अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेरावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ववदभाातील ममहान, सेझ आणण दस
ु ऱ्या धावपटटीचा वविास प्रिल्प अपण
ू ाावस्थेत असल्याबाबत
(१)

१२९ (१५-१२-०१५०).

श्री. ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील

(मशडी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेे (मालाड प्श्चम), श्री. िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विदर्ाातील ममहान, सेझ आणि दस
ु ऱ्या धािपट्ीचा विकास प्रकल्प अपूिाािस्थेत असून
तो पूिा करण्यात येईल असे मा. मुख्यमींत्री याींनी माहे नोव्हें बर,२०१४ मध्ये िा त्यासुमारास
आश्िासन ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन ननिायानुसार शेतकऱ्याींना १२.५ ्क्के विकमसत िममन दे ण्याबाबत ि
सदरहू प्रकल्प पूिा करण्याबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१५) : (१) ममहान प्रकल्प लिकरात लिकर कायाान्न्ित
होण्याच्या

दृष्ीने

प्रकल्पातील

सिा

मा. मुख्यमींत्री महोदयाींनी ददल्या आहे त.

प्रलींबबत

कामे

तातडीने

मागी

लािण्याच्या

सूचना

(२) ि (३) शासनाने प्रकल्पग्रस्ताींना विकमसत र्ूखींड ककीं िा त्याऐििी सानुग्रह अनुदान दे ण्याचा
ननिाय दद. ०७/१०/२०११ ि दद. ०३/०३/२०१२ रोिी घेतला आहे . त्याप्रमािे विकमसत
र्ूखींडासाठी

३७८

प्रकल्पग्रस्ताींनी

विकल्प

ददला

असून

सानग्र
ु ह

अनुदानासाठी

१११२

प्रकल्पग्रस्ताींनी विकल्प ददला आहे . त्यापैकी ७३८ प्रकल्पग्रस्ताींना रु. १५८.०८ को्ी अनुदानाचे
िा्प केले आहे. विकमसत र्ूखींड िा्पाची कायािाही लिकरच सुरु करण्यात येत आहे.

सदर प्रकल्पाकिरता शासनाने र्स
ू ींपादन ि प्रकल्पबािधताींचे पुनिसान याकिरता रु. ८७६.००
को्ी वितरीत केले आहे त.

___________

वि.स. १३ (2)
िळमनुरी (्ज.हहांगोली) तालुक्यातील राज्य रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(२)

१७५ (२२-१२-२०१४).

श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अस्लम शेे (मालाड

प्श्चम), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी) :

सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि

उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कळमनरु ी (न्ि.दहींगोली) तालक्
ु यातील राज्य रस्त्यािरील िागोिागी डाींबर उखडल्यामळ
ु े
िाहनधारकाींची मोठी गैरसोय होत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त रस्त्यािरील दरु
ु स्ती शासनाने तात्काळ करण्याची मागिी सातत्याने
स्थाननक नागिरकाींमधून होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या दरू
ु स्तीसाठी कोिती कायािाही करण्यात आली आहे िा येत
आहे ,

(४) अद्याप, कायािाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-०४-२०१५) : (१) नाही.
(२) (३) ि (४) तालक्
ु यातील राज्यमागा दिााच्या रस्त्याींिरील खड्डे र्रुन रस्ते िाहतक
ू ीसाठी
योग्य ठे िण्या आले आहे त.

या रस्त्याींिर पडिाऱ्या खड्डयाींबाबत प्राप्त ननधीच्या उपलब्धतेनुसार दरु
ु स्तीची कामे

हाती घेऊन रस्ते िाहतक
ू ीसाठी सुन्स्थतीत ठे िण्याचे ननयोिन आहे .
___________

राज्यातील पोलीस पाटलाांचे मानधनात वाक िरयायाबाबत
(३)

५२४ (२२-१२-२०१४).

श्री. गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ा , श्री. सांतोष टारफे

(िळमनुरी), प्रा. वषाा गायिवाड (धारावी), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. सांजय िदम
(दापोली), श्री. दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री. हनम
ु ांत डोळस (माळमशरस), श्री. बच्चू िडू
(अचलपूर), श्री. राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री. अननल िदम (ननफाड), श्री.
छगन भज
ु बळ (येवला), श्री. राहुल मोटे (पराांडा), श्री. पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री. रमेश
िदम (मोहोळ), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा
ु ा िळवा) :
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील पोलीस पा्लाींचे मानधन ७५००/- करण्याचा ननिाय माहे सगस््, २०१४ मध्ये
शासनामार्ात घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यानुसार आतापयत शासनाने कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोितीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१५) : (१) पोलीस पा्ील सींघ्नाींच्या मागण्याींबाबत तत्कामलन
मींत्री (गह
ृ ) याींच्या अध्यक्षतेखाली दद. १०.७.२०१४ रोिी झालेल्या बैठकीमध्ये पोलीस पा्लाींचे

वि.स. १३ (3)
सध्याचे मानधन रु. ३,०००/- िाढिून रु. ७,५००/- एिढे करण्याबाबतचा प्रस्ताि मींबत्रमींडळाच्या
मान्यतेसाठी सादर करण्यात यािा असा ननिाय घेण्यात आला आहे.

(२) त्या अनष
ु ींगाने पोलीस पा्लाींच्या मानधनात िाढ करण्याच्या प्रस्तािािर वित्त विर्ागाचे
अमर्प्राय घेण्यात आले असून पुढील योग्य ती कायािाही करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
नेरळ शहरातील (ता.िजात ्ज.रायगड) अवजड मालवाहतुिीच्या,
वाहनाांच्या बेिायदा पाकििंगबाबत

(४)

८३४ (१५-०१-२०१५).

श्री. सुरेश लाड (िजात), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नेरळ (ता.किात, न्ि.रायगड) या माथेरानच्या पायथ्याशी असलेल्या शहरात िाहतूक
कोंडीच्या समस्येने ि अििड मालिाहतुकीच्या, िाहनाींच्या बेकायदा पाककगमळ
ु े नागिरकाींना
त्रास सहन करािा लागत आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाककग ह्वििेबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१५) : (१) ि (२) नेरळ शहरातील रस्ते अरुीं द आहे त. तसेच,
नेरळ

बािारपेठत

पाककागसाठी

अिधकृत

िागा

नाही

आणि

्पऱ्या/दक
ु ानाींचे

रस्त्यािर

अनतक्रमि झालेले आहे. सदर दक
ु ानदार आणि शासन याींच्यत उच्च न्यायालयात प्रकरि सुरु
आहे .

शहरातील रस्त्याींिर अडथळा ननमााि करिाऱ्या िाहनचालकाींिर योग्य ती कारिाई करण्यात

येते. तसेच, बािारपेठेत दप
ु ारी १.०० ते ४.०० दरम्यान माल खाली करण्यास व्यापारी, शाींतता
सममती, प्रनतन्षठत नागिरक आणि पोलीस याींच्यात बैठक घेऊन सींमती दे ण्यात आली आहे .

तसेच इतर िेळी माल खाली करण्यासाठी बािारपेठेत िाहन उर्े केले ककीं िा सदर िाहनामुळे
िाहतुकीस अडथळा ननमााि झाल्यास िाहनाींिर िेळोिेळी कायदे मशर कारिाई केली िाते.
त्यासाठी िाहतक
ू पोलीस कमाचारी याींची िाहतक
ू ननयींत्रिासाठी नेमिक
ू केली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १३ (4)
राज्यातील ववववध बाांधिाम प्रिल्पावर िाम िरणा-या सवा िामगाराांना िामगार िल्याण
ेात्यात जमा झालेल्या रक्िमेतन
ू ववनाववलांब लाभ ममळयायाबाबत
(५)

१३६३ (२३-१२-२०१४).

श्री. शरददादा सोनवणे (जुन्नर), श्री. ववलास तरे (बोईसर),

श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल), डॉ. सांजय रायमल
ु िर (मेहिर),
श्री. क्षितीज ठािूर (नालासोपारा), श्री. हदपि चव्हाण (फलटण), अॅड. आमशष शेलार (वाांद्रे

प्श्चम), श्री. हनुमांत डोळस (माळमशरस), डॉ. सतीश (अयाणासाहेब) पाटील (एरां डोल), श्रीमती

मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी), श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री. राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िळवा), श्री. अवधत
ू तटिरे (श्रीवधान), श्री. भास्िर

जाधव (गुहागर), श्री. हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. सुरेश लाड
(िजात), श्री. पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्री. प्रशाांत बांब

(गांगापूर), श्री. सांतोष दानवे (भोिरदन), श्री. सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री. प्रिाश फातपेिर
(चें बूर), श्री. छगन भुजबळ (येवला), श्री. पाांडुरां ग बरोरा (श्हापूर), श्री. जयांत पाटील
(इस्लामपरू ) :

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) केंद्र शासनाच्या बबल्डीींग अण्ड सडार कन्स्रक्शन िकारस िेल्र्ेअर सेस अक््, १९६६ च्या
कायद्यानस
ु ार १० लाखाहून अिधक रक्कमेचे बाींधकाम प्रकल्प राबििा-या व्यािसानयकाींकडून
बाींधकाम प्रकल्पाच्या १ ्क्के रक्कम कामगार कल्यािासाठी शासन िसूल करते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, शासनाने सन २००८ साली बाींधकाम प्रकल्पाची मयाादा ५ लाखाींपयत खाली
आित ५ लाखाहून अिधक ककीं मतीचे बाींधकाम प्रकल्प राबवििा-या बाींधकाम व्यािसानयकाींकडून
ही रक्कम िसल
ू करण्यात येत असून सदर िसल
ू झालेली रक्कम बाींधकाम कामगार कल्याि
मींडळाच्या बक खात्यात ठे ि स्िरुपात ठे िली िाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, विविध बाींधकाम प्रकल्पािर काम करिा-या कामगाराींच्या कल्यािासाठी
विकासकाींकडून िसूल करण्यात आलेली २५०० को्ी रुपयाींची रक्कम शासनाकडून िमा

करण्यात आली असन
ू आिममतीस त्यापैकी केिळ ६ ्क्के रक्कम कामगार खात्याकडून
पयाायाने शासनाकडून खचा करण्यात आलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आददिासी तालुके आणि राज्यातील बाींधकाम प्रकल्पािर सुमारे १५ लाखाींहून

अिधक कामगार (मिूर) काम करीत असन
ू त्यापैकी विक्रमगड तालुक्यासह आददिासी बहुल
तालक्
याीं
न
ा
िआब
आणि
राज्
य
िआब
काडा
स
ह
केिळ ७२ हिाराींची नोंदिी झालेली असल्याने ि
ु
अद्यापी अनेक कामगाराींची नोंदिीच करण्यात आलेली नसल्याने कामगार कल्याि खात्यात
िमा झालेल्या रक्कमेच्या लार्ापासून या नोंदिी न झालेल्या कामगाराींना िींिचत राहािे लागत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, राज्यातील विविध बाींधकाम प्रकल्पािर काम करिा-या सिा कामगाराींना
(मिरू ाींना) कामगार कल्याि खात्यात िमा झालेल्या रक्कमेतन
ू विनाविलींब लार् ममळण्याच्या
दृष्ीने शासनाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?

वि.स. १३ (5)
श्री. प्रिाश मेहता (०९-०४-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) हे खरे नाही, िममनीचे मूल्य िगळता िी बाींधकामे रु. १० लाखापेक्षा िास्त खचााची
आहे त. अशा बाींधकामे खचााच्या रकमेिर १% दराने उपकर िसल
ू केला िातो.

उपकराींतगात िमा झालेला रक्कम मींडळाच्या बचत खात्यािर िमा केली िाते ि नींतर नतची
राषरीयकृत बँकेत मुदत ठे ि म्हिन
ू गुींतििूक केली िाते.
(३) होय, हे खरे आहे .

सध्या मींडळाकडे रु. २७६५/- को्ी इतकी रक्कम उपकराींतगात िमा झालेली असन
ू त्यापैकी
बाींधकाम कामगाराींच्या कल्यािासाठी रु. १६३/- को्ी इतकी रक्कम खचा झालेली आहे

(४) सध्या मींडळाकडे एकूि ३,३९,९६७ इतके बाींधकाम कामगार नोंदीत आहे त. केिळ नोंदीत
बाींधकाम कामगारच मींडळाकडील विविध कल्यािकारी योिनाींचा लार् घेण्यास पात्र ठरतात.

त्यामुळे बाींधकाम कामगाराींना नोंदिीचे महत्ि प्िून दे ऊन मींडळाकडील बाींधकाम कामगाराींची
नोंदिी िाढविण्यासाठी ि पयाायाने अिधकािधक बाींधकाम कामगाराींना मींडळाकडील विविध
कल्यािकारी योिनाींचा लार् ममळिून दे ण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे .

(५) ददनाींक १८ िून २०१४ च्या शासन ननिायान्िये मींडळाच्या विविध योिनाींचे लार् प्रदान
करण्याचे सिा आिधकार न्िल्हास्तरीय कायाालयाला दे ण्यात आलेले आहे त.
___________
सहार एलीव्हे टेड रोड या प्रिल्पामधील बाधधत होणा-या ववमानतळ प्राधधिरणाच्या
(६)

जममनीवरील झोपडपट्टीवासीयाांचे स्थलाांतराबाबत

२०५८ (२३-१२-२०१४).

श्री. पराग अळवणी (ववलेपाले) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

मुींबईतील सहार

एलीिे्ेड

रोड

या

प्रकल्पामधील

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

बाधीत

होिा-या

विमानतळ

प्रािधकरिाच्या िममनीिरील झोपडपट्टीिासीयाींचे स्थलाींतर करण्यात आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदर झोपडपट्टिासीयाींमधील ज्याींनी ददनाींक ०१ िानेिारी, २००० पूिी पासून
असलेले झोपडे परीं तू ददनाींक ०१ िानेिारी, २००० नींतर विकत घेतलेल्या ‘हस्ताींतरि’

Category मध्ये असल्याने अशा हस्ताींतरीत झोपडपट्टीिासीयाींना शासन पूनि
ा सनास पात्र
करतील या सापेक्ष ‘तात्पूती’ घरे गोरे गाि येथे ददली आहे त, हे खरे आहे ,

(३) सदर तात्पूत्याा घरामध्ये रहािा-याींना अिून ककती ददिस ‘पात्र होण्याची’ आहे ,

(४) सदर प्रकल्पबाधीताींना त्याच्या िन्
ू या रहात्या घराििळच कायमस्िरुपी घरे ममळािी
यासाठी शासन त्िरीत कायािाही करे ल ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१०-०४-२०१५) : (१) ि (२) होय.
(३) विमानतळ प्रकल्पाकरीता पात्रतेच्या ननकषात बदल करण्याबाबत राज्य शासनाच्या
स्तरािर स्िींतत्र ननिाय घेण्यात आलेला नाही. परीं तु १.१.२००० पि
अन्स्तत्िात
ू ी पासन
ू
असलेल्या झोपडीत सध्या िास्तव्य करिाऱ्या झोपडीधारकास सींरक्षि दे ण्याचे धोरि शासनाने

वि.स. १३ (6)
ननन्श्चत केले असन
ू त्यानस
ु ार पात्र ठरिाऱ्याींचे कायमस्िरुपी पन
ु िासन करण्यात येत आहे .
सदर पात्रता ननन्श्चतीची प्रकक्रया पूिा होईपयात रदहिाश्याींना तात्पुरत्या पुनिासनाचा लार् घेता
येईल.

(४) सदर प्रकल्पग्रस्ताींच्या िुन्या घराींििळ पन
ु िासन पयााय उपलब्ध न झाल्याने त्याींचे तेथे
पुनिासन करता आले नाही. विमानतळ प्रािधकरि प्रकल्पातील बािधत प्रकल्पग्रस्ताींच्या

पुनिासनासाठी मे. एच.डी.आय.एल. विकासकाने ककरोळ रोड, कुलाा येथील वप्रममयर कींपाऊींड
येथे झोपडपट्टीक पन
ु िासन करण्याकिरता कुलाा वप्रममयर कींपाऊींड येथील इमारत क्रमाींक आर-१८
ि आर-१९ कडील इमारती उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्या आहे त. मल
ू त: पात्र ठरलेल्या तसेच
तात्पुरत्या

स्िरुपात

पुनिासन

केलेल्या

झोपडीधारकाींपैकी

पात्र

होिाऱ्या

झोपडीधारकाींचे

कायमस्िरुपी पुनिासन कुलाा वप्रममयर कींपाऊींड येथील इमारत क्रमाींक आर-१८ ि आर-१९
कडील इमारतीमध्ये करण्यात येत आहे .

___________
िामगार ववभागामाफात असांघटीत िामगाराांचे जीवनमान उां चववयायासाठ
(७)

ववववध िल्याणिारी योजना सुरु िरयायाबाबत

२०६४ (२३-१२-२०१४).

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ),

डॉ. सु्जत ममणचेिर (हातिणांगले), श्री. राजेश िीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :

सन्माननीय

िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शासनाच्या कामगार विर्ागामार्ात असींघ्ीत कामगाराींचे िीिनमान उीं चविण्यासाठी विविध
कल्यािकारी योिना सुरु करण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये बाींधकाम कामगाींरासाठी आरोग्य ि अपघात विमा योिना, ि त्याींच्या
१० िी पयातच्या मुलाींना ् बले् ि १२ िी पयातच्या मुलाींना ल प्आप दे ण्यात येिार होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ििळपास १५,००० कामगाींराची नोंद कल्यािकारी मींडळाकडे झाली असताना ि
यापैकी २००० कामगाराींची विविध योिनाींसाठी प्रस्ताि सादर केले असताना केिळ १४६
प्रस्तािाींना मान्यता ममळाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उिािरत प्रस्ताि प्रलींबबत असण्याची कारिे काय आहे त,
(५) उिािरत सिा प्रलींबबत प्रस्तािाना उक्त कल्यािकारी योिनेचा लार् दे ण्याबाबत शासनाने
पुढे कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. प्रिाश मेहता (०९-०४-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे.
महाराषर इमारत ि इतर बाींधकाम कामगार कल्यािकारी मींडळातील नोंददत बाींधकाम
कामगाराींच्या आिथाक, सामान्िक, शैक्षणिक कल्यािकिरता विविध कल्यािकारी योिना
राबविण्यात येतात.
(२) होय, हे खरे आहे .
बाींधकाम कामगार ि त्याींच्या कु्ुींबबयाींसाठी आरोग्य विमा योिनेची अींमलबिाििी

चालू आहे . तथावप, बाींधकाम कामगाराींच्या मुलाींना ल प्आप ि ् ब िा्पाची योिना प्रलींबबत
आहे .

वि.स. १३ (7)
(३) हे खरे नाही.
सींध्या मींडळाकडे ३,३९,००० इतके बाींधकाम कामगार नोंदीत असन
ू , त्यापैकी १८७०

बाींधकाम कामगाराींनी मींडळामार्ात राबविलेल्या विविध योिनाचा लार् घेतलेला आहे .
(४)

नोंदीत

बाींधकाम

कामगाराींना

विविध

कल्यािकारी

योिनेंतगात

दे ण्यात

येिाऱ्या

लार्ाबाबतचे कोितेही प्रस्ताि मींडळाकडे प्रलींबबत नाहीत.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
परभणी (ता. ्ज. परभणी) ्जल््यातील शहरािडे जाणा-या वपांगळी
(८)

फाटा ते वपांगळी रस्त्याची झालेली दरु ावस्था

२३९३ (२४-१२-२०१४).

श्री. अस्लम शेे (मालाड प्श्चम) :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) परर्िी न्िल््यातील शहराकडे िािा-या वपींगळी र्ा्ा ते वपींगळी रस्त्याची दरु ािस्था
झाली असन
ू रस्त्यािरील खड्डयामळ
ु े मागील ६ मदहन्यात अनेक अपघात होऊन अनेक
िखमी ि काहीचा मत्ृ यू झाल्याचे ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रस्त्याच्या सुधारिेसाठी कोिती उपाययोिना केली िा करण्यात येत
आहे तसेच या कामासाठी ककती ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे ,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरिाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले ि तदनुसार रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) विषयाींकीत लाींबीमध्ये पडलेले खड्डे र्रण्याचे काम करण्यात येत असून रस्त्याच्या
सुधारिेचे काम ननधी, ननकष ि मींिुरीच्या अधीत हाती घेण्याचे प्रयोिन आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सांजय गाांधी राष्ट्रीय उन यान येथील दहहसर नदीवर श्रीिृष्ट्णनगर येथे
िोल्हापूर पद्धतीय बांधारा बाांधून पाणी अडववयायाबाबत

(९)

२४२७ (२३-१२-२०१४).

श्री. प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मुींबई उपनगरातील बोिरिली येथील सींिय गाींधी राषरीय उद्यानात ददहसर नदीिर

श्रीकृषिनगर येथे कोल्हापरू ी पध्दतीचा बींधारा बाींधन
पािी अडिन
सािािननक गिेश
ू
ू
विसिानासाठी गिेश घा्, िलकक्रडा, पया्नासाठी िापर करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या
विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १३ (8)
(२) असल्यास, यासींदर्ाात शासनाने कोिता ननिाय घेतला आहे काय, ि त्यानुसार त्याची
अींमलबिाििी करण्याबाबत शासनाने पुढे कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. श्रीकृषि नगर येथील ददहसर नदीिर

कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा बाधून सदर पिरसराचे सौदयीकरि ि बो्ीींग सुविधा उपलब्ध करुन
दे ण्याचा मािी स्थाननक लोकप्रनतननधीचा प्रस्ताि बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेा प्रशासनास प्राप्त
झाल होता. सदर बींधा-याींतील पाण्याचा उपयोग साििाननक गिेश विसिानासाठी गिेश घा्,

िलकक्रडा, पया्नासाठी िापर करण्याबाबतचा ते प्रस्ताि होता. सदर बींधा-याच्या सि्क्षिाचे
काम कायाकारी अमर्यींता, ठािे लघुपा्बींधारे विर्ागाने केले असून, त्याींनी अींदािपत्रक ि
सींकल्पिचत्र सादर करतेिेळी उपरोक्त बींधा-यामुळे अींदािे ०.०२६ दशलक्ष घनमी्र इतका
पाण्याचा साठा उपलब्ध होऊ शकेल असे सींकन्ल्पत केले होते.

तथावप महापामलकेने नेमिक
ु केलेल्या सल्लागार मेससा एम.डब्ल्यु,एच.(इींडडया) प्रा.मल.

याींच्या अमर्प्रायामध्ये, ददहसर नदीिर श्रीकृषि नगर येथे प्रिाहाच्या िरील बािस
ू अींदािे ६००
मी अींतरािर यापूिीच एक बींधारा अन्स्तत्िात असल्याने आिखी

एक बींधारा बाींधल्यास ताशी

५० मी.मी. तीिरतेचा पाऊस झाल्यास श्रीकृषि नगर ि नशनल पाका पिरसरात पूरसदृश्य
पिरन्स्थती ननमााि होण्याची शक्यता आहे असे नमूद केले आहे. तसेच ताशी १०० मी.मी.

तीव्रतेचा पाऊस झाल्यास बींधारा अन्स्तत्िात नसतानाही परू सदृश्य न्स्थती ननमााि होऊ शकेल,

यास्ति सदर दठकािी कोल्हापूर पध्दतीच बींधारा बाींधण्याचा प्रस्ताि सल्लागाराींनी सींयुक्तीक

होिार नसल्याचे सल्लागाराींनी त्याींच्या महानगरपामलकेने सदरचा प्रस्ताि रदबाबातल करण्याचे
ठरविले आहे . त्यामुळे तेथे होिा-या पाण्याच्या सायायाच्या उपयोगाबाबत प्रश्न उद््ाित नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
महाववतरण िांपनीिडून उल्हासनगर शहरासाठ मांजूर योजना अन यापही पूणा झाल्या नाहीत
(१०)

२४५५ (२३-१२-२०१४).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :

सन्माननीय ऊजाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) महावितरि कींपनीकडून उल्हासनगर शहरासाठी इन्रास्रक्चर डेव्हलपमें् प्ल न १ तथा
आर.पी.बी.आर.पी. हे अनुक्रमाींक १२.५६ करोड रुपये ि रु.१६.५५ करोड रुपयाींचे २००८ मध्ये
यास मींिरू ी ममळाली असन
ू हे काम सन २०१० मध्ये पि
ू ा होिार होते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर काम हे अद्यापही पूिा झाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासन हे उपक्रम पुिा होिे किरता कोिती उपाययोिना करीत आहे ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) अशींतः खरे आहे . महावितरि कींपनीकडून
उल्हासनगर शहरासाठी पायार्त
ू आराखडा योिना १ (इन्रास्रक्चर डेव्हलपमें् प्ल न १) आणि

आर.ए.पी.डी.आर.पी. योिनेअत
ीं गात अनुक्रमे रु.२५.२४ को्ी ि रु.२६.८ को्ीची मींिूरी ममळाली

ि सदर कामाचा ननविदानुसार कींत्रा् पूिा करण्याचा कालािधी अनक्र
ु मे माचा २०१३ ि र्ेब्रुिारी,

वि.स. १३ (9)
२०१४ असा होता. सदर कींत्रा्दारास कामे पूिा करण्यास ददनाींक ३१.१२.२०१४ पयत मुदतिाढ
दे ण्यात आली होती.

(२) ि (३) स्थाननक र्ौगोमलक अडचिीमळ
ु े सदर कामे पि
ू ा होण्यास विलींब झाला आहे. सदर

कामाबाबत कींत्रा्दारास कामाच्या प्रगतीचा िेग कमी असल्यामुळे ि कामाच्या प्रगतीचा िेग
िाढविण्यासाठी ‘’नो्ीस ्ू करे क््’’ दे ण्यात आली आहे . उिािरत ि प्रगतीपथािर असलेली कामे

लिकर पूिा करण्याचे ननदे श महावितरिाकडून सींबींिधत कींत्रा्दाराला दे ण्यात आलेले आहे त.

आर.ए.पी.डी.आर.पी. योिनेअींतगात उिािरत कामाकिरता नव्याने र्ेरननविदा पिरमींडळ स्तरािर
काढण्यात आले असन
ू सदर ननविदा प्रकक्रया चालू आहे.

___________

चांद्रपूर ्जल्ृयातील वरोरा व भद्रावती तालुक्यातील ३३ िे.व्ही सब स्टे शनमध्ये
आवश्यि असलेले रान्सफॉमार पपरपूणा नसल्याबाबत

(११)

२४६३ (१५-०१-२०१५).

श्री. सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील

(१) चींद्रपरू न्िल्ृयातील िरोरा ि र्द्रािती तालक्
ु यातील ३३ के.व्ही विद्यत
ु

सब स््े शनमध्ये

आिश्यक असलेले रान्सर्आमार पि
ू ा आहे त काय,

(२) नसल्यास, ककती रान्सर्आमारची आिश्यकता आहे ि मागिी पूिा करण्याकिरता कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) तसेच सदर तालुक्यातील गत ३ िषाापासून ककती शेतकऱ्याींनी पींपाकिरता विद्यूत मम्रची
मागिी केली तसे ककती शेतकऱ्याींनी

याकिरता डडमाींड ड्रार् र्रलेला आहे ि त्यापैकी ककती

शेतकऱ्याींना विद्युत मम्र दे ण्यात आली ि अद्याप विद्यूत मम्र न दे ण्याची कारिे काय
आहे त,

(४) उक्त तालुक्यात ददिसाीं िन र्ेि विद्युत पुरिठा सुरु असल्यामुळे शेतकरी ओमलत करु
शकत नसल्यामळ
ु े शेतीवपकाींचे नक
ु सान होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
(५) शेतकऱ्याींना

शेतीच्या

कामाकिरता

ददिसा थ्री र्ेि विद्युत

महावितरिाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय.
(२)

िरोरा

ि

र्द्रािती

तालुक्यातील

उपकेंद्रातील

घेता

ि

सध्या

पुरिठा करण्याकिरता

अन्स्तत्िात

असिा-या

पआिर

रान्सर्ामार ची क्षमता सध्याच्या मागिीच्या तुलनेत (लोड) पुरेशी आहे . तथावप, र्विषयात
होिारी
(१६

िाढ

विचारात

रान्सर्ामार)

तसेच

सध्या

िरोरा

र्द्रािती

अन्स्तत्िात

तालक्
ु यातील

असिा-या

उपकेंद्राची

आठ

क्षमता

निीन

उपकेंद्रे

िाढ

विविध

योिनाींमध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे .
(३) िरोरा ि र्द्रािती तालुक्यात ३१५१ शेतक-याींनी पींपाकरीता विद्युत मी्रच्या मागिी
करीता अिा र्रले होते. त्यापैकी ३१३० शेतक-याींनी डडमाींड ड्राफ्् र्रले असून १८९३
शेतक-याींना विद्यत
ु मी्र कनेक्शन ददले ि १२३७ शेतक-याींना विद्यत
ु मी्र दे ण्याचे प्रलींबबत
आहे . सदर शेतक-याींना विि िोडिी दे ण्याचे काम ज्येषठता यादीनस
ु ार प्रगती पथािर आहे .

वि.स. १३ (10)
(४) नाही.
(५) सध्याची िीिेची उपलब्धता ि मागिी याींची तुलना केल्यास राज्यातील सिा कृषी
ग्राहकाींना आठिड्यातील सातही ददिस ददिसा विद्यत
ु परु िठा करण्याची सींर्ािना कमी आहे .
___________

ठाणे पपरसरामध्ये प्रवासी जलवाहतुि सुरु िरणेसांदभाात
(१२)

२४७५ (१५-०१-२०१५).

श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) ठािे पिरसरामध्ये प्रिासी िलिाहतुक सुरु करण्याचा ननिाय होऊनही ननधी अर्ािी
िलिाहतुक सुरु होऊ शकली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत शासन स्तरािरुन काय कायािाही करण्यात
आली आहे िा येत आहे ,
(३) अद्याप कायािाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) नाही.
(२) ठािे न्िल््यात निी मुींबई पिरसरामधील ददिा, िाशी ि कारािे येथील प्रिासी िेट्टीींची

कामे हाती घेण्यात आली असून त्याींसाठी िन विर्ागाची परिानगी ममळविण्याची प्रकक्रयाही
प्रगतीपथािर आहे. ठािे पिरसरातील गायमुख येथील पया्नस्थळाचे िेट्टी हाऊसबो् ि साहसी

कक्रडा सींकुल म्हिून विकास करिे या कामाच्या रु.१३.०८ को्ी ककमतीच्या अींदािपत्रकास
ठािे महानगरपामलकेकडून प्रशासकीय ि वित्तीय मान्यता दे ण्यत आलेली आहे . सदर कामाची
ननविदा प्रकक्रया पुिा झाली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

ेारघर व ऐरोली टोल नाक्यावर नवी मांुबईतील वाहने टोल फ्री िरणेबाबत
(१३)

२४८० (२४-१२-२०१४).

श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) निी मुींबईतील िाहने ठािे, मुींबईकडे िाताना त्याींना ऐरोली ि ठािे या दोन्ही ्ोल
नाक्याींिर ्ोल र्रािा लागता तसेच पनिेलकडे िाताना खारघर ्ोल नाक्यािरही ्ोल र्रािा

लागतो तसेच शासन धोरिानुसार दोन ्ोल नाक्यामधील अींतरापेक्षा ऐरोली - ठािे ि ऐराली खारघर या ्ोल नाक्याचे अींतर कमी आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ऐराेेली ि खारघर या दोन्ही ्ोल नाक्याींिर निी मींब
ु ईतील िाहनाींना ्ोल
र्रािा लागत असल्याने त्याींना दहु े री आिथाक नुकसान सहन करािे लागत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, निी मुींबईतील आर्ीओ पासीींग एम एम ४३, या िाहनाींना खारघर ि ऐरोली हे
दोन्ही ्ोल नाके ्ोल री करण्यात यािेत अशी मागिी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.

मुख्यमींत्री याींच्याकडे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननिेदाद्िारे मागिी केली
आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १३ (11)
(४) असल्यास, उक्त सिा प्रकरिाींची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले ि तदनुसार खारघर ि ऐरोली ्ोल नाके निी मुींबईतील आर. ्ी. ओ. पासीींग
एम.एच. ४३ िाहनाींना ्ोल री करण्याबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१५) : (१) ि (२) नाही.
महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळाकडून केलेल्या कामाकरीता एरोली ि ठािे

(मल
ु ींड
ु पि
ू )ा पथकर नाके मींब
ु ई प्रिेशाचे पाच पथकर नाके प्रकल्पाींतगात आहे . तर खारघर
पथकर नाका हा सा.बाीं. विर्ागाकडून केलेल्या सायन पनिेल महामागााच्या कआन्क्री्ीकरिाच्या
प्रकल्पासाठी आहे .
(३)

ि

(४)

मुख्य

सिचिाींच्या

अध्यक्षतेखाली

स्थापन

करण्यात

आलेल्या

सममतीच्या

अहिालातील मशर्ारशी नस
ु ार कायािाही करण्यात आली आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

राज्यात ऊस तोड िामगाराांच्या िल्याणासाठ राज्य िल्याणिारी मांडळ स्थापन िरणेबाबत
(१४)

२६३१ (२३-१२-२०१४).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात तसेच चाळीसगाींि तालुक्यातील ऊस तोड कामगाराींच्या कल्यािाींसाठी राज्य
कल्यािकारी मींडळ स्थापन करण्याचे योन्िले आहे काय, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले ि तदनुसार राज्यात कल्यािकारी मींडळ स्थापन करण्याबाबत शासनाने कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ?
श्री. प्रिाश मेहता (२५-०३-२०१५)

: (१) राज्यातील ऊस तोड कामगाराींचे िीिनमान

आिथाकदृष्या अिधक सुर्क्षत करुन त्याींना मिूरीचे सुरळीत िा्प करण्यासाठी माथाडी

अिधननयम, १९६९ अींतगात मींडळ स्थापन करण्याची घोषिा शासनाने सन २०१४ च्या नागपूर
येथील अिधिेशना दरम्यान ददनाींक १२/१२/२०१४ रोिी केली आहे , ही खरे आहे .

(२) ऊस लागिड क्षेत्रातील ऊसाची तोडिी, तोडलेला ऊस िाहून नेिे, त्याची र्राई/उतराई इ.
अनुषींिगक कामाचा माथाडी अिधननयमाच्या अनस
ु ूचीत समािेश नसल्याने अिधननयमाच्या
कलम

२६

मधील

तरतूदीनुसार

या

रोिगाराचा

समािेश

अिधननयमाच्या

अनस
ु ूचीत

करण्यासाठीची मसूदा अिधसूचना ९० ददिसाींच्या कालािधीची सूचना दे िून पिरिाममत होण्याचा
सींर्ि असिा-या सिा व्यक्तीींच्या मादहतीस्ति ददनाींक २६/२/२०१५ प्रमसध्द करण्याची कायािाही
करण्यात आलेली आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १३ (12)
राज्यातील सवासामान्य नागरीिाांना घर बाांधायचे असेल किां वा बबल्डराांना जममनीचा वविास
िरायचा असेल तर महाराष्ट्र जमीन महसूल सांहहता १९६६ च्या िलम ४२
मध्ये जममनीच्या बबगरशेतीची असलेली अट रद क िरयायाबाबत

(१५)

२८१४ (२२-१२-२०१४).

श्री. सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री. तुिाराम िाते (अणुशक्ती

नगर), डॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील सिासामान्य नागरीकाींना घर बाींधायचे असेल ककीं िा बबल्डराींना िममनीचा विकास
करायचा असेल तर महाराषर िमीन महसूल सींदहता १९६६ च्या कलम ४२ मध्ये िममनीच्या

बबगरशेतीची असलेली अ् रदबा करण्याबाबतचा ि्हुकुम राज्य शासनाने माहे सगस््, २०१४
च्या तीस-या आठिडयात िा त्यासुमारास काढण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िरील ि्हुकुमातील तरतूदीचे स्िरुप काय आहे ि त्याची अींमलबिाििी
राज्यात करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबतची अींमलबिाििी अद्याप करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे
काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (२८-०४-२०१५) : (१) महाराषर िमीन महसल
ू सींदहता १९६६ चे कलम

४२ ि ४४ मध्ये नमूद अकृवषक परिानगीच्या कायापध्दतीमध्ये सध
ु ारिा करण्याकिरता दद.२२
सगस््, २०१४ रोिी अध्यादे श प्रख्यावपत करण्यात आला होता.

(२) राज्यशासनाने अकृवषक परिानगी सुलमर्करिाबाबत ननिाय घेतला असन
यानुसार
ू
राज्यातील ज्या क्षेत्रासाठी महाराषर प्रादे मशक ि नगर योिना अिधननयम १९६६ मधील

तरतुदीच्या अन्िये विकास योिना अींनतम मान्यता प्राप्त अथिा प्रारुपिरत्या प्रमसध्द करण्यात
आली

आहे ,

अशा

क्षेत्रातील

र्ागि्दार

िगा-१

िममनीकिरता

िममनधारकास

विकास

आराखड्यामध्ये दशािमलेल्या प्रयोिनाकिरता अकृ वषक पि
ा रिानगीची आिश्यकता राहिार
ू प
नाही. या क्षेत्रातील र्ागि्दार िगा-२ िममनीकिरता महसूल प्रािधकारी याींनी केिळ िमीन
विषयक दस्तािेिाींची तपासिी करुन ि पात्र असल्यास निरािा ि शासकीय दे िी याींचा र्रिा
करुन घेऊन नाहरकत परिाना दे ण्यात येईल. या क्षेत्रामशिाय उिािरत सिा क्षेत्राकिरता तसेच
ज्या क्षेत्राकिरता प्रादे मशक ननयोिन आराखडा प्रारुपरीत्या प्रमसध्द करण्यात आला आहे िा
अींनतमतः मींिूर करण्यात आला आहे . अशा सिा क्षेत्राकिरता ही अकृवषक परिानगीची
कायापध्दती सुलर् करण्यात आली आहे. सदर अध्यादे शाचे रुपाींतर नींतर वििधमींडळाच्या
मान्यतेने अिधननयमात करण्यात आले असून सदर तरतूद अींमलात आिण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १३ (13)
नाांदेड शहरातील एलबीटी तातडीने रदद िरयायासाठ
(१६)

व्यापा-याांनी महानगरपामलिेवर िाकलेला मोचाा

२८७७ (२३-१२-२०१४).

श्री. हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षिण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नाींदेड महानगरपामलकेिर माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या सम
ु ारास शहरातील व्यापा-याींनी
एलबी्ीच्या प्रश्नािर महामोचाा काढला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ही िाचक एलबी्ी तातडीने रदबा करण्याची मागिी ि अन्य मागण्या या
व्यापारी सींघ्नाकडून करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) अद्याप ननिाय झाला नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२५-०३-२०१५) : (१) नाही.
(२) ि (३)
राज्यातील महानगरपामलका क्षेत्रात सुरु असलेला स्थाननक सींस्था कर रदबा करण्याबाबत

विविध व्यापारी सींघ्नाींकडून ननिेदने प्राप्त झाली असन
ू स्थाननक सींस्था कर रदबा करण्याची
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

___________
(१७)

मौजे अघई (ता.वाडा,्ज.ठाणे) येथील अघई-मशरीषपाडा या रस्त्याांची झालेली दरू ावस्था
२९०९ (२३-१२-२०१४).

श्री. शाांताराम मोरे

(मभवांडी ग्रामीण) :

सन्माननीय

सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मौिे अघई (ता.िाडा, न्ि.ठािे) येथील अघई-मशरीषपाडा या रस्त्याींची दरु ािस्था झालेली
असून त्यामुळे विद्याथी ि प्रिाशाींचे अतोनात हाल होत असल्याचे ननदशानास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू रस्ता दरु
ु स्त करण्याबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली आहे िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) ि (३) प्रश्नाधीन रस्त्याचे काम ननकष, मींिूरी ि ननधी उपलब्धतेचा अधीनतेने हाती
घेण्याचे ननयोिन राहील.

___________
िल्याण (्ज.ठाणे) येथील तहमसल िायाालयातून वेगवेगळे दाेले दे यायासाठ दलाल िरवी
(१८)

ववन यार्थयािंची मोठ्या प्रमाणात लट
ू होत असल्याबाबत

२९२३ (२२-१२-२०१४).

िळवा) :

श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरे गाव), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कल्याि (न्ि.ठािे) येथील तहमसल कायाालयातून िेगिेगळे दाखले दे ण्यासाठी दलाला कडून
विद्याथ्याची मोयाया प्रमािात र्सििूक करण्यात येत असल्याचे माहे िुल,ै २०१४ च्या
पदहल्या आठिडयात उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. १३ (14)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामार्ात चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनस
ु ार कल्याि येथील तहमसल कायाालयात
दाखल्यासाठी विद्याथ्याची पैश्याची होत असलेली र्सििक
ू थाींबवििेबाबत शासनाने कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) अद्याप कोितीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (२९-०४-२०१५) : (१), (२), (३) ि (४) या सींदर्ात एक दलाल
नागिरकाींच्या गैरुायदा घेत असल्याची घ्ना ननदशानास आल्याने तहसीलदार कल्याि र्ुले

पोलीस स््े शन, कल्याि येथे गुन्हा नोंदविला असून, पोलीस तपास चालू आहे. तसेच,

तहसीलदार कलयाि न्ि.ठािे याींनी प्रमािपत्र ममळण्यासाठी दलाल/अन्य व्यक्तीींची मदत न
घेण्याचे आिाहन नागरीकाींना केले आहे . तालक
ु यात विद्याथ्याची गैरसोय ्ाळण्यासाठी मशबीर
अमर्यान राबविण्यात आले आहे. सेतू सवु िधा केंद्रामार्ात कल्याि सेतू केंद्राची मोबाईल

एसएमएस सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्यात आली असून, कलयाि सेतू केंद्राचे सींकेतस्थळही सुरु
केले आहे.

___________
सागरी पोलीस आयक्
ु तालय ननमााण िरयायाबाबत
(१९)

२९५५ (१५-०१-२०१५).

श्री. ववलास तरे (बोईसर), श्री. क्षितीज ठािूर (नालासोपारा),

श्री.छगन भज
ु बळ (येवला), श्री.हहतेंद्र ठािूर (वसई) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) पोलीस अिधक्षक, ठािे ग्रामीि याींचे आस्थापनेिरील कमशममरा, मीरारोड, र्ाईंदर, पोलीस
अिधक्षक पालघर ग्रामीि नालासोपारा, माणिकपूर, िसई, विरार, ि ननयोन्ित निघर अशी ८

पोलीस ठािे ि अप्पर पोलीस अिधक्षक, िसई, उपविर्ागीय पोलीस अिधकारी, िसई ि उप
विर्ागीय पोलीस अिधकारी, मीींरारोड ही पदे ममळून पिरमींडळ ६ ननमााि करिे पयााप्त नाही
म्हिून त्याऐििी िसई पोलीस आयक्
ु ताच्या ककीं िा सागरी पोलीस आयुक्तालय ननमााि

करण्याचा प्रस्ताि पोमलस महासींचालक कायाालयाने त्याींचे पत्र क्र. पोमस. /२६- अ/४७/ठािे
ग्रामीि /(विर्ािन)/१०५/२००७, दद. ८ डडसेंबर, २०११ अन्िये शासनास पाठविला आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तािाबाबत शासनाने कोिता ननिाय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास विलींबाची सिासाधारि कारिे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०४-२०१५) : (१) ि (२) होय हे खरे आहे . तथावप, दद. १.८.२०१४
पासन
ू ठािे न्िल््याचे विर्ािन करुन निीन पालघर न्िल््याची ननमीती करण्यात आली
आहे .

पालघर न्िल््यात एकुि १६ पोलीस ठािे तसेच िसई, पालघर, डहािू, तलासरी,

िव्हार, िाडा, मोखाडा ि विक्रमगड या तालक
ु याींचा समािेश करण्यात आला आहे.

अपर पोलीस अधीक्षक, िसई उपविर्ागीय पोलीस अिधकारी, पालघर, बोईसयर ि डहािू

ही पदे पोलीस अिधक्षक, पालघर याींचे आस्थापनेिर िग्र करण्यात आलेली आहे त. निीन

वि.स. १३ (15)
पोलीस आयुक्ताींलय ननमााि केले तर पालघर ि ठािे न्िल््यात पोलीस घ्कासाठी अत्यींत
कमी कायाक्षेत्र मशल्लक राहिार आहे . म्हिून निीन िसई पोलीस आयुक्तालय ननमााि करिे
उिचत नाही.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

पाटण (्ज.सातारा) येथील पवनचक्िी िांपन्याांिडून
(२०)

ग्रामपांचायतीांना वावषाि िर ममळत नसलेबाबत

२९७२ (१५-०१-२०१५).

श्री. शांभुराज दे साई (पाटण) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा न्िल््यातील पा्ि विधानसर्ा मतदारसींघातील सृयाद्रीच्या पठारािर असिा-या
विविध

पिनचक्की

कींपन्याींकडून

सींबींिधत

ग्रामपींचायतीींना

करापो्ी

रक्कम

दे िेसींदर्ाात

शासनाकडून न्िल्हा पिरषद ि पींचायत सममतीींना सूचना दे ण्यात आल्या आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, स्याद्रीच्या पठारािर असिा-या विविध पिनचक्की कींपन्याींकडून सींबींिधत
ग्रामपींचायतीींना करापो्ी द्याियाच्या रक्कमेसींदर्ाात कींपन्याींकडून चालढकल सुरु असून अनेक
रुपयाींची थकबाकी सींबिीं धत पिनचक्की कींपनीकडे बाकी आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या क्षेत्रात असिा-या ग्रामपींचायतीनी या कींपन्याींकडे िारीं िार मागिी करुनही
सींबींिधत कींपन्या रक्कम दे त नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत राज्य शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(५)

असल्यास,

ग्रामपींचायतीींना

तातडीने

पिनचक्की

कींपन्याींकडून

ममळण्याकिरता शासन कोिती उपाययोिना करिार आहे ?

रक्कम

श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-०४-२०१५) : (१) शासनाच्या ददनाींक २१ नोव्हें बर, २०११ च्या
अिधसूचनेद्िारे

महाराषर

पिनचक्कीकिरता

कर

आिश्यक

ि

र्ी

मनोरे ,

ननयम

१९६०

मध्ये

दळिळिाकिरता

सुधारिा

आिश्यक

करण्यात

मनोरे ,

तसेच

येिून,

इतर

प्रयोिनाकिरता िापरण्यात येिारे मनोरे आणि त्याींची काय् पार पाडण्याकिरता आिश्यक
असलेल्या खुल्या िागा यािर कर आकारिी करण्याची कायापध्दती ननधाािरत करण्यात आली
आहे .

(२) ि (३) होय, अींशतः खरे आहे .
ग्रामपींचायतीींकडून

आकारल्या

िािा-या

कराींविरोधात

काही

कींपन्याींनी

मा.उच्च

न्यायालयात यािचका दाखल केल्या असन
ू , काही कींपन्या िसुलीच्या रकमा ग्रामपींचायतीकडे
िमा करत आहे त.

(४) ि (५) महाराषर ग्रामपींचायत कर ि र्ी ननयम १९६० मधील तरतूदीनुसार कर िसुलीची
कायािाही

प्रर्ािीपिे

होण्यासाठी

न्िल्हा

पिरषदे ने

ददनाींक

११

सगस््,

२०१४

च्या

पिरपत्रकाद्िारे मागादशाक सच
ु ना ददलेल्या आहे त. तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या ननिायाच्या

अधीन राहून सींबींिधत ग्रामपींचायतीींकडून कर िसुलीची प्रर्ािीपिे अींमलबिाििी करुन
घेिेबाबत सिा सींबिीं धत ग् विकास अिधकारी याींना सुिचत करण्यात आले आहे .
___________

वि.स. १३ (16)

(२१)

राज्यातील ग्रामीण भागास राबववयायात येणा-या स्वच्छ भारत ममशन योजनेबाबत
३००७ (१५-०१-२०१५).

श्री. गणपतराव दे शमुे (साांगोले) :

व स्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) केंद्र सरकारने ननमाल र्ारत अमर्यान योिना बींद करुन त्याऐििी ददनाींक २ सक््ोबर,
२०१४

पासन
ू

स्िच्छ

र्ारत

ममशन

योिनेतन
ू

ग्रामीि

र्ागातील

िैयन्क्तक

शौचालय

बाींधण्यासाठी प्रत्येकी १२ हिार रुपयाचे अनुदान दे ण्याचा ननिाय केंद्र सरकारने घेतला आहे
काय,

(२) असल्यास, महाराषर राज्यामध्ये या योिनेची अींमलबिाििी कोित्या यींत्रिेमार्ात
करण्यात येिार आहे ,
(३) पुिीच्या ननमाल र्ारत अमर्यानामध्ये या योिनेचे सन २०१४-१५ मध्ये राज्यामध्ये ककती
उददबाष् ठरविण्यात आले होते,

(४) त्यापैकी ककती पूिा झाले,

(५) निीन योिनेचे ककती उददबाष् सन २०१४-२०१५ मध्ये ठरविण्यात आले आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०५-०४-२०१५) : (१) होय,
केंद्र सरकारने ननमाल र्ारत योिनेचे नामकरि स्िच्छ र्ारत ममशन ग्रामीि असे करुन
ममशन २ सक््ोबर २०१४ पासन
ू राबविण्याच्या सूचना ददल्या आहे त. यामध्ये िैयक्तीक

शौचालय बाींधण्यासाठी रु. ९,०००/- (केंद्र दहस्सा) ि ३,०००/- (राज्य दहस्सा) असे एकूि
रु. १२,००/- प्रोत्साहन अनुदान दे ण्याचा ननिाय घेण्यात आला आहे .

(२) राज्यामध्ये या ममशनची अींमलबिाििी पािी पुरिठा ि स्िच्छता विर्ाग अींतगात पािी
ि स्िच्छता सहाय्य सींस्था, (िासो) निी मुींबई याींच्यामार्ात करण्यात येत आहे .
(३)

सन

२०१४-१५

मध्ये

ननमाल

र्ारत

अमर्यानाींतगात

िैयक्तीक

शौचालयाींचे

बाींधकामाकिरता ५,९६,४०६ एिढे उददबाष् ननन्श्चत करण्यात होते. स्िच्छ र्ारत ममशन मध्ये
दे खील हे उददबाष् कायम ठे िण्यात आले आहे .
(४) िरील उददबाष्ापैकी माहे डडसेंबर, २०१४ अखेरीस राज्यामध्ये १,५४,८४५ एिढी िैयक्तीक
शौचालये बाींधून पूिा झाली आहे त.

(५) निीन योिनेमध्ये म्हििेच स्िच्छ र्ारत ममशन मध्ये दे खील तेच उददबाष् (५,९६,४०६)
कायम ठे िण्यात आले आहे.
___________
आहदवासी वसतीगह
ु ाांना आवश्यि सोयीसवु वधा परु ववयायाबाबत
ृ ातील मल
(२२)

३०१० (२२-१२-२०१४).

श्री. ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपरू न्िल््यात ब्रम्हपरू ी येथे आददिासी विद्याथ्यासाठी १५० (मल
ु ाींसाठी) नविन
िसतीगह
ृ

आददिासी

विर्ागाकडून

मींिूर

करण्यात

आले

असून

सदर

िसतीगह
ृ ाच्या

बाींधकामासाठी ताींबत्रक मींिूरी घेिन
ू नकाशासह अींदािपत्रक आयुक्त, आददिासी विकास विर्ाग

नामशक याींच्याकडे गेल्या सहा मदहन्यापासून प्रलींबबत अद्यापही मल
ु ाींच्या िसतीगह
ृ ाचे बाींधकाम

वि.स. १३ (17)
करता

आले

नसल्यामळ
ु े

आददिासी

विद्याथ्याना

िसतीगह
ृ ापासून

िींिचत

राहािे

लागत

असल्याची धक्कादायक मादहती ददनाींक २४ नोव्हें बर, २०१४ च्या सुमारास ननदशानास आली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ब्रम्हपूरी येथे मींिरू असलेल्या आददिासी विद्याथ्यासाठी नविन िसतीगह
ृ ाच्या
इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी विर्ागामार्ातीने पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तािास तातडीने
मींिूरी दे ण्यासाठी शासनाने कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, सदर प्रकरिी होिाऱ्या विलींबाची कारिे आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२१-०४-२०१५) : (१), (२) ि (३) आददिासी मुलाींचे शासकीय िसनतगह
ृ ,

ब्रम्हपुरी येथील इमारत बाींधकामाचे अींदािपत्रक ताींबत्रक मान्यतेसाठी सािािननक बाींधकाम

विर्ागाकडे सादर करण्यात आले आहे . सदर अींदािपत्रकास ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर
प्रशासकीय मान्यतेचे आदे श ननगाममत करण्यात येतील.
सद्यन्स्थतीत सदर िसनतगह
ृ र्ाड्याच्या इमारतीत सुरु असून प्रिेमशत विद्याथ्याना

शासनाच्या धोरिानुसार दे य असलेल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध असन
ू कोिीही विद्याथी सोयीसुविधाींपासून िींिचत नाही.

___________

जालना ्जल््यातील ग्रामीण पाणी पुरवठ्याच्या रेडलेल्या योजनाांबाबत
(२३)

३०९७ (१५-०१-२०१५).

श्री. अजन
ुा ेोतिर (जालना) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) िालना न्िल््यातील ग्रामीि पािी पुरिठा योिनेअींतगात पाच सहा िषाापूिी मींिूरी दे ण्यात
आलेल्या ग्रामीि र्ागाच्या नळयोिना अपुिा अिस्थेत अथिा सुरु न झालेल्या अशा अिस्थेत
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यामुळे नागिरकाींना पािीपुरियायाचा प्रचींड त्रास सहन करािा लागत आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरिी चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळले, दोषी
अिधका-याींविरोधात काय कारिाई झाली अथिा करण्यात येत आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०४-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) नाही.
िालना न्िल््यात ग्रामीि पािी पुरिठा योिने अींतगात ५-६ िषाापूिी मींिूरी दे ण्यात

आलेल्या सिा योिनेद्िारे पािी परु िठा सरु
ु करण्यात आला आहे. त्यामळ
ु े नागिरकाींना पािी
पुरियायाचा प्रचींड त्रास सहन करािा लागत आहे , हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १३ (18)

(२४)

राज्यातील धगरणी िामगाराांना घरे ममळयायाबाबत

३१५५ (२३-१२-२०१४).

श्री. सुननल मशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मुींबई महानगर प्रदे श विकास प्रािधकरिाने बाींधलेल्या घराींपैकी बह
ृ न्मुींबईतील बींद/आिारी
कापड िगरण्याींमधील िगरिी कामगाराींकरीता घराींची उपलब्धता तपासण्यासाठी, तसेच न्िल्हा

ककीं िा तालक्
ु याच्या दठकािी िममनीची उपलब्धता तपासून िगरिी कामगाराींच्या गह
ृ ननमााि
सोसायटयाींना दे ण्याच्या पयाायाबाबत मशर्ारस करण्यासाठी तत्कालीन सन्मा.महसूल मींत्री
महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यासाठी आली होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सममतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय,
(३) असल्यास, सदर अहिालाचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ,
(४) नसल्यास, सदरहू सममतीचा अहिाल ककीं ती कालािधीत प्राप्त होिे अपे्क्षत आहे ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (१८-०४-२०१५) : (१), (२), (३) ि (४) या सींदर्ाात शासनाच्या सहकार,
पिन ि िस्त्रोद्योग विर्ाग शासन ननिाय ददनाींक १६.४.२०१२ अन्िये मा.मींत्री (महसल
ू )
याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे . िगरिी कामगाराींना अन्य
न्िल््यामध्ये घराींसाठी शासकीय िमीन उपलब्ध करुन दे ता येईल ककीं िा कसे या बाबीकिरता
आतापयत सदर सममतीच्या ८ बैठका घेयात आल्या आहे त. सममतीच्या पुढील बैठका सत्िर
आयोन्ित करुन सममतीचा अहिाल लिकरच शासनास सादर करण्याची तििीि ठे िलेली आहे.
___________
रत्नाधगरी ्जल्हा पपरषदे च्या शाळाांमध्ये ननिृष्ट्ट दजााचा
धान्याचा पुरवठा िरयायात आल्याबाबत

(२५) ३१७५ (२२-१२-२०१४).

श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय शालेय मशिण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नािगरी न्िल्हा पिरषदे च्या काही शाळाींमध्ये ननकृष् दिााचा धान्याचा पुरिठा करण्यात
आल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुषींगाने सींबींिधताींिर कोिती कारिाई
करण्यात आली िा येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१५) : (१) रत्नािगरी तालुकयातील काही शाळाींत ननकृष् दिााच्या
धान्याचा पुरिठा झाला होता.

(२) ि (३) ननकृष् दिााच्या धान्याचा पुरिठा झालेल्या शाळातील खराब माल पुरिठे दाराकउून
बदलन
ू घेण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १३ (19)
राज्यात झालेल्या अविाळी पावसाने आणण कगाळ वातावरणामुळे
नगदी वपिाांची मोठ्या प्रमाणात नुिसान झाल्याबाबत

(२६)

३२८६ (२२-१२-२०१४).

श्री. अममत ववलासराव दे शमे
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

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

राज्यात अमलकडे झालेल्या अिकाळी पािसाने आणि ढगाळ िातािरिामळ
ु े द्राक्ष, डामळींब,

सोयाबीन, मका, काींदा अशा नगदी वपकाींची मोयाया प्रमािात नुकसान झाल्याने शेतकरी
हिालदील झाला आहे. सोयाबीन ि कापूस या पीकाींना बािारात कमी र्ाि ममळत आहे .
अपुऱ्या पािसाने आधीच अडचिीत आलेला शेतकरी या नव्या सींक्ात सापडला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सींक्ात सापडलेल्या शेतकऱ्याींना शासन सरसक् मदत करिार आहे काय,
मदत करिार असले तर तीचे स्िरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याींना मदत करण्याबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (१८-०४-२०१५) : (१) होय.
(२) ि (३) नोव्हें बर ि डडसेंबर, २०१४ या कालािधीत िादळी िारा, अनतिषृ ्ी गारपी् ि
पुरपिरन्स्थती यामुळे नक
ु सानग्रस्त शेतक-याींना राज्य शासनाने ददनाींक ०४/०२/२०१५ रोिी
शासन ननिायान्िये विशेष पकेि मींिरू केलेले असन
ू तयानस
ु ार शेतीवपकाींसाठी रु.१०.०००/-

प्रनत हे क््र, आश्िामसत मसींचनाखालील शेती वपकाींना रु.१५,०००/- प्रनत हे क््र ि र्ळवपकाींसाठी
रु.२५,०००/- प्रनतहे क््र या दराने आिथाक मदत िाहीर करण्यात आलेली आहे . त्याअनुषींगाने

सींबींिधत नुकसानग्रस्त शेतक-याींना आिथाक मदत दे ण्याबाबतची कायािाही तातडीने करण्यात
येत आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मशळ-ेाडी (्ज.ठाणे) येथील रस्त्याच्या दरु
ु स्तीबाबत
(२७) ३३२४ (२२-१२-२०१४).

श्री. सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मशळ-खाडी (न्ि.ठािे) येथील रस्त्याची दरु ािस्था झाल्याने सदर रस्त्यािरुन प्रिास
करिाऱ्या आबालिध्
ृ दाींची मोयाया प्रमािािर गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरिाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून

आले ि तदनुसार सदरहू रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम तातडीने सरु
ु करण्याबाबत शासनाकडून
कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.स. १३ (20)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०३-२०१५) : (१), (२) ि (३) ददिा रे ल्िे स््े शन ते मशळ र्ा्ा हा
रस्ता प्रमख
ु न्िल्हा मागा (प्रन्िमा-६५) दिााचा असून रस्त्याची लाींबी ०/००० ते ४/९१३ इतकी

आहे . सदर लाींबी पैकी कक.मी. ०/००० ते ३/२०० या लाींबीमधील रस्त्याची प्रमख
राज्यमागा
ु
क्रमाींक ४ म्हिून

दिोन्नती झाली असून उिािरत कक.मी. ३/२०० ते ४/९१३ ही लाींबी ठािे

महानगर पामलकेकडे दे खर्ाल दरु
ु स्तीसाठी हस्ताींतरीत केलेली आहे .

कक.मी. ०/००० ते १/५००० या लाींबीत मिबुतीकरि ि डाींबरीकरिाचे काम माचा, २०१४

मध्ये पूिा करण्यात आले असन
कक.मी. १/५०० चे ३/२०० या लाींबीत विशेष दरु
ू
ु स्ती

कायाक्रमाींतगात मिबत
ु ीकरि ि डाींबरीकराेाचे काम प्रगतीत असन
ू ननधी उपलब्धतेनस
ु ार पि
ू ा
करण्याचे ननयोिन आहे .

___________
ठाणे ्जल््यात मशळ पपरसरात सातत्याने होत असलेल्या ेांडीत
(२८)

ववन यत
ु परु वठ्यामळ
ु े नागपरि त्रस्त झाल्याबाबत

३३२५ (१५-०१-२०१५).

श्री. सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊजाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठािे न्िल््यात शीळ पिरसरात सातत्याने होत असलेल्या खींडीत विद्युत पुरियायामुळे
स्थाननक नागिरक त्रस्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकाराची शासनाकडून चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीत काय ननषपन्न झाले आणि शीळ पिरसरातील विद्युत पुरिठा सुरळीत
करण्याकरीता शासनाने कोिती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारि कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (२४-०४-२०१५) : (१) हे अींशतः खरे आहे.
(२) होय.

(३) सदर िादहनीचे िुना् झालेला ि बहुताींश िोड असलेला सींपूिा उपरी तारमागा बदलण्याचे
ि िाढीि क्षमतेचे उपरी तारमागा ्ाकण्याचे अींदािपत्रक मींिुर करण्यात आलेले असून. सदरहू
कामाची ई-ननविदा ठािे इ. विर्ागातर्् काढण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
ठाणे ्जल््यातील मशळ, मुब्रा, िौसा, हदवा, फडिेपाडा, पडले भागातील
(२९)

नागरीि वाकत्या भारननयमनामळ
ु े त्रस्त झाल्याबाबत

३३२६ (१५-०१-२०१५).

श्री. सभ
ु ाष भोईर (िल्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊजाा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठािे न्िल््यातील मशळ, मुब्रा, कौसा, ददिा, र्डकेपाडा, पडले र्ागातील नागरीक
सद्यःन्स्थतीत िाढत्या िीि र्ारननयमनामळ
ु े त्रस्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पिरसरातील िीि र्ार ननयमन रदबा िा कमी करण्याबाबत शासनाने
कोिती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची सिासाधारि कारिे काय आहे त ?

वि.स. १३ (21)
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही.

(२) ताींबत्रक हानी कमी ि विि पुरिठा सुरळीत करण्यासाठी आर.पी.डी.आर.पी (गनतमान

विद्यत
ु विकास ि सध
ु ारिा कायाक्रम) योिनेअींतगात विविध कामे हाती घेण्यात आली आहे त.

तसेच िीि चोरीला आळा घालण्यासाठी, विशेष विच चोरी पकडण्यासाठी मोदहम राबविण्यात
आली आहे . नादरू
ु स्त िीि मी्र अथिा बींद असलेले िीि मी्र बदलण्यासाठी मोयाया
प्रमािात मोदहम राबिून िीि मी्र /आय.आर.(रे डडओ करव्कनेंसी इन्रा रे ड) मी्रने

बदलविण्यात आले आहे त. ठािे-३ विर्ागात महसूल िसुलीसाठी ५ ए.्ी.पी.केंद्रे ६ कायाालयीन
केंद्रे ि ११ महसल
ू िसल
ु ी केंद्रे सरू
ु करण्यात आली आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
नामशि ्जल््यातील माणणिपुज धरणातून नाांदगाांव शहरासाठ
(३०)

स्वतांत्र पाणीपरु वठा योजना तयार िरयायाबाबत

३३३८ (१५-०१-२०१५).

श्री. पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नामशक न्िल््यातील माणिकपुि धरिातून नाींदगाींि शहरासाठी स्ितींत्र पािीपुरिठा योिना
तयार

करण्याची

नामशक

न्िल््यातील

लोकवप्रतननधीींनी

माहे

मे,

२०१२

मध्ये

ि

तद्नींतर शासनाकडे मागिी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागिीबाबत शासनामार्ात कोिती कायािाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) अद्याप कोितीच कायािाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०४-२०१५) : (१) होय.

(२) शासन ननिाय, ददनाींक ५.४.२०१३ अन्िये सन २०१२-१३ च्या ्ीं चाई कालािधीसाठी
(माणिकपि
धरि उद्भि) रु.२४८.४४ लक्ष ककीं मतीची तातडीची पािी परु िठा योिना मींिरू
ु
करण्यात आली आहे . सदरची योिना पूिा करण्यात आली असून योिना आिममतीस
कायाान्न्ित आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील अिृवष ववन यापीठाशी सांल्ननत अशासिीय अनद
ु ाननत व शासिीय
महाववन यालयातील मशिि-मशििेत्तर पदे भरयायाबाबत

(३१)

३३४३ (२२-१२-२०१४).

िळवा) :
(१)

श्री. वैभव वपचड (अिोले), श्री. ्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

सन्माननीय उच्च व तांत्र मशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राज्यातील

अकृवष

विद्यापीठाशी

सींलन्ग्नत

अशासकीय

अनुदाननत

ि

शासकीय

महाविद्यालयातील मशक्षक-मशक्षकेत्तर पदे र्रण्याबाबतचे ननिेदन (पत्र) सहसींचालक, उच्च
मशक्षि पि
ु े विर्ाग, पि
ु े याींनी सिा अशासकीय अनद
ु ाननत कला, िाणिज्य, विज्ञान, विधी ि
मशक्षिशास्त्र महाविद्यालयाींना ददले आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. १३ (22)
(२) असल्यास, उक्त मागिीच्या अनुषींगाने शासनाने पुढे कोिती कायािाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०८-०४-२०१५) : (१) होय.
(२) ि (३) शासन ननिाय क्रमाींक २०१३/४४७/१३/विमश-१, दद.२२.०१.२०१४ ि शासन पुरक पत्र
क्र.सींकीिा-२०१३/८१/१३विमश-१, दद.२९.०१.२०१४ अन्िये अशासकीय अनुदाननत महाविद्यालयाींची

बबींद ू नामािली नुसान मशक्षक मशक्षकेत्तर पदे र्रण्याच्या अनष
ु ींगाने आिश्यक कायािाही
करण्याच्या सच
ू ना सहसींचालक, उच्च मशक्षि, पि
ु े याींच्या कायाालयाच्या ददनाींक १२.०२.२०१४
च्या पत्रान्िये ननगाममत करण्यात आल्या आहे त.

___________
महाराष्ट्र राज्य िोतवालाांना चतथ
ु ा श्रेणीत २५ टक्िे पदोन्नती व पेन्शन लागू िरयायाबाबत

(३२)

३३५९ (२२-१२-२०१४).

श्री. पांिज भज
ु बळ (नाांदगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) चतुथा श्रेिी २५ ्क्के पदोन्नती ि पेन्शनसह इतर प्रलींबबत मागण्याींसाठी महाराषर राज्य

कोतिाल सींघ्नेने ददनाींक १० र्ेब्रुिारी २०१४ रोिी पासून राज्यातील विर्ागीय आयुक्त
कायाालयासमोर बेमद
ु त आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील कोतिालाींच्या न्याय मागण्या मागी लािण्यासाठी शासनामार्ात
कोिती तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (२९-०४-२०१५) : (१) चतुथक्ष
ा ेिी, २५ ्क्के पदोन्नती ि पेन्शनसह इतर
प्रलींबबत मागण्याींसाठी महाराषर राज्य कोतिाल सींघ्नेने दद. १० र्ेब्रुिारी, १४ पासून विर्ागीय
आयुक्त कायाालय, नामशक विर्ाग, नामशक येथे बेमुदत अन्नत्याग सत्याग्रह आींदोलन केले.
इतर विर्ागीयआयक्
ु त कायाालयासमोर अशाप्रकारचे आींदोलन झालेले नाही.

(२) कोतिालाींना चतुथश्र
ा ेिी दिाा ममळिा सींबींधी प्रस्ताि उिचत ननिायासाठी शासनस्तरािर
विचारािधन आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अमहदनगर ्जल््यात दरोडे व चोऱ्याांचे वाकलेले प्रमाण
(३३)

३३९४ (१५-०१-२०१५).

(मुांबादे वी) :

श्री. राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (मशडी), श्री. अममन पटे ल

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर न्िल््यात माहे सप््ें बर, सक््ोबर ि नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा त्यासुमारास
मोयाया प्रमािात दरोडे आणि चो-याींचे प्रमािात िाढ झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दरोडे ि चो-या रोखण्यास पोलीसाींना अपयश येत असल्याने नागिरकाींत तीव्र
िचींतेचे िातािरि पसरले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. १३ (23)
(३) असल्यास, ददिसेंददिस िाढत असलेले दरोडे ि चो-या रोखण्याबाबत शासनाने कोिती
तातडीची कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप कोिती कारिाई करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
अहमदनगर न्िल््यात सन २०१३ मध्ये दरोड्याचे १८ गन्
ु हे दाखल झाले होते त्या

तल
ु नेत सन २०१४ मध्ये ८ गन्
ु हे दाखल झाले आहे त. तसेच सन २०१३ मध्ये चोरीचे ४०८
गुन्हे दाखल झाले होते त्यातल
ु नेत सन २०१४ मध्ये ३४६ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. सबब
दरोडे ि चोरीच्या गुन््यात सन २०१४ मध्ये घ् झालेली आहे.
(२) ि (३) हे खरे नाही.

उक्त नमूद दरोड्यातच्या गुन््यात २२ आरोपीींना अ्क करुन रु.११.४७ लक्ष ककीं मतीचा

माल हस्तगत करण्यात आला आहे . तसेच चोरीच्या गन्
ु ृयात १९१ आरोपीींना अ्क करुन

रु. ३७.६८ लक्ष ककीं मतीचा माल हस्तगत करण्यात आला आहे . तसेच माहे सप््ें बर ते नोव्हें बर
या कालािधीत दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या १० ्ोळ्या पकडण्यात आल्या

आहे त. दरोडे ि

चोरीच्या गुन््याींना प्रनतबींध करण्यासाठी महत्िाच्या दठकािी नाकेबींदी करुन व्यक्ती ि
िाहनाींची तपासिी करण्यात येते. रात्रीची गस्त कडक करण्यात आली आहे. तसेच ददिसाही

महत्िाच्या दठकािी गस्त केली िाते. दरोडा प्रनतबींध पथक स्थापन करुन त्याींच्यामार्ातही
महत्िाच्या रस्त्यािर /महामागाािर रात्री गस्त करण्यात येते.
(४) विलींब झालेला नाही.
___________

नामशि ्जल्हयातील प्राथममि शाळे तील मुलाांच्या पोषण आहाराची पाकिटे
(३४)

पांचवटीतील हदांडोशी रोडवरील िचरािांु डीत आकळून आल्याबाबत

३४०० (२२-१२-२०१४).

श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री. िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), श्री. अस्लम शेे (मालाड प्श्चम) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय मशिण मांत्री पुढील

(१) नामशक न्िल््यातील प्राथममक शाळे तील मल
ु ाींच्या पोषि आहाराची पाकक्े पींचि्ीतील

ददींडोशी रोडिर कचराकींु डीत आढळून आल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा त्यासुमारास
ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरिात चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि त्यानुसार या प्रकरिातील दोषीींिर कोिती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-०४-२०१५) : (१), (२) ि (३) शालेय पोषि आहार योिनेंतगात अन्न
मशििून विद्याथ्याना आहाराचे िा्प करण्यात येते. सदर योिनेंतगात आहाराची पाकक्े
पुरविण्यात येत नाही.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १३ (24)
महाड (ता.्ज.रायगड) येथील वाळण ववभागातील बबरवाडी-वाांरगी रस्त्याची दरु ावस्था
(३५)

३४२८ (२२-१२-२०१४).

श्री. अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाड (ता,न्ि.रायगड) येथील िाळि विर्ागातील बबरिाडी-िाींरगी रस्त्याची दरु ािस्था झाली

असन
ू या र्ागात रस्त्याच मशल्लक रादहला नसन
ू मख्
ु य रस्त्यािरील सम
ु ारे ३० पेक्षा अिधक
गाींिातील ग्रामस्थाींना खाच खळग्याींच रस्त्यािरुन प्रिास करािा लागत असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ रोिी िा त्या सुमारास ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारिास्ति नागिरकाींची होिारी गैरसोय दरू करण्यासाठी शासन त्िरीत
आिश्यक ती कायािाही करण्यात िा करीत आहे काय,

(३) नसल्यास, यामागील विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) ि (३) सदर रस्त्याच्या खराब झालेल्या लाींबीतील डाींबरी पषृ ठर्ागािरील खड्डे ि डाींबराने
र्रुन रस्ता िाहतुकीसाठी सुन्स्थतीत ठे िण्यात आला आहे .

सदर रस्त्याच्या कक.मी. ११/०० ते १७/०० या लाींबीतील मींिूर असलेले काम ननविदा

स्तरािर असन
ू सन २०१५-२०१६ या आथाकक िषाात पि
ू ा करण्याचे ननयोिन आहे .
___________

औरां गाबाद ्जल््यातील पैठण तालुक्यातील जळालेल्या डीपीची दरु
ु स्ती िरणेबाबत
(३६)

३४८६ (१५-०१-२०१५).

श्री. सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पैठि (न्ि. औरीं गाबाद) तालक्
ु यात माहे िानेिारी, २०१४ ते नोव्हें बर, २०१४ अखेर ककती

िीिेच्या डीपी िळाल्या तसेच ककती डीपीची दरु
ु स्ती तातडीने करण्यात आली ि अद्याप ककती
दरु
ु स्तीची प्रकरिे प्रलींबबत आहे त ि सदर प्रकरिे प्रलींबबत राहण्याची कारिे काय आहे त,

(२) तसेच, डडपी दरु
ु स्त करण्यास विलींब होत असल्याने शेतक-याींचे पाण्याअर्ािी नक
ु सान होत
असल्याचे प्रकार ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरिी कोिती उपाययोिना करण्यात आली िा येत आहे ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (२४-०४-२०१५) : (१) पैठि (न्ि.औरीं गाबाद) तालुक्यात माहे िानेिारी,

२०१४ ते नोव्हें बर, २०१४ अखेर ४८० िीिेची रोदहत्रे नादरु
ु स्त झाली होती ि त्यापैकी ४७३
रोदहत्रे

दरु
ु स्त

करुन

बदलविण्यात

आलेली

आहे त.

सदरील

रोदहत्रे िेषठता

यादीप्रमािे

बदलविण्यात येत आहे त. तसेच ददनाींक २३.०२.२०१५ पयत एकुि ०७ दरु
ु स्तीची प्रकरिे
प्रलींबबत आहे त.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १३ (25)
पैठण (्ज.औरां गाबाद) या एैनतहामसि तीथािेत्र शहरातील वीजेचे भारननयमन बांद िरणेबाबत
(३७)

३४९० (१५-०१-२०१५).

श्री. सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद न्िल्हयातील पैठि हे शहर ऐनतहामसक तथा तीथाक्षत्र
े ाचे शहर आहे हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, राज्यातील तीथाक्षत्र
े ाच्या शहरात िीिेचे र्ारननयमन करण्यात येऊ नये असा
शासनाने ननिाय घेतला असन
ू ही पैठि शहरात िीिेचे र्ारननयमन करण्यात येत आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) राज्यातील आळीं दी, दे हू, पींढरपूर ि अन्य तीथाक्षेत्राच्या दठकािी िीिेचे र्ारननयमन
करण्यात येत नसतानाही पैठि येथे र्ारननयमन करण्याची कारिे काय आहे त,

(४) असल्यास, पैठि शहर िीिेच्या र्ारननयमनातन
ू मक्
ु त करण्यासाठी कोित्या उपाययोिना
केल्या आहे त ि याबाबतची सद्य:न्स्थती काय आहे ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) राज्यात सिात्र मा.महाराषर विद्यत
ननयामक आयोगाच्या आदे शानस
ु
ु ार वितरि ि
िाणिज्य हानी प्रमािे िादहनीननहाय र्ारननयमन करण्यात येत.े

(४) पैठि शहरामध्ये पुनरा िचत गतीमान ऊिाा विकास प्रकल्प योिने अींतगात पायार्ूत
सुविधाींची विविध कामे करण्यात आलेली आहे त. तसेच पैठि शहरातील िीि गळती

रोखण्यासाठी अिैधिरत्या िीि िापरिा-या ग्राहकाींिर दीं डात्मक कारिाई करिे. नविन िीि
िोडण्या दे ि,े िीि ग्राहकाींच्या दे यकासींबींधीच्या तक्रारीींचा ननप्ारा करिे. इ. कामे करण्यात
येत आहे त.
पैठि शहरास ३ िादहन्याींद्िारे िीि पुरिठा करण्यात येतो. त्यापैकी १ िादहनी

ब

ग्ात असून सदर िादहनी र्ारननयमनमुक्त आहे. तसेच उिारीत २ िादहन्या ई ग्ात असून
तेथे ६.१५ तास र्ारननयमन करण्यात येत.े

___________
जायिवाडी प्रिल्पाांतगात िामाांसाठ सन २००९ ते २०१४ पयिंत ेचा िरयायात आलेला ननधी

(३८)

३४९४ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िायकिाडी प्रकल्पाींतगात िेळोिेळी सन २००९ ते माहे माचा, २०१४ पयत विविध कामासाठी
झालेला ननधी कोिकोित्या कामाकिरता खचा झाला आहे,
(२) असल्यास, सदरची कामे दे ण्याची पध्दत याींची सविस्तर अचक
मादहती कायाकारी
ू
अमर्यींता, िायकिाडी पा्बींधारे विर्ाग, बा.न. उत्तर, पैठि, न्ि.औरीं गाबाद या कायाालयाकडून
अनेक नागिरकाींनी मागिी करुनही ददली गेली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्याींची कारिे काय आहे त ि ती तातडीने दे ण्याबाबत कोिती उपाययोिना
केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.स. १३ (26)
श्री. धगरीष महाजन (२६-०३-२०१५) : (१) सन २००९ ते माचा २०१४ पयत िायकिाडी
प्रकल्पाींतगात सिा लेखा ननषाातींगत
ा ममळून रु.६६८२ लक्ष इतका ननधी खचा झाला आहे. तो
प्रामख्
ु याने पैठि ि मािलगाि धरि याींची दे खर्ाल दरु
ु स्ती, कालिा ि वितरि प्रिालीची

ननयममत दे खर्ाल दरु
ु स्ती तसेच पैठि येथील सींत ज्ञानेश्िर उद्यानाच्या दे खर्ाल या कामािर
खचा झाला आहे . िषािार तपमशल खालीलप्रमािे आहे .
वषा

प्राप्त ननधी (रु.लि) ेचा (रु.लि)

२००९-१०

१३८५.३४९

१०५७.५३९

२०१०-११

१८३१.६५४

१४३९.१३४

२०११-१२

१४०५.०१

१०४३.४९१

२०१२-१३

१५५३.१६

१३०२.३६

२०१३-१४

२२४७.८६

१८३९.२५

एिूण

८४२३.०३३

६६८१.७७४

(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
औरां गाबाद ्जल््यातील पैठण तालुक्यातील शेतिऱ्याांनी माहे नोव्हें बर, २०१४ अेेर शेतीपांपाना
(३९)

वीजेचे िनेक्शन ममळयायाबाबत िेलेले अजा प्रलांबबत असल्याबाबत

३४९५ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांदीपानराव भम
ु रे (पैठण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाा मांत्री

(१) औरीं गाबाद न्िल््यातील पैठि तालक्
ु यातील ककती शेतकऱ्याींनी माहे नोव्हें बर, २०१४ अखेर
शेतीपींपाना िीिेचे कनेक्शन ममळण्यासाठी अिा केले आहे त,

(२) उक्त अिाापैकी प्रत्यक्षात ककती शेतकऱ्याींना िीिेची कनेक्शन ददली आहे त ि अद्यापही
ककती प्रकरिे प्रलींबबत आहे त,
(३) उिािरत िीिेची कनेक्शन दे ण्याचे प्रलींबबत राहण्याची कारिे काय आहे त ि त्याींना तातडीने
िीि कनेक्शन दे ण्याबाबत कोित्या उपाययोिना केल्या आहे त ि याबाबतची सद्य:न्स्थती
काय आहे ?

वि.स. १३ (27)
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) औरीं गाबाद न्िल््यातील पैठि तालुक्यातील ५९६
शेतक-याींनी माहे नोव्हें बर, २०१४ अखेर शेतीपींपाना िीि िोडिी ममळण्यासाठी अिा केले
आहे त.
(२) उक्त अिाापक
ै ी माहे डडसेंबर, २०१४ पयत ३४७ शेती पींप ग्राहकाींना विि िोडण्या दे ण्यात
आलेल्या असून २४९ िीि िोडण्या प्रलींबीत आहे त.

(३) प्रलींबबत असलेल्या २४९ िीि िोडण्यापैकी १०० िीि िोडण्याींच्या डी.डी.एर्. योिनेमध्ये
मींिूर आहे त ि या िीि िोडण्याींसाठीच्या पायार्ूत सुविधाींचे काम ग्राहकाींनी कराियाचे आहे .
तसेच उिािरत १४९ कृषीपींपाया पायार्त
ू सवु िधाचे काम पायार्त
ू आराखडा योिना - २ अींतगात
करण्यात येिार असून ती कामे प्रगतीपथािर आहे त.

___________

दौंड तालक्
ु यासाठ (्ज.पण
ु े) पायाभत
ू वविास आराेडा टप्पा-१
(४०)

अांतगात महाववतरण िांपनीने मांजरू िेलेल्या िामाांबाबत

३४९९ (१५-०१-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री. राहूल िुल (दौंड) :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील

(१) दौड तालुक्यातील (न्ि.पुिे) महाराषर राज्य विद्युत वितरि कींपनीने पायार्ूत विकास

आराखडा ्प्पा क्र.१ अन्िये मींिरू केलेल्या नविन उपकेंद्र २, नविन उच्रदाब िादहनी २४१
कक्र.मी., नविन लघद
ु ाब िादहनी ४२ कक.मी. ि नविन वितरि रोदहत्रे ९२७ या मींिरू कामाींपैकी
ककती कामे पुिा झाली आहे त,

(२) सदर मींिूर कामाींपैकी अद्यापही पुिा न झालेली कामे कोिती आहे त. ि ही कामे पुिा न
होण्यासाठी कारिे काय आहे त. तसेच अद्यापही पुिा न झालेली कामे पुिा करण्यात येिार
आहे त,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य विद्यत
ु वितरि कींपनीने विकास आराखडा ्प्पा क्र. २ अन्िये

दौड तालुक्यासाठी (न्ि.पुिे) ककती ि कोिती कामे मींिूर केली आहेत ि या ्प्पा क्र.२ मधील
कामाींची सद्य:न्स्थती काय आहे ?

श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) ि (२) पायार्त
ू आराखडा क्र.१ मधील ४६ निीन

वितरि रोदहत्राव्यनतिरक्त सिा कामे पूिा झाली आहे त. सदर प्रलींबबत रोदहत्रे पायार्ूत सुविधा
आराखडा - २ मध्ये समाविष् करून पूिा करण्यात आली आहे त.

(३) दौंड तालुक्यात (न्ि.पुिे) महाराषर राज्य विद्युत वितरि कींपनीने पायार्ूत विकास
आराखडा ्प्पा क्र.२ अन्िये निीन उपकेंद्र ६, निीन उच्चदाब िादहनी २६३ कक.मी. निीन
लघुदाब िादहनी १९० कक.मी. ि निीन वितरि रोदहत्रे ३९९ मींिूर केलेली आहे त.
___________

वि.स. १३ (28)
पेंच पाणी व्यवस्थापन उपववभाग रामटे ि (्ज.नागपूर)
अांतगात पाणी वाटपाच्या िामावरील मजूराांबाबत

(४१)

३५१८ (२३-१२-२०१४).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेंच पािी व्यिस्थापन उपविर्ाग राम्े क (न्ि.नागपरू ) अींतगात सन १९८७ पासन
ू २००१
पयत खरीब ि रब्बी हीं गामात पािी िा्पाच्या कामािर स्थायी करण्यात आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या प्रकरिी काही मिूर न्यायालयात गेले होते, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यापैकी ककती मिूराींना स्थायी करण्यात आले ि मिूराींना अिूनपयत स्थायी
करण्यासींबींधी शासनाची कायािाही सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, आिपयत एकूि मिुराींपैकी स्थायी न करण्यात आलेल्या मिुराींना स्थायी
करण्यास शासनस्तरािर कोिती कायािाही सुरु आहे,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (२६-०३-२०१५) : (१) नाही. तथावप सन १९८७-२००१ पयत हीं गामी कामािर
घेण्यात आलेल्या कामगाराींपैकी २२ कामगाराना न्यायालच्या आदे शानस
ु ार रुपाींतरीत अस्थायी
आस्थापनेिर घेण्यात आले आहे .
(२) होय.
(३) ि (४) २२ कामगाराींना न्यायननिायानुसार रुपाींरती अस्थायी आस्थापनेिर घेण्यात आले

आहे . तसेच ज्या मिुराींनी न्यायालयात दािे दाखल केलेले आहे त. त्याींचेबाबतीत प्रकरि
न्यायप्रविषठ आहे . न्यायननिायानस
ु ार पढ
ु ील कायािाही करण्यात येईल.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

तम
ु सर-मोहाडी तालक्
ु यात िृषी वीज पांप जोडणीसाठ ववशेष अमभयान राबववयायाबाबत
(४२)

३५३१ (१५-०१-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील

(१) तुमसर-मोहाडी (न्िल्हा र्ींडारा) तालुक्यात कृषी विि पींपाच्या िोडिी अर्ािी मसींचनाची
बबक् समस्या ननमााि झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास कृषी िीि पींप िोडिीसाठी विशेष अमर्याना अींतगात ककती कृषी िीि पींप
िोडिीचे उदबाीष्ये दे ण्यात आले ि त्यापैकी ककती प्रमािात उदबाीष्ाींची पुतत
ा ा करण्यात आली,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. र्ेब्रि
ु ारी २०१५ अखरे असिा-या

प्रलींबीत कृषीपींपाची सींख्या तम
ु सर उपविर्ागात ९३ ि मोहाडी उपविर्ागात २१२ असन
ु या
कृषी पींपाना डडसेंबर २०१५ अखेर विद्युत पुरिठा करण्याचे ननयोिन आहे .
(२)

अिधकािधक

प्रलींबबत

कृषी

पींपाना

लिकरात

लिकर

विद्युतपुरिठा

करण्याबाबत

वि.स. १३ (29)
महावितरिचे धोरि आहे . सन २०१४-१५ मध्ये तुमसर उपविर्ाग ९८ ि मोहाडी उपविर्ाग

३३६ कृषीपींपाना विद्युत पुरिठा करण्याचे उददबाष्े होते. िष् २०१४-१५ (र्ेब्रुिारी २०१५ पयात)
तम
ु सर उपविर्ागात १६१ कृषीपींपाना ि मोहाडी उपविर्ागात २५१ कृषी पींपाना विद्यत
ु परु िठा
करण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

(४३)

भांडारा ्जल््यातील बावनथडी धरण प्रिल्पातील पाणीपुरवठा योजनाांच्या िामाांबाबत
३५३२ (१५-०१-२०१५).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा व

(१) र्ींडारा न्िल््यातील बािनथडी धरि प्रकल्पातील पािीपुरिठा योिनाींच्या कामाींबाबत

महाराषर िीिन प्रािधकरि विर्ागामार्ात गोबरिाही येथे कायाान्न्ित करण्यात आलेली ग्रामीि
पािीपरु िठा योिना १५ िषाापासन
ू प्रलींबबत असल्याने नागरीकाींमध्ये असींतोष पसरला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार िलकींु र् ि िलिाहीन्याींची कामे पूिा करुन पािीपुरिठा करण्याबाबत
सींबींिधत विर्ाग ि कींत्रा्दाराने दल
ा केले आहे, हे ही खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) असल्यास, या कामािरील मिरू ाींना मिरु ी अदा न करण्याचे कारिे काय आहे त,
(४) या प्रकरिी शासनाने कोिती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०७-०३-२०१५) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) योिनेचा स्त्रोत बािनथडी प्रकल्प असल्याने ि प्रकल्प २०१२ मध्ये पूिा झाल्याने योिना
उमशरा कायाान्न्ित करण्यात आली आहे .

___________
एिलारी ता. मोहाडी ्ज. भांडारा येथील सनप्लॅ ग ्स्टल िांपनीत
(४४)

८० टक्िे स्थाननिाांना नोि-या ममळणेबाबत

३५४० (२३-१२-२०१४).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय उन योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) एकलारी, (ता. मोहाडी, न्ि. र्ींडारा) येथील सनप्लँ ग स््ील कींपनीत ८० ्क्के स्थानीकाींना
बेरोिगाराींना रोिगार ममळत नसल्याची प्रकरिी र्ारतीय िनता पक्षाचे ि पींचायत सममती
सदस्य रवि येळिे याींनी तक्रार केली, हे खरे आहे का,
(२) असल्यास, ८० ्क्के स्थाननकाींना रोिगार दे ण्यासींबींधी विर्ागाने ककती स्थाननकाींना
रोिगार ददले ि कोिती कायािाही केली,
(३) उक्त प्रकरिी स्थानीकाींनी ८० ्क्के रोिगार दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायािाही केली

वि.स. १३ (30)
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ?
श्री. सुभाष दे साई (२५-०२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) एकलारी, ता.मोहाडी, न्ि.र्ींडारा येथील सनप्ल ग न्स््ल कींपनीत पयािेक्षकीय श्रेिीमध्ये
एकूि ६४९ रोिगार उपलब्ध असन
ू , त्यामध्ये स्थाननक लोकाींचे प्रमाि ५०० इतके आहे . त्याची
्क्केिारी ७७.०४ ्क्के आहे . तसेच इतर श्रेिीत एकूि ५९० रोिगार उपलब्ध असून, त्यामध्ये
स्थाननक लोकाींचे प्रमाि ५११ इतके आहे . त्याची ्क्केिारी ८६.६१ ्क्के आहे .

सदर कींपनीने ८० ्क्के स्थाननक लोकाींचे प्रमाि शासन ननिाय ददनाींक १७.११.२००८
नुसार राखले आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
साांगली ्जल््यामध्ये टें भ,ू तािारी व म्है साळ या िालव्यावर
(४५)

सौरप्रिल्पान वारे वीज ननममाती िरणेबाबत

३५७४ (२३-१२-२०१४).

श्री. अननल बाबर (ेानापूर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साींगली न्िल््यामध्ये ्ें र्,ू ताकारी ि म्है साळ या कालव्यािर सौरप्रकल्पाद्िारे िीि
ननममाती करिेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.अिधक्षक अमर्यींता साींगली पा्बींधारे मींडळ,
साींगली याींचक
े डे मागिी गेल्या ६ मदहन्याच्या कालािधीत अनेक िेळा केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) साींगली न्िल््यामध्ये कालव्यािर सौरप्रकल्पाद्िारे िीि ननममाती होऊ शकते असा सि्
अपारीं पिरक ऊिाा विर्ागाच्या मेडा या सींस्थेमार्ात केला आहे काय,
(३) असल्यास, याप्रकरिी कोिती कायािाही केली आहे िा येत आहे ,
(४) अद्यापही यासींदर्ाात कोितीच कायािाही केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहे त ि
याबाबतची सद्य:न्स्थती काय आहे ?
श्री. धगरीष महाजन (१९-०३-२०१५) : (१) नाही.
मा.आ.श्री. अननल बाबर याींनी त्याींचे ददनाींक १५.११.२०१४ चे पत्रान्िये ्ें र्ू योिनेसाठी

अशा स्िरुपाची एकदाच मागिी केलेली आहे .
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. १३ (31)

मुांबई ववन यावपठातील पपरिाांचे फेरतपासणी व पुनमल्
ुा याांिनाचे
(४६)

ननिाल अन याप ववन यार्थयािंच्या हाती न आल्याबाबत

३५८४ (२२-१२-२०१४).

श्री. योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

मशिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मुींबई विद्यापीठातील कला, विज्ञान, िाणिज्य, पदिी आणि पदव्युत्तर शाखाींच्या आधीच्या
पिरक्षाींचे र्ेरतपासिी ि पुनमल्
ुा याींकनाचे ननकाल अद्याप विद्याथ्याचा हाती दे ण्यात आले
नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेळेत ननकाल हाती न आल्याने विद्याथ्याच्या पुढील मशक्षिाचे ननयोिन
करिे अडचिीचे झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त पिरक्षाींचे र्ेरतपासिी ि पुनम
ा ुल्याींकनाचे ननकाल अद्यापी विद्याथ्याना

न दे ण्याची कारिे काय आहे त तसेच याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानुसार
सींबींिधत विद्याथ्याना त्िरीत त्याींचे सदरील ननकाल दे ण्याबाबत शासनाने कोिती कायािाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१३-०३-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
(२), (३) ि (४) विद्यापीठामार्ात ९५ ्क्के विद्याथीचे र्ेरतपासिी ि पन
ा ल्
ु म
ु याींकनाचे ननकाल
कालमयाादेत लािण्यात आलेले आहे त. उिािरत काही विद्याथ्याचे ननकाल सदर पन
ा ुल्याींकन
ु म

अिा विलींबाने प्राप्त झाल्याने, पुनम
ा ुल्याींकन अिाात चुकीची मादहती र्रली गेल्याने, तसेच

विशेष बाब म्हिून पुनम
ा ुल्याींकन अिा न्स्िकारण्यात आल्यास सदर पुनम
ा ुल्याींकनाचे ननकाल

िाहीर होण्यास विलींब झाला आहे . तथावप, सदर विद्याथ्यानी तात्पुरते प्रिेश घेतले होते ि
ननकाली िाहीर झाल्यानींतर त्याींचे प्रिेश महाविद्यालयात ननन्श्चत झाले आहे त.
___________
(४७)

लोहगाव (ता.बबलोली, ्ज.नाांदेड) येथे नववन ३३kv ववन यूत उपिेंद्र मांजूर िरणे बाबत
३६२० (१५-०१-२०१५).

श्री. सभ
ु ाष साबने (दे गलरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ु ील

(१) लोहगाि (ता.बबलोली, न्ि.नाींदेड) येथे नविन ३३kv विद्यत
ू उपकेंद्रास शासनाने मींिरू ी
ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कामाची सद्य न्स्थती काय आहे .
(३) मींिूरी ददली नसल्यास त्याची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. १३ (32)

(४८)

िांु डलवाडी( ता.बबलोली ्ज.नाांदेड) येथे ग्रामीण रुनणालय मांजूर िरणे बाबत

३६२४ (२३-१२-२०१४).

श्री. सुभाष साबने (दे गलूर) :

सन्माननीय सावाजननि

आरोनय आणण िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कींु डलिाडी

(ता.बबलोली,

न्ि.नाींदेड)

शहरासाठी

ि

पिरसरातील

गािासाठी

रुग्िाींच्या

उपचारासाठी कींु डलिाडी येथे कायारत असलेले प्राथममक आरोग्य केंद्र अपरू े पडत असल्यामळ
ु े
तेथे ग्रामीि रुग्िालय मींिूर करण्याचा ननिाय शासनाने घेतलेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मींिूरी बाबतची कोिती कायािाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) :(१) ि (२) हे खरे नाही
तथावप, आरोग्य सेिा सींचालनालयाने या दठकािी ग्रामीि रुग्िालय स्थापनेबाबत ननकषानस
ु ार
तपासून अहिाल सादर करण्यास दद. २७.०१.२०१५ च्या पत्रान्िये उपसींचालक, आरोग्य सेिा
मींडळ, लातूर याींना सच
ू ना ददल्या आहे त
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
राज्याच्या ग्रामीण व अनतदग
ा भागातील ववन यार्थयािंना अन ययावत क्रीडा मशिण दे यायासाठ
ु म
(४९)

क्रीडा मागादशािाांची िायम तत्वावर नेमणि
ू िरयायाबाबत

३६४२ (२२-१२-२०१४).

श्री. बच्चू िडू (अचलपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय कक्रडा मांत्री पुढील

(१) राज्याच्या ग्रामीि ि अनतदग
ा
र्ागातील विद्याथ्याना अद्ययाित क्रीडा मशक्षि
ु म
दे ण्यासाठी ५० क्रीडा मागादशाकाींची मानधन तत्िािर नेमिूक करण्यात आली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर मागादशाकाींना कायमस्िरुपी ननयक्
ु ती दे ण्यात यािी अशी मागिी स्थाननक
लोकप्रनतननधीींनी तत्कालीन मा. क्रीडा ि युिक कल्याि मींत्री याींचक
े डे ददनाींक २५ िुल,ै २०१४
रोिी िा त्यासम
ु ारास केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदर्ाात शासनाने कोिता ननिाय घेतला िा घेण्यात येिार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (३१-०३-२०१५) : (१) पदकवििेत खेळाडू घडविण्याच्या दृष्ीने योिना
राबविण्यात क्रीडा ि युिकसेिा, सींचालनालयाच्या आस्थापनेिर क्रीडा मागादशाकाींची १५३ पदे

मानधन तत्िािर ननमााि करण्याचा ननिाय शासनाने घेतला असन
ू त्यानुसार सद्यःन्स्थतीत
६२ क्रीडा मागादशानाची मानधन तत्िािर ननयक्
ु ती करण्यात आली आहे , हे खरे आहे .

(२) मानधन तत्िािरील क्रीडा मागादशाकाींना कायमस्िरुपी ननयुक्ती दे ण्याची मागिी स्थाननक
लोकवप्रतननधीींनी त्याींच्या ददनाींक ७.७.२०१४ च्या पत्रान्िये तत्कालीन मा.मींत्री, कक्रडा ि युिक
कल्याि याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) मानधन तत्िािरील क्रीडा मागादशाकाींची पदे पुित
ा ः करार पध्दतीने र्रण्याचा ननिाय

वि.स. १३ (33)
शासनाने घेतलेला असल्यामळ
ु े या मागादशाकाींना कायमस्िरुपी ननयक्
ु ती दे ण्याची मागिी मान्य

करता येिार नाही. तथवप मानधनािरील क्रीडा मागादशाकाींना शासनाकडून िेळोिेळी मुदतिाढ
ददली िात आहे.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
(५०)

औरां गाबाद ्जल््यातील इांहटग्रेटेड डेअरी फामा योजना बांद पडल्याबाबत

५२६४ (०४-०४-२०१५).

श्री. अममत ववलासराव दे शमे
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

दनु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद न्िल््यातील इींद्ग्रे्ेड डेअरी र्ामा योिनेसाठी ननिड झालेल्या खल
ु ताबाद

तालुक्यातील गोळे गाि आणि र्ुलींब्री तालुक्यातील पाथरी गािाींची ननिड झाली असता प्रत्ये की
४७ लक्ष १३ हिार खचा करण्यात आला असताना त्या योिना बींद पडल्या आहे त हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास याप्रकरिी, शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, चौकशीच्या ननषकषाानुसार शासनाने कोिती
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. एिनाथराव ेडसे (०६-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. दोन्ही प्रकल्प सरु
ु आहे त.
(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,

महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मद्र
ु िालय, मींब
ु ई.

