अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पांचविसािी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

िेंद्र शासनाच्या सेकसि सव्हिहेसेस र र असेन पअ
ु र ीसीएसयप
ू ीअ अांतगतेत कमरा - भाईदर
शहरातील जनता नगतर, िासे चचे झोपडपट्टीसासत

(१अ

९८२७ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. रुपेश म्हात्रे े ीकभिांडी पूिअे :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गतह
ृ ननमाेण मांत्रे ी

(१) केंद्र शासनाच्या सिकसक सव्हिसेसिस र र ्सेन पु्र ीसीयसयप
ी ीअ ्ींतगेत कमरा - भाईदर

ीव्हि.ठाणिअ शसरातील िनता नगर, कासि चचे झोपडपट्टीतील ४१६३ लोकाींसाठी साींधण्यात
आलिल्या य यित ्सलिल्या ामारतीच्या साींधकामाचा दिाे ्यींत कनक्ष् ्सीन मो्या

प्रमाणात आर्थेक गैरिययसार तसिच झोपडपट्टी धारकाींच्या यादीत रिररार करण्यात आल्याची
सास मासि िानियारी, २०१५ मध्यि या यादरम्यान कनदशेनास आली, सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनानि चककशी किली आसि काय,

(३) ्सल्यास, सींसींर्धतायर कोणती कारयाई किली आसि या करण्यात यित आसि ,
(४) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. प्रिाश मेहता ी०४-०६-२०१५अ :ी१अ सि खरि नासी .
सदर प्रकल्पासाठी पेकििकनसाय ठि किदार कनयुक्त किलि ्सन
ी सदर ठि किदाराींना ीTurnkey) ठोक

पध्दतीनि कीं्ा् दि ण्यात आलि आसि . सदर साींधकामाचा दिाे तपासण्यासाठी प्रकल्प ियय्थापन
सल्लागार याींची कनयक्
ु ती करण्यात आली ्सन
ी यिळोयिळी साींधकामाचा दिाे तपासण्यात यित
आसि .

प्रकल्पातील लाभाथयाांची पा्ता याींनी सादर किलिलि पुरायि य प्रयक्षाात ्व्ह्तयात

्सलिल्या झोपडीच्या सय्क्षाणावायारि लाभाथयाांची कनयड क तन याींना पा् ठरवयण्यात आलि
आसि .

तसिच

लाभाथयाांच्या

पा्तिसींदभाेत

प्रात

त्ारीींचा

मसानगरपाकलकिनि सीयसयुपी त्ार कनयारण सकमती ्थापन किली आसि .
(२अ, ी३अ य ी४) प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________

कनप्ारा

करण्यासाठी

वय.स. २५ ी2अ

ओपन एक्सेस पदतीचा ीमुक्तदारअ िापर िरुन ४५०० दशलक्ष युननट िीजेची गतरज
असणारे सुमारे ३२८ िीज ग्राहि महावितरण मधून साहे र पडल्याने

ोट्या

ग्राहिाांना महावितरण िडून कमळणारी ससकसडी सांद िरण्यात ्ल्यासासत

(२अ

९८३३ ी०४-०४-२०१५अ.

श्री. रुपेश म्हात्रे े ीकभिांडी पूिअे :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाे मांत्रे ी पुढील

(१) ओपन यक्सिस पध्दतीचा ीमुक्तदारअ यापर क तन ४५०० दशलक्षा युकन् यीििची गरि
्सणारि सुमारि ३२८ यीि ग्रासक मसावयतरण मधीन सासि र पडल्यानि

ोट्या ग्रासकाींना

मसावयतरण कडीन कमळणारी ससकसडी सींद करण्यात आली ययढि च नासीत मोठि ग्रासक सासि र

पडल्यानि सोणार  त. १८६० को्ीची यसुलीसी करण्याचा प्र्ताय यीि कनयामक आयोगाकडि
मसावयतरणानि दाखल किल्यानुसार
आसि सि खरि आसि काय,

ददनाींक १ यवप्रल, २०१५ पासीन सी यसुली करण्यात यिणार

(२) ्सल्यास, याप्रकरणी शासनानि चककशी किली आसि काय,
(३) ्सल्यास, चककशीत काय आढळीन आलि यानुसार यीि ग्रासकाींयर पडणा-या सोज्याचि
्य तप काय आसि तसिच

ो्ा यीि ग्रासक य क्व

पींपायर याढीय भार पडी नयि म्सणीन

शासनानि कोणती कायेयासी किली आसि या करण्यात यित आसि ,
(४अ नसल्यास वयलींसाची कारणि काय आसि त
श्री. चांद्रशेखर सािनिुळे ी११-०६-२०१५अ : ी१अ नासी.
(२) प्रश्न उवा्ायत नासी.
(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
(४) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________

्ददिासी िातिरी मागतासिगतीय घटिाांना िाटप िरण्यात
येणारे गतॅस कसलेंडर न कमळाल्यासासत
(३अ

९८९५ ी०९-०४-२०१५अ.

श्री. सनु नल राऊत ीविक्रोळीअ, श्री. शाांताराम मोरे ीकभिांडी

ग्रामीणअ, श्री. प्रिाश रातपेिर ीचेंसूरअ :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ्ददिासी वििास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा

(१) शसापीर ीव्हि. ठाणिअ तालुक्यात सन २०१० पासीन राज्य य केंद्र शासनाच्या १०० ्क्कि
्नुदानात आददयासी घ्काींना ्ययींपाकाचि गेस वयतरण करण्याची योिना सु त आसि, सि खरि सि
काय,

(२) ्सल्यास, सदर योिनिचा लाभ स ्ि ल, धासि, बसगर आददयासी याींना राज्य ससकारी
आददयासी वयकास मींडळाच्या शसापीर उपप्रादि कशक कायाेलयातील ्र्धका-याींच्या सींगनमतानि
कमळत आसि त, सि खरि आसि काय,

ी३अ ्सल्यास, यात गैरिययसार सु त ्सीन याींची शासनानि चककशी किली आसि काय,
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ी४अ चककशीनस
ु ार पुढि कोणती कारयाई किली या करण्यात यित आसि ,
(५) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा ी०३-०६-२०१५अ : ी१अ सोय. राज्यातील दाररद्रय रि िखालील ्नुसीर्चत

िमातीच्या कु्ुींसाींना घरगुती गेस युकन् पुरवयण्याची योिना सन २००६-०७ पासन
सुरू
ी
करण्यात आली आसि .

(२), (३), (४) य ी५) ्शा प्रकारची त्ार मसामींडळ ्तरायर प्रात झालिली नासी. यामुळि
चककशी करण्याचा प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________
राज्यातील मदहला सचत गतटाच्या ्त्पादनाांची विकक्र होत नसल्याने अनेि मदहला
सचत गतट सांद पडण्याच्या मागताेिर असल्यासासत
(४अ

९९२२ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. सुननल राऊत ीविक्रोळीअ :

सन्माननीय मदहला ि साल

िल्याण मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मदसला सचत ग्ाच्या उपादनाींची वयरि ् सोत नसल्यानि ्निक मदसला सचत
ग् सींद पडण्याच्या मागाेयर ्सल्याचि मासि िानियारी, २०१५ च्या दरम्यान कनदशेनास आलि
आसि , सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, मदसला सचत ग्ाच्या उपादीत मालाींची वयरि ् सोण्यासाठी मोसाईल वयरि ् केंद्र
सु त करण्यासासत शासन वयचाराधीन आसि काय,

(३) ्सल्यास, सी योिना रासवयण्यासाठी रि कती यासनि उपलध क तन दि ण्यात यिणार आसि ,
(४) ्वायापी यासासत कायेयासी करण्यात आली नसल्यास, याची कारणि काय आसि त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे ी१५-०६-२०१५अ : ी१अ सि खरि नासी.

(२) (३) शसरी य ग्रामीण भागातील सचत ग्ातील मदसलाींचि आर्थेक सक्षामीकरण करण्यासाठी
मदसला उवायोगयध्
् दीसाठी यीं्सामुग्री ससाय य प्रकल्प योिनेंतगेत मोसाईल िसेन योिना

प्रायोर्गक तयायर मुींसई, मुींसई उपनगर, ठाणि, पुण,ि नागपीर, औरीं गासाद, नाकशक, कोल्सापीर य
्मरायती या ९ व्हिल््यामध्यि रासवयण्यास मा.मीं्ीमींडळानि मान्यता ददली ्सन
ी सदर योिना
सन २०१५-१६ पासीन रासवयण्यात यिणार आसि .
(४) प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________
जळगताांि व्हजल्हयातील सायगताि ीता.चाळीसगतािअ, ब्राम्हणे ि ्ांसे जुिाडी ीता.एरां डोलअ, िडगताि
(५अ

नािासांदी ीता.भडगताांिअ इत्यादी गतािातील नळ पाणी पुरि ा योजनेच्या िामाांसासत

१००१४ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. गतल
ु ासराि पाटील ीजळगताि ग्रामीणअ :

सन्माननीय

पाणीपुरि ा ्णण स्िच् ता मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१अ

िळगाींय व्हिल्सयातील सायगाय ीता.चाळीसगायअ, ब्राम्सणि य आींसि िय
ु ाडडी  ीता.यरीं डोलअ,

यडगाय नाकासींदी ीता.भडगाींयअ ायादी गायाींतील राषरीय पियिल ग्रामीण योिनि्त
ीं गेत नळ
पाणी पुरयठा योिनिस मींिीरी कमळाली आसि, सि खरि आसि काय,

(२अ ्सल्यास, सदर योिनाींसाठी रि कती खचे ्पिक्षक्षात आसि य उक्त कामास प्रयक्षाात कििसा

वय.स. २५ ी4अ
सुरूयात सोणार आसि,

(३अ नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. ससनराि लोणीिर ी१५-०६-२०१५अ : ी१अ सि खरि आसि .
(२) राषरीय ग्रामीण पियिल काये्मा ्ींतगेत मींिीर ्सलिल्या ी१) सायगाय ीचाळीसगायअ,

पाणी पुरयठा योिनिस  त.१,९७,१९,९१०/- ी२) यरीं डोल तालुक्यातील ब्राम्सणि पाणी पुरयठा
योिनिस

६०,४९,२२२/-

 त.७१,३६,१४५/-

य

ी३)

भडगाींय

यडगाींय

नालसींदी

तालुक्यातील
पाणी

्ींदािप्कानुसार खचे ्पिक्षक्षात आसि .

आींसि

पुरयठा

िुयाडडी 

योिनिस

पाणी

पुरयठा

 त.७५,५८,७६९/-

योिनिस
ातका

योिनिची कामि ग्राम पाणी पुरयठा ्यच् ता सकमती मारेत ई-कनवयदा प्र्ीया पीणे क तन

कामि स त
ु करण्यात यित आसि त.
(३) प्रश्न उवा्ायत

नासी.

___________
नाांदेड व्हजल््यातील माांजरा नदीिर तेलांगतणा ि महाराष्ट्र
(६अ

या दोन राज्याच्या सयुक्त चेिडॅम सासत

१००७७ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. सुभाष सासने ीदे गतलूरअ :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ नाींदिड व्हिल््यातील यिसगी ता.बसलोली यिथील माींिरा नदीयर यरच्या दठकाणी मसाराषर य
तिलींगणा राज्यानि सींयक्
ी त चिकडेम उभारण्यासींसधीचा प्र्ताय मा.िलसींपदामीं्ी याींनी मसाराषर
शासनाकडि पाठवयला आसि , सि खरि आसि काय,

(२अ ्सल्यास, सदर चिकडेम च्या प्र्तायायर शासनानि कोणता कनणेय घितलिला आसि या घिणार
आसि ,
(३अ ्वायापी कनणेय झाला नसल्यास याची कारणि काय आसि त?
श्री. धगतरीष महाजन ी०१-०६-२०१५अ : ी१अ तिलींगणा राज्याचि पा्सींधारि मीं्ी याींनी याींचि ाींग्रिी

प् ्. Do.Lr.No. ५७/M (Irrgn, Mktg &; LA)/ २०१४ Dated २१.७.२०१४ ्न्ययि माींिरा
नदीयर

सुमनापरी
कशयारा, को्ागीरी ीयमअ कनिामासाद व्हिल्सयात चिकडेम प्र्तावयत
करण्यासासत, तसिच सदरील प्रकल्प आींतरराज्य ्सल्यानि चिकडेम साींधण्यासाठी परयानगी
दि ण्यासासत मसाराषर शासनाच्या पा्सींधारि मीं्ी मसोदयाींना वयनींती किली आसि .
(२) सदरील चिकडेम सींसींधी योिनिचि सिस् क्षाण आराखडि ्वायाप तयार नासीत. तसिस
सवायःव्ह्थतीत या योिनि सासत ठोस प्र्ताय नसल्याचि तिलींगणा राज्याचि म
ु य ्कभयींता
याींनी ्धीक्षाक ्कभयींता, नाींदिड पा्सींधारि
सवायःव्ह्थतीत

मसाराषर

शासनाच्या

सस
् त

मींडळ, नाींदिड याींना कळवयलि आसि . तसिस

आराखयायात

या

योिनिसाठी

पाणी

उपलध

नसल्यामळ
ु ि सदरील दठकाणी कोणतासी सींधरा ीचिक डेमअ घिण्यासासत ्वायाप कनणेय झालिला
नासी.

(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
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येसगती ्पसा ीता.बसलोली, व्हज.नाांदेडअ जलकसांचन योजनाांच्या मांजूरी सासत
(७अ

१००७८ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. सुभाष सासने ीदे गतलूरअ :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ यिसगी ीता.बसलोली, व्हि.नाींदिडअ उपसा िलकसींचन योिना मींिीर करण्यासींसींधी लोकप्रकतधीींनी
दद. १३/१/२०१५ रोिी या यासम
ु ारास शासनाकडि मागणी कली आसि , सि खरि आसि काय,

(२अ ्सल्यास, सदर उपसा िलकसींचन योिना मींिरी करण्याचा दृष्ीनि शासनानि काय
कायेयासी किली आसि या करणार आसि ,

(३अ ्वायापी कायेयासी झाली नसल्यास याची कारणि काय आसि त,
श्री. धगतरीष महाजन ी०१-०६-२०१५अ : ी१अ सोय, मागणी किली आसि .
(२) सध्य:व्ह्थतीत या योिनिसाठी पाणी उपलध नसल्यामुळि सदरील दठकाणी उपसा
िलकसींचन योिना साती घिणिसासत कोणतासी प्र्ताय िलसींपदा वयभागाच्या वयचाराधीन नासी.
(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
पाटण तालुक्यातील िाांगत मरा िाडी धरणप्रिल्पातील
धरणग्रस्ताांचे तातडीने पन
ु िेसन िरणेसासत

(८अ

१०२२० ी०९-०४-२०१५अ.

श्री. शांभुराज दे साई ीपाटणअ :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पा्णा ीव्हि.साताराअ तालुक्यात सन १९९७ मध्यि प्रारीं भ झालिल्या याींग मराठयाडी या

धरणाचि काम ४० ्क्कि पुणे झालि ्सीन सदरचि धरणाचि काम गत १७ य ाेपासन
ी सींद
्य्थित आसि, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, याींग मराठयाडी या धरणप्रकल्पातींगत
े मेंढ, खालचि घो्ील, मरकाींचन सी गाींय
पुणत
े ः तर मराठयाडी, िाधययाडी, यरचि घो्ील, व्हिींती, कनगडि य कसणी सी ्शींतः साधीत

गाींयि सोत ्सीन या गायाींमध्यि सुमारि २००० चि यर कु्ीींस ्सन
े सन ्वायापसी
ी याींचि पुनय
झालि नासी या कु्ीींसाींच्या पन
ु येसनची िसासदारी सी राज्य शासनायर आसि , सि सी खरि आसि
काय,

(३) ्सल्यास, राज्य शासनानि या धरणग्र्ताींच्या पुनय
े सनासासत कोणती उपाययोिना किली
आसि ,

(४) नसल्यास, सदरचि याींग मराठयाडी धरणाचि काम पण
ु े करणिकरीता तसिच साधीत गायाींचि

पुनय
े सन करणिकरीता राज्य शासन कोणता कनणेय घिणार आसि ्वायाप घितला नसल्यास,
वयलींसाची सयेसाधारण कारणि काय आसि त ?
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श्री. धगतरीष महाजन ी०४-०६-२०१५अ : ी१अ नासी.
सन

१९९७

मध्यि

सु त

झालिलि

धरणाचि

काम

८०

्क्कि

सन २०११ पासीन धरणाचि काम प्रकल्पग्र्ताींच्या वयरोधामुळि सींद आसि .

पुणे

झालिलि

आसि .

(२अ सोय.

मकिि-रि ठरि करयाडी , मेंढ, घो्ील य उमरकाींचन ्शी ४ गायि पीणत
े : तर मकिि मराठयाडी,

िाधययाडी, कसनी, कनगडि य व्हिींती ्शी ५ गायि ्ींशत: सार्धत सोत ्सीन यकीण १९३९
सार्धत खातिदार आसि त. प्रचकलत शासन कनयम य कायेपध्दतीनुसार सदरील खातिदाराींचि
पन
ु येसन प्रगतीपथायर आसि .

(३अ शासनाच्या प्रचकलत कनयम य कायेपध्दतीनुसार पुनयेसनासासत कायेयासी प्रगतीपथायर
आसि .

(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
अमरािती शहराच्या पव्हश्चम साजन
ु े अिोला िरुन जाणा-या महानगतर पाकलिाच्या
वििास योजनेतील िळण रस्त्याांचे िाम भस
ु ांपादनाअभािी रखडल्यासासत

(९अ

१०२७८ ी०७-०४-२०१५अ.

ड . सुननल दे शमख
ु ीअमराितीअ, ड . पांिज भोयर ीिधाेअ :

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

(१) ्मरायती शसराच्या पव्हश्चम सािुनि ्कोला य तन िाणाऱ्या मसानगरपाकलकाच्या वयकास
योिनितील

यळण र्याींचि

काम

भुसींपादनाची सवायःव्ह्थती काय आसि ,

पण
ु े करण्यासाठी

१०.९९

सि .

आर.

यन

वयभागाच्या

(२) ्सल्यास, या भुसींपादना ्भायी या र्याचि काम पीणे न झालिल्या शसरासासि  तन
िाणाऱ्या या र्यायरील यासतीक सींद आसि, सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, यन िमीनाच्या ियकतररक्त ातर भुसींपादनाची सवायःव्ह्थती काय आसि,
(४) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि ?

श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी१०-०६-२०१५अ : ी१अ सदर र्याींच्या साींधकामास यन वयभागाची
परयानगी प्रात झाली ्सीन मसानगरपाकलकितर् मसाराषर राज्य वयकास मसामींडळास साींधकाम
करण्यासासत कळवयण्यात आलि आसि .
(२अ सोय.
(३अ य ी४अ मकिा सडनिरा सिस् नीं. २८०, ३४० य ३४९ (चमन नगरअ यिथील १.२३ सि आर िागा
सींपादनाची कायेयासी व्हिल्सा प्रशासनाकडि सु त आसि सदर भीसींपादन प्रकरणी ्ींकतम कनयाडा

ददनाींक ३१.५.२०११ ला प्रकसध्द करण्यात आलिला आसि . कनयाडा रक्कम  त. ३३.९६ लक्षा सी
शासनाकडीन प्रात झालिल्या कनधीमधन
ी यळती करण्यासासत भस
ी ींपादन ्र्धकारी याींना ददनाींक
१६.८.२०११ ्न्ययि कळवयण्यात आलि आसि. ्वायाप िागिच्या तासा कमळालिला नासी.
___________
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अमरािती महानगतरपाकलिेद्िारे मदहलािरीता
रायसर ट यलेट खरे दी िरण्यासासत
(१०अ

१०२८६ ी०७-०४-२०१५अ.

ड . सनु नल दे शमख
ु ीअमराितीअ, ड . पांिज भोयर ीिधाेअ :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ ्मरायती मसानगरपाकलकिवायारि मदसलाींकरीता रायसर ् यलि् खरि दी करण्यात यियन
ी या
्ायलि् खरि दी िययसार सींशया्पद ्सल्यामुळि मो्या प्रमाणात त्ारी करण्यात आल्या,
सि

खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, ् यलि्मध्यि पाणी ियय्था तसिच पाणी यासीन िाण्यासाठी नालीचि साींधकाम
किलि नसल्याची सास मासि िन
ी , २०१३ चि दरम्यान कनदशेनास आली, सि खरि आसि काय,
(३) ्सल्यास, दो ी कीं्ा्दार वय तध्द कोणती कायेयासी करण्यात आली आसि या यित आसि ,
(४) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी१०-०६-२०१५अ : ी१अ सोय.
(२अ मसानगरपाकलकिमारेत प्र्तत
ु सासी आणण त्ारी मधील ातर मद्द
ु याींची चककशी स त
ु आसि .
(३अ मसानगरपाकलकिनि सदर प्रकरणाचि चककशी आदि श ददलि आसि त.
(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
ाणे व्हजल्हयातील नायगताि ते भाईंदर ्णण मीरारोड ते ददहसर खाडीिर
रे ल्िे लाईन लगतत िाहनाांच्या रहदारीसा प पुल साांधण्यासासत
(११अ

१०३४८ ी०६-०४-२०१५अ.

श्री. नरें द्र मेहता ीकमरा भाईंदरअ :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी

(१) ठाणि व्हिल्सयातील नायगाय ति भाईंदर आणण मीरारोड ति ददससर खाडीयर रि ल्यि लाईन
लगत यासनाींच्या रसदारीसाठी पुल साींधण्याचा प्र्ताय शासनाच्या वयचाराधीन आसि , सि खरि आसि
काय,

(२) ्सल्यास, सदरसी प्र्तायास शासनाकडीन मान्यता दि ण्यात आली आसि , सि सी खरि आसि
काय,
(३) ्सल्यास, या पुलासाठी शासनाकडीन रि कती कनधी मींिीर करण्यात आला आसि,

(४) तसिच, या कामाची सवायव्ह्थती काय आसि य रि कती कालायधीत सा पुल पीणे सोणि ्पिक्षक्षात
आसि ?

श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी११-०६-२०१५अ : ी१अ, (२अ य ी३अ नायगाय ति भाईंदर खाडीयर रि ल्यि लाईन
लगत पील साींधण्याचा प्रञतवतय मस
ुीं े मसानगर प्रदि श वयकास प्रार्धकरणानि मान्य किला ्सीन
कमरारोड ति ददससर खाडीपल
ु ाचा प्र्ताय वयचाराधीन नासी. नायगाींय ति भाईंदर खाडीयर रि ल्यि
लाईन लगत पील साींधण्यासाठी प्रार्धकरणानि  त.८७५.५७ को्ी  तपयि कनधी मींिीर किला आसि .
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(४) सवायव्ह्थती प्रकल्प ियय्थापन सल्लागाराची निमणीक करण्यात आली ्सीन ्ींदािप्कि
य

कनवयदापीये

प्ररि ्यिचि

काम

प्रगकतपथायर आसि .

मुींसई

मसानगर

प्रदि श

वयकास

प्रार्धकरणाच्या

्तरायर

___________
औरां गतासाद येथील अजां ा गतुांराांच्या सांिधेनासा प ्पाययेाजना िरण्यासासत
(१२अ

१०३९९ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. अब्दल
ु सत्तार ीकसल्लोडअ :

िाये मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृनति

(१अ औरीं गासाद यिथील ्िींठा गुींराींची पायसामुळि दरी य्था झाल्यानि याींच्या सींयधेनासाठी

आयश्यक उपाययोिना करण्याकरीता योय ती कायेयासी करण्यात यिईल ्शी यासी सींसींर्धत
मीं्ी मसोदयाींनी ददली ्सल्याचि मासि िानियारी, २०१५ मध्यि या यासुमारास कनदशेनास आलि
आसि , सि खरि आसि काय,

(२अ ्सल्यास, उक्त प्रकरणी शासनानि कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(३अ नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. विनोद तािडे ी०८-०६-२०१५अ : ी१अ नासी.
्िींठा लिण्या या राषरीय सींरक्षक्षात
कायाेलय

औरीं गासद

याींच्या

्मारक ्सीन या भारतीय पुरातय सय्क्षाण मींडळ

्खयारीत

यितात.

्र्धक्षाक

परु ातयवयवा

याींनी

ददलिल्या

मादसतीनुसार सदर लिण्याींचि सींयधेन सातयानि किलि िात ्सीन लिण्या सुव्ह्थतीत आसि त.
(२) प्रश्न उवा्ायत नासी.
(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
सागतरी गतस्ती िरीता खरे दी िरण्यात ्लेल्या अॅव्हम्रसीया
गताडया ्जतागतायत िापरातच नसल्यासासत
(१३अ

१०४७६ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. नरहरी णझरिाळ ीददांडोरीअ, श्री. प्रताप सरनाईि ीओिळा

माव्हजिडाअ, श्री. अशोि पाटील ीभाांडूप पव्हश्चमअ :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा

(१) मुींसईतील २६/११ च्या सल्यानींतर सागरी ग्तीकरीता खरि दी करण्यात आलिल्या ्ेव्हम्रसीया
गाडया आितागायत यापरातच नसल्याचि कनदशेनास आलि, सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, सदर गायाया यापरात नसण्यासासतची कारणि काय आसि त,
(३)

उक्त प्रश्नी शासनानि चककशी क तन कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ?

ी४अ नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?

वय.स. २५ ी9अ
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी११-०६-२०१५अ : ी१अ य ी२अ सि खरि नासी.
यकीण १९ ॲव्हम्रसीयस यासनाींपैकी १५ यासनि कायेरत ्सीन ४ ॲव्हम्रसीयस यासनि

नाद त
ु ्त ्सीन याची द त
ु ्ती चाली आसि . नमीद ॲव्हम्रसीयस यासनाींचा यापर सींसींर्धत पोलीस
ठाण्याींमारेत आयश्यकतिप्रमाणि करण्यात यितो.
(३) य ी४) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
अचलपरू मतदारसांघातील चांद्रभागता ि पण
ु ाे मयम प्रिल्पाची िालिे ि वितरण
प्रणालीचे िामाांमळ
ु े कसांचन क्षमतेत िाढ झाली असल्यासासत

(१४अ

१०४९४ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. सच्चू िडू ीअचलपूरअ :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्चलपीर मतदारसींघातील चींद्रभागा य पुणाे मध्यम प्रकल्पाची कालयि य वयतरण
प्रणालीच्या कामाींमुळि कसींचन क्षामतित याढ झाली आसि, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, सदय:व्ह्थतीत वयतरीका य लघु कालयि नाद त
ु ्त झालि आसि त, सि खरि आसि
काय,

(३) ्सल्यास, याचा कसींचन क्षामतियर पररणाम सोत आसि सि खरि आसि काय,
(४) ्सल्यास, याची वयवयक्षक्षात कारणि काय आसि त,
(५) ्सल्यास, यासासत शासनानि कोणती कारयाई किली आसि ?
श्री. धगतरीष महाजन ी०४-०६-२०१५अ : ी१अ सोय.
(२अ, (३अ, य ी४अ कालियामध्यि गाळ साचणि, कालियामध्यि झाडि झड
ु पि याढणि, ा. कारणामुळि
कसींचनायर कासी ्ींशी पररणाम सोत आसि .

(५अ १३ िया वयत आयोगामारेत प्रात कनधी य याींब्की वयभागाचि मकशनरी मारेत कालया
द त
ु ्तीची कामि करण्यात यित आसि त.

___________

विदभाेत दष्ट्ु िाळ घोवषत िरण्याच्या मागतणीसा प अमरािती

येथे शेतिऱयाांचा िाढण्यात ्लेला मोचाे
(१५अ

१०५०६ ी८-३-२०१५अ.

श्री. सच्चू िडू ीअचलपरू अ :

िाये मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पन
ु िेसन ि मदत

(१) वयदभाेत दषु काळ घोव त करण्याच्या मागणीसाठी ्मरायती यिथि प्रसार य शितकरी सींघ्ना
याींच्या यतीनि ददनाींक १७ नोिसें सर, २०१४ रोिी शितक-याींच्या मोचाे काढण्यात आला, सि खरि
आसि काय,
(२)

्सल्यास,

या

मोचाेनि

ददलिल्या

कनयिदनातीन

शितक-याींना

समीभायात

याढ

िसायी,

पिरणीपासीन कापणीपयांतची कामि मगारोसयो मधीन घ्यायी या य ातर मागण्या करण्यात
आल्या, सि खरि आसि काय,
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(३) ्सल्यास, शासनानि या मागण्या मान्य करण्यासींदभाेत काय कायेयासी किली
आसि ?
(४अ नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. एिनाथराि खडसे ी१-६-२०१५अ : ी१अ सोय.
(२) सोय.
(३) कनयिदनातील वयवयध मागण्याींच्या ्नु ींगानि पुढील आयश्यक कायेयासी करण्यासाठी
कनयिदनाच्या प्रती सींसींधीत कायाेलयास पाठवयण्यात आल्या आसित. या वयभागाशी सींसींधीत
दषु काळ/्ीं चाईच्या मुवाया सींदभाेत सन २०१४ मधील खरीप य रसी सीं गामातील ्ींकतम पैसियारी

५० पैशाींपिक्षाा कमी आलिल्या ्न्
ु मि २३,८११ य १,२५३ गायाींमध्यि ्ीं चाईसदृश्य पररव्ह्थती
िासीर करण्यात आली ्सीन तिथि वयवयध सोयी/सयलती लागी करण्यात आल्या आसि त. तसिच

्यिळी पाऊस य गारपी्ीमुळि सार्धत शित-याींना मदत य सयलती िासीर करण्यात आलिल्या

आसि त. ड .नरें द्र िाधय सकमतीच्या ्सयालातील व्ह्यक्त कशरारशीींच्या ्नु ींगानि आयश्यक
कायेयासी करण्यासासत सींसींधीत वयभागाींना कळवयण्यात आलिलि आसि .
(४) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
(१६अ

मुांसईतील मांत्रे ालयात मांत्रे ालाच्या सुरक्षाियिस्थेिर ताण पडत असल्यासासत

१०५१५ ी०६-०४-२०१५अ.

श्री. सच्चू िडू ीअचलपूरअ, ड . अननल सोंडे ीमोशीअ :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींसईतील मीं्ालयात वयवयध कामाींसाठी राज्यातीन यिणाऱ्या नागररकाींची मोठया प्रमाणायर
गदी सोति, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, मोठी गदी ्सल्यामळ
ु ि मीं्ालयाच्या सरु क्षााियय्थियर ताण पडत आसि , सि सी
खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, गदीयर कनयीं्ण ठि यण्यासाठी योय ियय्थापन करण्यासींदभाेत शासनानि
कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ?
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी०८-०६-२०१५अ :ी१अ य ी२अ सोय, सि खरि आसि .
(३) मीं्ालयात कामासाठी यिणा-या नागररकाींच्या गदीचि ियय्थापन करण्याकरीता यापुयडी 

नागरीकाींच्या प्रयिशासाठी सींद ्सलिलि आरसा गि् यिथुन प्रयिश दि ण्यास सु तयात करण्यात
आलिली आसि . प्रयिश पब्का दि ण्याचि सींगणकावायारि तसिच लनलाईन दि ण्याचि काम सु त करण्यात

आलि आसि . सरु क्षाा तपासणी चककीमध्यि सरु क्षाा तपासणी यीं्णा याढयन
ी सरु क्षाा तपासणीसाठी
्कतररक्त मनुषयसळ सश्् वयभागाकडीन उपलध करण्यात आलि आसि .
___________
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राज्यातील रुणालये सध
ु ारण्यात शासि य ्दासीनतेचा रटिा
(१७अ १०५४२ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. साळासाहे स थोरात ीसांगतमनेरअ :

सन्माननीय सािेजननि

्रोय ्णण िुटुांस िल्याण मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मनो तणालयाचा कारभार सुधारण्यासाठी शासनानि ११ िणाींची राज्य्तरीय सकमती
कनयुक्त किली ्सीन याींच्या कशरारशी य ्मींलसिायणी सु त झाली आसि, सि खरि आसि काय

(२) ्सल्यास, मनो तणालयि उभारण्यासाठी शासनानि कोणती उपाययोिना किली या करण्यात
आली आसि
(३) ्सल्यास, मनो तणालयि उभारण्यापीयडी  कनयोिनात पीयडी च्या ्ु्ी यगळण्यात आल्या
आसि त ?

ड . दीपि सािांत ी१५-०६-२०१५अ :ी१अ सि खरि आसि .
(२) राज्य्तरीय सकमतीनि मराठयाडा वयभागामध्यि मनो तणालय स त
ु करण्यासासतचा वयचार
िसाया ्शी कशरारस किली ्सन
ी मराठयायायातील िालना व्हिल््यात मनो तणालयाकरीता
िागा प्रात करण्यासासतची कायेयासी सु त आसि.
(३)

सकमतीच्या

कशरारशीनुसार  तणालयातील

कनयोिनात

कायेयासी करण्यात यित आसि .

सध
ु ारणा

करण्याच्या

दृष्ीनि

___________
नगतर तालुक्यातील दष्ट्ु िाळग्रस्त शेति-याांना अनुदान दे ण्यासासत
(१८अ

१०७०९ ी०६-०४-०२०१५अ.

श्री. कशिाजीराि िर्डेले ीराहुरीअ :

मदत िाये मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पुनिेसन ि

(१) नगर तालुक्यातील ्प-ु या पायसामुळि २०१२-१३ मध्यि रसी सीं गाम ्समाधानकारक
झाल्यानि गायाींची ्ींकतम पैसियारी ५० ्क्यापिक्षाा कमी आली, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, नगर तालुक्यातील शितकरी दषु काळ ्नुदानापासन
ी यींर्चत रादसलि ्सल्याचि
कनदशेनास आलि आसि , सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, ्नुदानापासीन यींर्चत ठि यण्याचि कारण काय,

(४) ्सल्यास, सदर तालुक्यातील दषु काळग्र्त शितक-याींना ्नुदान दि ण्यासासत शासनानि
कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(५) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि ?
श्री.

एिनाथराि खडसे

ी०१-०६-२०१५अ

: ी१अ

सोय.

सन

२०१२-१३ मध्यि

्समदनगर

व्हिल््यातील यकीण ११८ गायाींपक
ै ी रसी गायि ११३ ्सन
ी सदर सये ११३ गायाींची ्ींकतम
पैसियारी ५० पैशींपिक्षाा कमी आलिली आसि .
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(२) सन २०१४ मधील रसी सीं गामातील सार्धत ४५,५९८ शितक-याींना  त.२०.६७ को्ी ्नुदान
दि यात आलि ्सीन उयेररत सार्धताींना वायाययाच्या ्नुदानाची मागणी करण्यात आली आसि .
सदर ्नुदान प्रात झाल्यानींतर वयतररत करण्यात यिईल.

(३), (४) य ी५) कनधी उपलधतिनस
ु ार ्नद
ु ान दि ण्याची कायेयासी करण्यात यित आसि .
___________

मोर मयम प्रिल्प, दहांगतोणाच्या ीता.यािल व्हज.जळगतािअ िालियासासत
(१९अ

१०८५० ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. हरीभाऊ जािळे ीरािेरअ :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मोर प्रकल्प, दसींगोणा ता.यायल मध्यि पुरिसा पाणीसाठा ्सुनसी कियळ पा्चा-याींची कामि
पण
ी े न झाल्यानि शितक-याींना कसींचनास पाणी उपलध सोत नासी, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, या प्रकल्पाच्या पा्चा-या पीणे करण्यास शासनाकडीन कोणती कायेयासी सोत
आसि या करण्यात यित आसि ?

श्री. धगतरीष महाजन ी०४-०६-२०१५अ : ी१अ ्ींशत: खरि आसि .
साींगयी सोरखिडा ससमायनर, मा तळ मायनर-१, न्सायी वयतररका य उपवयतररका यरील
शितकऱ्याींचा

पारीं पररक

पा्चाऱ्यास

य

यासाठीच्या

पा्चाऱ्याींची कामि झालिली नासीत.

भ-ी सींपादनास

वयरोध

आसि

यामळ
ु ि

(२अ न्सायी-मा तळ वयतररका सी सींदद्त पाईप लाईन मधीन प्र्तावयत किलिली आसि दसींगणा
वयतररकिच्या उपवयतररकिच्या भ-ी सींपादनाची प्ररि ्या प्रगतीत आसि .
___________
(२०अ

जळगताि व्हजल्हासा प नादरु
ु स्त असलेल्या जलसांचयनीच्या दरु
ु स्ती ननधीसासत

१०८५४ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. हरीभाऊ जािळे ीरािेरअ :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ िळगाींय व्हिल्सयासाठी नाद त
ु ्त ्सलिल्या वयवयध िलसींचयनीच्या द त
ु ्तीसाठी RRR

(द त
ु ्ती, नयनीकरण य पुन तज्िीयनअ योिनिखाली राज्य य केंद्र सरकारनि मींिुर किलिला ३५
को्ी  त. चा कनधी मुदतीत खचे न किल्यानि परत गिला, सि खरि आसि काय,

(२अ ्सल्यास याची कारणि य िसासदार ्सणा-याींयर शासनानि कोणती कारयाई किली आसि
(३अ नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त
श्रीमती पांिजा मांड
ु े ी०३-०६-२०१५अ :ी१अ, (२अ य ी३अ सोय.

RRR या केंद्र ससाव्हय यत योिनेंतगेत िळगाींय व्हिल्सयाला ल.पा. योिनाींच्या द त
ु ्ती
कामासाठी  त. ३५.३३ को्ी ातका कनधी सींसींर्धत यीं्णिला वयतररत करण्यात आला सोता. सदर

आदि शामध्यि केंद्र दस्सा प्रात झाल्याकशयाय वयतरीत कनधी खचे न करण्याची ्् नमीद
करण्यात आलिली सोती. यानस
ु ार केंदद्रय कनधी सराच काळ प्रात न झाल्यामळ
ु ि वयतरीत
करण्यात आलिला कनधी शासन को ागारात िमा क तन घिण्यात आलिला आसि.
___________

वय.स. २५ ी13अ

औद्योधगति प्रकशक्षण सांस्थािडून ददल्या जाणा-या प्रकशक्षण अभ्यासक्रमात निीन
अभ्यासक्रमानस
ु ार यांत्रे सामुग्री ्पलब्ध िरुन दे ण्यासासत

(२१अ

१०८७० ी०८-०४-२०१५अ.

श्री. योगतेश दटळे िर ीहडपसरअ, श्री. जगतदीश मळ
ु ीि ीिडगताि

शेरीअ, श्री. कभमराि तापि र ीखडििासलाअ, श्री. विजय िाळे ीकशिाजीनगतरअ :

सन्माननीय

्च्च ि तांत्रे  कशक्षण मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१अ राज्यातील औवायोर्गक प्रकशक्षाण सीं्थामुळि ददल्या िाणाऱ्या प्रकशक्षाण ््यास्मात सदल
करण्यात आला ्सन
ी या सींसींर्धत यीं्सामुग्री उपलध करण्यात आली नासी, सि खरि आसि
काय,

(२अ ्सल्यास, नवयन ््यास्मानुसार यीं्सामुग्री उपलध करण्यासाठी शासनानि कोणती
कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,

(३अ नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. विनोद तािडे ी११-०६-२०१५अ :ी१अ सि खरि नासी.
(२) य ी३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
राज्यातील िुमारी माताांचे पुनिेसन िरण्याची सास
(२२अ

१०९०७ ी०७-०४-२०१५अ.

ीहडपसरअ :
काय:-

श्री. जगतदीश मुळीि ीिडगताि शेरीअ, श्री. योगतेश दटळे िर

सन्माननीय मदहला ि साल िल्याण मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) राज्यातील कुमारी माताींचि पन
ु यसेन करण्याची सास शासनाच्या वयचाराधीन आसि , सि खरि
आसि काय,

(२) ्सल्यास, सदर वयचाराधीन सासीयरील शासनाचा वयचार पीणे झाला आसि काय,

(३) ्सल्यास, यानुसार शासनानि आतापयेत कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(४) ्वायाप कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे ी१५-०६-२०१५अ : ी१अ सोय.
(२) सोय.

(३) कुमारी मातासाठी परु ्क्त ्याधार केंद्राचि साींधकाम करण्याचि प्र्तावयत ्सन
ी , याचि

्ींदािप्क कमळणिकरीता मा.कायेकारी ्कभयींता, सायेिकनक साींधकाम वयभाग, पाींढरकयडा
याींना प्र्ताय सादर किलिलि आसि.
(४) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________

वय.स. २५ ी14अ

(२३अ

पुणे व्हजल््यातील ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील मदहला स्िच् तागतह
ृ ासासत

१०९६९ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. दत्तात्रे य भरणे ीइांदापूरअ :

्णण स्िच् ता मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरि ा

(१) पुणि व्हिल््यातील यकीण १४०९ ग्रामपींचायतीच्या सद्दीत कियळ १२९ मदसला ्यच् तागस
् ि
उभारण्यात आली आसि त, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, ग्रामपींचायतीच्या तुलनित सदर ्यच् तागस
् ि ्कत्ल्प आसि त, सि सी खरि आसि
काय,

(३) ्सल्यास, ग्रामपींचायतीचा वयचार क तन य मदसलाींची कुचींसणा सोयी नयि म्सणीन पुरिशा
प्रमाणात ्यच् तागस
् ि उभारणिसासत शासनानि कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,

(४) ्वायाप ्यच् तागस
् ि उभारणिसासत कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास, वयलींसाची कारणि
काय आसि त ?

श्री. ससनराि लोणीिर ी२६-०५-२०१५अ : ी१अ ्ींशत: खरि आसि , व्हिल््यातील यकीण १४०४
ग्रामपींचायतीींपैकी ३९९ दठकाणी सायेिनरि क ्यच् तागस
् ि युकन् मींिीर करून ग्रामीण पु त
मदसलाींकररता

्यच् तागस
् ाची सुवयधा

उपलध करून दि ण्यात आली आसि .

तसिच

य

या

ियकतररक्त व्हिल््यात समािकल्याण वयभाग, तिराया वयत आयोग, यशयींत पींचायत राि य
ग्रामपींचायत ्यकनधीतीन व्हिल््यातील ग्रामपींचायतीमध्यि सायेिकनक ्यच् तागस
् ि सुवयधा
उपलध करून दि ण्यात आलिल्या आसि त.

(२अ ्ींशत: खरि आसि , व्हिल््यातील ग्रामपींचायत सींयिचा वयचार करता ४७% सायेिकनक
शकचालयि मींिीर ्सीन सुमारि २८% ातकी शकचालयि कायेरत आसित

(३अ ग्रामपींचायतीचा वयचार करून य मदसलाींची कुचींसणा सोयी नयि म्सणीन व्हि.प. पुणि याींनी
वयशि

उप्म साती घितला ्सन
ी व्हि.प.च्या कनधीतीन सन २०१५-१६ मध्यि ग्रामीण मदसला

तसिच प त
ु ाींकररता ्यच् तागस
ी करण्यात
् ि साींधकामासाठी रक्कम  त. १००.०० लक्षाची तरतद
आलिली आसि .

(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________

मौजे गतल्ले सोरगताि येथे मिा सांशोधन िेंद्र स्थापन होणेसासत
(२४अ

१०९७८ ी०४-०४-२०१५अ.

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री. प्रशाांत सांस ीगतांगतापूरअ :

सन्माननीय िृषी मांत्रे ी पुढील

(१) यसींतराय नाईक मराठयाडा वयवायापीठ परभणी ्ींतगेत औरीं गासादऐयिी मकिि गल्लि
सोरगाय ीता.खुलतासाद, व्हि.औरीं गासाद अ यिथि मका सींशोधन केंद्र ्थापन करणिसासत ्थाकनक
लोकप्रकतकनधीींनी

प्िययसार

किला

सोता

य

म्यिययसायानि

म.् क्.वय.१२१३/प्र.्.१०१/८-य.नि.

सींदभाेत

ददनाींक

क् ी,पशुसय
ीं धेन

१५

डडसेंसर,

दु धिययसाय

२०१४

सस

ातर

ददनाींकासस प् करण्यात आला आसि , सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, याप्रकरणी मका सींशोधन केंद्राला ्वायापपयांत मींिुरी दि ण्यात शासनाकडीन
ददरीं गाई सोत ्सन
ी शितक-याींना न्याय दि ण्याच्या दृष्ीनि शासन कनणेय घिणार आसि काय,
(३) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?

वय.स. २५ ी15अ
श्री. एिनाथराि खडसे ी०२-०६-२०१५अ : ी१अ सोय.
(२) यसींतराय नाईक मराठयाडा क्व
ता.खल
ु तासाद

यिथि

मका

सींशोधन

वयवायापीठ परभणी ्ींतगेत मकिि गल्लि सोरगाींय,
केंद्र

्थापन

करण्याचा

प्र्ताय

वयत

वयभागाच्या

मान्यतिसाठी रिरसादर करण्यात आला आसि .
(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
परभणी व्हजल््यातील िािडी येथे दध
ु ना नदीिर ननम्न
(२५अ

दध
ु ना प्रिल्पाच्या डािया िालियासासत

११०१५ ी०७-०४-२०१५अ.

ड . राहूल पाटील ीपरभणीअ :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी

(१) परभणी व्हिल््यातील याकडी यिथि दध
ु ना नदीयर कनम्न दध
ु ना प्रकल्पाची कनकमेती करण्यात
आली ्सीन या डािया कालियाचि साींधकाम ्ींयत कनक्ष् दिाेचि झाल्यामुळि कालियाला मोठि

भगदाड पडलि ्सन
ी गतय डी च्या ्कतयष् ्ीमध्यि मो्या प्रमाणात नुकसान झालि सोति सि खरि
आसि काय,

(२) ्सल्यास, यामुळि या कालियात सोडण्यात आलिलि लाखो कल्र पाण्याचा ्पियय सोऊन

कालया पररसरातील शितक-याींच्या शितात घस
ी न
ी मोठि नक
ु सान सोण्याची शक्यता ्सल्यामळ
ु ि
कनम्न दध
ु ना प्रकल्पाच्या डािया कालियाची द त
ु ्ती करण्याची मागणी कुप्ा यिथील गोवपनाथ
सोळीं कि याींनी यका कनयिदनावायारि व्हिल्सार्धकारी याींचिकडि किली आसि सि खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, यासासत शासनानि चककशी / पासणी किली आसि काय य यात काय आढळीन
आलि,

(४) तदनुसार सदर कालियाच्या द त
ु ्तीसासत शासन ्तरायर काय कायेयासी करण्यात आली
आसि या यित आसि ,

(५) नसल्यास, याची कारणि काय आसि त ?
श्री. धगतरीष महाजन ी०२-०६-२०१५अ :ी१अ कालियाच्या कासी भागात झाडि-झड
ु पि साभळी याढल्या
सोया य यामुळि कालियाची कासी प्रमाणात तु्रु् झाली सोती.

(२) व्हिल्सार्धकारी याींचक
ि डि कनयिदना वय यी या वयभागास ञतवात नासी. तथावप श्री.गोपीनाथ
सोळीं कि याींचा कालियाच्या तु्री्ीची दरू
ु ्ती करण्यात यायी ्सा वयनींती ्िे कायेकारी
्कभयींता, मािलगाींय कालया वयभाग ्.१० परभणी या वयभागास प्रात झालिला सोता.
(३) सोय. ्ींशत: तु्री् झाल्याचि आढळलि.

(४) सी दरू
ु ्तीची कामि याींब्की वयभागामारांत पण
ी े करण्यात आली ्सन
ी , आता सदरील
दठकाणी कालया सुव्ह्थतीत आसि .
(५) प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________

वय.स. २५ ी16अ
दष्ट्ु िाळच्या िायमस्िरुपी ननमल
ुे नासा प ्स्मानासाद व्हजल््यात िृष्ट्णा
(२६अ

मरा िाडा कसांचन प्रिल्प पूणे िराियाची िेलेली मागतणी

११०२७ ी०४-०४-२०१५अ.

श्री. राणाजगतजीतकसांह पाटील ी्स्मानासादअ, श्री. रमेश िदम

ीमोहोळअ, श्री. राहुल मोटे ीपराांडाअ, श्री. राजेश टोपे ीघनसािांगतीअ, श्री. सरु े श लाड ीिजेतअ,
श्री. व्हजतेंद्र ्िहाड ीमुांब्रा िळिाअ :
सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) दषु काळच्या कायम्य तपी कनमल
ुे नासाठी उ्मानासाद व्हिल््यात क्षणा मराठयाडा कसींचन
प्रकल्प लयकर पीणे कराया ्शी मागणी ्थाकनक प्रकतकनधीनी शासनाकडि मासि िानियारी,
२०१५ च्या पदसल्या सतासात किली आसि , सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, उक्त मागणीच्या ्नु ींगानि शासनाकडीन काय कायेयासी किली गिली या
करण्यात यित आसि ,

(३) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय ?
श्री. धगतरीष महाजन ी०४-०६-२०१५अ :ी१अ सोय.
(२) सदर प्रकल्पासाठी पयाेयरण मान्यतिपीयडी  कामि चाली किल्यामळ
ु ि केंद्रीय यन य पयाेयरण
मीं्ालयाच्या दद. १२.०२.२०१४ च्या प्ान्ययि कामि सीं्थगीत ठि यण्याींच्या सीचना आसि त.
यानुसार सदर कामि सवायःव्ह्थतीत सींद आसि त.

प्रकल्पास पयाेयरण मान्यति सासतची कायेयासी प्रगतीपथायर आसि . मान्यता प्रात

झाल्या नींतर प्रकल्पाची कामि स त
ु करण्याचि प्र्तावयत आसि .
ी३अ प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________
राज्यातील ्द्योगतासा प लागतणा-या परिानयाची सांख्या िमी
िरण्यासा प इे- प्लॅ टरोमे स्थापन िरण्यासासत

(२७अ

११०४६ ी०९-०४-२०१५अ.

श्री. राणाजगतजीतकसांह पाटील ी्स्मानासादअ, श्री. राहुल मोटे
ीपराांडाअ, श्री. सुरेश लाड ीिजेतअ, श्री. रमेश िदम ीमोहोळअ, श्री. व्हजतेंद्र ्िहाड ीमुांब्रा

िळिाअ, श्री. सांदीप नाईि ीऐरोलीअ, श्री. राहुल जगतताप ीश्रीगतोंदाअ, श्री. किसन िथोरे ीमुरसाडअ,
श्री. हसन मुश्रीर ीिागतलअ :
सन्माननीय ्द्योगत मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील उवायोगासाठी लागणा-या परयानयाची सींया कमी करण्यासाठी ाे- ले ्रोमे
तसिच िलद परयानयासाठी सर्चय ्तरीय सकमती ्थापन किलिली सोती, सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, उक्त प्रश्नी सदर सकमतीनि आपला ्सयाल शासनास सादर किलिला आसि काय,
(३) ्सल्यास, उक्त सादर किलिल्या ्सयालातील कशरारशीचि थोडक्यात ्य तप काय आसि य
यानुसार आतापयांत कोणता कनणेय घितला या घिण्यात यित आसि ,

(४) ्सल्यास, उक्त प्रश्न ी१) मधील प्रकरणी सु त ्सलिली कायेयासी ्वायाप पीणे झालिली
नसल्यास,

याची कारणि

काय

आसि त

तसिच

राज्यातील

सम्या

सोडवयणि,

तसिच

रोिगारासरोसर राज्याचि उपन्न य उवायोगयाढीसाठी, सदर प्रकरणी आतापयेत कोणता
पाठपरु ाया किला या करण्यात यित आसि ?

वय.स. २५ ी17अ
श्री. सुभाष दे साई ी२२-०५-२०१५अ : ी१अ सोय,

‘’मिक ान मसाराषर’’ या उप्माींतगेत उवायोगाींसाठी लागणा-या कींपन्याींची सींया कमी

न करता राज्यातील उवायोगाींना लागणारि वयवयध परयानि / सींमती याींची सींया य यासाठी
लागणारा कालायधी कमी करण्यासाठी मा.म
ु यमीं्ी याींचि ्ध्यक्षातिखाली मींब्मींडळ उप सकमती
्थापन करण्यास तसिच राज्यात गुींतयणीक करणा-या उवायोगाींना लागणा-या वयवयध परयानि /

सींमती िलद गतीनि उपलध क तन दि ण्यासाठी मुय सर्चयाींच्या ्ध्यक्षातिखाली सींसींर्धत
वयभागाींच्या सर्चयाींची शक्तीप्रदान सकमती गठीत करण्यास शासन कनणेय ्माींक - मिाम२०१४/प्र.्.८८/उवायोग-८ ददनाींक ८/१/२०१५ ्न्ययि मान्यता दि ण्यात आली आसि .
(२अ ददनाींक १५/१/२०१५ रोिी मा.मुयमीं्ी मसोदयाींच्या ्ध्यक्षातिखाली झालिल्या आढाया
सैठकीत सये सींसींर्धत प्रशासकीय वयभागाींना उवायोगाींना दि ण्यात यिणाऱ्या मींि-ी याींच्या सींयित
कपात

करणि,

मींिीरी

प्ररि ्यिसाठी

वयलीनीकरण क तन यकच सयांक

लागणारा

कालायधी

कमी

करणि,

वयवयध

योिनाींचि

योिना रासवयणि, प्रचकलत कायदि , धोरणि, कायेकनयमायली,

तपासणी यीं्णा यासारया सासीींत सदल / सध
ु ारणा करणि य यासाठी वयदसत कालमयाेदा
ठरयीन दि ण्याचि कनद् श मा.मुयमीं्ी मसोदयाींनी ददलि आसि त.

(३अ सदर प्रकरणी शक्तीप्रदान सकमतीची सैठक घिण्याचि प्र्तावयत आसि . सदर कशरारशीींच्या
्नु ींगानि खालील उल्लिखकनय कायेयासी करण्यात आली आसि -

ी१अउदयोगाींसाठी २०,००० चक.मी. रि कींया यायरील साींधकामासाठी आयश्यक ्सणारी
पयाेयरण नासरकत ीEnvironment clearance) आयश्यक नासी.

ी२असन २००६ पीयडी  ्थापन झालिल्या मसाराषर औवायोर्गक वयकास मसामींडळ ीMIDC)
औवायोर्गक क्षाि्ाींसाठी ्सलिली िनसुनायणीची आयश्यकता रद्द करण्यात आली.

ी३अक् ी क्षाि्ामध्यि साींधकामासाठी ्नुञतविय च्ईक्षाि् कनद् शाींकामध्यि याढ करण्यात आली.

ी४अवय्ीकर कायवाया तसिच मींस
ु ई दक
ु ानि आणण आ्थापना कायवायाींतगेत ीMumbai
Shops & Establishments Act) नोंदणीसाठी यकच ्िे तयार करण्यात यित आसि.

ी५अमालमतिच्या नोंदणीसाठी य यातील रिर राराींसाठी प्ररि ्यिचि सींगणकीकरण करण्यात
आलि आसि.
ी६अमींस
ु ई कुळ यदसया् य शित िकमन कायवायात परयानगी घिण्याची पध्दत सल
ु भ
करण्यात आली आसि .
(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________

राज्यात द ां सि कसांचनाचे अनुदान िेंद्र शासनाच्या ननदे शानुसार
७५ ते ९० टक्क्यापयंत िाढिणे ्िश्यि असल्यासासत

(२८अ

११०८२ ी०८-०३-२०१५अ.

श्री. राणाजगतजीतकसांह पाटील ी्स्मानासादअ, श्री. रमेश िदम

ीमोहोळअ, श्री. राहुल मोटे ीपराांडाअ, ड . सुरेश ीभाऊअ खाडे ीकमरजअ, श्री. व्हजतेंद्र ्िहाड ीमुांब्रा
िळिाअ : सन्माननीय िृषी मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ राज्यात दठीं सक कसींचनाचि ्नुदान केंद्र शासनाच्या कनद् शानस
ु ार ७५ ति ९० ्क्क्यापयांत
याढयणि आयश्यक ्सल्याचि मासि नोिसें सर, २०१४ मध्यि या या दरम्यान कनदशेनास आलि, सि
खरि आसि काय,

वय.स. २५ ी18अ
(२अ ्सल्यास, राज्यात शितक-याींमध्यि मोठया प्रमाणात िागत
् ी करून दठीं सक कसींचनाचा

िा्तीत िा्त यापर याढवयण्यासाठी केंद्र य राज्य शासनानि दठसक कसींचनाला ्नुदान
दि ण्याची योिना आखण्यात आली सोती, सि सी खरि आसि काय,

(३अ ्सल्यास, शितक-याींमध्यि सन २०१२-१३ या आर्थेक य ाेतील ३२९ को्ीचि दठसक
्नुदानच थकल्यानि या योिनिला खीळ ससल्याचि मासि िुल,ै २०१४ मध्यि या या दरम्यान
कनदशेनास आली आसि , सि खरि आसि काय,

(४अ ्सल्यास, राज्य शासनानि केंद्र शासनाकडि दठसक कसींचनाच्या ्नुदानासासत रक्कम
कमळवयण्यासाठी पाठपरु ाया करण्यासासत कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(५अ ्वायाप कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. एिनाथराि खडसे ी१६-५-२०१५अ :ी१अ सि खरि नासी.
(२अ सि खरि आसि .
(३अ सि खरि नासी. सन २०१३-१४ ्खिर, सन २०१२-१३ मधील सक्ष्
ी म कसींचनाचि यकीण  त.
४१७.५६ को्ी कनधीचि प्र्ताय प्रलींबसत सोति. यापैकी सदर योिनिसाठी व्हिल्सा ्तरायर  त.

८५.१३ को्ी कनधी उपलध आसि. उयेरीत  त. ३३२.४३ को्ी कनधीपैकी, सन २०१४-१५ मध्यि
पीरयणी मागणीवायारि मींिीर तरतद
ी ीमधीन  त.२१२.४३ को्ी कनधी य  त. १२०.०० को्ी कनधी
नासाडेकडीन ग्राकमण पायाभत
ी वयकास कनधी माकलका-२० ्ींतगेत उपलध क तन दि ण्यात आला
आसि .

(४अ सन २०१२-१३ मधील प्रलींबसत प्रकरणि कनकाली काढण्यासाठी सींपीणे कनधी उपलसध क तन
ददलिला आसि.

(५अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
पारकशिनी ीव्हज.नागतपूरअ शहरापासन
ू असलेल्या िोकलता मारा
पररसराचा पयेटनाच्यादृष्ट्टीने वििास िरणेसासत

(२९अ

११०९४ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

मुख्यमांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ पारकशयनी ीव्हि.नागपरी अ शसरापासन
ी ४० रि क.मी. ्ींतरायर ्सलिल्या कोकलता मारा पररसर
पये्नाचि आक ण
े केंद्र सनल्यानि या पररसराचा पये्नाच्यादृष्ीनि वयकास कराया ्शी मागणी
तिथील नागररकाींनी यारीं यार सींसींर्धत वयभागाकडि किली आसि सि खरि आसि काय,
(२अ ्सल्यास, या पररसराचा वयकास पये्नाच्यादृष्ीनि करण्याकररता शासनानि कोणती
कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(३अ ्वायाप कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?

वय.स. २५ ी19अ
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी१३-०५-२०१५अ : ी१अ नासी.
(२) य ी३) कोकलतमारा सि दठकाण पेंच ियाघ्र प प्रकल्पाींतगेत यित ्सीन पये्क पेंच ियाघ्र प
प्रकल्पाच्या सींरक्षक्षात क्षाि्ास भि् दि तात. पये्काींच्या या्तियासाठी िुनि ४ (चारअ सींकुल
उपलध य ाेत पये्काींना थाींसण्यासाठी ५ (पाचअ सींकुलाची कनकमेती करण्यात आली आसि .
___________

निेगतािीखैरीअ ीता.पारकशिनी, व्हज.नागतपरू अ येथील पेंच प्रिल्पातील पाणीसा ा घटल्यासासत
(३०अ

११०९६ ी०८-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पारकशयनी तालुक्यातील ीव्हि.नागपीरअ नयिगाय ीखैरीअ यिथील पेंच प्रकल्पातील पाणीसाठा

मासि डडसेंसर, २०१४ च्या शिय्च्या आठययायात मागील आठययायाच्या तुलनित २ मी्रनि
घ्ल्याचि कनदशेनास आलि आसि , सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, ऐन दसयाळ्यात िलसाठा घ्ल्यास यींदाच्या उन्साळ्यात तीव्र पाणी ्ीं चाईला
सामोरि िायि लागणार आसि , सि सी खरि आसि काय,
(३) ्सल्यास, सदरच्या प्रकल्पातील िलसाठा घ्ी नयि याकरीता कोणया उपाययोिना किल्या
आसि त तसिच पाणी ्ीं चाई कनमाेण झाल्यास कोणया उपाययोिना आखण्यात यिणार आसि त ?
श्री. धगतरीष महाजन ी२५-०५-२०१५अ :ी१अ सोय.
(२) नासी.
तोतलाडोस यिथील वयि कनकमेती नींतर नयिगाय खैरी यिथील उन्नियी सींधा-यात उपलध
सोणारि पाणी कसींचनासाठी लागणा-या पाण्याच्या तल
ु नित कमी सोति यामळ
ु ि नयिगाय खैरी
यिथील िलसा्यामध्यि घ् ददसन
ी आली. तथावप यामुळि उन्साळ्यात तीव्र पाणी ्ीं चाईला
सामोरि िायि लागणार ्शी पररव्ह्थती नासी.

(३) नयिगाय खैरी िलाशयामध्यि कसींचनासाठी पाणी उपलध सोण्यासाठी याच्या उध्ये सािीस
्सलिल्या तोतलाडोस धरणायरील मध्यप्रदि श राज्याच्या यीि कनकमेती मींडळ याींना वयवायुत

कनकमेती याढवयण्यासासतच्या सीचना क्षािब्य ्तराय तन दि ण्यात आल्या, य यानुसार याींनी यीि

कनकमेती याढयीन कसींचनासाठी आयश्यक ्सलिलि पाणी नयिगाय खैरी िलाशयात उपलध क तन
ददलि.

ददनाींक १५.०४.२०१५ रोिी पें च प्रकल्पाच्या िलाशयात यकीण पाणी साठा २९६.१३८

दलघमी ातका आसि . यापढ
ु ि पेंच प्रकल्पातन
ी कसींचनासाठी पाण्याची आयश्यकता नसी. वपण्याचि

पाणी य औवायोर्गक यापर याींचस
ि ाठी मासि िीन, २०१५ ्खिर पयांत यकीण ९० दलघमी ातकी
आयश्यकता आसि. पिच प्रकल्पात सवायःव्ह्थतीत पुरिसा साठा उपलध ्सल्यामळ
ु ि पाणी ्ीं चाई
कनमाेण सोण्याचा प्रश्न उवा्ायत नासी.

__________

वय.स. २५ ी20अ
रामटे ि तालुक्यातील ीव्हज.नागतपूरअ णखांडशी जलाशयाचे पाणी निेगताि खैरी
ीपेंच प्रिल्पअ च्या डािया िालियाच्या सहायाने भांडारा व्हजल््यातील
तसेच रामटे िच्या दक्षक्षणिेिडील भागतात शेतीला सोडण्यासासत
(३१अ

११०९७ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राम्ि क तालुक्यातील ीव्हि.नागपीरअ णखींडशी िलाशयाचि पाणी नयिगाय खैरी ीपेंच प्रकल्पअ

च्या डािया कालियाच्या ससायानि भींडारा व्हिल््यातील तसिच राम्ि कच्या दक्षक्षाणकिकडील भागात
शितीला

सोडण्यात

यायि

्शी

मागणी

करणारि

यक

कनयिदन

तिथील

ग्राम्थाींनी

ददनाींक ९ डडसेंसर, २०१४ रोिी या यासुमारास उपवयभागीय ्र्धकारी, राम्ि क याींना दि ण्यात
आलि आसि , सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, या कनयिदनावायारि शासनानि कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(३) ्वायाप कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. धगतरीष महाजन ी२५-०५-२०१५अ : ी१अ णखींडसी िलाशयामधीन मसादल
ु ा, भींडारसोडी, कशयनी,
भोंडकी या गायातील शितक-याींना कसींचनासाठी पाणी उपलध क तन दि ण्यासासतची लोक
प्रकतकनधीींची कनयिदनि शासनास प्रात झाली आसि त.
(२) य ी३) पेंच प्रकल्पाींच्या मींिीर वावयतीय सुप्रमा नस
ु ार पेंच नयिगाय खैरी िलाशयातीन यिगळा
णखींडसी पुरक कालया काढीन यावायारि णखींडसी िलाशयात साठयण करण्यात यिणार आसि.

णखींडसी िलाशयातीन कालया काढीन नागपीर व्हिल््यातील राम्ि क तालुक्यातील १२ य

भींडारा व्हिल््यातील मोसाडी तालक्
ु यातील ५ ्सि दोन्सी कमळीन यकीण १७ गायातील यकीण
२४९३ सि क््र क्षाि्ाला कसींचन ्पिक्षक्षात आसि . णखींडसी पीरक कालियाचि काम सवायःव्ह्थतीत
प्रगतीपथायर आसि .

___________
पेंच ियाघ्र प प्रिल्प ीव्हज.नागतपूरअ मानकसांगतदे ि अभयारण्यात िन
अधधननयम सराेस धाब्यािर ससविण्यात येत असल्यासासत

(३२अ

११०९९ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
ूे रे ड्डी ीरामटे िअ :

सन्माननीय िने

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पेंच ियाघ्र प प्रकल्प ीव्हि.नागपरी अ मानकसींगदि य ्भयारण्यात यन ्र्धकनयम सराेस धायायर
ससवयण्यात यित ्सल्याचि मासि िानियारी, २०१५ मध्यि या यादरम्यान कनदशेनास आलि, सि
खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, कोणकोणया कनयमाींची उल्लींघन करण्यात आलि य याींस िसासदार ्सणा-या
्र्धका-याींयर कोणती कारयाई किली या करण्यात यित आसि ,
(३) ्वायाप कोणतीच कारयाई किली नसल्यास वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. सुधीर मुनगतांटीिार ी३०-०५-२०१५अ : ी१अ सि खरि नासी.
(२अ य ी३अ प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________

वय.स. २५ ी21अ
रामटे ि ीव्हज.नागतपूरअ येथील ऐनतहाकसि महत्ि असलेल्या राम गतढमांददर
(३३अ

येथे मदहलाांिररता शौचालय, विश्रामगतह
ृ साांधण्यासासत

११११० ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

मख्
ु यमांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राम्ि क ीव्हि.नागपीरअ यिथील ऐकतसाकसक मसय ्सलिल्या राम गढमींददर यिथि मदसलाींकररता
शकचालय, वयश्रामगस
् यासारया ्निक सम्या आसि त, सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, या सम्यासींदभाेत ्निक यिळा लोकप्रकतकनधीींनी य ्थाकनकाींनी सींसर्धत
वयभागाकडि मागणी किली आसि , सि सी खरि आसि काय,
(३) ्सल्यास, गढमींददरायर आयश्यक या सोयी-सुवयधा पुरवयण्यासींदभाेत शासनानि कोणती
कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,

(४) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी११-०६-२०१५अ :ी१अ सि ्ींशतः खरि आसि .
(२), (३) य ी४) राम्ि क ीव्हि.नागपीरअ यिथील ऐकतसाकसक मसय ्सलिल्या राम गढमींददर यिथि

मदसलाींकररता २ दठकाणी शकचालयाची ियय्था आसि. तसिच भैरय दरयाज्याियळ सायेिकनक
साींधकाम वयभागातर् सायेिकनक शकचालयाचि साींधकाम स त
ु आसि . तसिच वयश्रामगस
् ासाठी
र रि ष्च्या िागियर शिड साींधण्यात आलिला आसि .

___________
दे िलापार ीता.रामटे ि, व्हज.नागतपरू अ पररसरातील शेति-याांना
कसांचनाची सोय ्पलब्ध नसल्यासासत

(३४अ

१११११ ी०८-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राम्ि क तालुक्यातील ीव्हि.नागपीरअ दि यलापार पररसरातील भाग आददयासी भाग ्सन
ी

यिथील शितक-याींना कसींचनाची कोणतीसी सोय उपलध नसल्यानि सदरच्या भागाला कसींचनाची
सोय करायी य दषु काळग्र्त म्सणीन िादसर करण्याची मागणी तिथील ग्राम्थाींनी तसिच
लोकप्रकतकनधीींनी सींसींर्धत वयभागाकडि मासि डडसेंसर, २०१४ च्या सुमारास किली सि खरि आसि
काय,

(२) ्सल्यास, या भागाला दषु काळ भाग िादसर क तन कसींचनाची सोय करण्याकररता शासन
कोणती कायेयासी करीत आसि ,

(३) ्वायाप या सींदभाेत कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. धगतरीष महाजन ी०३-०६-२०१५अ :ी१अ ्ींशत: खरि आसि.
दि यलापार ता.राम्ि क, व्हि.नागपीर या पररसरातील कसींचनाकरीता प्र्तावयत सागरा

लघुपा्सींधारि प्रकल्पाचि साींधकामाकरीता आयश्यक यनिमीन िलसींपदा वयभागाकडि यळती
करण्यासासचि कनयिदन डडसेंसर, २०१४ मध्यि प्रात झालि आसि .

वय.स. २५ ी22अ
(२अ सींसींर्धत भागास कसींचनाची सोय करण्याकररता सदर प्रकल्पासाठी आयश्यक ६.४९८ सि क््से
यनिकमन मान्यतिचा प्र्ताय यनवयभागास पाठवयलिला आसि. प्र्तायाचा पाठपुराया करण्यात
यित आसि .

(३अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
पारकशिनी ीव्हज.नागतपूरअ पेंच प्रिल्पाचा ्जिा िालिा िाम प तालुक्यातून गतेलेल्या
(३५अ

पाटचा-याांच्या दरु
ु स्तीिर िोट्यािधी रुपयाांचा खचे झाल्यासासत

११११३ ी०८-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पारकशयनी ीव्हि.नागपीरअ पेंच प्रकल्पाचा उिया कालाया कामठी तालक्
ु यातीन गिलिल्या
पा्चा-याींच्या द त
ु ्तीयर कोट्यायधी  तपयाींचा खचे सोऊन या कालया य पा्चा-याींतीन पाण्याची
गळती सोत ्सल्याचि मासि िानियारी, २०१५ च्या सुमारास कनदशेनास आलि सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, या पाण्याच्या गळतीची य कनक्ष् कामाींची चककशी किली आसि काय, यात
काय आढळीन आलि,

(३) चककशीनस
ु ार सींसींर्धतायर कोणती कारयाई किली या करण्यात यित आसि?
श्री. धगतरीष महाजन ी०२-०६-२०१५अ : ी१अ नासी.
पेंच प्रकल्प उििया कालियाच्या लाभक्षाि्ातील कामठी तालीक्यातील मुय कालया

यगळीन वयतरीका य लघु कालियाच्या द त
ु ्तीची कामि िागकतक सँक ्थे ससाय यीत मसाराषर
िलक्षाि् सुधार प्रकल्पाींतगेत करण्यात आली आसि त. यामध्यि पा्चा-याींची द त
ु ्तीची कामि
करण्यात आलिली नासीत. वयतरीका य लघु वयतरीकाच्या किलिल्या कामाींची गुणयता गुण

कनयीं्ण मींडळाकडीन तपासणी करण्यात आली ्सीन या मध्यि कोणयासी मो्या प्रकारच्या

उणणया कनदशेनास आलिल्या नासी तसिच कालियातीन पाण्याची गळती सोत ्सल्याचि ददसीन
आलि नासी.

(२) प्रश्न उवा्ायत नासी.
(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
पारकशिनी ीव्हज.नागतपरू अ येथन
ू जिळच असलेल्या सासळ
ू िाडा, सन
ु गतािसोडी
(३६अ

कशिारात पेंचचा ्जिा िालिा रुटल्यासासत

१११२० ी०८-०४-२०१५अ.

श्री. र्ड मल्लीिाजन
रे ड्डी ीरामटे िअ :
ूे

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पारकशयनी ीव्हि.नागपीरअ यिथन
ी ियळच ्सलिल्या सासळ
ी याडा, सुनगायसोडी कशयारात मासि
नोिसें सर, २०१४ च्या सम
ु ारास दस
ु -या आठययायात पेंचचा उिया कालया रु्ला सि खरि आसि
काय,

(२) ्सल्यास, सदरचा कालया रु्ण्याची कारणि काय आसि त,

(३) ्सल्यास, याींस िसासदार ्सणा-याींयर कोणती कारयाई किली या करण्यात यित आसि ?

वय.स. २५ ी23अ
श्री. धगतरीष महाजन ी०२-०६-२०१५अ : ी१अ सोय.
दद.१३.११.२०१४ रोिी उिया कालया सा.्.७६७० मी. यर सियापथाच्या भागानि रु्ला सोता.

(२) पेंच उिया कालया नागपीर शसर पाणी पीरय्याकरीता सारमासी सतत यासत ्सल्यानि या

कालियाची कनयकमत दि खभाल द त
ु ्तीची कामि पण
ी े करण्यास परु ि सा कालायधी कमळत नासी.

कालया यकाच माती भरायात ीमोनोझोनअ आसि . कालियाची माती भुसभुशीत आसि . तसिच
खिकडि, घीस, घोरपडी ायादी प्राण्याींनी कालियाच्या मातीकामात सीळ किलयानि मातीकामातन
ी

पाण्याचा णझरपा ीPiping) सोयीन कालया रु्त ्सतो. सी कालया रु्ल्याची सयेसाधारण
कारणि आसि त.

(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
राज्यातील ऊसतोडणी मजरू ाांच्या प्रलांबसत मागतण्यासासत
(३७अ

१११७२ ी१०-०४-२०१५अ.

श्री. राहुल जगतताप ीश्रीगतोंदाअ, श्री. व्हजतेंद्र ्िहाड ीमांब्र
ु ा
िळिाअ, श्री. अिधूत तटिरे ीश्रीिधेनअ, श्री. ्ल्हास पाटील ीकशरोळअ :
सन्माननीय सहिार
मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ऊसतोडणी मिीराींच्या प्रलींबसत मागण्याींसासत यररत कनणेय घ्याया यासासतचि
कनयिदन मासि नोिसें सर, २०१४ मध्यि या यादरम्यान मा. ससकार मीं्ी याींना राज्य ऊसतोडणी
यासतीक, मुक्कादम युकनयननि ददलि आसि सि खरि आसि काय

(२) तसिच राज्यातील ऊस तोडणी य यासतक
दरात याढ करायी या मागणीसस ातर
ी
मागण्याींसाठी मसाराषर ऊस तोडणी य यासतीक सींघ्निनि ददनाींक १ रिब्रुयारी, २०१५ रोिी

कोल्सापीर यिथि ‘’कोयता सींद’’ आींदोलन क तन व्हिल््यातील साखर कारखाना कायेक्षाि्ात िाऊन
ऊस तोडणी मिीराींमध्यि िागत
् ी करण्याचि काम सु त किलि आसि सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, उक्त सींघ्निच्या वयवयध मागण्याींचि ्य तप काय आसि य यानु ींगानि शासनानि
कनणेय घितला आसि काय,

(४) या प्रकरणी ्वायापसी कनणेय घितला नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त य
यासासतची सवायःव्ह्थती काय आसि ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील ी१६-०५-२०१५अ :ी१अ ऊस तोडणी मिरी ाींच्या वयवयध सींघ्नानी लग््,
२०१४ मध्यि याींच्या प्रलींबसत मागण्याींसासतची कनयिदनि प्रात झाली आसि त.
(२अ सि खरि नासी.
(३अ य ी४अ सींघ्नाींनी ऊस तोडणीच्या दरात याढ करणिची मागणी किली आसि. सदर प्रकरणी
कायेयासी मसाराषर राज्य ससकारी साखर कारखाना सींघाकडीन सोत ्सति.
___________

वय.स. २५ ी24अ
श्रीगतोंदा ीव्हज. अहमदनगतरअ तालुक्याला पाणीपुरि ा िरणाऱया
(३८अ

घोड धरणातन
ू पाण्याची गतळती सरू
ु असल्यासासत

१११७७ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. राहुल जगतताप ीश्रीगतोंदाअ, श्री. व्हजतेंद्र ्िहाड ीमुांब्रा
सन्माननीय जलसांपदा मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा

िळिाअ, श्री. अिधत
ू तटिरे ीश्रीिधेनअ :
खुलासा करतील काय :-

(१अ ्समदनगर व्हिल््यातील श्रीगोंदा तालुक्याला पाणीपुरयठा करणाऱ्या घोड धरणातीन

पाण्याची गळती सुरू ्सल्यामळ
ु ि तालुक्याच्या यका आयतेनाचि पाणी याया गिल्याची सास
डडसेंसर २०१४ मध्यि उघडकीस आली आसि सि खरि आसि काय,

(२अ ्सल्यास, धरणातीन सोणाऱ्या गळतीसासत सींसींर्धत ्र्धकाऱ्याींना साींगुन सुध्दा गळती

रोखण्यासासत याींनी कासीसी कारयाई किली नसल्यामळ
ु ि तिथील शितकऱ्याींना दद. ३१ डडसेंसर,
२०१४ रोिी आमरण उपो ण करण्याचा ाशारा ददला आसि सि सी खरि आसि काय,

(३अ ्सल्यास,घोड धरणाची सोणारी पाण्याची गळती यिळीच थाींसवयण्यात आली ्सती तर
शितकऱ्याींना यका ्यतेनाचा लाभ सोऊन याींचि आर्थेक नुकसान झालि नसति सि सी खरि आसि
काय,

(४अ ्सल्यास, या धरणातन
ी सोणारी गळती थाींसवयण्यासाठी शासनानि कोणती उपायायोिना
किली या करण्यात यित आसि ?

श्री. धगतरीष महाजन ी२५-०५-२०१५अ :ी१अ नासी.
(२) सोय.
(३) नासी.
(४) धरणातील डाया कालया सियावायारि सोणा-या गळतीसींदभाेतील दि खभाल, द त
ु ्तीची कामि
उपलध ्सलिल्या ्नुदानातीन याींब्की वयभागामारेत सु त आसि त.
___________
श्रीगतोंदा ीव्हज.अहमदनगतरअ तालुक्यातील नगतर-दौंड रस्त्याच्या िामासासत
(३९अ

१११८४ ी०९-०४-२०१५अ.

श्री. राहुल जगतताप ीश्रीगतोंदाअ, श्री. व्हजतेंद्र ्िहाड ीमुांब्रा
िळिाअ, श्री. अिधूत तटिरे ीश्रीिधेनअ :
सन्माननीय सािेजननि साांधिाम ीसािेजननि
्पक्रम िगतळूनअ मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

श्रीगोंदा

तालुक्यातील

ीव्हि.्समदनगरअ

नगर-दौंड

र्याच्या

कामाची

प्रगती

य

सवायःव्ह्थती काय आसि ,

(२) ्सल्यास, या र्याच्या कामात आतापयांत रि कती खचे करण्याींत आला आसि य र्याचि
रि कती काम प्रलींबसत आसि ,
(३) ्सल्यास, सदरसी र्याचि काम यरीत पीणे करणिसासत शासनानि कोणती उपाययोिना
किली या करण्याींत यित आसि ?

वय.स. २५ ी25अ
श्री. चांद्रिाांत पाटील ी१९-०५-२०१५अ : ी१अ ्समदनगर दौंड या र्याची यकीण लाींसी ७१.००
रि क.मी. आसि . यापैकी ३३.०० रि क.मी. लाींसीचा र्ता खरास ्सीन यापैकी ६.०० रि क.मी.

लाींसीतील र्याची द त
ु ्ती झाली आसि . तसिच १३.०० रि क.मी. लाींसीतील द त
ु ्तीकरीता
 त. ७ को्ीची कामि मींिरी आसि त.
(२अ

सदर

र्याच्या

कामायर

आतापयांत

 त.

२.५१

को्ी

ातका

खचे

झाला

 त. ७ को्ीची मींिीर कामि प्रलींबसत आसि त.

्सीन

(३अ कनधीच्या उपलधतिनस
ु ार खरास लाींसीमधील कामि ्या-्यानि साती घिण्याचि कनयोिन
आसि .

___________
सािेजननि साांधिाम विभागत, नागतपूर प्रादे कशि मांडळात
िगते २ ि ३ ची पदे ररक्त असल्यासासत

(४०अ

१११८७ ी१०-०४-२०१५अ.

श्री. सांटी भाांगतर्डया ीधचमरू अ :

सन्माननीय सािेजननि

साांधिाम ीसािेजननि ्पक्रम िगतळूनअ मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सायेिकनक साींधकाम वयभाग, नागपरी प्रादि कशक मींडळात यगे २ य ३ ची ्निक पदि ररक्त
्सीन या पदाींच्या भरती सासतचा प्र्ताय शासनाकडि प्रलींबसत आसि , सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, यगे २ य यगे ३ ची पदि भरती नसल्यामळ
ु ि ्निक ्थाकनक वयकास कामाींयर
याचा वयपरीत पररणाम सोत आसि , सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, यकाच ्र्धकाऱ्याींयर दस
ु ऱ्या कामाचा ्कतररक्त भार ्सल्यामळ
ु ि कामाचा दिाे
रासण्याकररता ्र्धकाऱ्याींची रार गैरसोय सोत ्सति, सि सी खरि आसि काय,

(४) ्सल्यास सदरसी ररक्त पदि ताकाळ भरण्यासासत शासनानि कोणती कायेयासी किली या
करण्यात यित आसि ,
(५) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील ी२५-०५-२०१५अ :ी१अ नासी.
(२अ, (३अ, (४अ य ी५अ यगे २ य यगे ३ च्या पदाींची कनयड प्ररि ्या पीणे झाली ्सीन यगे-२ च्या

पदाींचि कनयुक्तीचि आदि श कनगेकमत करण्यात आलि आसि त य यगे ३ च्या पदाींसाठी उतीणे
उमिदयाराींच्या प्रमाणप्ाींची पडताळणी स त
्सन
ती पण
ु
ी
ी े झाल्यानींतर कनयक्
ु ती आदि श
कनगेकमत करण्यात यितील.

___________
सज
ु ल योजनेंतगतेत १३५ लीटर मानसी प्रनत ददिस पाणी परु ि ा योजना मांजरू िरण्यासासत
(४१अ

१११८८ ी०७-०४-२०१५अ.

श्री. सांटी भाांगतर्डया ीधचमरू अ :

्णण स्िच् ता मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु ि ा

(१अ राज्य शासनाकडीन सये नगर पाकलकाींमध्यि १३५ ली्र मानसी प्रती ददयस पाणी पुरयठा

योिना ्व्ह्तयात ्सिल कतथि भय
ु ारी ग्ार योिना लागु करण्यात यित,ि सि खरि आसि काय,

वय.स. २५ ी26अ
(२अ ्सल्यास, सुिल योिनेंतगेाा नगर पाकलकाींना ७० ली्र मानसी प्रती ददयस योिनाच
मींिीर किल्या िात आसि त, सि सी खरि आसि काय,

(३अ ्सल्यास, ज्या नगर पाकलकाींना सि
ु ल योिनेंतगेत ७० ली्र मानसी प्रती ददयस प्रमाणि
योिना मींिरी आसि याींना भय
ु ारी ग्ारि योिना लागु सोत नासी, सि सी खरि आसि काय,

(४अ ्सल्यास, सुिल योिनेंतगेत १३५ ली्र मानसी प्रती ददयस पाणी पुरयठा योिना मींिीर
करण्यात यिणार आसि काय,

(५अ नसल्यास, न करण्याची कारणि काय आसि त ?
श्री. ससनराि लोणीिर ी२२-०५-२०१५अ :ी१अ सोय. केंद्र शासनाच्या सिया दिाे प्रमाणकानुसार
ीService Level Benchmarks) ज्या शसरात भय
ु ारी ग्ार योिना ्व्ह्तयात आसि, रि कींया

भुयारी ग्ार योिना घिण्यात यिणार आसि ्शा दठकाणी दरडोई दर माणसी १३५ कल्र
पाणीपुरयठा करण्यासाठी योिना आखणिसासत मागेदशेक सच
ी ना आसि त.
(२) नासी.
(३) सोय.
(४) य ी५) पाणीपरु यठा य ्यच् ता क्षाि्ातील ी१) पाणीपरु यठा, (२) मलकन:सारण,

(३) पायसाचि पाणी यासीन निण्यासाठी ग्ारि आणण ी४) घनकचरा ियय्थापन या चार क्षाि्ाींसाठी
वयसीत करण्यात आलिल्या सियादिाे प्रमाणकानस
ु ार पाणीपुरय्याचि प्रमाण दरडोई दरददनी १३५
ली्रपयांत याढवयण्यासाठी आयश्यक या उपाययोिना करण्यासाठी ्थाकनक नागरी ्यराज्य
सीं्थाींना कळवयण्यात आलि आसि .
सुिल य कनमेल योिनिस ददनाींक ३१.३.२०१५ पयांत मुदतयाढ दि ण्याचा कनणेय शासन कनणेय

ददनाींक २३.०१.२०१४ ्न्ययि घिण्यात आला आसि . यानींतर सदर योिनि्ींतगेत नियानि
कोणयासी कामास मींिीरी दि ण्यात यिऊ नयि ्सा कनणेय घिण्यात आला आसि .
___________
विदभाेतील कशांगताडा या ्त्पादनाला िाि कमळण्यािरीता हमी भाि दे ण्याचा प्रस्ताि
(४२अ

१११९१ ी०४-०४-२०१५अ.

श्री. सांटी भाांगतर्डया ीधचमूरअ :

सन्माननीय रलोत्पादन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वयदभाेतील मासिमाऱ्याींना कशींगाडा उपादन सि प्रमुख य पुरक उपादन आसि , सि खरि आसि
काय,

(२) ्सल्यास, या प्रकारातील उपादन सि सी पासन
ु उपादन नसन
ु याच्या यिलाचि सींपण
ी े
य भ
े र सींगोपन किलि िाति, सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, कशींगाडा उपादन याढीसासत य याचि सींगोपन य सींशोधन करण्याचा शासनाकडि
प्र्ताय प्रलींसीत आसि काय,
(४) ्सल्यास, या उपादनाला याय कमळण्याकरीता समी भाय दि ण्याचा प्र्ताय राज्य
शासनाकडि वयचाराधीन आसि काय,
(५) ्सल्यास, कशींगाडा वपकाचि उपन्न याढीकरीता पयाेयी उपाययोिना काय आसि त ?

वय.स. २५ ी27अ

श्री. एिनाथराि खडसे ी२५-०५-२०१५अ : ी१अ य ी२अ सोय
ी३) प्र्ताय वयचाराधीन आसि
ी४) य ी५) कशींगाडा
योिनि्त
ीं गेत

वपकाचि उपन्न

शितकऱ्याींचा

आर्थेक

्तर

याढीकररता चींद्रपरी व्हिल्सयामध्यि
उीं चावयण्यासाठी

याींच्या

सध्या

मानय वयकास
प्रचकलत

वपक

पध्दतीियकतररक्त कशींगाडा या वपकाचि प्रयोगादाखल ५ गुठयाींमध्यि प्रायक्षक्षाक घिण्यात यित आसि.
यामध्यि प्रयिक तालुक्यात ३५ लाभाथयाांची कनयड करण्यात यिईल. तसिच पाण्याची ियय्था

उपलध ्सलिल्या शितकऱ्याींकडि कशींगाडयाची नसेरी तयार करण्याचि तसिच याच गायात
कनयडलिल्या ातर लाभाथयाांना लागयडीसाठी बसयाणि उपलध क तन दि ण्याचि प्र्तावयत आसि .
___________
विदभाेतील मानि वििास ननदे शाांि िाढविण्यासासत
(४३अ

१११९४ ी०६-०४-२०१५अ.

श्री. सांटी भाांगतर्डया ीधचमूरअ :

सन्माननीय ननयोजन मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१अ राज्याचा सरासरी मानय वयकास कनद् शाींक सा ०.७५२ ्सुन वयदभाेतील नागपीर व्हिल््याचा

कनद् शाींक सोडल्यास साकी सये व्हिल््याींचा मानय वयकास कनद् शाींक सरासरीपिक्षाा प्रचींड कमी
आसि सि खरि आसि काय,
(२अ

्सल्यास,

वयदभाेतील

या

सये

व्हिल््याचा

सरासरी

मानय

वयकास

याढवयण्याकरीता या व्हिल््याींतील साधनाींचा ीर्ति पल
ु आरोगय सुवयधाअ ्नश
ु ि
गरििचि आसि, सि सी खरि आसि काय,
(३अ ्सल्यास, ्नश
ु ि

भरून काढण्याकरीता पद भरतीचा ्नश
ु ि

कनद् शाींक

भरून काढणि

भरून काढणि ्यायश्यक

्सुन या पदभरती मध्यि ्थाकनक रदसयाशाींना प्राधान्य दि ण्यात यिणार आसि काय,

(४अ ्सल्यास, मानय वयकास कनद् शाींक याढवयण्याकरीता करण्यात यिणा-या उपाययोिनाींसासत
वय्तत
् मादसती तसिच कनधीचि प्रयोिन यासासत वय्तत
् मादसती य रूपरि ा काय?
श्री. सुधीर मुनगतांटीिार ी०६-०५-२०१५अ :ी१अ सन २०११ साठी मसाराषर राज्याचा सरासरी मानय

वयकास कनद् शाींक ०.७५२ आसि . या कनद् शाकाींशी वयदभाेतील १० व्हिल््याींची तुलना किल्यास
मानय वयकास कनद् शाींकाचा सापिक्षा ्तर सा याकशम य गडर्चरोली व्हिल््याींचा कनम्न ्तरायर,
सुलढाणा, ्मरायती, ययतमाळ,भींडारा, गोंददया य चींद्रपीर या ससा व्हिल््याींचा मध्यम ्तरायर,
्कोला य यधाे व्हिल््याींचा उच्च ्तरायर आणण नागपरी व्हिल््याचा उच्चतम ्तरयर आसि .
याय तन वयदभाेतील व्हिल््याींचा मानय वयकास कनद् शाींक प्रचींड कमी नसीन राज्याच्या सरासरी
कनद् शाींकाच्या तुलनित थोडासा कमी आसि.

(२) मानय वयकास कनद् शाींक प्राम
ु यानि पुढील सासीींयर काढण्यात यितो.
(१) कशक्षाण ी२) आरोय य ी३) आर्थेक व्ह्थती

मानय वयकास कनद् शाींक याढवयण्याच्या दृष्ीनि व्हिल््याची योिना तयार करताींना पुरिशी

तरतीद करण्यासासत सये व्हिल््याींना सीचना दि ण्यात यितात. यानस
ु ार सये व्हिल्सा कनयोिन
सकमयाींनी सन २०१५ -१६ साठी आपपल्या व्हिल््याच्या याव क
े योिना ्ींकतम किल्या आसि त.
(३) प्रश्न उवा्ायत नासी.

वय.स. २५ ी28अ
(४) मानय वयकास काये्माींतगेत सवायःव्ह्थतीत कशक्षाण, आरोय य उपन्नयाढ यासासत
वयवयध १६ योिना रासवयण्यात यित आसि त. यासाठी सन २०१५-१६ मध्यि  त.२०२.०० को्ी
कनयतियय ्थेसक
ीं व्हल्पत करण्यात आला आसि.
___________

(४४अ

चांद्रपूर व्हजल््यातील लघु ्द्योगत सांद पडत असल्यासासत

१११९५ ी०९-०४-२०१५अ.

श्री. सांटी भाांगतर्डया ीधचमूरअ :

सन्माननीय ्द्योगत मांत्रे ी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींद्रपीर व्हिल््यात गत तीन या म
े ध्यि यकुण १८० लघु य मोठि उवायोग सींद पडलिलि आसि त,
सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, यातील ससुताींश उवायोग सि कोळसा य यीििच्या कमी उपलधतिमुळि सींद पडलिलि
आसि , सि सी खरि आसि काय,
(३) ्सल्यास, सि सये उवायोग सींद पडल्यामुळि सिारो लोक सिरोिगार झालिलि आसि त, तसिच सींद
पडलिल्या

उवायोगाींना

पुयय
े त

रासवयण्यात यिणार आसि काय,

सु त

करण्याकरीता

शासन

्तराय तन

वयशि

उपाययोिना

(४) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. सुभाष दे साई ी१८-०५-२०१५अ : ी१अ सि खरि नासी.

मागील ३ य ाेत चींद्रपीर व्हिल््यात यकीण २ उवायोग घ्क सींद पडलिलि आसि. चींद्रपीर

व्हिल््यात सक्ष्
ु म, लघु य मध्यम यकीण २७०१ उवायोग घ्क कायेरत ्सन
ी यामध्यि  त.६९१४
को्ी गुींतयणक
ी झालिली ्सीन यामधीन चींद्रपीर व्हिल््यात यकीण २३१८२ रोिगार कनकमेती
झालिली आसि .

(२अ सि खरि नासी.
यासासत शासनास कोणतिसी कनयिदन प्रात झालिलि नासी.
(३अ शासनानि लघु उवायोगाींच्या पन
ु  तज्िीयनासाठी योिना िादसर किलिली ्सन
ी , आिारी

उवायोगाींनी सये शासकीय दि णी ६० माकसक सयाींमध्यि य ७% मारक याव क
े
ियािानि
परतरिड कराययाची आसि . सदर योिनेंतगेत ११ लघु उवायागाींना आिारी उवायोग प्रमाणप्
दि ण्यात आलिलि आसि .

(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
(४५अ

११२०१ ी०८-०४-२०१५अ.

दध
ु गतांगता धरणाच्या िालियासासत

श्री. प्रिाश ्बसटिर ीराधानगतरीअ :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दध
ु गींगा धरणातीन ीव्हि.कोल्सापीरअ णखींडी िसरयींडि गायानव्हिक य आकनीर शििारी ्सलिल्या
कालियातन
ी यक ति दोन रि कमीचा कालया णखींडी िसरयडि, आणािि या दठकाणी कालया करण्याची

मागणी तिथील नागररकाींनी मा.पालकमीं्ी, कोल्सापीर व्हिल्सा याींच्याकडि मासि िानियारी, २०१५
च्या सम
ु ारास किली आसि सि खरि आसि काय,

वय.स. २५ ी29अ
(२) ्सल्यास, या मागणीनुसार सा कालया काढण्याकररता शासनानि कोणती कायेयासी किली या
करण्यात यित आसि ,

(३) ्वायाप या सींदभाेत कनणेय घितला नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. धगतरीष महाजन ी२२-०५-२०१५अ :ी१अ ्शा प्रकारचि कनयिदन िलसींपदा वयभागास प्रात
झालिलि नासी.
(२अ मकिि णखींडी िसरयडि य आणािि या गायातील क्षाि् दध
ी गींगा प्रकल्पाच्या लाभक्षाि्ास यित
नासी. यामळ
ु ि सदर लाभक्षाि्ासाठी कालया काढण्याचि कनयिािन नासी.
(३अ प्रश्न उवा्ायत नासी.

___________

राधानगतरी, भुदरगतड, कशरोळ, चांदगतड ीव्हज. िोल्हापूरअ तालुक्यातील
सांगतणि पररचालिाांनी

(४६अ

११२०८

ी०९-०४-२०१५अ.

सेमुदत द य्या ्ांदोलन सुरु िेल्यासासत

श्री.

प्रिाश

्बसटिर

ीराधानगतरीअ :

सन्माननीय

ग्रामवििास मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्सापीर व्हिल््यातील राधानगरी, भुदरगड, कशरोळ, चींदगड तालुक्यातील सींगणक
पररचालकाींनी आपल्यीं वयवयध मागण्याींसाठी पींचायत सकमती कायाेलयासमोर सिमुदत दठय या
आींदोलन सु त किलि आसि , सि खरि आसि काय,

(२) ्सल्यास, सींगणक पररचालकाींच्या मागण्या शासनानि यररत मान्य न किल्यास उग्र
आींदोलन

ि डण्याचा ाशारा ददला आसि , सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, यासासत शासनानि सखोल चककशी किली आसि काय य यात काय आढळीन
आलि,

(४) तवानुसार उक्त मागण्या मान्य करण्यासासत शासन ्तरायर कोणती कायेयासी करण्यात
आली या यित आसि ,

(५) नसल्यास, याची कारणि काय आसि त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे ी१३-०५-२०१५अ : ी१अ सोय.

नोिसें सर, २०१४ य डडसेंसर, २०१४ या मदसन्यात सींगणक पररचालकाींनी आींदोलन किलि सोति.
(२) सोय.
(३) य ी४)
सातयानि ३ मदसनि ०-२० % ययढि च उद्दीष्पीतडी  किलिल्या सींगणक पररचालकाींचि करार कींपनीनि

डडसेंसर मदसन्यात रद्द किलि सोति. याींनी िानियारी मदसन्यात उद्दीष्पीतडी  पुणे क तन दि ण्याच्या
््ीयर
दद.

२

पुन्सा

माचे,

याींना

२०१५

कायेरत

च्या

करण्यात

शासन

आलि.

तसिच

पररप्कानस
ु ार

दद.

उद्दीष्पीतडी 

२६

पुणे

रिब्रुयारी,

करणा-या

२०१५

य

सींगणक

पररचालकाींना रक्कम  त. ४५००/- ातका मोसदला दि ण्याचि कनद् श पींचायती राि सीं्थाींना दि ण्यात
आलि.
(५) प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________

वय.स. २५ ी30अ
राधानगतरी, गतगतनसािड ि पन्हाळा ीव्हज.िोल्हापूरअ तालुक्यातील
रणारा धामणी धरणप्रिल्प रखडला असल्यासासत

(४७अ

११२०९ ी०९-०४-२०१५अ.

श्री. प्रिाश ्बसटिर ीराधानगतरीअ :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्रे ी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राधानगरी, गगनसायड य पन्साळा ीव्हि.कोल्सापीरअ तालुक्यातील डोंगराळ भागाला यरदान
ठरणारा धामणी धरणप्रकल्प गिल्या २० य ाेपासन
ी रखडला आसि, सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, सदरचा प्रकल्प रखडण्याची कारणि काय आसि त,

(३) ्सल्यास, सदर कारणि दरी क तन सा प्रकल्प तातडीनि पीणे करण्यासींदभाेत शासन्तराय तन
कोणती पायलि उचलण्यत यित आसि त,

(४) ्वायाप कोणतीच कायेयासी किली नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. धगतरीष महाजन ी२९-०५-२०१५अ : ी१अ ्ींशत: खरि आसि
सदर प्रकल्पास दद. २४/१२/१९९६ रोिी मळ
ी प्रशासकीय मान्यता कमळाली. तवानींतर

कनवयदा कायेयासी सोऊन प्रयक्षा कामास मासि १२/२००० मध्यि सु तयात झालिली सोती.

(२अ यनिमीन य ्भयारण्यातील क्षाि् स्ताींतरण, खािगी िकमनीचि भीसींपादन, पुनयेसनाची
्डचण तसिच ्पुरा कनधी या प्रमुख कारणाींमळ
ु ि प्रकल्पाचि काम रखडलि आसि.

(३अ १. प्रकल्पासाठी आयश्यक ्सलिल्या १०४ सि क््र ातक्या यनिकमनीच्या प्र्तायास केंद्र
शासनाकडीन ्ींकतम मान्यता प्रात क तन घिण्यात आली आसि .

२. खािगी िमीनीचि भीसींपादन य पुनयेसन कायेयासी मससील वयभागाशी समन्ययानि करण्यात
यित आसि .

३. उपरोक्त सासीींच्या पीतत
े िनुसार य कनधीच्या उपलधतिनुसार उयेररत काम पीणे करण्याचि
कनयोिन आसि .

(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
(४८अ

राष्ट्रीय महामागते प्राधधिरणातरे जळगताांि हद्दीतन
ू जाणाऱया रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसासत
११२२२ ी१०-०४-२०१५अ.

श्री. चांद्रिाांत सोनिणे ीचोपडाअ :

सन्माननीय सािेजननि

साांधिाम ीसािेजननि ्पक्रम िगतळूनअ मांत्रे ी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राषरीय मसामागे ्.६ सा ददनाींक १ यवप्रल, २०१३ मध्यि या या दरम्यान राषरीय

मसामागे प्रार्धकरणाकडि यगे झाला, सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, ददनाींक २० मि, २०१४ रोिी झालिल्या सैठकीतील ाकतय् तातील नोंदीनुसार
प्रार्धकरणाच्या तायातील या मसामागाेची दि खभाल द त
ु ्तीचि कामि सायेिकनक साींधकाम
वयभागानि करायीत य यासाठी आयश्यक कनधी दि ण्याचि कनद् कशत किलि, सि खरि आसि काय,
(३)

्सल्यास,

राषरीय

मसामागे

प्रार्धकरणातर् िळगाींय

सद्दीतीन

द त
ु ्तीसाठी शासनानि कोणती कायेयासी किली या करण्यात यित आसि ,
(४) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?

िाणाऱ्या

र्याच्या
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श्री. चांद्रिाांत पाटील ी१६-०५-२०१५अ : ी१अ सोय.
(२अ सोय.
(३अ सायेिकनक साींधकाम वयभागानि राषरीय मसामागे ्. ६ च्या िळगाींय व्हिल््यातील
लाींसीच्या द त
ु ्तीचि  तपयि २.१७ को्ी ययढ्या रकमिच्या सादर किलिल्या ्ींदािप्कास भारतीय

राषरीय रािमागे प्रार्धकरण याींच्या सक्षाम ्र्धकाऱ्याींनि मींिीरी ददलिली ्सीन सदर कामाकरीता

 तपयि १.८५ को्ी ययढि ्नुदान सायेिकनक साींधकाम वयभागाकडि यगे करण्यात आलि. द त
ु ्तीचि
काम प्रगतीत आसि .

(४अ प्रश्न उवा्ायत नासी.
___________
राज्यातील २६ महानगतरपाकलिापैि २५ महानगतरपाकलिा क्षेत्रे ातील स्थाननि
सांस्था िर प्रणाली ीएलसीटीअ रद्द िरण्याचा शासनाने घेतलेला ननणेय
(४९अ

११२५० ी६-४-२०१५अ.

श्री. ज्ञानराज चौगतुले ी्मरगताअ :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्रे ी पुढील

(१) राज्यातील २६ मसानगरपाकलकापैकी २५ मसानगरपाकलका क्षाि्ातील ्थाकनक सीं्था कर
प्रणाली ीयलसी्ीअ रद्द करण्याचा कनणेय शासनानि घितला आसि सि खरि आसि काय,
(२) ्सल्यास, यलसी्ी रद्द किल्यानि मसानगरपाकलकाींचा आर्थेक डोलारा साींभाळण्यासाठी
पींिास-गुिरातच्या धतडी यर िसे्यर २ ्क्कि ्र्धभार ीसरचािेअ लायण्याचा प्र्ताय ्थे
वयभागानि तयार क तन मा.मुयमींत्रयाींना सादर किला आसि सि सी खरि आसि काय,

(३) ्सल्यास, सदर प्र्तायाला मान्यता दि ण्यात आली आसि काय य याची ्ींमलसिायणी
कधीपासीन करण्यात यिणार आसि या यानु ींगानि कायेयासीची सवायव्ह्थती काय आसि ?
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी१६-५-२०१५अ :ी१अ सोय.
(२) य ी३) सि खरि नासी.

्थाकनक सीं्था कर सींद किल्यानींतर मसानगरपाकलकाींचि सोणारि आर्थेक नक
ु सान कशा

प्रकारि भ तन काढता यिईल यासासत शासन ्तरायर वयचार वयकनमय सु त आसि. यासासत
्वायाप कोणतासी ्ींकतम कनणेय घिण्यात आलिला नासी.
___________
मुांसईतील सोरीिली येथील गतोविांदनगतर पोलीस चौि
गतेली अनेि िषे सांद असल्यासासत

(५०अ

११२६१ ी०७-०४-२०१५अ.

ीिरोराअ :

श्री. ज्ञानराज चौगतुले ी्मरगताअ, श्री. सुरेश धानोरिर

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

(१) मुींसईतील सोरीयली यिथील यमयचसी क लनी, पोलीस ठाणि ्व्ह्तयात आल्यानींतर यक्सर

पोलीस चककीचि गोवयींदनगर पोलीस चककी ्सि नामकरण करण्यात आलि सोति, सदर पोलीस
चककी ्र्धक्त की ्नर्धक्त या यादात ्डकल्यानि गिली ्निक य ् सींद आसि, सि खरि आसि
काय,
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(२) ्सल्यास, सदर पोलीस चककी कायेरत सोण्यासाठी शासनानि कोणती कायेयासी किली या
करण्यात यित आसि ,
(३) तसिच सोररयली पररसरातील याढया गुन्सि गारीला आळा ससाया यासाठी पव्हश्चम उपनगरात
३ पररमींडळि याढवयण्याचा प्र्तायसी शासनाकडि प्रलींबसत आसि , सि सी खरि आसि काय,

(४) ्सल्यास, सदर प्रलींबसत प्र्तायायरसी शासनानि कोणता कनणेय घितला या घिण्यात
यित आसि ,
(५) नसल्यास, वयलींसाची कारणि काय आसि त ?
श्री. दे िेंद्र रडणिीस ी११-०६-२०१५अ : ी१अ य ी२अ गोवयींदनगर पोलीस चककी सी ्नर्धक्त आसि .

सदर चककी ्र्धक्त करण्यासासत मुींसई मसानगरपाकलकिला पररमींडळ ११ मुींसई याींचम
ि ारांत
प्र्ताय पाठवयलिला आसि .

(३) यासासताचा प्र्ताय शासनाच्या वयचाराधीन नासी.
(४) य ी५) प्रश्न उवा्ायत नासी.

विधान भिन :

ड . अनांत िळसे

मुांसई.

प्रधान सधचि,
महाराष्ट्र विधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्ययतडी  मुद्रणालय, मुींसई.

