीनस
ु ार ववठलरीच्या
र्लासींपभासत शनितक-याींला ज्या कमसचा-याींनी र्लि वि ि वर ठपली नालीत, ्याींची चौकशनी करून
्याींच्यावर शनासन कोत्या वरूपाची कारवाई करतार ेलि ,
(५)

नसल्यास, ववलीं्ाची कारति काय ेलि त ?

श्रीमती सांििा मांड
ु े (०८-०७-२०१५) : (१) लि खरि नाली.

श्री.नवनाब एकनाब गव्लाति रा.मौिि वडगाव (गुींपा), या शनितक-याींच्या नावि मला्मा गाींिी
राषरयी ग्रामीत रोिगार लमी योिनिअींतगसत िललसींचन ववठलर मींिार नालिली नाली.
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाली.

___________

ववधान भवन :

डर. अनांत िळसे

मुांदई.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शनासकीय मध्यवती मुांतालय, मुीं्ई.

