अताराांकित प्रश्नोत्तराांची त्रेसष्टावी यादी

महाराष्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १३ हिार १५५ ववद्यार्थयाांना शशष्यवत्ृ तीची
रक्िम अद्याप शमळालेली नसल्हयाबाबत

(१)

५१८२ (०९-०४-२०१५).

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १३ हिार १५५ विद्यार्थयाांना शिषयित्ृ तीची रक्कम अद्याप

शमळालेली नसल्हयाचे ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, जिल्ह्यातील २०९ महाविद्यालयामधून १६ हिार ९९१ विद्यार्थयाांनी ईशिषयित्ृ तीसाठी ऑनलाईन अिश सादर करुन काही महहन्याींचा कालािधी होऊनही सदरील
विद्यार्थयाांच्या खात्यात रक्कम िमा झाली नसल्हयाचे ननदिशनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त विद्यार्थयाांना त्याींची प्रलींबबत असलेली शिषयित्ृ ती दे ण्याबाबत िासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) ि (२) उस्मानाबाद जिल्ह्यात एकूण २२५
महाविद्यालय असून सन २०१४-१५ मध्ये अनुसूतचत िाती, वििाभि, विमाप्र ि इमाि
प्रिगाशतील एकूण २१६२० विद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अिश केले असून त्यापीक

२०२३९ अिश

ननकाली काढले आहे त ि १३८१ अिश प्रलींबबत आहे त.

(३) प्रलींबबत असलेले अिश सन २०१५-१६ मधील उपलब्ध तरतूदीतून प्राधान्याने ननकाली
काढण्यात येत आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ६३ (2)
हहांगोली येथील समाििल्हयाण ववभागासा ज जिल्हहा पषर द शे धनधी अांतगत मागासवगायाांसा ज
राबववण्यात येणा-या ववववध योिना वगळण्यात आल्हयाबाबत
(२)

५६३३ (१०-०४-२०१५).

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(इगतपूरी) :

डॉ.सांतो

(ब्रम्हपरू ी),

टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्हलोड),
ु

श्री.अशमन

पटे ल

(मांब
ु ादे वी),

श्रीमती

धनमला

गाववत

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हहींगोली येथील जि.प. समािकल्हयाण विभागासाठी जिल्हहापषर द िे ननधी अींतगशत

मागासिगीयाींसाठी राबविण्यात येणा-या विविध योिना िगळण्यात आल्हया असल्हयाचे माहे
िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

जि.प.समािकल्हयाण

विभागामाफतशत

मागासिगीयाींसाठी

विविध

योिना

राबविल्हया िाता त्यासाठी जिल्हहा पषर द िे ननधी अींतगशत ननधी राखून ठे िला िातो मार
सिशसाधारण सभेला काही योिनाींचा ननधी कमी िास्त करण्याचा अतधकार आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, काही योिना राबिायच्या ंकीं िा नाही हे ठरविण्याचा अतधकार हा सिशसाधारण
सभेकडून िापरला िातो तसेच सिशसाधारण योिनेबाबत अतधकारी असले तरी

कडबा, क्र ि

सौरकींहदलाचा आिश्यकता असताींना या दोन योिना बींद करण्यात आल्हया आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.

(३) जिल्ह्यातील लाभार्थयाांची गरि लाात ुेिुन कमी योिना ुेिन
िास्तीत िास्त
ू

लाभार्थयाांना योिनेचा लाभ शमळािा यासाठी कडबा क्र, ह्न परे, विद्युत पींप, एच.डी.पी.ई.
पाईप या योिना जिल्हहा पषर दे ने हाती ुेतल्हया आहे त.
(४) ि (५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यात मागासवगाय ववद्यार्थयाांच्या श्षणिकणि वविासासा ज

-स्िॉलरशशप

योिना ऑनला न पध्दतीने राबववण्यात आल्हयाबाबत
(३)

७९२३ (०९-०४-२०१५).

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर), डॉ.बालािी किणीिर

(अांबरनाथ), श्री.बसवराि पाटील (औसा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील

(१) राज्यात िासनाने मागासिगीय विद्यार्थयाांच्या िीाकणक विकासासाठी शिषयित्ृ ती शमळािी
म्हणून सामाजिक न्याय ि वििे

सहाय य विभागाकडून ई-स्कॉलरशिप योिना ऑनलाईन

पध्दतीने राबविण्याचा ननणशय ुेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ननणशयाच्या अनु ग
ीं ाने आतापयांत ंकती मागासिगीय विद्यार्थयाांचे ऑनलाईन

वि.स. ६३ (3)
अिश प्राप्त झाले आहे त तसेच शिषयित्ृ ती योिनेच्या लाभापासन
ू राज्यातील सुमारे २ लाखाींहून
अतधक विद्याथी मागील ३ ि ाशपासून िींतचत राहहलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, राज्यात २०१३-१४ या िीाकणक ि ाशपासून ई-स्कॉलरिीप योिनतरतगशत ज्या

विद्यार्थयाांनी शिषयित्ृ तीचे अिश भरलेले आहे त्याींनाही शिषयित्ृ तीची रक्कम अदा न झाल्हयामळ
ु े
त्याींचे िीाकणक नुकसान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, शिषयित्ृ तीचा लाभ विनाविलींब सिश दे य विद्यार्थयाांना शमळण्याच्या ष्ष्ीने
तसेच ऑनलाईन अिश करण्यास हदरीं गाई करणा-या महाविद्यालय प्रिासनािर िासनाने काय
कारिाई केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त तसेच विद्याथी योिनतरपासून िींतचत राहू नये
यासाठी कोणती अतधक साम उपाययोिना करण्यात आली िा येत आहे ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) होय.

(२) ि (३) सन २०११-१२ पासून २०१४-१५ पयांत एकूण ६५०८११० मागासिगीय विद्यार्थयाांचे
ऑनलाईन अिश प्राप्त झाले आहेत. सन २०१३-१४ पि
ू ीचे १७५४०४ अिश ि सन २०१४-१५ या
िीाकणक

ि ाशतील

३१५४७७

असे

एकूण

४९०८८१

इतके

अिश

प्रलींबबत

आहे त.

महाविद्यालयाकडून छाननी करुन सहायक आयुक्त, समािकल्हयाण कायाशलयाकडे विहीत िेळेत
ऑनलाईन अिश फतॉरिडश केले नसल्हयामुळे तसेच पुरेसा ननधी अभािी काही अिश प्रलींबीत आहे त.
सदरचे प्रलींबीत अिश सन २०१५-१६ या आतथशक ि ाशत प्राधान्याने मींिरू करण्यात येत आहे त.

(४) ि (५) विद्यार्थयाांनी ऑनलाईन अिश भरल्हयानींतर इतर आिश्यक कागदपरे उदा. िात
िीधता

प्रमाणपर,

नॉन

ंिमीलेअर

प्रमाणपर

विद्यार्थयाांकडून

प्राप्त

होत

नसल्हयामळ
ु े

महाविद्यालयाकडून छाननी करुन अिश ऑनलाईन फतॉरिडश करण्यास विलींब होतो. त्या
अनु ींगाने सिश महाविद्यालयाींना िेळेत अिश सादर करण्याच्या सूचना हदलेल्हया आहे त.
___________
सोलापरू जिल्ह्यात समाििल्हयाण ववभागामाफत ववद्यार्थयाांना दे ण्यात
येणारी शशष्यवत्ृ तीची रक्िम वापराववना पडून असल्हयाबाबत

(४)

१०५६९ (०९-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ) श्री.सुभा

श्री.बबनराव शशांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
दे शमुख (दक्षषणिण सोलापूर):

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सोलापूर

जिल्ह्यात

समािकल्हयाण

विभागामाफतशत

विद्यार्थयाांना

दे ण्यात

येणारी

शिषयित्ृ तीचे ३ को्ी रुपये स््े ् बक ऑफत इींडडया बकेत िापराविना पडून आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामाफतशत चौकिी केली आहे काय ि त्यात
आले तसेच
येत आहे ,

काय आढळून

शिषयित्ृ तीची रक्कम दे णेबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ६३ (4)
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

सहायक आयुक्त, समािकल्हयाण, सोलापूर याींनी शिषयित्ृ तीसाठी उुडण्यात आलेल्हया

स््े ् बक क ऑफत इींडीया बक केच्या खात्यात रुपये ३.२२ को्ी इतक रक्कम शिल्हलक आहे.

(२) शिल्हलक असलेल्हया रकमेची चौकिी करण्यात येत आहे . चौकिीअींती पढ
ु ील कायशिाही
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
हािीअली ते नरीमन पॉइांट सी शलांि बाांधण्याबाबत
(५)

१०७२०

(१०-०४-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात

लोढा

(मलबार

हहल) :

सन्माननीय

साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) मींब
ु ईतील दक्षाण मींब
ु ई पषरसरामध्ये िाहतक
ु चे प्रमाण िाढल्हयाने िाहतक
ु कडीडी होत आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यासाठी हािीअली ते नरीमन पॉट ् असा सी शलींक बाींधण्याचा प्रस्ताि
िासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि
िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) ि (२) होय.
(३) दक्षाण मुींबई ि उपनगरे या मागाशिरील िाढणाऱ्या िाहतुक च्या सोयीसाठी हािी अली ते

नषरमन पॉट ् असा सागरी सेतू बाींधण्याची योिना असून, सदर प्रकल्हप (अ) िरळी ते हािी
आकण (ब) हािी अली ते नरीमन पाइ् या दोन ्प्प्याींत करण्याचे ननयोिन आहे .

दरम्यान िासनाने िरळी ते हािी अली या भागात ंकनारी रस्ता बाींधण्याच्या प्रकल्हपास
अग्रिम हदला आहे .

तसेच हािी अली ते नरीमन पाइ् या भागातील सागरी सेतूसाठी सविस्तर प्रकल्हप

अहिाल तयार करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे . मार मलबार हहल येथे भुयारी मागश ि
नेवपयन सी रोड येथे ंकनारी रस्त्याच्या आखणीस िासनाने प्राथशमकता हदली आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मौ.म्हसास (ता.पाचोरा, जि.िळगाांव) येथील दशलत वस्ती गटारीचे
बाांधिाम धनिृष्ट पध्दतीने होत असल्हयाबाबत
(६)

११३०५ (०६-०४-२०१५).

श्री.सांदीपानराव भुमरे (प् ण) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौ.म्हसास (ता.पाचोरा) जि.िळगाींि येथील दशलत िस्ती ग्ारीचे बाींधकाम ननकृष्

पध्दतीने होत असल्हयाची तिार गािक-याींनी विस्तार अतधकारी याींचेकडे िानेिारी, २०१५ मध्ये

वि.स. ६३ (5)
केली हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणात चौकिी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकिीनुसार पुढे कोणती कारिाई करण्यात आली आहे ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) :(१) ि (२) होय.

(३) याबाबत ग्विकास अतधकारी, पींचायत सशमती, पाचोरा याींचेकडून चौकिी करण्यात

आली

असून

प्राप्त

अहिालानस
ु ार

ग्ारीचे

बाींधकाम

हे

चाींगल्हया

प्रतीचे

सद्यःजस्थतीत प्रगतीत आहे . सबब, कारिाई करण्याचा प्रश्न उद््ाित नाही.

असून

काम

___________
अनुसूधचत िाती व नवबौध्द समािातील लाभार्थयाांस भुमीहीन
शेतमिुर असल्हयाचा दाखला दे ण्याबाबत

(७)

११९६९ (१०-०४-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कमशिीर दादासाहे ब गायकिाड सबलीकरण ि स्िाशभमान योिनेत अनुसूतचत िाती ि
निबौध्द समािातील भशू महीन िेत मिरु ाींना िमीन रु.३ लाख प्रती एकर दराने विकत
ुेण्याची अ् िासनाने डडसतरबर, २०१३ पासून ुातली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर अ् ुातल्हयामुळे पार असलेल्हया भूमीहीन लाभाथी िमीन खरे दी
करण्यास असमथश ठरत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, लाभार्थयाांस भम
ु ीहीन िेतमिरु असल्हयाचा दाखला दे ण्याबाबत तहशसलदाराींना
कोणतेही ननदे ि दे ण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,
(४)

असल्हयास,

िरील

अ्ी

शितथल

करण्याबाबत

िासनाकडे

विविध

सींु्ना

आकण

लोकप्रनतननधी याींनी मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(५) असल्हयास, उक्त मागण्याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केलेली आहे ,
(६) नसल्हयास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) होय.
(५) कमशिीर दादासाहे ब गायकिाड सबळीकरण ि स्िाशभमान योिनतरतगशत लाभार्थयाशस ४ एकर
कोरडिाहू ंकीं िा २ एकर ओशलताखालील िमीन दे ण्यात येते. तसेच सदरील िशमनीची ंकीं मत
प्रती एकरी रु.३ लाख इतक्या कमाल मयाशदेत असािी असे हदनाींक ३१/३/२०१२ च्या िासन
ननणशयानस
ु ार ननजश्चत करण्यात आले आहे. तथावप प्रत्याात िशमनीचे दर िास्त असल्हयास
िशमनीची खरे दी करुन लाभार्थयाशस दे ता येत नाही. ही बाब विचारात ुेिुन, िमीन खरे दीचे दर
रु.३.०० लाख या कमाल मयाशदेत िाढ करण्याबाबतची कायशिाही िासन स्तरािरुन सुरु आहे .

वि.स. ६३ (6)
(६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पराांडा, भूम, वाशी तालुक्यासा ज (जि.उस्मानाबाद) सीआरएफ फांड दे ण्याच्या मागणीबाबत
(८)

१२८०५ (०७-०४-२०१५).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय साविधनि बाांधिाम
(साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पराींडा, भूम, िािी (जि.उस्मानाबाद) तालुक्यासाठी सीआरएफत फतींड दे ण्याची मागणी
मा.मुख्यमींरी याींचेकडे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगस््, २०१४ च्या दस
ु ऱ्या सप्ताहात
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनु ींगाने िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) ि (३) पराींडा, भूम, िािी (जि.उस्मानाबाद) येथील रस्त्याींची कामे सन २०१४-१५ ि सन
२०१५-१६ मध्ये कतरहिय मागश ननधी अींतगशत कतरि िासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली असन
ू

त्यास अद्याप अींनतम मान्यता प्राप्त झालेली नाही. सदर रस्त्याींची कामे मींिूरी ि ननधी
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती ुेण्यात येतील.

___________

िोल्हहापूर जिल्हहापषर दे च्या समाििल्हयाण ववभागािडे ववववध
(९)

लाभाांच्या योिनाांसा जचा धनधी पडून असल्हयाबाबत

१२८६१ (१०-०४-२०१५).

(हातिणांगले) :
(१)

मागासिगीय

श्री.रािेश षणिीरसागर (िोल्हहापूर उत्तर), डॉ.सुजित शमणचेिर

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :सम्रािाच्या

विकासासाठीच

कोल्हहापूर

जिल्हहापषर दे च्या

समािकल्हयाण

विभागाकडे विविध लाभाींच्या योिनाींसाठीचा सुमारे १३ को्ी ननधी गेल्हया दहा महहन्यापासून
पडून आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननधी खचश न होण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्हयास, उक्त बाबतीत िासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच
याींस िबाबदार असणा-या अतधका-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) नाही.

(२) ि (३) मागासिगीय समािाच्या विकासासाठी कोल्हहापूर जिल्हहा पषर द, कोल्हहापूर याींना

सन २०१४-१५ या आतथशक ि ाशमध्ये उपलब्ध करुन दे ण्यात आलेल्हया रु.११.६२ को्ी तरतद
ू ी
पीक रु.११.५७ को्ी इतका खचश झाला आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ६३ (7)
िोल्हहापूर जिल्ह्यातील िुिुळ चाटाचे बाांधिाम िरणेबाबत
(१०)

१३०७७ (०९-०४-२०१५).

श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पन्हाळा तालुक्यातून (जि.कोल्हहापूर) रािापूर तालुक्यात (जि.रत्नातगरी)

उतरण्यासाठी

एकमेि ििळचा कुकुळ ुा् हा ििळचा मागश असल्हयाने सदर ुा्ाचे बाींधकाम करणेबाबत
कोल्हहापूर-रत्नातगरी जिल्ह्यातील ायापारी ि उद्योिकाींनी तसेच नागषरकाींनी िेळोिेळी मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ि
तदनुसार िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
ता.पन्हाळा (जि.कोल्हहापूर) ंकीं िा ता.रािापूर (जि.रत्नातगरी) मध्ये कुकुळ ुा्ाचे

बाींधकाम करणेबाबतची मागणी /ननिेदन प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद्िभित नाही.

___________
रे णापूर, (जि.लातूर) तालुक्यातील गावातील सामाजिि न्याय व ववशे

सहाय्य ववभाग (दशलत

वस्ती सुधार योिना) िाय्रमम अांतगत िामे मांिूर असतानाही प्रलांतबत असल्हयाबाबत

(११)

१३२६४ (१०-०४-२०१५).

श्री.त्र्यांबिराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

सामाजिि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रे णापूर, जि.लातूर तालुक्यातील मौिे रे णापूर, गरसूळी, खरीम, तळणी आदी गािातील
सामाजिक न्याय ि वििे

सहाय य विभाग (दशलत िस्ती सध
ु ार योिना) कायशिम अींतगशत

कामे मींिूर असतानाही अद्यापही माहे फतेब्रुिारी, २०१५ अखेरपयांत करण्यात आली नसल्हयाचे
ननदिशनास येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील कामे तातडीने सुरु करुन पूणश करण्याबाबत िासन काय कायशिाही
करीत आहे िा करणार आहे ,
(३)

नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) होय.

(२) गरसळ
ु ी, ता.रे णापरु , जिल्हहा लातरु येथील काम पाण्याअभािी अपण
ु श असल्हयाने ते तात्काळ
पूणश करण्याबाबत सींबींतधताींना सूचना दे ण्यात आलेल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ६३ (8)
मौिे आरग (ता.शमरि, जि.साांगली) येथील बौध्दववहारात सोयी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१२)

१४०८९ (१०-०४-२०१५).

डॉ.सुरेश (भाऊ) खाडे (शमरि) :

सन्माननीय सामाजिि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौिे आरग (ता.शमरि, जि.साींगली) येथे भारतरत्न डॉ.बाबासाहे ब आींबेडकर याींच्या अस्ती
ितन केलेल्हया आहे त तेथे बौध्द विहार िॉल कींपाउीं ड, पथहदिे, िौचालय युनन्, पयश्काींसाठी

बीठक ायिस्था आदी कामासाठी मा.लोकप्रनतननधी शमरि याींनी सामाजिक न्याय विभागाकडे
कपात सुचना ि. ३ मध्ये मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या बाबत िासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त तसेच सदर हठकाणी ननधी उपलब्ध्ा करुन
केाहापयांत काम पुणश होणे अपेक्षात आहे ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) :(१) होय.

(२) सदर बौध्द विहार, िॉल कींपाउीं ड, पथहदिे, िौचालय युनन्, पयश्काींसाठी बीठक ायिस्था
इत्यादी कामाींबाबतचे अींदािपरक कायशकारी अशभयींता, सािशिननक बाींधकाम विभाग, शमरि
याींचेकडून तयार करण्यात येत असन
ू त्यानस
ु ार कायशिाही सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
िापस
ू एिाधधिारी योिनेत शेति-याांना पणन महासांचामाफतच अग्रीम बोनस दे ण्याबाबत
(१३)

१६४४६

(१४-०८-२०१५).

(मुांबादे वी), डॉ.सांतो
ग्रामीण) :

डॉ.पतांगराव

िदम

(पलस
ू

िडेगाव),

श्री.अशमन

पटे ल

टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कापूस एकातधकारी योिनेत िेतक-याींना पणन महासींुामाफतशतच अग्रीम बोनस दे ण्यात येत

होते, परीं तु कापूस एकातधकार योिना गुींडाळल्हयानींतर अग्रीम बोनस दे ण्याची योिना त्याच
िेळी बद पडली असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिशनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याि ी कापूस उत्पादक िेतक-याींना अग्रीम बोनस दे ण्यासींदभाशत िासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) : (१) ि (२) सन २००४-०५ पासन
ू कापासासाठी अग्रीम
अतधक ंकीं मत/बोनस दे ण्यात येत नाही.
(३) प्रश्न उद्िित नाही.
___________

वि.स. ६३ (9)
िृ ी उत्पन्न बािार सशमत्या स्थापन िरण्याबाबत
(१४)

१७०४३ (१९-०८-२०१५).

श्री.सुधनल िेदार (सावनेर), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सहकार तत्िािरील कृ ी उत्पन्न बािार सशमत्याींिर िासनाने कायदे िीर बींधन
ुातले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िासनाने खासगी तत्िािर कृ ी उत्पन्न बािार सशमत्या स्थापन करण्यास
परिानगी हदली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, खासगी तत्िािर कृ ी उत्पन्न बािार सशमत्या स्थापन करण्याबाबत िासनाचे
धोरण काय आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) : (१) राज्यातील बािार सशमत्याींचे कामकाि सहकार
तत्त्िािर होत नसन
ू महाराषर राज्य कृव

उत्पन्न पणन (विकास ि विननयमन) अतधननयम

१९६३ ि ननयम १९६७ नुसार होते. त्यामळ
ु े त्या कायद्यातील बींधने त्याींचेिर आहे त.

(२) नाही. तथावप, िासनाने खािगी बािार स्थापन करण्यास परिानगी हदलेली आहे .
(३) कृव

उत्पन्न बािार सशमत्या ि खािगी बािार याींच्यामध्ये िाििी स्पधाश होऊन

िेतकऱ्याींच्या िेतमालाला भाि शमळािा या उद्देिाने खािगी बािाराचे परिाने हदलेले आहे त.
___________
सांिय गाांधी योिना व इतर ववशे

सहाय्य योिना अस्थापनेवरील नायब तहशसलदार,

उपलेखापाल, अहवाल िारिुन, शलपीि इत्यादी अस्थायी पदाांना मुदतवाढ दे ण्याबाबत
(१५)

१७२५७ (०६-०८-२०१५).

श्री.अशमत झनि (षरसोड) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींिय गाींधी योिना ि इतर वििे

सहाय य योिना अस्थापनेिरील नायब तहशसलदार,

उपलेखापाल, अिल कारकुन, शलपीक, शिपाई या अस्थायी पदाींना िासनाने िासन ननणशय

ि. सींगायो २०१२/प्र.ि.५१/विसयो-२, हदनाींक २६ फतेब्रुिारी, २०१५ अन्िये मुदत िाढ हदली आहे,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यात िाशिम जिल्ह्यासाठी नायब तहशसलदार-२, अहिाल कारकुन-३, शलपीक-३
या अस्थायी पदाींनाच मुदतिाढ दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, िाशिम जिल्ह्यातील नायब तहशसलदाराींची ३ पदे सेिाननित्ृ ती १ पद बदलीमुळे
षरक्त झाली होती. परीं तु िासनानेच सदर पदे ६ महहन्यापेाा िास्त कालािधीसाठी षरक्त
ठे िल्हयामुळे ि भरली गेली नसल्हयामुळे ४ पदे ायपगत झाली, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर नायब तहशसलदार, उपलेखापाल, अिल कारकुन, शलपीक ही ायपगत
झालेली पदे पुनजश िवित करण्यासाठी िासनाकडून कोणती कायशिाही करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास विलींबाची कारणे आहे त?

वि.स. ६३ (10)
श्री. राििुमार बडोले (१९-१०-२०१५) :(१) होय. उपलेखापाल िगळता इतर पदाींना मुदत िाढ
हदल्हयाचे खरे आहे .

(२) होय. िाशिम जिल्ह्यासाठी नायब तहशसलदार-२, अािल कारकुन-३, शलपीक-३ त्याचबरोबर
शिपाई-६ या अस्थायी पदाींना मद
ु तिाढ दे ण्यात आली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) वििे

सहाय य कायशिमाच्या अींमलबिािणीसाठी राज्याकषरता सुधारीत आकृतीबींध तयार

करण्याचा प्रस्ताि िासनस्तरािर विचाराधीन आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मालेगाव व षरसोड (जि.वाशशम) येथील तहशसल िायालयाचे नववन
इमारत बाांधिामासा ज धनधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(१६)

१७२६१ (०३-०८-२०१५).

श्री.अशमत झनि (षरसोड) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मालेगाि ि षरसोड (जि.िाशिम) येथील तहशसल कायाशलयाच्या नविन प्रिासंकय इमारत
बाींधकामास िासनाने २ ि ाशपासन
ू मान्यता हदली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर बाींधकामे सरू
ु करण्यासाठी लागणार आिश्यक ननधी अद्यापही िासनाने
उपलब्ध करून हदला नसल्हयाने सदर कामे सुरू करण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मालेगाींि ि षरसोड येथील तहशसल कायाशलयाचे नविन इमारत बाींधकामासाठी
ननधी उपलब्ध करून दे णेबाबत िासनाने काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त याबाबत िासनाची स्पष् भूशमका काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) ि (३) प्रश्नाधीन प्रकरणी षरसोड प्रिासक य इमारतीच्या कामासाठी आतापयशत एकूण रु.
५५.०० ला इतक तरतूद करण्यात आली असून इमारतीच्या बाींधकामाच्या ननविदा प्रंियेचे
काम प्रगतीत आहे .

मालेगाि प्रिासक य इमारतीच्या कामासाठी आिापयांत रु.५०.९३ ला इतक

तरतुद

करण्यात आली असन
इमारतीच्या बाींधकामाच्या अींदािपरकास ताींबरक मान्यता दे ण्याची
ू
कायशिाही प्रगतीत आहे.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ६३ (11)
राज्यातील साखर उद्योग सुजस्थतीत आणण्याबाबत
(१७)

१८१२३ (१३-०८-२०१५).

श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील

(उस्मानाबाद), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत
तटिरे (श्रीवधन), श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.व्भव वपचड (अिोले), श्री.रमेश
िदम (मोहोळ), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.मिरां द िाधव-

पाटील (वा ), श्री.सुरेश लाड (िित), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती सुमन पाटील
(तासगाव

-

िव े महाांिाळ),

श्री.गणपतराव

दे शमख
ु

(साांगोले),

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील िेतक-याींना विश्िासात ुेिन
ू च साखर उद्योगाचा पुढील दहा ि ाांचा रोडमॅप
करण्याचा ननणशय राज्य िासनाने माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ुेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) राज्यातील साखर उद्योगासमोरील अडचणी सोडिून ि राज्यातील साखर कारखाने

सुजस्थतीत आणण्यासाठी, पुढील दहा ि ाशची िा्चाल ठरविण्यासाठी हदनाींक २५ ि २६ एवप्रल,
२०१५ रोिी पण
ु े येथे साखर पषर द आयोजित केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, साखर उद्योगाला मदत करण्याच्या ष्ष्ीने िासनाने कोणती कायशिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) : (१) ि (२) साखर उद्योगाचा पुढील दहा ि ाशचा रोडमॅप
तयार करण्याबाबत िसींतदादा साखर सींस्था, माींिरी (बू.), पुणे येथे हदनाींक २५ ि २६ एवप्रल,
२०१५

रोिी

मा.मींरी

(सहकार)

याींच्या

अध्यातेखाली

झालेल्हया

साखर

पषर दे मधील

चचाशसरामध्ये चचाश झालेली आहे .
(३) कतरि ि राज्य िासनामाफतशत राज्यातील साखर उद्योगास खालीलप्रमाणे मदत करण्यात
आली िा करण्यात येत आहे :१. राज्य िासनाने सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ च्या हीं गामामधील ऊस खरे दी कर
माफत केलेला आहे .

२. कतरि िासनाने हदनाींक २७ फतेब्रि
ु ारी, २०१५ च्या अतधसच
ू नेनस
ु ार १४ लाख मे. ्न
कच्च्या साखरे च्या ननयाांतीसाठी प्रनत मे.्न रु. ४०००/- प्रमाणे अनुदानाचा ननणशय
ुेतला आहे .
ुेतला आहे .

तर राज्य िासन रु. १०००/- प्रमाणे ननयाशत अनुदान दे ण्याचा ननणशय

३. कतरि िासनाचे सन २०१४-१५ साठी हदनाींक २३ िून, २०१५ रु. ६००० को्ीचे

पॅकेि िाहीर केलेले असन
राज्याला अींदािे रु. २००० को्ी शमळणे
ू त्यामधन
ू
अपेक्षात आहे .

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ६३ (12)

राज्यातील रस्त्याांची दयनीय अवस्था झाल्हयाबाबत
(१८)
पाटील

१८१९१ (१३-०८-२०१५).
(उस्मानाबाद),

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबग
े ाव), श्री.राणािगिीतशसांह

श्री.जितेंद्र

आव्हाड

(मुांब्रा

िळवा),

श्री.पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.व्भव वपचड (अिोले), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधन), श्री.मिरां द िाधव-पाटील (वा ),
श्री.सुरेश लाड (िित), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.अजित पवार
(बारामती), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाव), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.नरहरी कझरवाळ (हदांडोरी), श्री.हसन मुश्रीफ
(िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ब) पाटील (एरां डोल), श्री.सांदीप
ना ि

(ऐरोली),

श्री.गणपत

गायिवाड

(िल्हयाण

पूव),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड) :

सन्माननीय साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील रस्त्याींची अत्यींत दयनीय अिस्था झाल्हयाने रस्त्याींच्या दरु
ु स्तीसाठी सािशिननक

बाींधकाम विभागाच्या सिश विभागातील रस्ते दरु
ु स्तीसाठी २२४७ को्ी रुपयाची तरतूद िासनाने
अथशसींकल्हपात केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननधीचे िा्प विभागननहाय किाप्रकारे करण्यात येणार आहे तसेच या
ननधीतून कोणकोणती कामे िा योिना प्रस्तावित करण्यात आल्हया आहे त,

(३) असल्हयास उक्त कामाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय कामाची सद्य:जस्थती
काय आहे,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) :(१) सािशिननक बाींधकाम विभागाींतगशत रस्ते ि पुलाच्या

पषरराण ि दरु
ु स्तीसाठी सन २०१५-१६ मध्ये रु. १५३२.७० को्ी इतका ननधी मींिूर करण्यात
आला आहे .

(२) सदर ननधीचे िा्प िीधाननक विकास महामींडळाच्या सुरानस
ु ार विदभाशसाठी २३.०३%
मराठिाडयासाठी १८.७५% उिशषरत महाराषरासाठी ५८.२२% या प्रमाणात करण्यात येते.

यामध्ये रस्त्याींिरील खड्डे भरणे, रस्त्याींचे मिबूतीकरण/डाींबरीकरण, पुल/मोऱ्याींची दरु
ु स्ती,
रस्त्याींच्या भौनतक मानकामध्ये सध
ु ारणा करणे इत्यादी कामे करण्यात येतात.

(३) सदर योिनेअींतगशत उपलब्ध ननधीच विचार करुन त्याच्यािी सुसींगत दरु
ु स्ती ि
दे खभालीचा कायशिम तयार करण्यात येतो. ग्-अ मधील कामे कायशकारी अशभयींताच्या

स्तरािर, ग्-ब ि क मधील कामे िासन स्तरािर ि ग्-ड ि ई मधील कामे िासनाच्या
सहमतीने मुख्य अशभयींता स्तरािरुन मींिूर करण्यात येतात.
(४) प्रश्न उद्दभित नाही.

___________

वि.स. ६३ (13)
येवला (जि.नाशशि) येथे टे क्सटा ल पाि उभारण्याबाबत
(१९)

१८२७३

(१४-०८-२०१५).

श्री.छगन

भुिबळ

(येवला),

श्री.हदलीप

वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधन), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा
िळवा) :

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

(१) येिला (जि.नाशिक) येथे मोठ्या प्रमाणािर हातमाग ि यींरमाग असल्हयामळ
ु े येथील
कापसािर जिननींग, जस्पननींग, सायननींग, पािरलम
प्रोसेशसींग ि गारमतर् इत्यादी प्रंिया
ु
करण्यासाठी तसेच येथील हातमाग ि यींरमाग सहकारी सींस्थाींचे बळक्ीकरण करण्यासाठी

्े क्स्ाईल पाकश उभारण्याची स्थननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २४ िानेिारी, २०१५ रोिी िा
त्या सम
ु ारास िासनाकडे मागणी केलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनु ींगाने िासनाकडून कोणती कायशिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) एकाजत्मक िस्रोद्योग सींकुल योिना (Scheme for Integrated Textile Parks) ही
कतरि पुरस्कृत योिना असूर सदर योिनेअींतगशत प्रकल्हपाच्या एकूण ंकीं मतीच्या ४०% ंकीं िा रु.

४० को्ी यापीक िी रक्कम कमी असेल तेिढे अथशसहाय य कतरि िासनाकडून चार हप्त्यात
दे ण्यात येते. मार यासाठी इच्छुकाींनी एस.पी.ाही. तयार करुन कतरि िासनाने ठरिून हदलेल्हया
प्रकल्हप ायिस्थापन सल्हलागारामाफतशत प्रस्ताि थे् कतरि िासनास सादर करणे आिश्यक आहे.

या योिनेअत
ीं गशत कतरि िासनाने मान्यता हदल्हयानींतर राज्य िासनामाफतशत प्रकल्हप ंकीं मतीच्या
९% ंकीं िा रु.९ को्ी यापीक िी रक्कम कमी असेल तेिढे अथशसहाय य दे ण्यात येते.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील सा िृपा साखर िारखान्याांने शेतिऱयाांची
फसवणूि िरुन ह ां बि शसांचनन योिनेत ग्रव्यवहार िेल्हयाबाबत

(२०)

१८८८२ (११-०८-२०१५).

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.व्भव वपचड (अिोले),
बरोरा (शहापरू ), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस),

श्री.पाांडुरां ग

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगडीदा तालुक्यातील साईकृपा साखर कारखान्याींने िेतकऱ्याींची
फतसिणूक करुन हठीं बक शसींचन योिनेत गीरायिहार केला आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यासींदभाशत चौकिी करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकिीअींती सींबींतधताींविरुध्द िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत
आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त

?

वि.स. ६३ (14)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०८-२०१५) : (१) अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये श्रीगडीदा तालुक्यात

श्री. साईकृपा िुगर ॲण्ड अलाईड इींडस्रीि शल. चे दोन युनन् दे िदी ठण ि हहरडगाींि येथे
आहे त. सदर दोन्ही यनु न् खािगी असन
ू सदर कारखान्याींनी िेतकऱ्याींना हठबक शसींचन
योिनेसाठी किश हदलेले

नाही.

(२) प्रश्न उद््ाित नाही.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
पुणे येथील प्रादे शशि सहसांचालि (साखर) िायालय सोलापूर येथे सरु
ु िरण्याबाबत
(२१)

१८८८४ (१३-०८-२०१५).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा),
श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर),
श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.व्भव वपचड (अिोले) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े, सातारा, सोलापरू या तीन जिल्ह्यासाठी प्रादे शिक सहसींचालक (साखर) याींचे कायाशलय
पुणे येथे आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

असल्हयामळ
ु े

पुणे

या

तीन

येथील

जिल्ह्यापसक

प्रादे शिक

सिाांतधक

सहसींचालक

साखर

कारखाने

(साखर)

कायाशलय

सोलापूर

सोलापूर

जिल्ह्यात
येथे

सुरु

करण्याबाबतची मागणी सोलापूर जिल्हहापषर दे च्या अध्यााींनी माहे डडसतरबर, २०१४ मध्ये िा
त्या दरम्यान िासनाने केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या मागणीिर िासनाने कोणता ननणशय ुेतला िा ुेण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) :(१) होय.

(२) सोलापूर जिल्हहा पषर दे च्या स्थायी सशमतीच्या हद.२४.१२.२०१४ च्या सभेमध्ये “पुण,े
सातारा ि सोलापरू या जिल्ह्यात एकूण ५८ साखर कारखाने असन
ू सोलापरू जिल्ह्यामध्ये

त्यातील ३५ साखर कारखाने असल्हयाने विभागीय कायाशलय सोलापरू येथे ुेण्यात यािे” असा
ठराि िमाींक ४५० झालेला आहे .

सदर ठराि जिल्हहा पषर द, सोलापूर याींचे २/६/२०१५ चे परान्िये साखर आयुक्त

कायाशलयास प्राप्त झालेला आहे.

(३) ि (४) या मागणीिर कायशिाही सुरु आहे .
___________

वि.स. ६३ (15)

पारगाव सालू मालू (ता.दौंड, जि.पुणे) येथील दौंड व शशरुर तालुक्याला िोडणाऱया शभमा
नदीवरील पुलाची दरु
ु स्ती होण्याबाबत

(२२)

१९२५५ (०३-०८-२०१५).

श्री.बाबरु ाव पाचणे (शशरुर) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पण
ु े जिल्हहयातील दडड तालक्
ु यातील पारगाि सालू मालू येथील दडड ि शिरुर तालक्
ु याला
िोडणाऱ्या शभमा नदीिरील पुलाची दयनीय अिस्था
हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

शिरुर-सातारा

महामागाशिरील

होऊन तो पल
ु पडण्याच्या मागाशिर आहे ,

दडड

ि

शिरुर

तालुक्याला

िोडणा-या

शभमानदीिरील या पुलाचे कठडे िीणश होऊन त्यािरील शसमतर्चा लेप िािून सळया उुडया
पडून काही हठकाणी कठडे तु्लेले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या पुलािरुन िाहनाींना प्रिास करताना हा पूल हालत असताना प्रिािाींना िीि
मूठीत धरुन प्रिास करािा लागत आहे, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या पुलाची दरु
बाींधण्याबाबत िासनाने
ु स्ती होणेबाबत अथिा नायाने पल
ू
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) अींित: खरे आहे .
(४) ि (५) सदर पल
श ाींधणीच्या कामास ताींबरक मान्यता प्रदान करण्यात
ु ाच्या स्लबच्या पन
ु ब
आली असून कामाची ननविदा जरिया पूणश करुन ऑक््ोबर २०१५ पयशत काम सुरु करुन
त्यापुढील ६ महहन्यात सींपूणश काम करण्याचे ननयोिन आहे .
___________

(२३)

राज्यातील धनराधार योिनच्या अनुदानात वाढ िरण्याबाबत

१९२७२ (३०-०७-२०१५).

(उस्मानाबाद) :

श्री.बाबुराव पाचणे (शशरुर), श्री.राणािगिीतशसांह पाटील

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींिय गाींधी ननराधार योिना ि श्रािण बाळा योिनाींच्या माध्यमातून राज्यातील ननराधार
ायक्तीींनी दरमहा सहािे ते नििे रुपये अनुदान हदले िाते हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यातील िाढती महागाई ि ंकमान िेतन कायदयाप्रमाणे शमळणारे िेतन
पाहता सींिय गाींधी ननराधार योिना ि श्रािण बाळ योिनेचे अनद
ु ान िाढविण्याची मागणी
नागषरकाींकडून हात आहे , हे खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास

या

योिनेच्या

अनुदानात

िाढ

करण्याबाबत

मा.मुख्यमींरी

महोदय

ि

मा.सामजिक न्याय मींरी महोदय याींनी हदनाींक २४ माचश, २०१५ रोिी आश्िासन हदले होते हे
खरे आहे काय,
(४) असल्हयास सींिय गाींधी ननराधार योिना ि श्रािण बाळ योिनेचे लाभार्थयाांचे मानधन
प्रनतमहा ५००० रुपये करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ६३ (16)

श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

सदर योिनाअींतगशत प्रनतलाभाथी प्रनतमाह रु.६००/- ि एका कु्ुींबात एकापेाा िास्त

लाभाथी असल्हयास रु.९००/- प्रनतमाह एिढे अनद
ु ान दे ण्यात येत.े
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
(४) वििे

सहाय य कायशिमाअींतगशतच्या योिनाींमधील ननित्ृ तीिेतनामध्ये िाढ करण्याबाबतचा

प्रस्ताि िासनाच्या विचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
शसांधुदग
ु व पजश्चम महाराष्राला िोडणारे चारही चाटरस्त्यातील िामाांसा ज धनधीच नसल्हयाने
दरु
ु स्तीची िामे रखडली असल्हयाबाबत

(२४)

१९५०२ (३१-०७-२०१५).

श्री.व्भव ना ि (िुडाळ) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शसींधद
ु ग
ु श ि पजश्चम महाराषराला िोडणारे जिल्ह्यातील महत्िपण
ू श चारही ुा्रस्त्यातील
िीिुेण्या दरडी रोखण्यासह अत्यािश्यक कामाींसाठी ननधीच नसल्हयाने दरु
ु स्तीची कामे रखडली
असल्हयाचे नुकतेच माहे मे, २०१५ मध्ये ननदिशनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, गेल्हया दोन ि ाशत उपाययोिनाींची कामे न झाल्हयाने जिल्ह्यातील करुळ,
भुईबािड, फतडीडाुा् ि आींबोली या चारही ुा्रस्त्याींिरील पािसाळी िाहतूक धोकादायक होणार
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, दररोि सम
होत असताींनाही सध्या त्या
ु ारे ६७ हिार ८०० ्न िाहतक
ू
ुा्रस्त्याींची जस्थती बबक् झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने पाहणी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले, उक्त
ुा्रस्त्याच्या दरु
ु स्तीकषरता ननधीची तरतद
ू करण्यात आली आहे काय,

(५) असल्हयास, सदर ुा्रस्त्याींच्या दरु
ु स्ती केाहापयांत सुरु होण्याचे अपेक्षात आहे ,
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) :(१),(२) ि (३) नाही.
(४) शसींधुदग
ु श ि पजश्चम महाराषराचा िोडणारे फतडीडाुा्, गगनबािडा, भुईबािडा ुा्, करुळ
ुा् ि आींबोली ुा् हे ४ ुा्रस्ते येतात. दरि ी कोकणात प्रचींड प्रमाणात पाऊस पडतो.
तसेच उीं च

डडीगर ि एका बािस
ू खोल दरी यामळ
ु े १) ुा् भागामध्ये दरडी कोसळणे २)

िाहतुक सुराा कठडे ढासळणे ३) ग्ारे तुींबणे ४)डाींबरीपषृ ठभागािर खड्डे पडणे ५) रस्ता िाहून
िाणे यासारख्या समस्यापुढे िाहतुक खींडीत होते. तथावप, यािर उपाययोिना म्हणून
ुा्ामध्ये गॅबीयन िॉल, आर.सी.सी.सींराक शभींत, राक फतॉल बेअरीींग, स्पायडर िेब िाळी
लािणे, सरु क्षाततेचे बोडश, थमोप्लास््ीक पतर्चे पाींढरे प ट्टे , ग्ारे साफत करणे, दरडी उपसणे,

वि.स. ६३ (17)
झाडी ि गित कापणे, मोऱ्याींची दरु
ु स्ती करणे, रस्त्याचे मिबुतीकरण ि डाींबरीकरणाचे इत्यादी

कामे पूणश करण्यात आली असून सदर चारही ुा्ाींची िाहतक
ु सुरळीत सुरु आहे. पूरहानी
दरु
ु स्ती/वििे

दरु
ु स्ती/ंकरकोळ दरु
ु स्ती या योिनतरतगशत िासनाकडून िेळोिेळी ननधी उपलब्ध

करुन दे ण्यात आला आहे .

(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मु.पो.िरां डी (ता.तासगाव, जि.साांगली) येथील तालीखालील पाांदण रस्त्यावर सांरषणिण शभांत व
आर.सी.सी. पक्या स्वरुपाचा अविड वाहति
ू पूल बाांधण्याबाबत

(२५)

१९६३५ (३१-०७-२०१५).

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) :

सन्माननीय

साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मु.पो.िरीं डी (ता.तासगाि, जि.साींगली) ग् नीं.७९०, ७९१ येथील तालीखालील पाींदण

रस्त्यािर सींराण शभींत ि आर.सी.सी. पक्क्या स्िरुपाचा अििड िाहतक
होणारा पूल
ू
होणेबाबत हदनाींक ०८ मे, २०१५ रोिीचे ननिेदन अणुिक्तीनगर, मुींबई येथील लोकप्रनतननधीींनी
मा.सािशिननक बाींधकाम मींरी याींना हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ननिेदनाच्या सींदभाशत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्यापपयांत कायशिाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) ि (३) म.ु पो.िरीं डी (ता.तासगाि, जि.साींगली) येथे ग् ि. ७९०,७९१ हे िरीं डी डडीगरसोनी
इजिमा ि. १०४ च्या दोन्ही बािस
ू िरीं डी गािच्या हद दीत असन
ू या हठकाणी रस्ता ि मोरी

बाींधकाम सुजस्थतीत आहे . या हठकाणी तालीखालील पाणींद रस्ता अजस्तत्िात नाही. सदर

रस्त्यािर अििड िाहनाींची िाहतूक ायिजस्थतषरत्या सुरु आहे. मागणीकृत पाणींद रस्त्यािर
शभींत ि आर.सी.सी. पक्क्या स्िरुपाच्या अििड िाहतक
होणा-या पल
ू
ू ाची सद्यःजस्थतीत
आिश्यकता नसल्हयाचे आढळून येत आहे .

___________
ववदभातील १९ जिल्ह्याांत सुमारे १३ हिार कि.मी रस्त्याांचा अनुशे
(२६)

१९७८३ (३०-०७-२०१५).

डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :

बािी असल्हयाबाबत
सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील अन्य विभागाच्या तुलनेत विदभाशतील १९ जिल्ह्याींत सम
ु ारे १३ हिार ंक.मी
रस्त्याींचा अनि
ु े

बाक आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, विदभाशचा रस्ते विकास करण्यासाठी जिल्हहािार आराखडयात िास्त लाींबीच्या
रस्त्याींचा समािेि करािा लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या सींदभाशत िासनाने कोणता ननणशय ुेतला आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ६३ (18)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) :(१) ि (२) नाही.
राज्यातील अनुिे ासींदभाशत सन १९८४ मध्ये दाींडक
े र सशमतीचे गठन करण्यात आले होते ि

१९९५ मध्ये ननदे िाींक सशमतीचे गठन करण्यात आले होते. या सशमतीने ुोव त केलेल्हया
राज्याेराींतगशत विदभाशसह सिश प्रादे शिक विभागाींचा रस्त्याींचा अनि
ु े

सींपषु ्ात आला आहे.

सन २००१-२०२१ रस्ते विकास योिना हदनाींक १.५.२०१२ पासून अींमलात आली असून

सन १९८१-२००१ रस्ते विकास योिनेच्या तुलनेत १२१६२.८४ ंक.मी. निीन

रस्ते लाींबी

अींतभत
ूश करण्यात आली आहे.

(३) ि (४) ननधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार सन २००१-२०२१ रस्ते विकास योिना आराखड्यातील
उहद्दष्े साध्य करण्याचे ननयोिन आहे .

___________
मांब
ु त बांदरािवळ स्वतांत्र शेतीमाल धनयात िेंद्र सरु
ु िरण्याबाबत
(२७)

२१३७३ (१९-०८-२०१५).

श्रीमती मधन ा चौधरी (दहहसर) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भािीपाल्हयाचा ननयाशतीचा िेग िाढविण्यासाठी मींब
ु ईत बींदराििळ स्ितींर िेतीमाल ननयाशत
कतरि सुरु करण्याची मागणी भािीपाला उत्पादक िेतकरी, ननयाशतदार ि आयातदार याींनी
िासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यािर िासनाने आतापयांत कोणता ननणशय ुेतलेला आहे ,
(३) असल्हयास, चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीच्या अनु ींगाने स्ितींर िेतीमाल
ननयाशत कतरि सुरु करण्यासाठी िासनाकडून कोणती कायशिाही िा उपाययोिना करण्यात आली
िा येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) :(१) अिा प्रकारे लेखी मागणी आलेली नाही. तथावप,
ननयाशत

सवु िधा

स्थवपत

करण्यासींबींधात

िासनाने

ुेतलेले

पढ
ु ाकार

ननयाशतदाराींसमोर

माींडण्यासाठी िासनस्तरािर हदनाींक १ ऑक््डीबर, २०१४ रोिी आयोजित बीठक त ही गरि
ननयाशतदाराींनी माींडली होती.

सदर बीठक त कृव

ि अन्न प्रंिया उत्पादन ननयाशत विकास

प्रातधकरणाच्या (अपेडा) सल्हल्हयाने ननयाशतदाराींच्या सींु्नेला प्रस्ताि िासनास सादर करण्यास
सच
ु विले होते, तो अद्याप प्राप्त झालेला नाही.
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
(२८)

वपशवी ते खोतवाडी (ता.शाहूवाडी) या रस्त्याच्या डाांबरीिरणाबाबत
२१८१७ (३०-०७-२०१५).
श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) वपििी ते खोतिाडी (ता.िाहूिाडी) या रस्त्याचे डाींबरीकरणाचे काम सािशिननक बाींधकाम
वििे प्रकल्हप विभागाने पूणश केले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदर रस्त्याच्या कामाबाबत अनेक तिारी प्राप्त झालेल्हया असून रस्त्याच्या
कामासाठी िापरण्यात आलेल्हया खडीचे ि डाींबराचे प्रमाण अत्यींत कमी आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्हयास, सदर कामाच्या गण
ु ित्तेची तपासणी िासनाने रयस्त

काय, असल्हयास, चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले,

यींरणेकडून केली आहे

(४) असल्हयास, चौकिी पूणश होईपयांत ठे केदाराची उिशषरत बबले रोखन
ू ठे िणार आहे काय,
(५) अद्याप पयांत चौकिी करण्यात आली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
प्रश्नाधीन वपििी ते खोतिाडी रस्ता हा प्रजिमा ि. ८ चा भाग असून त्याची एकूण लाींबी
४.०० ंक.मी आहे. सदर लाींबीपीक ०.६०० ंक.मी लाींबीत दरु
ु स्तीची कामे करण्यात आली असून

उिशरीत लाींबीतील रस्ता सुजस्थतीत आहे . सदर काम सुरु असताना ुेतलेल्हया साहहत्याच्या
गुणित्त्तेचे चाचणी ननषक श समाधानकारक असल्हयाचे तसेच पूणश झालेले काम विहीत

मानकानस
ु ार केले असल्हयाचे ि रस्ता िाहतक
ु साठी सजु स्थतीत असल्हयाचे ननषक श दाता ि
गुण ननयींरण मींडळाने त्याींच्या चौकिी अहिालात नडीदविले आहे त
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद्दभित नाही.

___________
िोल्हहापूर जिल्हहयातील पन्हाळा गडावर पयायी मागाच्या रस्त्याबाबत
(२९)

२१८५९ (३१-०७-२०१५).

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कोल्हहापूर येथून पन्हाळा गडािर िाण्यासाठी एकच रस्ता असल्हयामुळे बुधिार पेठेतून रे डे
ुा्ीमागे पन्हाळा ंकीं िा पुसा्ीमागे आपरी नािली पन्हाळा या पयाशयी रस्त्याची पाहणी ि
अींदािपरक तयार करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदरहू पयाशयी रस्त्याचे काम अद्यापही सुरु न झाल्हयाची तिार पन्हाळा
नगरपाशलकेच्या पदातधका-याींनी केली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, पन्हाळा गडािर िाण्यासाठी पयाशची रस्त्याचे काम सुरु होण्यासाठी िासनाने
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे .
पन्हाळगडािर िाणेसाठी पन्हाळा िाुबीळ बोरपाडळे रस्ता मागश ि. १९१ असा असून
कोल्हहापूर रत्नातगरी रस्ता महामागश ि. १६६ िरील िाुबीळ फताट्यापासून पन्हाळा असा
पन्हाळा गडािर िाण्यासाठी एकमेि मागश आहे . या रस्त्यािरील बध
ु िार पेठ या गािापासन
ू
पन्हाळ गडापयशतच्या लाींबीत डािे

बािूस उीं च कडा असून सदर लाींबीमध्ये दरडी कोसळतात
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िाहतुक ची गीरसोय होते. याकरीता पन्हाळा गडािर ये-िा करणेकरीता पयाशयी रस्त्याची पाहणी
करुन बुधिार पेठेतून रे डे ुा्ीमागे रस्त्याचे साहे ाण करणेचे काम प्रगतीपथािर आहे.
(२) होय.

(३) ि (४) सद्य:जस्थतीत बध
े ा्ी तीन दरिािा रस्ता पयाशयी मागाशचे साहे ाण
ु िारपेठ रे डु

करण्याचे काम प्रगतीपथािर आहे. तथावप िन विभागाने साहे ाण करणेकरीता काही अ्ीींिर
परिानगी हदली आहे. सदर अ्ीींमध्ये भारतीय िन अतधननयम १९२७ ि िन (सींिधशन)
अतधननमय १९८० चा भींग न करणे वि यी कळविले आहे . सदर लाींबीत चढ असलेने ि दा्
झाडी असलेने साहे ाण करणेकरीता िरील अ्ीींची अडचण येत आहे . तसेच

भारतीय परु ातत्ि

खात्याची परिानगी ुेणे सुध्दा अननिायश आहे . सदर साहे ाणानींतर रस्त्याचे आखणीनुसार
अींदािपरक करणे ि पुढील कायशिाही करणे िक्य होणार आहे .
___________

साविधनि बाांधिाम ववभाग यवतमाळ अांतगत सुरु असलेल्हया िरां िी-वणी-चुग्चुस-चांद्रपूर या
मागातील चांद्रपूर येथील चुग्चुस - पडोली या मागाचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत

(३०)

२२१७७ (३१-०७-२०१५).

श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सािशिननक बाींधकाम विभाग यितमाळ अींतगशत सरु
ु असलेल्हया करीं िी-िणी-ुग्ु ुस
ु -चींिपरू
या मागाशतील चींिपूर येथील ुुग्ुस
ु -पडोली या मागाशचे चौपदरीकरणाचे काम सुरु असून सदर

मागाशतील खु्ाळा आकण तचींचाळा येथील साहे नीं.३२,३३,३४ आकण ८/१ (अनुिमे) या िेत

िशमनीतून रस्त्याचे बाींधकाम सुरु असून सदर िेतमालकाींना कुठल्हयाही प्रकारचा ि कोणताही
मोबदला न दे ता कायशकारी अशभयींता सा.बाीं.विभाग पाींढरकिडा, जि.यितमाळ याींनी रस्त्याचे
बाींधकाम सरू
ु केल्हयाचे माहे मे, २०१५ च्या नतसऱ्या आठिड्यात ननदिशनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले आहे ि त्यानु ींगाने िेतकऱ्याींची परिानगी न

ुेता ंकीं िा षरतसर कोणताही मोबदला न दे ता उक्त साहे नींबरच्या िेतीत रस्ता बाींधकाम
करणाऱ्या अतधकाऱ्याींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) तसेच, सदर मागाशमुळे बाधीत उक्त साहे नींबरच्या िेतक-ऱ्याींना कोणता मोबदला दे ण्यात
आला आहे ,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उद्दभित नाही.
(३) प्रश्न उद्दभित नाही.
(४) प्रश्न उद्दभित नाही.
(५) प्रश्न उद्दभित नाही.
___________
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िृव
(३१)

उत्पन्न बािार सशमती धतरोडा (जि.गोंहदया) येथे ग्रव्यवहार झाल्हयाबाबत

२२३६६ (१९-०८-२०१५).

श्री.वविय रहाांगडाले (धतरोडा) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कृव

उत्पन्न बािार सशमती नतरोडा (जि.गडीहदया) येथे मोठया प्रमाणात गीरायिहार झाला

आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सींचालक मींडळाने ननदिशनास आणन
ू हदले असन
ू िासनाने सींबींतधत अतधकायाची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले ,

(३) तसेच दो ी सींबींतधताींिर िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) याबाबत प्राप्त तिारीींच्या अनु ींगाने चौकिी करण्यात आलेली असन
ू बािार सशमतीच्या
बाींधकामाबाबत अननयशमतता ि सींचालक मींडळाने गीरायिहार केल्हयाचे आढळून आले.
(३) महाराषर कृव

उत्पन्न पणन (विकास ि विननयमन) अतधननयम १९६३ च्या कलम ४५(१)

नुसार सदर बािार सशमतीचे सींचालक मींडळ बरखास्त करण्यात आलेले आहे.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
अहमदनगर जिल्ह्यातील साखर िारखाने अवसायनात धनचाल्हयाबाबत
(३२)

२२३९९ (१३-०८-२०१५).

श्री.शशवािीराव िर्डले (राहुरी) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अहमदनगर जिल्ह्यातील साखर कारखाने अिसायनात ननुाल्हयाचे हदनाींक २१ मे, २०१५
रोिी िा त्या सम
ु ारास उुडक स आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर कारखाने अिसायनात ननुाल्हयाने कारखान्याचे कामगार खािगी
सािकाराींच्या विळख्यात सापडले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, खािगी सािकाराींचा िाच सहन करािा लागत असल्हयामुळे अनेक कामगाराींना
आत्महत्या करण्याचा इिारा हदला आहे ,

(४) असल्हयास, कारखाने बींद पडल्हयाने त्यािर अिलींबून असलेले ायिसायही बींद झाले आहे , हे
ही खरे आहे काय,

(५) असल्हयास, या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीनुसार िासनाने
कामगाराींना मदत करण्याच्या ष्ष्ीने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) :(१) ि (२) अहमदनगर जिल्ह्यातील ३ सहकारी साखर
कारखाने हदनाींक २१ मे,२०१५ पूिी अिसायनात ुेण्यात आलेले आहे त.

तथावप त्यामुळे

कारखान्याचे कामगार खािगी सािकाराींच्या विळख्यात सापडले असल्हयाचे ननदिशनास येत
नाही.
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(३) नाही.
(४) नगर तालुका सहकारी साखर कारखाना शल, िाळक , ता.नगर ि िगदीं बा सहकारी साखर
कारखाना शल, राशिन, ता.किशत, जि. अहमदनगर या कारखान्याींच्या कायशाेरातील ायिसाय
चालू आहे त.

तथावप पारनेर तालक
ु ा सहकारी साखर कारखाना शल., दे िीभोयरे , ता.पारनेर,

जि.अहमदनगर या कारखान्याींिर अिलींबून असणारे ायिसाय बींद आहे त.

तथावप याबाबत

ायािसानयकाींनी अिसायक अथिा साखर आयुक्त, पुणे याींचक
े डे तिार केल्हयाचे ननदिशनास
आलेले नाही.

(५) ि (६) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
तेरणा शे.स.साखर िारखाना, तेरणानगर, ढोिी (ता.जि.उस्मानाबाद) च्या
लेखापरीषणिणामध्ये गांभीर बाबी आढळून आल्हयाबाबत
(३३)

२२४१० (१४-०८-२०१५).

(पराांडा) :
(१)

श्री.राणािगिीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

तेरणा

िे.स.साखर

कारखाना,

तेरणानगर,

ढोक

(ता.जि.उस्मानाबाद)

च्या

लेखापरीाणामध्ये गींभीर बाबी आढळून आल्हयामुळे िेतकऱ्याने दाखल केलेल्हया उच्च न्यायालय

खींडपीठ, औरीं गाबाद येथील यातचकेिरील उच्च न्यायालयाच्या ननणशयानुसार राज्य िासनाने
चौकिीसाठी ननित्ृ त जिल्हहा न्यायाधीि याींची सशमती नेमली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, अद्यापपयांत या सशमतीने काय चौकिी केली आहे ि अहिाल केाहापयांत येणे
अपेक्षात आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) सहकार, पणन ि िस्रोद्योग विभागाच्या हदनाींक ४ माचश, २०१५ च्या आदे िानस
ु ार ननित्ृ त
जिल्हहा न्यायाधीिाींची ननयुक्ती करण्यात आली असून ननयुक्तीच्या
महहन्याच्या कालािधीच्या आत चौकिी अहिाल येणे अपेक्षात आहे.

हदनाींकापासून पुढे आठ

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
नाशशि (पव
ू ) या ववभागाअांतगत असलेल्हया चाांदवड-मनमाड-नाांदगाांव
या राज्यमागाचे िामास सुरुवात िरण्याबाबत

(३४)

२३१४७ (०३-०८-२०१५).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम

वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाशिक जिल्ह्यातील सािशिननक बाींधकाम विभाग नाशिक (पूि)श या विभागाअींतगशत
असलेल्हया राज्य मागश िमाींक २४ चाींदिड-मनमाड-नाींदगाींि या राज्य मागाशचे कामास बी.ओ.्ी.

वि.स. ६३ (23)
तत्िािर मींिूरी दे ण्यात आलेली असून या रस्त्याच्या कामाची ननविदा प्रंिया पुणश झालेली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उपरोक्त रस्त्याच्या कामास सुरुिात करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) १.मनमाड ि नाींदगाि बा्यिळण रस्त्याकरीता भस
ु ींपादनाची प्रंिया प्रगतीत आहे .

२. प्रकल्हपासाठीची सींपुणश िागा खात्याच्या ताब्यात आल्हयानींतरच कायाशरींभ आदे ि

दे ण्यात येतील.

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
चांद्रपुर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी आकण शसांदेवाही येथील तहशसल िायालयाांची
नववन मध्यवता प्रशासिीय इमारत बाांधिामाच्या धनधीबाबत

(३५)

२३४०८ (१३-०८-२०१५).

श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींिपुर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी आकण शसींदेिाही येथील तहशसल कायाशलयाींची नविन मध्यिती

प्रिासक य इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी कायशकारी अशभयींता, रोहयो सािशिननक बाींधकाम

विभाग, चींिपूर याींनी १३ को्ी ८५ ला रुपये आकण १३ को्ी २५ ला रुपये अींदािपरक
असलेल्हया

षरतसर

कागदपरासह

प्रस्ताि

अींनतम

मींिूरीकरीता

मा.अप्पर

मख्
ु य

सतचि,

असल्हयाची

माहहती

सािशिननक बाींधकाम विभाग, मींरालय मींब
ु ई याींच्याकडे पाठविण्यात आले असता या प्रस्तािास
बाींधकाम

सशमतीने

माहे

माचश,

२०१५

च्या

सम
ु ारास

मींिुरी

हदले

हदनाींक २५ मे, २०१५ रोिी िा त्या सुमारास ननदिशनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ब्रम्हपरी आकण शसींदेिाही येथील तहशसल मध्यिती प्रिासक य इमारतीचे
बाींधकाम करण्यासाठी आिश्यक असलेल्हया ननधीसह प्रस्तािास मींिुरी दे िुन प्रिासक य
मान्यता दे ण्यात यािी याकरीता लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक ७ िानेिारी, २०१५ आकण २ िुन,
२०१५ रोिी मा.मुख्यमींरी, बाींधकाम मींरी, अप्पर मुख्य सतचि बाींधकाम विभाग याींना ननिेदन
हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ब्रम्हपुरी आकण शसींदेिाही येथील तहशसल कायाशलयाची नविन मध्यिती

प्रिासक य इमारतीचे बाींधकाम करण्यासाठी आिश्यक असलेल्हया ननधीसह प्रिासक य मान्यता
दे ण्यासाठी िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे आहे .
(३) प्रश्नाधीन कामास मुख्य सतचिाींच्या अध्यातेखालील बाींधकाम सशमतीची मींिूरी प्राप्त

वि.स. ६३ (24)
होताच प्रिासक य मान्यता दे ण्याची कायशिाही करण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद्दभित नाही.
___________
खटाव (जि. सातारा) या तालुक्यातील औांध भागातील अनेि
पुल अधतशय धोिादायि असल्हयाबाबत

(३६)

२३४१८ (०३-०८-२०१५).

श्री.ियिुमार गोरे (माण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) ख्ाि (जि.सातारा) या तालुक्यातील औींध भागातील अनेक पुल हे बब्र्ीिकालीन
असल्हयामळ
ु े या पल
ु ाींचे हठकहठकाणी कठडे तु्ले असून ते अनतिय धोकादायक झाले
असल्हयामळ
ु े प्रिािाींना िीि मुठीत ुेिून प्रिास करािा लागत असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये
िा त्या दरम्यान आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या मोडकळीस आलेल्हया पुलाींची त्िरीत दरू
ु स्ती

ि नायाने पुलाींची बाींधणी

करण्याकषरता तसेच पल
श
करणाऱ्या सींबींतधत विभागािर ि
ु ाच्या बाींधणी करण्याकडे दल
ु ा
ठे केदारािर कारिाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) नाही.
तथावप काही पल
ु ाींची ि मोऱ्याींची ंकरकोळ दरु
ु स्तीची कामे करणे आिश्यक आहे. पल
ू ािरुन

िाहतूक सुरक्षातपणे चालू आहे. काही पुलाींचे रुीं दीकरण करण्याची आिश्यकता आहे.सदर कामे
मींिूरी, ननधी ननक

ि प्राधान्यिमानुसार हाती ुेिून पूणश करण्याचे प्रयन राहतील.

(२) ि (३) प्रश्न उद्दभित नाही.

___________
बारामती येथील श्री.सोमेश्वर सहिारी साखर िारखान्यास सन २००९-१० ते २०१३ -१४ या
िालावधीत १२६ िोटी ७३ लाख ३६ हिार ५९७ रुपयाांचा झालेला तोटा
(३७) २३९३० (२१-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश आतबटिर (राधानगरी), श्री.उल्हहास पाटील (शशरोळ),

श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांुबादे वी), अॅड.यशोमती
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ािूर (धतवसा) :

(१) बारामती (जि.पण
ु े) येथील श्री.सोमेश्िर सहकारी साखर कारखान्यास सन २००९-१० ते

२०१३ -१४ या कालािधीत १२६ को्ी ७३ लाख ३६ हिार ५९७ रुपयाींचा तो्ा झाल्हयाचे ननषक श
चाचणी लेखापरीाण अहिालात काढण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याप्रकरणी मा.साखर आयुक्त याींनी सहकार कायदयाच्या कलम ८८ नुसार
सींचालक मींडळािर िबाबदारी ननजश्चत करण्याचे आदे ि हदनाींक २ मे, २०१५ रोिी िा

वि.स. ६३ (25)
त्यासुमारास ननगशशमत केले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, प्रश्न भाग १ ि प्रश्न भाग २ च्या अनु ींगाने िासनाने या प्रकरणाची चौकिी
केली आहे काय,

(४) असलयास, चौकिीत काय आढळून आले ि पढ
ु े सींबींतधताींिर कोणती कारिाई करण्यात
आली िा येत आहे ,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) महाराषर सहकारी सींस्था अतधननयम १९६० चे कलम ८८ अींतगशत चौकिी करणेसाठी
श्री.डी.आर. ुोडे, सेिा ननित्ृ त अपर ननबींधक, सहकारी सींस्था, महाराषर राज्य, पुणे याींची
प्रातधकृत चौकिी अतधकारी म्हणन
ू साखर आयुक्ताींकडून ननयुक्ती करण्यात आली आहे .
(३) प्रातधकृत चौकिी अतधकारी याींचा चौकिी अहिाल अद्याप अप्राप्त आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
सोलापरू जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रमा

चरिुल योिनेसा ज

पुरेसा धनधी उपलब्ध िरण्याबाबत

(३८)

२४०५१ (३०-०७-२०१५).

गाववत (इगतपूरी) :
काय :-

श्री.अशमत ववलासराव दे शमुख (लातूर शहर), श्रीमती धनमला

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रमाई ुरकुल योिनेचे कामकाि ननधी उपलब्ध
नसल्हयामळ
ु े बींद झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर योिनेसाठी परु े सा ननधी उपलब्ध करण्याकषरता िासनाने कोणती
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) ि (३) सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण ाेरातील अनस
ु ूतचत िातीच्या दाषरियरे ेखालील

शिल्हलक राहहलेल्हया लाभार्थयाांना इींहदरा आिास योिनेमधून लाभ दे ण्यात येणार आहे . रमाई
आिास योिनेसाठी सोलापरू जिल्ह्यातील ग्रामीण ाेराकरीता उहद्दष् ननरीं क असल्हयामळ
ु े ननधी
उपलब्ध करुन दे ण्याच्या प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ६३ (26)
पुण्यातील पणन सांचालि िायालय मुांब त स्थलाांतषरत होत असल्हयाबाबत
(३९)

२४११४ (१४-०८-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर) :

सन्माननीय पणन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कृ ी उत्पन्न बािार सशमत्या आकण पणन प्रंिया सींस्थाींचे मुख्यालय असलेले

पुण्यातील पणन सींचालक कायाशलय मुींबईत स्थलाींतरीत होत असल्हयाचे माहे मे, २०१५ च्या
िेि्च्या आठिड्यात ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, ि ाशनुि े मुींबईत असलेल्हया सहकार खात्यातील दोन अतधकाऱ्याींची पुण्यात
येण्याची इच्छा नसल्हयाने त्याींच्या सोयीसाठी पणन सींचालक कायाशलय मुींबईला नेण्याच्या
हालचाली सुरू आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, त्याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
समाििल्हयाण ववभागामाफत माहहती व तांत्रज्ञान या अभ्यास्रममािरीता शशष्यवत्ृ ती
महाववद्यालयाला शमळत नसल्हयाबाबत

(४०)

२४१४९ (०६-०८-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय सामाजिि न्याय

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िासनाच्या समािकल्हयाण विभागामाफतशत माहहती ि तींरज्ञान या अ्यासिमाकरीता सन
२०१४-१५

या

िीाकणक

ि ाशची

शिषयित्ृ ती

िडीधळे

ि

िहापरू

तालक्
ु यातील

इतर

महाविद्यालयाींना पोहचली नसल्हयाने महाविद्यालयाने विद्यार्थयाांकडे िीाकणक िुल्हक भरण्याचा
तगादा लािला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, विद्यार्थयाांने िीाकणक िुल्हक न भरल्हयामुळे महाविद्यालयाने

प्रिेिाच्यािेळी

ननकाल राखून ठे िल्हयाने विद्यार्थयाांचे िीाकणक भविषय धोक्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, विद्यार्थयाांची शिषयित्ृ ती बींद करण्याची कारणे काय आहे त,तसेच उक्त बाबतीत
िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) : (१) नाही.

सन २०१४-१५ मध्ये ठाणे जिल्ह्यातील माहहती ि तींरज्ञान या अ्यासिमाच्या

महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांची िीाकणक
वितरीत करण्यात आलेली आहे .
(२) हे खरे नाही.

िुल्हक

प्रनतपूती उपलब्ध

तरतूदीच्या मयाशदेत

वि.स. ६३ (27)
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
बेबडओहोळ (ता.मावळ, जि.पुणे) येथील पुलाचे िाम पुण िरण्याबाबत
(४१) २४२४८ ३१-०७-२०१५).

श्री.सांिय (बाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मािळ तालुक्यातील जिल्हहा पुणे येथील औद्योतगक ाेरासह पिन मािळातील पींचिीस

गािाींना िोडणा-या पिना नदीिरील बेबडओहोळ पल
ु ाचे काम गेल्हया चार ि ाशपासन
ू धीम्या
गतीने सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सध्या स्लॅ बचे काम अींनतम ्प्पात आले असून, पजश्चमेकडील बािुचा स्लॅ ब,
तर पूलाींच्या दोन्ही बािुींकडील भरािाचे ि रस्त्याचे काम अपूणश आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, नागषरकाींना िीि मुठीत ुेऊन िून्या पुलािरील पाण्यातूनच प्रिास करािा
लागणार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, या ि ी पुलाचे काम लिकरात लिकर पुणश होऊन पषरसरातील नागरीकाींची
दळणिळण सेिा पूणश होण्याच्या ष्ष्ीने िासन स्तरािर सींबींतधत अतधका-याींना सच
ु ना दे ण्यात
आलेल्हया आहे त काय,

(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) ि (२) होय
पुलाची उीं ची िास्त असल्हयामुळे, पुलाच्या पायाचे डडझाईन (Well Fundation) मध्ये बदल
झाल्हयामुळे तसेच पुलाच्या िोडरस्त्याचे काम हे भूसींपादन न झाल्हयामुळे तधम्या गतीने सुरु
होत

सद्य:जस्थतीत पुलाच्या ६ वपलरचे ि ६ गाळयाींचे काम पूणश झालेल असून पजश्चचमेकडील
बािूचे १ स्पॅनच्या स्लॅ बचे ि १ ॲब्मतर्चे काम बाक आहे

िोडरस्त्यासाठी भूसींपादनाचे काम अींनतम ्प्प्यात असून भूसींपादन पूणश होताच काम तातडीने
हाती ुेण्यात येत आहे .
(३) अींि:त खरे आहे
नागषरकाींना सद्य:जस्थतीत िुन्या पल
कम बाींधऱ्यािरुन प्रिास करािा लगत आहे . सदर
ु
पुलािरुन िाहतूक सुजस्थतीत चालू आहे . मोठया प्रमाणािर पाऊस झाल्हयािरच पूल पाण्याखाली
िातो ि त्यािेळेस िाहतक
ू बींद असते. पयाशयी रस्त्याने िाहतक
ू चालू असते
(४) होय.

सदर काम २०१५-२०१६ च्या अथशसक
ीं ल्हपात समाविष् करण्यात आले असन
ू पुलाचे काम

ननधी उपलब्धता ि ननक ाींप्रमाणे करण्यत येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ६३ (28)
िापूस खरे दी िेंद्र बांद िेल्हयाबाबत
(४२) २४३७६ (१९-०८-२०१५).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पणन मांत्री पुढील

(१) िळगाींि जिल्ह्यातील भारतीय कपास ननगम शलशम्े ड (सीसीआय) ि पणन महासींुाचे

िामनेर, भुसािळ िगळता सिश कापूस खरे दी कतरि माहे माचश, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान बींद
करण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरची कापूस खरे दी कतरि एिढया लिकर बींद करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्हयास, यामुळे िेतक-याींना आपला कापूस खािगी ायापा-याींना अत्यल्हप ंकीं मतीला
विकािा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) फतेब्रुिारीच्या िेि्ी ि माचशच्या पींधरािड्यात हमी भािापेाा कापसाचे बािारभाि
िाढल्हयाने िेतकऱ्याींनी कापस
पणन महासींुाकडे कापसाची विि
ू

न करता त्याींच्याकडील

कापसाची खािगी ायापाऱ्याींकडे विि केली. त्यामळ
ु े बऱ्याच कालािधीपयांत कापुस उत्पादक
पणन महासींुाकडे कापसाची आिक नसल्हयामळ
ु े कापस
ू खरे दी कतरि हद.१३.३.२०१५ पासून बींद
करण्यात आली.

(४) िळगाींि विभागात महाराषर राज्य सहकारी कापस
ू उत्पादक पणन महासींुाने १२ ि
सीसीआयने १३ कापस
ू खरे दी कतरि कायाशजन्ित केली होती.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
रमा
(४३)

चरिुल योिनेच्या लाभार्थयाांिरीता द्राषरद्रय रे ेखालील अट रद क िरण्याबाबत

२४४४७ (३०-०७-२०१५).

श्री.पांिि भि
ु बळ (नाांदगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रमाई ुरकुल योिनेच्या लाभार्थयाांकरीता िाषरिय रे ेखालील अ् रद्द करण्याची मागणी

स्थाननक लोकप्रनतननधी, नाशिक याींनी माहे फतेब्रुिारी, २०१५ मध्ये िासनाकडे केलेली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राििुमार बडोले (२०-१०-२०१५) :(१) होय.

(२) सदर बाब धोरणात्मक असून त्याबाबत िासनस्तरािर कायशिाही चालू आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ६३ (29)

(४४)

बेलगांगा (ता.चाळीसगाांव,जि.िळगाांव) हा सहिारी साखर िारखाना सुरु िरण्याबाबत
२५२९६ (१९-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बेलगींगा (ता.चाळीसगाींि,जि.िळगाींि) हा सहकारी साखर कारखाना हा सन २००७-०८
पासून बींद असल्हयाने ऊस उत्पादक िेतकरी, ऊसतोड कामगार/नोकरदार िगश याींचे प्रचींड हाल
होत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

बेलगींगा

सहकारी

सा.कारखाना

उपाययोिना केल्हया आहे त िा करण्यात येत आहे ,

सुरु

करण्याकरीता

िासनाने

कोणत्या

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) : (१) ि (२) बेलगींगा (ता.चाळीसगाींि, जि. िळगाींि) हा
सहकारी साखर कारखाना सन २००९-१० पासन
ू बींद आहे . सदरचा कारखाना सरु
ु करणेबाबत
मा. मींरी (सहकार) महोदयाींच्या अध्यातेखाली हदनाींक १७ डडसतरबर, २०१५ रोिी बीठक
आयोजित करण्यात आली. सदर बीठक मध्ये चचाश होऊन खालीलप्रमाणे ननणशय ुेण्यात आला.
(अ) सदर कारखाना सुरु करण्याबाबत आराखडा तयार करण्यासाठी साखर आयुक्त, पुणे याींचे
अध्यातेखाली बरसदस्यीय सशमती स्थापन करण्यात यािी.

सशमतीमध्ये अध्या जिल्हहा

मध्यिती सहकारी बक िळगाि ि अिसायक बेलगींगा सहकारी साखर कारखाना याींचा
समोिि असािा.
(ब) जिल्हहा मध्यिती सहकारी बकेने बेलगींगा सहकारी साखर कारखान्यास OTS योिना लागू
करणेबाबत ननणशय घ्यािा.

(क) सशमतीने बेलगींगा सहकारी साखर कारखाना मयाश.भोरस ता.चाळीसगाि, जि.िळगाि
कारखाना सुरु होण्याच्या ष्ष्ीकोनातून दीुशमुदतीिर, भाडेतत्िािर दे णेबाबतचा आराखडा तयार
करािा. सदर आराखड्यानुसार िासनाची मान्यता ुेऊन पुढील कायशिाही करािी.

यासींदभाशत साखर आयुक्त, पुणे कायाशलयाने हदनाींक ११ फतेब्रुिारी, २०१५ च्या परान्िये

कारखान्याचे अिसायक ि कायशकारी सींचालक, हद िळगाि जिल्हहा मध्यिती सहकारी बक शल.,
िळगाि याींना सच
ू ना हदलेल्हया आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
मौिे दे वधाबा-मलिापरू -पान्हे रा-बडोदा-हहांगणेगव्हाळ (जि.बल
ु ढाणा)
या रस्त्याच्या मिबुतीिरण व डाांबरीिरणाबाबत

(४५)

२५४२१ (३१-०७-२०१५).

श्री.च्नसख
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर विधानसभा मतदार सींुातील मौिे दे िधाबा-मलकापूर-

पान्हे रा-बडोदा-हहींगणेगाहाळ हा प्रमुख जिल्हहा मागश ६/० ते १०/० ि १८/० ते २६/० असा एकूण

वि.स. ६३ (30)
अनुिमे ४ ंकमी ि ८ ंकमी असा दोन ्प्प्यातील १२ ंकमी लाींबीचा रस्ता अत्यींत नादरु
ु स्त
असून या रस्त्यािरुन सिश सामान्य नागषरक, दच
ु ाक ि चारचाक िाहन धारकाींना ये-िा करणे

रासाचे झाले असल्हयाचे माहे िुन, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिशनास आले असून या
रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठी ३८० ला रुपये ननधीची आिश्यकता आहे, हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर रस्ता दरु
ु स्ती करणे अत्यींत गरिेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त रस्त्याचे मिबुतीकरण ि डाींबरीकरण करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.कायशकारी अशभयींता, सािशिननक बाींधकाम विभाग, खामगाींि याींना िेळोिेळी सुतचत केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) होय.
(४) ि (५) प्रश्नाधीन रस्त्याचे काम ननक , मींिूरी ि ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती
ुेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
गडहहांग्लि तालुक्यातील (जि.िोल्हहापूर) येथील रस्त्याांची दरु
ु स्ती िरण्याबाबत
(४६)

२५५३३ (३०-०७-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे सा -िुपेिर (चांदगड), श्री.जितेंद्र आव्हाड

(मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :

सन्माननीय साविधनि बाांधिाम (साविधनि

उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गडहहींग्लि तालुक्यातील (जि.कोल्हहापूर) हहरण्यकेिी नदीला येणा-या पुरामळ
ु े किळीकट्टी,

तेरणी, हलकणी, अदरगुच्ची, कडलगे, अरळगुींडी, नागनूर, येथील रस्ते पुराच्या पाण्यामळ
ु े
खचले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) सदर प्रकरणी मा.सािशिननक बाींधकाम मींरी याींना स्थाननक लोकप्रनतननधी चींदगड याींनी
रस्त्याींची दरु
ु स्ती करण्याबबतचे ननिेदन हदनाींक १५ िून, २०१५ रोिी हदले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनु ींगाने िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(४) अद्याप कोणतीच कायशिाही केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१५) : (१) होय.

सन २००१-२०२१ रस्ते विकास योिनेप्रमाणे सदर रस्ता गडहहींग्लि तालुक्यातील

नाींगनरू येथील हहरण्यकेिी नदी काठािरील प्रजिमा ५९ चा भाग आहे . सदर भागामध्ये
हहरणकेिी नदी ही रस्त्याच्या बािूने िाहते नदीच्या प्रिाहामळ
ु े रस्ताच्या भराियाची हानी होते.
(२) होय.

(३) सदर रस्त्याच्या दरु
ु स्तीचे काम ननक , मींिूरी ि ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती

वि.स. ६३ (31)
ुेण्याचे ननयोिन आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
भुसावळ (जि.िळगाव) येथील एम.आय.डी.सी.मध्ये
िशमनीवर टे क्सटा ल पाि उभारण्याबाबत

(४७)

२६०७९ (२१-०८-२०१५).

श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :

सन्माननीय वस्त्रोद्योग मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भुसािळ (जि.िळगाि) येथील एम.आय.डी.सी. मध्ये १०० एकर िशमनीिर ्े क्स्ाईल पाकश
उभारण्याचे िासनाच्या विचाराधीन असल्हयाचे माहे िन
ू , २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदिशनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरील ्े क्स्ाईल पाकशमध्ये स्थाननक उद्योिकाींना प्राधान्य दे ण्यासाठी
िासनाने कोणती उपाययोिना केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) :(१) मा.मुख्यमींरी महोदयाींनी हद.२१.०५.२०१५ रोिी
नाींदगािपेठ, अमरािती या मेगा ्े क्स्ाईल पाकशच्या धतीिर राज्यातील कापस
ू उत्पादन ाेरात
िळगािसह आठ हठकाणी एम.आय.डी.सी. माफतशत मेगा ्े क्स्ाईल पाकश उभारणी करण्याची
ुो णा केली आहे.
(२) स्थाननक उद्योिकाींना प्रचशलत ननयमानुसार सुविधा उपलब्ध करुन दे ण्याचे िासनाचे
धोरण आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
दषणिता व गण
ु धनयांत्रण प्रादे शशि ववभाग, पण
ु े येथील उप अशभयांता याांच्या मनमानी
िारभाराची चौिशी िरुन सांबांधधताांवर िारवा

(४८)

२६१३७ (०७-०८-२०१५).

िरण्याबाबत

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा), श्री.अिुन खोतिर (िालना) :

सन्माननीय साविधनि बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) दाता ि गुण ननयींरण प्रादे शिक विभाग, पुणे येथील श्री.डी.एम.फतडतारे , उप अशभयींता
याींच्या मनमानी कारभाराची चौकिी करुन सींबींतधताींिर कारिाई करण्याबाबत स्थाननक

लोकप्रनतननधी, उमरगा-लोहारा याींनी मा.अनतषरक्त मख्
ु य सतचि, सािशिननक बाींधकाम विभाग,
महाराषर िासन याींना हदनाींक ८ एवप्रल, २०१५ रोिी िा त्या सुमारास लेखी ननिेदनाादारे
सुचीत केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननिेदनाच्या अनु ींगाने िासनाने कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत

वि.स. ६३ (32)
आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-१०-२०१५) :(१) होय.
(२)श्री.डी.ाही.फतडतरे , उप अशभयींता याींची हद. ३०.५.२०१५ च्या िासन आदे िान्िये दाता ि
गण
ु ननयींरण मींडळ, पण
ु े येथन
ू सा.बाीं. प्रकल्हप (खािगीकरण) उप विभाग, पण
ु े येथे बदली
करण्यात आली आहे. तसेच उक्त ननिेदनातील मुद्याींचे अनु ींगाने मुख्य अशभयींता, सािशिननक
बाींधकाम प्रादे शिक विभाग, पुणे याींचे कडून चौकिी अहिाल मागविण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
उमरगा (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) येथील मध्यवता प्रशासिीय इमारत बाांधिाम
िरण्यासा ज अथांसिल्हप २०१५-१६ मध्ये समाववष्ट िरण्याबाबत
(४९)

२६१५० (०७-०८-२०१५).

श्री.ज्ञानराि चौगुले (उमरगा) :

सन्माननीय साविधनि

बाांधिाम (साविधनि उप्रमम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमरगा (ता.उमरगा, जि.उस्मानाबाद) येथील मध्यिती प्रिासक य इमारत बाींधकाम
करण्यासाठी

अथांसकल्हप

२०१५-१६

मध्ये

समाविष्

करण्याबाबत

उमरगा-लोहारा

येथील

लोकप्रनतननधी याींनी मा.मुख्यमींरी महाराषर राज्य याींना हदनाींक २५ िानेिारी, २०१५ रोिी िा
त्यासुमारास लेखी ननिेदनाद्िार विनींती केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त ननिेदनाच्या अनु ींगाने िासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-१०-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) प्रश्नाधीन प्रकरणी प्रिासक य मान्यता दे ण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन आहे.
सदर काम प्रिासक य मान्यतेनींतर ननधी, ननक
आहे .

ि प्राथम्यिमानस
ु ार हाती ुेण्याचे ननयोिन

___________
राज्यातील साखर उद्योगाला २००० िोटीचे तबनव्यािी िि दे ण्याबाबत
(५०)

२६१७९ (१४-०८-२०१५).

श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा

िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :
सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील साखर उद्योगाला २००० को्ीचे बबनायािी किश दे ण्याचा ननणशय िासनाने माहे
िून, २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ुेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, त्यानस
ु ार िासनाने आतापयांत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ६३ (33)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१५) :(१) ि (२) साखर कारखान्याींना ऊस पुरविणाऱ्या

िेतकऱ्याींच्या एफतआरपीची प्रलींबबत रक्कम दे ता यािी म्हणून कतरि िासनाने हदनाींक २३ िून,
२०१५ च्या अतधसूचनेनुसार सॉफ्् लोन योिना िाहहर केली आहे.

त्यानुसार राज्यातील पार

साखर कारखान्याींना अींदािे रु. २००० को्ी रुपये किश रक्कम दे य होते.

यानु ींगाने कतरि

िासनाच्या ननक ात बसणाऱ्या कारखान्याींबाबतचा िासन ननणशय हदनाींक ३० िल
ु ,ी २०१५ रोिी
ननगशशमत केला आहे .

तसेच दोन्ही ि ाशचे गाळप हीं गाम न ुेतल्हयाने या सॉफ्् लोन

योिनेच्या ननक ात न बसणाऱ्या २२ साखर कारखान्याींना ायाि अनुदानाचा लाभ राज्य
िासनाच्या ननधीतन
ू दे ण्याचा ननणशय िासन

ननणशय हदनाींक ५ सप््तर बर, २०१५ अन्िये ुेतला

आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांब .

प्रधान सधचव
महाराष्र ववधानसभा.
_________________________
िासक य मध्यिती मुिणालय, मुींबई.

