अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ७८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

ववमक्
ु त जाती भटक्या जमाती वसांतराव नाईि महामांडळामधील िममचाऱयाांसांदभामत
(१)

३३२० (२२-१२-२०१४).

श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) विमुक्त जाती भ्क्या जमाती िसींतराि नाईक महामींडळामध्ये एकूण ककती अधिकारी
कममचारी कायमरत आहे त,

(२) तसेच, उक्त महामींडळातील एकूण कममचाऱयाींपक
ै ी ककती कममचारी कायम ि ककती कममचारी
हीं गामी/रोजींदारीिर कायमरत आहे त,

(३) या महामींडळातील एकूण अधिकारी / कममचाऱयाींच्या िेतनािर वित्तीय िर्ामत (सन २०१२२०१३) ककती खचम झाला, त्यापैकी ककती रक्कमेस शासनाची मान्यता आहे ,

(४) उक्त महामींडळामिील कायमरत असलेल्या परीं तु शासनाची मींजूरी नसताींना दे खील
कममचाऱयाींना ननयमबाह्य िेतन अदा करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींिर कोणती कायमिाही केली
िा करण्यात येत आहे ?

श्री. राजिुमार बडोले (१६-११-२०१५) :(१) ५८ अधिकारी/कममचारी कायमरत आहे त.
(२) सदर ५८ अधिकारी/कममचारी कायमस्िरुपी कायमरत आहे त.
(३)

महामींडळातील

अधिकारी/कममचाऱयाींच्या

िेतनािर

वित्तीय

िर्म

२०१२-२०१३

मध्ये

रु. ४०१.१८ लाख इतका खचम झाला आहे , या खचामस महामींडळाच्या सींचालक मींडळाने मान्यता
ददलेली आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (2)
शशरसाठे (ता.इगतपुरी, जज.नाशशि) येथील आहदवासी आश्रमशाळे तील
ववद्यार्थयाांना मुलभूत सुववधा पुरववययाबाबत

(२)

५५०५ (०९-०४-२०१५).

श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी)
करतील काय :-

:

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) शशरसाठे (ता.इगतपुरी, जज.नाशशक) येथे आददिासी विदयार्थयाांसाठं मींजूर करण्यात आलेली

आश्रमशाळा सुरु करण्यासाठं तसेच या आददिासी आश्रमशाळे तील विदयार्थयाांना मल
ु भूत

सवु ििा परु विण्यासाठं मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.आददिासी विकास मींरी याींना
ददनाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्या सम
ु ारास लेखी ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) शासकीय आश्रमशाळा, शसरसाठे , ता.इगतपुरी, जज.नाशशक येथील सोयी सुवििा अभािी
(इमारत, पाणीपुरिठा इ.) इयत्ता १ ली ते ७ िी पयांतच्या विदयार्थयाांची गैरसोय ि शैक्षणणक

नुकसान होिू नये याकररता सदर शाळा शासन आदे श दद.२०/११/२०१३ अन्िये लहाींगेिाडी,
ता.इगतपरु ी, जज.नाशशक येथे कायम स्िरुपी स्थलाींतरीत केली आहे . सदर िस्तजु स्थती आयक्
ु त,
आददिासी विकास याींच्या दद.९/१/२०१५ च्या परान्िये श्रीमती ननममला गावित (इगतपुरी),
मा.वििानसभा सदस्य याींना कळविण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोळघर (जज.रायगड) येथील आहदवासी आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांना अत्याधुननि मल
ू भुत
सुववधा पुरववल्या जात नसल्याबाबत

(३)

५५१४ (०९-०४-२०१५).

श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपरू ी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),
श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) समाजातील दब
म , आददिासी घ्काींना मुख्य प्रिाहात आणण्यासाठं शासन उपाययोजना
ु ल

आखते परीं तु त्याची अींमलबजािणी होत नसल्याने कोळघर (जज.रायगड) येथील आददिासी
आश्रमशाळे तील विदयार्थयाांना अत्यािुननक मूलभुत सुवििा पुरविल्या नसल्याचे माहे जानेिारी,
२०१५ मध्ये िा त्या सम
ु ारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, १९७२ मध्ये सुरु झालेल्या आश्रमशाळे त अशलबाग, पेण, रोहा पररसरातील ५५०
हून अधिक आददिासी मुले-मुलीीं ननिासी शशक्षण घेत असून पदहली ते दहािी पयांत शशक्षण
घेत असन
ू योग्य सोय होत नसल्याने त्याींना रास सहन करािा लागत आहे , हे ही खरे आहे
काय,

वि.स. ७८ (3)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सुवििा शमळण्याबाबत शासनाने काय कायमिाही केली आहे िा
करणार आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-११-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

शासन आदे श दद.२१/१२/२००९ नुसार आददिासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील

शासकीय आश्रमशाळाींमिील विदयार्थयाांना आहारात सकाळचा नाश्ता, दप
ु ारचे ि रारीचे जेिण,
दि
ु , अींडी, केळी दे ण्यात येते. तसेच विदयार्थयाांना गणिेश, िह्या, पस्
ु तके, स््े शनरी, बेडीींग
सादहत्य इत्यादी शासनामार्मत पुरविले जाते.
(२) हे खरे नाही.

शासककय आश्रमशाळा, कोळघर येथे इ. १ ली ते १० िी पयांत िगम असून मुले ३३९ ि

मल
ु ी २२८ असे एकूण ५६७ विदयाथी शशक्षण घेत आहे त. त्यापैकी २४३ मल
ु े ि १४८ मल
ु ी असे
एकूण ३९१ ननिासी विदयाथी आहे त. विदयार्थयाांच्या ननिासाची सवु ििा उपलब्ि आहे. तसेच
पाण्याची कायमस्िरुपी सोय असन
ू िीज सुध्दा उपलब्ि आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िळमनुरी तालुक्यातील (जज.हहांगोली) आश्रमशाळे तील ववद्यार्थयाांना
मुलभूत सुववधा पुरववययाबाबत

(४)

५६२३ (०९-०४-२०१५).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
सत्तार (शसल्लोड),
ु

श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननममला गाववत (इगतपूरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),
श्री.त्र्यांबिराव
(नतवसा), :

शभसे

(लातरू

ग्रामीण),

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड), अॅड.यशोमती ठािूर
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळमनूरी तालुक्यातील (जज.दहींगोली) जामगव्हाण, बोथी, गो्े िाडी येथील शासकीय

आददिासी आश्रमशाळात विदयार्थयाांना अप-ु या सोयीसुवििा शमळ्त असल्याचे ददनाींक १०
डडसेंबर, २०१४ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर आश्रमशाळाींत सोयीसवु ििा उपलब्ि करून दे ण्याबाबत शासनाने काय
कायमिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

जामगव्हाण, बोथी ि गो्े िाडी शासककय आददिासी आश्रमशाळाींच्या इमारतीींचे ्प्पा-१

चे बाींिकाम पण
ू म झालेले असन
ू तेथे परु े शा प्रमाणात सोयीसवु ििा उपलब्ि आहे त.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (4)
नवी मुांबई एम.आय.डी.सी मध्ये प्रिल्पग्र्ताांना शमळालेल्या भूडांडावर यवसायासाठ िजम
तसेच िरामध्ये सवलत लपलब्ध िुनन दे ययाबाबत.

(५)

६९१८ (१०-०४-२०१५).

श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जजतेंद्र

आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय

लद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) निी मुींबईतील ज्या रामामस्थाींच्या जशमनी महाराषर यदयोधगक विकास महामींडळाने
सींपाददत केल्या अशा प्रकल्परामस्ताींना एम.आय.डी.सी.ने भख
ू ींडाचे िा्प केले असून या भूखींडािर

प्रकल्परामस्त व्यिसाय करु इजच्ततात परीं तु त्याींची आधथमक पररजस्थती टबक् असल्याने त्याींना
व्यिसाय उभा करणे शक्य होत नाही, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्रकल्परामस्ताींना

व्यिसाय

सुरु करण्यासाठं

कजम उपलब्ि

करुन

दे ण्याबाबत तसेच त्याींना करामध्ये सिलत शमळािी यासाठं स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.
उदयोग मींरी महोदयाींना जानेिारी २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान ननिेदन ददले आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उक्त ननिेदनाच्या अनर्
ु ींगाने प्रकल्परामस्ताींना व्यिसायासाठं कजम ि करामध्ये
सिलत दे ण्याबाबत शासनास्तरािरुन काय कायमिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सुभाष दे साई (१६-११-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे ,

(३) मुबई कायमक्षेरातील जास्तीत जास्त प्रकल्परामस्ताींना स्ित:चा उदयोग सुरु करण्यासाठं
जजल्हा उदयोग केंद्र, ठाणे याींचक
े डून बेरोजगाराींचे मेळािे आयोजजत करण्यात येत आहे त,
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
चांदगड तालुक्यातील (जज.िोल्हापूर) धचांचणे व िामेवाडी या गावाांना
आहदवासी गावाांचा दजाम दे ययाबाबत

(६)

८७७३ (०९-०४-२०१५).

(गह
ु ागर) :

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

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींदगड तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) धचींचणे ि कामेिाडी या गािाींना आददिासी गािाींचा
दजाम दे ण्याची मागणी मा. आददिासी विकास मींरी याींचेकडे स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक
३० जानेिारी, २०१५ रोजी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (5)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०६-११-२०१५) :(१) चींदगड तालुक्यातील धचींचणे ि कामेिाडी गािाींचा
आददिासी

उपयोजना

क्षेरामध्ये

समािेश

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी

दद.१०/११/२०१४ ि दद.१७/०१/२०१५ रोजीच्या परान्िये मा.मींरी, आददिासी विकास याींचक
े डे
मागणी केली आहे .
(२) केंद्र शासनाने आददिासी उपयोजना क्षेर जादहर करण्यासींदभामत ननजश्चत केलेल्या
ननकर्ानुसार आददिासी लोकसींख्येचे प्रमाण ि भौगोशलक सींलग्नता या ननकर्ाची पूतत
म ा होत
नसल्याने सदर गािाींचा पेसा कायदयाींतगमत समािेश शक्य नसल्याचे सींबींधित लोकप्रनतननिीींना
दद.१३/०१/२०१५ रोजी मा.मींरी (आ.वि.) याींच्या स्िाक्षरीने कळविण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
ववक्रमगड तालक्
ु यातील आहदवासीसाठ ांयाया योजना अद्याप पण
ू म न लाल्याबाबत
(७)

९४४२ (०९-०४-२०१५).

श्री.ववलास तरे (बोईसर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) विक्रमगड तालुक्यातील आददिासीसाठं शासनाच्या पाणीपुरिठा योजना, रोजगार हमी
योजना, जलस्िराज्य योजना, नळ पाणी पुरिठा योजना, अींगणिाडी, स्मशानभूमी इ. ची कामे
गेल्या काही िर्ामत सुरु होहनही अदयापपयांत पुणम झालेली नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आददिासीींच्या विकासासाठं आिश्यक ती आधथमक तरतुद अथमसींकल्पात करुनही
विविि योजना अप-ु या राहण्याची कारणे काय आहे त,
(३)

असल्यास,

आददिासी विकासासाठं

सुरु असलेल्या

विविि

कामाच्या एजन्सीमध्ये

सुसुरतेचा अभाि तसेच सींबींधित अधिका-याींचे सुरु असलेल्या कामाींिर आिश्यक दे खरे ख

(सुपरविझन) नसल्यामळ
ु े सदरहू कामे अपुरी राहतात, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त रादहलेली विविि कामे पण
ु म होण्याकररता शासनाने कोणती कायमिाही केली

िा करण्यात आली आहे, तसेच, उक्त प्रकरणी दोर्ी असलेल्या सींबींधिताींिर कोणती कारिाई
सुरु केली आहे िा करणार आहे

(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०६-११-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.

(२), (३), (४) ि (५) विक्रमगड तालुक्यातील आददिासीींसाठं राबविण्यात येत असलेल्या प्रस्तुत
प्रश्नामध्ये उपजस्थत शासकीय योजनाबाबतची िस्तुजस्थती पुढीलप्रमाणे आहे :१) रोजगार हमी योजना :-

रोजगार हमी योजनेंतगमत सन २०११-१२ ि २०१२-१३ या

िर्ामत मींजूर केलेल्या ६०७ विदहर कामाींपक
ै ी ४८५ विदहर कामे पूणम करण्यात आली तसेच १०७

विदहर कामे रद्द करण्यात आली, उिमररत १५ विदहर कामे दद.१५/११/२०१५ पयांत पूणम
करण्यासाठं लाभाथी ि रामामसेिक याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहेत.

२) जलस्िराज्य प्रकल्प :- विक्रमगड तालक
ु ा जलस्िराज्य प्रकल्प ग् विक्रमगड अींतगमत

एकूण १३ रामामपींचायतीमध्ये १९९ कामे पूणम करण्यात आली आहे त.
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३) नळ पाणी पुरिठा योजना :- रामामीण पाणी पुरिठा उप विभाग जव्हार ता.विक्रमगड

अींतगमत लोकसहभाग ि मागणी आिारीत परु िठा तत्िािर १० नळ पाणी परु िठा योजनाींची
कामे सुरु असून मौ. हातणे ि दादडे येथील कामे अध्यक्ष, रामामीण पाणी पुरिठा ि स्िच्तता
सशमती ि ठे केदार याींचेमिील अींतगमत िादामुळे ि मौजे साखरे , दे हजे, केि येथील प्रकरणे

न्याय प्रविषठ असल्यामुळे प्रलींटबत आहे त ि इतर कामे जजल्हापररर्दे मार्मत सुरु करण्याबाबत
कायमिाही चालू आहे .

४) अींगणिाडी :- सन २०१०-११ ि २०११-१२ या िर्ामत एकूण ९३ अींगणिाडीच्या कामाींना

मींजूरी दे ण्यात आली असून त्यापैकी ६६ अींगणिाडीचे काम पूणम झाले ि ३ कामे अपूणम असून
उिमररत २४ अींगणिाडीच्या कामाींना सन २०१४-१५ या िर्ामत र्ेर मींजूरी दे हन कामे सुरु आहे त.

अपूणम अींगणिाडीच्या कामाबाबत सींबींधित रामामसेिक याींच्या विरुध्द खातेननहाय चौकशी चालू
आहे .

५) स्मशानभम
ू ी :- जन सुवििा योजनेंतगमत सन २०१०-११ ते २०१३-१४ या िर्ामत एकूण

७९ स्मशानभूमीची मींजूर कामे पण
ू म झाली आहे त.

___________
औरां गाबाद येथील सावमजननि बाांधिाम पजश्चम ववभागाचे िायमिारी अशभयांता याांनी जातीचे
डोटे प्रमाणपत्र सादर िरून पदोन्नती शमळववल्याबाबत
(८)

९५७० (१०-०४-२०१५).

श्री.हषमवधमन जाधव (िन्नड) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

यरीं गाबाद

येथील

सािमजननक

बाींिकाम

पजश्चम

विभागाचे

कायमकारी

अशभयींता

श्री.बी.जी.पिार याींच्यािर जातीचे खो्े प्रमाणपर सादर करून शासनाची ददशाभूल करून
पदोन्नती शमळविल्याप्रकरणी सािमजननक बाींिकाम विभाग मींडळ, यरीं गाबाद कायामलयाचे
अधिक्षक श्री.मािि मोरे याींनी ददनाींक ५ ऑगस््, २०१४ रोजी क्राींती चौक पोलीस स््े शनमध्ये
गुन्हा दाखल केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच श्री.बी.जी.पिार याींनी ददनाींक २५ नोव्हें बर, २०१४ रोजी ननयुक्ती सींपलेली असताींना
श्री.पिार अदयापही कायमकारी अशभयींता पदािर कायमरत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास त्याींना शासनाने कोणत्या ननकर्ा आिारे सदर पदािर कायमरत ठे िले आहे ,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार श्री.बी.जी.पिार याींचेिर तातडीने ननलींबनाची कारिाई करण्याबाबत शासनाने कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०८-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) शासन ननणमय, सामान्य प्रशासन विभाग, ददनाींक १६.६.२००८ मिील तरतद
ु ीनस
ु ार ि
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अशभप्रायानस
ु ार शासन मान्यतेने श्री.बी.जी.पिार याींची कायमकारी
अशभयींता (स्थापत्य) या पदािरील सेिा तात्पुरत्या स्िरुपात चालू ठे िण्यात आली आहे .

(४) श्री.बी.जी.पिार, उप विभागीय अशभयींता याींनी अनुसूधचत जमातीचे खो्े प्रमाणपर शमळिून

पदोन्नतीचा लाभ घेहन शासनाची र्सिणूक केल्याबद्दल त्याींच्याविरुध्द क्राींती चौक पोलीस
स््े शन, यरीं गाबाद शहर येथे ददनाींक ५.८.२०१४ रोजी गन्
ु हा दाखल केलेला आहे . याशशिाय

ददनाींक २३.५.२०१४ चे आदे श ि ज्ञापनान्िये विभागीय चौकशीची कायमिाही सुरु करण्यात आली
आहे .

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नाशशि तालुक्यातील सातपूर व अांबड या औद्योधगि वसाहतीमध्ये गुन्हे गारी वाढल्याबाबत
(९)

१६१५२ (१०-०४-२०१५).

श्री.योगेश (बापू) घोलप (दे वळाली) :

सन्माननीय लद्योग

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातपूर ि अींबड या नाशशक तालुक्यातील यदयोधगक िसाहतीमध्ये तो्े -मोठे उदयोजक
ककती आहे त,

(२) असल्यास, मागील दोन िर्ामत नविन उदयोगाींची काही भर पडली आहे काय, अथिा काही
उदयोग बींद झाले आहे त काय,
(३) असल्यास,या दोन्ही

यदयोधगक िसाहतीत ककती कामगार कायमरत आहे त, ि

या

कामगाराींसाठं ककमान िेतन ददले जात आहे काय,
(४) असल्यास, सातपरू , अींबड या यदयोधगक िसाहतीच्या दठकाणी गन्
ु हे गारीचे स्िरुप मोठया
प्रमाणािर िाढले आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने काय कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (१६-१०-२०१५) :(१) सातपूर ि अींबड या नाशशक तालुक्यातील यदयोधगक
िसाहतीमध्ये लघ,ु मध्यम ि मोठे असे एकूण ३१३५ उदयोग घ्क कायमरत आहे त.

(२) मागील दोन िर्ामत सातपरू ि अींबड यदयोधगक िसाहतीमध्ये ३७९ उदयोग घ्काींची भर
पडली आहे. तसेच मागील दोन िर्ामत उदयोग घ्क बींद करण्यासींबींिीचे अजम/ननिेदने प्राप्त
झालेली नाहीत.
(३) सातपूर ि अींबड यदयोधगक िसाहतीमध्ये एकूण ६१,४६२ कामगार ककमान िेतन ककीं िा
त्यापेक्षा जास्त िेतनािर कायमरत आहे त. तसेच ७७ कामगाराींना ककमान िेतन शमळत

नसल्याबाबतची तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे त. त्याबाबत ककमान िेतन अधिननयम, १९४८ मिील
तरतुदीनुसार कायमिाही करण्यात येत आहे .
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(४) ि (५) सातपूर ि अींबड यदयोधगक क्षेरात रदहिाशी क्षेर िाढल्याने ककरकोळ स्िरुपाच्या
तक्रारी पोलीस स््े शन येथे प्राप्त होतात.

सातपरू ि अींबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एमआयडीसी पररसरामध्ये असलेल्या

झोपडपट्टीमध्ये िेळोिेळी कोजयाबींग ऑपरे शन राबविले जाते. तसेच पोलीस ठाण्याच्या रे क्डमिरील
गुन्हे गाराींची तपासणी करण्यात येहन सींशनयत आढळल्यास त्याच्यािर कायदे शीर कायमिाही
करण्यात येत.े तसेच सदर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बी् माशमल पेरोशलींग करीत असतात ि

िररषठ पोलीस अधिका-याींकडून तोट्या मोठ्या कींपनी मालकाींना कींपनीच्या पररसरात सुरक्षा
रक्षक ि सीसी्ीव्ही केमेरा बसविण्याबाबतच्या सच
ू ना दे ण्यात येतात.
(६) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
सावनेर तालक्
ु यातील श्रावणबाळ योजना व राजीव गाांधी अथमसहाययाांची
प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत

(१०)

१७०४५ (३०-०७-२०१५).

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

सन्माननीय ववशेष सहायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सािनेर तालुक्यातील श्रािणबाळ योजना ि राजीि गाींिी अथमसहायायाींची ३ हजार प्रकरणे
मागील ६ मदहन्यापासून प्रलींटबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सींपूणम अजम कममचा-याींमार्मत तपासून शशर्ारस करण्यात आली आहे हे
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

राजिुमार

ननित्ृ तीिेतन

बडोले

योजनेतील

(२३-११-२०१५)
सिम

अजम

:(१)
ननकाली

सािनेर
काढले

तालुक्यात
आहे त.

श्रािणबाळ
राजीि

गाींिी

सेिा

राज्य

अथमसहायाय

योजनेऐिजी सींजय गाींिी ननरािार अनुदान योजना अशी योजना असून सदयजस्थतीत या
योजनेत २ अजम प्रलींटबत आहे त.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) प्रलींटबत प्रकरणे सींजय गाींिी योजना सशमतीच्या आगामी बैठकीत ननणमयाथम सादर
करण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (9)
ववटभट्टी यवसायाला लभारी दे ययाबाबत
(११)

१७३२०

(१९-०८-२०१५).

श्री.िाशशराम

पावरा

(शशरपूर),

श्री.भाऊसाहे ब

(श्रीरामपूर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :

िाांबळे

सन्माननीय

लद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील वि्भट्टी व्यिसायाला खादी रामामोदयोग मींडळाच्या ितीन कजमरुपाने ५० ्क्के
अनुदान स्िरुपात वित्त पुरिठा केला जायचा पण सदयसजस्थतीत तो होत नसल्याने हा
व्यिसाय सींक्ात आला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरयायान ननदशमनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या वि्भट्टी व्यिसायाला उभारी दे ण्यासींदभामत शासनाने काय कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१५-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

राज्यातील वि्भट्टी व्यिसायासाठं खादी ि रामामोदयोग मींडळाच्या ितीने कजमरुपाने ५०

्क्के अनुदान स्िरुपात वित्त पुरिठा करण्याची योजना राबविली जात नाही.
(२) प्रश्न उद्ाित नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांनी वा्तय िेलेल्या लांडनमधील
घराची डरे दी प्रकक्रया पण
ू म िरययाबाबत
(१२)

१७५७२ (३०-०७-२०१५).

श्री.नसीम डान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अ्लम शेड (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
श्री.हदपि चहाण (फलटण), श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन),
श्री.सत्यजीत

पाटील-सुनडिर (शाहूवाडी), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.हनम
ु ांत डोळस
(माळशशरस), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भा्िर जाधव (गह
ागर),
श्री.इम्तीयाज
सययद
ु
(औरां गाबाद मध्य), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.छगन भुजबळ
(येवला), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांबेगाव), श्री.नरहरी झलरवाळ (हदांडोरी), प्रा.ववरें द्र जगताप
(धामणगाव रे ल्वे), िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ड्.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे लींडनमिील िास्तव्य असलेले घर खरे दी करुन नतचे
स्मारकात रुपाींतर करण्याचा ननणमय घेतल्यानींतर मा.सामाजजक न्यायमींरी तसेच मा.राज्यमींरी
ि त्या विभागाचे प्रिान सधचि हे माहे एवप्रल २०१५ मध्ये लींडन दौ-यािर गेले असून

लींडनला

जाण्यासाठं १० एवप्रल, २०१५ रोजी काढलेल्या शासन ननणमयात दौऱयासाठं १५ लाख रुपये खचम
महामींडळाच्या भाग भाींडिलातन
ू करण्याचे याह्ले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ७८ (10)
(२) असल्यास, लींडनला ननघण्यापि
ु ी सामाजजक न्याय विभागाने २२ एवप्रल २०१५ रोजी दस
ु रा
एक आदे श काढून त्यात लींडन दौऱयास खचम २० लाख रुपये दाखविण्यात आला याहणजेच
दौऱयाच्या आिीच १२ ददिसात ५ लाख रुपयाींनी खचम िाढल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१५ िा
त्या सम
ु ारास ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, लींडनमिील ड्.बाबासाहे ब आींबेडकराींचे िास्तव्य असलेली िास्तुची खरे दी
प्रकक्रया

शासनाच्या

ितीने

माहे

मे,

२०१५

पयांत

पूणम

करण्याचे

अपेषितक्षत

असताींनाही

अदयापपयांत उक्त घर खरे दी न करण्याची कारणे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदरील प्रकरणी शासनामार्मत चौकशीअींती कोणती कायमिाही करण्यात आली
िा प्रस्तावित आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे
श्री. राजिुमार बडोले (२४-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.

(३) ि (४) लींडन येथील घराची ककीं मत ि इतर अनर्
ु ींधगक बाबी स्पष् होण्याच्या अनर्
ु ींगाने
मेससम सेड्न याींच्या मार्मत नेमलेले सेव्हे अर/व्हेल्यअ
ु र मेससम ि्ल््र िीन ि भारतीय

उच्चायुक्ताींच्या शशर्ारशीनुसार ननयुक्त केलेलेले व्हेल्युअर मेससम ड्बीन अडड सुल्लेिन या दोन
सव्हे अर कडून अहिाल प्राप्त झाले आहे त. सदर अहिालाींचा अ्यास करुन घर खरे दीची

ककीं मत ि त्यानुर्ींगाने पूणम कराियाच्या कायदे शीर बाबी/प्रकक्रया यासाठं डीएसके लीगल

अेडव्होके् ि स्लीसी्र याींना मे.सेड्न, भारतीय उच्चायक्
ु त ि अन्य सिम सींबींधित याींच्याशी

विचार विननमय करण्यासाठं प्राधिकृत करण्यात आले आहे . त्यानुसार खरे दीबाबतची पुढील
कायमिाही सुरु आहे .

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िोरे गाव शभमा (पुणे) येथील ग्रामपांचायत पातळीवर ३ टक्िे ननधीतून
अांध यक्तीांना मदत दे ययाबाबत

(१३)

१७६६८ (३०-०७-२०१५).

श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.ववजय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोरे गाि शभमा (पुण)े येथील शींभर ्क्के अींि असलेल्या व्यक्तीला सींजय गाींिी ननरािार
योजनेतून मदतीसाठं गेले िर्मभर शशरुर येथील तहशसलदार कचेरीत र्े-या मारुन मदतीऐिजी

उल् दोन हजाराची पदरमोड करािी लागली आहे , तसेच लाभ शमळण्याऐिजी थे् पोलीस
कोठडीत

्ाकण्याची

िमकी

शशरुरच्या

नायब

तहशसलदार याींनी

ददली

असल्याचे

माहे

एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्या दरयायान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, रामामपींचायत पातळीिर ३ ्क्के ननिीतून अपींगाींना मदत शमळण्याची मागणीही
रामामस्थ करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (11)
श्री. राजिुमार बडोले (२८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर याांचे लांडन येथील ननवास्थानात ववद्यार्थयाांसाठ वसतीगह
ु
र सुन
िरययायाया प्र्तावाबाबत

(१४)

१७९४२ (३०-०७-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग
बरोरा (शहापूर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस) श्री.जयांत पाटील (इ्लामपूर) :

सन्माननीय

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

(१) भारतरत्न ड्.बाबासाहे ब आींबड
े कर याींचे लींडन येथील िास्ति असलेल्या ननिासस्थानात
राज्य शासनातर्े स्मारक उभारण्यात येणार असन
ू विदयार्थयाांसाठं िसतीगह
ु करण्याचा
ृ सरु
प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रस्तािाचे स्िरुप काय आहे , तसेच शासनाने उक्त बाबतीत चौकशी केली
आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानुसार कोणता ननणमय घेतला िा घेण्यात येत
आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त तसेच मींब
ु ईतील इींद ू शमलच्या जागेिर

अींतरराषरीय स्मारकाची उभारणी ि विदयार्थयाांसाठं िसतीगह
ृ सुरु करण्यासाठं सदर प्रकरणी
ननणमय घेहन त्याींची अींमलबजािणी करण्यासींदभामत आतापयांत शासनाने कोणती कायमिाही
केली िा करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (०५-११-२०१५) :(१) ि (२) ड्.बाबासाहे ब आींबेडकर याींनी सन १९२१-२२
मध्ये िास्तव्य केलेले लींडनजस्थत १० ककीं ग्ज, हे न्री रोड, एन.डब्ल्यू.३ लींडन येथील घर

ऐनतहाशसक स्मारक याहणून जतन करण्यासाठं राज्य शासनामार्मत खरे दी करण्यात आले आहे .

त्याअनर्
ु ींगाने सन २०१५-१६ या आधथमक िर्ाममध्ये रु.४०.०० को्ी एिढी तरतद
ू परु िणी
मागणीदिारे मींजूर करण्यात आली आहे. सदर कायमिाही सामाजजक न्याय ि विशेर् सहायाय

विभागाकडून करण्यात येत आहे. उपरोक्त िास्तुचे रुपाींतर स्मारकात करण्याची कायमिाही
प्रगतीत आहे.

(३) इींद ू शमलच्या जागेिर भारतरत्न ड्.बाबासाहे ब आींबेडकर याींचे स्मारक उभारण्याकरीता ती
जागा महाराषर शासनास हस्ताींतरीत करण्याचा अनुर्ींगाने िस्रोदयोग मींरालय, भारत सरकार,

राषरीय िस्रोदयोग महामींडळ ि महाराषर शासन असा टरपक्षीय करार (MoU) दद.०५.०४.२०१५
रोजी झाला आहे . सदर करारातील खींड क्र.२.१ नस
ु ार जागा हस्ताींतरणासींबींिी अ्ी/शती अींनतम
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करण्यासाठं सहसधचि, िस्रोदयोग, मींरालय, भारत सरकार याींच्या अध्यक्षतेखाली उपसशमती
ननयुक्त करण्यात आली आहे . सदर कायमिाही नगर विकास विभागाकडून करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
राज्य शासनायाया सवम ववभागात तसेच अपांगायाया शाळाांत
अपांगासाठ जागा भरययाबाबत
(१५)

१८४५२ (३०-०७-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्रीमती हदवपिा चहाण (बागलाण),

श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.सांजय िदम (दापोली),
श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस (माळशशरस), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली),

श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)म , श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्री.हदलीप वळसे-पाटील

(आांबेगाव), श्री.शामराव पाटील (िराड), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधमन),

श्री.सरु े श लाड (िजमत), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (ल्मानाबाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा),
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चहाण (फलटण), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.दत्तात्रय
भरणे (इांदापूर), डॉ.सतीश (अयणासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासनाच्या सिम विभागात अपींगासाठं राखीि असलेल्या तीन ्क्के जागा तसेच
अपींगाच्या शाळाींमिील कममचारी भरतीत अपींगासाठं राखीि असलेल्या पन्नास ्क्के जागा
िर्ामनुिर्े भरल्या जात नाहीत ही बाब माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान

ननदशमनास

आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपींगाींिर इतर विभागाींकडून अन्याय सुरु असताींना अपींगाींच्या कल्याणासाठं
कायमरत असलेल्या

सामाजजक न्याय

विभागाकडूनही पन्नास ्क्के

जागा

भरण्याबाबत

कोणतीच कायमिाही केली जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या बाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२६-१०-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे .

(२) ि (३) अपींग अधिननयम, १९९५ ची राज्यात सन १९९६ पासन
जशीच्या तशी
ू
अींमलबजािणी करण्यात येत आहे . सदर अधिननयमातील तरतद
ु ीनस
ु ार शासकीय सेिेत

अपींगाकरीता एकूण ३ ्क्के आरक्षण ठे िण्यात आलेले आहे . त्यानुसार राज्य शासनामार्मत
सरकारी

नोकऱया

ि

योजनाींमध्ये

कायमिाही

करण्यात

येत

आहे .

तसेच

अनुदाननत

/

विनाअनुदाननत अपींग शाळाींमध्ये मान्य शशक्षक ि शशक्षकेत्तर कममचाऱयाींची पदे भरताना
५०्क्के पदे अपींग प्रिगामतन
ू यापढ
ु े भरण्यात यािीत असे शासन पररपरक ददनाींक १९ डडसेंबर,
१९९५ रोजी ननगमशमत करण्यात आलेले होते तथावप, आरक्षणाबाबतचे शासनाचे आदे श ि अपींग
अधिननयम, १९९५ मिील तरतूदीींची अींमलबजािणी होह शकली नाही हे खरे आहे.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ७८ (13)
ठाणे व गडधचरोली जजल््यातील आहदवासी वविास महामांडळामाफमत
ऑक्टोबर महहन्यात भात डरे दी िेंद्र सुुन िरययाबाबत
(१६)

१९०२० (३१-०७-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.िरष्ट्णा गजबे (आरमोरी) :
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ठाणे जजल्ह्यातील आददिासी विकास महामींडळामार्मत आददिासी शेतक-याींकडून दरिर्ी
डडसेंबर-जानेिारी, मदहन्यामध्ये आिारभत
ू भात खरे दी केंद्र सरु
ु करण्यात येत,े हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सणासुदीचे ददिस तसेच कु्ुींबाच्या गरजा लक्षात घेता तसेच भाताला योग्य

िेळी योग्य भाि शमळािा याकरीता सन २०१५ या िर्ामपासून आिारभत
ू केंद्र ऑक््ोबर
मदहन्यापासन
ू सरु
ु करण्यात यािे अशी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी, शहापरू , याींनी मा.
आददिासी मींरी महोदयाींकडे माहे मे २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, गडधचरोली जजल्ह्यात आददिासी विकास महामींडळादिारे िान खरे दी केंद्र सुरु

झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, तसेच खरे दी करण्यात आलेल्या िानाचा िाहतूक भत्ता
ननजश्चत झाला नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, गडधचरोली जजल्हयातील जिळपास १ लाख ३० हजार जक्िीं्लपेक्षा जास्त्ा िान्य
उचल झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) असल्यास, प्रश्न भाग १ ,२, ३,४ बाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०२-११-२०१५) :(१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे .

(४), (५) ि (६) सन २०१४-१५ या हीं गामात गडधचरोली जजल्ह्यात आिारभूत खरे दी
योजनाींतगमत एकूण ५,६७,२२३.७४ जक्िीं्ल िानाची खरे दी करण्यात आलेली असन
ू जन
ू २०१५
अखेरपयांत ५,०८,१८२.६१ जक्िीं्ल िान भरडाईसाठं पाठविण्यात आला आहे . िानाच्या भरडाईचे

दर ि िाहतुक खचम हा अन्न महामींडळ ि अन्न ि नागरी पुरिठा विभागामार्मत ननजश्चत केला

जात असन
अदयाप सदर दर ननजश्चत झालेला नाही. तथावप उिमररत िान भरडाईला
ू
पाठविण्याची कायमिाही आददिासी विकास महामींडळामार्मत करण्यात येत आहे .
___________
शहापूर-किन्हवली-सरळगाव (जज.ठाणे) येथील र्त्यावर अपघात होत असल्याबाबत
(१७)

१९०२१ (०३-०८-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अननल िदम (ननफाड),

श्री.किसन िथोरे (मरु बाड), श्री.जजतेंद्र आहाड (मांब्र
ु ा िळवा) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) शहापूर-ककन्हिली-सरळगाि (जज.ठाणे) येथील रस्त्यािर िाढत्या िाहतुकीमुळे सतत
अपघात होतात, हे खरे आहे काय,

वि.स. ७८ (14)
(२) असल्यास, सदर रस्ता रुीं दीकरणासाठं स्थाननक जनतेने ि लोकप्रनतननिीींनी सािमजननक
बाींिकाम विभाग, शहापूर ि शासनाकडे सतत दोन िर्ाांपासन
ू मागणी केली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, रस्ता रुीं दीकरण करण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
शहापरू (जज.ठाणे) येथील आहदवासी भागातील डरपत येथे पल
ू बाांधययाबाबत
(१८)

१९०२२ (३०-०७-२०१५).

श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),

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

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शहापूर (जज.ठाणे) येथील आददिासी भागातील खरपत ि खरपत नीं.१ या दरयायान मोठा
पूल नसल्याने पािसाळ्यात तेथील जनतेला, शालेय मल
ु ाींची तसेच रुग्णाींची गैरसोय होिन
ू या
दोन्ही गािाींचा सींपकम तु्ला जातो, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खरपत या दठकाणी पल
ू होण्याबाबत तेथील जनतेनी तसेच लोकप्रनतननिीनी
िारीं िार मागणी करुनसुध्दा कोणती कायमिाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्याची सिमसािारण कारणे काय आहे त,

(४) असल्यास, सदर पूल बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) : (१) शहापूर (जज.ठाणे) सािरोली रामामपींचायत हद्दीतील
खरपत १ ि खरपत २ या दोन गािाींच्या दरयायान िाहत असलेल्या शाई नदीच्या पाराचे दोन
प्रिाह ननमामण झाल्याने पाराची रुीं दी िाढल्यामळ
ु े गािाींचा सींपकम त्
ु ला जातो.

(२), (३), (४) ि (५) खरपत क्र. १ ि २ या गािाींची लोकसींख्या, रस्त्याचा दजाम तसेच िाहतूक
िदम ळ विचारात घेता यादठकाणी मोठया पुलाचे बाींिकाम करणे आधथमकष्षया सींयुजक्तक िा्त
नाही.

___________

वि.स. ७८ (15)

पुणे जजल्हयातील राांजणगाव गणपती (ता. शशुनर) येथील औदयोधगि वसाहतीयाया टप्पा ३
मधन
ां ादनाचे शेरे िाढययाबाबत
ू वगळलेल्या जशमनीयाया भस
ू प

(१९)

१९२३९ (३१-०७-२०१५).

श्री.बाबुराव पाचणे (शशुनर) :

सन्माननीय लद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल्हयातील राींजणगाि गणपती (ता. शशरुर) येथील यदयोधगक िसाहतीच्या ्प्पा ३
मिून िगळलेल्या ८१४ हे क््र जमीनीच्या ७/१२ िरील भूसींपादनाचे शेरे काढण्यात येतील असे
उदयोगमींरी महोदयाींनी ददनाींक ३० माचम २०१५ रोजी जाहीर केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राींजणगाि यदयोधगक िसाहतीच्या नतसऱया ्प्प्यासाठं राींजणगाि, कारे गाि,
बाभूळसर ि करडे या चार गािामिील १५२५ हे क््र जमीन अधिसूधचत करण्यात आली होती,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सप््ें बर २०१४ मध्ये ननणमय होहन १५२५ हे क््र जमीनीपैंकी ८१४ हे क््र जमीन
िगळयाचा ननणमय घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने काय कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. सुभाष दे साई (१६-१०-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .

(२), (३) ि (४) राींजणगाि, यदयोधगक ्प्पा क्र.३ साठं मौजे राींजणगाि गणपती, कारे गाि,
बाभूळसर खुदम ि करडे या गािातील एकूण १५२५.१४ क्षेरास प्रकरण ६ च्या तरतुदी लागू
करण्यासींबींिीची अधिसूचना ददनाींक ९/३/२००७ च्या शासन राजपरात प्रशसध्द करण्यात आली

आहे . तदनींतर सदर क्षेरातील ४०४.७४ हे .आर. क्षेरातील जशमनी या बागायती असल्यामळ
ु े त्या

सन २०१४ साली िगळण्यात आल्या होत्या ि उिमररत ११२०.४० हे.आर. क्षेरासींदभामत नुकसान
भरपाईचे दर ननजश्चत करण्यासाठं जजल्हाधिकारी याींच्यासमिेत सींबींधित खातेदाराींची बैठक

आयोजजत करण्यात आली असता, बैठकीत ८१४ हे .आर. क्षेराच्या खातेदारानी भूसींपादनास
विरोि केल्यामळ
ु े जे जशमनिारक सदर क्षेरासाठं सींमती दे तील तेिढे च क्षेर सींपादन करािे ि

उिमररत क्षेर िगळण्याचा ननणमय घेण्यात आला. त्यानुसार ८१४ हे .आर. क्षेराची पडताळणी

करुन ८११.७३ हे .आर क्षेर विनाअधिसूधचत करण्याची अधिसूचना ददनाींक ३/८/२०१५ रोजी

शासन राजपरात प्रशसध्द करण्यात आली असून, त्यानुसार पढ
ु ील कायमिाही उपविभागीय
अधिकारी याींच्याकडून करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ७८ (16)

रक्तायाया नातलगाांना जातवैधता प्रमाणपत्रे दल
म ून त्याांयाया अन्य नातलगाांना वैधता प्रमाणपत्र
ु क्ष
नािारययात आल्याबाबत

(२०)

१९८८३ (०६-०८-२०१५).

श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अजय चौधरी

(शशवडी), श्री.नसीम डान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अ्लम शेड (मालाड
पजश्चम), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रक्ताच्या नातलगाींना उच्च न्यायालयाच्या आदे शानुसार शमळालेली जातिैिता प्रमाणपरे
दल
म ून त्याींच्या अन्य नातलगाींना िैिता प्रमाणपर नाकारणा-या कोकण विभागीय (ठाणे) जात
ु क्ष

प्रमाणपर सशमतीिर शासनाने कारिाई करािी, असे आदे श मा.उच्च न्यायालयाने माहे मे,
२०१५ मध्ये िा त्यादरयायान ददले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२८-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई याींनी रर्
याधचका क्र.९३५६/२०१४ मध्ये दद.२३ एवप्रल, २०१५ रोजी ददलेल्या आदे शामध्ये अनस
ु ूधचत
जमाती प्रमाणपर तपासणी सशमत्या ि सशमतीशी सींबींधित असणारे अधिकारी हे मा.उच्च

न्यायालय तसेच मा.सिोच्च न्यायालयाने िैिता प्रमाणपर पाररत करण्यासींदभामत ददलेले
ननणमय विचारात न घेता अथिा दल
ु षितम क्षत करुन ननणमय दे त असल्याबाबत ननरीक्षण नोंदविले

आहे . विशेर्त: नातेिाईकाींची प्रकरणे, अशा सशमत्या ि अधिका-याींसींदभामत शासनाकडून
पररपरके ि आदे श ननगमशमत करण्याची आिश्यकता असल्याचेही ननरीक्षण नोंदविले आहे . सदर
बाब वििी ि न्याय विभागाकडून तपासून घेण्यात येत आहे .
___________
अचलपूर व चाांदरू बाजार येथे सामाजजि न्याय ववभागाचे मुलीांचे वसनतगह
र ाितरता जागा
लपलब्ध िुनन दे ययाबाबत

(२१)

२०४३८ (३०-०७-२०१५).

गायिवाड (िल्याण पूव)म :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफम बयाचू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अचलपूर ि चाींदरू बाजार येथे सामाजजक न्याय विभागाचे मल
ु ीींचे िसनतगह
ृ ाकररता जागा
उपलब्ि न करुन ददल्यास १ जन
ू , २०१५ रोजी सामाजजक न्याय विभाग कायामलयात उपोर्ण

आींदोलन करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी, अचलपूर याींनी ददनाींक २८ मे, २०१५ रोजी
शासनास ननिेदनादिारे कळविले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त

वि.स. ७८ (17)

श्री.

राजिुमार

बडोले

(०८-१२-२०१५)

:(१)

होय,

अशा

स्िरुपाचे

ननिेदन

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींनी दद.१९/५/२०१५ रोजी ददले आहे .
(२) त्या अनुर्ींगाने अचलपूर येथील िसतीगह
शश् नीं.१२/१३ भुमापन क्र.२
ु
ृ ाींकररता नझल
मिील १.५५ हे .आर पैकी ०.९५ जागेचा आगाह ताबा शमळण्याबाबत मा.जजल्हाधिकारी,

अमरािती याींना विनींती करण्यात आलेली आहे आणण चाींदरु बाजार येथील िसतीगह
ृ ाकररता

नगरपररर्दे च्या मालकीची जागा शमळणेबाबतचा प्रस्ताि उप विभागीय अधिकारी, चाींदरु बाजार
याींना सादर करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
आहदवासी भवनाचे बाांधिामास ननधी लपलब्ध िुनन दे ययाबाबत
(२२)

२०४६७ (३१-०७-२०१५).

गायिवाड (िल्याण पूव)म :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफम बयाचू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) तालूकास्तरािरील आददिासी भिनाचे बाींिकामास १ को्ी ५० लाख रुपायाींच्या िाढीि
ननिीस मींजुरी दे हन ननिी उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत स्थानीक लोकप्रनतननिी, अचलपूर याींनी
दद. ९/१/१५ रोजी शासनास पर शलहून मागणी केली होती हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-११-२०१५) :(१) ि (२), राज्यातील

आददिासी भागामध्ये आददिासी

साींस्कृनतक सींकूल बाींिण्याच्या योजनेस ददनाींक १५ मे, २००४ च्या शासन ननणमयान्िये मान्यता
दे ण्यात

आली

आहे ,

त्याअन्िये

साींस्कृनतक

सींकूल

बाींिण्यासाठं

रामामपींचायत,

नगरपाशलका/महानगरपाशलका याींनी याकरीता विनामूल्य जागा उपलब्ि करुन दे णे आिश्यक

आहे , शासन ननणमय ददनाींक १३ माचम, २०१२ अन्िये आददिासी साींस्कृनतक सींकूल बाींिकामाची
कमाल आधथमक मयामदा रु. १.०० को्ी इतकी करण्यात आली

आहे , मा. वििानसभा सदस्य

याींच्या ददनाींक ९ जानेिारी २०१५ च्या पराच्या अनर्
ु ींगाने आददिासी साींस्कृनतक

सींकूलाींच्या

बाींिकामाची मयामदा रु. १.५० को्ी करण्यासींदभामत आददिासी विकास, नाशशक तसेच अप्पर
आयुक्त, आददिासी विकास, ठाणे, नाशशक, अमरािती ि नागपूर याींचेकडून अशभप्राय
मागविण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (18)
आहदवासी पाडयाांयाया न्याय हक्िाांसाठ श्रमजीवी सांघटनेने आांदोलन िेल्याबाबत
(२३)

२०४७६ (३१-०७-२०१५).

गायिवाड (िल्याण पूव)म :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफम बयाचू िडू (अचलपूर), श्री.गणपत

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) आददिासी पाडयाींच्या न्याय हक्काींसाठं श्रमजीिी सींघ्नेने ददनाींक २६ जानेिारी, २०१५
रोजी अशभनि आींदोलन केले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, आददिासी पाडयाींच्या न्याय हक्कासाठं श्रमजीिी सींघ्नेच्या मागण्या काय
आहे त,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही,

श्रमजीिी सींघ्नेने त्याींच्या ददनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१५ च्या परान्िये त्याींच्या

सींघ्नेमार्मत ठाणे पालघर जजल्ह्यात ददनाींक २६ जानेिारी, २०१५ रोजी कोणत्याही प्रकारचे
अशभनि आींदोलन केले नसल्याचे कळविले आहे ,
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
िळां ब-पाषाणे-वाांगणी (ता.िजमत, जज.रायगड) या र्त्यायाया िामाबाबत
(२४) २०९६१ (१३-०९-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.जजतेंद्र

आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत तटिरे
(श्रीवधमन) :

सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळीं ब-पार्ाणे-िाींगणी (ता.कजमत, जज.रायगड) या रस्त्याच्या कामासाठं सन २०१४-२०१५ या
िर्ामसाठं अींदाजपरक तयार करणे ि ननविदा मागविणे आिश्यक असताना अदयाप सािमजननक
बाींिकाम विभागाकडून ननविदा माहे मे, २०१५ अखेर उघडण्यात आल्या नाहीत, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच सदर ननविदा उघडून सदर रस्त्याचे काम तातडीने करणेबाबत शासनाने कोणती
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) कळीं ब-साळोख-िाींगणी रस्त्याची कामे जून २०१४ च्या अथमसक
ीं ल्पात समाविषठ झालेली

आहे त. जन
ू ते ऑक््ोबर दरयायान पािसाळा असल्याने रस्त्याचे सिेक्षण करणे शक्य झाले

वि.स. ७८ (19)
नाही. तदनींतर सिेक्षण अींदाजपरक तयार करणे, ताींटरक मान्यता प्राप्त करणे, प्रारुप ननविदा
तयार करणे, मींजूरी प्राप्त करणे, ननविदा जादहरात प्रशसध्द करणे, ननविदा मागविणे, ननविदा
उघडणे इत्यादी कामे पण
ू म करणे आिश्यक होते, त्यासाठं ननविदा उघडण्यास विलींब लागला
होता.

(३) सदयजस्थतीत सदर कामाच्या ननविदा उघडल्या असून ननविदा ननजश्चत झालेल्या आहे त.
ठे केदाराकडून सदर कामे ननविदे त नमूद केलेल्या विदहत कालाििीत पूणम करण्यात येतील.
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
रायगड जजल््यातील डोपोली-पाली र्त्यायाया ुनां दीिरणाबाबत
(२५)

२१०१३ (१३-०८-२०१५).

श्री.सरु े श लाड (िजमत), श्री.भा्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.रमेश

िदम (मोहोळ), श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधत
ू
तटिरे

(श्रीवधमन), श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड) :

सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम

(सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) रायगड जजल्ह्यातील खोपोली-पाली रस्त्याच्या रुीं दीकरणाअभािी िाहतुकीची कोंडी मोठ्या
प्रमाणात होत असून त्याचा रास स्थाननक नागरीकाींना होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िाकण-पाली रस्त्याची दरु
ु स्ती करताना रस्त्याच्या बाजल
ू ा ्ाकण्यात आलेली माती
ि डोंगर उतारािरील दगड रस्त्यािर येत असन
ू िाहतक
ू ीस अडथळा ननमामण होत आहे, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार सदर रस्त्याचे रुीं दीकरण तातडीने करणेबाबत
शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) अदयाप कोणतीच कायमिाही केली नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२)

हे खरे नाही.

(३) ि (४) िाकण-पाली-खोपोली रा.मा. ९३ या मागामिरील कक.मी ०/०० ते ८/८०० या लाींबीतील
रस्त्याच्या रुीं दीकरणाकररता ि नदी ककनारी ि घा्भागातील िळणाींिर सींरक्षण शभींती/कठडे
बाींिणे ि अनुर्ींधगक उपाययोजना याकररता सन २०१५-१६ च्या अथमसींकल्पामध्ये रक्कम रु.

१५० लक्षचे काम मींजूर करण्यात आले आहे . सदर कामाच्या ननविदा बोलािून ननिी
उपलब्ितेनस
ु ार सदर काम हाती घेण्यात येत आहे.

तसेच सन २०१५-१६ च्या अथमसींकल्पामध्ये परळी गािातील रस्त्याची लाींबीचे

(सा.क्र.२५/४०० ते २५/८००) ७.०० मी्र रुीं दी सह कााँक्री्ीकरण करणे या कररता रक्कम रु.
६०.०० लक्ष चे काम मींजूर आहे . सदर कामाच्या ननविदा बोलािून ननिी उपलब्ितेनुसार काम
हाती घेण्यात येत आहे .

(५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (20)

िजमत-मुरबाड र्त्यावरील पेज नदीवरील सावळे गावाजवळील पल
ु ाची दुन
ु ्ती िरययाबाबत
(२६)

२१०१६ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधव (गह
ु ागर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापरू ), श्री.अवधत
ू
तटिरे

(श्रीवधमन),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड) :

सन्माननीय

सावमजननि

बाांधिाम

(सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कजमत-मुरबाड रस्त्यािरील पेज नदीिरील सािळे गािाजिळील पुलाचे सींरक्षक कठडे तु्ून
पुलाला तडे गेल्याने पुल िोकादायक ि कमकुित झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या पुलािरून मोठ्या प्रमाणात कीं्े नर, मालिाहतक
ू रक, एस.्ी बसेस तसेच
खाजगी िाहनाींची ये-जा चालू असल्याने अपघात होण्याची शक्यता आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पुलाची दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) :(१), (२) ि (३)
सदर पुलाचे कठडे िाहनाींच्या िडकेने तु्ून पडलेले होते ि पुढील अपघात होह नये

याहणन
तातडीने कठड्याच्या दरु
सदयजस्थतीत रस्ता
ू
ु स्तीचे काम करण्यात आले असन
ू
िाहतुकीस सुरळीत ठे िण्यात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
िजमत तालक्
ु यातील (जज.रायगड ) येथील पोसरी नदीवरील
पुलाचे िाम अधमवट असल्याबाबत

(२७)

२१०१७ (०४-०८-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िजमत), श्री.जजतेंद्र आहाड (मुांब्रा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भा्िर जाधव (गुहागर), श्री.पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर), श्री.अवधूत
तटिरे

(श्रीवधमन),

श्री.किसन

िथोरे

(मुरबाड) :

सन्माननीय

सावमजननि

बाांधिाम

(सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कजमत तालुक्यातील (जज.रायगड) येथील आददिासी भागात असलेल्या पोसरी नदीिरील
पल
ु ाचे काम गेल्या दोन िर्ाांपासन
ू अिमि् अिस्थेत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लाखो रुपये खचम होहन दे खील हा पूल पूणम झाला नसल्याने रामामस्थ आणण
शेतकरी याींची गैरसोय होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या पुलाचे काम पूणम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (21)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) : (१) ि (२) होय.
(३) मख्
ु य पल
ु ाचे काम ि बोरगािच्या बाजच
ू ा जोडरस्त्याचे काम पण
ू म झालेले आहे . तथावप,
दस
ु ऱया बाजूला शेतीकडे जाण्यासाठंच्या जोडरस्त्याच्या बाींिकामात सींबींधित शेतकऱयाींनी
अडथळा ननमामण केला. सींबींधित शेतकऱयाींसोबत चचाम करुन काम लिकर पूणम करण्यासाठं
प्रयत्न चालू आहे त.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
नागपूर येथील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व
ुनग्णालयायाया दुन
ु ्तीबाबत

(२८)

२११५२ (१४-०८-२०१५).

डॉ.शमशलांद माने (नागपूर लत्तर) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालय, नागपूर येथील ्ी.बी. ि्डाममिील

तळमजल्यािरील २०० स्के. र्ु्ाचे फ्लोअर बाथरुम, शभतीींची ककरकोळ डागडूजी बाथरुमचे
ततदरु
ु स्ती करणेकररता बाींिकाम विभागाने ५५ लक्ष रु. अींदाजपरक ददले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बाींिकाम विभाग अधिकाऱयाींनी ५५ लक्ष रु. अींदाजपरक तयार करताींना
आपल्या िररषठाींची मान्यता घेतली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,या प्रकरणी मा.अधिषठात्याने या कामाच्या सींदभामने खाजगी अशभयींत्याकडून
केिळ ५ लक्ष रु. सींपूणम कायम पूणम होईल असे कळविले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानर्
ु ींगाने सींबींधिताींिर कोणती
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) : (१) होय अींशत: खरे आहे .
नागपूर येथील शासकीय िैदयकीय महाविदयालय ि रुग्णालय, नागपूर येथील

द्.बी.िाडम क्र. ४२ मिील २०० स्क्िे. र्ु् फ्लोअर दरु
ु स्ती ऐिजी सींपण
ू म िाडामचे दरु
ु स्तीकरीता

खालीलप्रमाणे नमूद क्षेरर्ळाच्या दरु
ु स्तीकरीता दोन अींदाजपरके सादर करण्यात आलेली असून
त्याची एकुण रक्कम रु. ५५,५८,८३९/- इतकी आहे .
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१.

शासकीय िैदयककय

रु. ९,९८,८३९/-

महाविदयालय ि रुग्णालय,
नागपूर येथील ्ी.बी. ि्डाम

परीसरातील िाडम क्र.४२ च्या
प्रसािन गह
ु नीकरण
ृ ाचे नत
(अींदाजे १८९२ चौ. र्ू्)
२.

शासकीय िैदयककय

रु. ४५,६०,०००/-

महाविदयालय ि रुग्णालय,
नागपूर येथील ्ी.बी. ि्डम
परीसरातील िाडम क्र.४२ चे
नत
ु नीकरण (अींदाजे ५४९०
चौ.र्ू्)
(२) होय.
(३) नाही.
(४) ि (५) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
माथेरान (ता.नेरळ,जज.रायगड) या पयमटन्थळी
सांरक्षि शभांती बाांधययाबाबत
(२९)

२१३२९ (१३-०८-२०१५).

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

सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) माथेरान (ता.नेरळ,जज.रायगड) या पयम्नस्थळी जाण्यासाठं तीन रस्ते असन
ू यापैकी

सिामधिक िाहतक
असलेल्या नेरळ माथेरान घा् रस्त्यतील प्रिास पयम्क आणण िाहन
ू
चालकाींना सुखकर व्हािा याहणून अनेक दठकाणी सींरक्षक शभींती बाींिण्याचे काम सािमजननक

बाींिकाम विभागाने हाती घेतले आहे यापैकी महत्िाच्या असलेल्या जुयामापट्टी िबिब्याच्या
पदहल्या िळणािरील सींरक्षक शभींतीचे काम ऑक््ोबर २०१४ मध्ये सुरु करण्यासाठं माककांग
करण्यात आले होते मार सहा मदहन्यानींतरही हे काम आहे त्याच जस्थतीत असल्याचे माहे मे,
२०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कारणास्ति पयम्काींची सुरक्षा िोक्यात आली आहे याबाबत हे रखडलेले
काम सुरु करुन पूणम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) जल
ु ै २०१४ च्या अनतिषृ ्ीमळ
ु े नेरळ माथेरान (रा.मा.१०९) रस्त्याच्या कक.मी. १/४०० ते
१/४१५ (जुमापट्टी भाग) लाींबी १५.०० मी्र, हा भाग रस्त्याच्या दरीकडील बाजुस खचलेला

होता. या लाींबीमिील सींरक्षक शभींत बाींिण्याचे काम माचम २०१५ च्या अथमसींकल्पात मींजूरीसाठं
सादर करुन मींजूरी प्राप्त करुन घेण्यात आलेली आहे. सदयजस्थतीत सदरचे काम ननविदा

स्तरािर असून ननविदा प्रकक्रया पूणम करुन काम हाती घेण्यात येत आहे ि ते लिकरच पूणम
करण्यात येईल.

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
लदगीर ( जज.लातरू ) येथे शासिीय एमआयडीसीसाठ िेवळ १२
हे क्टर जशमन राडीव ठे वययात आल्याबाबत

(३०)

२१५८५ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुधािर भालेराव (लदगीर) :

सन्माननीय लद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उदगीर (जज. लातूर) येथील ६२५ हे क््र जशमन शासकीय एमआयडीसीसाठं सींपाददत

करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ती जागा रद्द होिून ६२५ हे क््र ऐिजी एमआयडीसीसाठं केिळ १२ हे क््र
जशमन राखीि ठे िण्यात आल्याचे ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, एमआयडीसीचे काम सुरु करून यदयोधगक प्रगतीसाठं उिमरीत जागेचा नव्याने
सव्हे करुन शासकीय एमआयडीसी सुरु करण्यासाठं शासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१६-११-२०१५) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .

(३) उदगीर (जजल्हा लातूर) येथे यदयोधगक क्षेर स्थापन करण्यासाठं मौजे चाींदेगाि पा्ी,

शलींबगाि, कासराळ, सोमठाणा, िागदरी, ्ाकळी ि चोंडी तालुका येथील पदहल्या ्प्प्यासाठं

१०० ते २०० हे.आर.इतक्या खाजगी क्षेराची प्रादे शशक अधिकारी, लातरू याींच्या स्तरािर
प्राथशमक पहाणी करण्यात आली आहे . प्रस्तािाची व्यिहायमता तपासन
पुढील कायमिाही
ू
करण्यात येणार आहे.

(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (24)

अशलबाग रे वस (जज.रायगड) मागामवरील सारळ पल
ु ायाया दुन
ु ्तीबाबत
(३१)

२१७७० (३०-०७-२०१५).

श्री.सुभाष लफम पांडडतशेठ पाटील (अशलबाग), श्री.धैयश
म ील

पाटील (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि

लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अशलबाग (जज.रायगड) सािमजननक बाींिकाम विभागाच्या कायमक्षेरातील अशलबाग रे िस
मागामिरील सारळ येथील पूल िाहतूकीस िोकादायक झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाहतूकीस िोकादायक असलेल्या पल
ू ाच्या विशेर् दरु
ु स्तीचे अींदाजपरक
मींजूरीविना प्रलींटबत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पूलाच्या दरु
ु स्तीच्या अींदाजपरकास मींजूरी दे ण्यास विलींब लागण्याची कारणे
कोणती ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) :(१) सदरचा पल
ु िोकादायक नाही.

(२) ि (३) पूलाच्या आिश्यक दरु
ु स्तीचे काम तातडीने हाती घेण्यात येत आहे . तसेच सदर

पूलाच्या दठकाणी निीन पल
ू बाींिण्याचे प्रस्तावित असन
ू त्यासाठं रु. १२० लक्ष इतका खचम
अपेषितक्षत आहे . या निीन पूलाचे काम नाबाडम-२१ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले आहे .
___________
सावमजननि बाांधिाम ववभागाने ननगराणी व दुन
ु ्तीसाठ
िेलेल्या डचामबाबत

(३२)

२१९६३ (३०-०७-२०१५).

(शशरोळ) :

डॉ.सजु जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.लल्हास पाटील

सन्माननीय सावमजननि बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींरालय, आमदार ननिास, मींत्र्याचे बींगले, रुग्णलये, आरोग्य भिन, अधिका-याींची
ननिासस्थाने, बीडीडी चाळी, िाींद्रे येथील कममचारी ननिासस्थाने, सरकारी महाविदयालये ि
िसनतगह
ु स्ती अींतगमत
ृ े , पोलीस ठाणे आणण न्यायालये आदद इमारतीींिर आतापयांत ननगा ि दरु
शासनाने याहणजेच सािमजननक बाींिकाम विभागाने गेल्या दोन िर्ामत ककती रुपये खचम केले
आहे त,
(२) उक्त रकमेतून कोणकोणत्या स्िरुपाची दरु
ु स्ती ि ननगराणी खचामची कामे करण्यात आली
िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (25)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) : (१)

िर्म

बाब

प्राप्त अनुदान

खचम (रु.लक्ष)

२४३९६.००

२४३९६.००

बाींद्रा क्लनी

३४०४.४०

३४०४.४०

बीडीडी चाळी

२७७४.८०

२७७४.८०

२०३३५.५३

२०३३५.५३

बाींद्रा क्लनी

१७००.००

१७००.००

बीडीडी चाळ

८८०.८०

८८०.८०

५३४९१.५३

५३४९१.५३

(रु.लक्ष)

२०१३-१४

पररक्षण ि दरु
ु स्ती

(सिमसािारण दरुस्ती,
विविषितक्षत दरु
ु स्ती ि अ्ळ
बाबी)

२०१४-१५

परररक्षण ि दरु
ु स्ती

(सिमसािारण दरु
ु स्ती,

विविषितक्षत दरु
ु स्ती ि अ्ळ
बाबी)

एकुण

(२) उक्त रक्कमेतन
ू मींब
ु ई (सा.बाीं.) मींडळाींतगमत मींरालय, आमदार ननिास, मींरीमहोदयाींचे
बींगले,

उच्च

महोदयाींची

पदस्थ

अधिकाऱयाींची

ननिासस्थाने,

रुग्णालये,

ननिासस्थाने,
आरोग्य

कममचाऱयाींची

भिन,

विकक्रकर

ननिासस्थाने,

भिन,

विविि

न्यायािीश
शासकीय

कायामलये, बीडीडी चाळी, िाींद्रे येथील कममचारी ननिासस्थाने, सरकारी महाविदयालये ि
िसतीगह
ु स्तीची कामे
ृ े , पोलीस कायामलये, पोलीस ननिासस्थाने इ. इमारतीींची परररक्षण ि दरु
करण्यात आली. तसेच सदर इमारतीची कामे सुरु आहे त.

(३) सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ या आधथमक िर्ामत प्राप्त झालेले अनुदान पुणप
म णे खचम झालेले
आहे . त्यामुळे खचामबाबत विलींबाचा प्रश्न उद्ाित नाही.
___________

वि.स. ७८ (26)
राज्यात अनुसूधचत जाती-जमाती अत्याचार (प्रनतबांध) िायदा १९८९ ची
प्रभावी अांमलबजावणी िरययाबाबत

(३३)

२३०५४

(३०-०७-२०१५).

डॉ.सांतोष

टारफे

(िळमनुरी),

(इगतपूरी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी) :
न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यात

अनुसूधचत

जाती-जमाती

अत्याचार

(प्रनतबींि)

श्रीमती

ननममला

गाववत

सन्माननीय सामाजजि

कायदा

१९८९

ची

प्रभािी

अींमलबजािणी करण्यासाठं शासनाने नेमलेल्या न्या. पळशीकर सशमतीचा अहिाल शासनाला
प्राप्त झालेला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अहिालातील शशर्ारशीींचे थोडक्यात स्िरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, सदर शशर्ारशीींिर शासनाने कोणता ननणमय घेतला िा घेण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (२८-१०-२०१५) :(१) होय, अींशत: खरे आहे .

अनुसूधचत जाती जमाती अत्याचार (प्रनतबींि) कायदा, १९८९ ची राज्यात प्रभािी

अींमलबजािणी करण्यासाठं शासनाने नेमलेल्या न्या.पळशीकर सशमतीचा अींतररम अहिाल दद.२
डडसेंबर, २०१० रोजी शासनास प्राप्त झालेला आहे.
(२) सदर सशमतीच्या शशर्ारशीचे थोडक्यात स्िरुप पुढीलप्रमाणे आहे .
१) पोलीस विभागाने चौकशीसाठं एक चेकशलस्् तयार करािी.

२) साक्षीदाराचे याहणणे ि को्ामपढ
ु े सादर होणारा अहिाल यामध्ये सस
ु ींगतपणा असािा.

३) कायदयामध्ये सुिारणा करण्यासाठं केंद्र शासनाऐिजी राज्य शासनास अधिकार

असािेत.

४) सिम जजल्हाधिकारी ि पोलीस अधिक्षक याींनी मदहन्यातून ककमान एका दशलत िस्तीत

भे् दयािी असे त्याींच्या डायरीमध्ये बींिनकारक असािे.

५) पीसीआर सेल ि पोलीस खाते यामध्ये समन्िये सािण्यासाठं दर तीन मदहन्याींनी

प्रशशक्षण िगम घेण्यात यािे.

(३) सदर सशमतीचा अींनतम अहिाल प्राप्त झाल्यािर सशमतीने केलेल्या शशर्ारशीींच्या
अनुर्ींगाने शासनामार्मत कायमिाही करण्याचे शासनास विचारािीन आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
हहांगणवाडी (ता.नाांदगाांव, जज.नाशशि) येथील आहदवासी
आश्रमशाळे याया इमारतीचे बाांधिाम िरययाबाबत
(३४)

२३१३२ (३१-०७-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आहाड (मांब्र
ु ा िळवा) :
खुलासा करतील काय :-

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) दहींगणिाडी (ता.नाींदगाींि, जज.नाशशक) येथील नाग्या साक्या पा्बींिारे विभागाच्या जन्
ु या ि

वि.स. ७८ (27)
मोडकळीस आलेल्या क्लनीत शासकीय आददिासी आश्रमशाळे चे कामकाज सरू
ु आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
आहे ,

(३) तसेच, अदययाित शासककय आददिासी आश्रमशाळे च्या इमारतीचे, मुलाींचे ि मुलीचे
िसतीगह
ृ ाचे बाींिकाम करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववष्ट्णु सवरा (२०-११-२०१५) :(१) हे खरे आहे .

(२) शासकीय आश्रमशाळा डुबगुले ता.मालेगाि येथे इयत्ता १ ली ते ७ िी पयांतचे िगम मींजूर
आहे त. सदर शाळा सुरुिातीला भाडेतत्िािर घेतलेल्या इमारतीत सुरु करण्यात आली. मार तेथे
पुरेशा क्षेरर्ळाची जागा उपलब्ि होत नसल्याने शासन पर ददनाींक १७/११/२००९ अन्िये सदर
आश्रमशाळा लघु पा्बींिारे विभागाच्या नाग्या-साक्या, ता.नाींदगाि, जज.नाशशक येथील कममचारी
िसाहतीमिील ररकायाया इमारतीत तातडीची गरज याहणन
ू स्थलाींतरीत करण्यात आली आहे .

(३) सदरच्या शाळे ची जागा विभागाच्या नािािर नसल्याने तेथे इमारती, सोयी सुवििाींचे

बाींिकाम करता येत नाही. तसेच सदर शाळे तील प्सींख्या अत्यींत कमी आहे त्यामुळे सदर
शाळे चे मध्यिती शासकीय आश्रमशाळे त समायोजन करण्याचे प्रस्तावित आहे . त्यानुसार
समायोजनासाठं प्रस्ताि तयार करण्याची कायमिाही प्रकल्प अधिकारी, एकाजत्मक आददिासी
विकास प्रकल्प, कळिण याींच्या स्तरािर सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
नाशशि जजल््यातील वनहक्ि िायद्याअांतगमत वन जशमनी मागणीबाबतची
शेिडो प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत
(३५)

२३१३९ (०६-०८-२०१५).

श्री.जजतेंद्र आहाड (मांब्र
ु ा िळवा) :

श्री.पांिज भुजबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) नाशशक जजल्ह्यातील नाींदगाींि तालक्
ु यातील पळाशी, कासारी, परिाडी, माणणकपींज
ु ,
दहरे नरग, चाींदोरा, रणखेडा, लोहशशगिे, जामदरी, तळिाडे, न्यायडोंगरी, वपींप्रीहिेली, कुसुमतेल,
पोही,

कसबाखेडा,

मागणीबाबतची

सोयगाींि,

शेकडो

आदी

गािातील

प्रकरणे जजल्हास्तरीय

िनहक्क

िन

हक्क

कायदयाअींतगमत

सशमती

िन

जशमनी

(अप्पर जजल्हाधिकारी

कायामलय) मालेगाींि या कायामलयाकडे अनेक ददिसाींपासन
ू प्रलींटबत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रलींटबत प्रकरणाींबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केलेली आहे िा
करीत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (28)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०६-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

नाशशक जजल्ह्यातील नाींदगाींि तालुक्यातील िनहक्क कायदयाींतगमत जजल्हास्तरीय

िनहक्क सशमती, मालेगाींि कायामलयाकडे एकही मळ
ु दािा ि अवपल दािा प्रलींटबत नाही.

(२) ि (३) याव्यनतररक्त जजल्हास्तरीय सशमतीने उपविभागीय सशमतीकडे र्ेरचौकशीसाठं
पाठविलेले नाींदगाींि तालुक्यातील प्रलींटबत असलेले २२४ अवपल दािे माहे डडसेंबर, २०१५ अखेर
अींनतम ननकाली काढण्याबाबत सच
ू ना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
___________
राज्यातील ववववध जजल््यात सांजय गाांधी अनुदान योजनेत लालेला गैरयवहार
(३६)

२३३६० (३०-०७-२०१५).

श्री.अबू आजमी (मानडूदम शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

ववशेष सहायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील विविि जजल्ह्यात सींजय गाींिी अनुदान योजनेत झालेल्या गैरव्यिहार ि
प्रलींटबत

प्रकरणाबाबत

सोडिणक
ू

करण्याबाबतची

मागणी

सींबींधित

जजल्हा

सशमत्याींचे

पदाधिकारी, सींबींधित आमदार तथा अध्यक्ष याींनी मा.मुख्यमींरी, मा.मींरी (विशेर् सहायाय),
मा.राज्यमींरी (विशेर् सहायाय), मा.पालकमींरी तथा सींपकममींरी सींबींधित जजल्हा ननयोजन,
सींबींधित जजल्ह्याचे जजल्हाधिकारी याींच्याकडे ददनाींक २० मे, २०१५ िा त्यासुमारास लेखी
ननिेदनादिारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे तसेच
सदरचे काम ककती कालाििीत हाती घेण्यात येईल िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (०८-१२-२०१५) :(१) ि (२) सदर ननिेदनाचा शोि घेतला असता

शासनाकडे प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप, या योजनेतील शासन रकमेचा

गैरव्यिहार ि अपहार झाल्यास जजल्हाधिकारी याींनी त्िरीत तपास करुन दोर्ीींिर गुन्हे दाखल
करािेत असे ननदे श शासनाने यापि
ू ीच शासन ननणमय दद.२६.१०.२०१० नुसार ददले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
अपांग यक्तीांना अनुदान दे ययात आले नसल्याबाबत
(३७)

२४१२० (३०-०७-२०१५).

श्री.योगेश हटळे िर (हडपसर), डॉ.शमशलांद माने (नागपूर

लत्तर), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.बाबुराव पाचणे (शशुनर), डॉ.सांजय रायमुलिर
(मेहिर) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अपींग व्यक्तीींना आयुषयाचा जोडीदार सशक्त शमळिा यासाठं सरकारने सुरू केलेल्या
अनद
ु ान योजनेला दहा िर्ामनींतरही अनद
ु ान दे ण्यात आले नसल्यामळ
ु े पण
ु े जजल्ह्यात १२

वि.स. ७८ (29)
प्रस्ताि िूळखात पडले असल्याची बाब एवप्रल २०१५ च्या पदहल्या आठिड्यात ननदशमनास
आली हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपींग व्यक्तीसोबत वििाह करण्यास प्रोत्साहन दे ण्यासाठं अशा जोडप्याींना
शासनाच्या ितीने रु.५० हजार अथमसहायाय ददले जाते, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, मागील दीड िर्ामपासुन उक्त योजनेकरीता शासनाने ननिी उपलब्ि केला नाही,

हे खरे आहे काय, तसेच जानेिारी, २०१४ पासुन समाजकल्याण विभागाला पाठविलेल्या
आधथमक सहायायासाठं प्रकरणे अदयापही प्रलींटबत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (१६-११-२०१५) :(१) अशींतस खरे आहे .

(२), (३), (४) ि (५) अपींग-अव्यींग व्यक्तीींच्या वििाहास प्रोत्साहन दे ण्यासाठं रु. ५० हजार
इतके आधथमक सहायाय दे ण्याची योजना सामाजजक न्याय ि विशेर् सहायाय विभाग, शासन
ननणमय अपींग-२०१३/प्र.क्र.१०३ अ.क्र.२, ददनाींक १७ जन
ू , २०१४ अन्िये सुरु करण्यात आलेली
आहे .

सदर योजनेकरीता ननिी अथमसींकल्पीय करण्यास स्ितींर लेखाशशर्ामबाबत प्रस्ताि वित्त
विभगास सादर करण्यात आला असता, वित्त विभागाने काही मुदये उपजस्थत केले होते.

सदर मुदयाींची पुतत
म ा करुन सुिाररत प्रस्ताि वित्त ि ननयोजन विभागास र्ेरसादर करण्यात
आलेला

आहे .

स्ितींर

लेखाशशर्म

उपलब्ि

झाल्यानींतर

प्रस्तत
ु

योजनेकरीता

ननिी

वितरणाबाबतची पुढील आिश्यक ती कायमिाही तातडीने करण्यात येईल.
___________
राजपूत भामटा, परदे शी भामटा, परदे शी भामटी जातीचे प्रमाणपत्र व जातवैधता
प्रमाणपत्रायाया अडचणी दरू िरययाबाबत

(३८)

२४३८५ (३०-०७-२०१५).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राजपूत भाम्ा, परदे शी भाम्ा, परदे शी भाम्ी जातीचे प्रमाणपर ि जातिैिता

प्रमाणपराच्या अडचणी दरू करण्यासींदभामत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी दद. ४ जानेिारी, २०१५
रोजीच्या सुमारास मा.मख्
ु यमींरी, महाराषर राज्य याींना एक लेखी ननिेदन ददले हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या ननिेदनानुसार या सींदभामत ननणमय घेण्याबाबत बैठक घेण्यात आली आहे
काय, त्या बैठकीत कोणते ननणमय घेण्यात आले,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

वि.स. ७८ (30)
श्री. राजिुमार बडोले (२३-११-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) याबाबत बैठक होह शकली नाही. तथावप, बैठक घेण्याबाबत पुन्हा प्रस्तावित करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
दे वगड तालक्
ु यातील (जज.शसांधद
ु ग
ु )म शमठमांब
ु री-तारामांब
ु री दरम्यानयाया डाडीवरील पल
ू ायाया
बाांधिामास प्रशासिीय मान्यता दे ययाबाबत

(३९)

२४५३० (१४-०८-२०१५).

श्री.ननतेश राणे (िणिवली) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दे िगड तालुक्यातील (जज.शसींिुदग
ु )म प्रजजमा ४ िरील शमठमुींबरी-तारामुींबरी दरयायानच्या
खाडीिरील पूलाचा बाींिकामास केंद्रीय मागम ननिी अींतगमत रुपये १८ को्ी ५० लक्ष इतक्या
रक्कमेस

ददनाींक

५

जानेिारी,

२०११

रोजी

प्रशासकीय

मान्यता

दे ण्यात

आल्यानींतर

मे.एम.बी.घारपरु े इींजजननअसम अेण्ड कन्स्रक्शन्स, पण
ु े याींना ददनाींक ३ जानेिारी, २०१२ रोजी
कामाचे कायामरींभ आदे श दे ण्यात आले असून कामाची मुदत २४ मदहने आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू पूलाच्या एका वपलसमचे तसेच पूलास जोडणा-या भरािाचे काम रखडले
आहे ि काम सध्या बींद पडलेले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू काम अिमि् जस्थतीत बींद पडण्याची सिमसािारण कारणे काय आहे त,
(४) तसेच या पल
ू ाच्या ि जोड रस्त्याींच्या कामािर ददनाींक ३१ माचम, २०१५ अखेर प्रत्यक्षात
एकूण ककती रक्कम खचम करण्यात आलेली आहे,

(५) सदरहू पूलाचे, पूलाला जोडणाऱया दोन्ही बाजच्
ू या भरािाचे तसेच रस्त्याींचे बींद पडलेले काम
विनाविलींब हाती घेिन
ू सदरहू पल
ू ासह रस्ता लिकरात लिकर दळणिळणासाठं कायामजन्ित
होण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) जशमनीचे भस
ू ींपादन करणेस स्थाननक रदहिाशी याींचा विरोि होत असल्याने पल
ू ाचे काम
सदयजस्थतीत बींद आहे ,
(४) रु. १४४२.३२ लक्ष
(५) भूसींपादन प्रककया ि भरपाईच्या प्रत्यामपणाची प्रकक्रया लिकर होण्याच्या ष्ष्ीने खाजगी

िा्ाघा्ीने भस
ू ींपादनाची कायमिाही प्रगतीत आहे. भस
ू ींपादनाची कायमिाही पण
ू म झाल्यािर पल
ू ाचे
ि जोड रस्त्याचे काम हाती घेहन पूणम करण्याचे प्रयत्न राहील.
(६) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ७८ (31)

मोहोळ तालुक्यातील लजनी डावा िालयास अ्तरीिरणाअभावी ननमामण लालेला धोिा
(४०)

२४६३० (१४-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ाष दे शमुड (सोलापूर दक्षक्षण) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मोहोळ तालक्
ु यातील उजनी डािा कालव्याची बाींिकाम पण
ू म होहन ३५ िर्म झाले असन
ू
कालिा जीणम होहन त्याला दठकदठकाणी तडे गेले आहे त तर काही दठकाणी तड्याींचे मोठ्या

भेगात रुपाींतर झाले अलाहे , तसेच दठकदठकाणी का्े री िक्ष
ृ िाढले आहे त़ असे ननदशमनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच या कालव्यास अस्तरीकरण करणे गरजेचे असतानाही ननिी अभािी ते होह शकले
नाही, अस्तरीकरणाअभािी भविषयात हा कालिा र्ु्ून िोका ननमामण होण्याची शक्यता आहे ,
असे ननदशमनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर कालव्याचे अस्तरीकरण करण्यासाठं ि भविषयात कालिा र्ु्ीची दघ
म ना
ु ्
घडू नये यासाठं कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. धगरीष महाजन (२६-१०-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे ,
(२) नाही,
(३) आिश्यकतेनुसार कालव्याच्या विशेर् दरु
ु स्तीचे प्रस्ताि तयार करण्याची कायमिाही क्षेरीय
स्तरािर सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद भित नाही.
___________
बाांदा - सावांतवाडी (जज.शसांधुदग
ु )म येथील तेरेडोल नदीपात्रावर पूल बाांधययाबाबत
(४१)

२४६४२ (१३-०८-२०१५).

श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बाींदा - सािींतिाडी (जज.शसींिद
ु ग
ु )म शहरालगत असलेल्या आणण शेले गािातील ओरसबाग या

िाडीचे तेरेखोल नदीपाराने विभाजन झाल्याने ओरसबाग िाडीतील रामामस्थाींना जीिघेण्या होडीने
नदीपारातून प्रिास करािा लागतो, यासाठं पूल बाींिण्यासाठं तत्कालीन युती शासनातील
(१९९५) सािमजननक बाींिकाम मींरी याींनी केलेल्या भूशमपूजनास २० िर्े उल्ून गेली तरी
अदयाप कामास सुरुिात झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ि सदर पल
ु ाचे काम शासनाने हाती घेहन पण
ू म
करािे यासाठं गेली २० िर्े लोकप्रनतननिीींनी ि रामामस्थाींनी िारीं िार ननिेदने दे हन मागण्याही
केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, तेरेखोल नदीपारािर पूल बाींिण्याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (32)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) :(१) ि (२) होय.
(३) ि (४) ओरसबाग ही िाडी रा.मा.क्र. ६६ या पयामयी मागामने जोडलेली आहे . तथावप अींतर
कमी असल्याने िाडीतील रामामस्थ शेले गािी जाण्यासाठं होडीतन
ू प्रिास करतात. विर्याींकीत
पूल रामामीण मागामिरील असून या पूलासाठं अींदाजे रु. १३ को्ी एिढा खचम अपेषितक्षत आहे .
सदर कामास प्रशासकीय मान्यता ि ननिी उपलब्ि करणे ही बाब जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या

अखत्याररत आहे . परीं तु जजल्हा ननयोजन सशमतीकडे उपलब्ि ननयत व्ययातून सदरचे मोठया
अींदाजजत खचामचे काम हाती घेणे शक्य झालेले नाही. जजल्हा ननयोजन सशमतीकडील उपलब्ि

ननयतव्ययातन
ू प्रािान्यक्रम ि ननिीच्या उपलब्ितेनुसार सदर काम हाती घेण्याचे प्रयत्न
राहतील.

___________
मौजे डालुांब्रे (ता.डेड, जज.पुणे) गावातील गायरानाची जमीन
एम.आय.डी.सी.ने सांपाहदत िेल्याबाबत

(४२)

२५११३ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुरेश गोरे (डेड आळां दी) :

सन्माननीय लद्योग मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे खालुींब्रे (ता.खेड, जज.पण
ु े) गािातील गायरानाची ग् ९० क्षेर १२.७९ हे क््र आर ग्

९१ क्षेर २२.३१ हे क््र आर ि ग् क्र. ९२ क्षेर १०.४५ हे क््र आर एकुण ४५.६४ हे क््र आर ही
जमीन चाकण येथील एमआयडीसीने सींपाददत केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर गािाची लोकसींख्या िाढत असल्याने रामामपींचातीला विकास कामाींसाठं
जशमन शशल्लक नसल्याने सींपाददत केलेल्या गायरानातील १५ एकर जमीन रामामपींचायतीला
परत दयािी अशी मागणी रामामपचाींयत खालुींब्रेच्या रामामसेिक ि सरपींचानी ददनाींक २३ र्ेब्रुिारी,
२०१५ रोजी िा त्यासुमरास मा.उदयोग मींरी याींना ननिेदन दे हन मागणी केली आहे हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने काय कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (०९-११-२०१५) :(१) चाकण यदयोधगक क्षेर ्प्पा क्र. २ कररता मौजे खालींब्र
ु े
येथील गायरान जशमनीतील ग् नीं. ९०,९१ ि ९२ चे एकूण ४५.६४ हे .आर क्षेराचा ताबा
महाराषर यदयोधगक विकास महामींडळास ददनाींक १९ जुल,ै २००७ रोजी प्राप्त झाला आहे ,
(२) होय, हे खरे आहे ,

(३) रामामपींचायत खालुींब्रे याींनी गािठाण विस्तारासाठं ि विकास कामाींसाठं १० हे क््र क्षेराची

मागणी केली आहे , त्या अनर्
ीं ाने महाराषर यदयोधगक विकास महामींडळाकडून गायरान
ु ग
क्षेरापैकी ६ हे क््र याहणजे १५ एकर क्षेर सींबींधित रामामपींचायतीला परत करण्यासींबींिीचा प्रस्ताि
प्राप्त झाला असून त्यािर पुढील कायमिाही करण्यात येत आहे ,
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________

वि.स. ७८ (33)
औरां गाबाद येथील ववद्यार्थयाांना शशष्ट्यवत्र तीचा ननधी लपलब्ध िुनन दे ययाबाबत
(४३)

२५१६५ (३०-०७-२०१५).

श्री.अब्दल
ु सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अतल
ु सावे (औरां गाबाद पूव)म , श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यरीं गाबाद येथील समाज कल्याण आयक्
ु त कायामलयाच्या कायमक्षेरातील यरीं गाबाद,

जालना, परभणी ि बीड या चार जजल्ह्यातील १४९९ महाविदयालयात िर्े २०१३-१४ या
शैक्षणणक िर्ामत ११ िी ते पदिी, पदिीत्तरसह व्यािसानयक शशक्षण घेत असलेल्या १,६५,१८४
विदयार्थयाांनी शशषयित्ृ तीसाठं ऑनलाईन अजम केले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

जजलह्यातील

विदयाथी

शैक्षणणक

िर्म

सींपले

तरी

अदयाप

शशषयित्ृ तीपासन
ू िींधचत आहे त तसेच ननिीअभािी त्याींना आधथमक अडचणीींचा सामना करािा
लागत असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (०९-११-२०१५) :(१) अींशत: हे खरे

आहे ,

सन २०१३-१४ या िर्ामत यरीं गाबाद विभागातील यरीं गाबाद, जालना, बीड ि परभणी या चार
जजल्ह्यातील

एकूण

१५३८

महाविदयालयातील

१,६५,१९४

विदयार्थयामनी

ऑनलाईन अजम केले आहे त,

शशषयित्ृ तीसाठं

(२) नाही,
उपरोक्त प्राप्त अजामपैकी १,५५,९५६ अजम मींजूर करण्यात आले असन
ू २९०५ अजम नामींजूर झाले

आहे त, उिमररत अजामपैकी ५०८२ अजम महाविदयालय स्तरािर ि १२५१ अजम जजल्हा पातळीिर
प्रलींटबत आहे त,
(३) महाविदयालय स्तरािरील प्रलींटबत अजम प्राप्त करुन घेहन ते अजम तसेच जजल्हा
पातळीिरील प्रलींटबत अजम प्रािान्याने ननकाली काढण्याची कायमिाही करण्यात येत आहे ,
(४) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
मौजे दे वधाबा-मलिापरू (जज.बल
ु ढाणा) जवळ नळगांगा नदीवरील पल
ु ायाया बाांधिामाबाबत
(४४)

२५४२२ (३१-०७-२०१५).

श्री.चैनसड
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलढाणा जजल्ह्यातील मलकापूर वििानसभा मतदार सींघातील मौजे दे ििाबा-मलकापूर या

प्रमुख जजल्हा मागामिर १२/०० मध्ये मलकापूर जिळ नळगींगा नदीिर पुल नसल्यामळ
ु े दच
ु ाकी

ि चारचाकी िाहन िारकाींना ि इतर पादचारी नागरीकाींना ये-जा करणे रासाचे झाले असल्याचे
माहे जुन, २०१५ मध्ये िा त्या दरयायान ननदशमनास आले असून या रस्त्याच्या दरु
ु स्तीसाठं
१८० लक्ष रुपये ननिीची आिश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. ७८ (34)
(२) असल्यास, सदर रस्ता दरु
ु स्ती करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त पुलाचे बाींिकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.कायमकारी
अशभयींता, सािमजननक बाींिकाम विभाग, खामगाींि याींना िेळोिेळी सधु चत केले आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) : (१) ि (२) होय.
सदर प्रमुख जजल्हा मागम -७ या मागामिर सदयजस्थतीत कक.मी. १२/०० मध्ये कमी उीं ची

(२.३० मी्र उीं च) असलेला लहान पुलािरुन िाहतूक सुरु असते. मार पािसाळयात नळगींगा

नदीस येणाऱया पुरामुळे सदर मागामिरील िाहतूक बींद पडून दच
ु ाकी ि चारचाकी िाहनाींना उीं च

पल
नसल्याने दळणिळणासाठं गैरसाईचे होते. प्रश्नात मागणी केल्याप्रमाणे उीं च पल
ि
ू
ू
जोडरस्ता बाींिाियाचा असल्यास त्याकररता अींदाजे रुपये २२०.०० लक्ष इतक्या ननिीची
आिश्यकता आहे .
(२) प्रश्नािीन पूलाच्या कामाकररता मा. लोकप्रनतननिी याींनी कायमकारी अशभयींता, सािमजननक
बाींिकाम विभाग, खामगाि याींचेशी चचाम केली आहे .

(४) ि (५) प्रश्नािीन पल
ू ाची पाहणी केली असन
ू प्रस्तत
ु पल
ू ाचे काम ननकर्, मींजरू ी ि ननिी
उपलब्ितेच्या अिीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
मौजे जजगाांव-बडनेर भोलजी-ननांबोळा दे वी-टािरडेड (जज.बल
ु डाणा) मध्ये
मोरीचे बाांधिाम न लाल्याबाबत

(४५)

२५४२४ (३१-०७-२०१५).

श्री.चैनसड
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौजे जजगाींि-बडनेर भोलजी-ननींबोळा दे िी-्ाकरखेड (जज.बुलडाणा) मध्ये रा.मा. २७७ ि

ककमी २५/३०० ि २५/९०० मध्ये मोरीचे बाींिकाम नसल्यामुळे पािसाळ्यामध्ये हा रस्ता खड्डा

पडून िाहून जात असल्याची बाब जुन २०१५ मध्ये ननदशमनास आली असन
ू या रस्त्यािर दोन
दठकाणी मोरीच्या बाींिकामासाठं २०० लक्ष रुपये ननिीची आिश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर मोरीचे बाींिकाम करणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मोरीचे बाींिकाम करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी
मा.कायमकारी अशभयींता, सािमजननक बाींिकाम विभाग, खामगाींि याींना िेळोिळी सुधचत केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (35)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-१२-२०१५) :(१) ि (२) प्रश्नािीन मौजे जजगाि-बडनेरा भोलजी-ननींबोळा
दे िा-्ाकरखेड (जज. बुलढाणा) मिील राज्य मागामिरील कक.मी. २५/२०० ऐिजी कक.मी २५/३००
मध्ये एक स्लाँ ब ड्रेन आणण कक.मी. २६/० मध्ये एक पाईप मोरी तसेच अनतररक्त सा.क्र.
२६/९००, २७/५०० मध्ये दोन मोऱयाींच्या बाींिकामाची आिश्यकता आहे .
(३) प्रस्तुत प्रकरणी कायमकारी अशभयींता, सा.बाीं.वि., खामगाींि याींना मौणखकररत्या सूधचत
करण्यात आले आहे .

(४) ि (५) प्रश्नािीन बाींिकामे ननकर्, मींजूरी ि ननिी उपलब्ितेच्या अिीन राहून हाती
घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
राज्यातील आहदवासी बाांधव मुलभत
ू सुववधापासून वांधचत असल्याबाबत
(४६)

२५४५६

(हहांगणघाट)
काय :-

:

(३१-०७-२०१५).

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनवेल),

श्री.समीर

िुणावार

सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) आददिासी विकास प्रकल्पाींतगमत शासनाने लाखो रुपये खचम करुन सुध्दा आददिासी बाींिि
मुलभूत सुवििाींपासून कायम िींधचत असल्याचे माहे
ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय,

जून, २०१५ मध्ये िा त्यादरयायान

(२) असल्यास, आददिासी िाड्याींिर वपण्याच्या पाण्याची कमतरता, विदयुत पुरिठा ि
शासकीय योजनेतन
ू शमळणारी घरे असे अनेक प्रश्न अदयापही प्रलींटबत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यासींदभामत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववष्ट्णु सवरा (०५-११-२०१५) :(१) हे खरे नाही,
(२) (३) ि (४) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
आमला, एांडली, दारापरू येथे ठक्िर बाप्पा योजनेअांतगमत आहदवासी
भवन व नाली बाांधिाम िरययाबाबत

(४७)

२५६०३ (३१-०७-२०१५).

श्री.रमेश बुांदीले (दयामपूर) :

सन्माननीय आहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आमला, एींडली, दारापूर येथे ठक्कर बाप्पा योजनेअींतगमत आददिासी भिन (साींस्कृनतक
भिन) ि नाली बाींिकाम करण्याबाबतची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी मा.प्रकल्प

अधिकारी एकाजत्मक आददिासी विकास प्रकल्प, िारणी याींचेकडे ददनाींक ३ र्ेब्रुिारी, २०१५
रोजी केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभामत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.स. ७८ (36)
श्री. ववष्ट्णु सवरा (२८-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) अमला, एींडली येथे आददिासी भिन (साींस्कृनतक भिन), कााँकक्र् रस्ता तसेच पाण्याची
्ाकी ि बोअरिेल यासाठं रु.३० लक्ष इतक्या ककीं मतीच्या कामाींना मींजरू ी दे ण्यात आलेली आहे .

तथावप, ननिीच्या मयामदेमळ
ु े नाली बाींिकामास मींजूरी दे ण्यता आलेली नाही. तसेच दारापूर येथे
आददिासी भिन (साींस्कृनतक भिन) ि कााँकक्र् रस्ता यासाठं रु.२० लाख इतक्या ककीं मतीच्या
कामाींना मींजूरी दे ण्यात आलेली आहे . मार नाली बाींिकामाचा प्रस्ताि प्रकल्प अधिकारी, िारणी
याींना प्राप्त झालेला नाही.
(३) प्रश्न उद्ाित नाही.
___________
धगरणा लजवा िालवा (ता.दे वळा, जज.नाशशि) या िालयाची लालेली दरु व्था
(४८)

२६००४ (१७-०८-२०१५).

डॉ.राहूल आहे र (चाांदवड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

(१) धगरणा उजिा कालिा (ता.दे िळा, जज.नाशशक) या कालव्याची अनतशय दरु िस्था झालेली
आहे याची शासनास मादहती आहे काय,

(२) या कालव्याचे नत
ु णीकरण करण्याची मागणी स्थाननक शेतक-याींनी िेळोिेळी केलेली असन
ू
त्याकडे शासनाचे दल
म होत आहे, हे खरे आहे काय,
ु क्ष

(३) नसल्यास, या कालव्याचे नुतनीकरण करण्यासाठं शासनाने तातडीच्या काही उपाययोजना
केलेल्या आहे त काय ?

श्री. धगरीष महाजन (२६-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) कालव्याचे विशेर् दरु
ु स्तीचे अींदाजपरक तयार करण्याची कायमिाही क्षेटरये स्तरािर चालू
आहे .

___________
अशलबाग-रे वदां डा (जज.रायगड) मागामवरील नवेदरबेली येथील पुलायाया दुन
ु ्तीबाबत
(४९) २६५०४ (१४-०८-२०१५).

श्री.भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री.सुभाष लफम पांडडतशेठ पाटील

(अशलबाग), श्री.धैयश
म ील पाटील (पेण), श्री.जीवा गाववत (िळवण) :

सन्माननीय सावमजननि

बाांधिाम (सावमजननि लपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) अशलबाग-रे िदीं डा (जज.रायगड) मागामिरील निेदरबेली येथील पुल नादरु
ु स्त झाला असून
पुलाच्या सींरक्षक कठड्यासह बाजच
ू े बाींिकाम कमकुित झाल्यामळ
ु े पुलाला िोका ननमामण

झाल्याचे नक
ु तेच माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या दरयायान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अशलबाग येथे नागाींि, आक्षी या गािाींसह चौल, रे िदीं डा, साळाि, मुरुडकडे
जाण्यासाठं हा प्रमुख मागम असन
ू या मागामिर पयम्काींमळ
ु े मोठ्या प्रमाणात रहदारीदे खील
असते, हे खरे आहे काय,

वि.स. ७८ (37)
(३) असल्यास, पुलाची कठडयासह त्िरीत दरु
ु स्ती न केल्यास या दठकाणी मोठा िोका ननमामण
होण्याची शक्यता असल्याबाबत लोकप्रनतननिीनी ि नागररकाींनी सींबींधिताींना कळविले आहे , हे
खरे आहे काय,
(४) असल्यास, पुलाच्या दरु
ु स्तीबाबत शासनाने कोणती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
पल
ु ाचा कठडा त्
ु लेला आहे. तथावप पल
ु कमकुित झालेला नसन
ु िाहतक
ु ीच्या ष्ष्ीने पल
ू
सक्षम आहे .
(२) होय.
(३) होय.
(४) सदर पल
ु ाचे रे लीींग नादरु
ू स्त झाले होते. सदर कामाची ननविदा ननजश्चती झाली असन
ू
काम प्रगतीपथािर आहे ि हे काम ३० डडसेंबर, २०१५ अखेर पुणम करण्याचे ननयोजन आहे .
(५) प्रश्न उद्ाित नाही.

___________
नाांदेड जजल््यात डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर सामाजजि न्यायभवनाची
िामे शशल्लि असल्याबाबत
(५०) २६७९६ (३०-०७-२०१५).

श्री.हे मांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण), श्री.सभ
ु ाष साबणे (दे गलूर) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल्ह्यात दहींगोली रोड िरील ड्.बाबासाहे ब आींबेडकर सामाजजक न्यायभिनाचे
उदघा्न झाले असुनही त्यातील अनेक कामे शशल्लक असल्याची बाब माहे जून, २०१५ मध्ये
िा त्यादरयायान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या इमारतीची बरीच कामे शशल्लक असताींनासध्
ु दा उदघा्न करण्याची कारणे
काय आहे त तसेच उक्त कामे केव्हापयांत पूणम करण्यात येणार आहेत,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त?

श्री. राजिुमार बडोले (१६-११-२०१५) : (१) होय.

(२) ि (३) ड्.बाबासाहे ब आींबेडकर सामाजजक न्याय भिन, नाींदेड या इमारतीचे बाींिकाम पूणम
झाले असल्याने सदर इमारतीचे उदघा्न करण्यात आले आहे , तथावप, काही ककरकोळ कामे

करण्याचे शशल्लक असून सदर कामे माहे ऑगस््, २०१५ अखेरपयांत पूणम करण्याचे ननयोजन
आहे .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव
_________________________
शासकीय मध्यिती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

महाराष्ट्र ववधानसभा.

