
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दहावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

आजरा तालुक्यातील (जज. िोल्हापूर) धचत्री धरणाची उांची वाढववण्याबाबत 
  

(१)  ३७७४ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आजरा तालुक्यातील (जज. कोल्हापूर) चचत्री धरणाची उींची वाढववण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) याबाबत या ववभागातील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १२ फेब्रुवारी, २०१४ वा 
त्यासुमारास तत्कालीन मा. मींत्री, जलसींपिा याींचकेड े मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१५) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) कृष णा पाणी तीं्ा लवािानुसार रा यास प्प्रभा उपखो-यात उपलब् ध ाालेल् या पाण् याच े
ननयोजन पूणय ााले असल् यान ेचचत्री धरणाम ये वाढीव पाणीसा ा करण् यासा उ उीं ची वाढ करणे 
शक् य नाही. 
(४) प्रश् न उ्भववत नाही. 

___________ 
  

मौज ेनेसरी (ता. गडहहांग्लज, जज. िोल्हापूर) येथील नळपाणी  
पुरवठा योजना तातडीने पूणण िरणेबाबत 

  

(२)  ३७७५ (१५-०१-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा व स् वच् छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मौज े नेसरी (ता. गडदहींग्लज, जज. कोल्हापूर) या गावासा उ सन २००६ साली नळपाणी 
पुरव ा योजनसे मींजूरी व ननधी ममळूनही सिर योजनेचे काम अियापही सुरु करण्यात आले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरचे काम सुरु न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सिर योजनेच े काम तातडीन े पूणय करणेबाबत सींबींधीत ववभागाने नववन प्रस्ताव 
शासनाकड ेमींजूरीसा उ सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अियाप मींजूरी न िेण्याचे कारणे काय ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. सिर योजनेच े २६ ्क् के काम पुणय 
ााले आहे. 
(२) प्रश् न उ्भववत नाही. 
(३) हे खरे नाही. परींत,ु ग्रामसभचे् या मागणीनुसार काययकार अमभयींता, ग्रामीण पाणी पुरव ा 
ववभाग, जज.प.कोल् हापूर याींनी दि.९ डडसेंबर, २०१४ च् या पत्रान् वये शासनस् तरावर मान् यतेसा उ 
सािर करण् यात आलेली सुधातरत नेसरी नळ पाणी पुरव ा योजना रद्द करुन नवीन नळ पाणी 
पुरव ा योजनेस मान् यता िेण् याची ववनींती केली आहे. 
(४) प्रश् न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
 

मौज ेदुांडगे (ता.चांदगड, जज.िोल्हापूर) येथील ताम्रपणी नदीवरील बाांधण्यात  
आलेला िोल्हापूर पध्दतीचा बांधारा खचल्याबाबत. 

  

(३)  ३७७६ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िुींडगे (ता.चींिगड, जज.कोल्हापूर) येथील ताम्रपणी निीवरील बाींधण्यात आलेला 
कोल्हापूर पितीचा बींधारा खचल्यामुळे शासनान ेलाखो रुपये खचय करुन बाींधण्यात आलेल्या 
बींधाऱ्यात क्षमत ेइतका पाणी सा ा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बींधाऱ्याची िरुुस्ती करणे तसेच बींधाऱ्याची रुीं िी वाढववण्याबाबत पत्राद्वारे माहे 
जुल,ै २०१३ मये वा त्या सुमारास शासनाकड ेमागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर बींधाऱ्याची िरुुस्ती व रुीं िी वाढववण्याच्या द्ष्ीने शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
सिर बींधारा खचला नसून बींधा-याच्या स् तींभाींची थोडया फार प्रमाणात पडाड ाालेली आहे. 
तरीही बींधा-याम ये पूणय क्षमतेने पाणी सा ा करण् यात येत आहे. 
(२) होय. 
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(३) बींधा-याच् या आवश् यक िरुुस् त् या केल् या जात आहेत. मात्र बींधा-याच् या स् लॅबची रुीं िी वाढववण े
ताींत्रत्रकदृष ्या अयोग् य असल् यामुळे रुीं िीकरण करण् याच ेननयोजन नाही. 
(४) प्रश् न उिभवत नाही. 
  

___________ 
  

गडहहांग्लज तालुियातील (जज.िोल्हापूर) येथील नाांगनुर येथील  
हहरण्यािेशी नदीच्या िाठावरील रस्त्याची झालेली दरुावस्था 

  

(४)  ३७७७ (२२-१२-२०१४). श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) : सन्माननीय सावणजननि 
बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गडदहींग्लज तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) येथील नाींगनुर येथील दहरण्यकेशी निीच्या 
का ावरील रस्ता पुराच्या पाण्यान ेखचत असल्यान ेसिरच्या रस्त्याींची िरुुस्ती तातडीन ेकरावी 
म्हणून या ववभागातील लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २४ फेब्रवुारी, २०१४ वा त्यासुमारास पत्राद्वारे 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या रस्त्याची तातडीने िरुुस्ती होण्याच्या दृष्ीने तसेच पुराच्या 
पाण्यापासून वारींवार रस्ता नािरुुस्त होऊ नये यासा उ शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) प्रश्नाधीन रस्त्याचे काम ननकष, मींजुरी व ननधी उपलब् धतेच्या अधीनतेने हाती 
पेण्याचा प्रयत्न राहील. 
  
 

___________ 
  
 

चांदगड (जज.िोल्हापूर) येथील िुदनुर-िािुां द्री ह्या रस्त्याची झालेली दरुावस्था 
  

(५)  ३७७८ (२२-१२-२०१४).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
सावणजननि बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) चींिगड (जज.कोल्हापूर) येथील कुिनुर-काकुीं द्री या रस्त्याच ेमोठ्या प्रमाणात िरुावस्था ााली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्याच े िरुुस्ती करणेबाबत शासनान े कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०२-२०१५) :(१) प्रश् नाधीन रस् ता प्रजजमा र. ६५ चा भाग असून एकूण 
१.७०० कक.मी लाींबीचा आहे. त् यापैक  १.०० ककमी लाींबीचा रस् ता कायाया मातीचा असल् यामुळे 
खराब ााला आहे. 
(२) व (३) सिर रस् तावरील िरुुस् तीचे काम अनुिानाच् या उपलब् धतनेुसार अग्ररमान ेहाती पेवून 
रस् ता सुजस्थतीत  ेवणेत येत आहे. 
      सिर लाींबीतील मजबुतीकरणासह डाींबरीकरणाचे काम मींजूरी, ननधी, ननकष व 
प्राथम् यरमानुसार हाती पेण् याच ेननयोजन आहे. 
  

___________ 
  

ता. चांदगड (जज. िोल्हापूर) िलानांदी या गडाचा पयणटन  
वविास िायणक्रमामार्ण त वविास िरणेबाबत 

  

(६)  ३७७९ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ता. चींिगड (जज. कोल्हापूर) कलानींिी या गडाचा पयय् न ववकास काययरमातून ववकास  
करणेबाबत स्थाननक लोक प्रनतननधीनी दि. २१ फेब्रवुारी, २०१४ रोजी वा त्यािरम्यान पत्राद्वारे 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कलानींिी गडाच्या पयय् न स्थळाचा ववकास होण्याच्या दृष्ीने शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३०-०१-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) प्रश् नाधीन ववषयाच् या अनुषींगाने अहवाल सािर करण् याबाबत जजल् हाचधकारी, 
कोल् हापूर याींना दि. ७ म,े २०१४ च् या पत्रान् वये कळववण् यात आले आहे. सिर अहवाल प्रा त 
ााल् यानींतर तो रा य पयय् न सममती समारे  ेवण् यात ये ल व सममतीच् या ननणययानुसार पुढील 
योग् य ती काययवाही करण् यात ये ल. 
  

___________ 
  

सामानगड, ता. गडहहांग्लज (जज. िोल्हापूर) या पयणटन स्थळाचा वविास होण्याबाबत. 
  

(७)  ३७८० (२३-१२-२०१४).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सामानगड (ता. गडदहींग्लज, जज. कोल्हापूर) या पयय् न स्थळाचा ववकास व्हावा यासा उ 
स्थाननक लोकप्रनतननधीनी दि. २१ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्यािरम्यान पत्राद्वारे शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सामानगड या ऐनतहामसक “क” वगय पयय् न स्थळाचा ववकास होण्याच्या दृष्ीन े
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शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (३०-०१-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) जजल् हाचधकारी कोल् हापरू याींनी शासनास सािर केलेला प्रस् ताव रा य पयय् न ववकास 
सममती समोर ववचाराथय  ेवण् यात आला होता, रा य पयय् न ववकास सममती ननधीच् या 
उपलब् धतेनुसार ननधी मींजूरीचा ननणयय पेत.े वरील प्रस् तावास रा य पयय् न सममतीन ेमान् यता 
दिलेली नाही. 

___________ 
  

अहमदनगर जजल्ह्यातील साखळा  उपसा जलससांचन योजनेच्या िामाची सद्य:जस्थती 
  

(८)  ३८२३ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जजल््यातील साखळा  उपसा जलमसींचन योजना शासनाने प्रस्ताववत केली 
होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्ताववत योजना ही कोणत्या कारणान ेप्रलींत्रबत आहे, 
(३) असल्यास, सिर योजनेतील ववसापूर धरणाची सा वण्याची क्षमता वाढववण्याच्या दृष्ीन े
शासन कोणत ेप्रयत्न कतरत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१०-०३-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उ्भववत नाही. 

___________ 
 

अहमदनगर जजल्ह्यातील मखु्य धरणाांतगणत उांची वाढवण्याच्या प्रस्तावाबाबत  
  

(९)  ३८२४ (१५-०१-२०१५).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जजल््यातील मळुा धरणाींतगयत उीं ची वाढवण्याचा प्रस्ताव (CWC) नागपूर येथे 
शासनाच्या जलसींपिा ववभागाने सािर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, मुळा धरणाला नद्या जोड प्रकल्पाींतगयत कोकणातील (कॅलमे्) पाणी ममळू 
शकते काय, 
(४) असल्यास, सरासरी ककती पाण्याचा सा ा ममळू शकतो ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१०-०३-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उ्भववत नाही. 

___________ 
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अहमदनगर जजल्ह्यातील जजल्हा रोजगार व स्वयांरोजगार िें द्रामार्ण त 
 बेरोजगाराांना रोजगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत. 

  

(१०)  ३८२५ (२३-१२-२०१४)  श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जजल््यातील जजल्हा रोजगार व स्वयींरोजगार कें द्रामाफय त बेरोजगाराींना रोजगार 
उपलब्ध करुन िेतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अद्यापपयतं सिर जजल््यातील रोजगार व स्वींयरोजगार कें द्रामाफय त ककती 
बेरोजगाराींना नोंिणी ाालेली आहे, 
(३) असल्यास, त्यापैक  ककती बेरोजगाराींना रोजगार उपलब्ध करुन िेण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, जजल््यातील बेरोजगाराींना रोजगार व स्वयींरोजगार उपलब्ध करुन िेण्याबाबत 
शासन कोणती पावले उचलणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१६-०२-२०१५) :(१) जजल् हा रोजगार व स् वयींरोजगार मागयिशयन कें द्रामाफय त 
रा यातील नोंिणी केलेल् या नोकरी इच्  ुकाींना रोजगार व स् वयींरोजगाराकतरता सहाय्य व 
मागयिशयन करण् यात येते. 
(२) अहमिनगर जजल् हा रोजगार व स् वयींरोजगार मागयिशयन कें द्राच् या नोंिणीप्ावर सन २०१४ 
म ये डडसेंबर, २०१४ अखेर १३१२३६ उमेिवार आहेत. 
(३) अहमिनगर जजल् हा रोजगार व स् वयींरोजगार मागयिशयन कें द्रामाफय त सन २०१० त े २०१४ 
म ये ८३९६ उमेिवाराींना नोक-या प्रा त ाालेल् या आहेत. 
(४) नोंिणीप्ावरील बेरोजगाराींसा उ शासनाच् या रोजगार व स् वयींरोजगार ववभागामाफय त खालील 
योजना राबववण् यात येत आहेत. 

अ)  रोजगार प्रोत् साहन काययरम. 
ब) रोजगार मेळाव े
क) बेरोजगाराींच् या सेवा सहकारी सींस् थाींना आचथयक अनुिान 
ड) स् वयींरोजगाराींसा उ बीज भाींडवल कजय योजना 

  

___________ 
  

अहमदनगर जजल्ह्यातील जजल्हा पुरवठा िायाणलयाांमार्ण त धान्य  
वाटप प्रकक्रयेत होत असलेली अननयसमतता 

  

(११)  ३८२६ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जजल््यात जजल्हा पुरव ा कायायलयाींनी वषयभरात ककती धान्य िकुानासा उ 
जादहरनामे काढले आहेत, 
(२) असल्यास, सिर जादहरनामा काढल्यानींतर पतरपत्रक काढून ननयमाप्रमाणे ककती वा्प 
करण्यात आले, 
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(३) नसल्यास, सिर प्रकरणी िोषी असणा-या अचधका-याींवर शासन कोणती कारवा  करणार 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०३-०२-२०१५) : (१) अहमिनगर जजल् ्यात जजल् हा पुरव ा कायायलयाने माहे 
ऑगस् ्, २०१३ ते डडसेंबर, २०१४ या कालावधीत २१३ स् वस् त धान् य िकुानाींसा उ जादहरनाम े
प्रमस ि केले. 
(२) या जादहरनाम् यानुसार प्रा त ाालेल् या ११९ अजांमधून ननयमानुसार ७५ स् वस् त धान् य 
िकुानाींना मींजूरी िेण् यात आली. 
(३) व (४) प्रश् न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  
 

अहमदनगर जजल्ह्यातील भु िोट किल्याच्या वविासाबाबत 
  

(१२)  ३८३२ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमिनगर जजल््यातील भ ुको् ककल्ला हा महाराषर शासनाच्या पयय् न ववभाग तसेच 
अहमिनगर जजल्हाचधकारी याींनी पयय् क व ऐनतहामसक स्थळ म्हणून ववकास करण्याकतरता 
हाती पेतले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर हाती पेतलेले काम अद्याप रखडण् याची कारणे काय आहेत , 
(३) असल्यास, सिर ककल्ल्याच्या ववकासासा उ अद्यापपययत ककती ननधी खचय करण्यात आला 
आहे, 
(४) असल्यास, सिर ककल्याींच ेरखडलेले काम केव्हा पूणयत्वास येणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (२९-०१-२०१५) :(१) होय. 
(२) सिर ककल् ला भारत सरकारच् या सींरक्षण मींत्रालयाच् या अखत् यारीतील असल् याने सिरील 
काम ेकरण् यास सींरक्षण मींत्रालयाची परवानगी आवश् यक आहे. 
(३) रु.७.२३ को्ी खचय ाालेला आहे. 
(४) पुढील कामे करण् यास परवानगी ममळण् यासा उ सींरक्षण मींत्रालयास सामींजस् य करार 
करण् याचा प्रस् ताव सािर केलेला आहे. सींरक्षण मींत्रालयाची त् यास मान् यता ममळाल् यावर सिर 
काम ेकरता येतील. 
  
 

 
___________ 
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िुिडी पाटबांधारे ववभागातील ससांचनाअांतगणत असलेल्या अहमदनगर, बीड व सोलापूर 
जजल्ह्यातील अनेि तालुक्यात ननमाणण झालेली भीषण पाणी टांचा  

  

(१३)  ३८३५ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कुकडी पा्बींधारे ववभागात मसींचनाखाली असलेले अहमिनगर जजल््यातील श्रीगोंिा, कजयत-
जामखेड व बीड जजल््यातील आष्ी तसेच सोलापूर जजल््यातील करमाळा ्या तालकु्यात 
पाण्याची गींभीर समस्या ननमायण ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तालुक्यात पाण्याच्या सींिभायत शासनान ेकोणत ेननयोजन केले आहे, 
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रकरणी शासन कोणती काययवाही करणार आहे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (०९-०३-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे. 
     महसुल ववभाग शासन ननणयय दि. १९ ऑगस् ्, २०१४ नुसार रा यातील १२३ 
तालुक् याम ये ५०% पेक्षा कमी पजयन् यमान ााल् यामळेु रा यातील १२३ तालुक् याम ये ी्ंचा  
सदृष य पतरजस्थती जाहीर करण् यात आली आहे. सिर तालुक् याम ये अहमिनगर जजल् ्यातील 
कजयत तालुक् याचा व बीड जजल् ्यातील आष ्ी तालुक् याचा समावेश करण् यात आला आहे. 
(२), (३) व (४) कुकडी प्रकल् पाींतगयत अहमिनगर जजल् ्यातील श्रीगोंिा, कजयत, जामखेड आणण 
सोलापुर जजल् ्याींतील करमाळा हे तालुके अवषयण प्रवण आहेत. कुकडी प्रकल् पाद्वारे रब् बी 
हींगामाम ये मसींचनासा उ पाणी पुरव ा करण् यात येत आहे. 
    तसेच पाणी ी्ंचा च् या काळात जजल् हाचधकारी, अहमिनगर व सोलापुर याींच् या आिेशानुसार 
तालुक्यातील मागणीनुसार वपण् यासा उ पाणी उपलब् ध करुन पुरव ा करण् यात येत आहे. 
     बीड जजल् ्यातील आष ्ी तालुका व कुकडी प्रकल् पात समाववष ् नाही. जजल् हाचधकारी बीड 
याींनी दि. १५.१०.२०१४ रोजी प्रकल् पाच् या जलाशयात उपलब् ध असलेला सींपूणय पाणीसा ा ी्ंचा  
कालावधीसा उ फक् त वपण् यासा उ आरषितक्षत केला आहे. 

___________ 
 

अांबाजोगा  (जज.बीड) तालुक्यातील माांजरा धरणाअांतगणत येणाऱ्या  
शेतिऱ्याांवर पाणी टांचा ची ओढावलेली समस्या 

  

(१४)  ३८३९ (२३-१२-२०१४).   श्रीमती सांगीता ठोंबरे (िेज) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माींजरा धरणाच्या उभारणीसा उ केज, अींबाजोगा  तालुक्यातील शेतकऱ्याींच्या जममनी 
सींपािीत केल्या असनू या धोरणामुळे िोन्ही तालुके मसींचनाखाली येतील अस ेअसताना िेवळा, 
अकोला, वाींगिरी, कारसा पोहरेगाव येथील बॅरेजसमधील पाणी लातूर जजल््यासा उ सोडण्यात 
आल्याची बाब नुकतीच ननिशयनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तब्बल १.८३ ि.ल.प.मम. पाणी सोडल्यामळेु अींबाजोगा  तालुक्यातील 
शेतकऱ्याींवर पाणी ी्ंचा ची समस्या ओढावली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर धरणात अींबाजोगा  तालुक्यासा उ व शहरासा उ शेती व वपण्याच्या 
पाण्यासा उ ककती जलसा ा उपलब्ध आहे, 
(४) असल्यास, सिर तालुक्यातील शेतकऱ्याींवर ओढावलेली पाण्याच्या समस्येबाबत शासन 
कोणती  ोस भूममका पेणार वा पेण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) दिनाींक १५.१०.२०१४ रोजीचा माींजरा प्रकल् पातील उपयुक् त पाणीसा ा ननरींक असल् यान े
जजल् हाचधकारी लातूर याींचे दि. ४/१०/२०१४ च् या आिेशानुसार िेवळा, अकोला (वाींजरखेडा), 
वाींगिरी, कारसा पोहरेगाव मधून लातूर शहरासा उ वपण् याकरीता पाणी सोडण् यात आले. 
३) व ४) माींजरा धरणातून अींबाजोगा  शहर पाणी पुरव ा योजनेसा उ १३.३८ िलपमी पाणी 
सा ा आ रक्षीत आहे. तसेच अींबाजोगा  तालुक् यातील २८८६.८६ हेक् ्र के्षत्र माींजरा धरणाचे 
लाभके्षत्रात समाववष ् आहे. दि. १५/१०/२०१४ रोजी उपलब् ध असलेला सवय (२३.४०३ िलपमी) 
पाणीसा ा माींजरा धरणावर अवलींबून असलेल् या पाणी पुरव ा योजनाींसा उच आरषितक्षत  ेवलेला 
आहे. धरणातील पाणी मतृ सा यात असल् यान ेशेतीसा उ पाणीसा ा उपलब् ध नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर येथे उमरेड रोड वर मौजा हरपूर येथे स्पोटणस िॉम्पलेक्स  
व स्टेडडअम अस ेकक्रडा सांिुल बाांधण्याबाबत. 

  

(१५)  ३८४४ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवण) :  सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथे उमरेड रोड वर मौजा हरपूर येथ ेस्पो य्स कॉम्पलेक्स व स््ेडडअम अस ेकरडा 
सींकुल बाींधण्याचा ननणयय कामगार कल्याण मींडळ व ना.सु.प्र न े पेतला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या करडा सींकुलाच ेबाींधकाम ५० ्क्के पुणय ााले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, १० वषे लो्ूनही उवयतरत बाींधकाम पूण होवू शकले नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कामाला ववलींब होण्याचे कारण काय, 
(५) असल्यास, पुढील बाींधकाम पणुय करण्यास शासन क्ीबि आहे काय, 
(६) असल्यास, प्रकल् प पुणय करण्यासा उ ककती कालावधी लागेल, 
(७) असल्यास, प्रकल्पाचा खचय कोण करणार ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१०-०२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) शासनान ेचौकशीच् या कारणास् तव सन २००६ ते २००९ या कालावधीत महाराष र कामगार 
कल् याण मींडळाच् या सवय बाींधकामाींना स् थचगती दिली होती. तद्नींतर सिरहू प्रकल् प करारातील 
नमुि अ्ीतील ववहीत वेळेनुसार पुणय न होऊ शकल् यामळेु नागपूर सुधार प्रन् यास याींनी प्रकल् प 
आहे त् या जस्थतीत ताब् यात पेतला, त् यामुळे बाींधकामास ववलींब ााला. 
(५), (६) व (७) सिरहू प्रकरणी शासन, नागपूर सुधार प्रन् यास व महाराष र कामगार कल् याण 
मींडळ याींच् याकडून एकत्रत्रततरत् या ननणयय पेण् यात ये ल. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य सुसशक्षक्षत बेरोजगार सांस्थेच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
  

(१६)  ३८४६ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राय सुमशषितक्षत बेरोजगार सहकारी सींस्था जजल्हा फेडरेशन रायस्तरीय कृती 
सममतीने त्याींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींसा उ शासनास ननवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १० लक्ष रुपयापयतंच्या ववना ननवविा काम ेिेण्याचा शासनान ेमान्य केले होत े
काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासन आपल्या ननणययावर अींमलबजावणी करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, ती कधी करणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१६-०२-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) या ननवेिनाच्या अनुषींगान े ववववध ववभागाींकडून मादहती मागववण्यात येत 
असून प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

नागपूर जजल्हा पररषदेचा सेस र्ां ड अखधचणत राहहल्याबाबत 
  

(१७)  ३८५३ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूवण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जजल्हा पतरषिेने सन २०१३-२०१४ या वषायत सेस फीं डात २५ को्ी रूपयाींची तरतूि 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा २५ को्ीींचा ननधी पूणयत: खचय करण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधी मशल्लक राहण्याची कारणे कोणती, 
(४) तसेच या प्रकरणी िोषी असलेल्या अचधकाऱ्याींववरूि शासन कारवा  करणार आहे काय ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(३०-०१-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१३-१४ या वषायतील रु. २५.७८ को्ीपैक  रु. १८.१४ को्ीचा ननधी खचय करण् यात 
आलेला आहे. 
(३) सन २०१३-१४ च् या अथयसींकल् पात सेस फीं डसा उ रु. २५.७८ को्ीची तरतूि करण् यात आली 
होती. या तरतूिीपैक  सन २०१३-१४ या आचथयक वषायत रु. १८.१४ को्ीचा ननधी खचय करण् यात 
आलेला आहे. मदहला व बालकल् याण ववभाग, मशक्षण ववभाग व समाजकल् याण ववभाग याींच् या 
ननवविा प्रकरया ववदहत वळेेत पणुय न ााल् यान े माचय, २०१४ अखेर सींपुणय ननधी खचय ााला 
नाही.  या बाबीचा मशल् लक ननधी होता त् याच बाबीसा उ सन २०१४-१५ च् या अथयसींकल् पात 
समाववष ् करुन खचय करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उ्िवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील समाजिायण महाववद्यालयातील सशक्षि व सशक्षिेतर िमणचाऱ्याांना  
ननवतृ्ती वेतन व उपदान योजना लागू िरण्याबाबत 

 

(१८)  ३८८६ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपड े(नागपूर पूवण) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचाऱ्याींना ननवतृ्ती वेतन व उपिान योजना लागू करण्यासींबींधी 
मुींब  उच्च न्यायालयाच्या मुींब  खींडपी ाने दिनाींक १७ जानेवारी, २०१४ रोजी री् वप्ीशन 
र.७९५१/२०११ व तर् वप्ीशन र.४८०२/२०१० च्या अनुषींगान े ननणयय िेताींना समाजकायय 
महाववद्यालयीन मशक्षक व मशक्षकेत्तर कमयचाऱ्याींना ननवतृ्ती वेतन व उपिान योजना लागू 
करण्याच े ननिेश दिले असनू सेवाननवतृ्त कमयचाऱ्याींना दिनाींक १ जून, २०१४ पासून िरमहा 
ननवतृ्ती वेतन प्रत्यक्ष अिा करण्याचे आिेश दिलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) मुींब  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपी ान े सुद्धा तर् वप्ीशन र.६८२/२०१२ व तर् 
वप्ीशन र.३२७७/२०१२ सींिभायत िाखल केलेल्या याचचकाींबाबत ननणयय िेताना समाजकायय 
महाववद्यालयीन मशक्षक व मशक्षकेतर कमयचाऱ्याींना ननवतृ्ती वेतन व उपिान योजना लागू 
करावयाच ेआिेश दिले आहेत, तसेच दिनाींक १२ जलु,ै २०१० या ननवतृ्ती वेतन नाकारण्याचा 
शासनाचा ननणयय रद्दबािल  रववला आहे काय, हे ही खरे आहे काय, 
(३) मुींब  उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपी ान ेदिनाींक १० जून, २०१३ रोजी तर् वप्ीशन 
र.५७७१/२०११ ६८२/२०१२ व ३२७७/२०१२ च्या अनुषींगाने दिलेल्या ननणययाला राय शासनान े
सवोच्च न्यायालयात स्पेशल तर् वप्ीशनद्वारा आव्हान दिले होते, सवोच्च न्यायालयाने 
दिनाींक १० जानेवारी, २०१४ ला राय शासनाची याचचका फे्ाळली आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने शासन ननणयय प्रमसद्ध का केला नाही ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (०९-०२-२०१५) :(१), (२) व (३) होय. रायातील अशासक य अनुिाननत 
समाजकायय महाववद्यालयातील दिनाींक १.११.२००५ पूवी ननयुक्त मशक्षक व मशक्षकेत्तर 
कमयचाऱ्याींना सेवाननवतृ्ती व उपिान योजना दिनाींक २९.१०.२०१४ च्या शासन ननणययान्वये 
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दिनाींक २.९.१९९९ पासून लागू करण्यात आलेली आहे. सिर शासन ननणयय महाराषर 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सींकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला 
असून त्याचा साींकेताींक रमाींक २०१४१०२९१२५८०५८९२२ असा आहे. 
(४) प्रश्न उ्भववत नाही. 

___________ 
  

शहापूर (जज.ठाणे) येथील शासिीय ववश्रामगहृाची इमारत नादरुुस्त झाल्याबाबत 
  

(१९)  ३८९० (२२-१२-२०१४).   श्री. पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय सावणजननि बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शहापूर (जज. ाणे) येथील शासक य ववश्रामगहृाची इमारत नािरुुस्त ााली असून 
त्याद काणी सोयीसुववधा ममळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) या ववश्रामगहृात लोकप्रनतननधी थाींबत असून तेथे सुववधा उपलब्ध होत नसल्यामळेु 
लोकप्रनतननधीींची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तिनुसार याद काणी भरपूर जागा उपलब्ध असल्यामुळे नवीन ववश्रामगहृ बाींधण्याबाबत 
शासनाची भूममका काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

साखरी आगर (ता.गुहागर, जज.रत्नाधगरी) येथ ेमत्स्यववभागामार्ण त  
मजच्छमाराांना पायाभूत सुववधा उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(२०)  ३८९१ (२७-०१-२०१५).   श्री. भास्िर जाधव (गुहागर), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय मत्स्यव् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) साखरी आगर (ता.गुहागर, जज.रत्नाचगरी) येथे मत्स्यववभागामाफय त मजच् माराींना पायाभतू 
सुववधा ममळाव्यात यासा उ जे्ी उभारणेबाबत मींजूरी ममळाली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर जे्ीच े ननवविा प्रकरया होवून मक्तेिाराींनी या द काणी प्रत्यक्ष कामास 
दिनाींक १४ फेब्रुवारी, २०१४ रोजी सुरुवात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कामाची प्रगती व सद्य:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल् यास, कामास होत असलेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२६-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
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(३) सिरच् या कामाच् याबाबीींमधील जोडरस् त् यासा उ सींरक्षक मभींत बाींधणेचे काम पूणय ााले आहे 
व नव् याने प्रस् ताववत केलेल् या जटेीचीच् या जागेचे चाचणी न दे्र (Trial Bore) पेण् यात आलेले 
असून त् याींची नमनुा तपासणीसा उ पा ववणेत आलेले आहेत. 
(४) प्रश् न उ्भववत नाही. 

___________ 
  
िळझोंडी (ता.जज.रत्नाधगरी) गावातील रास्त धान्य दिुानातील ववक्रीस असलेल्या गव्हाच्या 

पोत्यात  युररया खताचे दाणे ननदशणनास आल्याबाबत  
  

(२१)  ३८९२ (१५-०१-२०१५).   श्री. भास्िर जाधव (गुहागर), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी तालुक्यातील कळाोंडी या गावातील रास्त िराच्या धान्य िकुानात ववर सा उ 
 ेवलेल्या गव्हाच्या पोत्यात युरीया खताचे िाणे दिनाींक १८ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी ननिशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभायत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यात काय आढळून आले व तिनसुार सींबींचधताववरुि कोणती कारवा  केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१८-०२-२०१५) : (१) होय, 
(२) व (३) दिनाींक १५ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी रास् तभाव िकुान कळाोंडी ता.रत् नाचगरी याींची 
पुरव ा ननरीक्षक अचधकारी, रत् नाचगरी याींच् या माफय त चौकशी करण् यात आली. चौकशीअींती 
सिर रास् त भाव िकुानातून ववर  करीत असताना काही पोत् यात युतरया ममश्रीत गहू व 
मातीममश्रीत ताींिळू आढळून आले असता, त् या पोत् याींची ववर  थाींबववण् यात आली असून, 
चाींगले व स् वच्   धान्य पा ववण् याबाबत तसेच खराब पोती बिलनू िेणेबाबत भारतीय अन् न् ा  
महामींडळ, रत् नाचगरी याींना कळववण् यात आले आहे. याम ये रास् तभाव िकुानिार ककीं वा इतर 
कमयचारी िोषी आढळून आले नसल् यान,े त् याच् याववरु ि कारवा  करण् यात आलेली नाही. 
(४) प्रश् न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड जजल्ह्यातील सलांबोटी प्रिल्प बाधीत शतेिऱ्याांना  
जसमनीचा वाढीव मोबदला देण्याबाबत. 

  

(२२)  ३८९७ (२३-१२-२०१४).   श्री. असमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) नाींिेड जजल््यातील मलींबो्ी प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्याींना त्याींच्या जममनीचा वाढीव मोबिला 
िेण्याबाबत पा्बींधारे ववभागाकडून ्ाळा्ाळ होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा न्यायालयान े शेतकऱ्याींना वाढीव मोबिला िेणेबाबत आिेश िेवूनही 
पा्बींधारे ववभागामाफय त सिर प्रकरणे वरील न्यायालयात नेण्यात येतात व शेतकऱ्याींच े पैस े
हातात येण्यासा उ वषायनुवष ेवा् पहावी लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२५-०२-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) जजल् हा न् यायालयान ेशेतक-याींना वाढीव मोबिला िेणेबाबत, आिेश दिल् यावर २४४ 
प्रकरणात रु. ५०७.५६ लक्ष वाढीव मोबिला अिा करण् यात आलेला आहे व उवयतरत १५८ 
प्रकरणात मा. उच् च न् यायालय ंरींगाबाि येथ ेअपील केले आहे. 

___________ 
  

पवनी (जज. भांडारा) तालुक्यातील उमरेड िऱ्हाांडला वन्यजीव प्रिल्पाला लागून असलेल्या 
गावाांत वाघाांचा धमुािूळ सुरु असल्याबाबत 

  

(२३)  ३९०१ (२२-१२-२०१४).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पवनी (जज. भींडारा) तालुक्यातील पवनीला लागून असलेल्या उमरेड कऱ्हाींडला वन्यजीव 
प्रकल्पाला लागून असलेल्या व प्रकल्पात जींगलान े वेढलेल्या गावाींत वापाींचा धुमाकूळ सुरु 
असूनही प्रकल्प व्यात गावाींच्या पुनर्वसनसींबींधी कोणतेही  ोस पाऊल न उचलल्यामुळे ्या 
पतरसरातील लोक मभतीयुक्त वातावरणात शेतीची कामे करुन गावातही रात्री जागरणे सुरू 
असल्याच ेननिशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी वन्यजीव प्रकल्पामाफय त स्थलाींततरत करण्याचा प्रस्ताव सिर 
वन्यजीव प्रकल्प कायायलयामाफय त सींबींधीत ववभागाकड ेकारवा  करण्याची मागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (१८-०२-२०१५) : (१) व (२) पवनी (जज.भींडारा) तालकु्यातील उमरेड-
कऱ्हाींडला अभयारण्यात एकाही गावाचा समावशे नाही. 
     पाऊणगाव, कसडसी व गायडोंगरी या गावाचे ग्राम पींचायतीनी पुनवयसन करण्याबाबत 
 राव पारीत केला आहे. सिर गावाींचा अभयारण्य के्षत्रात समावेश नसल्यान े पुनवयसन 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     अभयारण्य के्षत्राला लागून असलेल्या जींगलात वाघाने धुमाकूळ पातला हे खरे नाही, 
तथावप दिनाींक ०२.११.२०१४ रोजी खापरी (रहे) या गावात एक मदहला, त्रबबट्याच्या हल्यात 
जखमी ााल्याची प्ना ननिशयनास आली आहे. 
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(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
मराठवाड्यातील वविास िायणक्रमाांतगणत भुम पराांडा रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२४)  ३९११ (२३-१२-२०१४).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय सावणजननि बाांधिाम 
(सावणजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा वाड्यातील ववकास काययरमाींतगयत भमु पराींडा रस्त्याींची िरुुस्ती करण्यासा उ रुपये २२ 
को्ी मींजूर करण्यात आला होता. तथावप, अपूणय रादहलेल्या कामासा उ सुधारीत अींिाजपत्रकाची 
३३.८५ को्ीचा ननधी उभारणेबाबतचा प्रस्ताव दिनाींक २६ म,े २०१४ रोजी पा वून मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०१-२०१५) :(१) होय खरे आहे. 
(२) उस् मानाबाि जजल् ह यातील भूम पराींडा रस् त् याची सुधारणा करणे या कामास सुधातरत 
प्रशासक य मान् यता प्रिान करण् याची प्रर या प्रगती प्रथावर आहे. 
(३) प्रश् न उ्भववत नाही. 

___________ 
  

भमू आरसोळी देविाळी (जज.उस्मानाबाद) या रस्त्याची व पुलाची दरुुस्तीबाबत 
  

(२५)  ३९१३ (२४-१२-२०१४).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भूम आरसोळी िेवकाळी (जज.उस्मानाबाि) या रस्त्याची व पुलाची प्रधान मींत्री ग्रामसडक 
योजनेंतगयत सन २०१३-२०१४ मये एनआरआरडीएकड े मींजूरीसा उ पा वून अद्याप मींजूरी 
िेण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींची कारणे काय आहेत, तसेच सिर रस्ता व पुलाच्या कामास ननधी िेऊन 
काम ेकरणेबाबत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०३-२०१५) :(१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) प्रधान मींत्री ग्राम सडक योजना - II अींतगयत कें द्र शासनान े रा यासा उ ननजश्चत 
केलेल् या रस् त े िजोन् नती उदद्दष्ाींस अनुसरून शासनान े उस्मानाबाि जजल््यासा उ नमेून 
दिलेल्या िजोन्नती लाींबीच े उदद्दष् पुणय ाालेले असल् यामुळे सिर रस् त् याच े काम हाती पेता 
आलेले नाही. 
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     कें द्र शासनाकडून रा याला भववष यात रस् ते िजोन् नती लाींबीच ेउदद्दष ् वाढवून ममळाल् यास 
या योजनेच् या मागयिशयक सुचना व ववदहत ननकषाींच् या अचधन राहून सिरहू कामाच् या 
समावेशाबाबत ववचार करता ये ल. 

___________ 
 

यवतमाळ जजल्हयात वन ववभागाने बंद केलेल्या पावती पद्धतीमळेु शेळी मेंढी व्यवसाय 
करणाऱ्या धनगर समाजावर आलेले संकट 

  

(२६)  ३९१८ (२२-१२-२०१४).   प्रा. अशोि उ िे (राळेगाव) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्हयातील धनगर समाजाच्या लोकाींना शेळी मेंढी चरा सा उ वन 
ववभागाकडून वन चरा  के्षत्राकरीता पूवी पावती िेण्यात येत होती त्यामुळे ते आपल्या शळेया-
मेंढया वनके्षत्रात चारण्यास नेत होते परींत ुआता पावती पित बींि ााल्यामुळे शेळया मेंढया 
चारण्यासा उ त्याींना जागा नसल्याने शेळया मेंढया चारण्याचा प्रश्न उपजस्थत ााल्याचे दिनाींक 
११ नोव्हेंबर, २०१४ रोजीचे ननिशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन ववभागाने बींि केलेली पावती पित आणण त्यामुळे शेळी मेंढी व्यवसाय 
करणाऱ्या धनगर समाजावर आलेले सींक् याबाबत शासनाकडून काय ननणयय पेण्यात येतील, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१८-०२-२०१५) :(१) व (२) शासन ननणयय दिनाींक २१.०३.२००५ अन्वये 
चरा  जमाबींिी अचधकाऱ्याींची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. सिर चरा  जमाबींिी अचधकाऱ्याींनी 
दिलेल्या अहवालास दिनाींक ०६.०५.२००८ अन्वये मान्यता िेण्यात आली आहे. 
     सिर अहवालान्वये यवतमाळ जजल््यात यवतमाळ व पाींढरकवडा वन ववभागत मेंढी 
चरा ची तरतूि नाही. तथावप पुसि वन ववभागात ४१२ हे.के्षत्र मेंढी चरा सा उ उपलब्ध आहे. 
     शासन ननणयय दिनाींक ०६.०५.२००८ अन्वये अींतगयत अ्ी प्रमाण े मेंढी चरा सा उ 
पासेसची मागणी करण्यात आली नसल्यान ेपासेस जारी करण्यात आलेले नाही. 
     यवतमाळ व पाींढरकवडा वन ववभागत मेंढी चरा कतरता पासेस ममळणेबाबत माहे जुल,ै 
२०१४ मये मागणी केली होती. तथावप,  मींजूर चरा  जमाबींिी अहवालानसुार यवतमाळ व 
पाींढरकवडा वन ववभागात मेंढी चरा ची तरतूि नसल्यान ेपरवागनी िेण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेधचखलडोंगरे व मारांबळपाडा (ता.वस , जज.पालघर) येथ ेमासळी सिुववण्याचा  
चौथरा व उघडा ननवारा बाांधण्याबाबत 

  

(२७)  ३९४२ (२७-०१-२०१५).   श्री. ववलास तरे (बो सर) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वैतरणा खाडी ककीं वा ककनाऱ्यावरील गाव मौजे चचखलडोंगरे व मारींबळपाडा (ता.वस , 
जज.पालपर) येथे मासळी सुकववण्याचा चौथरा व उपडा ननवारा बाींधून िेण्याबाबत 
लोकप्रनतननधी याींनी आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय ववभाग याींना दिनाींक २४ फेब्रुवारी, २०११ रोजी 
ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेिनानूसार काय काययवाही करण्यात आली आहे 
(३) सिरहू काम हाती पेऊन तत्परतेने पूणय करण्याच्या दृट्ीने कोणती उपाययोजना केली आहे 
वा करण्यात येत आहे? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सन २०११-१२ च् या जजल् हा ननयोजन सममतीच् या ननधीतनू सिर काम ेपूणय करण् यात आली 
आहेत. 

___________ 
  
नागभीड तालुक्यातील (जज.चांद्रपूर) घोडासरी ससांचन प्रिल्पाच्या नादरुूस्त नहर व वाहिन्याांच े

अस्तरीिरण व मजबुतीिरण िरण्याबाबत 
  

(२८)  ३९४४ (२३-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागभीड (जज.चींद्रपूर) तालुक्यातील त्रब्र्ीशकालीन ननममयत पोडाारी मसींचन प्रकल्पाच्या 
नहर व नहराींच्या वादहन्या नािरुूस्त असल्यान े अस्तरीकरण व मजबुतीकरणाच्या कामाींचा 
प्रस्ताव शासनाकड ेप्रात ाालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर स्वातींत्र्यपूवय काळातील बाींधकामावर िरवषी करोडो रूपयाींचा ननधी खचय 
होऊनही मसींचन के्षत्र वाढीऐवजी कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर पोडाारी तलावाच्या मसींचन प्रकल्पाच्या मुख्य नहर व वादहन्याींच्या 
अस्तरीकरण व मजबुतीकरण करून मसींचन के्षत्र वाढववण्याच्या प्रस्तावावर शासन मींजुरी िेऊन 
बाींधकामे पूणय होण्यासा उ ननजश्चत ककती कालावधी अपेषितक्षत आहे, 
(४) असल्यास, सिर कामास येणारा खचय ककती व कोणत्या ननधीमधून काम ेप्रस्ताववत केलेली 
आहेत, त्याचा सवयसाधारण तपशील काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (३१-०१-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
  मसींचन के्षत्र कमी ाालेले नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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गोसीखुदण प्रिल्पाच्या (जज. भांडारा) ससांचन के्षत्रात समावेश नसलेल्या पररसरात  
सशवनाला उपसा ससांचन प्रिल्पास मांजूर देणेबाबत 

  

(२९)  ३९४५ (२३-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोसीखुिय प्रकल्पाच्या मुख्य नहराशेजारील नागभीड तालुक्यातील (जज.भींडारा) मसींचन के्षत्रात 
समावेश नसलेल्या पतरसरात मशवनाला उपसा मसींचन प्रकल्प प्रस्ताववत केलेला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर मशवनाला उपसा मसींचन प्रकल्पास मींजुरीबाबत प्रकरया पूणय केलेली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकल्पास मान्यतेसह बाींधकामाकरीता काही उपाययोजना करण्यात 
आलेली आहे काय, 
(४) असल्यास, सवयसाधारण तपशील काय? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) नाही 
(२), (३), व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
गोसीखुदण प्रिल्प घटि मोखाबडी उपसा ससांचन योजना (ता.सभवापूर) धचमूर तालुक्यातील मुख्य 

िालव्याचे रखडलेल्या वविास िामाांबाबत 
  

(३०)  ३९४७ (२३-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोसीखुिय प्रकल्प प्क-मोखाबडी उपसा मसींचन योजना (ता.मभवापूर) अींतगयत चचमूर 
तालुक्यातील मुख्य कालव्याच ेकाम माहे नोव्हेंबर २०१४ पयतं अपूणय असल्यान े मसींचन होऊ 
शकत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर उपसा मसींचन योजनेच्या मुख्य कालव्याच्या बाींधकामामये 
शेतजममनीच्या अचधग्रहणाचा प्रश्न प्रलींत्रबत असल्याने बाींधकामास ववलींब होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनचेे बाींधकाम पूणय करुन मसींचन सुरु करण्यासा उ शासनाने ननजश्चत 
 रववलेला कालावधी काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) योजनेच् या मुख् य कालव् याच े काम ८० ्क् के पूणय ााले असून ववतरण प्रणालीची काम े
प्रगतीपथावर आहेत. पींपगहृ व रायाीींग मेन व तत् सींबींधी अपूणायवस् थेतील कामे तसेच 
प्रकल् पाकरीता आवश् यक ववजपुरव ा करीत वीज पारेषण वाहीणी तसचे Switch Yard च े
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प्रलींत्रबत असलेली काम े उवयतरत भुसींपािनासह २ वषायत पूणय करुन योजना कायायजन्वत करणे 
असे ननयोजन ननधी उपलब् धतेच्या अ्ीच ेअधीन राहून करण् यात आले आहे. 
  

___________ 
  
जजल्हा पररषद अांतगणत लघू ससांचा  उपववभाग धचमूरच्या मामा तलाव दरुुस्ती, खोलीिरण, 

मजबुतीिरण व बांधाऱ्याच्या प्रस्ताववत वविास िामाांबाबत 
  

(३१)  ३९४८ (२३-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पतरषि चींद्रपूर अींतगयत लपू मसींचा  उपववभाग चचमूरच्या मामा तलाव िरुुस्ती, 
खोलीकरण, मजबुतीकरण व बींधाऱ्याच्या प्रस्ताववत कामाींस मींजूरी िेण्यात आलेली नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्ताववत कामाींत आदिवासी, गैरआदिवासी व व्हीआयआयडीपी 
लेखामशषायअींतगयत २१ काम ेलग बींधारे, को.प.बींधारे, मसमें् लब बींधारे, प्रस्ताववत आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्ताववत कामाींत गैर आदिवासी, आदिवासी, ल.पा.तलाव िरुुस्ती बाबत 
प्रस्ताव मींजूरीसा उ प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर प्रस्ताववत कामाींस मींजूरी प्रिान करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे , 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१६-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     चींद्रपूर जजल् ्यातील चचमरू उपववभागाींतगयत लपु मसींचा चे १५ मसमें् बींधारे व २ 
कोल् हापुरी प ितीच् या बींधा-याची कामे तसेच ११ कोल् हापुरी बींधारे िरुुस् तीची कामे व २ माजी 
मालगुजारी तलाव िरुुस् तीची काम ेअस ेएकूण ३० कामाींना मींजुरी िेण् यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     जजल् हा ननयोजन, आदिवासी, गैर आदिवासी, िेखभाल िरुुस् ती, जजल् हा पतरषि सेस व 
वविभय सपन मसींचन ववकास काययरम अींतगयत वेगवेगयाया लेखामशषायखाली एकूण ३० काम े
मींजूर आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) एकूण ३० कामाींना प्रशासक य व ताींत्रत्रक मान् यता दिलेली असनू सिरची काम ेमाचय, २०१५ 
पयतं पूणय करण् याच ेननयोजन आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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वांदनीय राष्ट्रसांत तुिडाेजी महाराज याांना भारतरत्न बहुमान बहाल िरण्यासाठी राज्य 
शासनाचा िें द्र शासनािड ेपाठववलेला प्रस्ताव. 

  

(३२)  ३९४९ (१५-०१-२०१५).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर), श्री. सरेुश धानोरिर (वरोरा)  :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वींिनीय राषरसींत तकुडोजी महाराज याींना भारतरत्न बहुमान बहाल करण्यासा उ राय 
शासनाने भारत सरकारकड ेप्रस्ताव सन २०१४ मये प्रस्ताववत केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावावर भारत सरकारकडून त्वरीत काययवाही होण्यासा उ पुन:श्च 
पत्रव्यवहार राय शासन करणार आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी केलेल्या काययवाहीची सद्यजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (०९-०२-२०१५) :(१) नाही. 
    वींिनीय राष रसींत तुकडोजी महाराज याींना भारतरत् न पुरस् कारान ेसन् माननत करणे बाबतचा 
प्रस् ताव तत् कालीन मा.मुख् यमींत्री याींच े दिनाींक ८ /६/२००६ च् या पत्रान् वये कें द्र शासनास 
पा ववण् यात आला आहे. 
(२) व (३) बाबत  
     सिर प्रस् तावावर काययवाही होण् यासा उ रा यामधील आमिाराींच े एक मशष ्मींडळ 
मा.पींतप्रधानाना भे्णार आहे. त् यासा उ मा.पींतप्रधानाींची वेळ पेण् यासा उ रा य शासनाने 
दिनाींक ८/१०/२०१२ व दिनाींक ३०/७/२०१४ अन् वये पत्र व् यवहार केलेला आहे. 
  

___________ 
  

नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वेचे दजोन्नत िरुन रॉडगेज रेल्वेबाबत राज्य शासनाचा िें द्र 
सरिारिड ेपाठववण्यात आलेला प्रस्ताव 

  

(३३)  ३९५० (२३-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर-नागभीड नॅरोगेज रेल्वेचे िजोन्नत करुन ब्रॉडगेज रेल्वे करण्याबाबत राय 
शासनाचा प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेपा ववण्यात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रस्तावाकरीता राय शासनाचा आचथ यक वाट्याअींतगयत येणाऱ्या ननधीचा 
भरणा राय शासनाने केलेला आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रस्तावावर मींजूरीबाबत ननजश्चत उपाययोजना व पूणय होण्याकरीता ककती 
कालावधी अपेषितक्षत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (११-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) नागपूर-नागमभड या १०६.१५ कक.मी. अींतराच् या रेल् वेमागायचे नॅरोगेजचे रुपाींतर ब्रॉड-
गेज म ये करण् यासा उ होणारा अींिाजजत खचय रु. ३७६.२१ को्ीपैक  रा य शासनान े ५०% 
सहभागाची रक् कम रु. १८८.११ को्ी इतक  कें द्र शासनास ननधीच् या उपलब् धतेनुसार 
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्  या् याने उपलब् ध करुन िेण् याचा ननणयय रा य शासनाने पेतलेला आहे. सिर प्रकल् पाचा 
सुधातरत अींिाजजत खचय रु. ४०१ को्ी इतका असून, खचायस रेल् वे मींत्रालयाची मान् यता अप्रा त 
आहे. मान् यता प्रा त ााल् यानींतर प्रकल् पाचे ववस् ततृ अींिाजपत्रक  ाननी करुन, शासनाच् या 
दहश् शाचा ननधी उपलब् ध करुन िेण् यात ये ल. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जजल्ह्यातील धचमूर ववधानसभा के्षत्रातील खननज वविास ननधी अांतगणत प्रस्ताववत 
वविास िामाांबाबत 

  

(३४)  ३९५१ (२२-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय खननिमण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा.उपसचचव, खननकमय ववभाग, महाराषर राय, मुींब  याींनी चींद्रपूर जजल््यातील चचमूर 
ववधानसभा के्षत्रातील व चींद्रपूर जजल््यातील ववकास काम ेमींजूरीकतरता प्रस्ताववत करण्यासा उ 
मा.जजल्हा खननकमय अचधकारी, चींद्रपूर याींचकेड े पत्रव्यवहार दिनाींक ११/०८/२०१४ रोजी वा 
त्यासुमारास केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ववकास कामे प्रशासक य मान्यतसेह खननकमय महामींडळ, नागपूरद्वारा 
राय सरकारकड े मींजूरीकरीता प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तात्काळ करावयाच्या ववकास कामाींना मींजूरीकरीता प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर ववकास कामाींना त्वरीत मान्यतेकतरता शासनाने कोणती उपाययोजना 
केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१०-०३-२०१५) :(१) होय. 
(२), (३) व (४) सिर कामाींची प्राकलन े कायायन्वयन यींत्रणाींकडून प्रात करुन पेऊन सािर 
करण्याबाबत जजल्हाचधकारी, चींद्रपूर याींना महाराषर राय खननकमय महामींडळाकडून दिनाींक 
२२.०८.२०१४ च्या पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे. तथावप, अद्यरप सिर कामाींची प्राकलने 
महामींडळाकड ेप्रात ाालेली नाहीत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अिोला जजल्ह्यातील पारस औजष्ट्णि िें द्र प्रिल्पाअांतगणत बाधीत प्रगत व िुशल 
प्रसशक्षणार्थयाांना िायम सेवते सामावून घेणेबाबत 

  

(३५)  ३९५९ (१५-०१-२०१५).   श्री. रणधीर सावरिर (अिोला पूवण) :   सन्माननीय ऊजाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जजल््यातील पारस ंजषणक कें द्र या प्रकल्पाच े प्रकल्प बाधीत परींत ू प्रगत व 
कुशल प्रमशक्षणाथीस प्रमशक्षण पूणय करुन तसेच ५० ्क् के ववशेष आरक्षण िेऊन सुिा अद्याप 
सेवेत सामावून पेतले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्प बाधीत कुशल प्रगत प्रमशक्षणाथी तु्पुींया ववद्या वेतनावरच सुरळीत 
 ेवून मात्र तत्सम कामावर बाहेरील कीं त्रा्ी कामगाराींना नेमण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रगत कुशल प्रमशक्षणाथीना सेवेत सामावून पेण्यासा उ कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, सिर प्रगत कुशल प्रमशक्षणाथींना सेवेत सामावनू पेण्यास होत असलेल्या 
ववलींबाची कारणे काय आहेत,  
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०३-२०१५) : (१) नाही. 
     महाननममयती कीं पनीची महाननममयती कीं पनीच् या प्रकल् पाींमुळे भुममहीन ाालेल् या 
प्रकल् पग्रस् ताींना सेवते सामावून पेण् यासा उ सिैव आग्रही भुममका रादहलेली आहे. महाननममयती 
कीं पनीतफे िेण् यात येणारे १ वषय कालावधीच े प्रगत कुशल प्रमशक्षण ववदहत मुितीत पूणय 
केलेल् या आय्ीआय उत् तीणय महाननममयती प्रकल् पग्रस् त उमेिवाराींना तींत्र् ३ या पिावर सामावून 
पेण् याकतरता सरळसेवा जादहरातीम ये एकूण तरक् त पिाींच् या ५० ्क् के पिे आरषितक्षत  ेवण् यात 
येवून त् याींना प्राधान् य रमान े कीं पनीच् या सेवेत सामावून पेण् यात येते. तथावप अद्यापपयतं 
महाननममयती कीं पनीतफे पारस ंजषणक ववद्युत कें द्रामळेु भुममहीन ाालेल् या एकूण २२ 
उमेिवाराींना कीं पनीच् या सेवेत सामावून पेण् यात आले असून ७३ उमिेवार महाननममयती कीं पनीतफे 
िेण् यात येणारे प्रगत कुशल प्रमशक्षण पेत आहेत. 
(२) नाही. 
(३) सद्यजस्थतीत महाननममयती कीं पनीतफे तींत्र् ३ या पिाची सरळसेवा जादहरात र. ०४ 
(ऑगस् ्/२०१४) प्रमस ि करण् यात आली असून याम ये महाननममयती प्रगत कुशल 
प्रमशक्षणाथींकतरता आरक्षीत  ेवण् यात आलेल् या ५० ्क् के तरक् त पिाींस अनुसरुन एकूण १५४ 
पिे सिर उमेिवाराींमधून भरण् याबाबतची काययवाही करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

िरमाळा तालुक्यात (जज. सोलापूर) िुिडी डावा िालवा अांतगणत पोंधवडी  
चारीच ेअपूणण िामाबाबत 

  

(३६)  ३९७२ (२३-१२-२०१४).   श्री. नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज. सोलापूर) कुकडी डावा कालव्यातील पोंधवडी चारीचे (ककमी ४/१०७ ते 
७/३००) बोगिा व खोलीकरण काम अपूणय आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)तसेच कुकडी कालवा अस्तरीकरण्याचे काम पूणय ााले नसल्यामुळे पाण्याचा प्रवाहावर 
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पतरणाम होऊन शेतक-याींचे नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काम पूणय करण्यासा उ कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१)  होय. 
(२) हे अींशतः आहे. 
(३) सुधातरत प्रशासक य मान् यता अभावी प्रकल् पावर खचय करता येत नसल् याने प्रकल् पाची काम े
बींि आहेत. कुकडी प्रकल् पाचा ततृीय सुधातरत प्रशासक य मान् यता प्रस् ताव शासनाने ववचाराधीन 
आहे. 
(४) प्रश् न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील वीज महाववतरण ववभागातील  
िमणचा-याांची ररक्त असलेलील पदे 

  

(३७)  ३९७४ (२३-१२-२०१४).   श्री. नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ऊजाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालकु्यातील वीज महाववतरण ववभागाकडील एकूण कमयचारी व 
अचधकारी याींची मींजूर पिाींच्या सींख्येपैक  काही पिे तरक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तरक्त पिे भरण्यासा उ कोणती काययवाही करण्यात आली आहे ? 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०३-२०१५) :(१) होय. 
(२) अमभयींता सींवगायतील पिे भरण् याकरीता जादहरात र. ०४/२०१४ दि. १६.०७.२०१४ व  
जादहरात र. ०६/२०१४ दि. १६.१२.२०१४ नुसार भरती प्रकरया सुरु आहे. ताींत्रत्रक कमयचा-याींपैक  
वगय -४  ची प्रारींमभक पिे भरतीबाबत जादहरात र. ०५/२०१४ दि. २९.०८.२०१४ नुसार भरती 
प्रकरया सुरु आहे. इतर वगय - ३ व वगय-४ च् या ताींत्रत्रक कमयचा-याींची पिे पिोन् नतीद्वारे 
भरण् याबाबत सोलापुर मींडल कायायलयास आिेमशत करण् यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

डॉ. पांजाबराव देशमखु िृषी ववद्यापीठ अिोला येथील ८३ वररष्ट्ठ व िननष्ट्ठ सांशोधन 
सहाय्यिाांच्या ननयुक्त्या रद्द िेल्याबाबत 

  

(३८)  ३९८४ (२२-१२-२०१४).   श्री. मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) डॉ. पींजाबराव िेशमखु कृषी ववद्यापी  अकोला येथील ८३ वतरष  व कननष  सींशोधन 
सहाय्यकाींच्या ननयुक्त्या दि. १० ऑक््ोबर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास रद्द केल्या, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कृती सममती वतरष  व कननष  सींशोधन सहाय्यक याींनी सेवमेये पूणयबाहल 
करण्याबाबत ववनींती अजय सािर केला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावाच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणता ननणयय पेतला व त्याच ेस्वरूप 
काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) डॉ.पींजाबराब िेशमुख कृषी ववद्यापी , अकोला याींना वतरष  व कननष  सींशोधन 
सहाय्यकाींची भरती प्रकरया लवकर करण्याबाबत सूचना िेण्यात आल्या असनू वतरष  व 
सींशोधन सहाय्यकाींची भरती प्रकरयाबाबतची काययवाही ववद्यापी  स्तरावर प्राधान्यान ेकरण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जजल्हा पररषदेतील अधणवेळ सर्ा  िामगाराांना किमान वतेन  
अधधननयमानुसार वेतन अनुजे्ञय िरण्याबाबत. 

  

(३९)  ३९८५ (२२-१२-२०१४).   श्री. मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ जजल्हा पतरषिेतील अधयवळे सफा  कामगाराींना ककमान वेतन अचधननयमानुसार 
वेतन अनु्ेय ममळण्याबाबत शासनाने माचगतलेल्या मादहती नसुार मा.मु.का.अ.जज.प. 
यवतमाळ याींनी दि. २७ ऑगस््, २०१२ रोजी मा. आयुक्त, अमरावती ववभाग याींच्या माफय त 
शासनास प्रस्ताव सािर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभायत शासनाने चौकशी केली काय व तिनूसुार कोणती कारवा  केली वा 
करीत आहे आणण त्याच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) याबाबतचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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यवतमाळ वन वतृ्तातच स्थाननि जजल्हा ननयोजन वविास ससमतीच्या ननधीतनू िोटयावधी 
रुपयाांची जल व मदृ सांधारणाची िाम ेराखीव वनात िरण्यात आल्याबाबत. 

  

(४०)  ३९९३ (२२-१२-२०१४).   श्री. मदन येरावार (यवतमाळ) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ, वामशम, अकोला या तीन जजल््याींमये यवतमाळ वनवतृ् त व्यापले असून तीन 
जजल््याींमये हे वतृ्तपत्र असल्याने तीनही द काणच्या जजल्हा ववकास व ननयोजन सममतीच्या 
ननधीतून यवतमाळ या एकाच वनवतृ्तात को्यावधी रुपयाींची जल व मिृा सींधारणाची काम े
वन ववभागान ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा ववकास व ननयोजन सममतीच्या ननधीतून यवतमाळ वनवतृ्तात 
वास्तववक ही कामे वन परीके्षत्र अचधका-याींनी कुशल आणण अकुशल मजुर वापरुन आवश्यक 
त्या द काणी मशीनद्वारे करायची असताना ननयम धाब्यावर बसवनू ३० ्क्के वा्ा  ेवून वन 
ववभागाने ही काम ेराजक य काययकते, पिाचधकारी, कत्राीं्िार याींना िेण्यात आली आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ३० ्क्के वा्ा  ेवून या कामाींचा िजाय काय राहील, को्यावधीचे पानव े, 
वनतळे माती नाला बाींध व अन्य ववकास कामे ही कागिोपत्रीच ााली, हेही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, वनववभागाकडून कोणती काययवाही करण्यात आली वा करण्यात येणार आहे? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब  मधील डान्सबार पुणणपणे बांद झाले नसल्याबाबत 
  

(४१)  ३९९४ (१५-०२-२०१५).   श्री. सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  येथील एल.बी.एस.मागय भाींडूप (प) साखी हॉ्ेलमये सरायसपणे डान्स बार रात्री 
उशीरापयतं चालतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, डान्सबार ववरोधी कायिा आला असूनही मुींब  मये डान्सबार अजूनपयतं पुणय 
पणे बींि ाालेले नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत कोणती कारवा  करण्यात आली वा येत आहे , 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र र्डणवीस (१२-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) परवान् यातील वेळेप्रमाणे बार रात्रौ ०१.३० वाजेपयतं चालू असतात. मुींबइयतील काही 
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ऑकेस् रा बारम ये ऑकेस् राच् या नावाखली बारबाला नतृ् य करताींना आढळून आल् याने त् याींच् या 
ववरु ि महाराष र पोलीस कायिा कलम ३३ (ए) नुसार कारवा  करण् यात आलेली आहे. 
त् यानुसार सन २०१४ एकूण २७ गुन्हे िाखल केले असून २१४ आरोपीींना अ्क करण् यात 
आलेली. तसेच, दिनाींक २८/०२/२०१५ पयतं ११ गुन् हे िाखल केले असून १४३ आरोपीींना अ्क 
करण् यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हरीओम नगर (मुलुांड) येथील नागरीिाांना वाहनाांना टोल मार् िरण्याबाबत 
  

(४२)  ३९९७ (२२-१२-२०१४).   श्री. सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय सावणजननि 
बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  मसमा अचधकार नुसार मुींब तील स्थाननकाींना ्ोल ्ॅक्स लागत नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मुलुुंड हायवे आणण हरीओम नगर (मलुुींड) च्या मधोमध ्ोल नाका असून 
हतरओम नगर, मुलुुंड येथील नागतरकाींकडून वाहनाींना ्ोल कर वसुल केला जातो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, येथील स्थाननक रदहवाश्याींना २५ ्क्के ्ोल माफ च्या पासेस िेऊन पुढे पुणय 
माप केल्याचे साींचगतले जात असनूही अद्यापपयतं ्ोल ्ॅक्स माफ करण्यात आलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, येथील नागतरकाींना तात्काळ ्ोल कर माफ करण्यासा उ शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथ सशांदे  (११-०३-२०१५) : (१)  नाही. 
(२) मुींब  सीमा अचधकारानुसार मुींब तील स्थाननकाींना कोणतीही ्ोलमाफ  नसल्यामुळे 
हतरओम नगर, मुलुींड (पूवय) येथील नागतरकाींकडून ्ोल वसूल केला जातो. 
(३) नाही. 
     मा.मुख्य सचचव, याींच्या अयक्षेखाली ाालेल्या बै क त दिनाींक १ डडसेंबर, २०१३ पासून 
हतरओम नगर, मुलुींड (पूवय), मुींब  येथील रदहवाशाींना त्याींनी आवश्यक कागिपत्र ेपुरावा म्हणून 
िाखल केल्यानींतर पथकर अचधसूचनेप्रमाणेच्या  मुलुींड (पूवय) येथील ्ोलनाक्याकतरता 
सयाच्या मामसक पासचा िर कमी करून तो फक्त त्या िराच्या २५ ्क्के इतक्या 
सवलतीच्या िराने आकारण्याबाबत उद्योजकाकडून E.T.C/R.F.I.D. िेण्यात ये ल. असा 
ननणयय ााला. त्यानुसार काययवाही ाालेली आहे. सींपूणय ्ोल माफ करण्याचा प्रश्नच उद्् ावत 
नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
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रामटेि (जज. नागपूर) येथील तीथणके्षत्र पयणटन के्षत्र असून  

वविासाची अनेि िाम ेरखडल्याबाबत 
  

(४३)  ४००४ (२३-१२-२०१४).   श्री. डड मल्लीिाजूणन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज. नागपूर) येथील तीथयके्षत्र पयय् न के्षत्राचा ववकास करण्यासा उ ननयुक्त ववकास 
सममतीमये ववभागीय आयुक्त, सचचव, जजल्हाचधकारी असनू मागील सहा मदहन्यापासून 
कोणतीही बै क पेण्यात आलेली नसल्यान े ववकासाची अनके कामे रखडलेली आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या तीथयके्षत्राचा ववशेष प्रोजेक्् तरपो य् (डी.पी.आर) तयार ााला असून मागील 
आचथयक वषायमये तत्कालीन मा. ववत्त मींत्र्याींनी रुपये २०० को्ीचा ननधी मींजूर केलेला होता, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन सिर ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ननधी उपलब्ध करुन िेण्याबाबत ननजश्चत ककती कालावधी अपेषितक्षत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२१-०२-२०१५) : 

(१) व (२) हे खरे नाही. ननयोजन ववभागात राम्ेक (जज.नागपूर) ववकास आराखडा ही योजना 
ववचाराधीन आहे. तथावप, जजल् हाचधकारी, नागपूर याींचेकडून ववभागीय आयुक् ताींमाफय त सिर 
योजनेचा आराखडा शासनास प्रा त ाालेला नाही. याबाबत प्राथममक काययवाही ववभागीय 
आयुक् त नागपूर याींचेकडून करण् यात येत आहे. 
    सन २०१४-१५ कतरता रु. ५.०० को्ीचा ननयतव् यय  ेवण् यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रामटेि, जज.नागपूर सत्रापूर उपसा ससांचन योजना िालव्याचे िाम अपूणण असल्याबाबत 
  

(४४)  ४००६ (२३-१२-२०१४).   श्री. डड मल्लीिाजूणन रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक (जज.नागपूर) सत्रापूर उपसा मसींचन योजना कालव्याचे काम पूणय ाालेले नसनू 
डावा-उजवा कालवा सुिा अपणूय जस्थतीत असल्यामुळे तसेच मसींचन ववभागाने ववजेच्या 
िेयकाचा भरणा न केल्यामळेु वीज पुरव ा खींडीत होऊन धान उत्पािक शेतकऱ्याींना खरीप 
पीकासा उ पाणी ममळणार नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी कोणती काययवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२५-०२-२०१५) : 
(१) उजव् या कालव् याच ेव त् यावरील लप ुकालव् याचे काम ेपूणयत् वावर असून डाव् या कालव् याची 
काम ेप्रगती पथावर आहेत या योजनेची एकूण मसींचन क्षमता ३९३० हे. पैक  जुन २०१४ पयतं 
१८९५ हे. मसींचन क्षमता ननमायण ाालेले आहे. या प्रकल् पाद्वारे सरासरी ४०० हे. प्रत् यक्ष मसींचन 
ाालेले आहे. ऑक् ्ोबर २०१४ नींतर शेतक-याींची खरीप हींगामासा उ पाणी मागणी नव् हती. 
(२) प्रश् न उिभवत नाही. 
(३) प्रश् न उिभवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्यातील उद्योग उभारणीसाठी ववववध प्रिारच्या 
मांज-ुया घ्याव्या लागत असल्याबाबत 

  

(४५)  ४०१८ (२२-१२-२०१४).   श्री. हनुमांत डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर रायातील उद्योग उभारणीसा उ ववववध प्रकारच्या ७६ मींजुऱ्या घ्यावा लागत 
असल्यान े या पकरयेत खूप वळे वाया जातो, हे ्ाळण्यासा उ लागणाऱ्या मींजुऱ्याींची सींख्या 
ककमान करुन त्या आ वड्याभरात ममळतील, अशी गनतमान व्यवस्था तयार केली जा ल, 
अशी पोषणा मा.उद्योगमींत्री याींनी माहे नोव्हेंबर, २०१४ िरम्यान केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशी नवीन गनतमान व्यवस्था कायायजन्वत करण्यासा उ शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसा  (२२-०१-२०१५) : (१) ‘’मेक इन महाराष र‘’ सींिभायत दिनाींक १७/०९/२०१४ रोजी 
मा.मुख् यमींत्री महोियाींच् या अ यक्षतेखाली ाालेल् या बै क म ये उद्योग/व् यवसायाींना लागणा-या 
ववववध ६७ नाहरकती/मींज-ुयाींची प्रककया सुलभ व जलि करण् यासा उ अशा प्रकरया कमीत कमी 
करुन तसचे त् यासा उ लागणारा स याचा कालावधी ककमान करण् याबाबत सवय सींबींचधत 
प्रशासक य ववभागाींना ननिेश िेण् यात आले आहेत. 
(२) व (३) ‘’मेक इन महाराष र’’ या उपरमाींतगयत रा यातील उद्योगाींना लागणारे ववववध/ 
सींमती याींची सींख् या व त् यासा उ लागणारा कालावधी कमी करण् यासा उ मा.मखु् यमींत्री याींच े
अ यक्षतेखाली मींत्रत्रामींडळ उप सममती स् थापन करण् यास तसचे रा यात गुींतवणूक उप सममती 
स् थापन करण् यास तसेच रा यात गुींतवणूक करणा-या उद्योगाींना लागणा-या ववववध /सींमती 
जलि गतीने (Fast Track Approvals) उपलब् ध करुन िेण् यासा उ मुख्य सचचवाींच्या 
अयक्षतेखाली सींबींचधत ववभागाच्या सचचवाींची शक् तीप्रिान सममती ग उत करण् यास शासन 
ननणयय रमाींक-मेइम/२०१४- प्र.र./८८ उद्योग८- दिनाींक ८/१/२०१५ अन् वये मान् यता िेण् यात 
आली आहे. 
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     तसेच प्रधान सचचव (उद्योग) सातत् यान ेववववध प्रशासक य ववभागाींच् या वतरष   अचधका-
याींसमवेत बै का पेवून सिर प्रकरणी शासनस् तरावरुन करावयाच् या काययवाहीबाबत  ोस ननणयय 
पेण् यासा उ सवयकष प्रस् ताव सािर करण् यासा उ पा पुरावा करीत आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म्हाडा िोिण मांडळाचे मखु्य अधधिारी याांनी लाभार्थयाांला भुखांडाचा ताबा न हदल्याबाबत 
  

(४६)  ४०६६ (२३-१२-२०१४).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेवासा) :   सन्माननीय गहृननमाणण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाडा कोकण मींडळाचे मुख्य अचधकारी याींना गेल्या तीस वषायपासून लाभार्थयांला भखुींडाचा 
ताबा न दिल्याप्रकरणी म्हाडा कोकण मींडळाचे मखु्य अचधकारी याींना राय ग्राहक आयोगान े
ताक ि दिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अचधकाऱ्याींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती कारवा  केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्यापपयतं कारवा  न करण्याचे कारण काय ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (११-०३-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) मुख् य अचधकारी, कोकण मींडळ याींच े
वतीने सींबींचधत ममळकत व् यवस् थापक, कोकण मींडळ रा य ग्राहक आयोगापुढे सुनावणीस हजर 
ााले असता, मुख् य अचधकारी, कोकण मींडळ याींनीच रा य ग्राहक आयोगापुढे सुनावणीस हजर 
रहावे, असे आयुक् त याींनी ननिेश दिले होते व पुढील सुनावणीच् या वेळी मुख् य अचधकारी 
सुनावणीस हजर रादहले होत.े 
  

___________ 
  

राज्यातील एस.टी.िररता टोलमार्ी ननणणयाची तातडीन ेअांमलबजावणी िरणेबाबत 
  

(४७)  ४११८ (१५-०१-२०१५).   श्री. असमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील एस.्ी.ला ्ोलमाफ  िेण्याचा ननणयय पेण्यात येऊनही अद्यापी त्याची 
अींमलबजावणी करण्यात आली नसल्यामळेु एस.्ी.ला आजही ्ोल भरावा लागत असल्याच े
माहे जलु,ै २०१४ मये वा त्यासमुारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एस.्ी. ला ्ोल माफ करण्याबाबत पेण्यात आलेल्या ननणययाची अींमलबजावणी 
लवकरात लवकर करण्याबाबत शासनाने कोणती तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(११-०३-२०१५) : (१) व (२) शासनामाफय त दि.०१.०७.२०१४ पासून एकूण ४४ 
पथकर नाके बींि करण् यात आले आहेत. तसेच दि.०१.०१.२०१५ पासून मुींब -पनवेल मागायवर 
खारपर येथे नव् यान े सुरु ाालेल् या पथकर नाक् यावरुन रा.प. महामींडळाच् या बसेसना 
दि.०३.०१.२०१५ रोजी प्रमस ि ाालेल् या अचधसूचने टद्वारे वगळण् यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांब तील उप्रिरप्राप्त इमारतीतील अनतधोिादायि इमारत शोधण्यािररता म्हाडाच्या 
अधधिाऱ्याांिडून िेवळ बाहेरुनच सवेक्षण िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(४८)  ४१२७ (२३-१२-२०१४).   प्रा. वषाण गायिवाड (धारावी), श्री. असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय गहृननमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील उप्रकरप्रात इमारतीतील अनतधोकािायक इमारत शोधण्याकतरता म्हाडाच्या 
अचधकाऱ्याींकडून केवळ बाहेरुनच सवेक्षण करण्यात येऊन अनतधोकािायक इमारती जाहीर 
करण्यात येत असल्यामुळे इमारतीच्या आतील हानी व आपद्गस्त भाग शोधला जात 
नसल्यामळेु इमारतीचा काही भाग कोसळून वारींवार लहान-मो े अपपात होऊन जीवीत व 
ववत्त हानी होत असल्याचे धक्कािायक प्रकार माहे जुल,ै २०१४ मये वा त्यासमुारास आढळून 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार इमारतीचे बाहेरुन व आतूनही 
सवेक्षण करण्यात येऊनच इमारती धोकािायक  रववण्यात याव्यात याकतरता शासनान ेकोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  अद्याप कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१२-०३-२०१५) : (१) मुींब तील उपकरप्रा त इमारतीतील अनतधोकािायक 
इमारत शोधण् याकतरता म् हाडाच् या अचधका-याींकडून केवळ बाहेरुन सवेक्षण करण् यात येत ेहे खरे 
नाही. 
      तथावप, सिर इमारती या िा्ीवा्ीन ेअसल् याने िोन इमारतीींमधील अरुीं ि गल् लीबोळ, 
त् यात साचलेला पनकचरा, पाणीने तुींबलेली ग्ारे यामुळे इमारतीींच् या सींपुणय बा्यभागाच े
तसेच काही खोल् याम ये आतून सजाव्ीकरीता फॉल् स मसमलींगचे काम केल् यान,े काही खोल् या 
बींि असल् याने तर काही भाडकेरुीं चा सव् हेक्षणास असलेला ववरोध या कारणाींमळेु काही इमारती  
ननयममतपयचंे सवेक्षण करण्यात येऊन इमारतीच्यासींपुणय आींतभायगाच े पतरक्षण करता येत 
नाही,  हे खरे आहे. मींडळाच् या अमभयींत् याींमाफय त इमारतीींच् या िरुुस् ती सींिभायतील आवश् यक 
काययवाही करण् यात येते. 
(२) चौकशीचा प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
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(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
___________ 

  
 िल्याण-डोंबबवली (जज.ठाणे) येथ ेमहापासलिा के्षत्रात झोपडपट्टी पनुवणसन (बीएमयूपी) योजनेच े

िाम अद्यापी पूणण न झाल्याबाबत. 
  

(४९)  ४१३४ (२३-१२-२०१४).   प्रा. वषाण गायिवाड (धारावी), श्री. असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय गहृननमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली (जज. ाणे) येथे कें द्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरयत्थान 
अमभयानाींतगयत महापामलका के्षत्रात ाोपडपटीची पुनवयसन (बीएमयूपी) योजना सुरु होऊन तब्बल 
चार वषे होऊनही  योजनचेे काम अद्यापी पूणय करण्यात आले नसल्यामळेु लाभार्थयानंा 
अद्याप परे ममळाली नसल्याच ेमाहे जुल,ै २०१४ मये वा त्यासुमारास उपडक स आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार लाभार्थयांना परे िेण्याबाबत तसेच 
या कामास दिरींगा  व ्ाळा्ाळ करणाऱ्याींवर क ोर कारवा  करण्याबाबत शासनाने कोणती 
तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.प्रिाश मेहता (०७-०३-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे. कलयाण डोंत्रबवली महानगरपामलकेतींगयत 
१३४६९ परकुलाींचा समावेश असलेले ४ प्रकल् प मींजूर होत.े त् यातील एक प्रकल् प रद्द होऊन िोन 
प्रकल् प मसममत ााल् याने अींनतमतः ८१८८ परकुलाींच् या तीन प्रकल् पाींचे काम सुरु आहे. ४८९ 
परकुले पूणय होऊन लाभार्थ यांना वा्प ाालेली आहेत. सन डडसेंबर, २०१५ अखेर पयतं मींजूर 
परकुले पूणय होणे अपेषितक्षत आहे. 
     ाोपडपटीचीवामसयाींचा ववरोध, जागेची उपलब् धता न् यायलयीन िावे. रेतीचा तु्वडा इ. 
कारणामळेु प्रकल् पाची अींमलबजावणीत ववलींब ााला आहे. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांब तील म्हाडा या मुख्य िायाणलयात मखु्य दक्षता अधधिारी पदाची 
 ररक्त जागा भरण्यात आली नसल्याबाबत 

  

(५०)  ४१३५ (२३-१२-२०१४).   प्रा. वषाण गायिवाड (धारावी), श्री. असमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय गहृननमाणण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील म्हाडा च्या मुख्य कायायलयात लाचलुचपत प्रकरणे मो या प्रमाणात ननदर्वनास 
येत असताना मुख्य िक्षता अचधकारी पिाची तरक्त जागा मागील काही मदहन्यापासून 
भरण्यात आलेली नसल्याच ेमाहे जुल,ै २०१४ मये वा त्यासुमारास आढळून आल्या, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, मुख्य िक्षता अचधकारी याींची तरक्त जागा तातडीने भरण्याबाबत शासनाने 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०३-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर पि भरण् याबाबत गहृ ववभागामाफय त काययवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांब .   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासक य मयवती मुद्रणालय, मुींब . 


