अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठ्ठावन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

रत्नाधिरीतील जात पडताळणी िायाालयात अजा प्रलांबित असल्यािाित
(१)

४१८६ (२२-१२-२०१४).

श्री.िाळासाहे ि मुरिुटे (नेवासा) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरीतील जात पडताळणी कायाालयात २ हजार ४८९ प्रकरणे प्रलींबित असल्याचे
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वर्ाभराच्या कालावधीत ववभागीय कायाालयात ररक्त झालेल्या पदाींमुळे प्रलींबित
प्रकरणाींची सींख्या वाढत आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जात पडताळणी कायाालयात मींजूर १९ पदाींपैकी तब्िल ११ पदे ररक्त असन
ू
याचा भार कायारत कमाचाऱयाींवर पडत असल्याचे समजते, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, व त्यानस
ु ार ररक्त पदे
भरण्यासाठी र्ासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहे त,

(५) अद्याप, कोणत्याही उपाययोजना केल्या नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (१६-०२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे . माहे ऑक््ोिर, २०१४ अखेर
२४८९ प्रकरणे प्रलींबित होती.
(२) खरे आहे .
(३) अींर्त: खरे आहे.
(४) सममतीचे अध्यक्ष या ररक्त पदाचा अनतररक्त कायाभार इतर अगधकाऱयाींकडे सोपववण्यात
आला आहे . सदर पद व इतर ररक्त पदे भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५८ (2)
िोल्हापूर-िारिोटी राज्यमािा तीन पदरी िर्यािाित
(२)

६३६१ (१०-०४-२०१५).

श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.पाांडुरां ि

िरोरा (शहापूर), श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानिरी) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम

(सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कोल्हापरू -गारगो्ी राज्यमागा तीन पदरी करण्यािाितचा प्रताव र्ासनाकडे प्रलींबित आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, हा प्रताव र्ासनाकडे केहापासून प्रलींबित आहे तसेच सदर प्रताव प्रलींबित
ठे वण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनस
ु ार सदर राज्यमागााचे काम लवकरात लवकर करण्यािाित र्ासनाने कोणती कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) कोल्हापूर-गारगो्ी या एकूण
५० कक.मी. लाींिीपैकी २३.१०० कक.मी. लाींिीचा रता तीन पदरी करणेिाितचा प्रताव ददनाींक

३.९.२०१५ च्या पत्रान्वये केंद्र र्ासनास सादर केला आहे . सदर रत्याचे काम मींजूरी व ननधी
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्यात येईल.

___________
रायिड जजल््यातील पेण अिान िँिेतील ठे वीदाराांच्या ठे वी परत िर्यािाित
(३)

६४४० (१०-०४-२०१५).

पाटील

(भाांडूप

पजश्चम),

श्री.सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री.सुभाष सािणे (दे िलूर), श्री.अशोि

श्री.अजय

चौधरी

(शशवडी),

श्री.सांजय

सन्माननीय सहिार मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पोतनीस

(िशलना) :

(१) पेण (जज.रायगड) अिान िँक अवसायनात काढण्याचा सहकार आयुक्ताींनी ददनाींक २९
एवप्रल, २०१४ ला घेतलेला ननणाय र्ासनाने रद्द केला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) पेण अिान िँकेच्या मालमत्ताींच्या मुल्याींकन, ववक्री प्रकक्रया सींदभाात व ठे वीदाराींच्या

प्रश्नाींसींदभाात रायगड जजल्हयाचे जजल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १५ जानेवारी,
२०१५ रोजी वा त्या सुमारास पेण अिान िँक ठे वीदार सींघर्ा सममतीची अध्यक्ष व ठे वीदाराींची
िैठक जजल्हागधकारी कायाालयात घेण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर िैठकीत कोणकोणते ननणाय घेण्यात आले आहे त,
(४) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार पेण अिान िॅकेतील ठे वीदाराींच्या ठे वी परत करण्यािाित र्ासनाने कोणत्या
उपाययोजना केल्या आहे त व यािाितची सद्य्जीती काय आहे त ?

वव.स. ५८ (3)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) होय.
जजल्हागधकारी, रायगड याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक १२.१.२०१५ रोजी िैठक घेण्यात
आलेली होती.
(३) सदर िैठकीमध्ये दद.२४.११.२००४ रोजी मललाव प्रकक्रयेकररता गठीत करण्यात आलेल्या
सममतीने केलेल्या कायावाहीचा, िँकेच्या मालमत्ताींचे मुल्याींकन

व ववक्री करणे आणण

ठे वीदाराींच्या प्रश्नासींदभाात आढावा घेण्यात आलेला आहे .

अ) मालमत्ताींच्या मललावा सींदभाात परवानगी दे ण्यािाितच्या प्रतावावर कायावाही
करणेिाित सक्षम प्रागधकारी तीा उपववभागीय अगधकारी, पेण याींना सुचना दे ण्यात
आल्या.

ि) िँकेच्या िोगस १२८ कजा प्रकरणाींची कागदपत्र सी.िी.आय.कडे असल्याने सदर
कागदपत्राींची मागणी को्ाामार्ात ममळवन
ू पोमलस ववभागास परु ववण्यािाित सगु चत
करण्यात आले.
क)

िँकेच्या

सींचालक

मींडळाच्या

मालमत्तेवर

िोजा

चढववणेिाित

सक्षम

प्रागधकरणाकडून आदे र् प्राप्त झाल्यावर िोजा चढववण्याची कायावाही करण्यात यावी,
अर्ा सुचना जजल्हागधकारी याींनी ददल्या आहे त.

(४) महाराषर ठे वीदार दहतसींरक्षण अगधननयम १९९९ चे कलम ४ व ५ प्रमाणे र्ासनाने जप्त
केलेल्या जममनीच्या मललाव प्रकक्रयेिाित मुल्याींकनाची कायावाही अद्यापपयंत चालू असून,
मुल्याींकनकाराकडून जममनीचे मुल्याींकन अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. िँकेचे प्रर्ासक मींडळ
अध्यक्ष याींनी एन्र्ोसामें् ववभागाच्या अगधकाऱयाींची भे् घेवून त्याींनी िँकेच्या मालमत्ताींच्या

ववक्री व हताींतरण मनाई हुकुम रद्द करण्यािाित चचाा करुनही अद्यापपयंत त्या खात्याकडून
काहीही कळववण्यात आलेले नाही. ठे वीदार सींघर्ा सममतीने िँकेच्या मालमत्तेच्या ववक्री व
हताींतरण मनाई हुकूम रद्द करणेिाित मा.उच्च न्यायालय, मुींिई येीे यागचका क्र.९६२/२०१५,
ददनाींक ९.३.२०१५ रोजी दाखल केली आहे . िँकेने ठे वीदाराींच्या ठे वी परत करण्यािाित रु.३८.७३
को्ी राषरीयकृत िँकेत मुदत ठे वीदार सुरक्षक्षत ठे वल्या आहे त.
___________
ददल्ली-मुांिई इांडस्ट्रीयल िॉररडोर महामािाातील शेतिऱयाांच्या जशमनी सांपाददत िेल्यािाित
(४)

७६३० (१०-०४-२०१५).

(अशलिाि) :

श्री.धैयश
ा ील पाटील (पेण), श्री.सभ
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल््यातील ददल्ली ते मींि
ु ई इींडरीयल कॉररडोअर प्रकल्पासाठी रा.मा.क्र. ९२ ते
९७

चे

आठपदरीकरण

करण्याचा

प्रताव

र्ासनाने

अींमलात

आणाला

जजल््यातील ७ तालुक्यातील १४८ गावे िाधीत होणार आहे त हे खरे आहे काय,

असून

रायगड

वव.स. ५८ (4)
(२) असल्यास, सुधागड, मुरूड, खालापूर, रोहा या ४ तालुक्यातील ८५ गावे तर म्हसळा,
श्रीवधान व माणगाव या ३ तालुक्यातील ६३ गावातील जममनी सींपाददत केल्याने येीील
र्ेतकऱयाींवर उपासमारीची वेळ येणार हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, र्ासनाने या महामागााचा प्रताव मींजूर करताना प्रकल्पग्रताींचा ववचार केला
आहे काय ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) सदर प्रताव प्राीममक तरावर असून उद्योग
ववभागातर्े प्रकल्पाचे समन्वय करण्यात येत.े रत्याच्या अनर्
ीं ाने ताींबत्रक िािी कररता
ु ग
सावाजननक िाींधकाम ववभाग सहकाया करते.
(२) व (३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
पोलादपूर (जज.रायिड) येथील िशेडी घाटामधील शेतिऱयाच्या मालिीच्या
जशमनी सांपाददत िरुनही उत्खननाचा मोिदला शमळाला नसल्यािाित

(५)

८३१९ (१५-०५-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम

(सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पोलादपूर

(जज.रायगड)

येीील

कर्ेडी

घा्ामधील

मुींिई-गोवा

राषरीय

महामागााचे

रुीं दीकरणाचे काम सन २०१३ पासन
ू प्रगतीपीावर असूनही या कामासाठी ज्या आठ गावातील
र्ेतकऱयाींच्या मालकीच्या जममनी सींपादीत केल्या होत्या त्या जममनीच्या उत्खननाचा मोिदला

अद्यापही ममळाला नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ्या रत्याचे काम ननकृष् दजााचे होत असन
ू अवजड वाहने या नववन

रत्यावरुन गेल्यास अपघात होत असन
ू याकडे सींिींगधत र्ाखा अमभयींता / इतर तत्सम
अगधकारी गुणवत्ता व दजाा ननयींत्रणासाठी उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाींिाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय
आढळून आले व तदनुसार सदर र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिात पाटील (२३-०७-२०१५) : (१) नाही.
सदरचे रुीं दीकरणाचे काम राषरीय महामागा ववभागाचे अखत्यारीत (ROW) असलेल्या
जममनीवरच करण्यात आलेले आहे . यासाठी नवीन भुसींपादन करण्यात आलेले नाही त्यामुळे
र्ेतकऱयाींना / जमीन मालकाींना मोिदला दे ण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.

वव.स. ५८ (5)
(२) नाही.
सींिींगधत काम हे मानकाप्रमाणे करण्यात आलेले आहे . उपरोक्त काम क्षेबत्रय अगधकारी
याींचे दे खरे खीखाली काम करण्यात आले आहे व कामािाितच्या आवश्यक त्या चाचण्या
वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
राज्यातील रुपी िँिेमधील ठे वीदाराांच्या रिमा परत िरणेिाित
(६)

८३३६ (१०-०४-२०१५).

श्री.महे श (दादा) लाांडिे (भोसरी) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रूपी िँकेच्या एकूण र्ाखेत १४०० को्ी रूपयाींचा ठे वी आहे त, हे खरे आहे

काय,

(२) तसेच सदर िँकेच्या र्ाखेत वपींपरी-गचींचवड-भोसरी भागातील नागररकाींच्या २०० को्ी
रूपयाींचा ठे वीचा समावेर् आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदर िँक सध्या अवसायनात जाण्याची र्क्यता ननमााण झाली असून

ठे वीदाराींच्या रकमा त्याींना परत दे णेिाित र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत
आहे ,
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) :(१) रुपी को.ऑप.िँक.मल. पण
ु े या िँकेच्या एकूण ३४
र्ाखा असन
ू सदर िँकेत रु.१५१६.३२ को्ीच्या ठे वी आहे त.

(२) सदर िँकेच्या वपींपरी-गचींचवड-भोसरी र्ाखेत रु.२२५.४९ को्ीच्या ठे वीींचा समावेर् आहे .

(३) रुपी िँकेवर िँकीींग रे ग्यूलेर्न ॲक्् १९४९ च्या कलम ३५ अ नुसार ररझहा िँकेने ननिंध
लादले

आहे त.

सदर

ननिंधाींची

मुदत

वेळोवेळी

वाढवून

ददलेली

आहे .

सदरची

मुदत

दद.२१.८.२०१५ पयंत आहे. सहकार खात्याने ननयुक्त केलेल्या प्रर्ासक मींडळाने कॉपोरे र्न िँक,

यनु नयन िँक, िँक ऑर् इींडडया, पींजाि नॅर्नल िँक, को्क मदहींद्र िँक, र्ेडरल िँक व अन्य
िँकाींर्ी रुपी िँकेच्या ॲसे्स ॲन्ड लायबिली्ीज रान्सर्र करण्यािाित प्रयत्न केले होते.

परीं तु त्यास सकारात्मक प्रनतसाद ममळालेला नाही. तद्नींतर रुपी िँकेवर सहकार खात्याकडून
ददनाींक २८.५.२०१५ च्या आदे र्ान्वये बत्रसदयीय िँककीं ग तज्ाींचे प्रर्ासक मींडळाची ननयुक्ती
करण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________

वव.स. ५८ (6)
नवी मुांिई, महापे औद्योधिि क्षेरातील उद्योजिाांनी उद्योि सुरु न
िरताच िँिािडून मोठ्या प्रमाणात िजा घेतल्यािाित

(७)

८५८२ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय उद्योि मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मींि
ु ई, महापे औद्योगगक क्षेत्रातील उद्योजकाींनी उद्योग सरु
ु न करताच िँकाकडून
मोठ्या प्रमाणात कजा घेतले आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उद्योजकाींनी जमीन िँकाींकडे गहाण

ठे वून कजे घेतल्याने पडीक जमीन पुन्हा

ताब्यात घेण्यात एम.आय.डी.सी.ला अडचणीचा सामना करावा लागतो, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणात चौकर्ी करण्यात आली आहे काय, व त्याअनुर्ींगाने दोर्ी
आढळणा-या यक्तीींवर र्ासनाद्वारे कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या औद्योगगक क्षेत्रातील भूखींड हे उद्योगाींसाठी

महामींडळाने ननजश्चत केलेल्या दराने वा्प केले जातात. वा्प केलेला भख
ू ींड ववत्तीय सींीेकडे
तारण ठे ऊन कजा घेणक
े ररता उद्योजकास परवानगी दे ण्यात येऊन ववत्तीय सींीा, उद्योजक
आणण महामींडळ याींचेकडे बत्रपक्षीय करारनामा कायाान्वीत करण्यात येतो.
(२) महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या औद्योगगक क्षेत्रातील वा्प करण्यात आलेले
भख
ू ींड सींिींगधत उद्योजक िॅंकाकडे तारण ठे वतात. तीावप, सदर भख
ू ींड परत घेताींना
महामींडळास ताींबत्रक अडचणी

येत असल्यामळ
ु े ववनावापर पडून असलेले भख
ू ींड ववहीत

मुदतीनींतर करारनाम्यातील कायदे र्ीर मागााचा अवलींि करुन महामींडळाच्या अ्ी व र्तुनुसार
भूखींड परत ताब्यात घेण्याची कायावाही करतात.
(३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्याच्या सामाजजि न्याय ववभािाने नव्या दरपरिाची अांमलिजावणी न िरता ओिीसी
ववद्यार्थयाांना जुन्याच दरपरिाने मॅरीिोत्तर शशष्ट्यवत्ृ तीचे वाटप िेल्यािाित
(८)

८५८६ (१०-०४-२०१५).

श्री.सांजय साविारे (भस
ु ावळ) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्याच्या

सामाजजक

न्याय

ववभागाने

केंद्र

र्ासनाने

ददलेल्या

नया

दरपत्रकाची

अींमलिजावणी न करता ओिीसी ववद्यार्थयांना जुन्याच दरपत्रकाने मॅरीकोत्तर मर्षयवत्ृ तीचे
वा्प करीत असल्याचे

माहे डडसेंिर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे खरे

आहे काय,
(२) असल्यास, जुलै, २०१४ पासन
ू नया दरपत्रकाची अींमलिजावणी करण्याचे आदे र् सवाच
राज्याींना केंद्राने ददले होते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८ (7)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले ,

(४) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ग
ीं ाने दोर्ी आढळणाऱया यक्तीींवर र्ासनाने कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (२८-०५-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) केंद्र र्ासनाची इतर मागासवगुय

ववद्यार्थयांसाठी मॅरीकोत्तर मर्षयवत्ृ ती योजनेमध्ये केंद्र र्ासनाने ददनाींक ११/०८/२०११ च्या
ननदे र्ानस
ु ार मर्षयवत्ृ तीमधील ननवााह भत्ता दर व अ्यासक्रम ग्ामध्ये सध
ु ारणा केल्या
आहे . परीं तु सदर सध
ु ारणा राज्यात लागू करण्यात आलेल्या नाहीत.

त्यामुळे सद्य्जीतीत जन
ु े अ्यास ग् व जुन्या दरानेच ननवााह भत्ता ददला जात

आहे . सदर सुधारणा लागु करण्याची िाि र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
नवी मुांिई येथील जशमनीवर उदयोि उभार्याऐवजी जशमनी िँिा व ववत्तीय
सांस्ट्था याचें िडे तारण ठे वन
ू िजे घेतल्यािाित

(९)

९०४० (१०-०४-२०१५).

श्री.सांजय िदम (दापोली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िळवा),

श्री.भास्ट्िर जाधव (िुहािर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योि मांरी पुढील

(१) नवी मुींिई, तळोजा, पनवेल, महाड, आणण रोहे येीील र्ासनाने ददलेल्या जममनीवर

उद्योग उभारण्याऐवजवजी िँका व ववत्त सींीा याींचक
े डे जममन तारण ठे वून को्यवधीची कजे
घेतली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनामार्ात चौकर्ी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय आढळून आले व तदनुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सभ
ु ाष दे साई (०१-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही.

महाराषर औद्योगगक ववकास महामींडळाच्या औद्योगगक क्षेत्रातील भूखींड हे उद्योगाींसाठी

महामींडळाने ननजश्चत केलेल्या दराने वा्प केले जातात. वा्प केलेला भूखींड ववत्तीय सींर्थोकडे
तारण ठे ऊन कजा घेणेकरीता उद्योजकास परवानगी दे ण्यात येऊन ववत्तीय सींीा, उद्योजक
आणण महामींडळ याींचेमध्ये बत्रपक्षीय करारनामा कायााजन्वत करण्यात येतो.
ज्या उद्योजकाींस ववत्त सहा्यासाठी सींमतीपत्र दे ण्यात आले आहे. तीावप, उद्योजक
कजा र्ेडण्यास असमीा ठरल्यास ववत्तीय सींीा सदर भूखींड ताब्यात घेते आणण कजा
वसुलीकररता सदर भख
ू ींडाची ववक्री सींिींगधत कायद्याींतील तरतुदीींप्रमाणे मललावाद्वारे करते.

वव.स. ५८ (8)
त्यानींतर सदर भूखींड ववकत घेणा-या उद्योजकास महामींडळाच्या हताींतरािाितचे मागादर्ाक

तत्त्वानुसार आवश्यक हताींतर र्ुल्क व इतर दे य रक्कमा वसल
ु करुन हताींतर करण्यास
महामींडळामार्ात परवानगी दे ण्यात येते.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
जातेिाव-टें भुणी (ता.िरमळा, जज. सोलापूर) येथील रस्ट्त्याच्या
चौपदरीिरणाचे िाम िांद असल्यािाित

(१०)

९५५५ (१०-०४-२०१५).

श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नगर-्ें भुणु

महामागााच्या

चौपदरीकरणासाठी

करमाळा

तालुक्यातील

जातेगाव ्ें भुणु येीील १८ गावाींमधील र्ेतक-याींच्या जममनी सींपाददत

(जज.सोलापूर)

करुनही एकाही

गावातील जममनीचा मोिदला ददला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाींधा व हताींतररत करा (िीओ्ी) तत्त्वावर काम घेतलेल्या

सुप्रीम

इन्रारक्चर प्रा.मल. याींचेकडून गेल्या सहा मदहन्यापासन
ू काम िींद आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तद्नुसार र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
सद्य्जीतीत एकाही गावातील जममनीच्या भूसींपादनाचे काम पूणा झालेले नाही.

(२) अींर्त् खरे आहे .

भस
ु ींपादन प्रकक्रया पण
ू ा न झाल्याने प्रकल्पाींचे िाींधकाम सींी गतीने सरु
ु आहे.

(३) व (४) भूसींपादन प्रकक्रया पण
ू ा न झाल्यामळ
ु े प्रकल्पाच्या िाींधकामास ववलींि होत आहे .
भुसींपादनाची प्रकक्रया पूणा करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
___________

रत्नाधिरीपासून िणपतीपळ
ु े िडे जाताना शम-या स्ट्मशानभूमीपासून ते शशरिाव
उदा ू शाळे पयांत पल
ू उभार्यािाित

(११)

१०२५३ (०९-०४-२०१५).

श्री.शरददादा सोनावणे (जुन्नर) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नागगरीपासून गणपतीपुळेकडे जाताना मर्रगाव येीे अरुीं द रत्यामुळे दररोज वाहतक
ू

कोंडी होत असन
ू सदरहू अरुीं द रत्याचे रुीं दीकरण करण्यास ननमााण झालेल्या गींभीर समयेमळ
ु े
मम-या मर्ानभूमीपासून ते मर्रगाव उदा ू र्ाळे पयंत पूल उभारण्यािाितचा प्रताव सावाजननक
िाींधकाम ववभागाने र्ासनाकडे माहे डडसेंिर, २०१४ मध्ये वा त्या सम
ु ारास सादर केला आहे , हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू प्रतावािाित र्ासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे , अद्यापी ननणाय
घेतला नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच रत्नागगरीपासन
ू गणपतीमळ
ु े येीे जाण्यासाठी मर्रगाव येीील अरुीं द रत्यामळ
ु े
होणारी वाहतूकीची कोंडी ववनाववलींि सोडववण्याच्या ष्ष्ीने र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) नाही.
(२) प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) व (४) वाहतक
ू ीची कोंडी सोडववण्याच्या ष्ष्ीने अरुीं द लाींिीतील रत्याचे रुीं दीकरण
करण्याचे काम ननकर् मींजूरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
रामटे ि येथील (जज.नािपरू ) शीतलवाडी पाणी परु वठा िरणारी योजना िांद असल्यािाित
(१२)

१११०३

(०७-०४-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिाजन
ूा

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण स्ट्वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राम्े क येीील (जज.नागपूर) र्ीतलवाडी पाणी पुरवठा करणारी योजना गेल्या काही
मदहन्यापासून िींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजना िींद असण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर योजना तातडीने सुरू करण्याकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराव लोणीिर (१६-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) योजनेच्या ववजेचे बिल न भरल्यामळ
ु े योजना दद.१०.११.२०१४ पासन
ू िींद होती.

(३) ीककत ववद्युत दे यकाचे १० ्क्के रक्कम भरुन व आवश्यक दरु
ु ती करुन िींद योजना
ददनाींक ४.५.२०१५ पासून मर्खर सममती मार्ात पुन:श्च सुरु करण्यात आली आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
सामाजजि न्याय ववभािाांमाफात रािवव्यात येत असलेल्या अनस
ु धू चत जाती उप योजनाांिाित
(१३)

१११९८ (०९-०४-२०१५).

श्री.िांटी भाांिडडया (धचमरू ) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सामाजजक न्याय ववभागाींमार्ात रािववण्यात येणा-या अनस
ु ूगचत जाती उपयोजनाींचा

आराखडा जजल्हा ननयोजन मार्ात मींजूर केला जातो, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, या सवा उपयोजनाींना लागणारे अनुदान मींत्रालयामार्ात मींजूर होऊन ववतरीत
केल्या जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हा सवा साधारण योजना तसेच आददवासी उपयोजनाचे प्रमाणे अनस
ु गू चत
जाती उपयोजनाींना सुध्दा जजल्हा ननयोजन मार्ात ननधीचे ववतरण करण्यात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, मींत्रालयामार्ात मींजूर होणारे
करण्यासाठी पयाायी उपाययोजना काय आहे ?

अनुदान त्वरीत जजल्हा तरावर ववतरीत

श्री. राजिुमार िडोले (०८-०७-२०१५) : (१) जजल्हा वावर्ाक अनुसूगचत जाती उपयोजनेचे प्रारुप
आराखडे जजल्हा ननयोजन सममतीच्या मान्यतेने या ववभागास प्राप्त होतात. र्ासन मान्यतेने
या योजनेला अींनतम वरुप दे ण्यात येते.
(२) योजना ननहाय ननयतययाचे वा्प सवा सींिींगधत प्रर्ासकीय ववभागाींना कळववण्यात येते.
सदर ननयतयय अीासक
ीं जल्पत करुन घेणे, ननधीचे वा्प जजल्हातरापयंत करणे, योजनाींना
प्रर्ासकीय व ताींबत्रक मान्यता दे णे व त्याचे समन्वयन करणे इ. िािी सींिींगधत प्रर्ासकीय
ववभागामार्ात केल्या जातात.
(३) व (४) अनुसूगचत जाती उपयोजनेतील जजल्हा वावर्ाक योजनेचा ननधी ववतरीत करणेिाित
ववत्त ववभागाच्या ननदे र्ानुसार पढ
ु ील कायावाही करण्यात येत आहे .
___________
जळिाव येथे जजल्हा अपांि पन
ु वासन िेंद्रातील अपांि
िाांधवाांना सादहत्य वाटप न झाल्यािाित

(१४)

११२३४ (०९-०४-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) श्री. िुलािराव पाटील (जळिाव

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

(१) जजल्हा अपींग पुनवासन केंद्राची ीापना ददनाींक २७ डडसेंिर, २०१३ रोजी जळगाींव येीे
झाली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अपींग यक्तीींच्या ववकासासाठी, पन
ा सनासाठी आणण प्रमर्क्षणासाठी ममळणा-या
ु व
सहायासाठी ९८६ अपींगाची नोंदणी झाली हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अद्यापपयंत या अपींग िाींधवाींना सादहत्य वा्प झाले नाही हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, अपींग िाींधवाींना सादहत्य वा्प करण्यािाित र्ासनाने काय कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (१५-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) होय, हे अर्ींत: खरे असन
ू जजल्हा अपींग पन
ु वासन केंद्राकडे सादहत्य मागणीसाठी एकूण
२०७ लाभार्थयांसाठी नोंदणी झाली आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .
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(४) व (५) उपरोक्त जजल्हा अपींग पुनवासन केंद्र हे केंद्र र्ासनाच्या डीडीआरएस व एडीप
योजनेतींगत
ा चालववण्यात येतात. सदर केंद्रामार्ात अपींगाींना सादहत्य वा्प करण्याकररता
अनद
ु ान

ममळणेिाितचे

सन

२०१४-१५

चे

प्रताव

राज्य

र्ासनामार्ात

केंद्र

र्ासनास

पाठववण्यात आलेले आहे त. तीावप, अद्याप अनुदान उपलब्ध न झाल्याने प्रतुत केंद्रामार्ात

अपींगाींना सादहत्य वा्प करता आलेले नाही. केंद्र र्ासनाकडून ननधी प्राप्त होताच जजल्हा
अपींग पुनवासन केंद्रामार्ात सादहत्य वा्प करण्याची कायावाही करण्यात येईल.
___________
जळिाांव जजल्हा प्रशासनामाफात आम आदमी योजनेमध्ये लाभाथी
लाभापासून वांधचत राहत असल्यािाित
(१५)

११२३५ (१०-०४-२०१५).

ग्रामीण) :

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) श्री. िुलािराव पाटील (जळिाव

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) आम आदमी ववमा योजनेिाित जळगाींव जजल्हा प्रर्ासनामार्ात पडताळणी झालेल्या १४२
प्रकरणात लाभाीु लाभापासन
ू वींगचत राहत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, या योजनची प्रभावी अींमलिजावणी करण्यासाठी

कमाचा-याींना प्रमर्क्षण

दे ण्यािाित र्ासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ?
श्री. राजिुमार िडोले (२४-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) जळगाींव जजल््यात सन २०१४-१५ या वर्ाामध्ये आम आदमी ववमा योजनेच्या दायाींची
एकूण ९३५ प्रकरणे प्राप्त झाली त्यापैकी एल.आय.सी. नामर्क कायाालयास ७३३ प्रकरणे मींजुरी
करीता सादर करण्यात आलेली असून २८३ प्रकरणी एल.आय.सी. ने वारसाींना लाभ ददला आहे.

तर ४४१ प्रकरणे एल.आय.सी.कडे प्रलींबित आहे त. २०२ प्रकरणे कागदपत्राींच्या पत
ा े अभावी
ु त

तहमसल कायाालयाकडे प्रलींबित असून ववर्ेर् मोदहम रािवून प्रकरणे एल.आय.सी.कडे सादर
करण्याचे सींिींगधताींना ननदे र् दे ण्यात आले आहे त.

(३) योजनेच्या अींमलिजावणीर्ी सींिींधीत क्षेत्रीय कमाचाऱयाींचे प्रमर्क्षण माहे जून मध्ये
जजल्हागधकारी कायाालयामार्ात आयोजजत करण्यात येत आहे.
___________
सामाजजि न्यायमांरी व सांिांधधत अधधिारी याांनी सांिमताने तनधी मांजूर िरताना िोिस
िािदपराांचा वापर िेल्यािाित

(१६)

११४२३ (०९-०४-२०१५).

श्री.सध
ु ािर भालेराव (उदिीर) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात िनाव् पध्दतीने नोंदणीकृत केलेल्या अनेक मागासवगुय औद्योगगक उत्पादक
सहकारी सींीाकडून प्रताव मागवून तत्कालीन सामाजजक न्यायमींत्री व सींिींगधत अगधकारी
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याींनी सींगमताने ७ को्ी रुपयाींपयंत ननधी मींजूर केला असन
ू प्रत्यक्षात ५ को्ी रुपयाींचा ननधी
सींीाींना उपलब्ध करुन ददला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ७ को्ी रुपयाींचा ननधी मींजरू करताना

िनाव् कागदपत्राींचा वापर करण्यात

आल्याने सींिींगधत सींीा िींद पडल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सदरहू प्रकरणात र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय तसेच सींिींगधत अगधकायाींववरुध्द काय कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे,
(४)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार िडोले (०१-०७-२०१५) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) या प्रकरणी कोणत्याही अगधका-याींचा सींिींध नसल्याने त्याींचेववरुध्द कायावाही करण्यात
आलेली नाही. तसेच अीासहा्य ववतरीत करण्यात आलेल्या ३७२ औद्योगगक सहकारी
सींीाींतील उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या व ७०% अीासहा्य प्राप्त होवून २ वर्े
झालेल्या २४० सींीाींची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार दोर्ी सींीाींववरुध्द गुन्हा

नोंदववण्यािाित सींिींगधत जजल््याच्या सहा्यक आयक्
ु ताींना कळववण्यात आले आहे . तसेच
दोर्ी सींीाींववरुध्द सहकारी सींीा कायद्याींतगात गुन्हा दाखल करण्यात यावा असे जजल्हा

उपननिींधक, सहकारी सींीा याींना कळववण्यात आलेले आहे . चौकर्ी अींती दोर्ी आढळून
आलेल्या सींीाींवर ननयमानस
ु ार कायावाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
वाशशम जजल््यातील सावाजतनि िाांधिाम ववभािािडून ववशेष
रस्ट्ते दरु
ु स्ट्तीची िामे तनधीअभावी िांद असल्यािाित

(१७)

११५०७ (१५-०५-२०१५).

श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वामर्म जजल््यातील सावाजननक िाींधकाम ववभागाकडून सन २०१२-१३ मध्ये ववर्ेर् रते

दरु
ु ती (ग् ि व क) ची कामे मींजूर करण्यात आलेली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रते ववकासाची ही कामे ननधी अभावी सरु
ु झाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार रते ववकासाची कामे पूणा करण्यासाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त व यािाितची सद्यजीती काय आहे ?
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श्री. चांद्रिात पाटील (१७-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
वामर्म जजल््यातील कामाींसाठी सन २०१२-१३ मध्ये ववर्ेर् दरु
ु ती (ग् ि व क)

कायाक्रमास र्ासनाकडून मींजरू ी प्रदान करण्यात आलेली नाही.

(२), (३) व (४) सन २०१३-१४ मध्ये ववर्ेर् दरु
ु ती अींतगात (ग्-ि व ग्-क) ३७ कामाच्या

कायाक्रमास रु.१३०७.८५ लक्ष ककमतीस मींजूरी प्राप्त झालेली आहे. त्याअींतगात सवा ३७ कामे
सद्य:जीतीत पूणा झालेली आहे त.

___________
मािासविीय समाजाच्या दहतासाठक िायारत असलेल्या सामाजजि न्याय
ववभािािडून अनुसूधचत जाती व अन्य दि
ा घटिाांतील ववद्यार्थयाांची
ु ल
अडवणूि िेली जात असल्यािाित

(१८)

१२१२० (१०-०४-२०१५).

श्री.अजजत पवार (िारामती), श्री.रमेश िदम (मोहोळ),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.भास्ट्िर जाधव (िुहािर), श्री.सुरेश लाड (िजात),
श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी), श्री.अस्ट्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िािल),
श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :
करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मागासवगुय समाजाच्या दहतासाठी कायारत असलेल्या सामाजजक न्याय ववभागाकडून
अनुसूगचत जाती व अन्य दि
ा घ्काींतील ववद्यार्थयांची अडवणूक केली जात असल्याची िाि
ु ल
माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औद्योगगक प्रमर्क्षण सींीा (आय्ीआय) अमभयाींबत्रकी वा तत्सम यावसानयक
अ्यासक्रमाींसाठी प्रवेर् ममळववलेल्या ववद्यार्थयांना त्यात ीानच दे ण्यात आले नाही, हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त िाितीत र्ासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त तसेच ववद्यार्थयांना वसनतगह
ृ ात प्रवेर् ममळावा
यासाठी प्रवेर् धोरणात िदल करण्यात येणार आहे काय ?

श्री. राजिुमार िडोले (३०-०७-२०१५) : (१), (२) व (३) नाही.

अमभयाींबत्रकी तसेच इतर तत्सम यावसानयक अ्यासक्रमातील ववद्यार्थयांना प्रत्येक

र्ासकीय वसनतगह
ृ ामध्ये ननजश्चत करुन ददलेल्या कोयायानुसार प्रवेर् दे ण्यात येतो.

तीावप, डडप्लोमा पूणा होऊन अमभयाींबत्रकीच्या दस
ु -या वर्ााला प्रवेर् होऊ इजच्िणा-या

ववद्यार्थयांच्या व आय्ीआय पण
ू ा होऊन पॉमल्े जक्नकला प्रवेर् घेऊ इजच्िणा-या ववद्यार्थयांच्या

र्ासकीय वसनतगह
ृ प्रवेर्ािाितच्या प्रचमलत धोरणात दद.१८ माचा, २०१५ रोजीच्या र्ासन
ननणायान्वये िदल करण्यात आलेला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
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तेल्हारा (जज.अिोला) तालुक्यातील आडसूळ फायायापासून ते तळे िाव, पातुडाा, डवला व
िाभळ
ू िाव िावाांना जा्या-ये्यासाठक रस्ट्ता व पल
ु िाांध्यािाित

(१९)

१२७९१ (२८-०५-२०१५).

श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तेल्हारा (जज.अकोला) तालुक्यातील तळे गाव, पातुडाा, डवला व िाभळ
ू गाव या गावाींना

जाण्यासाठी रता व पुल ककत्येक वर्ाापासून नादरु
ु त असल्याने येीील रता व पुलाचा
प्रताव

ीाननक

सावाजननक

िाींधकाम

ववभागाने

पाठवन
ू ही

तसेच

तेीील

ीाननक

लोकप्रनतननधीींनी वाींरवाींर मागणी करुनही अद्यापही समया सोडववली न जाणे त्यामुळे

सींिींधीत गावातील दस
ु -या गावातील नागररकाींर्ी पावसाळ्यात सींपका तु्णे तसेच तेीील
नागररकाींना अनेक त्रास सहन करावा लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त गावाींना रता व पुल नसल्यामुळे पावसाळ्यात सींपका तु्णे ये जा

करण्यासाठी रत्याची समया होत असन
ू आजारी यक्तीींना, गरोदर मदहलाींना डोलीत िसन
ू
र्हराच्या दठकाणी आणावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यािाित र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय आढळून आले व
तदनुसार सदरहु गावाींना रत्याींच्या मुलभूत सोयी पुरववण्याच्याष्जष्ने र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) व (२) होय.
(३) व (४) प्रश्नाधीन रते व पुलाींची कामे ननकर्, मींजुरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून
हाती घेण्याच्या प्रयत्न राहील.
___________
िोल्हापूर जजल्हयातील औद्योधिि क्षेरातील ्लॉट परत घे्यािाित
(२०)

१२८६० (१०-०४-२०१५).

(हातिणांिले) :

श्री.राजेश क्षीरसािर (िोल्हापरू उत्तर), डॉ.सजु जत शमणचेिर

सन्माननीय उद्योि मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील औद्योगगक क्षेत्रातील तब्िल ९५५ प्लॉ् गेल्या १५ वर्ाापासन
ू पडून
आहे त, हे खरे आह काय,

(२) असल्यास, मा.उद्योग मींत्री याींनी माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये केलेल्या घोर्णेनुसार सदरचे
प्लॉ् परत घेण्यासींदभाात र्ासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. सुभाष दे साई (०१-१०-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही.
तीावप, कोल्हापूर जजल््यातील

औद्योगगक क्षेत्रामध्ये वा्प करण्यात आलेल्या

भख
ू ींडापैकी १८४ भख
ू ींडधारकाींनी महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानस
ु ार ववहीत कालावधीत भख
ू ींड
ववकसीत

केला नाही.

त्यामुळे त्याींना

नो्ीस िजाववण्यात आल्या

भूखींडधारकाींकडून महामींडळाने भख
ू ींड ताब्यात घेतले आहे त.

असून

त्यापैकी

९

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ज्येष्ट्ठ नािररिाांची वयोमयाादा ६० वषे िर्यािाित
(२१)

१३१४७ (१०-०४-२०१५).

मध्य), श्री.सुधािर िोहळे

श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नािपूर पूव)ा , श्री.वविास िांु भारे (नािपूर

(नािपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमुख (नािपूर पजश्चम) :

सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाराषरातील ज्येषठ नागररकाींकररता सरकारने केलेल्या धोरणात कुठलीही आगीाक तरतुद
नसल्याने या धोरणाचा लाभ ज्येषठ नागररकाींना होत नसल्याचे ददनाींक ८ डडसेंिर, २०१४ रोजी
ननदर्ानास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ज्येषठ नगररकाींची केंद्र र्ासनाचे धोरणाप्रमाणे वयोमयाादा ६० वर्े असताींना
महाराषरात ६५ वर्े आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, वयातील या तर्ावतीींमुळे राज्यातील ३० लक्ष जेषठ नागररक या सवलतीपासन
ू
वींगचत आहे , हे खरे आहे काय,

तसेच उक्त धोरणामध्ये वयातील तर्ावतीचे कारणे काय

आहे त,
(४) तसेच राज्यातील ज्येषठ नागररकाींची वयोमयाादा ६० वर्े करण्यािाित र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास , ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (०८-०८-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.

(३) व (४) राज्यातील ज्येषठ नागररकाींची वयोमयाादा ६५ वरुन ६० वर्े करणेिाितचा प्रताव
र्ासनाच्या ववचारागधन आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
शासनाच्या घरिुल योजनेचे िाांधिाम न िरताच लाभार्थयाांनी तनधी हडप िेल्यािाित
(२२)

१३७२५ (१०-०४-२०१५).

श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.राजेंद्र नजरधने (उमरखेड),

श्री.सांजजवरे ड्डी िोदिुरवार (वणी) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा

(१) मौजे उमरखेड पींचायत सममती अींतगात जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणा मार्ात रािववण्यात
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येणा-या रमाई घरकुल योजना, इींददरा आवास योजना, कोलाम घरकुल योजना व राजीव गाींधी

क्र.१ घरकुल योजना मधील ८४० घरकुलाींचे लाभार्थयांनी प्रीम व दस
ु रा हप्ता उचलून
अद्यापपयंत घरकुलाचे िाींधकाम केलें नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उमरखेड पींचायत सममती अींतगात सन २०१०-११ ते सन २००१४-१५ पयंत
घरकुल योजनेमध्ये गैरप्रकार झाला, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जजल्हा ग्रामीण ववकास यींत्रणामार्ात सन २०१० ते २०१५ मधील ८४०
लाभार्थयांनी योजनेअत
ीं गात रक्कम उचल केली असून अद्यापपयंत घरकुलाचे िाींधकाम न
करता दस
ु -याचेच घरे दाखवन
ू सींपण
ू ा ननधी हडप केला, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रर्ासनाकडून उक्त प्रकरणी कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(५) नसल्यास,ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार िडोले (२३-०९-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींर्त: खरे आहे.
(३) अींर्त: खरे आहे.
(४) मौजे-कुरळी येीील घरकुलाचे िाींधकाम न करता लाभार्थयांना अनुदान ववतररत केलेल्या
प्रकरणास जिािदार असलेल्या र्ाखा अमभयींता याींना ननलींबित करण्यात आलेले आहे .

मौजे-चातारी येीील घरकुलाच्या लाभार्थयांना दि
ु ार लाभ ददल्याप्रकरणी दोर्ी असलेल्या

कननषठ अमभयींता याींना ननलींबित करण्यात आले आहे. र्ाखा अमभयींता याींच्या २ वेतनवाढी
कायमवरुपी िींद करण्यात आलेल्या आहे त. सहायक लेखा अगधकारी व कननषठ सहायक याींची
१ वेतनवाढ रोखण्यात आलेली आहे तसेच सींिध
ीं ीत लाभार्थयांकडून रक्कम वसूल करुन
र्ासकीय खात्यात जमा केली आहे .

मौजे-सुकळी, ता-उमरखेड येीील दि
ु ार प्रकरणी तेीील र्ाखा अमभयींता ग्रामसेवक व

कननषठ सहा्यक याींच्याकडून खुलासा मागववण्यात आलेला आहे . तसेच लाभार्थयांना उचल
केलेली रक्कम र्ासनखाती जमा करण्याची नो्ीस िजावण्यात आलेली आहे .
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
ववज्ञान शाखेतील ववद्यार्थयाांची जात पडताळणीसाठक सादर िेलेले सवा िािदपरे
परत दे ऊन नव्याने लनलाईन पध्दतीने सादर िर्यािाित
(२३)

१४८५७ (१०-०४-२०१५).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय

सामाजजि न्याय मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) इयत्ता ११ वी १२ वी मध्ये मर्क्षण घेत असलेल्या ववज्ान र्ाखेतील ववद्यार्थयांची सन
२०१३-१४ मधील जात पडताळणीसाठी सादर केलेले सवा कागदपत्रे परत दे ऊन नयाने
ऑनलाईन पध्दतीने ददनाींक ३१ डडसेिर, २०१४ रोजीपयंत सादर करण्यािाित र्ासनाने आदे र्
काढले, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८ (17)
(२) असल्यास, इतक्या कमी कालावधीत पुन्हा सवा कागदपत्रे ममळववण्यासाठी ववद्यार्थयांना
िरीच धावपळ करावी लागली, हे ही खरे आहे काय,

(३)असल्यास, मसींदखेडराजा (जज.िल
ु ढाणा) येीील उपववभागीय कायाालयातून जात पडताळणी
प्रमाणपत्र

ममळववण्यासाठी

दलाल

रु.१०००/-

रक्कम

घेत

असल्याची

तक्रार

जजल्हागधकारी याींचेकडे करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

िुलढाणा

(४) असल्यास, या सींदभाात र्ासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (२९-०७-२०१५) : (१) व (२) नाही. हे खरे नाही.

माहे डडसेंिर, २०१४ पासन
ू जात पडताळणी अजा ऑनलाईन पध्दतीने वीकारण्याची

प्रकक्रया सुरु आहे . ऑनलाईन अजा जवकारताना जे अजा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी
कायाालयात पूवु प्राप्त होते ते परत करण्यात आलेले नसन
ू त्यावर ननयमानस
ु ार कायावाही सरु
ु
आहे .

तसेच

ऑनलाईन

अजा

जवकारताना

कुठल्याही

प्रकारच्या

जादा

कागदपत्राींची

अजादाराकडून मागणी करण्यात आलेली नसल्यामळ
ु े अजादाराींनी कागदपत्राींकररता धावपळ
करण्याचा प्रश्न उद््ावत नाही.
(३) नाही. हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
अपांिाांच्या पन
ा िर्यािाित
ु वासनािडे िायम दल
ु क्ष
(२४)

१५४२३ (०९-०४-२०१५).

श्री.सांजय (िाळा) भेिडे (मावळ) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पुणे जजल्हा जागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या मादहतीनुसार दे र्ात ८ ते ९ ्क्के लोकसींख्या
अपींगाींची आहे , महाराषरात सुमारे १७ लाख अपींग यक्ती आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास अपींगाींच्या पुनवासनासींिींधी अनेक योजना कालिाहय झाल्या असून, अपींग
कल्याण धोरणही अजतत्वात नाही, हे

ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नोकरीमध्ये अपींगासाठी ३

्क्के राखीव जागा आहे त मात्र प्रवगाननहाय

अपींगत्वाची तीरताता आणण अपींगाची सवेक्षण यवजीत होत नसल्याने नोकरीमधील २ हजार
जागाींचा अनुर्ेर् मर्ल्लक आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)असल्यास,अपींगाींसाठी
महाववद्यालयाींमध्ये

ववर्ेर्

प्रवेर्

र्ाळा,

घेतलेल्या

कायार्ाळा

अपींगाींसाठी

आहे त
राहण्याची

मात्र

उच्च

कोणतीही

मर्क्षणासाठी
ववर्ेर्

सवु वधा

नसल्यामळ
ु े अपींग ववद्याीु उच्च मर्क्षणापासून दरू राहतात यािाित र्ासनाने काय कायावाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. ५८ (18)
श्री. राजिुमार िडोले (१५-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. उपलब्ध आकडेवारीनस
ु ार सन २०११
च्या जनगणनेनस
ु ार राज्यातील अपींगाींची लोकसींख्या २९,६३,३९२ असून त्याची ्क्केवारी २.६३
इतकी आहे .

(२) अींर्त् खरे आहे. अपींग कल्याण धोरण तयार करण्याची कायावाही र्ासनतरावर सुरु
आहे .

(३) अींर्त् खरे आहे . नोकरीमधील अपींगाींचा अनुर्ेर् २६४९ जागाींचा आहे. तीापी सवेक्षण

यवजीत होत नसल्याने हा अनुर्ेर् मर्ल्लक आहे असे म्हणता येणार नाही. अपींगाींचे

सहे क्षण आणण नोकरीमध्ये ३% राखीव जागा भरण्याची कायावाही सरु
ु असन
ू २६४९ इतका

असलेला अनुर्ेर् भरुन काढण्यासाठी र्ासन प्रयत्नर्ील आहे . ररक्त पदे भरण्यािाित सवा
सींिींगधताींकडे सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

(४) सवा र्ासककय ववभागाच्या र्ासककय वसनतगह
ृ ामध्ये अपींग ववद्यार्थयांसाठी ३ ्क्के जागा
राखीव ठे वण्यात आल्या आहे त.
(५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
डॉ.िािासाहे ि आांिेडिर याांचे लांडन येथील तनवासस्ट्थान ववित
घेऊन त्याचे स्ट्मारिात रुपाांतर िर्यािाित
(२५)

१६२५९ (०६-०८-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) भारतीय घ्नेचे मर्ल्पकार डॉ.िािासाहे ि आींिेडकर याींचे लींडन येीील ननवासीान ववकत

घेऊन त्याचे मारकात रुपाींतर करण्याचा ननणाय र्ासनाने ददनाींक २४ जानेवारी, २०१५ च्या
सुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणायाचे ीोडक्यात वरुप काय आहे ,
(३) उक्त ननणायाची अींमलिजावणी ककती ददवसात करण्यात येणार आहे , त्यासाठी ककती
ननधीची आवश्यकता आहे ?
श्री. राजिुमार िडोले (२४-०९-२०१५) : (१) र्ासन ननणाय दद.१६.०२.२०१५ अन्वये भारतरत्न
डॉ. िािासाहे ि आींिेडकर याींनी सन १९२१-२२ मध्ये वातय केलेले लींडन येीील घर र्ासनाने
खरे दी करुन आींतरराषरीय मारक म्हणून जतन करण्यास तत्वत् मान्यता दे ण्यात आली
आहे .

(२) व (३) लींडन येीील घर खरे दी करण्याच्या अनुर्ींगाने पुढील आवश्यक ती कायावाही
करण्यासाठी मा.मींत्री सामाजजक न्याय व ववर्ेर् सहा्य, याींच्या अध्यक्षेतेखाली सममती गठीत

करण्यात आली आहे . घर खरे दीची ककीं मत व त्यानुर्ींगाने पूणा करावयाच्या कायदे र्ीर िािी /
प्रकक्रया यािाित सॉलीसी्र, भारतीय उच्चायक्
ु त व अन्य सवा सींिींगधताींर्ी ववचार ववननमय
करुन त्यानुसार खरे दीिाितची पुढील कायावाही सुरु आहे.
___________

वव.स. ५८ (19)
ववना अनुदातनत महाववद्यालयाने िनावट ववद्याथी दाखवून
शशष्ट्यवत्ृ तीमध्ये िैरव्यवहार िेल्यािाित

(२६)

१९१६८ (३०-०७-२०१५).

श्री.अतनल िदम (तनफाड) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कायम ववनाअनद
ु ाननत महाववद्यालयात मर्क्षण घेणा-या मागासवगुय ववद्यार्थयांना

मर्षयवत्ृ ती दे य नाही असतानाही महाराषर राज्य तींत्र मर्क्षण मींडळातगात येणा-या राज्यातील

२८२ कायम ववना अनुदाननत महाववद्यालयाने िनाव् ववद्याीु दाखवून सामाजजक न्याय
ववभागातर्े

तसेच

केंद्र

र्ासनाकडून

सन

२००१-०२

पासून

आजतागायत

ममळणा-या

मर्षयवत्ृ तीचे ४०० को्ी रुपयाींचे गैरयवहार केल्याची िाि माहे ऑग् २००८ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आले , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने

चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले

सामाजजक न्याय ववभागाच्या सींिध
ीं ीत अगधका-याींवर तसेच महाववद्यालयावर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त?
श्री. राजिुमार िडोले (०९-११-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे ,

मागासवगुय ववद्यार्थयााना मॅदरकोत्तर मर्षयवत्ृ ती योजनेअींतगात सहायक आयुक्त,

समाजकल्याण जजल्हा वधाा कायाालयातील एम.एस.िी.्ी.ई च्या अ्यासक्रमाच्या मर्षयवत्ृ ती
वा्पामध्ये अननयममतता झाल्याचे ननदर्ानास आले आहे ,

(२) सदर प्रकरणी तपासणी करुन ननयमिा्य मर्षयवत्ृ तीची उचल केल्याचे आढळून आलेल्या

९६ महाववद्यालयाींना वसल
ु ीिाित कारणे दाखवा नो्ीस िजावण्यात आलेल्या असून ३

कमाचाऱयायाींना ननलींबित करण्यात आले, तसेच ७ अगधकाऱयाववरुध्द प्रर्ासकीय कारवाई
प्रताववत करण्यात आलेली आहे ,
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
िराडी समाजाचा मािासविीय जातीमध्ये समावेश िर्यािाित
(२७)

१९८४७ (३०-०७-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

कराडी

समाजाचा

केंद्र

र्ासनाच्या

मागासवगुय

जातीमध्ये

समावेर्

करण्यािाितचे ननवेदन ददनाींक २१ र्ेब्रुवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास लोकप्रनतननधीींनी
मा.सामाजजक न्याय मींत्री याींना ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने केंद्र र्ासनाकडे पाठपुरावा केला आहे काय, असल्यास,
याची सद्य:जीती काय आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. राजिुमार िडोले (२३-११-२०१५) : (१) होय.

(२) व (३) केंद्र र्ासनाच्या इतर मागास प्रवगा जातीच्या यादीत महाराषरातील जातीींचा
समावेर्

करण्यािाित

राषरीय वपिडा

वगा आयोगाने

दद.३१/५/२०११

ते

२/६/२०११

या

कालावधीत मुींिई येीे जनसुनावणी आयोजजत केली होती. सदर झालेल्या जनसन
ु ावणीत
महाराषर र्ासनाने कराडी जातीचा प्रताव सुनावणीकररता ठे वला होता. परीं त,ु केंद्र र्ासनाकडून
कराडी जाती समूहाचा समावेर् इतर मागासवगुयाींच्या यादीमध्ये करण्यािाितचा ननणाय

अद्याप प्रलींबित आहे . एखाद्या जाती समूहाची नोंद केंद्र र्ासनाच्या इतर मागासवगााच्या

यादीत करणे ही िाि सींपण
ा णे केंद्र र्ासनाच्या अखात्याररतीतील आहे . राज्य र्ासन यात
ू प
हतक्षेप करु र्कत नाही.

___________
राज्यातील अपांि शाळाांमधील िांराटी िमाचा-याांना
तनयशमत वेतनश्रेणी लािू िर्यािाित
(२८)

२०४२२ (३०-०७-२०१५).

िायिवाड (िल्याण पूव)ा :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफा िच्चू िडू (अचलपरू ), श्री.िणपत

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील अपींग र्ाळाींमधील (मुकिधीर, मतीमींद, अजीयींग, अींधर्ाळा आणण कमार्ाळा)

या सींीाींमधील कींत्रा्ी कमाचा-याींना ननयममत वेतनश्रेणी लागू करण्यािाित र्ासनाकडे मागणी
होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने या िाित कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (२८-१०-२०१५) : (१) होय.

(२) दद. १८.८.२००४ च्या आकृतीिींधानुसार सर्ाईगार, मदतनीस व पहारे करी या पदाींना कींत्रा्ी

वरुपात भरण्यािाित मान्यता दे ण्यात आलेली आहे . त्यामळ
ु े कींत्रा्ी कमाचाऱयाींना ननयममत

वेतनश्रेणी लागू करता येणार नाही. परीं तु सदर कींत्रा्ी कमाचाऱयाींच्या मानधनात वाढ
करण्यािाितचा प्रताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
रे णापरू (जज.लातरू ) येथील शासिीय ववश्रामिह
ृ ाचा अनधधिृत वापर होत असल्यािाित
(२९)

२१०४१ (३१-०७-२०१५).

श्री.त्र्यांििराव शभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) रे णापूर (जज.लातूर) येीील र्ासकीय ववश्रामगह
ृ ाचा मोठ्या प्रमाणावर अनगधकृत वापर व

ववश्रामगह
ृ ात अवैध धींदे राजरोसपणे सुरु असल्याचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान
ननदर्ानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकर्ीत काय ननषपन्न झाले व सींिींगधत दोर्ीींवर र्ासन तरावर कोणती
कायावाही करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
वसईतील (जज.पालघर) तहशसलदार िायाालयातील सांजय िाांधी
तनराधार योजना िायाालयातील मनमानी िारभारािाित
(३०)

२१३८३ (०६-०८-२०१५).

श्रीमती मतनषा चौधरी (ददहसर) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

वसईतील

(जज.पालघर)

तहमसलदार

कायाालयातील

सींजय

गाींधी

ननराधार

योजना

कायाालयातील मनमानी कारभारामुळे सुमारे ३०० गोरगरीि लाभार्थयांना गेल्या जून, २०१४
मदहन्यापासून आगीाक लाभ ममळालेला नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याप्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकर्ीच्या अनुर्ग
ीं ाने ३०० लाभार्थयांना त्याींचे ीककत लाभ तात्काळ दे ण्यािाित
र्ासन कोणती

कायावाही करणार आहे , वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार िडोले (१६-११-२०१५) : (१), (२) व (३) वसई तालुक्यातील सींजय गाींधी योजना

सममतीची िैठक दद. १९.०६.२०१४ रोजी आयोजजत करुन या िैठकीत १२१ अजादाराींचे अजा
मींजूर करण्यात आले व २२ अजादाराींना कागदपत्राींची पत
ा ा करुन नयाने अजा दाखल
ू त

करण्यािाित कळववण्यात आले. सदरह मींजूर लाभार्थयांना माहे जन
ू , २०१४ पासून अनुदानाचा
लाभ दे ण्यात येत आहे .

उक्त नमूद िैठकीनींतर ववधानसभेच्या व जजल्हा पररर्दे च्या ननवडणुक आचारसींदहतामुळे

सींजय गाींधी सममतीची िैठक, आयोजजत करता आली नाही तीावप, दद. ०४.०३.२०१५ रोजी

सींजय गाींधी सममतीची िैठक आयोजजत करुन या िैठकीत माहे जुलै २०१४ ते र्ेब्रुवारी २०१५
या कालावधीत प्राप्त झालेले ३१८ अजा ननकातली काढले आहेत. सदर िैठकीमध्ये प्राप्त

अजाापैकी २२७ अजादाराींचे अजा मींजरू केले व उवाररत ९१ अजा ववदहत केलेल्या कागदपत्राींची व
ननकर्ाींची पत
ा ा करीत नसल्याने ते नामींजरू करण्यात आले आहे त. प्रतत
ू त
ु च्या मींजरू
लाभार्थयांना माहे माचा, २०१५ पासन
ू अनुदानाचा लाभ दे ण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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साववरीिाई फुले योजनेअांतिात शमळणाऱया शशष्ट्यवत्ृ तीच्या
रक्िमात िैरव्यवहार झाल्यािाित

(३१)

२१७६४ (३०-०७-२०१५).

श्री.सभ
ा ील
ु ाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलिाि), श्री.धैयश

पाटील (पेण), श्री.जीवा िाववत (िळवण), श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अशमन पटे ल
(मुांिादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्ट्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.किसन िथोरे

(मुरिाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मरा 
ुां ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.िणपत िायिवाड
(िल्याण पव
ू )ा , डॉ.िालाजी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्रीमती
तनमाला िाववत (इितपूरी), श्री.सुतनल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींिईतील मुलुींड (पजश्चम) येीील श्रीमती नमलनीताई गजानन पुरींदरे ववद्यालयातील

इयत्ता १ ते इयत्ता १० वीच्या वगाातील अनुसूगचत जाती जमातीींच्या ववद्यार्थयुनीींना
साववत्रीिाई र्ुले योजनेअींतगात ममळणाऱया मर्षयवत्ृ तीची रक्कम र्ाळे च्या यवीापनाने
वीजबिज, पाणी बिलासाठी व दै नींददन खचाासाठी वापरल्याची तसेच
केल्याची िाि ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास,

मर्षयवत्ृ ती वायाप न

उक्त र्ाळे मध्ये मागील तीन वर्ाापासन
मर्षयवत्ृ ती वा्प रजज्रवर
ू

ववद्यार्थयांच्या खोयाया स्या करुन पैसे ला्ले असल्याची तक्रार माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये वा
त्यादरम्यान ननदर्ानास आली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व
त्यानुसार सींिींगधताींववरुध्द काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. राजिुमार िडोले (०९-११-२०१५) : (१) सदर र्ाळे ने मर्षयवत्ृ तीची रकमा कायाालयीन
िािीवरील खचाासाठी वापरली असल्याचे ननदर्ानास आले आहे ,

(२) सदर र्ाळे त साववत्रीिाई र्ुले मर्षयवत्ृ ती योजनेत गैरयवहार झाल्याची तक्रार प्राप्त झाली
होती,

(३) उपरोक्त तक्रारीच्या अनुर्ींगाने प्रादे मर्क उपायुक्त, समाजकल्याण ववभाग, मुींिई याींनी
चौकर्ी सममती नेमली होती, सदर सममतीने केलेल्या चौकर्ी नस
ु ार सींिींगधत र्ाळे ने याींनी

मागासवगुय ववद्याीुनीना मर्षयवत्ृ तीच्या लाभापासून वींगचत ठे वणे, असींववतरीत रक्कम

र्ासन जमा न करणे, मर्षयवत्ृ तीची रक्कम कायाालयीन िािीवर खचा करणे इत्यादी िािी

ननदर्ानास आल्या, या प्रकरणी सींिींगधत सींीेने र्ाळे चे मुख्याध्यापक व मलवपक याींच्याववरुध्द
पोलीस उपायुक्त, झोन क्र. ७ मुलड
ुीं , मुींिई येी तक्रार दाखल केली आहे ,
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
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पालघर जजल््यातील सावाजतनि िाांधिाम ववभािातील िैरव्यवहार झाल्यािाित
(३२)

२१७७१ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलिाि), श्री.धैयश
ा ील

पाटील (पेण), श्री.जीवा िाववत (िळवण) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि

उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जजल््यातील

सावाजननक

िाींधकाम

ववभागातील

कायाकारी

अमभयींता

श्री.एम.िाय.र्ींखपाळे व उपववभाग, वाडा येीील सहा्यक अमभयींता श्री.डी.जी. होले याींनी
िोगस िीले काढून १ को्ी ३७ लाखाींचा गैरयवहार केल्याचे वररषठ ववभागीय लेखागधकारी,
सावाजननक िाींधकाम ववभाग, ठाणे याींनी र्ासनाच्या ननदर्ानास आणले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गैरयवहार केलेल्या रकमेची वसुली करुन सींिींधीत अमभयींता याींच्यावर
कायदे र्ीर कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

चांद्रिाांत

पाटील

(०५-१०-२०१५)

:

(१)

ठाणे

(सा.िाीं.)

ववभागाच्या

अखत्यारीतील

सा.िाीं.उपववभाग, वाडा येीील दे खभाल व दरु
ु तीची सुमारे १.३७ को्ी रुपयाींची १६ दे यके
ववभागीय लेखागधकारी याींच्या सींमतीमर्वाय मींजरू केल्याची िाि वररषठ ववभागीय लेखागधकारी
याींनी ननदर्ानास आणून ददल्यानींतर सदर दे यकाींचे धनादे र् रद्द करण्यात आले आहे त.

(२) धनादे र् रद्द करण्यात आले असल्याने वसुलीचा प्रश्न उद््ावत नाही. तीावप, प्रतुत
प्रकरणी आढळून आलेल्या प्रर्ासकीय अननयममततेच्या अनुर्ींगाने सववतर चौकर्ी अधीक्षक
अमभयींता, दक्षता व गण
ु ननयींत्रण मींडळ, कोकण भवन, नवी मींि
ु ई याींच्याकडून करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
नािोठाणे (ता.पेण,जज.रायिड) येथील जलवादहनी सुवप्रमो
िांपनीने जलवादहनी उध्वस्ट्त िेल्यािाित

(३३)

२१७७३ (०४-०८-२०१५).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अशलिाि), श्री.धैयश
ा ील

पाटील (पेण), श्री.जीवा िाववत (िळवण) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि

उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींिई - गोवा राषरीय मागााचे चौपदरीकरणाचे काम सुमारे चार वर्ांपासून सुरु आहे, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, रत्याच्या चौपदरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरु असून त्यामळ
ु े
पेण तालुक्यातील ननम्याअगधक गावाींना पाणीपुरवठा करणारी नागोठाणे (जज.रायगड) येीील
जलवादहनी सुवप्रमो कींपनीने उध्वत केली, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कींपनीच्या मनमानी कारभारामुळे पेण तालुक्यातील नागरीक पाण्यापासून
वींगचत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५८ (24)
(४) असल्यास, सदर पररसरातील नागररकाींना वपण्याच्या पाण्यासाठी पयाायी यवीा करण्यात
आली आहे काय, यािाित र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) होय.
(२)

रत्याच्या

चौपदरीकरणासाठी

आवश्यक

खोदकाम

करतेवह
े ी

एकूण

पाच

दठकाणी

जलवादहनी खींडीत झाल्याचे ननदर्ानास आले असल्याचे भारतीय राषरीय राजमागा प्रागधकरण,
पनवेल याींनी कळववले आहे .
(३) महायवीापक (ताींबत्रक) व प्रकल्प सींचालक, पनवेल याींच्याकडून प्राप्त झालेल्या
अहवालानस
ु ार तीन दठकाणी खींडीत झालेली जलवादहनी भारतीय राषरीय राजमागा प्रागधकरण,
पनवेल याींच्यामार्ात दरु
ु त करण्यात आली आहे . सद्य:जीतीत एका दठकाणी जलवादहनी

दरु
ु तीचे काम प्रगतीपीावर आहे, उवाररत दरु
ु तीचे काम लवकर पण
ू ा करण्याचे आवश्वासन
सवलतदाराने ददले आहे.

(४) व (५) कायाकारी अमभयींता, महाराषर जीवन प्रागधकरण, माणगाव ववभाग याींच्याकडून

प्राप्त अहवालानुसार १२ कक.मी. लाींिीच्या जलवादहन्याींचा पुरवठा सुरु करण्यात आला असून ८
कक.मी. जलवादहन्या ीलाींतरणाचे काम पूणा झाले आहे व ४ कक.मी. जलवादहन्या ीालाींतरीत
करण्याचे काम अद्याप िाकी आहे.

___________
लोळाणे ते आलतूर (ता.शाहुवाडी,जज.िोल्हापूर) येथे
िडवी नदी पारावरील पुल हो्यािाित
(३४)

२१८६३ (०३-०८-२०१५).

श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
सन्माननीय
सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) लोळाणे ते आलतूर (ता.र्ाहुवाडी, जज.कोल्हापूर) येीे कडवी नदी पात्रावरील पुल
होण्यािाित सावाजननक िाींधकाम ववर्ेर् प्रकल्प ववभागाने सवेक्षण पूणा केलेले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पल
ु ामळ
ु े लोकाींच्या वाहतक
ु ीचा मोठा प्रश्न मागु लागणार आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पुलाच्या मींजुरीचा प्रताव र्ासनाकडे अनेक ददवस प्रलींबित असून, तसेच
सदर प्रतावाला र्ासन तातडीने मान्यता दे ऊन आगीाक तरतूद करणार आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) व (२) होय.
(३), (४) व (५) प्रश्नाधीन पूलाचे काम ननकर्, मींजुरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून
हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
मौजे उपवळे (ता.शशराळा, जज.साांिली) येथील उपवळे ते शशराळा
(३५)

या रस्ट्त्यावरील मोरणा नदीपारात पुल िाांध्यािाित

२२३३६ (१३-०८-२०१५).

श्रीमती मांदा म्हारे (िेलापूर), श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :(१)

मौजे उपवळे

(कदमवाडी) ता.३२

मर्राळा,

जज.साींगली येीील

उपवळे

ते

मर्राळा

(ग्रा.मा.क्र.३१) या रत्यावरील मोरणा नदीपात्रात पुल नसल्यामळ
ु े तेीील नागररकाींना र्ार
मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाात ददनाींक १ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यादरम्यान मौजे उपवळे ,
कदमवाडी मर्राळा या गावातील ग्रामीाींची मा.मख्
ु यमींत्री, मा.ग्रामववकास मींत्री याींना ननवेदन
ददले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानुर्ींगाने र्ासनाने मोरणा नदीपात्रात नवीन पूल अीवा पादचारी पूल
होणेिाित र्ासनाने पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, मोरणा नदीपात्रातील नवीन पूलाचे अीवा पादचारी पूलाचे िाींधकाम ककती
कालावधीमध्ये पण
ू ा करण्यात येईल,

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१), (२), (३), (४) व (५) प्रश्नाधीन पूल हा ग्रा.मा.३१

या जजल्हातरीय रत्यावर असल्यामुळे प्रतूत पूलाचे काम जजल्हा ननयोजन सममतीची
मान्यता, ननकर् व ननधीच्या उपलब्धतेच्या अगधनतेने हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
दभाषी (ता.शशांदखेडा, जज.धळ
ु े ) येथील तापी नदीच्या पल
ु ावर लोखांडी जाळी िसवव्यािाित
(३६)

२२८१२ (३१-०७-२०१५). श्री.जयिुमार रावल (शशांदखेडा), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दभार्ी (ता.मर्ींदखेडा) व सावळे द ता.मर्रपूर, जज.धुळ येीील राषरीय महामागा क्र.३ वर

तापी नदीच्या पल
ु ावरुन ३ ते ४ रक पल
ु ावरुन कोसळून अपघात झाल्याचे उघडकीस आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त तापी नदीचा पुल सदोर् िनववल्यामुळे व कठयायाींना सींरक्षण जाळी

नसल्याने या दठकाणावरुन गेल्या ५ वर्ाात ककमान ५० हून अगधक लोकाींनी आत्महत्या दे खील
केल्या आहे त हे मे, २०१५ च्या दरम्यान ननदर्ानास आले, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या पल
ु ाला लोखींडी जाळी तयार करण्याची सींिींगधत पररसरातील ग्रामीाींची

मागणी असताींना दे खील अद्याप लोखींडी जाळी िसववण्यात न आल्यामुळे अपघाताींची मामलका
सरु
ु च आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३), (४) व (५) सदर पुलाचे काम हे भारतीय राषरीय महामागा प्रागधकरणाच्या अींतगात
असलेला प्रकल्प सींचालक धुळे याींच्या कायाक्षेत्रात आहे . त्याींच्या प्रत अहवालानुसार सदर

पल
ु ावर जाळी िसववल्यास पल
ु ावर डेड लोड (Dead Load) मध्ये वाढ होईल तसेच या पल
ु ावर
झालेल्या आत्महत्या हे सींिींधीताचे मानमसक सींतुलन बिघडल्याने घडलेल्या आहे त हे नमुद
करण्यात आलेले आहे .

यािाित पोलीस अधीक्षक धुळे याींनी पुलावरुन उडी मारुन केलेल्या आत्महत्या लोकाींचे

मानमसक सींतल
ु न बिघडल्याने झालेल्या आहे त असे त्याींच्या प्राप्त अहवालात नमद
ु केलेले
आहे .

___________
सावाजतनि िाांधिाम ववभाि, परभणी याांचेवर नािपूर येथील
(३७)

महालेखापाल याांच्या पथिाने नदवदववले आक्षेप

२२८४३ (३०-०७-२०१५).

श्री.मोहन फड (पाथरी) :

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम

(सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सावाजननक िाींधकाम ववभाग, परभणी याींचेवर नागपूर येीील महालेखापाल याींच्या पीकाने

आक्षेप नोंदववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) प्रतुत लेखाआक्षेपामध्ये कायाकारी अमभयींता, अधीक्षक अमभयींता, मुख्य अमभयींता

व र्ासनतरावरीलल पष्ीकरणात्मक अमभप्राय सादर करण्यािाित महालेखापाल, नागपूर
याींनी ननदे र्ीत केले आहे . त्यानुसार आवश्यक ती पुढील कायावाही करण्यात येत आहे.
___________
ववदभाात िृवष आधाररत उद्योि उभार्यािाित
(३८)

२३०९४ (३१-०७-२०१५).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूा रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय उद्योि

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ववदभाात कृवर् आधाररत उद्योग उभारण्याचा प्रताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यामध्ये कोणत्या उद्योगाींचा समावेर् आहे ,
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(३) असल्यास, सदरचे उद्योग ववदभाातील कोणत्या जजल््याींमध्ये उभारण्यात येणार आहे , व
हे उद्योग कोणत्या प्रकारे उभारण्यात येणार आहे ,
(४) असल्यास, या सींदभाात र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (२४-०९-२०१५) : (१) कृवर् व अन्न प्रकक्रया उद्योग ीापन करण्याकररता
र्ासन सामूदहक प्रोत्साहन योजना, २०१३ अींतगात १० ्क्के अनतररक्त प्रोत्साहने दे ते व अर्ा

कृवर् आधाररत उद्योगाचे प्रताव ववदभाात मागणी झाल्यास त्याींना औद्योगगकष्ष्या मागास
क्षेत्राच्या वगावारीप्रमाणे "ड + व नक्षलप्रभाववत’’ क्षेत्रासाठी अनुज्ेय लाभ दे ता येतात.

र्ासनाकडून कृवर् उद्योग उभारण्यािाित प्रताव ववचाराधीन नसन
ू या उद्योगास ननजश्चतपणे
प्रोत्साहने दे ण्यात येत आहे त.

(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
दहांिोली जजल््यातील (ता.वसमत) येथील चीडी रे ल्वे
स्ट्थानिाच्या दठिाणी भय
ु ारी मािा िर्यािाित
(३९)

२३८८५ (०७-०८-२०१५).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (िसमत) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) दहींगोली जजल््यातील (ता.वसमत) येीील चीडी रे ल्वे ीानकाच्या िाजन
ू े जाणा-या

रत्यावर रे ल्वेच्या पूवक
े डून दररोज कामधींदा करणारे नोकरदार, र्ेतकरी, ववद्याीुवगा,

प्रवासाकरीता एस.्ी.िस ीानकावर येणारे प्रवासी सवाजण रे ल्वे रुळ ओलाींडून पजश्चमेकडे
येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रे ल्वे ीानकावरुन दररोज एक्सप्रेस, पॅसेंजर व मालगाडया ममळून २० ते
२५ रे ल्वेगायाया ये-जा करीत असताींना रे ल्वे रुळ ओलाींडून दररोज ये-जा करणे धोकादायक
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर दठकाणी भुयारी मागा िनववण्याकरीता ीाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.मींत्री सावाजननक िाींधकाम, महाराषर राज्य, मींत्रालय याींना ददनाींक ५ मे, २०१५ चे
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सदर मागणी नुसार नागररकाींची गैरसोय ्ाळण्यासाठी र्ासनाने कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे

(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे .
(४) व (५) प्रश्नाधीन रे ल्वे भुयारी पूल िाींधण्याचे काम ननकर्, मींजुरी व ननधी उपलब्धतेच्या
अधीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.

___________

वव.स. ५८ (28)

अजन
ुा ी (ता. िािल, जज. िोल्हापरू ) येथील सांभाव्य
एमआयडीसीसाठक जमीन सांपददत िर्यािाित

(४०)

२३९२१ (१६-०८-२०१५).

श्री.प्रिाश आबिटिर (राधानिरी) :

सन्माननीय उद्योि

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अजन
ुा ी (ता.कागल, जज.कोल्हापूर) येीील सींभाय एमआयडीसीसाठी जमीन सींपददत
करण्यात येत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्ासनाने सींपाददत करावयाच्या जमीनीच्या प्रतीगठ
ींु याच्या नुकसान भरपाईचा
दर काढला आहे हे खरे आहे काय, असल्यास, त्याचे वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, या दरास ीाननक नागरीकाींनी तीरता ववरोध केला आहे काय तसेच त्याींच्या
मागण्याींचे वरुप काय आहे ,
(४) असल्यास, यासींदभाात र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त तसेच यािाितची सद्य:जीती काय आहे ?
श्री. सभ
ु ाष दे साई (०१-१०-२०१५) : (१) अजन
ुा ी (ता.कागल, जज.कोल्हापरू ) येीे औद्योगगक क्षेत्र

ीापन करण्यासाठी खाजगी २४३.१७ हे .आर व ४.५३ हे .आर.सरकारी असे एकूण २४७.७०
हे .आर.क्षेत्र अगधसूगचत करण्यात आले आहे.

(२) हे खरे नाही. तीावप नवीन भूसींपादन अगधननयम २०१३ मधील तरतुदीनुसार जजल्हागधकारी

याींच्यासोित सींिींगधत खातेदाराींची िैठक घेऊन वा्ाघा्ीने नक
ु सान भरपाईचे दर ननजश्चत
करण्यात येणार आहे त.

(३), (४), व (५) अजन
ुा ी (ता.कागल, जज.कोल्हापूर) येीील औद्योगगक क्षेत्रासाठी अद्याप
नुकसान भरपाईचे दर ठरववण्यासाठी जजल्हागधकारी याींच्यासमवेत सींिींगधत खातेदाराींची िैठक
झालेली नाही त्यामुळे प्रश्न उद््ावत नाही.

___________

िारावी धरणातील पा्यावर वीज तनशमाती प्रिल्प िांद झाल्यािाित
(४१)

२४१४७ (०६-०८-२०१५).

श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनिर), श्री.ददलीप वळसे-पाटील

(आांिेिाव), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.भास्ट्िर जाधव
(िुहािर), प्रा.वषाा िायिवाड (धारावी), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी) :

सन्माननीय उद्योि

मांरी पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कल्याण डोंबिवलीसह ठाणे जजल्हयाला वपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱया िारवी

धरणाची उीं ची वाढववण्याचे काम पण
ू ा होण्याच्या मागाावर असताना गावक-याींच्या ववरोधामळ
ु े
पुनवासनाचे काम िींद झाले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महाराषर औद्योगगक ववकास मींडळाने उक्त धरणातील पाण्यावर वीज ननममाती
प्रकल्पाचे काम पूणा झाले असतानाही धरणाची उीं ची वाढववण्याचे काम प्रलींबित असल्यामळ
ु े
वीज ननममाती प्रकल्प िींद झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.स. ५८ (29)
(३) असल्यास, या प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले आहे,
तसेच िारवी धरणाची उीं ची तसेच वीज ननममाती प्रकल्प कायाान्वीत करण्याच्याष्ष्ीने र्ासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (०१-१०-२०१५) : (१) हे अींर्त् खरे आहे. साींडयाचे काम करीत असताना

िॅक वॉ्रच्या र्ुगव्यामुळे ग्रामीाींच्या घराींमध्ये पाणी मर्रल्याने ऑग्, २०१४ ते
जानेवारी, २०१५ या कालावधीत ग्रामीानी ववरोध करुन कामे िींद पाडली होती.

(२), (३) व (४) हे खरे नाही. िारवी धरणातील पाण्यावर वीजननममाती करण्याच्या प्रकल्पाचे
काम दोन ्प्प्यात होणार आहे . वीज ननममातीसाठी लागणारी यींत्रसामुग्री ऑग्, २०१४ मध्ये

पुरववण्यात आली असून ननमााण झालेली वीज िारवी पाणीपरु वठा केंद्रापयंत नेण्यासाठी
वीजवादहनी व लागणारी उपकरणे याींची जून २०१५ मध्ये चाचणी करण्यात आली आहे . वीज
ननममातीच्या चाचण्याींचे काम सरु
ु असून कमी पावसामुळे पाण्याचा साठा कमी असल्याने

चाचण्याींच्या कामात अडचणी ननमााण झाल्या होत्या. तसेच सदर प्रकल्पासाठी महाराषर राज्य
ववद्युत ववतरण कींपनी याींची अींनतम मींजूरी प्राप्त झाली असून जलसींपदा ववभागाची मींजूरी
अींनतम ्प्प्यात आहे .

___________
िुलडाणा जजल््यातील मलिापूर ववधानसभा मतदार सांघातील मौजे दे वथािा-खामखेडजाांभुळथिा-हरणखेड-वडजी या रस्ट्त्याच्या मजिूतीिरण व डाांिरीिरणािाित

(४२)

२५४१८ (३१-०७-२०१५).

श्री.चैनसख
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िुलडाणा जजल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौजे दे वीािा-खामखेडजाींभळ
ु ीिा-हरणखेड-वडजी

हा प्रमख
ु जजल्हा मागा ५ कक.मी. लाींिीचा रता अत्यींत नादरु
ु त

असून या रत्यावरुन सवा सामान्य नागरीक, दच
ु ाकी व चारचाकी वाहन धारकाींना ये-जा करणे
त्रासाचे झाले असल्याचे माहे जून, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रता दरु
ु ती करणे अत्यींत गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त रत्याचे मजित
ू ीकरण व डाींिरीकरण करण्यािाित ीाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.कायाकारी अमभयींता, सा.िाीं. ववभाग, खामगाींव याींना वेळोवेळी सगू चत केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ?

वव.स. ५८ (30)
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०९-२०१५) : (१) अींर्त: खरे
ववर्याींककत रत्याचा ५ कक.मी. लाींिीतील भाग अींर्त: क्षनतग्रत झाला आहे .
(२) होय.
(३) होय.
कायाकारी अमभयींता, सा.िाीं.ववभाग, खामगाींव याींना मौणखकररत्या सुगचत केले आहे.

(४) व (५) रत्याच्या प्रश्नाींककत लाींिीमधील डाींिरी पषृ ठभागावरील खयाडे भरुन रता
वाहतुकीस योग्य ठे वण्याची कायावाही करण्यात आली आहे . तीावप रत्याची कायमवरुपी

दरु
ु ती करण्यासाठी करावयाची कामे मींजरू ी, ननकर्, ननधी व प्राधान्य क्रमानस
ु ार हाती घेण्याचे
ननयोजन आहे .

___________
िल
ु डाणा जजल््यातील मलिापरू ववधानसभा मतदार सांघातील मौजे
दाताळ-उमाळी-वरखेड-तरवाडी या रस्ट्त्याच्या दरु
ु स्ट्तीिाित

(४३)

२५४१९ (३१-०७-२०१५).

श्री.चैनसख
ु सांचेती (मलिापूर) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िुलडाणा जजल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील मौजे दाताळ-उमाळीवरख्ोोड-तरवाडी हा प्रमुख जजल्हा मागा ६ कक.मी. लाींिीचा रता अत्यींत नादरु
ु त असून या

रत्यावरुन सवासामान्य नागरीक, दच
ु ाकी व चारचाकी वाहन धारकाींना ये-जा करणे त्रासाचे
झाले असल्याचे माहे जन
ू , २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदर्ानास आले असन
ू या रत्याच्या
दरु
ु तीसाठी १८० लक्ष रुपये ननधीची आवश्यकता आहे ,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रता दरु
ु ती करणे अत्यींत गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) उपरोक्त रत्याचे मजिूतीकरण व डाींिरीकरण करण्यािाित ीाननक लोकप्रनतननधी याींनी
मा.कायाकारी अमभयींता, सावाजननक िाींधकाम ववभाग, खामगाींव याींना वेळोवेळी सगू चत केले
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) व (२) अींर्त: खरे आहे .
प्रश्नाधीन रत्याच्या कामासाठी अींदाजे रुपये २०० लाख इतक्या ननधीची आवश्यकता
आहे .
(३) होय.
(४) व (५) प्रश्नाधीन रत्याचे काम ननकर्, मींजरू ी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती
घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________

वव.स. ५८ (31)
राष्ट्रीय महामािा क्र. २११ च्या येडशी व औरां िािाद या ट््याच्या
चौपदरीिरण िामाच्या भूसांपादन प्रकक्रयेिाित
(४४)

२५७७१ (३०-०७-२०१५).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय महामागा क्र. २११ च्या येडर्ी व औरीं गािाद या ्प्प्याच्या चौपदरीकरण कामाच्या

भूसींपादन प्रकक्रयेसाठी ववलींि होत असून तीन वर्ााच्या कालावधीत केवळ ६५ ्क्के भूसींपादनाचे
काम झाले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उमानािाद, िीड, जालना आणण औरीं गािाद या जजल््यात भस
ू ींपादनाच्या
कामात होत असलेल्या ववलींिामळ
ु े र्ासनावर अगधकचा भार पडत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) भूसींपादनाची प्रकक्रया जलद गतीने पूणा करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागा
प्रागधकरण औरीं गािाद याींच्या अहवालानस
ु ार मागील तीन वर्ााच्या कालावधीमध्ये एकूण २१%
भूसींपादन झालेले आहे .
(२) होय.

जममनीच्या भूसींपादनाचे काम राषरीय महामागा कायदा १९५६ अींतगात ददनाींक २९.३.२०१२

पासन
ू केले जात आहे . सदर कायद्यामध्ये जलद व अननवाया भस
ू ींपादनासाठीची तरतद
ू आहे.
परीं तु जममनीचे ननवाडे ववलींिाने ददल्यामुळे नवीन भूसींपादन कायद्याप्रमाणे मोिदला द्यावा
लागणार आहे व तो सरासरी नतप्प् असण्याची र्क्यता आहे .

(३) राषरीय महामागााच्या चौपदरीकरणासाठी राषरीय महामागा कायदा १९५६ प्रमाणे

भूसींपादन

प्रगतीपीावर आहे . भारतीय राषरीय राजमागा प्रागधकरणामार्ात भस
ू ींपादन लवकर होण्यासाठी
राज्य र्ासन ववववध तरावर पाठपरु ावा करीत आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील ववमक्
ु त जाती व भटक्या जमातीच्या महाववद्यालयातील
शशक्षि वेतनापासून वांधचत असल्यािाित

(४५)

२५९६३ (३०-०७-२०१५).

श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय सामाजजि न्याय

मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववमुक्त जाती व भ्क्या जमातीच्या उच्च माध्यममक र्ाळाींवर काम करणा-या
प्राध्यापकाींना ददनाींक ३० माचा, २०१५ पयंत वेतन दे ण्यात येईल असे आश्वासन सामाजजक
न्याय मींत्री याींनी ददले होते, हे खरे आहे काय,

वव.स. ५८ (32)
(२) असल्यास, महाववद्यालय अनुदानास पात्र असूनही या र्ाळा महाववद्यालयातील मर्क्षक
गेली

७

वर्े

वेतनापासून

वींगचत

असल्यामुळे

ववववध

माध्यमातून

मा.राज्यपाल, मा.मख्
ु यमींत्री, मा.मख्
ु य सगचव याींना ननवेदन ददले

आींदोलने

करुन

आहे त, हे खरे आहे काय,

(३)असल्यास, उक्त िाितीत र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

राजिुमार िडोले

(०५-१०-२०१५)

:

(१),

(२)

व

(३)

ववजाभज उच्च

माध्यममक

आश्रमर्ाळाींमधील मर्क्षक व मर्क्षकेत्तर कमाचा-याींच्या पदननममातीचा व वेतनाचा प्रताव
उच्चतरीय

सममतीच्या

ववचाराीा

सादर

करण्यात

आला

होता.

सदर

प्रतावासींदभाात

उच्चतरीय सममतीने उपजीत केलेल्या मुद्दयाींच्या मादहतीसह प्रताव मींबत्रमींडळासमोर सादर
करण्याची कायावाही सुरु आहे .
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
मौजे वळती िु.तो. वळती खु. (ता.नाांदरु ा, जज.िुलडाणा) येथील
ज्ञानिांिा नदीवर पल
ू िाांध्यािाित

(४६)

२६४३०

(खामिाांव) :

(१३-०८-२०१५).

श्री.चैनसख
ु

सांचेती

(मलिापरू ),

श्री.आिाश

फांु डिर

सन्माननीय सावाजतनि िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िुलडाणा जजल््यातील मलकापूर ववधानसभा मतदार सींघातील नाींदरु ा तालुक्यातील मौजे
वळती िु.तो. वळती खु. रत्यावर ज्ानगींगा नदीवर पुल नसल्यामळ
ु े या रत्यावरुन
सवासामान्य नागरीक, दच
ु ाकी व चारकाची वाहन धारकाींना आवागमन करणे त्रासाचे झाले

असल्याची िाि माहे जन
ू , २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्ानास आली असन
ू या रत्यावर
पुलाचे िाींधकाम करण्यासाठी रु. ५० लक्ष ननधीची आवश्यकता आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रत्यावर लहान पुल िाींधणे अत्यींत गरजेचे आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त पुलाच्या िाींधकामासाठी ीाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.कायाकारी
अमभयींता, सावाजननक िाींधकाम ववभाग, खामगाींव याींना वेळोवेळी सूगचत केले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, यािाित र्ासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
प्रश्नाधीन पूलाच्या कामास पोचमागाासह अींदाजे रुपये १.६० को्ी इतक्या ननधीची

आवश्यकता आहे .

(२) सदर रत्यावर उीं च पूलाचे िाींधकाम करणे गरजेचे आहे.
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(३) होय.
(४) व (५) प्रश्नाधीन पूल हा ग्रामीण मागाावर असून सावाजननक िाींधकाम ववभाग, खामगाव
याींच्यामार्ात प्राीममक सवेक्षण केलेले आहे . सदर पल
ू ाचे काम जजल्हा ननयोजन मींडळाच्या
ननकर्, मींजूरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचा प्रयत्न राहील.
___________
राज्य सहिारी िृषी ग्रामीण िहुउद्देशीय भ-ू वविास व जजल्हा भ-ू वविास िँिािाित
(४७)

२६६१० (१४-०९-२०१५).

श्री.अजन
ुा खोतिर (जालना) :

सन्माननीय सहिार मांरी

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य सहकारी कृर्ी ग्रामीण (िहुउद्देर्ीय) भ-ू ववकास व जजल्हा भ-ू ववकास िँकािाित
अ्यास करुन धोरणात्मक ननणाय घेण्यासाठी र्ासनाने ववत्त मींत्रीमहोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली
सममती गठीत केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सममतीने यासींदभाात अ्यास करुन आपला अहवाल र्ासनास सादर केला,
हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त अहवालात कोणकोणत्या मर्र्ारर्ी केल्या आहे त त्यावर र्ासनाने कोणता
ननणाय घेतला वा घेण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) व (२) होय.
(३) मींत्रीमींडळ उप सममतीने केलेल्या मर्र्ारर्ीच्या अनुर्ींगाने दद.१२.५.२०१५ च्या मींत्रीमींडळ

िैठकीत भूववकास िँक सींदभाात धोरणात्मक ननणाय घेण्यात आला असून त्या अनुर्ींगाने
दद.२४.७.२०१५ रोजी र्ासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे.
(४) प्रश्न उद््ावत नाही.
___________
लोहा नाांदेड या राष्ट्रीय महामािााची झालेली दरु वस्ट्था
(४८)

२६८८० (३१-०७-२०१५).

श्री.प्रतापराव धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) लोहा-नाींदेड या राषरीय महामागाावर रहदारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने या राषरीय
महामागााची अत्यींत दरु वीा झाली असून रत्यावर मोठमोठे खयाडे पडल्याने अपघातात
मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या महामागााची तातडीने दरु
ु ती करण्यासाठी र्ासनाने कोणती उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे ?

वव.स. ५८ (34)

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) हे अींर्त: खरे आहे.
(२) लोहा-नाींदेड रता हा राषरीय महामागा क्र.३६१ चा भाग असन
ू लाींिी ३१.२० कक.मी. आहे .

उपलब्ध ननधीच्या अधीन राहून रत्यावरील खयाडे भरुन रता वाहतुकीस सुरळीत ठे वण्यात
येत आहे. सदर लाींिीतील ननयतकालीक दरु
ु तीचे काम मींजूर असन
ू सदर काम सप््ें िर, २०१५
अखेर सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे .
(३) प्रश्न उद््ावत नाही.

___________
डोईठाण ते मदहांदा (ता.आष्ट्टी, जज.िीड) या राज्यमािााच्या
दरु
ु स्ट्तीसाठक तनधी उपलब्ध िरुन दे ्यािाित
(४९)

२७७८४ (३१-०७-२०१५).

अॅड.भीमराव धदवडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) डोईठाण ते मदहींदा (ता.आष्ी, जज.िीड) येीील राज्यमागााची अत्यींत दयनीय अवीा
झाली असल्याने सद्य:जीतीत ीाननक ग्रामीाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे , हे
खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदरहू राज्यमागााच्या दरु
ु तीसाठी ननधी
र्ासनाकडून केणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

उपलब्ध

करुन

दे ण्यािाित

(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
मदहींदा ते डोईठाण या एकूण १५.५० कक.मी. रत्यापैकी ५ कक.मी. रत्याचे काम

प्रगतीत असन
ू २ कक.मी. लाींिीच्या रत्याचे काम पण
ू ा झाले आहे .

(२) व (३) उवाररत ८.५० कक.मी. रत्याचे दरु
ु ती करण्याचे काम ननकर्, मींजुरी व ननधी
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याच्या प्रयत्न राहील.
___________
पाटोदा ते माांजरसुांिा (ता.पाटोदा, जज.िीड) येथील या राज्य
मािाािररता तनधी उपलब्ध िरुन दे ्यािाित

(५०)

२७७८७ (३१-०७-२०१५).

अॅड.भीमराव धदवडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय सावाजतनि

िाांधिाम (सावाजतनि उपक्रम विळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पा्ोदा ते माींजरसुींिा (ता.पा्ोदा, जज.िीड) येीील राज्य मागााची अत्यींत दयनीय अवीा
झाली असल्याने सद्य:जीतीत ीाननक ग्रामीाींची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे , हे
खरे आहे काय,

वव.स. ५८ (35)
(२) असल्यास, सदरहू राज्यमागााच्या दरु
ु तीसाठी तातडीने ननधी उपलब्ध करुन दे ण्यािाित
र्ासनाकडून कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१५) : (१) अींर्त: खरे आहे .
(२) व (३) प्रश्नाींककत रत्याच्या दरु
ु तीचे काम ननकर्, मींजुरी व ननधी उपलब्धतेच्या अधीन
राहून हाती घेण्याच्या प्रयत्न राहील.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नािपरू .

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
र्ासकीय मध्यवतु मुद्रणालय, नागपूर.

