अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

इचलिरां जी (जज.िोल्हापूरय येलील टो े यापारी, फेरीवाले
याांच्यासा र राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अांमलबाजणी

(१य

१९८७ (२३-१२-२०१४य.

श्री. सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जीय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) इचलकरीं जी (जज.कोल्हाप)रय यीलील टो्ी यापारी, फीरीवाली याींच्यासा र राषरीय

फीरीवाला

धोरणाची अींमलबजावणी करुन मुही बल .र.सी.सी. कक
ु ान गा ी बाींधयासा र सवव हवहीत
प्रक्रिया करुन सध्
ु का अींमलबजावणी करयात .लीली नाही, ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, उक्त िनयमानुसार कायववाही करयाची .की ज जजल्हाधिकधकारी, कोल्हाप)र याींनी
ऑक््ोबर, २०१३ मध्यी म
ु याधिकधकारी, इचलकरीं जी नगरपाललका याींना दकली .ही त, ही खरी .ही
काय,

(३) असल्यास, उक्त हवययाबाबत कोणती कायववाही करयात .ली .ही अलवा करयात यीत
.ही ,
(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी कोणती .ही ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१५य : (१) नाही.
सुींकर बाग या द काणी पदहल्या ्प्प्यामध्यी ३४ फीरीवाली याींना .र.सी.सी. मुही बल गा ी
की णीची कायववाही सुरु असन
ीं ीत फीरीवाल्याींना ना-हरकत काखली दकली .ही त.
) सींबध
(२) नाही.

जजल्हाधिकधकारी याींनी ऑक््ोबर, २०१३ मध्यी .की ज दकलीली नाहीत. मार द दक.६ नोहें बर, २०१३
रोजीची पर दान्वयी राषरीय फीरीवाला धोरण २००९ लाग) करयाच्या दृष्ीनी .वश्यक ती
कायववाही व उपाययोजना करणीबाबत िनके ज दकली .ही त.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

हव.स. ६ (2य
बाांधिाम िामगाराांच्या धतीवर सत
ु ावर सेस लावून राज्यातील यांत्रमाग
िामगाराांना ववववध िल्याणिारी योजनाांचा लाभ दे ण्याबाबत.

(२य

१९९१ (२३-१२-२०१४य.

श्री. सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जीय :

सन्माननीय िामगार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य बाींधकाम कामगाराींच्या धतीवर सत
ु ावर सीस लावन
) राज्यातील यींर दमाग कामगाराींना हवहवध
कल्याणकारी योजनाींचा लाभ की यासा र कामगार राज्यमींर दी याींच्या अध्यक्षतीखाली स्लापन

कलम्ीनी मींड ाची उत्पन्नाची स्र दोत .णण कामगाराींच्या कल्याणच्या हवहवध योजनाींच्या
लजफारजी माही नोहें बर २०१३ मध्यी जासनास साकर कील्या .ही त, ही खरी .ही काय,
(२य असल्यास, उक्त लजफारजी जस्वकारयाबाबत जासनानी कोणती कायववाही कीली .ही वा
करयात यीत .ही ,
(३य नसल्यास, हवलींबाची कारणी कोणती ?
श्री. प्रिाश मेहता (१२-०२-२०१५य :(१य होय, ही अींजतः खरी .ही .
मा.राज्यमींर दी (कामगारय याींच्या अध्यक्षतीखालील सकरह) सलमतीनी मा.मुयमींर दी
महोकयाींकडी माही ऑगस््, २०१४ मध्यी साकर कीलीला अहवाल हवभागाकडी माही सप््ें बर, २०१४
मध्यी प्राप्त ााला .ही .
(२) सकरह) सलमतीनी कीलील्या लजफारजी जासनाच्या हवचाराधीन .ही त.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

इचलिरां जी जज.िोल्हापरू येलील िेशरी शशधापत्रत्रिाधारिाांना धान्य ववतरणाबाबत.
(३य

१९९३ (२३-१२-२०१४य.

श्री. सुरेश हाळवणिर (इचलिरां जीय :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरव ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इचलकरीं जी (जज.कोल्हाप)रय यीलील कीजरी लजधापत्रर दकाधारकाींना जासन िनणवय दकनाींक २२

फीब्रुवारी, २०१२ प्रमाणी क्रकमान १० क्रकलो गह) व ५ क्रकलो ताींक ) असी १५ क्रकलो धान्य हवतरीत
करयाची मागणी हवधानसभा सकस्य याींनी माही नाहें बर, २०१४ मध्यी कीली .ही , ही खरी
.ही काय,
(२) असल्यास, उक्त धान्य वा्प करयाबाबत जासनानी कोणती कायववाही कीली .ही वा
करयात यीत .ही ,
(३) नसल्यास, हवलींबाची कारणी कोणती ?
श्री. धगरीश बाप

(२२-०२-२०१५य :(१य ही खरी .ही .

(२) व (३) राषरीय अन्नसुरक्षा अधिकधिनयमाींतगवत लाभ लम यास पार द नसणा-या एपीएल
(कीजरीय लजधापत्रर दकाधारकाींना राज्य जासनातफे धान्य पुरव ा करयाचा िनणवय घीयात .ला

होता त्यानस
ु ार सकर लजधापत्रर दकाधारकाींना माही मी, २०१४ ती ऑक््ाबर, २०१४ या कालावधीत

हव.स. ६ (3य
धान्य पुरव ा करयात .लीला .ही . सकर लजधापत्रर दकाधारकाींना यापुढील कालावधीसा र धान्य
पुरव ा करयाबाबत अयायाप जासन स्तरावर िनणवय घीयात .लीला नाही.
___________
राज्यात सरिारी गोदामातील िांत्रा ी पध्दत रद्द िरण्याबाबत
(४य

२०२१ (२३-१२-२०१४य.

श्री. हनुमांत डोळस (माळशशरसय :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरव ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात सरकारी गोकामातील कींर दा्ी पध्कत रद्द करयाबरोबरच इतर मागयाींसा र
महाराषर राज्य हमाल मालाडी महामींड ानी दकनाींक ११ फीब्रव
ु ारी, २०१४ रोजी बींक पक
ु ारला
होता, ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, सकर

महामींड ाच्या मागया कोणकोणत्या .ही त,त्यापैकी कोणकोणत्या

मागया मान्य कील्या .ही त,
(३) उववररत मागयाींबाबत कीहा िनणवय घीयात यीणार .ही ?
श्री. धगरीश बाप

(११-०२-२०१५य : (१) जासकीय गोकामात)न कींर दा्ी हमाल पध्कत बींक करणी

व अन्य मागयाींसा र महाराषर राज्य हमाल मालाडी महामींड ाकड)न दकनाींक ११ फीब्रुवारी,
२०१४ रोजी बींक पुकारला गीला नहता. तलाहप, .ााक मैकान, मुींबई यीली धरणी .ींकोलन कीली
होती.

(२) व (३) महाराषर राज्य हमाल मालाडी महामींड ाच्या मागया पढ
ु ीलप्रमाणी .ही त(१) कींर दा्ी हमाली पध्कत सरकारी गोकामात)न त्वररत रद्द करावी.
(२) राज्यात मालाडी काययायाची क ोर अींमलबजावणी करावी.
(३) मालाडी मींड ावर .वश्यक अधिकधका-याींच्या प)णव
व ी

िनयुक्त्या करायात.

(४) मालाडी कामगाराींना काययायानस
ु ार प्रो.फींड इत्याकी सामाजजक सरु क्षा लम ावी.

(५) वन मॅन बोडव सींपुष्ात .ण)न ख-या हमाल कायवकत्याांच्या िनयुक्तीसह

प्राितिनधिकधक मींड ाचा कारभार सरू
ु करावा.

महाराषर राज्य हमाल मालाडी महामींड ाच्या उपरोक्त मागयाींपक
ै ी मागणी

ि.१ बाबत या हवभागाकड)न सन २०१४-२०१७ या कालावधीसा र राज्यातील साींगली, बीड,
वधाव,

बल
ु ढाणा,

उस्मानाबाक,

वालजम

व

रत्नाधिकगरी

या

७

जजल्हयाींमध्यी

अन्नधान्य

हाता णुकीची कींर दा्ी पध्कत रद्द करून त्याऐवजवजी जजल्हाधिकधकारीिजजल्हा पुरव ा अधिकधकारी याींना

मालक म्हण)न मालाडी मींड ाकडी नदक करणी व त्यानस
ु ार मालाडी मींड ाकड)न कामगार
घीयाची कायवपध्कती प्रायोधिकगक स्तरावर लाग) करयाबाबतची कायववाही प्रगितपलावर .ही , तर
उववररत मागयाींवर कामगार हवभागाींकड)न कायववाही करयात यीत .ही .
___________

हव.स. ६ (4य
पुणे जजल््यात अांगणवाडी सेवविा व मदतनीस महहलाांच्या मुलाांना
लिीत रिमेसह शशष्ट्यवत्ृ ती दे ण्याबाबत

(५य

२०२६ (२२-१२-२०१४य.

श्री. हनम
ु ांत डोळस (माळशशरसय :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु ी जजल््यात केंव र व राज्य जासनाकड)न अींगणवाडी सीहवका व मकतनीस मदहलाींच्या
मुलाींना की यात यीणारी लजषयवत्त ती गत सात वयावपास)न की यात .ली नाही, ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणी काय .ही त,

(३) सकर लजषयवत्त ती रक्कम लकीत रक्कमीसह की णीबाबत जासनानी कोणती कायववाही कीली वा
करयात यीत .ही ?

श्रीमती पांिजा मुांडे (०९-०३-२०१५य :(१य होय, ही खरी .ही.

(२) जजल््यातील सवव अींगणवाडी सीहवकािमकतनीस याींची मादहती बालहवकास प्रकल्प अधिकधकारी
याांच्या स्तरावर प्राप्त करुन ती. मादहती

प्रबींधक, भारतीय जीवन बीमा िनगम लजवाजीनगर,

पुणी याींना जजल्हा पररयक पुणी याींची कायावलयाची पर द जा.ि. जज.प.िएबाहवसीयोिसाींि४६१/१३,

दक.०७.०२.२०१३ रोजी साकर कीली .ही . भारतीय जीवन बीमा िनगम कड)न या अींगणवाडी
सेहवका व मकतनीस याींना लजषयवत्त ती की यासा र .यडी कोड प्राप्त ाालीली .ही त व सध्या

अींगणवाडी सीहवका व मकतनीस याींची पाल्याींना की यात यीणारी लजषयवत्त ती प्रस्तावाींची सींकलन
करुन पा हवण्याची कायववाही सुरु .ही .

(३) अींगणवाडी सीहवकास व मकतनीस याींच्या पाल्यींना की यात यीणा-या लजषयवत्त ती प्रस्तावाींची
सींकलन करुन भारतीय जीवन िनगमकडी पा हवयाची कायववाही करयात यीत .ही .
___________
शासनाच्या ववववध ववभागाला ववतरीत िेलेल्या ननधीबाबत
(६य

२०२८ (२२-१२-२०१४य.

श्री. हनम
ु ांत डोळस (माळशशरसय :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दकनाींक ३१ माचव, २०१४ पयांत राज्य जासनाच्या हवहवध हवभागाला हवतरीत कीलीला िनधी
पैकी ७१ हजार ५६३ को्ी रुपयाींचा खचावची प्रमाण पर दी अयायाप पयांत हवत्त हवभागास प्राप्त
ााली नसल्याचे माही सप््ें बर, २०१४ च्या सुमारास िनकजवनास .ली, ही खरी .ही काय,

(२) तसीच १९९० पासन
) अजा प्रकाराच्या १०२९ को्ी २७ लक्ष रुपयाींच्या खचाांची त्रबली हवहवध
हवभागाकड)न अयायाप पयांत प्राप्त ााली असल्याचे िनकजवनास .ली .ही , ही खरी .ही काय,

(३) असल्यास, राज्य जासनानी सींबींधिकधत हवभागातील जबाबकार अधिकधकाऱयाींवर काय कायववाही
कीली, तसीच सकरील प्रमाणपर दी त्वरीत साकर करयासा र काय उपाययोजना करयात .ली
.ही वा करयात यीत .ही ,
(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय ?

हव.स. ६ (5य
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१२-०१-२०१५य : (१) होय.
(२) होय.

(३) प्रलींत्रबत सींक्षिक्षप्त की यकी व उपयोधिकगता प्रमाणपर दी यासींकभावत तातडीनी कायववाही करयाच्या
स)चना की यात .ल्या अस)न तरीही प्रलींत्रबतता रादहल्यास प्रजासकीय हवभागाींना सींबींधिकधत

हवभागातील जबाबकार अधिकधका-याींवर कारवाई करयाबाबत हवत्त हवभागाच्या ि.म..ख-२०१४
/प्र.ि. ४२/हविनयम, दक. ९.१०.२०१४ रोजीच्या पररपर दकान्वयी सच
) ना की यात .लील्या .ही त.
सकर

प्रलींत्रबतता

कमी

करयाकरीता

सधिकचव

(ली.व

को.य

हवत्त

हवभाग

याींच्या

अध्यक्षतीखाली कर मदहन्याला मींर दालयीन हवभागाींनी िनयक्
ु त कीलील्या नोडल अधिकधका-याींसमवीत
बै क घीयात यीत.ी तसीच, हवत्त हवभागाकडी प्राप्त होणा-या (सींक्षिक्षप्त की यकी ि सहायक

अनुकानय ययहवययक अनपपचाररक सींकभावच्या धाररकीत हवत्त हवभागाकड)न सकर प्रलींत्रबतता
कमी करयाच्या सच
) ना वी ोवी ी की यात यीत असतात.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
मुांबईतील सायबर गुन््याांत नतप्प
(७य

२०३० (२२-१२-२०१४य.

वाढ झाल्याबाबत

श्री. मांगेश िुडाळिर (िुलााय :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) गील्या वयीच्या तुलनीत यावयी मुींबईतील सायबर गुन््याींत ितप्प् वाढ ााल्याची नॅजनल
िाईम री कॉडव ब्युरोच्या अहवालात नुकतीच .ढ ) न .ली, ही खरी .ही काय,
(२)

असल्यास,

या

अहवालानस
ु ार

या

गन्
ु ्याची

प्रमाण

कमी

करयाकररता

कोणत्या

उपाययोजना करयात .ल्या .ही त वा यीत .ही ,
(३)

नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१५य :(१य होय, ही खरी .ही .
(२) अजा प्रकारच्या गुन््याींमध्यी जनजागत
त ी होणीच महत्वाची अस)न त्याप्रमाणी मुींबई पोलीस व
सायबर पोलीस

ाणीकड)न स्लािनक पोलीस

ाणी याींनी जा ा, कॉलीजीस मध्यी जा न सायबर

गुन््याींना कसी ब ी पड) नयी याबाबत मागवकजवन कीली .ही. त्याचप्रमाणी वीगवीगळ्या स्लराींवर
सायबर कायवजा ी ची .योजन वी ोवी ी करयात .लीली .ही. त्याचप्रमाणी करवयी २ जानीवारी

हा “रायणाींग” डी व २ जानीवारी ती ८ जानीवारी हा सप्ताह “रायणाींग सप्ताह” म्हणन
) साजरा

करयात यीतो. या सप्ताहा करम्यान सायबर जनजागत
त ी ची कायविम व कायवजा ाींमाफवत
हवहवध

जा ा,

कॉलीजीस,

पोलीस

ाणी,

पररमींड

पात ीवर,

कापोरी ्

क्षीर दात

गुन््याींबाबत कक्षता घीयाबाबत सववसामान्याींना वी ोवी ी अवगत करयात यीत .ही .
(३) प्रश्न उकभवत नाही.

___________

सायबर

हव.स. ६ (6य
राज्यातील पोरोलवर बाहे र पडून पलायन िेलेल्या ि्यायाांची सांख्या
इतर राज्याच्या मानाने अधधि असल्याबाबत

(८य

२०३१ (२२-१२-२०१४य.

श्री. मांगेश िुडाळिर (िुलााय :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)राज्यात
कीलील्या

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

सन २०१३ मध्यी कारागह
त ात लजक्षा भोगत असताींना पॅरोलवर बाही र पड)न पलायन

कैयायाींची सींया की जातील इतर राज्याच्या मानानी अधिकधक असल्याची नॅजनल िाईम

री कॉडव ब्युरो च्या .कडीवारीतन
) माही नोहें बर, २०१४ च्या सुमारास िनकजवनास .ली, ही खरी
.ही काय,

(२) असल्यास, सकर प्रकरणी जासनानी कोणती कारवाई कीली वा करयात यीत .ही
(३) नसल्यास हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२६-०२-२०१५य :(१य ही खरी नाही.
नॅजनल िाईम री कॉडव ब्यर) ो याींच्या सन २०१३ च्या .कडीवारी मध्यी राज्यातील

कारागह
त ामध)न पॅरोल रजीवर बाही र पड)न पुवीपास)न फरार ाालील्या एक)ण बींयायाची सींया ३०५
कजवहवयात .लीली .ही , परीं तु प्रत्यक्षामध्यी सन २०१३ मध्यी राज्यातील कारागह
) पॅरोल
त ामधन
रजीवरुन फरार बींकी सींया ६४ इतकीच .ही व ती इतर राज्यातील फरार बींकी सींयीसारखीच
.ही .
(२) पॅरोल रजीवरील फरार बींयायाींवर दकनाींक १९ जुल,ै २०१३ पासुन भाकहव २२४ नुसार कारवाई
चाल) करयात .ली .ही . त्याचा चाींगला पररणाम ााला असन
अजी कारवाई चाल)
ु
कील्यापास)न दकनाींक ३१.१०.२०१४ अखीर स्वतः व पोलीसाींमाफवत एक)ण २१३ फरार बींकी

कारागह
ु त होव)न फरार होणा-या बींयायाची प्रमाणात
त ात काखल ााली .ही त, तसीच रजीवर मक्
की खील सकर कारवाईमु ी घ् ााली .ही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
राज्याला
(९य

२०३३ (२२-१२-२०१४य.

ोल मुत करण्याबाबत हदलेले आश्वासन
श्री. मांगेश िुडाळिर (िुलााय :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळूनय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्याला ्ोल मुक्त करु असी .श्वासन जासनानी दकली होती ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, तकनय
व ा करयाकररता कोणती उपाययोजना कीली
ु ींगानी या .श्वासनाची पत
) त
.ही वा करयात यीत .ही ,

(३) असल्यास, .तापयांत राज्यातील क्रकती व कोणत्या जजल्हयातील व तालुक्यातील रस्ती
्ोलमुक्त कीली .ही त,

(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?

हव.स. ६ (7य
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१६-०३-२०१५य : (१य नाही.
(२य व (३य खाजगीकरणाींवरील प्रकल्पाींच्या .णण पलकर स्लानकाींच्या अडचणीींबाबत दक.५
डडसेंबर, २०१४ रोजी अभ्यासग् सलमती स्लापन करयात .लीली .ही. सकर सलमतीचा
अहवाल प्राप्त ााल्यानींतर जासनस्तरावर सवव बाबीींचा हवचार करुन कायववाही करयात यीईल.
(३य प्रश्न उयाभ्ावत नाही.
___________

भुसावळ (जज.जळगाांवय येले बोगस रे शनिाडा असल्याबाबत.
(१०य

२०४६ (१५-०१-२०१५य.

श्री. चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडाय :

सन्माननीय अन्न नागरी

परु व ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भुसाव

(जज.ज गाींवय यीथे २६५५ बोगस री जनकाडव असल्याची

तिार दक. २५ ऑगस््,

२०१३ रोजीच्या सम
ु ारास जासनाकडी करयात .ली होती, त्यानस
ु ार जासनानी दोन दकवसाींत
चपकजी करुन अहवाल पा हवयासा र .की ज दकली होती ही ,खरी .ही काय,

(२) असल्यास, सकर .की जानस
ु ार अयायापयवत कोणतीही कायववाही करयात .ली वा येत
.ही ,

(३) असल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त
श्री. गगरीश बापट (१०-०२-२०१५य : (१) होय, ही खरी .ही .
(२) सकर तिारीींच्या अनुयींगानी सहवस्तर चपकजी करुन स्वयींस्पष् अहवाल साकर करयाच्या
स)चना जजल्हा पुरव ा अधिकधकारी, ज गाव याींनी उप हवभागीय अधिकधकारी, भुसाव

याींना दकल्या

.ही त.

तसीच, जासन िनणवय दक.२६.०८.२०१३ मधील तरतुकीींनुसार, प्राललमक चपकजीत तथ्य

.ढ ) न .ल्यास सींबींधीत अधिकधकारी िकमवचारी याींच्याहवरुध्क महाराषर नागरी सीवा (लजस्त व
अपीलय िनयम १९७९ अन्वयी लजस्तभींगहवययक कारवाई करयाच्या स)चना की खील सींबींधतीस
की यात .ल्या .ही त.

(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
भुसावळ येलील स्वस्त धान्य दि
ु ानदार श्री.सुरेश बांडू सन्सासे याांचे ववरुध्द तहशसलदार
भुसावळ याांचेिडे चौिशी प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(११य

२०५२ (१५-०१-२०१५य.

श्री. चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडाय :

सन्माननीय अन्न नागरी

पुरव ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य भस
ु ाव
भुसाव

यीलील स्वस्त धान्य कक
ु ानकार श्री.सरु ी ज बींड) सन्सासी याींची हवरुध्क तहलसलकार

याींचीकडी पर द ि. पुरव ा िचपकजीिकाहवि२९१८६ि२०१४ दकनाींक ३० ज)न, २०१४ अन्वयी

चपकजी प्रलींत्रबत .ही , ही खरी .ही काय,

हव.स. ६ (8य
(२य असल्यास, चपकजीअींती काय कायववाही करयात .ली वा यीत .ही ,
(३य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. गगरीश बापट (१२-०२-२०१५य : (१) होय.
(२) श्री.सुरीज बींड) सनाींस,ी रास्तभाव कक
ु ान परवानाधारक याींच्याहवरुध्क तहलसलकार, भुसाव

याींचीकडी एकुण सात तिारी प्राप्त ााल्या. त्यापैकी २ तिारी िनकाली काढयात .लील्या
.ही त. ३ तिारी मध्यी जजल्हा पुरव ा अधिकधकारी, ज गाींव याींनी तहलसलकार भुसाव , याींचा
फीर चपकजी अहवाल मागहवला असन
ु , उववररत २ तिारीची तहलसलकार भस
ु ाव

याींच्या

स्तरावर चपकजी सुरु .ही .
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
िोल्हापरू जजल््यात सन २०१३-१४ या आधलाि वर्ाात मनरे गा अांतगात
िरण्यात आलेली वविास िामे

(१२य

२०६५ (२३-१२-२०१४य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय :

सन्माननीय रोजगार हमी

योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हाप)र जजल््यात सन २०१३-१४ या .धिकलक
व वयावत मनरी गा अींतगवत ४० को्ी रुपयाींच्या
हवकास कामाची उद्दीष् असताींना त्यापैकी ८.३३ को्ीीं रुपयाींचीच
खरी .ही काय,
(२) तसीच नदकणीकतत ६० हजार ग्रामरोजगार सीवकाींपैकी कीव

कामी प)णव ााली .ही त, ही

२०० कायवरत .ही त, ही ही खरी

.ही काय,

(३) असल्यास,
त्यानुसार

याबाबत जासनानी चपकजी कीली .ही काय, चपकजीत काय िनषपन्न ााली व

योजनीच्या अपयजास जबाबकार असणा-याीं सींबींधिकधत कोयीींवर

जासनानी कोणती

कारवाई कीली वा करयात यीत .ही ,
(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्रीमती पंकजा मंडे (१८-०२-२०१५य : (१) नाही.
कोल्हाप)र जजल््यात सन २०१३-१४ या .धिकलक
व
वयावत मनरी गा अींतगवत ४३.३३ को्ी

रुपयाींची लीबर बजी् मींजर) करयात .ली होती. माही ऑक््ोबर २०१४ मध्यी २३.३२ को्ीची
सुधाररत लीबर बजी् मींज)र करयात .ली. त्यापैकी ८.४० को्ी रुपयाींची कामी ाालीली .ही त.
(२) नाही.

महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगवत .जपयांत १,७६,८४४ कु्ुींबाींची

नदकणी ााली .ही व ३,०७,७२३ मजर) ाींची नदकणी करयात .लीली .ही . तसीच कोल्हापर)

जजल््यात १०२९ ग्रामपींचायतीमध्यी प्रत्यीक ग्रामपींचायतीस एक याप्रमाणी १०२९ ग्रामरोजगार
सीवक .ही त. सध्या

८५ कामावर १२२२ मज)र कायवरत .ही त.

हव.स. ६ (9य
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल््यातील गगनबावडा, पन्हाळा व शाहूवाडी तालुयामध्ये पशुधन आरोयासा र
लागणारी पशुधन वविास अधधिा-याांची ररत पदे भरण्याबाबत
(१३य

२०६६ (२७-०१-२०१५य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

कोल्हाप)र

.रोग्यासा र

जजल््यातील
लागणारी

गगनबावडा,

पजुधन

हवकास

पन्हा ा

व

अधिकधका-याींची

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

जाह)वाडी
४३ पक

तालुक्यामध्यी

ररक्त

.रोग्यासा र लागणारी यींर दणा त्यामु ी कोलमडली .ही .ही, ही खरी .ही काय,

अस)न

पजुधन
पजुधन

(२) असल्यास, जजल््यात पजुधनाच्या सींयीनुसार पजुवैयायकीय कवाखान्याींची सींया कमी

.ही , चार ती पाच गाींवासा र एकच उपकेंव र असन
) एका पजुधन अधिकधका-याींकडी दोन ती तीन
कवाखान्याींचा कायवभार सोपहवयात .ला .ही , ही ही खरी .ही का,

(३) असल्यास, पजध
ु न हवकास अधिकधका-याींच्या ररक्त पकाींमु ी पजध
ु नाची .रोग्य धोक्यात
.ली .ही , ही ही खरी .ही काय,

(४) असल्यास, सकरच्या ररक्त जागा भरणीाबाबत जासनाकड)न कोणती कायववाही करयात
.ली .ही वा करयात यीत .ही ?

श्री. एिनालराव खडसे (१०-०२-२०१५य : (१य ही खरी नाही,
कोल्हाप)र जजल््यातील गगनबावडा, पन्हा ा व जाहुवाडी या तीन तालुक्यामध्यी पजुधन
हवकास अधिकधकारी सींवगावची १६ पकी मींज)र असन
) ४ पकी भरलीली व १२ पकी ररक्त .ही त सकर
ररक्त पकाचा कायवभार नजीकच्या पजुधन हवकास अधिकधकाऱयाींना की यात .ला अस)न
पजप
ु ालकाींना िनयलमतपणी पजव
ु ैयायकीय सीवा परु हवयात यीत .ही.
(२य ही खरी नाही

राज्यामध्यी जासन धोरणानुसार ५००० पजुधनामागी एक पजुवैयायकीय कवाखाना मींज)र

.ही त्यानुसार कोल्हाप)र जजल््यात पजुवैयायकीय कवाखान्याींची सींया िनजश्चत करयात .ली
.ही . ररक्त पकाचा कायवभार नजीकच्या पजध
ु न हवकास अधिकधकाऱयाींना सोपहवयात .ला .ही
ही खरी .ही.
(३य नाही.

ररक्त असलील्या पकाींचा अितररक्त कायवभार नजीकच्या पजुधन हवकास अधिकधकाऱयाींना

की यात यी न पजुपालकाींना पजुवया
ै यकीय सीवा उपलब्ध करुन की यात यीत .ही त व याबाबत
पजप
ु ालकाींकड)न कु ल्याही प्रकारच्या तिारी प्राप्त नाहीत.

(४य पजस
ु ींवधवन खात्यात ररक्त असलीली पजध
ु न हवकास अधिकधकारी ग्-अ सींवगावची एक)ण ३७२
पकी भरयाकरीता महाराषर लोकसीवा .योगाकडी मागणीपर द साकर करयात .ली अस)न

हव.स. ६ (10य
त्यानुसार .योगायावारी पररक्षा घीयात .ली .ही . .योगाकड)न लजफारस पार द उमीकवाराींची

याकी प्राप्त होताच कोल्हाप)र जजल््यातील पजुधन हवकास अधिकधकारी ग्-अ सींवगावची ररक्त
पकी भरयाबाबत कायववाही करयात यीईल.

___________
गगनबावडा (जज.िोल्हापूरय येले रे शनिाडााअभावी िेंद्र शासनाच्या राजीव गाांधी जीवनदायी
योजनेअत
ां गात रुणाांना उपचार शमळत नसल्याबाबत

(१४य

२०६९ (२२-१२-२०१४य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु व ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गगनबावडा (जज.कोल्हाप)रय यीली री जनकाडावअभावी केंव र जासनाच्या राजीव गाींधी जीवनकायी

योजनीअत
ीं गवत रुग्णाींना उपचार लम त नसल्यानी कोल्हापर) जजल्हा पर) व ा हवभागाच्या रष्ष्
यींर दणीचा फ्का नागररकाींना बसत .ही , ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, री जनकाडावअभावी या योजनीपास)न वींधिकचत असणारी कोल्हाप)र जजल्ृयातील
नागररक व राजीव गाींधी जीवनकायी योजनीतन
) उपचार घीव) इजच्टणारी रुग्ण ती्र  .ींकोलन
करयाच्या पाहवर्यायात .ही त, ही खरी .ही काय,

(३) असल्यास, राजीव गाींधी जीवनकायी योजनीत)न उपचार घीव) इजच्टणा-या रुग्णाींना उपचार
लम यासींकभावत जासनानी कोणती कायववाही कीली वा करयात यीत .ही ?
श्री. गगरीश बापट (२८-०२-२०१५य : (१) ही खरी नाही.
(२) प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
िोल्हापूर जजल््यातील अपांग व त्याांचे िु ू ां त्रबयाांना राष्ट्रीय अन्न सरु क्षा योजनेच्या अांत्योदय
योजनेतील धान्य दे ण्याबाबत

(१५य

२०७० (२२-१२-२०१४य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरव ा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य अपींग यक्ती काययायातील तरतुकीनुसार व राषरीय अन्न सरु क्षा योजनीनुसार राज्यातील
अपींग व त्याींची कु्ुींबाला अींत्योकय योजनीअींतगवत मालसक ३५ क्रकलो धान्य की यात
उक्त

्ा ा्ा

यीती, परीं त)

योजनीतील धान्य कोल्हाप)र जजल््यातील अपींग व त्याींची कु्)ींत्रबयाींना की याबाबत
कीली जात .ही , ही खरी .ही काय,

(२य असल्यास, याबाबत राज्य अपींग बीरोजगार व पन
व सन सींस्लीनी जासनाकडी लीखी
ु व
िनवीकनायावारी मागणी कीली .ही , ही खरी .ही काय,

हव.स. ६ (11य
(३य असल्यास, उक्त
यीत .ही ,

मागणीच्या अनुयींगानी जासनानी कोणती कायववाही कीली वा करयात

(४य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. गगरीश बापट (२२-०१-२०१५य : (१य व (२य ही खरी नाही.
राषरीय अन्नसुरक्षा अधिकधिनयमाींतगवत कोल्हाप)र जजल्हा यातील अपींग व त्याींच्या

कु्ुींत्रबयाांना अींत्योकय योजनीअींतगवत प्रितलजधापत्रर दका करमहा ३५ क्रकलो धान्याची वा्प करयात
यीती.

(३) व (४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

राज्यातील ववनाअनुदाननत शाळा अनुशेर्ाच्या ननिर्ामुळे अनुदानापासून वांधचत राहहल्याबाबत
(१६य

२०७६ (२२-१२-२०१४य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय, डॉ. सुधािर भालेराव (उदगीरय,

श्री. सत्यजीत पा ील-सरुडिर (शाहूवाडीय, श्री. उल्हास पा ील (शशरोळय, डॉ. सजु जत शमणचेिर
(हातिणांगलेय, श्री. राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तरय, श्री. हदपि चहाण (फल णय :
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य राज्यातील हवनाअनुकािनत जा ा व तुकडयाींचा (इींग्रजी माध्यम वग ) नय जैक्षणणक वयव
२००९-१० मध्यी “कायम” जब्क काढल्यानींतर माही एहप्रल, २०१२ मध्यी वा त्यासुमारास
मुल्याींकन करयात .ली, ही खरी .ही काय,

(२य असल्यास, िनकयामध्यी जाचक अ्ी असल्यानी जा ा अनक
ु ानापासन
) वींधिकचत रादहल्या
.ही त, ही ही खरी .ही काय,

(३य असल्यास, सकर जा ातील सवव कमवचारी सन २००० पास)न हवनावीतन काम करीत अस)न
त्याींना जासनाची वैयजक्तक मान्यता .की ज .ही त, ही ही खरी .ही काय,

(४य असल्यास, जासनानी मान्यता दकलील्या व अनुजीयाच्या िनकयामु ी अपार द
व गत

१० ती १२ वये अखींड हवनावीतन सीवा करत असलील्या जा ाींमधील

रत असलील्या
कमवचाऱयाींना

िनकयातील जाचक अ्ी वग ) न जासनानी अनुकान की याबाबत कोणती कायववाही कीली वा
करयात यीत .ही ,

(५य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१५य :(१य होय.
(२), (३), (४) व (५) राज्यातील कायम जब्क काढलील्या जा ा अनक
ु ानावर .णयासा र
दकनाींक १५ नोहें बर, २०११ रोजी मुल्याींकनाची िनकय तयार करयात .ली. सकर मुल्याींकनाची
िनकय जासनानी दकनाींक १६ जल
ु ै, २०१३ अन्वयी सुधाररत कीलीली .ही त. त्यानुसार जा ा

अनुकानास पार द घोहयत करयात यीतात. पार द जा ाींना िनधीच्या उपलब्धतीनुसार वीतन तरत)क
करयात यीती.

___________

हव.स. ६ (12य
बाजारभोगाांव (ता.पन्हाळा, जज.िोल्हापूर) येलील जजल्हा पररर्दे च्या पशुव्यायिीय
दवाखान्यातील पशध
ु न वविास अधधिारी यांची पदे ररत असल्याबाबत

(१७य

२०८० (२२-१२-२०१४य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय :

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बाजारभोगाींव,

ता.पन्हा ा,

जज.कोल्हापर)

यीलील

जजल्हा

पररयकी च्या

पजव
ु ैयायकीय

कवाखान्यातील पजुधन हवकास अधिकधकारीीं ही पक सन २००३ पास)न गीली १० वये ररक्त अस)न
पन्हा ा तालुक्यातील मपजे क ी व पड
पकी ररक्त .ही त, ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, जव -जव

या कोन पजुवैयायकीय कवाखान्यातील अधिकधका-याांची

२१ गावाांची कायवक्षीर द असणा-या बाजारभोगाींव, ता.पन्हा ा यीलील

कवाखान्यामध्यी घ्सपव, जींत िनमल
ुव न, कतत्रर दम री तन, ला

सारया सुहवधा जनावराींना लम त नाही, ही ही खरी .ही का,

खरु कत, वैरण यवस्लापन या

(३) असल्यास, नागररकाींनी व लोकप्रितिनधीींनी जज.प.कोल्हाप)रकडी वारीं वार मागणी करूनही
अयायाप सकर ररक्त पकी जासनानी भरली नाहीत, ही ही खरी .ही का,

(४) असल्यास, सकरील पकी भरणीबाबत जासनाने त्वरीत कोणती कायववाही केली वा करयात
यीत .ही ?
श्री. एिनालराव खडसे (१०-०२-२०१५य : (१य होय, ही खरी .ही .
(२) ही खरी नाही, ररक्त असलील्या पकाचा अितररक्त कायवभार नजीकच्या पजुधन हवकास

अधिकधका-याींना की यात यी न कामकाज करुन घीतली जात असन
) पजप
ु ालकाींना िनयलमतपणी

पजुवैयायकीय सीवा उपलब्ध करुन की यात यीत .ही त व याबाबत पजुपालकाकड)न कु ल्याही
प्रकारच्या तिारी प्राप्त नाहीत.

(३) व (४) पजुसींवधवन खात्यात ररक्त असलीली पजध
ु न हवकास अधिकधकारी ग् - अ सींवगावची
एक)ण ३७२ पकी भरयाकररता महाराषर लोकसीवा .योगाकडी मागणीपर द साकर करयात .ली

असन
त्यानस
)
ु ार .योगायावारी पररक्षा घीयात .ली .ही. .योगाकड)न लजफारस पार द

उमीकवाराींची याकी प्राप्त होताच कोल्हाप)र जजल््यातील पजुधन हवकास अधिकधकारी ग्- अ
सींवगावची ररक्त पकी भरयाबाबत कायववाही करयात यीईल.
___________
िोल्हापूर येलील ववभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी िायाालयामध्ये जात प्रमाणपत्र
पडताळणी अजा प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(१८य

२०८३ (२२-१२-२०१४य.

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीरय :

सन्माननीय सामाजजक न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य कोल्हाप)र, साींगली व सातारा या जजल््याींकररता असणा-या कोल्हाप)र यीलील हवभागीय
जात प्रमाणपर द पडता णी कायावलयामध्यी माही ऑक््ोबर, २०१४ अखीर पडता णीची तीन
हजार प्रकरणी प्रलींबीत .ही त, ही खरी .ही काय,

हव.स. ६ (13य
(२य असल्यास, सकर तीन हजार प्रकरणापैकी हवयायाथ्याांची एक हजार व कुणबी, कसाई, कजी
वाणी, सोनार, जुल्हा, धावड या जातीची तीन हजार प्रकरणी कक्षता पलकाकड)न अहवाल
लम ) नही सलमतीनी अयायाप प्रकरणाींवर िनणवय घीतलीला नाही, ही खरी .ही काय,
(३य

असल्यास,

हवयायाथ्याांची

जालीय

नक
ु सान

पडता णीसा र पा वलीली प्रस्तावाींना तात्का

्ा याकररता

व

जासकीय

नोकरीकामी

पडता णी प्रमाणपर द की णीबाबत जासन हवभागीय

जात प्रमाणपर द पडता णी सलमती, कोल्हाप)रला .की ज की णार .ही काय ?
श्री. राजकमार बडोले (१७-०३-२०१५य :(१य कोल्हापर) यीलील हवभागीय जात प्रमाणपर द पडता णी
सलमतीकडी माही ऑक््ोबर, २०१४ अखीर १४८०२ प्रकरणी प्रलींत्रबत होती.
(२य नाही.
सकर कायावलयाकडी माही ऑक््ोबर, २०१४ अखीर कक्षता पलक अहवाल एक)ण १११७ प्रकरणी
प्राप्त ााली होती. ऑक््ोबर ती डडसेंबर, २०१४ मध्यी िनकाली काढलील्या प्रकरणाींपैकी ८४

कक्षता पलकाकडील प्रकरणी िनकाली काढलीली .ही त. प्रलींत्रबत प्रकरणी त्वरीत िनकाली
काढयाच्या सक्त सच
) ना की यात .ल्या .ही त.

(३य जासनानी .ता जजल्हािनहाय जात प्रमाणपर द पडता णी सलमत्या स्लापन कील्या असल्यानी
प्रलींत्रबत प्रकरणी त्वरीत िनकाली काढयाची कायववाही करयात यीईल.
___________
राज्यात
(१९य

२०८९ (२२-१२-२०१४य.

े स ाईल पािा सुरु िरणेबाबत

श्री. भाऊसाहे ब पा ील - धचि गाांविर (व्जापूरय, श्री. जजतेंद्र

आहाड (मांरा 
ु ा िळवाय, श्री. आिाश फांु डिर (खामगाांवय :

सन्माननीय वस्त्रोयायोग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कापस
) उत्पाकन लक्षाींत घीता जासनानी ्ी क्स्ाईल पाकव सरु
ु करयाची धोरण
.खली .ही , ही खरी .ही काय,

(२) त्यानुसार राज्यात ्ी क्स्ाईल पाकव सुरु ााली काय, असल्यास, त्याची स्वरुप काय ?

(३) असल्यास, राज्यात ्ी क्स्ाईल पाकव सुरु करयाबाबत जासनानी कोणती कायववाही कीली वा
करयात यीत .ही ,

(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०५-०२-२०१५य : (१) होय, अींजतः खरी .ही .
्ी क्स्ाईल पाकव उभारणीची योजना केंव र पुरस्कतत योजना अस)न सकरची योजना सींप)णव

की जात राबहवयात यीत .ही . सकर योजनीअींतगवत केंव र जासनाकड)न एक)ण प्रकल्प क्रकींमतीच्या

४० ्क्की रक्कम क्रकींवा रु.४० को्ी यापैकी जी रक्कम कमी असील िततकी रक्कम अनुकान
म्हण)न उपलब्ध करुन की यात यीती.

(२) व (३) सकर एकाजत्मक वस्र दोयायोग सींकुल उभारणी योजनीअींतगवत केंव र जासनाकड)न

हव.स. ६ (14य
राज्यात एक)ण १२ ्ी क्स्ाईल पाकव मींज)र असन
) त्यापैकी ७ ्ी क्स्ाईल पाकव सुरु ाालीली
.ही त व ५ ्ी क्स्ाईल पाकव उभारणीखाली .ही त. राज्यात केंव र जासनाच्या ्ी क्स्ाईल पाकव
योजनेला प्रोत्साहन दे ण्याकरीता टे क्सटाईल पाकक प्रकल्प क्रकींमतीच्या ९ ्क्की क्रकींवा रु.९.००

को्ी यापैकी जी कमी असील ती रक्कम अनुकान स्वरुपात की यास राज्य जासनानी दकनाींक २५
मी, २०१२ च्या जासन िनणवयान्वयी मान्यता दकली .ही.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________

मरा वाड्यास समन्यायी पध्दतीने पाणी वा पाची अांमलबजावणी िरणेबाबत
(२०य

२०९० (२२-१२-२०१४य.

श्री. भाऊसाहे ब पा ील - धचि गाांविर (व्जापूरय, श्री. जजतेंद्र

आहाड (मांरा 
ु ा िळवाय : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मरा वाड्यास समन्यायी पध्कतीनी पाणी वा्पासा र जलसींपत्ती िनयामक प्राधिकधकरणानी
काययायान्वयी

अींमलबजावणी

करणीबाबत

औरीं गाबाक

उच्च

न्यायालयानी

मा.मुय सधिकचवाींना नो्ीस बजावली, ही खरी .ही काय,
(२)

मा.म
ु यमींर दी

व

प्रत्यक्ष समन्यायी पध्कतीनी पाणी वा्पासा र कायका व िनयमाींची अींमलबजावणी

करणीबाबत कोणती कायववाही करयात .ली वा यीत .ही
(३) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. धगरीर् महाजन (१२-०३-२०१५य : (१य उध्वव गोकावरील खो-यातील पायाचा समन्यायी
पध्कतीनी

पाणी वा्प होयाबाबतव

जायकवाडी धरणात

उध्वव धरणात)न

मरा वाड्यास

समन्यायी पध्कतीनी पाणी सोडणेबाबत मरा वाडा जनता हवकास पररयक, औरगाबाक याींनी

मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाक खींडपी , औरीं गाबाक यीली सन २०१२ मध्यी जनदहत याधिकचका
काखल कीली होती. तयानींतर या सींकभावत उध्वव भागाकडील व िनम्न भागाकडील जनदहत
याधिकचका मा.उच्च न्यायलय, मुींबई यीली दाखल कील्या होत्या. या सवव याधिकचकाींची एकत्रर दतररत्या

सुनावणी मा.उच्च न्यायालय, मुींबई यीली घीयाचा िनणवय घीयात .ला व त्यानुसार
सयायःजस्लतीत मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई यीली कायववाही सरु
ु .ही .

(२) मा.उच्च न्यायालयानी दकलील्या िनके जानुसार महाराषर जलसींपत्ती िनयमन प्राधिकधकरण,

मुींबई याींनी सवव याधिकचकाक-याांची बाजु एक)न दकन. १९/०९/२०१४ रोजी समन्यायी पध्कतीनी
पाणी वा्पाकररता मागवकजवक सच
ु ना सक् िनणवय दकला. या िनणवयाच्या अनुयींगानी गोकावरी
खोऱ्याच्या उध्वव भागाकडील धरणाींमधुन जायकवाडी धरणाकररता काही प्रमाणात पाणी

सोडयाबाबतचा िनणवय घीयात .ला असन
) त्यानस
ु ार डडसेंबर, २०१४ मध्यी मु ा धरण
समुहात)न १०२.२३ क.ल.घ.मी. व प्रवरा धरण समुहात)न ९०.५३. क.ल.घ.मी. इतकी पाणी

जायकवाडी धरणाकररता सोडयात .ली व त्यामु ी जायकवाडी धरणात एक)ण १३९.५४
क.ल.घ.मी. इतकी पाणी प्राप्त ााली.
(३) प्रश्न उयाभ्ावत नाही.
___________

हव.स. ६ (15य
औरां गाबाद येलील घा ी रुणालयात और्धाांचा होत असलेला तु वडा
(२१य

२०९७ (२२-१२-२०१४य.

आहाड (मुांरा ा िळवाय :
काय :-

श्री. भाऊसाहे ब पा ील - धचि गाांविर (व्जापूरय, श्री. जजतेंद्र

सन्माननीय व्यायिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१य औरीं गाबाक यीलील घा्ी रुग्णालयात

बहुताींजी सववर द औयधाचा त्
ु वडा असन
) त्यामु ी
सववच रुग्णाींना खाजगी मीडडकलमध)न न परवडणा-या क्रकींमतीत औयधी खरी की करावी
लागल्यानी तसीच सकर रुग्णालयामध्यी सोयीसुहवधा व स्वच्टतीचा अभाव असल्यानी रुग्णाींची
तसीच नातीवाईकाींची गैरसोय होती, ही खरी .ही काय,
(२य

असल्यास,

याबाबत

जासनानी

चपकजी

कीली

.ही

उपाययोजना कीली वा करयात यीत .ही ,

काय,

त्यानुयींगानी

कोणती

(३य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. ववनोद तावडे (२३-०२-२०१५य : (१य ही खरी नाही.
(२) प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) लागु नाही.
___________
राज्यातील ग्रामपांचायतीिडून मालमत्ता िराच्या आिारणीला मुांबई उच्च न्यायालयाने
घ नाबा्य

(२२य

२१०५ (२२-१२-२०१४य.

रवले असल्याबाबत.

श्री. भाऊसाहे ब पा ील - धचि गाांविर (व्जापूरय, श्री. जजतेंद्र

आहाड (मुांरा ा िळवाय : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामपींचायतीकड)न मालमत्ता कराच्या .कारणीला मुींबई उच्च न्यायालयानी
घ्नाबा्य

रवली, ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीच्या .धिकलक
व सक्षमतीसा र कोणती पयावयी उपाययोजना जासनानी
कायावजन्वत कीली .ही ,

(३) याबाबत कायववाहीची लोडक्यात मादहती काय .ही ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१८-०२-२०१५य :(१य होय.

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या .की जानुसार ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील मालमत्तीवर
सध
ु ारीत करप्रणाली अजस्तत्वात .णयाकरीता जासन िनणवय, दकनाींक ०९ जानीवारी, २०१५
अन्वयी अभ्यासग् स्लापन करयात .ला .ही .

___________

हव.स. ६ (16य
राष्ट्रीय वविास योजनेअत
ां गात राज्यातील ग्रामपांचायतीना रा ॉण्डबोड िने ीही ीने जोडण्याबाबत
(२३य

२१०६ (२२-१२-२०१४य.

श्री. भाऊसाहे ब पा ील - धचि गाांविर (व्जापूरय, श्री. जजतेंद्र

आहाड (मुांरा ा िळवाय : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राषरीय

हवकास

योजनीअींतगवत

जोडयाबाबत जासन िनणवयान्वयी

राज्यातील

ग्रामपींचायतीना

ब्रॉडबॅड

कनीक््ीही्ीनी

ग्रामहवकास हवभागाच्या प्रधान सधिकचवाींनी सवव जजल्हा

पररयक मुय कायवकारी मुयाधिकधका-याींना .की ज दकलीत, ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, त्यानुसार औरीं गाबाक जजल््यातील वैजाप)र, गींगाप)र तालुक्यात काय कायववाही
ााली .ही ,

(३) कायववाही सुरु नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त,
(४) प्रत्यक्ष क्रकती कालावधी कायववाही पण
) व होईल ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२३-०३-२०१५य :(१य होय.

केंव रजासनानी नॅजनल ऑप््ीकल फायबर नी्वकवयावारी की जातील २५,००० ग्रामपींचायतीींना

ब्रॉडबॅड कनीक्जन उपलब्ध करुन की याची राषरीय हवकास योजना हाती घीतली .ही . त्यात
राज्यातील सवव २८००६ ग्रामपींचायतीींचा समावीज .ही . यासा र केंव रजासन, राज्यजासन व
बी.बी.एन.एल. कींपनीमध्यी दकनाींक १२ एहप्रल, २०१३ रोजी सामींजस्य करार ाालीला .ही. या
प्रकल्पाच्या अींमलबजावणीच्या अनुयींगानी ग्रामहवकास हवभागानी दकनाींक ५ ऑगस््, २०१४

रोजीच्या पररपर दकान्वयी मागवकजवक सुचना सवव मुय कायवकारी अधिकधकारी, जजल्हा पररयक याींना
िनगवलमत कीली .ही त.
(२) व (३) होय.
बी.बी.एन.एल. कींपनीकड)न ऑप््ीकल फायबर नी्वकव ्ाकयासा रची प)वव प्रक्रिया सुरु

ााली .ही .

(४) माचव, २०१६ पयांत राज्यातील सवव ग्रामपींचायतीमध्यी ऑप््ीकल फायबर नी्वकवयावारी
ब्रॉडबॅड की याची बीबीएनएल कींपनीला उद्दीष् दकलीली .ही .
___________
गोदावरी पा बांधारे महामांडळाने हदलेल्या अहवालानुसार जायिवाडी धरणात पाणी सोडण्याबाबत
(२४य

२११५ (२३-१२-२०१४य.

श्री. भाऊसाहे ब पा ील - धचि गाांविर (व्जापरू य, श्री. जजतेंद्र

आहाड (मुांरा ा िळवाय : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जायकवाडी धरणात पाणी सोडयाबाबत पायाचा सध्याचा सा ा व वापर याबाबतचा
अहवाल गोकावरी पा्बींधारी महामींड ानी जासनाला दकला .ही , ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, जासनानी सकर अहवालानुसार पाणी सोडयाबाबत काय िनणवय घीतला .ही ,
(३) असल्यास, प्रत्यक्ष कीहा व क्रकती पाणी सोडयात यीणार .ही ,
(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय ?

हव.स. ६ (17य
श्री. धगरीर् महाजन (२३-०३-२०१५य :(१य होय.
(२) जायकवाडीच्या उध्वव भागातील मु ा व प्रवरा धरण समुहात)न अनुिमी १०१.७५ व १२१.८७

क.ल.घ.मी. असी एक)ण २२३.६२ क.ल.घ.मी. (७.८९ TMC) पाणी जायकवाडी कररता सोडणीबाबत
.की ज िनगवलमत कीली.

(३) मु ा समुहात)न व प्रवरा समुहात)न दकनाींक ०७.१२.२०१४ ती दकनाींक २२.१२.२०१४ पयांत

अनुिमी १०२.२३ क.ल.घ.मी. व ९९.५३ क.ल.घ.मी. असी एक)ण २०१.७६ कलघमी पाणी सोडयात
.ली .ही.

(४) प्रश्न उ्धववत नाही.
___________

ताडोबा अांधारी याघ्र प प्रिल्पातील पया िाांच्या वाहन प्रवेश सांख्येत वाढ िरण्याबाबत
(२५य

२११६ (२२-१२-२०१४य.

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय, अोड. सांजय धो े (राजूराय : सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ताडोबा अींधारी याघ्र प्रकल्पातील अींतगवत मागावमध्यी वाढ करयात यी न प्रवीज करणा-या
वाहनाींची सींयीत वाढ करयाचा प्रस्ताव जासनाकडी प्रलींत्रबत .ही काय,
(२) असल्यास, या याघ्र प्रकल्पा अींतगवत रस्ती ही सींप)णव का
स्वरुपात बनहवयात यीणार .ही काय,

सरु
ु असयाच्या दृष्ीनी पक्या

(३) असल्यास, या प्रकल्पाला लाग)र असलील्या बफर ाोन अींतगवत यीणा-या वनक्षीर दाचा उपयोग
िनसगव पयव्न हवकासाच्या दृष्ीनी करयात यीणार .ही काय,

(४) असल्यास, बफर क्षीर दातील िनसगव पयव्नात स्लािनकाींचा सहभाग वाढव)न त्याींना रोजगारास
प्राधान्य दकल्या जाणार .ही काय,

(५) असल्यास, या सींप)णव हवकासाचा िनजश्चत कालावधी हवकासाची रुपरी या काय .ही ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गां ीवार (०३-०३-२०१५य : (१) ताडोबा अींधारी याघ्र प्रकल्पात कररोज ११७
वाहनाींना प्रवीज की यात यीत होता. राषरीय याघ्र सींवधवन प्राधिकधकरणाच्या िनके जानुसार ताडोबाअींधारी याघ्र प्रकल्पाची वन्यजीव यवस्लापनाकररता - याघ्र सींवधवन योजना

(Tiger

Conservation Plan) सन २००८-२००९ ती २०१७-२०१८ या कालावधीकरीता कोअर, बफर
.णण कॉरीडोर चा याघ्र सींवधवन .राखडा व िनसगव पयव्न .राखडा तयार करयात .ला
.ही . िनसगव पयव्न .राखडयामध्यी वाहन क्षमतीनुसार (Carrying Capacity) कररोज सका

व कप
ु ार फीरी लम ) न सुधारीत एक)ण १३६ वाहनाींची प्रस्ताहवत करयात यी न केंव र जासनास
सकर .राखडा मान्यतीसा र साकर करयात .लीला .ही .

स्लिनक सल्लागार सलमतीची मान्यता हवचारात घी न प्रस्ताहवत वहन क्षमतीनुसार १३६
वाहनाींना दक. १९.१२.२०१४ पासन
) प्रवीज की यात यीत .ही .
(२) नाही.

(३) व (४) होय ही खरी .ही.

हव.स. ६ (18य
(५) बफर क्षीर दात मोहली यीली Interpretation Center ची स्लापना करणी, बफर क्षीर दात
रस्त्याींची परररक्षण करणी, बफर क्षीर दात ७ पयव्न सक्रकव्, ८ द काणी िनसगव मागव, ५० होमस््ी
व ३ द काणी बो्ीींगची सहु वधा िनमावण करणी, बफर क्षीर दात गाईड्सना प्रलजक्षण की ण,ी

साईनीजीसची िनमावण करणी इत्याकी हवकासाची कामी करयात यीणार अस)न त्यात)न सुमारी ९००
पयव्काींना कर दकवसाला प्रवीज की णी जक्य होणार .ही. सकर हवकासाचा कालावधी ५ वयावकररता
.ही .
___________

गोडया पाण्यातील २०० हे  रच्या वरील तलावामध्ये

े िेदारी पध्दतीने शललाव िरण्याच्या

शासन ननणायामध्ये बदल िरण्याबाबत
(२६य

२११७ (२७-०१-२०१५य.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय :
काय :-

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

सन्माननीय मत्स्ययवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) गोडया पायातील २०० ही क््रच्या वरील तलावामध्यी करयात यीणारी मासीमारी खाजगी
ी कीकाराींकडी मासीमारी करयाकरीता

ी कीकारी पध्कतीनी लललाव करयाच्या जासन िनणवयामध्यी

बकल करयाचा प्रस्ताव जासनाकडी प्रलींबीत .ही ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, या जासन िनणवयामु ी मत्स्ययवसाय सींस्लाींना यवसायापास)न वींधिकचत रहावी
लागत .ही , ही ही खरी .ही काय,

(३) असल्यास, या जासन िनणवयाचामु ी अनीक टो्ी मत्स्य यवसायीक रोजगारापासन
) वींधिकचत
रादहलीली .ही त, ही ही खरी .ही काय,

(४) असल्यास, सकर जासन िनणवय रद्द करयात यावा क्रकींवा बकल करयाच्या दृष्ीनी काय
कारवाई करयात यीणार .ही वा करयात यीत .ही

,

(५) नसल्यास, मत्स्य यवसाय सींस्ला व टो्ी यवसायाींना पयावयी उपाययोजना
यीणार .ही

काय?

करयात

श्री. एिनालराव खडसे (१२-०२-२०१५य : (१य ही खरी नाही.
तलाहप दक. २६ /०६/२०१४ च्या जासन िनणवयान्वयी नहवन धोरण िनजश्चत करयात
.लीली असन
) त्यास काही लोकप्रितिनधी ि मजच्टमार सींघ्ना याींनी दकलील्या िनवीकनाींच्या
अनुयींगानी जासनाच्या दक. १६.०७.२०१४ च्या .की जान्वयी स्लधिकगती की यात .लीली .ही .
(२) नाही.

सुधारीत तलाव

ी का धोरणास की यात .लील्या स्लधिकगती मु ी राज्यातील तलाव

ी का

प्रिीया लाींब) नयी व मजच्टमाराींच्या उकरिनवावहाचा प्रश्न िनमावण होव) नयी या बाबीींचा हवचार
करुन तलाव

ी का प्रिीया दक. १५.१०.२००१ च्या जासन िनणवयातील तरत)कीनस
ु ार व सकर

जासनिनणवयात वी ोवी ी कीलील्या सध
ु ारणानस
ु ार कायववाही करयात यीत .ही .
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

हव.स. ६ (19य
(५) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
राज्यात जलववयायुत प्रिल्पाचे अनेि प्रस्ताव ववववध मांजुरीिरीता
शासनािडे प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(२७य

२११८ (२२-१२-२०१४य.

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य राज्यात जलहवयायुत प्रकल्पाची अनीक प्रस्ताव हवहवध मींजुरी करीता माही ऑक्टोबर, २०१४
पयवतची जासनाकडी प्रकरणी प्रलींबीत

वाढ ााली .ही , ही खरी .ही काय,

असल्यामु ी सवव जलहवयायुत प्रकल्पाींच्या म)

क्रकींमतीत

(२य असल्यास, सकर प्रकल्पाींच्या वाढीव क्रकींमतीच्या मान्यतीकरीता प्रस्ताव जासनाच्या
हवचाराधीन .ही , ही ही खरी .ही काय,
(३य असल्यास,उक्त प्रस्तावावर जासनानी कोणता िनणवय घीतला .ही ,
(४य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. धगरीर् महाजन (२७-०२-२०१५य : (१) ही खरी नाही.
(२) प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराजाांच्या साहहत्यावरील अध्ययनासा र धचमूर तालुयातील (जज.चांद्रपूरय
गोंदोडा येले अध्ययन िेंद्र मांजूरीबाबत

(२८य

२१२१ (२२-१२-२०१४य.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय :
करतील काय :-

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१य राषरसींत तुकडोजी महाराजाच्या सादहत्यावरील अध्ययनाकररता अध्ययन केंव र मींज)र
करयासा र लोकप्रितिनधी याींनी मा.म
ु यमींर दी महोकयाींना दकनाींक ३ ऑगस््, २०१४ रोजी वा
त्या सम
ु ारास पर दायावारी मागणी कीली, ही खरी .ही काय,

(२य असल्यास, धिकचम)र तालुक्यातील गदकोडा गुफी यीली अध्ययन केंव र मींज)रीकरीता मा.म
ु यमींर दी
महोकयाींकड)न केंव र जासनाकडी मींजरु ीस्तव प्रस्ताव प्रलींत्रबत .ही , ही ही खरी .ही काय,

(३य असल्यास, सकर प्रस्ताव केंव र जासनाकडी पा व)न अध्ययन केंव र सुरु करयाचा िनजश्चत
कालावधी, व सकरील प्रस्तावाची स्वरुप काय .ही ,
(४य नसल्यास, त्याची कारणी काय .ही त ?

हव.स. ६ (20य
श्री. ववनोद तावडे (२३-०२-२०१५य :(१य होय.
(२) नाही.
(३) दक.३ ऑगस््, २०१२ च्या पर दाच्या अनय
ु ींगानी सहवस्तर प्रस्ताव जासनास साकर करयाच्या
स)चना सींचालक, उच्च लजक्षण, पुणी व सींबींधिकधत हवयायापी ी याींना की यात .लील्या .ही .
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
नागपरू व चांद्रपरू येलील सावाजननि बाांधिाम ववभागातील ररत पदाांबाबत
(२९य

२१२३ (२२-१२-२०१४य.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय :

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळूनय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साववजिनक बाींधकाम हवभाग, नागप)र प्राकी लजक मींड ात वगव २ व ३ ची अनीक पकी ररक्त
अस)न या पकाींच्या भरती बाबतचा प्रस्ताव जासनाकडी प्रलींत्रबत .ही , ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, चींव रप)र जजल््यातील ररक्त असलील्या पकाबाबत जासन तात्का

िनणवय घी न

पक भरती करणार .ही , ही ही खरी .ही काय,

(३) असल्यास, उक्त कोन्ही प्रकरणी चपकजी करयात .ली .ही काय व चपकजीनुसार कोन्ही
द काणी लवकरात लवकर पकी भरती करयाबाबत जासनानी कोणती कायववाही कीली वा
करयात यीत .ही ,
(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त व सकर पक भरती कधीपयांत भरयात यीणार
.ही ?
श्री. चांद्रिाांत पा ील (१३-०२-२०१५य :(१य नाही.
(२), (३) व (४) भरती प्रक्रिया सुरु अस)न िनवड प्रक्रिया अींितम ्प्यात .ही .
___________

ववदभााच्या मागासलेल्या तालुयाांचा अनुशेर् भरुन िाढण्यासा र
ववशेर् सशमती ग ण िरणेबाबत

(३०य

२१२५ (२२-१२-२०१४य.

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय : सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) हवकभावतील मागासलील्या तालुक्याींचा अनज
ु ीय भरुन काढयाकररता हवजीय सलमतीची ग न
करयाची प्रस्ताहवत .ही काय,

(२) असल्यास, सकर प्रस्ताहवत सलमती अींतगवत रस्त्याींवरील पल
ु ाची बाींधकाम करयाकररता
िनधीची प्रयोजन करयात यीणार .ही काय,

(३) असल्यास, हवकभावतील मागासलील्या तालुक्याींचा अनुजीय भरुन काढयाकरीता तयार
कीलील्या सलमतीच्या प्रस्तावाची रुपरी या काय,
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(४) नसल्यास, मागासलील्या तालुक्याींचा अनुजीय भरुन काढयाकरीता पयावयी उपाययोजना
काय?

श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१५-०१-२०१५य : (१) ही खरी नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
गोसीखुदा उजवा िालवा घोडाझरी शाखेतांगत
ा िालयाच्या िामाचे अांदाजपत्रि
जास्त किां मतीने प्रस्ताववत िेल्याबाबत

(३१य

२१२६ (२४-१२-२०१४य.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय :
काय:-

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) गोसीखक
ीं गवत
ु व उजवा कालवा घोडाारी जाखीअत

२६ ती ५५ क्रक.मी. पयांतच्या कालयाच्या

कामाची अींकाजपर दक वाजवी पीक्षा जास्त क्रकींमतीनी प्रस्ताहवत कीले .ही , ही खरी .ही काय, ?
(२) असल्यास, सकर प्रकरणी कोणती कायववाही कीली वा करयात यीत .ही
(३) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. धगरीर् महाजन (२३-०३-२०१५य : (१य नाही.
(२) व (३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
नागपूर येलील प्रभू राजारामजी श्क्षणणि सांस्लाांच्या शाळाांमधील ग्रिारभाराबाबत
(३२य

२१२७ (२२-१२-२०१४य.

श्री.िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय :
करतील काय :-

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय,
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) नागप)र यीलील प्रभ) राजारामजी जैक्षणणक सींस्लीमाफवत चालहवयात यीणा-या चींव रप)र व
गडधिकचरोली जजल््यातील हवहवध जा ाींमध्यी अनागदकी कारभार सुरु असल्याबाबतची तिार
मा.लजक्षण सह सींचालक, नागपर) याींना प्राप्त ााली, ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, सकर सींस्लीत िनयुक्त असलीली कमवचारी ही िनयुक्त असलील्या स्लानी कामच
करीत नाही तसीच सींस्लीची सवव कागकपर दी सींस्लीच्या कायावलयात न

ी वता सधिकचवाींच्या घरात

ी वलीली असतात, ही ही खरी .ही काय,
(३) असल्यास, सींस्लीमाफवत चालहवयात यीणा-या सवव जा ाींची चपकजी करयात .ली .ही
काय, त्यानय
ु ींगानी अहवाल साकर करयात .लीला .ही काय,
(४य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?

हव.स. ६ (22य

श्री. ववनोद तावडे (२३-०२-२०१५य : (१) ही खरी नाही. तलाहप, लजक्षणाधिकधकारी (माध्यलमकय,
गडधिकचरोली याींचीकडी गडधिकचरोली जजल््यातील जा ाींबाबत तिार प्राप्त ाालीली .ही.
(२) व (३) याप्रकरणी लजक्षणाधिकधकारी (माध्यलमकय, जजल्हा पररयक, गडधिकचरोली याींचीकडी प्राप्त
ाालील्या तिारीच्या अनुयींगानी चपकजी सुरु .ही .
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
चांद्रपूर जजल््यातील ताडोबा अांधारी याघ्र प प्रिल्पास लागुन असलेल्या शेताच्या सांरक्षणाबाबत
(३३य

२१२८ (२२-१२-२०१४य.

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय, श्री. सरु े श धानोरिर (वरोराय, श्री. समीर िुणावार (हहांगणघा य :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींव रप)र जजल््यातील ताडोबा-अींधारी याघ्र प्रकल्पाला लागुन असलील्या जीताींना कींु पण
लावयाचा प्रस्ताव जासनाकडी प्रलींबीत .ही काय,

(२) असल्यास, या अभयारयातील जींगली पजु ही लागन
ु असलील्या जीतातील हपकाींची नीहमीच
प्रचींड नुकसान करीत असतात, ही ही खरी .ही काय,

(३) असल्यास, या प्रकल्पाला लागुन असलील्या जीताींना सपर कींु पण लावयाकरीता हवजीय
प्रयोजन करयात यीणार .ही काय,

(४) असल्यास, सपर कींु पण प्रकल्पाबाबतची योजना काय .ह?
श्री. सुधीर मुनगां ीवार (१८-०२-२०१५य :(१य ही खरी नाही.

(२य सन २०१३-१४ ती सन २०१४-१५ (डडसेंबर, २०१४ अखीरय पयांत वन्यप्रायाींनी जीतहपकाींची
नुकसान कीलीली ४८७ प्रकरणी अस)न त्यामध्यी रु.१८,५४,३९१/- इतकी रक्कम नुकसान भरपाई
म्हणन
) नक
ु सानग्रस्त जीतकऱ्याांना .का करयात .ली .ही.

(३य सन २०११-१२ ती सन २०१३-१४ या कालावधीत ताडोबा-अींधारी याघ्र प्रकल्पाला लाग)न
असलील्या गावामध्यी एक)ण २९ क्रक.मी. सपर कींु पण लावयात .ली .ही.तसीच सन २०१४-

२०१५ मध्यी ताडोबा फाउीं डीजन अींतगवत बफर क्षीर दातील एका गावाकीरता ६ क्रक.मी. लाींबीची सपर
कींु पण करयाची प्रस्ताहवत .ही .

(४य वन्य प्रायापासन
) होणारी हपक नक
ु सान िनयींत्रर दत करयासा र जीतकऱयाींची मागणी प्रमाणी

व उपलब्ध अनुकानाची अधीन राह)न सपर कींु पण कीली जाती. त्यामु ी वन्यप्राणी जीतात लजरयास
काही प्रमाणात प्रितबींध होतो.
___________

हव.स. ६ (23य

राष्ट्रसांत ति
ु डोजी महाराजाांच्या जीवनावरील माहहतीप

व रचलेल्या ग्रामगीतेचा समावेश

शालेय शशक्षण पा यक्रमात िरण्याबाबतचा प्रस्ताव

(३४य

२१२९ (२२-१२-२०१४य.

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य

राषरसींत तुकडोजी महाराजाींच्या जीवनावरील मादहतीप् व त्याींनी रचलील्या ग्रामगीतीचा

समावीज जालीय लजक्षण पा यिमात करयाचा प्रस्ताव जासनाकडी प्रलींत्रबत .ही , ही खरी .ही
काय,

(२य असल्यास, तक
ु डोजी महाराजाींनी रचलील्या ग्रामगीतीमध्यी स्वच्टता व स्वयींपण
) व ग्रामयोजनी
हवययी समग्र मादहती .ही जी जालीय हवयायाथ्याांकरीता फार उपयुक्त .ही ही

ही खरी .ही

काय,

(३य असल्यास, सकर हवययाींचा जालीय अभ्यासिमात समावीज करयाबाबत जासनानी कोणती
कायववाही कीली वा करयात यीत .ही ,
(४य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. ववनोद तावडे (२३-०२-२०१५य :(१य, (२य ग्रामगीता जीवन हवकास परीक्षा सींप)णव महाराषरात
लाग) करयाबाबतचा प्रस्ताव जासनास प्राप्त ाालीला .ही . कमीतकमी परीक्षा घीयाची
जासनाची धोरण .ही. परीं तु ग्रामगीतीतील स्वच्टता हवययक घ्काींच्या हवयायाथ्यावसा र
अभ्यासिमीतर उपिमाींत)न प्रसार करता यीईल.

(३) व (४) प्राललमक लजक्षण अभ्यासिमामध्यी पररसर अभ्यास भाग १ व .रोग्य व जारीरीक
लजक्षण या कोन हवययातन
) वैयजक्तक व साववजिनक स्वच्टतीचा समावीज करयात .लीला

.ही . इ.६ वी च्या नागररकजास्र द या हवययामध्यी ग्रामपींचायत रचना व काये याींचा समावीज
.ही .

इ.९ वीची दहींकी लोकभारती, इ.१० वीची मरा र .ींतरभारती व इ.१२ वीच्या दहींकी

युवकभारतीमध्यी राषरसींत तक
ु डोजी महाराजाींच्या ग्रामगीतीतील मु

गीताींचा समावीज कीलीला

.ही .

___________

राज्यातील औजष्ट्णि ववयायत
ु िेंद्रातील धचमण्याांतन
ू ननघणा-या धरु ामध्ये सल्फर व पा-याचे
प्रमाण हे मयाादेपेक्षा जास्त प्रमाणात असल्याबाबत

(३५य

२१३० (२२-१२-२०१४य.

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय :

सन्माननीय पयाावरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील औजषणक हवयायुत केंव रातील धिकचमयाींत)न िनघणा-या धुरामध्यी सल्फर व पा-याची
प्रमाण ही मयावकीपीक्षा जास्त प्रमाणात असल्यामु ी ती लाींबहवयाकरीता हवजीय उपाययोजना
प्रस्ताहवत .ही काय,

(२) असल्यास, प्रकय
ु ण मींड ानी

रव)न दकलील्या मानकापीक्षा जास्त धुरामु ी होणा-या वायु

हव.स. ६ (24य
प्रकय
ु णास जबाबकार असणा-या धिकचमयाींवर प्रितबींधात्मक कारवाईत तो ध)र रोखयाकररता काय
उपाययोजना करयात .ली वा यीत .ही ,
(३) नसल्यास,

हवलींबाची कारणी काय .ही त?

श्री. रामदास िदम (१०-०३-२०१५य : (१य व (२य नाही.
औजषणक हवयायुत केंव राच्या धुराींड्यामधुन उत्सजजवत होणारी सल्फर डाय ऑक्साईडची

िनयींर दण करयाकररता धुर उीं च धरु ाींड्यात)न सोडयात यीतो. परीं तु पारा या घ्काकररता मयावका
हवदहत कीलीली नाही.
उीं ची

धुराींड्यात)न िनघणाऱया सल्फर डाय ऑक्साईड हवदहत उीं चीवर जायाकररता धुराींड्याची
रव)न दकली जाती. तसीच ज्या इींधनामध्यी सल्फर डाय ऑक्साईडची प्रमाण अधिकधक असती,

त्या द काणी, तसीच सींवीकनजील द काणी अत्याधुिनक हवा प्रकय
) ण िनयींर दण यींर दणा जसी फ्लल्य) गॅस डडसल्फरायाीजन (एफजीडीय सध्
ु का बसहवयात .लीली .ही .
(३य प्रश्न उयाभ्ावत नाही.

___________
महहला व बालिल्याण ववभागातन
ू वा प िरण्यात येणारा पािी बांद आहाराबाबत
(३६य

२१३६ (२२-१२-२०१४य.

िृष्ट्णा गजबे (आरमोरीय :
करतील काय :-

श्री. बां ी भाांगडडया (धचमरू य, डॉ. दे वराव होळी (गडधचरोलीय, श्री.

सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मदहला व बालकल्याण हवभागातुन लहान मुलाींना वा्प करयात यीणार पाकी्बींक
अहाराबाबत नहवन धोरण अवलींत्रबयात यीणार .ही काय,
(२) असल्यास, पाकी्बींक .हाराची मुकत ही कीव

९० दकवस असल्यामु ी कग
व .दकवासी
ु म

भागात पाकी्बींक .हार परु हवयाकरीता पयावयी यवस्ला करयात यीणार .ही काय,

(३) असल्यास, अती कग
व भागातील पाकी्बींक .हराची वा्प स्लािनक जजल्हा स्लरावरुन
ु म
कींर दा् की न करयात यीणार .ही काय,

(४) नसल्यास, पयावयी उपययोजना कोणती ?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (०३-०२-२०१५य :(१य नाही.
केंव र

जासनानी

दक.२४/२/२००९

च्या

पर दान्वयी

दकलील्या

मागवकजवक

सच
) ना

.णण

मा.सवोच्च न्यायालयाची दक.२२/०४/२००९ च्या .की जानुसार एकाजत्मक बाल हवकास सीवा
योजनेंतगवत ६ मदहनी ती ३ वये वयोग्ातील सवव बालकी, गभववती जस्र दया व स्तनका माता
.णण ३ वये ती ६ वये वयोग्ातील ती्र  कमी वजनाची बालकी याींना घरपोच .हार (THR)
तसीच ३ वये ती ६ वये वयोग्ातील लाभाथ्यावना सका चा नास्ता व गरम ताजा .हार
पुरवजयाच्या सच
) ना दक.२४/८/२०० च्या जासन िनणवयान्वयी िनगवलमत करयात .लील्या .ही त.
त्यानुसार कायववाही करयात यीत .ही .

हव.स. ६ (25य
(२य THR .हाराची Self Life ही १२० दकवस (४ मदहनीय एवढी .ही . THR .हाराचा पुरव ा

१ ती २ मदहन्यासा र लाभाथ्याांना करयात यीतो. यामु ी सकरचा .हार कालबा्य होयाप)वी
सींपत असल्यामु ी पयावयी यवस्ला करयाचा पप्रश्न उयाभ्ावत नाही.

(३य प्रत्यीक जजल््यातील जजल्हास्तरीय .हार सलमतीमाफवत स्लािनक बचत ग्िमदहला
मींड िग्राम समुकाय याींचीकड)न THR

.हार पुरवठ्यासा र प्रकल्पिनहाय अजव मागव)न िनवड

प्रक्रिया करयात यीत .ही . सध्यजस्लती ५५३ प्रकल्पाींपक
ै ी ३१२ प्रकल्पाींमध्यी स्लािनक मदहला
बचत ग्िमदहला मींड ि ग्राम समक
ु ाय याींचीमाफवत
(४य प्रश्न उयाभ्ावत नाही.

THR .हार पुरव ा सुरु .ही .

___________
ननमगाांव लघु प्रिल्प (ता. नतरोडा जजल्हा गोंहदयाय वनजशमनीचे
सांपादन प्रस्तावास अांनतम मांजरु ीबाबत

(३७य

२१५० (२२-१२-२०१४य.

श्री. ववजय रहाांगडाले (नतरोडाय, श्री. बां ी भाांगडडया (धचमरू य :

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िनमगाींव लघु प्रकल्प (ता. ितरोडा जजल्हा गददकयाय वनजलमनीची सींपाकन प्रस्तावास अींितम

मींजुरी लम ाल्यानींतर प्रकल्पाची उववररत लजयव कामी व कालयाची कामी कोन वयावत प)णव करणी
िनयोजजत अस)न सुध्का प्रकल्पाची वनजलमनीची सींपाकन प्रस्तावास अींततम मींजुरी का लम ाली
नाही, ही खरी .ही काय

(२) असल्यास, १३ गावाींच्या जीतकऱयाींना कीहापयवत लाभ लम णार .ही
(३) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. सध
ु ीर मुनगां ीवार (१०-०२-२०१५य : (१य, (२य व (३य िनमगाींव लघु प्रकल्प (ता.ितरोडा,

जजल्हा गदकीयाय करीता १४१.६२ ही क््र वनजलमन व तीकरणाबाबतच्या प्रस्तावासा केंव र
जासनानी दक.२३ि०८ि२००६ रोजी काही अ्ीींच्या अधीन राह)न तत्वत: मान्यता प्रकान कीली .ही .
राज्य जासनानी दक.०४ि०३ि२००९ च्या पर दान्वयी अ्ी प)तत
व ा अहवाल केंव र जासनास साकर कीला,

तयानींतर केंव र जासनानी दक.२५ि०९ि२०१३ च्या पर दान्वयी FRA- २००६ ची पूतत
क ा करण्याबाबत
कळववले असन
ू प्रधान म
ु य वनसींरक्षक (वनबल प्रमुखय, महाराषर राज्य, नागप)र याींनी
दक.०२ि१२ि२०१४ रोजीच्या पर दान्वयी जजल्हाधिकधकारी गददकया .णण प्रकल्प यींर दणीस पत
व ा
) त

करयास क हवली .ही . प्रकल्प यींर दणीकड)न प)तत
व ा ााली नसलीने सकर प्रस्ताव केंव र
जासनाकड)न अींितम मान्यता प्रकान करयात .लीली नाही.
___________
नतरोडा (जज.गोंहदयाय येलील शेतिऱयाांचे िृर्ी पांपाची वीज जोडणी स्लधगत िेल्याबाबत
(३८य

२१५१ (२७-०१-२०१५य.

श्री. ववजय रहाांगडाले (नतरोडाय, श्री. बां ी भाांगडडया (धचमूरय :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

हव.स. ६ (26य
(१) ितरोडा (जज.गददकयाय यीलील गोरगरीब जीतकऱयाींची १८९ कतयी पींपाची
२०१२ पास)न वीज जोडणी स्लधिकगत कीली अस)न

एम.एस.ई.बी. नी सन

जीतकऱयाींना वीज नसल्यानी सकरील

जीतकऱयाींच्या उपजजहवकीचा प्रश्न िनमावण ााला .ही , ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी सकरील जीतकऱयाींची कतयी पींपाची कनीक्जन प)वव
व त करयाबाबत
जासनानी कोणती कायववाही कीली वा करयात यीत .ही ,
(३) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२०-०२-२०१५य : (१) ही खरी नाही.
(२) प्रश्न उ्भववत नाही.
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
राज्यामध्ये नागरी सहिारी पतसांस्लेच्या माध्यमातून सामान्य नागरीिाांच्या
(३९य

२१५७ (२४-१२-२०१४य.

श्री. प्रिाश आत्रब िर (राधानगरीय :

े वी बुडाल्याबाबत

सन्माननीय वस्त्रोयायोग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यामध्यी नागरी सहकारी पतसींस्लीच्या माध्यमातन
सामान्य नागरीकाींच्या
)

बुडल्यामु ी सींया अडचणीत .ल्यामु ी नागरी सहकारी पतसींस्लाींना

ी वी

ी वीकाराींची पैसी की यासा र

जासनानी .धिकलक
व पॅकीज दकली .ही , ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, सकरच्या पॅकीज परत फीडी बाबत जासनानी काय कायववाही कीली .ही ,
(३) सकरील पतसींस्लाींना

ी वीकाराची पैसी की यासा र .धिकलक
व
पॅकीज उपलब्ध्ा करुन दकल्या

नींतर १ वयावच्या .त सकर सींस्लाींनी पॅकीजची रक्कम जासनाला परत कीली नाहीतर सींचालक
मींड

याींच्या प्रॉप्ीत)न क्रकींवा सींस्लेंचा प्रॉप्ीत)न वस)ल करणीबाबत जासनानी काय कायववाही

कीली वा करयात यीत .ही ,

(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. चांद्रिाांत पा ील (११-०२-२०१५य :(१य होय.
(२) पॅकीज मधील िनध परतफीड न करणा-या सींस्लाींवर महाराषर सहकारी सींस्ला अधिकधिनयम,
१९६० ची कलम -१५५ अन्वयी कारवाई चाल) .ही . रु. ५६.३३ को्ीची मुल्याींकन असलील्या

सींस्लाच्या स्लावर मालमत्ताींवर जासनाचा बोजा िनमावण कीला अस)न सकर मालमत्ताींच्या
हविीची कायववाही चाल) .ही.

(३)अडचणीतील पतसींस्लाींना रु.२०० को्ी एक वयावसा र त्रबनयाजी अलवसहाय्य मींजर) करयात
.ली होती. सकर अलवसहाय्यात)न ३३९ पतसींस्लाींतील पार द

ी वीकाराींना रु. १७३.४९ को्ीची वा्प

कीली .ही . त्यापैकी दक. ३१.१२.२०१४ अखीर रु. १९.५५ को्ी इतकी रक्कम वस)ल करयात
.ली .ही. उववररत रक्कम वसुल करणीबाबत सींबींधीत सींस्लाींवर कलम-१५५ अन्वयी कायववाही
करुन तसीच सींस्लाींच्या मालमत्ता हविीतन
) वसल
ु ी करणीबाबत जजल्हा उपिनींबधक, सहकारी
सींस्ला याींचीमाफवत प्रयत्न सुरु .ही त.

हव.स. ६ (27य
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
गारगो ी-िोल्हापूर हा रहदारीचा रस्ता सात शम र ंांदीचा िरण्याबाबत
(४०य

२१५९ (२२-१२-२०१४य.

श्री. प्रिाश आत्रब िर (राधानगरीय :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळूनय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) गारगो्ी-कोल्हाप)र हा रस्ता प्रचींड रहकारीचा अस)न सकरच्या रस्त्यानी रोज हजारो वाहनी
रहकारी करीत असतात, ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, रस्त्याची रुीं की कमी असल्यानी या रस्त्यावर वारीं वार अपघात होत असल्यामु ी

सकरचा रस्ता सात लम्र रूींकीचा करयात यावा यासा र साववजिनक बाींधकाम हवभाग,
कोल्हाप)र याींचीकडी मागणी कीली .ही , ही ही खरी .ही काय,

(३) असल्यास, मागणीनुयींगानी सकरच्या रस्त्याची काम तातडीनी होयासा र जासनानी कोणती
कायववाही कीली वा करयात यीत .ही ,

(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०४-०२-२०१५य : (१य व (२य होय.
(३) सकर रस्त्याची काम दकनाींक १३.८.२०१४ अन्वयी केंदव रय मागव िनधी अींतगवत केंव र जासनाकडी
प्रस्ताहवत करयात .ली अस)न त्यास अयायाप मान्यता प्राप्त ाालीली नाही. सकर रस्त्याची
काम मींजर) ी व िनधी उपलब्धतीच्या अधीन राह)न हाती घीयात यीईल.
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
पुणे जजल््यामध्ये अपांग लाभाली इांहदरा गाांधी राष्ट्रीय अपांग
ननवत्ृ तीवेतन योजनेपासन
ू वांधचत राहहले असल्याबाबत

(४१य

२१७३ (२२-१२-२०१४य.

श्री. सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय : सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१य पण
ु ी जजल्हा केंव र जासनानी अपींगासा र इींदकरा गाींधी राषरीय अींपग िनवत्त तीवीतन योजना सरु
ु
कीली, ही खरी .ही काय,

(२य असल्यास, त्यासा र घातलील्या जाचक अ्ीमु ी हजारो अपींग लाभाली योजनीपासन
) वींधिकचत
असल्याची जजल्हा प्रजासनानी स्पष् कीली .ही, ही खरी .ही काय,

(३य असल्यास, कु्ुींबाची नाव कारीव रयरी यीखालील कु्ुींबाच्या याकीत समाहवष् असावी व लाभाली
८० ्क्की अपींग असावा या जाचक अ्ीमु ी लाभाली वींधिकचत राहतात ही खरी .ही काय,

(४य असल्यास, केंव र जासनाच्या अ्ी राज्यातील अ्ीप्रमाणी करणी बाबत जासनस्तरावर
केंव राकडी पा पुरावा करयात .ला .ही काय,

(५य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?

हव.स. ६ (28य
श्री.राजिुमार बडोले (०३-०३-२०१५य :(१य केंव र जासनाची सकर योजना कीव
नस)न सींप)णव राज्यासा र लाग) .ही .

पुणी जजल््यापुरती

(२य सकर योजनीतील लाभाली योजनीपासन
वींधिकचत असल्याचा कोणताही अहवाल जजल्हा
)
प्रजासनाकड)न जासनास प्राप्त नाही.

(३य या योजनीतील अ्ीींची प)तत
व ा करणारी कोणतीही लाभधारक योजनीपास)न वींधिकचत राहत
असल्याची िनकजवनास .लीली नाही.

(४य केंव र जासनाच्या Performance Review Committee च्या बै कीत या योजनीतील ८०
्क्की अपींगत्वाची अ् राज्यातील सींजय गाींधी िनराधर अनक
ु ान योजनीमधील अ्ीनस
ु ार ४०
्क्की अपींगत्व अशी करयाबाबत हवनींती करयात .ली .ही.
(५य प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
पुणे जजल्हा-पुणे सातारा या रस्त्याांच्या सहा पदरीिरण िरण्याच्या िामाबाबत
(४२य

२१७७ (२७-०२-२०१५य.

श्री. सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय :

सन्माननीय सावाजननि

बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळूनय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणी जजल्हा-पुणी सातारा रस्त्याची की ह)रोड ती सातारा या सुमारी १४० क्रकलोमी्रच्या रस्त्याची
सहा पकरीकरण काम करयात यीत .ही, ही खरी .ही काय,
(२)

तसीच

राषरीय

महामागव िमाींक

चार

मधील

पुणी

सातारा

्प्प्यातील

रस्त्याच्या

सहापकरीकरणाची ऑक््ोबर, २०१० मध्यी सरू
ु ाालीली काम माचव २०१३ पयांत पण
ु ी होणी
अपीक्षिक्षत होती, ही ही खरी .ही ,

(३) असल्यास, या कालावधीत ही काम प)णव न ााल्यानी पुढी ्प्प्या्प्प्यानी वयवभर मुकत
की यात .ली .ही , ही ही खरी .ही काय,

(४) तसीच रस्त्याच्या कींर दा्काराकड)न पन्
ु हा कीड वयावची मक
ु तवाढ मागयात यीत .ही त्यामु ी

पुन्हा अडीच वयावच्या कामाला तब्बल अडीच वयावची मुकतवाढ अजी जस्लती िनमावण ााली
अस)न याबाबत जासन स्तरावर कोणता िनणवय घीयात .ला .ही वा यीत .ही ,
(५) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. चांद्रिाांत पा ील (०३-०३-२०१५य :(१य होय.
(२य होय.
(३य होय.
स्वतींर द सल्लागार माफवत माही एहप्रल २०१५ पयांत मुकतवाढ की याची प्रस्ताहवत करयात

.ली .ही.

(४य दकनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१४ रोजी पुरक करारनामा करयात .लीला .ही . भारतीय
राषरीय राजमागव प्राधिकधकरणाच्या कायवकारी सलमतीनी दकनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ पयांतच्या
मुकतवाढीस मींज)री दकली .ही .

हव.स. ६ (29य
(५य प्रश्न उयाभ्ावत नाही.
___________
पुणे जजल््यातील मावळ तालुयातील दयु यम ननबांधि िायाालयातील िमाचा-याांची सांख्या
अपूरी असल्याबाबत

(४३य

२१७९ (२२-१२-२०१४य.

श्री. सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय :

सन्माननीय महसूल

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुणी जजल्हा - माव

तालक्
ु यातील कय्ु यम िनींबधक कायावलयातील कमवचा-याींची सींया

अपण्र
असल्यानी .णण इीं्रनी् यींर दणीत त्रबघाड होत असल्यानी नागरीकाींना ता्क त उभी
ु
रहावी लागती ही खरी .ही काय,

(२) कायावलयात कय्ु यम िनींबधक पक १ वररष

पक १ असी ५ पकी मींजुर .ही त त्यापैकी कीव

ललहपक पक १, किनष

ललपीक पक २ व लजपाई

कय्ु यम िनींबधक १ व लजपाई १ असी २ पकी

कायवरत .ही उववररत पकी ररक्त .ही त ही ही खरी .ही काय,
(३) माव

तालक्यातील जलमनीची भाव वाढत .ही त यीली कै नदकींन जलमन खरी कीची यवहार

मो या प्रमाणात सुरु असतात यवहारासा र .वश्यक असलील्या सुची िमाींक कोन पुस्तकाींची

जजणाववस्ला ााली .ही तसीच १९९३, १९९५,२००,२१२ व २०१३ या वयावची सुधिकच िमाींक कोन
पुजस्तका उपलब्ध नाही ही खरी .ही काय,

(४) कय्ु यम िनींबधक कायावलय प्रजस्त जागीत व नागरीकाींसा र .वश्यक सुहवधीसह उपलब्ध
होणी बाबत जासन स्तरावर काय कायववाही करयात .ली .ही वा करयात यीत ?
श्री. एिनालराव खडसे (१२-०३-२०१५य :(१य ही खरी नाही.
(२) माव

तालुकयात अनि
ु मी वडगाींव-माव , लोणाव ा व त ी गाव अजा एक)ण ३ द काणी

कय्ु यम िनबींधक कायावलयी कायवरत .ही त. यापैकी कय्ु यम िनबींधक श्रीणी-१, लाणाव ा या
कायावलयात किनष

ललपीक (१) व लजपाई (१) ही कोन पकी ररक्त .ही त.

(३) ही खरी नाही.
(४) जासकीय जागा लम णीसा र मा.जजल्हाधिकधकारी व मा.तहलसल कायावलयाकडे पा पुरावा सुरु
आही . सध्या ज्या द काणी कय्ु यम िनबींधक कायावलयी .ही त त्या कायावलयात नागररकाींसा र
.वश्यक सोयी-सहु वधा उपलब्ध .ही त.

___________
खेड (जज.पुणेय तालुयातील राजगरु
ु नगर येलील हुतात्मा राजगुरु याांच्या
जन्मस्लळाची झालेली दरु वस्ला
(४४य

२१८० (२२-१२-२०१४य.

श्री. सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय :

कायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सांस्कृततक

हव.स. ६ (30य
(१) खीड (जज.पुणीय तालुक्यातील
जन्मस्ल

राजगुरुनगर यीलील हुतात्मा लजवराम हरर राजगुरु याींच्या
स्मारकाची पाच वयावपास)न काम सुरु असुन जन्मस्ल ाची जमीन खचल्यानी

हुतात्मा राजगरु
ु स्मारकाला मो ा धोका िनमावण ााला .ही तसीच थोरला वाडा, की वघर .णण
यायाम घराचीही करु वस्ला ााली असन
) पुरातत्व हवभाग .णण राज्य जासनाकड)न िनधी न
.ल्यानी स्मारकाची काम प्रलींत्रबत .ही , ही खरी .ही काय,

(२य असल्यास, स्मारकाच्या कामातील रष्ष्ाचाराबाबत जासनानी सखोल चपकजी करयासा र
त्रर दस्तरीय सलमती नीमली अस)न या चपकजीत का िनषपन्न ााली व त्यानुसार सींबींधिकधताींवर
कोणती कारवाई करयात .ली वा यीत .ही ,

(३) पुरातत्व हवभाग व जासनाकड)न हुतात्मा राजगुरु स्मारकासा र तात्का
होणी बाबत जासनस्तरावर कोणती कायववाही करयात .ली वा यीत .ही ,

िनधी उपलब्ध

(४य नसल्यास,हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१५य :(१य नाही.
हुतात्मा राजगुरु जन्मस्ल राजगुरुनगर या राज्य सींरक्षिक्षत स्मारकाच्या खाल)न जाणा-या
ग्ारीमु ी जन्मस्ल ाची जमीन खचल्यानी स्मारकास धोका िनमावण ााला होता. तलाहप सरक
द काणची करु
ु स्ती करयात .ली .ही .

(२) या स्मारकाच्या कामाची तपासणी करणी, उणणवा िनकजवनास .णणी, त्याचप्रमाणी या
स्मारकाच्या भहवषयात करावयाच्या अत्यावश्यक कामाींबाबत पुरातत्व सींचालनालयास अहवाल

साकर करणीबाबत त्रर दसकस्यीय सलमती ग रत करयात .ली होती. सकर सलमतीच्या
अहवालानस
ु ार कोयी अधिकधकारी व कमवचा-याींवर लजस्तभींगहवययक कायववाही करुन लजक्षा
बजहवयात .ल्या .ही त.

(३) सकर स्मारकाच्या जतन व करु
ु स्ती कामाकरीता िनधी उपलब्ध अस)न स्मारकाची काम
प्रगतीपलावर .ही .

(४) प्रश्न उ्भववत नाही.
___________
लोणावळा (जज.पुणेय या पया न नगरीचे सुयोय ननयोजन
(४५य

२१८१ (२२-१२-२०१४य.

श्री. सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

े वण्याबाबत
सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) पुणी जजल्हयातील ५५ हजार लोकसींया असणा-या लोणाव ा जहरामध्यी
दकवजी एकाच वी ी लाखो पयव्क या जहरात काखल होतात,
ी वयासा र एकही अधिकधकारी लोणाव ा जहर पोलीस
पोलीस व १० वॉडवनची .वश्यकता असताना
नीमण)कीसा र .ही , ही खरी .ही काय,
(२) असल्यास, सकर प्रकरणी कोणती

कीव

ायात उपलब्ध नाही , क्रकमान १५
१० वाहत)क पोलीस व ३ वॉडवन

कायववाही करयात .ली वा यीत .ही ,

(३) नसल्यास हवलींबाची कारणी काय .ही त ?

सुट्य
ट ाींच्या

परीं तु वाहतक
) जाखीवर िनयींर दण

हव.स. ६ (31य
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१५य : (१य, (२य व (३य लोणाव ा जहर पोलीस

ाणी यीली १

पोलीस अधिकधकारी, १२ पोलीस कमवचारी व ६ रॅ क्रफक वॉडवनची नीमण)क करयात .ली .ही .
लोणाव ा पोलीस
सुर ीत

ायास िनयक्
ु त पोलीस अधिकधकारी व कमवचा-याींच्या मकतीनी वाहतक
)

ी वली जाती. तसीच इतर मो या बींकोबस्ताच्यावी ी जास्तीत जास्त पोलीस अधिकधकारी

व कमवचारी याींची नीमण)क करयात यीती.
___________
मावळ (जज. पूणेय तालुयातील पोलीस पा ीलाांची ररत पदे भरण्याबाबत.
(४६य

२१८५ (१५-०१-२०१५य.

श्री. सांजय (बाळाय भेगडे (मावळय :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१य
कीव

माव (जज. प)णीय

सन्माननीय मुख्यमांत्री

तालुक्यातील सुमारी १७० गावाींना पोलीस पा्ील पकी मींज)र असताींना

३८ गावाींत पोलीस पा्ील कायवरत .ही ,

(२य माव

तालुक्यातील पोलीस पा्लाींची ररक्त पकी भरणी बाबत जासनाची कोणती कायववाही

कीली वा करयात यीत .ही ,

(३य नसल्यास हवलींबाची कारणी काय .ही त.
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२४-०२-२०१५य : (१) माव

तालुक्यामध्यी १८४ पोलीस पा्लाींची पकी

मींज)र अस)न त्यापैकी ५२ पकाींवर पोलीस पा्ील कायवरत .ही त.

(२) पण
ु ी जजल््यात महसल
) हवभागाची पन
ु रव चना करयात .लीली .ही . पोलीस पा्ील पकाची

.रक्षण लाग) करताना उपहवभाग हा एक ग् समजला जातो. त्यामु ी नयानी िनमावण
ाालील्या उपहवभागातील पोलीस पा्ीलाींची त्रबक
ीं न
ु ामावली (रोस््रय तयार करयाची कायववाही
सुरु .ही . त्रबक
ीं न
ु ामावली पडता णीची कामकाज प)णव ााल्यानींतर पोलीस पा्ील भरती प्रक्रिया
सरु
ु करयात यीणार .ही .
(३) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________
ववदभाातील खारपाणपट्टय
् ात येत असलेले प्रिल्प िालयाऐवजी
बांद पाईप प्रणाली िरण्याबाबत

(४७य

२१९१ (२४-१२-२०१४य.

श्री. रणधीर सावरिर (अिोला पव
ू या :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१य हवकभावतील खारपाणपट्य
ट ात यीत असलीली प्रकल्प कालयाएजीवजी बींक पाईप प्रणाली
करयाबाबत

दकनाींक

९

ऑगस््,

२०११

रोजी

तत्कालीन

जलसींपका

राज्यमींर दी

याींच्या

अध्यक्षतीखाली ाालील्या बै कीमध्यी िनणवय घीयात .ला होता, ही खरी .ही काय,
(२य सकर प्रस्तावास दकनाींक ४ डडसेंबर, २०१३ रोजी तत्कालीन जलसींपका मींर दी याींच्या

हव.स. ६ (32य
अध्यक्षतीखाली ाालील्या िनयामक मींड ाच्या सभीमध्यी मान्यता प्रकान करयात .ली .ही
काय,
(३य असल्यास, एक वयावचा कालावधी लो्)न सध्
ु का अयायापपयांत सकर कामास सरु
ु वात न
होयाची कारणी काय .ही त,

(४य असल्यास, हवलींबास जबाबकार असणा-या अधिकधका-याींवर काय कायववाही कीली वा करयात
यीत .ही, तसीच उक्त प्रणालीची अींमलबजावणी त्वरीत करयाबाबत जासनानी कोणती
कायववाही कीली वा करयात यीत .ही , असल्यास, त्यानुसार सकरील काम केंहापयांत प)णव होणी
अपीक्षिक्षत .ही व या कामासा र क्रकती िनधीची तरतक
) करयात .ली .ही ,
(५य नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. धगरीर् महाजन (११-०३-२०१५य :(१य होय.
(२) िनयामक मींड ाची दकनाींक ४/१२/२०१३ ची ५४ या बै कीमध्यी उमा बॅरीज, पण
) ाव बॅरीज नीं. २
(नीरधामणाय व घुींगजी बॅरीज या हवकभावतील खारपाणपट्यात यीत असलील्या प्रकल्पामध्यी
कालयाऐवजवजी बींक पाईप लाईन यावारी काम करयाच्या प्रस्तावास मान्यता की यात .ली.

(३) कामास सुरुवात करयापुवी दक. १० जुन, २०१३ ची जासन िनणवयातील पररच्टी क ४ नुसार
सकर बकलास सुधारीत प्रजासकीय मान्यता घीयाची कायववाही क्षीर दीय स्तरावर सुरु .ही.
(४) हवलींब ाालीला नाही.
वरीलप्रमाणी

मान्यतीनींतर

प्रकल्पाची

कामी

िनयोजजत .ही .

िनधी

उपलब्धतीनुसार

प)णव

करावयाची

सकर प्रकल्पाींवर सन २०१४-१५ मध्यी घुींगजी बॅरीज करीता रु. ७५ को्ी, पुणाव बॅरीज -२

(नीरधामणाय करीता रु. १२० को्ी व उमा बॅरीज करीता रु. ३० को्ी िनधी उपलब्ध .ही .
(५) हवलींब ाालीला नाही.
___________

अिोला जजल््यात असलेली परां तू इतर जजल््यातील जलसांपदा मांडळािडे असलेली बोरेजस
अिोला पा बांधारे मांडळािडे हस्ताांतरण िरण्याबाबत

(४८य

२१९३ (२२-१२-२०१४य.

श्री. रणधीर सावरिर (अिोला पूवया :

सन्माननीय जलसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला जजल््यात असलीली परीं त) इतर जजल््यातील जलसींपका मींड ाकडी असलीली बॅरीजस

अकोला पा्बींधारी मींड ाकडी हस्ताींतरण करयाबाबत िनणवय दकनाींक ९ ऑगस््,२०११ रोजी
तत्कालीन राज्यमींर दी पा्बींधारी हवभाग याींच्या अध्यक्षतीत ाालील्या बै कीमध्यी ााला होता, ही
खरी .ही काय,
(२) असल्यास, उक्त्ा अकोला जजल््यातील का्ी प)णाव बॅरीज बुलढाणा मींड ाकडी व घुींगजी बॅरीज
अमरावती मींड ाकडी असन
) अयायाप पयांत हस्ताींतरीत करयात .ली नाही, ही ही खरी .ही
काय,

हव.स. ६ (33य

(३) अकोला जजल््यातील लघु पा्बींधारी हवभाक ि.२ अकोला या हवभागाकडी सयायःजस्लती

अत्यींत अल्प कायवभार असल्यामु ी उपरोक्त कोन्ही बॅरीज याींच्याकडी हस्ताींतर करयाबाबत
जासनानी कोणती कायववाही कीली वा करयात यीत .ही

तसीच .तपयांत हस्ताींतरणास हवलींब

करणा-या अधिकधका-याींवर कोणती कारवाई करयात .ली वा यीत .ही ,
(४) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. धगरीर् महाजन (२-०२-२०१५य :(१य होय.
(२) प्रजासकीय दृष्ीनी तसीच प्रकल्प ग्रस्ताींना सोईची हावी म्हणन
) का्ी पुणाव व घुींगजी बॅरीज
या प्रकल्पाची कामी अनुिमी बल
ु ढाणा पा्बींधारी प्रकल्प मींड

व अमरावती पा्बींधारी प्रकल्प

महामींड ातगवत सुरु .ही त.

(३) व (४) अकोला जजल््यातील लघु पा्बींधारी हवभाग ि. २ अकोला या हव भागाकडी
सयायःजस्लतीत एक)ण १३ प्रकल्पाची कामी .ही त. तसीच मुद्दा ि. (२) मध्यी नम)क कारणास्तव
कोन्ही बॅरीज हस्ताींतरणाबाबत कायववाही करयात .लीली नाही.
___________
जळगाांव शहरातील प्रामुख्याने वप्रप्राळा जवळ असलेल्या रे ल्वे गे वर
ओहर रा ीज बाांधण्याबाबत

(४९य

२१९६ (२२-१२-२०१४य.

श्री. सुरेश (राजम
ू ामाय भोळे (जळगाव शहरय :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ज गाींव जहरातील प्रामुयानी हप्रप्रा ा जव

असलील्या री ल्वी गी्वर .जीहर ब्रीज

बाींधयाचा प्रस्ताव जासनाकडी अनीक दकवसापास)न प्रलींत्रबत .ही , ही खरी .ही काय,

(२) असल्यास, सकर ओहर ब्रीज बाींधयासींबींधी जासनामाफवत कोणती कायववाही कीली वा
करयात यीत .ही ,
(३) नसल्यास, हवलींबाची कारणी काय .ही त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२३-०२-२०१५य :(१य, (२य व (३य सकर द काणी री ल्वी उड्डाणप)ल
बाींधयाच्या कामाची अींकाज पर दक व .राखडी म
ु य अलभयींता, साववजिनक बाींधकाम हवभाग,
नालजक याींच्याकडी टाननीकररता पा हवयात .ली .ही त. उक्त टाननीकररता .वश्यक
असलीली

जुल्क

िनधीच्या

उपलब्धतीनुसार

अका

महानगरपाललकीकड)न करयात यीत .ही .

___________

करयाची

कायववाही

ज गाव

हव.स. ६ (34य
मालेगाांव (जज. नाशशिय येलील बॉम्बस्फो ातील ननरपराध आरोपीांच्या सु िेबाबत
(५०य

२२०५ (२२-१२-२०१४य.

(औरां गाबाद मध्यय :

अोड. वारीस प ाण (भायखळाय, श्री. इम्तीयाज सययद

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मालीगाींव (जज. नालजकय यीलील माही सप््ें बर, २००६ मध्यी

वा त्यासुमारास

ाालील्या बॉम्बस्फो् प्रकरणी सींजयावरुन अ्कीत असलील्या िनरपराध मुस्लीम तरुणाींना अनीक

वयावपास)न हवनाचपकजी डाींबयात .ल्याची तसीच एन..य.ए च्या चपकजीत िनकोय असल्याची
लसध्क ााल्यानी त्याींना कायमस्वरुपीिजालमनावर मोक ी सोडयाची मागणी लोकप्रितिनधी,
हवहवध सामाजजक धालमवक सींघ्नाींची पकाधिकधकारी, जागरुक नागररक याींनी मा.मींर दी (गह
त य,
मा.राज्यमींर दी (गह
त य, मा.पोलीस महासींचालक (महा.राज्यय याींच्याकडी कीली .ही , ही खरी .ही
काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी जासनातफे कोणती कारवाई करयात .ली वा यीत .ही ,

(३) असल्यास, सकरील कैकयाींच्या पुनववसनासा र जासन कोजाता िनणवय घीणार .ही तसीच
कोयी अधिकधका-याींहवरोधात कोणती प्रजासकीय व कीं डात्मक कारवाई करयात यीणार .ही ,
(४) नसल्यास, याप्रकरणी हवलींबाची सववसाधारण कारणी कोणती ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२१-०२-२०१५य :(१य कुल जमाती तींजीम मालीगाव, राा अकाकमी, मुींबई व
लोकप्रितिनधी याींची जासनाकडी अजव प्राप्त ााली .ही त. परीं तु

या प्रकरणी पोलीस उप

.युक्त, कहजतवाक हवरोधी पलक, मुींबई याींनी दक. २१ ि१२ि२००६ रोजी ९ ओरापी व ४ फरार
.रोपी याींची हवरोधात चाजवजी् काखल कीली होती. तया नींतर तपास सी.बी..य.कडी गीला .णण

त्याींनी सुध्का या .रोपीींवर चाजवजी् काखल कीली. तया नींतर तपास एन..य.ए.कडी गीला आणण
एन..य.ए.नी. दक. २२ि५ि२०१४ रोजी ४ वीगळ्या .रोपीीं हवरोधात चाजवजी् काखल कीली तसीच
४ .रोपीींना फरारी काखहवली. दक. ५ि११ि२०११ रोजी ९ .रोपीींना जामीन लम ाला .ही . या
.रोपीींनी सकर गुन््यातन
) मुक्त होयासा र मा.मोक्का न्यायालय, मुींबई यीली अजव साकर कीली
अस)न ती न्यायालयात प्रलींत्रबत .ही त.
(२) व (३) प्रस्तुत प्रकरण न्यायप्रहवष

.ही .

(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
जासकीय मध्यवती मुव रणालय, मुींबई.

