अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठ्ठे चाळीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

(१)

राज्यातील लाचलच
प त प्रततधांधि ववभानाने लाचरोराांना कशषा ा िेयायाधाधत

४४०

(१५-०१-२०१५).

श्री.धाधपराव

ाचणे

(कशरुर),

सन्माननीय मख्
प यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सपतनल

प्रभू

(ददांडोशी) :

(१) राज्यातील लाचलच
ु पत रतिबतधीं क भागागानस सन २००९ तस सन २०१४ या कालाा ीत
कसलसल्या २२६६ काराायाींमध्यस कसा

५१९ लाचखोराींना शिक्षा झाली आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, िासनानस माहस सप््ें धर, २०१४ च्या मरयान लाचलुचपत रतिबतधीं

भागागाला

माहहती अध काराच्या कायककक्षसत ाग लस, हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास, राज्यात रतियसक िासक य कायाकलयात रष्ष्ाचारासींधीं ी तरार कोठस कराायाची
याधाधत स्पष् माहहती हमलसली असतस मा्र  ससीधीच्या अध का-याींभारो ात कोठस
कराायाची याची माहहती सामान्याींना बपलध
(४)

असल्यास,

राज्यातील

लाचलुचपत

तरार

होत नाही, हस ही खरस आहस काय,
रतिबतधीं क

भागागाला

माहहती

अध कार

कक्षसत

घसण्याधाधत िासन स्तरााुनन कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०७-२०१५) : (१) सन २००९ तस २०१४ या कालाा ीत लाचलुचपत

रतिबतधीं क भागागामार्कत राज्यात सकूत ३८९८ रतिकरती कारााई करण्यात आली असून यात
सकूत ५३२ व्यकतीींना शिक्षा झाली आहस .
(२) होय.

(३) हस खरस नाही, ससीधीच्या अध का-याींच्या भारो ात तरार मयाायाची झाल्यास ्ोल फ्र
मरु ध्ानीक र.१०६४ ार ककीं ाा महासींचालक, ॲन््ी करप्िन धयुरो, महाराषर राज्य, मुींधई याींना
समक्ष यसऊन तससच अपर पोलीस आयुकत, ॲन््ी करप्िन धयरु ो, धह
ृ न्मुींधई भागाग, मुींधई
याींच्याकडस ा पोलीस अ ीक्षक, ॲन््ी करप्िन धयरु ोच्या इतर पररक्षस्र ातील कायाकलयात ाररषठ
अध कारी याींच्याकडस तरार करता यसतस.

(४) िासन आमस ि सच
ू ना हमनाींक ३१.१०.२०१४ अन्ायस लाचलुचपत रतिबतधीं क भागागास माहहती
अध कारातून ाग याधाधतची तरतुम रद्द करण्यात आली आहस .
___________

भा.स. ४८ (2)
राज्यातील अ ांन व्यकतीांना सांनणि प्रणालीने दारले ववतरीत िरण्याधाधत
(२)

४९४ (२३-१२-२०१४).

श्री.नण त नायिवाड (ियायाण

ूव)व , श्री.किसन िथोरे (मपरधाड),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनपरी), श्रीमती सीमाताई दहरे (नाकशि

श्श्चम), श्री.अतनल िदम

(तनफाड), श्री.हनपमांत डोळस (माळकशरस), श्री.सांजय (धाळा) भेनडे (मावळ) :

सन्माननीय

साववजतनि आरोग्य आणण िपटपांध ियायाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात िास््र ीय पध्मतीनस सींगतक रतिताली रतिमातस अपींगााचस माखलस मस ण्याचा बनतकय
घसतला असताना सकुत १५ लाख ६९ हजार ५८२ अपींगापैक कसा

सक लाख ६५ हजार ८७६

जताींना गत पाातसमोन ार्ाकत माखलस मस ण्यात आलस, हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, साक अपींगाींना माखलस शम ाासत हतून िासनानस कोतती कायकााही कसलस ाा
करण्यात यसत आहस ,

(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
डॉ. दी ि सावांत (०२-०७-२०१५) : (१) हमनाींक ३ डडसेंधर, २०१२ पासून हमनाींक १०.०४.२०१५
पयंत सकूत २,२९,६३८ अजक रतिाप्त झालस असून यापैक

१,६५,१३२ अपींगाना सींगतक य

रतिमातप्र स मस ण्यात आली आहस त.
(२)

राज्यातील सााकजबनक आरोग्य भागागाच्या अध पयाखालील

ाैद्यक य

शिक्षत

ा

और् ी

द्रव्यस

भागागाच्या

२७ ुनग्तालयस

अध पयाखालील

१५

आणत

ाैद्यक य

महाभाद्यालयाींम ून अपींगाना सींगतक य रतिमातप्र  हमलस जातस. समर ुनग्तालयाींना अपींगा
रतिमातप्र  तातडीनस मस ण्याधाधत मागकमिकक सूचना मस ण्यात आल्या आहस त.
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________

शासनाच्या जाचि अटी आणण शतीमपळे िेवळ एि टकिा रुग्णाांवर
किडणी प्रत्यारो ण िरण्यात येत असयायाधाधत

(३)

५०६

(मपरधाड) :

(२३-१२-२०१४).

श्री.नण त

नायिवाड

(ियायाण

ूव)व ,

श्री.किसन

िथोरे

सन्माननीय साववजतनि आरोग्य व िपटपांध ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) राज्यात मरार्ी ककडनी रतियारोपताचस चार लाख ुनग्त नोंमभालस जात असताींना िासनाच्या
जाचक अ्ी आणत ितीमु स कसा

सक ्कका ुनग्ताींार ककडती रतियारोपत करण्यात यसत

आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, ककडती रतियारोपतास असलसल्या जाचक अ्ी ा िती शिधिल करतसधाधत
िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(३) अद्याप कोततीच कायकााही कसली नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
डॉ. दी ि सावांत (०२-०७-२०१५) :(१) नाही, राज्यात मरार्ी सरासरी ७०९ ुनग्ताींनी ककडती
रतियारोपतासाठी नोंमती कसली असून यापैक ५३ ुनग्ताींार ककडती रतियारोपत करण्यात आलस
आहस . हतजसच सरासरी ७ % ककडती रतियारोपत होत आहस.

भा.स. ४८ (3)
(२) अाया रतियारोपतासाठीच्या अ्ी मानाी अाया रतियारोपत कायमा, १९९४ ा बनयमााली,
१९९५ नुसार आहस त.

तिाभप जनहहत याधचका ०५/२०१३ रतिकरती मींध
ु ई बच्च न्यायालयाच्या बनमदेश िानुसार

राज्याधाहस रील

ररलस्सड

कससससच्या

अाया

रतियारोपत

सींमगाकत

या

राज्याच्या

राज्य

ऑिोरायझसिन कशम्ी कडील ना हरकत रतिमातप्र  (NOC) आतण्याधाधतची अ् २०१३ पासून
शिधिल करण्यात आली आहस.

तससच मा. लोकरतिबतबन ीींनी अाया रतियारोपत िस््र करयससाठीच्या रतिकरयसमध्यस सुलगता

आतण्यासाठी कसलसल्या सच
ू नाींच्या अनर्
ु ींगानस तज्ाींची धैठक आयोजजत कुनन ऑिोरायझसिन

कशम्ीकडून अाया रतियारोपतासाठी मस ण्यात यसताऱ्या पराानगीची ाै ता ३ महहन्याींाुनन ६
महहन्याींपयंत ााढभाण्यात आली आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
चांद्र ूर श्जयाहयातील तीथवषा ेत्र ्थळाांना तनधी
उ लब्ध िरुन दे ण्याधाधत

(४)

१३५१८ (०८-०४-२०१५).

श्री.नानाजी शामिपळे (चांद्र ूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल्हयात सकूत ७३ तीिकक्षस्र स असून जजल्हा पररर्मस कडून या्र ा महोसाासाठी कसा

१५ हजार ुनपयाींची ममत मस ण्यात यसत असल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ च्या पहहल्या
आठाड्यात आढ ू न आलस आहस , हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, ऐबतहासीक चींद्रपरू हस तीिकस्ि
स्ि ाींकडस बन ी बपलध
काय,

आणत पयक्नाच्या ष्ष्ीनस अबतिय महााचस

कुनन मस ण्यात आ ीच्या िासनाचस मल
क झालस होतस, हस ही खरस आहस
ु क्ष

(३) असल्यास, याधाधत िासनानस चौकिी कसली आहस काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा यानुर्ींगानस चींद्रपूर जजल््यातील तीिकस्ि

आणत पयक्नास भाकास करण्याच्या ष्ष्ीनस कोतती गरीा आधिकक ममत मस ण्यात आली ाा यसत
आहस ?
श्रीमती

ांिजा मपांडे (२०-०६-२०१५) : (१) हस खरस नाही.

चींद्रपूर जजल्हा पररर्मस अींतगकत “क” ागक मजाकचस सकूत ७७ तीिकक्षस्र स असून सन २०१४-१५ मध्यस
१७

ग्रामपींचायतीींना

या्र सच्या

व्यास्िसकरीता

बमा.भपण्याच्या

पाण्याची

व्यास्िा,

भाद्यत
ु

व्यास्िा, पररसर व्यास्िा ा स्ाच्छता, पसन्डाल साऊींड सव्हीस डसकोरस िन ा इतर ककरको
खचक
रतियसक

गागभाण्याकरीता सकूत ुन.३.५० लक्ष साढा बन ी बपलध
ग्रामपींचायतीींना,

ग्रामपींचायतीची

बन ीची

मागती,

गाभाकाींचा सहगाग हस भाचारात घसऊन परु स सा बन ी बपलध
(२) हस खरस नाही.

कुनन मस ण्यात आला आहस.

या्र ा

कालाा ी

ा

कुनन मस ण्यात आला आहस .

या्र सतील

भा.स. ४८ (4)
”क” ागक तीिकक्षस्र ाच्या भाकासाकरीता जजल्हा बनयोजन सशमतीमार्कत सकूत ुन.७.२७ लक्ष

इतका बन ी बपलध

कुनन मस ण्यात आला आहस.

(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________

(५)

चांद्र रू श्जयाहयाची भज
ू ल

ातळी रालावली असयायामळ
प े

ाणी टां चाई तनमावण होणार

१३५२१ (०७-०४-२०१५).

श्री.नानाजी शामिपळे (चांद्र ूर) :

असयायाचा अहवाल भूजल सव्हे षा ण व वविास यांत्रणेने ददयायाधाधत

सन्माननीय

ाणी परवठा

आणण ्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल्हयाची गूजल पात ी ०.०६ मी्रनस खालााली असल्यामु स जजल््यातील तधधल
७३ गाााींत पाती ्ीं चाई बनमाकत होतार असल्याचा अहााल गज
ू ल सव्हदेश क्षत ा भाकास यीं्र तसनस

जजल्हाध कारी, चींद्रपूर याींना सामर कसल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा यामरयान
बनमिकनास आलस आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, याधाधत िासनानस चौकिी कसली आहस काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस आहस ा यानर्
ु ींगानस कोतती बपाययोजना कसली
ाा करण्यात यसत आहस ,

(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. धधनराव लोणीिर (१८-०६-२०१५) : (१), (२) ा (३) अींित: खरस आहस .
गूजल सादेशक्षत ा भाकास यीं्र तसच्या गह
ृ ीतकाींरतिमातस ज्या गागात १ मी्र ककीं ाा

यापसक्षा जास्त गूजल पात ीत घ् झाली अससल अिा गागात सींगाव्य ्ीं चाई घोभर्त करण्यात
यसतस ा ज्या गागात ०-१ मी्रच्या मरयान घ् अससल तसिस मॅनज
स सधल ्ीं चाई गह
ृ ीत
यसतस.

यानुसार

गूजल

सादेशक्षत

आणत

भाकास

यीं्र तसनस

कसलसल्या

सादेशक्षतानुसार

रण्यात
चींद्रपूर

जजल््यातील ०.०६ मी. नस गज
ू ल पात ीत घ् झालसल्या नमम
ू ७३ गााात ्ीं चाई सष्श्य
पररजस्िती बनमाकत होण्याची िकयता नाही.

गूजल सादेशक्षत ा भाकास यीं्र ता याींनी हमलसल्या अहाालानस
ु ार आाश्यकतसनुसार िासन

बनतकय हम.३/२/१९९९ अन्ायस ग्रामीत गागातील भपण्याच्या पाण्याच्या ्ीं चाई बनाारतािक भाभा
बपाययोजना

जजल्हाध कारी

राधभाण्यात यसत आहस त.

ा

मख्
ु य

कायककारी

अध कारी,

जजल्हा

पररर्म

याींचम
स ार्कत

(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________

चांद्र ूर श्जयाहा
(६)

१३५२४ (०८-०४-२०१५).

षरषदे च्या

शपसांवधवन ववभानातील

िमवचाऱयाांचे वेतन थाांधववयायाधाधत

श्री.नानाजी शामिपळे (चांद्र रू ) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल्हा पररर्मस च्या पिुसींा न
क भागागातील साक कमकचा-याींनी सक हमासाची रजा

घसाून जजल्हा पररर्म कायाकलय, चींद्रपूर समोर पिस
क
भागागातील कमकचा-याींचस ासतन
ु ींा न

भा.स. ४८ (5)
िाींधभाल्यामु स हमनाींक ११ जानसाारी, २०१५ ा यामरयान बनमिकनस कसल्याचस आढ ू न आलस
आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, पिस
क भागागातील साक कमकचा-याींनी रजा घसतल्यामु स पिा
ु ींा न
ु ैद्यक य ससाा
पुतप
क तस भास्क ीत झाली आहस , हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास, याधाधत िासनानस चौकिी कसली आहस काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा याअनुर्ींगानस जजल््यातील पिुसींा न
क
भागागातील कमकचा-याींच्या
यसत आहस ?
श्रीमती

मागण्याींच्या अनुर्ींगानस कोतती

कायकााही

करण्यात आली ाा

ांिजा मांड
प े (१०-०७-२०१५) : (१) होय.

(२) नाही.

(३) ा (४) हम. १० जून, २०१४ पासून पिुधचककस व्यासायी सींघ्नानस धसमुमत अहााल धींम ा
असहकार आींमोलन सुुन कसलस होतस. यामु स याींचस ासतन अमा कसलस नव्हतस परीं तु जसजसस
बनयशमत अहााल सामर करतस ा पिप
ु ालकाींना ससाा बपलध

कुनन मस ण्याची कायकााही सुन
ु

कसल्यानींतर सींधींध ताींचस ासतन अमा करण्याची कायकााही सुुन कसली ा मागण्याींच्या अनुर्ींगानस
िासन स्तराार कायकााही सुुन आहस .

___________

आिोट तालक
प यातील सामाश्जि वनीिरण ववभान, अिोला
(७)

षरषा ेत्र आिोट अांतनवत एिात्मीि

ाणलोट व्यव्था न िायवरम म (IWMP) मांद नतीने सपरु असयायाधाधत

१३५३३ (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आको् तालक
ु यातील सामाजजक ानीकरत भागाग, अकोला पररक्षस्र  आको् अींतगकत

सकामीक पातलो् व्यास्िापन कायकरम (IWMP) रतिकल्प ९ अींतगकत सात ग्राम पींचायती ी़
मध्यस पातलो् ससाा सशमयामार्कत गसल्या तीन ार्ाकतन
ु सुुन असन
ू परीं तु कामस मा्र  अयींत
सींि गतीनस सुुन आहस तससच गाा पात ी ारील सशमती सधचााींचस मान न गसल्या माहस र्सरुवुाारी,
२०१४ पासन
ू मस ण्यात आलसलस नाही, यामु स रतिकल्पाच्या कायाकला योग्य चालना शम त नाही, हस
खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत रतिकरती चौकिी कसली आहस काय चौकिीत काय आढ ू न आलस ा
यानुसार कोतता बनतकय घसतला ाा घसण्यात यसत आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्रीमती

ांिजा मपांडे (१८-०६-२०१५) : (१) हस खरस नाही.

(२) रतिश्न बद््ाात नाही.
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________

भा.स. ४८ (6)
अिोट, तेयाहारा (श्ज.अिोला) तालक
प यातील महात्मा नाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजनार हमी
(८)

योजनेअत
ां नवत २५८ कसांचना ववदहरीचे िामे अ ूणव असयायाधाधत

१३५३६ (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय रोजनार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अको्, तसल्हारा (जज.अकोला) तालक
ु यातील महामा गाीं ी राषरीय ग्रामीत रोजगार हमी
योजनसअत
ीं गकत २५८ शसींचन भाहहरीचस कामस आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, समर रतिकरती माचक अखसर हह कामस पूतक करण्याचस बनमदेश र् जजल्हाध कारी अकोला
याींनी सींधींध त अध का-यास हमलस, हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास बकत रतिकरती शसींचन भाहीरचस तातडीनस कामस पुतक करण्याचस ष्ष्ीनस िासनानस
काय बपाययोजना आखली ाा आखण्यात यसत आहस,

(४) असल्यास माचक अखसर २५८ शसींचन भाहीरीींचस कामस पूतक न झाल्यास ा बन ी परत गसल्यास
जधाधमार अध काऱ्याार कोतती कारााई करतार ाा करण्यात यसईल,

(५) असल्यास, तद्नुर्ींगानस तातडीनस कामस पुतक व्हाास यासाठी िासनानस कोतती बपाययोजना
कसली आहस ा कसली नसल्यास भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्रीमती

ांिजा मांड
प े (३०-०४-२०१५) : (१) अकोला जजल््यातील अको् ा तसल्हारा तालक
ु यात

डक शसींचन भाहहर ा महामा गाीं ी नरस गा शसींचन भाहहर या योजनसअींतगकत सकूत २५८

भाहहरीींची कामस हाती घसण्यात आली आहसत. यापैक
तालुकयातील ४९ भाहहरीींची कामस पुतक झाली आहस त.

अको् तालुकयातील ११७ ा तसल्हारा

(२) जजल्हाध कारी याींनी अपत
ु क भाहहरीची कामस जन
ू , २०१५ अखसर पत
ु क करण्याधाधत बनमदेश ि
हमलस आहस त.

(३) िासनानस

डक शसींचन भाहहरी हमनाींक ३० जन
ू , २०१५ पुाी पत
ु क करण्याच्या सुचना हमल्या

आहस त. शसींचन भाहीरीींची कामस पत
ु क करण्याच्या अनुर्ींगानस यसताऱ्या अडचती ा बपाययोजना
यासींमगाकत िासन स्तराार हमनाींक २९ जानसाारी, २०१५ रोजी आढााा धैठक घसण्यात आली.
नरस गा अींतगकत शसींचन भाहहरीसींमगाकत िासन पररप्र क हमनाींक ७ माचक, २०१५ नुसार अबतररकत

सुचना मस ण्यात आलसल्या आहस त. तससच यासींमगाकत िासन स्तराारील अध काऱ्याींनी भागागीय
स्तराार भाहहरीींच्या सींमगाकत आढााा धैठका घसतल्या आहस त.

(४) ा (५) बाकररत अपूतक भाहहरीींची कामस तातडीनस पुतक कुनन घसण्याची कायकााही सुुन आहस .
यासाठी ग् भाकास अध कारी अको् ा तसल्हारा हस स्ात: मौरस कुनन तपासती करत आहस त.
___________
कशरसोली (ता.तेयाहारा श्ज.अिोला) येथील नावातील नानषरिाांना
(९)

१३५४३ (०७-०४-२०१५).

तनयकमत

ाणी

परवठा होणेधाधत

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

आणण ्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय

ाणी परवठा

शिरसोली (ता.तसल्हारा जज.अकोला) या गााातील गत १० तस १५ ार्ाकपासून असलसली न

ााहहनी ाारीं ाार र्ु्त असल्यानस गसल्या १० महहन्यापासन
ू गााातील नागररकाींची पाण्याभाना

भा.स. ४८ (7)
गैरसोय होत असून याकडस जीान रतिाध करत भागागाच्या अध का-याींचस मल
क होत आहस , हस खरस
ु क्ष
आहस काय,

(२) असल्यास, समर रतिकरती महाराषर जीान रतिाध करत भागागानस चौकिी कसली आहस काय,
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा यानुसार कोतती बपाययोजना करण्याचा
बनतकय घसतला ाा घसण्यात यसत आहस ,

(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. धधनराव लोणीिर (१६-०६-२०१५) : (१) हस अींित: खरस आहस .
अको् ८४ खसडी रतिामस शिक पाती पुराठा योजनस अींतगकत सकूत तीन जलिुध्मीकरत केंद्र

आहस त. यापैक

अडगाींा ध.ु यसिस २.०० म.ल.ली. क्षमतसचस जलिुध्मीकरत केंद्र आहस . समर

जलिुध्मीकरत केंद्रााुनन अडगाींा धु., अडगाा ख.ु शिााजीनगर ा शसरसोली या चार गाााींना
शिखरपररर्मस मार्कत पाती पुराठा सुुन आहस. अडगाींा धु.तस शसरसोली या मरयान ्ाकण्यात
आलसली पाईप लाईन ६४०० मी. लाींधीची आहस . या लाींधी मरयान नमी-नालस असल्यामु स

पाासाळ्यात नमी-नाल्या लगतची पाईप लाईन क ी-क ी बघडी पडतस. तससच या लाींधी
मरयान असलसल्या अडगाींा खु. यसिील काही ग्रामस्ि समर पाईप लाईन बन्हाळ्यामध्यस र्ोडून
गुराींची पाण्याची सोय करतात. यामु स अिा ास ी शसरसोली गाींाात अपूरा पाती पुराठा होतो.
समर योजना शिखर पररर्मस मार्कत राधभाली जात असल्यामु स याम ील समाभाष् गाााींसाठी
्ाकलसल्या पाईपलाईनची मस खगाल

मुन
ु स्ती सींधींध त ग्रामपींचायत

मार्कत करण्यात यसतस.

सद्य:जस्ितीत शसरसोली गाााकरीता ्ाकलसल्या पाईप लाईनारील ग या ग्रामपींचायतीनस
काढल्या असून योजनसचा गााास पाती पुराठा सुर ीत सुुन आहस .

(२) समर योजनसधाधत कोतताही बनतकय अडगाा शिखर सशमती मार्कत घसण्यात यसत
असल्यामु स महाराषर जीान रतिाध करतानस चौकिी कसलसली नाही.
(३) ा (४) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________

आिोट (श्ज.अिोला) तालक
प यातील आांधोडा नावातील लाभार्थयाांना
घरिपल योजनेसाठी जाना कमळणेधाधत

(१०)

१३५५० (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आको् (जज.अकोला) तालुकयातील आींधोडा गााातील ३२ घरकुल योजनससाठी लागार्थयांना
जागा शम तससाठी ग्रा.प. आींधोडा याींनी हमनाींक २३ डडसेंधर, २०१३ तस ६ जानसाारी, २०१४ ा
स्िाबनक लोकरतिबतबन ी याींना माहस जानसाारी, २०१५ मरयान ाारीं ाार बनासमन मस तस तससच
तहशसलमार आको् याींचसकडस घरकुल जागा मागतीधाधत रतिस्ताा अद्याप रतिलींतधत असनस,
याार कुठलीही कायकााही कसली नसल्याचस बनमिकनास आलस आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत रतिकरती योग्य ती कायकााही कसली काय ा समर ३२ लागािी याींना जागा
मस तस सींमगाकत ग्रा.प.आींधोडा कडून रतिस्ताा आला याार कोतती कारााई कसली ाा बनतकय घसतला
ाा घसण्यात यसत आहस ,

(३) अद्याप कोततीही कायकााही कसली नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?

भा.स. ४८ (8)
श्रीमती

ांिजा मपांडे (१३-०७-२०१५) : (१) होय.

(२) गााठातातील ररकत जागा ाा्पाचस अध कारी तहसीलमाराींकडस असल्यामु स

अको्,

जज.अकोला तालक
ु यातील आींधोडा गााातील ३२ घरकुल लागार्थयांचस जागा शम ण्याधाधतचस
रतिस्ताा तहसशलमार, ता.अको् याींचसकडस हम.२३.१२.२०१३ रोजी पाठभाण्यात आला आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
वान प्रिया ामध्ये (श्ज.अिोला)
(११)

ाच शारा कमळून िमवचारी सां्था अ ूरी

असयायाने प्रभावी कसांचन योजना राधववता येत नसणेधाधत

१३५५१ (०८-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय जलसां दा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाान रतिकल्पाींचस (जज.अकोला) काम पत
ु क झालस असन
ु तापरु या शसींचन िाखा बनमाकत
करण्यात आल्या परीं तु अद्याप हस्ताींतरीत न होनस, तससच रतिकल्पाच्या पाच िाखा शम ु न १००

कमकचारी ागाकची आाश्यकता आहस , तिाभप, २० कमकचाऱ्याींार पत
ू क पाच िाखाींचस कामकाज
साींगा ाास लागत असल्यानस क्षस्र ात रतिगााी पतस शसींचन करता यसत नाही ा बहद्दष् साध्य
करण्यात अडचती यसतात हस खरस आहस काय,
(२)

असल्यास, िासनानस यारतिकरती काय बनतकय घसतला असुन कमकचारी ागक गरता

करण्यासींमगाकत िासनानस कोतती बपाययोजना कसली ाा करण्यात यसत आहस ,

(३) असल्यास, िासनानस समर रतिकरताची मखल घसत चौकिी कसली आहस काय,
(४) असल्यास काय, आढ ू न आलस ा यानुसार कोतता बनतकय शसींचन होण्याच्या ष्ष्ीनस
घसतार ाा घसण्यात यसत आहस ,

(५) अद्याप कुठलीही कायकााही कसली नसल्यास भालींधाची कारतस काय आहस त?
श्री. धनरीष महाजन (३०-०६-२०१५) : (१), (२), (३), (४) ा (५) याधाधतच्या रतिस्ताा क्षस्र ीय
स्तरााुनन रतिाप्त झाला आहस . राज्यातील महामींड

कायाकलयाींकडील भागाग/बप भागाग

कायाकलयाींच्या कामाींचा आढााा घसऊन, कामस पूत/क पुतक ााच्या अींबतम ्प्प्याार असलसल्या
कायाकलयाच्या

मू

कायकरतिकारात

आाश्यकतसनस
ु ार

धमल

कुनन

याींचस

आाश्यक

या

कायकरतिकारात ुनपाींतरत करण्याची कायकााही िासन स्तराार करण्यात यसत आहस . यानुसार
याधाधत योग्य तो बनतकय घसण्यात यसईल.

___________
राज्यातील ५० रम ीडा मानवदशविाांना िायम्वरु ी
(१२)

१३५६७ (०९-०४-२०१५).

तनयपकती दे ण्याधाधत

श्री.ओमप्रिाश ऊफव धच्चू िडू (अचल ूर) :

सन्माननीय

करम डा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याच्या ग्रामीत ा अबतमग
क
गागातील भाद्यार्थयांना अद्ययाात र डा शिक्षत
ु म

मस ण्यासाठी राज्यात ५० र डा मागकमिककाींची मान न तााार नसमतुका करण्यात आल्या आहस ,
हस खरस आहस काय,

भा.स. ४८ (9)
(२) असल्यास, या मागकमिककाींना कायमस्ाुनपी बनयुकती मस ण्यात यााी अिी मागती स्िाबनक
लोकरतिबतबन ीींनी मा.मीं्र ी करडा ा युाक कल्यात याींचसकडस हमनाींक २५ जुल,ै २०१४ रोजी ाा या
सम
ु ारास कसली, हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास, बकत मागतीच्या अनुर्ींगानस याधाधत िासनानस कोतता बनतकय घसतला ा
यानुसार पुढस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-०७-२०१५) : (१) पमकभाजसतस खस ाडू घडभाण्याच्या ष्ष्ीनस योजना
राधभाण्यासाठी र डा ा युाकससाा, सींचालनालयाच्या आस्िापनसार करडा मागकमिककाींची १५३ पमस

मान न तााार बनमाकत करण्याचा बनतकय िासनानस घसतला असन
ू यानुसार सद्य:जस्ितीत
६२ र डा मागकमिककाींची मान न तााार बनयुकती करण्यात आली आहस हस खरस आहस .

(२) मान न तााारील र डा मागकमिककाींना कायमस्ाुनपी बनयक
ु ती मस ण्याची मागती स्िाबनक

लोकरतिबतबन ीींनी याींच्या हमनाींक ०७.०७.२०१४ च्या प्र ान्ायस तकालीन मा.मीं्र ी, करडा ा युाक
कल्यात याींच्याकडस कसली आहस , हस खरस आहस .

(३) मान न ताारील र डा मागकमिककाींची पमस पुतत
क : करार पध्मतीनस गरण्याचा बनतकय
िासनानस घसतलसला असल्यामु स या मागकमिककाींना कायमस्ाुनपी बनयक
ु ती मस ण्याची मागती मान्य

करता यसतार नाही. तिाभप मान नाारील करडा मागकमिककाींना िासनाकडून ास ोास ी मत
ु मााढ
हमली जात आहस.

(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
राज्यामध्ये धाांधिाम नािा िामनाराांच्या सांघटनाने आ याया मानण्याधाधत
(१३)

१३५९० (०८-०४-२०१५).

श्री.अतल
भातरळिर (िाांददवली
प

िामनार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ूव)व :

सन्माननीय

(१) राज्यामध्यस धाीं काम नाका कामगाराींच्या सींघ्ना आपल्या मागण्याींसाठी ाारीं ाार आींमोलनस
करीत असल्याचस बनमिकनास आलस आहस , हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, नाका कामगाराींना िाींधण्यासाठी कायमस्ारूपी िसड, िौचालय, भपण्याच्या
पाण्याची सोय ा रूग्तााहहका इयामी मागण्या सींघ्नाींनी कसल्या आहस , हस खरस आहस काय,
(३)

असल्यास,

नाका

कामगाराींना

हॉजस्प्लमध्यस

आरोग्याच्या

सींरक्षताकररता

राखीा

जागाधाधत मस खील मागती कसली आहस , हस ही खरस आहस काय,
(४) असल्यास, िासनानस याींच्या रतिश्नाधाधत कोतया बपाययोजना कसल्या आहस त, तससच
याींच्याकररता अिकसींकल्पामध्यस भािसर् आधिकक तरतुम कसली ाा करण्यात यसत आहस,

(५) नसल्यास, याची कारतस काय आहस त ा क ीपयंत याींचा रतिश्न सोडाला जाईल ?
श्री. प्रिाश मेहता (०१-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.
(२) हस खरस आहस .
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(३) हस खरस नाही.
(४) ा (५) इमारत ा इतर धाीं काम कामगार कल्यातकारी मींड ाकडस नोंमीत असलसल्या
धाीं काम कामगाराींसाठी मींड ानस ज्या ज्या कल्यातकारी योजना धनभालसल्या आहस, या साक
योजनाींचस र्ायमस धाीं काम नाका कामगार, मींड ाकडस नोमीींत झाल्यानींतर घसाू िकतात.
___________

मौजे नोवधवन महादे व पर नांना ूर व
(१४)

ाथडी (ता.श्ज.नाकशि) या कमळितीांधाधत

िपळिायदा िलम ६३ चे उयालांघन लायायाधाधत

१३६०४ (०४-०४-२०१५).

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मपांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मौजस गोा न
क महामस ापरु गींगापरू ा पािडी (ता.जज.नाशिक) या शम कतीींधाधत कु कायमा
कलम ६३ चस बल्लींघन झाल्यानस अध बनयम ा बनयमातील तरतुमीनुसार पुढील कायकााही

करण्याचा िासनानस माहस जून २०१४ मध्यस बनतकय घसऊनही समर रतिकरती माहस जानसाारी २०१५
पयंत कोततीही कायकााही न करण्यात आल्याचस बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत रतिकरती िासनानस हमलसल्या आश्ाासनारतिमातस कायकााही करण्याधाधत
स्िाबनक लोकरतिबतबन ीींनी माहस जल
ु ै २०१४ मध्यस जजल्हा रतििासनास बनासमन हमलसलस होतस, हस ही
खरस आहस काय,

(३) असल्यास, रतिश्न गाग (१) ा (२) धाधत िासनामार्कत चौकिी करण्यात आली आहस काय
ा चौकिी नुसार कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,

(४) अद्याप कोततीही कायकााही कसलसली नसल्यास, भालींधाची कारतस काय ?
श्री. एिनाथराव रडसे (३०-०६-२०१५) : (१), (२), (३) ा (४) रतिश्नाध न रतिकरती रतिाप्त
तरारीच्या

अनुर्ींगानस,

जजल्हाध कारी

नाशिक

याींनी

बपभागागीय

अध कारी,

नाशिक

ा

बपभागागीय अध कारी, इगतपुरी-त्र्यींधकसश्ार याींना चौकिी करण्याचस हम.२०.२.२०१४ रोजी
बनमदेश शित कसलस होतस. यानस
ु ार यारतिकरती चौकिी कुनन तरारीत नमम
ू शम कतीच्या सींमगाकत
हस्ताींतरत होऊ नयस ा ्र यस्ि पक्षाींचस हहतसींधीं

बनमाकत होाू नयस हतून बपभागागीय

अध कारी नाशिक याींनी हम.२०.५.२०१४ रोजीच्या आमस िान्ायस, समर शम कतीींच्या अध कार
अशगलसखात पुढील आमस ि होईपाासतो ‘’जैसस िस’’ पररजस्िती ठस ाण्याचस आमस ि पारीत कसलस आहस त.

तससच, बपभागागीय अध कारी, इगतपरू ी-त्र्यींधकसश्ार याींनी सींधींध त र्सरर्ार नोंम

स्ााध कारस पुनररक्षतात घसतली असून, समर रतिकरती अींबतम बनतकय होईपयंत मौजस कुतोली,
ता.इगतपुरी यसिील ग् र. १२९ या शम कतीत कोतयाही र्सरर्ाराची नोंम करण्यात यसाू नयस
यासाठी हम.९.६.२०१४ रोजी स्िधगती आमस ि पाररत कसलसलस आहस त. तहशसलमार इगतपुरी याींना
समर शम कतीसींमगाकत महाराषर कु ाहहाा् ा िसतजमीन अध बनयम, १९४८ च्या कलम-८४
क अन्ायस कायकााही करण्याधाधत सधू चत कसलसलस आहस.

___________
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नाकशि शहरातील मातांन समाजाच्या मदहलाांना टें डर न
मानववता प्रायोधनि तत्वावर िामे दे ण्याधाधत
(१५)

१३६०५ (१०-०४-२०१५).

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
तटिरे (श्रीवधवन), श्री.ददली
प ा िळवा), श्री.अवधत
ू
(आांधेनाव) :

वळसे- ाटील

सन्माननीय सामाश्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाशिक िहरातील भाभा

स्मिानगम
ु ीमध्यस राख चा ण्याचस काम करता-या मातींग

समाजाच्या महहलाींना सामाजजक न्याय भागागातील ासतीगह
ृ स ा कायाकलयातील सार्सर्ाई,
मा ीकाम इयामी कामस ्ें डर न मागाता रतिायोधगक तााार मस ण्याधाधत हमनाींक ३१ जानसाारी,

२०१४ रोजी िासनस्तराारील धैठक त बनतकय होाूनही समर बनतकयाची माहस जानसाारी, २०१५
पयंत अींमलधजााती कसलसली नसल्याचस बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत बनतकयाची अींमलधजााती करण्यासाठी िासनामार्कत कोतती कायकााही
कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(३)

नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?

श्री. राजिपमार धडोले (१४-०७-२०१५) : (१) नाही.

तिाभप तकाशलन मा.मीं्र ी (सााकजबनक धाीं काम, पयक्न) याींच्या अध्यक्षतसखाली हम.

३०/१/२०१४ रोजी झालसल्या धैठक त नाशिक यसिील रतिामस शिक बपायक
ु त, समाजकल्यात, सहायक

आयुकत, समाजकल्यात, जजल्हा समाजकल्यात अध कारी, जजल्हा पररर्म (कायाकलयस ा
ासतीगह
ृ स ) तससच नाशिक महानगरपाशलकसची कायाकलयस याम ील सार्सर्ाई, मा ीकाम, सरु क्षा
रक्षक इयामी कामस ्ें डर न मागभाता मातींग समाजातील अिा महहलाींना रतिायोधगक तााार

मस ण्यात यााीत असस तकालीन मा.मीं्र ी (सााकजबनक धाीं काम, पयक्न) महोमयाींनी बनमदेश ि
हमलसलस आहस त.
(२) ा (३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
रे डीरे िनरच्या तळदट ा अन्यायिारि असयायाधाधत
(१६)

१३६१० (०४-०४-२०१५).

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मपांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) रस डीरस कनरच्या त ह्पा अन्यायकारक असल्यामु स समर त ह्पाींधाधत पुनभाकचार करण्याची

धाीं काम व्यासाबयकाींच्या सींघ्नसनस हम. २३ जानसाारी, २०१५ रोजी ाा यासम
ु ारास िासनाकडस
मागती कसलसली आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत मागतीनस
ु ार िासनामार्कत कोतती कायकााही करण्यात आली आहस ाा
यसत आहस ,

(३) अद्याप कोततीही कायकााही कसलसली नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त?

भा.स. ४८ (12)
श्री. एिनाथराव रडसे (१७-०६-२०१५) : (१) ा (२) अशगलसखाची तपासती कसली असता असस
मागती प्र  रतिाप्त झाल्याचस आढ ू न आलस नाही. तिाभप, याच भार्याधाधत रतिाप्त बनासमनाींतील

सच
ु नाींचा साींगोपाींग भाचार कुनन सन २०१५ च्या धाजारमल्
ु य मर तकयासोधतच्या मागकमिकक
सुचना अध क व्याहायक कुनन बनगकशमत करण्यात आल्या आहस त.
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
पण्याच्या येरवडा मनोरुग्णालयातील अधधषा िाांना
तनलांबधत िरण्याची मानणी

(१७)

१३६११ (०८-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
प ा िळवा) :

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय साववजतनि आरोग्य आणण िपटपांध ियायाण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्याच्या यसराडा मनोुनग्तालयातील असहाय्य ुनग्ताींच्या होताऱ्या गयानक हालअपसष्ाींना
आणत सर्ाई कमकचाऱ्याींची मजुरी िकभाण्याच्या रतिकाराला अध क्षक जधाधमार असल्यानस याींना
बनलींतधत करण्याची ‘जन आरोग्य अशगयान’ या सींघ्नसनस माहस डडसेंधर, २०१४ च्या िसा्च्या
सप्ताहात िासनाकडस मागती कसलसली आहस , हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, समर मनोुनग्तालयात अध क्षकाींनी भा ानसगसची हमिागुल कसल्याची घ्ना
हमनाींक २३ डडसेंधर, २०१४ रोजी ाा यासुमारास बनमिकनास आली, हस ही खरस आहस काय,

(३) आल्यास, रतिश्न गाग (१) ा (२) धाधत िासनामार्कत चौकिी करण्यात आली आहस काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा तद्नस
ु ार िासनामार्कत कोतती कायकााही कसली
ाा करण्यात यसत आहस ?

डॉ. दी ि सावांत (१०-०७-२०१५) : (१) अींित: खरस आहस .

जनआरोग्य अशगयान सींघ्नसनस ऑक्ोधर २०१४ मध्यस मागती कसलसली आहस .

(२) हस खरस नाही.
(३) ा (४) जनआरोग्य अशगयान सींघ्नसच्या तरारीच्या अनुर्ींगानस चौकिी करण्यात आली
असून चौकिीमध्यस मोर्ी आढ ू न आलसल्या अध कारी कमकचाऱ्याींभाुनध्म शिस्तगींगाची कारााई
रतिस्ताभात करण्यात आली आहस .

___________
नाकशि श्जया्यातील लघप ाटधांधारे योजना िाचल
प ी (ता.त्र्यांधिेश्वर) या प्रिया ाच्या िामामध्ये
मोठ्या प्रमाणात नैरव्यवहार िरण्यात आयायाधाधत

(१८)

१३६१८ (०८-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मपांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय जलसां दा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
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(१) नाशिक जजल््यातील लघुपा्धीं ारस

योजना काचल
ु ी (ता.त्र्यींधकसश्ार) या रतिकल्पाच्या

कामामध्यस मोयाया रतिमातात गैरव्याहार करण्यात आल्याची जजल््यातील लोकरतिबतबन ीींनी
हमनाींक ९ ऑगस््, २०१४ ाा तपा
ु ी िासनाकडस तरार कसलसली आहस , हस खरस आहस काय,

(२) तससच समर रतिकल्पाच्या कामाची महाराषर अशगयाींत्र क सींिो न सींस्िा तससच मक्षता ा
गुतबनयीं्र क भागागाकडून तपासती करण्याची मागती करण्यात आलसली आहस , हस ही खरस आहस
काय,

(३) असल्यास, रतिश्न गाग (१) ा (२) धाधत िासनामार्कत चौकिी करण्यात आली आहस काय,
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा तद्नुसार िासनामार्कत कोतती कायकााही कसली
ाा करण्यात यसत आहस ?

श्री. धनरीष महाजन (०४-०७-२०१५) : (१) होय,
(२) होय,
(३) ा (४) अध क्षक अशगयींता, मक्षता पिक, ठातस याींचस मार्कत रतिािशमक अन्ासर्त कायकााहीत
आहस .
___________
नाकशि श्जया्यातील डाळीांध व ि तेयाया, मर व प्लेन या
रोनाांमपळे नामशेष होत असयायाधाधत
(१९)

१३६२१ (०८-०४-२०१५).

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मपांरा ा िळवा) :

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) नाशिक जजल््यातील डा ीींध भपक तसल्या, मर ा प्लसग रोगाच्या आरमतामु स नामिसर्
होण्याच्या मागाकार असल्यानस ा कृर्ी तज्ाींना या रोगाार रामधात बपाय िो ता न आल्यानस

डा ीींध बपामक िसतकरी हतधल झाल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा यामरयान
बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, समर रोगाींार बनयीं्र तासाठी तससच या रोगाींनी नक
ु सान झालसल्या िसतकऱ्याींना
ममत मस ण्यासाठी िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. एिनाथराव रडसे (०५-०६-२०१५) : (१) अींित: खरस आहस .

(२) तसल्या ा मर रोगाारील रतिबतधीं क बपायासींमगाकत महामा र्ुलस कृभर् भाद्यापीठ राहूरी
तससच डा ीींध सींिो न ा तीं्र ज्ान रतिसारत केंद्र लखमापूर याींच्यामार्कत िसतकरी रतिशिक्षत

राधभाण्यात यसतस तससच िसतकऱ्याींमध्यस जनजागत
ृ ी होण्यासाठी १२३३ शगती प्र कस, ११२ गाा
धैठका, २६ िसतकरी मस ाास, तससच सससमसस सल्ला ककसान पो्क ल मार्कत मस ण्यात आलसलस

आहस . तसल्या, मर रोगाचस रतिमात आधिकक नुकसान सींकसत पात ीच्या ार गसल्यास िसतकऱ्याींना
५०% अनुमानाार कक्कनािकस बपलध

कुनन मस ण्यात यसतात.
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राज्यात माहस नोव्हें धर ा डडसेंधर, २०१४ मध्यस अास ी पाऊस ा गारपी् यामु स नुकसान

झालसल्या र् भपकाींसाठी ुन.२५०००/- रतिबत हस क्र अिी आधिकक ममत मस ण्याचा बनतकय, िासनानस
घसतला आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
नाकशि शहरातील औद्योधनि वसाहतीमधील उद्योनाांसाठी रि टकमवनसिरीता जानेची
उ लब्धता होऊनही िाम सरु
प लाले नसयायाधाधत
(२०)

१३६२८ (०९-०४-२०१५).

श्री. ांिज भपजधळ (नाांदनाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मपांरा ा िळवा) :

सन्माननीय उद्योन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) नाशिक िहरातील औद्योधगक ासाहतीम ील बद्योगाींसाठी रक ्शमकनसकरीता जागसची
बपलध ता होऊनही माहस जानसाारी, २०१५ पयकत िासनानस रतििासक य मान्यता न हमल्यानस समर
काम सुुन झालसलस नसल्याचस बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत रतिकल्पाचस काम लाकर सुुन करण्यासाठी िासनानस कोतती कायकााही कसली
ाा करण्यात यसत आहस ,

(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय ?
श्री. सपभाष दे साई (१५-०६-२०१५) : (१) ा (२) अींधड औद्योधगक क्षस्र ातील २१९९८.५० चौ.मी.
क्षस्र र्

असलसला गख
ू ींड र. ससम -४३ हा रक ्शमकनससाठी राखीा ठस ाण्यात आला आहस ा

यासाठी ुन.६०८.६५ लक्ष (नकत) ा ुन.६९९.६५ लक्ष (ठोक) इतकया खचाकच्या रकमसचा रतिस्ताा
तयार

करण्यात

आला

असन
ू

यास

रतििासक य

मान्यता

मस ण्याची

कायकााही

महाराषर

औद्योधगक भाकास महामींड ाकडून करण्यात यसत आहस . रतििासक य मान्यतसनत
ीं र बनभामा रतिाप्त
कुनन समर काम लाकरच सुुन करण्यात यसतार आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
जळनाांव महाननर ाकलिेच्या हदीतीत अततवष्ट्ृ टीमपळे र्ते नादरु
प ्त लायायाने वारां वार अ घात
(२१)

होऊन नानरीि जरमी होत असयायाधाधत

१३६५२ (०७-०४-२०१५).

श्री.सरप े श (राजम
ू ामा) भोळे (जळनाव शहर) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ज गाींा महानगरपाशलकसच्या हद्दीत अबताषृ ्ीमु स रस्तस नामुन
ु स्त झाल्यानस ाारीं ाार अपघात

होऊन नागरीक जखमी होत असल्याच्या तरारी ााढल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ रोजी ाा या
सुमारास बनमिकनास आलस आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, महानगरपाशलका हद्दीतील रस्तस सु ारता करण्यासाठी िासनाकडून कोतती
कायकााही करण्यात आली आहस ाा यसत आहस ,
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(३) असल्यास, रस्तस सु ारतस साठी बन ीची तरतुम करण्यात आली आहस काय,
(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) हस खरस नाही.
अिा रतिकारच्या तरारी महानगरपाशलकसस रतिाप्त झाल्या नाहीत.
(२) ा (३) रस्तस मुन
ु स्तीची कामस महानगरपाशलकसमार्कत बन ीच्या बपलध तसनुसार करण्याचस
रतिस्ताभात आहस .

(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
राज्यातील मदहलाांिषरता नोिरीसाठी आरषा णाची टकिेवारी वािववण्याधाधत
(२२)

१३६५६ (१०-०४-२०१५).

श्री.सरप े श (राजम
ू ामा) भोळे (जळनाव शहर) :

सन्माननीय

सामाश्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात अीं

महहला, भा ाा महहला ा इतर अायााींनी अपींग असलसल्या महहलाींकररता

िासनाकडून नोकरीच्या आरक्षतामध्यस ्ककसाारीची सींख्या र्ारच कमी असल्यामु स अीं ,

भा ाा अपींग महहलाींची हस साींड होत असल्याचस माहस जानसाारी २०१५ मध्यस ाा या सुमारास
बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) राज्यातील बकत सींमगाकत िासनाकडून काय कायकााही करण्यात आली आहस ाा यसत आहस

असल्यास, अपींगाना नोकरीमध्यस जास्तीचस आरक्षत मस ण्यासींमगाकत िासन कोतता बनतकय घसतार
आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. राजिपमार धडोले (२२-०६-२०१५) : (१) हस खरस नाही,
(२) ा (३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
रभणी शहरात सयद शाह तपराधल
प हि उरुसात यांदा वकफ धोडाविडून उरुस
(२३)

दि
प ानाांना

१३६५८ (०७-०४-२०१५).

रवाननी दे ण्यात आयायाधाधत

डॉ.राहूल ाटील ( रभणी) :
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

षरसरात ४६५

सन्माननीय अया सांख्याांि

(१) परगती िहरात सयम िाह तरु ाधुल हक बुनसात यींमा ाकर् धोडाककडून बुनस पररसरात ४६५

मक
ु ानाींना पराानगी मस ण्यात आली असून ३१ जानसाारी तस १५ र्सरुवा
ु ारी या कालाा ीत बतर
रतिमस ि, तधहार, मध्य रतिमस ि, हमल्ली, हररयाता, महाराषरातील नागपूर, ााशिम, ज गाींा,

नाशिक, साींगली यासह मींुधई यसिन
ू व्यापारी ा भारसतस मक
ु ान िा्तात, हस खरस आहस काय,

ु स,

(२) असल्यास, समर मक
ु ानाींना कोतयाच रतिकारचस सोयी-सुभा ा नसल्यामु स याींची मोठी
गैरसोय होत आहस , हस ही खरस आहस काय,

भा.स. ४८ (16)
(३) असल्यास, याहठकाती मोयाया रतिमातात भाभा
असतात, हस ही खरस आहस काय,

हठकाताहून गाभाक ा व्यापारी यसत

(४) असल्यास, याधाधत िासनानस पाहती /चौकिी कसली आहस काय यात काय आढ ू न आलस,
(५) तद्नुसार बपरोकत पररसरात ताका

कायकााही करण्यात आली आहस ाा यसत आहस ,

सोयी-सुभा ा पुरभाण्याधाधत िासन स्तराार काय

(६) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. एिनाथराव रडसे (०९-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) हस खरस नाही. बसक पररसरात ाकर् मींड ाकडून साक मक
ु ानमाराींना मक
ु ानस धाीं ून मस ण्यात

यसतात. मक
ु ानात लाई् ची व्यास्िा कसली जातस. तससच अन्य सुभा ा इतर भागागाकडून
बपलध

कुनन मस तसधाधत भानींती करण्यात यसतस.

(३) होय.
(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
(५) पोशलस धींमोधस्त रतििासक य धींमोधस्त ा पाती पुराठा या ससाा िासनामार्कत पुरभाण्यात
यसतात.

(६) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
श्जांतपर (श्ज. रभणी) शहरातील शासिीय तांत्रतनिेतन महाववद्यालयातील
अनेि नैरसोयी दरू िरण्याधाधत

(२४)

१३६६२ (०८-०४-२०१५).

डॉ.राहूल ाटील ( रभणी) :
कशषा ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र

(१) जजींतुर (जज.परगती) िहरातील िासक य तीं्र बनकसतन महाभाद्यालय अनसक सोयी-सुभा ाींचा
अगाा

असल्याचस

तससच

समरील

महाभाद्यालयाच्या

पररसरात

असल्यामु स शिक्षत ग्रहत करता-या भाद्यार्थयांचस आरोग्य

साक्र 

घातीचस

ाास्तव्य

ोकयात आलस असल्याचस नक
ु तसच

माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा यासुमारास बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बकत रतिकरती िासनानस चौकिी कसली आहस काय, असल्यास, यात काय
बनषपन्न झालस ा यानुसार समरील महाभाद्यालयाला आाश्यक या सोईसुभा ा मस ण्यासह
महाभाद्यालय पररसर स्ाच्छ ठस ाण्याधाधत िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत
आहस ,
(३) नसल्यास, याची कारतस काय आहस त ?
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.
(२) िासक य तीं्र बनकसतन, जजींतूर या सींस्िसचा पररसर स्ाच्छ आहस . सींस्िसत कीं्र ा्ी तााार
सींस्िसच्या पररसराची स्ाच्छता करण्यात यसतस ा कोताचसही आरोग्य

ोकयात नाही. सींस्िसत

भा.स. ४८ (17)
ास ोास ी सोयीसुभा ा पुरभाण्यात यसत आहस त. तससच पररसर स्ाच्छ असल्यामु स भाद्यार्थयांच्या
आरोग्यासींमगाकत सींस्िसकडस कोततीही तरार नसल्यामु स समर धाधत चौकिी करण्यात आली
नसल्याचस रति. रतिाचायक, िासक य तीं्र  बनकसतन, जजींतरु याींनी िासनास क भालस आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
रभणी श्जया्यातील ववववध भानातून िाम िरण्यासाठी येणाऱया हजारो मजपराांना िाम
(२५)

नसयायाने त्याांच्यावर उ ासमारीची वेळ आयायाधाधत

१३६६८ (०७-०४-२०१५).

डॉ.राहूल ाटील ( रभणी) :
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) परगती जजल््यातील भाभा

सन्माननीय रोजनार हमी

गागातन
ू काम करण्यासाठी यसताऱ्या हजारो मजुराींना काम

नसल्यानस याींच्याार बपासमारीची ास

आली आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, जजल््यात मषु का ाचस साा् असल्यामु स मजूराींना काम शम त नाही ा
मजरू ीचस मरही बनयाार यसऊन ठस पलस आहस त, हस ही खरस आहस काय,
(३) असल्यास, मजूराींच्या हाताला काम बपलध

कुनन मस ण्याच्याष्ष्ीनस िासनस्तराार कोतती

कायकााही करण्यात यसत आहस ,

(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्रीमती

ांिजा मांड
प े (०८-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.

(२) हस खरस नाही.

मजुराींच्या मागतीनुसार कामस बपलध

कुनन हमली जातात. सद्य:जस्ितीत मजूरीचा मर

ुन.१८१/- इतका आहस .

(३) परगती जजल््यात ग्रामपींचायतीची ३६९८ ा यीं्र तसची १७८६ अिी सकूत ५४८४ कामस
िसल्र्ार आहस त. कामाची मागती होताच कामस बपलध

कुनन मस ण्याची तजभाज ठस ाली आहस.

(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
अांधेरी ( ूव)व येथील मरोळ औद्योधनि षा ेत्रातील लो ड ट्टी

पनववसन औद्योधनि षा ेत्राच्या

मध्यभानी येत असयायामपळे तनवासी ामारतीांना असलेयाया धोकयाधाधत

(२६)

१३६७० (१०-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनपरी) :

सन्माननीय उद्योन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अीं सरी (पूा)क यसिील महाराषर औद्योधगक भाकास महामींड ाच्या गुखींडाार असलसल्या
मरो

औद्योधगक क्षस्र ातील झोपडपट्टयाींचस पुनाकसन करण्याचस कायक समआयडीसी भागाग र. १

ठातस याींच्या बनभामा र.TC/SLUM/MRL/४२५३/ of १९९३, dt.०८/१२/१९९४ अन्ायस सुन
ु आहस हस
खरस आहस काय,

भा.स. ४८ (18)
(२) असल्यास, समर पुनाकसनाची बनाासी योजना औद्योधगक क्षस्र ाच्या मध्यगागी (औद्योधगक
रतिकल्पाींकरीता राखीा असलसल्या गूखींडाार) राधभाण्यात यसत आहस , हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास, बद्योग रतिकल्पाींपासन
ू मध्यगागातील बनाासी इमारतीींना आपकालीन अपघात
ा तसिील रहहाािाींच्या जजभातास ा आरोग्यास

ोका बनमाकत होऊ नयस हतून भाकास

बनयीं्र त बनयमाालीनस
ु ार धाीं ण्यात आलसल्या बनाासी इमारतीींनी सुरक्षामक ा रतिबतधीं ामक
बनयमाींचस पालन कसलस आहस काय,

(४) नसल्यास, बनयमाींचस पालन न करता बनाासी इमारती धाीं ण्यास पराानगी मस ताऱ्या
सींधींध त अध कारी ा कमकचारी याींचसभाुनध्म िासनानस काय कारााई कसली ाा करण्यात यसत
आहस , तससच बपरोकत बनाासी इमारती ा तसिील रहहाािाींचस जजभात ा आरोग्य याींच्या
सुरक्षसकररता काय बपाययोजना करण्यात यसतार आहस ,
(५) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त?
श्री. सपभाष दे साई (१५-०६-२०१५) : (१) मरो

औद्योधगक क्षस्र ात झोपडपट्टी पुनाकसन योजना

राधभाण्यासाठी जागबतक बनभामा मागभाण्यात आल्या होया. सााकत जास्त धोलीचस मस.आकृती

बनमाकत रतिा.शल. याींची बनभामा मींजूर करण्यात आली असून याींच्यासोधत करारनामा कुनन
हम.२६/१०/१९९५ रोजी काम सुुन करण्याचस याींना आमस ि मस ण्यात आलस.
(२) मरो

औद्योधगक क्षस्र ातील (मोक स गख
ू ींड) औद्योधगक ाापरासाठी असलसल्या गख
ू ींडाार

पॉकस् र. २, ३, ८ ा ९ तससच सुभा ा गूखींडाार पॉकस् र. १ मध्यस झोपडपट्टी पुनाकसन
योजना राधभाली जातात.

(३) ा (४) धह
ृ न्मुींधई महानगरपाशलकसच्या भाकास बनयीं्र त बनयमाालीतील बनयम र. ३३ (१०)
अनस
ु ार

झोपडपट्टी

पन
ु ाकसन

योजनसची

अींमलधजााती

करण्यात

यसत

असन
ू

बनाासी

इमारतीकररता आपकालीन अपघात तससच तसिील रहहााश्याींच्या जजाीतास ा आरोग्यास

ोका

बनमाकत होाू नयस हतून सुरक्षामक ा रतिबतधीं ामक बनयमाींचस पालन करण्यात यसत आहस .
(५) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
राज्यातील एिूण ९६ हजार १७८ शाळाां ैिी िेवळ ३० हजार ४७१
शाळाांनाच दहा

(२७)

१३६८७ (०९-०४-२०१५).

ैिी दहा श्रेणी कमळायायाधाधत

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.सपतनल कशांदे (वरळी) :

सन्माननीय शालेय कशषा ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्र िासनानस शिक्षत हकक कायद्याच्या अींमलधजाातीधाधत तयार कसलसल्या अहाालातील
आकडसाारीनस
ै
कसा
ु ार राज्यातील सकूत ९६ हजार १७८ िा ाींपक

३० हजार ४७ िा ाींनाच

महा पैक महा श्रसती शम ाल्या आहस त, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, शिक्षत हकक कायद्याची रतिगााी अींमलधजााती होण्याकरीता िासनाकडून
कोतया बपायोजना कसल्या ाा करण्यात यसत आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?

भा.स. ४८ (19)

श्री. ववनोद तावडे (०९-०७-२०१५) :(१) अींित: खरस आहस.
U-DISE सन २०१४-१५ नस
ु ार राज्यातील ९७०८४ िा ाींपैक २७०७३ इतकया िा ा पत
ू क

महापैक महा श्रसती/मानकस पूतक कसलसल्या आहस त.

(२) शिक्षत हकक कायद्यातील तरतूमीनुसार आाश्यक गौबतक सुभा ाींधाधत स्िाबनक स्ाराज्य
सींस्िाींच्या िा ाींना साक शिक्षा अशगयान अींतगकत U-DISE नुसार मुलगूत सुभा ा बपलध

करण्यात यसतात. या व्यबतररकत राज्य िासनाच्या योजनाींम ूनही गौबतक सुभा ा बपलध
कुनन मस ण्यात यसतात. अन्य िा ाींच्या धाधतीत गौबतक सभु ा ा बपलध

कुनन मस ण्याधाधत

सींस्िाींकडून कायकााही करण्यात यसतस.
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
शेति-याांच्या आत्महत्या रोरण्यासाठी राज्यातील
शेति-याांच्या मपलाांना नोिरी दे ण्याधाधत
(२८)

१३६९० (१०-०४-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय उद्योन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मषु का , नाभपक आणत यामु स होता-या िसतक-याींच्या आमहया रोखण्यासाठी राज्यात
छो्स -छो्स बद्योग आतून यात िसतक-याींच्या मल
ु ाींना नोकरी मस ण्याधाधतचस

ोरत िासन

आखत आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, समरहू ोरताचस िोडकयात स्ाुनप काय आहस ,
(३) असल्यास, समरहू
ोरताची अींमलधजााती करण्याधाधत
कोतती कायकााही करण्यात आली ाा यसत आहस ,

िासनाकडून

आजतागायत

(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?

श्री. सभ
प ाष दे साई (१५-०६-२०१५) : (१) (२) (३) ा (४) कायकरत बद्योग घ्काींमध्यस स्िाबनक
युाक

/

युातीींना

रोजगार

सीं ी

बपलध

होण्यासाठी

िासन

बनतकय

र

स्िालोरो

/२००८/रति.र.९३/बद्योग-६ हमनाींक १७ नोव्हें धर, २००८ बनगकशमत करण्यात आला आहस. तससच
महाराषर औद्योधगक

ोरत - २०१३ िासनानस जाहीर कसलस असून, सामूहहक रतिोसाहन योजना

२०१३ राधभाण्यात यसत आहस . सामूहहक रतिोसाहन योजनसअींतगकत सक्ष्
ू म, लघू मध्यम ा मोठया
बद्योगाींना भाभा

रतिकारची रतिोसाहनस मस य करण्यात आली आहस त.

समर योजनसस चाींगला रतिबतसाम शम ाला असून, राज्यात भाभा

रतिकारचस बद्योग स्िापन

झालस असन
ू , यातून मोठया रतिमातात गुींतातूक ा रोजगार बनशमकती झाली आहस.
___________

भा.स. ४८ (20)
महाराष्ट्र सपरषा ा धलातील सवव जवानाांना नह
ृ ववभानाांतनवत िायम्वरु ी
(२९)

नोिरी तसेच वेतन व सोयी सपववधा कमळण्याधाधत

१३६९१ (०७-०४-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
प यमांत्री पढ
ु ील

(१) महाराषर सुरक्षा धलातील साक जाानाींना गह
ृ भागागाींतगकत कायमस्ाुनपी नोकरी शम ााी,

सरकारी ासतन ा सोयी सुभा ा शम ाव्यात, केंद्रीय औद्योधगक सरु क्षा धलाच्या जाानाींरतिमातस

सरकारी मजाक शम ााा, धलाचस कामकाज गह
ृ भागागाअींतगकत चालाास इ.मागण्या गसली अनसक
ार्देश रतिलींतधत आहस त, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, समरहू मागण्याींची तातडीनस पूतत
क ा करण्याधाधत िासनाकडून आजतागायत
कोतती कायकााही करण्यात आली ाा यसत आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची साकसा ारत कारतस काय आहस त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) : (१), (२) ा (३) होय, हस खरस आहस .
महामींड ातील बनयुकती ही कीं्र ा्ी स्ाुनपाची असल्याचस साक बमसमााराींना याींच्या

गरतीच्या ास ी ककीं धहुना गरतीसाठी मस ण्यात आलसल्या जाहहरातीमध्यस स्पष् करण्यात आलस
आहस .

या महामींड ाार िासक य अनुमान अिाा अन्य आधिकक स््र ोत बपलध

नाही.

महामींड ामार्कत िुल्क सुरक्षा रक्षकाींच्या ससाा पुरभाण्यात यसतात. सुरक्षा रक्षकाींचस ासतन ा

अन्य खचक तससच महामींड ाच्या कायाकलयीन खचक, अध कारी/कमकचारी ागाकचस ासतन इ. धाधी
गागभाल्या जात असल्यानस महामींड ातील सरु क्षा रक्षकाींना सद्यजस्ितीत कायमस्ाुनपी नोकरी,

सरकारी ासतन ा सोयी सुभा ा, केंद्रीय औद्योधगक सुरक्षा धलारतिमातस सरकारी मजाक मस तस
महामींड ास िकय नाही.

___________

यवमाळ श्जयाहा
(३०)

१३७१९ (०८-०४-२०१५).

षरषदे च्या ग्राम

थिीत असयायाधाधत

(१) यामा

दरु
प ्तीचे

ैसे

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमररेड),

श्री.सांश्जवरे ड्डी धोदिपरवार (वणी) :
करतील काय :-

ांचायतीिडे हात ां

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

जजल्हा पररर्मस च्या ग्राम पींचायतीकडस हातपींप मुन
ु स्तीचस लाखो ुनपयस िक त

असल्यामु स हात पींप मुन
ु स्ती पिक सींधीं ीत गाााकडस कर्रत नाही, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, हातपींपाला ार्ाकचस १ हजार ुनपयस में्सनन्स चाजक हतन
ू मुन
ु स्ती पिकाला

ग्रामपींचायतीनस मस तस धीं नकारक असून ग्रामपींचायत याचा गरता करीत नाही ा नागररकाींकडून
पातीपट्टीची रककम ासल
ू कसली जातस, हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास, जजल्हा पररर्मस चस हातपींप मुन
ु स्ती पिक या गााात कर्रकतच नाही मा्र 
बन्हा ा तोंडाार आला असता ग्रामपींचायतीचस याकडस मल
क असल्याचस हमसतस, हस खरस आहस
ु क्ष
काय,

(४) असल्यास, रतििासनाकडून कोतती कायकााही करण्यात आली ाा यसत आहस ?

भा.स. ४८ (21)
श्रीमती
(२) होय,

ांिजा मपांडे (०२-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.

ग्रामीत पाती परु ाठा कायकरमाींतगकत भपण्याचस पाती ग्रामीत जनतसला बपलध

कुनन

मस ण्यासाठी भाीं न भाहीरी खोमण्यात यसाून याार हातपींप भाद्यूतपींप धसभाण्याचा कायकरम
िासनातर्देश राधभाण्यात यसतो. यातमा
सद्यजस्ितीत

७८४०

सुजस्ितीतील

जजल््यातील १६ तालक
ु याींमध्यस ८४०३ हातपींप असून

हातपींप

गागातील जनतसला भपण्याचस पाती बपलध

ा

२५८

भाद्युतपींपाद्ाारस

कुनन मस ण्यात यसतस.

रतिामुख्यानस ग्रामीत

समर पींपाच्या मुन
ु स्तीकररता रतियसक पींचायत सशमतीला सक या रतिमातस सकूत १६ मुन
ु स्ती

पिकस कमकचाऱ्याींसह बपलध

कुनन मस ण्यात आलसली असून ग् भाकास अध कारी याींचस

आमस िानुसार पिकामार्कत हातपींप मुन
ु स्तीची कामस करण्यात यसतात. तससच यासाठी ााहनस,
कमकचारी, हातपींपाचस सु्स गाग ा अाजारस तससच इीं न ाींगत खरस मीसाठी योग्य तरतूम ग्
भाकास अध कारी याींना बपलध

कुनन मस ण्यात आली आहस .

ग्रामपींचायतीकडून बनयमानस
ु ार ााभर्कक ागकती ासूल करण्यात यसत.स जमा होताऱ्या समर

ााभर्कक ागकतीच्या ासल
ु ीचस रककमसतूनच हातपींप भाद्युतपींप मस खगाल मुन
ु स्ती योजनाही
राधभाण्यात यसत.स तिाभप ग्रामपींचायतीकडस हातपींपाच्या मुन
ु स्तीसाठी ााभर्कक ुन.१५००/- रतिती
हातपींप यारतिमातस धरीच िकधाक

ासूल होतस धाक

आहस . ही ासूली ग्रामपींचायतीींना मस य

असलसल्या इतर अनम
ु ानातन
ू ासल
ू करण्याची कायकााही सुुन आहस.

हातपींप मुन
ु स्तीची तरार पींचायत सशमती स्तराार रतिाप्त झाल्यानींतर ारीत हातपींप

मुन
ु स्तीची कायकााही करण्याधाधतच्या सूचना ग्भाकास अध कारी याींना मस ण्यात आलसल्या
आहस त.

(३) हस खरस नाही.
पाती ्ीं चाईचस कालाा ीत हातपींप मुन
ु स्तीची कामस रतिा ान्यानस पुतक करण्यात यसतात.

(४) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________

िळां ध तालपकयातील (श्ज.यवतमाळ) मधील मेंिला येथील कसमेंट
र्त्याच्या िामात नैरप्रिार लायायाधाधत

(३१)

१३७२४ (०९-०७-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमररेड),

श्री.सांश्जवरे ड्डी धोदिपरवार (वणी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) क ीं ध तालुकयातील (जज.यातमा ) यसिस १३ व्या भात आयोगामध्यस मेंढला यसिील

िींकरपूर रोड तस ग्रामपींचायतीकडस जाता-या मागाकार शसमें् रस्याचस काम सुुन असून समर
काम हस बनकृष् मजाकचस होत आहस , हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, समर शसमें् रस्याचस कामात जाडी ९ इींचापसक्षा जास्त असतस गरजसचस असताना
कसा

अडीच तस ३ इींच ा गजाींचा ाापरही अबतिय अल्प रतिमातात असून यामध्यस ६ समसम

चस बगस ३ गज ा आडास गज ्ाकण्याकडस मल
क करण्यात यसत असून तससच कामाकरीता रस ती
ु क्ष

नसल्याची ा शसमें् अल्प रतिमातात असून समर कामात पारमिकता नसल्याचस बनमिकनास यसत
आहस , हस ही खरस आहस काय,

भा.स. ४८ (22)
(३) तससच समर कामाची तातडीनस चौकिी करााी अिी मागती बपसरपींच, ग्रामपींचायत समस्य,
याींनी कसली आहस , हस ही खरस आहस काय,
(४) असल्यास, याधाधत िासनानस चौकिी कसली आहस काय, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा
तमनुसार िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(५) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्रीमती

ांिजा मपांडे (१०-०७-२०१५) : (१), (२) ा (३) हस खरस नाही.

(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
(५) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
यवतमाळ श्जयाहयातील ४५ वनमजपराांच्या वावषवि वेतनाचे
अडीच िोटी

(३२)

१३७३७ (०८-०४-२०१५).

ाण्यात जात असयायाधाधत

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमररेड),

श्री.सांश्जवरे ड्डी धोदिपरवार (वणी) :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

काय :-

(१) ानाृ तातील जींगलामध्यस मौल्याान सागाान ाक्ष
ु रतिमातात
ृ ाधरोधर इतरही ानसींपमा भापल
असून या सींपुतक जींगलाचस सींरक्षत आणत तसिील कामाींची जधाधमारी ानमजुराींनी साींगा ण्याचस
बनमदेश ि असताना यातमा

ानाृ ताच्या रतिमख
आणत ाररषठ ानध का-याींच्या कायाकलयातच
ु

नव्हस तर बनाासस्िानीही ानमजूर कायकरत आहस त, हस खरस आहस काय,
(२) यातमा

बपानसरीं क्षक

ानाृ ताचस मुख्यालय असलसल्या सीसीसर् कायाकलयात ७ ानमजुर, यातमा
कायाकलयात

१०,

यातमा

ानपररक्षस्र 

कायाकलयात

१०,

कायक

आयोजन

कायाकलयात ४, मक्षता पिक कायाकलयात २ आणत इतर साकच ानाध का-याींच्या बनाासस्िानी
१९ असस सकूत ४५ ानमजूर पडसल ती कामस ा ाररषठाींच्या सरधराईत व्यस्त आहस त, हस ही खरस
आहस काय,

(३) असल्यास, या ४५ ानमजुराींच्या ासतनाार ार्ाकसाठी सुमारस अडीच को्ी ुनपयाींच्या खचाकचा
िासनाच्या बतजोरीारील गुमंड असून याधाधत जधाधमारी बनजश्चत करण्यात आली आहस काय,
(४) असल्यास, रतििासनाकडून कोतती कायकााही करण्यात आली ा यसत आहस ा कसस ?

श्री. सपधीर मपननांटीवार (२६-०६-२०१५) : (१) ानसींरक्षत ा ानसींा न
क या कामास रतििम

रतिा ान्य मस ताना, या कामाच्या अनुर्ींधगक असलसली कामस, जसस क्षसत्र य कमकचाऱ्याींकडून
ानसींरक्षत सींधीं ातील सींमसि रतिाप्त कुनन घसान
ू समर सींमसि सींधींध त अध कारी/कमकचारी याींना
पोहचभातस, िासक य कायाकलय ा िासक य

बनाासस्िानस यसिील पररसर मस खगाल (ासाहत) ा

िासनाच्या मालमतसचस सींरक्षत करतस इयामी कामस कुनन घसण्यात यसतात.
(२) मुख्य ानसींरक्षक (रतिा.) यातमा
कायाकलयात ४, यातमा

याींचस कायाकलयात ४, बपानसींरक्षक, यातमा

याींच्या

ानपररक्षस्र  कायाकलयात २, ानसींरक्षक कायाकआयोजना याींच्या

कायाकलयात १, सहाय्यक ानसींरक्षक (सींरक्षत ा अबतरमत बनमल
ुक न) याींच्या कायाकलयात

२

भा.स. ४८ (23)
ा ान अध काऱ्याींच्या बनाासस्िान पररसरात (ासाहतीमध्यस) ८ असस सकूत २१ ानमजूर
कायकरत

आहस त.

या

ानमजूराींकडून

कायाकलयाच्या

पररसराची

स्ाच्छता

करतस,

कायाकलयाच्या/बनाास्िानाच्या पररसरातील िासक य ााहनस ा ानगन्
ु हा रतिकरतातील जप्त
ााहनस/मौलाान इमारती मालाचस सींरक्षत करतस, बनाासस्िान पररसरातील रोपाा्ीकाींचस सींरक्षत

करतस ही कामस कसली जातात. समर कामस ही िासन बनतकयानुसार ानमजूराींकडून करतस अपसक्षक्षत
असल्यानस ा तो िासक य कामाचा गाग असल्यानस, ाररषठाींच्या सरधराईत ानमजूर व्यस्त
असतात, असस हतनस ास्तुजस्ितीार आ ारीत नसून, तस खरस नाही.

(३) भाहीत कामस कुनन घसण्यात यसत असल्यानस जधाधमारी बनजश्चत करण्याचा रतिश्न बद््ाात
नाही.
(४)

रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
मांनळवेिा (श्ज.सोला ूर) तालपकयातील अनेि र्त्याांची लालेली दरप ाव्था

(३३)

१३७६४ (१०-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे ( ांिर ूर) :

सन्माननीय साववजतनि

धाांधिाम (साववजतनि उ रम म वनळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींग ासढा (जज.सोलापरू ) तालक
ु यातील अनसक रस्याींची मरु ाास्िा झाली असन
ू ााहतक
ु ची

मोयाया रतिमातात यस-जा होत असल्यामु स रतिाािाींना ा िा स त जाता-या भाद्यार्थयांना रतिाास
करताना खूपच ्र ास सहन करााा लागत असल्यामु स याींच्यात तीर अ असींतोर् ा सींतापाची
गााना पसरली असल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा या मरयान बनमिकनास आलस, हस
खरस आहस काय,
(२) असल्यास, याधाधत िासनानस चौकिी कसली आहस काय, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा
तद्नुसार समर रस्याींची ारीत मुन
क
ु स्ती करण्याधाधत तससच रस्याींच्या मुन
ु स्तीकडस मल
ु क्ष
करता-या सींधींध ताार िासनानस कोतती कारााई कसली ाा करण्यात यसत आहस ,

(३) अद्याप, कोततीच कायकााही करण्यात आली नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. चांद्रिाांत

ाटील (१७-०७-२०१५) : (१) हस अींित: खरस आहस.

मींग ासढा तालक
ु यात सााकजबनक धाीं काम भागागाकडील २३ रस्याींपैक
अाजड ााहतूक मु स खराध झालसलस असून बाकरीत रस्तस सुजस्ितीत आहस त.

४ रस्तस ाा ू च्या

(२) ा (३) रतिश्न बद््ाात नाही.

खराध झालसल्या ४ रस्याींची तापुरती मुन
ु स्ती खडी ा मुरमानस कुनन ााहतूक स सुजस्ितीत

ठस ाण्यात आलसलस आहस त. कायमस्ाुनपी मुन
ु स्तीकरीता मींजरु ीची कायकााही करण्यात यसत असन
ू
बन ी, बनकर् ा रतिाियरमानस ही कामस हाती घ्याायाचस बनयोजन आहस .

___________

भा.स. ४८ (24)
सोला ूर श्जया्यातील शेतिऱयाांच्या सातधारा उतारा नोंदणी व फेरफार िरणे यासाठी तलाठी व
मांडळ अधधिारी टाळाटाळ िरीत असयायाधाधत

(३४)

१३७६८ (०४-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे ( ांिर ूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) सोलापूर जजल््यातील सम
ु ारस ९० ्ककस गााातील ग्रामस्ि ा िसतकरी याींना सातधारा बतारा
नोंमती ा र्सरर्ार करतस यासाठी तलाठी ा मींड

अध कारी ्ा ा्ा

ा हमरीं गाई करीत

असल्यामु स याींच्यात तीर अ असींतोर् पसरला असल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ रोजी ाा या
सुमारास आढ ू न आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, िसतकरी ा ग्रामस्ि याींची सातधारा बतारा नोंमती करतस ा र्सरर्ार करतस
इयामी काम ारीत कुनन शम ण्याधाधत ्ा ा्ा

ा हमरीं गाई करता-या तलाठी ा मींड

अध कारी याींचसार िासनानस काय कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(३) अद्याप कोततीच कायकााही करण्यात आली नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. एिनाथराव रडसे (१६-०७-२०१५) : (१) असस बनमिकनास आलस नाही.
(२) ा (३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
मांनळवेिा तालपियातील भटकया ववमपकत जातीतील लोिाांची घरे अततरम मण
मोदहम राधववताना जमीनदो्त िरण्यात आयायाधाधत

(३५)

१३७६९ (१०-०४-२०१५).

श्री.भारत भालिे ( ांिर ूर) :

सन्माननीय सामाश्जि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मींग ासढा तालक
ु यातील गसली १५ तस २० ार्ाकपासून ाास्तव्यास असलसल्या ग्कया भामुकत
जातीतील लोकाींची सम
५०० लोक या हठकाती ाास्तव्यास होतस.
ु ारस ५० झोपड्या असन
ू

अबतरमत मोहहम राधभाताना या गरीध नागररकाींची घरस जमीनमोस्त करण्यात आल्यामु स या
लोकाींार धसघर होण्याची ास

आली असल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा या सम
ु ारास

बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) तससच रतििासनाच्या बनजषरयतसमु स या धसघर गरीध जनतसला अद्यापही पयाकयी जागा
बपलध

झालसली नाही, हस खरस आहस काय,

(३) बपरोकत रतिकरती िासनानस काय कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस,
(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. राजिपमार धडोले (१७-०७-२०१५) : (१) होय, अींितः खरस आहस.

मींग ासढा नगरपररर्मस नस नगरपररर्मस च्या मालक च्या कोतयाही जागसारील ग्कया

भामुकत जातीतील लोकाींच्या झोपड्या काढलसल्या नाहीत. मा्र  अबतरमत मोहीम राधभात

असताना सााकजबनक धाीं काम भागागाच्या मालक च्या जागसार असलसलस अबतरमत सााकजबनक

भा.स. ४८ (25)
धाीं काम भागागानस काढलसलस आहस . समर झोपडी ारकाींना सच
ू ना मस ऊन झोपड्या काढून
घसण्याधाधत मुमत हमली होती. यानुसार सींधींध त अनध कृत झोपडी ारकाींनी स्ातःहून झोपड्या
काढून घसतल्या आहस त.
(२) हस खरस नाही.

समर धसघर गरीध जनतसचा जागा मागतीधाधतचा कोतताही रतिस्ताा सहाय्यक आयुकत,

समाज कल्यात, सोलापूर याींचसकडस ककीं ाा िासनाकडस रतिाप्त नाही.
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
अिोला येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालयात िरार
(३६)

ध्दतीवर िाम िरणा-या २८

िमवचा-याांना िायम्वरु ी तनयकमत सेवेवर सामावन
ू घेण्याधाधत

१३७८९ (०९-०४-२०१५).

(िारां जा) :

श्री.नोवधवन शमाव (अिोला

श्श्चम), श्री.राजेंद्र

सन्माननीय वैद्यिीय कशषा ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ाटणी

(१) अकोला यसिील िासक य ाैद्यक य महाभाद्यालयाच्या स्िापनसपासून करार पध्मतीार

तु्पुींज्या पगाराार काम करता-या २८ कमकचा-याींना कायमस्ाुनपी बनयशमत ससासार सामााून
घसण्याकररता हमनाींक १७ डडसेंधर, २०१४ ा हमनाींक २० जानसाारी, २०१५ रोजी बनासमन हमलस
आहस , हस खरस आहस काय,
(२)

असल्यास, समर कमकचा-याींना आरोग्य ससात
स अयााश्यक ससाा हतून बनयशमत ससासत

सामााून घसण्याची शिर्ारस ा रतिस्ताा महाभाद्यालयाचस अध षठाता याींनी सींचालक, ाैद्यक य
शिक्षत ा सींिो न सींचालनालय मींध
ु ई याींच्याकडस पाठभाला आहस , हस ही खरस आहस काय,

(३) असल्यास, या कमकचा-यास बनयशमत ससासत सामााून घसण्याकररता िासनानस कोतता बनतकय
घसतला ाा घसण्यात यसत आहस ,

(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०७-२०१५) : (१) होय, हस खरस आहस .
(२) होय हस खरस आहस .

(३) िासनस्तराार भाचार ीन आहस .
(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________

सोला ूर श्जया्यात नवीन
(३७)

१३८०७ (०७-०४-२०१५).

ोलीस ठाणे व

दे तनमावण िरण्याधाधत

श्री.सभ
प ाष दे शमपर (सोला ूर दक्षषा ण) :

सन्माननीय

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

(१) सोलापूर जजल््यातील लोकसींख्यसचा भाचार करता पोशलस ठातस कमी आहस त तससच पोशलस

यीं्र ता कमी पडत असल्यानस पोशलसाींार अबतररकत तात पडत आहस असस बनमिकनास आलस आहस ,
हस खरस आहस काय,

भा.स. ४८ (26)
(२) असल्यास, नाीन पोलीस ठातस ा पमस बनशमकतीसींधीं ी कोतती कायकााही करण्यात आली ाा
यसत आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) ा (३) महाराषर राज्य पोलीस मलात बनमाकत कराायाच्या ६१४९४ पम बनशमकतीच्या
रतिस्तााातील पहहल्या ्प्प्यात मोन नाीन पोलीस ठाण्याींसह भाभा

सींागाकतील सकूत १८४ पमस

पोलीस अध क्षक, सोलापरू (ग्रा.) याींच्या अध नस्त बनमाकत करण्यात आली आहस.
___________
सोला रू श्जयाहयातील धचत नटाांना हकिाची धाजार ेठेसाठी
जाना उ लब्ध नसयायाधाधत

(३८)

१३८१६ (०८-०४-२०१५).

श्री.सभ
प ाष दे शमपर (सोला ूर दक्षषा ण) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यातील धचत ग्ाींना हककाची धाजारपसठ शम ााी हतून जजल्हास्तरीय
भार केंद्र धाीं ण्यासाठी बनध ची तरतम
ू कसली होती. परीं तु जागा बपलध

नसल्यानस इमारतीचस

काम मागील सहा ार्ाकपासून रखडलस आहस असस बनमिकनास आलस आहस , हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, या रतिकरती चौकिी कसली आहस काय,

(३) असल्यास, या चौकिीत काय आढ ू न आलस ा यानस
ु ार जागा बपलध

कुनन मस ण्यासाठी

कोतती कायकााही करण्यात आली आहस ाा यसत आहस ,
(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्रीमती

ांिजा मांड
प े (२२-०६-२०१५) : (१) होय.

(२) (३) ा (४) स्ातक जयींती ग्रामस्ारोजगार योजनसअींतगकत जजल्हास्तराार कायमस्ाुनपी भार
केंद्र धाीं कामासाठी जजल्हा पररर्म मालक ची पींचायत सशमती मक्षक्षत सोलापूर समोरील जागा

नगर गूमापन रमाींक ८४१३/१ म ील १००० चौरस मी्र जागा जजल्हा पररर्मस नस भानामूल्य
हस्ताींतरत कुनन घसतसस मींजरू ी हमली आहस. समर जागा जजल्हा ग्रामीत भाकास यीं्र तसच्या नाास

करतससाठीची कायकााही चालू आहस. जजल्हास्तराार कायमस्ाुनपी भार केंद्र धाीं तसची योजना
राज्य िासनाची होती. तिाभप केंद्र िासनाची योजना ७५% केंद्र हहस्सा ा २५% राज्य हहस्सा
यारतिमातस जस्ाकारल्यानस यापूाीचा राज्य िासनाचा रतिाप्त बन ी राज्य िासनास परत करतसत
आला आहस. तससच जागा जजल्हा ग्रामीत भाकास यीं्र तसच्या नाास झालसनींतर राज्य िासनामार्कत
केंद्र िासनाकडस नव्यानस रतिस्ताा सामर करण्याधाधत कायकााही करण्यात यसईल.

___________

भा.स. ४८ (27)
हातिणांनले ( श्ज.िोयाहा ूर) ग्राम ांचायतीच्या ग्रामसभेला अनप श््थत राहून नांतर रोयया
सहया िरणा-या १३ ग्राम ांचायत सद्याांचे सद्य द रदीत िरण्याधाधत
(३९)

१३८१७ (०८-०४-२०१५).

(िोयाहा ूर उत्तर) :

डॉ.सपश्जत कमणचेिर (हातिणांनले), श्री.राजेश षा ीरसानर

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हातकतींगलस जज.कोल्हापूर ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसगसला अनप
ु जस्ित राहून नींतर खोट्या
सहया करता-या १३ ग्रामपींचायत समस्याींचस समस्य पम रद्द करण्याचा ठराा माहस जानसाारी,
२०१५ च्या सम
ु ारास कसला हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, या समस्याींचस समस्य पम रद्द करण्यात आलस आहस काय ?
श्रीमती

ांिजा मपांडे (२२-०६-२०१५) :(१) होय, हस अींित: खरस आहस .

ग्रामपींचायत हातकतींगलस, ता.हातकतींगलस या ग्रामपींचायतीची माहस नोव्हें धर, २०१४ ची
माशसक सगा हमनाींक २८/११/२०१४ रोजी सका ी १०.०० ााजता आयोजजत करण्यात आली
होती. समर ग्रामपींचायतीची समस्य सींख्या १७ असून सरपींच ा बपसरपींचासहीत सकूत १५
समस्य बपजस्ित होतस ा २ समस्य अनुपजस्ित होतस. याच हमािी मप
ु ारी २.०० ााजता

ग्रामसगा आयोजजत करण्यात आली होती. माशसक सगा सींपल्यानींतर ग्रामपींचायत समस्याीं नी
ग्रामसगसच्या हजसरी पस्
ु तकाार स्या कसल्या ा तस बनघन
ू गसलस. समर ग्रामपींचायत समस्य बनघन
ू
गसल्याार ग्रामसगा घसण्यात आली होती.

ग्रामपींचायत हातकतींगलस मध्यस सकूत १७ समस्य असून यापैक ग्रामसगसच्या हजसरी

पुस्तकाार स्या कसलसलस सकूत १५ समस्याींपक
ै
११ समस्य बनघन
ू गसलस. बाकररत ४ समस्य
ग्रामसगा सींपसपयंत बपजस्ित होतस.

हमनाींक २६/०१/२०१५ रोजी आयोजजत करण्यात आलसल्या ग्रामसगसत मागील हमनाींक
२८/११/२०१४ च्या ग्रामसगसचस रतिोशसडीींग ााचून कायम करतस या भार्यात ग्रामपींचायत समस्य
याींनी मागील सगसला बपजस्ित नसताना स्या कसल्या आहसत यामु स याींनी जनतसची
र्सातूक कसली आहस. तरी, याींचस समस्य पम रद्द कराास असस ग्रामसगा ठराा र. ३६, हमनाींक
२६/०१/२०१५ मध्यस नमम
ू कसलस आहस .

(२) महाराषर ग्रामपींचायत अध बनयम मध्यस ग्रामसगसनस कसलसल्या ठरााानुसार ग्रामपींचायत

समस्य पम रद्द करण्याधाधत तरतूम नसल्यानस समस्याींचस समस्य पम रद्द करण्यात आलसलस
नाही. परीं त,ु ग्रामसगा सुुन होण्यापुाीच बपजस्िती प्र काार स्या कुनन रतियक्ष ग्रामसगसस
गैरहजर राहहल्याधद्दल सींधींध त ११ समस्याींना कारतस माखाा नो्ीस मस ऊन समज मस ण्यात
आलसली आहस .
___________
जमाधांदी आयपकताांनी िामचि
प ार िमवचा-याांवर िेलेयाया िारवाईधाधत
(४०)

१३८३५ (०४-०४-२०१५).

(िोयाहा ूर उत्तर) :

डॉ.सपश्जत कमणचेिर (हातिणांनले), श्री.राजेश षा ीरसानर

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

भा.स. ४८ (28)
(१)

जमाधींमी

आयुकताींनी

कामचुकार

कमकचा-याींार

कसलसल्या

कारााईच्या

बनर्स ािक

पुतस

भागागातील कमकचा-याींनी माहस जानसाारी, २०१५ च्या सुमारास धींम आींमोलन कसलस, हस खरस आहस
काय,

(२) असल्यास, यामु स गूशम अशगलसख कायाकलयातील अनसकाींची कजकरतिकरतस ाा अन्य कामस
रतिलींतधत असल्यामु स साकसामान्य नागररकाींची कामस मागी लााण्यासाठी कोतती कायकााही कसली
ाा करण्यात यसत आहस ,

(३) असल्यास, या सींपकारी कमकचाऱ्याींार कोतती कारााई कसली ाा करण्यात यसत आहस,
(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त?
श्री. एिनाथराव रडसे (३०-०६-२०१५) : (१), (२), (३) ा (४) महाराषर राज्य गशू म अशगलसख
कमकचारी सींघ्ना पुतस भागाग यानी भाभा

मागण्याींच्या अनुर्ींगानस हम. १६/१/२०१५ तस

९/२/२०१५ कालाा ीत कामधींम आींमोलन कसलस होतस. कामधींम का ातील रतिलींतधत मोजती रतिकरतस

नव्यानस तारखा मस ाून बनकाली करतसची कारवाााही करतसत यसत आहस . गैरहजर असलसल्या
कमकचाऱ्याींना ताका

कामाार हजर होान
बनयमानस
ू
ु ार कामकाज करण्याधाधत हमनाींक

०३/२/२०१५ रोजी कारतस माखाा नो्ीसा मस ण्यात आल्या असता सींघ्नसनस हमनाींक ९/२/२०१५
पासून कामधींम आींमोलन मागस घसतलसलस आहस.

___________

िोयाहा रू श्जयाहयात मनरे नामधील ववववध िामाांमध्ये नेयाया तीन वषावत
(४१)

िोटयवधी रू याांचा अ हार लायायाधाधत

१३८३६ (०८-०४-२०१५).

(िोयाहा ूर उत्तर) :
काय :-

डॉ.सपश्जत कमणचेिर (हातिणांनले), श्री.राजेश षा ीरसानर

सन्माननीय रोजनार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) कोल्हापूर जजल्हयात मनरस गाम ील भाभा

कामाींमध्यस गसल्या तीन ार्ाकत को्या ी

रूपयाींचा अपहार झाल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा या मरयान बनमिकनास आलस, हस
खरस आहस काय,
(२) असल्यास, यारतिकरती िासनानस चौकिी कसली आहस काय ा यात काय आढ ू न आलस,
(३) चौकिीनस
ु ार पढ
ु स सींधींध ताींभारूध्म कोतती कारााई कसली ाा करण्यात यसत आहस ?
श्रीमती

ांिजा मपांडे (०८-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.

(२) ा (३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
ाचलिरां जी शहरातील (श्ज.िोयाहा रू ) अडत

ेठ येथे धेिायदा

आांतरराष्ट्रीय िॉल सेंटर सपरु असयायाधाधत

(४२)

१३८५१ (०७-०४-२०१५).

(िोयाहा ूर उत्तर) :

डॉ.सपश्जत कमणचेिर (हातिणांनले), श्री.राजेश षा ीरसानर

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

भा.स. ४८ (29)
(१) इचलकरीं जी (जज.कोल्हापूर) िहरातील अडत पसठ यसिस सका इमारतीत धसकायमा आींतरराषरीय
कॉल सें्र सुुन असल्याचस हमनाींक २३ जानसाारी, २०१५ रोजीच्या सम
ु ारास बनमिकनास आली हस
खरस आहस काय,

(२) असल्यास, या कॉल सें्रार कोतती कारााई कसली ाा करण्यात यसत आहस,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) रतिश्नात नमम
ू हठकाती आरोपीनस याचस घर/ऑर् स
मध्यस हम. ३०/१२/१४ तस २३/०१/१५ या कालाा ीत भाभा

मोधाईल कींपन्याींचस सीम काडक ाापुनन

सीमधॉकसद्ाारस आींतरराषरीय कॉल्सचस स्िाबनक कॉल्सचस मरात ुनपाींतर कुनन ग्राहकाींना
अनाध कृत ससाा बपलध

कुनन मस ाून मोधाईल कींपन्याींची ा गारत सरकारची सुमारस २ को्ी

ुनपयाची र्सातूक कसल्याधाधत गन्
ु हा माखल आहस .

(२) रतिकरती इचलकरीं जी पोलीस स््स िन यसिस ग.ु र.न. ११/२०१५ गा.म.भा.स. कलम ४२०, १२०
(ध) सह माहहती तीं्र ज्ान कायमा कलम ६६ (ड) सह गारतीय मरु सींचार अध बनयम कलम ४,
२० रतिमातस गुन्हा माखल कसला आहस . गुन््यातील ७ पैक ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आली

असून ुन. ३६.२० लक्ष ककीं मतीचा मुद्दसमाल जप्त करण्यात आला आहस . गुन््याचा तपास सुुन
आहस .

(३) भालींध झालसला नाही.
___________
िोयाहा ूर श्जया्यातील वडनाांव या
वाहनाांच्या

(४३)

१३८५४ (०७-०४-२०१५).

(िोयाहा ूर उत्तर) :

षरसरात

ाकलिा व

ोकलस प्रशासनाने

ाकिांनचे तनयोजन िेलेले नसयायाधाधत
डॉ.सपश्जत कमणचेिर (हातिणांनले), श्री.राजेश षा ीरसानर

सन्माननीय मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल््यातील ाडगाींा या पररसरात ३२ गाााींची धाजारपसठ, पाशलका, धाजार
सशमती मींड , गूमापन, न्यायालय आहम कायाकलयस तससच ाैद्यक य ा िैक्षणतक सुभा ा

असल्यानस या िहरात स्िाबयक ा कामाबनशमत यसता-याींची सींख्या जास्त असून पाशलका ा
पोशलस रतििासनानस यसिस ााहनाींच्या पाककंगचस बनयोजन कसलसलस नसल्यानस ाारीं ाार ााहतूक कोंडी
होतस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, या िहरात ााहतूक बनयोजन करण्याकररता िासनामार्कत कोतती कायकााही
कसली ाा करण्यात यसत आहस ,

(३) असल्यास, किा रतिकारस ााहतक
ू चस बनयोजन करण्यात आलस आहस ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) हस खरस नाही.
ाडगाा िहराम न
ू साींगली जजल््याकडस, इचलकरीं जीकडस जाण्यासाठी जा चा मागक आहस .

तससच, ााठार-सााडस आणत ्ोप गामोलस तासगाा हा राज्यमागक ाडगाा िहरातून जातो. ाडगाा
हस व्यापारी पसठ असल्यानस आजूधाजूच्या ग्रामीत गागातील धहुसींख्य लोक व्यापार/धाजार

भा.स. ४८ (30)
करण्याकरीता ाडगाा िहरात यसतात. यामु स

काही ास ा भािसर्त: सोमाारी आठाडा

धाजराच्या हमािी ााहतूक ची कोंडी होतस.

(२) ा (३) ाडगाा नगरपाशलका हद्दीतील सस.्ी.स््ँ ड तस आींधसडकर चौक-ााठार नाका हा रस्ता
तससच सस.्ी.स््ँ ड तस ठातसकर चौक-हजारस कोपरा ााठार नाका हस रस्तस सक हमिा मागक
करण्यात आलस आहस त. िहरात ााहतूक मागकमिकक र्लक लााण्यात आलस आहस त. या पररसरात
मच
ु ाक पाककंगची समस्या सोडभाण्याकरीता धी.ााय. हॉस्पी्ल यसिस मच
ु ाक ााहनाींकरीता स्ातीं्र 
पाककंग व्यास्िा करण्यात आली आहस . डॉ.धाधासाहस ध आींधसडकर पत
ु ा तस तधरमस ा चौक तससच

नगरपाशलका चौकात ााहनस पाककंगकरीता पाींढरस पट्टस मारण्यात आलस आहस त. सस.्ी. स््ँ डच्या
मागील धाजूस असताऱ्या कस.सम. धस िाींधयामु स ााहतूक कोंडी होत असल्यामु स हा धस िाींधा
हातकतींगलस रोडारील सालपस कॉप्लसकस यसिस स्िलाींतरीत करण्यात आला आहस . तससच, ााहतूक
कोंडी

सोडभाण्याकरीता

महाराषर

परराहन

महामींड ाच्या

ताधयातील

८०

चौ.मी.

जागा

नगरपररर्मस नस ताधयात घसण्याची कायकााही सुन
ु आहस .

िहरामध्यस ााहतूक कोंडी होऊ नयस याकरीता ााहतूक बनयीं्र त/सुर ीत ठस ाण्याकरीता

पोलीस अध कारी ा कमकचारी याींची गस्त तससच कर्कस पॉईं् नसमण्यात आलस आहस त.
___________
शाळा द ण
व या योजनेद्वारे ववद्यार्थयाांची सवव मादहती

ालिाांना

एसएमएसद्वारे दे ण्याधाधतची योजना
(४४)

१३८६४ (०९-०४-२०१५).

िपमारी प्रणणती कशांदे (सोला ूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

शालेय कशषा ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आपल्या पाल्याची अ्यासातील रतिगती, याची बपजस्िती, याची गुतपत्र का, आरोग्य
भार्यक माहहती, िा स चस बपरम इ. माहहती पालकाींना मोधाईलारच बपलध

होतार असल्यानस

िा ा मपकत या योजनसद्ाारस भाद्यार्थयांची साक माहहती सससमससद्ाारस मस ण्याची योजना
महाराषरालाही लागू करण्याची राज्याची सच
ू ना केंद्र िासनानस मान्य कसली असल्याचस माहस
र्सरुवुाारी, २०१५ मध्यस ाा यासुमारास बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बका योजना सुन
ु करण्याधाधत िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात
यसत आहस , असल्यास, समर योजना कोतया िैक्षणतक ार्ाकपासून राज्यात लागू होतस अपसक्षक्षत
आहस ,

(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.
(२) समरची योजना महाराषर राज्यात कायाकजन्ात करण्याची भानींती केंद्र िासनास करण्यात
आली आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________

भा.स. ४८ (31)
अ ांन तसेच तनराधाराांना दे ण्यात येणाऱया तनवत्ृ ती वेतनात वाि िरण्याधाधत
(४५)

१३८८१ (०९-०४-२०१५).

िपमारी प्रणणती कशांदे (सोला ूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

सामाश्जि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अपींग, बनरा ाराींना िासनाच्याातीनस सध्या मरमहा ६०० ुनपयाींचस बनाृ ती ासतन हमलस जातस.

सध्याच्या का ात हस बनाृ ती ासतन तु्पुींजस असून यामध्यस ााढ कुनन ककमान १ हजार ५००
ुनपयस बनाृ ती ासतन घ्याास, तससच इतर मागण्या भािाखा महहला लोक सींचशलत सा न
केंद्राच्या ातीनस मा. जजल्हाध कारी, सोलापरू याींना बनासमन मस ऊन करण्यात आल्याचस

माहस

र्सरुवुाारी, २०१५ मध्यस ाा यासुमारास बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बपरोकत सींस्िसच्या ातीनस सामर कसलसल्या बनासमनाार बनतकय घसऊन िासनानस
काय कायकााही कसली आहस ाा करण्यात यसत आहस ,
(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. राजिपमार धडोले (१४-०७-२०१५) : (१) होय हस खरस आहस .

(२) समर बनासमनातील इतर मागण्याींसींमगाकत पुढील आाश्यक ती कायकााही करण्यासाठी रतिस्तुत

बनासमनाच्या रतिती साक सींधींध त रतििासक य भागागाींना या भागागाच्या हम.२२.४.२०१५ च्या
प्र ान्ायस पाठभाण्यात आलसल्या आहस त. तससच सींजय गाीं ी बनरा ार योजनसतील लागार्थयांना
ुनपयस

१०००/-

माशसक

बनाृ ती

ासतन

मस ण्याधाधत

मा.मख्
ु यमीं्र ी

याींचस

अध्यक्षतसखाली

हम.२.३.२०१५ रोजी झालसल्या धैठक त घसण्यात आलसल्या बनतकयानस
ु ार नभान योजनसधाधतची
कायकााही िासन स्तराार सुुन आहस .
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
मदहला धचतनटाांनी उत् ाददत िेलेयाया व्तपांसाठी श्जयाहा्तरीय
(४६)

ववरम ी िेंद्र उभारण्याचा प्र्ताव ररडला असयायाधाधत

१३८८३ (०८-०४-२०१५).

िपमारी प्रणणती कशांदे (सोला रू शहर मध्य) :

सन्माननीय

ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महहला धचतग्ाींनी बपाहमत कसलसल्या ास्तस
ुीं ाठी जजल्हास्तरीय भार केंद्र बगारण्यास सन

२००९-१० मध्यस मीड को्ी ुनपयाींच्या बन ीसह मींजूरी शम ाली परीं तु ताींत्र क ्र ु्ीच्या

पुतत
क सअगााी तो रतिस्ताा रखडला असल्याचस माहस जानसाारी, २०१५ रोजी ाा या सुमारास
बघडक स आलस हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, बपरोकत रतिस्ताााार िासनानस बनतकय घसाून काय कायकााही कसली आहस ाा
करण्यात यसत आहस ,

(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्रीमती

ांिजा मपांडे (२२-०६-२०१५) : (१) नाही.

धचत ग्ाींची बपहमत कसलसल्या मालाच्या भार करीता तालुका ा जजल्हास्तरीय कायमस्ाुनपी

भा.स. ४८ (32)
भार केंद्र धाीं ण्याचा बनतकय हमनाींक २७.०२.२००९ अन्ायस िासनानस घसतला आहस . यानुसार

िासन बनतकय हमनाींक ११.०८.२००९ अन्ायस ८ जजल्हास्तरीय भार केंद्राना मींजूरी हमली असून
यासाठी रतियसक ुन.५०.०० लक्ष बन ी भातरीत करण्यात आलसला आहस .

मरयान केंद्र िासनानस याच बद्दसिानस गाा, जजल्हा ा राज्यस्तराार कायमस्ाुनपी भार केंद्र
धाीं ण्याचा बनतकय घसतला असून या मोन्ही बनतकयामध्यस जजल्हास्तराार कायमस्ाुनपी भार केंद्र

धाीं ण्याची धाध समान असल्यानस सकाच बद्दसिाकरीता राज्य ा केंद्र योजना अींमलात आततस
आाश्यक नाहीत. याअनुर्ींगानस िासन बनतकय हमनाींक ०९.१२.२०११ अन्ायस स्ातक जयींती ग्राम
स्ारोजगार योजनसअींतगकत केंद्र िासनाची गाा हा्, जजल्हा ा राज्यस्तर कायमस्ाुनपी भार

केंद्र धाीं ण्याची ७५ % केंद्र २५% राज्य आधिकक सहगाग योजना जस्ाकारली आहस . समर
योजनसनुसार जजल्हा स्तरीय भार केंद्र धाीं कामाकरीता ुन.१५०.०० लक्ष इतका बन ी बनजश्चत
करण्यात आलसला आहस.

यास अनस
ु ुनन राज्यात जजल्हास्तरीय भार केंद्र धाीं ण्याकरीता रतिस्ताा सामर करण्याधाधत
साक जजल््याींना सच
ू ना मस ण्यात आलसल्या आहस त.
(२) ा (३) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________
राज्यातयाया वाित्या वेश्या व्यवसायाला
(४७)

१३८८६ (०८-०४-२०१५).

ायधांद घालण्याधाधत

िपमारी प्रणणती कशांदे (सोला ूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

मपख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मस िात अनध कृत ासश्या व्यासायात गुींतलसल्या महहलाींची केंद्र सरकारनस अध कृत नोंमती
कसली आहस , यात महाराषर सााकत पुढस आहस राज्यात ४ लाख १ हजार ३०० ासश्याींची नोंम
करण्यात आली आहस , यात सव्ाा लाख मुली या अल्पायीन असल्याचस माहस जानसाारी, २०१५
रोजी ाा या सुमारास आढ ू न आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, राज्यातल्या ााढया ासश्या व्यासायाला पायधींम घालण्यासाठी िासनानस कोतती
बपाययोजना कसली आहस ाा करण्यात यसत आहस,
(३) नसल्यास, भालींधाची साकसा ारत कारतस काय आहस त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) :(१) ा (२) राज्यातील ााढया ासश्या व्यासायाला आ ा
घालण्यासाठी हमनाींक ३१.०३.२००८ रोजी राज्य गुन्हस अन्ासर्त भागागात “अनैबतक मानाी
ााहतूक

रतिबतधीं ” या समन्ाय कक्षाची स्िापना करण्यात आली आहस . अपर पोलीस

महासींचालक, महहला अयाचार रतिबतधीं क कक्ष, गुन्हस अन्ासर्त भागाग, महाराषर राज्य, पुतस
याींची राज्याचस समन्ाय अध कारी हतून बनयुकती करण्यात आलसली आहस.

राज्यात मींध
ु ई िहर, नागपरू िहर, पत
ु स िहर, ठातस िहर, नाी मींध
ु ई, सोलापरू िहर,

यातमा , धीड, अहममनगर, कोल्हापूर, ठातस ग्रामीत, ा साींगली या १२ हठकाती केंद्र ा राज्य
िासनाच्या अध पयाखाली स्ातीं्र  “अनैबतक मानाी ााहतूक रतिबतधीं
आलस आहस. समर १२ कक्षाींना पूरससस मनुषयध

कक्ष” स्िापन करण्यात

ा सा नसामग्री मस ाून सक्षम करण्यात आलस

भा.स. ४८ (33)
आहस . समर कक्षाींनी स्िापनसपासन
ू र्सरुवुाारी २०१५ अखसर पीडडताींच्या सु्कससाठी ११६८

ाडी

(Rescue Operation) घालून ५८७१ पीडडत महहला ा मल
ु ीींची स्
ु का करण्यात आली आहस .
तससच समर

ाडीत ३४७७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहस.

हरालसल्या धालक/धालीकाधाधत सींधींध त पालकाींकडून पोलीस ठाण्यात तरारी रतिाप्त

झाल्यास याधाधत िस् गुन्हा माखल करण्यात यसतो. पोलीस ठातसस्तराार िो

घसण्यास चार

महहन्यापसक्षा जास्त कालाा ी झाल्यास असस गुन्हस या-या अनैबतक मानाी ााहतूक रतिबतधीं क

घ्काकडस पाठभाण्याधाधत सुचना मस ण्यात आलसल्या आहस त. हरभालसल्या धालकाींचा तपास

करण्याकरीता सु ाररत कायकरतिताली तयार करण्यात आली आहस . हरभालसल्या तससच सापडलसल्या
धालक/धाशलकाींची नोंम ठस ाण्याकरीता तससच याींची माहहती गुनन िो

घसतस सोपस जाास ा िो

लागलसल्या धालकाींना याींचस पालकाींच्या ताधयात मस ण्याचस रतिमात जास्तीत जास्त व्हाास याकरीता
केंद्र सरकारच्या गह
ृ मीं्र ालय, नाी हमल्ली याींचसतर्देश www.trackcmissingechild.gov.in या
सींकसतस्ि ाची बनशमकती करण्यात आली आहस. पोलीस आयक
ु तालयातील पोलीस आयक
ु त याींना
अनैबतक मानाी ााहतूक रतिबतधीं

कायमा १९५६ अींतगकत कींु ्तखानस धींम करण्याकरीता अध कार

रतिमान करण्यात आलस आहस . अनैबतक मानाी ााहतूक रतिबतधीं

या सींमगाकत नोडल ससलमार्कत

रतिशिक्षत केंद्रामध्यस भा ी अध कारी, अिासक य सींस्िाींचस समस्य, पोलीस अध कारी तससच
पोलीस अ ीक्षक, अपर पोलीस अ ीक्षक याींच्या कायकिा ा आयोजजत कुनन याींना आरोपीींार
कायमस िीर कारााई करण्याधाधत मागकमिकन करण्यात यसतस.
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
आवळी
(४८)

ठार (नारवडी) (ता.रटाव,श्ज.सातारा) नावात तनमावण लालेली

१३९२९ (०७-०४-२०१५).

ाणीटां चाई

श्री.शकशिाांत कशांदे (िोरे नाव), श्री.भा्िर जाधव (नपहानर),

श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांरा 
प ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय

्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

ाणी रप वठा आणण

(१) आा ी पठार (गाराडी) (ता.ख्ाा, जज.सातारा) गााात तीर अ पाती्ीं चाई बनमाकत झाली
असून तसिील ग्रामस्िाींनी भािसर्तः महहलाींना पाण्यासाठी ातात ग्काास लागत आहस , हस खरस
आहस काय,
(२)

असल्यास,

समर गाााला

्ँ करनस पातीपुराठा

लोकरतिबतबन ीींनी ा तसिील ग्रामस्िाींनी

सुुन

करण्याधाधत मा.

स्िाबनक

जजल्हाध कारी, सातारा ा सींधींध त तहशसलमाराींकडस

ास ोास ी मागती कुनन सुध्मा अद्यापही ्ँ करद्ाारस पातीपुराठा करण्यात आला नाही, हस ही
खरस आहस काय,

(३) असल्यास, याची कारतस काय आहस त, समर गाााला ्ँ करद्ाारस ाररत पातीपुराठा
करण्याधाधत िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा करण्यात यसत आहस ,
(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त?
श्री. धधनराव लोणीिर (०२-०७-२०१५) : (१) मौजस आा स पठार (गाराडी), ता.ख्ाा या गााात
पाती ्ीं चाई बनमाकत झाली होती, हस खरस आहस.
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(२) ा (३) हस खरस नाही.
मौजस आा स पठार (गाराडी) यसिस सका िासक य ्ँ करद्ाारस सक हमासाआड १ खसप
यारतिमातस हमनाींक १४.०२.२०१५ पासन
ू पाती परु ाठा सुन
ु करण्यात आला आहस . तससच, मौजस

गाराडी या गााी १ ्ँ करद्ाारस रतिबतहमन १ खसपाद्ाारस हमनाींक २४.०३.२०१५ पासून पाती पुराठा
सुुन करण्यात आला आहस .
(४) रतिश्न बद््ाात नाही.

___________

मनमाड, श्ज.नाकशि या शहरातील ववववध भानात चाांनले र्ते तयार िरण्यासाठी शासनािडून
(४९)

मनमाड ननर

१३९३१ (०७-०४-२०१५).

षरषदे ला कमळालेयाया तनधीचा नैरवा र लायायाधाधत
श्रीमती तनमवला नाववत (ानत ूरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मनमाड, जज.नाशिक या िहरातील भाभा

सन्माननीय मपख्यमांत्री

गागात चाींगलस रस्तस तयार करण्यासाठी

िासनाकडून मनमाड नगर पररर्मस ला शम ालसल्या बन ीचा गैराापर करण्यात आल्याचा गींगीर
रतिकार माहस जानसाारी, २०१५ मध्यस ाा यासम
ु ारास बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,
(२) असल्यास, या रतिकरती चौकिी करण्यात आली आहस काय,

(३) असल्यास, चौकिीत काय आढ ू न आलस ा यानस
ु ार गैरव्याहारातील मोर्ीींार कोतती
कारााई कसली ाा करण्यात यसत आहस ,

(४) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०७-२०१५) : (१) हस खरस नाही.
(२) ा (३) नाही.
(४) रतिश्न बद््ाात नाही.
___________
नाकशि येथे सपरु होणाऱया कसांह्थानासाठी महा ाकलिेने र्त्याांच्या
(५०)

िामासाठी तब्धल २४०० वषा 
ृ ाांची तोड िेयायाधाधत

१३९३८ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती तनमवला नाववत (ानत ूरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मपख्यमांत्री

(१) नाशिक यसिस सुुन होताऱ्या शसींहस्िानासाठी महापाशलकसनस रस्याींच्या कामासाठी तधधल
२४०० ाक्ष
ृ ाींची तोड करण्याचा बनतकय घसतला असल्याचस माहस डडसेंधर, २०१४ रोजी ाा
यासुमारास बनमिकनास आलस, हस खरस आहस काय,

(२) असल्यास, ाक्ष
ाक्ष
ााचभाण्याधाधत िासनानस कोतती कायकााही कसली ाा
ू
ृ तोडीपासन
ृ
करण्यात यसत आहस ,

(३) नसल्यास, भालींधाची कारतस काय आहस त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) ा (२) नाशिक यसिस सुुन हस ता-या सन २०१५-१६ च्या
शसींहस्ि कींु गमसळ्याींसाठी महानगरपाशलकसनस रस्याच्या तिा पुलाींच्या कामात अडि ा ठरता-या
२४०० झाडाींना तोडतस/पत
ु रक ोप करण्यासाठी पराानगी मस ण्याची भानींती ाक्ष
ृ रतिाध करताकडस कसली
होती.

या सींमगाकत मा.बच्च न्यायालयात माखल कसलसल्या जनहहत याधचका रमाींक ४१/२००६
मध्यस नाशिक नागरी कृती सशमतीनस शसव्हील ॲप्लीकसिन र.९६/२०१४ मध्यस मा.बच्च
न्यायालयानस हमनाींक ८.५.२०१५ रोजी हमलसल्या आमस िानुसार ८२६ ाक्ष
ृ तोडण्याधाधत ा ६०५
ाक्ष
ु रक ोपन करण्याधात कायकााही करण्याचस महानगरपाशलकसमार्कत रतिस्ताभात आहस .
ृ ाींचस पत
(३) रतिश्न बद््ाात नाही.

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मांध
प ई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासक य मध्याती मुद्रतालय, मुींधई.

