अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पन्नासावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

उदगीर (जि.लातरू ) शहारासाठी दे विजन मध्यम प्रिल्पातन
ू पाणी परु वठा
िरण्यासाठी नवीन योिना िरण्याबाबत

(१)

१३०७ (२२-१२-२०१४).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) उदगीर (जि.लातूर) शहारापासन
ू २० कक.मी. अींतरावर असलेल्या दे विजन मध्यम प्रकल्पातून
उदगीरला पाणी परु वठा करण्यासाठी नवीन योिना मींिरू करण्यात आली आहे , हे

खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, ही योिना मींिूर करताना िी कागदपत्रे सादर करण्यात आली ती चुकीची व
शासनाची ददशाभूल करणारी असन
ू कागदपत्रे दाखल करुन तात्पुरती पाणीपुरवठा योिना मींिूर
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू योिनेसाठी सादर केलेल्या सवज कागदपत्राींची चौकशी करुन शासनाची
ददशाभूल करणारे कागदपत्र दाखल करणाऱ्या अधिकारी व ठे केदारावर कायदे शीर गुन्हे दाखल
करावेत असे ननवेदन नगर पररषद सदस्याने मा.पाणी पुरवठा व स्वच्छता मींत्रयाींकडे सादर केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त ननवेदनानस
ु ार कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४)

व (५) होय. प्राप्त ननवेदनाच्या अनुषींगाने अहवाल मागववण्यात आला असून, सदर

अहवाल शासनास अद्याप अप्राप्त आहे .

तथावप, सदर योिनेचा प्रस्ताव ववहीत मागाजने शासनास सादर करण्यात आला असल्याने ,
त्यामूळे सादर केलेली कागदपत्रे ददशाभुल करणारी असे म्हणणे सींयुजक्तक नाही. त्यामुळे
कारवाईची आवश्यकता नाही. असे जिल्हाधिकारी, लातरू याींनी कळववले आहे .
___________

वव.स. ५० (2)

अचलपुर व चाांदरु बािार (जि.अमरावती) या तालुक्यातील १४५ गावाांच्या प्रादे कशि पाणीपुरवठा
योिनेस तातडीने प्रशासिीय मान्यता दे णेबाबत

(२)

३६४७ (१५-०१-२०१५).

श्री.ओमप्रिाश ऊर्ज बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अचलपुर

व

चाींदरु

बािार

(जि.अमरावती)

या

तालक्
ु यातील

राषरीय

पेयिल

कायजक्रमाअींतगजत १४५ गावाींच्या प्रादे कशक पाणीपुरवठा योिनेस तातडीने प्रशासकीय मान्यता
द्यावी अशी मागणी

लोकप्रनतननिी याींनी तत्कालीन मा.मींत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता याींचेकडे

ददनाींक २५ िुल,ै २०१४ रोिी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाजत कोणती कायजवाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०९-०४-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) मा.मींत्री, पाणी परु वठा स्वच्छता याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक ०६.०८.२०१४ रोिी
झालेल्या बैठकीच्या अनुषींगाने मख्
ु य अकभयींता, महाराषर िीवन प्राधिकरण, नागरी व ग्रामीण

योिना मींडळ ठाणे याींनी, अचलपूर व चाींदरु बािार (जि.अमरावती) या तालुक्यातील १४५
गावाींऐविी ८३ गावाींची प्रादे कशक पाणी पुरवठा योिनेस ददनाींक २३.०१.२०१५ रोिी ताींत्रत्रक

मींिुरी कमळाली आहे . सदर प्रस्ताव ददनाींक २५.०२.२०१५ रोिी शासनास प्रशासकीय मींिुरीसाठी
प्राप्त झाला असन
ू शासन स्तरावर तपासणी सरु
ु आहे .

___________
वाकशम जिल््यातील मालेगाव येथे साांडपाणी व्यवस्थापन िायजक्रम राबववण्याबाबत
(३)

४२८२ (२३-१२-२०१४).

श्री.अकमत झनि (ररसोड) :

स्वच्छता मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) वाकशम जिल््यातील मालेगाव येथे नाबाडजच्या अथजसहाय्याने साींडपाणी व्यवस्थापन
कायजक्रम राबववण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रस्तावास महाराषर िीवन प्राधिकरण अद्ययावत

तींत्रज्ञान सहाय्य,

नाकशक याींच्याकडून मान्यता कमळाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, याबाबत शासनाची स्पष् भुकमका काय आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०१-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, सदर प्रकल्पास मुख्य अकभयींता, अद्ययावत तींत्रज्ञान सहाय्य, नाकशक याींनी ताींत्रत्रक
मान्यता ददली आहे .

(३) ई-ननववदा पध्दतीने ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या. परीं तू कुणीही कींत्रा्दार आधथजक

दे कार उघडण्यास पात्र नसल्याने ननववदा रद क करण्यात आल्या असल्याने जिल्हा स्तरावर
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नव्याने ननववदा प्रकक्रया राबववण्याची कायजवाही सुरु आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
ततवसा (जि.अमरावती) येथील ग्रामपांचायतची पाणी पुरवठा योिना
मांदगतीने सरु
ु असल्याबाबत

(४)

४३०२ (१५-०१-२०१५).

अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नतवसा (ता.नतवसा, जि.अमरावती) येथील ग्रामपींचायतची पाणी पुरवठा योिना मींदगतीने
सुरु असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये वा त्यासुमारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सद्य:जस्थतीत

१४०००

लोकसींख्या

असलेल्या

नतवसा

गावाला

पाणीपुरवठा केला िात आहे , हे ही खरे आहे काय,

अशुध्द

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने काय कायजवाही वा उपाययोिना केली वा करणार
आहे ,
(४) नसल्यास, त्याची सवजसािारण कारणे काय आहे त?
श्री. बबनराव लोणीिर (२३-०२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) नाही.
नतवसा येथील अस्तीत्वातील स्त्रोताद्वारा गावास वपण्याचा पाणीपुरवठा करण्यात येत

असून त्यावर क्लोरीनेशनची प्रकक्रया करुन गावास पाणीपुरवठा करण्यात येतो.

नतवसा या गावासाठी ननयकमत शाश्वत व शध्
ु द पाणी परु वठा करण्यासाठी विाज नदीवरुन

नळ पाणी पुरवठा योिना प्रगतीपथावर असन
ू िलशुध्दीकरण केंरासासह योिनेचे काम अींनतम
्प्प्यात आहे . माहे माचज, २०१५ पयंत पाणी पुरवठा सुरु करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्य सरिारतर्फ प्िाराांना तनवत्ृ तीवेतन दे ण्याच्या योिनेबाबत
(५)

१४४२९ (०८-०४-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील

(१) पत्रकाराींना राज्य सरकारत्फे  ननवत्त तीवेतन दे ण्याची योिना सुरु करण्याची घोषणा
मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददनाींक ४ ्ेब्रुवारी, २०१५ च्या सुमारास केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पत्रकाराींना ननवत्त तीवेतन दे ण्याबाबत राज्य शासनाने ननणजय घेनन पुढे कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१५-०६-२०१५) : (१) हे अींशत:खरे आहे .
(२) व (३) पत्रकाराींना ननवत्त तीवेतन दे ण्याच्या दृष्ीने ववववि पयाजयाींची पडताळणी करण्यात
येत आहे .

___________
सहसांचालि, दहवताप व हत्तीरोग, पुणे याांचे ववरोधात िेलेल्या तक्रारीबाबत
(६)

१४४७० (०८-०४-२०१५).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

सन्माननीय सावजितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) सहसींचालक, दहवताप व हत्तीरोग, पुणे याींचे ववरोिात दरु दशजनची बोगस त्रबले, ्ायलेररया

कक् दरकरार नसताींनाही दरपत्रकास दाखवून ३७.२० लक्ष रुपयाींची अनावश्यक खरे दी व ततर

तक्रारीबाबत मा.मख्
ु यमींत्री, आरोग्य मींत्री याींच्याकडे ददनाींक ५ सप््ें बर, २०१३ रोिी डॉ.सोळीं के
याींनी तक्रार ददलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या तक्रार अिाजची चौकशी करण्यात आलेली आहे काय,
(३) चौकशीअींती तत्कालीन सहसींचालक डॉ.खानींदे याींच्या ववरोिात काय कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, त्याची कारणे काय व त्यास िबाबदार कोण आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय.
(३) तत्कालीन सींचालक, दहवताप व हत्तीरोग, पुणे याींच्याववरुध्द डॉ.सोळीं के याींनी याच

ववषयाबाबत लाचलुचपत ववभागाकडे तक्रार केली होती. सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने उघड
चौकशी करण्यासाठीचा प्रस्ताव गहत ववभागामध्ये ववचारािीन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
भांडारा जिल््याचे सयाटोयाटोला कसांचन प्रिल्पातन
ू पाण्याचा उपसा बांद िेल्याबाबत
(७)

१४५१६ (०८-०४-२०१५).

श्री.चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय िलसांपदा मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जिल््याचे सयाटोया्ोला कसींचन प्रकल्पातून पाण्याचा उपसा बींद केल्याचे माहे
डडसेंबर, २०१४ च्या सम
ु ारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे िान उत्पादकाींसमोर कसींचनाींचा प्रश्न ननमाजण झाला आहे काय,

(३) सदर प्रकल्पाच्या दे खभाल दरु
ज
ु स्तीकडे सींबींधित ववभागाच्या अधिनस्त यींत्रणेने दल
ु क्ष
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करण्याचे कारण काय आहे ,
(४) तसेच, अधिकारी व कमजचा-याींनी ्ाळा्ाळ करुन िान उत्पादक शेतक-याींना त्रास दे ण्याचे
कारण काय,
(५) याबाबत िान उत्पादक शेतक-याींनी नारािी व्यक्त केली आहे हे खरे आहे काय,
(६) तसेच,शासनाने या योिना नाकारण्याचे कारण काय,
(७) या प्रकरणी शासन उपाययोिना करणार ककीं वा कसे ?
श्री. धगरीष महािन (३०-०६-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
सोंटोया्ोला उपसा कसींचन योिनेद्वारे बावनथडी नदीमिन
ू पाणी उपसा करुन चाींदपूर

िरणात ्ाकले िाते. चाींदपरू िरण हे त्रब्र्ीशकालीन िरण आहे . चाींदपरू िलाशयाच्या अग्रस्थ

ननयींत्रकात ३ दरवािे आहेत. खरीप हीं गाम २०१४-१५ दरम्यान या ३ दरवाज्याींपक
ै ी द्वार
क्रमाींक २ व ३ मध्ये ताींत्रत्रक त्रबघाड झाला होता. तथावप तात्पुरती उपाययोिना करुन खरीप
कसींचन सुरळीत पार पाडण्यत आले.

द्वार दरु
ु स्ती अत्यावश्यक असल्याने दरु
ु स्तीकरीता उन्हाळी हीं गाम न घेण्याचे ठरले.

त्यानुसार चाींदपूर प्रकल्पाच्या लाभािारकाींना सुधचत करण्यात आले. त्यानस
ु ार ऑक््ोबर, २०१४
पासून सोंटोया्ोला उकसींयो मिून चाींदपूर िलाशयात पाणी भरणा बींद करण्यात आला.

(२) नाही. खरीप हीं गाम २०१४-१५ साठी आवश्यक असलेले २० mm3 पाणी चाींदपूर िलाशयात
उपलब्ि असल्याने खरीप हीं गाम प्रभाववत झालेले नाही.

चाींदपरू िलाशयाच्या द्वार क्र. २ व ३ ची दरु
ु स्ती माचज २०१५ अखेर पण
ू ज करण्यात आली.

(३) दे खभाल दरु
ज करण्यात आलेले नाही.
ु स्तीकडे दल
ु क्ष

(४) चाींदपूर प्रकल्पातील पाणी उपलब्ितेनुसार कसींचनाचा कायजक्रम यशजस्वररत्या राबववण्यात
येत आहे . त्यामुळे शेतकऱ्याींना त्रास दे ण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
(५) नाही.

(६) प्रश्न उद््ावत नाही.
चाींदपूर िलाशयाच्या अग्रस्थ ननयींत्रकातील द्वार क्रमाींक २ व ३ ची दरु
ु स्ती माचज २०१५

अखेर पुणज करण्यात आली आहे .
(७) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सोमेश्वरवाडी (ता.बारामती, जि.पण
ु े) येथील ततरूपती बालािी प्रिल्पामुळे
होत असलेल्या प्रदष
ु णाबाबत

(८)

१४५२६ (०६-०४-२०१५).

श्रीमती माधुरी कमसाळ (पवजती), श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव

शेरी), श्री.योगेश दटळे िर (हडपसर), श्री.कभमराव तापिीर (खडिवासला) :

सन्माननीय

पयाजवरण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सोमेश्वरवाडी (ता.बारामती, जि.पुणे) येथील नतरूपती बालािी प्रकल्पामुळे होत असलेल्या

प्रदष
ु णाबाबत त्वररत उपाययोिना कराव्यात अन्यथा कारवाई करण्याचा तशारा महाराषर
प्रदष
ु ण ननयींत्रण मींडळाने माहे िानेवारी, २०१५ च्या पदहल्या आठवटोयात वा त्यासुमारास ददला

वव.स. ५० (6)
होता, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम (१४-०७-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे .
(२) सरपींच, ग्रामपींचायत वाघळवाडी, ता.बारामती, जि.पुणे याींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने प्रत्यक्ष पाहणीकरुन प्रथम ववचारािीन प्रकल्पास ददनाींक

२२.१२.२०१४ च्या पत्रान्वये सूचना ददल्या. तथावप, कारखान्याच्या कींपोस्् प्रकल्पातील पाणी

कच्च्या लगन
ू मध्ये साठववण्यात आले होते. त्यातन
ू पाणी झझरपण्याची शक्यता ववचारात
घेनन मींडळाने शास्त्रीय पध्दतीने पक्का लगून तयार करण्याकररता दद. १९.०५.२०१५ च्या
“कारणे दाखवा” पत्रान्वये कळववले होते. त्या अनुषींगाने सदर उद्योगाने पक्क्या लगूनचे काम
केल्याचे मींडळास कळववले आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नागपूर ववभागात मुलीांच्या शासिीय तां्तनिेतनाबाबत शासनािडे
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाबाबत

(९)

१४५६२ (०८-०४-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर

पूव)ज , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

उच्च व तां् कशिण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नागपूर ववभागात मुलीींच्या शासकीय तींत्रननकेतनाबाबत शासनाकडे प्रस्ताव प्राप्त झालेला
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) नागपूर ववभाग वगळता महाराषरातील ततर ववभागात मुलीींचे शासकीय तींत्रननकेतन आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) वरील

प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायजवाही केली वा

करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-०७-२०१५) : (१) होय,
(२) नाही. तथावप नागपूर ववभाग वगळता महाराषरातील (१) औरीं गाबाद, (लातूर), (२)

अमरावती (यवतमाळ) (३) पण
ु े (तासगाव) या ववभागात मल
ु ीींचे शासकीय तींत्रननकेतन कायजरत
आहे . नाकशक व मुींबई ववभागामध्ये मुलीींचे शासकीय तींत्रननकेतन कायजरत नाही.
(३) बाब अद्याप शासनाच्या ववचारिीन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५० (7)
मागासवगीयाांना िातीचे प्रमाणप्ासाठी वास्तव्याचा
पुरावा द्यावा लागत असल्याबाबत
(१०) १४५६८ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर

पूव)ज , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मागासवगीयाींना िातीचे प्रमाणपत्र दे ण्याचे व त्याींच्या पडताळणीचे ववननयमन ननयम
२०१२ नुसार ओ.बी.सी. साठी १३ ऑक््ोबर १९६७ ककीं वा त्यापुवीचा वास्तव्याचा पुरावा द्यावा
लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ओबीसी उमेदवारास सदर अध्यादे शामुळे (शासकीय कायाजलयातच मादहती
उपलब्ि नसल्यामळ
ु े ) न्यायालयीन प्रकक्रयेतन
ू िावे लागते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पकक्रया सल
ु भ व सहि व्हावी या करीता या अध्यादे शात काही बदल

प्रस्तावीत असल्याने त्याबाबत काही कायजवाही अथवा बदल करण्याची कायजवाही करण्यात येत
आहे काय,
(४) नसल्यास , ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) िातपडताळणी ननयम-२०१२ नस
ु ार मागासवगीय
व्यक्तीींना िातप्रमाणपत्र दे णे व त्याच्या पडताळणीचे कामकाि चालते. सदर ननयमाींनस
ु ार

ततर मागासवगज या प्रवगाजतील व्यक्तीींना अथवा त्याींच्या कु्ूींत्रबयाींना दद.१३/१०/१९६७ रोिी वा
तत्पूवी त्याींचा राज्यातील सवजसािारण रदहवासी असण्याची अ् ववदहत करण्यात आली आहे , हे
खरे आहे .

(२) हे खरे नाही.
िातपडताळणी

ननयम-२०१२

नुसार

िातप्रमाणपत्र

व

िातपडताळणी

प्रमाणपत्र

कमळण्याकररता आवश्यक ते िातीचे पुरावे, कागदपत्रे दे ण्यात आल्यास, सदर प्रमाणपत्र प्राप्त
होण्यास कोणतीही अडचण उद्भवत नाही.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ओ.बी.सी. आधथजि वविास महामांडळाचे भागभाांडवल वाढववण्याबाबत
(११) १४५७९ (०९-०४-२०१५).

श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर

पूव)ज , श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.सुधािर दे शमुख (नागपूर पजश्चम) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ओ.बी.सी. आधथजक ववकास महामींडळाचे राज्य शासनाद्वारे भागभाींडवल वाढववण्याचा
ववचार आहे काय,
(२)

असल्यास,

या

महामींडळातून

ओबीसी

ववद्यार्थयांना

व्यवसानयक

अ्यासक्रमातील

पदव्युत्तर, ववदे शी कशक्षणासोबतच पदववका अ्यासक्रमासाठी शैक्षझणक किज योिना सुरू

वव.स. ५० (8)
करण्यात येणार आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) नाही.
(२) व (३)

ओ.बी.सी. महामींडळाकडून सन २००० पासूनच ततर मागासवगीय ववद्यार्थयांना

व्यावसानयक अ्यासक्रमातील पदवी व पदव्युत्तर कशक्षणाकरीता शैक्षझणक किज योिना

कायाजन्वीत असून राषरीय महामींडळाकडून उपलब्ि होणाऱ्या वावषजक पत पुरवठ्यातील मींिूर
ननिीनस
ज
व्यावसानयक शैक्षझणक अ्यासक्रमामध्ये
ु ार सद्य:जस्थतीत ही योिना दे शातींगत
कशक्षण घेत असणाऱ्या ववद्यार्थयांकरीता राबववण्यात येते.
___________
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण तनयां्ण मांडळाच्या िमजचा-याांना सेवातनवत्ृ ती
योिना लागू िरण्याबाबत

(१२)

१४५८५ (०६-०४-२०१५).

श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय पयाजवरण

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महाराषर प्रदष
ू ण

ननयींत्रण मींडळानींतर स्थापन झालेल्या हररयाणा, पींिाब, कनाज्क

राज्यातील प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळानी त्याींच्या सवज अधिकारी व कमजचा-याींना सेवा ननवत्त ती
योिना लागू केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सेवाननवत्त ती योिनेसाठी सम
ु ारे १२० को्ी रुपये राखीव ठे वले असूनही व सहावे
वेतन आयोग ददनाींक १ िानेवारी, २००६ रोिी लागू झाल्यापासून सदर आयोग सेवाननवत्त त
योिनेस लागू करण्याबाबतची मींिरू ी अद्यापही कमळाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ददनाींक १ िानेवारी, २००६ पासून रुपये १२० को्ीींच्या व्यािावर सेवाननवत्त त
योिना राबववता येईल असा अहवाल स््े ् बक, एलआयसी व ततर ववत्तीय सींस्थाींनी महाराषर
प्रदष
ु ण ननयींत्रण

मींडळास ददला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर सेवाननवत्त त योिना राबववण्याबाबत शासनाने कोणती

कायजवाही

केली

वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम (०१-०७-२०१५) : (१) कनाज्क प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाने ददनाींक १/४/२००६
पासून

नव्याने

ननवत्त तीवेतन

दाखल

येािना

झालेल्या

लागू

त्याींच्या

केली

आहे.

अधिकारी/कमजचाऱ्याींसाठी
तसेच

त्यापूवी

सेवेत

पररभावषत
दाखल

अींशदायी

झालेल्या

अधिकारी/कमजचाऱ्याींसाठी पूवीची सेवा ननवत्त तीवेतन योिना लागू आहे .
(२) होय.

(३) एसबीआय लाई् (SBI Life) या सींस्थेने मींडळास अहवाल सादर केला आहे . त्यानुसार
महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या १५८ व्या बैठकीपुढे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.
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परीं तु, त्यावर अींनतम ननणजय झालेला नाही.

(४) व (५) महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कमजचाऱ्याींना

ननवत्त तीवेतन योिना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला होता. तथावप, ववत्त
ववभागाच्या क्र.सेननवे-१००५-१२७/सेवा-४, ददनाींक ८/११/२००५ रोिीच्या शासन ननणजयान्वये
सध्या ज्या अनुदाननत सींस्था,मींडळे ,महामींडळे तत्यादीींमिील कमजचाऱ्याींना

राज्य शासकीय

कमजचाऱ्याींना सध्या लागू असलेली ननवत्त तीवेतनाची योिना (म्हणिे महाराषर नागरी) सेवा

(ननवत्ृ ती वेतन) ननयम, १९८२) लागू नाही, अशा सींस्थाींना यापुढे सध्या अजस्तत्वात असलेली

ननवत्त तीवेतनाची योिना (म्हणिे महाराषर नागरी सेवा (ननवत्त ती वेतन) ननयम, १९८२) लागू
करण्यात येन नये. तसेच यापुढे कोणत्याही अनुदाननत सींस्था, मींडळे , महामींडळे तत्यादीमिील

कमजचाऱ्याींना सध्या अजस्तत्वात असलेली ननवत्त तीवेतन योिना (म्हणिे महाराषर नागरी सेवा

(ननवत्त तीवेन) ननयम, १९८२) लागू करण्यासींबि
ीं ीचे प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर
करण्यात येन नयेत, असा िोरणात्मक ननणजय घेतलेला आहे. त्यामळ
ु े महाराषर प्रदष
ू ण
ननयींत्रण

मींडळाच्या

आस्थापनेवरील

अधिकारी/कमजचाऱ्याींना

ननवत्त तीवेतन

करण्याबाबत प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे .

योिना

लागू

दरम्यानच्या कालाविीत, सामाजिक न्याय ववभागाने त्याींच्या अखत्यारीतील अशासकीय
अनुदाननत

समाि

कायज

महाववद्यालयातील

कशक्षक

व

कशक्षकेत्तर

कमजचाऱ्याींना

महाववद्यालयाच्या स्थापनेच्या ददनाींकापासन
ू महाराषर नागरी सेवा (ननवत्त तीवेतन) ननयम,
१९८२ नुसार अनुज्ञेय असलेली सेवाननवत्त ती उपदान योिना, वेतनाच्या महाराषर नागरी सेवा
(ननवत्त ती वेतनाचे अींशराशीकरण) ननयम, १९८४ आझण सवजसािारण भववषय ननवाजह ननिी

योिना, या ननयमाींतील सवज तरतुदीसह तसेच यामध्ये वेळोवेळी झालेले बदल व सुिारणासींह
व उपदान योिना ददनाींक २ सप््ें बर, १९९९ पासन
ू लागू करण्याचा ननणणय ददनाींक २९

ऑक््ोबर, २०१४ च्या शासन ननणजयाद्वारे घेतलेला आहे . त्याच ितीवर महाराषर प्रदष
ू ण
ननयींत्रण मींडळाच्या आस्थापनेवरील ज्या अधिकारी/कमजचाऱ्याींच्या सेवा ददनाींक १/११/२००५ पूवी
ननयकमत झालेल्या आहे त, अशा सवज अधिकारी/कमजचाऱ्याींना सेवाननवत्त ती/कु्ुींब ननवत्त तीवेतन
योिना स्वबळावर लागू करण्याचा प्रस्ताव महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण मींडळाच्या ववचारािीन
आहे .

___________
मुांबईतील साांताक्रुझ (पजश्चम) पोकलस ठाण्याच्या हीीत
समाििांटिाांचा वावर वाढल्याबाबत

(१३)

१४५९१ (०७-०४-२०१५).

श्री.अकमत साटम (अांधेरी पजश्चम) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी

(१) मींब
ु ई उपनगरातील साींताक्रुझ पजश्चम पोकलस ठाण्याच्या हदृीतील ककशोर कुमार गाींगल
ु ी

मागाजवर समािकीं्काींचा वावर वाढलेला असून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ननमाजण झाला
असल्याने माहे िानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशजनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी

पोकलसाींमा्जत कोणती कारवाई करण्यात आली वा करण्यात
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येत आहे ,
(३) नसल्यास,

ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
परीं तु नमूद रस्त्यावर ग्रामीण भागातून आलेल्या स्थलाींतरीत लोकाींचा वावर िास्त असून

त्याींच्यामळ
ु े स्थाननक रदहवाशाींना उपरासव होत असल्याने स्थाननकाींच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या
आहे त.

(२) स्थाननक रदहवाशाींना उपरासव दे णाऱ्या व्यक्तीवर माहे िानेवारी २०१५ ते अद्यापपयंत
अींमलीपदाथज सेवन करणाऱ्या ९ तसमाींवर, मुींपोका ११० अन्वये २ मदहलाींवर, कभक्षेकारी कायदा
१९६०

अन्वये

४४

तसमाींवर,

तसेच

अमली

पदाथज

िवळ

बाळगणाऱ्या

२

मदहलाींवर

एन.डी.पी.एस. ॲक्् अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे .
नमद
ू मागाजवर पोलीस चौकी ननमाजण करुन ददवस/रात्र पोलीस अींमलदाराींची नेमणक
ू

करण्यात आलेली आहे.

तसेच वेळोवेळी गस्ती वाहनाींची पररणामकारक गस्त, पोलीसाींची दशजनीय उपजस्थती
ठे वण्यात आलेली असून स्थाननक रदहवाशाींना कोणत्याही प्रकारे उपरासव होणार नाही याची
दक्षता घेण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनाने अणखल भारतीय सादहत्य सांमेलनाप्रमाणे बाल आणण िुमाराांच्या
सादहत्य सांमेलनासाठी तनधी उपल्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१४)

१४६०२ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुतनल कशांदे (वरळी) :

सन्माननीय मराठी भाषा मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अझखल भारतीय सादहत्य सींमेलनासाठी ननिी दे णा-या शासनाने मराठीत बाल आझण
कुमाराींसाठी

उत्तम

सादहत्य

प्रसवण्याचे

काम

करणा-या

बाल

आझण

कुमार

सादहत्य

सींमलेनासाठी दे खील ननिी उपलब्ि करुन द्यावा अशी मागणी सातत्याने केली िात आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, बाल आझण कुमार सादहत्य सींमेलनासाठी ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत
शासनाकडून कोणती कायजवाही केली
(३)

वा करण्यात येत आहे ,

नसल्यास, ववलींबाची सवजसािारण कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२२-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) महाराषर राज्य साींस्कतनतक िोरण, २०१० अींतगजत “अन्य सादहत्य सींमेलनाींना

अनुदान” ही योिना महाराषर राज्य सादहत्य आझण सींस्कतती मींडळाकडून राबववण्यात येत.े या

योिनेअत
ीं गजत सादहत्य सींमल
े नाच्या आयोिनासाठी अनुदान मींिूर करण्याबाबत महाराषर राज्य
सादहत्य आझण सींस्कतती मींडळाकडे प्राप्त होणारे प्रस्ताव अींनतम ननवडीसाठी “मींडळाच्या
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सवजसािारण बैठकीत माींडले िातात व मींडळाच्या ननणजयानुसार अनुदानासाठी पात्र सींस्थाींना
सींमेलनाच्या आयोिनासाठी अनुदान ववतरीत केले िाते.

महाराषर राज्य सादहत्य आझण सींस्कतती मींडळाकडून बालकुमार सादहत्य सींमेलनाच्या

आयोिनासाठी

अझखल

भारतीय

मराठी

बालकुमार

सादहत्य

सींस्था,

खालीलप्रमाणे ननिी उपलब्ि करुन दे ण्यात आला आहे .
सन २०११-१२

पुणे

या

सींस्थेस

रु. २,००,०००/-

सन २०१२-१३

रु. ३,५७,१४०/-

एकूण

रु. ५,५७,१४०/-

दरम्यान महाराषर राज्य सादहत्य आझण सींस्कतती मींडळाचा कालाविी सींपुष्ात आल्याने

व सादहत्य सींमेलनाना अनुदान दे ण्यासाठी ननकष ननजश्चत करण्याची कायजवाही सुरु असल्याने
सन २०१४-१५ या कालाविीत बाल कुमार सादहत्य सींमेलनासाठी ननिी उपलब्ि करुन ददलेला

नाही. शासन ननणजय क्र. रासाींिो १०१२/प्र.क्र.१२६/२०१२/भाषा-३, दद. १७ एवप्रल, २०१५ अन्वये
अन्य सादहत्य सींमल
े नाींना अनुदान दे ण्यासाठी ननकष ननजश्चत करण्यात आले आहे त. महाराषर
राज्य सादहत्य आझण सींस्कतती मींडळाची पुनरज चना झाल्यानींतर सदर ननकषाींच्या आिारे
मींडळाकडून अन्य सादहत्य सींमेलनाींना अनुदान दे ण्याची कायजवाही करण्यात येईल.
___________
बीड जिल््यात अांगणवाडीच्या ामारती बाांधून पूणज झाल्याचे दाखवून त्यासांबध
ां ीत
दे यिे मांिूर िरण्यात आल्याची बाब

(१५)

१४६७४ (०८-०४-२०१५).

श्रीमती मोतनिा रािळे (शेवगाांव - पाथडी) :

सन्माननीय

मदहला व बाल िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) बीड जिल््यात मागील दोन-तीन वषाजत ग्रामपींचायतीच्या माध्यमातन
अींगणवाडीच्या
ू

तमारती बाींिून पूणज झाल्याचे दाखवून त्यासींबींिीत दे यके मींिरू करण्यात आल्याची बाब
ननदशजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले आहे,

(४) चौकशीत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,
(५) अद्याप काहीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्रीमती पांििा मांड
ु े (१५-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

जिल्हा वावषजक योिना, मानव ववकास कायजक्रम, १३ वा ववत्त आयोग व नाबाडज या

ववववि योिनेमिून अींगणवाडी केंरास तमारत बाींिकामे करण्यासाठी जिल्हा पररषदे ला ननिी
प्राप्त होतो. प्राप्त ननिीच्या अधिन राहून अींगणवाडी केंरासाचे तमारत बाींिकाम करण्यासाठी
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अींगणवाडी केंरासाची ननवड करुन ननिी पींचायत सकमती स्तरावर ववतरीत केला िातो. सदरील
बाींिकामे ग्रामपींचायती मा्जत केली िातात. याबाबत जिल््यातील सवज ग्ववकास अधिकारी,
पींचायत सकमती याींच्यामा्जत चौकशी केली असता प्रश्नात उपजस्थत केलेल्या तक्रारीत तर्थय
आढळून आले नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मुांबईतील नागररिाांना स्वस्त दराने घरिुले उपल्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१६)

१४७१२ (०७-०४-२०१५).

श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळकशरस), श्री.हसन मश्र
ु ीर् (िागल),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ तनमाजण मां्ी

(१) मुींबईतील नागररकाींना स्वस्त दराने घरकुले उपलब्ि करुन दे ण्याच्या हे तन
ू े ननमाजण केलेली
म्हाडाच्या हानकसींग स््ॉक योिना रद क करण्याचा ननणजय शासनाने माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये
वा त्यासुमारास ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या योिने ऐविी शासनाने काही पयाजयी योिना आखली आहे , असल्यास,
त्याचे स्वरुप काय,
(४) नसल्यास, ही योिना पूवव
ज त सुरु ठे वण्याबाबत शासनाची भूकमका काय ?
श्री. प्रिाश मेहता (०२-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) ववकास ननयींत्रण ननयमावली ववननयम ३३ (५) मध्ये सुिारणा करण्याच्या
सींदभाजत शासनाने दद.४.०५.२०१३च्या अधिसच
ू नेन्वये सच
ू ना व हरकती मागववल्या होत्या.

त्याींचा अ्यास होनन शासनाच्या दद. ८.१०.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये सुिाररत ववकास
ननयींत्रण ननयमावली ३३(५) अींमलात आलेली आहे .

सदरहू अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार म्हाडा वसाहतीलच्या पुनववजकासाकररता ३ ततका
वाढीव च.क्षे.नन ननजश्चत करण्यात येनन त्यातन
ू केवळ बाींिकाम केलेल्या सदरननकाींच्या
स्वरुपात म्हाडाचा वा्ा घेण्याचे िोरण ननजश्चत करण्यात आले आहे . यामुळे पुनववजकास
प्रस्तावात अधिमुल्याऐविी हानकसींग स््ॉक उपलब्ि होत असल्याने अधिकाधिक परवडणाऱ्या
घराींच्या सींख्येत वाढ होनन िनतेस घरे उपलब्ि करुन दे णे शक्य होईल.

त्यानुसार १८ प्रस्तावाींवर दे कारपत्राची कायजवाही झाली असन
ू त्यामिून म्हाडास सुमारे

१०८३ सदननका उपलब्ि होणे अपेक्षक्षत आहे .

शासनाच्या दद. ०८.१०.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये अींमलात आलेल्या सुिाररत ववकास

ननयींत्रण ननयमावली ३३ (५) नुसार म्हाडा वसाहतीतील सध्याच्या रदहवाशाींना दे खील ककमान
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३००.०० चौ.्ु् अधिक ३५% ्ींजिबल असे एकूण ४०५.०० चौ.्ु् (वापरायोग्य) पुनवजसन क्षेत्र

दे य केलेले आहे. क्लस््र डेव्हलपमें्च्या माध्यमातून म्हाडामा्जत पुनववजकास केल्यास
पन
ु वजसन क्षेत्रामध्ये वाढीची तरतद
ू आहे .

म्हाडा अकभन्यासातील तच्छुक सींस्थाींनी त्याींच्या तमारतीच्या पुनववजकासाठी अिज केल्यास

त्यावर म्हाडामा्जत तातडीने कायजवाही करण्यात ये ते.

___________
पवनानगर (ता.मावळ) येथील कृषी अधिकारी कायाालयात
उपस्थथत नसल्याबाबत

(१७)

१४७२५ (०८-०४-२०१५).

श्री.िगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मां्ी

(१) पवनानगर (ता.मावळ ) येथील कतषी अधिकारी कायाजलयात उपजस्थत नसल्याने येथील
ग्रामस्थाींनी माहे ५ ्ेब्रुवारी २०१५
ठोकल्याचे ननदशजनास आले

रोिी वा त्यासुमारास कतषी मींडल कायाजलयास ्ाळे

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा १६ कमजचाऱ्याींच्या कायाजलयात एकही कामगार िागेवर नसल्याबाबत
शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) चौकशी अींती उक्त प्रकरणी शासनाने सींबींधिताींवर

कारवाई करण्याबाबत

कोणती

कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्याच, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय. मींडळ कतषी अधिकारी पवनानगर कायाजलयात ५ अधिकारी/कमजचाऱ्याींची पदे मींिूर
असून ते कायजकरत आहे त. उक्त घ्नेच्या ददवशी सकाळी १०.०० वािताचे सुमारास मींडळ
कतषी अधिकारी व कतषी पयजवेक्षक कामकािाननकमत्ताने कायाजलयात उपजस्थत नव्हते. तर

अनुरेखक ववलींबाने कायाजलयात उपजस्थत रादहले. तथावप, कशपाई स्वत: कायाजलयात उपजस्थत
होते, असे त्याींनी लेखी िबाबात नमूद केले आहे.

(३) मींडळ कतषी अधिकारी कायाजलयातील ताींत्रत्रक कमजचारी दररोि पूणव
ज ेळ ननयकमत उपजस्थत
राहून शेतकऱ्याींना मागजदशजन करतील याची अींमलबिावणी सरु
ु करण्यात आली आहे . तसेच
तालुका कतषी अधिकारी वडगाव मावळ याींनी अधिकारी/कमजचारी याींना यापढ
ु े कायाजलयात
ननयकमत उपजस्थत राहण्याबाबत सक्त ताकीद ददली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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राज्यातील ठाणे, पण
ु े, रत्नाधगरी आणण नागपरू अशा चारही दठिाणच्या
मनोरुग्णालयाची पाहणी िरण्याचे आदे श

(१८)

१४७३१

(०८-०४-२०१५).

श्री.िगदीश

मुळीि

(वडगाव

शेरी) :

सन्माननीय

सावजितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील ठाणे, पुणे, रत्नाधगरी आझण नागपूर अशा चारही दठकाणच्या मनोरुग्णालयाची
पाहणी करण्याचे आदे श मा.उच्च न्यायालयाचे खींडपीठाने माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये आदे श
ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अशा चारही रुग्णालयाची पाहणी करण्यात आली आहे अथवा येत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवजसािारण कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१०-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे . िनदहत याधचका क्र. ११/२०१० प्रकरणी
मा.न्यायालयाने ददनाींक २९/०१/२०१५ रोिी अन्न व औषि प्रशासन व प्रिान जिल्हा
न्यायािीश याींनी त्याींच्या प्रनतननिीींमा्जत चारही प्रादे कशक मनोरुग्णालयाची पाहणी करण्याचे
आदे श ददले.
(२) त्यानस
ु ार पाहणी करण्यात आली आहे. सदर पाहणीचा अहवाल न्यायालयास सादर
करण्यात आला आहे . प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िोडोली (ता.पन्हाळा, जि.िोल्हापूर) येथील बसस्थानिाच्या दि्न्नतीबाबत
(१९)

१४८१३ (०८-०४-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोडोली (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) या बसस्थानकामध्ये प्रनतददन १०० गाटोयाींची आवक व
िावक होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोडोली बसस्थानक राषरीय महामागज क्र.२०४ व राषरीय महामागज क्र.४ या
महामागाजना िोडणा-या राज्य मागाजवर जस्थत आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, प्रवाशाींच्या व कमजचा-याच्या सोईसाठी या बसस्थानकाला ‘आगाराचा दिाज’
दे ण्याबाबत शासन ननणजय घेणार आहे काय ?
श्री. ददवािर रावते (१७-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे आहे .
(३) कोल्हापूर आगाराच्या कायजक्षत्र
े ामध्ये कोल्हापूर मध्यवती बसस्थानकापासून ३३.२ कक.मी
अींतरावर कोडोली हे गाींव आहे . सदरचे गाव वाठार-बोरपाडळे या मागाजवर असून प्रवाशाींच्या
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सोईसाठी बसस्थानक उभारण्यात आलेले आहे. या बसस्थानकावर ०९.०० ते १७.०० या वेळेत
वाहतूक ननयींत्रकाची नेमणूक केलेली असून या दठकाणी ववद्याथी सवलत पास तसेच आगान

आरक्षण व्यवस्था उपलब्ि आहे . या बसस्थानकावर एकूण १४३ ्े-या िाता-येत चालनात
आहे . कोडोली येथील िवळची आगारे व त्याींची अींतरे , ननयते व ्ेऱ्या तसेच सध्याच्या
उपलबि सुवविा पाहता, बसस्थानकाची सुवविा पयाजप्त आहे . कोडोली या बसस्थानकाला
आधथजक दृष्या व्यवहायज नसल्याने आगाराचा दिाज दे ण्याचे सद्यपररजस्थतीत प्रस्ताववत नाही.
___________
िोडोली (ता.पन्हाळा, जि.िोल्हापूर) येथील बसस्थानिाची
नवीन ामारत बाांधण्याबाबत

(२०)

१४८१४ (०८-०४-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

पररवहन मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोडोली (ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर) येथील बसस्थानकाची तमारत ५० वषांपूवीची आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तमारत पण
ज णे नादरु
ू प
ु स्त व िोकादायक बनलेली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

प्रवाशाींची

मोठ्या

प्रमाणावर

गैरसोय

होत

असल्याबाबतच्या

तक्रारी

महामींडळाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, नवीन तमारत बाींिण्याववषयीच्या प्रस्तावाला

तात्काळ मान्यता दे नन आधथजक

तरतद
ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ददवािर रावते (२६-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) होय.
(४) कोडोली येथील बसस्थानक सन १९६६ साली ७२x२० या मापाचे अे.शी.शी् छप्पर असलेले
प्रवाशी ननवारा पध्दतीचे बाींिण्यात आलेले असन
सदर बसस्थानकाची वेळोवेळी दरु
ू
ु स्ती

करण्यात आल्यामुळे ते सुजस्थतीत आहे. बसस्थानकावर उपहारगह
त , वाहतूक ननयत्रींण कक्ष,

आरक्षण कक्ष, पासजल कक्ष त. सुवविा दे ण्यात आलेल्या आहे त. रा.प.महामींडळाची आधथजक

जस्थती ववचारात घेनन ननिीच्या उपलब्ितेनुसार नवीन तमारतीचे बाींिकाम हाती घेण्याबाबत
महामींडळ

प्रयत्नशील आहे.

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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वपशवी (ता.शाहूवाडी जि.िोल्हापूर) येथील एिाजत्मि पाणलोट व्यवस्थापन योिने अांतगजत
लाभार्थयाांना बनावट सादहत्य वाटप िेलेबाबत
(२१)

१४८१५ (०८-०४-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
िलसांधारण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) वपशवी (ता.शाहूवाडी, जि.कोल्हापूर) एकाजत्मक पाणलो् व्यवस्थापन योिनेमध्ये या
गावाचा समावेश आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर योिनेच्या माध्यमातून लाभार्थयांना क्रॉम्प्न कींपनीचे वा्लेले डडझेल
तींजिन बनाव् असल्याच्या तक्रारी लाभार्थयांनी कतषी ववभागाकडे केल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सींबींधित कींपनीचा ठे का शासन बींद
करणार आहे काय,
(४) असल्यास, दोषी अधिका-याची चौकशी करून शासन कारवाई करणार आहे काय ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०६-२०१५) : (१) होय. हे खरे आहे . सन २०१३-१४ (Batch-५) मिील
iwmp-४२ मध्ये सदर गावाचा समावेश आहे .

(२) हे खरे नाही. अशा कोणत्याही क्रॉम्प्न वा अन्य कींपनीच्या डडझेल तींजिनचा परु वठा या
योिनेतून करण्यात आलेला नाही
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
चांद्रपूर जिल््यातील गयाडपपिंपरी तहसीलमधील ग्रामपांचायतीच्या शासिीय
योिनािंच्या ननिीमध्ये झालेला गैरव्यवहार

(२२)

१४८२३ (०८-०४-२०१५).

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मां्ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींरासपूर जिल््यातील गयाडवपींपरी तहसील मिील ग्रामपींचायत मध्ये सन २०११-१२ या वषाजत

आधथजक वषाजत शासकीय ्ींड सामान्य ननिी दकलत वस्ती सि
ु ार ्ींड, पयाजवरण सींतकु लक
ग्रामसमुध्दी योिना व ततर योिनेमध्ये झालेल्या रष्ष्ाचार सींदभाजत ददनाींक २२ ्ेब्रुवारी,
२०१४ ला तक्रार ददली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्या चौकशीतून काय आढळून आले व त्या अनुषींगाने कोणती कारवाई
करण्यात आली वा करीत आहे ,

वव.स. ५० (17)
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१५) : (१) होय हे अींशत: खरे आहे. याबाबतची तक्रार ददनाींक
२२ ्ेब्रुवारी, २०१२ रोिी प्राप्त झाली आहे .

(२) याप्रकरणी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सकमती गयाडवपींपरी याींनी चौकशी करुन ववशेष
लेखा पररक्षणाची मागणी केल्यानुसार ववशेष लेखा पररक्षणात रु.७९,७५८/- चा अपहार व

ग्रामपींचायतीने केलेल्या कामात अननयकमतता आढळून आली आहे . अपहारीत रक्कम रु.
िं े , श्री.जव्ह.बी.भोयर, श्री.एन.पी.ननकुरे , ग्रामपींचायत
७९,७५८/- सींबींधित सधचव श्री.डिएम.श द
गयाडवपींपरी याींनी भरणा केलेली आहे . त्यामळ
ु े त्याींचेवर ववभागीय

चौकशी सुरु करण्यात आली

असून सदर प्रकरणत सखोल चौकशी करीता ददनाींक २३.०६.२०१४

चे आदे शान्वये सहायक

आयक्
याबाबतची
ु त (चौ), नागपरू ववभाग, नागपरू याींचेकडे सप
ु द
ु ज करण्यात आले असन
ू

सुनावणी ददनाींक २९.०६.२०१५ रोिी सहायक आयुक्त (चौकशी), ववभागीय आयुक्त कायाजलय
नागपुर याींचक
े डे ठे वण्यात आली आहे .

तसेच सदर प्रकरणात दोषपात्र सरपींच श्री.सुननल डयागरे , ग्रामपींचयात गयाडवपींपरी याींचेवर

सुध्दा महाराषर ग्रामपींचायत अधिननयम १९५८ कलम ३९(१) नस
ु ार अपारत्रतेची कायजवाही

करणेसींदभाजत पररपण
ू ज प्रस्ताव ववभागीय आयक्
ु त, नागपरू ववभाग, नागपरू याींचेकउे ददनाींक
१०.०७.२०१४ नुसार सादर करण्यात आले असन
सदर प्रकरणी लेखी युक्तीवाद दाखल
ू
करण्यासाठी पुढील सुनावणी ददनाींक २७.०५.२०१५ रोिी ठे वण्यात आली आहे .

तसेच सींबींधित सधचव व सरपींच याींचेवर अपहार केल्याप्रकरणी पोलीस ननररक्षक, पोलीस

स््े शन गयाडवपींपरी येथे ददनाींक १०.०४.२०१५ रोिी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सकमती
गयाडवपींपरी याींनी तक्रारी नयादववली असन
ू त्यानुसार सधचव श्री.डड. एम. कशींदे व सरपींच सुननल
डयागरे , ग्रा.पीं. गयाडवपींपरी याींचेवर भा.दीं .स. १८६० अन्वये कलम ४०८ व ३४ नुसार गुन्हा दाखल
करण्यात आला आहे .

(३) ववलींब झालेला नाही.
___________
मुांबई शहरात िमकशजयल बसेस या रस्त्याच्या िडेला पाि ग िरत असल्यामळ
ु े
अनेि दठिाणी वाहति
ु ीची ियाडी होत असल्याबाबत

(२३)

१४८३४ (०८-०४-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :

सन्माननीय

मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ई शहरात कमकशजयल बसेस या रस्त्याच्या कडेला पाक ग करत असल्यामळ
ु े अनेक
दठकाणी वाहतुकीची कयाडी होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाहतुकीची कोडी करणा-या कामकशजयल बससेच्या मालकाींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

वव.स. ५० (18)
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सन २०१५ मध्ये मुींबई शहरात रस्त्याच्याकडेला पाककंग करणाऱ्या ३,५५३ कमकशजअल
बसेसवर मो्ार वाहन कायदा कलम १५ (२) (५), आरआरआर १७७ अन्वये कारवाई करण्यात

आली आहे. तसेच, डी.एन.नगर वाहतूक ववभागाींतगजत कमल्री रोड, िे.व्ही.पी.डी. ग्रानींडच्या
गे् समोरील रोडवर ३ खािगी बसेसवर िोकादायक वाहन उभे केल्याबाबत आझण वाहतक
ू ीस

अडथळा ननमाजण केल्याबाबत िह
ु ू पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ५९/२०१५, मो.वा.का. कलम
३/१८१, ५/१८०, १७९, ३२ आरआरआर/१७७ प्रमाणे गुन्हा नयादववण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
द्रग
ु धायना (ता.जि.नागपूर) येथील मुजस्लम िबरस्तानाबाबत
(२४)

१४८३८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सकमर मेघे (दहांगणा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील

(१) रासग
ु िायना (ता.जि.नागपूर) येथील मुजस्लम कबरस्तान ककम्ीला कब्रस्तान काढण्यासाठी
खसरा सवफे  नीं. ८८ येथील ४ हे क््र िागा दे णेबाबत लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक ९ डडसेंबर, २०१४
वा त्या सम
ु ारास मा.मख्
ु यमींत्री व मींत्रयाींना एका ननवेदनाद्वारे मागणी केली, हे खरे

आहे

काय,

(२) असल्यास, सदर ननवेदनाबाबत शासनाने कायजवाही केली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवजसािारण कारणे काय

?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२५-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) शासन स्तरावर प्रस्तावाची छाननी सरु
ु आहे .
___________
तुरागयादी (ता.दहांगणा, जि.नागपूर) येथील लघुपाटबांधारे ववभाग नागपरू
याांच्या अांतगजत येणा-या धरणाच्या िामाबाबत

(२५)

१४८४० (०८-०४-२०१५).

श्री.सकमर मेघे (दहांगणा) :

सन्माननीय िलसांपदा मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) तरु ागयादी ता.दहींगणा, जि.नागपरू येथील लघप
ु ा्बींिारे ववभाग नागपरू याींच्या अींतगजत येणा-

या िरणाचे काम ७५ ्क्के पूणज झाले असन
ू सदर बाींिकाम त्वरीत करण्यासाठी ददनाींक १९
डडसेंबर, २०१४ वा त्या सुमारास लोकप्रनतननिीींनी मा.मींत्री याींच्याकडे मागणी केली हे खरे आहे

वव.स. ५० (19)
काय,
(२) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवजसािारण कारणे काय ?

श्री. धगरीष महािन (०४-०७-२०१५) : (१) होय,
तुरागयादी लघु पा्बींिारे प्रकल्पाच्या माती िरणाचे काम ८० ्क्के पूणज झाले.

(२) प्रकल्पाचे िरण पाळ व बुडडत क्षेत्रातन
ु के.व्ही. ववद्युत वादहनी िात असल्याने प्रकल्पाचे
उवजररत काम करणे शक्य झाले नाही. तथावप सद्य:जस्थतीत ववद्युत वादहनी स्थलाींतररत

करण्याचे काम पण
ु ज झाले आहे. तसेच प्रकल्पाचा साींडवा व त्यावरील बाींिकामाचे सि
ु ाररत

सींकल्पन तयार करण्यात आले असून त्यानस
ु ार काम सुरु करण्याबाबत कायजवाही करण्यात
येत आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डीगडोह (ता.दहांगणा, जि.नागपूर) येथील जिल्हा पररषदे च्या सवज शाळाांमध्ये सार्सर्ाई व
कशििाांची िामे िरण्यािररता कशपायाची नेमणूि न झाल्याबाबत.

(२६)

१४८४९ (०८-०४-२०१५).

श्री.सकमर मेघे (दहांगणा) :

सन्माननीय ग्रामवविास मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) डीगडोह, ता.दहींगणा, जि.नागपूर येथील जिल्हा पररषदे च्या सवज शाळाींमध्ये सा्स्ाई व
कशक्षकाींची

कामे करण्याकररता कशपायाची नेमणूक न झाल्याने सदरहू सवज कामे ही
ववद्यार्थयांना करावी लागत असन
ू त्याचा ववद्यार्थयांच्या आरोग्यावर ववपरीत पररणाम होत
असल्याचे दद. २० डडसेंबर २०१४ रोिी वा त्या सुमारास उघडकीस आले हे खरे काय ?

(२) असल्यास, मध्याींतर भोिन कामातही ववद्यार्थयांना मदत करावी लागते हे दे खील खरे
आहे काय ?
(३) असल्यास, सबींिीताींवर शासनामा्जत कारवाई करण्यात आली आहे काय ?
(४) नसल्यास, ववलींबनाची सवजसािारण कारणे काय ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१५) : (१) (२),

(३) व (४) सदर शाळे त प्सींख्येच्या

ननकषानस
ु ार त्या शाळे त कशपाई (पररचर) कायजरत नाही. मध्यान्ह योिनेतील कामे झखचडी

कशिवणारी मदहला करते. तसेच सवज शाळे चे मुख्याध्यापक व केंरास प्रमुख याींना ववद्यार्थयांकडून
कोणतीही कामे करवून न घेण्याच्या सच
ू ना ददलेल्या आहे त.
___________

वव.स. ५० (20)
दहांगणा (जि.नागपूर) येथील गावाांमध्ये बससेवा उपल्ध नसल्याबाबत
(२७)

१४८५० (०८-०४-२०१५).

श्री.सकमर मेघे (दहांगणा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील

(१) ता.दहींगणा, जि.नागपूर येथील वपींपळिारा, लखमापूर, माींडवा, िानोली, काींन्होली, गुणगाींव,

माथनी, कोकोडी , सुकळी, डेंगमा, सींगम, त्े वाही, खेरी व क्किाना या गावाींमध्ये अिुनही
बससेवा उपलब्ि नसल्याची

बाब

ननदशजनास आली, हे खरे आहे काय,

ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोिी वा त्या सम
ु ारास

(२) असल्यास, सदरहू गावाींमध्ये बससेवा सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली
वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. ददवािर रावते (०७-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) वपींपळिारा, लखमापूर, माींडवा, िानोली, कान्होली, गुणगाींव, माथनी, कोकोडी, सुकळी,

डेंगमा, सींगम, त्े वाही, खेरी व का्किाणा ही गाींवे मुख्य रस्त्यापासून १ ते ४ कक.मी.
अींतरावरील आहे त. तसेच प्रवासी वाहतूकीस रस्ता योग्य नसल्यामळ
ु े थे् रा.प. वाहतक
ू नाही.
राज्य

सदरहू गावाींमिील रस्त्याींची तपासणी करण्यात आलेली असन
ू रस्ता दरु
ु स्त करणेबाबत
पररवहन महामींडळाच्या स्तरावरुन सींबींधिताींना कळववण्यात आले असन रस्ता

वाहतूकीयोग्य झाल्यानींतर तपासणी करुन राज्य पररवहन वाहतक
ू ीबाबत योग्य ती कायजवाही
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बोखारा, ( जि.नागपूर) येथील पेयिेल योिना िायाजजन्वत िरण्याबाबत
(२८)

१४८५१ (०७-०४-२०१५).

श्री.सकमर मेघे (दहांगणा) :

स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

(१) बोखारा, ( जि.नागपूर) येथे नव्याने ननमाजण झालेल्या वस्तीकररता बोखारा ग्रामपींचायत
अींतगजत रूपये २.५४ को्ीची पेयिल योिना मींिूर झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पेयिल योिनेचे काम हे ६ मदहन्यापूवी पूणज झालेले असून पाणी
उपलब्ि न झाल्याने ही योिना अयशस्वी ठरल्याचे ददनाींक १६ िानेवारी, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशजनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू योिना पण
ू त्ज वास नेण्याकररता शासनाने आतापयंत कोणती कायजवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाींची सवजसािारण कारणे काय आहे त?

वव.स. ५० (21)
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर योिना महाराषर राज्य ववि ननकमजती कींपनी (महािेनको) प्रकल्पाबािीत असल्याने
त्याींचे त्फे  योिना मींिरू करुन राबववण्यात आली. तथावप, अजस्तत्वातील स्त्रोताचे पाणी नववन
वस्तीला अपुरे पडल्याने योिना अयशस्वी ठरली.

(३) मौिे बोखारा या गावाचा राषरीय ग्रामीण पेयिल योिनेच्या सन २०१५-१६ च्या कतती
आराखडयात समावेश करण्यात आला आहे . सदर गाींव नागपूर जिल्हयातील ननमशहरी क्षेत्रात
समाववष् असल्याने महाराषर िीवन प्राधिकरणा त्फे  सन २०१५-१६ व

सन २०१६-१७ पयंत

वाढीव योिना पूणज करण्याचे उदद कष् आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाना डयागरी, ता.दहांगणा, जि. नागपूर येथे प्रवाशाांिररता नववन बसवाहन
उपल्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२९)

१४८५२ (०८-०३-२०१५).

पजश्चम) :
(१)

वाना

श्री.सकमर मेघे (दहांगणा), श्री.सुधािर दे शमख
(नागपूर
ु

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डयागरी,

(ता.दहींगणा,

जि.

नागपूर)

आकारलेल्या नतकी्ाप्रमाणे भाडे दे त असताींना

येथील

प्रवासी

हे

एस.्ी.

महामींडळाने

नादरु
ु स्त व िुन्या एस.्ी. गाडयाींमिून प्रवास

करताींना घा्ामध्ये उतरुन बसला िक्का मारावा लागल्याची िक्कादायक बाब दद. २३
िानेवारी, २०१५ वा त्या सम
ु ारास ननदशजनास आली आहे हे खरे आहे काय ?

(२) असल्यास, सदर भागामध्ये नववन एस.्ी. दे ण्याबाबत शासनाने कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवजसािारण कारणे काय ?

श्री. ददवािर रावते (१४-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

(२) नागपरू ववभागातील बसेसची याींत्रत्रक तपासणी ननयकमतपणे केली िाते व कोणतेही
नादरु
ु स्त वाहन मागाजवर ददले िात नाही.

नागपूर ववभागात सन २०१२-१३ मध्ये ६२, सन २०१३-१४मध्ये ६३,

सन २०१४-१५

मध्ये १९ अशी एकूण १४४ नववन वाहने ददली आहे त व याच कालाविीत एकूण १३३ िुन्या
बसेस मोडीत काढल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५० (22)
ददग्रस बुद्रि
ू (जि.बुलढाणा) येथील पेयिल योिनेचे िाम अपूणाजवस्थेत असल्याबाबत
(३०)

१४८६४ (०७-०४-२०१५).

डॉ.शकशिाांत खेडि
े र (कसांदखेड रािा) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ददग्रस ब्रुदक
ू (जि.बुलढाणा) येथील पेयिल योिनेच्या कामाचे भूकमपूिन सन २०१२ मध्ये
होनन अद्यापी ्या योिनेचे काम अपण
ू ाजवस्थेत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, सदर योिनेचे काम त्वररत पूणज करुन पाणीपुरवठा सुरु करण्यासाठी कोणती
कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (३०-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) उद््ावाच्या िागेबाबत सकमती व ग्रामपींचायत मध्ये वाद झाल्याने उद््ावाच्या िागेत
बदल झाला त्यामुळे कामास ववलींब झाला आहे .

(३) ग्राकमण पाणी पुरवठा सकमतीला काम पूणज करण्याबाबत ननदफे  श ददले असून काम प्रगतीत
आहे . नोव्हें बर २०१५ पयंत काम पण
ू ज करण्याचे ननयोिन आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मेरा खद
ु ज व गि
ु ाळा (जि.बल
ु ढाणा) गावातील अांगणवाटोया समाि मांददरामध्ये
भरववण्यात येत असल्याबाबत

(३१)

१४८६५ (०८-०४-२०१५).

डॉ.शकशिाांत खेडि
े र (कसांदखेड रािा) :

सन्माननीय मदहला

व बाल िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मेरा खुदज व गुींिाळा (जि.बुलढाणा) गावातील ४ अींगणवाटोयाच्या तमारती बाींिलेल्या
असल्या तरी सदर अींगणवाटोया समाि मींददरामध्ये भरववण्यात येतात, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अींगणवाटोया समािमींददरात भरण्याची कारणे काय आहे त,
(३) सदर अींगणवाटोया अींगणवाटोयाच्या तमारतीमध्ये केव्हा भरववण्यात येणार आहे त?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे .

मौिे मेरा खुदाज, ता.धचखली येथे ५ अींगणवाडी केंरास असून त्यापैकी अींगणवाडी केंरास क्र.

१,४,५ समाि मींददरामध्ये भरत आहे. अींगणवाडी केंरास क्र. 2 व 3 हे ग्रामपींचायतीच्या
िागेमध्ये भरत आहे. यापैकी सन २०१४-१५ मध्ये अींगणवाडी केंरास क्र.१ साठी तमारत बाींिकाम
मींिूर झालेले असून त्याचे काम सुरु झालेले आहे. मौिे गुींिाळा येथे २ अींगणवाडी केंरास असून
१ अींगणवाडी केंरास अींगणवाडीच्या तमारतीमध्ये भरते. अींगणवाडी केंरास क्र. २ साठी तमारत
नसल्याने समािमींददरामध्ये भरते.

वव.स. ५० (23)
(२) अींगणवाडीसाठी तमारत नसल्यामुळे सदर अींगणवाडयासाठी पयाजयी व्यवस्था म्हणून
समािमींददरामध्ये भरववण्यता येतात.

(३) मौिे मेरा खद
बाींिकाम पण
ु ज येथील १ अींगणवाडी तमारतीचे बाींिकाम सरु
ु असन
ू
ू ज
झाल्यानींतर अींगणवाडीमध्ये भरतील व ्प्या्प्याने अींगणवाडी तमारत बाींिकामासाठी ननिी

प्राप्त झाल्यानींतर मेरा खुदज येथील ४ व मौिे गुींिाळा येथील १ केंरासासाठी प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात येईल.

___________
पुणे शहरातील िचरा पुरांदर तालक्
ु यात टािण्यास ग्रामस्थाांनी ववरोध िेल्याबाबत
(३२)

१४८८४ (०८-०४-२०१५).

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पण
ु े शहरातील गोळा झालेला कचरा कींत्रा्दाराींनी पण
ु े जिल््यातील परु ीं दर तालक्
ु यात

्ाकण्यासाठी नेत असताना तेथील ग्रामस्थाींनी यास ववरोि केल्याची बाब
२०१५ रोिी वा त्या दरम्यान ननदशजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

ददनाींक ६ ्ेब्रुवारी,

(२) असल्यास, यासींदभाजत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीअींती त्यात काय आढळून
आले व तदनुसार पुढे कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०८-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) ददनाींक १.१.२०१५ पासून पण
ु े महानगरपाकलका प्रशासनाकडून अधिक व्यापक प्रमाणावर

कचऱ्याचे ओला व सक
ु ा कचरा असे वगीकरण करण्यात येत आहे . सदर कचरा पण
ु े
जिल््यालगतच्या गावाींमिील शेतकऱ्याींच्या मागणीनुसार त्याींचे शेतात सेंदरासय खत करण्यासाठी
दे णेत येत आहे .

ददनाींक १.१.२०१५ ते ददनाींक ३०.४.२०१५ अखेर पुणे शहरातील सुमारे ४३०७७ मे. ्न

वगीकतत ओला कचरा शेतकऱ्याींच्या शेतात खतननकमजतीसाठी दे ण्यात आला.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पण
ु े जिल्हयातील िन्
ु नर तालक्
ु यातील िाांदा वपिाचे नि
ु सान झाल्याबाबत
(३३)

१४८९५ (०८-०३-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

सन्माननीय िृषी मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) पुणे जिल्हयातील िुन्नर तालुक्यातील काींदा उत्पादक शेतक-याींनी चढया भावाने त्रबयाणे
घेनन व औषिाींची ्वारणी करून काींदा वपकाचे उत्पादन घेत असताींना

काींदा वपकाला डेंगळा

वव.स. ५० (24)
रोगाचा माहे ्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये प्रादभ
ु ाजव झाल्याने शेतक-याींच्या वपकाचे मोठया प्रमाणात
नुकसान झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नक
ु सानग्रस्त लागवड क्षेत्राचे पींचनामे करून नक
ु सान भरपाई कमळावी अशी
मागणी शेतक-याींकडून सींबींधित यींत्रणेकडे करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतक-याींना मदत कमळण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) : (१) काींदा वपकास अींशत: डेंगळे आले आहे त हे खरे
आहे .
(२) शेतक-याींकडून मागणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नक
ु सानीचे पींचनामे करण्यात
आलेले नाहीत.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे जिल्हा पररषदे त सेवेत असताना अिाली तनधन झालेल्या िमजचा-याांच्या वारसाांना
अनुिांपा तत्वावर नोिरी दे ण्याबाबत
(३४)

१४९३३ (०८-०४-२०१५).

प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अकमन पटे ल (मांब
सत्तार (कसल्लोड), श्री.वविय वडेट्टीवार
ु ादे वी), श्री.अ्दल
ु
(रा म्हपूरी) :

सन्माननीय ग्रामवविास मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे जिल्हा पररषदे त सेवेत असताना अकाली ननिन झालेल्या कमजचा-याींच्या वारसाींना
अनुकींपा तत्वावर नोकरी दे ण्याचे १७२

प्रस्ताव प्रलींत्रबत असल्याचे ददनाींक ५ िानेवारी, २०१५

रोिी वा त्या सुमारास ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने चौकशी करुन या प्रस्तावावर काय कारवाई केली आहे वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२०-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३), ददनाींक २६/०१/२०१४ रोिी प्रकसध्द केलेल्या अनक
ु ीं पा ज्येषठता प्रनतक्षायादीतील
ठाणे जिल््यातील १७२ प्रस्तावाींपक
ै ी सन २०१३ मध्ये १४ व सन २०१४ मध्ये ४६ अशा एकूण
६० उमेदवाराींना ननयमाींनुसार उपलब्ि िागाींवर ननयुक्त्या दे ण्यात आलेल्या आहे त.

या व्यनतररक्त िून २०१४ नींतर आि अखेर अनुकींपा तत्वावरील ननयुक्तीसाठी ७२

अपण
ज ा करुन हे
ू ज स्वरुपातील प्रस्ताव प्राप्त झालेले असन
ू याबाबतच्या सवज कागदपत्राींची पत
ू त

प्रस्ताव ननयकमत सेवाज्येषठता यादीत समाववष् करण्याच्या दृष्ीने कायजवाही करण्यात येत
आहे .

वव.स. ५० (25)
शासन ननयमानुसार सरळसेवेच्या पदावर अनुकींपा ज्येषठतासूचीतील क्रमवारीनुसार

उमेदवाराींना ननयुक्ती दे ण्याबाबतची कायजवाही पद उपलब्ितेनुसार करण्यात येत आहे .
___________

िल्याण (जि.ठाणे) शहाड आणण आांबबवली रे ल्वे स्थानिादरम्यान मोहने रे ल्वे र्ाटिािवळील
उटोडाणपल
ू ाचे िाम प्रलांबबत असल्याबाबत
(३५)

१४९३७ (०७-०४-२०१५).

प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड

पजश्चम), श्री.अकमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अ्दल
सत्तार (कसल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर
ु
(ततवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) कल्याण (जि.ठाणे) शहाड आझण आींत्रबवली रे ल्वे स्थानकादरम्यान मोहने रे ल्वे ्ा्कािवळ
मागील चार वषाजपासून काम सरु
ु असलेला उटोडाणपूल दोन्ही बािूींच्या सींलग्न रस्त्याींसाठी
िमीन नसल्याने रखडला असल्याची

मादहती माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास

ननदशजनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार सदर उटोडाणपुलाचे काम पुणज
करण्याबाबत कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (०९-०७-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे ,
माहे िानेवारी २०१५ मध्ये मौिे वडवली येथील िागेत श्री.प्रववण गटोडा याींनी या
उटोडाणपुलाचे काम करण्यास हरकत घेतली आहे.

(२) व (३) शहाड आींत्रबवली स्थानकादरम्यान लेव्हल क्रॉकसींग गे् क्र.४७ बी येथील मोहने
वडवली येथील प्रस्ताववत रे ल्वे उटोडाणपुलाचे काम मध्य रे ल्वेच्या सहकायाजने खचज ववभागणी

तत्वावर हाती घेण्यात आले आहे. माहे िानेवारी २०१५ मध्ये मौिे वडवली सव्हफे  नीं.३२/८ अ
येथील िागेत श्री.प्रववण गटोडा याींनी पुलाचे काम करण्यास पूवी ददलेली सहमती मागे घेनन
हरकत घेतली आहे . त्यामुळे एकूण ५० मी्र लाींबीच्या पररसरातील पाईल ्ानींडेशनचे काम

सद्यजस्थतीत थाींबववण्यात आले आहे . सदर उटोडाणपुलाचे काम पूणज करण्याच्या दृष्ीने

आवश्यक असलेली िमीन हस्ताींतरणीय ववकास हक्काच्या माध्यमातून (्ी.डी.आर.) व

आवश्यकता भासल्यास महाराषर प्रादे कशक व नगर रचना अधिननयम, १९६६ च्या कलम १२६
नुसार

कायजवाही

करुन

भस
ु ींपादनातील

अडचणी

दरू

महानगरपाकलकेकडून आवश्यक कायजवाही करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

करण्याबाबत

कल्याण-डयात्रबवली

वव.स. ५० (26)
बदलापूर (पूव)ज जि.ठाणे येथे राज्य पररवहन महामांडळाचा एस.टी.डेपो
सुरु िरण्याचे प्रस्ताववत िेल्याबाबत

(३६)

१४९४० (०८-०४-२०१५).

प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अकमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पररवहन मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बदलापरू (पव
ू )ज जि.ठाणे येथे राज्य पररवहन महामींडळाचा एस.्ी.डेपो सरु
ु करण्याचे
प्रस्ताववत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त एस.्ी. डेपोच्या बाींिकामास सुरुवात करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू बाींिकाम केव्हापयंत पूणज करणे अपेक्षक्षत आहे ,
(४) सदरहू एस.्ी. डेपो लवकरात लवकर कायाजजन्वत करण्याच्या दृष्ीने कोणती उपाययोिना
केली वा करण्यात येत आहे,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. ददवािर रावते (२६-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही.
(४) रा.प.महामींडळाचे बदलापूर येथे सन १९९०-९१ साली ७५ ्ु् x २३ ्ु् आकाराचे ३
्ला्ाींचे कमनीबसस्थानकाचे बाींिकाम पूणज करुन वापरात आणले आहे . येथून िाणाऱ्या व
येणाऱ्या ८६ ्ेऱ्या चालनात आहेत. तसेच बसस्थानकावर प्रवासी प्रनतक्षालय, स्त्री/पुरुष स्वतींत्र

प्रसािगह
त , चालक/वाहक ववश्राींतीगह
त , वाहतूक ननयींत्रण कक्ष, ववद्यार्थयांकरीता पास ववतरीत
करण्यासाठी

स्वतींत्र

झखडकी,

तत्यादी

सवु विा

परु ववण्यात

आल्या

आहे त.

वाहनतळाचे

डाींबरीकरण केलेले आहे. बसस्थानकावर उपलब्ि सुवविा पुरेशा आहे त. आधथजक व्यवहायजता
नसल्याने बदलापूर येथे नववन आगार प्रस्ताववत नाही.
(५) प्रश्न उदभवत नाही.

___________
मुांबई राज्याच्या ववववध दठिाणी सुरु असलेले खािगी झटपट लॉटरी िेंद्रे बांद िरण्याबाबत
(३७)

१४९५८ (०८-०४-२०१५).

प्रा.वषाज गायिवाड (धारावी), श्री.अकमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईसह राज्यात ववववि दठकाणी सुरभी कभमा, गोल्ड कमनी मुींबई ल्मी अशा ववववि

नावाने मोठ्या प्रमाणावर खासगी लॉ्री केंरासे सुरु असल्यामुळे शासनाचा मोठा महसल
ु बुडत
असन
ू अनेक नागररकाींचे या झ्प् लॉ्रीमळ
ु े सींसार उध्वस्त झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१५
च्या वा त्या सम
ु ारास उघडकीस आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबई राज्याच्या ववववि दठकाणी सुरु असलेले खािगी झ्प् लॉ्री केंरासे बींद
करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायजवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५० (27)
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१४-०७-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. तथावप, पोलीस आयुक्त, मुींबई
शहर याींच्या कायजक्षेत्रातील माहे िानेवारी ते एवप्रल, २०१५ अखेर एकूण १५ झ्प् लॉ्री

केंरासावर कारवाई करण्यात आली असन
ू , त्यामध्ये ३३ आरोपीींना अ्क करण्यात आली असन
ू
रु.७३,३८०/- चा माल िप्त करण्यात आला आहे .

याव्यनतररक्त राज्यात बीड जिल््यातील गेवराई पोलीस ठाणे हद कीत दद.२७/०३/२०१५
रोिी ववनापरवाना बेकायदे शीरररत्या झ्प् लॉ्री केंरास चालू असल्याचे आढळून आल्याने
त्याींच्याववरुध्द गेवराई पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं.३०३७/२०१५ मुींबई लॉ्री आझण बक्षक्षस

अधिननयम १९५८ मिील कलम ४ (१) (अ) (ब) (अ) (ड) (ग) (ह) अन्वये गन्
ु हा दाखल केला

आहे . सदर गुन््यात एकूण ४ व्यक्तीींना अ्क करण्यात आली असून त्याींच्याकडून
रु.१,१३,२००/- चा माल िप्त करण्यात आलेला आहे . राज्याच्या ततर भागात अशा प्रकारच्या
घ्ना आढळून आलेल्या नाहीत.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे जिल््यातील भाटघर व वीर प्रिल्पातील नागरी सुववधाांबाबत
(३८)

१४९८९ (०८-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अकमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मदत व पन
ु वजसन िायज मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जिल््यातील भा्घर व वीर प्रकल्पातील नागरी सुवविाींसाठी अनक्र
ु मे रु. १२९ लक्ष व

रु. ५१ लक्ष असे एकूण रु. १८० को्ीींचा नागरी सवु विा कमळणेबाबतचा प्रस्ताव ववत्त

ववभागाकडे प्रलींत्रबत असून त्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा. पुनवजसन मींत्री याींना
ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१५ रोिी ननवेदन ददले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी यावर शासनाने काय कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, कोणतीच कायजवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) पण
ु े जिल््यातील भा्घर व वीर प्रकल्पातील नागरी सवु विाींसाठी अनक्र
ु मे रु.१२९ को्ी व

रु.५१ को्ी असे एकूण रु.१८० को्ीींचा नागरी सुवविा कमळणेबाबतचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास
सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावासींदभाजत सन १९७६ पूवीच्या प्रकल्पातील पन
ु वजकसत

गावाींतील नागरी सुवविा पुरववणे या योिनेंतगजत अशाप्रकारचे अन्य प्रकल्पातील प्रस्ताव

एकत्रत्रतरीत्या सादर करण्याबाबत तसेच तत्सींबधित ववत्तीय ननयोिन करुन त्यास ननयोिन
ववभागाची मान्यता घेण्याबाबत ववत्त ववभागाने ददलेल्या ननदफे  शाींनस
ु ार, सदर योिनेंतगजत
ववत्तीय ननयोिन प्रस्ताव ननयोिन ववभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता.

तथावप, सदर ववत्तीय ननयोिन उपलब्ि ननयतव्ययानुसार नसल्यामळ
ु े मान्य करता

येणार नाही, असे अकभप्राय ननयोिन ववभागाने ददले होते. तद्नींतर, मुख्य सधचव याींच्या
दद.११/०४/२०१४ च्या अिज शासकीय पत्रान्वये सवज प्रशासकीय ववभागाींनी त्याींच्याकडील
योिनाींतगजत

योिनाींचे

प्रस्ताव

ननयोिन

ववभागाच्या

मूल्यमापन

सकमतीसमोर

सादर

वव.स. ५० (28)
करण्याबाबत सूधचत करण्यात आले होते. तदनस
ु ार सदर योिनचे पुनवजसन ववभागाकडून
आढावा

घेनन

सदर

योिनेच्या

मूल्यमापनाचा

प्रस्ताव

मूल्यमापन

सकमतीच्या

कश्ारशीसाठी/मान्यतेसाठी ननयोिन ववभागास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावावरील
मूल्यमापन सकमतीच्या मान्यतेनस
ु ार/ननणजयानुसार/कश्ारशीनस
ु ार पुनवजसन ववभागाकडून पुढील
कायजवाही करण्यात येईल.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खािगी सांस्थाचालिाांनी अन्याय िेलेल्या २२ ववद्यार्थयाांना प्रत्येिी २० लाख रुपये नि
ु सान
भरपाई शासनाला द्यावी लागल्याबाबत

(३९)

१४९९५

(मांब
ु ादे वी) :
(१)

(०९-०४-२०१५).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अकमन

पटे ल

सन्माननीय वैद्यिीय कशिण मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

गुणवत्ता डावलून तीन वषाजपूवी वैद्यकीय प्रवेश दे णा-या खािगी कशक्षण सींस्थाींवर

कोणतीच कारवाई करण्यात न आल्याने खािगी सींस्थाचालकाींनी अन्याय केलेल्या २२

ववद्यार्थयांना प्रत्येकी २० लाख रुपये नक
ु सान भरपाई शासनाला द्यावी लागणार असल्याचे
माहे ्ेब्रुवारी, २०१५ मध्ये त्यासम
ु ारास ननदशजनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाजत शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीच्या अनुषींगाने
शासनाने उक्त सींस्थाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी शासनस्तरावर कायजवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ९० साखर िारखान्याांिडे असलेल्या थिबािीच्या वसुलीसाठी आयिर ववभागाने
नोटीसा पाठववल्याबाबत

(४०)

१४९९७

(मुांबादे वी) :

(१०-०४-२०१५).

श्री.अस्लम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अकमन

सन्माननीय सहिार मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पटे ल

(१) राज्यातील ९० साखर कारखान्याींकडे ५ हिार ४०० को्ीींच्या थकबाकीच्या वसल
ु ीसाठी
आयकर ववभागाने राज्यातील सवज सहकारी साखर कारखान्याींना माहे ्ेब्रुवारी २०१५ मध्ये
नोद्सा पाठववल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सध्या राज्यातील सवज सहकारी कारखाने साखरे चे बािार घसरल्याने अत्यींत
अडचणीच्या काळातन
ू चालेले असन
ू साखर कारखाने बींद पडण्याच्या मागाजत आहे त, हे ही खरे

वव.स. ५० (29)
आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तद्नस
ु ार शासनाने कोणती कायजवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०७-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे .
राज्यातील ७५ साखर कारखान्याींकडे रु. २४६९ को्ीच्या आयकर थकबाकीसाठी आयकर
ववभागाने माहे मे, २०१५ मध्ये नो्ीसा पाठववलेल्या आहे त.
(२) होय.
(३) राज्यातील साखर कारखान्याींना सन २०१४-१५ मध्ये नस उत्पादकाींना FRP प्रमाणे नस
दर अदा करण्यासाठी असणा-या अडीअडचणीवर ववववि उपाययोिना करणेसाठी शासन
स्तरावरुन प्रयत्न सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
गभजवती स््ीयाांच्या प्रसत
ु ी दरम्यान होणाऱ्या मत्ृ यच्
ू या प्रमाणात झालेली वाढ
(४१)

१५०११

(मुांबादे वी) :

(०८-०४-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण

ववखे-पाटील

(कशडी),

श्री.अकमन

पटे ल

सन्माननीय सावजितनि आरोग्य आणण िुटुांब िल्याण मां्ी पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) पोषण आहाराचा अभाव, वैद्यकीय

तपासणी न होणे, रक्तदाब वाढणे ककीं वा आवश्यक

रक्तग् न कमळणे त.ववववि कारणामुळे सन २०१४ यावषी मुींबईतील २७६ तर राज्यातील

१३९० गभजवती जस्त्रयाींचा प्रसुती दरम्यान मत्त यू झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदशजनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी शसनाने अधिक चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार प्रसुती दरम्यान मत्त यम
ू ुखी पडणाऱ्या
स्त्रीयाींचा मत्त यू होन नये म्हणून कोणती उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (०९-०७-२०१५) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
माहे एवप्रल, २०१३ ते माचज, २०१४ या कालाविीत राज्यामध्ये ववववि वैद्यककय
कारणाींमळ
ु े व आिाराींमुळे १३९० मातामत्त यू झालेले आहे त, त्यापैकी बह
त न्मुींबईमध्ये २७४
मातामत्त यू झालेले आहे त.

(२) व (३) जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यधचककत्सक व महानगरपाकलका स्तरावर वैद्यककय
आरोग्य

अधिकारी

महानगरपाकलका

याींच्या

अध्यक्षतेखाली

स्थापन

झालेल्या

मातामत्त यू

गुणवत्ता अकभवचन सकमतीच्या सभाींमध्ये मातामत्त यूच्या कारणाचे अन्वेषण करण्यात आले.

यामध्ये योनीमागांतून अनतरक्तस्त्राव, उच्च रक्तदाब, िींतद
ु ोष अशा ववववि आिाराींचा प्रादज भ
ू ाव

वव.स. ५० (30)
होनन मातामत्त यू झालेले आहे त. मातामत्त यू कमी करण्याकररता शासनामा्जत ववववि योिना
राबववल्या

िात

आहे त.

यामध्ये

गरोदर

माताींना

लोहयुक्त

गोळ्या,

िनव
ुज ाद

लस,

गरोदरपणातील तपासण्या तसेच मो्त वाहतक
ु सवु विा, प्रसत
ु ी व कसझेररयन सेक्शन, मो्त
आहार, मो्त प्रयोगशाळा तपासणी आझण मो्त औषिोपचार अशा उपाय योिना करण्यात
येतात.
___________
अततवष्ट्ृ टीमुळे बुलढाणा जिल््यातील खामगाांव वगळता उवजररत १२ तालुक्यातील शेत
िकमनीतील ववदहरीबाबत

(४२)

१५०३८ (०८-०४-२०१५).

रािा) :

डॉ.सांिय रायमल
े र (कसांदखेड
ु िर (मेहिर), डॉ.शकशिाांत खेडि

सन्माननीय रोिगार हमी योिना मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०१३ मिील अभूतपूवज अनतवषत ्ीमुळे बुलढाणा जिल््यातील खामगाींव वगळता उवजररत

१२ तालुक्यातील शेत िकमनीतील खामगाींव वगळता उवजररत १२ तालुक्यातील शेत िकमनीतील
तब्बल ८६९ ववदहर होत्याच्या नव्हत्या होनन यापैकी ७६४ ववदहरी खचल्या व १०५ ववदहरी

बड
ु ाल्या तसेच एक्या लोणार तालक्
ु यातील ५९० ववदहरी खचल्या आझण ६ बि
ु ल्याचे तेव्हा
करण्यात आलेल्या सव्हफे  क्षणात आढळून आले होते हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या ववदहरीचे दरु
ु स्तीचे काम मनरे गा (रोहयो) च्या माध्यमातन
ू करण्याची
परवानगी ददनाींक २३ मे, २०१४ च्या शासन ननणजयाद्वारे ददली आहे त हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या ववदहरी अद्यापही दरु
ु स्तीववना पडून आहे त हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०८-०७-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहे.

बुलढाणा जिल््यात सन २०१३ मध्ये अनतवषत ्ीमुळे ७६४ व बि
ु ल्यामुळे १०५ अशा एकूण

८६९ ववदहरी बाधित आहे त. महात्मा गाींिी नरे गाअींतगजत खचलेल्या व बि
ु लेल्या ववदहरीींच्या

दरु
ु स्तीची कामे ददनाींक २३ मे, २०१४ अन्वये घेण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे. त्यानुसार
सदर कामे ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ पयंत पुणज करण्याच्या सच
ु ना दे ण्यात आल्या होत्या.
तथावप, शसन पररपत्रक ददनाींक ५ िानेवारी, २०१५ नुसार सदर कामास ददनाींक ३१ मे, २०१५
पयंत मद
ु तवाढ दे ण्यात आलेली आहे .
(३) हे खरे नाही.

बुलढाणा जिल््यातील ७६४ खचलेल्या ववदहरीपैकी ६४० ववदहरीींना प्रशासकीय मान्यता

प्रदान करण्यात आली असून १२ ववदहरी पुणज झाल्या आहे त. उवजररत ववदहरीींची कामे सुरु असून
ददनाींक ३१ मे, २०१५ पयंत पुणज करण्याच्या सुचना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५० (31)

लोणार सरोवरचा वविास, दे खभाल व समस्या दरू िरण्यासाठी बुलढाणा जिल्हाधधिाऱ्याांच्या
अध्यितेखाली सकमती स्थापन िरण्याबाबत.

(४३)

१५०४८ (०७-०४-२०१५).

रािा) :

डॉ.सांिय रायमल
े र (कसांदखेड
ु िर (मेहिर), डॉ.शकशिाांत खेडि

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िगप्रकसध्द लोणार सरोवरचा ववकास, दे खभाल व समस्या दरू करण्यासाठी बल
ु ढाणा

जिल्हाधिका-याींच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय सकमती स्थापन करण्याचे ननदफे  श मुींबई उच्च
न्यायालयाच्या नागपूर खींडपीठाने ददनाींक १५ िानेवारी, २०१५ रोिी शासनास ददले आहे त, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासाठी शासनाने सकमती ननयक्
ु त केली आहे काय, असल्यास, सकमतीमध्ये
कोणकोणते सदस्य आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व याबाबतची सद्यजस्थती काय आहे

?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१०-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) जिल्हाधिकारी याींच्या ददनाींक १९/१/२०१५ च्या आदे शान्वये खालीलप्रमाणे सकमती गठीत
करण्यात आली आहे .
जिल्हाधिकारी, बल
ु डाणा - अध्यक्ष
उपवनसींरक्षक, बुलडाणा.

अधिक्षक, भारतीय पुरातत्व ववभाग, औरीं गाबद.

व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर पयज्न ववकास महामींडळ, मुींबई याींनी नामननदफे  कशत
केलेली प्रनतननिी.

उपववभागीय अधिकारी, मेहकर.
तहकसलदार, लोणार.
मुख्याधिकारी, नगर पररषद लोणार.

अशासिीय सदस्य

श्री.सी.स.कप्तान, वररषठ वकील, मा.उच्च न्यायलय खींडवपठ, नागपूर.
श्री.एन.बी.काळवाघ, वकील, मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडवपठ.
श्री.सुिारक त्रयींबक बुगदाने, अध्यक्ष, लोणार सरोवर कमत्र मींडळ.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
बुलढाणा जिल्हा पररषदे च्या िृषी ववभागािडून आददवासी शेति-याांना ववशेष घटि
योिनेअत
ां गजत अनुदानाची रक्िम दे ण्यात आली नसल्याबाबत

(४४)

१५०६२ (०९-०४-२०१५).

डॉ.शकशिाांत खेडि
े र (कसांदखेड रािा) :

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी

(१) बुलढाणा जिल्हा पररषदे च्या कतषी ववभागाकडून सींग्रामपूर तालुक्यातील १४ आददवासी

वव.स. ५० (32)
शेतक-याींना

शासनाचे

ननयम

व

ननकष

िाब्यावर

बसवून

ववशेष

घ्क

योिनेअींतगजत

अनुदानाची रक्कम दे ण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार पुढे सींबींधितावर काय कारवाई
करण्यात आली वा येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) : (१) (२) व (३) हे खरे नाही. आददवासी शेतकऱ्याींना
ववशेष

घ्क

योिनेतींगत
ज

लाभ

दे ण्यात

येत

/क्षेत्राबाहे रील) योिनेतींगत
ज लाभ दे ण्यात येतो.

नसून,

आददवासी

उपयोिना

(क्षेत्रातींगत
ज

बुलढाणा जिल््यातील सींग्रामपूर तालुक्यात सन २०१४-१५ मध्ये अिज केलेल्या २६

अिजदाराींपक
ै ी ४ अिजदाराींना योिनेचा लाभ दे ण्यात आला. उवजररत २२ अिजदाराींपैकी १०
अिजदाराींच्या कु्ुींबाींतील व्यक्तीनी यापव
ु ीच योिनेचा लाभ घेतला होता, त्यामळ
ु े त्याींना लाभ
दे ण्यात आला नाही, उवजररत १२ अिजदाराींपक
ै ी, ७ अिजदार आददवासी उपयोिना (क्षेत्रातींगत
ज )
क्षेत्रातील

होते. बुलढाणा

(ओ्ीएसपी)

जिल्हयासाठी

लाभार्थयांसाठी

राबबावयाची

सदर योिना आददवासी
आहे .

आददवासी

उपयोिना

उपयोिना

क्षेत्राबाहे रील

क्षेत्राबाहे रील

ननिी

क्षेत्रातींगत
ज लाभार्थयांसाठी वापरता येत नाही. २ अिजदाराींकडे अनस
ु धू चत िमातीचे प्रमाणपत्र

नव्हते, तर ३ अिजदाराींचे उत्पन्न योिनेच्या ववदहत मयाजदेत नव्हते. त्यामुळे या सवज
अिजदाराींना योिनेचा लाभ दे ता आला नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ठाणे येथील िापूरबावडी पररसरात बांदी घातलेल्या धषधाांची ववक्री िरणाऱ्या व्यक्तीांना अांमली
पदाथज ववरोधी पथिाने अटि िेल्याबाबत

(४५)

१५०८६ (०८-०४-२०१५).

श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
काय :-

सन्माननीय मुख्यमां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ठाणे येथील कापूरबावडी पररसरात बींदी घातलेल्या कींपन्याींच्या झोपेच्या गोळया व क्
कसरपची ववक्री करणाऱ्या व्यक्तीींना अींमली पदाथज ववरोिी पथकाने

अ्क केली आहे , हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी सींबींधिताींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात ये त आहे,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारण काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ठाणे पोलीस आयक्
ु त पररसरातील कापरु बावडी पोलीस ठाण्यात गन्
ु हा रजि. नीं ३०१२/१५
दद.०५.०२.२०१५ रोिी २२.३० वािता औषिे व सौदयज प्रसािने कायदा १८ (क), १८ (अ), २७

वव.स. ५० (33)
बी, २८, २६ ए, २८ बी अींतगजत गुन्हा दाखल केला आहे. सदर गुन््यातील ४ आरोपीींना
दद.५.२.२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली असून त्याींचेवर दद.३०.३.२०१५ रोिी मा.न्यायालयात
दोषारोप पत्र पाठववण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
मेळघाट (जिल्हा अमरावती) येथील सौर ददवे गैरव्यवहाराबाबत
(४६)

१५११८ (०८-०४-२०१५).

डॉ.सतु नल दे शमख
ु (अमरावती) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जिल््यातील मेळघा्ातील अनेक ग्रामपींचायतीमध्ये ननकतष् दिाजचे सोलर

लावून लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाला असल्याची बाब आहे डडसेंबर वा त्या दरम्यान
ननदशजनास आली आहे , हे खरे आहे काय ?

(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय ?
(३) या चौकशीत काय आढळून आले आहे व दोषी ववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली आहे
वा करण्याचे योजिले आहे ?

(४) नसल्यास, याबाबत होणा-या ववलींबाची कारणे काय ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२३-०६-२०१५) :(१) नाही. चौकशी अींती सदर सौरददवे हे दरकरारात नमूद

दिाजप्रमाणे आहे त. तथावप, दरकरारावर न घेता दरपत्रक मागवून खरे दी केल्यामळ
ु े ववत्तीय
अननयकमतता झाली आहे .
(२) होय.
(३) सदर प्रकरणी चौकशी अींती दोषी ग्रामसेवक याींचक
े डून सोलर खरे दी करण्यात आलेली
प्रत्यक्ष

रक्कम

व

आर.सी.चे

दर

या

मिील

त्ावत

रक्कमेचा

भरणा

दोषी

सरपींच/ग्रामसेवकाकडून रुपये २,१३,९५६/- वसूल करण्यात आले असून, शासन खाती िमा
करण्यात आले आहे त. तसेच दोषी ग्राम सेवकाींच्या दोन वावषजक वेतनवाढी थाींबववण्यात

आलेल्या असन
ू दोषी सरपींच याींना महाराषर ग्राम पींचायत अधिननयम, १९५८ मिील कलम ३९
नुसारच्या कायजवाहीबाबत नो्ीस दे ण्यात आली.
(४) ववलींब झालेला नाही.

___________
नाांदगाव पेठ (जि.अमरावती) येथील धजष्ट्णि ववि प्रिल्पाची धचमणी (धुराांड)े िमी उां चीची
असल्याने नागररिाांचे आरोग्यास हानी होत असल्याबाबत

(४७)

१५१२२ (०६-०४-२०१५).

डॉ.सुतनल दे शमुख (अमरावती) :

सन्माननीय पयाजवरण

मां्ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदगाव पेठ( जि.अमरावती) येथील औजषणक वीि प्रकल्पाची धचमणी (िरु ाींड)े ची उीं ची

वव.स. ५० (34)
कमी असल्याने याबाबत महाराषर प्रदष
ू ण ननयींत्रण बोडाजद्वारे चौकशी करण्यात आली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, धचमणी (िरु ाींड)े ची उीं ची कमी असल्याने नागररकाींच्या आरोग्यास हानी होत
असल्याचे ननदशजनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर चौकशीत काय आढळून आले आहे, त्यानुषींगाने

सदर प्रकल्पावर कोणती

दीं डात्मक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, याबाबत होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. रामदास िदम (१४-०७-२०१५) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३)

महाराषर

प्रदष
ू ण

ननयींत्रण

मींडळ,

अमरावतीद्वारे

ददनाींक

२२.१.२०१५

रोिी

सदर

उद्योगाच्या धचमणीची (िरु ाींड)े नींची ्ो्ल डीिी्ल स््े शन यींत्रणाद्वारे मोिण्यात आली
असता सदरील धचमणीची उीं ची ही २७५ मी्र एवढी असल्याचे आढळून आलेले आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोिणातील र्ळ वपि ववमा योिनेंतगजत िािू वपिासाठी असणारा
ववमा सांरिण िालावधी चि
ु ीचा असल्याबाबत

(४८)

१५१४० (०८-०४-२०१५).

श्री.तनतेश राणे (िणिवली) : सन्माननीय िृषी (र्लोत्पादन)

मां्ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोकणातील ्ळ वपक ववमा योिनेंतगजत कािू वपकासाठी असणारा ववमा सींरक्षण

कालाविी चुकीचा असून या कालाविीत बदल करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा. कतषी
मींत्री याींचेकडे माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या शेव्च्या आठवडयात वा त्या सुमारास केली आहे हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास प्रश्न भाग (१) मिील ननवेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनाने केलेल्या कायजवाहीचे
स्वरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०६-२०१५) : (१) हे, खरे नाही. अशा प्रकारचे मागणी/ननवेदन ददसन
ू
येत नाही.

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५० (35)
वडगाव मावळ (जि.पुणे) येथील िुना पुण-े मुांबई महामागाजलगत िैव वैद्यिीय अवशेष व
िचरा मोठ्या प्रमाणावर टािण्यात येत असल्याबाबत

(४९)

१५१४७ (०६-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय पयाजवरण मां्ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वडगाव मावळ (जि.पण
ु े)

येथील िन्
ु या पण
ु -े मींब
ु ई महामागाजलगत मोठया प्रमाणावर िैव

वैद्यकीय अवशेष व कचरा मोठ्या प्रमाणावर ्ाकण्यात येत असल्याचे माहे ्ेब्रुवारी, २०१५
मध्ये वा त्यासुमारास ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अशा िैव वैद्यकीय अवशेष व कच-याच्या सींपकाजत तेथील मल
ु े व मोका् कुत्री
येत असल्याचे ननदशजनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३)असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची सवजसािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१०-०७-२०१५) : (१) तालुका वैद्यकीय अधिकारी, पींचायत सकमती, मावळ
आझण ग्रामववकास अधिकारी/सरपींच, ग्रुप ग्रामपींचायत वडगाींव मावळ याींचे अहवालानुसार हे
खरे नाही.

(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िन
ु न
ु वाडी, बोरगलवाडी, अगलगाांव, ददग्रस व सायखेडा बोरी (ता.जिांतरू , जि.परभणी) येथे
राष्ट्रीय पेयिल व िलस्वराज्य योिनेंतगजत झालेला गैरव्यवहार

(५०)

१६२५० (२०-०४-२०१५).

श्री.वविय भाांबळे (जिांतूर) :

स्वच्छता मां्ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

(१)िुनुनवाडी, बोरगलवाडी, अगलगाींव, ददग्रस व सायखेडा बोरी (ता. जिींतूर,जि.परभणी) या
गावात राषरीय पेयिल व िलस्वराज्य योिनेंतगजत राबववण्यात येणाऱ्या योिनेत मोठया
प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी कायजकारी अकभयींता, ग्रामीण पाणी परु वठा जि.प. परभणी

याींनी

ग्ववकास अधिकारी, जिींतूर याींना सन २००४ व माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
कळवून दे खील कोणतीही कायजवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने या प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानष
ु ींगाने दोषी असलेल्याींववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५० (36)
श्री. बबनराव लोणीिर (०४-०६-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे .
(२) व (३) मौ.िुनुनवाडी, बोरगलवाडी, अगलगाींव, ददग्रस व सायखेडा बोरी या मींिूरी दे ण्यात
आलेल्या नळ पाणी परु वठा योिनाींना कामासाठी अधग्रम दे ण्यात आला परीं तू अधग्रम घेननही
सकमत्या कामे करीत नसल्याचे आढळून आल्याने मुख्य कायजकारी अधिकारी याींनी ग्ववकास

अधिकारी याींना दद. १६.०१.२०१५ च्या आदे शान्वये सींबधितावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदे कशत

केले होते. िुनुनवाडी, बोरगलवाडी, ददग्रस, सायखेडा बोरी या योिनेसाठी ददलेल्या अधग्रमाएवढी
मुल्याींकनाची कामे पूणज केल्याने त्याींच्यावर ्ौिदारी कारवाई करण्यात आलेली नाही. परीं तू

मौ.अींगलगाव येथील सकमतीने काम सरु
ु केले नसल्यामळ
ु े त्याींच्यावर ्ौिदारी गन्
ु हा दाखल
करण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपरू .

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मुरासणालय, नागपूर.

