अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

वाशशम जिल्ह्यामध्ये पाऊस न पडल्हयाने सोयाबीन वपिाचे ८० टक्िे नि
ु सान झाल्हयाबाबत
(१)

२५७० (२२-१२-२०१४).

श्री. रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) वाशिम जिल्ह्यामध्ये पाऊस न पडल्हयाने सोयाबीन पपकाचे ८० ्क्के नुकसान झाले आहे,
हे खरे आहे काय?

(२) असल्हयास, सदरहू नुकसानग्रस्त िेतकऱयाींच्या पपकाींचे पींचनामे करुन तयाींना आर्थिक मदत
दे ण्यात आली आहे काय,
(३) तसेच उक्त िेतकऱयाींना आर्थिक नुकसान भरपाई दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) अींित: खरे आहे .
वाशिम जिल्ह्यात खरीप हीं गाम सन २०१४-१५ मध्ये २९६५१९ हे क््र क्षेत्रावर सोयाबीन
पपकाची पेरणी झाली असून सोयाबीन पपक फुलोरा ते दाणे भरणेच्या अवस्थेत असताना
पाण्याचा ताण पडून उतपन्नात ६० ते ७० ्क्के घ् झालेली आहे .

(२) व (३) खरीप हीं गाम सन २०१४-१५ मध्ये वाशिम जिल्ह्यातील ७९३ गाींवाींची पैसेवारी ५०
पैिाींपेक्षा कमी आलेली आहे . तयानुषींगाने बार्ित िेतकऱयाींना अथिसहाय्य करण्याकरीता
िासनाने पहहल्हया ्प्पप्पयात रु.५७.५३ को्ीचा ननिी उपलब्ि करुन हदलेला आहे. सदर मदतीचे
वा्प महसल
ू यींत्रणेमाफित चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पव.स. ८ (2)
वाशशम जिल्हहा पररषद अांतर्गत झालेल्हया पद भरतीतील र्ैरव्यहार
(२)

२५७२ (२२-१२-२०१४).

श्री. रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशिम जिल्हहा पररषद अींतगित झालेल्हया पद भरतीतील गैरव्यहार सुरु असल्हयाची बाब
श्री.रपवींद्र प्रकाि बनसोड याींनी लेखी स्वरुपात माहे नोव्हे बर मध्ये मुख्य कायिकारी अर्िकारी,
वाशिम याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी सखोल चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकिीचे ननषकषि काय व तयानुसार ही पद भरती र्द  करुन दोषी
अर्िकाऱयाींपवरुध्द काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०२-२०१५) : (१), (२) होय.

(३) श्री. रपवींद्र बनसोड याींनी केलेल्हया तरारारीचे अनष
ु ींगाने चौकिी करण्यात आली. चौकिीमध्ये
कोणताही गैरप्रकार झाल्हयाचे आढनून आले नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
िारां िा, जि.वाशशम येथील िपाशी वपिाांवर लाल्हया रोर्ाचा
प्रादभ
ु ागव झाल्हयाने मोयाया प्रमाणावर नि
ु सान झाल्हयाबाबत
(३)

२५७५ (२२-१२-२०१४).

श्री. रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) कारीं िा( जि.वाशिम) येथील कपािी पपकाींवर लाल्हया रोगाचा प्रादभ
ु ािव झाल्हयाने मोयया
प्रमाणावर नुकसान झाले असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये ननदििनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त नक
ु सानीचे सव्हे करुन िासनाने आर्थिक मदत दे ण्याबात स्थाननक
लोकप्रनतननिी व िेतक-याींनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त मागणीनुसार सदरहू नुकसानीचा सव्हे पूणि होऊन आर्थिक मदत दे ण्यात
आली आहे काय,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. तथापप, खरीप हीं गाम २०१४-१५ मध्ये
वाशिम जिल्ह्यातील ७९३ गावाींची पैसेवारी ५० पैिाींपेक्षा कमी आल्हयाने िासनाने

बार्ित

िेतकऱयाींना अथिसहाय्य दे ण्याकररता रु.५७.५३ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करुन हदलेला असून,
सदर मदतीचे वा्प क्षेत्रत्रय स्तरावरील महसल
ू यींत्रणेमाफित चालू आहे .

पव.स. ८ (3)
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
ग्राम सेवा िेंद्र सुववधा अद्यापही र्ावाांमध्ये प्राप्त न होण्याबाबत
(४)

२५८६ (१८-०२-२०१५).

श्री. रािेंद्र पाटणी (िारां िा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वाशिम जिल्ह्यातील ग्राम सेवा केंद्र सुपविा ग्रामीण भागातील नागररकाींसाठी दाखले व

इतर काम तातकान व्हावे म्हणून सुरु केली होती, तथापप बऱयाच गावाींमिून या सेवा केंद्रातून
सेवा प्राप्पत होत नसल्हयाची बाब नक
ु तीच उघडकीस आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्राम सेवा केंद्र सुपविा अदयापही गावाींमध्ये प्राप्पत न होण्याची कारणे काय
आहे त,

(३) तातकान सवि गावाींमध्ये या केंद्रादवारे सपु विा परु पवण्याबाबत िासन काय कायिवाही करीत
आहे वा करणार आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०८-२०१५) :(१) व (२)

राज्यातील सवि ग्रामपींचायतीतील सींग्राम केंद्र हे ग्रामसेवा केंद्र म्हणून कायिरत आहे त.

तथापप खींडीत वीि पुरवठा व काही ग्रामपींचायतीत कोणतयाही प्रकारची इीं्रने् सुपविा
उपलब्ि नसल्हयाने ग्रामस्थाींना दाखले व इतर सेवा तातकान दे ण्यास अडचणी ननमािण होत
आहे त.

(३) ज्या ग्रामपींचायतीमध्ये उपरोक्त कारणाींमन
ु े सेवा दे ण्यासाठी अडचणी येत आहे त, अिा
ग्रामपींचायतीींची डे्ा एन्री व सींगणकीकात दाखले िवनच्या वीि अथवा इीं्रने् उपलब्ि

असलेल्हया ग्रामपींचायतीतून ग गावातून काढण्यात येतात तसेच दाखले दे ण्यासाठी लफलाईन

पध्दतीची प्रणाली पवभागाने पवकशसत करुन घेतली आहे . अखींडीत वीि पुरवययासाठी योग्य
क्षमतेचे

युपीएस

पुरवययाबाबत

ननणिय

घेण्यात

आलेला

आहे .

तसेच

राज्यातील

सवि

ग्रामपींचायती या लप्प्ीकल फायबर ने्वकिदवारे िोडून प्रतयेक ग्रामपींचायतीला उच्च दिािची
ब्रॉडबॅण्ड

इीं्रने्

कनेक््ीव्ही्ी

दे ण्याचा

केंद्र

िासनाचा

महतवाकाींक्षी

प्रकल्हपाच्या

अींमलबिावणीला राज्य स्तरावर सामींिस्य करारानामा स्वाक्षरी करुन पढ
ु ील कायिवाहीस
सुरुवात झालेली आहे . यामुने लवकरच राज्यातील सवि ग्रामपींचायतीींना उच्च दिाि व क्षमतेची
इीं्रने् कनेक््ीव्ही्ी ननुिुल्हक उपलब्ि होणार आहे .

___________

िळर्ाांव जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दि
ु ाना मार्गत पुरवठा िरण्यािरीताचे
ननळे रॉिेलचा िाळा बािार ववक्री होत असल्हयाबाबत

(५)

२६१२ (१५-०१-२०१५).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :

सन्माननीय अन्न नार्री

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव.स. ८ (4)
(१) िनगाींव जिल्ह्यातील स्वस्त िान्य दक
ु ाना माफित पुरवठा करण्याकरीताच्या अन्निान्याचे
व नननया रॉकेलचा काना बािार करुन पवरारी होत असल्हयाचे गत वषािपासून साततयाने
ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयानस
ु ार दोषीींवर कोणती कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय?
श्री.धर्रीश बापट (१२-०२-२०१५) : (१) व (२) अिी बाब ननदििनास आलेली नाही.
तथापप नननावी व्यक्तीच्या दरू ध्वनीवरुन भस
ु ावन िहरात हदनाींक १५.९.२०१४ रोिी छापा

्ाकण्यात आला असता एका ररक्षात ३५० शल्र अवैि केरोशसनचा साठा आढनून आला.
सदर

प्रकरणी केरोशसनचा साठा व ररक्षा िप्पत करण्यात आली व ररक्षा मालक िे.ररयाि िेख

मासुम याींचेपवरुघ्द गुन्हा दाखल करण्यात आला. सदर आरोपीस अ्क करण्यात आली होती.
मात्र तयाींची िामीनावर सु्का झाली. सदर गुन््याचा पुढील तपास चालू आहे . िप्पत करण्यात
आलेल्हया केरोशसनची पवल्हहे वा् करण्याची कायिवाही सुरु आहे .

तसेच पारोना िहरात हद. १६.१२.२०१४ रोिी एका वाहनात ८३ जक्वीं्ल ताींदनाच्या

गोण्या आढनून आल्हया. सदर वाहनाचा मालक समािान लो्न चौिरी याींचेपवरुध्द गुन्हा

दाखल करण्यात आला. सदर आरोपीस अ्क करण्यात आली होती. मात्र तयाींची िामीनावर
सु्का करण्यात झाली. सदर गुन््याचा पुढील तपास चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
चाळीसर्ाांव तालुक्यातील पाटणादे वी, वालझझरी व ऋषीपाांथा ्या
पयगटन स्थळाांचा वविासािरीता प्रस्ताव मांिरू िरण्याबाबत.

(६)

२६१६ (२३-१२-२०१४).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसर्ाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चानीसगाींव (जि.िनगाींव) तालुक्यातील पा्णादे वी, वालझझरी व ऋषीपाींथा ही पयि्न
स्थने पवकास प्रकल्हपाींचे प्रस्ताव िासनाकडे मींिुरीसाठी प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) नसल्हयास, ्या प्रकल्हपाींच्या पयि्न स्थन पवकासाकररता काय उपाययोिना केल्हया आहे त
वा करण्यात येत आहे त,
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२१-०१-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) पा्णादे वी हे वनपयि्न क्षेत्र असल्हयामुने तेथील पवकास कामासाठी जिल्हहा वापषिक
योिना अींतगित दरवषी काही प्रमाणात तरतद
ू उपलब्ि करुन दे ण्यात येते.

सन २०१०-११ या आर्थिक वषाित नाशिक पवभाग पवकास कायिरारम अींतगित पा्णादे वी या
पयि्न स्थनासाठी रु. २.०० को्ी इतकी तरतूद सी.डी. वकि, मुख्य पुल, लहान पल
ु , आझण

पव.स. ८ (5)
रस्तयाच्या कामासाठी उपलब्ि करुन दे ण्यात आली होती.
’क’ वगि पयि्न स्थनाींसाठी जिल्हहास्तरावर व प्रादे शिक पयि्न पवकास योिनेंतगित ननिीच्या
उपलब्ितेनस
ु ार

पयि्न

स्थनाींच्या

पवकासासाठी

ननिी

मींिरू

केला

िातो.

याशिवाय

नतथिक्षेत्राींच्या पवकासाकरीता ग्रामीण व िहरी भागात अनुरारमे ग्रामपवकास पवभाग व नगर
पवकास पवभागामाफित स्वतींत्र योिना राबपवण्यात येत.े

___________
राज्यातील अांर्णवाडी सेवविा व मदतनीस याांच्या प्रलांतबत एि रिमी
सेवासमाप्ती उपराांत लाभ दे ण्याबाबतची मार्णी
(७)

२६४४ (२२-१२-२०१४).

(ऐरोली) :

श्री. अबू आिमी (मानखूदग शशवािीनर्र), श्री. सांदीप नाईि

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींगणवाडी सेपवका आझण मदतनीस याींच्या िासन प्रलींत्रबत एक रकमी सेवासमाप्पती उपराींत
लाभ दे ण्याच्या सींदभाित तातडीने प्रतयापप्रत करण्याबाबत तसेच तयाींच्या समकक्ष असलेल्हया
कमिचा-याींचे उपदान दरु करण्याबाबत तसेच, आयसीडीएसचे खासगीकरण आदी अनेक प्रलींत्रबत

मागण्याींसाठी हदनाींक ६ िानेवारी, २०१३ रोिी आझाद मैदान येथे आींदोलन करुन बेमुदत सींप
सुरु केल्हयाचे ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणता ठोस ननणिय घेतला वा घेण्याचे प्रस्तापवत केले
आहे ,
(३) असल्हयास, सदर ननणियाची अींमबिावणी करण्यासाठी कोणता िडककाती कायिरारम हाती
घेतला आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची सविसािारण कारणे कोणती ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (०९-०३-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस, शमनी अींगणवाडी सेपवका याींना सेवाननवता तीनींतर
एल.आय.सी. योिनेअींतगित एकरकमी लाभ दे ण्याबाबतचा तसेच अींगणवाडी सेपवका, मदतनीस,

शमनी अींगणवाडी सेपवका याींच्या मानिनात अनुरारमे रु. ९५०/-, ५००/-, ५५०/- इतकी वाढ
करण्याबाबतचा िासन ननणिय हदनाींक ३०.०४.२०१४ रोिी ननगिशमत करण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

छत्रपती शशवािी महारािाांच्या स्मारिाला िेंद्रशासनाच्या पयागवरण
ववभार्ाने अद्याप मान्यता न हदल्हयाबाबत
(८)

२६७४ (१५-०१-२०१५).

श्री. सदा सरवणिर (माहहम) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

पव.स. ८ (6)
(१) राज्यिासनातफे अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱया छत्रपती शिवािी महारािाींच्या
आींतरराषरीय स्मारकाला केंद्रिासनाच्या पयािवरण पवभागाने अदयाप मान्यता हदली नसून हे
प्रकरण केंद्रिासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त स्मारकाला केंद्रिासनामाफित १५ हदवसाींत मान्यता दे ण्यात येईल असे
हदनाींक ६ नोव्हें बर, २०१४ रोिी मुींबई दौऱया दरम्यान केंहद्रय पयािवरण मींत्री महोदयाींनी िाहीर
केले आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

उक्त

स्मारकाला

राज्यिासनाकडे कोणती कायिवाही
(४)

केंहद्रय

पयािवरण

पवभागाची

मान्यता

शमनण्यासाठी

केली वा करण्यात येत आहे ,

नसल्हयास होणाऱया पवलींबाची कारणे काय

आहे आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२०-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) नाही, छत्रपती शिवािी महारािाींच्या आींतरराषरीय स्मारकाबरोबरच हदनाींक
६ नोव्हें बर, २०१४ रोिीच्या बैठकीमध्ये चचाि केलेल्हया अन्य प्रकल्हपाींबाबत १५ हदवसाींत आढावा
बैठक घेण्यात येईल अिी माहहती मा.केंद्रीय पयािवरण व वन मींत्री महोदयाींनी हदली होती.
सीआरझेड- ४ मिून सवलत शमनण्यासाठी पयािवरण व वन मींत्रालयाच्या हदनाींक ६.१.२०११

च्या अर्िसच
ू नेमध्ये सि
ु ारणा करण्यासाठी केंद्र िासनाने हदनाींक ११.१२.२०१४ रोिी प्रारुप

अर्िसूचना प्रशसध्द केली असन
ू िनतेकडून हरकती व सच
ु ना मागपवल्हया आहे त. तयानुसार
महाराषर सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन प्रार्िकरण (MCZMA) माफित केंद्रीय पयािवरण मींत्रालयाकडे

हदनाींक ५.१२.२०१४ रोिी पयािवरणावर होणा-या पररणामाींचा अ्यास (EIA), पयािवरणावर
होणा-या पररणामाींची कानिी घेण्यासाठी वेगवेगयाया मागािचा अ्यास (EMP)व आपतकाशलन
पररजस्थतीत करावयाच्या वेगवेगयाया उपाययोिना

(DMP) सह प्रस्ताव सादर करण्यात आला

आहे . तसेच केंद्र िासनाच्या पयािवरण व वन मींत्रालयास हदनाींक २९.०१.२०१५ रोिी सादरीकरण
करण्यात आले आहे. केंद्र िासनाची अींनतम अर्िसूचना प्रशसध्द झाल्हयानींतर केंद्र िासनाच्या

पयािवरण मींत्रालयाकडून अरबी समुद्रात छत्रपती शिवािी महारािाींचे स्मारक उभारण्यासाठी
मान्यता प्राप्पत होणे अपे्क्षत आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

वधाग जिल्ह्यातील हहांर्णताट तालक्
ु यातील िेनलचे लाईननांर् न िेल्हयाचे ्या भार्ातील
शेतापयंत प्रिल्हपाचे पाणी पोहचत नसल्हयाबाबत

(९)

२६९४ (२२-१२-२०१४).

श्री. समीर िुणावार (हहांर्णताट) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विाि जिल्ह्यातील हहींगणघा् तालक्
ु यातील बोर, िाम, पोथरा, लालनाला व लोअरवणा

प्रकल्हपाअींतगित येणा-या कॅनलचे लाईननींग न केल्हयाचे ्या भागातील िेव्च्या िेतक-याच्या
िेतापयंत प्रकल्हपाचे पाणी पोहचत नसल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा तयादरम्यान
ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

पव.स. ८ (7)
(२) असल्हयास, िासनस्तरावरुन कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (१३-०३-२०१५) :(१) अींितु खरे आहे.
(२) व (३) बोर प्रकल्हपाकररता पवस्तार व सुिारणा कायिरारमाअींतगित ननिी मींिूर असून
तयानुसार कामे सुरु आहे त.

िाम प्रकल्हपाकररता पवस्तार व सि
ु ारणा कायिरारमाअींतगित िासनास प्राप्पत झालेल्हया

प्रस्तावावर ननयोिन पवभागाने उपजस्थत केलेल्हया िे-याींबाबत पत
ि ा क्षेत्रत्रय कायािलयाकडून सरु
ू त
ु
आहे .

पोथरा प्रकल्हपाकररता पवस्तार व सि
ु ारणाच्या कामाची तरतूद प्रकल्हपाच्या चतुथि

सुिाररत प्रिासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावात अींतभत
ूि आहे . सदर प्रस्ताव राज्य ताींत्रत्रक सल्हलागार
सशमतीस सादर झाला असन
ू मींिरू ीस्तव पाठपरू ावा सरु
ु आहे.

लाल नाला प्रकलाच्या कालवा .क.मी.१ ते ६.९ .क.मी. पयंतच्या भागातील सींबींर्ित

भुिारकाींना शसींचनाचे पाणी पोहचत असून सन २००७-०८ पासुन शसींचन सुरु आहे .

ननम्न वणा प्रकल्हपातून पाणी आरक्षणामुने होणा-या शसींचन कपातीचे पुनस्
ि थापना

खचािकरीता प्राप्पत ननिीतन
ू या कालव्याला अस्तरीकरण करण्याचा प्रस्ताव क्षेत्रत्रय स्तरावर
तयार करणे सरु
ु आहे .

___________
वधाग जिल्ह्यातील हहांर्णताट तालक्
ु यातील आिनसरा बेरेि
उपसा शसांचन प्रिल्हप प्रस्ताववत िरण्याबाबत

(१०)

२६९७ (१५-०१-२०१५).

श्री. समीर िुणावार (हहांर्णताट) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विाि जिल्ह्यातील हहगणघा् तालुक्यातील क्षेत्रामध्ये कोरडवाहू िमीन शसींचनाखाली यावी
याकररता आिनसरा बॅरेि उपसा सर्चन प्रकल्हप विाि नदीवर आिनसरा गावािवन प्रस्तापवत
करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर प्रकल्हपास
सुचीनुसार

िासनाने १३ एपप्रल, २००० ला सन १९९६-९७ च्या दर

१५८२१.७३ लक्ष रुपयाींची मुन प्रिासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती, हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तयामन
ु े प्रिासकीय मान्यतेनींतर ५ वषे ननिी प्राप्पत न झाल्हयाने ती व्यपगत

झाली व नव्याने २०८४२.२७ लक्ष रुपये सन २००६ ला नव्याने प्रिासकीय मान्यता प्रदान
करण्यात आली हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदरहू मींिूर प्रकल्हपास अदयापपयित ननिी उपलब्ि करुन हदला नसल्हयाचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

पव.स. ८ (8)
(५) असल्हयास, सदर प्रकल्हपास मींिुरी असुन सुध्दा ननिी उपलब्ि करुन न दे ण्यामागील
कारणे काय आहे त व सदरील ननिी लवकरात लवकर उपलब्ि दे ण्याबाबत िासनस्तरावरुन
कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत ?
श्री. धर्रीष महािन (२३-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) हे खरे नाही.
सदर प्रकल्हपास प्राप्पत तरतूद व खचािबाबतची माहहती खालीलप्रमाणे आहे.
(रु.लाखात)

वषि

तरतुद

प्राप्पत

खचि

२०१०-११

२६२.००

२६२.००

०.०

२०११-१२

०.००

०.००

२३०.३९

२०१२-१३

२१.१०

१६.६६

०.०

२०१३-१४

२००.००

०.००

०.०

२०१४-१५

१०.००

६.००

०.०

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वधाग शहर व हहांर्णताट तालक्
ु यातील एसटीच्या अप-ु या नादरु
ू स्त बस सेवेबाबत.
(११)

२७०० (१५-०१-२०१५).

श्री. समीर िुणावार (हहांर्णताट) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) विाि िहर व हहींगणघा् तालक्
े न
ु यातील नागरराकाींना अप-ु या नादरु
ू स्त एस्ी बस सेवम
ु े

त्रास सहन करावा लागत असल्हयाचे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्यासुमारास ननदििनास आले हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, विाि िहर व हहींगणघा् तालक्
ु यातील बस आगाराला नपवन छो्या व मोठया
बसेंस दे ण्याबाबत िासनास्तरावरुन कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे ?

श्री. हदवािर रावते (१२-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२) सन २०१२-१३ व २०१३-२०१४ एकूण ५७ नवीन बसेस विाि पवभागास हदल्हया असून
तयातील विाि आगारास २९ व हहींगणघा् आगारास १२ अिा ४१ नवीन बसेस दे ण्यात आल्हया
आहे त. विाि पवभागाच्या सन २०१२-१३ ते िानेवारी, २०१५ अखेर एकूण १०७ बसेस मोडीत
काढल्हया असून तयातील विाि आगाराच्या ३७ व हहींगणघा् आगाराच्या ३० अिा ६७ बसेसचा

पव.स. ८ (9)
समावेि आहे . विाि आगार व हहींगणघा् आगाराच्या रा.प. बसेसचे सरासरी आयम
ु ािन अनुरारमे
३.९६ व ४.१८ वषे एवढे आहे . तर विाि पवभागातील रा.प. बसेसचे सरासरी आयुमािन ४.७१ वषे
एवढे आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वसई तालक्
ु यातील अनागळा जिल्ह्यात िाण्यासाठी स्िायवॉि बाांधन
ु शमळणेबाबत
(१२)

२७०२ (२३-१२-२०१४).

श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) वसई तालुक्यातील अनािना .कल्हल्हयात िाण्यासाठी स्कायवॉक बाींिून शमनण्यासाठीची
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ननवेदनादवारे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना केली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, िासनाने आतापयंत कोणती कायिवाही केली आहे , तयाबाबत सदय:जस्थती काय
आहे ,
(३) मा.उप सर्चव, पयि्न ्याींनी हदनाींक ०९ग०८ग१२ रोिीच्या पत्रान्वये अनािना .कल्हल्हयात
िाण्यासाठी स्कायवॉक बाींिण्यासाठीचा अहवाल मा.जिल्हहार्िकारी, ठाणे याींच्याकडे मार्गतला
आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, सदर अहवाल दे ण्यात आला आहे काय, नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) जिल्हहार्िकारी, ठाणे याींचक
े डून अहवाल मागपवण्यात आला आहे .
(३) होय.

(४) नाही. तथापप, जिल्हहार्िकारी, ठाणे याींनी सादर केलेल्हया अींतररम अहवालानस
ु ार अर्िक्षक,
अशभयींता,

सा.बाीं.मींडन,

ठाणे याींना

वसई तालुक्यातील

अनािना

.कल्हल्हयात िाण्यासाठी

बाींिण्यात येणा-या स्कायवॉक बाींिणेबाबतच्या स्थनाच्या िागेच्या मालकीसह सपवस्तर प्रस्ताव
व अींदािपत्रक सादर करण्याबाबत तसेच मख्
ु य कायिकारी अर्िकारी, महाराषर मेरर्ाइम बोडि,
मींब
ु ई व सींचालक, परु ाततव पवभाग, मींब
ु ई याींना सदर कामाबाबत कायिवाही करुन अहवाल
सादर करण्याबाबत कनपवण्यात आले आहे . तसेच मेरर्ाइम बोडि, पुराततव पवभाग, सागरी
ननयींत्रण कक्ष व पयािवरण पवभाग इ. पवभागाकडून अहवाल गअशभप्राय प्राप्पत व्हावयाचे आहे त.
___________

वसई तालक्
ु यातील मौिे आचोळे येथील मांिरू न्यायालयीन
इमारत व ननवास्थानाच्या िामाांना ननधी शमळणेबाबत

(१३)

२७०४ (१५-०१-२०१५).

श्री. ववलास तरे (बोईसर) :

श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पव.स. ८ (10)
(१) मौिे आचोने (ता. वसई, जि. ठाणे) येथील मींिूर न्यायालयीन इमारत व ननवासस्थानाींचा
कामाींना तवरीत ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याची मागणी हदनाींक १६ लगस््, २०१३ रोिीच्या
ननवेदनादवारे स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे केली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, प्रस्तावाची सदय:जस्थती काय आहे ,
(३) प्रतयक्ष काम सुरु होण्यास काय अडचणी आहे त िासनाची भुशमका काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (११-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) वसई, जि.ठाणे येथील न्यायालयीन इमारत बाींिण्याबाबत अदयावत दरसूचीवर आिाररत
प्रस्ताव फेर सादर करण्यास, मा.उच्च न्यायालय यींना कनपवण्यात आले असन
ू अदयाप
सुिाररत प्रस्ताव िासनास अप्राप्पत आहे .

वसई, जि.ठाणे येथे न्यायर्ििाींसाठी १२ ननवासस्थाने बाींिण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय

याींच्या हद. ३० मे, २०१३ च्या पत्रान्वये रु. ५,२७,३६,४८७/-

इतक्या अींदाजित खचािचा प्रस्ताव

िासनाच्या पवचारािीन असून तयाअनुषींगाने पवतत पवभागाने उपजस्थत केलेल्हया मुदयाींची

माहहती हद. १६/१/२०१५ च्या पत्रान्वये प्राप्पत झाली असून तयावर पवहहत पध्दतीने मान्यता
घेण्याची कायिवाही सुरु आहे .

(३) वसई, जि.ठाणे येथील न्यायालयीन इमारतीबाबतचा सि
ु ाररत प्रस्ताव प्राप्पत झाल्हयानींतर
प्रिासकीय मान्यता दे ण्याची कायिवाही तवरीत करण्यात येईल.

तसेच न्यायािीि ननवासस्थानाबाबत जिल्हहा व सत्र न्यायािीि, ठाणे याींचक
े डून पवतत

पवभागाने उपजस्थत केलेली माहहती िासनास प्राप्पत झाली असून तयावर पवहहत मागािने
प्रिासकीय मान्यता घेण्याची कायिवाही सरु
ु आहे.

___________

धचखलडोंर्रे ता. वसई येथे खाडी किना-याांवर िेटी बाांधून शमळणेबाबत
(१४)

२७०७ (२७-०१-२०१५).

श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मत्स्य व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) र्चखलडोंगरे (ता.वसई) येथे खाडी .कना-याींवर िे्ी बाींिून शमनणेबाबत लोकप्रनतननिी
याींनी मा.मींत्री मतस्य व्यवसाय याींना हदनाींक २४ फेब्रुवारी, २०११ रोिी ननवेदन हदले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,िे्ी बािण्याच्या कामास सरु
ु वात न होण्याची कारणे काय आहे त ,

(३) असल्हयास, सदरहू काम िासनाने ततपरतेने हाती घेऊन पूणि करण्याच्या ष्ष्ीने कोणती
कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत, नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ८ (11)
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१५) :(१) होय.
(२) वसई तालुक्यातील र्चखलडोंगरे येथील िेटीचीचे बाींिकाम सन २०११-१२ च्या जिल्हहा
ननयोिन सशमतीच्या ननिीतन
ू पण
ू ि करण्यात आलेले आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
एमएमआरडीएने वसई तालक्
ु यासाठी मांिरू िेलेल्हया
िामाांसाठी आधथगि तरतूद िेली नसल्हयाबाबत

(१५)

२७१५ (२३-१२-२०१४).

श्री. क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) एमएमआरडीएने वसई तालुक्यासाठी मींिूर केलेल्हया अनेक कामासाींठी अदयापपयंत
आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तयाची सविसािारण कारणे काय आहे त व सदर आर्थिक तरतूद .कती मुदतीत
करण्यात येईल अिी अपेक्षा आहे ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
रािीव र्ाांधी ग्रामीण ननवास योिनेतून पालतर जिल्ह्याला
अपूरा ननधी शमळाल्हयाबाबत

(१६)

२७४९ (२२-१२-२०१४).

श्री. क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमागण

(१) सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या २ वषािकरीता ठाणे जिल्हहापररषदे ला रािीव गाींिी ग्रामीण
ननवारा योिनेअींतगित एकूण .कती ननिी प्राप्पत झाला.

(२) सदरहू प्राप्पत झालेल्हया ननिीतन
ू ठाणे आझण पालघर जिल्ह्यातील एकूण .कती लाभाथींना
घरकुल योिनेचा फायदा शमनाला
(३) असल्हयास, ठाणे जिल्हहा पररषदे ला सदरहू योिनेंतगित प्राप्पत झालेल्हय सम
ु ारे २८ को्ी
रुपयाींचा ननिी पुन्हा राज्य िासनाकडे वगि करण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, गरिू लाभाथींना या योिनेतून घरकुले न दे ता २८ को्ीींचा ननिी परत
िासनाकडे वगि करण्याची सविसािारण कारणे काय आहे त?

श्री. प्रिाश मेहता (१२-०३-२०१५) : (१) सन २०१२-२०१३-१४ या २ वषािकरीता प्रकल्हप सींचालक,
जिल्हहा ग्रामीण पवकास यींत्रणा, जिल्हहा पररषद ठाणे याींना रािीव गाींिी ग्रामीण ननवारा

पव.स. ८ (12)
योिनेअत
ीं गित एकूण रु. ३२९९.८७ लक्ष इतका ननिी पवतरीत करण्यात आला आहे .

(२) सदर ननिीमिून ठाणे जिल्ह्यात १८ व पालघर जिल्ह्यात ७२६ अश्या एकूण ७४४
लाभार्थयांना घरकुल योिनेचा लाभ दे ण्यात आलेला आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) घरकुलाचा लाभ दे ण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत लाभाथी शिल्हलक नसल्हयाने ठाणे जिल्हहा
पररषदे कडे शिल्हलक असलेला ननिी व तयावरील िमा व्याि शमनून एकूण रु. २९,१०,३१,१७०/ननिी िासनास परत करण्यात आला आहे.

___________
पाणिू बेट (ता.वसई, जि.पालतर) येथे प्राथशमि आरोग्य िेंद्रासाठी
वन ववभार्ाची परवानर्ी शमळण्याबाबत

(१७)

२७५८ (२२-१२-२०१४).

श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री. क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री. ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाणिू बे् (ता.वसई, जि.पालघर) येथे प्राथशमक आरोग्य केंद्रासाठी वन पवभागाची

परवानगी शमनण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.मींत्री महोदयाींना हदनाींक २० सप्प्ें बर,
२०१० रोिी पत्रान्वये कनपवले होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, तया अनष
ु ींगाने

िासनाने हदनाींक ८ नोव्हें बर, २०१० रोिी वा तयासम
ु ारास

लोकप्रनतननिी याींना पत्रादवारे कनपवले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न भाग (१) मिील हठकाणी प्राथशमक आरोग्य केंद्र उभारणीसाठी वन
पवभागाची परवानगी न शमनण्यास होणा-या पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

सध
ु ीर

मन
ु र्ांटीवार

(१०-०२-२०१५)

:

(१),

(२)

व

(३)

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी

हद.२०/९/२०१० रोिीच्या पत्रान्वये ततकाशलन मा.मींत्री (वने) याींना याअनुषींगाने कनपवले आहे .
तथापप, पाणिू बे्, ता.वसई, जि.पालघर येथे वन पवभागाच्या ताब्यातील वन िशमन नाही.
सदर पररसरात काींदनवनाचे क्षेत्र असल्हयाने प्राथशमक आरोग्य केंद्रासाठी िशमनीची आवश्यकता

असल्हयास वन (सींवििन) अर्िननयम, १९८० अींतगित केंद्र िासनाची पूवि अनुमती प्राप्पत करुन
घेणे तसेच मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयाची परवानगी प्राप्पत करुन घेणे आवश्यक आहे . प्रकल्हप
यींत्रणकेकडून वन (सींवििन) अर्िननयम, १९८० अींतगित वन िशमन वनतीकरणाचा प्रस्ताव वन
पवभागास प्राप्पत झालेला नाही.

___________

राज्याच्या सध्याच्या आधथगि जस्थतीववषयी श्वेतपतत्रिा िाढण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(१८)

२८१० (२२-१२-२०१४).

श्री. सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री. तुिाराम िाते (अणुशक्ती

नर्र), डॉ. बालािी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. सनु नल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय ववत्त

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याची सध्याची आर्थिक जस्थती, स्वीकात दानयतव, भपवषयातील वा्चाल आझण खचि
अर्िक पारदििक व कायिक्षमररतीने करण्यासाठी आवश्यक उपाययोिना पविद करणारी

पव.स. ८ (13)
श्वेतपत्रत्रका काढण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या पवचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याींसदभाित िासनाने ननणिय घेतला आहे काय तसेच या सींदभाितील श्वे तपत्रत्रका
काढण्यात आली आहे काय, असल्हयास तीचे स्वरुप काय आहे ,
(३) अदयापही याप्रकरणी ननणिय होऊन श्वेतपत्रत्रका काढण्यात आली नसल्हयास पवलींबाची
कारणे काय आहे त व याबाबतची सदयुजस्थती काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (३०-०१-२०१५) : (१) होय.

(२) व (३) याबाबतची माहहती एकत्रत्रत ग सींकशलत करण्यात येत आहे .
___________

िोल्हहापरू जिल्ह्याचे मािी शहरप्रमख
ु जितेंद्र सणर्र याांचे अपहरण िरुन खन
ू िेल्हयाबाबत
(१९)

२८२९

(१५.१.२०१५).

(िोल्हहापूर उत्तर) :

डॉ. सुजित शमणचेिर (हातिणांर्ले), श्री. रािेश क्षीरसार्र

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्याचे मािी िहरप्रमुख जितेंद्र सणगर याींचे
रोिीच्या सम
ु ारास अपहरण करुन

हदनाींक १५ िानेवारी, २०१४

खून केल्हयासींदभाित अदयापयंत एकाही आरोपीींला अ्क

करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणातील आरोपी िोिण्यास दोन वषािचा कालाविी लागण्याची कारणे
काय आहे त,
(३) कारवाई केली असल्हयास सदय:जस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-३-२०१५) : (१), (२) व (३) प्रश्नात नमद
ू जितेंद्र सणगर याींचे प्रेत
हद. २८ग०१ग२०१२ रोिी हातकणींगले तालक
ु यातील सींभापरू गावचे ह्द ीतील िेतात आढनून

आल्हयाने शिरोनी एमआयडीसी पोलीस ठाणे मध्ये गु.र.नीं. ००ग१२ भा.दीं .पव. कलम ३०२, ३६४,
२०१ प्रमाणे हद.२८ग०१ग१२ रोिी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरहू गुन्हा उघडकीस आणण्यासाठी सवितोपरी प्रयतन करुनही अदयाप आरोपीचा िोि
लागलेला नाही. तयामन
ु े सदरहू गन्
ु हा उघडकीस येवू पयंत कायमस्वरुपी तपासावर राहणेकरीता
प्रथम वगि दीं डार्िकारी, वडगाव याींचे न्यायालयात गुन््याचा ‘अ’ फायनल समरी हद.२१/११/१३
रोिी मींिूरी झाली आहे.

___________

पजश्चम महाराष्ट्र दे वस्थान व्यवस्थापन सशमतीचे
अध्यक्ष पद सन २००९ पासून ररक्त असल्हयाबाबत
(२०)

२८३९ (१५-०१-२०१५).

(िोल्हहापूर उत्तर) :

डॉ. सुजित शमणचेिर (हातिणांर्ले), श्री. रािेश क्षीरसार्र

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पजश्चम महाराषर दे वस्थान व्यवस्थापन सशमतीचे सन २००९ पासून अध्यक्ष पद ररक्त
आहे , हे खरे आहे काय,

पव.स. ८ (14)
(२) असल्हयास, यामन
ु े अींबाबाई मींहदर आझण िोनतबा मींहदराबरोबर सुमारे ३,०६७ मींहदराच्या
व्यवस्थापनाचा अनतररक्त भार जिल्हहार्िकारी याींचेवर आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या सींदभाित िासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे , तयाींचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०६-०२-२०१५) : (१) दे वस्थान व्यवस्थापन सशमती, पजश्चम महाराषर,
कोल्हहापूर या सशमतीचे अध्यक्ष पद िून, २०१० पासून ररक्त आहे .

(२) अध्यक्ष, दे वस्थान व्यवस्थापन सशमती, पजश्चम महाराषर, कोल्हहापूर या पदाचा अनतररक्त
कायिभार माचि, २०१२ पासन
ू जिल्हहार्िकारी, कोल्हहापरू याींचेकडे सोपपवण्यात आलेला आहे .
(३) यासींदभाित िासनाने अदयाप ननणिय घेतलेला नाही.

___________
रामशलांर् व धळ
ु ोबा (ता.हातिणांर्ले जि.िोल्हहापूर) येथील
धाशमगि प्रेक्षझणय स्थळाांच्या वविास प्रस्तावाबाबत

(२१)

२८४० (२२-१२-२०१४).

(िोल्हहापूर उत्तर) :

डॉ. सुजित शमणचेिर (हातिणांर्ले), श्री. रािेश क्षीरसार्र

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रामशलींग िुनोबा (ता.हातकणींगले जि.कोल्हहापूर) येथील िाशमिक प्रेक्षझणय स्थनाींच्या
पवकासाचा प्रस्ताव गेल्हया अनेक वषािपासून प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रस्तावाला मींिरू ी दे ण्यासींदभाित पवलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, प्रस्तावाला िासन मींिूरी हदली आहे काय,

(४) असल्हयास, या मींिूरीनुसार पढ
ु े कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२१-०२-२०१५) : (१) हे अींितु खरे आहे . श्री.रामशलींग दे वस्थान व

श्री.िन
ु ोबा दे वस्थान या दे वस्थानाींना ‘’ब’’ वगि दिाि दे ण्याचा प्रस्ताव लगस््, २०१३ मध्ये
िासनास प्राप्पत झाला आहे .

(२), (३) व (४) सदर दोन्ही दे वस्थानाींस ‘’ब’’ वगि दिाि दे ण्याबाबतच्या प्रस्तावात काही त्रु्ी
आढनून आल्हया आहे त. तयानुसार जिल्हहा पररषद, कोल्हहापूर याींना पोलीस अर्िक्षकाींचे सुिारीत
प्रमाणपत्र, तीथिक्षेत्रास क वगि दिाि असल्हयाचा परु ावा, बाींिकाम करण्यासाठी वनपवभागाचे ना

हरकत प्रमाणपत्र व इतर सींबींिीत कागदपत्र या पवभागाच्या हदनाींक २४ सप्प्ें बर, २०१३ व १९
नोव्हें बर २०१४ च्या पत्रान्वये िासनास सादर करण्याबाबत कनपवण्यात आले आहे . सदर

कागदपत्राींची पूतत
ि ा झाल्हयावर प्रस्तुत नतथिक्षेत्राींस ‘’ब’’ वगि दिाि दे ण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य
ननकष सशमतीच्या पवचाराथि सादर करण्यात येईल.

___________

पव.स. ८ (15)
मुांबई शहरातील वाडीबांदर येथे चोराला पिडण्याचा प्रयत्न िरताना
पोलीस नाईि श्री. अिय र्ावांडे याांचा मत्ृ यू झाल्हयाबाबत

(२२)

२८५२ (१५-०१-५०१५).

श्री. तुिाराम िाते (अणुशक्ती नर्र) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई िहरातील वाडीबींदर येथील ननवासी इमारतीत घस
ु लेल्हया चोराला पकडण्याचा प्रयतन

करताना डोंगरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस नाईक श्री. अिय गावींडे याींचा चोराने डोक्यात लाकडी
फनी मारल्हयाने हदनाींक १६ नोव्हें बर, २०१४ रोिी मता यू झाला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चोराला पकडण्यासाठी प्राणाची बािी लावणाऱया श्री.गावींडे याींना मरणोततर
िौयिपदक दे ण्याची शिफारस पोलीसाींमाफित िासनाकडे पाठवली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने ननणिय घेतला आहे काय, असल्हयास, तयाचे स्वरुप काय
आहे ,
(४) नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१८-०३-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) श्री.अिय गावींड,े पोलीस नाईक, मुींबई िहर याींना मरणोततर राषरपती पोलीस िौयपदक

प्रदान करण्याची शिफारस गह
ा मींत्रालय, भारत सरकार, नवी हदल्हली याींना हदनाींक २७.०२.२०१५
च्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

शसांधद
ु र्
ु ग जिल्ह्यातील दे वर्ड बांदरात िेटी प्रिल्हपाचे
िाम ननधी अभावी प्रलांतबत असल्हयाबाबत

(२३)

२८८७ (१५-०१-२०१५).

श्री. वैभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शसींिुदग
ु ि जिल्ह्यातील दे वगड बींदरात िे्ी प्रकल्हपाचे काम ननिी अभावी प्रलींत्रबत आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत ३ को्ीचा प्रस्ताव गह
ा पवभागाकडे पाठवला असूनही अदयापही तयाींस
मींिरू ी शमनाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मींिूरी न दे ण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्हयास, या सींदभाित िासनाने पुढे कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) यासींदभाित िासनाचे िोरण काय आहे ,

(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त

?

पव.स. ८ (16)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०७-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही, दे वगड बींदरातील िे्ी समुद्राच्या

ला्ाींच्या मा-याने नादरु
ु स्त झाली होती. तयामुने िे्ीच्या व पोचरस्तयाच्या दरु
ु स्तीचे काम
हाती घेवन
ू ते मे, २०१४ मध्ये पण
ू ि करण्यात आले.
(२) ते (६) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबई ववद्यापीठाच्या अखत्याररत येणाया महाववद्यालयाांची सांलग्नता नसल्हयाबाबत
(२४)

२८९५ (२२-१२-२०१४).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )ग :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ई पवदयापीठाच्या अखतयाररतीत येणाऱया ६७ महापवदयालयाींपैकी सम
ु ारे ५० हून अर्िक
महापवदयालयाींकडे मुींबई पवदयापीठाची गेल्हया ४ वषािपासून सींलग्नता नसल्हयाची बाब नुकतीच
ननदििनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच यासींदभाित उच्च व तींत्रशिक्षण सींचालक याींनी मुींबई पवदयापीठाचे कुलगुरु याींना पत्र
पाठवून खुलासा पवचारला आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, असल्हयास, चौकिीत काय
आढनून आले व तयानुसार पुढे कोणती कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२३-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

वाडा (जि.ठाणे) येथील शशवाई प्रबोधधनी या सांस्थेच्या ववञानान ववद्या शाखेच्या
महाववद्यालयास शासिीय अनद
ु ान दे ण्याबाबत

(२५)

२८९६ (२२-१२-२०१४).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ग :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शिवाई

पवञानान

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वाडा

(जि.ठाणे)

येथील

प्रबोर्िनी

या

सींस्थेच्या

पवदया

िाखेच्या

महापवदयालयास हदनाींक २ िानेवारी, २०१४ रोिीच्या िासन ननणियान्वये मान्यता दे ण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) तसेच सदर सींस्थेने िासकीय अनद
ु ान दे ण्याबाबत मागील २ वषािच्या कानात मा.उच्च
शिक्षण मींत्री, सर्चव याींचेकडे ननवेदने सादर करुन मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने सदर सींस्थेच्या पवञानान महापवदयालयास िासकीय
अनुदान दे ण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे , असल्हयास,
सािारणत: केंव्हापयंत अनुदान दे णे अपे्क्षत आहे,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त,

पव.स. ८ (17)
श्री. ववनोद तावडे (२५-०२-२०१५) :(१) नाही.
(२) होय.
(३)

व

(४)

िासनाच्या

तालक्
ु यातील

एकमेव

पवदयािाखा

महापवदयालय

अनद
ु ानावर

आणण्याच्या िोरणानुसार पवहहत प्र.रारया अवलींबून वाडा तालुकयातील पवञानान पवदयािाखेस
दे य असलेले अनुदान शिक्षक सींचशलत शिक्षण् सींस्था, वाडा या सींस्र्थोच्या महापवदयालयास
हद.२.१.२०१३ च्या आदे िान्वये मींिूर करण्यात आलेले आहे .
___________
शभवांडी ननिामपूरा महानर्रपाशलिेतील अनधधिृत व धोिादायि बाांधिाम पाडण्याबाबत.
(२६) २८९८ (२३-१२-२०१४).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ग :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शभवींडी ननिामपुरा िहर महानगरपाशलका ह्द ीतील प्रभाग सशमती रार. ३ पदमानगर
सोनापाडा येथील घर रार. ३१३ ग १ मिील अनर्िकात व िोकादायक बाींिकाम पाडण्यासाठी मा.
आयक्
ु त, शभवींडी ननिामपरू िहर महानगरपाशलका याींचेकडे स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी
तरारार दाखल केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत शभवींडी ननिामपूरा महानगरपाशलकेतील आयुक्त व सींबींर्ित अर्िकारी
याींनी चौकिी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकिीत आढनून आलेल्हया दोषीवर कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा
येत आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२७-०२-२०१५) : (१) व (२) होय.
(३) मौिे कामतघर, सोनारपाडा येथील श्री. कैलास गींगाराम भोई व श्री.ननिाींत गींगाराम भोई
याींनी सवे नीं. ४८ /१२, या िागेतील घर नीं. ३१३/१ या अजस्ततवामिील घराच्या तन
मिल्हयावरील पहहल्हया मिल्हयाकरीता पव् शभींतीींचे काम करुन तयावर पत्रा छप्पपराींचे अनर्िकात
बाींिकाम

केले.

महाराषर

महानगरपाशलका

अर्िननयमातील

कलम

२६५ अ

(३)

नुसार

िोकादायक इमारतीस बाींिकाम सुजस्थत प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत नोह्स दे ण्यात आली
आहे .

सदर अनर्िकात बाींिकामास महाराषर महानगरपाशलका अर्िननयमातील कलम २६० (१),

(२), ४७८ (१) व महाराषर प्रादे शिक नगररचना अर्िननयम, १९६६ चे कलम ५२ ते ५५ अन्वये
नो्ीस बिावणेत आलेली आहे .
तसेच हदनाींक ०८.०१.२०१५ अन्वये शभवींडी िहर पोशलस स््े िन मध्ये ६ /२०१५ अन्वये
एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आलेला आहे. पोशलस स््े िनकडून बींदोबस्त शमनाल्हयानींतर
सदर अनार्िकात बाींिकामावर ननषकशसत करण्याची कारवाई करण्यात येईल.

पव.स. ८ (18)
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शभवांडी (जि. ठाणे) येथील शशधावाटप व स्वस्त धान्याची दि
ु ाने शहरी भार्ात
सुरु असल्हयाने ग्रामीण भार्ातील नार्ररि यापासुन वांधचत असल्हयाबाबत

(२७)

२९०३ (१५-०१-२०१५).

श्री. शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न,

नार्री पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शभवींडी जि. ठाणे येथील ग्रामीण भागात शििावा्प व स्वस्त िान्याची दक
ु ाने तहशसलदार
कायािलयाींतगित सुरु असताींना २९ गावाींचा समावेि २० वषािपासुन ३७ फ कायािलयात केला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ग्रामीण पुरवठा िाखेअींतगित २३९ गावात १५५ शििावा्पाची दक
ु ाने असुन २९
गावातील शििावा्पाची दक
ु ाने िहरी भागात सरु
ु असल्हयाने ग्रामीण भागातील आहदवासी
तसेच सविसामान्य नागररक यापासुन वींर्चत आहे त हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, यासींदभाित चौकिी केली आहे काय, तयात काय आढनून आले,

(४) असल्हयास, तयानुसार सींबींर्ित अर्िका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत ?
श्री.धर्रीश बापट (१२-०२-२०१५) : (१) होय,
(२) हे खरे नाही.
सदर

२९

गावाींमध्येच

३१

शििावा्प

दक
ु ाने

कायिरत

असून,

या

शििावा्प

दक
ु ानाींमाफित प्रतयेक महहन्यात या गावाींतील शििापत्रत्रकािारकाींना ननयमाप्रमाणे अन्निान्य व
केरोसीन वा्प केले िाते.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
__________
शभवांडी (जि.ठाणे) येथील ठाणर्े आळीत मल-मत्र
ू यक्
ु त पाणी परु वठा होत असल्हयाबाबत.
(२८)

२९१० (१५-०१-२०१५).

श्री. शाांताराम मोरे

(शभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शभवींडी (जि.ठाणे) येथील ठाणगे आनीत मल-मत्र
ू यक्
ु त पाणी परु वठा होत असल्हयाने तेथील
नागररकाींना उलट्या-िुलाब तसेच साथीच्या आिाराची लागण झ्राली असल्हयाचे माहे लक््ोबरनोव्हें बर, २०१४ वा तयासुमारास ननदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या भागात पाणीपुरवययाची वेन बदलण्याचीही प्रचींड मागणी करूनही पाशलकेकडून
दल
ि होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्हयास, या सींदभाित चौकिी केली आहे काय, तयात काय आढहून आले,
(४) चौकिीनुसार सींबींर्ितावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

पव.स. ८ (19)
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०३-२०१५) :(१) लक््ोबर-नोव्हें बर, २०१४ वा तया सुमारास दपू षत
पाणी पुरवठा होत असल्हयाचे आढनल्हयावर गनती िोिून िलवाहीनीची तातडीने दरु
ु स्ती
करण्यात आली. मात्र, या सम
ु ारास साथीच्या आिाराची लागण झाल्हयाचे आढनून आले नाही.
(२) हे खरे नाही.

या भागातून पाण्याची वेन बदलण्याची मागणी नागरीकाींकडून करण्यात आली होती.

तथापप, या भागात पाण्याची वेन बदलल्हयास शभवींडी िहरामध्ये वेनापत्रकानुसार झोन ननहाय
पाणी पुरवययावर तयाचा पवपररत पररणाम होण्याची ताींत्रत्रक अडचण लक्षात घेता पाण्याची वेन
बदलणे िक्य नसल्हयाचे पररसरातील नागरीकाींचे ननदििनास आणण्यात आले आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

अशलबार् तालुक्यातील (जि. रायर्ड) किहहम आझण आवास समुद्रकिनारी तेलाचा
तवांर् आल्हयामुळे मस्त्योत्पादनावर मोठया प्रमाणात झालेला पररणाम

(२९)

२९१५

(२७-०१-२०१५).

श्री.

भरतशेठ

र्ोर्ावले

(महाड) :

सन्माननीय

मत्स्यव्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रायगड जिल्ह्यातील अशलबाग तालक्
ु यातील .कहहम आझण आवास समद्र
ु .कनारी तेलाचा
तवींग आल्हयाचे नुकतेच माहे नोव्हें बर, २०१४ रोिी वा तया सुमारास ननदििनास आले आहे हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त तेलाचा तवींग आल्हयामुने मस्तयोतपादनावरही मोठया प्रमाणात पररणाम
होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, गेल्हया चार वषाित तेल तवींग समद्र
ु .कना-यावर वाहून येण्याची ही नतसरी
घ्ना आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने पाहणी केली आहे काय, तयात काय आढनून आले,
(५) तदनुसार पुढे कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) नाही.
(४), (५) व (६) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

अत्र व औषध प्रशासनाने (एर्डीए) हदवाळी सणाननशमत भेसळयुक्त
पदाथागवर ननयांत्रण ठे वण्यासाठी राबवलेल्हया मोहहमेबाबत

(३०)

२९१७ (१५-०१-२०१५).

श्री. भरतशेठ र्ोर्ावले (महाड) :

औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न व

पव.स. ८ (20)
(१) अन्न व औषि प्रिासनाने (एफडीए) हदवानी सणाननशमत भेसनयुक्त पदाथािवर ननयींत्रण
ठे वण्यासाठी राबपवलेल्हया मोहहमेत आतापयित सम
ु ारे दीड को्ी रुपयाींची भेसनयुक्त शमठाई
िप्पत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, हदनाींक ५ लक््ोबरपासून राबपवण्यात आलेल्हया या मोहहमेत आ्ा, रवा, मैदा,
बेसन, खादयतेल, वनस्पती घी, चॉकले् व बेकरी उतपादने तसचे सक
ु ामेवा असे राज्यभरातून
अर्िक नमुने गोना केले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, तयात काय आढनून आले,
तदनस
ु ार दोषी व्यक्तीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, तयाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धर्रीष बापट (१२-०२-२०१५) :(१) सदर मोहहमेअींतगित अन्न व औषि प्रिासनातफे
रु.१,५१,६२,०७७ग- एवढ या .कीं मतीचा साठा िप्पत करण्यात आला.

(२) होय, अन्न व औषि प्रिासनाने १,६९५ नमुने भेसनीच्या सींियावरुन पवश्लेषणासाठी घेतले
आहे त.

(३) होय, कमी दिािचे आढनून आलेल्हया नमुन्यापैकी २ प्रकरणात तडिोड होवून रु.२०,०००/-

दीं ड आकारण्यात आला. कमी दिािच्या १७० प्रकरणी व १६ शमर्थयाछाप प्रकरणी तपास सुरु
असन
अन्न सरु क्षा व मानके कायदयानस
ू
ु ार न्यायननणियाची प्र.रारया अन्न व औषि
प्रिासनामाफित करण्यात येत आहे .

असुर्क्षत नमुन्याींच्या प्रकरणी अन्न सुरक्षा व मानके कायदयानुसार पवपवि न्यायालयात

ख्ला दाखल करण्याची कारवाई अन्न व औषि प्रिासनामाफित करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________
राज्यातील औद्योधर्ि क्षेत्राच्या समस्या सोडववण्याबाबत

(३१)

२९४४ (२२-१२-२०१४).

श्री. जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय उद्योर्

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औदयोर्गक क्षेत्राच्या समस्या सोडपवण्यासाठी उदयोिकाींच्या शिष्मींडनाने
हदनाींक १९ नोव्हें बर,२०१४ रोिी वा तयासम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री याींची भे् घेवन
ू मागणी केली
होती, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील औदयोर्गक क्षेत्राच्या समस्याींचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे , व
तयानुसार आतापयंत कोणता ननणिय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(३)

राज्यातील उदयोगवाढीला चालना शमनावी याकरीता

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

िासनाने कोणती कायिवाही केली वा

पव.स. ८ (21)
श्री. सुभाष दे साई (०७-०३-२०१५) : (१), (२) व

(३) होय. कायिकारी सींचालक, All India

Association of Industries याींनी हदनाींक ०६ग११ग२०१४ रोिी मा.मुख्यमींत्री महोदयाींना
पाठपवलेल्हया पत्रामध्ये महानगरपाशलका क्षेत्रामध्ये सरु
ु असलेला स्थाननक सींस्था कर र्द 
करण्याची पवनींती केलेली असून, सदर बाब नगर पवकास पवभागाच्या पवचारािीन आहे .
___________
मौिे सस्
ु ते-तारापरू (ता.पांढरपरू , जि.सोलापरू ) येथील शभमा नदीच्या
पात्रात बांधारा बाांधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता न हदल्हयाबाबत

(३२)

२९४८ (१५-०१-२०१५).

िळवा) :

श्री. बबनराव शशांदे (माढा), श्री. जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे सुस्ते-तारापूर (ता.पींढरपूर, जि.सोलापूर) येथील शभमा नदीच्या पात्रात बींिारा

बाींिण्यास सन २००९ मध्ये मींिरू ी शमनूनही सदर प्रस्तावास अदयाप मान्यता दे ण्यात आली
नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास सदर बींिाऱयाचे काम तातडीने करणेबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.

धर्रीष

महािन

(१२-०३-२०१५)

:

(१)

सदर

बींिारा

प्रकल्हप

िासन

ननणिय

रार.

कोपबकींग४८७ग१२८६ग२१८ग८७ग लपा.१, हद.१४-०२-१९८९ अन्वये रु.८७.२४ लक्ष इतक्या .कीं मतीस
प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली होती.
(२) व (३) प्रिासकीय मान्यतेनस
ु ार प्रकल्हपाचा (को.प.बींिा-याचा) पाणीसाठा ४८०७ सघमी.

आहे . तथापी या बींिा-याचे खालील बािूस अजस्ततवात असणा-या पुनूि बींिा-याचे पाणी

साययामन
ु े सस्
ु ते तारापरू बींिा-याची िागा िलमग्न होते व या हठकाणी सस्
ु ते तारापरू बींिारा

बाींिल्हयास तयादवारे ननव्वन पाणीसाठा १४५३ सघमी होत आहे व तयादवारे ४५८ शसींचनक्षेत्र
ननमािण होऊ िकते. यानस
ु ार प्रकल्हपाचा सि
ु ाररत प्रिासकीय मान्यता अहवाल तयार केला

असता तयाची सन २००९-२०१० दरसूचीनुसार सुप्रमा .कीं मत ११५०.४८ लक्ष येत असून तयाींचे
लाभव्यय गुणोततर व प्रनतसघमी .कीं मत प्रचशलत मापदीं डात बसत नसल्हयाने या प्रकल्हपास
सप्र
ु मा शमनू िकली नाही व तयामन
ु े काम अदयाप हाती घेता आले नाही.
___________
पेल्हहार (ता.वसई, जि.पालतर) येथील जिल्हहापररषदे च्या प्राथशमि शाळे मधील
ववद्याथी प्राथशमि सवु वधावाचन
ू वांधचत असल्हयाबाबत
(३३)

२९५९ (२२-१२-२०१४).

श्री. ववलास तरे (बोईसर), श्री. क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पव.स. ८ (22)
(१) वसई तालक्
ु यातील (जि.पालघर) नालासोपारा पूवेकडील वसई-पवरार िहर नगरपाशलकेच्या

ह्द ीत पेल्हहार येथे जिल्हहा पररषदे च्या प्राथशमक िाने मिील पवदयाथी आिही प्राथशमक सुपविा
वाचन
ू वींर्चत असन
ू तयाींना अि पा
ु पाणी प्पयावे लागत आहे तसेच तेथील पवदयार्थयांना िालेय
युननफॉमि व बू्सु पाा दे ण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) सदरहू िाने त प्राथशमक सुपविा नसल्हयामन
ु े तेथे शिक्षण घेणा-या सम
ु ारे २५० हून अर्िक
मुलाींना आिही अनेक समस्याींना तोंड दयावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरहू िाने तील पवदयार्थयांना िालेय युननफॉमि, बू् तसेच मुलभत
ू सुपविा,
ि पा
पाणी
न
प
र
पवण्
याची
सवि
स
ािारण
कारणे
काय
आहे
त
,
ु
ु
(४) याप्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकिीत काय आढनून आले व तयानस
ु ार पुढे कोणती कारवाई करण्यात आली
आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) हे खरे नाही. वसई - पवरार िहर नगरपाशलकेच्या पेल्हहार ह्द ीत तीन िाना येतात १)
पेल्हहार गाव, २) पेल्हहारपाडा, ३) पेल्हहार हायवे या तीनही िानाींना गणवेि वा्पाींसाठी अनुरारमे
रु. ६३,२००/-, ३०,८००/- व १,०३,२००/- याप्रमाणे ननिी अदा केला असून या पवदयार्थयांना

गणवेि वा्प करण्यात आले आहे . तसेच बू् वा्प करण्यात आले आहे. तसेच पपण्याच्या
पाण्याची सोय उपलब्ि करुन दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
किनवट व माहूर तालि
ु ा (जि.नाांदेड) येथील पशव
ु ैद्यिीय दवाखान्यातील
पशुधन वविास अधधिायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३४)

२९६७ (२७-०१-२०१५).

श्री. प्रदीप नाईि (किनवट) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधगन मांत्री

(१) .कनव् व माहूर तालुका (जि.नाींदेड) येथील पिुवैदयकीय दवाखान्यातील पिुिन पवकास
अर्िकाऱयाींची पदे गेल्हया ५ वषािपासून ररक्त असल्हयाचे माहे लक््ोबर, २०१४ मध्ये वा तया
दरम्यान ननदििनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, .कनव् तालक्
ु यातील एकूण १४ पैकी १३ पदे ररक्त असन
ू माहूर तालक्
ु यातील
एकूण ७ पैकी ६ पदे ररक्त असल्हयाने या पररसरातील आिारी िनावराींना औषिोपचार होत
नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर पिुवैदयकीय दवाखान्यात पिि
ु न पवकास अर्िकाऱयाींची नेमणक
ू
करण्याबाबत िासनाने कोणती कायिवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, कोणतीच कायिवाही केली नसल्हयास पवलींबाची कारणे काय आहे त?

पव.स. ८ (23)
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१५) : (१) हे अींितु खरे आहे.
(२) हे खरे नाही.
.कनव् तालक्
ु यातील १४ पैकी ६ पदे ररक्त आहे त व माहूर तालक्
ु यातील ७ पैकी ६ पदे
ररक्त आहे त. सदरील ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायिभार निीकच्या पिुिन पवकास अर्िका-

याींना दे ण्यात येऊन या पररसरातील आिारी िनावराींवर ननयशमतपणे औषिोपचार करण्यात
येत आहे .
(३) पिुसींवििन खातयात ररक्त असलेली पिुिन पवकास अर्िकारी ग्- अ सींवगािची एकूण
३७२ पदे भरण्याकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र सादर करण्यात आले असन
ू
तयानुसार आयोगादवारे पररक्षा घेण्यात आली आहे . आयोगाकडून शिफारस पात्र उमेदवाराींची
यादी प्राप्पत होताच नाींदेड जिल्ह्यातील पिुिन पवकास अर्िकारी ग् -अ सींवगािची ररक्त पदे
भरण्याबाबत कायिवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाटण तालुक्यातील (जि. सातारा) तारळी धरण प्रिल्हपातील
मौिे तोंडोशी र्ावाच्या पन
ु वगसनाबाबत

(३५)

२९७४ (२३-१२-२०१४).

श्री. शांभरु ाि दे साई (पाटण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत व पन
ु वगसन

(१) पा्ण तालुक्यातील (जि. सातारा) तारनी िरण प्रकल्हपातींगत
ि असणारे मौिे तोडोंिी हे

गाींव िरण प्रकल्हपाच्या बार्ित क्षेत्रात वसलेले असून तारनी िरणाच्या मख्
ु य शभींतीच्या
बाींिकामापासून सुमारे ३०० फु्ावर आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िरणाच्या शभींतीच्या बाींिकामामुने सदर गावाींतील घराींना तडे गेले आहे त.

तयामन
ु े सदर गावाींतील ३० कु्ुींबाच्या घराींना मोयया प्रमाणात भेगा पडल्हया असन
ू बऱयाच
घराींची पुणत
ि : पडझड झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, तोडोंिी गावातील ३० कु्ुबाींची स्वमालकीची िमीन असून तया िमीनीमध्ये

गावाींतील ३० कु्ुींबाींची स्थलाींतर होण्याची तयारी असून तया कु्ुींबानी सध्या रहात असलेल्हया
घराींचे सध्याच्या बािारभावाप्रमाणे मुल्हयाींकन करुन स्थलाींतर हठकाणी पुनविसन करण्यास

मान्यता दे वन
ू घरबाींिणीकरीता रक्कम शमनावी अिी अनेक वषािपासन
ू मागणी करीत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, राज्य िासनाने याबाबत कोणता ननणिय घेतला आहे वा घेण्यात येणार आहे .
तयाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०१-२०१५) : (१) हे खरे नाही. तथापप मौिे तोंडोिी हे गाव तारनी
िरणाच्या मुख्य शभींतीच्या खालील बािस
ू सम
ु ारे १००० फु्ावर आहे.

(२) हे अींितु खरे आहे . मौिे तोंडोिी मिील ४९ खातेदाराींच्या ४९ घराींना तडे गेले आहे त.

पव.स. ८ (24)
(३) हे खरे आहे .
(४) तोंडोिी गाव िरणाच्या बुडीत क्षेत्रात येत नसल्हयाने पुनविसन करण्याचा प्रश्न उद्ावत

नाही. तथापप ततकालीन मा.मींत्री (मदत व पन
ु विसन) याींच्या ०६/०२/२००८ च्या बैठकीतील

ननदे िानुसार िरणाच्या कामामुने नुकसान झालेल्हया ४९ घराींच्या नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव
पवभागीय आयक्
ु तामाफित िासनास प्राप्पत झाला होता या प्रस्तावाबाबत महाराषर काषणा खोरे

पवकास महामींडन, पुणे व िलसींपदा पवभाग याींच्यािी समन्वय सािून कायिवाही करण्याचे
ननदे ि पवभागीय आयुक्त, पुणे याींना दे ण्यात आले आहे त.
___________

पाटण तालुक्यातील (जि.सातारा) पवनऊिाग प्रिल्हपामुळे खराब
झालेल्हया रस्त्याांना ननधी उपलधध िरुन दे णेबाबत

(३६)

२९७७ (१५-०१-२०१५).

श्री. शांभुराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय नवीन व

नवीिरणीय ऊिाग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पा्ण तालुक्यात (जि.सातारा) मोयया प्रमाणात उभारण्यात येणा-या पवनऊिाि प्रकल्हपातील
कींपन्यानी

प्रकल्हपाकररता

लागणा-या

अविड

साहहतयाींची

वाहतक
ू

तालक्
ु यातील

जिल्हहा

पररषदे च्या व सावििननक बाींिकाम पवभागाच्या रस्तयावरुन ने-आण केल्हयाने सदरचे रस्तयाींचे
सुमारे २५ को्ी रुपयाींचे नुकसान झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, तालुक्यातील प्रमुख रस्तयाींची दरु ावस्था करुन सींबींर्ित कींपन्यानी नुकसान

भरपाई म्हणन
ू जिल्हहा पररषद, सातारा याींचेकडे केवन ३० लाख रुपये नक
ु सानीची अनामत
रक्कम िमा केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्य िासनाने याबाबत चौकिी केली आहे काय,
(४) नसल्हयास, रस्तयाींचा कींपन्याींनी केलेला वापर, नुकसान झालेल्हया रस्तयाींची लाींबी व

नुकसानीचे अींदािपत्रक याचा पवचार करुन खराब झालेले रस्ते पव
ि त करण्याकररता कोणता
ु व
ननणिय घेतला आहे वा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, पवलींबाची सविसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-०३-२०१५) :(१) हे अींितु खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) व (४) सावििननक बाींिकाम पवभागाींतगित पा्ण तालुक्यातील रु. १४५३.६७ लक्ष इतक्या

रकमेच्या ४ रस्तयाींच्या कामाींना, महाऊिाि, पुणे याींनी हदनाींक २०.८.२०१४ रोिी मींिुरी हदली
असून तयानुषींगाने सावििननक बाींिकाम पवभागाकडून कामे सुरु आहे त.

तसेच, राज्यातील पवनऊिाि प्रकल्हपाच्या वाहतक
ु ीमुने बार्ित झालेले रस्ते पूवजि स्थतीत

आणण्यासाठी िासन ननणिय हदनाींक २५.२.२०१५ अन्वये रु. १७.०० को्ी इतका ननिी उपलब्ि
करुन हदलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

पव.स. ८ (25)
पाटण (जि.सातारा) वन ववभार्ाच्या क्षेत्रात अनधधिृत
पवनचक्िी टॉवरची उभारणी िेल्हयाबाबत

(३७)

२९८३ (२७-०१-२०१५).

श्री. शांभुराि दे साई (पाटण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) पा्ण (जि.सातारा) वनपवभागाच्या ह्द ीत राज्यातील तसेच राज्याबाहे रील पवपवि पवनऊिाि
कींपन्यानी अनर्िकातपणे पवनचक्की ्ॉवरची उभारणी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास,अनर्िकातपणे पवनचक्की ्ॉवरची उभारणी करणाऱया कींपन्याींवर राज्य िासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. सुधीर मुनर्ांटीवार (२०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
पाटण तालुक्यातील िोयना धरणग्रस्ताांना पुनवगसनासह नार्री सुववधा दे ण्याबाबत
(३८)

२९८४ (२३-१२-२०१४).

श्री. शांभरु ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण तालुक्यात कोयना िरण असून या िरणामन
ु े या पवभागातील अनेक गावाींचे

पुनविसन झाले आहे तयातील बहूताींिी गाींवाचे पा्ण मतदारसींघातच पुनविसन झाले आहे परीं तु
पन
ु विसन झालेल्हया या गावातील बार्ित िरणग्रस्ताींना अदययावत सपु विा शमनत नाहीत, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कोयना िरणामुने बार्ित झालेल्हया सवि गावाींना अदययावत पुनविसनासह १८
नागरी सुपविा पुरपवण्याचे िासनाने मान्य केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पा्ण पविानसभा मतदारसींघातील कोयना िरणग्रस्त बार्िताींना तयाींच्या

पुनविसीत गाींवामध्ये सवि सुपविा तसेच िासनाने ठरवून हदलेल्हया १८ नागरी सुपविा अदयापही
शमनत नाहीत, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, यासींदभाित िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(५) नसल्हयास, पा्ण पविानसभा मतदारसींघातील कोयना पन
ु विसनग्रस्त गावाींना राज्य
िासनाने ठरवन
ू हदलेल्हया १८ नागरी सपु विा दे णेबाबत िासनाने कोणता ननणिय घेतला आहे
तयाचे थोडक्यात स्वरुप काय ?

श्री. धर्रीष महािन (१०-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही. पुनविशसत गावातील बार्ित
िरणग्रस्ताींना महाराषर प्रकल्हप बार्िताींचे पन
ु विसन अर्िननयम, १९९९ नस
ु ार अनञान
ु ेय असणा-या
५ वाढीव सुपविाींची कामे प्रगतीपथावर आहे त.

पव.स. ८ (26)
(४) प्रश्न उद्ावत

नाही.

(५) कोयना पुनविसनग्रस्त गावाींना महाराषर प्रकल्हप बािीताींचे पुनविसन अर्िननयम १९९९
नस
ु ार १८ सपु विाींची कामे अनञान
ु ेय ठरपवण्यात आली आहे त.
___________

बार्लवाडी खालील वातमोडेवाडी (ता.साांर्ोले, जि.सोलापूर) येथील
प्राथशमि शशक्षिाचा ननवडणूि मतदार िेंद्रावर झालेला मत्ृ यु

(३९)

२९९७ (२३-१२-२०१४).

श्री. र्णपतराव दे शमख
ु (साांर्ोले) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) सोलापरू जिल्ह्यातील साींगोले तालक्
ु यातील बागलवाडी खालील वाघमोडेवाडी

येथील

प्राथशमक शिक्षक म्हणून काम करत असलेले उततम महादे व दे िमख
ु हे हदनाींक १५ लक््ोबर,

२०१४ रोिी वेनापूर ता.मानशिरस येथील पविानसभा ननवडणूक मतदार केंद्रावर कामावर
असताना अचानक प्रकाती स्वास्र्थय त्रबघडल्हयाने उपचारासाठी पींढरपूरला िात असताींना मयत
झाले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय तयानस
ु ार मयत व्यक्तीच्या
वारसाींना ननवडणूक आयोग अथवा िासनामाफित कोणतया स्वरुपाची मदत करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (३०-०१-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) सींबींर्ित ननवडणूक ननणिय अर्िकारी याींच्यादवारे चौकिी करण्यात आली. तयास

अनुसरुन जिल्हहार्िकारी व जिल्हहा ननवडणूक अर्िकारी, सोलापरू याींनी मुख्य ननवडणूक
अर्िकारी,

महाराषर

राज्य

याींच्याकडे

अनद
ु ान

मागणीचा

प्रस्ताव

सादर

केला.

सदर

प्रस्तावानुसार जिल्हहार्िकारी व जिल्हहा ननवडणूक अर्िकारी, सोलापूर याींना हदनाींक ७.१.२०१५

रोिी रु. १०.०० लक्ष इतके अनञान
ु ेय अनुदान उपलब्ि करुन दे ण्यात आले. जिल्हहार्िकारी व
जिल्हहा ननवडणूक अर्िकारी, सोलापूर याींनी सदरचे अनुदान तहशसलदार, साींगोला याींना हदनाींक
१६.१.२०१५ रोिी वगि केले असुन कै. उततम महादे व दे िमुख याींच्या पतनी श्रीमती महालष्मी

उततम दे िमख
ु याींना हदनाींक २० िानेवारी, २०१५ रोिी सानग्र
ु ह अनद
ु ान अदा करण्यात आले
आहे .

(३) प्रश्न उदभवत नाही.
___________
िेंद्र शासनाच्या वेर्वधधगत शसांचनलाभ योिनेतांर्त
ग मांिूर िेलेल्हया
साांर्ोले शाखा िालवा प्रिल्हपाच्या िामाबाबत

(४०)

३००५ (२३-१२-२०१४).

श्री. र्णपतराव दे शमुख (साांर्ोले) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िलसांपदा

पव.स. ८ (27)
(१) केंद्र िासनाच्या वेगवर्िित शसींचनलाभ योिनेतींगत
ि सोलापूर जिल्ह्यातील साींगोले िाखा
कालवा प्रकल्हपाच्या १८३.२४ को्ी कामाला सन २००८-०९ साली मींिूरी हदली आहे काय,

(२) असल्हयास, तया कामावर सन २०१४-१५ अखेर केंद िासनाने .कती ननिी प्रतयक्ष हदला
आहे ,
(३) या ननिीतून प्रकल्हप पूणि करुन ६८८३ हे क््र िमीन पाण्याखाली आणण्याचे उ्द ीष् ठरपवले
होते काय,

(४) या प्रकल्हपाची सदय:जस्थती काय आहे ?
श्री. धर्रीष महािन (२०-०२-२०१५) :

(१) अींितु खरे आहे , साींगोला िाखा कालवा प्रकल्हप

केंद्र िासनाच्या वेगवर्िित शसींचन लाभ कायिरारमाींतगित सन २००७-०८ मध्ये समापवष् करण्यात
आला आहे .
(२) रु. १३९.०६ को्ी इतके केंद्रीय सहाय्य प्राप्पत झाले आहे .
(३) होय
(४) साींगोला िाखा कालवा प्रकल्हपाच्या केंद्र िासनाचे वेगवर्ित शसींचन लाभ योिनेतींगत
ि ६८८३
हे क््र उ्द ीष्ा पैकी ३५४६ हे क््र शसींचन क्षेत्र ननशमिती झालेली आहे . सदर प्रकल्हपास सुिारीत

प्रिासकीय मान्यता व केंद्रीय िल आयोगाच्या ताींत्रत्रक सल्हलागार सशमतीची सुिारीत मान्यता
घेण्याची कायिवाही सरु
ु आहे .

___________
नार्पूर आरमोरी र्डधचरोली राज्य महामार्ागवर अनेि वेळा
अपतात होवन
ू जिववतहानी होत असल्हयामळ
ु े

(४१)

३०१४ (२२-१२-२०१४).

श्री. वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय सावगिननि

बाांधिाम (सावगिननि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींद्रपूर जिल्हहयातील ब्रम्हपूरी िहरामिुन गेलेल्हया नागपूर आरमोरी गडर्चरोली राज्य
महामागािवर मोठया प्रमाणात रहदारी वाढली असून अरुीं द रस्तयामुने अनेक वेना अपघात व
जिपवतहानी झालेली असून कायदा आझण सुव्यवस्थेवर पररणाम झालेला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, ब्रम्हपरू ी िहरातील झिच्छनाींद हॉजस्प्ल समोरील चौकापासन
ू ते रे ल्हवे रारॉशसींग

पयंत २ .कमी रस्तयाचे शसमें्ीकरणासह चौपदरीकरण करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींसह
नागरीकाींनी

िासनाकडे वेनोवेनी

केली

असल्हयाचे

हदनाींक

२४ नोव्हें बर,२०१४

तयासुमारास ननदििनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

रोिी

वा

(३) असल्हयास, सदरहू रस्तयाचे शसमें्ीकरणासह चौपदरीकरणाचे बाींिकाम करण्याबाबत कोणती
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच तयासाठी .कती ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात येणार आहे ,
(५) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?

पव.स. ८ (28)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-२-२०१५) :(१) प्रश्नािीन रस्तयावर मोठया प्रमाणात वाहतक
ू वदि न
वाढली आहे , हे खरे आहे . तथापप, अरुीं द रस्तयामुने

अपघात व जिपवतहानी झाल्हयाची नोंद

नाही.

(२) नाही, तथापप, या सींदभाित हहवानी अर्िवेिन सन २०१४ मध्ये अिाि तास चचेची सूचना
रारमाींक ६७ उपजस्थत झालेली होती.

(३) प्रश्नािीन रस्तयाचे ब्रम्हपुरी िहरातील .क.मी. ०/०० ते १/०० झिस्तानींद हॉजस्प्ल

समोरील चौकापासून ते रे ल्हवे रारॉशसींगकडे िाणा-या रस्ताींच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचे
कायािरींभ आदे ि दे ण्यात आले असन
ू , ननिी उपलब्ितेनस
ु ार काम पण
ू ि करण्याच ननयोिन आहे.
(४) सन २०१४-१५ मध्ये रु.५०.०४ लक्ष एवढी तरतुद उपलब्ि आहे.
(५) प्रश्न उद्ावत

नाही.

___________
उपववभार्ीय अशभयांता,र्ोसीखद
ु ग प्रिल्हप, शसांचाई ववभार्, हे मांिूर
असलेले िायागलय सावली येथे तातडीने सुरु िरण्याबाबत

(४२)

३०२७ (२३-१२-२०१४).

श्री. वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गोसीखुदि

प्रकल्हपाचे

पाणी

आसोला

मेंढा

तलावाच्या

मािमातून

सावली

(चींद्रपूर

जिल्ह्यातील) तालक्
ू यातील हिारो हे क््र िशमनीचे शसींचन होणार असल्हयामन
ु े सावली येथे

गोसीखुदि प्रकल्हपाचे उपपवभागीय अशभयींता, गोसीखुदि प्रकल्हप पवभाग, सावली हे कायािलय मींिूर
असताींना सुध्दा अदयापही सुरु झाले नसल्हयामुने तालक्
ु यातील पवकास कामे करण्यास
नागररकाींना मानशसक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत असल्हयाची िक्कादायक माहहती हद.
२४ नोव्हें बर, २०१४ च्या सुमारास ननदे िनास आली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपपवभागीय अशभयींता,गोसीखुदि प्रकल्हप, शसींचाई पवभाग, हे मींिूर असलेले
कायािलय सावली येथे तातडीने सुरु करण्यासाठी िासनाने कोणती कायिवाही केलेली आहे वा
करण्यात येणार आहे ,

(३) नसल्हयास, याबाबत होणा-या पवलींबाची सविसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीष महािन (२८-०१-२०१५) : (१) याबाबतचे हदनाींक ११.११.२०१४ चे पत्र प्राप्पत झालेले
आहे .
(२) आसोलामेंढा प्रकल्हपासाठी एक उपपवभाग हदनाींक २६.०२.२०१२ पासून सावली येथे कायिरत
आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

पव.स. ८ (29)
चांद्रपूर जिल्ह्यातील शसांदेवाडी येथे िृषी ववद्यापीठाच्या २०० एिर
िार्ेवर नवीन िृषी ववद्यापीठ स्थापन िरण्याबाबत

(४३)

३०३० (२२-१२-२०१४).

श्री. वविय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पींिाबराव

काषी

पवदयापीठ,

अकोला

येथे

असल्हयामन
ु े

पव
ु ि

सन्माननीय िृषी मांत्री
पवदभाितील

सवि काषी

महापवदयालयाच्या प्रिासकीय कामकािासाठी पवदयार्थयांसह अर्िकारी, कमिचारी व नागररकाींना

अकोला येथे िावे लागत असल्हयामुने आर्थिक व मानशसक त्रास सहन करावा लागत

असल्हयामन
ु े नागररकाींनी चींद्रपूर जिल्ह्यातील शसींदेवाडी येथे सवि सोयीसुपविाने युक्त काषी
पवदयापीठाच्या २०० एकर िागेवर नवीन काषी पवदयापीठ स्थापन करण्याची मागणी
लोकप्रनतननिीींसह केली असल्हयाची माहहती हदनाींक २४ नोव्हें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास ननदििनास
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, चींद्रपूर जिल्ह्यातील शसींदेवाडी येथे काषी पवदयापीठाच्या २०० एकर िागेवर

नवीन काषी पवदयापीठ स्थापन करण्यासाठी िासनाने कोणती कायिवाही केली आहे , वा करणार
आहे ,

(३) नसल्हयास, पवलींबाची

कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१३-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) डॉ. पींिाबराव दे िमख
ु काषी पवदयापीठ, अकोला व महातमा फुले कापष पवदयापीठ,

राहुरी या दोन कापष पवदयापीठाींचे पवभािन करण्याची आवश्यकता आहे .कीं वा कसे याबाबत
िासनास मागिदििन करण्यासाठी डॉ.वाय.एस.पी.थोरात, मािी अध्यक्ष, नाबाडि याींच्या
अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली होती. सदरच्या सशमतीचा अहवाल िासनास
प्राप्पत झाला असून अहवालावर पढ
ु ील कायिवाही सुरु आहे.
___________

िालना जिल्ह्यातील मौिपुरी पोलीस स्टे शनमधील सहाययि
पोलीस ननरीक्षिाच्या मनमानी िारभाराबाबत

(४४)

३१०० (१५-०१-२०१५).

श्री. अिन
ुग खोतिर (िालना) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) िालना जिल्ह्यातील मौिपरु ी पोशलस स््े िनमध्ये कायिरत असलेले सहाय्यक पोलीस
ननरीक्षक, श्री. एम.्ी. सुरवसे हे खोट्या

केसेस दाखल करुन नागररकाींना दलालामाफित

दमदा्ी करुन मनमानी कारभार करीत असल्हयाची तरारार पोशलस अर्िक्षकाींकडे माहे नोव्हें बर,
२०१४ मध्ये केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदरील पो.स््े . अींतगित असलेल्हया नागररकाींमध्ये दहित असून गुन्हे गारीमध्ये
वाढ झाली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी काय कारवाई झाली वा करण्यात येत आहे ?

पव.स. ८ (30)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-०३-२०१५) :(१) माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये नमूद सहायक पोलीस
ननरीक्षक याींचे पवरुध्द पोलीस अर्िक्षक कायािलय िालना येथे तरारार प्राप्पत नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत

नाही.
___________

(४५)

िालना जिल्ह्यातील रािेवाडी साठवण तलावाच्या अपण
ू ग व ननिृष्ट्ट िामाबाबत

३१०१ (२३-१२-२०१४).

श्री. अिन
ुग खोतिर (िालना) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िालना जिल्ह्यातील रािेवाडी साठवण तलाव लघु पा्बींिारे पवभाग िालना याींचेकडून
सन २००३-२००४ मध्ये मींिूर आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, आतापयंत अििव् काम झाले असन
ू तेही ननकाष् स्वरुपाचे असल्हयामुने
िेतकऱयाींना अदयाप लाभ शमनाला नसल्हयाची तरारार अर्िक्षक अशभयींता िलसींपदा औरीं गाबाद
याींचेकडे नागररकाींनी केली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदरील साठवण तलावाचे पपर्चींग व वनण रस्तयाचे काम अििव् आहे , हे खरे
आहे काय,
(४) असल्हयास, सींबींर्ित ठे केदार व अशभयींतयापवरुध्द िासनाने काय कायिवाही केली अथवा
करण्यात येत आहे ?
श्री. धर्रीष महािन (१३-०३-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
तथापप, यापवषयी श्री. अिन
ूि खोतकर, पव.स.स. याींनी हदनाींक २४.१२.२०१४ रोिी मा. मींत्री,

िलसींपदा याचेकडे व श्री. भाऊसाहे ब घग
ु े, िालना याींनी हदनाींक २३.१२.२०१४ रोिी मा. मींत्री,
पाणीपुरवठा याींचक
े डे तरारार केली आहे .
(३) होय.

भुसींपादनाच्या अडचणीमन
ु े पपींचीींगचे िवनपास ४० % काम बाकी आहे . तसेच वनण

रस्तयाचे एकूण लाींबीपैकी ४५० मी. लाींबीतील काम अींितु बाकी आहे .

(४) पयाियी वनणरस्ता सींरेखे बाबत स्थाननक मतभेदामुने व भुसींपादनाच्या अडचणीमन
ु े

िेतक-याींनी काम बींद पाडले आहे . भुसींपादनाची अडचण दरू होताच काम तातकान सुरु
करण्यात येईल तयामुने कारवाई करण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िालना जिल्ह्यातील दे वी दहे र्ाांव प्रिल्हपासाठी शेतियाांच्या िशमनी सांपादन िरुनही
िाही शेतियाांचे भ-ु सांपादनाचा मावेिा शासनािडे थिीत असल्हयाबाबत
(४६)

३१०६ (२२-१२-२०१४).

श्री. अिन
ुग खोतिर (िालना) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

पव.स. ८ (31)
(१) िालना जिल्ह्यातील दे वी दहेगाींव प्रकल्हपासाठी िेतकऱयाींच्या िशमनी सींपादन केल्हया असून

अदयाप काही िेतकऱयाींचा भ-ु सींपादनाचा मावेिा िासनाकडे १५ ते २० वषाि पासून थकीत आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्हपातील प्रलींत्रबत भ-ू सींपादनाबाबत िासनाने

काय

कायिवाही केली आहे ,
(३)

असल्हयास,

यातील

काही

िेतकरी

मयत

झाले

असन
ू

तयाींच्या

वारसाींना

थकीत

भू-सींपादनाचा मावेिा दे ण्याबाबत िासनाने कोणता ननणिय घेण्यात आला आहे वा घेण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
मौ.दे पवदहे गाव प्रकल्हपासाठी िेतक-याींच्या भस
ू ींपादनाचा मावेिा िासनाकडे थकीत नाही.

(२) प्रलींबीत भूसींपादनाबाबत नपवन भूसींपादन कायदा २०१३ प्रमाणे िालना जिल्ह्यात
कायिवाही सुरु आहे .

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शासनाच्या ववववध योिनेअांतर्गत िालना जिल्ह्यातील
वविासिामे ननधी अभावी बांद असल्हयाबाबत.
(४७)

३१०८ (२२-१२-२०१४).

श्री. अिन
ुग खोतिर (िालना) :

सन्माननीय ननयोिन मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासनाच्या पवपवि योिनेअत
ीं गित िालना जिल्ह्यातील पवकास कामे ननिी अभावी बींद
आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, राज्यातील इतर भागाच्या तल
ु नेत िालना जिल्ह्यात कमी ननिी दे ण्यात आला
हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िासनाने याप्रकरणी काय कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु र्ांटीवार (२७-०१-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) व (३) सविसािारण जिल्हहा वापषिक योिना कररता िासन ननणिय ननयोिन पवभाग, हद.
१७ /४/२०१० अन्वये ननजश्चत करण्यात आलेल्हया ननिी वा्प सूत्रानुसार जिल्ह्याींना ननयतव्यय
मींिूर करण्यात येतो. तयानुसार िालना जिल्ह्यास जिल्हहा वापषिक योिना, सन २०१४-१५

कररता रु. १५०.०० को्ी इतका ननयतव्यय मींिरू आहे. सबब, िालना जिल्ह्यास इतर
भागाच्या तुलनेत कमी ननिी हदला असे म्हणता येणार नाही.
___________
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पाथरी येथील पाझर तलाव व बांधायाचे प्रस्ताव प्रलांतबत असल्हयाबाबत
(४८)

३१४६ (२२-१२-२०१४).

श्री. मोहन र्ड (पाथरी) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पाथरी मतदार सींघातील पाझर तलाव व बींिाऱयाचे .कती प्रस्ताव िासनाकडे माहे माचि
२०१४ अखेर प्रिासकीय मान्यतेसाठी प्रलींत्रबत आहे त व .कती प्रस्तावाींना मान्यता दे ण्यात
आली,
(२) तसेच मींिुर झालेल्हया .कती पाझर तलाव व बींिा-याचे कामे सरू
ु आहे त,

(३) उक्त कामाकरीता एकुण .कती ननिी खचि केला व .कती ननिीची आवश्यकता आहे ,

(४) उक्त ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याच्या ष्ष्ीने िासनाने कोणती कायिवाही केली वा करण्यात
येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०२-२०१५) : (१) व (२) पाथरी पविानसभा मतदार सींघातील पाथरी,

सोनपेठ व मानवत या तालुक्यातील कोणतेही प्रस्ताव प्रिासकीय मान्यतेसाठी िासनाकडे
प्रलींत्रबत नाहीत. शसमें् साखनी बींिारा योिना ्प्पपा रारमाींक ३ अींतगित २४ कामाींना मान्यता
दे ण्यात आली आहे . यातील २० कामे पण
ू ि झाली असन
ू ४ कामे प्रगतीपथावर आहे त, महाराषर
िलसींिारण महामींडन, औरीं गाबाद माफित मींिूर ९ योिनाींची ननपवदा कायिवाही प्रगतीत आहे .

जिल्हहा पररषद, परभणी अींतगित जिल्हहा ननयोिन सशमतीची मान्यता असलेली ११ कामे व
रोिगार हमी योिनेअींतगित पाझर तलावाचे एक काम अिी एकूण १२ कामे प्रगतीपथावर
आहे त.

(३) व (४) प्रगतीपथावर कामाींवर रुपये ४०२.६६ लक्ष ननिी खचि झालेला असन
ू रुपये १९४.४७
लक्ष ननिीची आवश्यकता आहे . महामींडनामाफित मींिूर कामे अींनतम करण्यासाठी रुपये ४१९.२५
लक्ष ननिीची आवश्यकता आहे . तसेच साखनी बींिारा कामाींसाठी ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात
दे ण्यात आला आहे .

___________
मांर्रुळ (ता.मानवत, जि.परभणी) येथील िायिवाडी शसांचन शाखा
िायागलयात किां मती साहहत्याची चोरी झाल्हयाबाबत
(४९)

३१४८ (१५-०१-२०१५).

श्री. मोहन र्ड (पाथरी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) मींगरुन (ता.मानवत, जि.परभणी) येथील िायकवाडी शसींचन िाखा कायािलयात रु. ७०
हिार .कीं मतीच्या साहहतयाची चोरी झाल्हयाची तरारार हदनाींक २८ लक््ोबर, २०१४ रोिी मानवत
पोलीस स््े िनला दे ण्यात आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, तयाबाबत तपास करण्यात आला आहे काय,
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(३) असल्हयास, तयानुसार .कती िणाींना अ्क करण्यात आली वा अ्क केलेल्हयाींकडून .कती
रक्कमेचा ववि हस्तगत करण्यात आला व तयाींचेवर काय कायिवाही करण्यात आली वा
करण्यात येत आहे , नसल्हयास, पवलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-०३-२०१५) :(१) प्रश्नात नमूद केल्हयाप्रमाणे हद. २९ग१०ग२०१४ रोिी
एकूण रु. ६९,०५० ग- .कमतीचा माल चोरी झाल्हयाबाबत पोलीस ठाणे मानवत येथे गु.र.नीं.
१४५ग२०१४ कलम ४५७,३८० भा.द.पव. प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे.

(२) व (३) सदर गन्
ु ्याचा वेनोवेनी तपास करण्यात आला तथापप आरोपी ननषपन्न झालेले
नाहीत तयामुने सदर गुन््यात ‘अ’ वगाित अखेर अहवाल रार.५६/१४ हद. १२/१२/२०१४ अन्वये
पाठपवण्यात आला आहे .

(४) पवलींब झालेला नाही.
___________
मुांबई येथील साने र्ुरुिी मार्ग जस्थत नळवाला

चाळ क्र. १, २ व ३ या इमारतीच्या पुनववगिासबाबत
(५०)

३१५४ (२३-१२-२०१४).

श्री. सनु नल शशांदे (वरळी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय र्ह
ृ ननमागण मांत्री

(१) मींब
ु ई येथील साने गरु
ु िी मागि जस्थत ननवाला चान रार,१, २ व ३ या इमारती

अनतिोकादायक झाल्हयाने हदनाींक ७ लक््ोबर, २००६ रोिी म्हाडाने भूसींपादीत केल्हया असून
आिशमतीपयंत सदरहू इमारतीींच्या पुनबांिणीचे काम सुरु करण्यात आलेले नाही, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, सदरहू इमारतीींच्या पुनबांिणीचे काम .कती कालाविीत पूणि होणे अपे्क्षत
आहे ,
(३)

नसल्हयास,

सदरहू इमारतीींच्या
सविसािारण कारणे काय आहे त ?

पुनबांिणीच्या

कामास

होत

असलेल्हया

पवलींबाची

श्री. प्रिाश मेहता (१२-०३-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) म्हाडाने केलेल्हया भस
ीं ादनाच्या अनुषींगाने सदर कामाकरीता हद. ३१.१०.२००७ रोिी
ु प

ननपवदा उघडण्यात येवून ननम्नतर ठे केदारास काम दे ण्यात आले. तथापप, दरम्यानच्या
कालाविीमध्ये िशमनीच्या मन
ु मालकाींनी भस
ु ींपादनाच्या पवरोिात दाखल यार्चका मा.उच्च
न्यायालयामाफित हद. २०.०७.२०१० रोिी फे्ानण्यात आली. तोपयंत ठे केदाराचा वैिता
कालाविी सींपल्हयाने ग ताींत्रत्रक कारणास्तव तसेच रहहवािाींनी हद. ८.१.२०१० च्या पत्रादवारे
इमारतीचा पुनपविकास खािगी पवकासकामाफित करण्याबाबत पवनींती केल्हयाने सदर प्रकरणी

पुढील कायिवाही होऊ िकली नाही. दरम्यानच्या कालाविीत म्हाडादवारे भुसींपाहदत केलेल्हया
इमारतीींचा पन
ु पविकास म्हाडादवारे करण्याचा ठराव म्हाडा प्रार्िकरणाच्या २५१ च्या बैठकीमध्ये
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हद. २४.१०.२०१३ रोिी घेण्यात आला व तयानुसार सदर इमारतीच्या पन
ु पविकासाकरीता

हद. २१.१०.२०१४ रोिी आियपत्र दे ण्यात आले असून पुढील दोन वषािच्या कालाविीत
इमारतीची पन
ु बांिणी होणे अपे्क्षत आहे .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई.

