अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चाळीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातीअ अनस
ु च
ु ीत तातीतीअ ीरीश शेति-याांची सामाजति व आधथिि उन्नती
(१)

व्हावी यासा व ववशेष घटि योतना राशववण्यात आयायाशाशत

६३०७ (१०-०४-२०१५).

श्री.शाशुराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) राज्यातील ुनुसच
ु ीत तातीतील गरीश ततक-याींची सामाजतक व आर्थिक उन्नती ् ावी

यासाठी राज्य तसना्या वतीन सन १९८२ पासन
ू ववतष घ्क योतना राशववण्यात यत आ ,
खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, या योतनुींतगित योतना ुसुन ी पुरस पात्र लाभाथी ममळत ना ीत ुती
पररजथथती सध्या रनमािझ लाली आ ,

खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, या योतनत लाभार्थयािला दक ा लाभ ममळाल्यास पन्
ु ा आतन्म

स
ु -याीं ा या

योतनचा लाभ घता यत नसल्यान या योतनसाठी तासनान रत्यक जतल््याला ल लल उल ष्
ुपुझि रा ात आ ,

खर आ

काय,

(४) ुसल्यास, या योतनतील रनकष योतना सरु लाल्या पासून गरत नुसार दक ा ी
श लण्यात आल ना ी,

खर आ

काय,

(५) ुसल्यास, या योतनच रनकष श लण्याशाशत तासन थतरावरुन काय कायिवा ी कली वा
करण्यात यत आ ,
(६) नसल्यास , ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१५) :(१)
(२) व (३)

खर आ .

खर ना ी.

सन २०१० ्या कीषी तनगझननुसार राज्यात ुनस
ु ूर्चत तातीवनवश्ध्

रत्वगाितील

१०.२९ लाख खात ार ुसून, सन १९९२-९३ त २०१३-१४ या कालावधीसाठी २.४५ लाख

(२३.८०%) लाभार्थयाांनी योतनचा लाभ घतला आ . ुायाप श-याच लाभार्थयाांनी योतनचा लाभ
ममळझ शाकी आ .

वव.स. ४० (2)
तथावप, ठाझ, पुझ व गोंल या या जतल््याींमध्य सन २०१४-१५ मध्य पुरस पात्र लाभाथी

न ममळाल्यामळ
ु , स र जतल् याींचा ुखर्चित रनधी ततर जतल््याींना मागझीनुसार वगि कला
आ .
(४)

खर ना ी.
योतनुींतगित ुसलल उपन्नाची मयाि ा ुनु ानाींच

र त. रनकषाींमध्य वळोवळी

श ल करण्यात आल आ त.

(५) सायःजथथतीत कीषी साल या्या वाढलल्या ंकीं मती ववचारात घ न ुनु ाना्या

रामध्य

वाढ करण्याची शाश तासना्या ववचाराधीन आ .
(६) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
पण
ु े जतया्यातीअ तन्
ु या वीत वाहि तारा शदअण्याशाशत व अपघातग्रसताांना
(२)

६३२३ (०७-०४-२०१५).

वेळेवर मोशदअा दे णेशाशत

श्री.शाशुराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊताि मांत्री पुढील

(१) पुझ जतल््यातील मतरूर तालुक्यातील सवव ीं झ यथील लींघ मळ्यामध्य म ाववतरझाची

वीतची तार तु्ून ततकऱयाीं्या ुींगावर पडल्या ची घ्ना ल . २३ डडसेंशर, २०१४ रोती घडली,
खर आ

काय,

(२) ुसल्यास पझ
जतल््यातील म ाववतरझ्या वीत वा क तारा ुनक ल वसापासन
ु
ु
श ललल्या ना ीत,

ी खर आ

काय,

(३) ुसल्यास तुन्या वीत वा क ताराींमळ
ुनक ुपघात
ु

ो न ी ुपघात ग्रथताींना

म ावरतरझकडून मोश ला कमी ल ला तात ुसून तो वळवर ल ला तात ना ी,

खर आ

काय,

(४) ुसल्यास, पुझ जतल््यातील तुन्या वीत वा क तारा श लण्याशाशत व ुपघात ग्रथताींना
वळवर ताथत मोश ला

झशाशत तासन थतरावरून काय कायिवा ी करण्यात यझार आ

वा

करण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. चांद्रशेखर शावनिुळे (२३-०६-२०१५) :(१) ुींतत: खर आ . शारामती पररमींडळ ुींतगित
मतरुर तालुक्यातील सींवव झ यथील लींच मळ्यात न्युट्रलची तार त्
ु ली
तु्ल्यान कोझता ी ुपघात लाल्याची नों

ना ी.

ोती. परीं तु स र तार

(२) ना ी.
(३) ना ी.

(४) पुझ जतल््यामध्य म ाववतरझ कींपनीकडून पुझ पररमींडळाींतगित तुन्या वीतवा क तारा
वळोवळी

रनयममत

खभाली

ुींतगित

आवश्यकतनुसार

श लण्यात

ुपघातग्रथताींना रत्चमलत रनयमानस
ि ा पुझि
ु ार आवश्यक या काग पत्राींची पूतत

यतात.

तसच

ोताच नुकसान

वव.स. ४० (3)
भरपाई ल ली तात. तसच शारामती पररमींडळाींतगित का ी लठकाझी तुन्या वीत वा क तारा

आर.द.पी.डी.आर.पी. योतनेंतगित श लण्यात आल्या आ त व पायाभूत आराखडा-२ मध्य
श लण्यात यत आ त. ल न

याळ उपाध्याय ग्रामज्योत योतनेंतगित सींवव झ गावासाठी ४

ंक.मी. तुन्या तारा श लण्याच रत्थताववत आ .
(५) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
पण
ु े जतया्यात इांददरा आवास योतना राशववण्याशाशत
(३)

६३२५ (०८-०४-२०१५).

श्री.शाशुराव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुझ जतल््यातील आर्थिकदृष्या
रनवारा उपलब्ध करुन

श
ि व मागासवगीय शघर कु्ुींंशयाींना याीं्या
ु ल

ण्या्या उ तान तींल रा आवास योतना राशववण्यात यत,

क्काचा
खर आ

काय,
(२) ुसल्यास, या योतनुींतगित पुझ जतल््यातील मींतुर करण्यात आलल्या साड सतरा
घरकुलाींसाठी परु सा रनधी उपलब्ध ुसन
ू ी कवळ घरकुलासाठी तागा नसल्यान ल
रखडल्याच ल नाींक २४ डडसेंशर, २०१४ ्या
उघडकीस आल,

खर आ

रयान जतल् ा

आ

षताता सममती्या शकठकीत

काय,

(३) ुसल्यास, या योतनुींतगित तासनान रत्ती गुींठा २०
करण्यास भम
ु ा

तार

शाींधकाम

तार रुपयाींचा रनधी तागा खर ी

न ी ततक्या ुल्प रनधीत ग्रामीझ भागात तागा उपलब्ध

ोत ना ी,

खर

काय,

(४) ुसल्यास, पुझ जतल् ा पररष न सन २०१३-१४ मध्य तासनाकड घरकुलाींसाठी व ततर
ववकास कामाींसाठी गावातील गायरान तागा तासकीय तागा ग्रामपींचायतीींना
कली

ोती,

खर आ

काय,

ण्याची मागझी

(५) ुसल्यास, याशाशत तासन थतरावररुन कोझती कायिवा ी वा करण्यात यत आ
श्रीमती पांिता मुांडे (१७-०६-२०१५) :(१)
(२)

?

ोय.

ोय.

तींल रा आवास योतनुींतगित

ाररद्रय रषखालील रत्रतषताा या ीतील १८,२६३ लाभार्थयाांकड

थवत:ची तागा नसल्यामळ
ु घरकुलाचा लाभ
(३)

ोय.

(४)

ोय.

(५) तींल रा आवास योतनुींतगित

ता यत ना ी.

ाररद्रय रषखालील रत्रतषताा या ीतील १८,२६३ घरकुल

लाभार्थयाांना तासकीय गायरान तमीन ल घि मु ती्या भाडप्यावर वापरण्यास परवानगी

ण्याशाशत जतल् ार्धकारी, पुझ याींचमार्ित ुपर मुख्य सर्चव, म सूल याींना ल . ७.६.२०१३

ुन्वय रत्थताव सा र कला ुसून पाठपुरावा सुरु आ .

वव.स. ४० (4)
तथावप, सवो्च न्यायालया्या रनझियानुसार व म सूल व वन ववभागा्या ल . १२ तुल,क

२०११ ्या तासन रनझियानस
ु ार गायरानवगुरचरझ व गावा्या सावितरनक वापरातील तमीन ी

र्क्त केंद्र व राज्य तासना्या ववववध ववभाींगामार्ित राशववण्यात यझाऱया सावितरनक सवु वधा

(Public Utility) व सावितरनक रत्योतन (Public Purpose) यासाठी ुन्य तमीन उपलब्ध
नसल्यास वापर करावा ुस रन े त

ण्यात आल आ त. घरकुल योतना

योतना ुसल्यामळ
ु घरकुल लाभार्थयाांना गायरान तमीन उपलब्ध

ो

ी वकयजक्तक लाभाची

तकत ना ी.

म ाराषट्र तासनाचा २०१५-१६ या वषािचा ुथिसक
ीं ल्प ववधानसभला सा र करताींना

मा.ववत मींत्री याींनी “पींडीत

ीन याळ उपाध्याय घरकूल तागा खर ी ुथिस ाय्य योतना”

घोवषत कली आ . या योतनुींतगित घरकुल शाींधकामासाठी थवत:ची तागा नसलल्या घरकुल
लाभार्थयाांना तागा खर ीसाठी रत्रत लाभाथी रु. ५०,०००/- ततक ुथिस ाय

ण्यात यझार आ .

योतनची रुपरषा व मागि तिक तव रनजश्चत करण्याची कायिवा ी तासन थतरावर सुरु आ .
___________

राज्यातीअ जतयाहा पषरषदे या माअि्या रसत्याांची दद
ु ि शा दरू िरण्याशाशत.
(४)

६३२६ (०९-०४-२०१५).

श्री.शाशुराव पाचणे (शशरुर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जतल् ा पररष ्या मालकी्या रथयाींची

ु ि ता

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री
रू करण्यासाठी व खराश रथत

सुधारझा करण्यासाठी तासनाकडून जतल् ा पररष ला कुठली ी तरतू
आ

कली तात ना ी

खर

काय,

(२) ुसल्यास, राज्यातील सावितरनक शाींधकाम ववभागा्या धतीवर केंद्र सरकार तसच नाशाडि,
ु डको याीं्याकडून थवतींत्र रनधी जतल् ा पररष ्या रथयाींसाठी उपलब्ध
काय,

ोत ना ी

खर आ

(३) ुसल्यास, राज्यातील जतल् ा पररष ्या रथयाींना

रु
ु थतीसाठी केंद्र सरकार, नाशाडि, ु डको
याीं्यामार्ित व राज्य तासनामार्ित थवतींत्र रनधी ममळण्याशाशत तासनथतरावरुन कलली
कायिवा ी वा तासनाची रत्रतंिया ?
श्रीमती पांिता मांड
ु े (२२-०६-२०१५) :(१)
(२)

खर ना ी.

खर आ .

(३) सायजथथतीत जतल् ा पररष ्या ुखयारीतील ग्रामीझ मागि व ततर जतल् ा मागि
रथयाींवरील पुलाींची काम का ी रत्माझात सावितरनक शाींधकाम ववभागामार्ित नाशाडि कति
स ाय्य योतना (ग्रामीझ पायाभत
ू ववकास रनधी) ुींतगित मींतरू करण्यात यतात. तथावप
ग्रामववकास ववभागाकड स र योतनमधून जतल् ा पररष
उपलब्ध

ोझ आवश्यक आ .

___________

रथयाींकरीता थवतींत्रपझ रनधी

वव.स. ४० (5)
पुणे नीर महामाीािवर िारे ीाव व न्हावरे फाटा येथे एस.टी.शस थाांशत नसयायाशाशत
(५)

६३३० (०८-०३-२०१५).

श्री.शाशुराव पाचणे (शशरुर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पषरवहन मांत्री पुढील

(१) पुझ नगर म ामागािवर कारगाव या लठकाझी पींच ताराींंकत दम आय डी सी ुसुन ी व
न् ावर र्ा्ा यथ म ाराषट्र राज्य पररव न म ामींडळाचा शस थाींशा मींतरु ुसन
ु ी दस ्ी
शसस थाींशत ना ीत,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास कारगाव व न् ावर र्ा्ा यथ दस ्ी शस थाींशत नसल्यान कामगार व
रत्वाताींची मोठी गकरसोय

ोत  झून ग्रामथथाींनी मा

रनव न मा. पररव न मींत्री म ो याींना

ण्यात आल,

डडसेंशर २०१४ ्या
खर आ

रयान मागझीच

काय,

(३) ुसल्यास न् ावर र्ा्ा व कारगाव यथ पझ
ु व नगरकड ताझा-या सवि शसस थाींशण्यासाठी
शस थाींश मींतुर ुसन
ु ी दस. ्ी. म ामींडळान कुठली ी पा्ी लावली ना ी,
(४) ुसल्यास, याशाशत च्कती कली आ

खर आ

काय,

काय व रत्वाताींची गकरसोय ्ाळण्या्या दृष्ीन

तासनान कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०७-२०१५) :(१)

खर ना ी.

(२) कारगाव दम आय डी सी यथील थाींब्याशाशत श्री.नाथा तवाळ, स थय राज्य ग्रा क
सींरषताझ पररष

म ाराषट्र तासन याींनी मा.पररव न मींत्री म ाराषट्र राज्य याींना ुग्रवषत कलल

रनव न रत्ाप्त लालल आ .
(३) व (४)
आलल

खर ना ी, शसस थाींशण्यासाठी मींतूर थाींब्यावर ववनींती थाींशा शोडि लावण्यात

ोत परीं तू रथता

रु
ु थतीमध्य स र शोडि काढण्यात आल

ववनींती थाींशा शोडि लावण्यात आलल आ त.

ोत. सायजथथतीत पुन:श्च

कारगाव दमआयडीसी शस थाींशा पुझ- मतरुर मागािवर पुण्यापासून ५७.२ ंक.मी. ुींतरावर

ुसून स र लठकाझी वा कास

चालनात ुसलल्या पुझ ववभागा्या २४ शसस थाींशन
ू रत्वासी

च्वउतार कली तात. न् ावरर्ा्ा

ा थाींशा मतरुर पासून ३.० ंक.मी. ुींतरावर ुसून स र

लठकाझी पुझ ववभागातील र्-याींना ववनींती थाींशा

ण्यात आलला आ . तसच न् ावरर्ा्ा यथून

मतरुर च्र्ुला मागािवरील शारामती, सातारा, लोझीं , रनरा, च्र्ुला ुता दकूझ १८ र्-या
चालनात ुसन
मागािवरील २४ र्-या ुता दकूझ ४२ र्ऱयाींना न् ावरर्ा्ा यथ
ू मतरुर-पझ
ु
ुर्धकीत थाींशा आ . तथ रत्वासी चढवउतार करझशाशत सींशींर्धताींना सच
ू ना
आ त.

(५) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

ण्यात आलल्या

वव.स. ४० (6)
िोयाहापूर शहरातीअ सीपीआर व रातषश शाहू महारात शासि्य महाववद्याअयातीअ षरक्त पदे
भरण्यासह रुग्णाअयाांिरीता तनधी वाूवन
ू दे ण्याशाशतची िेअेअी माीणी
(६)

६३५५ (०९-०४-२०१५).

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िाीअ), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.रातेश क्षीरसाीर (िोयाहापरू उत्तर), डॉ.सजु तत शमणचेिर
(हातिणांीअे), श्री.प्रिाश आबशटिर (राधानीरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वैद्यि्य शशक्षण मांत्री पुढील

(१) कोल् ापूर त रातील सीपीआर व रातषी ता ू म ारात तासकीय म ाववायालय रुझालयात
रुझाींची वाढती सींख्या व उपचारासाठी लागझारी साधनसामग्र
ु ी यावरील खचि पा ता स ा को्ी
रुपयाीं्या रनधीची आवश्यकता ुसल्यान उक्त रत्योतनाकरीता रनधी वाढवून ायावा ुती
मागझी तथील लोकरत्रतरनधीींनी तासनाकड कल्याच तसच उक्त रुझालयातील ररक्त प
२०१५ पयांत भरण्याच आ त मा. वकायंकय मतषताझ मींत्री याींनी मा
यासुमारास कल्याच रन तिनास आल,

खर आ

सन

तानवारी, २०१५ मध्य वा

काय,

(२) तसच स रील रुझालयातील सवि  झत १२ ् ें ल्ल्र ल नाींक ९ तानवारी, २०१५ पासन
ू
शीं

पडल्यान ुयावश्यक तथत्रांिया

खील शीं

ुसून रुझालयातील डॉ. ल रगड याींची

श ली लाल्यामळ
स रील रुझालयातील दकमव शाल सतिनाुभावी रुझालयात यझाऱया
ु
रुझाींना तथत्रंियकरीता खातगी रुझालयात ताव लागत ुसल्याच रन तिनास आल,
खर आ

ी

काय,

(३) ुसल्यास, रत्श्न भाग (१) व (२) शाशत तासनान कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत
आ ,
(४)

नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. ववनोद तावडे (३०-०६-२०१५) :(१)
(२)

खर आ .

ुींतत: खर आ . सींथथतील १२ ् ें ्ील्र ना रु
ु थत ुसल तरी सींथथत उपलब्ध

ुसलल ९ ् ें ्ील्र कायिरत आ त. छत्रपती रत्ममलारात सवोपचार रुझालय कोल् ापूर यथ
शालतल्यर्चंकसक

प

मुलाीं्या तथत्रंियच रुझ
तासकीय

रुझालय

मींतरू ना ी. तथावप स र रुझालयात

साींगली

ाखल

ोझाऱया ल ान

शालतल्यर्चंकसक ुसलल्या प मभूषझ वसींत ा ा पा्ील
यथ

पढ
ु ील

उपचारासाठी

सीं भािकीींत

कल

तातात.

शालतल्यर्चंकसकाींची आवश्यकता नसलल्या ुन्य तथत्रंिया ततर तल्यर्चंकसामार्ित
कल्या

तातात.

यामुळ

दकमव

शालसतिनाुभावी

तथत्रंियाकररता खातगी रुझलयात ताव लागत

रुझालयात

ी शाश खरी ना ी.

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

यझाऱया

रुझाींना

वव.स. ४० (7)
हातिणांीअे ताअुक्यात (जत.िोयाहापूर) मांतूर लाअेयाया प्रशासि्य इमारतीया शाांधिामाशाशत
(७)

६४०२ (१०-०४-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ी

शरोरा (शहापूर), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय साविततनि शाांधिाम

(साविततनि उपक्रम वीळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ातकझींगल तालुक्यात (जत.कोल् ापूर) सविच कायािलय सवि सोयीरनयुक्त व दकंत्रत

ुसावीत यासाठी मींतूर लालल्या रत्तासकीय तमारती्या शाींधकामाची रत्गती व सायःजथथती
काय आ ,

(२) तसच या तमारती्या शाींधकामासाठी आतापयांत ंकती खचि करण्यात आला आ

व

तमारतीच शाींधकाम ुधिव् रा ण्याची कारझ काय आ त,
(३) ुसल्यास, याशाशत तासनान च्कती कली आ

काय, च्कतीत काय आढळून आल व

त नुसार स र तमारतीच काम वरीत पूझि करण्यासाठी तासनान कोझती कायिवा ी कली वा
करण्यात यत आ ,

(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त व याशाशतची सायजथथती काय आ

?

श्री. चांद्रिाांत पाटीअ (०४-०६-२०१५) :(१) रत्श्नाधीन तमारती्या तळमतल्याच आर.सी.सी. व
वी् शाींधकाम पूझि लाल ुसून पल ल्या मतल्याच आर.सी.सी. काम पूझि लाल आ .

(२), (३) व (४) रत्श्नाधीन कामासाठी रु. २५६.५२ लषता ततका खचि करण्यात आला आ . स र
काम रनधी्या उपलब्धतनुसार पझ
ू ि करण्याच रनयोतन आ . सन २०१५-१६ या आर्थिक वषाित

स र कामास उपलब्ध रनयत्यया्या ुधीन रा ू न ताथतीत ताथत रनधी उपलब्ध करुन
ण्याच रनयोतन आ .
___________
डोंबशवअी (जत. ाणे) तवळीअ आतदे ग्रामपांचायतीमाफित एमआयडीसीया पषरसरात
टािअेयाया िचऱ्यामळ
ु े वायु प्रदष
ु ण होत असयायाशाशत
(८)

६४२२ (०६-०४-२०१५).

श्री.सतु नअ प्रभू (ददांडोशी), डॉ.शाअाती किणीिर (अांशरनाथ) :

सन्माननीय पयािवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डोंंशवली (जत.ठाझ) तवळील आत
्ाकलल्या कचऱयामुळ वायु रत् ष
ु झ

ग्रामपींचायतीमार्ित दमआयडीसी्या पररसरात

ोत ुसल्यान आत

गाव व रनवासी ववभागातील

घनकचरा दमआयडीसी्या डींवरत्ग ग्रा ीं डवर ्ाकण्यास मा. पयािवरझ राज्यमींत्री याींनी ल नाींक
२१ तानवारी, २०१५ रोती वा या रयान शीं ी घातली,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, स र शीं ीमळ
आत गाींव ग्रामपींचायत आणझ दमआयडीसी याीं्यातील वा
ु

र्चघळला ुसून कच-याींची ववल् वा् लावण्याचा रत्श्न ग्रामपींचायतीसमोर उपजथथत लाला आ ,
ी खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, या रत्करझी तासनान कोझता रनझिय घतला वा घण्यात यझार आ ,
(४) नसल्यास, याशाशतची साय:जथथती काय आ

?

वव.स. ४० (8)
श्री. रामदास िदम (०२-०७-२०१५) :(१)

ोय, याशाशत मा.पयािवरझ राज्यमींत्री याींनी तोंडी

आ त ल ल आ त.
(२) व (३) स र ग्रामपींचायतीस नागरी घनकचरा ्यवथथापन व

ाताळझी करण्याकरीता तागा

उपलब्ध नसल्यान दमआयडीसी्या मोकळ्या तागवर नागरी घनकचरा ्ाकझ व ताळण्या्या
घ्ना घडतात याशाशत म ाराषट्र रत् ष
ू झ रनयींत्रझ मींडळामार्ित सींशींर्धत ग्रामपींचायत तसच
दमआयडीसी रत्तासनास योय सच
ू ना

ण्यात आल्या आ त. साय:जथथतीत मोकळ्या तागवर

कचरा ्ाकण्यास दमआयडीसी न शीं ी कली ुसून रत्थतुत रत्करझ, मा.उ्च न्यायालय, मुींशई
यथ न्यायरत्ववष् आ

(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
डोंबशवअी (जत. ाणे) औद्येाधीि पषरसरात सीसी दटव्ही िॅमेरे शसववण्याशाशत राष्ट्रीय हषरत
अवादाने प्रदष
ु ण तनयांत्रण मांडळाअा ददअेयाया आदे शाशाशत

(९)

६४२४ (०६-०४-२०१५).

श्री.सुतनअ प्रभू (ददांडोशी), डॉ.शाअाती किणीिर (अांशरनाथ),

श्री.नरें द्र पवार (ियायाण पजश्चम), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सुतनअ शशांदे (वरळी) :
सन्माननीय पयािवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याझ-डोंंशवली पररसरात मोठया रत्माझावर रासायरनक कारखान सुरु आ त,
आ

खर

काय,

(२) ुसल्यास, डोंंशवलीतील रासायरनक कारखान्यातन
ू रासायरनक साींडपाण्यावर योय रत्कार

रत्ंिया न करता रत् वु षत पाझी थ् नकसर्गिक तलथत्रोतात सोडल तात ुसल्यान पररसरातील
नागररकाीं्या वसा तीतील शोुरवल्या पाण्यामध्य रासायरनक द्र्य ममर्श्रत पाझी यत ुसून
स र रासायरनक कारखान्याावार या पररसरात

वच व पाण्याच रत् ष
ू झ

ोत ुसल्यामुळ

कल्याझ-डोंंशवली पररसरातील थथारनक नागररकाींनी म ाराषट्र रत् ष
ु झ रनयामक मींडळाकड
तिार

ाखल कली आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, डोंंशवली औायार्गक वसा तीमधून उल् ास (जत.ठाझ) न ीमध्य रासायरनक
साींडपाझी शतशाश ारपझ सोडल तात ुसल्यान स र गकररत्काराींना आळा घालण्याकररता

उल् ास न ीपात्रात तसच डोंंशवली औायोर्गक पररसरात म ाराषट्र रत् ष
ु झ रनयींत्रझ मींडळान
थवखचािन सीसी ल्् ी कॅमर शसववण्यात यावत ुसा आ त राषट्रीय
२० तानवारी,२०१५ रोती वा यासम
ु ारास ल ला आ ,

(४) ुसल्यास, या सीं भाित कोझता रनझिय घतला आ

ी खर आ

रीत लवा ान ल नाींक

काय,

वा यानष
ु ींगान स र लठकाझी सीसी

ल्् ी कॅमर शसववण्याशाशत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, याशाशतची सायजथथती काय आ

?

वव.स. ४० (9)
श्री. रामदास िदम (१४-०७-२०१५) :(१) व (२) म ाराषट्र रत् ष
ु झ रनयींत्रझ मींडळाकडून रत्ाप्त
ु वालानस
ु ार
(३)

खर आ .

खर आ , यानस
ु ार म ाराषट्र रत् ष
ु झ रनयींत्रझ मींडळान उल् ासनगर म ानगरपामलकस

सीसी ल्् ी कॅमर शसववण्याशाशत का ी रत्माझात रक्कम

ण्याशाशत मा.राषट्रीय

रीत लवा

याीं्याकड रत्रतज्ञापत्र सा र कल आ .

(४) स र शाशतीत, कल्याझ डोंंशवली व उल् ासनगर म ानगरपामलककड पाठपुरावा चालू आ .
(५) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

ववक्रोळी, मुांशई येथीअ एिा १७ वषशय मअ
ु ीवर शेतारी राहणारा तरुण
ीेयाया तीन वषािपासून अत्याचार िरत असयायाशाशत

(१०)

६४३९ (०७-०४-२०१५).

पाटीअ (भाांडूप पजश्चम) :

श्री.सुतनअ प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुभाष साशणे (दे ीअूर), श्री.अशोि

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वविोळी, मींश
ु ई यथील दका १७ वषीय मल
ु ीवर ततारी रा झारा तरुझ गल्या तीन
वषािपासून ुयाचार करीत ुसल्याच ल नाींक १४ तानवारी, २०१५ रोती्या सम
ु ारास वा या
सुमारास रन तिनास आली,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, या रत्करझी कोझती कारवाई कली वा करण्यात यत आ ,
(३)

नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) व (२)
पोलीस ठाझ यथ गुन् ा नों

ोय. स र रत्करझी ंर्याि ीवरुन वविोळी

िमाींक १०व१५ भा. ीं .वव. सींल ता कलम ३७६, ५०६(२) तसच

शालकाींच लैंर्गक ुपराधापासन
ू सींरक्ाझ ुर्धरनयम - २०१२ ुन्वय ल नाींक १३.०१.२०१५ रोती
गुन् ा नों

करण्यात य न आरोपीस याच ल वती ल . १३व०१व२०१५ रोती ताकाळ ु्क

करण्यात आली आ . तसच आरोपीववरुध्

न्यायालयात ि. १२०व१५ ुन्वय

ोषारोपत्रक

ल नाींक ५.३.२०१५ रोती सा र करण्यात आल आ .
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

(११)

मांश
ु ई - रे वस माीािवर तअवाहति
ू सांसथाांना भाडेवाू िरण्यास परवानीी ददयायाशाशत.
६४४२ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुतनअ प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुभाष साशणे (दे ीअूर), श्री.मनोहर

भोईर (उरण) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींशई-रवस मागािवर तलवा तक
ू सींथथाींना म ाराषट्र मरी्ाईम शोडािन मा
पासून भाडवाढ करण्यास परवानगी ल ली आ ,

खर आ

नो् ें शर, २०१४

काय,

(२) ुसल्यास, स र शोडािच आ त तलवा तूक सींथथा पाळत नसताींना भाडवाढ करण्यास
मींतरू ी

ण्याची कारझ काय आ त,

(३) स र भाडवाढीस तलवा तक
ू रत्वासी सींघ्नन तीव्र ववरोध कला आ ,
काय,

(४) ुसल्यास, उक्त रत्करझी कोझता रनझिय घतला वा घण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

ी खर आ

वव.स. ४० (10)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१५) :(१)

ोय,

खर आ .

(२) रवस मागािवरील रत्वासी सींख्यमध्य लालली घ्, तसच तींधन, कमिचाऱयाींच वतन, शो्ीींची
खील व

रु
ु थती तया ी खचाित लालली वाढ या शाशी ववचारात घवन
ू तापरु या थवरुपात

भाडवाढ मींतुर करण्यात आली आ . यामतवाय रतकी्

र वाढीची कायमथवरुपी कायिपध् ती

ववल त करण्यासाठीची कायिवा ी रत्गतीपथावर आ .
(३)

खर ना ी.

(४) व (५) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
राज्यातीअ प्रादे शशि पषरवहन ववभाीातीअ अधधिारी आणण िमिचाऱ्याांची
५० टक्िे पदे षरक्त असयायाशाशत
(१२)

६४९७ (०८-०४-२०१५).

श्री.मांीेश िुडाळिर (िुअाि) :
काय :-

श्री.सतु नअ प्रभू (ददांडोशी), श्री.सदा सरवणिर (मादहम),

सन्माननीय पषरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यातील रत्ा मतक पररव न ववभागातील ुर्धकारी आणझ कमिचाऱयाींची ५० ्क्क प
ररक्त ुसल्यान या ववभागातील कमिचारी आणझ ुर्धकाऱयाींवर कामाचा ुरतररक्त ताझ पडतो
 झन
ू स र ुरतररक्त प

भरण्याचा रनझिय पररव न ववभागान घतला आ ,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, ंकती कालावधीत स र ररक्त ुसलली प
आणझ पुझ या त रात तींत्रतुध्
खर आ

भरण्यात यझार आ त तसच मुींशई

वा न रत्मतषताझ केंद्राींची ी उभारझी करण्यात यझार आ ,

ी

काय,

(३) ुायाप या

ोन् ी रत्करझी रनझिय वा याची ुींमलशतावझी करण्यात आली नसल्यास

ववलींशाची कारझ काय आ त व यासाठी ंकती कालावधी ुपक्षषतात आ

?

श्री. ददवािर रावते (२१-०६-२०१५) :(१) ववभागातील ल नाींक ३१.०३.२०१५ ुखर ररक्त ुसलली
३१.२०% प

भरण्याची कायिवा ी करण्यात यत ुसन
ू , ुरतररक्त प

रनमािझ करण्याचा

रनझिय घण्यात आलला ना ी.

(२) व (३) वतनावरील खचि रनयममत करण्या्या उ तान ववत ववभागान ल नाींक ०२.०६.२०१५
्या तासन रनझियान्वय नवीन प रनममितीवर शीं ी आझलली ुसन
ू प भरतीवर का ी रनशांध

आझल आ त. प भरती्या ुनष
ु ींगान रत्चमलत रनयम व कायिपध् तीत ववचारात घ न ररक्त
प

तातडीन भरण्याचा रत्यन करण्यात यत ुसून केंद्र तासना्या रथत वा तूक व म ामागि

मींत्रालय मार्ित राशववण्यात यझाऱया योतन ुींतगित सेंट्रल तन्थ्ी्यु् ऑर् रोड ट्रान्सपो्ि

(CIRT) पुझ यथ राज्यथतरीय तन्थ्ी्यु् र्ॉर ड्रायज् ीं ग ट्ररनींग ॲन्ड ररसचि (IDTR) याची
उभारझी

ो न ती कायािजन्वत करण्यात आली आ . मुींशई पररसरात ुता केंद्रा्या

उभारझीशाशत ुायाप रनझिय लालला ना ी.

___________

वव.स. ४० (11)

मुांशई उपनीरातीअ भाांडूप (प.) येथीअ औद्योधीि क्षेत्रािषरता सांपाददत
िेअेयाया तशमनी मळ
ू माअिाांना परत िरणेशाशत.

(१३)

६५१६

(०४-०४-२०१५).

श्री.अशोि

पाटीअ

(अणुशक्ती नीर), श्री.सभ
ु ाष साशणे (दे ीअूर) :

(भाांडूप

पजश्चम),

श्री.ति
ु ाराम

िाते

सन्माननीय महसूअ मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) मुींशई उपनगरातील भाींडूप (प.) यथील स् े ि. ७३ (१) त ७३/१२ व ४७/१ त ७४/११

पयांत्या औायोर्गक षतात्राकररता सींपाल त कलल्या तममनी्या मूळ उ षाकररता ुसलला

वापर सींपल्यामळ स र तममनी मूळ मालकाींना परत करझ ुथवा तममनी्चा योय मोश ला
ण्या्या सीं भाित सवि सींशींर्धताींची मा.म सल
ू मींत्री याींचसोशत शकठक आयोजतत करण्याची

ववनींती भाींडूप (प.) मुींशई यथील लोकरत्रतरनधीींनी याीं्या ल नाींक २२ तानवारी, २०१५ रोती्या
पत्रान्वय मा.म सल
ू मींत्री याींचकड कली,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, या सीं भाित कोझती कारवाई करण्यात आली, आ

वा करण्यात यत आ

(३) ुायाप कोझतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास, ववलींशाची सविसाधारझ कारझ काय
आ त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०६-२०१५) :(१)

ोय,

(२) मा.राज्यमींत्री (म सल
ू ) याीं्या मींत्रालयीन

खर आ .

ालनामध्य ल .१६.३.२०१५ रोती सायींकाळी ४.३०

वा. जतल् ार्धकारी, मींश
ु ई उपनगर जतल् ा याींच उपजथथतीत शकठक आयोजतत करण्यात आलली
ोती.

स र

शकठकीत

घण्यात

आलल्या

रनझिया्या

ुनुषींगान

आवश्यक

ती

कायिवा ी

करझशाशत जतल् ार्धकारी, मुींशई उपनगर जतल् ा, उपायुक्त, पूवि उपनगर (श.ी म.पा.) व स ायक
ुमभयींता (श.ी म.पा.) याींना तासनपत्र ल . २६.३.२०१५ ुन्वय सूचना
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.

ण्यात आलल्या आ त.

___________
मुांशई, ववक्रोळी येथीअ टाीोर नीर ग्रुप नांशर दोनया पषरसरात असअेयाया हाडाया
भूखांडावर शेिायदा लोपडया आणण ीोदामाांनी िब्ता िेयायाशाशत

(१४)

६५४३

(०७-०४-२०१५).

(अणुशक्ती नीर) :

श्री.अशोि

पाटीअ

(भाांडूप

पजश्चम),

श्री.ति
ु ाराम

िाते

सन्माननीय ीह
ृ तनमािण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींश
ु ई, वविोळी यथील ्ागोर नगर ग्रप
ु नींशर

ोन्या पररसरात ुसलल्या  ाडा्या

भूखींडावर शकाय ा लोपडया आणझ गो ामाींनी कब्ता कल्याच थथारनक नागररकाींनी ल .
१८/११/२०१४

रोती वा या ुगो र ी वारीं वार  ाडाकड पत्र्यव ार कला आ , खर आ

(२) ुसल्यास, यारत्करझी च्कती कली आ
(३) त नस
ु ार पढ
ु कोझती कायिवा ी कली आ

काय, च्कतीत काय आढळून आल,

(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

वा करण्यात यत आ ,

काय,

वव.स. ४० (12)
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) :(१), (२) व (३)

ोय,

खर आ

. ्ागोर नगर वविोळी

(पूव)ि यथ  ाडा्या वसा तीतील ग्रुप नीं.२, सी. ्ी.दस.ि.१६२व१

ा मुींशई ग ी रनमािझ व

षतात्रववकास मींडळा्या ुखयाररतील मोकळा भख
ु ींड रत्ाथममक ताळकरीता राखीव आ .
कल

स र भूखींड ररक्त ुसल्यामुळ पररसराींतील नागररकाींनी यावर लोपडयाींच ुरतिमझ

ोत. स र ुरतिमझाशाशत थथारनक रल वाती श्री.ुन्सारी यानी ल नाींक १४.०७.२०१०

्या पत्रान कलल्या तिारी्या ुनुषींगान ल नाींक १६.०८.२०१० रोती मुींशई ग ी रनमािझ व
षतात्रववकास मींडळा्या घा्कोपर ववभागामार्ित ुरतिमझ काढण्यात आल

ोत.

ता नींतर स र मोकळ्या भख
ू ींडावर पररसरातील नागररकाींनी पन्
ु ा ुरतिमझ कल्याच

रन तिनास आल्यामळ
ु , स र भूखींडावरील का ी ुरतिमझ मुींशई ग ी रनमािझ व षतात्रववकास
मींडळाकडून ल नाींक १८.१२.२०१४ ला काढण्यात आल आ . स र ू भूखींडावरील ुरतिमझ
पोमलस शीं ोशथत घ न काढण्याच पुन् ा रत्थताववत आ त.
(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
मुांशईतीअ पदपथ एअईडीया ददव्याांनी प्रिाशमान िरण्याया योतनेशाशत
(१५)

६५५१

(०६-०४-२०१५).

श्री.सुतनअ

शशांदे

(वरळी),

श्री.सदा

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नीर), श्री.सतु नअ प्रभू (ददांडोशी) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सरवणिर (मादहम),

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) केंद्र तासना्या योतनतून मुींशईतील प पथ दलईडी्या ल ्याींनी रत्कातमान करण्याची
योतना ववचाराधीन आ ,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, स र योतना कायािजन्वत करण्याचा तासनान रनझिय घण्यात आला आ

काय,

कालावधीत पूझि करण्यात यझार आ , यासाठी केंद्र तासनाकडून ंकती रनधी उपलब्ध

ोझार

यासाठी मींश
ु ई म ानगरपामलक्या स भाग ंकती रा झार आ

व स र योतना ंकती

आ ,

(३) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) :(१)

ोय,

(२)

ववायुत

केंद्रीय

धोरझामक

राशववण्याकररता मा.केंद्रीय
स र

शकठकीस

म ाराषट्र

रनझियानुसार

खर आ .
ताि

शचतीसाठीची

योतना

म ाराषट्रात

ताि राज्य मींत्री याीं्या ुध्यषतातखाली मींत्रालयात शकठक लाली.

तासनाच

मा. ताि

नववन

व

नववकरझीय

मींत्री,

श ी न्मुींशई

म ानगरपामलका आयुक्त, म ा्यवथथापक शी.ई.दस.्ी. आणझ म.दनती ईंर्मतयन्सी सवविस

मल. कींपनी याींना मींश
ु ईतील ल वाशती्या खाींशावर ल व शसववण्याची परवानगी ल ली. तसच या
शकठकीमध्य रत्ायोर्गक तवावर मुींशईतील क्वीन नकलस समतल्या ताझाऱया मररन ड्राई्

यथील नताती सभ
ु ाषचींद्र शोस (नररमन पााँई् त ताींश च्क) मागािवरील ल वाशती्या
खाींशावरील पारीं पाररक ल व श लून दलईडी ल व शसववण्याचा रनझिय घण्यात आला आ .
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स र ू रत्कल्पास कोझता ी आर्थिक खचि ुथवा शोता म ानगरपामलकस सोसावा लागझार
ना ी, तसच केंद्र तासनाकडून रनधी उपलब्ध ोझार ना ी. स र रत्कल्प राशववल्यामळ
ु
भववषयात ववायुत

तेची शचत

ो न ववायुत

तेवरील

रत्कल्पाचा खचि भगववझ ुपक्षषतात आ .

ोझाऱया खचाि्या या शचतीतुन स र

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
पयंती (ता.माण, जत.सातारा) येथीअ तुन्या रे िॉडि नोंद असअेयाया पालर तअाव क्रां.३ मध्ये
शेिायदा ववदहर खोदण्याचे िाम सुरू असयायाशाशत

(१६)

६६०१ (०७-०४-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

सन्माननीय तअसांधारण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पयांती (ता.माझ, जत.सातारा) यथील तुन्या रकॉडि नों

ुसलल्या पालर तलाव िीं.३ मध्य

शकाय ा ववल र खो ण्याच काम सरू
ु ुसल्याच याशाशतची ततकऱयाींनी वारीं वार जतल् ा पररष

लघू पा्शींधार व म सूल ववभागाच ुर्धकारी याीं्याकड तिारी करून स र ववल र खो ण्याच
काम शीं

कराव व या रत्करझी च्कती करावी ुती मागझी कली आ

(२) ुसल्यास, पयांती यथ रकॉडि नों
तलावातील पाझी साठा

ा मासाळवाडी

ुसलला

ा पालर तलाव १९८०

खर आ

काय,

रयान शाींधून स र

ीमधील ग् नीं. ९९६ लगत ुसलल्या भा्की, पयांती

व मासाळवाडी गावातील तनावराींना वपण्या्या पाण्यासाठी
खो ण्यात यझाऱया शकाय ा ववल रीच काम शीं

ोत ुसल्यान पालर तलावात

करण्याशाशत आतापयांत काय कायिवा ी

करण्यात आली वा यत आ ,
(३) ुायाप तिारीतील मागझी्या ुनुषींगान कायिवा ी करण्यात आली नसल्यास याची
कारझ काय आ त वा सरू
ु ुसलल्या कायिवा ीची साय:जथथती काय आ त?
श्रीमती पांिता मुांडे (१३-०७-२०१५) :(१)

ोय,

खर आ .

(२) तिारी्या ुनुषींगान मींडल ुर्धकारी, माडी याींनी ल नाींक ०९ तानवारी, २०१५ रोती
रत्यषता लठकाझी तावून थथळ पा झी कली ुसून स रच शाींधकाम शीं

करझशाशत सूचना

ल लल्या आ त. स र ववल रीच शाींधकाम ल नाींक ०९ तानवारी, २०१५ पासन
ि झ शीं
ू पझ
ू प
करण्यात आल आ .

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
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एम.िे.व्ही.डी.सी. , ती.एम.आय.डी.सी. व टी.आय.डी.सी. या
(१७)

अधधतनयमात िामास अविर प्रारां भ होण्याशाशत

६६०२ (०८-०४-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :

सन्माननीय तअसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दम.क.् ी.डी.सी., ती.दम.आय.डी.सी. व ्ी.आय.डी.सी. ्या ुर्धरनयमात कामास लवकर
रत्ारीं भ

ोण्यासाठी कींत्रा् ाराींना स्यात आर्थिक ुग्रीम

ु्ीमध्य ुग्रीम

ण्याची ी तरतू

ण्याची तरतू

नसताींना व कींत्रा्ा्या

नसताींना तकालीन तासनान पा्शींधार्या ३७ रत्कल्पापककी

२४ कामा्या कींत्रा् ाराींना सन २००७ त २०११ या वषाितील कामाींसाठी ४७८.९५ सस
ु ज्तता
ुग्रीम ल ला

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, उक्त ुर्धरनयमात तरतू
कारझ काय आ त,
(३)

ुसल्यास,

ुर्धरनयमाशा्य

नसताींना ी कींत्रा् ाराींना सुसज्तता ुग्रीम

सस
ु ज्तता

ुग्रीम

कींत्रा् ाराींना

ण्यासाठी

ण्याची
तशाश ार

ुसझाऱयाींची तासनान च्कती करुन याीं्यावर आतापयांत काय कारवाई करण्यात आली आ
वा कारवाईची सायजथथती काय आ

?

श्री. धीरीष महातन (३०-०६-२०१५) :(१) ुींतत: खर आ .
दम.क.् ी.डी.सी. पझ
ु म ामींडळान तासनाची पव
ु ि मान्यता घ न सन २००७-११ मध्य

१२ कामाींसाठी दकूझ रु. ११.२५ को्ी ततका सुसज्तता ुग्रीम ल ला
ती.दम.आय.डी.सी.

औरीं गाशा

म ामींडळान

सन

ोता.

२००७-११

मध्य

म ामींडळा्या

ुध्यषतााींची मान्यता घ न १४ कामाींसाठी दकूझ रु. ४१.६८ को्ी ततका ुग्रीम ल ला

ोता.

्ी.आय.डी.सी., तळगाव म ामींडळान सन २००७-११ मध्य म ामींडळा्या ुध्यषतााींची मान्यता
घ न ०३ कामाींसाठी दकूझ रु. १७.९६ को्ी कतिरुपी ववतीय स ाय्य कल
(२)

ोत.

एम.िे.व्ही.डी.सी.

(१) रनवव ापूवि शकठकीमध्य ठक ाराींची ुग्रीमाशाशत मागझी

ोती. याशाशत लवकर कळववण्यात

यईल ुसा या शकठकीमध्य रनझिय लाला.

(२) स र काम द.आय.शी.पी. ुींतगित ुसल्यान वळत पझ
ू ि करझ शींधनकारक

ोत.

(३) वरील शाशीींचा ववचार करुन तासनास रत्थताव पाठवून तासन थतरावरुन यास मान्यता
घण्यात आली.

(४) स र मान्यत्या ुनुषींगान रनवव ा ततीमध्य ुग्रीमाची तति ुींतभत
ुि करुन ुग्रीम
ण्यात आल.

ती.एम.आय.डी.सी.

(५) सींशींधीत कींत्रा् ारास म ामींडळा्या ुध्यषतााीं्या पूवि मान्यतनींतर ुग्रीम ु ा करण्यात
आल. कींत्रा् ाराकडून ुग्रीम रक्कम + ्यात दवढ्या रकमची शाँक

मी घण्यात आली.
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टी.आय.डी.सी.

(६) सींशध
ीं ीत कींत्रा् ारास कतिरुपी ववतीय स ाय्य म ामींडळा्या ुध्यषतााीं्या पूवि मान्यतनींतर
्यातान ु ा करण्यात आल. कींत्रा् ाराींकडून कति रक्कम + ्यात दवढ्या रकमची शाँक

मी

पत्र घण्यात आली.

(७) कींत्रा् ाराकडून सवि रक्कम ्यातास
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.

वसूल करण्यात आलली आ .

___________
माअेीाव (जत.वाशशम) ताअुक्यातीअ शेतिरी श्रीराम सिरु रा ोड या वध्
ु े पीि
ृ दाने दष्ट्ु िाळामळ
उध्वसत लायायाने अेखी तनवेदनाद्वारे इ ा मरणाची परवानीी माधीतयायाशाशत

(१८)

६६११ (०७-०४-२०१५).

श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय पन
ु विसन व मदत िायि मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मालगाव (जत.वामतम) तालुक्यातील ततकरी श्रीराम सकरु राठोड या वध्
ी ान

पीक उध्वथत लाल्यान तासनाकड मा

त्छा मरझाची परवानगी मार्गतली आ ,
(२)

ुसल्यास,

मा

नो् ें शर, २०१४ वा या सुमारास लखी रनव नाावार
खर आ

नो् ें शर, २०१४ मध्य

ओढावलल्या आर्थिक सींक्ाला तोंड

षु काळामुळ

काय,

शाळापूर गावात (जत.ुकोला)

झ ुवघड लाल्यान वध्
ी

तीं ोर याींनी थवतःर्चता रचून आम या कली,

ी खर आ

नापीकीमुळ

ततकरी कातीराम भगवान

काय,

(३) ुसल्यास, त्छा मरझाची परवानगी मागझा-या ततक-याीं्या रनव नावर व आम या
करझा-या ततक-याीं्या कु्ुींंशयाींना तासनान आर्थिक म त

ण्याशाशत कोझती कायिवा ी कली

वा करण्यात यत आ ,

(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०७-२०१५) :(१) श्रीराम सकरु राठोड, ता.मालगाव, जत.वामतम याींनी
षु काळामुळ वपक उध्वथत लाल्यान त्छा मरझाची परवानगी मार्गतली

खर ना ी. परीं तु

रत्कल्पग्रथत  झुन याीं्या मुलास नोकरी व तमीन ममळझशाशत त्छा मरझा्या परवानगी
सींशींधी ुति कला

ोता.

(२) व (३) श्रीराम सकरु राठोड याीं्या मुलान रत्कल्पग्रथत  झुन तासकीय नोकरी ंकीं वा
तासकीय तमीन ममळण्याचा ुति कला

ोता. रत्चमलत रनयमानुसार सींपा ना्या मोश ल्याची

६५% रक्कम मोश ला ममळाल्या्या ल नाींकापासून ४५ ल वसात तमा कल्याशाशत्या चलान
रत्तीस

ववल त नमन्
ु यात ुति करण्याशाशत सींशींधीताींना कळववण्यात आल

ोत. तथावप, या

रत्माझ ुति रत्ाप्त लालला ना ी.

कामतराम भगवान तीं ोर या्या आम या रत्करझी याीं्या कु्ुींंशयाींस रनयमानुसार

रु.१.०० लषता ततकी म त

ण्यात आली आ .

(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
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िेंद्र सरिारया योतनेअांतीित दारीद्रयरे षेखाअीअ शेघर आणण लोपडपट्टीतीअ
शीपीएअ िाडि नसअेयाया मदहअाांना अाभ शमळत नसयायाशाशत
(१९)

६६२२ (०६-०४-२०१५).

श्री.सरु े श ीोरे (खेड आळां दी), डॉ.शाअाती किणीिर (अांशरनाथ),

श्री.सुतनअ प्रभू (ददांडोशी), श्री.सदा सरवणिर (मादहम), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती नीर) :
सन्माननीय साविततनि आरोग्य व िुटुांश ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) माता व ुभिका्या मी युचा

र कमी करण्या्या

तून केंद्र सरकार्या योतनाींतगित

ारीद्रयरषखालील राज्यातील मल ला शीपीदल काडि धारकाींना रनयमारत्माझ लाभ ममळतो, परीं तु

ज्या मल लाींना या योतनाींची खरी गरत आ

ुता शघर आणझ लोपडपट्टीतील शीपीदल काडि

नसलल्या मल लाींना लाभ का ममळत ना ी ुती ववचारझा मा. मश
ुीं ई
२०१४ वा यासुमारास राज्य तासनाकड कली आ ,
(२)

ुसल्यास,

केंद्र

तासना्या

तननी

सुरषताा

खर आ

काय,

योतना

व

ायको्ािन मा

राषट्रीय

नो् ें शर,

ग्रामीझ

आरोय

ुमभयानासारख्या योतना या रत्ामुख्यान तळागाळातील लोकाींसाठी ुसल्या तरी शीपीदल काडि
नसझाऱयाींना याचा लाभ ममळत ना ी यासाठी राज्य तासनान काय रनझिय घतला आ ,
(३) ुसल्यास, रनझियाची थवरुप काय आ
डॉ.दीपि सावांत (०९-०७-२०१५) :(१)

व ुींमलशतावझीची सायजथथतील काय आ

?

खर ना ी.

(२) तननी सुरषताा योतनेंतगित शीपीदल काडि नसझाऱया लाभार्थयाांना या योतनचा लाभ
ण्याशाशत तासन पररपत्रक ल . २२/१२/२००६ नस
ु ार, ग्रामीझ भागातील

ाररद्रय रषखालील

लाभार्थयाांकड शीपीदल काडि उपलब्ध नसल्यास, या भागातील सींशींर्धत त सील ारवतलाठी
ंकीं वा ग्रामपींचायतीन ल लल रत्माझपत्रवपुरावा ग्रा्य धरण्यात यत. तसच त री भागातील

ाररद्रय रषखालील लाभार्थयाांकड शीपीदल काडि उपलब्ध नसल्यास, या रत्भागाच रत्भाग

ुर्धकारी ंकीं वा ववतष कायिकारी

ीं डार्धकारी, नगरसवक याींनी ल लल रत्माझपत्र परु ावा ग्रा्य

धरण्याशाशत ववचारात घतल तात व यारत्माझ लाभार्थयाांना लाभ

ण्यात यतो.

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
चास-िमान (ता.खेड, जत.पण
ु े) डाव्या िाअव्याया असतरीिरणशाशत
(२०)

६६२४ (०६-०४-२०१५).

श्री.सुरेश ीोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय तअसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

चास-कमान

(ता.खड,

काल्यातील पाण्याची गळती

जत.पुझ)

डावा

काल्याच

ुथतरीकरझ

ोवन
ू काल्यालगत्या तमीनी नापीक

लालल

नसल्यान

ोत ुसल्यान थथारनक

खास ार व आम ाराींनी काल्या्या ुथतरीकरझासाठी तलसींप ा ववभागाकड रनव न पाठवून
वारीं वार मागझी कली आ ,

खर आ

काय,

वव.स. ४० (17)
(२) ुसल्यास, स र काल्या्या ुथतरीकरझाशाशत आतापयांत कायिवा ी न करण्याची कारझ
काय आ त व काल्याच रनकीष्

तािच काम करझा-या

ठक ारावर काय कारवाई करण्यात

आली आ ,

(३) ुसल्यास, काल्या्या ुथतरीकरझाच काम व रनकीष्

तािच शाींधकाम करझा-या

ठक ाराववरुध् ची कारवाई ंकती कालावधीत पुझि करण्यात यझार आ ?
श्री. धीरीष महातन (३०-०६-२०१५) :(१) ुींतत: खर आ . चासकमान डा्या काल्याच
ुथतरीकरझ पझ
तमीनी नावपक
ू ि लालल ना ी. काल्यातील पाण्या्या गळतीमळ
ु

ोत

ुसल्याशाशत थथारनक खास ार व आम ार याींच रनव न रत्ाप्त लालल ना ी.

(२) डा्या काल्यावरील उविररत काम व ुथतरीकरझ कामाची रनवव ा २००६-०७ मध्य
रनजश्चत करण्यात आली. मसींचना्या मागझीमळ
कालवा रत्वा ी ठवावा लागतो यामुळ
ु
ुथतरीकरझाच काम करण्यासाठी

शीं

कालावधी ममळत ना ी. चासकमान

रत्कल्पा्या

काल्या्या ुथतरीकरझाची काम सुधाररत रत्तासकीय मान्यतुभावी सन २०१३-१४ पासून
शीं

आ त. चासकमान काल्याच काम रनकीष्

तािच लाल्याच रन तिनास आलल ना ी.

यामुळ ठक ारावर कारवाई करण्याचा रत्श्न उा्ावला ना ी.
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
राज्यातीअ प्राथिनासथळाांवर िारवाई िरण्याचे न्यायाअयाने आदे श ददयायाशाशत
(२१)

६६३८ (०६-०४-२०१५).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राता), डॉ.सांतय रायमुअिर

(मेहिर), श्री.सुभाष साशणे (दे ीअूर), श्री.मांीअप्रभात अोूा (मअशार दहअ) :
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सुमार १९
मा

तार ७१४ रत्ाथिनाथथळाींवर कारवाई करण्याच आ त मा.न्यायालयान

तानवारी, २०१५ मध्य वा या

रयान ल ल आ ,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, स र्या रत्ाथिनाथथळाींवर कारवाई करताींना धाममिक भावना
याकररता कोझती

षताता घतली वा घण्यात यत आ ,

(३) तसच स र्या रत्ाथिनाथथळाींना पयाियी तागा उपलब्ध करून
करझार आ

सन्माननीय

काय,

(४) नसल्यास, याशाशतची कारझ काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) :(१)

खर ना ी.

(२), (३) व (४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

ख
ु ावू नय

ण्यासीं भाित तासन ववचार

वव.स. ४० (18)
महाराष्ट्र राज्य औद्योधीि वविास महामांडळामाफित (एम.आय.डी.सी) राज्यात नव्या उद्योी
प्रियापाांना नुितीच मान्यता दे ण्यात आयायाशाशत
(२२)

६६४२ (०९-०४-२०१५).

श्री.तयप्रिाश मुांदडा (शसमत), डॉ.सांतय रायमअ
ु िर (मेहिर),

श्री.सभ
ु ाष साशणे (दे ीअरू ), श्री.अतय चौधरी (शशवडी), श्री.मांीअप्रभात अोूा (मअशार दहअ),
श्री.सांतय पोतनीस (िशअना) :

सन्माननीय उद्योी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) म ाराषट्र राज्य औायोर्गक ववकास म ामींडळामार्ित (दम.आय.डी.सी) राज्यात १३० न्या
उायोग रत्कल्पाींना नक
ु तीच मान्यता

ण्यात आली आ ,

ंकती कामगाराींना रोतगार उपलब्ध

ोझची ुपषताा आ ,

खर आ

काय

(२) ुसल्यास, या उायोगामळ
ु राज्यात ंकती रुपयाींची गुींतवझक
ू ुपक्षषतात आ

व रत्यषताात

(३) ुसल्यास, उपरोक्त उायोग राज्यात कोझया लठकाझी उभारण्यात यझार आ त व
या्या उभारझी कामाींची सुरुवात लाली आ

काय,

(४) ुसल्यास, ु याप ी या उायोगाीं्या उभारझी्या कामात सरु
ु वात लाली नसल्यास,
ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. सुभाष दे साई (२२-०६-२०१५) :(१) म ाराषट्र औायोर्गक ववकास म ामींडळाकडून रत्कल्पाींना
मान्यता

ण्यात यत ना ी. परीं तू, सन २०१४ पासन
ू आतापयांत २५० नववन उायोतकाींना

भूखींडाींच वा्प करण्यात आल आ .

(२) २५० नववन उायोतकाींना वा्प करण्यात आलल्या भूखींडाींवर दकूझ ४११६.३४ को्ी ततक्या
रक्कमची गुींतवझूक

ोझार ुसून, यामधून १९४९६ लोकाींना रोतगार ममळझ ुपक्षषतात आ .

(३) स र ू रत्कल्पाींना म ामींडळा्या वगवगळया लठकाझ्या औायोर्गक षतात्रात भख
ू ींड वा्प
करण्यात यत आ . तथावप भख
ड
ीं
वा्पानीं
त
र
रत्यषता
उायोग
उभारझीसाठी
ववकास
कालावधी
ू
ण्यात यतो. यारत्माझ उायोतकाींकडून कायिवा ी सुरु आ .

(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
ाणे आणण पाअघर जतया्याांत शसांचन ववदहरी अपुणि जसथतीत असयायाशाशत.
(२३)

६६५५ (०६-०४-२०१५).

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरशाड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय रोतीार हमी योतना मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) ठाझ आणझ पालघर जतल््याींत मसींचन ववल री ुपुझि जथथतीत आ त

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, ुींशरनाथ, मभवींडी, कल्याझ, मुरशाड आणझ त ापुर या तालुक्यात ंकती मसींचन
ववल री ुपु-या आ त,

(३) ुसल्यास, या मसींचन ववल री पुझि करण्याकररता तासनानी कोझती उपाययोतना आखली
आ ,

(४) या मसींचन वव रीींकड

ल
ु षताि करझा-या ुर्धका-याींवर कोझती कायिवा ी करझार आ त ?

वव.स. ४० (19)
श्रीमती पांिता मुांडे (१०-०७-२०१५) :(१) ुींतत: खर आ .

(२) ुींशरनाथ -१६ ववल री, मभवींडी- १५६ ववल री, कल्याझ -२२ ववल री, मुरशाड-३३८ ववल री, व
त ापरू १०८ ववल री ुता दकूझ ६४० ववल री ुपझ
ू ि आ त.

(३) ुपूझि मसींचन ववल री पूझि करण्यासाठी जतल् ा पररष

मार्ित पाठपुरावा करण्यात यत

आ . तसच ुपूझि ववल रीींची काम ताकाळ पूझि करझशाशत मुख्य कायिकारी ुर्धकारी,

जत.प.ठाझ याींनी सवि ग् ववकास ुर्धकारी व कायिकारी ुमभयींता याींना आवश्यक या सच
ू ना

ल ल्या आ त. याचरत्माझ १०० मसींचन वव ीरीसाठी -१ यारत्माझ मभवींडी-१, त ापूर-१, मुरशाड-३

ुता दकूझ ५ ताींंत्रक ुर्धकारी (थथापय) याींची नमझक
जतल् ार्धकारी कायािलयामार्ित
ू
करण्यात आली आ . याींचकडून वव ीत कालावधीत वव ीरी पूझि करण्याशाशत रनयोतन
करण्यात यत आ .

(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
ाणे महानीरपाशअिेया अपांी ियायाणिारी योतनाांशाशत
(२४)

६६५७ (०७-०४-२०१५).

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.किसन िथोरे (मुरशाड) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ुपींग कल्याझकारी योतनाींसाठी ठाझ म ानगरपामलकन ंकती रनधी खचि करण्यात आला
आ ,
(२) ुसल्यास, म ानगरपामलककड ुपींगाची या ी उपलब्ध आ
(३) ुसल्यास, ंकती ुपींगाना या योतनचा लाभ

काय,

ण्यात आला व यझार आ ,

(४) ुपींगाीं्या नों झी करीता तसच याींना कल्याझकारी योतनचा लाभ
उपाययोतना तयार कली आ

वा करण्यात यत आ

ण्याकरीता कोझती

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) सन २०१४-१५ या आर्थिक वषािमध्य रक्कम रुपय
१.०७ को्ी खचि करण्यात आली आ .
(२)

ोय.
आरोय ववभागामार्ित ठाझ म ानगरपामलक्या

ीत ुसलल्या आरोय केंद्रा्या

वकायकीय ुर्धकाऱयाीं्या ुर्धपयाखाली ुपींगाच सवेषताझाच मा

म, २०१४ पासून काम सुरु

ुसून आतपयांत २६१ ततक ुपींग सवेषताझात आढळल आ त ती या ी उपलब्ध आ .
(३) सन २०१४-१५ या आर्थिक वषािमध्य ४०६ ुपींगाना लाभ

ण्यात आला आ . रत्यक

वषािमध्य योतनाची थथारनक वतिमान पत्रामध्य ुपींग कल्याझकारी योतनची ताल रात

न

ववनामुल्य ुति ववतररत करण्यात यत. त ुपींग ववल त ु्ी ततीची पुतत
ि ा करतील या
लाभार्थयाांना योतनचा लाभ

ण्यात यझार आ .
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(४) ठाझ म ानगरपामलक्या कायिषतात्रातील सवि रत्भाग सममती थतरावर ुपींग ्यक्तीची नों
करण्यासाठी

ुपींग नों

रजतथ्र तन्म-मी यु

ववभागामध्य ठवण्यात

आल आ .

या

माध्यमातन
ू सवि रत्भाग सममती थतरावर ुपींगाची नों झी करण्याच काम सरु
ु आ . सन
२०१४-१५ या आर्थिक वषािपासन
ठाझ म ानगरपामलकन रन:समथि ्यक्ती कल्याझकारी
ू
पींचवावषिक योतनचा ठराव पाररत कला ुसन
ू पुढील कालावधीसाठी रन:समथि ्यक्तीीं्या
कल्याझकारी योतना राशववण्यात यझार आ .

___________
ियायाण शहरात तनमिअ सव ता अशभयान अांतीित शाांधण्यात
आअेयाया शौचाअयाची अत्यांत दरु ावसथा लायायाशाशत
(२५)

६६६२ (०७-०४-२०१५).

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.किसन िथोरे (मरु शाड) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) कल्याझ त रात (जत.ठाझ) रनमिल थव्छता ुमभयान ुींतगित शाींधण्यात आलल्या
त्चालयाची ुयींत

रु ावथथा लालली आ ,

(२) ुसल्यास, या त्चालयाीं्या

खर आ

काय,

खभाली करीत नमण्यात आलल ्यवथथापक मींडळ

याीं्याकडून पाझी ंशल व ववायत
ु ंशलाींची थकशाकी वसुल लालली नसल्यान पाझी व लाई्
ुभावी या त्चालयाचा वापर कला तात ना ी,
(३) ुसल्यास,

खर आ

काय,

खभाल करण्यासाठी नमलल्या ्यवथथापक मींडळ नागरीकाीं्या आरोयाती

खळत ुसल्यान यावर कोझया रत्कार कारवाई करण्यात यझार आ ,

(४) ुसल्यास, नागररकाीं्या ल ताथि या त्चालयात पाझी पुरवठा व ववायुत पुरवठा ववनामुल्य
करण्याकररता तासनाकडून कोझया रत्कार कायिवा ी करण्यात यत आ

वा यझार आ

?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) :(१) व (२) ुींतत: खर आ .
(३) रनमिल थव्छता ुमभयानाींतगित कल्याझ-डोंंशवली म ानगरपामलका
आलल्या त्चालयाींची पाझीवववायुत

यक तसच या त्चालयाींची

ीत शाींधण्यात

खभाल- रु
ु थती या

पररसरातील नागररकाीं्या सामू ारयक तवावर थथापन कलल्या सींघ्नाींनी (सी.शी.ओ.)
थवखचािन करावयाची
ववायुत

ोती. स र त्चालयाीं्या वापरापो्ी नाममात्र तल्
ु क आकारुन यातन
ू

यकाींची ु ायगी व त्चालयाींच परररषताझ करण्याची सींकल्पना

ोती.

म ाराषट्र राज्य ववायुत म ामींडळाकडून ्यापारी तवावर आकारलल वीत

त्चालय वापर तुल्क
व

रु
ु थती,

ण्यास का ी नागररकाींकडून

ोझारा ववरोध यामुळ त्चालयाींची

क नींल न थव्छता याकरीता यझारा खचि व या तल
ु नत वीतवपाण्या्या

रक्कम याचा ताळमळ शसत ना ी. यामळ
ु श ु ताींत त्चालय चालक
आ त.

र, तसच
खभाल
यकाींची

काम सोडून गल
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ज्या त्चालयाींची

खभाल- रु
ु थती सींशींर्धत सामु ारयक तवावरील सींघ्नाींकडून कली

तात ना ी, ुता त्चालयाींची

खभाल- रु
ु थती पामलक्या या-या रत्भागातील सर्ाई

कामगाराींमार्ित करण्यात यत आ . सायजथथतीत रत्भागरन ाय ंकरकोळ त्चालय

रु
ु थतीची

रनवव ा रत्ंिया पामलकमार्ित सुरु आ .

(४) त्चालयाींना वीत व पाझी परु वठा करण्याकरीता धोरझामक रनझिय घण्याशाशतचा रत्थताव
सविसाधारझ सभपुढ ठवण्याची कायिवा ी म ानगरपामलककडून करण्यात यत आ .
___________
ियायाण पूवि ववभाीातीअ धीता हषरि्सनदास दअाअ रुग्णाअयात
प्रसुती ववभाीाची सेवा उपअब्ध होण्याशाशत

(२६)

६६६३ (०८-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याझ पूवि (जत.ठाझ) ववभागातील र्गता
सवा उपलब्ध ना ी,

खर आ

ररकीसन ास

काय,

लाल रुझालयात रत्सत
ु ी ववभाग

(२) ुसल्यास, कल्याझ पूवि ववभागामधील लोकसींख्या व ववथतार लषताात घता गल्या ५
वषािपासून थथारनक लोकरत्रतरनधी सुसज्त रुझालयाची मागझी करत आ त

खर आ

काय,
(३)

ुसल्यास,

आरोय

ववषयक

गरता

भागववण्यासाठी

र्गता

ल रकीसन ास

लाल

रुझालयात कोझकोझया ुयावश्यक सवा उपलब्ध करण्यात यझार आ त,
(४) ुसल्यास, रुझालय सुरु करझ व या रुझालयात सवाभावी सींथथाींना गाळ, तनररक
मडीकल थ्ोसि, सवलती्या

रात वकायंकय चाचण्या उपलब्ध करण्याकरीता तासनान कोझती

कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) :(१) व (२)

ोय.

(३) म ानगरपामलका षतात्रातील नागररकाींना आरोय सुववधा उपलब्ध करुन
रंकसन ास

ण्यासाठी र्गता

लाल रुझालयामध्य ल .१५/०५/२०१५ पासन
ू शा्यरुझ सवा (ओ.पी.डी.) सरु
ु

करण्यात आलली आ .

या रुझालयामध्य तनरल ओ.पी.डी., द.दन.सी. ओ.पी.डी., षतायरोग तपासझी व
औषधोपचार, आय.सी.्ी.सी.सें्र, रत्योगताळा तपासझी लॅ श, गरो र माता व शालकाींच
लसीकरझ

तया ी

सवा

नागररकाींसाठी

रुझालयाचा भववषयात सुरतकाग ी

उपलब्ध

करुन

ण्यात

आल्या

स र

 झून वापर करण्याचा म ानगरपामलकचा मानस ुसल्यान

या रुझालयात ुपघात कषता व तववव्छ न तया ी सवा उपलब्ध करुन
ना ी.

आ त.

झ रत्थताववत
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(४) कल्याझ-डोंंशवली म ानगरपामलक्या सविसाधारझ सभन ठराव ि.५४, ल .२०/८/२०११
ुन्वय ल लल्या मान्यतनुसार ७ ्यापारी गाळ्याींचा वापर आवश्यकतनुसार वाणझज्य धतीवर
ुथवा म ापामलका थतरावर चालववण्यासाठी करण्यात यझार आ .

स र रुझालया्या तमारतीमधील ७ ्यापारी गाळ्याींपककी ३ गाळ आरोय ववभागासाठी
राखीव ुसून उविररत ४ गाळ्याींचा वापर रुझालयाती सींशींर्धत सोयी सुववधाींकरीता, सवाभावी
सींथथाींना

ण्याकररता व यामध्य तनररक मडीकल थ्ोसि, सवलती्या

चाचण्या उपलब्ध करुन
(५) रत्श्न उा्ावत ना ी.

रात वकायकीय

ण्यासीं भाित म ानगरपामलककडून कायिवा ी करण्यात यत आ .
___________

ियायाण (पूव)ि , जत.

ाणे या भाीामधीअ ततसीाांव, आनांदवाडी, अशोि नीर, वाअधुनी,

शसध्दाथि नीर, िपेवाडी या पषरसरात ततव्र पाणी टां चाई तनमािण लायायाशाशत

(२७)

६६६६ (०७-०४-२०१५).

िळवा) :

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पव
ू )ि , श्री.जततेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याझ (पव
ू )ि , (जत.ठाझ) यथील रतसगाींव, आनीं वाडी, ुतोक नगर, वालधन
ु ी, मसध् ाथि
नगर, कपेवाडी या पररसरात तीव्र पाझी ्ीं चाई रनमािझ लाली आ ,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, या भागात ुनक लठकाझी ग्ारातून ताझाऱया पाण्या्या पाईप लाईन मलकत
लाल्यामुळ

वु षत पाझी पुरवठा

ोत आ ,

ी खर आ

(३) ुसल्यास, तीव्र पाझी ्ीं चाईवर मात तसच
कोझया रत्कारची कायिवा ी करण्यात यत आ

काय,

ष
ु ीत पाझी परु वठा यावर तासनाकडून

वा यझार आ ,

(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०२-०७-२०१५) :(१) ना ी.
(२)

खर ना ी.
या भागातील तीझि लालल्या तलवाल न्या

म ानगरपामलककडून तातडीन श लण्यात यतात.

वु षत पाण्या्या सींपकाित यतात. मात्र या

(३) कल्याझ पूवि भागात पाझीपरु वठा सुरळीत करण्या्या दृष्ीन म ानगरपामलककडून तीन

तलकींु भ उभारण्यात आल आ त. या तलकींु भा्या माध्यमातन
पाझी ववतरझ ववभागझी
ू
करण्यात यत. यामळ
ु पाझी ्ीं चाईची समथया
कल्याझ-डोंंशवली

म ानगरपामलका

रू लाली आ .
षतात्रामधील

ववभागातील

पाण्याच

नमुन

म ानगरपामलककडून तासकीय रत्योगताळत तापसझीकरीता पाठववण्यात यतात. तानवारी,

२०१५ त दवरत्ल, २०१५ या कालावधीत म ानगरपामलककडून पाण्याच दकूझ २२० नमुन
तासकीय रत्योगताळत तपासझीसाठी पाठववण्यात आल
वपण्यास योय ुसल्याचा ु वाल रत्ाप्त लाला आ .
(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

ोत. या सवि नमन्
ु यातील पाझी
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तांत्र शशक्षण सांचाअनाअयामध्ये २६०५ ताीा षरक्त असयायाशाशत
(२८)

६७००

(०८-०४-२०१५).

श्री.ीणपत

ीायिवाड

(ियायाण

पूव)ि ,

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी), श्री.किसन िथोरे (मरु शाड), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.प्रिाश फातपेिर
(चें शूर), श्री.अतुअ भातखळिर (िाांददवअी पूव)ि , श्री.ववअासराव तीताप (तत) :

सन्माननीय

उच व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तींत्रमतषताझ सींचालनालयामध्य २६०५ तागा ररक्त ुसल्यामुळ राज्यातील ुमभयाींंत्रकी

म ाववायालयातील ुध्यापक वगि, याीं्या तागा, रत्योग ताळा तसच ुन्य सोयी सुववधा

ंकती आ त याची तपासझी करझ तींत्रमतषताझ सींचालनालयास तक्य नसल्याच सींचालक,
तींत्रमतषताझ सींचालनालय याींनी मा
काय,

तुल,क २०१४ मध्य तासनास कळववल आ ,

(२) ुसल्यास, याशाशत तासनान च्कती कली आ

खर आ

काय, ुसल्यास, च्कतीत काय रनषपन्न

लाल व यानुसार तींत्रमतषताझ सींचालनालयातील ररक्त प
कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,

तातडीन भरण्या्या ुनुषींगान

(३) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०७-२०१५) :(१)

खर ना ी.

(२) मा. उ्च न्यायालया्या आ तानुसार तासकीय ुमभयाींंत्रकी म ाववायालय व तासकीय
औषधरनमािझताथत्र

म ाववायालयातील कींत्रा्ी तवावरील ६५ व तासकीय तींत्ररनकतनामधील

कींत्रा्ी तवावरील ३७९ मतषताकीय प ाीं्या सवा रनयममत करण्यात आल्या आ त. तसच
उपरोक्त म ाववायालयाींमधील ररक्त तागा म ाराषट्र लोकसवा आयोगामार्ित भरण्याची
कायिवा ी सुरु आ .

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
मुांशई ववद्यापी ाया अखत्याषरत येणा-या ५० हून अधधि अशभयाांबत्रि्
महाववद्याअय याांनी सांअग्नता सशमती तनयुक्त न िेयायाशाशत
(२९)

६७०१ (०८-०४-२०१५).

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.किसन िथोरे

(मुरशाड), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंशूर) :

सन्माननीय उच

व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींश
ु ई ववायापीठा्या ुखयाररत यझा-या ५०

ू न ुर्धक ुमभयाींंत्रकी म ाववायालय
याींनी सींलनतसाठी आवश्यक ती र्ी मुींशई ववायापीठाकड सन २०१०-११ पासून तमा करुन ी
मुींशई ववायापीठान सींलनता सममती रनयुक्त न कल्यान ुमभयाींंत्रकी म ाववायालयातील
सोयीसुववधाींची च्कती करुन सींलनता

ण्यात न आल्यान स र म ाववायालयाींची नाव कॅप

रत्वत रत्ंियत समाववष् करता न आल्यान या म ाववायालयातील रत्वतापासून ववायार्थयाांना
वींर्चत र ाव लागल,

खर आ

काय,

वव.स. ४० (24)
(२) ुसल्यास, यारत्करझी तासनान च्कती कली आ

काय,

(३) ुसल्यास, च्कतीत काय आढळून आल व यानस
ु ार मुींशई ववायापीठातील सींशींर्धताींवर
कोझती कारवाई कली वा करण्यात यत आ ,
(४)

तसच याशाशत सींचालक उ्च व तींत्रमतषताझ याींनी कुलगरु
ु , मुींशई ववायापीठ याींना

पाठववलल्या पत्राचा खल
ु ासा करण्यात आला आ
काय आ

काय, ुसल्यास याच थोडक्यात थवरुप

?

श्री. ववनोद तावडे (०३-०७-२०१५) :(१)

खर ना ी.

(२), (३) रत्श्न उ भवत ना ी.
(४) याशाशत कुलगुरु, मुींशई ववायापीठ, मुींशई याींना पत्र रत्ाप्त लालल ना ी. परीं तु तींत्रमतषताझ

सींचालनायाकडून ववायापीठा्या शी.सी.यु.डी. सींचालकाींना रत्ाप्त ्यावसारयक ु्यासिमाीं्या
सींथथाींना सींलजनकरझ

झशाशत्या ल . २३ म २०१४ ्या पत्रातील सवि रन े त का्कोरपझ

पाळण्यात य न तकषताणझक वषि २०१४-१५ मध्य सवि ुमभयाींंत्रकी म ाववायालयात थथारनक

च्कती सममया पाठववण्यात आल्या व ५६ ुमभयाींंत्रकी म ाववायालयात तापुरती सींलनता
वळत

ण्यात आली.

___________
राज्यातीअ २७ अशभयाांबत्रि् महाववद्याअयातीअ त्रुटी दरू िरण्याशाशत
(३०)

६८३६ (०९-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश फातपेिर (चें शूर), श्री.रुपेश हात्रे (शभवांडी पूव)ि ,

श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.किसन िथोरे (मुरशाड), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा
िळवा), श्री.सुतनअ राऊत (ववक्रोळी) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील २७ ुमभयाींंत्रकी म ाववायालयातील त्रु्ी

रू करण्याशाशत ुणखल भारतीय

तींत्रमतषताझ पररष न सन २००२ साली कळवून स ा वषािची मु त ल लली ुसताना ी, स र

त्रु्ीची पूतत
ि ा म ाववायालयान सन २०१४ पयांत न कल्यान याींना सन २०१४-१५ या
वषािसाठी्या रत्वत रत्ंियतन
ू शा

ठरववण्यात आल्याच मा

सुमारास स र म ाववायालयाींना कळववण्यात आल,

(२) ुसल्यास, यारत्करझी तासनान च्कती कली आ

खर आ

तन
ू , २०१४ मध्य वा या

काय,

काय,

(३) ुसल्यास, कोझकोझया गींभीर त्रु्ी तासना्या रन तिनास आल्या, स र त्रु्ी रन तिनास
आल्या ुसताना ी स र ू म ाववायालयाींना तासनान मान्यता ण्याची कारझ काय आ त,
(४) उक्त रत्वत रत्ंियतन
ू शा ठरववण्यात आलल्या म ाववायालयाींची नाव काय आ त व या
म ाववायालयाींवर तासनान कोझती कारवाई कली वा करण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

वव.स. ४० (25)
श्री. ववनोद तावडे (०८-०७-२०१५) :(१)

ोय,

(२) व (३) तींत्र मतषताझ सींचालनालयाींतगित ुमभयाींंत्रकी व ्यावसारयक ु्यासिमा्या
सींथथाींमध्य रत्ामख्
ु यान ववल त मानकाींनस
ु ार ुध्यापक नसझ

ी रत्मख
त्र्
ु
ु ी आढळून आली

आ .

स र सींथथाींना तकषताणझक वषि २०१४-१५ ्या रत्वत रत्ंियतन
ू शा

सींथथाींनी मा. उ्च न्यायालयात यार्चका

ाखल कल्या

ठरववल्यानींतर स र

ोया. मा. उ्च न्यायालयान

तिारकयाि सींथथाींना रत्वत रत्ंियत समाववष् करण्याच ुींतररम आ त ल ल्यामळ
रत्वत
ु
रत्ंियत समाववष् करण्याींत आल.
(४) उक्त रत्वत रत्ंियतून शा

ठरववण्यात आलल्या म ाववायालयाींची नाव खालील रत्माझ

आ त:-

(१). लोकमान्य ल्ळक ुमभयाींंत्रकी म ाववायालय, नवी मुींशई व ततर १ सींथथा

(२). दस.आय.ई.दस. ग्रॅज्यद
ु ् थकूल ऑर् ्क्नॉलॉती, नरुळ, नवी मींश
ु ई व सींथथ्या ततर २
सींथथा

(३). श्रीमती तींल रा गाींधी कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग, कोपरखकराझ, नवी मुींशई
(४). दन.वाय.दस.दस. च
सींथथा

ता मघ कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग,ऐरोली, नवी मुींशई व ततर १

(५). वा्ुमल तजन्थ््य्
ु ऑर् तलक्ट्रारनक्स तींजतरनुरीींग, वरळी, मींश
ु ई

(६). मसो री मतषताझ सींथथच कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग ॲण्ड ्क्नॉलॉती, तालना
(७). दस.दन.डी.्ी. ववायापीठाच उषा ममतल तजन्थ््यू् ऑर् ्क्नॉलॉती, मुींशई
(८). कमिवीर भा राव पा्ील कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग, सातारा

(९). सरथवती दज्यक
ु तन सोसाय्ीच सरथवती कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग, खारघर, नवी मींश
ु ई
व सींथथ्या ततर २ सींथथा

(१०). म ामा दज्युकतन सोसाय्ीच वपल्लई कॉलत ऑर् आंकि्क्चर, न्यू पनवल व
सींथथ्या ततर ४ सींथथा

(११). तरझा पब्लीक चॅरर्शल ट्रथ्च तरझा पॉली्क्नीक, नवी मुींशई

(१२). तवा र दज्यक
ु तन सोसाय्ीच ुण्झासा श चड
ु ामन कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग,
खारघर,मुींशई

(१३). दम. ती. दम. कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग, नवी मुींशई व ततर १ सींथथा

(१४). क.सी. कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग ॲण्ड मॅनतमें् थ्डीत, ठाझ व ततर २ सींथथा
(१५). पद्मभष
ू झ वसींत ा ा पा्ील कॉलत ऑर् तींजतरनुरीींग, चन
ु ाभ््ी, सायन, मींश
ु ई व १
सींथथा

या म ाववायालयाची च्कती करुन आवश्यक ती कायिवा ी करण्याशाशत तींत्रमतषताझ
सींचालनालय, म ाराषट्र राज्य, मुींशई, सींशींर्धत ववायापीठ तसच मतषताझ तुल्क सममती, मुींशई
याींना तासनातर्े कळववल आ .
(५) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________

वव.स. ४० (26)
नवी मुांशई क्षेत्रात पॅरामेडडिअ आणण नशसंी िॉअेतची तनशमिती िरणेशाशत
(३१) ६९२७ (०९-०४-२०१५).
आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोअी), श्री.किसन िथोरे (मुरशाड), श्री.जततेंद्र

सन्माननीय वैद्यि्य शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) नवी मुींशई षतात्रात ुनक तकषताणझक सींथथा कायिरत ुसल्यामुळ ववायार्थयाांची सींख्या ी
मोठ्या रत्माझावर ुसन
ू

याींना

पॅरामडडकल व नमसांग कॉलतमध्य स तररया रत्वत

ममळण्यासाठी नवी मुींशईत पॅरामडडकल व नमसांग कॉलतची रनममिती करण्यात यावी यासाठी
थथारनक लोकरत्रतरनधीींनी मा.वकायकीय मतषताझ मींत्री म ो याींना मा
२०१५ मध्य रनव न ल ल आ ,

खर आ

काय,

तानवारी वा र्ब्रव
ु ारी,

(२) ुसल्यास, उक्त रनव ना्या ुनुषींगान तासनथतरावर पुढ कोझती कायिवा ी करण्यात
आली वा यत आ ,

(३) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१५) :(१)

खर आ .

(२) व (३) रनव नातील ववनींतीशाशत तपासझी करण्यात यत आ .
___________
वाडा ताअुक्यातीअ िोंूअे वीत उपिेंद्राचे िाम शांद िरण्यात आयायाशाशत
(३२) ६९४९ (०४-०४-२०१५).
आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोअी), श्री.किसन िथोरे (मुरशाड), श्री.जततेंद्र

सन्माननीय ऊताि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाडा तालुक्यातील डी प्लस लोनमुळ उायोगधीं
करण्यात आलल काम कींत्रा् ारान शीं
रन तिनास आली आ ,

खर आ

वाढल्यान कोंढल यथ वीत उपकेंद्राच सुरु

कल ुसल्याची शाश मा

तानवारी, २०१५ मध्य

काय,

(२) ुसल्यास, काम ुधिव् ुवथथत सोडून

ण्यात आल्यामळ
ु वाडा तालक्
ु यातील उायोतक

व नागररकाींना वीत ववतरझ सुथथीतीत ठवझ ुतक्य लाल आ ,

ी खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, उक्त उपकेंद्राच काम तातडीन सुरु करण्याशाशत काय कायिवा ी करण्यात आली
आ

वा करण्यात यत आ ,

(४) नसल्यास ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. चांद्रशेखर शावनिुळे (१८-०६-२०१५) :(१)

ोय.

(२) ना ी.

(३) स र ू उपकेंद्राच उविररत काम नवीन कींत्रा् ाराकडून सुरु ुसुन नो् ें शर, २०१६ पयांत
उपकेंद्र कायािजन्वत करण्यास म ापारषझ कींपनी रत्यनतील आ त.
(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

वव.स. ४० (27)
नवी मुांशईतीअ नोिरी िरणाऱ्या मदहअाांिषरता तनवास व्यवसथेसा व
(३३)

मदहअा वसतीीह
ृ ाची सथापन िरणेशाशत

६९६४ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोअी), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा) :

सन्माननीय मदहअा व शाअ ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मींश
ु ईतील मल ला ववववध लठकाझी नोकरी्या रनममतान तात ुसतात, ंकयक
मल लाींना रा ण्यासाठी थवतःच घर नसल्यामळ
ु ुता मल लाींची ुयींत गकरसोय

ोत. आत्या

म ागाई्या काळात थवतःच घर ववकत घझ न परवडझार ुसल्यामळ
ुता मल लाींची
ु
रा ण्याची ्यवथथा ् ावी याकररता नवी मुींशईत दखा

मल ला वसतीग ी

शाींधण्यात याव

 झून थथारनक लोकरत्रतरनधीींनी मा.मल ला व शाल कल्याझ मींत्री म ो याींना तोनवारी, २०१५
मध्य रनव न ल ल आ ,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, उक्त रनव ना्या ुनुषींगान वसरतग ी
कायिवा ी करण्यात आली आ

शाींधण्याशाशत तासन थतरावरुन काय

वा यत आ ,

(३) ुायावप कायिवा ी करण्यात आली नसल्यास, याची कारझ काय ?
श्रीमती पांिता मुांडे (२२-०६-२०१५) :(१)

ोय.

(२) ठाझ जतल््यासाठी नोकरी करझाऱया मल लाींसाठी चार वसरतग ी

कायिरत आ त. यामध्य

६२८ नोकर ार मल ला लाभ घत आ त. यामतवाय न्यू पनवल, नवी मुींशई यथ १२००
थक्व.मम्र आणझ कोपरखकरझ यथ १८०० थक्व.मम्र ुस

ोन भख
ू ींड उपलब्ध लालल आ त.

स रील भख
ू ींड ताब्यात घ न यावर नोकर ार मल लाींसाठी वसरतग ी
कायिवा ी सुरु आ .

शाींधण्याशाशतची पढ
ु ील

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
ऐरोअी एम.आय.डी.सी. पषरसरातीअ आददवासी वसत्याांमध्ये
नाीरी सुववधा उपअब्ध िरुन दे णेशाशत

(३४)

६९७३ (१०-०४-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोअी), श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.पाांडुरां ी शरोरा (शहापूर), श्री.ीणपत ीायिवाड (ियायाण पूव)ि , श्री.किसन िथोरे (मुरशाड) :
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ऐरोली

दम.आय.डी.सी.

षतात्रातील

तलठझपाडा, ल घा,

र्चींचपाडा,

ऐरोली, गवतवाडी,

सींभातीनगर (कातकरीपाडा) घझसोली, रशाळ, खकरझ, ुडवली, भूतवली या भागात र्ार
पूवीपासून आल वासी कु्ुींश वाथत्य करीत आ त,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, या भागात ुायापी कोझया ी नागरी सुववधा पुरववण्यात आलल्या ना ीत,
खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, उक्त आल वासी वथयाींमध्य नागरी सवु वधा वरीत परु ववण्यात या्यात  झन
ू
थथारनक लोकरत्रतरनधीींनी मा.आल वास ववकास मींर्यायाींना मा
ल ल आ ,

खर आ

काय,

तानवारी, २०१५ मध्य रनव न

वव.स. ४० (28)
(४) ुसल्यास, उक्त रत्करझी तासनान काय कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (१६-०७-२०१५) :(१)

ोय,

खर आ .

(२) या भागात सन २००५-०६ त सन २०१३-१४ या कालावधीत

मलत वथती सुधार योतना,

थथारनक ववकास रनधी, रत्भाग रनधी, आ ी थत्रोतामधून तवळपास ६५ काम करण्यात आली
ुसून यावर रु.८४२.८१ लषता खचि करण्यात आलला आ . नळ पाझीपुरवठा, त्चालय, रथता,

ल वाशती, ताळा तया ी नागरी सवु वधा नवी मींश
ु ई म ानगरपामलक् ार परु ववण्यात आलल्या
आ त. मतवाय, घरकुल योतनेंतगित घर शाींधन
ू
पुरववण्यात आलल्या ना ीत

खर ना ी.

ण्यात आली आ त. यामळ
ु नागरी सुववधा

(३) ुस कोझत ी रनव न रत्ाप्त लाल्याच आढळून आलल ना ी.
(४) व (५) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
राज्यात नसिरी व पदहअीमध्ये शशक्षण प्रवेशाशाशत
(३५)

६९८२ (०९-०४-२०१५).
श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मरु शाड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िाीअ), श्री.सरु े श ीोरे
(खेड आळां दी), श्री.ीणपतराव दे शमुख (साांीोअे), श्री.ववनायिराव ताधव-पाटीअ (अहमदपूर),

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचअिरां ती), श्री.शाशुराव पाचणे (शशरुर), श्री.तुिाराम िाते (अणुशक्ती

नीर), श्री.शरददादा सोनवणे (तन्
ु नर), श्री.राणातीतीतशसांह पाटीअ (उसमानाशाद), श्री.सुरेश
अाड (ितित), श्री.राहुअ मोटे (पराांडा), श्री.राताभाऊ (पराी) वाते (शसन्नर), श्री.चांद्रिाांत सोनवणे
(चोपडा), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.अतनअ शोंडे (मोशश), श्री.ददअीप वळसे-पाटीअ
(आांशेीाव) :

सन्माननीय शाअेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात नसिरी व पल लीमध्य मतषताझ रत्वतासाठी ल नाींक २१ तानवारी, २०१५ रोती
तासनान नसिरी्या ववायार्थयाांच वय ३ वषे व पल ल्या तयतत रत्वत घण्यासाठी ५ वषि
२०१५-१६ या तकषताणझक वषािपासन
ू रनझिय घतलला ुसुन सन २०१६-१७ मध्य ५ वषि ४

मल न, सन २०१७-१८ मध्य ५ वषि ८ मल न तर २०१८-१९ मध्य पुझि ६ वषि वयाची ु् नववन
तकषताणझक वषािपासन
लागू कली ुसल्याच मा
ू
रन तिनास आल,

खर आ

काय,

तानवारी, २०१५ मध्य वा यासम
ु ारास

(२) ुसल्यास, नसिरी व पल ली्या रत्वतासाठी सन २०१५-१६ नींतर ववसींगत वयोमयाि ा
ठवण्याची कारझ काय आ त,
(३) उक्ा तासन रनझियापुवी

तारो रुपय तुल्क भरुन खातगी ताळाींमध्य प्ल ग्रुप व नसिरीत

रत्वत घतलल्या तीन वषािखालील शालकाींच भववत्य या रनझियामळ
ु धोक्यात आल आ ,
खर आ

काय,

(४) रत्श्न भाग (१) व (३) शाशत तासनान पुढ कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,
(५) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

ी

वव.स. ४० (29)
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१५) :(१), (२), (३), (४) व (५) मान सममतीन कलल्या
मतर्ारतीनस
ु ार पूवि रत्ाथममक व पल ली्या वगाित रत्वत
तासन

रनझियान्वय

वयोमयाि ा

रनजश्चत

करण्यात

ण्यासाठी ल नाींक २१व१व२०१५
आली

ुसन
ू

्या

ल .२३व१व२०१५

्या

तुध् ीपत्रकान्वय स र तासन रनझियाची ुींमलशतावझी सन २०१६-१७ या तकषताणझक वषािपासून
करण्यात यझार आ .

___________
पाअघर जतया्यातीअ तव्हार ताअक्
ु यातीअ िुपोषणाचे समळ
ू उचाटन
िरण्यासा व राशववण्यात येणाऱ्या प्रियापाशाशत

(३६)

७०२७ (०९-०४-२०१५).

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.किसन िथोरे (मुरशाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ) :

सन्माननीय मदहअा व शाअ ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर जतल््यातील त् ार तालुक्यातील कुपोषझाच समळ
उ्चा्न करण्यासाठी
ू
मा.राज्यपालाीं्या सच
ु ननूसार ‘कुपोषझ मुक्तीसाठी’ पथ ती रत्कल्प रांशवण्यात यझार आ ,
खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, उक्त रत्श्नी राशववण्यात यझा-या पथ ती रत्कल्पाच थोडक्यात थवरुप काय
आ

व यानुसार आतापयांत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,

(३) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त
श्रीमती पांिता मुांडे (१५-०७-२०१५) :(१)

खर आ .

त् ार-१

आझण्यासाठी

(२) पालघर जतल् यातील त् ार तालुक्यातील दकाजमक शाल ववकास सवा योतना रत्कल्प
मध्य

कुपोषझावर

रनयींत्रझ

रत्मतषताझ

व

पयिवषताझाचा

रत्कल्प

मा.राज्यपाल याींच सच
ु नसार आल वासी ववकास ववभागाचा तासन रनझिय ल .२१ नो् ें शर,
२०१३ ुन्वय राशववण्यात यझार आ .

स र रत्कल्पातींगत
ि जतल् यातील मल ला आणझ ६ वषािखालील

शालकाीं्या पोषझाचा

ताि

सुधारण्यासाठी व कुपोषझाच रत्माझ कमी करण्यासाठी दकाजमक शाल ववकास सवा योतना व
आरोय ववभागातील ८० ुर्धकारी व कमिचारी याींना रत्मतषताकाींच रत्मतषताझ

न ततर

ववभागातील ग्रामसवक,तलाठी, तालय मतषताक, पोलीस पा्ील व वन ववभागातील कमिचारी
ुस दकूझ ४०० ुर्धकारीव कमिचाऱयाींना कुपोषझाची समथया
रत्मतषताझ

ण्यात यझार आ .

(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

ाताळण्याशाशतच रत्ोसा नामक

वव.स. ४० (30)
ाणे व पाअघर जतया्यांतीअ ३३ ग्रामपांचायती, नीरपाशअिा व नीरपांचायती
सथापन िरण्याया प्रसतावाशाशत
(३७)

७०५४ (०७-०४-२०१५).

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.किसन िथोरे (मुरशाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाझ व पालघर जतल््यींतील ३३ ग्रामपींचायती, नगरपामलका व नगरपींचायती थथापन
करण्यासाठीच रत्थताव तासनथतरावर रत्लींंशत आ ,
(२) ुसल्यास, उक्त रत्श्नी च्कती कलली आ

खर आ

काय,

काय, च्कतीत काय आढळून आल व

यानुसार आतापयांत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,

(३) उक्त रत्श्नी ुायाप कोझती ी कायिवा ी कलली नसल्यास, याची सविसाधारझ कारझ
काय आ त तसच पररसरातील वाढती लोकसींख्या, मुलभूत सुववधाींचा ुभाव, ुपुरी पडत
ुसलल्या यींत्रझचा ववचार करता स रच रत्थताव लवकरात लवकर मींतरु कल तावत याकररता
स र रत्करझी आतापयांत कोझता पाठपुरावा कला वा करण्यात यत आ
श्रीमती पांिता मुांडे (२०-०६-२०१५) :(१)

?

खर ना ी.

(२) रत्श्न उा्ावत ना ी.

(३) तासन ुर्धसच
ू ना नगर ववकास ववभाग ल नाींक १ माचि, २०१४ ुन्वय राज्यातील १३३
तालुका मुख्यालय ग्रामपींचायतीींच रुपाींतर नगर पींचायतीमध्य करण्याशाशत रनझिय घण्यात

आला आ . यास ुनुसरुन ठाझ जतल््यातील त ापूर व मुरशाड ग्राम पींचायतीींच रुपाींतर नगर
पींचायतीमध्य करण्यात आल आ . पालघर जतल््यातील मोखाडा, तलासरी, वाडा व वविमगड

या तालक
ु ा मख्
ु यालयाीं्या ग्रामपींचायतीच रुपाींतर नगर पींचायतीमध्य करण्याशाशत कायिवा ी
सुरु आ .

___________

धामापूर (ता.माअवण जत.शसांधुदी
ु )ि येथीअ प्रशसध्द तनसीि पयिटन िेंद्रास पयािवरण
(३८)

७०६१ (०८-०४-२०१५).

मांत्राअयािडून परवानीी शमळणेशाशत

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) धामापूर (ता.मालवझ जत.मसींधु ग
ु )ि यथील रत्मसध्

रनसगि पयि्न केंद्रास पयािवरझ

मींत्रालयाकडून परवानगी ायावी ुन्यथा स रच पयि्न केंद्र पाडण्याच आ त मा.उ्च
न्यायालयान डडसेंशर, २०१४ ्या तव््या आठवडयात ल लल आ त,

खर आ

(२) ुसल्यास, उक्त रत्श्नी ल लल्या आ ताच थोडक्यात थवरुप काय आ

काय,

व यानस
ु ार रनसगि

पयि्न केंद्र सुरळीत चालाव याकररता आतापयांत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत
आ ,

(३) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

वव.स. ४० (31)
श्री. सुधीर मुनीांटीवार (२४-०६-२०१५) :(१) तनल त यार्चका ि. ९७व२०१० मध्य मा.मुींशई उ्च
न्यायालयान धामापूर यथील रनसगि पयि्न केंद्र पाडण्याच आ त ल नाींक १७व१२व२०१४ रोती
ल ल

खर आ .

(२) मा.न्यायालयान ल .१९/१२/२०१४ च आ तनान तनल त यार्चका ि.९७/२०१०मधील d(ii)
रत्माझ यार्चकाकयािची रनसगि पयि्न केंद्र पाडून वनषतात्र पूवव
ि त करण्याच रन े त रत्रतवा ीींना
ायावत

ी ववनींती मान्य कली. तथावप,

कायािजन्वत
कायािजन्वत

आ त

ोन मल न्याचा कालावधी सींपल्यानींतर

ोतील व या कालावधीत केंद्र तासनान ुींरतम आ त ल ल्यास

आ त

ोझार ना ीत ुस रन े त ल ल. मा.न्यायालयान ल .१७/१२/२०१४ च आ तान केंद्र

तासनान ुींरतम मान्यता ल लली नसल्यान ल .१९/०९/२०१४ च आ त कायािजन्वत लाल ुसून,
रनसगि पयि्न केंद्र पाडण्याच काम १ मल न्या्या कालावधीत पूझि करण्यात याव. ुस रन े त

ल ल. केंद्र तासनान ल . १२/०१/२०१५ च पत्रान या रत्कल्पासाठी वनषतात्र वळतीकरझास ुींरतम
मान्यता

ल ली.

स र

वथतजु थथती

मा.न्यायालयाच

रन तिनास

आझन
ू

ल ल्यानींतर

मा.न्यायालयान ल . ०३/०२/२०१५ च आ तान्व रनसगि पयि्न केंद्र पाडण्याच ल . १७/१२/२०१४
च आ ताची ुींमलशतावझी पुढील तारखपयांत करु नय तसच केंद्र तासना्या ुींरतम मान्यता
पत्रातील पयाियी वनीकरझास

सवि ु्ीींची पत
ि ा
ु त

ोन मल न्यात करण्याच रन े त ल ल .

पयाियी वनीकरझाकररता रोपाची लागवड पावसाळ्यात करझ योय ुसल्यान स र ु्ीची
पत
ि ा करण्यासाठी तल
ु त
ु ,क २०१५ ुखरपयांत मु तवाढ

ण्यास मा.न्यायालयास ववनींती करण्यात

आली आ . मा.न्यायालया्या आ तानुसार पुढील कायिवा ी करण्यात यईल.
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
भाांडूप पषरमांडळाांतीित

ाणे, िळवा, मुांरा ा इ. द िाणी वीत सुधारणेची

सुरु असअेअी िामे तनिृष्ट्ट दतािची असयायाशाशत

(३९)

७०६९ (०४-०४-२०१५).

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.किसन िथोरे (मुरशाड), श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ) :

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

(१) भाींडूप पररमींडळाींतगित ठाझ, कळवा, मुींब्रा त. लठकाझी वीत सध
ु ारझची सुरु ुसलली काम
रनकीष्

तािची ुसून यामध्य वररषठाीं्या सींगनमतान सुरु ुसलल्या गकर्यव ाराची सखोल

च्कती करुन कारवाई करण्याची थथारनक लोकरत्रतरनधीींनी मा. तािमींत्री याींचकड ल नाींक १५
तानवारी, २०१४ रोती वा या सम
ु ारास रनव नाावार मागझी कलली आ ,
(२) ुसल्यास, उक्त रत्करझी च्कती करण्यात आली आ
व यानस
ु ार कोझती कायिवा ी करण्यात आली आ

वा करण्यात यत आ ,

(३) नसल्यास, ववलींशाची सविसाधरझ कारझ काय आ त ?

खर आ

काय,

काय, च्कतीत काय आढळून आल

वव.स. ४० (32)
श्री. चांद्रशेखर शावनिुळे (१०-०७-२०१५) :(१)

ोय.

(२) ठाझ, कळवा, मुींब्रा, त. लठकाझी आर-दपीडी आरपी योतनुींतगित म. सुवरत्म तन्राथट्रक्चर
याींनी आतापयांत पझ
ु ि कलल्या कामा्या

ताि्या तपसझी म.आर.ई.सी. तींडडया ्या त्रयथथ

तासकीय कींपनीमार्ित कली तात. स र कींपनीकडून कामा्या तािच ु वाल ुर्धषताक
ुमभयींता (पायाभुत आराखडा) याींना रत्ाप्त लाल्यानींतर, याींनी
म.सुवरत्म तन्राथट्रक्चर कींपनीमार्ित करण्यात यत.

तिववलल्या त्रु्ीची

रु
ु थती,

स र दतन्सीन कामाची गती न वाढववल्यामुळ म ाववतरझ कींपनीमार्ित ल .०५.०२.२०१५

्या पत्रान्वय 'नो्ीस ्ू करक््' सध्
ु ा ल लली आ .

कायिकारी सींचालक (रत्कल्प) साींरघक कायािलय याींनी ल .२८.०२.२०१५ रोती ततर

ुर्धकारी व म. सुवरत्म तन्राथट्रक्चर कींपनी्या ुर्धका-याीं्या सोशत आढावा शकठक घ न,
याींना स रील काम वरीत पूझि करण्या्या सुचना ल ल्या आ त.
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
राज्यातीअ मुसअीमाांना शैक्षणणि सुववधा तसेच नोिऱ्याांमध्ये पाच टक्िे आरक्षण दे ण्याशाशत
(४०)

७०७० (०४-०४-२०१५).

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय अयापसांख्याांि

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मुथलीमाींना तकषताणझक सुववधा उपलब्ध करुन
पाच ्क्क आरषताझ

झ, मतषताझासल त नोकऱयाींमध्य

ण्यासाठी सामाजतक सींघ्ना, लोकरत्रतरनधीींनी राज्यातील ववववध

लठकाझी आीं ोलन कलली ुसून मा
तासनाकड मागझी कलली आ ,

तानवारी, २०१४ ्या पल ल्या आठवडयात तसच वारीं वार
खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, उक्त रत्श्नी सा र कलल्या मागण्याींच थोडक्यात थवरुप काय आ

व यानुसार

आतापयांत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ , तसच तकषताणझकदृष्या मागासलल्या
मुथलीम समाताला मुख्य रत्वा ात आझण्यासाठी मतषताझ व नोकऱयाींमध्य आरषताझ

ण्यासीं भाित

स र रत्करझी आतापयांत कोझता पाठपुरावा कला वा करण्यात यत आ ,

(३) उक्त रत्श्नी ुायाप कोझती ी कायिवा ी कलली नसल्यास, ववलींशाची सविसाधारझ कारझ
काय आ त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१५) :(१) व (२) तकषताणझक व सामातीक दृष्या मागासलल्या
मुजथलमाींना मतषताझ सींथथातील रत्वतासाठी व तासकीय व रनमतासकीय सवतील भरतीसाठी
५% आरषताझ वव ीत करण्याशाशतचा ुध्या त ल .०९व०७व२०१४ रोती रत्ख्यावपत करण्यात आला
ोता. तथावप स र ुध्या ताच कायायात रुपाींतर न लाल्यामुळ

्यपगत लालला आ .

(३) काय तीर शाशी ववचारात घ न योय ती रनझिय घण्यात यईल.
___________

ा ुध्या त साय:जथथतीत

वव.स. ४० (33)
ाणे येथीअ मौ.िळवा पषरसरातीअ महसूअ ववभाीाया अखत्याषरत असअेयाया
तशमनीवर

(४१)

ाणे जतया्यातीअ ववववध प्रशासि्य प्रियाप राशववण्याशाशत

७०७१ (०४-०४-२०१५).

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ), श्री.किसन िथोरे (मुरशाड) :

सन्माननीय महसूअ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाझ यथील म्.कळवा पररसरातील म सूल ववभागा्या ुखयाररत ुसलल्या तममनीवर

ठाझ जतल््यातील ववववध रत्तासकीय रत्कल्प राशववण्याच तासनान घतलल्या रनझियानुसार
कायिवा ी करण्याची थथारनक लोकरत्रतरनधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री, जतल् ार्धकारी, ठाझ याींचकड
ल नाींक ०२ तानवारी, २०१४ रोती वा या सम
ु ारास रनव नाावार मागझी कलली आ ,
आ

खर

काय,

(२) ुसल्यास, याशाशत ल नाींक ३० तानवारी, २०१४ रोती मा.मख्
ु यमींत्री सवि सींशर्धताींसमवत
घतलल्या शकठकीमध्य कोझता रनझिय घण्यात आला आ ,

(३) उक्त रत्श्न भाग (१) मधील रत्करझी सुरु ुसलली कायिवा ी ुायाप पूझि लालली

नसल्यास, याची सविसाधारझ कारझ काय आ त तसच स र लठकाझी रत्तासकीय रत्कल्पाची
काम युध् पातळीवर पूझि करण्याकररता, स र रत्करझी आतापयांत कोझता पाठपुरावा कला वा
करण्यात यत आ

?

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) :(१) म्त कळवा, ता.जत.ठाझ यथील ववववध ववभागाींना
रत्तासकी रत्कल्प राशववण्यासाठी मींतूर करण्यात आलल्या तासकीय तममनीवरील रत्कल्प मागी

लावण्यासाठी शकठक आयोजतत करण्याची ववनींती थथारनक लोकरत्रतरनधीींनी मा.मुख्यमींत्री
म ो याींकड कली

ोती.

(२) व (३) थथारनक लोकरत्रतरनधीीं्या ववनींती्या ुनष
ु ींगान ल नाींक ३० तानवारी, २०१५ रोती
मा.मुख्यमींत्री म ो याीं्या ुध्यषतातखाली शकठक आयोजतत करण्यात आली

ोती. स र शकठकीत

डॉ.शाशासा श आींशडकर सामाजतक न्याय भवन या रत्योतनासाठी ल लली तमीन वगळता

उविररत तासकीय तममनीवर ववभागीय आयक्
ु त, कोकझ याींनी मश
ुीं ई म ानगर रत् त ववकास
रत्ार्धकरझ याीं्या म तीन Central Business District
घण्यास तवत: मान्यता

ण्यात आली आ .

चा श ी त आराखडा तयार करुन

___________
महाराष्ट्र राज्य पषरवहन महामांडळातीअ चाअि व वाहि याांचा ववमा
उतरववण्याचा शासन सतरावर ववचार असयायाशाशत
(४२)

७०७८ (०८-०४-२०१५).

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन मुश्रीफ (िाीअ) :
सन्माननीय पषरवहन मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म ाराषट्र राज्य पररव न म ामींडळातील चालक व वा क याींचा ववमा उतरववण्याचा तासन
थतरावर ववचार सुरु आ ,

खर आ

काय,

वव.स. ४० (34)
(२) ुसल्यास, उक्त रत्श्नी आतापयांत कोझता रनझिय घतला व यानुसार कोझती कायिवा ी
कली वा करण्यात यत आ ,

(३) उक्त रत्श्नी ुयींत रत्रतकुल पररजथथती नोकरी करझा-या दस्ी म ामींडळा्या चालक व
वा काींचा

ववमा

उतरववण्यासीं भाित

लवकरात

लवकर

रनझिय

घण्यासाठी

स र

रत्करझी

आतापयांत कोझता पाठपुरावा कला वा करण्यात यत आ ,
(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ददवािर रावते (१४-०७-२०१५) :(१)

खर ना ी.

(२) व (३) म ाराषट्र राज्य मागि पररव न म ामींडळातील चालक व वा क याींचा ववमा
उतरववण्याच रत्थताववत ना ी. यामुळ सायजथथतीमध्य स र शाश ववचाराधीन ना ी.
(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
राज्यातीअ आरटीक िायािअयाांतीित वाहन चाअिाांया सोयीचे िाम िरणा-या शेरोतीाराांना
रोतीार शमळण्याया उदेशेशाने आरटीक एतांट अधधिृत िरण्याशाशत
(४३)

७०८२ (०८-०४-२०१५).

श्री.रमेश

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा),
िथोरे (मरु शाड), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िाीअ) :

िदम

(मोहोळ),

श्री.किसन

राज्यातील

आर्ीओ

कायािलयाींतगित

सन्माननीय पषरवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वा न

चालकाीं्या

सोयीच

काम

करझा-या

शरोतगाराींना रोतगार ममळण्या्या उ तान आर्ीओ दतीं् ुर्धकीत करण्याचा तासनथतरावर
ववचार सुरु आ ,

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, उक्त रत्श्नी आतापयांत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,
(३) उक्त राज्यातील शरोतगार लालल्या

तारो दतीं्ाींना रोतगार ममळावा याकररता स र

रत्करझी आतापयांत कोझता पाठपरु ावा कला वा करण्यात यत आ ,
(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०७-२०१५) :(१) ना ी.
(२), (३) व (४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________

मासेमारीया मोसमात कएनतीसीद्वारे होणा-या तेअ सवेक्षणाशाशत
(४४)

७०८६ (०८-०३-२०१५).

श्री.जततेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोअी),

श्री.राहुअ तीताप (श्रीीोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.किसन िथोरे (मरु शाड), श्री.हसन
मुश्रीफ (िाीअ) :
सन्माननीय मत्सय व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) मुींशई, कुलाशा, सातपा्ी, पालघर पररसरातील समुद्रामध्य ओदनतीसीकडून करण्यात
यझाऱया या सवेषताझामुळ मज्छमाराींच मोठया रत्माझात नुकसान

ोझार ुसल्यान खोल

समद्र
ु ात आीं ोलन करण्याचा ततारा मथय्यवसाय आयक्
ु त याींची ल नाींक ५ तानवारी, २०१५
रोती भ् घ न मज्छमार कीती सममतीन रनव नाावार ल ला आ ,
(२) ुसल्यास, उक्त रत्करझी तासनान च्कती कली आ

खर आ

काय,

काय, च्कतीत काय आढळून आल

व यानस
ु ार आतापयांत कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,

(३) ुसल्यास यारत्करझी ुायाप कोझती ी कायिवा ी कली नसल्यास, याची सविसाधारझ
कारझ काय आ त तसच पररसरातील गरीश मज्छमाराीं्या समथया सोडववण्यासीं भाित स र
रत्करझी आतापयांत कोझता पाठपरु ावा कला वा करण्यात यत आ
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) :(१)

?

ोय.

(२) थथारनक मज्छमाराीं्या ववनींतीनस
ु ार ओदनतीसी व सवेषताझ करझा-या रत्रतरनधीसोशत
शकठक घ न सवेषताझ पुढ ढकलण्यात आल आ .
(३) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
प्रादे शशि पषरवहन ववभाीाने ीेयाया तीन वषािपासून आर.सी.शि
ु
(४५)

दे ण्याची पध्दत शांद िरुन समाटि िाडि योतना सुरु िेयायाशाशत

७१०४ (०४-०४-२०१५).

(हातिणांीअे),

श्री.प्रिाश

श्री.रातेश क्षीरसाीर (िोयाहापूर उत्तर), डॉ.सुजतत शमणचेिर

आबशटिर

(राधानीरी),

श्री.पराी

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

(१) रत्ा मतक पररव न ववभागान गल्या तीन वषािपासून आर.सी.शक
ु

अळवणी

ण्याची पध् त शीं

थमा्ि काडि योतना सुरु कली ुसून ज्या कींपनीती करार लाला तो करार मा
्या सुमारास सींपुष्ात आल्यामुळ कोल् ापूर जतल् यात पुन् ा आर.सी.शुक
खर आ

करुन

डडसेंशर, २०१४

ण्यात यझार आ ,

काय,

(२) ुसल्यास, थमा्ि काडि योतना र
आ

(ववअेपाअे) :

काय,

कल्यामुळ पुन् ा दतीं्र्गरी सुरु

ोझार आ ,

ी खर

(३) ुसल्यास, थमा्ि काडि योतना पुन् ा सुरु करण्याकरीता तासनान कोझती कायिवा ी कली
वा करण्यात यत आ ,

(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१५) :(१)
थमा्ि काडि आर.सी.शुक

ोय,

खर आ .

झाऱया सवापुरवठा ाराशरोशरचा करार ल . २७.११.२०१४ रोती

सींपुष्ात आला आ . ल . ०१.१२.२०१४ पासून पुवम
ि ुद्रीत थ्तनरीवर छपाई कलल आर.सी.शुक
ण्यात यत आ .

(२) ना ी.
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(३) थमा्ि काडि आर.सी. शुक कररता नवीन सवा पुरवठा ाराची खुल्या रनवव आधार रनवड
करण्याची रत्ंिया सुरु आ .
(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.

___________
िोयाहापूर शहरातीअ

त्रपती शाहू शमअया ताीेमध्ये रातषश शाहू महारात
याांचे आांतरराष्ट्रीय समारि उभारण्याशाशत

(४६)

७११३ (०६-०४-२०१५).

श्री.रातेश क्षीरसाीर (िोयाहापरू उत्तर), डॉ.सजु तत शमणचेिर

(हातिणांीअे), श्री.प्रिाश आबशटिर (राधानीरी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) कोल् ापूर त रातील छत्रपती ता ू ममल्या तागमध्य रातषी ता ू म ारात याींच
आींतरराषट्रीय भ्य थमारकाला तवत: मान्यता
न थमारक ोण्याशाशत सन २०१२ ्या
ल वाळी ुर्धवतनात तकामलन आघाडी सरकारन घोषझा कली

ोती

खर आ

(२) ुसल्यास, स र थमारकाकररता जतल््याच तकामलन पालकमींत्री,
व आम ार, जतल् ा पररष

ोती

खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, उक्त थथापन कलल्या सममतीन गल्या
ी खर आ

ोन मींत्री, सवि खास ार

स थय, जतल् ार्धकारी, म ाप्र, म ापामलका आयक्
ु त आ ीींची

सममती थथापन करण्यात आली
ना ी

काय,

ोन वषािमध्य दक ी शकठक घतली गली

काय,

(४) ुसल्यास, उक्त थमारक वररत
म ो याींना पत्र्यव ार करून ववनींती कली

ोण्याशाशत थथारनक लोकरत्रतरनर्धींनी मा.मख्
ु यमींत्री
ोती

ी खर आ

काय,

(५) ुसल्यास, उक्त छत्रपती ता ू थमारक उभारण्याशाशतचा रनझिय घण्याशाशत तासन
थतरावर काय कायिवा ी करण्यात आली आ वा यत आ ,
(६) नसल्यास, याची कारझ काय आ त?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) :(१) ल नाींक १८ डडसेंशर, २०१२ रोती तकालीन
मा.मुख्यमींत्री

म ो याींचा

ुध्यषतातखाली

ववधानभवन,

नागपूर

यथ

आयोजतत

करण्यात

आलल्या शकठकीमध्य कोल् ापूर यथील ता ू ममल्या तममनीवर रातषी ता ू म ारात याींच
भ्य थमारक उभारण्यास तवत: मान्यता ण्याचा रनझिय घण्यात आला
खर आ .
(२) रत्थतुत थमारक उभारण्याकररता तकामलन पालकमींत्री, कोल् ापूर याीं्या ुध्यषतातखाली
दक मींत्री,

ोन राज्यमींत्री,

ोन आम ार, ुध्यषता, कोल् ापूर जतल् ा पररष , जतल् ार्धकारी,

कोल् ापूर, म ाप्र, कोल् ापूर म ानगरपामलका, आयुक्त, कोल् ापरू म ानगरपामलका व ततर
स थय याींची सममती थथापन करण्यात आली

ोती.

(३) ना ी, स र सममती्या ल नाींक ७ म, २०१३, ल नाींक १० ऑक््ोशर, २०१३ व ल नाींक ७
तानवारी, २०१४ ुता तीन शकठका लालल्या आ त.
(४)

ोय
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(५) व (६) आयुक्त, कोल् ापुर म ानगरपामलका याींचकडून थमारकाचा रत्थताव रत्ाप्त लाला
ुसून स र रत्थतावाची सावितरनक शाींधकाम ववभागाकड छाननी चालू आ .
___________

िोयाहापूर शहरातीअ ववववध वविासिामाांसा व शासनाने जतयाहासतर
(४७)

नीरोत्थापन योतनेतून मांतूर िेअेयाया तनधीशाशत

७१३२ (०७-०४-२०१५).

श्री.रातेश क्षीरसाीर (िोयाहापरू उत्तर), डॉ.सजु तत शमणचेिर

(हातिणांीअे), श्री.प्रिाश आबशटिर (राधानीरी) :
खुलासा करतील काय :(१)

कोल् ापूर त रातील

ववववध

ववकास

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

कामाींसाठी

तासनान जतल् ाथतर नगरोथापन

योतनतून मींतूर कलला सुमार ९ को्ीींचा रनधी नगरपामलका रत्तासनान कींत्रा् ाराींकडून दक
्क्का रक्कम ममळावी  झून रोखल्याची तिार मा
रनयोतन मींडळा्या शकठकीत कली,

खर आ

काय,

तानवारी, २०१५ ्या सुमारास जतल् ा

(२) ुसल्यास, या तिारीची तासनान च्कती कली आ
यानुसार कोझती कारवाई कली वा करण्यात यत आ ,

काय, यात काय आढळून आल,

(३) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) :(१)

खर ना ी.

(२) व (३) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
िोयाहापूर शहरातीअ सदरशातार येथीअ पोशअस षरक्षा चाअिाांिडे
(४८)

हप्ता दे ण्याची माीणी िरत असयायाशाशत

७१३४ (०७-०४-२०१५).

श्री.रातेश क्षीरसाीर (िोयाहापूर उत्तर), डॉ.सुजतत शमणचेिर

(हातिणांीअे), श्री.प्रिाश आबशटिर (राधानीरी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कोल् ापूर त रातील स रशातार यथील ुींतूम पठाझ या ररषताा चालकाींकड पोमलस
मल न्याला

ोन

तार रुपय

प्ता

ण्याची मागझी करत ुसल्याच ल नाींक ५ तानवारी, २०१५

रोती वा या सुमारास या ररषताा चालकाींन आम यचा रत्यन कला

खर आ

काय,

(२) ुसल्यास, या रत्करझी सींशींर्धत पोमलसाींवर कोझती कारवाई कली वा करण्यात यत आ ,
(३)

नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) :(१)
रत्श्नात नमू

खर ना ी.

ररषतााचालकान याीं्या ताब्यातील ॲप ररषताा ि.दम.दच.०९-त-५८४३ मधून

ुवकध रत्वाती वा तक
कलशाशत मो्रवा न ुर्धरनयम कलम ६६(१)व१९२ रत्माझ कारवाई
ु
करण्या्या कारझावरुन यान पोलीसावर
कल्याच थपष् लाल आ .

शाव आझण्या्या उ तान आम यचा शनाव
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(२) रत्करझी पोलीस कमिचारी

ोषी नसल्याच आढळून आल्यान कारवाई करण्यात आलली

ना ी.
(३) ववलींश लालला ना ी.

___________
उरण (जत.रायीड) ताअुक्यातीअ धचरनेर तांीअ सत्याग्रहातीअ हुतात्याांया समारिाांया
दे खभाअ व दरु
ु सतीसा व तनधी उपअब्ध िरण्याशाशत

(४९)

७१५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) उरझ (जत.रायगड) तालुक्यातील र्चरनर तींगल सयाग्र ात शमल ान ल लल्या
मुळगावी ुसलल्या थमारकाींची

ु तामाीं्या
रु
ु थतीसाठी व सात ी थमारकाींच थताींतरझ

खभाल व

करण्यासाठी आणझ थमारकाीं्या

रु
ु थती, रीं गरीं गो्ीसाठी सावितरनक शाींधकाम ववभागान ल ड

को्ी रुपयाींची मागझी गल्या का ी वषािपासून सातयान करुन ी याकड जतल् ार्धकारी
याींचकडून रनधी उपलब्ध

ोत ना ी,

खर आ

(२) ुसल्यास, तासनाकडून थमारकाीं्या
नसल्यान थमारकाींची

काय,

खभाल व

यनीय ुवथथा लालली आ

(३) उपरोक्त थमारकाीं्या

खभाल व

आली वा यत आ ,

रुथतीकररता रनधी उपलब्ध

ी खर आ

ोत

काय,

रु
ु थतीकररता तासनथतरावर कोझती कायिवा ी करण्यात

(४) नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) राज्यातील सवि

ु तामा थमारकाींची
रु
ु थती व नूतनीकरझ करण्यासाठी रु. २५ को्ी ततका ुववतरीत रनयत्यय र्चन् ाींकीत

करण्यात आला आ . यामुळ जतल् ार्धकारी, रायगड याींचकडून स र

ु तामा थमारकाीं्या
रु
ु थतीची ुीं ातपत्रक व आराखड (Plans and estimates) रत्ाप्त लाल्यावर जतल् ार्धकारी,

रायगड याींना रनधी उपलब्ध करुन

ण्यात यईल.

(४) रत्श्न उा्ावत ना ी.
___________
येरवडयातीअ मुळा-मु ा नदी िा ावरीअ ताीेवर डॉ.सअीम अअी पक्षी अभयारण्य िरण्याशाशत
(५०)

८२४८ (०६-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी शमसाळ (पविती), श्री.योीेश दटळे िर (हडपसर),

श्री.तीदीश मळ
ु ीि (वडीाव शेरी), श्री.शभमराव तापि्र (खडिवासअा) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यरवडयातील मुळा-मुठा न ी काठावर स् े ि.१४१ व २३३ वरील तीन

सन्माननीय वने
क््र तागवरील

डॉ.सलीम ुली पषताी ुभयारण्याची वन ववभाग व पुझ म ानगरपामलक्या
रु ावथथा लाल्याची शाश मा

खर आ

काय,

ल
ि ामुळ
ु षता

तानवारी, २०१५ ्या रतसऱया आठवडयात रन तिनास आली,

वव.स. ४० (39)
(२) ुसल्यास, ुभयारण्याच रत्वत् ार थमतानभूमीन ्यापलल ुसझ, रथयावर कचरा
ुसझ, पषताी रनरीषताझासाठी्या तडची

रु ावथथा

ोझ, पररसरात राडारोडा, मत
ी तनावर ्ाकझ,

शसम
ु ार वषता
ु पक्याींचा ुर्धवास धोक्यात आला आ ,
ी तोड यामळ

खर आ

काय,

(३) ुसल्यास, तासनान कोझती कायिवा ी कली वा करण्यात यत आ ,
(४)

नसल्यास, ववलींशाची कारझ काय आ त ?

श्री. सुधीर मुनीांटीवार (२४-०७-२०१५) :(१) व (२)

खर ना ी.

यरवडयातील मुळा-मुठा न ी काठावर स् े ि. १४१ व २३३

या लठकाझी कोझत ी ुभयारण्य

ना ी स र तागा वन ववभागाच ताब्यात ना ी. स रच षतात्रात पामलकच कचरा डपो व
थमतानभम
ू ी ुसल्यामळ
ु सरपझासाठी ंकरकोळ लाड व र्ाींायाची तोड लाल्याच रन तिनास

आल आ . तथावप स र ंकरकोळ वषता
ु स र षतात्रास व तथील पषतााीं्या ुर्धवासास
ी तोडीमळ
धोका पो ोचलला ना ी.

(३) व (४) स रची तमीन वनषतात्र नसल्यान ववभागास उर्चत कायिवा ी करझ तक्य लाल
ना ी. तथावप ववभागामार्ित तथील पषतााींच ुर्धवास वाढववझ तथा सींरषताझासाठी दका
वनमतरू ाची रनयक्
ु ती करण्यात आली आ .

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांशई.

प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
तासकीय मध्यवती मुद्रझालय, मुींशई.

