अताराांकित प्रश्नोत्तराांची त्रेचाळीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ददवा (जि.ठाणे) येथील बाांधिाम व्यवसातयिाची झालेली हत्या
(१)

९६६३ (०८-०४-२०१५).

श्री.वविय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दिवा (जि.ठाणे) येथे सींदिप वामन पा्ील या बाींधकाम व्यावसाययकाींची दिनाींक १९
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास गोळ्या झाडून व तलवारीने वार करुन यनघण
ृ हत्या
केल्याचे यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी पोललसाींनी िोषीववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१७-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे काय.
(२) प्रकरणी, मींब्र
ु ा पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा रजि. नीं. ७४/१५ भािीं ववसीं कलम ३०२., १२० (ब),

१४३, १४४, १४७, १४८, १४९ भा.ह.का. कलम ३ (२५) मुींपोॲ कलम ३७ (१) (३) १३५ प्रमाणे
दिनाींक १९.०१.२०१५ रोिी गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे .

सिर गुन््यातील ४ आरोपीींना दिनाींक २९.१.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली आहे .

त्याींचेववरुध्ि दिनाींक २४.०४.२०१५ रोिी मा.न्यायालयात िोषारोप पत्र पाठववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राष्ट्रीय बाल ावााथ िाययक्रममाांतर्यकत पुणे जिल्हयाम्ये
अांर्णवाडी व शाळाांमधील मल
ु ाांची तपासणी

(२)

९६७५ (०७-०४-२०१५).

श्री.िर्दीश मुळीि (वडर्ाव शेरी) :

बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मदहला व
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(१) राषरीय बाल ावााथ कायश्रममाींतगशत पुणे जिल्हयामध्ये अींगणवाडी व र्ांाींमधील मुलाींची
तपासणी करण्यासाठक तकती ग् कायशरत आहे त,

(२) या ग्ाींनी सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वषाशमध्ये तकती र्ांा बालवाडया अींगणवाडयाींची
तपासणी केली आहे ,
(३) तपासणी केल्यानींतर दयियववकार असलेली तकती मुले सापडली व यापीकक तकती मुलाींवर
र्ात्रत्रमया करण्यात आल्या आहे त ?
श्रीमती

पांििा

मांड
ु े

(२२-०६-२०१५)

:(१)

राषरीय

बाल

ावाथ्य

कायश्रमम

हा

जिल्हा

र्ल्यचिचतकत्सक, जिल्हा रुणालय, पुणे याींचेमार्शत राबववण्यात येत आहे . पुणे जिल्हयामध्ये
अींगणवाडी व र्ांामधील मल
ु ाींची आरोय तपासणी करण्यासाठक र्हरी व रामामीण भागात
एकूण ७३ पथके व २ आश्रमर्ांा अर्ी एकूण ७५ पथके कायशरत आहे त.

(२) राषरीय बाल ावाथ्य कायश्रमम अींतगशत १ एवप्रल, २०१४ पासन
ू अींगणवाडी तपासणी
करण्यात येत आहे . या पथकामार्शत सन २०१२-२०१३ मध्ये ५०६३ र्ांाींची तपासणी केली.

तसेच सन २०१३-१४ मध्ये या पथकामार्शत ५४६० अींगणवाडयाींची (र्हरी व रामामीण) व ५५६५
र्ांाींमधील बालकाींची आरोय तपासणी करण्यात आली आहे .
(३) या तपासणीमध्ये सन २०१२-१३ मध्ये एकूण १०५ दयियववकार असलेली मल
ु े आढंून

आली. त्यापीकक ६१ मल
ु ाींच्या र्ात्रत्रमया करण्यात आल्या. तसेच सन २०१३-१४ मध्ये १००
दयियववकार असलेली मुले आढंून आली. त्यापीकक ४९ मुलाींच्या र्ात्रत्रमया करण्यात आल्या.
___________
राज्यातील ग्रामपांचायतीमधील आरक्षित िार्ाांपैिी ८७% आरक्षित ग्रामपांचायत
सदाय पदे िात वैधता प्रमाणपत्राअभावी ररक्त असल्याबाबत
(३)

९७०१ (०७-०४-२०१५).

श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र), श्री.योर्ेश दटळे िर (हडपसर),

श्री.िर्दीश मुळीि (वडर्ाव शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रामामपींचायतीमधील आरक्षित िागाींपीकक ८७% आरक्षित रामामपींचायत सिाय पिे
िात वीधता प्रमाणपत्राअभावी ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर ररक्त रामामपींचायत सिाय पिे भरण्यासाठक र्ासनाने काय कायशवाही केली
वा करीत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१०-०७-२०१५) :(१) दि. १८.१०.२०१४ रोिी झालेल्या पो् यनवडणक
ु ाींमध्ये
राखीव प्रवगाशतील ८७% िागा िात वीधता प्रमाणपत्राअभावी ररक्त रादहल्याचे राज्य यनवडणुक
आयोगाने केलेल्या पाहणीत यनिर्शनास आले आहे .
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(२) र्ासनाकडून, रामामपींचायतीींच्या यनवडणुकाींसाठक िात वीधता प्रमाणपत्र सािर करण्यास
यनवडुन आल्याच्या, दिनाींकापासन
ू सहा मदहन्याची मुितवाढ माहे ऑक््ोबर २०१२ मध्ये

िे ण्यात आली होती. सिर मि
ु तवाढ दि. ३१ डडसेंबर २०१३ पयंत होणाऱ्या यनवडणक
ु ाींसाठक लागु
होती.

राज्य र्ासनाने सिर मत
ु वाढ पुन्हा दिली असुन दि. ३१ डडसेंबर २०१५ पयंतच्या

यनवडणुकाींसाठक ही मुितवाढ लागु राहणार आहे . त्यामुंे ऑक््ोबर २०१४ मध्ये िात वीधता
प्रमाणपत्राअभावी ररक्त राहीलेल्या पिाींनाही त्याचा लाभ होणार आहे .

ररक्त िागा भरण्यासाठक राज्य यनवडणक
आयोगाकडून वेंोवेंी पो्-यनवडणक
ु
ु ाींचे

आयोिन करण्यात येत.े

राज्य यनवडणुक आयोगाने दि. २२.४.२०१५ रोिी आयोजित केलेल्या ३०७८ सावशत्रत्रक व

१८११ रामामपींचायतीींच्या पो् यनवडणुका पार पडलेल्या आहे त व दि. २५.७.२०१५ रोिी ६३२ व
दि. ४.८.२०१५ रोिी १२१२ पो्-यनवडणक
ु ाींचे आयोिन केले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पुणे शहरातील वाहन चालववण्याचा परवाना व पक्िा परवाना शमळण्यासाठी प्रादे शशि पररवहन
िायायकलयाचे ऑनलाईन प्रणाली बांद पडत असल्याबाबत

(४)

९७०४ (०४-०४-२०१५).

श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे र्हरातील वाहन चालववण्याचा परवाना व कायमचा परवाना लमंण्यासाठक प्रािे लर्क
पररवहन कायाशलयाचे ऑनलाईन प्रणाली बींि पडत असल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये
वा त्या िरम्यान यनिर्शनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऑनलाईन प्रणालीमुंे परवाने िे ण्याच्या प्रमाणात घ् झाली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सिर याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीअींती काय यनषपन्न
झाले व तदनुषींगाने काय कायशवाही केली वा करीत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

ददवािर

रावते

(०७-०७-२०१५)

:(१)

नाही.

तथावप,

दि.

१५.०१.२०१५

रोिी

एका

दिवसाकररता सींगणक प्रणालीतील त्रबघाडामुंे STALL प्रणाली बींि पडल्याची घ्ना वगंता
अर्ी बाब यनिर्शनास आली नाही.

(२) नाही, ऑनलाईन प्रणालीमुंे लर्काऊ अनुज्ञप्ती िे ण्याच्या प्रमाणात कोणतीही घ् झाली
नाही. पक्क्या अनज्ञ
ु प्ती सींिभाशत उपलब्ध साधनसामराम
ु ी व तपासणी अचिधकारी याींच्या
सींख्येनुसार िी यनक को्ा यनजश्चत करण्यात आला आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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(५)

पुणे जिल््यातील रात्याांचा दिायक तनिटष्ट्ट असल्याबाबत

९७०५ (१०-०४-२०१५).

श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र), श्री.योर्ेश दटळे िर (हडपसर),

श्री.िर्दीश मळ
ु ीि (वडर्ाव शेरी), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जिल््यातील कोवयावधी रुपये खचश करुन तयार करण्यात आलेल्या रात्याींचा ििाश
यनकृष् असल्याबाबतचा अहवाल गोखले ्जन्ा्वयू् या सींाथेने माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये
वा त्या िरम्यान र्ासनास सिर केला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अहवालानूसार यनकृष् काम करणा-या ठे केिाराींकडून सिर राते

(अयतररक्त यनधी न िे ता) ििजेदिार करुन घेण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०७-२०१५) :(१) रात्याींचा ििाश यनकृष् आहे हे खरे नाही. तथावप
गोखले ्जन्ा््य्
या सींाथेकडून मख्
ु
ु यत: कामकािाचे व प्रकल्प अींमलबिावणीमध्ये

असलेल्या त्रु्ीींबाबत सुधारणात्मक सूचनाींचा खींडविा अहवाल जिल्हाचिधकारी, पुणे याींना सािर
केला आहे .

(२) प्रश्न उिभवत नाही. मात्र गोखले ्जन्ा््यु्ने दिलेल्या सुधारणात्मक सच
ु नाींच्या
अनष
ु ींगाने भववषयात हाती घेण्यात येणाऱ्या कामाींकरीता कायशवाही करणेत येत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

(६)

प्रादे शशि पररवहन उपिायायकलय हडपसर, पुणे प्रततददन तनयशमतपणे सुरु िरण्याबाबत
९७०७ (०४-०४-२०१५).

श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र) :

सन्माननीय पररवहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणे, हडपसर येथे प्रािे लर्क पररवहन उपकायाशलयात मदहन्यातन
ू एक दिवस लर्बीर लावले
िाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नागररकाींच्या सोईसाठक व मागणीनस
ु ार सिर कायाशलय प्रयतदिन यनयलमतपणे
सुरु करण्याबाबत र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ददवािर रावते (२०-०६-२०१५) :(१) व (२) होय.
(३) प्रािे लर्क पररवहन अचिधकारी, पुणे याींच्याकडून हडपसर पररसरात कायाशलयाकररता िागा

लमंण्याबाबतचा प्राताव मा.जिल्हाचिधकारी, पुणे याींना सािर करण्यात आला आहे . तसेच,

मुख्य कायशकारी अचिधकारी, पुणे नवनगर ववकास प्राचिधकरण याींना िे खील िागा लमंण्याबाबत
ववनींती केलेली आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३ (5)
ठाणे जिल्हा पररेदे ने मार्ासवर् य ववद्यार्थयाांसाठी
सादहत्य खरे दीम्ये र्ैरव्यवहार झाल्याबाबत
(७)

९७२७ (०९-०४-२०१५).

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड) :
ु

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्हा पररषिे ने मागासवग य ववदयाथ्यांसाठक सादहत्य खरे िीत लाखो रुपयाींचा
गीरव्यवहार करण्यात आल्याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान यनिर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढंून आले वा त्यानुसार या प्रकरणातील िोषीींवर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयाप कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०७-२०१५) :(१) नाही.
(२), (३), (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील नार्री आणण ग्रामीण बँिाांना आधथयकि पॅिेि दे ण्याबाबत
(८)

९७२९ (१०-०४-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :
काय :-

श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
ु

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) अथशव्यवाथेत सहकारी बँकाींचा मोठा वा्ा आहे अनेक सहकारी बँका आचिथशक अडचणीत
आहे त त्याींना मितीची गरि आहे या बँका आचिथशक सींक्ात सापडू नयेत यासाठक त्याींना पॅकेि
िे ण्याचा ववचार राज्य र्ासनाने केला असल्याचे दिनाींक ३० िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या
सुमारास यनिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्य र्ासनाने कोणत्या बँकाला तकती मितीची गरि आहे याचा आढावा
घेऊन तकती पॅकेि िे ण्यात येणार आहे,
(३) असल्यास, आचिथशक सींक्ात सापडलेल्या सहकारी बॅंकेला पॅकेि िे ण्याचे िादहर केल्यानींतर
पॅकेिसाठक चालू आचिथशक वषाशत तरतूि करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) नागपूर, वधाश व बुलढाणा या जिल्हा मध्यवत बँकाींची आचिथशक जाथती ववचारात घेवून दि.
२७.३.२०१५ च्या र्ासन यनणशयान्वये रु. २१२.०० को्ी तर दि. ३१ माचश, २०१५ च्या र्ासन
यनणशयान्वये रु. ३७.९७ को्ी ्तके अथशसहाय्य ववतरीत करण्यास मान्यता िे ण्यात आली आहे .
(३) नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३ (6)
र्ोंददया - भांडारा जिल््यातील अन्न व औेध प्रशासन ववभार्ाम्ये
िमयकचाऱयाांच्या सांख्येत वाढ िरण्याबाबत
(९)

९७३६ (०६-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय अन्न आणण

औेध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गोंदिया - भींडारा जिल््याचे ववभािन होऊन १३ वषाशचा कालावधी लो्ला असन
ू अदयाप

अन्न व षषध प्रर्ासन ववभागात १ सहायक आयुक्त (अन्न) व ३ अन्नसुरिा अचिधकारी
अर्ी ४ पिे मींिुर आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िोन्ही जिल््याींचा ववातार मोठया प्रमाणावर झाला असून येथील भेसंखोरीवर
प्रयतबींध घालण्यासाठक कमशचारी वगश कमी पडत असल्याचे यनिर्शनास आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सिर ववभागातील कमशचा-याींच्या सींख्येत वाढ करुन िोन्ही जिल््यातील प्रत्येक
तालुक्यात एक अन्न सुरिा अचिधका-याचे पि यनमाशण करण्यासाठक र्ासनाने कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धर्रीश बापट (१६-०६-२०१५) :(१) भींडारा जिल्हयात सहायक आयुक्त (षषधे) व सहायक

आयुक्त (अन्न) याींचे प्रत्येकक एक पि मींिूर असून, षषध यनररिक-४ पिे व अन्न सुरिा
अचिधकारी याींची ८ पिे मींिूर आहे त. तसेच वगश-३ व ४ मधील ९ पिे लमंून एकूण २३ पिे

मींिरू आहेत. गोंदिया जिल्हयासाठक ावतींत्र पिे मींिरू नसन
ू , सिर अचिधकारी/कमशचारी वगाशकडून
िोन्ही जिल्हयाींचे काम हातांण्यात येते.

(२) व (३) अन्न व षषध प्रर्ासनाच्या बंक्ीकरणासाठक अन्न ववभागासाठक नवीन

पियनलमशती प्राताववत करण्यात आलेली आहे. सिर प्रातावावर ववत्त ववभागाच्या सल्ल्यानस
ु ार
कायशवाही सुरु आहे
(४) लागू नाही.

___________

भांडारा जिल््यातील शासिीय ववश्रामर्ह
ट ात ररक्त पदे भरण्याबाबत
(१०)

९७३७ (१०-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय सावयकितनि

बाांधिाम (सावयकितनि उप्रमम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा जिल्हयात र्ासककय, यनमर्ासककय आणण प्रयतजषठताींच्या सोयीसाठक जिल्हा व
तालुक्याच्या दठकाणी र्ासककय ववश्रामगह
ृ ाींच्या प्रर्ात ्मारती उपलब्ध आहे त, हे खरे आहे
काय,
(२)

असल्यास, या सवश ववश्रामगह
ृ ाींमध्ये ररक्त असलेली पिे अदयाप भरण्यात आली नसून

त्याींच्या िे खभाल िरु
ु ातीींची कामे रें गांलेली आहे त. त्यामं
ु े येथे येणा-या अ्यागताींना पयाशयी
व्यवाथा म्हणून खािगी हट्े ल्स येथे िावे लागते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३ (7)
(३) सिर ववश्रामगह
ु ातीसाठक आवश्यक यनधी मींिूर करण्यात आला आहे
ृ ाींच्या िे खभाल िरु
काय, नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, जिल्हयातील र्ासककय ववश्रामगह
ृ ात ररक्त असलेली पिे भरुन िे खभाल

िरु
ु ातीची कामे तातडीने पुणश करण्यासाठक र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.
(४) अ्यागताींना ववश्रामगह
ृ ामध्ये पूणश सेवा लमंण्याकरीता अनुभवी अर्ी वगश-४ ची पिे

सेवेसाठक उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेली आहे. तसेच ववश्रामगह
ु ातीकडे ववर्ेष
ृ ाच्या िे खभाल िरु
लि घेऊन वेंोवेंी िे खभाल िरु
ु ातीची कामे मींिरू यनधीतन
ू करण्यात येतात.
___________

(११)

भांडारा जिल्हयात रािीव र्ाांधी िीवनदायी योिनेचा लाभ शमळत नसल्याबाबत

९७४० (०७-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय सावयकितनि

आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्ासनाने दिनिब
ु ळ्या िनतेला आरोयववषयक उपाय करण्यासाठक रािीव गाींधी िीवनिायी
योिना अींमलात आणली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, भींडारा जिल््यात रुणाींना या योिनेचे र्क्त काडश बनववण्याकरीता सींगणक
ऑपरे ्रकडे ा्े र्नरीचा नेहमी तु्वडा असणे, यासाठक खािगी कींपन्याींनी ठे वलेले बहुतेक
सींगणक पररचालक अप्रलर्क्षित असल्यामुंे रुणाींना लाभापासून वींचीत राहावे लागत
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सिर योिनेवर जिल्हा प्रर्ासनाचा सुध्िा िल
श होत असून लाभ लमंे पयंत
ु ि
रुणाींना ५-१० हिारावर खचश पडत असल्याचे यनिर्शनास आले आहे . त्यामं
ु े सिर योिनेचा

लाभ तात्कां रुणाींना लमंण्यासाठक र्ासनाकडून जिल्हा प्रर्ासनाला योय यनिजेद र् िे ण्यात
येणार आहे त काय ?

डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही. भींडारा जिल््यामध्ये एकूण २४८५०९ एवढे लाभाथ कु्ुींबे असून त्यापीकक एवप्रल,
२०१५ अखेर २०६६९४ कु्ुींबाना आरोय ओंखपत्र ववतरीत करण्यात आली आहे त. अदयापी

१७३०० वप्रवप्रीं्ेड ा्े र्नरी लर्ल्लक आहे . सवश केंद्र पररचालकाींची यनयुक्ती महाऑनलाईन मार्शत
करण्यात आली असन
ू ते सवश प्रलर्िीत आहे त.

(३) नाही. सदय:जाथती जिल््यात योिना र्ासनाच्या मागशिर्शक सुचनानुसार यनर्ुल्क:

पध्ितीने राबववण्यात येत आहे. तसेच रुणालयासींबध
ीं ी प्राप्त त्रमारीच्या अनष
ु ींगाने तात्कां
कायशवाही केली िाते.

___________

वव.स. ४३ (8)
र्ोंददया जिल््यात वनववभार्ातफजंग िांर्लाच्या पररसरात ३४ वन तलावाचे प्राताव
(१२)

९७४४ (०७-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िटेी मांत्री

(१) वन्यप्राण्याींना वपण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध व्हावी, याकरीता गोंदिया जिल््यात
वनववभागातर्जेद िींगलाच्या पररसरात ३४ वनतलावाचे प्राताव र्ासनाकडे प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, गोंदिया जिल््यातील वन्यप्राण्याींची दिवसेंदिवस वाढणारी सींख्या लिात घेता
सिर वनतलावाींच्या प्रातावाला र्ासन तकती कालावधीत मींिूरी िे णार आहे, सिर प्राताव
र्ासनातरावर प्रलींत्रबत असल्याचे नेमके कारण काय ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) :(१) व (२) अींर्त: खरे आहे.
केंद्र र्ासनाकडुन निलरामात भागात ाथायनक गरिा लिात घेऊन करावयाच्या ववकास
कामाींसाठक

प्रयतजिल्हा

रु.३०.००

को्ीप्रमाणे

यनधी

“डावी

कडवी

ववचारसरणीरामात

जिल््याींकररता अयतररक्त केंद्रीय सहाय्य” या योिनेदवारे मींिुर करण्यात येतो. सिर यनधी
सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ या आचिथशक वषाशमध्ये िे ण्यात येणार होता. या योिनेंतगशत

गोंदिया जिल््याचा समावेर् आहे . सन २०१४-१५ मध्ये उपरोक्त रु.३०.०० को्ी पीकक रु.२०.००
को्ी केंद्रीय सहाय्य प्राप्त झाले. या योिनेतुन घ्यावयाच्या कामामध्ये वनववभागादवारे ३४

वनतलावाींचे प्राताव पाठववण्यात आले. तथावप यनधी अभावी त्यापीकक रु.३३.९६ लिच्या ३
प्रातावाींना मान्यता िे णे र्क्य झाले. गोंदिया जिल््यास िे य असलेले उवशररत रु.१०.०० को्ी

अनुिान लमंण्यासाठक केंद्र र्ासनास ववनींती करण्यात आली आहे . हा यनधी प्राप्त झाल्यास
उवशरीत प्रातावाींना मींिुरी िे णे र्क्य होईल.

___________

भांडारा जिल््यातील भटक्याांना वसाहतीिरीता िार्ा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१३)

९७४५ (०९-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील भ्क्या म्हणून ओंखल्या िाणा-याींचे आयुषय ाथीर व्हावे व त्याींना यनवारा

लमंावा, यासाठक सन २०११ पासून राज्यात यर्वींतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योिना सुरू
करण्यात आली, हे खरे आहे ,

(२) असल्यास, राज्यात सवाशत िाात भींडारा जिल््यात भ्क्याींचे वाातव्य असन
ू सध्
ु िा गेल्या
तीन वषाशपासून वसाहतीकरीता िागा उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करुन योिनेचा लाभ
भींडारा जिल््यापयंत पोचू र्कला नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भींडारा जिल््यातील भ्क्याींना वसाहतीकरीता िागा उपलब्ध करुन िे ण्याच्या
दृष्ीने र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राििुमार बडोले (२०-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) भींडारा जिल््यातील ववभािन या प्रवगाशतील िाात लोकसींख्या असलेल्या प्रत्येक
तालक्
ु यातील पाच गावाींची यनवड करण्यात आली असन
ू सिर तालक्
ु यातील यनवड केलेल्या

पाच गावाींमध्ये र्ासककय िागा उपलब्ध असल्याची मादहती महसल
ू ववभागाकडून मागववण्यात
आली आहे . तसेच सिर यनवड केलेल्या गावातील लाभाथ्यांच्या यनवडीकरीता लाभाथ कु्ुींबाची
सवजेदिण यािी सींबींचिधत रामामसेवक याींचक
े डून मागववण्यात आली आहे . वररलप्रमाणे मादहती
प्राप्त झाल्यानींतर यासींिभाशत पुढील कायशवाही करण्यात येणार आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भांडारा जिल्हयातील पययकटनाथळाांच्या वविासासाठी तनधी दे ण्याबाबत
(१४)

९७५२ (०६-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) भींडारा जिल्हा हा ियतहालसक पयश्न ाथंे लाभलेला झाडीप्ृ्ीचा जिल्हा म्हणून प्रलसध्ि
असन
ू या जिल्हयातील “क“ ििाशच्या ३२ पयश्न ाथंाींचा

यनधी अभावी पादहिे तसा ववकास

झाला नसल्याचे यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, र्ासनाने पयश्न ाथंाींच्या ववकासासाठक यनधी िे ण्यासींबींधी कोणती कायशवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) भींडारा जिल््यातील २३ “क” वगश पयश्न ाथंासाठक व यतथशित्र
े ासाठक ववववध योिनें तगशत
रु.८३७.६३ लाख मींिरू केले आहे त.

प्रािे लर्क पयश्न योिनेंतगशत गायमुख पयश्नाथंाच्या ववकासासाठक रुपये ५० लाख,

गोपीवाडा पयश्न ाथंाच्या ववकासासाठक रु.५१.१९ लाख ववतरीत केले आहे त व कोरीं भी येथील

पयश्न ववकासासाठक रु. ४५ लाख ्तक्या रकमेच्या कामाींना मींिूरी िे ऊन रु. १० लाख ववतरीत
केले आहे त.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सािोली पांचायत सशमती (ता.सािोली, जि.भांडारा) अांतर्यकत येणा-या ग्राम वळद टोली येथील
जिल्हा पररेद प्राथशमि शाळे तील शशििाची पदे भरण्याबाबत.
(१५)

९७५५ (०८-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) साकोली पींचायत सलमती (ता.साकोली, जि.भींडारा) अींतगशत येणा-या रामाम वंि ्ोली
येथील जिल्हा पररषि प्राथलमक र्ांे त १ ते ४ वगाशसाठक र्क्त िोनच लर्िक कायशरत आहे त,
हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, र्ांा व्यवाथापन सलमतीने ग् ववकास अचिधका-याींकडे लर्िकाींची मागणी
केली असून िोपयंत लर्िक लमंत नाही तोपयंत पाल्याींना र्ांे त न पाठववण्याचा पववत्रा
पालकवगाशकडून घेण्यात आला असल्याचे दि.२१ िानेवारी, २०१५ रोिी प्रकालर्त झालेल्या
वत्ृ तपत्रातून यनिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववदयाथ्यांचे होणारे र्ीिणणक नुकसान लिात घेता र्ासनाने सिर र्ांे त

तातडीने लर्िकाींची यनयुक्ती करण्यासाठक कोणती कायशवाही केली आहे , नसल्यास ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१५) :(१) नाही, जिल्हा पररषि प्राथलमक र्ांा वंि ्ोली येथे
सदयजाथतीत मींिूर सींख्येनुसार ३ लर्िक कायशरत आहे त
(२) होय.

(३) र्ीिणणक कामासाठक अन्य र्ांे त वगश केलेल्या एका लर्िकास पव
श त जिल्हा पररषि
ू व
प्राथलमक र्ांा वंि ्ोली या र्ांे त वगश केले आहे .

लर्िक यनधाशरणानुसार ३ लर्िक मींिूर आहे त व ३ लर्िक कायशरत आहे त.
___________

मुरदोली-िोसमतोडी (ता.सािोली, जि.भांडारा) खमाटा बायपास
रात्याचे िाम तनधीअभावी रखडले असल्याबाबत

(१६)

९७५६ (०९-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय सावयकितनि

बाांधिाम (सावयकितनि उप्रमम वर्ळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साकोली तालुक्यातील (जि.भींडारा) मुरिोली-कोसमतोंडी खमा्ा बायपास राताचे काम
यनधीअभावी रखडले असल्याचे यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर बायपास रात्याचा आराखडा कोसमतोंडी गावाच्या बाहे रुन प्राताववत
करण्यात आला असन
ू याला सींबींचिधत ववभागाची मींिरू ीसध्
ु िा प्राप्त झाली आहे , तसेच या
रात्यासाठक र्ेतक-याींच्या िमीनीसुध्िा अचिधरामहीत करण्यात आल्या, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढंून आले व

तिनुसार प्रलींत्रबत असलेल्या खमा्ा बायपास रात्याचे कामासाठक येणाऱ्या अथशसींकल्पात
र्ासनाने यनधी मींिरू करण्यासाठक र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.
प्रश्नाचिधन रात्याचे काम महात्मा गाींधी राषरीय रामामीण रोिगार हमी योिनेंतगशत मींिूर

असून त्या कामाकररता रु. १०.१२ लि करीता प्रर्ासककय मींिूरी दिनाींक ०३.०५.२०११ नुसार
प्रिान करण्यात आलेली होती.

परीं त,ु सिर वंण मागाशची सींरेखा ही खािगी िलमनीतन
ू िात असल्यामं
ु े र्ेतक-याींनी

त्याींच्या िलमनी उपलब्ध करुन न दिल्यामुंे कामास सुरुवात झालेली नाही.
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(३) प्रश्नाींतकत बायपास रात्याचे भूसींपािन व बाींधकाम करण्याच्या कामास माचश, २०१५ च्या

अथशसींकल्पात मींिूरी प्राप्त झाली असन, यनधी, यनकष व प्राधान्य्रममाने काम हाती घेण्याचे
यनयोिन आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िुडेर्ाांव (ता.लाखाांदरु , जि.भांडारा) येथील इांदीरा आवास योिनेच्या करिुलाबाबत
(१७)

९७७१ (०७-०४-२०१५).

श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््यातील लाखाींिरु तालुक्यातील कुडेगाींव येथील वपसाराम नारायण बावनकुंे या

६४ वष य ्समास ्ींिीरा आवास योिनेच्या प्राप्त यनधीतील व्यािाच्या रकमेतून घरकुलाचा
लाभ िे ण्याचा यनणशय सन २००४ मध्ये घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, परीं तू सिर ्समाचे मं
ु िातािवि गहां झाल्याचे कारण पढ
ु े करुन सींबींचिधत
ववभागाकडून श्री.बावनकुंे याींचे नाव घरकुल यािीतून वगंयात आले होतेो़ , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, आि १० वषाशचा कालावधी लो्ूनही न्याय व लमंाल्यामं
ु े श्री.बावनकुंे

याींच्यावर उपासमारीची आलेली वें लिात घेता, र्ासनाने त्याींना घरकुल लमंण्यासींबध
ीं ी काही
ठोस कायशवाही केली आहे काय, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (३०-०६-२०१५) :(१) नाही.

(२) नाही. पींचायत सलमती, लाखाींिरु याींचक
े डून दि.२.६.२००४ रोिी ८ लाभाथ्यांचा प्राताव प्राप्त
झाला. सिर प्रातावामध्ये श्री.वपसाराम नारायण बावनकुंे याींचा समावेर् होता. काही मुदयाींची
पुतत
श ा करुन यािी र्ेर सािर करण्याच्या सच
ू ना दि.१७.६.२००४ च्या पत्रान्वये िे ण्यात आल्या.

तदनींतर दि.२३.८.२००४ च्या पत्रान्वये सािर करण्यात आलेल्या १० लाभाथ्यांच्या प्रातावापीकक
लाखाींिरू मधील २ लाभाथ्यांचा समावेर् असून त्यामध्ये श्री.वपसाराम नारायण बावनकुंे याींचा
समावेर् नाही. त्यामं
ु े त्याींचे िातिवि गहां होण्याचा प्रश्न उद्ावत नाही.

(३) सदयजाथतीत सन २००२ च्या मींिूर िाररद्रय रे षेखालील यािीतील बेघर/कच्चे घर
असलेल्या कु्ूींबाींना घरकुलाचा लाभ िे ण्यात येत आहे . सन २००२ च्या िाररद्रय रे षेखालील
यािीत श्री.बावनकुंे
र्ासनाच्या

मागशिर्शक

याींच्या नावाचा समावेर् नाही. ्ींदिरा आवास योिनेअत
ीं गशत केंद्र
तत्वानस
ु ार

ठरववण्यात

आलेले

यनकष

श्री.बावनकुंे याींना योिनेचा लाभ िे ता येणे र्क्य होण्यासारखे नाही.

पण
ू श

होत

नसल्यामं
ु े

___________
वपि सुरिा ववमा योिने म्ये आांबा, डाांशळब व िेळी या फळाांचा समावेश िरणेबाबत़
(१८)

९७७६

(अिोट) :

(०८-०४-२०१५).

श्री.हेयकवधयकन

सपिाळ

(बल
ु ढाणा),

श्री.प्रिाश

सन्माननीय िटेी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भारसािळे

वव.स. ४३ (12)
(१) वपक सुरिा योिनेमध्ये आींबा, डाींलंब व केंी या र्ंाींचा समावेर् नसल्याने कधी

आसमानी तर कधी सुलतानी सींक्ात अर्ी र्ंबाग धारक आचिथशक मितीपासुन वींचिचत
राहतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वपक सुरिा ववमा योिनेअींतगशत उपरोक्त र्ंाींचा समावेर् करणेबाबत र्ासन
ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(३) वपक सुरिा ववमा योिने अींतगशत आींबा, डांीींब, व केंी या र्ंाींचा समावेर् करणेबाबत
र्ासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (०४-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) सन २०११ पासून हवामानावर आधारीत

र्ंवपक ववमा योिना प्रायोचिगक तत्त्वावर आींबा, डालंींब, केंी या र्ंवपकासह ्तर पाच
र्ंवपकाींसाठक राज्यात राबववण्यात येत आहे . ज्या महसूल मींडंात अचिधसूचिचत र्ंवपकाींचे
िेत्र तकमान २० हे क््र तकीं वा त्यापेिा िाात आहे, अर्ा महसल
मींडंामध्ये उक्त
ू
र्ंवपकाींसाठक ही योिना राबववण्यात येत.े

___________
मुांबईतील सुरिा रिि अद्यापी िांत्राटी प्दतीने िामावर असल्याबाबत
(१९)

९७७८ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.मांर्लप्रभात लोढा (मलबार

दहल), श्री.मांर्ेश िुडाळिर (िुलायक) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) मुींबईतील िहर्तवािी हल्ल्यानींतर मींदिरे , महामागश, उड्डाणपुल, ओएनिीसी, िेएनपी्ी,

बँका ्त्यादिींच्या सींरिणासाठक राज्य र्ासनाने पुढाकार घेऊन ाथापन केलेल्या महाराषर राज्य

सुरिा मींडंामार्शत सन २०११ मध्ये भरती केलेले सुरिा रिक अदयापी कींत्रा्ी पध्ितीने
कामावर आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सरु िा रिकाींचा मदहना २० ते २१ हिार रुपये पगार म्हणन
ू सरु िा

मींडंाकडे िमा केला िातो मात्र त्याींना केवं ७ ते ९ हिार रुपये ्तकाच पगार दिला िातो,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) नाही, हे खरे नाही.
महामींडंास कोणत्याही ावरुपाचे र्ासककय अनुिान/आचिथशक मित प्राप्त होत नाही.

महामींडंातील सरु िा रिक ते सरु िा अचिधकारी या सींवगाशतील अचिधकारी कमशचाऱ्याींना

त्याींच्या पिानस
ु ार रु. १२ ते १७ हिार एवढे वेतन अिा करण्यात येते व त्याींच्या

प्रलर्िणापासून ते गणवेर्ापयंत आणण राज्य कामगार ववमा योिना, कमशचारी भववषय यनवाशह
यनधी, अपघात ववमा योिना, अजिशत रिा व रिा रोखणीकरण आणण तकरकों रिा या

वव.स. ४३ (13)
उदिष्ाींवर महामींडं प्रयतवष बराच खचश करते. हा खचश प्रत्येकक प्रयतमहा सरासरी रु.४५००/एवढा होतो. म्हणिेच महामींडं प्रत्येक सुरिा रिकाींमागे प्रयत माहे वेतनासह रु.१६-१७ हिार
एवढा खचश करते व िी रक्कम लर्ल्लक रहाते ती आकजामक खचश भागववणे व कायाशलयीन

खचश, अचिधकारी/कमशचारी वेतन या उदिष्ाींवर खचश करते आणण उवशररत रक्कम महामींडंाच्या
पायाभुत सुववधा व ववकासासाठक ठे वण्यात येत.े
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
भटक्या व ववमुक्त समािाचा शैिणणि आधथयकि, सामाजिि दिायक
उां चावण्यासाठी आश्रमशाळा ाथापन िरण्याबाबत

(२०)

९७९४ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांिय पोतनीस (िशलना) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील भ्क्या

सन्माननीय सामाजिि न्याय

व ववमक्
ु त समािाचा र्ीिणणक, आचिथशक

व सामाजिक ििाश

उीं चावण्यासाठक के.िी.ते पी.िी. पयंत लर्िण िे णारी आश्रमर्ांा सींपूणश महाराषरात ाथापन
करण्याबाबतचा प्राताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववचाराधीन प्रातावावर र्ासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

किनवट-माहूर- माांडवी (जि.नाांदेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील सुववधाांबाबत
(२१)

९८१९

(०७-०४-२०१५).

श्री.प्रदीप

नाईि

(किनवट),

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय सावयकितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) तकनव्, माहूर व माींडवी तालुक्यातील रामामीण रुणालयात ि-तकरण, एमआरआय, ्.
मलर्न्स बींि जाथतीत असन
ू तेथील गरीब रुणाींना वेंेवर वीदयककय उपचार लमंत नाहीत, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त रामामीण रुणालयात वीदयककय अचिधिक / अचिधकारी याींच्या ररक्त
पिाींमुंे अनेक रुण िगावले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त तालुक्यातील रामामीण रुणालयातील वीदयककय सोयी सुववधेकरीता
र्ासनाने कोणती व्यवाथा केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अदयापयंत कोणतीच व्यवाथा केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३ (14)
डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
उपजिल्हा रुणालय, गोकींु िा (तकनव्) व रामामीण रुणालय, माहूर, जि.नाींिेड येथील
ि-तकरण यींत्र चालू जाथतीत असून रुणाींना ि-तकरण सवु वधा उपलब्ध करुन िे ण्यात येत

आहे त. रामामीण रुणालय, माींडवी येथील नािरु
ु ात ि-तकरण यींत्र िरु
ु ात करुन घेण्याबाबत
कायशवाही सुरु आहे. र्ासनाच्या धोरणानुसार या रुणालयाींमध्ये एम.आर.आय. सुववधा उपलब्ध
नाही.

(२) हे खरे नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
पाचर्ाांव येथील आश्रमशाळे तील पारधी समािातील ववद्यार्थयायकने
चोरीच्या आरोपाला िांटाळून आत्महत्या िेल्याबाबत
(२२)

९८२५ (१०-०४-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )यक , श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िार्ल),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील पाचगाव (ता.करवीर) येथील र्ाहू माध्यलमक आश्रम र्ांे तील
नववीत लर्कत असलेला ववदयाथ कु.सुरि र्ामराप पोवार याने लर्िकाींकडून वारीं वार होणाऱ्या

चोरीच्या आरोपामं
ु े कीं्ांून दिनाींक ८ िानेवारी, २०१५ रोिी अींगावर रटकेल ओतून
आत्महत्या केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आत्महत्योला प्रवत्ृ त केल्याप्रकरणी सींाथा चालक व लर्िकाींना अ्क करावी
अर्ी सींतप्त मागणी मत
ृ ववदयाथ्यांच्या नातेवाईकाींनी पोललसाींनी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढंून आले व
चौकर्ीनुसार सींबींचिधत िोषीववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) अर्ींतः खरे आहे .

सींबींचिधत िोषी व सींाथेचे कायशवाहक याींचेवर पोलीस कारवाई ची ववनींती करण्यात
आली.
(३) पोलीस ववभागाकडून चौकर्ी चालू आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४३ (15)

अण्णाभास साठे महामांडळातील एनएसएफडीसीच्या तनधीत िरोडो रुपयाांचा
र्ैरव्यवहार, तनयमाांचे उल्लांकन िरुन िियक वाटप िेल्याबाबत
(२३)

९९०४ (०९-०४-२०१५).

श्री.सतु नल रासत (वव्रमोळी), श्री.र्णपत र्ायिवाड (िल्याण

पूव)यक , श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.प्रिाश फातपजंगिर (चें बूर) :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अण्णाभाऊ साठे महामींडंातील एनएसएर्डीसीच्या यनधीत करोडो रुपयाींचा गीरव्यवहार,
यनयमाींचे उल्लींघन करुन केलेले किश वा्प या प्रकरणी चौकर्ी करण्याचा यनणशय र्ासनाने
माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी केलेल्या चौकर्ीचे यनषकषश काय आहेत,
(३) असल्यास, चौकर्ीतील यनषकषाशनुसार सींबींचिधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) :(१) व (२) होय. हे खरे आहे .

सिर प्रकरणी महामींडंाची र्ासनामार्शत व सीआयडी मार्शत चौकर्ीचे कामकाि सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील अशासिीय महाववद्यालयीन शशििेत्तर िमयकचाऱयाांच्या सहाव्या वेतन आयोर्ातील
वेतन त्रुटी दरू िरून शशििेत्तर िमयकचाऱयाांना न्याय शमळवून दे ण्याबाबत
(२४)

९९४८ (०८-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौर्ुले (उमरर्ा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

अर्ासककय

महाववदयालयीन

लर्िकेतर

कमशचाऱ्याींच्या

सहाव्या

वेतन

आयोगातील वेतन त्रु्ी िरू करून लर्िकेत्तर कमशचाऱ्याींना न्याय लमंवून िे णेबाबत उमरगालोहारा येथील लोकप्रयतयनधी याींनी मा.मुख्यमींत्री याींना दिनाींक २३ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या
सुमारास लेखी पत्राव्िारे ववनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त यनवेिनाच्या अनुषींगाने र्ासनाने पुढे कोणती कायशवाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३ (16)
श्री. ववनोद तावडे (२१-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

राज्यातील

अर्ासककय

महाववदयालयीन

लर्िकेत्तर

कमशचाऱ्याींच्या

सहाव्या

वेतन

आयोगातील वेतन त्र्
ु ी िरू करण्याबाबतचा प्राताव र्ासन मान्यतेातव सािर केला असता

ववत्त ववभागाने दिलेल्या अलभप्रायाींच्या अनुषींगाने प्राताव मा. मख्
ु यमींत्री याींच्या अवलोकनाथश
सािर करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मुख्य िाययकिारी अधधिारी, जि.प.उामानाबाद याांच्या बेशशात व मनमानी िारभाराबाबत.
(२५) ९९६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौर्ुले (उमरर्ा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुख्य कायशकारी अचिधकारी, जि.प.उामानाबाि याींच्या बेलर्ात व मनमानी कारभारामुंे
जिल््यातील

ववववध

ववकासकामे

ठप्प

झाल्याबाबत

व

त्याींच्यावर

तातडीने

कारवाई

करण्याबाबत उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रयतयनधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना दिनाींक ३१
िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्या सम
ु ारास लेखी पत्रादवारे ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त यनवेिनाच्या अनुषग
ीं ाने सींबींचिधतादवारे कोणतीच कायशवाही झाली नाही, हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे कोणती,
(४) उक्त प्रकरणी र्ासन कोणती व केंव्हा कायशवाही करणार आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१५) :(१) होय. दिनाींक २७.१.२०१५ रोिीचे यनवेिन ई-्पालादवारे
या ववभागास प्राप्त झाले आहे .
(२),

(३)

व

(४)

प्रातुत

यनवेिनावर

ववभागीय

आयुक्त,

षरीं गाबाि

याींचेकडून

प्राप्त

अहवालानस
ु ार अचिधक कायशवाही करण्याची आवश्यकता नसल्याचा यनणशय र्ासनाने घेतला
आहे .

___________
राज्यातील औद्योधर्ि प्रशशिण सांाथाांना सांपण
ू यक अनुदान दे ण्याबाबत
(२६)

९९७० (०९-०४-२०१५).

श्री.योर्ेश

दटळे िर (हडपसर),

(खडिवासला) :
काय :(१)

राज्यातील

श्री.ज्ञानराि चौर्ल
ु े (उमरर्ा), श्री.वविय िाळे (शशवािीनर्र),
श्री.िर्दीश

मुळीि

(वडर्ाव शेरी), श्री.शभमराव तापिीर

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

षदयोचिगक

प्रलर्िण

सींाथामधून

प्रलर्िण

घेणाऱ्या

ववदयाथ्यांना

प्रलर्िणासाठक लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठक २०० रुपये प्रयत ववदयाथ अनुिान दिले िाण्याचा

र्ासन यनणशय असन
ू त्यापीकक केवं २५% ्तककच रक्कम सींबींचिधत सींाथाींना दिली िात असन
ू

वव.स. ४३ (17)
राज्यात ववनाअनुिान तत्वावर सुमारे ३० वषाशपासून ४१८ षदयोचिगक प्रलर्िण सींाथा सुरु
असून त्याींना र्ासनाकडून अनुिान लमंत नसल्याचे माहे र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ मध्ये वा त्या
िरम्यान यनिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच व्यवसाय प्रलर्िण पररयोिना सन २०१४ या र्ोध प्रबींधातील ववववध मागण्या मान्य
करुन षदयोचिगक प्रलर्िण सींाथेतील ववदयाथ्यांचे ववदयावेतन िरमहा वाढववणेबाबत उमरगालोहारा येथील लोकप्रयतयनधी याींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना दिनाींक २३ नोव्हें बर, २०१४ रोिी वा
त्या सम
ु ारास लेखी पत्रादवारे ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
असल्यास, साधारणत: केंव्हापयंत उक्त सींाथाींना सींपूणश अनुिान िे णे अपेक्षित आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१६-०७-२०१५) :(१) षदयोचिगक प्रलर्िण सींाथेत प्रलर्िण घेणाऱ्या
ववदयाथ्यांना उपलब्ध केलेल्या कच्च्या मालावरील खचाशची तरतूि ही सींाथेतील ववदयाथ्यांच्या

प्रवेर् िमतेच्या प्रमाणात दिली िाते. तसेच, खािगी/ ववना अनुिायनत ष. प्र. सींाथाींना
र्ासककय धोरणानस
ु ार अनुिान अनुज्ञेय नाही.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
वैरार् (जि.सोलापूर) पोलीस ठाण्यात पोलीस िमयकचारी याांची सांख्या वाढववण्याबाबत
(२७)

९९७४ (०६-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर म्य) :

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वीराग (जि.सोलापूर) पोलीस ठाण्याचे कायशिेत्र मोहों, माढा, उत्तर सोलापूर, परीं डा,

तूंिापूर तालुक्याच्या हिीपयंत ववातारलेले असल्याने या भागातील ७४ गावाींची कायिा व
सुव्यवाथा

राखण्याच्या

दृष्ीने

यनयींत्रण

ठे वणा-या पोलीस

ठाण्यात

केवं

२९

पोलीस

कमशचाऱ्याींवरच कायशभार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान यनिर्शनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर पररसरात गन्
ु हे गारी वाढत असल्याने वीराग पोलीस ठाण्यात पोलीस
कमशचारी याींची सींख्या वाढववण्याबाबत वारीं वार मागणी करुनही प्रर्ासनाने अदयापपयंत
कोणतीच कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, गुन्हे गारी रोखण्याबाबत व पिे भरती करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) वीराग पोलीस ठाण्यामध्ये एकूण ३ पोलीस अचिधकारी
व ३१ पोलीस कमशचारी असे एकूण ३४ अचिधकारी व कमशचारी कायशरत आहे .

वव.स. ४३ (18)
(२) सन २०१०, २०१२ व २०१३ मधील िाखल गुन्हे पाहता सन २०१४ मध्ये महत्वाचे भाग ५
च्या गुन््यात घ् झाली आहे .

बार् तालक्
ु यातील वीराग पोलीस ठाणे हिीतील ७६ गावामधील २३ गावे, बार् र्हर

पोलीस ठाणे हिीतील ५ गावे व पाींगरी पोलीस ठाणे हिीतील २९ गावे अर्ी एकूण ५७ गावे
समाववष्े करुन बार् तालुका पोलीस ठाणे यनमाशण करणेबाबत र्ा.यन.्रम. अेपीओ ३१११/प्र.्रम.
१०७ (अ)/पब
ु ां-२/पोल-३, दि. ४.३.२०१४ अन्वये मींिूरी दिली असून बार् पोलीस ठाणेकरीता ६५
पिे नव्याने मींिूर केलेली आहे त.

(३) सोलापरू रामामीण जिल््यात सन २०११ मध्ये ४४१, सन २०१३ मध्ये ८१ व सन २०१४
मध्ये २४० पोलीस कमशचारी याींची भरती केलेली आहे . सध्या सन २०१४ मध्ये भरती झालेल्या
कमशचाऱ्याींचे प्रलर्िण चालू असन
ू त्याींना िरुरी प्रमाणे पोलीस ठाणे यनहाय वा्प करण्याची

कायशवाही पोलीस अचिधिक, सोलापूर रामा. करीत आहे . तसेच गुन्हेगारी रोखण्यासाठक योय ती
प्रयतबींधात्मक कारवाई करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
धरणर्ाांव नर्रपाशलिेने (जि.िळर्ाांव) र्ेल्या तीन वेायकपूव
शासनाच्या सि
ु ल व तनमयकल अशभयाांतर्यकत

(२८)

१००१० (०६-०४-२०१५).

श्री.र्ुलाबराव पाटील (िळर्ाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण ावच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धरणगाींव नगरपाललकेने (जि.िंगाींव) गेल्या तीन वषाशपूव र्ासनाच्या सि
ु ल व यनमशल
अलभयाींतगशत ४ को्ी १९ लाख रुपयाींचा प्राताव र्ासनाकडे सािर केला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिर प्राताव र्ासनाकडे प्रलींत्रबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्राताव र्ासनाकडे प्रलींत्रबत असल्याची कारणे काय आहे त,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) धरणगाव नगर पररषि पाणी पुरवठा योिनेचा रु. ४१९.७३ लि तकीं मतीचा भाींडवली
कामाींचा प्राताव र्ासनास प्राप्त झाला होता. धरणगाव नगर पररषिे च्या रु. ७३.२९ लि

तकीं मतीच्या सुधारणा कामाींना दि. १७.४.२०१३ च्या र्ासन यनणशयान्वये प्रर्ासककय मान्यता
िे ण्यात आलेली आहे . महाराषर सुिल व यनमशल अलभयानाच्या धोरणानुसार पाणी पुरवठा
योिनेतील सध
ु ारणा कामे प्रथम पण
ू श केल्यानींतर त्याआधारे तयार होणा-या प्रकल्प प्रातावाच्या
आधारे भाींडवली कामाींचा प्राताव ववचारात घेण्याचे र्ासनाचे धोरण आहे . त्यामं
ु े धरणगाव

नगर पररषिे च्या रु. ४१९.७३ लि तकीं मतीच्या भाींडवली कामाींच्या प्रातावास मान्यता िे ण्यात
आलेली नाही. महाराषर सुिल व यनमशल अलभयानास दि. ३१ माचश, २०१५ पयंत मुितवाढ

वव.स. ४३ (19)
िे ण्याचा व त्यानींतर सिर अलभयानाींतगशत नवीन कामाींना मींिूरी न िे ण्याचा यनणशय, र्ासन
यनणशय, दिनाींक २३ िानेवारी, २०१४ अन्वये घेण्यात आला आहे . त्यामुंे धरणगाव नगर

पररषिे ची प्राताववत योिना महाराषर सव
ु णश ियींती नगरोत्थान महालभयानाींतगशत घेण्याचे
प्राताववत आहे .

___________
िामनेर व एरां डोल (जि.िळर्ाांव) तालुक्यातील वाळूची वाहतूि िरणा-या वाळू माकफयाांववरु्द
महसल
ू ववभार्ाच्या अधधिा-याांनी िेलेली िारवाई

(२९)

१००१२ (०४-०४-२०१५).

श्री.र्ुलाबराव पाटील (िळर्ाव ग्रामीण) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िामनेर व एरीं डोल (जि.िंगाींव) तालुक्यातील वांू-गौण खयनिाच्या ठे काींचा लललाव

होण्यापूव डडसेंबर, २०१४ मध्ये चोरवया मागाशने वांूची वाहतक
ू करणा-या वांू मातर्याींववरुध्ि
महसूल ववभागाच्या अचिधका-याींनी कारवाई केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कारवाईत तकती िीं ड वसुल केला आहे ,

(३) असल्यास, बेकायिे र्ीरररत्या वांू वाहतक
करणा-याववरुध्ि कोणती कारवाई करण्यात
ू
आली वा करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१८-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) होय. िामनेर व एरीं डोल तालुक्यात
डडसेंबर, २०१४ मध्ये गौण खयनिाच्या अवीध वाहतक
ु प्रकरणी १४ वाहनधारकाींववरुध्ि िीं डात्मक
कारवाई करुन, एकूण रुपये ३,९४,६००/- एवढा िीं ड वसुल करण्यात आला आहे .
___________
खानापरू (ता.दे र्लरू , जि.नाांदेड) येथील प्राथशमि आरोग्य िेंद्राच्या इमारतीबाबत.
(३०)

१००६५ (०७-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाे साबणे (दे र्लरू ) :

सन्माननीय सावयकितनि

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

(१) खानापूर (ता.िे गलूर, जि. नाींिेड) येथे मींिूर असलेल्या प्राथलमक आरोय केंद्र सुरुवात
करण्यासाठक रामामपींचायतीने तीन एकर एवढी िागा उपलब्ध करुन दिली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सिरचे प्राथलमक आरोय केंद्र कायाशजन्वत करण्याच्या दृष्ीने र्ासनाने काय
कायशवाही केली आहे वा करणार आहे ,
(३) सिरचे प्राथलमक आरोय केंद्र कायाशजन्वत करण्यात होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?

वव.स. ४३ (20)
डॉ. दीपि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
सिर प्राथलमक आरोय केंद्र र्ासन यनणशय दि.१७.०१.२०१३ अन्वये मींिुर झाले आहे. या

प्राथलमक आरोय केंद्रासाठक रामामपींचायत खानापरू याींनी उपलब्ध असलेली गायरानाची िागा
जिल्हा पररषिे च्या नावे करण्याबाबत ठराव करुन तो तहलसलिार िे गलूर याींच्याकडे सािर केला

आहे . सिर िागा अदयाप उपलब्ध करुन िे ण्यात आलेली नसल्याने अदयाप कायशवाही सुरु
झालेली नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सावयकितनि बाांधिाम ववभार् (जि.नाांदेड) भोिर अांतर्यकत
जि.जि.िारक्शन िडून बनावट िामे झाल्याबाबत
(३१)

१००६७ (१०-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाे साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय सावयकितनि

बाांधिाम (सावयकितनि उप्रमम वर्ळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींिेड जिल्हयातील सावशियनक बाींधकाम ववभाग भोकर व सावशियनक बाींधकाम ववभाग,
नाींिेड या ववभागाींतगशत सन २०१०-११, २०११-१२, २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ या वषाशमध्ये
जि.जि.कन्ारक्र्न, करखेली ता.धमाशबाि या कन्ारक्र्न कडून रात्याची कामे बनाव्
िाखववणे, यनकृष् ििाशची कामे करणे व िाणीवपव
श कामे प्रलींत्रबत ठे वणे या कारणाींमं
ू क
ु े सिर
कन्ारक्र्नवर िीं डात्मक कारवाई करून परवाना रि करण्याची कायशवाही र्ासनाने केली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कारवाईचे ावरूप काय आहे,
(३) असल्यास अदयापी कारवाई झाली नसल्यास सिर कन्ारक्र्नकडून झालेल्या व करण्यात
येत असलेल्या कामात गीरव्यवहार झाल्याचे तकीं वा कामे प्रलींत्रबत ठे वण्याचा प्रकार येतो, हे ही
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढंून आले व
तिनुसार िोषीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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िांु डलवाडी-शेळर्ाव-चन्नापूर व पाटोदा-माष्ट्टी (ता.बबलोली, जि.नाांदेड)
या उपसा िलशसांचन योिनाबाबत

(३२)

१००७९ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुभाे साबणे (दे र्लूर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींिेड जिल््यातील कींु डलवाडी-र्ेंगाींव-चन्नापरू व पा्ोिा-माष्ी (ता.त्रबलोली, जि.नाींिेड)
या उपसा िललसींचन योिना मींिूर करण्याची मागणी लोकप्रयतयनधीनी दि.१३/१०/२०१५ रोिी
वा त्यासुमारास मा.िलसींपिा मींत्री याींच्याकडे केली आहे ,

(२) असल्यास, सिर उपसा िललसींचन योिना मींिूर करण्याचा दृष्ीने र्ासनाने काय
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) उक्त प्रकरणी अदयापी कसलीच कायशवाही झाली नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. धर्रीे महािन (०४-०७-२०१५) :(१) अींर्त: खरे आहे . ववषयाींतकत मागणीबाबत दिनाींक
१३.०१.२०१५ रोिीचे यनवेिन प्राप्त आहे .
(२) सिर योिना िलसींपिा खात्याच्या मालककच्या नाहीत. तसेच ही योिना कींु डलवाडी ववववध

सहकारी सींाथा व र्ींकर सहकारी कारखाना याींनी सींयक्
ु तपणे अींर्त: पण
ु श केलेल्या असल्याने,
योिनाींची उवशररत कामे सुध्िा त्याींचे मार्शतच पुणश होणे अपेक्षित आहे .
(३) िलसींपिा ववभागामार्शत कायशवाही अपेक्षित नाही.

___________
िोल्हापूर जिल््यातील आिरा हे तालुक्याचे दठिाण असन
ू या दठिाणी
अद्ययावत एस.टी. ाटँ ड उभारावे अशी मार्णी िेल्याबाबत

(३३)

१००९६ (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानर्री) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जिल््यातील आिरा हे तालुक्याचे दठकाण असन
ू या दठकाणी अदययावत
एस.्ी. ा्ँ ड उभारावे अर्ी मागणी त्या तालुक्यातील नागररकाींकडून वेंोवेंी होत आली आहे,
हे खरे काय,

(२) आिरा तालुक्यासाठक महत्त्वपूणश अर्ा आिरा एस.्ी. ा्ँ ण्ड बाींधकामासाठक र्ासन
तातडीने यनधी उपलब्ध करुन िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ददवािर रावते (२६-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) आिरा गावच्या मध्यवत दठकाणी सन १९७० साली िागा सींपािीत करुन ४ प्ल्र्टमश,
चौकर्ी कि, पासशल रुम व कॅन््ीन यासह ८४’x२०’ आकाराचे बसाथानक १९७२ साली
बाींधण्यात आले आहे . तसेच आिरा आगार हे सन १९९१ मध्ये ८+१ गांयाींचे बाींधण्यात आले
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आहे . सध्या आिरा आगाराची ४५ यनयते असून आिरा बसाथानकावरुन १७१ िाणाऱ्या व
येणाऱ्या र्ेऱ्या चालनात आहे त.

आिरा येथे सध्याच्या बसाथानक िागेमध्ये नव्याने सवश सख
ु सोयीनस
ु ार बसाथानक

प्राताववत असून यामध्ये प्रवार्ी र्ला्, वाहतूक यनयींत्रक कि, आरिण कि, मदहला

ववश्राींतीगह
ृ कि, बसाथानक वाहनतंाचे डाींबरीकरण या कामाचा अींतभाशव असून यनधी
उपलब्धेनुसार हे काम करण्याबाबत रा.प.महामींडं प्रयत्नर्ील आहे.
(३) प्रश्न उिभवत नाही.

___________

पैसेवारीची प्दती नव्याने ठरववण्यासाठी शासन सशमती ाथापन िरणार असल्याबाबत
(३४)

१०१३३ (०७-०४-२०१५).

श्री.राधािटष्ट्ण ववखे-पाटील (शशड ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल

(१) राज्यात िषु कांी पररजाथती असूनही पीसेवारीमं
ु े र्ेतक-याींना मित लमंालेली नसल्याचे
र्ेतक-याींच्या मोयाया प्रमाणात त्रमारी आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पीसेवारी ठरववण्याची पध्ित त्रब्र्ीर्कालीन आहे त्यामुंे र्ेतक-याींना मित
लमंत नसल्याने सवशसमावेर्क पध्ित ठरववण्यासाठक कृषी आयुक्ताींच्या अध्यितेखाली सलमती

नेमण्याचे र्ासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान
यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, र्ासनाच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रश्नाबाबत यनणशय घेऊन अींमलबिावणी
करण्यात आली काय,
(४) असल्यास, अींमलबिावणीचा तपर्ील काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०६-२०१५) :(१) नाही.

(२), (३) व (४) र्ासन यनणशय दि. ०६ एवप्रल, २०१३ अन्वये प्रचललत पीसेवारी पध्ितीचा
पुनववशचार करण्यासाठक ववभागीय आयुक्त, पुणे याींच्या अध्यितेखाली सलमती ाथापन
करण्यात आली आहे . सलमतीचा अहवाल अींतीम ्प्प्यात आहे . सिर अहवाल प्राप्त
झाल्यानींतर यर्ोचिचत यनणशय घेण्यात ये्शल.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील प्रमख
ु शहरात नस आसनी ववमानसेवा सुरु िरण्याबाबत
(३५)

१०१६२ (०७-०४-२०१५).

श्री.राधािटष्ट्ण ववखे-पाटील (शशड ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) राज्यातील प्रमख
ु र्हरे नालर्क, िंगाव, कोल्हापूर, नागपूर, षरीं गाबाि येथे नऊ आसनी
ववमानाींची र्ेडयुल्ड सेवा सुरु करण्याचे र्ासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्यािरम्यान यनिर्शनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त ववचाराधीन असलेल्या प्रश्नाबाबत राज्य र्ासनाने कोणता यनणशय घेतला
वा घेण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१५-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) राज्यातील प्रमुख र्हरे हवाई मागजेद
िोडण्यासाठक कमी आसन िमतेच्या यनयलमत हवाई सेवा सरु
ु करण्याचा राज्य र्ासनाचा

मानस असून त्या अनुषींगाने ववववध ववमान कींपन्या तसेच मुींबई ्ीं्रनॅर्नल एअरपो्श लल.
सोबत प्राथलमक ातरावर चचाश सरु
ु आहे .

___________

पाटण (जि.सातारा) तालक्
ु यातील ढे बेवाडी येथे पाणलोट वविास योिनेंतर्यकत
िल्ाटर ्रम. ६५,६६ व ६७ या तीन प्रिल्पाांम्ये झालेला र्ैरव्यवहार

(३६)

१०१८६ (०७-०४-२०१५).

श्री.शांभरु ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण (जि. सातारा) तालक्
ु यातील केंद्र र्ासनाच्या एकाजत्मक पाणलो् ववकास योिनेंतगशत

ढे बेवाडी ववभागात कल्ा्र ्रम. ६५, ६६ व ६७ हे तीन प्रकल्प तीन वषाशपुव मींिुर करण्यात
आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास, उक्त

पाणलो्

ववकासाची

कामे

सुरु

होण्यापुव च

ावयींसेवी

सींाथेच्या

सींगनमताने पाणलो् प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या व प्रवेर् कामात येथील तालक
ु ा कृषी
अचिधकारी व मींडल कृषी अचिधकारी याींनी को्यवधी रुपयाींचा गीरव्यवहार केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, तालुका कृषी अचिधकारी व मींडल कृषी अचिधकारी याींनी पाणलो् प्रकल्प अहवाल
तयार होण्यापुव लाखो रुपयाींची रक्कम रोखीने ावयींसेवी सींाथेला अिा केली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, र्ासनाने यासींिभाशत चौकर्ी केली आहे काय,
(५) नसल्यास, चौकर्ी न करण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) सिरील प्रकरणी चौकर्ी अींती ववत्तीय अयनयलमतता आढंून आली असन
ू सींबींचिधत
िबाबिार अचिधकाऱ्याववरुध्ि लर्ातभींगाची कारवाई करण्याच्या तसेच ावयींसेवी सींाथेकडील

रक्कम व्यािासह वसल
ू करण्याच्या व सींाथेचे नाव कांया यािीत ्ाकण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात
आल्या आहे त.

(३) सींाथेस रक्कम धनािे र्ादवारे अिा करण्यात आला असून सींाथेकडून रक्कम व्यािासह
वसल
ू करण्याच्या सच
ू ना िे ण्यात आल्या आहे त.

(४) ववभागीय कृषी सह सींचालक, कोल्हापूर याींच्यामार्शत चौकर्ी करण्यात आली आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. ४३ (24)
िटष्ट्णा खोरे वविास महामांडळाअांतर्यकत मदहांद म्यम धरण

प्रिल्पाच्या शभांतीला मोयाया प्रमाणात र्ळती लार्ल्याबाबत
(३७)

१०२०८ (०८-०४-२०१५).

श्री.शांभुराि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कृषणा खोरे ववकास महामींडंाअींतगशत सातारा जिल््यातील पा्ण तालुक्यात मदहींि

गावािवंील वाींग निीवर सुमारे १५ वषाशपूव मदहींि मध्यम धरण प्रकल्पाचे काम करण्यात
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या मध्यम धरण प्रकल्पाच्या साींडव्याच्या बािल
ू ा मोयाया प्रमाणात पडझड
झाल्याने साींडव्याच्या लभींतीची गंती लागली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, साींडव्याच्या लभींतीची पडझड होऊन गंती लागली असल्याचे यनिर्शनास
येऊनही सींबींचिधत ववभागाने त्याच्या िरु
ु ातीचे काम हाती न घेतल्याने धरणाला धोका यनमाशण
झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत राज्य र्ासनाने कोणता यनणशय घेतला आहे ,
(५) नसल्यास, यनणशय न घेण्याची सवशसाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. धर्रीे महािन (०१-०७-२०१५) :(१) होय, मदहींि ल.पा.तलावाचे काम करण्यात आले आहे .
(२) होय.
(३) धरणास धोका नाही, परीं तु साींडवा लभींतीतन
ू मोयाया प्रमाणात गंती असल्याने साींडवा
धोकािायक जाथतीमध्ये आहे .

(४) धरणाचे साींडवा लभींतीचे ववर्ेष िरु
ु ातीचे काम ावतींत्रपणे प्रर्ासककय मान्यता घेऊन व
यनधीच्या उपलब्धतेनुसार हाती घेण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
पाटण ववधानसभा मतदारसांकात पवनसिायक िांपन्यािडून ग्रामपांचायतीना शमळणा-या ठोि अांश
अनुदानाम्ये सरपांच व ग्रामसेविाने सरासरी ५२ लि रुपयाांचा र्ैरव्यवहार िेल्याबाबत

(३८)

१०२१३ (०८-०४-२०१५).

श्री.शांभरु ाि दे साई (पाटण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्ण ववधानसभा मतिारसींघामध्ये मौिे भाींब,े कुर्ी व सावरघर या गावाींना त्याींच्या
हिीत असणा-या पवनचक्कक प्रकल्पाींकडून गावाींच्या ववकासाकरीता ठोक अींर् अनुिान दिले
िात असन
ू या अनुिानाच्या रक्कमेत भाींबे रामामपींचायतीचे सरपींच व सींबींचिधत रामामसेवक याींनी
सींगनमताने सन २०१०-११ मध्ये सम
ु ारे ५२ लि रुपयाींचा गीरव्यवहार केला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, यासींिभाशत र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

वव.स. ४३ (25)
(३) असल्यास, रामामपींचायतीींना त्याच्या ववकासकामाींकरीता लमंणा-या यनधीमधून अनुिानाचा

सींगनमताने गीरव्यवहार करणारे सींबींचिधत गावचे सरपींच व तत्कालीन रामामसेवक याींच्यावर
र्ासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, अर्ा प्रकारचे गीरव्यवहार करुन डोंगरी भागातील अलर्िीत रामामाथाीं ची
र्सवणूक करणा-या सरपींच व सींबींचिधत रामामसेवक याींच्यावर र्ासनाने कोणती कारवाई करणार
आहे व त्याचे थोडक्यात ावरुप काय,

(५) अदयाप याबाबत र्ासनाने यनणशय घेतला नसल्यास यनणशय न घेण्याची सवशसाधारण कारणे
काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

पा्ण ववधानसभा मतिारसींघामध्ये मौिे भाींबे, कुर्ी व सावरघर या गावाींना त्याींच्या

हिीत असणा-या पवनचक्कक प्रकल्पाींकडून गावाींच्या ववकासाकररता ठोक अींर्िानाची रक्कम

लमंते. सन २००९-१० अखेर भाींब,े कुर्ी व सावरघर तालुका पा्ण या रामामपींचायतीींना
अनु्रममे ठोक अींर् अनुिानाची रक्कम रुपये ९,९२,४७४/-, रुपये ३,७०,४६०/-, व रुपये
११,२७,०६६/- असे एकूण रुपये २४,९०,०००/- अनुिान प्राप्त झाले आहे .

सिर रामामपींचायतीचे सन २०१०-११ मध्ये सन २००७-०८ ते २००९-१० या कालावधीचे

लेखा पररिण झाले असून रामामपींचायत भाींबच
े े लेखा पररिण अहवालामध्ये यनरयनरांया
बाबीमध्ये आिेपाचिधन रक्कम रु.२१,०२,५१५/- रामामपींचायत कुर्ीचे लेखा पररिण अहवालामध्ये

यनरयनराळ्या बाबीमध्ये आिेपाचिधन रक्कम रुपये १९,७७,३११/- व रामामपींचायत सावरघरचे लेखा
पररिण अहवालामध्ये

यनरयनराळ्या बाबीमध्ये आिेपचिधन रक्कम रुपये १४,६४,९८४/- अर्ी

एकूण रुपये ५२,४४,८१०/- आिेपाणणन ठे वण्यात आली आहे .

(२) होय. ग्ववकास अचिधकारी, पींचायत सलमती, पा्ण याींचेमार्शत चौकर्ी करण्यात आली
आहे .
(३) श्री. एस. एस. नांे सींबींचिधत तत्कालीन रामामसेवक याींचे ववरुध्ि यनलींबनाची कारवाई
करण्यात येवन
ू त्याींचे ववरुध्ि र्ौििारी गन्
ु हा िाखल केला आहे. प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे.

तसेच सहाय्यक आयुक्त (चौकर्ी) पररषि सेवक पुणे ववभाग, पुणे याींचे मार्शत

ववभागीय चौकर्ी सुरु केली आहे. वरील तीनही रामामपींचायतीच्या तत्कालीन सरपींचाींना नो्ीस
िे वून प्रातुत प्रकरणी महाराषर रामामपींचायत अचिधयनयम १९५८ चे कलम ३९ (२) नुसार कारवाई

का करण्यात येवू नये तसेच त्याींचेवर र्ौििारी गन्
ु हा का िाखल करु नये याबाबतचा लेखी

खुलासा सािर करण्याबाबत नो्ीस िे ण्यात आलेली आहे. त्याींचा खुलासा प्राप्त होताच आरोप
लसध्ितेनुसार पुढील कारवाई यनयमानुसार करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३ (26)
अमरावती महानर्रपाशलिा िेत्रातील िामाांची र्ुणवत्ता पडताळणी िरणेबाबत
(३९)

१०२८५ (०६-०४-२०१५).

डॉ.सुतनल दे शमख
(अमरावती), डॉ.पांिि भोयर (वधायक) :
ु

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

अमरावती महानगरपाललका िेत्रातील १० कामाींची गुणवत्ता पडतांणी करुन िे ण्याबाबत

आयक्
ु त महानगरपाललका अमरावती याींना ाथायनक नागररकाींनी केलेल्या त्रमारीच्या अनष
ु ींगाने

दिनाींक ०७. िानेवारी, २०१५ चे पत्रान्वये अचिधिक, ििता व गुण यनयींत्रण मींडं, अमरावती
याींना कंववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू मागणी नस
ु ार या कामाींच्या गुणवत्ता पडतांणीचे काम सुरु करण्यात
आले आहे काय,
(३) असल्यास, या गण
ु वत्ता पडतांणीत काय आढंून आले आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) व (४) अचिधिक अलभयींता, ििता व गण
ु यनयींत्रण मींडं अमरावती याींच्याकडून एकूण १०
कामाींपक
ी क ५ डाींबरीकरणाचे कामाची गुणवत्ता तपासणी अहवाल अमरावती महानगरपाललकेस
दिनाींक १७.३.२०१५ रोिी प्राप्त झाले आहेत.

एकूण १० कामाींपक
ी क ५ डाींबरीकरणाच्या कामाची गुणवत्ता पडतांणी झाली असून

त्यामध्ये पढ
ु ील प्रमाणे काहीसे एकसारखे यनषकषश आढंून आलेले आहे त.

अ) बी.बी.एम.करीता मानकाींपेिा मोठया आकाराची खडी वापरली आढंून आले आहे .

आहे .

ब) डाींबरीकरणाचे थराची िाडी अींिािपत्रककय तरतूिीपेिा कमी असल्याचे आढंून आले

क) काही कामात रात्याचे काही भागात डाींबराचे प्रमाण ववयनिजेद पेिा कमी असल्याचे

आढंून आले आहे .

ड) सियजाथतीत करारनाम्यानुसार कामाची मुित सींपलेली असूनही काम पूणश झाले

असल्याचे आढंून आले आहे.
ीं
३ ्रमटकक्
रात्याींबाबतच्या अहवाल महानगरपाललकेस अियाप प्राप्त झालेला नाही.

एका रात्याच्या कामाबाबत िागेच्या वािामं
ु े अथशव् जाथतीत बेड ्रमा्रमक्ीकरण

(Bed Concreting) झाले आहे .

तर १ काम महानगरपाललकेमार्शत झालेले नसल्याचे कामाची गुणवत्ता पडतांणी

झालेली नाही.

___________

वव.स. ४३ (27)
महाराष्ट्रात दठबि शसांचनासाठी सन २०१३-२०१४ या वेायकसाठी ५० टक्िे अनुदान दे ण्याचे
(४०)

िाहीर िरून अद्याप सदर अनुदान दे ण्यात न आल्याबाबत

१०३२७ (०७-०४-२०१५).

श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िटेी मांत्री पुढील

(१) महाराषरात दठबक लसींचनासाठक सन २०१३-२०१४ या वषाशसाठक ५० ्क्के अनुिान िे ण्याचे
िाहीर करून अदयाप सिर अनुिान िे ण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, तसेच सोलापूर जिल्हयाचे सन २०१३-२०१४ चे थककत अनुिान तसेच सन

२०१४-१५ चे थककत अनुिान तसेच सन २०१४-२०१५ चे दठीं बक लसींचनाचे अनुिान तातडीने
िे ण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१५) :(१) व (२) केंद्र र्ासनाकडून सन २०१३-१४ वा वषाशसाठक

प्राप्त झालेल्या यनधी सन २०१२-१३ मधील प्रलींत्रबत प्रकरणे यनकाली काढण्यासाठक वापरण्यात
आल्याने सन २०१३-१४ साठक यनधी उपलब्ध होऊ र्कला नाही. त्यामुंे सन २०१३-१४ मध्ये
सक्ष्
ु म लसींचनाचे प्राताव जावकारण्यात आले नाहीत. तथावप,

सन २०१३-१४ मध्ये ज्या

र्ेतकऱ्याींनी सुक्ष्म लसींचन सींच बसववले त्याींचे प्राताव जावकारुन त्याींना अनुिान िे ण्याचा

यनणशय र्ासनाने घेतला आहे . त्यानुसार र्ेतक-याींकडून प्राताव जावकारण्याची कायशवाही सुरु
आहे . सिर र्ेतक-याींना वा्पासाठक लवकरात लवकर अनुिान उपलब्ध होईल.

(३) सोलापरू जिल््यातील र्ेतकऱ्याींचे सन २०१३-१४ चे प्राताव जावकारण्याची कायशवाही सरु
ु
आहे . सिर र्ेतक-याींना लवकरात लवकर अनुिान वा्प हो्शल.

सन २०१४-१५ मधील अनुिान र्ेतक-याींच्या खात्यावींर आर.्ी.िी.एस.व्िारे िमा

करण्याची कायशवाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
(४१)

राज्यात शेती महामांडळाने सन २००८ पासून पीि योिना बांद िेल्याबाबत

१०३३१ (०८-०४-२०१५).

श्री.बबनराव शशांदे (माढा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) राज्यात र्ेती महामींडंाने सन २००८ सालापासून पीक योिना बींि केल्याने मांलर्रस

तालक्
ु यातील, श्रीपूर, सिालर्वनगर व लर्वपरु ी आदि ऊस मंयाींतगशत काम करणारे अनेक
र्ेतमिूर होऊन ाथलाींतरीत करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्शत चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढंून आले व तिनस
ु ार र्ेतकरी ाथलाींतरीत होऊ नयेत
म्हणन
ू र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३ (28)
श्री. एिनाथराव खडसे (१७-०७-२०१५) :(१) असे यनिर्शनास आले नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शमरा भाईंदर (जि.ठाणे) शहराला वाढत्या लोिसांख्येच्या
तुलनेम्ये अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याबाबत
(४२)

१०३३४ (०८-०४-२०१५).

श्री.नरें द्र मेहता (शमरा भाईंदर), श्री.अशमत झनि (ररसोड),

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.अालम शेख (मालाड पजश्चम),
प्रा.वेायक र्ायिवाड (धारावी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) लमरा भाईंिर (जि.ठाणे) र्हराला वाढत्या लोकसींख्येच्या तुलनेमध्ये अपुरा पाणी पुरवठा
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्हराची सध्याची असलेली लोकसींख्या त्यास र्ासककय यनकषानुसार तकती
पुरवठा आवश्यक आहे, प्रत्यिात र्हराला तकती पाणी पुरवठा होत आहे ,

(३) असल्यास, र्हराच्या वाढत्या लोकसींख्येच्या आवश्यक असलेला वाढीव पाणी परु वठा
उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) लमरा-भाईंिर र्हरास र्ासककय यनकषानुसार १७२ ि.ल.ली. प्रयतदिन पाणी आवश्यक आहे .
परीं तु र्हरात प्रत्यिात १३६ ि.ल.ली. पाणी पुरवठा होतो.

(३) लमरा-भाईंिर र्हराची वाढती लोकसींख्या ववचारात घेऊन महाराषर षदयोचिगक ववकास
महामींडंाने महानगरपाललकेसे ७५ ि.ल.ली. प्रयतदिन पाणी मींिूर केले आहे . या प्रकल्पाकरीता
महाराषर सुवणश ियींती नगरोत्थान महाअलभयान अींतगशत यनधीचा पदहला हप्ता रु. ८३.७२ को्ी
र्ासनाने उपलब्ध करुन दिलेला असून महानगरपाललकेमार्शत सिर कामाची यनवविा प्रत्रमया
सुरु आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
मीरा-भाईंदर (जि.ठाणे) शहरातील पोलीस ाटे शनचा दिायक
अिूनही ग्रामीण ावरुपाचा असल्याबाबत
(४३)

१०३४६ (०६-०४-२०१५).

श्री.नरें द्र मेहता (शमरा भाईंदर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मीरा-भाईंिर (जि.ठाणे) र्हरातील पोलीस ा्े र्नचा ििाश अिन
ू ही रामामीण ावरुपाचा आहे ,
हे खरे आहे काय,

वव.स. ४३ (29)
(२) असल्यास, सिरहू र्हरात अिूनही आयुक्त ििाशचा अचिधकारी उपलब्ध नाही, हे ही खरे
आहे काय
(३) असल्यास, सिरहू र्हराची लोकसींख्या ववचारात घेता पोलीस ा्े र्नला र्हरी ििाश िे ऊन
आयुक्ताींची यनयुक्ती करण्याबाबत र्ासन ववचार करणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) होय. उपववभागीय पोलीस अचिधकारी लमरारोड ववभाग
व त्याींचे कायशिेत्रातील भाईंिर, कालर्मीरा, लमरारोड, नवघर, उत्तन अर्ी पोलीस ठाणे कायशरत
असून नवयनलमशत नयानगर पोलीस ठाणे पोलीस अचिधिक, ठाणे रामामीण जिल््याच्या
कायशिेत्रात येते.

(२), (३) व (४) महसूल ववभागाच्या दि. १७ िुन, २०१४ च्या अचिधसूचनेनुसार ठाणे जिल््याचे
ववभािन होऊन नववन पालघर जिल्हा अजातत्वात आला आहे . भौगोललक पररजाथती व

लोकसींख्या ववचारात घेता सदय:जाथतीमध्ये आयुक्ताींची यनयुक्ती करणे र्ासनाच्या ववचाराचिधन
नाही.

___________
मीरा-भाईंदर (जि.ठाणे) शहरात पोलीस ाटे शनची सांख्या अत्यांत िमी असल्याबाबत
(४४)

१०३४७ (०६-०४-२०१५).

श्री.नरें द्र मेहता (शमरा भाईंदर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मीरा-भाईंिर (जि.ठाणे) र्हराची लोकसींख्या पाहता सुरक्षिततेच्या दृष्ीने पोलीस ा्े र्नची
सींख्या अत्यींत कमी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) र्ासनाच्या यनयमानस
ु ार लोकाींच्या सुरिेच्या व लोकसींख्येच्या दृष्ीने एका र्हरात तकती
पोलीस ा्े र्न अपेक्षित असतात,

(३) असल्यास, त्यानुसार मीरा-भाईंिर र्हरात एकूण तकती पोलीस ा्े र्न अजातत्वात आहे त,

(४) असल्यास, सिर दठकाणी पोलीस ा्े र्नची सींख्या वाढववण्याबाबत र्ासनाची भूलमका काय
आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) महाराषर र्ासन, गह
ृ ववभाग र्ा.यन. दिनाींक ०४/०५/२०११ अन्वये र्ासनाने नव्याने पोलीस

ठाणे यनमाशण करण्यासाठक ववचारात घ्यावयाची मागशिर्शक तत्वे व त्या अनुषींगाने करावयाच्या
कायशवाहीबाबत सुचना दिलेल्या आहे त. त्यानुसार पोलीस ठाणे असतात.

(३) सध्या मीरा-भाईंिर र्हरातील उप ववभागीय पोलीस अचिधकारी लमरारोड ववभाग व भाईंिर
कालर्मीरा, मीरारोड, नवघर, उत्तन व नयानगर पोलीस ठाणे कायशरत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. ४३ (30)

(४५)

इांददरा आवास योिनेच्या सुमारे ३१७ िोटी रुपयाांचा तनधी अखधचयकत रादहल्याबाबत
१०३५७

(०७-०४-२०१५).

श्री.आशसफ

शेख

(मालेर्ाांव

म्य) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात ्ींदिरा आवास योिनेत लाभाथ्यांना अनुिान वा्प करण्याच्या सींथगतीमुंे या
योिनेचे सम
ु ारे ३१७ को्ी रुपयाींचा यनधी अखचिचशत रादहल्याने राज्यात घरकुलापासन
ू खरे
लाभाथ

अदयापी वींचिचत असल्याचा प्रकार माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान

यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, घरकुल योिनेतील लाभाथ्यांना घरकुल लवकरात लवकर लमंण्यासाठक ही
योिना

िलि

गतीने

राबववण्याकररता

तसेच

घरकुल

योिना

सींथगतीने

व

दिरीं गाईने

राबववणाऱ्या िोषी अचिधकारी / कमशचारी याींचेवर कारवाई करण्याबाबत र्ासनाने कोणती
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (३०-०६-२०१५) :(१) नाही.

्ींदिरा आवास योिनेची अींमलबिावणी केंद्र र्ासनाच्या मागशिर्शक सुचनाींनुसार करण्यात

येते. सिरच्या सुचनेनस
ु ार घरकुलाचे बाींधकाम ावत: लाभाथ्यांने करणे अपेक्षित आहे . तसेच

सामान्य पररजाथतीत २ वषाशत व ववलर्ष् पररजाथतीत ३ वषाशत घरकुलाचे बाींधकाम पूणश
करावयाचे आहे .

तसेच लाभाथ्यांना यनधीचे वा्प घरकुल मींिरू केल्याबरोबर रु.३५,०००/- पदहला हप्ता,

ललीं्ल लेव्हल पयंत बाींधकाम झाल्यानींतर रु.३५,०००/- िस
ु रा हप्ता व र्ौचालयासह घरकुल
पूणश झाल्यानींतर रु.२५,०००/- यतसरा व अींयतम हप्ता अिा करण्यात येतो.

िानेवारी, २०१५ अखेर योिनेची आचिथशक व भौयतक प्रगती खालीलप्रमाणे :(रुपये को्ीत)

उदिष्

१७१७२२

मींिूरी

पूणश

%

१६७५२१

५००२९

२९.१

उपलब्ध

खचश

%

७६१.३१

८४

यनधी
९०२.९२

(२) व (३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
सोयर्ाांव ( ता.जि.औरां र्ाबाद) येथे महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरण योिनेच्या मा्यमातून
होणारा पाणीपुरवठा वारां वार ववािळीत होत असल्याबाबत

(४६)

१०३६२ (०६-०४-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :

आणण ावच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

वव.स. ४३ (31)
(१) सोयगाींव (ता.जि.षरीं गाबाि) येथे महाराषर िीवन प्राचिधकरण योिनेच्या माध्यमातून
होणारा पाणी पुरवठा वारीं वार ववाकंीत होत असल्याने र्हरात तीर प पाणी्ीं चाई यनमाशण झाली
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी पाणीपुरवठा करण्याकरीता र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) ऑक््ोबर, २०१४ पासून उद्ाव ववदहरी िवं ववदयुत पुरवठा साधारणः ४०० ते ४४०
एवढ्या िाबाने होत नसल्याने पाणी पुरवठा करण्यास सातत्याने व्यत्यय येत होता. याबाबत
वारीं वार महाराषर राज्य वीि ववतरण कींपनी याींना लेखी व तोंडी त्रमार करण्यात आली होती.

तिनींतर महाराषर राज्य वीि ववतरण कींपनी याींनी दि. २३.२.२०१५ रोिी नवीन रान्सर्टमशर
उद्ावािवं बसववल्यावर येथील ववदयुत िाब ४०० ते ४४० लमंाल्यामं
ु े पाणी पुरवठा
सुरंीत सुरु झाला आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्यातील ठाणे, पण
ु े, रत्नाधर्री, नार्परू अशा चार दठिाणी असलेल्या
मनोरुग्णालयाांतील जाथतीची पहाणी िरण्याचे आदे शाबाबत

(४७)

१०३७० (०९-०४-२०१५).

(सोनावणे) (ततवसा) :

प्रा.ववरें द्र िर्ताप (धामणर्ाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

सन्माननीय सावयकितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ठाणे, पुणे, रत्नाचिगरी, नागपूर अर्ा चार दठकाणी असलेल्या मनोरुणालयाींतील
जाथतीची पहाणी करण्याचे आिे र् मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयाने दिनाींक ३० िानेवारी, २०१५
रोिी वा त्यासम
ु ारास दिले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा. उच्च न्यायालय या आिे र्ानुसार र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायशवाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१८-०६-२०१५) :(१) िनदहत याचिचका ्रम.११/२०१० प्रकरणी मा.न्यायालयाने
दिनाींक २९/०१/२०१५ रोिी अन्न व षषध प्रर्ासन

व प्रधान जिल्हा न्यायाधीर् याींना चारही

प्रािे लर्क मनोरुणालयाींची पाहणी करण्याचे आिे र् दिले.
(२) व (३) त्यानुसार पाहणी करण्यात आली आहे . सिर पाहणीच्या अहवाल न्यायालयास सािर
करण्यात आला आहे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .

___________

वव.स. ४३ (32)
धचखली पांचायत सशमती (जि. बुलडाणा) अांतर्यकत ग्रामपांचायतीतील िमयकचा-याांना किमान वेतन
(४८)

व राहणीमान भत्ता तसेच सेवा पजु ातिा अद्यावत ठे वणेबाबत

१०३८३ (०७-०४-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

(१) चिचखली पींचायत सलमती जिल्हा बल
ु डाणा अींतगशत रामामपींचायतीतील कमशचा-याींना तकमान
वेतन व राहणीमान भत्ता तसेच सेवा पुजातका अदयावत करणे आणण भववषय यनवाशह यनधीचे
खाते उघडून रामामपींचायतीचा सहभागी रक्कम दहासा भरणा या सींिभाशतील यनवेिन सींघ्नेने
माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्यािरम्यान र्ासनाकडे दिल्याचे यनिर्शनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, चिचखली तालुक्यातील रामामपींचायती कमशचा-याींना तकमान वेतन व राहणीमान

भत्ता तसेच सेवा पुजातका अदयावात ठे वणे आणण भववषय यनवाशह यनधीचे खाते उघडून
रामामपींचायतीचा सहभागी रक्कम दहासा भरणा करण्यासाठक र्ासनाकडून काय कायशवाही
करण्यात आली आहे वा येत आहे ,

(३) अदयापपयंत र्ासनाकडून कोणतीच कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची
सवशसाधारण कारणे काय आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (०२-०७-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) र्ासन अचिधसूचना उदयोग, ऊिाश व कामगार ववभाग, दिनाींक ०७ ऑगा्, २०१३ नुसार
रामामपींचायत कमशचारी तकमान वेतन यनजश्चत करण्यात आले असन
ू त्यानस
ु ार तकमान वेतन
िे ण्याबाबत सवश रामामपींचायतीींना मुख्य कायशकारी अचिधकारी, जिल्हा पररषि याींचम
े ार्शत दिनाींक

३०.१०.२०१३ नुसार कंववण्यात आले आहे . तसेच रामामपींचायतीचे उत्पन्न कमी असल्यामुंे

रामामपींचायतीच्या लोकसींख्या व उत्पन्नानस
ु ार १००%, ७५%, व ५०% र्ासन अनुिान
िे ण्याबाबत र्ासन यनणशय दिनाींक ०४.०३.२०१४ नस
ु ार यनणशय झाला आहे. सिर अनि
ु ान प्रत्यि
दिनाींक ०१.०४.२०१४ नुसार लागू करण्यात आले आहे . कामगार ववभागाने यनजश्चत केलेल्या

िराने रामामपींचायत कमशचाऱ्यास राहणीमान भत्ता िे ण्यात येतो. त्यानुसार र्ासनामार्शत
वेंोवेंी आिे र् िे ण्यात येतात. तसेच र्ासन यनणशय दिनाींक ३१ ऑक््ोबर, २००५ नुसार
८.३३% रक्कम भववषय यनवाहश यनधी खात्यात िमा करणे व १४ िुल,ी २००९ नुसार
सेवापा
ु तक अदययावत करणे याबाबत आिे र् िे ण्यात आले आहे त.

जिल्हा पररषि बुलढाणा ातरावरुन पींचायत सलमती मार्शत दिनाींक १८.०१.२०१४ नुसार

सेवा पुजातका अदययावत करणे, भववषय यनवाहश यनधी खाते उघडणे, कमशचारी तकमान वेतन व
राहणीमान

भत्ता

८५१/२१.१२.२०१४

अिा करण्याबाबत

व

्रममाींक

आिे र्

८९९/२१.०८.२०१४

िे ण्यात

नस
ु ार

आले

आहे त.

सध
ु ाररत

तसेच

िराने

पत्र ्रममाींक

वेतन/राहणीमान

भत्ता/ववर्ेष भत्ता सवश रामामपींचायतीने अिा करण्याबाबत जिल्हा पररषि बुलढाणा मार्शत
सूचना िे ण्यात आल्या आहे त.

(३) कायशवाही करण्यात आली आहे.
___________

वव.स. ४३ (33)

शसल्लोड (जि.औरां र्ाबाद) तालुक्यात शसमेंट बांधा-याांची िामे िरण्यात आली असुन यातील
अनेि शसमेंट बांधा-याांची िामे ठे िेदाराांनी तनिटष्ट्ट दिायकची झाल्याबाबत

(४९)

१०३९३ (०७-०४-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसल्लोड (जि.षरीं गाबाि) तालक्
ु यात लसमें् बींधा-याींची कामे करण्यात आली असुन यातील
अनेक लसमें् बींधा-याींची कामे ठे केिाराींनी यनकृष् ििाशची केली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५
मध्ये वा त्या िरम्यान यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववभागाच्या िबाबिार अचिधका-याींनी अदयापपयंत लसमें् बींधा-याींना भे्
िे ऊन पहाणीही केली नाही हे लिात घेता र्ासन त्वरीत चौकर्ी करुन िोषावपताींवर कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (२५-०६-२०१५) :(१) नाही, हे खरे नाही.

(२) र्ाखा अलभयींता व उपववभागीय अलभयींता या पयशवेिककय अचिधकाऱ्याींनी लसमें् बींधाऱ्याींची
पहाणी केलेली आहे . तसेच या कामाींवर कायशकारी अलभयींता याींनी एकूण २६ लसमें् नाला

बाींधकामास भे्ी दिलेल्या आहे त. िे यके अिा करताना काम योय प्रकारे झाल्याचे तपासुन
िे ण्याची कायशवाही कायशकारी अलभयींता याींनी केलेली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
शसल्लोड (ता.जि.औरां र्ाबाद) येथील शसल्लोड बस ाथानि ावच्छ ठे वण्याबाबत
(५०)

१०३९८ (०८-०४-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातरू

सन्माननीय पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लसल्लोड (ता.जि.षरीं गाबाि) येथील लसल्लोड बसाथानक पररसराला घाण, कचरा व
त्यामुंे पसरणा-या िग
ं ीमुंे उतकरड्याची अवकंा आली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५
ु ध
मध्ये वा त्या िरम्यान यनिर्शनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त बसाथानकाच्या आवारात नव्हे तर र्ला्ावारही घाण कचरा साचलेला
असतो त्यामं
ु े मोका् गायी, र्ेळ्या, डुकरे आदि प्राण्याींच्या दिवसभर सवशत्र मक्
ु त वावर
असतो मोका् िनावरे अगिली ाथानकातच लर्रुन िोन र्ला्ातील मोकळ्या िागेत प्रवार्ानी

साींडलेले खादयपिाथश खात तर्रतात, सिरहू बस ाथानकाची िरु वाथा झाली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर बस ाथानक ावच्ठ ठे वण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ४३ (34)

श्री. ददवािर रावते (०४-०७-२०१५) :(१) व (२) लसल्लोड बसाथानकाच्या समोरच्या िागेची
ावच्ठता आगाराच्या िे खरे खीखाली िी नींदिन केली िाते. बसाथानकाच्या पाठकमागील भाग
िी नींदिन वापरात नाही. त्या दठकाणी बाहे रील र्ंवाले, हट्े लवाले व ्तर व्यावसाययक त्याींचा
कचरा रात्रीच्या वेंी आणून ्ाकतात. याबाबत ववभाग यनयींत्रक, षरीं गाबाि व आगार
व्यवाथापक लसल्लोड याींच्या मार्शत पोललस ा्े र्न व नगर पाललकेकडे त्रमार करण्यात आली
आहे .
(३) पव
ु ची सार्सर्ाई करणाऱ्या सींाथेदवारे योय काम होत नसल्याने सिर एिन्सीस काळ्या
यादित ्ाकण्यात येवून नववन एिींसी नेमण्यासाठक यनवविा मागववण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासककय मध्यवत मुद्रणालय, मुींबई.

