अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चोवीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील माध्यममि शाळाांशी सांबांधधत सववसमावेशि िायदा
िरण्याचा शासनाने घेतलेला ननणवय
(१)

८१३९ (०९-०४-२०१५).

श्री. समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल),

श्री. गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्री. राजेंद्र पाटणी (िारां जा), श्री. बाबुराव पाचणे
(मशरुर) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील माध्यममक शाळाींशी सींबींधित मशक्षकाींची पात्रता, शाळाींची मान्यता, प्रशासक
ननयुक्त, शाळाींचे मुलयाींकन आदीविषयी असलेले िेगिेगळे कायदे मोडीत काढून सिवसमािेशक
कायदा करण्याचा ननर्वय शासनाने माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर कायद्याच्या अींमलबजािर्ीबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) :

(१) ि (२) बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या मशक्षर्ाचा

अधिकार अधिननयम, २००९ या अधिननयमाच्या अींमलबजािर्ीमळ
ु े कालबाय य लालेले कायदे

अधिक्रमीत लाले आहे त. सुिारर्ा करर्े आिश्यक असलेलया अधिननयमात बदल करण्याची
कायविाही शासनाच्या विचाराधिन आहे .
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________

वि.स. २४ (2)
उरण (श्ज.रायगड) तालुक्यातील दांहदरा गाांधी रामामीण रुणालय अपरु े पडत असयायाबाबत
(२)

८१५५ (०७-०४-२०१५). श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री. राज पुरोहहत (िुलाबा),

श्री. समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री. किसन िथोरे (मरु बाड), श्री. बाबरु ाव पाचणे (मशरुर) :

सन्माननीय साववजननि आरोय आणण िुटुांब ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) दरर् (जज.रायगड) तालुक्यातील िाढती लोकसींया आ र् िाढत्या अपघाती घ्नाींमळ
ु े
इींददरा गाींिी ग्रामीर् रुग्र्ालय अपरु े पडत चालले असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा
दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, दक्त दककार्ी शासनाने १७ जानेिारी २०१३ रोजी १०० खा्ाींच्या मल्ी
स्पेशामलस्् रुग्र्ालयाला प्रस्तािाला मींजूरही ददली असून तशा प्रकारचा जीआर शासनाने
प्रमसध्दही केला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, जागे अभािी दक्त मल्ी स्पेशामलस्् ूगग्र्ालय दभारण्यास अनेक अडचर्ी
ननमावर् होत आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असलयास, दक्त दककार्ी ूगग्र्ालय होण्यासाकश शासन कोर्ती आिश्यक ती कायविाही
करर्ार आहे िा करीत आहे ,
(५) नसलयास, यामागील विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
डॉ. दीपि सावांत (१५-०६-२०१५) : (१) ि (२) अींशतः खरे आहे . सन २००१ च्या लोकसींयेिर
आिारीत ि लोकप्रनतननिीींच्या मागण्या विचारात घे न ददनाींक १७ जानेिारी, २०१३ च्या
शासनननर्वयान्िये दरर् येीील ३० खा्ाींचे ग्रामीर् रुग्र्ालयाचे १०० खा्ाींच्या दपजजलहा
रुग्र्ालय रेणेर्ीििवन करण्यास मान्यता ददली आहे .
(३) ि (४) हे खरे नाही. दपजजलहा रुग्र्ालयाच्या ननयोजजत जागेकरीता मसडकोला अदा
कराियाच्या रक्कमेकरीता अनुदान दपल्ि करुन दे ण्याबाबतचा प्रस्ताि मान्यतेकरीता सादर
करण्याची योग्यती कायविाही करण्यात आलेली आहे.
(५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________

वि.स. २४ (3)
माथेरान (ता.िजवत, श्ज.रायगड) येथील दिो झोनमधून सांरक्षक्षत वन असलेयाया
नेरळ लव्हाळवाडीतील जांगलात ववना परवाना झाडे तोडण्यात आयायाबाबत

(३)

८१५७ (०७-०४-२०१५). श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री. राज परु ोहहत (िुलाबा),

श्री. समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. बाबुराव पाचणे (मशरुर) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) माीेरान (ता.कजवत, जज.रायगड) येीील इको लोनमिून सींरक्षक्षत िन असलेलया नेरळ

लव्हाळिाडीतील जींगलात विना परिाना लाडे तोडण्यात आली असन
ू त्यात मोकया सींयेने
मौलयिान जातीची लाडे तोडली असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या सींरक्षक्षत िनाच्या दे खभामलची जबाबदारी असर्ा-या िनरक्षक याींनी याबाबत
गन्
ु य याची नसंद सींबींधित पोमलस स््े शनमध्ये केली आहे काय,

(३) असलयास, सींबींधित दोषावपींतािर कोर्त्या स्िरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाने कोर्त्या
स्िरुपाची कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, यामागील विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीवार (०९-०६-२०१५) : (१) माीेरान येीील (इको सेजन्स्ीव्ह लोन) पयाविरर्
सींिदे नशील क्षेत्राींतगवत लव्हाळिाडीतील सींरक्षक्षत िनामध्ये मोठ्या सींयेने लाडे तोडण्यात

आलयाचे ननदशवनास आलेले नाही. तीावप, लव्हाळािाडीमिील खाजगी मा.स.नीं. १२८/३ मध्ये
आददिासी खातेदार रेणी.अनींता दहींदोळा याींनी १७ खैर िक्ष
ृ ाींची विनापरिाना तोड केलयाचे ददनाींक
२१.१२.२०१४ रोजी ननदशवनास आले आहे .

(२), (३) ि (४) सदरची लालेली िक्ष
ृ तोड ही सींरक्षक्षत तसेच शासकीय िनातील नसलयाने
सींबींधिताींविरुध्द गन्
ु य याची नसंद करण्यात आली नाही. तीावप, रेणी.अनींत दहींदोळा याींनी

विनापरिाना १७ खैर िक्ष
ृ ाींची तोड केलयाने िक्ष
ृ अधिकारी, माीेरान याींनी सदरचा माल जप्त
कूगन रु.२,५५०/- इतका दीं ड िसल
ू केला आहे.

__________

राज्यातील उच मशक्षण प्रणाली सांदभावत िेळिर सममतीने िेलेयाया मशाारशीसांदभावत
(४)

८१६५ (०८-०४-२०१५). श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री. राज पुरोहहत (िुलाबा),

श्री. समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. बाबुराव पाचणे (मशरुर),

श्री. शरददादा सोनवणे (जन्
ु नर), श्री. नसीम खान (चाांहदवली), श्री. अस्लम शेख (मालाड
पश्श्चम),

श्री. अममन

पटे ल

(मुांबादे वी), श्री.

डी.एस.अहहरे

(साक्री),

श्री.

सांतोष टाराे

(िळमनुरी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा),
श्री. अब्दल
ु सत्तार (मसयालोड) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उच व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील दच्च मशक्षर् प्रर्ाली धचींताजनक असलयाची बाब केळकर सममतीने अहिालात
नमूद केली असून या अहिालात अनेक मशफारशी करण्यात आलयाचे माहे जानेिारी, २०१५
मध्ये िा त्या सुमारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. २४ (4)
(२) असलयास, दक्त अहिालात सुचविण्यात आलेलया सि
ु ारर्ा करण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायविाही केली िा करीत आहे ,

(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) : (१) नाही. केळकर सममतीच्या अहिालात अनेक मशफारशी
करण्यात आलया आहे त.
(२) ि (३) ननयोजन विभागाच्या दद. १७ जानेिारी, २०१५ च्या शासन ननर्वयान्िये, केळकर
सममतीने सादर केलेलया अहिालातील मशफारशी ि त्यानष
ु ींगाने प्रशासकीय विभागाचे अमभप्राय
विचारात घे न, अहिालातील मशफारशी स्िीकारण्यासींदभावत अहिाल सादर करण्यासाकश
मा.मींत्री

(वित्त ि ननयोजन, िने) याींच्या अध्यक्षतेखाली दप सममती गदकत करण्यात आली

आहे .
___________
अिोला महानगरपामलिेची आधथवि पररश्स्थती लक्षात
घेता सुवणवजयांती नगरोत्थान योजनेबाबत
(५)

८१९४ (०७-०४-२०१५).

श्री. गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्री. समीर िुणावार

(हहांगणघाट), श्री. बाबरु ाव पाचणे (मशरुर) :
करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) अकोला महानगरपामलकेची आधीवक पररजस्ीती लक्षात घेता सुिर्वजयींती नगरोत्ीान
योजनेिरील ५० ्क्के महानगरपामलकेचा दहस्सा ्ाकण्याची अ् रद क कूगन नागररकाींना ददलासा

दे ण्याबाबत स्ीाननक लोकप्रनतननिी (अकोला) याींनी मा.अीवमींर्यायाींकडे जाने िारी, २०१५ मध्ये
मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, दक्त मागर्ीनुसार शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१), (२) ि (३) शासनाने ददनाींक २१ ऑगस््, २०१४
च्या शासन ननर्वयानुसार ननर्वयानुसार महाराषस सुिर्व जयींती नगरोत्ीान महाअमभयानाच्या

वित्तीय आकृतीबींिामध्ये सि
ु ारर्ा केलेली आहे . सि
ु ारीत वित्तीय आकृतीबींिानस
ु ार ‘ड’ िगव
महानगरपामलकाींसाकश शासनाकडून ७० ्क्के अनुदान अनुज्ञय
े असर्ार असन
ू दिवररत ३० ्क्के
ननिी सींबींधित ‘ड’ िगव महानगरपामलकेने दभा करर्े आिश्यकत आहे .
___________

वि.स. २४ (5)
अिोला येथील खुले नाट्यगह
ृ ालगतची जागा तत्िालीन नगरपामलिा
प्रशासनाने १९८० मध्ये भाडेतत्वावर दि
ु ाने उभारण्यात आयायाबाबत

(६)

८१९५ (०७-०४-२०१५).

(मशरुर) :

श्री. गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्री. बाबुराव पाचणे

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

(१) अकोला येीील खुले नाट्यगह
ृ ालगतची जागा तत्कालीन नगरपामलका प्रशासनाने १९८०
मध्ये

भाडेतत्िािर

दक
ु ाने

दभारण्यासाकश

ददली

होती

ि

या

महानगरपामलकेला दत्पन्न ममळत होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असलयास,

नाट्यगह
ृ ालगतच्या

जागेिरील

१२

दक
ु ानाींपासन
ू

अकोला

दपायुक्त,

अकोला

दक
ु ानासींदभावत

महानगरपामलका याींनी कायविाही केलयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ च्या शेि्च्या आकिड्यात
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असलयास, दक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीचे ननषकषव काय, त्यानुसार सदरहू कारिाई रोखण्याबाबत शासनाने
कोर्ता ननर्वय घेतला आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) ददिार्ी न्यायालय, अकोला येीे सदर प्रकरर् न्याप्रविष् आहे.
(४) ि (५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
अिोला शहरात पाणीपुरवठा िेयाया जाणा-या पाण्याया टािीया
पररसरात मोठया प्रमाणात अस्वछता असयायाबाबत

(७)

८१९९ (०६-०४-२०१५).

(मशरुर) :

श्री. गोवधवन शमाव (अिोला पश्श्चम), श्री. बाबरु ाव पाचणे

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शहरातील दच्चभ्रू पररसरात पार्ीपरु िका केलया जार्ा-या पाण्याच्या ्ाकीच्या
पररसरात मोकया प्रमार्ात अस्िच्छता असलयाने नागररकाींचे आरोग्य िोक्यात आले असलयाचे
जानेिारी, २०१५ मध्ये ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, नेहूग पाकवसमोर महानगरपामलकेची मोकश पाण्याची ्ाकी असून तेीे जिळपास
५० हजार नागररकाींना पार्ीपरु िका केला जातो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, या भागातील ३३ पाईपलाईनमध्ये गळती असून, ६ व्हॉलि ननकामी आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असलयास, दक्त प्रकरर्ी दल
व करर्ा-या अधिका-याींिर कारिाई करण्यात आली आहे
ु क्ष
काय,
(५)

नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २४ (6)

श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
(५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
राजीव गाांधी जीवनदायी योजनेतून गरीब िुटुांबाांना मोात
शस्त्रकक्रयेसारखे उपचार ममळत नसयायाबाबत

(८) ८२५८ (०७-०४-२०१५). श्रीमती माधुरी ममसाळ (पववती), श्री. जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी),

श्री. योगेश हटळे िर (हडपसर), श्री. मभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री. प्रिाश आबबटिर
(राधानगरी), श्री. राजेश क्षीरसागर (िोयाहापरू उत्तर), श्री. किसन िथोरे (मरु बाड), श्री. सांदीप
नाईि (ऐरोली), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री. प्रतापराव धचखलीिर (लोहा),

श्री. दत्तात्रय भरणे (दांदापूर), श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीर),
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. सांतोष टाराे (िळमनुरी) :

सन्माननीय

साववजननि आरोय आणण िुटुांब ियायाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील गरीबातील गरीब रुग्र्ाींना आरोग्याची सुवििा दे ण्याकररता शासनाने केशरी ि
वपिळ्या रे शनकाडव िारकाींना दपचार ि शस्त्रक्रक्रया करर्ेकररता राजीि गाींिी जीिनदायी
आरोग्य योजना सुरु केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, कोलहापूर जजलय यातील २३ रुग्र्ालयाचा सदर योजनेचा समािेश असून सदर

रुग्र्ालयानी आजपयंत १२८०० रुग्र्ािर दपचार केले असन
ू या दपचाराकररता जजलय याला ३३
को्ी रुपये दपल्ि लाले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, यापैकी २२ को्ी रुपयाींची रुग्र्ालयाची बबले शासनाकडून दे ण्यात आली असून
अद्याप काही रुग्र्ालयाींची जिळ जिळ १० को्ी रुपयाची बबले प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(४) असलयास, सदर रुग्र्ालयाकडून राजीि गाींिी योजनेकडील दपचार केलेलया बबलाींची

प्रलींबबत बाकी तात्काळ दे र्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही केली क्रकींिा करण्यात येर्ार
आहे ?
डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) : (१) होय, राज्यातील वपिळ्या अींत्योदय अन्न योजना,
अन्नपूर्ाव ि केशरी मशिापबत्रकािारक (रु.एक लक्ष िावषवक दत्पन्न असलेले) कु्ुींबे राजीि गाींिी
जीिनदायी आरोग्य योजनेचे लाभाीी आहे त.

(२) कोलहापूर जजलय यातील आजपयंत १ शासकीय ि २९ खाजगी अशा एकूर् ३० रुग्र्ालयाींचा
समािेश योजनेमध्ये करण्यात आला आहे. आतापयंत योजनेंतगवत १८०९६ एिढ्या रुग्र्ाींिर
शस्त्रक्रक्रया / दपचार करण्यात आले असून त्याची रक्कम रु.५१.७६ को्ी इतकी आहे.
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(३) नाही, अींगीकृत रुग्र्ालयाींनी विमा कींपनीकडे रु.४६.८६ को्ीचे दािे सादर केले असून
त्यापैकी कींपनीने रु.३७.८१ को्ीचे दािे अदा केले आहे त.

(४) सदर योजनेतींगत
व दािे शासनाकडून अदा करण्यात येत नाहीत तर विमा कींपनी ि
रुग्र्ालये याींच्यामध्ये लालेलया करारनाम्यातील तरतद
ू ीनस
ु ार विमा कींपनीकडून रुग्र्ालयाींना
दािे

अदा

केले

जातात.

त्यानस
ु ार रुग्र्ालयाींनी दाव्याींसोबत आिश्यक

असलेलया सिव

कागदपत्राींची ऑनलाईन पूतत
व ा केलयानींतर १५ कायावलयीन ददिसात दािे विमा कींपनीने अदा
करर्े बींिनकारक करण्यात आले आहे .

___________
मुांबई, ववक्रोळी टागोरनगर या म्हाडा वसाहतीमधील पांप हाऊस ४० वषावपूवीचे असून
श्जणव झालेले असयायाने रहहवाशाांना पाणी पुरवठा सुरळीत िरण्याबाबत

(९) ८३५१ (०७-०४-२०१५). श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण मांत्री पुढील

(१) मुींबई, विक्रोळी ्ागोरनगर या म्हाडा िसाहतीमिील पींप हा स ४० िषावपूिीचे असून जीर्व
लालेले असलयाने रदहिाशाींना पार्ी पुरिका सुरळीत होत नाही म्हर्ून िाढती लोकसींया
विचारात घेिून निीन पींप हा स बसविण्याची मागर्ी स्ीाननक लोकप्रनतननिीने केली
असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असलयास, निीन पींप हा स बसविण्याबाबत शासनाने काय कायविाही केली िा करण्यात
येत आहे ,
(३)

नसलयास, त्यामागील विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. प्रिाश मेहता (०८-०६-२०१५) : (१), (२) ि (३) मुींबई मींडळाच्या ्ागोरनगर विक्रोळी

येीील िसाहतीमिील पार्ीपुरिका तसेच मलःननस्सारर् पींप ३० ते ४० िषांपूिीचे आहे त.
सदरहू िसाहतीमिील पार्ीपुरिका सुरळीत होण्याबाबत स्ीाननक वििानसभा सदस्य रेणी.सुननल
रा त याींचेबरोबर ददनाींक १६.१.२०१५ रोजी बैकक लाली. सदरहू बैककीमध्ये आमदाराींनी

िसाहतीमिील जुने पींप बदली करुन दे ण्याबाबतची मागर्ी केली होती. त्या अनुषींगाने

म्हाडामाफवत सदरहू िसाहतीमिील पींपाींची पाहर्ी केली असता जुने पींप ्प्प्या्प्प्याने काढून
त्या जागी निीन पींप बसविण्याची कायविाही सुरु आहे . तीावप, सदरहू पींप बसविण्याची
कायविाही ननिीच्या दपल्ितेनुसार ि आिश्यकतेनुसार करण्यात येत आहे .
___________
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राज्यात सवव हठिाणी मराठी भाषेचा अांतभावव िरण्याबाबत
(१०)

८३८० (०८-०४-२०१५). श्री. अतुल भातखळिर (िाांहदवली पव
ू )व :

सन्माननीय मराठी

भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाने राज्यात मराकश शाळाींना जास्तीत जास्त मान्यता दे ण्यात यािी, मराकश
शाळे तील मशक्षकाींना ि मशक्षकेत्तर सेिकाींना शाळाींबाहे र कामे दे ण्यात ये

नयेत ि जास्तीत

जास्त सींयेने मराकश शाळाींना अनुदान द्यािे, राज्यात मराकश विद्यापीक स्ीापन करण्यात
यािी, िैद्यकीय, अमभयाींबत्रकी, कृषी, वििी, औषि ननमावर् शास्त्र, व्यिस्ीापन शास्त्र, जजलहा

न्यायालय स्तरापयंतचे सिव न्यायालयीन कामकाज, बॉम्बे हायको्ावचे नामाींतर महाराषस ि
गोिा दच्च न्यायालय असे करण्यात यािे तसेच सिव शासकीय ननमशासकीय कायावलये,
महामींडळे , राज्यातील बाका ि वित्त सींस्ीा, सहकारी सींस्ीा, ्ोल नाके, दक
ु ाने, बाींिकाम
व्यािसानयक

सींस्ीा, इतर सींस्ीा तसेच हॉ्े ल याींचा व्यिसाय मराकशत केला जािा, सरकारी

खाजगी नोक-याींमध्ये मराकश भावषकाींना प्रािान्य दे ण्यात यािे, राज्यातील िाहनाींच्या नींबर
प्ले्

या

मराकशतच

असाव्यात,

भ्रमर्ध्िनीिर

मराकशच

प्रािान्य

ममळािे,

राज्यातील

धचत्रप्ामध्ये मराकश कलािींत ि तींत्रज्ञानाचे प्रमार् क्रकमान ३० ्क्के तरी असािेच असा मराकश
भाषा िोरर्ात मशफारशी करण्याचा ननर्वय शासनाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर मशफारशीींच्या अींमलबजािर्ीबाबतची कायविाही सुूग लाली आहे काय,

(३) असलयास, आतापयंत क्रकती विभागातून प्रत्यक्षात सुूगिात लाली आहे िा सद्यःजस्ीती
काय आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) : (१) नाही.
मात्र मा.नागनाी कोत्तापलले याींच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सललागार सममतीने तयार
केलेलया महाराषस राज्याचे पुढील २५ िषावसाकशचे मराकश भाषाविषयक िोरर्-२०१४ च्या
मसुद्यामध्ये या प्रश्नामध्ये दपजस्ीत केलेलया मशफारशीींचा अींतभावि आहे . तीावप, िोरर्ाचा
मसद
ु ा अींनतम करण्याची कायविाही सममतीच्या विचारािीन आहे .
(२) ि (३) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
भातसा धरणाचा (ता.शहापूर, श्ज.ठाणे) उजवा िालवा
अनेि हठिाणी नादरु
ु स्त झाला असयायाबाबत

(११)

८४४३ (०७-०४-२०१५).

श्री. पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री. रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)व :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कार्े जजलय यातील शहापूर तालुक्यात भातसा िरर्ाचा दजिा कालिा अनेक दककार्ी
नादरु
ु स्त लाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, कालिा नादरु
ु स्त लालयाने शेि्च्या ्ोकापयंत पार्ीपरु िका होत नसलयामळ
ु े
शेतक-याींचे आधीवक नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) या कालव्याची दरु
ु स्ती करण्याबाबतची मागर्ी तेीील लोकप्रनतननिीनी शासनाकडे
िेळोिेळी करुन सुध्दा अद्यापही कालव्याची दरु
ु स्ती करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असलयास, या कालव्याची त्िरीत दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती दपाययोजना
केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महाजन (०४-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.
िनजमीन हस्ताींतरर्ा अभािी कालिा वितरर् व्यिस्ीेसह कामे पूर्व करता आली

नसलयाने पार्ी शेि्च्या ्ोकापयंत दे ता येत नाही.

(३) दपल्ि ननिीनुसार याींबत्रकी विभागाच्या सहायायाने िेळोिेळी दरु
ु स्ती केली जाते.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
तारापूर (श्ज.पालघर) येथील अणऊ
ु जाव प्रियापामधील शटडाऊनया िामाांदरम्यान परराज्यातील
िांत्राटी िामगार अनतसांवदे नीत व किरणोत्सगावया भागामध्ये िाम िरीत असयायाबाबत

(१२)

८४६० (०७-०४-२०१५). श्रीमती मननषा चौधरी (दहहसर), श्रीमती मोननिा राजळे

(शेवगाांव - पाथडी), श्री. सरदार तारामसांह (मुलुांड), श्री. राज पुरोहहत (िुलाबा), श्री. अममत
ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :
करतील काय :(१)

तारापरू

(जज.पालघर)

येीील

सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

अर्ु जाव

प्रकलपामिील

श्डा नच्या

कामाींदरम्यान

परराज्यातील कींत्रा्ी कामगार अनतसींिदे नीत ि क्रकरर्ोत्सगावच्या भागामध्ये काम करीत
असलयाचे ददनाींक ११ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे
काय,

(२) असलयास, सदर परराज्यातील कींत्रा्ी कामगाराींना एक ददिसाचे जज
ु बी प्रमशक्षर्
ददलयानींतर

त्याींच्याकडे

महत्िाची

कामे

सोपिली

जात

असलयाने

सुरक्षक्षततेची

ि

क्रकरर्ोत्सगावच्या प्रसाराचा िोका ननमावर् लाला असूनही मात्र व्यिस्ीापन याकडे दल
व करीत
ु क्ष
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, श्डा नसाकश अनेक स्ीाननक प्रमशक्षीत बेरोजगार प्रयत्नशील असताना
परराज्यातील कींत्रा्ी कामगाराींना सदर केंद्रात आर्ण्याची कारर्े काय आहे त,
(४)

सदर अर्ु जाव केंद्र हे कींत्रा्ी कामगाराींच्या विळयात सापडलयाने अशा अलपप्रमशक्षक्षत

परराज्यातील कींत्रा्ी कामगाराींच्या हलगजीपर्ामुळे क्रकरर्ोत्सगावचा प्रसार हो
शासनाची कोर्ती भूममका आहे,

(५) नसलयास, त्याची कारर्े काय ?

नये याकररता

वि.स. २४ (10)
श्री. प्रिाश मेहता (११-०६-२०१५) : (१) तारापूर (जज.पालघर) येीील अर्ू जाव प्रकलपासह
दे शातील सिव अर्ू जाव प्रकलप हे केंद्र शासनाच्या अर्ु

जाव विभागाच्या अखत्यारीत येतात.

त्यामुळे सदरहू प्रकरर्ी समुधचत शासन हे केंद्र शासन आहे .
(२), (३), (४) ि (५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
वपांप्री धनगर, (ता.खामगाव, श्ज.बुलढाणा) येथील मन प्रियापातून उपसा मसांचनासाठी
३ डी.पी. सह ववद्यत
ु लाईन टािण्याचे िाम तात्िाळ स क
ु िरणेबाबत

(१३) ८४८३ (०४-०४-२०१५). श्री. आिाश ाुांडिर (खामगाांव) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाव मांत्री पुढील

(१) वपींप्री िनगर (ता.खामगाींि, जज.बुलढार्ा) येीील मन प्रकलपातून दपसा मसींचनासाकश ३
डी.पी.सह विद्युत लाईन ्ाकण्याचे काम तात्काळ सुूग करर्ेबाबत मागील १ िषावपासून
प्रलींबबत असलयाबाबत मा. आकाश फींु डकर, वि.स.स. याींनी ददनाींक १२ जानेिारी, २०१५
रोजीच्या पत्राद्िारे म
ु य अमभयींता याींना कळविले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, िरील दककार्ी दे ळगाि साकशावहून मन िरर्ापयंत विद्युत लाईन ्ाकण्याचे
कामाच्या अींदाजपत्रकाला माचव, २०१४ मध्ये एस.पी.ए. योजनेअींतगवत मींजूरी ममळाली आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असलयास, यानुसार आम्ही २५ शेतक-याींनी विद्युत कनेक्शन चाजजेसस ूग.७,५००/- प्रमार्े
म.रा.वि.वि.कीं. खामगाि याींचेकडे ददनाींक २५ माचव, २०१४ रोजी भरर्ा केला, हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, सगळी प्रक्रक्रया पर्
ू व हो नसुध्दा या गािातील नागररकाींना ि त्याींच्या शेतीला ि
मसींचनासारया मल
ू भूत गरजेपासन
ू िींधचत के िण्याची कारर्े काय आहे त,

(५) असलयास, सदर प्रलींबबत असलेले ३ डी.पी.सह ि सहविद्यत
ु लाईन ्ाकण्याचे काम
तात्काळ सूग
ु करर्ेबाबत सींबींधिताींना आदे श दे ण्यात आले, आहे त काय,
(६) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) ि (५) आिश्यक रक्कमेचा भरर्ा करुन प्रलींबीत असलेलया कृषीपींप अजवदाराींच्या िीज

जोडर्ीच्या कामाींकररता ननविदा काढण्यात आलया असुन कायावदेश दे ण्यात येिून सदर कामे
लिकरच पर्
ु व करण्यात येतील.
(६) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
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खामगाांव, (श्ज.बुलडाणा) येथील राज्य शासनाया अयापसांख्याि (सन २०१४-१५)
रामामीण क्षेत्रात मल
ु भूत पायाभूत सुववधा उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(१४) ८५०४ (०७-०४-२०१५).

श्री. आिाश ाांु डिर (खामगाांव) :

सन्माननीय रामामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींि (जज.बुलडार्ा) येीील राज्य शासनाच्या अलपसींयाींक सन २०१४-१५ ग्रामीर्
क्षेत्रात मुलभूत पायाभत
ू सुवििा दपल्ि करुन दे ण्यासाकश क्षेत्र विकास कायवक्रमाअींतगवत

पींचायत सममती, खामगाींि याींनी म
ु य कायवकारी अधिकारी, जजलहा पररषद, बल
ु डार्ा याींना
प्रस्ताि सादर केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर अलपसींयाींक ग्रामीर् भागात पायाभूत सुवििा दपल्ि करण्यासाकश
प्रस्तािास त्िरीत मान्यता दे ण्याकरीता लोकप्रनतननिी याींनी मा.मत्री अलपसींयाींक विकास
याींना माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये पत्राव्दारे विनींती केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, सदर प्रस्तािाला तात्काळ मींजरु ी दे ण्याबाबत सींबींधिताींना आदे श दे र्ार
आहात काय,

(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) सन २०१४-१५ या िषावत बल
ु डार्ा जजलय यातील तालक्
ु याचे प्रस्ताि खामगाींि तालक्
ु यातील
प्रस्तािासह शासनास ग्राममर् क्षेत्रात मल
ु भूत सुवििा दपल्ि कूगन दे ण्यासाकश जजलहाधिकारी,
बुलडार्ा याींच्याकडून दद.०६.०१.२०१५ च्या पत्रान्िये शासनास प्राप्त लाले होते. शासन ननर्वय
दद.२१/०६/२०१४ च्या तरतुदीनुसार दद.०१/०९/२०१४ पयंत प्रस्ताि प्राप्त होर्े आिश्यक होते.

तीावप, त्यानींतर प्रस्ताि प्राप्त लालयाने सन २०१४-१५ या िषावत सदर प्रस्तािाला मान्यता
प्राप्त हो

शकली नाही.

(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
मौजे हदवठाणा ( ता.खामगाांव, श्ज.बल
ु डाणा) येथील
जममन बाजारभावाप्रमाणे खरे दी िरण्याबाबत

(१५) ८५०६ (०७-०४-२०१५).

श्री. आिाश ाुांडिर (खामगाांव) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) खामगाींि तालुक्यातील (जज.बुलडार्ा) ननमकिळा मशिारात ज्ञानगींगा नदीिर ननम्न
ज्ञानगींगा लघु प्रकलप नािाचे छो्े िरर् बाींिण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या िरर्ासाकश ननमकिळ, काळे गाींि, ददिकार्ा ि िर्ाव येीील शेतक-याींची
जममनी सींपाददत करण्यात आली असून आतापयंत प्रकलपासाकश बाधित क्षेत्रापैकी १२७ हे क््र
जममन पा्बींिारे विभागाने सरळ खरे दी करुन सींपाददत केली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २४ (12)
(३) असलयास, सदरहू प्रकलपामध्ये बाधित होर्ा-या ४ गािाींपैकी ३ गािाची शेतजममन
बाजारभािाप्रमार्े (सम
ु ारे १० लाख रुपये क्रकींमतीने) सरळ खरे दी व्यिहाराने सींपाददत करण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असलयास, ददिकार्ा येीील शेतक-याींच्या शेतजममनीचे भ-ू सींपादन बाजारभािाप्रमार्े सरळ

खरे दी करण्याबाबत शासनाने मींजरु ी ददलेला असताींनाही अद्यापपयंत या गाींिातील शेतजममन
सींपाददत केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(५) असलयास, या गािाींतील शेतजममनीचे सींपादन जुन्या भ-ू सींपादन कायद्याप्रमार्े सींपाददत
करण्याचा प्रस्ताि जजलहाधिका-याींनी शासनाकडे सादर केलयामळ
ु े या गािाींतील भ-ू सींपादनाची
प्रक्रक्रया बींद असलयामुळे प्रकलपाचे कामही बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(६) असलयास, मौजे ददिकार्ा या गािाींतील शेतजममन बाजारभािाप्रमार्े सरळ खरे दी
करण्याबाबत तसेच शेतक-याींना मोबदला दे ण्याबाबत शासन कोर्ती कोस दपाययोजना करर्ार
आहे ?
श्री. धगरीष महाजन (१०-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) मो.काळे गाींि, ननमकिळा ि रोहर्ा येीील एकूर् १२७.७६ हे जमीन सरळ खरे दीने सींपाददत
केलेली आहे .

(३) होय. जमीनीच्या सरळ खरे दीचा सरासरी दर रु.९.६२ लक्ष प्रनत हे . एिढा आहे.
(४)

ि

(५)

ददिकार्ा

येीील

शेतकऱयाींनी

शेतजममनीचे

भस
ू ींपादन

नविन

भूसींपादन

कायद्यानस
ु ार मोबदला दे िन
ू करण्याबाबत अजव ददलयामळ
ु े सरळ खरे दीने जममन सींपाददत
केलेली नाही. भूसींपादन प्रक्रक्रया ननिाड्यािर आहे. ददिकार्ा गािाची जममन बुडीत क्षेत्राच्या
शेि्च्या भागात येते. प्रकलपाचे काम प्रगतीत आहे .

(६) ददिकार्ा येीील भूसींपादन प्रकरर्ी जजलहाधिकारी, बुलढार्ा याींचेमाफंत अींतीम ननिाडा
लालयािर सींबींिीत शेतकऱयाींना मोबदला अदा करण्यात येईल.
___________
मुांबईतील जुहू येथील गह
ृ स्वप्न सोसायटीला म्हाडा अधधिायाांनी
जादा चटईक्षेत्र दे ऊन िेलेयाया गवरव्यवहाराबाबत

(१६)

८५७० (०७-०४-२०१५).

श्री. सांजय साविारे (भुसावळ) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमावण

(१) मुींबईतील जुहू येीील गह
ृ स्िप्न सोसाय्ीला म्हाडा अधिकाऱयाींनी जादा च्ईक्षेत्र दे न
केलेलया गैरव्यिहाराबाबत रेणी.बी.के.अग्रिाल याींनी केलेलया चौकशी अहिालातील मशफारसीींच्या
अनुषींगाने कायविाही चालू आहे , हे खरे आहे काय.

(२) असलयास, जादा च्ई क्षेत्रफळ दे ण्यामागे तत्कालीन सनदी अधिकाऱयाींचा सहभाग
असलयाबाबत लाचलुचपत प्रनतबींिक विभागाच्या गुप्त चौकशीस गह
ृ विभागाने परिानगी
ददलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असलयास, दक्त मशफारसीच्या अनुषींगाने दोषी आढळर्ाऱया व्यक्तीींिर शासनाने कोर्ती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे .

(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (०८-०६-२०१५) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे , जह
ु ू गह
ृ स्िप्न ही सींस्ीा दच्च
दत्पन्न ग्ात मोडते, तसेच जे.व्ही.पी.डी.या िसाहतीस विकास ननयींत्रर् ननयमािली ३३(५)
अन्िये च्ई क्षेत्र ननदजेस शाींक १.२ इतका मयावददत होत नाही. तसेच विषयाींक्रकत सींस्ीेस जादा
च्ई क्षेत्र ननदजेस शाींक मींजरू केलेला नाही. महानगरपामलकेने मींजरू केलेलया जे.व्ही.पी.डी.

िसाहतीच्या अमभन्यासानुसार जे च्ई क्षेत्र दपल्ि लाले, ते वितरर् करण्याबाबत सिवप्रीम

ितवमानपत्रातून जादहरात दे ण्यात आली. त्यास अनुसरुन जे अजव प्राप्त लाले. त्याींना त्याींच्या
मागर्ीनुसार दिवररत च्इक्षेत्र वितरीत करण्यात आले. सींस्ीेस नगरविकास विभागाच्या
मींजूरीनुसार २.४ ननदजेस शाींकापयंत च्ईक्षेत्र वितरीत करण्यात आले.

सदर सींस्ीेस म्हाडाच्या मान्य दरानस
ु ार च्ईक्षेत्राची विक्री करण्यात आली आहे ि

त्यास कोर्तीही सिलत दे ण्यात आलेली नाही. तसेच सींस्ीेतफजेस जादा दपल्ि होर्ारे गाळे

विकण्याबाबत प्रनतबींि नसलयाने अशी विक्री बेकायदे शीरपर्े लालेली आहे असे म्हर्ता येत
नाही. अशा प्रकारे दपल्ि लालेले गाळे जे खुलया बाजारात विक्रीसाकश दपल्ि करुन ददलेले
आहे त, त्यास म्हाडा कराि क्रमाींक ५९९८ दद.९.१.२००४ अन्िये काययोतत्तर मींजरू ी दे ण्यात आली
आहे .

प्रस्तुत जुहू गह
ृ स्िप्न सहकारी गह
ृ ननमावर् सींस्ीेस अनतररक्त च्ईक्षेत्र वितरर्ासींदभावत

प्राप्त लालेलया तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने बी.के.अगरिाल याींच्या अध्यक्षतेखाली एक

सदस्य चौकशी सममती स्ीापन करण्यात आली. सदर सममतीच्या अहिालासींदभावत म्हाडाकडून
प्राप्त लालेलया अमभप्रायानस
ु ार गह
ू सदर नस्ती
ृ ननमावर् विभागाने आपले ननषकषव नसंदिन
शासनाच्या मान्यतेसाकश सादर केली असता दद.२१.६.२०१२ रोजी मींत्रालयात लागलेलया आगीत

भक्ष्यस्ीानी पडून नष् लाली. प्रस्तुत विषयीचे दस्तऐविज पुनश्च एकबत्रत करुन सदर प्रकरर्
नगरविकास विभागाकडे त्याींच्या अमभप्रायाीव दद.२४.११.२०१४ रोजी पाकविण्यात आलेली आहे .
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
नागपूर भूखांडावर व्यावसानयि बाांधिामाला मांजूरी असताना
रहहवाशी वापरासाठी बाांधिाम िरण्यात आयायाबाबत

(१७)

८५७५ (०८-०४-२०१५).

श्री. सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) नागपूर मस्ी सिजेस नीं.१०१ मश् २५९, २६०, २६९, २७० आ र् २७१ मौजा नागपूर या
भूखींडािर व्यािसानयक बाींिकामाला मींजूरी असताना रदहिाशी िापरासाकश बाींिकाम करण्यात
येत असलयाची बाब माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये िा त्या सुमारास ननदशवनास आली, हे खरे आहे
काय,
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(२) असलयास, औद्योधगक क्षेत्रामध्ये ममरेण व्यािसानयक आ र् रदहिाशी िापरास परिानगी
दे ताना कामगार आयुक्ताींकडून ना हरकत प्रमार्पत्र बाींिकाम व्यािसायीकाने घेतलेले नाही, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, दक्त बाब (१) ि (२) नस
ु ार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असलयास, चौकशीचे अनुषींगाने दोषी आढळर्ाऱया व्यक्तीींिर शासनाने कोर्ती कायविाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. या जागेिर सुरुिातीपासून ममरेण
िापराची परिानगी दे ण्यात आली आहे .

(२) कामगार आयुक्ताींकडून ना हरकत प्रमार्पत्र घेण्याची आिश्यकता नाही.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
(५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
शासनाने आचारसांहहता सरु
ु होण्याआधी शेवटया तीन महहन्यात
मसांचनाया ११०० िोटीांया िामाांना हदलेयाया मांजूरीबाबत

(१८)

८५९१ (०७-०४-२०१५).

श्री. सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तत्कालीन शासनाने आचारसींदहता सुरु होण्याआीी शेि्च्या तीन मदहन्यात मसींचनाचा

११०० को्ीींच्या कामाींना ददलेली मींजूरी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
शासनाव्दारे रद क करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, दक्त मींजरू ी ददलेली कामे रद क करण्याची सिवसािारर् कारर्े काय आहे त,
(३) असलयास, दक्त बाब १ ि २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय,

(४) असलयास, चौकशीच्या अनुषग
ीं ाने दोषी आढळर्ा-या सींबींधित व्यजक्तींिर शासनाने कोर्ती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसलयास, कारिाईस होर्ा-या ददरीं गाईची सिवसािारर् कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (०४-०७-२०१५) : (१) ि (२) नाही.
शासन आदे श दद. १८/१०/२०१४ ि दद.२/१२/२०१४ अन्िये दद. १८/१०/२०१४ नींतरच्या

रु. १ को्ीपेक्षा जास्त क्रकींमतीच्या ननविदाींसाकश पूिअ
व हवता पध्दती ऐविजी पश्चातअहवता पध्दती
लागू करण्यात आली आहे . त्यामळ
ु े दद. १८.१०.२०१४ पयंत मींजरू न केलेलया ि पश्चात अहवता
पध्दतीचा अिलींब न करता काढलेलया ननविदा रद क करण्याचा ननर्वय घेण्यात आला आहे .

वि.स. २४ (15)
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
(५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
टें मुडाव पररसरातील (श्ज.चांद्रपूर) ३५ ते ४० गावातील शेति-याांनी नावपिी व
िजवबाजारीला िांटाळून आपले पशध
ु न ववक्रीला िाढयायाबाबत

(१९)

८६७६ (०७-०४-२०१५).

श्री. सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधवन मांत्री

(१) ्ें मुडाव पररसरातील (जज.चींद्रपूर) ३५ ते ४० गािातील शेतक-याींनी नावपकी ि कजवबाजारीला
कीं्ाळून आपले पशि
ु न माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास विक्रीला काढले, हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, या शेतक-याींना या आधीवक सींक्ातून बाहे र काढण्याकरीता शासनामाफवत
कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप यासींदभावत ननर्वय घेतला नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (११-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
ववदभावतील गोसेखुदव दांहदरा नगर राष्ट्रीय धरणातील पाण्याचा साठा
वाढयायाने म्हसली रामामपांचायतील मौ.धामणी, पवनी, वपांपरी,

उमरी व धचचघाट गावाांना पुराचा धोिा ननमावण झायायाबाबत
(२०)

८७२९ (०४-०४-२०१५).

श्री. सुधािर दे शमख
(नागपूर पश्श्चम) :
ु

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) विदभावतील बहुचधचवत गोसेखद
ु व अीावत इींददरा नगर राषसीय िरर्ातील पाण्याचा साका
िाढलयाने म्हसली ग्रामपींचायतील मौ.िामर्ी, पिनी, वपींपरी, दमरी ि धचचघा् गािाींना परु ाचा
िोका ननमावर् लालयाबाबतचे ित्ृ त ददनाींक १२ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास
ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या िरर्ाने हलली २४५ मी्रपयंतची दीं ची गाकली असून २४७ मी्रपयंत
जलसाका िाढिण्यात आलयामुळे गािाींना िोका ननमावर् लाला आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३) असलयास, सदर गािातील कु्ूींबाचे योग्य प्रकारे पन
ु िवसन हो
परु ाचा िोका ननमावर् लालेला आहे, हे ही खरे आहे काय,

न शकलयामळ
ु े या गािाींचा
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(४) असलयास, सदर गािातील पुराचा िोका लक्षात घेता पुनिवसनाची प्रक्रक्रया त्िररत पूर्व
करण्यात येर्ार आहे काय,

(५) असलयास, त्याचा कालाििी काय आहे ?
श्री. धगरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :

(१) नाही.

(२) नाही.
(३), (४) ि (५) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
चांदगड तालुक्यातील (श्ज.िोयाहापूर) जाांबरे पाटबांधारे मध्यम प्रियापाचे लाभ क्षेत्रातन
ू
नाांदवडे, िरां जगाव व शेवाळे ही गावे वगळण्यात आली असयायाबाबत

(२१)

८७६९ (०८-०४-२०१५).

(गह
ु ागर) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), श्री. भास्िर जाधव

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

(१) चींदगड तालुक्यातील (जज.कोलहापूर) जाींबरे पा्बींिारे मध्यम प्रकलपाचे लाभ क्षेत्रातून
नाींदिडे, करीं जगाि ि शेिाळे ही गािे िगळण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, सदर गािाींचा समािेश प्रकलपाच्या लाभक्षेत्रात करर्ेबाबत मा. जलसींपदा मींत्री
याींना स्ीाननक लोकप्रनतननिीींनी दद. ३० जानेिारी, २०१५ रोजी लेखी ननिेदन ददले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असलयास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफवत चौकशी केली आहे काय,
(४) असलयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार जाींबरे मध्यम पा्बींिारे प्रकलप
लाभक्षेत्रातून िगळण्यात आलेलया गािाचा समािेश करर्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही
केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. धगरीष महाजन (०४-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) होय.
(३) प्रश्न भाग (१) - प्रश्न दद्भाित नाही.
प्रश्न भाग (२) - महामींडळाकडून अहिाल मागविण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
पारगड कियायायावर (श्ज.िोयाहापूर) वनववभागाचा असलेला
ताबा िाढून घेवून गावठाण घोवषत िरण्याबाबत.

(२२) ८८४५ (०७-०४-२०१५).

श्री. सुननल मशांदे (वरळी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) पारगड क्रकललयािर (जज.कोलहापूर) िनविभागाचा असलेला ताबा काढून घेिून गािकार्

घोवषत करण्याबाबत लोकप्रनतननिी याींनी मा. म
ु यमींत्री, मा. िनमींत्री याींचे दद. २९ डडसेंबर,
२०१४ च्या लेखी ननिेदनाद्िारे लक्ष िेिले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २४ (17)
(२) असलयास, सदर ननिेदनाच्या अनुषींगाने ननिेदनात नमूद केलेलया समस्या दरु करण्याच्या
दृष्ीने शासनाकडून आजतागायत कोर्ती कायविाही करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ि सदरहू कायविाही क्रकती कालाििीत होर्े
अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) जजलहास्तरीय सममतीने िन हक्क कायद्याअींतगवत घरासाकश मान्य केलेले हक्क सदर
अधिननयमाचे कलम ३(१) (a) अींतगवत मान्य केलेले आहे . गािकार्ासाकश िन हक्क मान्य
करण्याची तरतूद कलम (३) (१) (h) मध्ये आहे . त्यानुसार गािकार्ाचे हक्क मान्य केलयास
िनजममनीचे िैिाननक स्िूगप न बदलता गािकार्ा कररता क्षेत्र ननयममत करर्े शक्य आहे . या
सींदभावत कायविाही करण्याची सूचना जजलहाधिकारी, कोलहापूर याींना दे ण्यात आले आहे त.
(३) कोर्ताही विलींब लालेला नाही.

__________
सोलापूर श्जयाहयातील बाळे -हत्तुर ते हत्तुर-बोरामणी
यास बायपास उड्डाणपुल िरण्याबाबत

(२३) ८९३४ (०९-०४-२०१५).

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) सोलापूर जजलहयातील बाळे ते हत्तूर आ र् हत्तूर ते बोरामर्ी या प्रस्तावित मागावला
ननिी ममळविण्यासाकश केंद्रीय रस्ते िाहतक
ु मींत्री याींच्याकडे प्रस्ताि पाकविला असलयाचे माहे
जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, बाळे -हत्तुर ते हत्तुर-बोरामर्ी यास बायपास दड्डार्पुल बाींिण्याबाबत तसेच
शहरातील अींतगवत रस्त्याींच्या ननममवतीसाकश कामे तातडीने सुूग करण्यात यािी अशी तेीील
जनतेने मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) बाळे ते हत्तुर हा २१ क्रक.मी. लाींबीचा बाहयिळर् रस्ता दड्डार्पुलासह NHDP-III अींतगवत

मींजूर आहे. भारतीय राषसीय राजमागव प्राधिकरर् (NHAI) याींचेमाफवत ननविदे ची कायविाही सुरु
आहे .

वि.स. २४ (18)
हत्तुर ते बोरामर्ी य या २५.३४ क्रक.मी. लाींबीच्या बाय यिळर् रस्ताचे दड्डार्पुलासह

प्राीममक सिजेसक्षर् NHAI कडून सन २०११-१२ मध्ये करण्यात आलेले असून प्रस्ताि
केंद्रशासनाकडे मींजूरीसाकश पाकविण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
अमलबाग (श्ज.रायगड) येथील पद्मदग
ु व कियायायाची झालेली दरु वस्था
(२४)

८९५६ (०७-०४-२०१५).

श्री. जयांत पाटील (दस्लामपूर), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री. अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन), श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय साांस्िृनति

अमलबाग (जज.रायगड) येीील पद्मदग
ु व क्रकललयाची दरु िस्ीा लाली असलयाचे माहे

जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर क्रकललयाची शासनामाफवत पाहर्ी केली आहे काय,

(३) असलयास, पाहर्ीचे ननषकषव काय आहे त ि तद्नुसार सदर क्रकललयाची दरु
ु स्ती करर्ेबाबत
शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) : (१) पद्मदग
ु व क्रकलला हा राषसीय सींरक्षक्षत स्मारक असून तो
भारतीय पुरातत्ि सिजेसक्षर् मींडळ कायावलय मुींबई याींच्या अखत्यारीत येतो. त्याींनी ददलेलया

मादहतीनस
ु ार पद्मदग
ु व क्रकललयातील त्बींदी ि िास्तु अिशेष ीोड्या प्रमार्ात ढासळलेली असन
ू
तेीे लाडे-लड
ु पे दगिलेली आहे.

(२) ि (३) सन २०१२-१३ ि सन २०१३-१४ मध्ये पद्मदग्र
ु क्रकललयाच्या जतन ि दरु
ु स्तीची

अनुक्रमे रु.२२,५६,८२१/- ि रु.३,००,०००/- इतक्या रकमेची कामे भारतीय पुरातत्ि सिजेसक्षर्
माफवत करण्यात आली आहे त. सदर क्रकललयाच्या जतन ि दरु
ु स्तीचे काम सन २०१५-१६ मध्ये
घेण्याचे प्रस्तावित असून हे काम ननिीच्या दपल्िततेनुसार करण्यात येईल.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
राज्यात सेवायोजन िायावलयात नाव नदवदवन
ू ही नोिरीची सांधी सन १९८५ पासून
ममळत नसयायाने पदवी मशक्षण पण
ू व झायायानांतर पुढे तीन वषे
बेरोजगाराांना प्रनत महहना रुपये १५०० दे ण्याची मागणीबाबत

(२५)

९००१ (०७-०४-२०१५).

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

िळवा), श्री. भास्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री. अवधत
ू तटिरे (श्रीवधवन), श्री. रमेश िदम
(मोहोळ) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वि.स. २४ (19)
(१) राज्यात सेिायोजन कायावलयात नाि नसंदिूनही नोकरीची सींिी सन १९८५ पासून ममळत
नसलयाने पदिी मशक्षर् पूर्व लालयानींतर पुढे तीन िषजेस बेरोजगाराींना प्रनत मदहना रुपये १५००
दे ण्याची मागर्ी राज्यातील विविि स्तरातून होत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, दक्त मागर्ीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (१०-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) सुमशक्षक्षत बेरोजगाराींना रोजगार ममळिून दे ण्याबाबत रोजगार मेळािे, रोजगार प्रोत्साहन
कायवक्रम, ग्रींीालय योजना इ. दपक्रम राबबिले जात आहे त. तसेच रोजगाराची सींिी दपल्ि
करुन दे ण्यासाकश राषसीय कौशलय विकास अमभयान राबविण्यासाकश राज्यात कौशलय विकास ि
दद्योजकता विभागाची स्ीापना करण्यात आली आहे . यास्ति दपरोक्त मागर्ी शासनस्तरािर
विचारािीन नाही.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
दष्ट्ु िाळरामस्त गावाांना मदत िरणेबाबत
(२६)

९०१० (०८-०४-२०१५). श्री. सांजय िदम (दापोली), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),

श्री. भास्िर जाधव (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :
िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनववसन व मदत

(१) राज्यात खरीप हीं गामातील पैसेिारी ५० पैशापेक्षा कमी असलेलया १९ हजार ५९
दषु काळग्रस्त गािाच्या सींयेत आर्खी ४ हजार ७५२ गािाींचा समािेश करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असलयास, सिवच दषु काळग्रस्त गािाींना मदत करर्ेबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) सन २०१४ मिील खरीप ि र्बी हीं गामातील अींनतम पैसेिारी ५० पैशाींपेक्षा कमी असलेलया
अनुक्रमे २३,८११ ि १,२५३ गािाींमध्ये ्ीं चाईसदृषय पररस्ीती जाहीर करण्यात आली असून तेीे
विविि सोयी/सिलती लागू करण्यात आलया आहे त. तसेच खरीप हींगामातील बाधित

शेतकऱयाींना आधीवक सहायाय करण्यासाकश रु.४.०००/- को्ी ननिी वितररत केला आहे .
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________

वि.स. २४ (20)

(२७)

गदवडवाना गडधचरोली ववद्यावपठाचे उपिेंद्र धचमूर येथे सु क िरण्याबाबत

९१७४ (०८-०४-२०१५).

श्री. अबू आजमी (मानखूदव मशवाजीनगर) :

सन्माननीय

उच व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गसंडिाना गडधचरोली विद्यापीकाचे दपकेंद्र धचमूर येीे सुूग करण्याबाबत सदर प्रकरर्ी

आिश्यक तो सविस्तर प्रस्ताि शासनास सादर करण्याच्या सूचना सींचालक, दच्च मशक्षर्,
पुर्े याींना दे ण्यात आलेलया आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, त्यानुषींगाने शासनाने पुढे कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) ि (३) सींचालक, दच्च मशक्षर्, पुर्े याींच्याकडून दद. १६ एवप्रल, २०१५ अन्िये शासनास
प्रस्ताि प्राप्त लाला आहे. सदर प्रस्तािािर कायविाही सुरु आहे.
___________
राज्यातील ऐनतहामसि गड व कियायायाांचे सांवधवन िरण्यािररता
महामांडळ स्थापन िरण्याया मागणीबाबत
(२८)

९२०२ (०७-०४-२०१५).

श्रीमती सीमाताई हहरे (नामशि पश्श्चम), श्री. जगदीश मुळीि

(वडगाव शेरी), श्री. सदा सरवणिर (माहहम), श्री. सुननल प्रभू (हदांडोशी), श्री. लक्ष्मण जगताप
(धचांचवड) :

सन्माननीय साांस्िृनति िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अनेक मशिकालीन क्रकललेगड असून या क्रकललयाींची अनतशय दरु िस्ीा होत
असलयाची बाब ननदशवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, राज्यामध्ये शासनाकडे नसंद असलेलया गड क्रकललयाींची सींया क्रकती आहे ि
त्याींची नािे काय आहे त,
(३) असलयास, अशा ऐवनतहामसक के िाींचा िारसा जपण्यासाकश सदर क्रकललयाींची दूग
ु स्ती
होण्यासाकश

विशेष

ननिी

शासनाने

द्यािा

अशी

मागर्ी

नामशक

(प)

विभागाच्या

लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेिारी २०१५ मध्ये िा दरम्यान शासनाकडे केलेली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) तसेच राज्यातील गडको्ाींच्या डागडुजी आ र् सींििवनासाकश क्रकलले सींििवन महामींडळ
स्ीापन करण्याचे सय याद्री धगरीभ्रमर् या सींस्ीेकडून मागर्ी करण्यात आली आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(५) असलयास, शासनाने सदर गडक्रकललयाींच्या सींरक्षर्ाची ि सींििवनाची नेमकी कोर्त्या
यींत्रर्ेिर ननजश्चत केलेली आहे , गड क्रकलले सींरक्षर् ि सींििवनासाकश महामींडळाची स्ीापना
करुन त्याींचा विकास करण्याचा कालबध्द कायवक्रम आखण्यात येर्ार आहे काय,
(६)

असलयास, राज्यातील क्रकललयाींची दूग
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही केली

िा करण्यात येत आहे ,

(७) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.
(२) राज्यात सुमारे ३१७ क्रकलले असून त्यापैकी ४७ क्रकलले राषसीय सींरक्षक्षत स्मारक असून ते
भारतीय परु ातत्ि सिजेसक्षर् याींच्या अखत्यारीत येतात तर ४९ क्रकलले राज्य सींरक्षक्षत स्मारक
असून ते राज्य पुरातत्ि विभागाच्या अखत्यारीत येतात.
(३) होय.
(४) होय.
(५) राज्यातील गड क्रकललयाींचे जतन ि सींििवन करण्याकरीता मागवदशवन करण्यासाकश ददनाींक
३०.०३.२०१५ च्या शासन ननर्वयान्िये मा.मींत्री साींस्कृनतक कायव याींच्या अध्यक्षेतेखाली सममती
गकशत करण्यात आली आहे .

(६) गड क्रकलले सींििवन सममतीच्या मशफारशीनुसार जतन ि दरु
ु स्तीची कामे हाती घेण्यात
येतील.

(७) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
सोलापूर सारख्या शहरातून गत वषावत ५० पेक्षा जास्त पुरुष,
(२९)

महहला व लहान मल
ु े बेप्त्ता झायायाबाबत

९२३९ (०७-०४-२०१५).

श्री. लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापूर

सन्माननीय मुख्यमांत्री

शहरातून गत िषावत ५० पेक्षा जास्त पुरुष, तसेच मदहला ि लहान मुले बेपत्ता

लाले असलयाचे माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, माहे मे, २०१४ मध्ये सिावधिक ६० व्यजक्त बेपत्ता लालया आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असलयास, अशा अचानक बेपत्ता होर्ा-या लोकाींचा तपास करण्याकररता स्ितींत्र मनुषय
बळ ि तरतूद नसलयाने अनेक लोक आजिर बेपत्ता आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(४) दक्त प्रकरर्ी कोर्ती कायविाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे,
(५) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (०६-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) माहे मे, २०१४ मध्ये ६० व्यक्ती बेपत्ता लालयाची नसंद असून त्यापैकी ४४ व्यक्ती ममळून
आलेलया आहे त.

(३) ि (४) पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर कायवक्षेत्रातील ५४८ बेपत्ता प्रकरर्ाींचा सींबींधित

तपामसक अधिकारी, तपामसक अींमलदार याींनी तपास पूर्व करुन बेपत्ता व्यजक्तींचा शोि घेिून
४४८ बेपत्ता व्यजक्त ममळून आले आहे त ि दिवररत १०० बेपत्ता व्यजक्तचा शोि चालू आहे.
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दक्त

प्रकरर्ी

अचानक

बेपत्ता

लालेलया

लोकाींचा

तपास

करण्याकरीता

त्याींचे

नोतिाईकाींकडे ि शेजारी आजू बाजूस राहर्ा-या लोकाींकडे विचारपूस करुन तपास करण्यात
येतो. त्याचप्रमार्े सदर प्रकरर्ी बेपत्ता असर्ा-या लोकाींकडे असर्ारे मोबाईल से मसींग करुन
शोि घेण्यात येतो. तसेच १८ िषावखालील हरविलेलया बालकाींच्या बाबतीत शासन पररपत्रक
क्र.सी. आर्ी ९१२/प्र.क्र.५४/पोल-१३ ददनाींक १०/११/२०१४ प्रमार्े अपहरर्ाचा गुन्हा दाखल
करुन त्याप्रमार्े तपास करण्यात येतो.
(५) विलींब लालेला नाही.
___________
खेड तालुक्यात राजगुरुनगर येथे हुतात्मा राजगुरु याांचे स्मारि िरण्याबाबत
(३०)

९२५५ (०७-०४-२०१५).

श्री. सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति िायव

(१) खेड तालक्
ु यात राजगुरुनगर येीे हुतात्मा राजगुरु याींचे स्मारक करण्यासाकश शासनाने सुरु
केलेले काम पर्
ू व लाले नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, त्याींची कारर्े काय आहे त ि यासाकश आतापयंत क्रकती ननिी खचव लाला आहे
ि अजून क्रकती ननिीची आिश्यकता आहे ,

(३) अद्याप स्मारक दभारर्ीचे काम सुरु लाले नसलयास, त्याींची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) ीोरला िाड ि सींरक्षक्षत मभींतीचे जतन/दरु
ु स्तीचे काम के केदाराने नकार ददलयामळ
ु े ि
स्ीाननक जनतेच्या विरोिामुळे पूर्व करता ये

शकले नाही. जन्मघर या िास्तुची जतन

दरु
ु स्तीकरीता रु.६,७९,७०/- इतका खचव करण्यात आलेला आहे रु.१,४८,१४,०००/- इतक्या
ननिीची आिश्यकता आहे.

(३) सदर स्मारकाच्या जतन दरु
ु स्तीच्या कामाकरीता दद.२६.२.२०१४ च्या शासन ननर्वयान्िये
मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . सदर स्मारकाचे काम दद.२४.३.२०१४ पासून प्रगती पीािर आहे .
___________
िोयाहापूर शहरातील मशवाजी ववद्यापीठामध्ये वत्ृ तपत्रववद्या व सांवादशास्त्र आणण
(३१)

एमए मास िम्युननिेशन या ववभागाांया एिबत्रिरणाया िामाबाबत

९३१२ (०८-०४-२०१५).

(िोयाहापरू उत्तर) :
काय :-

डॉ. सुश्जत ममणचेिर (हातिणांगले), श्री. राजेश क्षीरसागर

सन्माननीय उच व तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) कोलहापरू शहरातील मशिाजी विद्यापीकामध्ये ित्ृ तपत्रविद्या ि सींिादशास्त्र आ र् एमए

मास कम्युननकेशन विभागाींचे एकबत्रकरर् करुन त्यासाकश जागा ि ननिीची तरतूद करुन एक
िषावचा कालाििी लो्ूनही अद्यापपयंत कोर्तीच कायविाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे
काय,
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(२) असलयास, याबाबत विलींब लागण्याची कारर्े काय आहे त,
(३) असलयास, दक्त इमारतीचे बाींिकाम त्िरीत सुरु करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही
केली िा करण्यात येत आहे , सािारर्त: केंव्हापयंत दक्त इमारतीचे बाींिकाम पूर्व होर्े
अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. ववनोद तावडे (०३-०६-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) ननयोजीत इमारतीच्या जागेबाबत अधिविभागाकडून बदल सुचिण्यात आलयामळ
ु े पयावयी
जागा ननजश्चत करण्यासींदभावत कायविाही सरु
ु आहे .

(३) ननयोजीत इमारतीच्या बाींिकामासाकश िास्तुविशारद याींच्याकडून प्रारुप आराखडा तयार
करण्यात आला असन
ू जागा ननजश्चत लालयानींतर तातडीने बाींिकाम सुरु करण्यात येईल.
___________
राज्यात ज्या भागात वीज भारननयमन आहे त्या भागातील दहावी, बारावीया
पररक्षा िेंद्रावर जनरे टर अथवा दन्व्हटव रची व्यवस्था िरण्याबाबत
(३२) ९३२३ (०९-०४-२०१५) डॉ. सुश्जत ममणचेिर (हातिणांगले), श्री. राजेश क्षीरसागर

(िोयाहापूर उत्तर) : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ज्या भागात िीज भारननयमन आहे त्या भागातील दहािी, बारािीच्या पररक्षा
केंद्रािर माध्यममक ि दच्च माध्यममक मशक्षर् मींडळाने जनरे ्र अीिा इन्व्ह्व रची व्यिस्ीा
करण्याच्या सूचना माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्यासम
ु ारास मुींबई दच्च न्यायालयाने ददलया
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, कोलहापूर जजलय यातील क्रकती पररक्षा केंद्रािर अशा प्रकारच्या सुवििा दपल्ि
करण्यात आलया आहे त,

(३) तसेच राज्यातील अशा सिव पररक्षा केंद्रािर जनरे ्रच्या अीिा इन्व्ह्व रची सुवििा
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे .

(२) कोलहापूर जजलय यात माध्यममक शालाींत प्रमार्पत्र परीक्षेकररता १३३ ि दच्च माध्यममक
प्रमार्पत्र परीक्षेकररता ५३ परीक्षा केंद्रािर जनरे ्र अीिा इन्व्ह्व रची सुवििा दपल्ि करुन
दे ण्यात आलेली होती.
(३)

फेब्रि
ु ारी/माचव

२०१५

मध्ये

लालेलया

माध्यममक

शालाींत

प्रमार्पत्र

परीक्षेकररता

भारननयमनग्रस्त २३१ ि दच्च माध्यममक प्रमार्पत्र परीक्षेकररता भारननयमनग्रस्त १२५ परीक्षा
केंद्रािर जनरे ्र/इन्व्ह्व रची सुवििा परीक्षेपूिी दपल्ि करुन दे ण्यात आलेली होती.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
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सावांतवाडीतील (श्ज.मसांधुदग
ु )व ननवती ते आरदवदा किनारपट्टीवरील
शासनाने पोलीस गस्तीनौिा बांदावस्थेत असयायाबाबत

(३३)

९३५८ (०७-०४-२०१५).

श्री. ववभव नाईि (िुडाळ), श्री. भरतशेठ गोगावले (महाड) :

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

(१) सािींतिाडीतील (जज.मसींिुदग
ु )व ननिती ते आरसंदा क्रकनारपट्टीिर शासनाने पोलीस गस्तीनौका
इींिनाअभािी बींदािस्ीेत असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास ननदशवनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, दक्त गस्तीनौका बींद अिस्ीेत असलयामुळे सागरी सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने िोका
ननमावर् लाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, गस्तीनौकाींना इींिन पुरविण्याबाबत शासन स्तरािर कोर्ती कायविाही करण्यात
आली िा येत आहे ,

(४) नसलयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) गस्ती नौकाींना ननयममतपर्े इींिन पुरिका सुरु आहे .
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
पुवावश्रमीचा एन्रॉन दाभोळ वीज प्रियाप, रत्नाधगरी गॅस व वीज प्रियापात िामगार भरतीबाबत
(३४)

९३६९ (०६-०४-२०१५).

श्री. राजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुिावरेणमीचा एन्रॉन दाभोळ िीज प्रकलप, रत्नाधगरी गॅस ि िीज प्रकलपात कामगार भरती

करताींना न्यायालयीन मागवदशवकाींच्या सुचनाींना ि ननर्वयाींना नतलाींजली दे न अधिकारी ि

कींत्रा्दार मनमानीपर्े भरती कररत असलयाचे नुकतेच माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या
सम
ु ारास ननदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, न्यायालयीन ननर्वयाींची अींमलबजािर्ी न करता कारभाराींची शासनाने चौकशी
केली आहे काय,
(३) असलयास, दोषी व्यक्तीींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे ,
(४) नसलयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न दद्भाित नाही.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________

वि.स. २४ (25)
साळवा (ता. धरणगाांव, श्ज. जळगाांव) रामामस्वछता अमभयानाांतांगत
व
बाांधलेले शौचालयाांची बाांधिामे ननिृष्ट्ट असयायाबाबत
(३५)

९४०७ (०७-०४-२०१५).

श्री. गुलाबराव पाटील (जळगाव रामामीण) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा आणण स्वछता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) साळिा (ता. िरर्गाींि, जज. जळगाींि) येीील ग्रामस्िच्छता अमभयानाींतींगत
व बाींिकाम
करण्यात आलेलया मदहलाींच्या सािवजननक शौचालयाची अिस्ीा अनतशय दयनीय लाली आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर शौचालयाींची बाींिकामे अनतशय नादरु
ु स्त लालयाने सन २००६ मध्ये िा
त्या दरम्यान आदशव गािाच्या नािाखाली नविन शौचालय बाींिण्यात आले, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असलयास, सदर ननकृष् बाींिकामाची चौकशी केली काय ि त्यानुषींगाने सींबींधिताींिर
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे

(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही, साळिा (ता.िरर्गाींि, जज.जळगाींि)
येीील सािवजननक शौचालयाचे बाींिकाम ग्रामस्िच्छता अमभयाींनाींतगवत नसून सन २००३-०४
मध्ये आदशव गाि योजनेंतगवत सदर बाींिकाम करण्यात आलेले आहे ,

तसेच सींपूर्व स्िच्छता

अमभयाींनाींतगवत सन २००९-२०१० मध्ये १ ि सन २०१०-११ मध्ये २ असे एकूर् ३ सािवजननक
शौचालय (मदहला) युनी् बाींिण्यात आलेले असून ते सद्यजस्ीतीत िापरात असन
ू सुजस्ीतीत
आहे .

(२) प्रश्न दद्भाित नाही.

(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
(४) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
दे ऊळगाव राजा (श्ज.बुलडाणा) येथील ऐतश्हासश्ि मोती
समाधधस्थळ व दगडी िारां जे याांचे जतन िरण्याबाबत
(३६)

९४२८ (०७-०४-२०१५).

श्री. हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :

िायव मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१) दे ळगाि राजा (जज.बुलढार्ा) येीील ऐवतजहासजक मोती समाधिस्ीळ पुरातत्ि विभागाच्या
दल
व ामुळे नष् होण्याच्या जस्ीतीत आहे , हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने, दपरोक्त मोती
समाधिस्ीळ ि दगडी कारीं जे याींचे जतन करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २४ (26)
श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) : (१) ि (२) सदर िास्तु या राषसीय सींरक्षक्षत स्मारक असन
ू

त्या भारतीय पुरातत्ि सिजेसक्षर् मींडळ कायावलय नागपूर याींच्या अखत्यारीत येतात. अधिक्षक
पुरातत्िविद् नागपूर याींनी कळविलयानुसार सदर िास्तु चाींगलया जस्ीतीत आहे त. सदर

स्मारकाींच्या जतन ि दरु
ु स्तीकरीता मागील िषावत एकूर् रु.२४,८९३/- इतका खच केला असन
ू
चालू आधीवक िषावत दे खील कामे प्रस्तावित आहे त.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
बल
ु ढाणा शहरातील नाटयगह
ू व िरणेबाबत
ृ ाचे बाांधिाम पण
(३७)

९४२९ (०७-०४-२०१५). श्री. हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) बुलढार्ा शहरातील गेलया अनेक िषावपासुन ना्यगह
ृ ाचे बाींिकाम रखडलेले आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असलयास, दपरोक्त ना्यगह
ृ ाचे कामास होर्ाऱया विलींबाची सिवसािारर् कारर्े काय,

(३) बुलढार्ा शहरातील ना्यगहृ ाचे बाींिकाम त्िरीत पूर्व करर्ेबाबत शासनाने कोर्ती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) होय.
(२) शहरात दद्भािलेली तीव्र पार्ी ्ीं चाई, कींत्रा्दाराींच्या िैयजक्तक अडचर्ीींमळ
ु े लालेला

विलींब, बाींिकाम सादहत्य घ्क ि मजुरीमध्ये लालेली दरिाढ इत्यादीींमुळे नाट्यगह
ृ ाचे
बाींिकाम पूर्व करण्यास विलींब लाला असलयाचे मुयाधिकारी याींनी नमूद केले आहे .

(३) ि (४) सदर काम त्िरीत पर्
ू व करर्ेबाबत नगरपररषदे च्या सिवसािारर् सभेने कराि क्र.२४
ददनाींक ६ फेब्रुिारी, २०१५ पाररत केला असून हे काम ४ मदहन्याींत पूर्व करण्यासाकश आिश्यक
ती कायविाही सुरु आहे.

___________

अांधश्रध्दा ववरोधी (जादट
ू ोणा ववरोधी) िायद्याचा शालेय अयासक्रमात
अांतभावव िरण्याबाबत वारिरी सांप्रदायाचा असलेला ववरोध

(३८)

९४९२ (०९-०४-२०१५).

श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय शालेय मशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषस राज्य माध्यममक ि दच्च माध्यममक मशक्षर् महामींडळाने अींिरेणध्दा विरोिी
(जाद्
ू ोर्ा विरोिी) कायद्याचा शालेय अभयासक्रमात अींतभावि करण्याचा ददनाींक ४ डडसेंबर,

२०१४ रोजी काढलेलया पररपत्रकाच्या विरोिात िारकरी सींप्रदाय, दहींदत्ु ििादी सींघ्ना ि पालक

िगावने तीव्र विरोि दशवविला असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या सुमारास ननदशवनास
आले, हे खरे आहे काय,

वि.स. २४ (27)
(२) असलयास, मशक्षर् महामींडळाने काढलेले पररपत्रक मागे घेण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-०६-२०१५) :

(१) नाही.

(२) ि (३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
मनसर (श्ज.नागपूर) येथे उत्खननामध्ये सापडलेयाया अवशेषाांचे जतन िरण्याबाबत
(३९)

९५१३ (०७-०४-२०१५).

श्री. डड मयालीिाजन
रे ड्डी (रामटे ि) :
ूव

सन्माननीय

साांस्िृनति िायव मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मनसर (जज.नागपूर) येीे केंद्रीय पुरातत्ि विभागाने माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या

सुमारास केलेलया दत्खननामध्ये जे अिशेष सापडले आहे त त्याींचे जतन करण्याकररता
शासनामाफवत कोर्ती व्यिस्ीा करण्यात आली आहे ,

(२) असलयास, सदरचे अिशेष कोर्त्या सींग्रहालयात के िण्यात आले आहे त, तसेच त्याींचे जतन
करण्याकररता कोर्ती विशेष दक्षता घेण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) :

(१) ि (२) मनसर जज. नागपरू हे स्ीळ राषसीय सींरक्षक्षत

स्मारक म्हर्ून घोवषत करण्यात आले असून भारतीय पुरातत्ि सिजेसक्षर् महासींचालनालयाच्या

अखत्यारीत येत.े सदर स्ीळचे दत्खनन भारतीय पुरातत्ि सिजेसक्षर् याींनी केले असून

दत्खननात प्राप्त िस्तु मनसर येीील बोिीसत्ि नागाजन
ीं ान सींस्ीा येीे के िण्यात
ुव अनस
ु ि
आलया आहे त. सदर िस्तु सींग्रहालयात के िण्याबाबत जनहीत याधचका क्रमाींक ७६/२०१३
मा.दच्च न्यायालय मींब
ु ई खींडपीक नागपरू येीे प्रलींबबत आहे .
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
रामटे ि तालक्
ु यातील (श्ज.नागपरू ) णखांडसी जलाशयाचे पाणी
(४०) ९५१४ (०७-०४-२०१५).

जलववमान सेवेमळ
ु े दवू षत झायायाबाबत

श्री. डड मयालीिाजन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राम्े क तालुक्यातील (जज.नागपूर)

खींडसी जलाशयाचे पार्ी राम्े क शहरासह अनेक

गािाींना वपण्यासाकश िापरण्यात येत असलयाने जलविमान सेिेमळ
ु े जलाशयातील पार्ी दवू षत
हो न या गािाींचा वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गींभीर लाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, यासींदभावत शासनाने कोर्ता ननर्वय घेतला आहे , त्याींचे स्िरुप काय आहे ,
(३)

नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २४ (28)
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (११-०६-२०१५) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. राम्े क शहराचा
पार्ीपुरिका खींडसी जलाशयातुन होती. नगरपररषद राम्े क याींच्याकडून ननयममत वपण्याच्या
पाण्याच्या नमुन्याची प्रादे मशक प्रयोगशाळा येीून तपासर्ी करण्यात येते. सद्यजस्ीतीत
राम्े क नगरपररषद येीे पाण्याचे दवु षत नमन
ु े आढळून आले नसलयाचे म
ु याधिकारी
नगरपररषद राम्े क याींनी नमूद केले आहे.

___________

(४१)

सोलापूर श्जया्यातील शासनमान्य रामांथालयाांया अनुदानाबाबत

९५६१ (०८-०४-२०१५). श्री. नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय उच व तांत्र

मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू जजलय यातील शासनमान्य ग्रींीालयास सन २०१४-१५ या िषावसाकश अनद
ु ानाच्या
पदहलया हप्त्याचे पैसे अद्यापपयंत ममळाले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, दक्त ग्रींीालयास त्िरीत अनुदानाचा ननिी दपल्ि करुन दे ण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,

(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०३-०६-२०१५) : (१) नाही.
सन २०१४-१५ मध्ये सहायायक अनुदानासाकश दपल्ि ननिी रु.८३१९० हजार मिून

सोलापूर जजलय यातील कायवरत असलेलया शासनमान्य सािवजननक ग्रींीालयाींचा पदहला हप्ता
पर्
व र्े प्रदान करण्यात आलेला आहे .
ू प
(२) ि (३) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________
मशवना-टािळी मध्यम प्रियापातील प्रियापरामस्त शेतियाांना पुनववसन
व मसांचन वाढीसाठी ननधी उपलब्ध िरुन दे ण्यासांदभावत

(४२)

९५७५ (०७-०४-२०१५).

श्री. हषववधवन जाधव (िन्नड) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मशिना ्ाकळी मध्यम प्रकलपातील प्रकलपग्रस्त शेतकऱयाींना पन
ु िवसन ि मसींचन िाढीसाकश
ननिी दपल्ि करुन दे ण्यासींदभावत मा.जलसींपदा मींर्यायाींना ददनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजीच्या
पत्राद्िारे स्ीाननक लोकप्रनतननिीींनी मागर्ी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, सदर बाबतीत शासनाने काय कायविाही केली,
(३) नसलयास, त्याची सिवसािारर् कारर्े काय ?
श्री. धगरीष महाजन (०४-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) या प्रकलपास सन २०१५-१६ च्या अीवसींकलपात रु. १०.६० को्ीची तरतूद केली आहे.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.

___________

वि.स. २४ (29)
लाहे री (ता. भामरागड, श्ज. गडधचरोली) येथे सहा ववद्याथी बेपत्ता झायायाबाबत
(४३) ९६१९ (०६-०४-२०१५). श्री. ववजय औटी (पारनेर), श्री. हषववधवन सपिाळ (बल
ु ढाणा),

श्री. अब्दल
ु सत्तार (मसयालोड), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. अममन पटे ल
(मांब
ु ादे वी), श्री. सांतोष टाराे (िळमनरु ी), श्री. योगेश सागर (चारिोप) :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाहे री (ता. भामरागड, जज. गडधचरोली) येीील तीन विद्याीीींनीसह सहा विद्याीी बेपत्ता
लालयाचे
आहे काय,

ददनाींक १९ जानेिारी, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे

(२) असलयास, शासनाने या प्रकरर्ी कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र ाडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) शासकीय आरेणम शाळा लाहे री येीील तीन
विद्याधीवनी ददनाींक ३ जानेिारी, २०१५ रोजी ि तीन विद्याीी ददनाींक ८ जानेिारी, २०१५ रोजी
बेपत्ता लालयाने ननषपन्न लाले आहे ,
(२) सदर विद्याीी बेपत्त लालयाने दप पोस््े लाहे री येीे ग.ु र.क्र.०१/२०१५, भा.दीं .वि. कलम

३६४, ३६५, ३६६ (अ) अन्िये गुन्हा नसंद करण्यात आला असून हरविलेलया मुलीींना
शोिण्यासाकश पोलीस पीक स्ीापन करण्यात आले असून सदर पोलीस पीकामाफवत छतीसगड

मसमेिर बबनागुींडा, पेरमीभट्टी, फोदे िाडा, िामनमकाव, तुरेमकाव, कुव्िाकोडी इ. अबुलमाड
पररसरातील गािात कसन
ु शोि करण्यात येत आहे . सदर गन्
ु हा पोलीस तपासािर प्रलींबबत
आहे .

(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________

(४४)

अपर िामगार आयक्
ु त पण
ु े ववभाग, पण
ु े िायावलयाबाबत

९६९१ (०७-०४-२०१५).

श्री. ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अपर कामगार आयुक्त, पुर्े विभाग, पुर्े कायावलयाचे कामकाज सींगर्कीकृत करर्े,
अमभलेख कक्ष ि अमभलेख कक्ष के िण्यासाकश रे कॉडव कीपर अशा विविि मागण्या अपर कामगार
आयुक्त, पुर्े विभाग, पुर्े याींनी माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान केलया आहे त,
हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, तसेच सदर कायावलयाची इमारत जीर्व लाली असून िापरण्यास अयोग्य
असलयाचे ननदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, तसेच सदरहू कायावलयात सिव सींिगावतील ३३१ पदाींपक
ै ी १५१ पदे ररक्त आहे त,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असलयास, दक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २४ (30)
श्री. प्रिाश मेहता (०३-०६-२०१५) : (१) होय. अमभलेख कक्ष ि कक्षासाकश रे कॉडव क्रकपर
ममळण्याबाबतचा प्रस्ताि कामगार आयुक्त, पुर्े याींचक
े डे पाकविला आहे ,
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) ि (५) हे अींशत: खरे आहे . बहुताींश ररक्त पदे ही ग् क ि ड ची आहे त. ग्- अ ि
ब मिील सींिगावसाकश मागर्ीपत्र महाराषस लोकसेिा आयोगास पाकविण्यात आले आहे. ग्-क
ि ड ची प्रादे मशक स्तरीय पदे भरण्याबाबत कायविाही अपर कामगार आयुक्त, पुर्े त्याींचे
स्तरािर सुरु आहे .

___________

मौजे राख व मौजे वायाहे (ता.पुरांदर, श्ज.पुणे) येथील मांजूर उपसा मसांचन
(४५)

योजनेचा समावेश िृष्ट्णाखोरे वविास महामांडळातगवत िरण्याबाबत

९६९९ (०७-०४-२०१५).

श्री. ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे राख ि मौजे िालहे , (ता.पुरींदर, जज.पुर्े) येीील ननयोजजत शरद सहकारी पार्ी

पुरिका सींस्ीेस नीरा नदीतून दपसा मसींचनाने पार्ी दचलण्याची परिानगी ददनाींक १७
जानेिारी, २०१५ रोजी दे ण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, या खाजगी योजनेचा खचव दषु काळी भाग असलेलया या गािाींना परिडर्ारा

नसलयाने मींजूर दपसा मसींचन योजनेचा समािेश कृषर्ा खोरे विकास महामींडळातगवत करण्याची
मागर्ी सदर सींस्ीेने सन १९९९ दरम्यान करुन ही अद्याप त्यास मींजूरी दे ण्यात आली
नसलयाची बाब माहे फेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आली, हे खरे आहे
काय,
(३)

असलयास,

सदर

मींजरू

दपसा

मसींचन

योजनेचा

समािेश

कृषर्ा

खोरे

महामींडळातगवत करण्यासाकश शासनाने काय कायविाही करण्यात आली िा येत आहे ?

विकास

श्री. धगरीष महाजन (०९-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न दद्भाित नाही.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
गोसीखुदव मसांचन प्रियापामळ
ु े ववस्थावपत झालेयाया, भांडारा व नागपरू श्जया्यातील
लाभाथीस सांगणि प्रमशक्षण दे ण्याया योजनेत झालेयाया गवरव्यवहाराबाबत

(४६) ९७०० (०७-०४-२०१५). श्री. ववजय िाळे (मशवाजीनगर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोसीखद
ु व मसींचन प्रकलपामळ
ु े विस्ीावपत लालेलया, भींडारा ि नागपरू जजलय यातील ३६८८
लाभाीींना सींगर्क प्रमशक्षर् दे ण्याच्या योजनेस शासनाने फेब्रुिारी, २०१० मध्ये मींजुरी ददलेलया

योजने अींतगवत कोर्त्याही लाभाीीस प्रमशक्षर् न दे ताच प्रमशक्षर् सींस्ीेने शासनाचे १.६९ को्ी
स्ित:च के न घेतलयाची बाब माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आली,
हे खरे आहे काय,

वि.स. २४ (31)
(२) असलयास, सदर रक्कम सींबधीं ित प्रमशक्षर् सींस्ीेकडून िसूल करण्याबाबत शासनाने काय
कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (०२-०६-२०१५) : (१) नाही. रोजगारीभीमुख ताींबत्रक प्रमशक्षर्ाचे अनुदान
कोकलयाही प्रमशक्षर् सींस्ीेस दे ण्यात आलेले नसून फक्त लाभार्थयावस दे ण्यात आले आहे.

लाभार्थयांकडून ताींबत्रक प्रमशक्षर् घेत असलयाचे शपीपत्र, प्रमशक्षर् सींस्ीेचा दाखला, लाभार्थयांचे
शाळा / विद्यालय सोडलयाचे प्रमार्पत्र इत्यादी दस्ताऐविज सादर लालयानींतर त्याींना
अनुदानाचे भुगतान करण्यात आले आहे .
(२) प्रश्न दद्भाित नाही.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________
आहदवासी समाजाया वविासासाठी स्वतांत्र ननयांत्रण मांडळाची स्थापना िरण्याबाबत
(४७)

९७३५ (०९-०४-२०१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय आहदवासी

वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) महाराषसातील प्रत्येक जजलय याच्या दककार्ी एकाजत्मक आददिासी प्रकलप कायावलय स्ीापन
करण्यात आले असन
ू येीील अधिकाऱयाींिर आरेणमशाळा, िसतीगह
ृ ि पाचशेच्या िर योजनाींची
जबाबदारी दे ण्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असलयास, प्रकलप कायावलयाींिर आददिासी विद्याीी सींघ्नेतफजेस मोचाव काढून आददिासी

समाजाच्या विकासासाकश स्ितींत्र ननयींत्रर् मींडळाची स्ीापना करण्याची मागर्ी केली शासनाकडे
केली आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असलयास, दक्त बाबतीत शासनाने कोर्ती कायविाही केली आहे िा करण्यात येत आहे
(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०३-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

आददिासी दपयोजने अींतगवत राज्यस्तर ि जजलहास्तर ममळून सिवसािारर् ३६० योजना

आहे त. सदर योजनाींपक
ै ी प्रकलप अधिकारी, एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकलप कायावलया

माफंत सिवसािारर् ११३ योजना, तसेच केंद्र शासनाकडून प्राप्त होर्ाऱया ीे् ननिीतून काही
कराविक योजनाींची प्रत्यक्ष अींमलबजािर्ी केली जाते. दिवररत सिव योजनाींची अींमलबजािर्ी

सींबधित विभागामाफंत करण्यात येते (आददिासी विकास विभागातील एकूर् २९ एकाजत्मक
आददिासी विकास प्रकलप कायावलयाींची यादी सोबत जोडली आहे .)

वि.स. २४ (32)
(२) हे खरे नाही.
(३) ि (४) प्रश्न दद्भाित नाही.
अ.क्र.

एकाजत्मक आददिासी विकास

१

नामशक

२

कळिर्

३

राजूर

४

प्रकलप कायावलय

यािल

५

तळोदा

६

नींदरू बार

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

िुळे

मुींबई
पेर्

शहापरू

सोलापरू
जव्हार
डहार्ू

घोडेगाि

१५

औरीं गाबाद

१६

अकोला

१७

क्रकनि्

१८

पाींढरकिडा

१९

िारर्ी

२०

कळमनरु ी

२१
२२
२३
२४
२५

पस
ु द

नागपरू
चींद्रपूर
धचमूर
दे िरी

२६

भींडारा

२७

अहे री

२८

भामरागड

२९

गडधचरोली

___________
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भांडारा-गदवहदया राज्य महामागावची झालेली दरु ावस्था
(४८)

९७४६ (०९-०४-२०१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय साववजननि

बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भींडारा- गसंददया राषसीय महामागावसह सिवच रस्त्याींची जस्ीती अत्यींत खराब असून गसंददया

जजलहयात नतरोडा येीे सुरु असलेलया अदानी महाऔजषर्क प्रकलपामध्ये मयावदेपेक्षा जास्त

िजनाने सामान घे न ये-जा करर्ाऱया ओव्हरलोड सकमुळे भींडारा- गसंददया राज्य महामागावची
जस्ीती खराब लाली असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले,
हे खरे आहे काय,
(२) असलयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार शहरात ओव्हरलोड िाहनाींिर बींदी आर्ून राज्य महामागाविरील रस्ते कायमस्िरुपी
दरु
ु स्त करण्यासाकश शासनाने कोर्ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त तसेच िाहनाींिर मयावदीत भाराची िाहतक
ू

करण्यासाकश अदानी प्रकलपाला सच
ु ना दे ण्यात येर्ार आहे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०६-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रश्न दद्भाित नाही.
(३) प्रश्न दद्भाित नाही.
___________

राज्यातील साववजननि रामांथालय सेविाांना वेतनश्रे णी व ननवत्ृ ती वेतनाचा लाभ
ममळण्यासह रामांथालयाया अनुदानात वाढ िरण्याची िेलेली मागणी

(४९) ९७७३ (०८-०४-२०१५).
(भुसावळ) :

श्री. राजेश िाशीवार (सािोली), श्री. सांजय साविारे

सन्माननीय उच व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सािवजननक ग्रींीालय सेिकाींना िेतनरेणेर्ी ि ननित्ृ ती िेतनाचा लाभ ममळण्यासह
ग्रींीालय अनद
ु ानात दप्ु प्ीने िाढ करर्े आदी मागण्याींसाकश महाराषस सािवजननक ग्रींीालय

कमवचारी सींघ्नेतफजेस शासनाकडे पाकपुरािा करण्यात आलेला असतानाही राज्यातील ५ हजार
७८८ सािवजननक ग्रींीालयाींना अद्यापपयवत िाढीि अनुदान दे ण्यात आले नसलयाचे माहे डडसेंबर,
२०१४ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच मा.दच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीकाने ननर्वय घेण्याचे आदे श शासनाला
दे िूनही अद्यापपयंत आदे शाचे पालन लालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, प्रश्न भाग (१) ि (२) प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने
दक्त कमवचारी सींघ्नेच्या सदरील मागण्या तातडीने मान्य करण्यासाकश शासनाने कोर्ती
कायविाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वि.स. २४ (34)

श्री. ववनोद तावडे (०३-०६-२०१५) : (१) नाही.
महसूल विभागाच्या पडताळर्ीमध्ये त्रु्ी आढळून आलेलया ग्रींीालयाींची तपासर्ी कूगन

तपासर्ीमध्ये कायवरत आढळून आलेलया ग्रींीालयाींना िाढीि अनद
ु ान लागू करण्यात आले
असन
ू त्याींना िाढीि तदीव अनद
ु ान वितरीत करण्यात आले आहे .
(२) नाही.
मा.दच्च न्यायालयाच्या औरीं गाबाद खींडपीकाने ददलेलया आदे शानुसार शासन ननर्वय

ददनाींक ५.१२.२०१४ ननगवममत करण्यात आला आहे .
(३) ि (४) प्रश्न दद्भित नाही.

___________
मुांबईया महानगरपमलिेया शाळाांतील ववद्याथयाांना हदयाया जाणा-या पोषण
आहारासाठी सेंरल किचन िरण्यास राज्य शासनाने परवानगी हदयायाबाबत

(५०)

९७७९ (०९-०४-२०१५).

श्री. सांजय पोतनीस (िमलना), श्री. अशोि पाटील (भाांडूप

पश्श्चम), श्री. तुिाराम िाते (अणुशक्ती नगर), श्री. सुननल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय

शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबईच्या महानगरपामलकेच्या शाळाींतील विद्यार्थयांना ददलया जार्ा-या पोषर् आहारासाकश

सेंसल क्रकचन करण्यास शासनाने परिानगी ददली आहे परीं तु आहार बनविण्यासाकश ननविदा
मागविण्याचे अधिकार शासनाकडे असलयाने या योजनेत मदहला बचत ग्ाचा सहभाग

करण्याचा शासनाने ननर्वय घेतला असलयाचे माहे जानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्यासम
ु ारास
घेतलयाचे ननदशवनास आले हे खरे आहे काय,

(२) तसेच शासनाचे दपरोक्त अधिकार महानगरपामलकेला दे ण्याची मागर्ी महानगरपामलकेने
शासनाकडे माहे एवप्रल, २०१४ मध्ये िा त्या सुमारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलयास, प्रश्न भाग (१) ि (२) बाबत शासनाने कोर्ता ननर्वय घेतला आहे ि त्यानुसार
पढ
ु े कोर्ती कायविाही करण्यात आली िा येत आहे,
(४) नसलयास, विलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-०६-२०१५) : (१) ते (४) शालेय पोषर् आहर योजनेंतगवत नागरी
भागामिील शाळाींमध्ये तयार आहाराचा परु िका करण्यासाकश केंद्रीय स्ियींपाकगह
ृ प्रर्ाली
राबविण्याचा ननर्वय शासनाने दद.१८ जून, २००९ रोजी घेतला आहे. सदर शासन ननर्वयानुसार

मुींबई महापामलका क्षेत्र िगळून इतर नागरी भागासाकश स्िारस्याची अमभव्यक्ती अजव मागिून
सींस्ीाींची ननिड करण्यात आली आहे . तीावप मा.दच्च न्यायालयामध्ये याविरोिात याधचका

दाखल लालेलया होत्या. सदर याधचकाींिर शासनाच्या बाजूने ननर्वय लालेला होता. तीावप
मा.दच्च न्यायालयाने सदर योजनेमिन
ू मशक्षकाींचा सहभाग िगळण्याचे आदे श ददलेले होते.

वि.स. २४ (35)
शालेय पोषर् आहर योजनेमध्ये मशक्षकाींचा सहभाग आिश्यक आहे . यामळ
ु े शासनाने मा.दच्च
न्यायालयाच्या या ननर्वयाविरुध्द मा.सियोतच्च न्यायालयात विशेष अनम
ु ती याधचका (SLP)

दाखल केली होती. सदर प्रलींबबत याधचकेमुळे मुींबई महापामलका क्षेत्रामध्ये केंदद्रय स्ियींपाकगह
ृ

प्रर्ाली लागू करण्याबाबत पढ
ु ील कायविाही प्रलींबबत होती. सदर याधचकेबाबत दद.१७/४/२०१५

रोजी मा.सियोतच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या बाजूने ननर्वय ददला आहे . यानुसार मुींबई
महापामलका

क्षेत्रात

केंद्रीय

स्ियींपाकगह
ृ

प्रर्ाली

सुरु

करण्याबाबत

कराियाच्या

कायविाहीबाबत शासन स्तरािर विचारविननमय सुरु आहे .

ववधान भवन :

पुढील

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, मुींबई.

