अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मांब
ु ई ववद्यापीठातील अनस
ु धू चत जातीच्या ववद्यार्थयाांसाठी ववद्यापीठाच्या ववद्यानगरी
(१)

पररसरात वसतीगह
ृ े बाांधण्याबाबतचा घेतलेला ननणणय

११५१ (२२-१२-२०१४).

श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :

सन्माननीय उच्च व

तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींबई विद्यापीठाच्या विद्यानगरी पररसरात अनुसूचचत जातीींच्या १०० मुलाींसाठी आणि ९६
मुलीींसाठी दोन िसतीगह
ृ े बाींधण्याचा ननिणय घेतला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजजक न्याय ि अचधकाररता मींत्रालयाकडून १.९२
आणि १.८० को्ीचे अनुदान ममळाले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या िसनतगह
ृ ाींच्या बाींधकामाची सुरुिात झाली आहे काय, असल्यास, ककती
कालािधीत बाींधकाम पूिण होिे अपेक्षित ि याबाबतची सद्यजथिती काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (१९-०३-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) िसतीगह
ृ ाच्या बाींधकामास अद्याप सुरुिात झालेली नाही सामाजजक न्याय ि अचधकारीता
मींत्रालयाकडून

दद.

२८/०४/२०१४

च्या

आदे शान्िये

अनुसूचचत

जातीच्या

मुलाींच्या

दोन

िसतीगह
ृ ाींसाठी बाबू जगजीिनराम छात्रािास योजनेंअींतगणत रु. १.८० को्ी ि दद. २९.०४.२०१४
च्या आदे शान्िये अनस
ु ूचचत जातीच्या मल
ु ीींच्या दोन िसतीगह
ृ ातील रु. १.९२ को्ी इतका ननधी

प्राप्त झालेला आहे , या िसतीगह
ृ ाच्या बाींधकामाचे सविथतर नकाशे प्राप्त होताच बाींधकाम

परिानासाठी महानगरपामलकेत प्रथताि दाखल करण्यात येईल. बाधकाम परिाना प्राप्त होताच
िसतीगह
ु िात करण्यात येईल.
ृ ात बाींधकामास सरु

___________

मुांबई उपनगरातील मागोठणे येथील वन जमीनीवरील
(२)

झोपडपट्टीवासीयाांचे पुनवणसन िरण्याबाबत

२४२५ (२३-१२-२०१४).

श्री. प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) राज्यातील िन जममनीिरील इमारतीींना मान्यता दे ण्यासींदभााणत शासनाने धोरि तयार केले
आहे काय,

वि.स. ९ (2)
(२)

असल्यास,

या

धोरिानुसार

मुींबई

उपनगरातील

मागोठिे

मतदार

सींघातील

िन

जमीनीिरील सन १९९५ पूिीच्या चाळी, िथत्या ि झोपडयाींना मान्यता ददली आहे काय,

(३) असल्यास, त्याचप्रमािे सन २००० पि
ू ीच्या झोपडयाींनाही मान्यता दे ण्यासींदभााणत शासनाने
ननिणय घेतला आहे काय,

(४) तसेच या िन जममनीिरील १९९५ पूिीच्या पात्रा झोपडपटीधीधारकाींना ७५०० /- रुपये भारुन
चाींददिली येिे थिलाींतर केले होते हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यातील काही झोपडपटीधीधारक अमशक्षित ि अज्ञानी असल्याने त्याींचा लाभा
त्याींना ममळाला नाही खरे आहे काय,
(६) असल्यास, या झोपडपटीधीधारकाींचे पुनि
ण सन करण्याकरीता शासन कोिती कायणिाही करीत
आहे िा करण्यात येत आहे ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०५-०३-२०१५) : (१) राज्यातील िन जममनीिरील इमारतीींना मान्यता
दे ण्यासींदभााणत शासनाने िेगयायाने कोितेही धोरि तयार केलेले नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) महाराषर झोपडपटीधी िेत्र (सुधारिा, ननमल
ुण न ि पुनविणकास) अचधननयम १९७१ नुसार ज्या
िथत्या गमलच्छ िथत्या हिून घोवतत करण्यात आल्या आहे त, अशा िथत्याींमधील १.१.१९९५

ककीं िा तत्पूिीच्या अनतरमकमकाींचे पन
ु िणसन झोपडपटीधी पन
ु िणसन प्राचधकरिामा्णत त्याच दठकािी

करण्याचे शासनाचे धोरि होते. त्यात सध
ु ारिा करुन महाराषर शासनाच्या गह
ृ ननमाणि
विभाागाकडून दद. २२.७.२०१४ रोजीच्या शासन ननिणयानस
ु ार १.१.१९९५ ऐिजी १.१.२००० रोजी
अििा त्यापूिी अजथतत्िात असलेल्या शासकीय, ननमशासकीय ि खाजगी जममनीींिरील घोवतत

तसेच गिनाकृत झोपडयाींत सध्या प्रत्यिात रहात असलेल्या झोपडीिामसयाींचा ननिारा सींरक्षित

करण्यात आला आहे . तिावप सींजय गाींधी राषरीय उद्यानातील कोितीही अनतरमकममत िथती
गमलच्छ िथती हिन
ू घोतीत करण्यात आलेली नाही. त्यामळ
ु े सद्य्जथितीत सींजय गाींधी
राषरीय उद्यानाच्या िनजममनीिरील सन २००० पूिीच्या झोपडयाींना दद. २२.७.२०१४ रोजीचा
शासन ननिणय लागू नाही.
(४) होय हे खरे आहे .

(५) ि (६) रर् याचचका रमक. ३०५/९५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दद. १७/७/९९ रोजी पाररत
केलेल्या आदे शानस
ु ार रकम रु. ७०००/- भारण्यासाठी सन १९९९ ते २००८ या कालािधीत ८
िेळा मुदतिाढ दे ण्यात आली होती. सदर मुदतीत ज्या अनतरमकमकाींनी रकम रु. ७०००/- भारले

आहे त ि जे अनतरमकमक पुनिणसनासाठी पात्र आहे त, अशा अनतरमकमकाींचे झोपडपटीधी पुनिणसन
प्राचधकरिामा्णत उद्यानाबाहे र मौजे चाींददिली येिे पुनिणसन करण्यात येत आहे .
___________

वि.स. ९ (3)
मुांबई उपनगरातील बोरीवली येथील नॅशनल पािण येथे राहणा-या आहदवासी बाांधवाांच्या
(३)

मुलाांना खेळण्यािररता मादान उपलध नस्याबाबत

२४२९ (२३-१२-२०१४).

श्री. प्रिाश सव
ु े (मागाठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) मींब
ु ई उपनगरातील बोरीिली येिील नॅशनल पाकण, केतीकी पाडा, जानप
ु ाडा, लहूगड,
दामूनगर येिे िताणनुिते राहिा-या आददिासी बाींधिाींच्या मुलाींना खेळण्याकररता मादान उपलध
नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन या दठकािी मुलाींकररता मादान उपलध करुन दे ण्यासींदभााणत कोिती
कायणिाही करीत आहे िा करिार आहे ,

(३) अद्याप कोितीच कायणिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०३-२०१५) : (१) हे खरे आहे .

(२) बोरीिली नॅशनल पाकणमधील केतकी पाडा, जानप
ु ाडा, लहूगड, दामन
ू गर या अनतरमकममत
िथत्या आहे त. सदर जममनी या िन जममनी असल्याने या दठकािी खेळाचे उपलध करुन
दे ता येिार नाही.
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________

(४)

मुांबई उपनगरातील मागोठाणे येथील अांगणवाडी व बालवाडीांची झालेली दरु वस्था

२४३० (२२-१२-२०१४).

श्री. प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :

सन्माननीय महहला व

बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबई उपनगरातील मागोठािे येिील अींगििाडी ि बालिाडीींची अत्यींत दरु िथिा झाली
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अींगििाडी ि बालिाडीच्या दरु
ु थतीकरीता तसेच आधुननक ि कल्पक

शािणिक सादहत्य उपलध करुन दे ण्यासींदभााणत शासनाने ननिणय घेतला आहे काय, त्याचे
थिरुप काय आहे ,
(३) यासींदभााणत शासनाने ननिणय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१८-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) अींगििाडी केंद्राकरीता आधुननक ि कल्पक शािणिक सादहत्य खालीलप्रमािे उपलध करुन
दे ण्यात आले आहे त.

अ) तोंड ओळख इींग्रजी भाातेची - दद. २.०४.२०१४ रोजी पुरिठा करण्यात आले आहे .

ब) प्रबोधनपर मादहती पुजथतका - दद. २८.१०.२०१४ रोजी पुरिठा करण्यात आले आहे .
क) प्रबोधन सींदेश चा्ण - दद. २८.१०.२०१४ रोजी पुरिठा करण्यात आले आहे.

ड) प्रबोधनपर फ्लॅ श काडण - दद. २८.१०.२०१४ रोजी परु िठा करण्यात आले आहे.

(३) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________

वि.स. ९ (4)
सांगमेश्वर तालुक्यातील (श्ज.रत्नाधगरी) िुटधगरी येडगेवाडी मधील
िुटूांबे राश्जवली येथील रे शनदि
ु ानास जोडणेबाबत

(५)

३१५९ (१५-०१-२०१५).

श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सींगमेश्िर ताल
ु यातील (जज.रत्नाचगरी) कु्चगरी येडगेिाडी ग्रामथिाींना रे शनिरील धान्य
ममळविण्यासाठी तबल २६ कक.मी. पायपी् करािी लागते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कु्ुींबे नजीक असिा-या राजजिली येिील रे शन दक
ु ानाला जोडिेबाबत

सींबींचधत ग्रामथिाींनी िारीं िार पुरिठा अचधकारी, तहमसलदार याींचेकडे मागिी केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानत
ु ींगाने कोिती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री.

धगरीश

बापट

(२५-०२-२०१५)

:

(१)

सींगमेश्िर

तालुयातील

कु्चगरी

ग्रामथिाींसाठी असलेले राथतभााि दक
ु ान १२ कक.मी.अींतरािर आहे.

येडगेिाडी

(२) ि (३) मौ.कु्चगरी येिील येडगेिाडी ग्रामथिाींनी याबाबत, तहसीलदार सींगमेश्िर याींच्या
कायाणलयात

ननिेदने

ददली

असून,

त्या

ननिेदनाींच्या

अनुतग
ीं ाने

सींबींधीत

ग्रामथिाींच्या

येडगेिाडीच्या मशधापत्रत्रका ६ कक.मी. अींतरािरील मौजे राजजिली येिील राथतभााि दक
ु ानाला
जोडण्यात आले आहे .

(४) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
मीरा-भाईंदर (श्ज.ठाणे) येथे स्वतांत्र न्यायालयाची ननशमणती िरणेबाबत
(६)

३१८७ (२३-१२-२०१४).

(१)

ठािे

श्री. नरें द्र मेहता (शमरा भाईंदर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :जजल््यातील

मीरा-भााईंदरमध्ये

थितींत्र

न्यायालय

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

उपलध

नसल्याने

येिील

नागररकाींना न्यायालयीन कामाींसाठी िारीं िार ठािे शहरात जािे लागते, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू शहरासाठी नागररकाींच्या मागिीनस
ु ार दोन िताणपि
ू ी न्यायालय बाींधण्यास
शासनाकडून मींजूरी दे ण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू मींजूरीनींतर अद्यापही न्यायालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम सुरु न
होण्याची कारिे काय आहे त,
(४) असल्यास, सदरहू न्यायालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम केव्हापयंत सुरु होिे अपेक्षित
आहे ?

वि.स. ९ (5)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०१-२०१५) : (१) ि (२) होय.
मीरा -भााईंदर येिे न्यायालयाची इमारत (तळ

३) बाींधण्याच्या कामाकरीता शासन

ननिणय, विचध ि न्याय विभााग रमक. सीसीबी- २०१२ /७८६/प्र.रमक.१५५/का-१३, दद.११/०३/२०१३
अन्िये रु. ७,६३,८६,३७२/- अींदाजजत खचाणस प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे .
(३) सदर कामास दद. १२/०९/२०१३ रोजी मुख्य अमभायींता याींचेकडून ताींत्रत्रक मान्यता प्राप्त
झाली. त्यानींतर ममरा-भााईंदर महानगर पामलकेकडून आिश्यक त्या मींजुरी घे न सगथ्,

२०१४ मध्ये सदर इमारतीच्या बाींधकामास सुरुिात झाली. सद्यजथितीत वपल ्ा ीं डेशनचे काम
प्रगतीपिािर आहे .

(४) सदरहू न्यायालयाच्या इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपिािर आहे.
___________
वसई तालक्
ु यातील वाया बांद येथे नवीन जेट्टी तसेच पाचब
ु ांदर, कि्ला बांदर
येथे जेट्टी, याडण, धक्िे व चेथे बाांधुन दे ण्याबाबत

(७)

३२२० (२२-१२-२०१४).

श्री. क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा) :

सन्माननीय मत्स्य

व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चेअरमन, िसई मजच्छमार सिोदय सहकारी सींथिा, मायाण िसई याींनी ददनाक २६
्ेब्रुिारी, २०१३ रोजीच्या ननिेदनाद्िारे पाचुबींदर ते ककल्ला बींदर येिे राषरीय कृती विकास

योजना ककीं िा अन्य योजनेतन
ु ४ जे््याचे बाींधकाम करुन ममळण्याची मागिी आयुत,
मत्थयव्यिसाय विभााग याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनामा्णत कोिती कायणिाही करण्यात आली िा करण्यात येत आहे,
(३) असल्यास, प्रथतािाची सद्य्जथिती काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०२-२०१५) : (१) होय.
(२), (३) ि (४) पाचूबींदर ते ककल्लाबींदर या लाींबीमध्ये ूकूि ४ जेटीधीचे बाींधकाम प्रथतावित

केलेले होते. त्यापाकी पाचूबींदर येिील जेटीधीचे बाींधकाम नाबाडण ्प्पा नीं. १६ अींतगणत पूिण
करण्यात आलेले आहे . उिणररत ३ जे््ीचे बाींधकाम हे नाबाडण ्प्पा नीं. १९ अींतगणत प्रथतावित
करण्यात आले. परीं तु नाबाडणकडून ननधी प्राप्त न झाल्यामळ
ु े सदर कामे ही नाबाडणच्या पढ
ु ील
्प्प्यात अििा राषरीय कृवत योजनेअींतगणत घेण्याची कायणिाही करण्यात येत आहे.
___________

वि.स. ९ (6)
लातूर श्ज््यात माांजरा नदीवर उभारण्यात आले्या खुलगापूर, साई, धनेगाव व डोंगरगाव
बराजसाठी सांपाहदत िेले्या जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत

(८)

३२८० (२३-१२-२०१४).

श्री. अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लातरू जजल््यात माींजरा नदीिर उभाारण्यात आलेल्या खल
ु गापरू , साई, धनेगाि ि
डोंगरगाि बराजसाठी सींपाददत केलेल्या जममनीचा मोबदला शेतकऱयाींना अद्याप दे ण्यात आला
नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास शेतकऱयाींना मोबदल्याची ककती रकम दे िे बाकी आहे ,
(३) शेतकऱयाींना मोबदल्याची रकम दे ण्याबाबत कोिती कायणिाही करण्यात आली िा येत
आहे ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) अींशत् खरे आहे .
(२)

१

खुलगापूर

मािेजा िा्प पूिण

२

साई

रु. ११३.७२ लि

३

धनेगाि

रु. ३९७७.०० लि

४

डोंगरगाि

रु. ५६७.९७ लि

ूकूि

रु. ४६६९.६९ लि

(३) ननधी उपलधतेनुसार ननधी वितरीत करण्यात येत आहे.
___________
लातरू ववभागीय जात प्रमाणपत्र िायाणलयात अजण प्रलांबबत अस्याबाबत
(९)

३२८४ (२२-१२-२०१४).

श्री. अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

सामाजिक न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूरच्या विभाागीय जात प्रमािपत्र पडताळिी सममती अींतगणत लातूर, उथमानाबाद, नाींदेड,
दहींगोली या ४ जजल्हयातील जात प्रमािपत्र दे ण्याचे कामकाज ठप्प असल्याचे माहे स्ोबर,
२०१४ च्या दरयान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

लातूर

जातप्रमािपत्र

पडताळिी

सममतीला

असल्याने कामकाजात ददरीं गाई होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

प्रभाारी

अध्यिाींची

नेमिूक

(३) असल्यास, प्रश्न भााग (१) बाबत जातपडताळिीचा ननप्ारा लिकर करण्यासाठी कोिती
कायणिाही करण्यात आली िा येत आहे ,
(४) अद्याप कोितीच कायणिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.स. ९ (7)

श्री. रािकुमार बडोले (१७-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत् खरे आहे .

(३) जात प्रमािपत्र पडताळिी सममती अध्यिाींच्या ननयुतीसाठी महसूल ि िन विभाागाकडे
पाठपुरािा करण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
राज्यात हठां बि शसांचनाचे अनुदान िेंद्र शासनाच्या ननदे शानुसार
७५ ते ९० टक्िे पयांत वाढवणे आवश्यि अस्याबाबत

(१०)

३२९१ (२२-१२-२०१४).

श्री. अशमत ववलासराव दे शमख
ु (लातूर शहर) :

सन्माननीय

िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दठीं बक मसींचनाचे अनुदान केंद्र शासनाच्या ननदे शानस
ु ार ७५ ते ९० ्के पयंत
िाढििे आिश्यक असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदशणनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दठीं बक मसींचन ि नव्याने होत असलेली शेततळे याचे अनुदान अनेक िताणपासून
प्रलींत्रबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रश्न भााग १ ि २ बाबत शासनाने कोिती कायणिाही करण्यात आली आहे िा
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) सन २०१३-१४ अखेर, सुक्ष्म मसींचनाचे सन २०११-१२ मधील रु.८२.८९ को्ी ि सन २०१२१३ मधील रु.४१७.५६ को्ी ननधीचे प्रथताि प्रलींत्रबत होते.

ज्या शेततयायाींची कामे पि
ण िे वितरीत करण्यात
ू ण झाली आहे त, त्याींचे अनुदान पूिप

आले आहे. सद्य:जथितीत शेततयायाींचे कोितेही अनुदान प्रलींत्रबत नाही.

(३) प्रश्न भााग १ बाबत केंद्र शासनाकडून कोित्याही प्रकारचे ननदे श प्राप्त झाले नसल्यामुळे,
प्रश्न उद््ाित नाही.

सन २०११-१२ मधील प्रलींत्रबत प्रकरिाींसाठी राषरीय सुक्ष्म मसींचन योजनतून ननधी

उपलध करुन दे ण्यात आला असून सींपूि प्रकरिे ननकाली काढण्यात आली आहे त. सन

२०१२-१३ मधील प्रलींत्रबत प्रथताि ननकाली काढण्यासाठी सन २०१४-१५ मध्ये रु.२१२.४३ को्ी
रकमेची पुरििी मागिीद्िारे तरतूद केली असन
ू त्यापाकी रु.१२७.४६ को्ी ूिढा ननधी वितरीत
करयात आला आहे. रु.१२०.०० को्ी नाबाडणकडून कजण घेण्याची कायणिाही चालु आहे .
त्याचप्रमािे जजल्हा थतरािर सदर योजनेसाठी रु.८५.१३ को्ी ननधी उपलध आहे .
(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ९ (8)

हहांगणघाट (श्ज.वधाण) येथील नगरपाशलिा क्षेत्रातील वना नदीवरील
बांधाऱ्याचे बाांधिाम अद्याप पण
ू ण िरण्यात आले नस्याबाबत
(११)

३२९३ (२३-१२-२०१४).

श्री. समीर िुणावार (हहांगणघाट) :

व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) दहींगिघा् (जज.िधाण) येिील नगरपामलका िेत्रातील िना नदीिरील बींधाऱयाचे बाींधकाम
अद्याप पूिण करण्यात आले नसल्याने वपण्याच्या पाण्याच्या समथया िाढल्या असल्याचे माहे
नोव्हें बर, २०१४ मध्ये िा त्यादरयान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू बींधाऱयाींचे बाींधकाम लिकरात लिकर पूिण करण्याबाबत शासनाने
कोिती तातडीची कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप कोितीच कायणिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१९-०३-२०१५) : (१) दहींगिघा् जजल्हा िधाण येिील नगरपामलका
िेत्रातील ििा नदीिरील बींधाऱयाचे बाींधकाम अद्याप पूिण करण्यात आले नाही हे खरे आहे .
मात्र, नोव्हें बर, २०१४ मध्ये शहरात वपण्याच्या पाण्याची समथया िाढलेली नाही. शहराची पािी

पुरिठा योजना १२.०० ूमूलडी इतकी असून दा नींददन १०.०० ूमूलडी पािीपुरिठा वितरीत
करण्यात येतो. शहराची लोकसींख्या १.०० लि असून दरडोई १०० मल्र पािीपुरिठा होत
आहे .

(२) दहींगिघा् पािीपरु िठा योजनेच्या िाढीि कामाींची सखोल तपासिी करण्यासाठी चौकशी
सममती गठीत करण्यात आली. या चौकशी सममतीच्या अहिालाच्या अनुतींगाने अचधक तपासिी
करु घे न शासनास अहिाल सादर करण्याच्या सच
ू ना मुख्याचधकारी, नगरपररतद दहींगिघा्
याींना दे ण्यात आल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
हातिणांिले (श्ज.िो्हापूर) येथे साांगली-िो्हापूर या रस्त्याांवर आय.आर.सी.
(१२)

मानिाांप्रमाणे सेवा रस्ते (सववणस रोड) व जांक्शन सुधारणेबाबत

३२९४ (२४-१२-२०१४).

(िो्हापूर उत्तर) :

डॉ. सश्ु जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री. राजेश क्षीरसागर

सन्माननीय सावणजननि बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हातकिींकले

(जज.कोल्हापूर)

येिे

साींगली-कोल्हापूर

या

रथत्याींिर

आय.आर.सी.

मानकाींप्रमािे सेिा रथते (सविणस रोड) ि जींशन सुधारिेबाबचा प्रथताि शासनाच्या विचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरच्या प्रथतािािर शासनाने ननिणय घेतला आहे काय, त्याींचे थिरुप काय
आहे , या कामास केव्हापासून सुरुिात करण्यात येिार आहे ,

(३) अद्यान ननिणय घेतला नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ?

वि.स. ९ (9)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१५) : (१) खाजगीकरिाींतगणत मींजूर असलेल्या ि सद्य्जथितीत
काम प्रगतीत असलेल्या मशरोली (कोल्हापरू ) ते साींगली या रथताची सध
ु ारिा करिे या
प्रकल्पाींतगणत सेिा रथते ि जींशन सुधारिा करिे ्या बाबी समाविष् आहे त.
(२) प्रश्न उ्भवित नाही.
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
िो्हापूर श्ज्हापररषदे तील सामान्य प्रशासन ववभागात अथणपूणण व्यवहार हो न
िमणचा-याांना पदोन्नती, बदली, वा बढत्या दे ण्यात येत अस्याबाबत

(१३)

३३०२ (२२-१२-२०१४).

(िो्हापूर उत्तर) :

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

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर जजल्हापररतदे तील सामान्य प्रशासन विभाागात अिणपि
ू ण व्यिहार हो न आपल्या

मजीतील कमणचा-याींना पदोन्नती, बदली, िा बढत्या दे ण्यात येत असल्याचे माहे नोव्हें बर,
२०१४ च्या सम
ु ारास उघडकीस आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींदभााणत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,

(३) चौकशीनुसार सींबींचधत ककती अचधका-याींिर कोित्या कलमान्िये कारिाई करण्यात आली
आहे िा येत आहे,

(४) अद्याप कोितीच कारिाई केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ते (४) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
आगारदाांडा (ता.श्रीवधणन, श्ज.रायगड) येथील हदघी पोटण तफे
वविशसत होणाऱ्या िामाांना मांजूरी नस्याबाबत

(१४)

३३१९ (१५-०१-२०१५).

श्री. भरतशेठ गोगावले (महाड), श्री. मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आगारदाींडा (ता.श्रीिधणन, जज.रायगड) येिील ददघी पो्ण त्े विकमसत होिाऱया कामाींना
मींजूरी नसल्याची बाब माहे स्ोबर, २०१४ च्या सुमारास ननदशणनास आली, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या बेकायदे शीर बाींधकामाची चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले,

(३) चौकशीनुसार कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?

वि.स. ९ (10)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०५-०३-२०१५) : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
राज्यातील धगरणी िामगाराांना स्वस्त दरात घरे शमळण्याबाबत
(१५)

३३२९ (२३-१२-२०१४).

श्री. सभ
ु ाष भोईर (ि्याण ग्रामीण) :

सन्माननीय

गह
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :ृ ननमााण मंत्री पढ

(१) राज्यातील चगरिी कामगाराींचे पुनिणसन करण्यासाठी राज्य शासनाने चगरण्याींच्या जागेिर
घरे बाींधण्यासाठी आलेल्या बाींधकामाच्या खचाणत मोठ्या प्रमािािर िाढ झाली असल्याने
प्रत्यि विरमकी ककमतीत िाढ करण्याबाबतचा प्रथताि शासनाच्या विचाराधीन आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, सदरहू ककमती चगरिी कामगाराींच्या आिायाबाहे रील असल्याने चगरिी
कामगाराींना थिथत दरात घरे उपलध होण्याच्या दृष्ीने शासनाकडून आजतागायत कोिती
उपाययोजना करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची सिणसाधारि कारिे काय आहे त ?
श्री. प्रकाश महे ता (०३-०३-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे नाही.
मींब
ु ईतील चगरिी कामगाराींच्या विविध प्रश्नाींबाबत उपाययोजना सच
ु विण्यासाठी

नगरविकास

विभाागाच्या

शासन

ननिणय

दद.

१२.१२.२००६

अन्िये

मुख्य

सचचि

याींचे

अध्यितेखाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सममतीमध्ये चगरिी कामगाराींच्या
प्रनतननधीींचाही समािेश आहे.

मुींबईतील बींद/आजारी कापड चगरण्याींच्या जममनीपाकी बह
ृ न्मुींबई विकास ननयींत्रि

ननयमािलीच्या विननयम ५८(१) (बी) नुसार सींबींचधत चगरिी कामगाराींचया घराींकरीता उपलध

झालेल्या साधारित् २.८४ हे ्र जमीन आणि उिणरीत चगरण्याींकडून यापुढे उपलध होिा-या

जममनीिर बाींधकाम खचण विचारात घे न शासन थतरािर होिा-या चचेप्रमािे जी ककीं मत
ननजश्चत होइणल, ती ककीं मत चगरिी कामगाराींत्े अदा करण्याची तत्ित् सहमती चगरिी

कामगार सींघ्नाींच्या प्रनतननधीींकडून दद. ७ नोव्हें बर, २०१३ रोजी प्रधान सचचि (गह
ृ ननमाणि)
याींच्याकडे नगरविकास, कामगार विभााग ि िथत्रोद्योग विभाागाच्या अचधका-याींच्या उपजथितीत
झालेल्या चचेत दशणविली आहे .
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________

वि.स. ९ (11)

सोलापूर श्ज््यातील िुडुव
ण ाडी-टें भण
ू ी, बाशी, तुळजापूर या
रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात झालेली दरु ावस्था

(१६)

३३३९ (२३-१२-२०१४).

िळवा) :

श्री. बबनराव शशांदे (माढा), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा

सन्माननीय सावणजननि बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जजल््यातील कुडुि
ण ाडी-्ें भाुिी, बाशी, तुळजापूर या रथत्याची मोठया प्रमािात
दरु ािथिा झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रथत्याची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले ि तदनस
ु ार सदर रथत्याची दरु ािथिा सध
ु ारिेबाबत शासनाने कोिती कायणिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोितीच कायणिाही केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) प्रश्नाधीन ्ें भाि
ण ाडी-बाशी राज्यमागण रमक. १४५ ची ूकूि लाींबी६७.७० कक.मी. आहे . या
ू ी-कुडुि

लाींबीपाकी पािसायायात िनतग्रथत झालेल्या २.४० कक.मी. लाींबीतील रथत्याच्या मजबुतीकरिाचे
काम पूिण करण्यात आले आहे . तसेच २.०० ककमी. लाींबीतील मजबुतीकरिाचे काम प्रगतीत
असून

११.३० कक.मी. लाींबीतील काम ननविदा थतरािर आहे. उिणररत लाींबीतील रथता

सजु थितीत असन
ू िाहतक
ू सरु ळीत सरु
ु आहे .

तसेच प्रश्नाधीन बाशी-तुळजापूर राज्यमागण रमक.२०६ ची ूकूि लाींबी ३६.८०० कक.मी.

आहे . या लाींबीपाकी १०.८०० ककमी लाींबीतील मजबुतीकरिाचे काम मींजूर असून ननविदा
थतरािर आहे . उिणरीत लाींबीतील रथता सुजथितीत असून िाहतूक सरु ळीत सुरु आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________
सोलापूर श्ज््यातील पांढरपूर येथील सेशन िोटाणच्या नवीन
इमारतीचे अद्याप उद्घाटन न झा्याबाबत

(१७)

३३४१ (१५-०१-२०१५).

िळवा) :

श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल््यातील पींढरपरू येिे सेशन को्ाणची निीन इमारत बाींधन
ू पि
ू ण झाली आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) या इमारतीचे उद्घा्न करण्यात आले आहे काय,
(३) अद्याप उद्घा्न केले नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ि या इमारतीचे उद्घा्न
करिेबाबत शासनाने कोिती उपाययोजना केली आहे ?

वि.स. ९ (12)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस

(०३-०३-२०१५)

: (१) नाही. तिावप

पींढरपूर जज.सोलापूर येिील

न्यायालयीन इमारतीचे बाींधकाम अींतीम ्प्प्यात असन
ू माचण, २०१५ अखेर काम पि
ू ण होिार
आहे .

(२) प्रश्न उ्भवित नाही.
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
नाशशि श्ज््यातील चाांदवड, मनमाड, नाांदगाांव राज्यमागण
बी.ओ.टी. तत्वावरील रस्त्याच्या दस्
ु स्तीबाबत
(१८)

३३६४ (२४-१२-२०१४).

िळवा) :

श्री. छगन भज
ु बळ (येवला), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा

सन्माननीय सावणजननि बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

नामशक

जजल््यातील

सािणजननक

बाींधकाम

उपविभााग,

चाींदिड

या

उपविभाागाच्या

अचधपत्याखाली असलेल्या चाींदिड, मनमाड, नाींदगाींि राज्यमागण बी.ओ.्ी. तत्िािर असून या

रथत्याचे मोठमोठे खडडे पडल्याने िाहने चालविताना अडचिीींचा त्रास सहन करािे लागत
असून तेिे अपघाताचे प्रमािही िाढलेले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रथत्याच्या दद
ु णशेबाबत शासनाने चौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय
आढळून आले आहे ि तदनुसार सदर रथत्याच्या दरु
ु थतीबाबत शासनाने कोिती कायणिाही केली
आहे िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१५) : (१) अींशत् खरे आहे .
(२) उद्योजकाने रथत्याची दरु
ु थती न केल्याने पिकर शुल्क िसुली बींद करण्यात आली आहे .
सध्या विभाागामा्णत दरु
ु थतीचे काम सरु
ु आहे .
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
वपांपरी-धचांचवड महापाशलिेच्या वतीने नवनगर वविास प्राधधिरणातील क्षेत्रावर
पयाणवरण ववभागाची पव
ण रवानगी न घेताच बाांधिाम िे्याबाबत
ू प
(१९)

३३८१ (१५-०१-२०१५).

श्री. लक्ष्मण जगताप (धचांचवड) :

सन्माननीय पयाणवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ददनाींक १४ स्ोबर, २०१४ रोजी पयाणिरि विभाागाच्या सचचिाींनी वपींपरी-चचींचिड
महापामलकेच्या ितीने वपींपरी-चचींचिड निनगर विकास प्राचधकरिातील पेठ रमक. १७ ि १९ च्या
िेत्रािर पयाणिरि विभाागाची पूिप
ण रिानगी न घेताच केलेल्या बाींधकामाबाबत सिण सींबींचधताींिर

वि.स. ९ (13)
पयाणिरि रिि कायद्याप्रमािे कारिाई करण्याचे आदे श ददले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

आदे शाप्रमाि

वपींपरी-चचींचिड

महानगरपामलका

आयुताींनी

ि

वपींपरी-चचींचिड निनगरविकास प्राचधकरिाच्या मख्
ु य कायणकारी अचधकाऱयाींनी कोिती कायणिाही
केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(३)

मनपा

आयुत

ि

वपींपरी-चचींचिड

निनगरविकास

प्राचधकरिाच्या

मुख्य

कायणकारी

अचधकाऱयाींनी विदहत मुदतीत कोितीही कारिाई केली नसल्यास, पयाणिरि विभाागाच्या
सचचिाींमा्णत उचचत कारिाई करण्यात येईल असे सदर आदे शात नमूद होते, हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरिी पयाणिरि विभाागाचे सचचि याींच्या मा्णत करण्यात आलेल्या
कारिाईचा तपमशल काय आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२३-०२-२०१५) : (१) दद. १४ स्ोबर, २०११ रोजीच्या आदे शान्िये
तत्कालीन सचचिाींनी पयाणिरि (सींरिि) कायदा, १९८६ अन्िये अींनतम ननदे श आयुत,
वपींपरी-चचींचिड महानगरपामलका याींना सहा प्रकल्पाच्या अनुतींगाने ददले होते.

(२) वपींपरी-चचींचिड निनगर विकास प्राचधकरि ि वपींपरी-चचींचिड महानगरपामलका याींनी या
प्रकरिी केलेल्या पत्रव्यिहारानींतर वपींपरी-चचींचिड महारगरपामलकेने थिाननक प्राचधकरि हिन
ू
सदर प्रकल्पाशी त्या-त्या कालािधीतील सींबींचधत जबाबदार अचधका-याींिर त्याींच्या सेिा

ननयमानुसार अनुज्ञेय ननित्ृ ती िेतनामधून कपात, िेतनिाढ थिचगती तसेच प्रकल्पाचे ताींत्रत्रक
सल्लागार याींचेिर दीं डात्मक कारिाई करण्यात आलेली आहे .
(३) होय.
(४) ि (५) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
शभवांडी (श्ज.ठाणे) तालुक्यातील ननराधार व ववधवा महहला
सांजय गाांधी ननराधार योजनेपासून वांधचत अस्याबाबत

(२०)

३४३५ (२२-१२-२०१४).

श्री. अशमन पटे ल (मांब
ु ादे वी) :

सन्माननीय सामाश्जि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मभािींडी (जज.ठािे) या ताल
ु यातील ननराधार ि विधिा मदहलाींना सींजय गाींधी ननराधार
योजनेपासून िींचचत असल्यामुळे त्याींच्यात असींतोत पसरला असल्याचे माहे स्ोबर, २०१४
मध्ये िा त्यासुमारास उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू तालुयातील ननराधार ि विधिा मदहलाींना सींजय गाींधी ननराधार
योजनेचा लाभा ममळण्याकररता शासनाने कोिती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

वि.स. ९ (14)

श्री. रािकुमार बडोले (०३-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) मभािींडी, जज.ठािे येिील सींजय गाींधी ननराधार अनद
ु ान योजनेतील लाभाार्थयांना माहे
नोव्हें बर, २०१४ पयंतचे अनुदान िा्प करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
पाठण (श्ज.औरां गाबाद) येथील शासिीय आरोग्य प्रशशक्षण िेंद्र
पाठणचे १०० खाटाांच्या स्ग्णालयात स्पाांतर िरणेबाबत
(२१)

३४८५ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांदीपानराव भम
ु रे (पाठण) : सन्माननीय वाद्यिीय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाठि (जज.औरीं गाबाद) येिील शासकीय आरोग्य प्रमशिि केंद्र पाठि १०० खा्ाींच्या
रुगिालयात रुपाींतर करण्यास प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतरही अद्यापपािेतो त्यािर
कोितीही कायणिाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींदभााणत कोितीच कायणिाही झाली नसल्यास, त्याींची कारिे काय आहे त ि
याबाबतची सद्य्जथिती काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
पाठण (श्ज.औरां गाबाद) येथील आांतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या सांत ज्ञानेश्वर उद्यानाची झालेली दद
ु ण शा
(२२)

३४८९ (२३-१२-२०१४).

श्री. सांदीपानराव भम
ु रे (पाठण) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद जजल्हयातील पाठि येिील आींतरराषरीय ख्यातीच्या सींत ज्ञानेश्िर उद्यानाची
दे खभााल ूका खाजगी सींथिेमा्णत चालविण्यात येत होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर सींथिेची मुदत सींपल्याने उत उद्यानाची दे खभााल करण्याचे काम
जायकिाडी पा्बींधारे विभाागाकडे दे ण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उद्यानाची दे खभााल पा्बींधारे विभाागाकडे आल्यापासन
ू उद्यानाची अत्यींत
दद
ु ण शा झाल्याने या कामाची तातडीने विशेत ननधी दे न उद्यानाची दरु
ु थती करण्यात यािी
अशी मागिी पररसरातील नागरीकाींकडून होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या उद्यानासाठी विशेत ननधी दे ण्याबाबत कोिती उपाययोजना केली िा
करण्यात येत आहे ?

वि.स. ९ (15)
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत् खरे आहे .
सदर सींथिेने करारातील अ्ी ि शतीनस
ु ार महसूल विभाागाचा करमिक
ू कर न भारल्या

कारिाने महसूल खात्याने ददनाींक ०२.०३.२०१२ रोजी सदर उद्यान ि उद्यानातील मालमत्तेची
हानी होिू नये हिून महसूल खात्याने सदर उद्यान ददनाींक ०५.०३.२०१२ पासून जलसींपदा
खात्याच्या तायात ददले.

(३) हे खरे नाही, तिावप थिाननक लोकाांनी उद्यान दरु
ु थतीची मागिी केली आहे .

(४) ‘’पाठि नतिणिेत्र विकास प्राचधकरि’’ अींतगणत जजल्हाचधकारी, औरीं गाबाद याींचेकडे ननधी
उपलधतेची प्रथताि मुख्य अमभायींतामा्णत पाठविण्यात येत आहे.
___________

दौंड (श्ज.पण
ु े) तालक्
ु यासाठी महाराष्ट्र जलक्षेत्र सध
ु ार प्रि्पाांतगणत
मांजुर झाले्या िामाांबाबत

(२३)

३५०० (२३-१२-२०१४).

श्री. राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) दौंड तालुयासाठी (जज. पि
ु े) जलसींपदा विभाागाने खडकिासला पा्बींधारे पुिे याींच्या

अींतगणत महाराषर जलिेत्र सुधार प्रकल्पाींतगणत वितरि प्रिालीचे पुनथिाणपनेची विविध कामे
मींजुर केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर मींजरु कामाींसाठी ककती ननधी मींजरु करण्यात आला ि उत प्रकल्पाींतगणत
दौंड तालुयात ककती ि कोिकोिती कामे मींजुर झाली आहे त ि या मींजुर कामाींपक
ा ी ककती
कामे पुिण झाली आहे त तसेच मींजरू कामाींपाकी अद्यापही पूिण न झालेली कामे कोिती आहे त,

(३) सदर प्रकल्पाींतगणत मींजुर झालेल्या कामाींिर आतापयणत ककती ननधी खचण झाला आहे तसेच

या प्रकल्पाींतगणत मींजुर झालेल्या दौंड तालुयातील वितरि प्रिालीचे सुधारिा करिेबाबत
अद्यापही पुिण न झालेली कामे ककती कालािधीत पुिण केली जािार आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) ि (३) महाराषर जलिेत्र सध
ु ार प्रकल्पाींतगणत दौंड तालुयातील ूकूि २० पािी िापर
सींथिाींच्या

वितरि

प्रिालीच्या

पन
ु थिाणपनेची कामे

मींजरू असन
ू

या

कामाींसाठी

ूकूि

रु. ८२७.८७ लि इतका ननधी मींजूर करण्यात आला होता. त्यापाकी रु. ७६६.१५ लि इतका
ननधी खचण झाला आहे ि सिण कामे पूिण करण्यात आली आहे त.
___________

वि.स. ९ (16)
श्जरे गाांव (ता. दोंड, श्ज.पुणे) येथील लघुपाटबांधारे तलावास जनाई शशरसाई
उपसा शसांचन योजनेमधुन पाणी उपलध िस्न दे णेबाबत

(२४)

३५०१ (२३-१२-२०१४).

श्री. राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील

(१) जनाई मशरसाई उपसा मसींचन योजनेच्या दहींगिीगाडा शाखा कालव्यामधन
जजरे गाींि
ु
(ता.दोंड, जज.पुिे) येिील लघुपा्बींधारे तलाि पाण्याने भारुन दे िस
े ाठी कराियाच्या कामासाठी

रु.५० लि खचाणच्या कामास मान्यता ममळिेबाबतचा प्रथताि मुख्य अमभाींयता, जलसींपदा

विभााग, पुिे याींनी जा.रमक. मुअ/का.अ-३/४२२२ दद. ०३ जुल,ा २००६ अन्िये कायणकारी सींचालक,
महाराषर कृषिा खोरे विकास महामींडळ, पुिे याींना सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत प्रथताि तातडीने मान्यता दे िून जजरे गाींि लघुपा्बींधारे तलाि जनाई
मशरसाई उपसा मसींचन योजनेस केव्हापयंत पािी उपलध करुन दे ण्यात येिार आहे ,
(३) नसल्यास, विींलबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) नाही.
सदर प्रथताि दहींगिीगाडा शाखा कालव्याअींतगणत िासुींदे भारि कालव्यातून िाघदरा

तलािासाठी भारि कलिा तयार करिेच्या कामासाठी आहे . या प्रथतािात जजरे गाींि ल.पा. तलाि
पाण्याने भारुन दे िस
े ाठी कराियाच्या कामाचा समािेश नाही.
(२) प्रश्न उ्भवित नाही.
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
पुरांदर उपसा शसांचन योजनेच्या लाभक्षेत्रामध्ये डोंबेवाडी (खोरे ) (ता. दोंड, श्ज. पुणे)
(२५)

येथील पाझर तलावाचा समावेश िरणेबाबत

३५०२ (२३-१२-२०१४).

श्री. राहूल िुल (दौंड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) पुिे जजल््यातील पुरींदर उपसा मसींचना योजनेच्या लाभािेत्रामध्ये

डोंबेिाडी (खोरे )

(ता.दोंड, जज.पि
ु े) येिील पाझर तलािाचा समािेश करिेसाठी या योजनेच्या माळमशरस
वितररकेची ९.५ कक.मी. लाींबी िाढवििे ि त्यासाठी आिश्यक वितरि व्यिथिा ननमाणि करिे

यासाठी रुपये ३११ लि इतया ननधीची आिश्यकता असून या प्रथतािाबाबत िररषठ

थतरािरुन धोरिात्मक ननिणय होिेबाबतचा प्रथताि अचधिक अमभायींता, पुिे पा्बींधारे मींडळ,
पुिे याींनी पत्र रमक.जा.रमक.पुपाप्रमीं /पशा - ५ /पुरींदर/खोर - मागिी / ५३५ /

दद. १८ जानेिारी,

२००७ अन्िये मख्
ु य अमभायींता जलसींपदा विभााग पि
ु े याींना सादर केला आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, या प्रथतािास मान्यता ममळाली आहे काय, तसेच या प्रथतािास अद्यापही
मान्यता ममळाली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहे त,
(३) सदर प्रलींत्रबत प्रथतािाची सद्य्जथिती काय आहे , तसेच ककती कालािधीत या प्रथतािास
मान्यता ममळिे अपेक्षित आहे ?

वि.स. ९ (17)
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) होय.
मख्
ु य

म.कृ.खो.वि. महामींडळाकडून पुरींदर उपसा मसींचन योजना प्रकल्प (भााग-२) योजनेच्या
वितररका

ि

उपवितररकाींपासन
ू बींद

पाईपलाईनद्िारे

पाझर

तलाि

जोडिेबाबतचा

प्रािममक अहिाल शासनास सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये डोंबेिाडी (खोर) तलािाचा
समािेश आहे .
(२) पािी उपलध नसल्याने प्रािममक अन्िेति अहिाल शासनाने अमान्य केलेला आहे .
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
दौंड व बारामती तालुक्यातील (श्ज.पुणे) पाझर तलाव जनाई-शशरसाई
उपसा शसांचन योजनेतून भरणेबाबत

(२६)

३५०३ (२३-१२-२०१४).

श्री. राहूल िुल (दौंड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील

(१) जनाई-मशरसाई उपसा मसींचन योजनेतून दौंड ि बारामती तालुयातील ६५ पाझर तलाि

भारण्यास शासनाचे पत्र रमक.जनाई/१०९३/१०५९/(१/९३) जसींअ मींत्रालय, मुींबई ददनाींक २८ ्ेब्रुिारी,
१९९६ अन्िये तत्ित: मींजरू ी दे ण्यात आली आहे तसेच ही ६५ पाझर तलािे भारण्याच्या
कामाचा समािेश असलेल्या द्प्पिीस महाराषर कृषिा खोरे विकास महामींडळ पुिे याींनी
मान्यता ददली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासनाने मींजूर केलेल्या ूकूि ६५ पाझर तलािाींमध्ये रो्ी ि जजरे गाींि तसेच
ग् रमक.४ मधील कौठडी, भाोळोबाचीिाडी (जजरे गाींि रमक.२) या पाझर तलािाींचा समािेश आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर पाझर तलाि भारिेसाठी आिश्यक असिा-या वितररकाींची कामे करण्यात
आली आहे त काय, तसेच या आिश्यक असिा-या वितरकाींच्या कामाींची सद्य:जथिती काय
आहे ?

श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) अींशत् खरे आहे .
शासनाने मींजूर केलेल्या ूकूि ६५ पाझर तलािाींच्या यादीमध्ये रो्ी ि जजरे गाींि या

तलािाींचा समािेश नाही. तिापी मौजे कौठडी ि भाोळोबािाडी (जजरे गाि रमक.२) या तलािाींचा
शासनाने मींजूर केलेल्या ६५ तलािाींच्या यादीत समािेश आहे .

(३) भाोळोबाची िाडी (जजरे िाडी रमक.२) हा पाझर तलाि भारण्यासाठी आिश्यक वितररकाींची कामे
पूिण आहे . भाोळोबािाडी पाझर तलािाच्या नाल्याच्या खालील बाजूस कोठडी पाझर तलाि
असल्याने थितींत्र वितररकेची गरज नाही.

___________

वि.स. ९ (18)
म्हाडाद्वारे बाांधण्यात आले्या शेचालयाच्या व्यवस्थेची अत्यांत दयनीय अवस्था झा्याबाबत
(२७)

३५१५ (२३-१२-२०१४).

श्री. मांगेश िुडाळिर (िुलाण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय गह
ृ ननमाणण मंत्री

(१) हाडाद्िारे बाींधण्यात आलेल्या शौचालयाच्या व्यिथिेची जबाबदारी थिाननक सींथिाींकडे
योग्यप्रकारे न सोपविल्यामळ
ु े अनेक दठकािी शौचालयाची अत्यींत दयनीय अिथिा झाल्याचे
नुकतेच माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत शौचालये ही आरसीसीचा िापर न करता बाींधली गेली असल्याचे ही
ननदशणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले,

(४) तद् नस
ु ार यास जबाबदार असिा-या व्यतीींिर कोिती कारिाई करण्यात आली आहे िा
येत आहे ,

(५) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश महे ता (११-०३-२०१५) : (१) अींशत् खरे आहे.
(२), (३), (४) ि (५) सदर शौचालये आर.सी.सी. चा िापर न करता बाींधली आहे त, हे खरे
आहे . आर.सी.सी. ऐिजी Load Bearing बाींधकाम करुन त्यािर पत्राशेड ्ाकण्यात येते.
तसेच शौचालयाची बहुधा जागा शासनाची नसते, त्यामळ
ु े जागेचा च्ई ननदे शाींक िेत्राचा प्रश्न
उद््ाित असल्यामळ
ु े आर.सी.सी. सारखे पके बाींधकाम बाींधिे शय होत नाही. तिावप,
थिाननक रदहिाशी सींथिाींकडून ज्या थिच्छतागह
ृ ाींची दा नींददन दे खभााल होत नाही, अशा
थिच्छतागह
ृ ाींची दा नींददन दे खभााल करण्यासाठी कायणिाही विचाराधीन आहे .
___________

(२८)

राज्यातील शाळाांमध्ये ‘’थोराची ओळख’’ पाठयपुस्ति समाववष्ट्ट िरण्याबाबत

३५२४ (२२-१२-२०१४).

श्री. चरण वाघमारे (तम
ु सर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ज्या िोर पुरुताींनी दे श थितींत्र करण्यासाठी बमलदान ददले अशा िोर पुरुताींचे सदा ि थमरि
होत राहािे या करीता ‘’िोराची ओळख’’ पाठ्यपुथतक सुरु केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पाठ्यपुथतकाची प्रभाािी अींमलबजाििी सुरु करण्याकररता कोिती
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-०२-२०१५) : (१) नाही. प्रािममक मशिि अ्यासरमकम २०१२ नस
ु ार
इयत्ता नतसरीसाठी पररसर अ्यास हे पाठ्यपुथतक ननधाणररत केलेले आहे .
(२) ि (३) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________

वि.स. ९ (19)

भांडारा श्ज््यातील मोहाडी तालुक्यात डोंगरगाव येथील टे िडी वरील खननज उत्खननबाबत
(२९)

३५३६ (२२-१२-२०१४).

श्री. चरण वाघमारे (तुमसर) :

सन्माननीय खननिमण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भाींडारा जजल््यातील मोहाडी ताल
ु यातील डोंगरगाि येिील ्े कडी िरील खननज उत्खनन
मोठ्या प्रमािात सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खननज उत्खननासाठी कोित्या ननकताच्या आधारे परिानगी केव्हा ि ककती
िताणसाठी ददली,
(३) असल्यास, उत्खनन करताना लाथ्ीींगच्या िेळी थिाननक थिराज्य सींथिेची परिानगी
घेतात, हे खरे आहे काय,
(४) तसेच या ्े कडीिर प्राचीनकालीन मशि मींदीर ि ्े कडीखाली प्राचीनकालीन कधीही न
आ्िारे दध
ु ाळ पािी असिारी पाण्याची विदहर आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उत्खननामुळे या प्राचीनकालीन िारसाचे अजथतत्ि धोयात आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(६) असल्यास, त्यािर शासनाने कोिती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ?
श्री. प्रिाश मेहता (१९-०१-२०१५) : (१) ि (२) मौजे डोंगरगाींि ता.मोहाडी जजल्हा भाींडारा येिील
सिे नीं ४९७ मधील ४.६८ हे ्र िेत्रािर िा्झण ि िा्ण झाई् खननजासाठी खाि ि खननजे
(विकासन ि विननयमन) अचधननयम १९५७ च्या ननयम १० (३) नुसार ददनाींक ०४.०९.२०००

च्या शासन आदे शान्िये ३० िताणकरीता श्री.मनोहर मसींगनजुडे याींना खािपटीधा मींजूर केलेला
असून खािपटीधयाचा कालािधी ददनाींक २९.०१.२०३१ पयंत आहे.
(३) होय.
(४) होय.
(५) नाही.
(६) ि (७) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
साांगली श्ज््यात पाणी योजनेतील उां च पाण्याच्या टाक्याांचे बाांधिाम िे्याबाबत
(३०)

३५५४ (२३-०२-२०१५).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )ण :

स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा व

(१) साींगली जजल््यात पािी योजनेतील उीं च पाण्याच्या ्ायाींचे बाींधकाम करु शकिाऱया जत
तालुयातील ११ गािाच्या पािी सममत्याींिर साींगली जजल्हा पररतदे चे मुख्य कायणकारी
अचधकारी याींनी ्ौजदारी आणि महसूल िसूली करण्याचे आदे श माहे नोव्हें बर, २०१४ च्या
सुमारास ददले, हे खरे आहे काय,

वि.स. ९ (20)
(२) असल्यास, या आदे शाची अींमलबजाििी कशाप्रकारे करण्यात आली आहे ,
(३) असल्यास, ककती गािाींच्या पािी सममत्याींिर कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०३-२०१५) : (१) हे अशींत् खरे आहे . जत ताल
ु यातील ११

गािाींच्या ग्राम पािी पुरिठा ि थिच्छता सममत्याींना सींबींचधत गाींिातील अपुिण पािी पुरिठा
योजनाींमधील ्ाकीची कामे हाती घेण्यासाठी तीन मदहन्याींची मद
ु त दे नही ती कामे हाती
घेतली नाहीत. त्यामळ
ु े कायणकारी अचधकारी, जजल्हा पररतद साींगली याींचे अध्यितेखाली ददनाींक

१९/०५/२०१४ रोजीच्या जजल्हा आढािा बाठकीमध्ये सींबींचधत ग्रामपािी परु िठा ि थिच्छता
सममत्याींिर आर आर सी करिे ि पोलीस थ्े शनमध्ये गुन्हे नोंद करिेचे ननिणय घेतलेले
आहे त.

(२) ि (३) साींगली जजल््यामध्ये ूकूि ६३ नळ पािी पुरिठा योजनाींची कामे रखडलेली असून
ती पि
ु ण करण्याच्या दृष्ीने कायणिाही करण्यात येत आहे , जत ताल
ु यातील ९ गािाींमधील नळ
पािी पुरिठा योजनाींतील उीं च ्ायाींची कामे हाती घेण्यात न आल्यामुळे सींबींचधत ग्राम पाि

पुरिठा ि थिच्छता सममत्याींिर आर आर सी करिे ि पोलीस थ्े शन मध्ये गुन्हे नोंद
करण्याची कायणिाही सुरु आहे . तसेच, यापूिी कोसारी, जानराििाडी, भाोसे, बनाळी, रे िनाळ,
ढिळे श्िर,

मुींचडी

ि

माडग्याळ

या

८

गािाींमधील

ग्राम

पािी

सममत्याींविरुध्द पोलीस थ्े शन मध्ये गन्
ु हे नोंद करण्यात आले आहे त.

पुरिठा

ि

थिच्छता

___________

वववा महाववद्यालय वसई (श्ज.पालघर) येथे एम.एच.टी-सी.टी.चे
उपिेंद्र सस्
ु िरण्याबाबतची मागणी
(३१)

३६०९ (२२-१२-२०१४).

श्री. ववलास तरे (बोईसर) :
करतील काय :-

श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई), श्री. क्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा),

सन्माननीय वाद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) वििा महाविद्यालय िसई (जज.पालघर) येिे ूम.ूच.्ी-सी.्ी.चे उपकेंद्र सुरु करण्यात यािे

अशी मागिी िसई-विरार शहर महानगरपामलकेच्या महापौराींनी ददनाींक १२ माचण, २०१२ रोजी
तसेच थिाननक लोकप्रनतननधी याींनी िाद्यककय मशििमींत्री याींचेकडे ूका ननिेदनाद्िारे केली
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरहू मागिीबाबत शासनाने कोिता ननिणय घेतला आहे , नसल्यास, त्याची
कारिे काय आहे त,
(३) सदरहू ूम.ूच.्ी.सी.्ी. वििा महाविद्यालय येिे उभाारण्याच्या दृष्ीने शासनाची
भाूममका काय आहे ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०२-२०१५) : (१) होय.
(२) ि (३) ूमूच्ी-सीई्ी या सामाईक प्रिेश परीिेच्या आयोजनाकरीता प्रत्येक जजल्हाचे
जजल्हाचधकारी याींना केद्र प्रमुख हिून ननयुत करण्यात येत असून सदर परीिेचे गोपनीय

वि.स. ९ (21)
सादहत्य प्रत्यक जजल््याच्या जजल्हा कोतागारामध्ये ठे िण्यात येते. त्यामुळे सदर परीिेच्या

आयोजनाकरीता गोपननयता, प्रशासकीय आणि ताींत्रत्रक बाबीमध्ये सुसूत्रता यािी या कारिाींसाठी
परीिा ्त जजल््याच्या मख्
ु यालयाच्या दठकािी घेण्यात येते.

सन २०१५-१६ या शािणिक िताणत घेण्यात येिा-या ूमूच-सीई्ी-२०१५ करीता

निननममणत पालघर जजल्हा मुख्यालयाच्या दठकािी परीिेचे केंद्र ननजश्चत करण्यात येईल.
___________

होट्टल (ता.दे गलरू , श्ज नाांदेड.) या पयणटन स्थळाचा िेंद्र शासनाच्या मेगा टूररझम सिीट
डेव्हलपमेंट या योजनेमध्ये समावेश िरण्यात आ्याबाबत

(३२)

३६२७ (२३-१२-२०१४).

श्री. सभ
ु ाष साबने (दे गलूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) होटीधल (ता.दे गलूर, जज नाींदेड.) या पयण्न थिळाचा विकास करण्याच्या दृष्ीने केंद्र
शासनाच्या मेगा ्ूररझम सककण् डेव्हलपमें् या योजनेमध्ये समािेश करण्यात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेंतगणत ककती रुपयाचा ननधी उपलध झाला आहे ,
(३) उत योजनेंतगणत आतापयंत कोित्या कामािर ककती खचण करण्यात आला आहे िा येिार
आहे ,
(४) आतापयंत खचण झाला नसल्यास त्याची कारिे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०१-२०१५) : (१) होय.
(२) सदर योजनेंतगणत मींजूर ननधी रु. ३४४.९४ लि असुन वितरीत ननधी रु. १७२.४७ लि
आहे .

(३) िाथतुशाथत्रज्ञािर खचण झालेला आहे .

(४) या कामासाठी जजल्हाचधकारी, नाींदेड हे कायाणन्ियीत यींत्रिा आहे . महाराषर पयण्न विकास
महामींडळाने या कामासाठीचा उपलध ननधी जजल्हाचधकारी, नाींदेड याींच्याकडे िगण केलेला आहे .
सािणजननक बाींधकाम विभााग, नाींदेड याींचे मा्णत या कामासाठी रु. २८२.४४ लिची ननविदा
काढण्यात आली आहे . मे. यश कन्थरशन कींपनी, बीड याींची रु. २९३.७४ लि ककीं मतीची
ननविदा त्याींचेमा्णत जथिकृत केलेली आहे . तिावप जममनीच्या िादामळ
ु े ि त्या अनत
ु ींगाने
उ्भविलेल्या न्यायालयीन प्रकरिामुळे काम अद्याप सुरु व्हाियाचे आहे . यामळ
ु े खचण झालेला
नाही.

___________

वि.स. ९ (22)
नाांदेड श्ज््यातील येसगी (ता.बबलोली) येथील महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये आांध्र शासनाने
(तेलांगणा) घस
ू खोरी िस्न सालूरा उपसा जलशसांचन योजना राबववली अस्याबाबत
(३३)

३६२८ (२३-१२-२०१४).

श्री. सुभाष साबने (दे गलूर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदेड जजल््यातील येसगी ता.त्रबलोली येिील महाराषराच्या हद्दीमध्ये घस
ू खोरी करुन आींध्र

शासनाने (तेलींगिा) माींजरा नदीच्या पात्रामध्ये मोठे -मोठे जॅकेिल (भाूममगत विहरी) खोदन
ू त्या
द्िारे सालूरा (जज.ननझामाबाद) उपसा जलमसींचन योजना कायणजन्ित केल्यामुळे महाराषर
शासनाने केंद्रीय जल आयोगाकडे आिेप घेतलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) शासनाने घेतलेल्या आिेपािर केंद्रीय जल आयोगाने आतापयंत कोिती कायणिाही केली
िा ननिणय ददला आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे ?
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) तत्कालीन केंद्रीय जलसींसाधन मींत्री याींनी दद. २१/४/२००८ च्या पत्रान्िये सदर बाब
दोन राज्याींच्या हद्दीशी सींबींचधत असल्याने ही बाब जलसींसाधन मींत्रालयाच्या किेत येत नाही,
असे मत ददले आहे.
___________
गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याचे समन्यायी पध्दतीने िरण्याबाबत
महाराष्ट्र जलसांपत्ती ननयमन प्राधधिरणाचा ननणणय
(३४)

३६३० (२३-१२-२०१४).

श्री. सुभाष साबने (दे गलूर) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गोदािरी खोऱयातील पाण्याचे समन्यायी पध्दतीने िा्प करण्याबाबत महाराषर जलसींपत्ती
ननयमन प्राचधकरिाने जायकिाडीच्या िरच्या धरिातील १९ ्ी.ूम.सी. पािी जायकिाडी
धरिामध्ये सोडून ते पािी मराठिाडयासाठी गोदािरीच्या नदीपात्रामध्ये सोडण्याचा ननिणय
जलसींपदा विभाागाकडे ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जलसींपदा विभाागाकडून १९ द्.ूम.सी पािी सोडण्याबाबत कोिती कायणिाही
करण्यात आली िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (३१-०१-२०१५) : (१) महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरिाने
जायकिाडीच्या िरच्या धरिातील १९ ्ी.ूम.सी.पािी जायकिाडी धरिामध्ये सोडण्याचा
ननिणय ददलेला नाही.
महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरि याींचे ददनाींक १९.९.२०१४ च्या ननिणयानुसार

जायकिाडीचे उध्िण भाागातील धरिात िताणत उपलध होिारे पािी ि जायकिाडी धरिात

वि.स. ९ (23)
उपलध झालेले पािी याचा स्ोबर मध्ये आढािा घेिून उपलध पाण्याचे ्केिारीनस
ु ार
पािी पुनविणतरिाच्या तत्यानुसार कायणिाही करण्याचा ननिणय ददलेला आहे.

(२) ददनाींक १९.९.२०१४ च्या महाराषर जलसींपत्ती ननयमन प्राचधकरिाच्या ननिणयानस
ु ार
गोदािरील मराठिाडा पा्बींधारे विकास महामींडळ, औरीं गाबाद याींनी ददनाींक ५.१२.२०१४ च्या
आदे शान्िये मुळा ि प्रिरा धरि समुहातून ७.८९ द्.ूम.सी. पािी सोडण्याचे आदे श ददले.

त्यानुसार मुळा धरिातून ३.६१ द्.ूम.सी. ि प्रिरा धरि समुहातून ३.२० द्.ूम.सी. असे
ूकूि ६.८१ द्.ूम.सी. पािी नदीपात्रात सोडले असून त्यापाकी जायकिाडी धरिात ४.९०
द्.ूम.पी.पािी पोहचले आहे .
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
अचलपुर (श्ज.अमरावती) येथे सांशोधन प्रि्पासाठी पायाभुत सुववधा ननमाणण िरण्याबाबत
(३५)

३६४४ (२२-१२-२०१४).

श्री. बच्चू िडू (अचलपूर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) अचलपुर (जज.अमरािती) येिे सींशोधन प्रकल्पासाठी पायाभाुत सुविधा ननमाणि करण्यासाठी

४६.३० लाख रुपयाींच्या ननधीचा प्रथताि कृवत सींशोधन उपकेंद्र, अचलपरु याींनी शासनाकडे
ददनाींक ३० जुल,ा २०१४ रोजी िा त्यासुमारास सादर केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रथतािास शासनाने तातडीने मान्यता द्यािी, अशी मागिी सदर
लोकप्रनतननधीींनी सचचि, कृती विभााग याींचेकडे ददनाींक १९ सगथ्, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास
केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने यासींदभााणत काय कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) डॉ.पींजाबराब दे शमुख कृती विद्यापीठाने कृवत सींशोधन उपकेंद्र, अचलपुर येिे िेळी
पककािरील सींशोधनासाठी पायाभात
ू सुविधा ननमाणि करण्याचा प्रथताि ददनाींक १६/१२/२०१४

रोजी कृवतत पररतदे स सादर करण्यात आला आहे . सदर प्रथताि मश्ारशीसह शासनास सादर
करण्याबाबत महाराषर कृवत मशिि ि सींशोधन पररतरद,पि
ु े याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या
आहे त.

(४) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________

वि.स. ९ (24)
राज्यातील वनरक्षि-वनपाल या िमणचा-याांनी त्याांच्या मागण्याांसाठी िेलेला सांप
(३६)

३६४९ (२२-१२-२०१४).

श्री. बच्चू िडू (अचलपूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) राज्यातील िनरिक-िनपाल या कमणचा-याींनी त्याींच्या मागण्याींसाठी ददनाींक २५ सगथ्,
२०१४ पासन
ु सींप पक
ु ारला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उत मागिी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री, िनविभााग याींचेकडे ददनाींक ३१
सगथ्, २०१४ रोजी केली, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने या मागण्याींना पुतत
ण े सींदभााणत काय कायणिाही केली आहे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (३०-०१-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सदरहू बाब वित्त विभाागाशी विचार विननमयामध्ये आहे. त्याबाबत शासन थतरािर अींनतम
ननिणय घेण्यात येईल.
___________
राज्यातील अपांगाांच्या मागण्याांसांदभाणत िरण्यात आले्या आांदोलनाबाबत
(३७)

३६५० (२२-१२-२०१४).

श्री. बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय सामाश्जि न्याय

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अपींगाींच्या विविध मागण्यासाठी करण्यात आलेल्या आींदोलन प्रसींगी ज्या
मागण्या मान्य करण्याचे आश्िासन शासनाने ददले त्या आश्िासनाींची पुतत
ण ा करण्यात यािी
अशी मागिी सदर लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ जल
ु ,ा २०१४ रोजी, मा.मींत्री सामाजजक न्याय
याींचेकडे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ददनाींक ९ जानेिारी, २०१३ तसेच २ ि ४ ्ेब्रुिारी, २०१३ रोजी झालेल्या

आींदोलनाच्या िेळी दे ण्यात आलेल्या आश्िासनाींची पत
ण ा होण्यास विलींब होण्याची कारिे काय
ु त
आहे त,

(३) असल्यास, शासनाने उत सींदभााणत कोिती कायणिाही केली आहे िा करिार आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०२-२०१५) : (१) होय.

सदर लोकप्रनतननधीींचे दद.७.७.२०१४ चे तत्कालीन उपमख्
ु यमींत्री, महाराषर राज्य याींचे नािे
असलेले ननिेदन सामाजजक न्याय विभाागास प्राप्त झाले आहे.

(२), (३) ि (४) सींबींचधत लोकप्रनतननधी याींनी दद.९ जानेिारी, २०१३ तसेच दद. २ ि ३ ्ेब्रुिारी,
२०१३

रोजी

केलेल्या

आींदोलनाच्या

िेळी

दे ण्यात

खालीलप्रमािे कायणिाही करण्यात आलेली आहे :-

आलेल्या

आश्िासनाींच्या

अनुतींगाने

वि.स. ९ (25)
१) शासकीय ि अनुदाननत िसनतगह
ण िे भारिे ि अपींगाींना
ृ ाींमध्ये अपींगाींच्या ३% जागा पूिप

सिण सोयी सुविधा पुरवििेबाबत दद.१९/१०/२०१३ च्या शासन पररपत्रकान्िये सूचना दे ण्यात
आलेल्या आहे त.
२)

आींतरजातीय

वििाहाच्या

धतीिर

अपींग-अव्यींग

वििादहत

अपींगाींना

विशेत

सहाय्य

दे ण्याबाबतचा शासन ननिणय दद. १७ जून, २०१४ रोजी ननगणममत करण्यात आलेला आहे .

३) अपींग विद्यार्थयांच्या मशषयित्ृ तीमध्ये िाढ करण्याबाबतचे आदे श दद. ३० सगथ्, २०१४
रोजी ननगणममत करण्यात आलेले आहे त.

४) सींजय गाींधी ननराधार अनद
ु ान योजना सममतीिर अपींगाींना प्राधान्य दे ण्याबाबतचा शासन
ननिणय दद. २१ जानेिारी, २०१४ रोजी ननगणममत करण्यात आला आहे.

५) अपींगाींच्या शाळाींच्या अनुज्ञाप्ती नुतनीकरिाबाबत ददनाींक २४ जानेिारी, २०१४ रोजी
हथताींतर थिलाींतरिाच्या शासन ननिणयान्िये नुतनीकरिाचा कालािधी ननजश्चत करण्यात
आलेला आहे .

६) इतर काही मागण्या विविध मींत्रालयीन विभाागाींशी सींबींचधत असून, सींबींचधत विभाागाींकडून

गह
ृ ननमाणि प्रकल्पात असलेले २% आरिि ३% करिे, जन्म-मत्ृ यू नोंदिहीत अपींगाींची थितींत्र
नोंद करिे, इींददरा आिास योजनेमध्ये अपींगाींना प्राधान्य दे िे इत्यादीींबाबत शासन अचधसच
ू ना,
शासन ननिणय, पररपत्रके ननगणममत करण्यात आलेली आहे त.

७) शासन सेिेतील इतर अपींग कमणचाऱयाींप्रमािे मक
ु -बधीर कमणचाऱयाींनादे खील विशेत िाहन
भात्ता लागू करिेबाबत वित्त विभाागाकडून कायणिाही सुरु आहे .

८) अपींग कल्याि आयुतालयाचे बळक्ीकरि करिे, सींजय गाींधी ननराधार अनुदान
योजनेच्या उत्पन्न मयाणदेत िाढ करिे इत्यादीींबाबत या विभाागातील अन्य कायाणसनाींकडून
थितींत्रपिे कायणिाही सरु
ु आहे .

९) त्याचप्रमािे जन्म-मत्ृ यू नोंदिहीत अपींगाींची थितींत्रपिे नोंद ठे िण्याबाबत ननगणममत केलेल्या

शासन ननिणयाची अींमलबजाििी सींबींचधत सींथिाींकडून होत नसल्याबाबत नगर विकास विभााग
ि ग्रामविकास विभााग या विभाागाींना या विभाागाच्या ददनाींक १/१२/२०१४ च्या पत्रान्िये
कायणिाही करण्याबाबत कळविण्यात आलेले आहे.
___________
राज्यात सुमारे २७००० सांगणि पररचालि हे िांत्राटी पध्दतीवर
(३८)

ग्रामपांचायतीमध्ये िाम िरीत अस्याबाबत

३६५१ (२२-१२-२०१४).

श्री. बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात सुमारे २७००० सींगिक पररचालक हे कींत्रा्ी पध्दतीिर ग्रामपींचायतीमींध्ये काम
करीत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींगिक पररचालकाींच्या सींघ्नेने केलेल्या मागण्या शासनाने तातडीने
मान्य करव्यात अशी मागिी सदर लोकप्रनतननधीींनी मा.मींत्री ग्रामविकास याींच्याकडे ददनाींक ९
नोव्हें बर, २०१४ रोजी िा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाने या सींदभााणत काय कायणिाही केली आहे ?

वि.स. ९ (26)
श्रीमती

पांिजा

मुांडे

(२३-०२-२०१५)

:

(१)

ई-पींचायत

या

ममशन

मोड

प्रकल्पाींतगणत

महासनलाइणन या (महाराषर शासन ि ्ा्ा कन्सल््ीं न्सी सजव्हणसेस याींची सहभाागीदारी कींपनी)
अींमलबजाििी

यींत्रिेमा्णत

ताींत्रत्रक

मनषु यबळ,

तींत्रज्ञान

सहाय्य

ि

अींमलबजाििीच्या

अनुतींगाने इतर सिण सेिाींसाठी १ हजार लोकसींख्येपेिा अचधक ग्रामपींचायतीसाठी १ ि १ हजार
पेिा कमी लोकसींख्येच्या ग्रामपींचायतीसाठी ३ ग्रामपींचायतीींसाठी १ याप्रमािे जिळजिळ
२३,००० सींगिक पररचालकाींच्या सेिा उपलध करुन ददलेल्या आहेत.
(२) होय.
(३) महासनलाईनकडून परु विण्यात आलेले ताींत्रत्रक मनषु यबळ हे राज्यशासन, जजल्हा पररतद,
पींचायत सममती अििा ग्रामपींचायतीचे कायम अििा कींत्रा्ी कमणचारी नसल्याने या ताींत्रत्रक
मनुषयबळाच्या िाध मागण्याींिर आिश्यक ती कायणिही करिेबाबत महासनलाईनला िेळोिेळी
ननदे श दे ण्यात येत आहे त.

___________
शसांधुदग
ु ण श्ज््यात अवैधररत्या सरु
ु असलेली वक्ष
ृ तोड
(३९)

३६७२ (२२-१२-२०१४).

श्री. वाभव नाईि (िुडाळ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) मसींधुदग
ु ण जजल््यातील राजरोसपणे िि
ृ तोड सुरु आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िि
ु ण जजल्हा उपिनरिक ि कुडाळ िनपररिेत्रपाल
ृ तोडीला बींदी असताींना मसींधुदग
याींच्या आमशर्ाादाने होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यासींदभााणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले,
(४) चौकशीनुसार सींबींचधताींिर कोिती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०२-२०१५) : (१) मसींधुदग
ु ण जजल््यात शासकीय िनिेत्रात गेल्या
तीन िताणत सुमारे ६,२९३ िि
ृ ाींची अिाधररत्या तोड झाल्याचे ननदशणनास आले आहे . तसेच

मालकी िेत्रात गेल्या तीन िताणत सुमारे ६७,६७६ िि
ृ ाींची अिाध तोड झाल्याचे ननदशणनास आले
आहे .

(२), (३) ि (४) मा.उच्च न्यायालयातील याचचका रमक.४०९५/२०११ मध्ये ददनाींक १०.४.२०१२
रोजी ददलेल्या अींतररम आदे शाप्रमािे बींदी असताना िि
ृ तोड झाल्याप्रकरिी विभाागीय िन
अचधकारी (दिता), कोल्हापूर याींचे मा्णत चौकशी करण्यात येत आहे .
___________

वि.स. ९ (27)
िुडाळ तालुक्यातील (श्ज. शसांधुदग
ु )ण रस्ते फलि बसववण्याचे िाम
न िरता त्याांची दे यिे िाढण्यात आ्याबाबत

(४०)

३६७५ (२२-१२-२०१४).

श्री. वाभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय सावणजननि

बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कुडाळ ताल
ु यातील (जज. मसींधद
ु ग
ु )ण रथते ्लक बसविण्याचे काम न करता त्याींची दे यके
काढण्यात आली असून या कामात सुमारे ३० लाखाींचा भ्रष्ाचार झाला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उत प्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
ि तदनुसार शासनाने कोिती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
मालोंड मालडी (ता.मालवण, श्ज्हा शसांधद
ु ग
ु )ण िो.प.बांधारा (पाणवठा)
जलसांधारण खात्यािडे योजना हसतांतरीत िरणेबाबतची िायणवाही

(४१)

३६७७ (२२-१२-२०१४).

श्री. वाभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय जलसांधारण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मालोंड मालडी (ता.मालिि, जज.मसींधुदग
ु )ण को.प.बींधारा (पाििठा) जलसींधारि खात्याकडे
योजना हथताींतरीत करिेबाबतची कायणिाही शासन थतरािर पूिण झाली आहे काय,
(२) असल्यास, त्याचे सिणसाधारि थिरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, उत हथताींतररतची कायणिाहीस विलींब लागण्याची कारिे काय आहे त,
(४) असल्यास, उत कायणिाही कधीपयंत पूिण होण्याचे अपेक्षित आहे ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१३-०३-२०१५) : (१) होय,

मालोंड ि मालडी येिील कोल्हापरू ी पध्दतीच्या बींधा-यासाठी असलेल्या मागिीच्या

अनुतींगाने या कामाचे अींदाजपत्रक जलसींपदा विभाागामा्णत असलेल्या कोकि पा्बींधारे विकास

महामींडळ, ठािे याींनी ददनाींक १६ माचण, २०११ रोजी २४७ हे ्र करीता प्रशासकीय
मान्यतेथति सादर केले. योजनेची मसींचन िमता २५० हे ्रपेिा कमी असल्याने ही योजना
महाराषर जलसींधारि महामींडळ, औरीं गाबाद याींचेकडे हथताींतरीत करण्यात आली.
(२) सद्यजथितीत

योजनेच्या

१४५

हे ्र

मसींचन

िमताकरीता

महाराषर

जलसींधारि

महामींडळाकडून ददनाींक १२ डडसेंबर, २०१३ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेली आहे . ननधी
उपलधतेनुसार पुढील काम हाती घेण्याचे ननयोजन आहे .
(३) ि (४) प्रश्न उद््ाित नाही.

___________

वि.स. ९ (28)
सावांतवाडी तालुक्यातील (श्ज.शसांधद
ु ग
ु )ण आरोंदा येथे स्वतांत्र भाजीमािेट उभारण्याबाबत
(४२)

३६८१ (२२-१२-२०१४).

श्री. वाभव नाईि (िुडाळ) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सािींतिाडी तालुयातील (जज.मसींधुदग
ु )ण आरोंदा येिे थितींत्र भााजीमाके् होण्याबाबत अनेक
िताणपासन
ू थिाननक ग्रामथिाींनी तसेच लोकप्रनतननधी सींबींचधत विभाागाकडे माहे नोव्हें बर, २०१४
मध्ये मागिी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, आरोंदा येिे शननिारी आठिडा बाजार भारविला जातो परीं तु भााजी माके्साठी
थितींत्र जागा उपलध नसल्याने पािसायायात मींददरानजजकच्या रथत्यािर भााजी विरमकेत्ते बसत
आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उत भााजी विरमकेत्याकडून ग्रामपींचायतीमा्णत कर गोळा केला जात असताींनाही
माके्साठी थितींत्र जागा उपलबध करुन दे ण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत शासनाने सखोल चौकशी करुन उत माके्साठी थितींत्र जागा

उपलबध करुन दे ण्याबाबत शासन थतरािर कोिती कायणिाही केली आहे िा करण्यात येत
आहे ,
(५) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (१८-०२-२०१५) : (१) असे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही.
(२) ते (५) मौ. आरोंदा ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये दर शननिारी सकाळी न

ते दप
ु ारी दोन या

िेळेत आठिडा बाजार भारविला जातो. सदर बाजाराचे िेळी थितींत्रपिे भााजीमाके्चा बाजार
भारत नाही. काही िेळा पािसायायात मींददरानजजकच्या रथत्यािर भााजीविरमकेते बसतात ही
िथतुजथिती आहे .

उत भााजी विरमकेत्याींकडून ग्रामपींचायतीमा्णत िसल
ू करण्यात येत असलेला कर हा

अल्प असुन या उत्पन्नातून बाजाराच्या दठकािाची थिच्छता ि सा्स्ाई केली जाते. तसेच,
ग्रामपींचायतीमा्णत

पािीसुविधा

आणि

शौचालयाची

व्यिथिा

करण्यात

येत.े माके्साठी

ग्रामपींचायतीची ककीं िा शासनाची थितींत्र जागा उपलध नाही. खाजगी जममनी प्रयत्न करुनही
भााजी माके्साठी थितींत्र जागा उपलध झालेली नाही.

___________

राज्यात महाराष्ट्र वीज मांडळामध्ये िामगाराांच्या जागा ररक्त अस्याबाबत
(४३)

३७१३ (१५-०१-२०१५).

श्री. अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ण :

सन्माननीय

जाण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर िीज महामींडळामध्ये हजारो कामगाराींच्या जागा ररत असताना कामगार भारती
केली जात नसल्याचे माहे नोव्हें बर, २०१४ मध्ये ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, अनेक िताणपासून िीज मींडळामध्ये रोजींदारी/ठे केदारी पध्दतीने कामगार काम
करतात, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. ९ (29)
(३) असल्यास, रोजींदारी/ठे केदारी पध्दतीने काम करिा-या कामगाराींना िीज मींडळामध्ये कायम
करण्यासाठी शासनाने कोिता ननिणय घेतला आहे िा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०३-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) ि (४) प्रश्न उ्भवित नाही.
___________
िन्नड तालुक्यात (श्ज.औरां गाबाद) रे शनच्या धान्याचा
िाळा बाजार मोठ्या प्रमाणावर होत अस्याबाबत

(४४)

३७३६ (१५-०१-२०१५).

श्री. हषणवधणन जाधव (िन्नड) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कन्नड तालुयात (जज.औरीं गाबाद) रे शनच्या धान्याचा काळा बाजार मोठ्या प्रमािािर होत

असल्याने सींबींचधत दक
ु ानदाराींचे परिाने रद्द करुन ते गरजू मदहला बचत ग्ाींना दे ण्याची
मागिी थिाननक लोकप्रनतननधीींनी जजल्हाचधकारी, औरीं गाबाद याींचेकडे ददनाींक २४ नोव्हें बर,
२०१४ रोजी पत्राद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरिी कोिती कारिाई करण्यात आली आहे िा येत आहे .
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१२-०२-२०१५) : (१) होय,
(२) सदर प्रकरिी तहसीलदार, कन्नड याींच्यामा्णत ननयुत तपासिी पिकाने ददनाींक ३१
जानेिारी, २०१५ रोजी मौ.कोळिाडी, मोहडाण, सारोळा येिील राथतभााि दक
ु ानाींची तपासिी केली

असता, सींबींचधत राथतभााि दक
ु ानामध्ये ककरकोळ थिरुपाचे दोत आढळून आले, त्या राथतभााि
दक
ु ानाींची अनामत रकम जप्त करण्याची कायणिाही चालू आहे. तालुयातील उिणरीत राथतभााि
दक
ु ानाची तपासिी करण्याची कायणिाही तपासिी पिकाद्िारे करण्यात येत आहे.
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
दे वगड तालक्
ू यातील आनांदवाडी मत्स्यव्यवसाय बांदर वविास
(४५)

उभारण्याच्या िामास झाले्या हदरां गाई बाबत

३७४० (२७-०१-२०१५).

श्री. शरददादा सोनवणे (जुन्नर) :

सन्माननीय मत्स्य

व्यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे िगड तालुयातील (जज.मसींधुदग
ु )ण आनींदिाडी येिे सुसज्ज ि अद्ययाित मत्थयव्यिसाय
बींदर विकसीत करण्याचे शासनाने ७ व्या पींचिावतणक योजनेत ननजश्चत केले असून सदरहू
बींदराचे काम १० व्या पींचिावतणक योजने अखेरपयंत पूिण करण्याचे योजजलेले असून या

वि.स. ९ (30)
बींदराच्या कामास २००४ मध्ये प्रिम प्रशासकीय मान्यता ममळाल्यानींतर ददनाींक १० नोव्हें बर,
२००० रोजी रुपये ११.३४ को्ी ूिढया रकमेच्या कामास सरु
ु िात झाली असून पदहल्या

्प्प्याच्या सम
ु ारे ४१० मी्रचे भारािाचे काम ५.१७ को्ी रुपये खचण करुन पि
ू ण करण्यात

आल्यानींतर थिाननक मजच्छमाराींनी कामास विरोध केल्यामुळे ददनाींक ८ मे, २००८ पासूर सदर
काम अधणि् जथितीत बींद पडलेले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) थिाननक मजच्छमाराींनी विरोध दशणिल्यानींतर त्याींनी केलेल्या सूचनेनुसार शासनाने सदरहू
प्रकल्पाचे काम ५०० मी्र दक्षििकडे सरकिून त्याप्रमािे सुधाररत Alternative Layout II

तयार करुन सध
ु ाररत रुपये ९२.५० को्ी इतया रकमेचे अींदाजपत्रक ि आराखडे मख्
ु य
अमभायींता सािणजननक बाींधकाग विभााग याींनी शासनाच्या प्रशासकीय ि वित्तीय मींजूरीसाठी
ददनाींक २० सगथ्, २०१४ पूिी सादर केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदरहू प्रथतािास राज्य शासनाची प्रशासकीय ि वित्तीय मींजूरी दे ण्यातआली
आहे काय,
(४) अद्यापी सदरहू सुधाररत प्रथतािास शासनाची प्रशासकीय ि वित्तीय मींजूरी न ममळण्याची
सिणसाधारि कारिे काय आहे त,
(५) आनींदिाडी मत्थयव्यिसाय बींदर विकास करण्याचे शासनाने ७ व्या पींचिावतणक योजनेत
(१९८६) ननजश्चत केल्यानींतर सदरहू मत्थयव्यिसाय बींद उभाारण्याच्या कामास झालेली अिय
ददरीं गाई विचारात घेता सदरहू काम लिकरात लिकर हाती घे न पि
ू ण करण्याच्या दृष्ीने
शासनाने कोिती ठोस कारिाई केली आहे िा करण्यात येिार आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०१-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
(३) सदर कामाचा आराखडा बदलल्याने सुधारीत अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची
कायणिाही सुरु आहे .

(४) ि (५) सदर काम सन २००४-०५ यािती ननयोजनात समाविष् करण्यास मान्यता दे ण्यात
आली. त्यानस
ु ार प्रत्यि काम सन २००७ मध्ये सरु
ु करण्यात आले. परीं तु गािक-याींनी काम
बींद पाडल्यामळ
ु े काम पूिण हो

शकले नाही. आता थिाननक गािक-याींच्या सहमतीने सुधारीत

आराखडयास मान्यता ददली असून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची कायणिाही सुरु आहे .
(६) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
(४६)

परभणी व हहांगोली श्ज््याच्या शसांचनाच्या अनश
ु ेषाबाबत

३७४४ (२३-१२-२०१४).

श्री. तानाजी मुटिुले (हहांगोली) :

सन्माननीय जलसांपदा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) परभािी जजल््याचे विभााजन हो न दहींगोली जजल््याची ननममणती झाल्यानींतरही अद्यापयणत
दहींगोली जजल््याचा मसींचनाचा अनुशेत िेगळा न करता परभािी ि दहींगोली जजल््याचा
मसींचनाचा अनुशेत ूकत्र काढला जात आहे, हे खरे आहे काय,

वि.स. ९ (31)
(२) असल्यास, सदर जजल््याचा थितींत्रपिे अनश
ु ेत काढून तसेच तो दरू करण्याकररता
जजल््यात मसींचनाचे िेत्र िाढविण्याकररता शासनाकडून कोिती उपाययोजना करण्यात आली
आहे िा येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. धगरीष महाजन (२०-०२-२०१५) : (१) ि (२) सद्यजथिती ननदे शाींक ि अनुशेत सममतीने

पररगणित केलेल्या अनुशेत ननमल
ूण नाची कायणिाही सुरु आहे . ननदे शाींक ि अनश
ु ेत सममतीने
१९९४ च्या पातळीिरील तत्कालीन ३० जजल््याचा पा्बींधारे विकास िेत्रातील अनश
ु ेत
पररगणित केला होता. अविभााजजत परभािी जजल््यात अनुशेत नव्हता.
(३) प्रश्न उ्भवित नाही.

___________
शहापूर तालुक्यातील (श्ज.ठाणे) पाणी टां चाई दरू िरणेबाबत
(४७)

३७५०

(१५-०१-२०१५).

श्री.

पाांडुरां ग

बरोरा

(शहापूर),

श्री.

बाळासाहे ब

मुरिुटे

(नेवासा) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शहापूर तालुयातील (जज.ठािे) येिील धरिातून मुींबई शहराला पुरेसा पािीपुरिठा होत
आहे , तिावप शहापूर तालुयातील जनतेला तीर प पािी ्ीं चाई असल्याचे ननिेदन मा.

पािीपुरिठा मींत्री, सचचि पािीपरु िठा थिच्छता विभााग याींना थिाननक लोकप्रनतननधीींनी दद.
२५ नोव्हें बर, २०१४ रोजी ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनानुसार शहापूर तालुयाची पािी ्ीं चाई दरू करिेबाबत कोिती
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१०-०३-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
ननिेदनानुसार पािी ्ीं चाई दरू करण्यासाठी पािी ्ीं चाई गाि/पाडयाींचा आराखडा सादर

करण्यात आला आहे .

(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
मुांबई-नाशशि महामागाणवरील चेपदरीिरणातील अनेि िामे अपूणण
असून सुध्दा पडघा घोटी येथे टोलनािे सुस् िरण्यात आलेबाबत

(४८)

३७५१ (२२-१२-२०१४).

श्री. पाांडुरां ग बरोरा (शहापूर) :

सन्माननीय सावणजननि

बाांधिाम (सावणजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबई-नामशक महामागाणिरील चौपदरीकरिातील अनेक कामे अपूिण असन
ू सुध्दा पडघा
घो्ी येिे ्ोलनाके सरु
ु करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.स. ९ (32)
(२) तसेच शहापूर तालुयातील िाशाळा ्ा्ा, लाहे ्ा्ा, कानविींदे ्ा्ा, आसनगाींि, तळिली

ि खडिली ्ा्ा येिे उडडान पल
ू मींजूर असताना ठे केदाराने पल
ू ाचे कामे न करता ्त
रमकॉमसींग ठे िले असल्यामळ
ु े तेिे अपघाताचे प्रमाि िाढल्यामळ
ु े त्यात अनेक व्यती मत्ृ यम
ु ख
ु ी
पडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि
तदनुसार आधी उडडान पल
ू बाींधन
ू नींतर ्ोल िसल
ु ी करण्याबाबत शासनाने कोिती कायणिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,

(४) तसेच जव्हार्ा्ा ते लनत्िाडी दरयान मोखाडाकडून येिारी िाहतक
ू ही ूकेरी मागाणिर
उल् ददशेने यािे लागते, हे ही खरे आहे काय,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-०२-२०१५) : (१) नाही.
(२) सिलत करारनायानस
मागाणची
ु ार सदर दठकािी उडडाि पूल, पादचारी ककीं िा िाहतक
ु

तरतूद नव्हती. सदर दठकािी अनतररत रथता करण्याकरीता भाारतीय राषरीय राजमागण
प्राचधकरि, मुख्यालय निी ददल्ली याींचक
े डे प्रथताि पाठविण्यात आला आहे.
(३) प्रश्न उद््ाित नाही.
(४) होय.
चौपदरीकरि करताना मब
ुीं ई कडे जाण्यासाठी २ माचगणका आणि कसारा घा्ातन
ू

नामशककडे जाण्यासाठी ूकेरी माचगणका भाारतीय राषरीय राजमागण प्राचधकरिामा्णत बाींधण्यात
आलेली आहे .
जव्हार ्ाट्याकडून येिाऱया लोकाींना मींब
ु ई कडे जाण्यासाठी १२ कक.मी. ओलाींडून जािे

लागते. त्यामुळे मुींबई कडे जाण्यासाइी जुन्या कसारा घा्ाचा िापर चुकीच्या ददशेने करण्यात
येतो. अपघात ्ाळण्यासाठी भाारतीय राषरीय राजमगण प्राचधकरि, मुख्यालय निी ददल्ली
याींचेकडे पयाणयी रथत्याचे सींरेखन करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यासाठीचा प्रथताि पाठविण्यात
आला आहे , ि सदर प्रथताि मान्यतेसाठी प्रनतिाधीन आहे.
(५) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
(४९)

राज्यातील पदवीधर अांशिालीन िमणचा-याांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत

३७६४ (२३-१२-२०१४).

(श्जांतरू ) :

श्री. राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री. ववजय भाांबळे

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

(१) राज्यातील पदिीधर अींशकालीन कमणचा-याींना सेिेत विना अ् सामािून घेण्याबाबतचे
आदे श मा. सिोच्च न्यायालयाने माहे सगथ्, २०१४ च्या पदहल्या सप्ताहात ददले आहे त, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर आदे शानुसार शासनाने आतापयणत कोिती कायणिाही केली िा करण्याींत
येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींगाची कारिे काय आहे त ?

वि.स. ९ (33)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रश्न उद््ाित नाही.
___________
राज्यातील
(५०)

सतोड िामगाराांच्या मजूरीत वाढ िरणेबाबत

३७६६ (२३-१२-२०१४).

श्री. राणाजगजीतशसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील

सतोडिी कामगाराींची सिाणचधक सींख्या बीड जजल््यात असून साखर कारखाने

सुरू झाल्याने तेिील सुमारे ६ लाख मजूर इतरत्र थिलाींतर होत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच तेिील

सतोड मजरू ाला ककती मजरू ी दे ण्यात येत,े

(३) या मजूरीत िाढ करण्याची शासनाची भाूममका काय आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०२-२०१५) : (१) राज्यातील
बीड जजल््यात असून तेिील कामगार
(२) दद. ७/१०/२०११ रोजी

सतोडिी कामगाराींची सिाणचधक सींख्या

स तोडिी कामासाठी थिलाींतरीत होत आहे त.

स तोडिी ि िाहतक
ू मजरू सींघ्नेशी झालेलया करारानस
ु ार

स

तोड मजूराला प्रनत मे.्न रु.१६५३२ मजूरी, तसेच त्या रकमेिर मुकादम कममशन १८% ि
इतर सोयी सिलत-पशुिाद्यकीय दिाखाना, साखर शाळा, झोपडी इत्यादी दे ण्यात येतात.
(३) नाही.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________

शासकीय मध्यिती मुद्रिालय, मुींबई.

