अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बावन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

खेड तालुक्यातील (जि.रत्नाधिरी) ११४ ग्रामपांचायतीमध्ये बनावट एिन्सीच्या माध्यमातन
ू
अत्यांत तनिृष्ट्ट दिााचे सौर पथददप बसववण्यात आल्याबाबत

(१)

१५६६६ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.भास्िर िाधव (िुहािर),

श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िावा), श्री.रमेश िदम (मोहोा) :
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खेड तालक्
ु यातील (जि.रत्नागगरी) ११४ ग्रामपींचायतीमध्ये बनाव् एिन्सीच्या माध्यमातन
ू
अत्यींत ननकृष् दिााचे सौर पथददप बसववण्यात आल्याची बाब माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये
शासनाच्या ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हे सौर पथददप दोन मदहन्यात नादरू
ु स्त झाले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले व त्यानस
ु ार सींबींगिताींवर कोणती कारवाई केली
वा करण्यात येत आहे ?

श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१५) :(१) होय.

(२) तत्कालीन वेळेस सदरची बाब ननदशानास आलेली नाही.
(३) अनतररक्त मुख्य कायाकारी अगिकारी, जिल्हा पररषद, रत्नागगरी याींच्याकडून याप्रकरणी
चौकशी सुरु आहे.

(४) सदर प्रकरणी चौकशीची कायावाही सुरु असन
ू चौकशी पूणा झाल्यावर सींबींगित दोषीींवर
योग्य ती कारवाई करणेत येईल.

___________

वव.स. ५२ (2)
दापोली (जि.रत्नाधिरी) तालुक्यातील हणे बांदरात परप्राांतीय नौिाचे होत आसलेले अततक्रमण
(२)

१५६६७ (०८-०३-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

सन्माननीय मत्स्य व्यवसाय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दापोली (जि.रत्नागगरी) तालुक्यातील हणे बींदरात परप्राींतीय नौकाचे सद्य:जस्थतीत
अनतक्रमण होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफात पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे ननषकषा काय आहे त व तदनुसार परप्राींतीय बो्ीचे अनतक्रमण
रोखण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) :(१) होय. हे अींशत: खरे आहे.
(२) होय.
(३) ववभागाच्या गस्ती नौकेच्या सहाय्याने गस्त घालून एका परप्राींतीय नौकेवरील मासळीचा
लललाव करुन रु.९३,७००/- एवढ्या रकमेची मासळीची ववक्री करण्यात आली आहे . तसेच सदर

नौका मालकावर अलभननणाय अगिकारी, याींचेकडे ख्ला दाखल करुन त्याचेवर रु.१,८७,४००/एवढा दीं ड ठोठावून एकूण रु.२,८१,१००/- महसूल वसुल करण्यात आला आहे . ववभागाच्या

गस्तीनौकेच्या सहाय्याने गस्त घालून महाराषर सागरी मासेमारी ननयमन अगिननयम १९८१
या कायद्याचे उल्लींघन करणा-यावर कायावाही करण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दापोली (जि.रत्नाधिरी) तालुक्यातील ंटां बर खाडीतील िोसालेला ददपस्तांभ ंभारण्याबाबत.
(३)

१५६६८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांिय िदम (दापोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) दापोली (जि.रत्नागगरी) तालुक्यातील उ्ीं बर खाडीत असलेला ददपस्तींभ दद. २० िून, २०११

मध्ये कोसळला असून तो पुन्हा उभारण्यासाठी ग्रामस्थाींनी सींबींगिताींकडे वारीं वार मागणी

करण्यात येहनही अद्यापी ददपस्तींभ उभारण्याबाबत कोणतीही कायावाही करण्यात आली
नसल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये

वा त्यासुमारास आढळून आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददपस्तींभ त्वररत उभारण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्याींत
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) ददपस्तींभाच्या कामास सुरुवात करण्यात आली असून काम प्रगतीपथावर आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५२ (3)
मुांबईतील शशवदास चापसी मािा, सी.एस.क्र. १२६ या हस्ताांतरीत झालेल्या
(४)

अवैध मालमत्तेची नोंदणी रद्द न झाल्याबाबत

१५७३४ (०९-०४-२०१५).

श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री
ू

(१) मींब
ु ईतील लशवदास चापसी मागा, सी.एस.क्र. १२६ या हस्ताींतरीत झालेल्या अवैि
मालमत्तेची

बनाव्

दस्तऐविाद्वारे

उपमहाननररक्षक

नोंदणी

ववभाग,

मुींबई

याींचेकडे

बबई-३/५१०४/२०१० ददनाींक २५ मे, २०१० बेकायदा नोंदणी केलेल्या दस्तऐविाची नोंदणी रद्द
करणेबाबत ददनाींक १९ िानेवारी, २०१५ रोिी सन
ु ावणी होवूनही अद्यापही सदर मालमत्तेची
अनगिकृत नोंदणी रद्द करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदरहू मालमत्तेची बेकायदा नोंदणी रद्द करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व सदरहू प्रकरणाबाबतची सद्यजस्थती काय
आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (३०-०६-२०१५) :(१) व (२) होय.
चौकशीमध्ये नोंदणी अगिननयम १९०८ मिील तरतद
ू ीच्या अनष
ु ींगाने अननयलमतता

ननदशानास आल्या असून त्या अनुषींगाने नोंदणी महाननरीक्षक महाराषर रायय, पुणे याींच्या

स्तरावरुन कारवाई करण्यात येत आहे . तथावप, एकदा नोंदणीकृत झालेला दस्त नोंदणी
कायाालयाकडून रद्द करण्याबाबतची तरतूद नोंदणी अगिननयम १९०८ मध्ये नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
आददवासी ववभािातील भ्रष्ट्टाचाराच्या फाईल्स िायब झाल्याबाबत
(५)

१५७३७

(१०-०४-२०१५).

श्री.भाऊसाहे ब

पाटील

-

धचिटिाांविर

सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(वैिापूर) :

(१) आददवासी ववभागात २००२ ते २०१० पयंत झालेल्या को्याविी रष्ष्ाचाराची स्वतीं्र  पाच
सदस्यीय न्यायालयीन चौकशी आयोगामाफात सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारकत्यांचे िबाब नोंदवण्यासह २९ प्रकल्प कायाालयाींना सींबींगित
कालाविीतील रष्ष्ाचाराच्या फाईल्स सादर करण्याचे आदे श दे ण्यात आले आहे त, हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर रष्ष्ाचाराच्या फाईल्स सींबींगित ववभागाकडून गायब झाल्याचे ननदशानास
आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यासींदभाात शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

व तद्नुसार यास िबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर काय कारवाई करण्यात आली आहे वा येत
आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५२ (4)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०८-०७-२०१५) :(१) सन २००४-०५ ते सन २००८-०९ या कालाविीमिील
आददवासी ववकास ववभागातील ववववि योिनाींमध्ये झालेल्या कगथत गैरव्यवहारासींबींिी चौकशी

सींदभाातील िनदहत यागचकेच्या अनष
ु ींगाने मा.श्री. एम.िी. गायकवाड, सेवाननवत्ृ त न्यायािीश,

उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या पाच सदस्यीय सलमतीमाफात चौकशी
सुरु आहे .
(२)

होय.

चौकशी

सलमतीमाफात

दद.१४.०८.२०१४

रोिी

प्रलसध्द

करण्यात

आलेल्या

अगिसूचनेनुसार सन २००४-०५ ते सन २००८-०९ या कालाविीमिील आददवासी ववकास

ववभागातील ववववि योिनाींबाबत २९ प्रकल्प अगिकारी, ४ अपर आयक्
ु त कायाालय, आददवासी

आयुक्तालय, नालशक तसेच आददवासी ववकास महामींडळ, नालशक, याींच्याकडून शपथप्र ासह
मादहती मागववण्यात आली.

(३) हे खरे नाही. वरील प्रमाणे सवा कायाालयाींनी चौकशी सलमतीसमोर मादहती सादर केलेली
आहे . सींबिीत कायाालयाकडून फाईल/नस्ती गायब झाल्याबाबत कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली
नाही.

(४) नाही. चौकशी सलमतीचे कामकाि सुरु असून अद्याप चौकशी पूणा झालेली नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
िोंददया पांचायत सशमती िायाालय सुरु िरण्यासा प प्रशासि य
(६)

इमारतीची िािा िमी पडत असल्याबाबत

१५७७५ (०९-०४-२०१५).

श्री.िोपालदास अग्रवाल (िोंददया) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गोंददया पींचायत सलमती कायाालय सुरु करण्यासाठी प्रशासकीय ामारतीची िागा कमी
पडत असल्याने अनतररक्त मिले उभारण्यासाठी शासनाने मींिूरी ददली होती, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता लमळून िकमान दोन वषे होहनही व
त्यासाठी ननिी उपलि असन
ू ही अद्याप, उक्त काम प्रलींिबत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, यासींदभाात चौकशी करुन कोणती कायावाही करण्यात आली आहे ,

(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (१४-०७-२०१५) :(१) गोंददया पींचायत सलमतीच्या प्रशासकीय ामारती वर
दस
ु ऱ्या मिल्याच्या वाढीव बाींिकामास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(२) अींशत: होय.

(३) गोंददया पींचायत सलमतीच्या दस
ु ऱ्या मिल्याच्या वाढीव बाींिकामाचे सववस्तर अींदािप्र क
अगिक्षक अलभयींता सा. बाीं. मीं. नागपूर याींच्याकडे ताींि्र क मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले
असता, मळ
ु ामारत वाढीव बाींिकामाचा लोहयक्
ु त काक्री्चा भार पेलण्यास सक्षम नसल्याचे

वव.स. ५२ (5)
आढळून आल्याने ताींि्र क मान्यतेसाठी प्रोप्लेक्स छताचे आराखडे व अींदािप्र क तयार करावे

लागेल. तसेच, दरम्यानच्या कालाविीत ननवडूणक आचार सींदहतेमळ
ु े काम हाती घेण्यास ववलींब
झाला. तद्नींतर सदरहू कामाची ननववदा कायावाही
कामाचे कायाारींभ आदे श दे ण्यात आलेले आहे त.

पण
ु ा करण्यात येहन दद. २०.३.२०१५ रोिी

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

(७)

िोल्हापूर जिल््यातील राधानिरी तालुक्यातील दध
ु िांिा धरणाच्या िामाबाबत

१५७८२ (०९-०४-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जिल््यातील रािानगरी तालुक्यातील दि
ु गींगा िरणाचे कामाचे िबल अींनतम केले
आहे हे खरे आहे का,

(२) असल्यास, िरणाच्या कामामध्ये मोठया प्रमाणावर गळती आहे , सदर गळती प्रनतबींिक
उपाय योिना िरणाच्या ठे केदाराकडून करुन न घेता िबल अींनतम करण्याचे प्रयोिन काय
आहे ,

(३) असल्यास, एवप्रल २००८ पासूनचे िरणाच्या ठे केदाराचे दे यक अींनतम करुन या कामाचे
गळती प्रनतबींिक योिनेची कामे मुळ ठे केदाराकडून डडफेक्् लायजल्ी मध्ये करुन घेणे
आवश्यक असताना दस
ु रा ठे केदार नेमून शासनाचे पैसे खचा करण्याचे प्रयोिन काय आहे ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) दि
ू गींगा िरणाच्या दगडी बाींिकाम व सींिानक यामिून होणारी गळतीस िरणाच्या कामाचे
ठे केदार िबाबदार नसल्याने त्याबाबतची प्रनतबींिक उपाययोिना सदर ठे केदाराींनी करणे
अपेक्षक्षत नाही. यामुळे सदर कामाचे अींनतम दे यक करण्यात आले आहे .

(३) गळती प्रनतबींिक उपाययोिनाींची कामे िरणाचे ठे केदार याींच्या ननववदे च्या व्याप्तीच्या
बाहे रील कामे असल्याने, सदरची कामे अन्य ठे केदाराींकडून करुन घेणे अननवाया आहे .
___________

राज्यातील टोल रद्द िरण्यासा प िायदा तयार िरण्याच्या प्रस्तावाबाबत
(८)

१५७८७ (०९-०४-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय सावाितनि

बाांधिाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययातील ्ोलसींदभाात ववववि कींपन्याींनी केलेल्या करारातन
ू बाहे र पडून राययातील ्ोल
रद्द करण्यासाठी कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववत्त ववभागाच्या ववचारािीन
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रस्तावावर शासनाने ननणाय घेतला आहे काय व या प्रस्तावाचे स्वरुप काय
आहे व त्यानुषींगाने तातडीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, या प्रस्तावावर अद्याप ननणाय घेतला नसल्यास होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय
आहे त व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?

वव.स. ५२ (6)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
हलिणी (ता.चांदिड, जि.िोल्हापुर) औद्योधिि वसाहतीमधील
एव्हीएच प्रिल्प बांद किवा स्थलाांतरीत होणेबाबत

(९)

१५७९४ (०६-०४-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री.सतु नल शशांदे (वराी) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

हलकणी

(ता.चींदगड,

जि.कोल्हापुर)

औद्योगगक

वसाहतीमध्ये

पयाावरणाला

घातक

असलेल्या एव्हीएच प्रकल्पाची ननलमाती होत आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, चींदगड तालुक्यातील ग्रामस्थाींनी ददनाींक २८ डडसेंबर, २०१२ व त्यानींतर
वेळोवेळी सदर दठकाणी हा प्रकल्प होह नये म्हणन
ू आींदोलने केली तसेच ददनाींक २३ फेब्रव
ु ारी,
२०१५ रोिी कोल्हापूर येथील प्रदष
ू ण ननयीं्र ण मींडळाच्या कायाालयावर मोचाा काढला होता, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर एव्हीएच प्रकल्प बींद िकीं वा स्थलाींतरीत होणेबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर एव्हीएच प्रकल्पास तात्परु ते उत्पादन बींद करण्याबाबतचे आदे श महाराषर प्रदष
ु ण
ननयीं्र ण मींडळाने ददनाींक ७/३/२०१५ अन्वये पारीत केले आहे त.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
बोईसर एमआयडीसी मधील (जि.पालघर) प्लॉट क्र.िे-११ येथील ‘’मि
ु ाांत टॅ क्स व्हे सल्स’’
िांपनी मधील िामिाराांना त्याांचे पिार वेाेत न शमााल्याबाबत

(१०) १५८२२ (०८-०४-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िामिार मांत्री पुढील

(१) बोईसर एमआयडीसी मिील (जि.पालघर) प्लॉ् क्र.िे-११ येथील ‘’मुकाींत ्ॅ क्स व्हे सल्स’’
मिील कामगाराींनी त्याींचे पगार वेळेवर होत नाही म्हणून यासींबींिीची तक्रार कामगार

आयुक्तालयातील सींबींगित अगिकाऱ्याींकडे केली म्हणून राग िरुन तेथील व्यवस्थापनाने २४
कामगाराींना कोणतीही नो्ीस न दे ता ददनाींक ९ फेब्रव
ु ारी, २०१५ रोिी तडकाफडकी काढून
्ाकण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. ५२ (7)
(२) असल्यास, या कींपनीच्या व्यवस्थापन कडुन िाणुन बुिन
ु ननयमाींचे उल्लींघन करुन
कामगाराींची हकनाक वपळवणूक करीत असल्यासींबींिी तसेच कामगाराींना िकमान वेतन कायदा

प्रमाणे वेतन ददले न िाणे तसेच भववषय ननवाहा ननिीची रक्कम पगारातन
ू कापन
ू घेहन
सुध्दा त्याचा भरणा सींबींगित कायाालयात िमा न करणे, पगाराची नोंद रजिस््र मध्ये न
करणे ा.अडचणीींबाबत तक्रारी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त तक्रारीींच्या अनुषींगाने शासनाने कींपनी ववरुध्द कोणती कारवाई केली

तसेच सदरहू कींपनीतील कमी केलेल्या २४ कामगाराींना न्याय लमळवून दे ण्यासाठी शासनाने
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२०-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
व्यवस्थापनाने ददनाींक ९ फेब्रव
ा च
ु ारी, २०१५ पासन
ू कोणतीही पव
ू स
ू ना न दे ता अचानकपणे

कामगाराींना कामावर घेण्यास नकार ददला. तसेच, ददनाींक २६ माचा, २०१५ पासून आस्थापना
बींद करीत असल्याची नो्ीस ददली.
(२) होय.
(३) व (४) तक्रारीच्या अनुषींगाने उभय पक्षाींना सहायक कामगार आयुक्त, तारापूर कायाालयात

चचेसाठी बोलवन
ू तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तथावप, व्यवस्थापन आपल्या

भूलमकेवर ठाम रादहल्याने आढळून आलेल्या ्र ु्ीबाबत, सींबींगित कामगार कायद्याींतगात
व्यवस्थापनावर कारणे दाखवा नो्ीस बिावण्यात आली असून, पुढील कायावाही सुरु आहे.
___________

राज्यातील अशभयाांत्रत्रि ववद्यार्थयाांना प्रवेशासा प “िेईई मेन्स”
ही िेंद्रीय सामातयि प्रवेश पररक्षा रद्द िरण्याबाबत
(११)

१५८३७

(०९-०४-२०१५).

श्री.दहतेंद्र

ािूर

(वसई),

श्री.ववलास

तरे

सन्माननीय ंच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(बोईसर) :

(१) राययातील अलभयाींि्र की ववद्यार्थयांना प्रवेशासाठी “िेईई मेन्स” ही केंद्रीय सामानयक प्रवेश
परीक्षा रद्द करण्याबाबत शासन प्रयत्नशील आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, केंद्रीय “िेईई परीक्षा” अत्यींत आवश्यक असल्याबाबत लशक्षण क्षे्र ातील
मान्यवर तज्ाींचे मत असताींना सदरील केंद्रीय परीक्षा रद्द करुन त्याऐविी राययातील “सीई्ी”
पररक्षा सुरु करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) सध्या सुमारे २९० अलभयाींि्र की कॉलेिेस व त्याींना पुरेसे पा्र  ववद्याथी लमळत नसल्यामुळे
या महाववद्यालयातील सम
ु ारे ६१ हिार २३४ िागा ररक्त रादहल्याने सींबींगित कॉलेिाींचे
आगथाक ननयोिन फसले असल्याने त्या महाववद्यालयाच्या सींस्थाचालकाींच्या दहताकरीता वरील
ननणाय घेण्यात येत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) नसल्यास, याबाबत शासनाची भुलमका काय आहे ?

वव.स. ५२ (8)
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१५) :(१), (२), (३) व (४)
शैक्षणणक वषा २०१५-१६ पासून राययातील अलभयाींि्र की महाववद्यालयामिील प्रवेश हे

महाराषर ववनाअनद
ु ाननत व्यावसानयक शैक्षणणक सींस्था (प्रवेश व शल्
ु क याींचे ववननयमन)
अध्यादे श २०१५ मिील तरतूदीनुसार करण्यात येणार आहे त.
___________

डोंत्रबवली (जि. ाणे) शहराच्या वायु प्रदष
ु णास िबाबदार
(१२)

असणा-या िारखान्याांवर िारवाई िरण्याबाबत

१५८४४ (०६-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय पयाावरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डोंिबवली (जि.ठाणे) शहराच्या वायु प्रदष
ु णास िबाबदार असणा-या कारखान्याींना बींदीची
नो्ीस दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सद्यःजस्थतीत सदर कारखाने अद्यापही सुरु असल्याचे ननदशानास आले असून
आहे , सींबींगित अगिकाऱ्याींनी सदर नो्ीस बनववण्यात ददरीं गाई केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सींबींगित अगिका-याींवर तसेच कारखान्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (१४-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िल्याण-डोंत्रबवली महानिरपाशलिेच्या (जि. ाणे) आरोग्य ववभािाने डेंग्युचा फैलाव
रोखण्यासा प ंपाययोिना िरण्याबाबत.

(१३) १५८४८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कल्याण-डोंिबवली

महानगरपाललकेच्या

(जि.ठाणे) आरोग्य

सन्माननीय मुख्यमांत्री

ववभागाने

डेंग्यच
ु ा

फैलाव

रोखण्यासाठी उपाय म्हणून महानगरपाललकेच्या ववकासकाींना आदे श ददले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, नगर रचना ववभागाने सींबींगिताींना (ववकासकाींना) नो्ीस दे ण्यात ्ाळा्ाळ
केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, नगर रचना ववभागाच्या सींबींगित अगिकाऱ्याींची चौकशी करण्यात आली आहे
काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही,
कल्याण-डोंिबवली

महानगरपाललका

क्षे्र ात

सरु
ु

असलेल्या

बाींिकामाच्या

दठकाणी

िक्किन्य आिाराींच्या साथीींचा (डेंग्यु, मलेररया) फैलाव होह नये, याकरीता त्या दठकाणचे

पाणी साठे शास््र शुध्द पध्दतीने नष् करण्याबाबत तातडीने उपाययोिना करण्यासींदभाात
महानगरपाललकेकडून महापाललका क्षे्र ामिील ववकासकाींना नो्ीसेस दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डोंत्रबवली (जि. ाणे) येथील एम.आय.डी.सी.तील िचरा व प्रदष
ु ण
याांच्या समस्या सोडववण्याबाबत

(१४)

१५८५० (१०-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय ंद्योि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) डोंिबवली (जि.ठाणे) येथील एम.आय.डी.सी च्या लगतच्या पररसरातील कचरा व प्रदष
ु ण

्या समस्या सोडवणार असल्याचे मा.उद्योग मींर्यायाींनी ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोिी िाहीर
केल्याचे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०६-०६-२०१५) :(१) ददनाींक २६ डडसेंबर, २०१४ रोिी मीं्र ी (उद्योग) याींनी
उद्योिक व ग्रामस्थाींसोबत बैठक घेहन त्याींच्या समस्या िाणन
ू घेतल्या आहे त.

(२) डोंबवली एम.आय.डी.सी लगतच्या ग्रामपींचायतीना महामींडळाच्या मोकळया िागेत कचरा
न ्ाकण्याबाबत समि दे ण्यात आली आहे व यासींदभाात वेळोवेळी पोलीस व महाराषर प्रदष
ु ण

ननयीं्र ण मींडळ याींना दे खील कळववले आहे. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार
घनकचरा महाराषर प्रदष
ू ण ननयीं्र ण मींडळाने अगिकृत केलेल्या तळोिा िकीं वा उीं बाडे येथील
घनकचरा सींकलन केंद्रात नेहन ्ाकण्याबाबत सींबींगिताींना आदे श ददले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ददवा-शशा रस्त्यालित

ाणे महानिरपाशलिेतफे अनधधिृतपणे

मोठ्या प्रमाणावर घनिचरा टािण्यात येत असल्याबाबत
(१५) १५८६० (०८-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ददवा-लशळ

रस्त्यालगत

ठाणे

महानगरपाललकेतफे

घनकचरा ्ाकण्यात येतो, हे खरे आहे काय,

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

अनगिकृतपणे

मोठया

प्रमाणावर
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(२) असल्यास, त्यामुळे तेथील नागरीकाींवर त्याचा ववपरीत पररणाम होत आहे , हे खरे आहे
काय,

(३) तसेच वारीं वार मागणी करुन दे खील ठाणे महानगरपाललका प्रशासनाने आतापयंत कोणतीच
कायावाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सींबींगित अगिकाऱ्याींवर शासन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

दे वेंद्र फडणवीस

(०२-०७-२०१५)

:(१)

व

(२)

ददवा-लशळ

रस्त्यालगत

घनकचऱ्याचे

व्यवस्थापन खािगी िागेमध्ये िागा मालकाची सींमती घेहन करण्यात येते. सदर िागी
कचऱ्याची ववल्हे वा्

करण्यात येत असून घनकचऱ्यचे सपा्ीकरण करुन त्यावर दग
ं ी नाशक
ु ि

व िींतुनाकशकाींची फवारणी करण्यात येते व आवश्यकतेनुसार मातीचा थर दे ण्याची कायावाही

केली िाते. या ववभागातील नागररकाींच्या आरोग्यावर पररणाम होवू नये याची दक्षता घेण्यात
येत आहे .

(३) हे खरे नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ददवा (जि. ाणे) शहरासा प एम.आय.डी.सी. तफे मांिूर झालेल्या
पाण्याचा पुरेसा पुरव ा होत नसल्याबाबत

(१६)

१५८६७ (१०-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय ंद्योि

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ददवा शहरासाठी (जि. ठाणे) एम.आय.डी.सी. तफे मींिूर झालेल्या एकूण ५ एम.एल.्ी.
पैकी केवळ २.५ एम.एल.्ी. पाण्याचा पुरवठा होत असल्याचे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपु-या पाणीपुरवठ्याची कारणे काय आहे त व सींपण
ू ा पुरवठा चालु करण्यासाठी
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२२-०६-२०१५) :(१) महाराषर औद्यागगक ववकास महामींडळाने ठाणे

महानगरपाललकेतील ददवा शहरासाठी १५.०० द.ल.लल. प्रती ददन पाणी पुरवठा उपलध्ा करुन
ददलेला आहे . तसेच दद. २४/१२/२०१३ रोिी झालेल्या बैठकीत ठाणे महापाललकेने ददवा

शहरासाठी ५.०० द.ल.लल. प्रती ददन ातकी पाणी पुरवठयाची मागणी केली होती. त्याअनुषींगाने

महामींडळाने दद.१९/०२/२०१४ पासन
ू २.५० द.ल.लल. प्रती ददन पाणी परु वठा उपलि करुन
ददलेला आहे . तद्नींतर ठाणे महानगरपाललका याींनी पुन्हा दद. ५/९/२०१४ रोिी मुींब्रा ददवा

ववभागाकररता ५.०० द.ल.लल. प्रती ददन ातक्या पाण्याची अनतररक्त मागणी केली. त्यानुसार

महामींडळाने ददवा शहरासाठी दद. ९/०२/२०१५ पासून १.०० द.ल.लल. प्रती ददन पाणी पुरवठा
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उपलि करुन ददला आहे . अशाप्रकारे महामींडळाने ददवा शहरासाठी एकूण ३.५० द.ल.लल. प्रती

ददन अनतररक्त पाणी पुरवठा उपलि करुन ददलेला आहे . त्यामुळे ददवा शहरासाठी एकूण
(१५.००+२.५०+१.००) १८.५० द.ल.लल. प्रती ददन पाणी परु वठा करण्यात येत आहे .

(२) महामींडळास औद्योगगक क्षे्र ासह ठाणे, उल्हासनगर, नवी मुींबई, लमरा भाईंदर व कल्याण-

डोंिबवली महानगर पाललका व आिूबािूच्या ग्रामपींचायतीना बारवी पाणी पुरवठा योिनेतून
एकूण ७७० द.ल.लल. प्रती ददन पाणी पुरवठा करण्यात िलसींपदा ववभागाने मींिूर केला आहे .

त्यामुळे उल्हास नदीतील पाण्याच्या मागणीपेक्षा उपलिता कमी असल्यामुळे उपलि
असलेल्या पाण्याचे १५ िल
ु ै पयंत ननयोिनाच्या दृष्ीने िलसींपदा ववभागामाफंत दरवषी १४
्क्के पाणी कपात करण्यात आलेली आहे . त्यामळ
ु े महामींडळास औद्योगगक क्षे्र ासाठी व ातर
सवा ग्राहकाींची दररोिची मागणी पूतत
ा ा करण्यात अडचणी येत आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईतील िफपरे ड, नररमन पॉईट येथे पयाटिासा प नौिा
(१७)

ववहार वॉटर, सीफुड व सीफुड पािा ंभारणेबाबत

१५८७४ (०८-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.राि पुरोदहत (िुलाबा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबईतील कफपरे ड, नररमन पॉई् येथे पया्काींसाठी नौका ववहार वॉ्र, सीफुड व सीफुड
पाका

असा

स्थाननक

मजच्छमार

सहकारी

सींस्थेबरोबर

एम.्ी.डी.सी.

उभारणेबाबत मींिूरी दे ण्याबाबतचे ननवेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

सींयक्
ु त

प्रकल्प

(२) असल्यास, सदर ननवेदनानुसार कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०४-२०१५) :(१) मुींबई सागरपु्र  मजच्छमार ववववि कायाकारी सहकारी
सो.लल.याींचेकडून असे ननवेदन प्राप्त झाले आहे .

(२) सदर प्रकरणी शासन ननणाय दद.४.११.२०१० व दद. २०.६.२०१४ च्या प्र ानुसार तात्पुरती

िेट्टी बाींिण्याचा सुिाररत प्रस्ताव सादर करण्याबाबत महाराषर पया्न ववकास महामींडळ, मुींबई
याींना कळववले आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ंदिीर येथील पशुप्रदशान बांद िरण्याचा तनणाय जिल्हापररषद व पशुसांवधान
(१८)

१५८८८ (३०-०४-२०१५).

ववभािाने घेतल्याबाबत

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) केंद्र पुरस्कृत राषरीय पशुिन अलभयानाने ववभागीय स्तरावर पशुप्रदशाने आयोजित करून

त्याद्वारे दे शी व प्रिातीचे ितन व सींविान करणा-या पशप
ु ालकाींना प्रोत्सादहत करण्याचा

शासन ननणाय असताना ननिाम काळापासून या्र ेननलमत्त होणारे उदगीर येथील पशुप्रदशान बींद
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करण्याचा ननणाय जिल्हापररषद व पशुसींविान ववभागाने घेतल्याचे ददसून येत आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, दे वणी पशच्
ु या िातीचे उगमस्थान असलेल्या उदगीर, दे वणी व िळको्

तालुक्यातील पशन
ुीं ी अणखल भारतीय स्तरावरील तबल ३८ वेळा प्रथम क्रमाींकाचा पुरस्कार
प्काववलेला आहे तसेच या िातीचे सींगोपन व सींविान करून प्रिननात वाढ होण्यासाठी

या्र ा, उत्सवाच्या दठकाणी या पशुसींविानाचे आयोिन करून गोपालकाींना मागादशान करण्यास

उपक्रम ननिाम काळापासून उदगीर येथे अववरतपणे सुरू असताना उदगीरचे पशुप्रदशान बींद
करण्याचा ननणाय घेण्याची सवासािारण कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
औसा (जि.लातूर) निरपररषदे च्या हद्दवाप प्रस्तावास मान्यता दे ण्याबाबत
(१९)

१५८९९ (०८-०४-२०१५).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औसा (जि.लातूर) नगरपररषदे च्या हद्दवाढ प्रस्तावास मान्यता दे ण्यात यावी या ववषयीचे
सववस्तर ननवेदन नगराध्यक्ष, नगरपररषद औसा याींनी तत्कालीन नगरववकास राययमीं्र ी याींना

दद. १४ डडसेंबर, २०१२ रोिी तसेच या मागणीवप्रत्यथा तत्पूवी प्रिान सगचव, नगरववकास
ववभाग याींचेकडे दद.६ डडसेंबर, २००५, दद.२८ फेब्रुवारी २००७, दद.२६ माचा, २००८, दद.५ िून,
२००८ व दद.१२ सप््ें बर, २०१२ असा वारीं वार प्र  व्यवहार करुन पाठपुरावा केला आहे, हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

नगरपररषदे च्या

सवासािारण कारणे काय आहे त,

हद्दवाढ

प्रस्तावास

मान्यता

दे ण्यास

ववलींब

होण्याची

(३) औसा नगरपररषदे च्या हद्दवाढीच्या प्रस्तावास ववनाववलींब शासनाची मान्यता लमळवून
त्याची अींमलबिावणी होण्याच्या दृष्ीने शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०९-०७-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) औसा नगरपररषद, जि.लातूर याींच्या प्रस्ताववत हद्दवाढीमध्ये M.I.D.C. क्षे्र ाचा
समावेश करु नये अशी ववनींती महामींडळाने केली होती. सदरचे क्षे्र  वगळून नगरपररषद

स्थापन करावयाची असल्यास लोकसींख्या व अकृषीक रोिगाराच्या ्क्केवारीमध्ये काही फरक

पडण्याची शक्यता आहे िकीं वा कसे याबाबत छाणनी करुन आवश्यकता असल्यास तसा फेर
प्रस्ताव

सादर

करणेबाबत

कळववण्यात आले आहे .

जिल्हागिकारी

लातरू

याींना

___________

दद.०३.०२.२०१५

च्या

प्र ान्वये
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राज्य मािा पररवहन महामांडाातील अिोला ववभािातील आिारात
बहुताांशी बसेस अत्यांत खराब जस्थतीत असल्याबाबत
(२०)

१५९१५ (०८-०३-२०१५).

श्री.बाीराम शसरसिर (बााापूर) :

सन्माननीय पररवहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायय मागा पररवहन महामींडळातील अकोला ववभागातील आगारात बहुताींशी बसेस अत्यींत
खराब जस्थतीत असून कालबा्य जस्थतीत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर बसेस दरु
ु स्त करुन वापरात आणण्याबाबत शासन कोणती कायावाही वा
उपाययोिना करणार आहे वा येत आहे ,

(३) नसल्यास, होत असलेल्या ववलींबाची सवासािारण कारणे कोणती ?
श्री. ददवािर रावते (२७-०७-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) अकोला ववभागातून ३५७ ननयते चालववली िातात. सदर ननयताींकररता ३९५ बसेस उपलि

आहे त. तसेच वाहन ताफ्यातील बसेसचे सरासरी आयुमाान ४.५ वषााच्या आतील आहे . गत ३
वषाामध्ये अकोला ववभागास १५४ नववन बसेस दे ण्यात आल्या व १३१ िुन्या बसेस मोडडत
काढल्या आहे त.वाहन ताफा अगिक सक्षम राहण्याकररता बसेसची याींि्र की दे खभालीची कामे

तसेच पररवहन अगिकाऱ्याींद्वारे वेळोवेळी तपासणी, दे खभाल, अपघात दरु
ु स्ती ा.ननयोजित
वेळेवर केली िातात.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील शसांचनाच्या ११०० िोटीांच्या िामाांना ददलेली मांिरू ी रद्द िरण्यात आल्याबाबत
(२१)

१५९१६ (०९-०४-२०१५).

श्री.बाीराम शसरसिर (बााापूर) :

सन्माननीय िलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तत्कालीन शासनाने आचारसींदहता सुरु होण्याआिी शेव्च्या तीन मदहन्यात लसींचनाच्या

११०० को्ीींच्या कामाींना ददलेली मींिूरी माहे िानेवारी २०१५ दरम्यान शासनाद्वारे रद्द
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त मींिरू ी ददलेली कामे रद्द करण्याची सवासािारण कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने दोषी आढळणा-या सींबींगित व्यजक्तींवर शासनाने कोणती
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, कारवाईस होणा-या ददरीं गाईची सवासािारण कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२२-०६-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.

सन २०१४-१५ या वषाात आतापयंत महाराषर िलसींिारण महामींडळाींतगात १२१९ योिनाींना
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली असून त्याींची िकीं मत रु.१३७१.९३ को्ी आहे . सदर

वव.स. ५२ (14)
योिनाींपक
ै ी १९ योिनाींना पाणी उपलिता प्रमाणप्र  नसल्यामळ
ु े प्रशासकीय मान्यता महाराषर

िलसींिारण महामींडळाचे ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१४ रोिीचे प्र ान्वये रद्द करण्यात आल्या
असन
ू उवाररत १२०० योिनाींना स्थगगती दे ण्यात आलेली आहे .

(२) व (३) महाराषर िलसींिारण महामींडळाच्या ददनाींक १४ िानेवारी, २०१५ रोिीच्या सींचालक
मींडळाच्या ४८ व्या बैठकीत ववषय क्र.५ अन्वये महामींडळाचे आगथाक दानयत्व मयााददत
करण्याच्या हे तूने प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव माींडण्यात आला. या ठरावाद्वारे
ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१४ नींतर महाराषर

व औरीं गाबाद प्रदे शातील प्रशासकीय मान्यता प्रदान

करण्यात आलेल्या व ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१४ पव
ू ी (ववदभा वगळून) प्रशासकीय मान्यता
प्रदान करण्यात आलेल्या परीं तू प्रत्यक्षात क्षे्र ीय कामे सुरु झालेली नाहीत अशा सवा योिनाींची

ताींि्र क व्यहायाता तपासून, योिना ताींि्र कदृष्या योग्य अयोग्य असल्याबाबतचा अहवाल
महामींडळाींतगात पुणे व नागपूर येथे कायारत दोन मुख्य अलभयींते तसेच िलसींपदा ववभागाचा

एक मख्
ु य अलभयींता याींची सलमती ननयक्
ु त करुन सादर करण्याचे ठरववण्यात आलेले आहे.
सदर सलमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर हा अहवाल महामींडळाच्या सींचालकाींच्या बैठकीमध्ये
ठे वून त्या अनुषींगाने पुढील कायावाही करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यात सायबर िुन््याांची सांख्या ददवसेंददवस वापत असल्याबबत
(२२)

१५९१९ (०७-०४-२०१५).

श्री.बाीराम शसरसिर (बााापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) राययात सायबर गुन््याींची सींख्या ददवसेंददवस वाढत असून हे गुन्हे तीन लाखाींच्या

आसपास असल्याचा अींदाि सायबर ॲड ने्वका लसक्युरर्ी फ्रेमवका या नावाने प्रलसध्द
केलेल्या अ्यासक्रमातून ही बाब माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये ननदशानास आली आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त
त्यानुसार शासनामाफात कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१५) :(१) सन २०१२० ते २०१४ या पाच वषााच्या कालाविीत
राययात दाखल झालेल्या गुन््याींबाबतच्या आकडेवारीचे अवलोकन करता सायबर गुन््याींचे
प्रमाण प्रनतवषी वाढतच गेले असल्याचे ननदशानास आले आहे .

(२) राययातील सवा घ्काींमध्ये सायबर गुन््याींचा तपास करण्यासाठी तसेच अगिकार/कमाचारी

याींना प्रलशक्षण दे ण्यासाठी सी.आय.डी., (गन्
ु हे ) पण
ु े येथे सायबर क्राईम ानव्हे जस््गेशन सेल

तयार करण्यात आले आहे त. राययातील मुींबई, ठाणे, नवी मुींबई, नागपुर या महत्त्वाच्या
शहराींव्यनतररक्त प्रत्येक पोलीस आयुक्तालये / जिल्हास्तरावर मींिरू सींख्याबळातून एकूण ४३

वव.स. ५२ (15)
दठकाणी ''सायबर क्राईम सेल'' स्थापन करण्यात आलेले आहे . तसेच सदरहू गुन््याींचा तपास
योग्यररतीने व्हावा याकरीता राययातील ववववि घ्कामध्ये पोलीस अगिकारी व कमाचारी याींना
तपासाबाबतचे मागादशान तसेच नवनवीत तीं्र ज्ानाची मादहती दे णेसाठी नॅसकॉम, सीडॅक,
यासारख्या सॉफ््वेअर कींपन्याींचे सहकाया घेवून प्रलशक्षक्षत केले िात आहे . सद्यजस्थतीत एकूण
४४१६ अगिकारी व ५९७२ कमाचारी याींना प्रलशक्षण दे ण्यात आले आहे .

पोलीस ठाणे स्तरावर शाळा व महाववद्यालयीन तरुण, तरुणीींच्या बैठकी घेहन त्याींना
ाीं्रने्चा वापर कसा करावा तसेच त्याच्यावापराबाबत यावयाची दक्षता ा. बाबत मादहती
दे ण्यात येत आहे. वत्ृ तप्र े, स्थाननक केलबवादहनी, व गच्र प्गह
ृ येथे िनिागत
ृ ी करुन
सायबर गुन्हे रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे . वप्रीं् लमडीया, ालेक्रॉननक लमडीया

माध्यमातून िनतेला वेळोवेळी शाींततेचे आवाहन करण्यात आले आहे . िनतेकडून अगिक
मादहती गोपनीय मादहती प्राप्त करण्यासाठी पोलीसाींनी ईमेल आयडी तसेच हे ल्पलाईन उपलि
करुन ददले आहे त ययाद्वारे िनतेकडून मादहती सच
ु ना प्राप्त होत असतात. ग्रामीण भागात

पोलीस अगिकारी व कमाचारी हे गावभे्ी घेहन ग्रामस्थाींना सायबर गुन््याला बळीपडू नये
म्हणून मागादशानपर सूचना दे त आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मुांबईमध्ये एआयबी नॉि आऊट या िायाक्रमामध्ये अनेि िलािारािडून
अजश्लल भाषेचा वापर िरण्यात आल्याबाबत

(२३)

१५९३३ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) मुींबईमध्ये दद. २० डडसेंबर २०१५ रोिी एआयबी नॉक आह् या कायाक्रमामध्ये अनेक
कलाकाराकडून लशव्या व अश्लील भाषेचा वापर करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय.
(२) असल्यास, शासनाने सदर प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय.

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने अशा प्रकारे अजश्लल भाषा वापरणा-या कलाकाराववरुध्द
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे .

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१५) :(१) व (२) होय.
(३) अजश्लल भाषा वापरणा-या कालाकाराींववरुध्द ताडदे व पोलीस ठाणे येथे एम.ई.सी आर
क्र.३२/२०१५ भा.द.वव. कलम २९४, ५०९,१२० (ब), ३४ सह कलम १५, पयाावरण कायदा सह
कलम ५२ एम.आर.्ी.पी. कायदा सह ६६ (अ),६७ मादहती व तीं्र ज्ान कायदा सह ३३,११०,१३१
महाराषर पोलीस कायदा अन्वये गन्
ु हा दाखल करण्यात आलेला आहे .
आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु

वव.स. ५२ (16)
वडवली नवापाडा ( ता.तलासरी,जि.पालघर) येथील सेटवाला फुड्स प्रा.शल. या िपांनीतील
साांडपाणी ववदहर व ओहोाात सोडल्याने नािररिाांच्या आरोग्यावर झालेला पररणाम

(२४)

१५९४९ (०६-०४-२०१५).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

वडवली

नवापाडा

(ता.तलासरी,

जि.पालघर) येथील से्वाला

फुड्स

प्रा.लल.

येथेील

कींपनीमध्ये कोंबड्याींची कत्तल करुन कींपनीतन
ननघणारे साींडपाणी व घाण हे िवळील
ू

ववदहरीत व ओहळात सोडल्याने सदर पाणी दवु षत झाल्याने नागररकाींना त्वचा रोग, कावीळ,
अनेक रोगाींची लागण झाली असन
ू त्याींच्या आरोग्यावर ववपररत पररणाम झाल्याचे
िानेवारी, २०१५ व ददनाींक ५
खरे आहे काय,

ददनाींक २

िानेवारी, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननदशानास आले आहे , हे

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती चौकशी केली आहे , त्यानुषींगाने सदर कींपनीवर
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) से्वाला फुडस ् प्रा. लल. या उद्योगाच्या साींडपाण्यामळ
ु े

लोकाींच्या आरोग्यावर दषु पररणाम होत असल्याबाबतची बातमी दै ननक सकाळ या वत्ृ तप्र ात
ददनाींक २/१/२०१५ रोिी प्रलसध्द झाली. सदर बाबतचा अहवाल आरोग्य अगिकारी, तलासरी

याींचेकडून ददनाींक ४/३/२०१५ च्या प्र ान्वये प्राप्त झाला असून वैद्यकीय अगिक्षक, वगा१,ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी याींनी सदर बाबतचे रुग्ण त्याींच्या रुग्णालयात औषिोपचारासाठी
आल्याचे ददसुन येत नाही, असे कळववले आहे.

(२) दै ननक सकाळ वत्ृ तप्र ात ददनाींक २/१/२०१५ रोिी प्रलसध्द झालेल्या बातमीच्या अनुषींगाने
ददनाींक

३/१/२०१५

रोिी

उद्योगास

भे् दे हन

स्थळ

पाहणी करण्यात आली.

पाहणी

दरम्यान,उद्योगाच्या साींडपाणी प्रिक्रया यीं्र णेच्या एरीएशन ्ाकीमध्ये बायोमासचे प्रमाण कमी
असल्याचे ददसन
ू आले. सबब, उप-प्रादे लशक अगिकारी, तारापरू -२ याींनी उद्योगास दद.७/१/२०१५
च्या प्र ान्वये समि ददली असन
ू ददनाींक ५/३/२०१५ रोिी प्रादे लशक अगिकारी,ठाणे याींनी

उद्योगास कारणे दाखवा नो्ीस बिावली आहे. उद्योगाने उपरोक्त कारणे दाखवा नो्ीसला
ददनाींक ८/३/२०१५ च्या प्र ान्वये सादर कलेले म्हणणे समािानकारक नसल्याकारणाने व

ददनाींक ५/३/२०१५ रोिी सींकललत केलेल्या प्रिक्रयाकृत साींडपाण्याची गण
ु वत्ता ववहीत मयाादेत
नसल्याकारणाने उद्योगास प्रादे लशक अगिकारी, ठाणे याींनी मुख्यालयाच्या परवानगीने उत्पादन
बींदीचे आदे श ददनाींक १७/४/२०१५ च्या प्र ान्वये पाररत केले आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५२ (17)
डहाणू तालुक्यातील (जि.पालघर) आददवासी ववद्यार्थयाांचे शशक्षण सक्तीचे
असताना स्थलाांतर होऊन शेिडो मुले बालमिूरी िरीत असल्याबाबत

(२५)

१५९५१ (०९-०४-२०१५).

श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) डहाणू (जि.पालघर) तालुक्यातील आददवासी ववद्यार्थयांचे लशक्षण सक्तीचे असताना शेकडो

मुले स्थलाींतर होहन बालमिूरी करत असल्याचे ददनाींक ५ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी वा
त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानस
ु ार उक्त तालक्
ु यातील

ववद्यार्थयांना लशक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-०७-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) डहाणू तालुक्यातील स्थलाींतरीत पालकाींच्या बालकाींसाठी लशक्षणाची सुवविा उपलि
करुन दे ण्यात आलेली आहे .

___________
मौिे िले, परसुाे (ता.शशांदखेडा, जि.धुाे) या िावातील शेति-याांच्या शसचांनाच्या पाण्याबाबत
(२६)

१५९५६ (०९-०४-२०१५).

श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :

सन्माननीय िलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे कले, परसुळे (ता.लशींदखेडा, जि.िुळे) या गावातील शेतक-याींच्या लसचींनाच्या आणण
वपण्याचा पाण्याचा प्रश्न अवलींबन
ू असणा-या गावतलावात फोफादे िरणाच्या पाच्चारीद्वारे

पाणी ्ाकण्याची मागणी सातत्याने होत आहे , याबाबत लसींचन ववभागाने सवेक्षण करावे असे
आदे श स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दोन वषाापासन
ू ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावाींना दस
ु ाणेकडून बळसाणेकडे िाणा-या पा्चारीद्वारे पाणी आणून
त्याद्वारे डोंगराळ भागातन
ू नैसगगाक उताराद्वारे पाणी ्ाकणे शक्य आहे हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे

?

श्री. धिरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) नाही.
अशा प्रकारची मागणी प्राप्त नाही.
(२) नाही.
बुराई मध्यम प्रकलपाच्या पाणी वापराचे ननयोिन पुणा झाले आहे . त्यामुळे अशा प्रकारच्या
मागणीसाठी अनतररक्त पाणी उपलि नाही.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५२ (18)
धुाे आणण नांदरू बार जिल्ह यातील नदीच्या िा ावरील िावाांमध्ये असणा-या िााी मातीमध्ये
तयार िरण्यात आलेले ग्रामीण रस्त्याना पावसाायात तडे िात असल्याबाबत.

(२७)

१५९५८ (०९-०४-२०१५).

श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुळे आणण नींदरू बार जिल्हयातील नदीच्या काठावरील गावाींमध्ये असणा-या काळी

मातीमध्ये तयार करण्यात आलेले ग्रामीण रस्ते पावसाळयात तडे िात असल्यामुळे नदी
काठावर रस्त्याींचा प्रश्न दर वषी उद््ावत असतो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याींसाठी स्वतीं्र  अींदािप्र क तयार करुन काळया मातीमध्ये ्ीकाव
िरतील असे रस्ते तयार करण्याची गरि असताींना मा्र  सवाच रस्त्याींना सारखेच ननकष लावून

रस्ते तयार करण्यात येत असल्यामुळे िुळे आणण नींदरू बार जिल्हयात रस्त्याची दरु वस्था होत
आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्त्याींबाबतीत शासनाने काय कायावही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (०७-०७-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
(२) अींशत: खरे आहे.

(३) सींपण
ू ा राययामध्ये जिल्हा पररषदाींच्या अखत्याररतील ग्रामीण मागा व ातर जिल्हा मागा
रस्त्याींची एकूण लाींबी २,३६,००० िक.मी. ातकी असून सदर रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीसाठी शासनाकडे
उपलि असलेल्या ननिीचे वा्प रस्त्याच्या लाींबीच्या प्रमाणात करण्यात येत.े

िुळे जिल्हा पररषदे अींतगात ग्रामीण मागा व ातर जिल्हा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी

४८५४.८० िक.मी. आहे . रस्ते व पल
ू दरु
ु स्ती व परीरक्षण या कायाक्रमा अींतगात सन २०१३-१४
ते २०१४-१५ मध्ये रु. ८५४.७३ लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. तर तेराव्या ववत्त

आयोगा अींतगात सन २०१३-१४ ते २०१४-१५ मध्ये िुळे जिल्हा पररषदे स रु.३१८.२६ लक्ष ननिी
ववतरीत करण्यात आला आहे . सन २०१३-१४ मध्ये पुरहानी कायाक्रमाअींतगात रु.६७५.०० लक्ष
ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे .

नींदरू बार जिल्हा पररषदे अींतगात ग्रामीण मागा व ातर जिल्हा मागा रस्त्याींची एकूण लाींबी

५२८०.४६ िक.मी. आहे . रस्ते व पूल दरु
ु स्ती व परीरक्षण या कायाक्रमा अींतगात सन २०१३-१४
ते २०१४-१५ मध्ये रु. ९५३.४४ लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. तर तेराव्या ववत्त

आयोगाअींतगात सन २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये नींदरू बार जिल्हा पररषदे स रु. ३४५.८१ लक्ष
ननिी नतरीत करण्यात आला आहे . सन २०१३-१४ मध्ये परु हानी कायाक्रमाअींतगात रु. ६२६.५०
लक्ष ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे.

जिल्हा पररषदाींना ववववि योिनाींमिून प्राप्त ननिी व ननकषाच्या अगिनतेने रस्त्याींची

कामे करण्याचे जिल्हा पररषदे चे ननयोिन आहे .

___________

वव.स. ५२ (19)
शशांदखेडा पांचायत सशमती (जि.धुाे) इमारतीचा नववन इमारत बाांधिाम
प्रस्ताव शासनािडे िेल्या वषाभरापासून प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(२८)

१५९५९ (०९-०४-२०१५).

श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :

सन्माननीय ग्रामवविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लशींदखेडा पींचायत सलमती (जि.िुळे) ामारतीचा नववन ामारत बाींिकाम प्रस्ताव शासनाकडे
गेल्या वषाभरापासून प्रलींिबत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ामारतीमध्ये ववभागाींच्या अगिकारी आणण कमाचा-याींना बसण्यासाठी
परु े शी िागा उपलि नसल्यामळ
ु े अनेक अडचणी येतात, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त पींचायत सलमतीची स्वतीं्र  ामारत बाींिकामाबाबत शासनाने काय
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१८-०५-२०१५) :(१) होय.

(२) होय, सदरील िागा अगिकारी आणण कमाचारी याींना बसण्यासाठी अपुरी आहे.

(३) सदरहु पींचायत सलमतीच्या प्रशायकीय ामारत बाींिकामास सन २०१५-१६ या आगथाक
वषाात प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन आहे .
___________
दोंडाईचा (ता.शशांदखेडा, जि.धुाे) येथील औजष्ट्णि ववद्युत प्रिल्प

मािी लावण्यासा प शेति-याांच्या िशमनीस वापीव दर दे ण्याबाबत
(२९)

१५९६३ (३०-०४-२०१५).

श्री.ियिुमार रावल (शशांदखेडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दोंडाईचा (ता.लशींदखेडा, जि.िुळे) येथे मींिूर असलेल्या ३३०० मेगावॅ् क्षमतेच्या औजषणक

ववद्युत प्रकल्पाींसाठी िलमनी सींपादीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर असुन केवळ २० ्क्के
िलमनी सींपादन अभावी कोट्यविीचा प्रकल्प अडला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींपादीत करण्यात येणा-या िलमनीत लशल्लक असलेल्या शेतक-याींच्या
िलमनी या बागायती असल्याने त्याींना दर वाढवन
ू लमळावा अशी मागणी शेतक-याींची आहे

मा्र  त्याकडे शासनाने लक्ष न ददल्यामुळे दोन वषाापासन
ू प्रकल्पासाठी िलमनी खरे दीचे काम
प्रलींबीत आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राययाला भासणारी वीिेची गरि लक्षात घेता शासन हा प्रकल्प मागी
लावण्यासाठी शेतक-याींना वाढीव दर दे ण्याबाबत काय ननणाय घेतला आहे काय,
(४) ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुाे (१५-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) अींशतः खरे आहे .
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शासनाने मेिूर केलेल्या सवा प्रकारच्या िमीनीस सरसक् प्रनत हे क््री रु.१० लक्ष या

दराने काही बागायती भूिारक िमीन वविक्र करण्यास तयार नसल्यामुळे सदर िमीन

भस
ू ींपादन प्रिक्रयेद्वारे सींपादीत करण्याववषयीचा प्रस्ताव जिल्हागिकारी, िळ
ु े याींच्याकडे सदर
करण्यात आला असून िुळे याींच्याकडे सादर करण्यात आला असून १००.९३ हे .आर.
िलमनीसाठी जिल्हागिकारी िळ
ु े याींनी अींतीम ननवाडा दद. १८.०४.२०१५ रोिी िादहर केला आहे .

तसेच ९८.३४ हे .आर. िलमनीचा प्रस्ताव जिल्हागिकारी िुळे याींचेकडे अींतीम ननवाड्यासठी सादर
करण्यात आला आहे . त्यानुसार भस
ु ींपादन प्रिक्रया व दराबाबतची कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पुणे जिल््यातील खडिवासला मधील पानशेत भाि पाटबांधारे खात्याने
(३०)

१५९८५

पावणे दोन िोटी रुपयाांची वविेची थिबाि न भरल्याबाबत

(०९-०४-२०१५).

श्री.शभमराव

तापि र

(खडिवासला) :

सन्माननीय

िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे जिल््यातील खडकवासला मिील पानशेत भाग पा्बींिारे खात्याने पावणे दोन को्ी
रुपयाींची वविेची थकबाकी न भरल्याने दोन मदहन्याींपासून अींिारात असल्याचे खरे आहे का,

(२) असल्यास, सदर प्रकारामुळे महाराषर बक, जिल्हा सहकारी बक, सरकारी दवाखाने, शाळा,
वसनतगह
ृ े , सरकारी, ननमसरकारी, कायाालयाींचे कामकाि ठप्प पडल्याचे खरे आहे काय,

(३) तसेच, ८ ददवसाींत थकबाकीच्या २५ ्क्के रक्कम भरून ८ ददवसाींत वीि परु वठा सरु
ु

करण्याचे आश्वासन पा्बींिारे खात्याने ददले असल्याचे खरे आहे काय व असल्यास ८
ददवसाींत वीि पुरवठा सुरु झाला नसल्याचे ही खरे आहे का,

(४) असल्यास,या प्रकारामळ
ु े झालेल्या नुकसानीस िबाबदार सींबगीं ित पा्बींिारे ववभागाच्या
अगिका-याींवर कारवाई करण्यात येणार काय,

(५) असल्यास, कोणती तसेच भववषयात असा प्रसींग न ओढववण्यासाठी शासनाकडून काय
उपाययोिना करण्यात येणार व कोणत्या

(६) तसेच, त्याच्या ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. धिरीष महािन (३०-०६-२०१५) :(१) होय.
वीि दे यके अदा करणेसाठी अनुदान उपलि नसल्याने वीि िबलाची थकबाकी रु.१.७१

को्ी भरलेली नाही.

(२) पानशेत वसाहतीींमध्ये ननवासस्थाने व महाराषर बक, जिल्हा सहकारी बक, सरकारी
दवाखाना, शाळा वसाहतीगह
ू
ृ े , सरकारी ननम-सरकारी कायाालये याींना एकाच मी्रमिन
उच्चदाब ववद्युत वादहनीद्वारे वीि पुरवठा चालू होता. उच्चदाब वादहनीद्वारे होणारा ववद्युत
पुरवठा खींडीत झाल्यामुळे वरील सवांचा ववद्युत पुरवठा बींद झालेला होता.
(३) नाही.
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(४)

अनुदान

उपलि

नसल्याने

वीि

दे यके

अदा

केलेली

नाहीत.

अगिकाऱ्याींवर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

त्यामुळे

सींबींगित

(५) सद्य:जस्थतीत महाराषर रायय ववद्यत
ु ववतरण कींपनी याींचेकडून उच्चदाब वादहनी ऐविी
लघुदाब वादहनीद्वारे प्रत्येक ननवासस्थानास स्वतीं्र ररत्या वीि पुरवठा फेब्रुवारी, २०१५ मध्ये
सुरु करण्यात आलेला आहे .
(६) काहीही नाही.

___________
खेड तालुक्यामध्ये (जि.रत्नाधिरी) ग्रामपांचायतीनी बसवलेल्या सौर पथददव्याांच्या िामात
ग्रामसेविाांना हाताशी धरुन मो या प्रमाणात झालेल्या िैरव्यवहाराबाबत

(३१)

१५९९३ (०९-०४-२०१५).

श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री.सांिय पोतनीस

(िशलना), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती निर) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) खेड तालुक्यामध्ये (जि.रत्नागगरी) सन २०१० ते २०१३ या कालाविीत ग्रामपींचायतीनी
बसवलेल्या सौर पथददव्याींच्या कामात ग्रामसेवकाींना हाताशी िरुन मोठया प्रमाणात झालेल्या
गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही सरु असलेली चौकशी पण
ू ा झाली आहे काय, चौकशीचे ननषकषा काय आहे त,
व त्यानुषींगाने दोषी अगिका-याींवर कोणती कारवाई केली आहे ,

(३) या प्रकरणाची अदयाप चौकशी पूणा झाली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व
याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?

श्रीमती पांििा मांड
ु े (२२-०६-२०१५) :(१) होय.

(२) चौकशी सुरु असून चौकशीअींती सींबींगित दोषीींवर कारवाई करणेत होईल.

(३) सद्यजस्थतीत पींचायत सलमती, खेड कडून मादहती उपलि झाली असून त्याबाबत जिल्हा

पररषद, रत्नागगरी स्तरावर शहाननशा करण्यात येत आहे . सदर प्रकरणी उच्च न्यायालय, मुींबई
येथे रर् यागचका क्रमाींक १०७३३/२०१४ दाखल आहे .

___________
नाांदेड येथील ंस्मानशाही मील टे क्सटाईल िॉपोरे शन (टे क्सिॉम) ही शमल
वस्त्रोद्योिाच्या िुन्या धोरणामा
ु े बांद पडली असल्याबाबत
(३२)

१६००५ (१०-०४-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नाींदेड

येथील

उस्मानशाही

लमल

्े क्स्ाईल

कॉपोरे शन

वस््र ोद्योगाच्या िुन्या िोरणामळ
ु े बींद पडली आहे, हे खरे आहे काय,

सन्माननीय वस्त्रोद्योि
(्े क्सकॉम)

ही

लमल

वव.स. ५२ (22)
(२) असल्यास, या लमल मिील सुमारे १० हिार कामगार बेरोिगार झाले आहे त, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदरची लमल पन्
ु हा सरु
ु करण्याचे आश्वासन राषरीय वस््र ोदयोग महामींडळाने
ददनाींक १७ फेब्रवारी, २०११ रोिी दे हनही कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, युती शासनाने वस््र ोद्योगासींबिी िादहर केलेल्या नववन िोरणानुसार सदरची
लमल सुरु करण्यासींदभाात शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे , त्याींचे स्वरुप काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१५) :(१) नाही.
बी.आय.एफ.आर.च्या आदे शानुसार नाींदेड ्े क्स्ाईल लमल ही सींयुक्त भागीदारीने

आिनु नकीकरणासाठी ननजश्चत करण्यात आली आहे .
(२) नाही.

नाींदेड ्े क्स्ाईल लमल मिील कामगाराींना सन २०१० मध्ये सुिाररत स्वेच्छाननवत्ृ ती

योिना लागु करण्यात आली होती. यया कामगाराींनी सदर योिना स्वीकारली, अश्या

कामगाराींना ननयमानस
ु ार दे य रक्कम दे ण्यात आली आहे . तसेच यया कामगाराींनी सदर योिना
स्वीकारली नाही. अशा कामगाराींना एन.्ी.सी. ने सेवेत ठे वले असन
ू त्याींना ननयमानुसार पगार
व भत्ते दे ण्यात येतात.
(३) नाही.
बी.आय.एफ. आर च्या आदे शानुसार नाींदेड ्े क्स्ाईल लमल ही सींयुक्त भागीदारीने

आिनु नकीकरणासाठी ननजश्चत करण्यात आली आहे .

(४) एन.्ी.सी. ही केंद्र शासनाच्या अखत्याररत असल्याने याबाबत केंद्र शासनाने ननणाय घेणे
आवश्यक आहे .

___________

नाांदेड ते है द्राबाद या हायवेवरील नरसी ते त्रबलोली दरम्यान रस्ता रुां दीिरणाच्या िामाबाबत
(३३)

१६००९ (१७-०४-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :

सन्माननीय सावाितनि

बाांधिाम (सावाितनि ंपक्रम विाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नाींदेड ते है द्राबाद या हायवेवरील नरसी ते िबलोली दरम्यान रस्ता रुीं दीकरण होहनही वषा
उल्ले तरी या रस्त्यावरील छो्ी - छो्ी कामे केली नसल्याने अपघात होत असल्याचे माहे
िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरची लशल्लक कामे ठे केदाराने पण
ू ा न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदरची कामे अपूणा ठे वणाऱ्या ठे केदाराींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०७-२०१५) :(१) हे अींशतः खरे आहे .
(२) नरसी ते िबलोली दरम्यान िबलोली शहरात चौपदीकरण्याच्या कामासाठी आवश्यक िागेवर
िालमाक स्वरुपाचे मींददर/मजस्िद/दगाा येत असल्यामळ
ु े काही भागातील काम करता येह शकत

नाही. उद्योिकाकडून अपुणा कामे पुणा करण्याबाबत क्षेि्र य अगिका-याकडून कायावाही
करण्यात येत आहे . अगिक्षक अलभयींता याींनी त्याींच्या दद. ५/१/२०१५ व दद.१२/३/२०१५ रोिीच्या
प्र ान्वये जिल्हागिकारी स्तरावरील सलमतीची बैठक आयोजित करुन आवश्यक ते आदे श
ननगालमत करण्याबाबत ववनींती केली आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
खटाव (जि.सातारा) हा तालि
ु ा िायमच दष्ट्ु िााी असन
ू या तालुक्याला वरदान

ारणारी जिल्हे

िटापूर ंपसाशसांचन योिना िेली अनेि वषे रखडली असल्यबाबत

(३४)

१६०१८ (०९-०४-२०१५).

श्री.ियिुमार िोरे (माण) :

सन्माननीय िलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ख्ाव (जि.सातारा) हा तालक
ु ा कायमच दषु काळी असन
ू या तालुक्याला वरदान ठरणारी
जिल्हे क्ापूर उपसालसींचन योिना गेली अनेक वषे रखडली असल्यामुळे तालक्
ु याचा पाणी

प्रश्न अनतशय गींभीर असून उरमोडी योिनाही पूणा क्षमतेने सुरु नसल्याने या तालुक्याला तीर

पाणी ्ीं चाई ननमााण झाली असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान आढळून
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जिल्हे क्ापूर योिना तातडीने पुणा करण्याबाबत तसेच उरमोडी योिना पूणा
क्षमतेने सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महािन (०४-०६-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.
(२) जिल्हे कठापूर योिनेस सि
ु ाररत प्रशासकीय मान्यता घेणेची कायावाही सुरु आहे . उरमोडी
उपसा लसींचन योिना ्प्पा क्र.१ वाठार िकरोली व ्प्पा क्र.२, कोंबडवाडी या उपसा लसींचन

योिना अींशतः कायााजन्वत करुन, दषु काळी पररजस्थतीमध्ये ख्ाव व माण तालक्
ु यात पाणी
सोडण्यात येत आहे. योिना पण
ु ा क्षमतेने सुरु करणेसाठी वरील पींपगह
ृ ाची उवाररत कामे
प्रगतीपथावर आहे त व ननिीचे उपलितेनुसार काम करण्याचे ननयोिन आहे.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

वव.स. ५२ (24)
राज्यातील पैलवानाांना योग्य ते प्रशशक्षण व सादहत्य शमात नसल्याबाबत
(३५)

१६०४३ (०९-०४-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुख (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय कक्रडा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययात ग्रामीण भागातील पैलवानाींना तीं्र शुध्द प्रलशक्षण व अींगमेहनतीचे सादहत्य लमळत

नसल्याने ग्रामीण भागातील पैलवान रायय, राषरीय व आींतरराषरीय स्तरावर पोहोचू शकत
नाहीत असे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पैलवानाींना तीं्र शध्
ु द प्रलशक्षण सुवविा लमळवून दे ण्यासाठी शासनाने कोणती
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०७-२०१५) :(१) नाही.
(२) कुस्ती केंद्राचा ववकास करण्याच्या दृष्ीने राययाचे क्रीडा िोरण २०१२ अींतगात ववववि
योिना राबववण्यात येतात. त्यानुसार कुस्ती केंद्राचा ववकास करण्याच्या द्दष्ीने िुन्या

तालमीींची दरु
ु स्ती करणे, नुतनीकरण करणे, प्रलशक्षणासाठी आिुननक उपकरणे खरे दी करणे,
ात्यादद बाबीींसाठी िन्
ु या तालमी/आखाडे, क्रीडा सींस्था याींना रु. ७.०० लाख एवढे आगथाक
सहाय्य ददले िाते. त्याचप्रमाणे पैलवानाींनी राषरीय व आींतरराषरीय स्तरावर दिेदार कामगगरी
करण्याच्या दृष्ीने कुस्ती मॅ् खरे दी कररता आगथाक सहाय्य दे ण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
अमरावती जिल्हयातील वन्यिीव पररसर वविो पररसर म्हणून घोवषत
िरुन िमाशशयल ॲक्टीववटी थाांबववणाबाबत

(३६)

१६०४८ (०९-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) अमरावती जिल्हयात अमरावती शहराचे वैभव असलेले िब्र्ीशकालीन वडाळी तलाव, छ्र ी
तलाव, लभवापरु कर तलाव, ननसगारम्य पररसरामध्ये व पहाडाच्या पायर्थयाशी असलेला तसेच

गोववींदपूर तलाव व वनिींगल असलेला पररसर पोहरा बींदी ात्यादी पररसरामध्ये िबब्या, वाघ,
हररण, काळवी्, ननलगाय, रानडुक
ीं र, माकड, राषरीय पक्षी

मोर व ातर अनेक िातीचे पक्षी

याींचा वावर मोठया प्रमाणात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वन्यिीव हा सरु क्षक्षत रादहला पादहिे यासाठी वन कायद्याप्रमाणे रायय
शासनाचे वरील पररसरामध्ये यया दठकाणी मोठया प्रमाणात वन्यिीव व पक्षी याींचा वावर

मोठ्या प्रमाणात असला तर वन्यिीवाला िोका ननमााण होह नये म्हणून अशा दठकाणी
डी.िे.लाहड स्पीकर वािववणे, सावािननक कायाक्रमाचे आयोिन करणे ायादी कायाक्रम घेह

नये, असे कठोर ननबंि रायय शासनाचे आहे त, तरीपण वरील वनववभागाच्या पररसरामिून
बी.एस.एन.एल.ची लाईन, मोबाईल ्ॉवर, ववद्यत
ु तार, प्रलसध्दी माध्यमाचे केबल गेले आहे त.

वव.स. ५२ (25)
हे वन्यिीव कायद्यामध्ये या गोष्ीींचा ननयम बाहय कृती ठरते. परीं तु वरील तलाव व िींगल
पररसरामध्ये दररोि डी.िे.वािववणे, लाहड स्पीकर वािववणे, सावािननक कायाक्रमाचे आयोिन
करणे असे कायाक्रम सतत चालू असतात. ययापासन
ू िींगली प्राण्याींना व पक्षाींना त्याींच्या

िीववतला िोका होत आहे . याबाबीींकडे वन ववभागाच्या अगिका-याींचे अक्षम्य दल
ा होत आहे,
ु क्ष
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सींबींगित अगिका-याींवर िबाबदारी ननजश्चत करून त्याींच्यावर रायय शासन
कायावाही करणार आहे काय, तसेच हा पररसर ववको पररसर म्हणन
ू घोवषत करून या दठकाणी
कमालशयल ॲक््ीवव्ी थाींबववणार आहे काय, याबाबत रायय शासनाची भलू मका काय आहे ?

श्री. सुधीर मुनिांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) सदर क्षे्र ात वाघ, िबब्, गचतळ, ननलगाय,
रानडुक्कर, माकडे व मोर ात्यादी वन्यप्राण्याींचे अजस्तत्व असल्याचे ननदशानास आले आहे .
(२) हे खरे नाही.

उक्त पररसरातील वनक्षे्र ात लाहड स्पीकर ात्यादी वािववल्याचे ननदशानास आले नाही. तथावप
वनक्षे्र ाला लागून नागरी वस्ती असून त्या दठकाणी सावािननक व वैयजक्तक कायाक्रमाींमध्ये

वनीक्षेपक सुरु असतात. सदर वनक्षे्र ात बीएसएनएल व ातर मोबईल ्ॉवर अजस्तत्वात

नाहीत, तथावप १९८० पूवीच्या ववघुत वादहन्या व रे ल्वेचा एक ्े हळणी मनोरा पूवीपासून
अजस्तत्वात आहे.

(३) मा.सवोच्च न्यायालयातील आदे शाच्या अनुषींगाने राषरीय उद्यान व अभयारण्य क्षे्र ाभेवती
पयाावरण

सींवेदनलशल

क्षे्र 

(ाको

सेजन्स्ीव

झोन)

घोषीत

करण्याबाबतची

कायावाही

वनववभागाकडून अपेक्षीत आहे . तथावप, उक्त पररसरात अभयारण्य व राषरीय उद्यान क्षे्र 
अजस्तत्वात नसल्याने वन ववभागाद्वारे पयाावरण सींवेदनलशल क्षे्र  घोषीत करणे अलभप्रेत नाही.
___________
सांत िाडिे महाराि व राष्ट्रसांत ति
ु डोिी महाराि या थोर सांताना व िृषीमांत्री
(३७)

डॉ.पांिाबराव दे शमुख याांना भारतरत्न शमाण्याबाबत

१६०५५ (०८-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) सींत गाडगे महाराि व राषरसींत तक
ु डोिी महाराि या थोर सींताना व कृषीमीं्र ी

डॉ.पींिाबराव दे शमख
याींना भारतरत्न लमळावे यासाठी सवा राषरीय पक्षाींच्यावतीने व सवा
ु

सामाजिक सींघ्नेच्यावतीने जिल्हागिकारी अमरावती याींच्यामाफात मा. मुख्यमीं्र ी याींच्याकडे
ददनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी मागणी करण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रायय शासनाच्यावतीने केंद्र शासनाकडे याबाबत कोणती कायावाही करण्यात
आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५२ (26)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१५) :(१) नाही. तथावप, श्रीमती यशोमती ठाकूर वव.स.स व

ातर याींनी ददनाींक २३/०२/२०१५ च्या ननवेदनाअन्वये कमायोगी गाडगेबाबा व राषरसींत तुकडोिी
महाराि याींना भारतरत्न या सवोच्च नागरी परु स्काराने गौरववण्यात यावे अशी ववनींती मा.
राषरपती याींना जिल्हागिकारी, अमरावती याींचम
े ाफात केलेली आहे. सदर ननवेदन जिल्हागिकारी

याींनी त्याींच्या ददनाींक २७/०२/२०१५ च्या प्र ान्वये मा. राषरपती महोदयाींच्या खािगी सगचवाींना
पुढील कायावाहीस्तव सादर केले आहे .
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववदभाातील िोराडी पासून ते औरां िाबाद पयांत िाणा-या टॉवर लाईनचे पररसरातील शेति-याना
टॉवर लाईन िांपनीच्या अधधिा-याांनी ददलेले धनादे श बाऊन्स झाल्याबाबत

(३८)

१६०६० (०८-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

(१) ववदभाातील अमरावती जिल्ह यातील ववदभाात कोराडी पासून ते औरीं गाबाद पयंत िाणा-या
्ॉवर लाईनचे पररसरातील काम अींतीम ्प्प्यात आहे . तथावप शेतक-याना ्ॉवर लाईन
कींपनीच्या अगिका-याींनी ददलेले िनादे श क्र.एस.बी.आय. शाखेचे ययोती स्रक्चर लललम्े डच्या
३३५९७८५९६४८ या खात्याचे िनादे श अींबाडा येथील ओकारराव बेहरे या शेतक-याींना ददलेला

िनादे श बाहन्स झाला. ्ॉवर कींपनीच्या खात्यात पैसेच नाही. त्यामुळे आिीच किा बािारी

असलेल्या शेतक-याींची फसवणूक झाली असल्याची बाब ददनाींक २४ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

याप्रकरणी

शासनाने

चौकशी

केली

आहे

काय

व

चौकशीनस
ु ार

सींबींगित फसवणूक करणाऱ्या कींपनीवर कोणती कायावाही करण्यात आली आहे वा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुाे (०१-०६-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
काही शेतकऱ्याींनी त्याींचे िनादे श व्वले गेले नसल्याबाबत तक्रार ददलेली आहे .
(२) सदर प्रकरणी पोलीस अगिक्षक, अमरावती (ग्रामीण) याींनी केलेल्या चौकशी अहवालानुसार

३५ शेतकऱ्याींनी व्ववण्याकरीता बकेत दाखल केलेले िनादे श बाहन्स झाल्याची तक्रार पोलीस
स््े शन मोशी येथे ददली होती. त्याबाबत पोलीसाींना हस्तक्षेप करण्याचा अगिकार नसल्याने
सदर प्रकरणी सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याबाबत समि दे ण्यात आली तसेच ३५
शेतकऱ्याींपैकी

११ शेतकऱ्याींना नुकसान भरपाईची रक्कम महाराषर ईस््ना ग्रीड पॉवर

रान्सलमशन कींपनीकडून दद.१८.३.२०१५ रोिी अदा केली आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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अमरावती महानिरपाशलिा क्षेत्राअांतिात ववद्युत पोलवर एलईडी ददवे लावण्याबाबत
(३९)

१६०६२ (०८-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) अमरावती महानगरपाललका क्षे्र ाअींतगात ववद्युत पोलवर एलईडी लागणार असून या
तीं्र ज्ान व्यवस्थेसाठी ७५ को्ी रुपयाींचा खचा अपेक्षीत आहे . सद्याच्या अजस्तत्वात असलेल्या
पथददव्याच्या दे खभाल व व्यवस्थापनावर २ को्ी २० लक्ष रुपयाींचा वाषीक खचा आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, एलईडी प्रकाश ददवे व दह तीं्र ज्ान व्यवस्था चालववण्यासाठी महानगरपाललकेला
शासनाने अनुदान दे णार आहे काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०६-२०१५) :(१) अमरावती महानगरपाललका क्षे्र ाींतगात ववद्युत पोलवर
एलईडी लावण्याकररता व या तीं्र ज्ान व्यवस्थेकरीता येणारा खचा ननजश्चत करण्याकररता या

कामाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे प्रस्ताववत आहे . सववस्तर प्रकल्प अहवाल
झाल्यानींतर एलईडी ददवे लावण्याकररता येणारा खचा ननजश्चत होईल. परीं तू प्राथलमक अींदाजित
रु. २२ ते २४ को्ी खचा अपेक्षक्षत आहे .

सद्याच्या अजस्तव्यात असलेल्या पथददव्याींच्या दै नींददन दे खभाल व दरु
ु स्तीच्या कामावर

रुपये २ को्ी २० लक्ष रुपयाींच्या वावषाक खचा आहे , हे खरे आहे ,

(२) महापाललकेकडून सववस्तर प्रकल्प अहवाल प्रस्ताववत असल्यामळ
ु े प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
रािरु ा (ता.जि.अमरावती) येथील शसांचन तलावािररता सांपाददत िेलेल्या
वापीव मोबदला शमाण्यासा पचा प्रस्ताव

(४०)

१६०६४ (०९-०४-२०१५).

श्री.रवव राणा (बडनेरा) :

सन्माननीय िलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रािुरा (ता.जि.अमरावती) येथील लसींचन तलावाकररता सींपाददत केलेल्या वाढीव मोबदला
रु.३९.०० लक्ष ननिी लमळण्यासाठीचा प्रस्ताव अगिक्षक अलभयींता लघू लसींचन (िलसींिारण)

मींडळ, अमरावती याींनी त्याींचे प्र  क्र. ४६८/१५ ददनाींक ३१ िानेवारी, २०१५ रोिी प्रिान सगचव,
ग्रामववकास व िलसींिारण ववभाग, मीं्र ालय मींब
ु ई याींचेकडे सादर केला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदरचा प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाला शासन किी पयंत मींिुरी दे णार आहे या
बाबत शासनाने काय ठरवले आहे ?

वव.स. ५२ (28)

श्रीमती पांििा मुांडे (१३-०७-२०१५) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे .

अगिक्षक अलभयींता, लघु लसींचन (िलसींिारण) मींडळ, अमरावती याींचेकडून ददनाींक ३१

िानेवारी, २०१५ च्या प्र ान्वये शासनास सादर करण्यात आलेला प्रस्ताव पररपूणा नाही. सबब

पररपूणा प्रस्ताव आवश्यक त्या सवा कागदप्र ाींसह उपरोक्त कायाालयाकडून िलसींिारण

ववभागाच्या ददनाींक ०८ िून, २०१५ च्या प्र ान्वये मागववण्यात आलेला आहे . सदर पररपूणा
प्रस्ताव प्राप्त होताच आवश्यक कायावाही करण्याचे ननयोिन आहे .
___________
भाटघर (जि. पुणे) प्रिल्पातील पन
ु वाशसताांसा प अांिणवाडी सेवविाांची
तनयक्
ु तीचे आदे श दे ऊनही नेमणि
ु िेली नसल्याबाबत

(४१)

१६१०० (०९-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय मदहला व बाल

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भा्घर (जि.पण
ु े) प्रकल्पातील नागरी सवु विाींतगात ददनाींक २८ ऑगस््, २०१४ रोिी

आयुक्त, मदहला व बाल ववकास महाराषर रायय, पुणे याींनी पुणे जिल्हयातील भा्घर
प्रकल्पातील पुनवालसत गावाींसाठी खास बाब म्हणून मींिूर केलेल्या ४४ लमनी अींगणवाडी
सेववकाींची ननयुक्ती करण्याचे तात्काळ आदे श दे हनही मागील सात मदहने उप मुख्य कायाकारी

अगिकारी (बा.क.) पण
ु ,े जिल्हा पररषद, पण
ु े याींनी नेमणक
ु ा केल्या नसल्याचा िक्कादायक
प्रकार माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रकरणी शासनाकडून काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्रीमती पांििा मुांडे (१६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

पुणे जिल््याकररता मींिरू करण्यात आलेल्या ४४ नवीन लमनी अींगणवाडी केंद्र

कायााजन्वत करण्याबाबत बाल ववकास प्रकल्प अगिकारी, भोर याींना ददनाींक १ सप््ें बर, २०१४

च्या प्र ान्वये कळववण्यात आले होते. बाल ववकास प्रकल्प अगिकारी, भारे याींनी वविानसभा
ननवडणक
ू

आचार

सींदहतेनींतर

ददनाींक

१७.११.२०१४

च्या

प्र ान्वये

स्थान

ननजश्चती

करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पररषदे ला सादर केला होता. सदर प्रस्तावाच्या छाननीअींती
मुख्य कायाकारी अगिकारी, जिल्हा पररषद, पुणे याींनी ददनाींक १४.१.२०१५ च्या प्र ान्वये नवीन

४४ लमनी अींगणवाडी केंद्राींना मान्यता ददली. त्यानींतर शासन ननणाय ददनाींक १३.८.२०१४ नुसार
बालवाडी ताईमिून लमनी अींगणवाडी सेववकापदी थे् ननयुक्ती करण्याबाबतची िादहरात ददनाींक
१९.१.२०१५ रोिी बाल ववकास प्रकल्प अगिकारी, प्रकल्प भारे याींच्यामाफात दे ण्यात आली.

त्यामध्ये १ पा्र  बालवाडी ताईस व १ कायारत मदतीनस याींना थे् ननयुक्ती दे ण्यात आली
आहे . उवाररत ४२ लमनी अींगणवाडी सेववका पदासाठी िादहरात ददनाींक २६.२.२०१५ रोिी दे ण्यात
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आली त्यामध्ये पा्र  ठरलेल्या २ उमेदवाराींना ननयुक्ती दे ण्यात आली आहे. उवाररत ४० ररक्त
लमनी अींगणवाडी सेववकास पदाींसाठी पुन्हा ददनाींक १३.४.२०१५ रोिी िादहरात दे ण्यात आली
आहे .

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पुणे जिल्हयातील अांिणवाडयाच्या इमारतीचे बाांधिामे तनधीअभावी प्रलांत्रबत असल्याबाबत
(४२)

१६१०५ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :

सन्माननीय मदहला व बाल

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ै ी २२३६ अींगणवाडयाींना स्वत:ची ामारती
ु े जिल्हयातील ४५७० कायारत अींगणवाडयाींपक
नसून

१२४७

मींिूर

अींगणवाडयाींची

ामारत

बाींिकामे

अद्यापी

सुरू

नसून

उवाररत

अींगणवाडयाींच्या बाींिकामाींना माहे िानेवारी, २०१५ अखेर ननिी उपलि झाला नसल्याचे
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१९-०५-२०१५) :
(१) हे खरे नाही.
सन २०१४-१५ पयंत मींिूर अींगणवाड्याींना सवा ननिी माचा, २०१५ अखेर ववतरीत केला आहे.

पण
ै ी २३३४
ु े जिल््यामध्ये ४५७० अींगणवाडी केंद्र कयारत आहे त. कायारत अींगणवाडी केंद्राींपक

अींगणवाडी केंद्राींना स्वतःच्या ामारती आहे त. उवाररत २२३६ अींगणवाडी केंद्राींना स्वतःच्या

मालकीच्या ामारती नसून सदर अींगणवाडी केंद्र ही समािमींददर २५६, प्राथलमक शाळ वगा ७५६
ग्रामपींचायत ३२२ असे एकूण १३३४ अींगणवाडी केंद्र भरतात व उवाररत ९०२ अींगणवाडी केंद्र

अन्य दठकाणी भरतात. सदर अींगणवाडी ामारत बाींिकामाींना मागील ५ वषा खालीलप्रमाणे
ननिी उपलि करुन दे ण्यात आलेला आहे.

अ.क्र.

योिनेचे नाव

वषा

मींिूर करण्यात अींगणवाडी ामारत
आलेला ननिी

बाींिकामाची
सींख्या

१.

जिल्हा वावषाक योिना सवा सािारण २०१०-११

१६०४.०० लक्ष

४०१

(DPC) २०११-१२

६०३.०० लक्ष

१३४

२०११-१२

४५०.०० लक्ष

१००

योिना (DPC) २२३६११४१ लेखाशीषा
२.

जिल्हा

वावषाक

योिना

२२३६११४१ लेखाशीषा
३.

१३ वा ववत्त आयोग
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४.

जिल्हा वावषाक योिना सवासािारण २०१२-१३

६७५.०० लक्ष

१५०

९००.०० लक्ष

२००

१२००.०० लक्ष

२२५

योिना (DPC) २२३६११४१ लेखाशीषा
५.

जिल्हा वावषाक योिना सवा सािारण २०१३-१४
योिना (DPC) २२३६११४१ लेखाशीषा

६.

जिल्हा वावषाक योिना सवासािारण २०१४-१५
योिना (DPC) २२३६११४१ लेखाशीषा
एकूण

१.

आददवासीउपयोिना

५४३२.०० लक्ष

१२१०

(TSP/OSTP) २०१०-११

२७.०० लक्ष

६

आददवासी उपयोिना (TSP/OSTP) २०११-१२

१३९.५० लक्ष

३१

१३५.०० लक्ष

३०

१४४.०० लक्ष

३२

१८०. लक्ष

२८

६२५.५० लक्ष

१२७

लेखाशीषा २२६१४१७
२.

लेखाशीषा २२६१४१७
३.

आददवासी उपयोिना (TSP/OSTP) २०१२-१३
लेखाशीषा २२६१४१७

४.

आददवासी उपयोिना (TSP/OSTP) २०१३-१४
लेखाशीषा २२६१४१७

५.

आददवासी उपयोिना (TSP/OSTP) २०१४-१५
लेखाशीषा २२६१४१७
एकूण

(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनाच्या मरा ा आरक्षणाच्या तनणायाला मा.ंच्च न्यायालयाची स्थधिती
(४३)

असल्याने आरक्षक्षत १६ टक्िे िािा ररक्त

१६१२१ (१०-०४-२०१५).

डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

े वण्याबाबत

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) शासनाच्या मराठा आरक्षणाच्या ननणायाला मा.उच्च न्यायालयाची स्थगगती असल्याने
आरक्षक्षत १६ ्क्के िागा ररक्त ठे वण्यात येणार आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ननणायामळ
ु े लशक्षण व नोकरीतील १६ ्क्के िागा खुल्या प्रवगाासाठी
उपलि होणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाची स्थगगती असेपयंत १६ ्क्के िागा ररक्त ठे वण्याऐविी
खुल्या प्रवगाातून न भरण्याची कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, उक्त िागा ररक्त ठे वन
ू खल्
ु या प्रवगाातील उमेदवाराींवर अन्याय करण्याऐविी
त्या िागा पुवीप्रमाणे भरण्यासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात ये त आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५२ (31)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१४-०७-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) सन २०१४ चा महाराषर अध्यादे श
क्र. १३ या अध्यादे शाववरोिात मा.उच्च न्यायालय मुींबई येथे दाखल झालेल्या रर् यागचका क्र.
२०५३/२०१४ श्री.सींजित शक्
ु ला ववरुध्द महाराषर शासन व ातर सलग्न यागचका या प्रकरणी

मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी दद. १४.११.२०१४ च्या आदे शान्वये ददलेल्या अींतररम स्थगगती
आदे शास अनुसरुन दद. २१.२.२०१५ च्या शासन ननणायान्वये शैक्षणणक आणण सामाजिकदृषट्या

मागास (ईएसबीसी) प्रवगााकररता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी व शैक्षणणक

सींस्थामिील प्रवेशाकररता शासकीय व ननमशासकीय सेवेतील ररक्त पदाींसाठी दद. १४ नोव्हें बर,
२०१४ पव
ु ी, शैक्षणणक आणण सामाजिकदृषट्या मागास प्रवगांसाठी असलेल्या आरक्षणासह

िादहरात ददली असल्यास अशी पदे मा.उच्च न्यायालयाचा अींनतम ननणाय होईपयंत भरण्यात
येह नयेत. अशी पदे भरण्याबाबतचा ननणाय मा.उच्च न्यायालयाचा अींनतम ननणाय झाल्यानींतर
घेण्यात येईल. असा ननणाय घेतला. तथावप, महाराषर अध्यादे श क्र. १३ चे कायद्यात रुपाींतर
होहन शैक्षणणक आणण सामाजिकदृषट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवागााक ररता आरक्षण अगिननयम,
२०१४

(महाराषर

अगिननयम

क्र.१/२०१५)

अजस्तत्वात

आला.

सदर

अगिननयमास

यागचकाकत्यांनी रर् यागचका क्र.३१५१/२०१४ अन्वये आव्हान केले होते. सदर प्रकरणी मा.उच्च
न्यायालयाने दद. ७.४.२०१५ रोिी च्या आदे शानस
ु ार महाराषर अगिननयम क्र. १/२०१५ या

अगिननयमास स्थगगती ददलेली आहे . मा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदे शानस
ु ार या शा.नन.
दद.२१.२.२०१५ चे आदे शात सि
ु ारणा करण्याची कायावाही शासन स्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
पाचोरा (जि.िािाांव) येथील बोहरी िल्ली व भडिाांव रोडवर घरफोडी झाल्याबाबत
(४४)

१६१२८ (०८-०४-२०१५).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) पाचोरा (जि.िळगावीं) शहरातील बोहरी गल्ली येथील मुस्तफा बोहरी याींचे घरी ददनाींक २०
नोव्हें बर, २०१४ रोिी घरफोडी होहन ७५ हिार रुपयाींची रोकड तसेच भडगाींव रोडवरील

गल
ु ाबनगर भागातील श्रीमती सनु नता पा्ील याींच्या घरी ददनाींक ३० ऑक््ोबर, २०१४ रोिी
घरफोडी होहन पावणेदोन लाख रुपये रोकड व ३५ हिार रुपये िकीं मतीचे दागगने चोरट्याींनी
चोरुन नेले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दोन्ही प्रकरणी पाचोरा पोललस स््े शन येथे गुन्हा नोंदववण्यात आला आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तपासात काय आढळून आले व त्यानस
ु ार कोणती कारवाई करण्यात आली वा
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५२ (32)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०७-२०१५) :(१) व (२) पाचोरा बोहरी गल्ली येथील मुस्तफा बोहरी
याचे बींद घरात दद. ०१/११/२०१४ रोिी अज्ात चोरट्याींनी बींद घराचे कुलूप तोडून घराच्या
कपा्ातील रोख रु. ७५०००/- चोरुन नेल्याबाबत पाचोरा पोलीस ठाण्यात ग.ु र.नीं. १९५/२०१४
भा.द.वव. कलम ४५४, ३८० नुसार गुन्हा दाखल आहे.

दद. ३० ऑक््ोबर, २०१४ रोिी सौ.सुननता पा्ील रा.गुलाबनगर पाचोरा याींच्या बींद घराचे

कुलूप कडी, कोंडा अज्ात आरोपीने तोडून रु. १८५०००/- िकमतीचे सोन्याचे दागगने व रोख

रक्कम चोरुन नेल्याबाबत पाचोरा पोलीस ठाणे येथे गु.र.नीं. १९१/१४ भा.द.वव. कलम ४५७,
३८० नस
ु ार गन्
ु हा दाखल आहे .

(३) उक्त नमूद दोन्ही गुन््यात घ्नास्थळ पींचनामा करण्यात आलेला असून श्वान पथकास

पाचारण करण्यात आले, तज्ामाफात सींशयीताींचे िफीं गरवप्रीं्, चान्सवप्रीं् लमळववण्याचा व
त्यामाध्यमातून गुन्हे गार ननषपन्न करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. घ्नास्थळाच्या

आिब
ु ािच
ु े रदहवाशी व गोपननय बातमीदाराींकडून मादहती लमळववण्याचा प्रयत्न केला आहे .
पोलीस ठाणे अलभलेखातील गुन्हे गाराींसह सींशयतीच्या हालचाली पडताळून व ववचारपूस करुन

तसेच घरझडत्या घेवून आरोपी ननषपन्न करण्याचा प्रयत्न केला आहे . गुन््याचा तपास सुरु
आहे .

(४) ववलींब झालेला नाही.
___________
नांदरू बार जिल्हा मुख्याध्यापि सांघ याांच्या शशक्षिाांच्या मािण्याबाबत
(४५)

१६१३३ (०९-०४-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नींदरू बार जिल्हा मुख्याध्यापक सींघ याींच्या दद.७ िानेवारी, २०१५ च्या ननवेदनानुसार
ददनाींक ९ िानेवारी, २०१५ रोिी तक्रार ननवारण सभा जिल्हा पररषद नींदरू बार येथे आयोजित
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सभेत लशक्षकाींनी कोणत्या मागण्या केल्या व त्यावर शासनाने कोणती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (१०-०७-२०१५) :(१) होय,

(२) व (३) तक्रार ननवारण सभेत नींदरु बार जिल्हा मुख्याध्यापक सींघ, नींदरु बार याींनी लशक्षकाींचे
वेतन, भ.नन.नन, समायोिन, शाळा अनुदान, शालेय पोषण आहारा ा. मुद्याींच्या अनुषींगाने
मागण्या केल्या आहे त.

वेतन ननगडीत मागण्याींवर कायावाही करण्यात आली आहे . उवाररत मागण्याींवर कायावाही
चालू आहे .
___________

वव.स. ५२ (33)
चांद्रपूर जिल््यातील िोरपना व जिवती पांचायत सशमती अांतिात पयाावरण ग्राम, समध्
ृ दी
योिना व न.रे .िा. योिनेच्या वक्ष
ृ लािवड िायाक्रमात िैरप्रिार होत असल्याबाबत

(४६)

१६१३७ (०९-०४-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली) :

सन्माननीय रोििार हमी

योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जिल््यातील कोरपना व जिवती पींचायत सलमती अींतगात पयाावरण ग्राम, समध्
ृ दी
योिना व न.रे .गा. योिनेच्या वक्ष
लागवड कायाक्रमात गैरप्रकार होत असन
शतको्ी
ू
ृ
कायाक्रमात अींदािप्र कात अींदाि प्र काप्रमाणे मान्यता नसताना अनेक ग्रामपींचायतीने ननिी

खचा दाखवन
ू गैरव्यवहार केला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ च्या दरम्यान ननदशानास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नरे गा कायाक्रमात अननयलमतता व गैरव्यवहार अगिकारी याींच्या सींगनमताने
योिनेतून ननिी खचा केला गेला यामुळे सन २०१० ते २०१४ या कालाविीत कामाची
ग्रामपींचायत ननहाय चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीच्या अनष
ीं ाने कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे ,
ु ग

(४) अद्याप, कारवाई करण्यात आली नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांििा मुांडे (२६-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नाशशि जिल््यातील साखर िारखान्याांनी िेलेले ऊसाचे िााप
(४७)

१६१५४ (१०-०४-२०१५).

श्री.योिेश (बापू) घोलप (दे वााली) :

सन्माननीय सावाितनि

बाांधिाम (सावाितनि ंपक्रम विाून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) नालशक जिल््यात सन २०१३-२०१४ व २०१४-२०१५ या गळीत हीं गामात िकती साखर
कारखान्याींनी हसाचे गाळप केले आहे ,
(२) तसेच सदर कारखान्याींनी शेतक-याींना िकती प्रनत मेरीक ्न हसाला भाव ददला आहे ,
(३) असल्यास, गतवषी जिल््यातील सवा हसाचे गाळप झाले होते काय, त्यातील लशल्लक
रादहलेला हस िकती होता व या हसास शासनाने काही भरपाई ददली होती काय,
(४) तसेच चालू गळीत हीं गामात गाळप होणा-या हसाला पदहली उचल िकती अदा करण्यात
आली आहे वा येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) :(१) सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मध्ये कादवा सहकारी
साखर कारखान लल. के.के.वाघ सहकारी साखर कारखाना लल, आमास्रॉग कारखाना लल, व
व्दारकािीश कारखाना लल.या चार साखर कारखान्याींची हसाचे गाळप केले आहे .

वव.स. ५२ (34)
(२)सन

२०१३-१४

२०१४-१५

कादवा स.सा.का

रु.१९२३/-

रु.२११७/-

के.के.वाघ स.सा.का

रु.१८३०/-

रु.१८६०/-

आमास्रॉग

रु.१५३५/-

रु.१९७७/-

व्दारकािीश

रु.१७४५/-

रु.१८५६/-

(३) गतवषी नालशक जिल््यातील सवा हसाचे गाळप झालेले आहे . सबब हस लशल्लक रादहला
नसल्याने शासनाने भरपाई दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(४)कादवा

रु.१५००/-

स.सा.का
के.के.वाघ

रु.१६००/-

स.सा.का
आमास्रॉग

रु.१४०५/-

द्वारकािीश

रु.१८००/-

(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नाशशि जिल््यात सहिारी व खाििी िारखान्यात िाम िरणाया िायम व हां िामी
िमाचायाचे वेतनाबाबत
(४८)

१६१५५ (०८-०४-२०१५).

श्री.योिेश (बापू) घोलप (दे वााली) :

सन्माननीय िामिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नालशक जिल््यात सहकारी व खािगी कारखान्यात काम करणाऱ्या कायम व हीं गामी
कमाचाऱ्याचे वेतन सींपूणप
ा णे ददले िात नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत कारखान्याींकडे कामगाराींचे वेतन थकले आहे त, याबाबत शासनाने
सींबींगितावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) तसेच नालशक जिल््यातील साखर कारखान्याींकडून कामगाराींची भववषय ननवााह ननिी
ननयलमत भरली िात आहे काय, नसेल तर याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१७-०७-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे.
(२) कामगार उप आयुक्त, नालशक कायाालयाकडे, ३ कारखान्याींच्या बाबतीत वेतनासींदभाात

कामगाराींच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तक्रारीींच्या अनुषींगाने वेतन प्रदान अगिननयम, १९३६
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अींतगात, २ कारखान्याींच्या बाबतीत कामगार न्यायालय, नालशक याींच्याकडे ३ वसूली दावे
दाखल करण्यात आले आहे त. तसेच १ कारखान्याबाबत वेतन प्रदान अगिननयम, १९३६ च्या
कलम ५ (१) (अे) अींतगात ५ ख्ले दाखल करण्यात आले आहे त.
(३) व (४) नालशक सहकारी साखर कारखाना लल., पळसे, जि.नालशक या कारखान्याने
कामगाराींचा भववषय ननवााह ननिी भरलेला नाही. म्हणून कमाचारी भववषय ननवााह ननिी

कायाालय, नालशक कडून भववषय ननवााह ननिी अगिननयम, १९५२ अींतगात ७ ए नुसार चौकशी
करण्यात आली . सदर चौकशीमध्ये कामगाराींच्या भववषय ननवााह ननिीची रु.४३,१२,७२०/ातकी रक्कम भरण्याबाबत कारखान्यास साींगगतले होते. तथावप, आितागायत सींबींगित
कारखान्याने सदर रक्कम भववषय ननवााह ननिी कायाालयाकडे भरणा केलेली नाही. त्यामुळे

सींबींगित कारखान्याच्या बक खात्यातील व्यवहार करण्यास ननषेिात्मक आदे श व बक खात्यात
िमा असलेल्या रकमेपैकी रुपये ४३,१२,७२०/- िमा करण्याचे आदे श कमाचारी भववषय ननिी
सींघ्न कायाालय, नालशक याींच्यामाफात दे ण्यात आले आहे त.
___________
राज्यातील बाबासाहे ब दशलत पुरस्िार व अणाभाऊ सा े या पुरस्िाथींच्या
मानधनात वाप िरण्यात आल्याबाबत

(४९) १६१५७ (०९-०४-२०१५).

श्री.योिेश (बाप)ू घोलप (दे वााली) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राययाच्या समािकल्याण ववभागाींतगात ददल्या िाणा-या डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर दललत

लम्र  पुरस्कार व सादहत्यरत्न लोकशादहर अण्णाभाह साठे या पुरस्काथ्च्या मानिनात काही
वाढ करण्यात आली आहे काय,

(२) असल्यास, या परु स्कारासाठी शासनाने नव्याने काही ननयम बनववलेले आहे त काय, तसेच
गेल्या पाच वषाात िकती लोकाींना व सींस्थाींना हे पुरस्कार दे ण्यात आले आहे ,

(३) असल्यास, असे पुरस्कार प्राप्त करणा-यासाठी शासनस्तरावर ववशेष सवलती ददल्या
िातात आहे काय

श्री. राििुमार बडोले (१४-०७-२०१५) :(१) नाही.

(२) नाही. सदरहू पुरस्काराींसदभाात शासनाने नव्याने कोणतेही ननयम तयार केलेले नाहीत.
डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर समािभूषण परु स्कार दरवषी एकूण ५१ व्यक्ती व १० सींस्था याींना
दे ण्यात येतो. गेल्या पाच वषाात खालील प्रमाणे पुरस्कार ववतरीत करण्यात आलेले आहे त.
अ.क्र.

वषा

व्यक्ती

सींस्था

एकूण

१

२००९-१०

५१

१०

६१

२

२०१०-११

५१

१०

६१

३

२०११-१२

५१

१०

६१

४

२०१२-१३

५१

१०

६१
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५

२०१३-१४

५६

१०

६६

२६०

५०

३१०

सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाह साठे पुरस्कार दरवषी एकूण २५ व्यक्ती व ६ सींस्था याींना
दे ण्यात येतो. गेल्या पाच वषाात खालील प्रमाणे पुरस्कार ववतरीत करण्यात आलेले आहे त.
अ.क्र.

वषा

व्यक्ती

सींस्था

एकूण

१

२०१०-११

२५

६

३१

२

२०११-१२

२५

६

३१

३

२०१२-१३

२५

६

३१

४

२०१३-१४

२५

६

३१

५

२०१४-१५

३०

६

३६

१३०

३०

१६०

(३) होय, सदरहू परु स्कार प्राप्त करणाऱ्याींना शासनस्तरावरुन खालीलप्रमाणे ववशेष सवलती
ददल्या िातात.
१) पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीींना ववशेष कायाकारी अगिकारी म्हणून घोवषत करण्यात येते.

२) महाराषर रायय मागा पररवहन महामींडळामाफात मोफत प्रवासाची सवलत दे ण्यात
येते.
३) शासकीय ववश्रामगह
ृ ात सवलतीींच्या दराने उगचत प्राथम्यक्रम दे ण्यात येतो.
___________

शसन्नर तालुक्यातील सात िावाांतील क्षेत्र ददल्ली-मुांबई िॉररडोअरसा प अधधसूधचत िरुन ७/१२
ंतायावर इतर हक्िात नाव दाखल िरण्याबाबत

(५०)

१६१५९ (१०-०४-२०१५).

श्री.रािाभाऊ (पराि) वािे (शसन्नर) :

सन्माननीय ंद्योि

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

लसन्नर

तालक्
ु यातील

सात

गावाींतील

२२१६

हे क््र

क्षे्र 

ददल्ली-मींब
ु ई

ाींडस्रीयल

कॉरीडोअरसाठी अगिसूगचत करुन ७/१२ उता-यावर ातर हक्कात ‘महाराषर औद्योगगक ववकास

महामींडळाकररता अगिसूगचत क्षे्र ’ असे नाव दाखल करण्याचे आदे श शासनाने माहे ऑगस््,
२०१२ वा त्या सम
ु ारास ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यक्षात क्षे्र  अगिसूगचत करुन नाव दाखल करण्याची कायावाही केव्हा सुरु
झाली तसेच क्षे्र  अगिसगू चत करुन नाव दाखल करतेवळ
े ी शासन बागायती क्षे्र  वगळणार
आहे त काय,

(३) असल्यास, क्षे्र  अगिसूगचत करुन ७/१२ उता-यावर ातर हक्कात नावे लागण्यास ववलींब
झाला असल्यास त्याची कारणे काय ?
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श्री. सभ
ु ाष दे साई (१५-०६-२०१५) :(१) अनत. लसन्नर औद्योगगक क्षे्र  ववकसीत करण्यासाठी

खालील नमूद केलेल्या ्प्प्यानुसार महाराषर औद्योगगक ववकास अगिननयमातील प्रकरण ६
च्या तरतद
ू ी लागू करुन क्षे्र  अगिसगू चत केले आहे .
अ.क्र.

्प्पा क्र.

क्षे्र 

अगिसूचनेचा ददनाींक

१.

लसन्नर ्.क्र.२

१४५६.४३५

०२/०८/२००७

२

लसन्नर ्.क्र.३

६५१.८१

२०/०९/२००७

३.

लसन्नर ्.क्र.४

२३०.६७

२०/०९/२००७

४.

लसन्नर ्.क्र.६

१२७२.८०५

३०/०१/२०१२

५.

लसन्नर ्.क्र.७

९६६.०९८

२७/०१/२०१२

(२) व (३) अनतररक्त लसन्नर औद्योगगक क्षे्र ासाठी अगिसूगचत केलेल्या क्षे्र ासींबींिी ७/१२

उताऱ्यावरील ातर हक्कात नोंद घेण्याची कायावाही सन २००७ ते २०१२ या कालाविीत
करण्यात आली. तसेच सदर क्षे्र ासाठी अगिसूगचत केलेल्या क्षे्र ापैकी हीं गामी बागायती क्षे्र  व
वपके असलेले एकूण १४४१.५६ हे आर क्षे्र  ववनाअगिसूगचत करण्याची कायावाही सुरु आहे.

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िासे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

