अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
पाचिे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
फळबागाांिर दष्ट्ु िाळाचे सािट ननमााण झाल्याबाबत
(१)

१२०१९ (२१-१२-२०१५).

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.किरण पािसिर,

श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.अननल भोसले, श्री.गुरुमख
ु
जगिानी : सन्माननीय िृवष मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात रोजगार हमी योजनेअींतगगत फळबाग लागवडीचे ठरवून दिलेले जवळपास ९० ्क्के
उदिष् पर्
ू ग केले जात होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील फळबागाींवर िषु काळाचे साव् आल्यामुळे गेल्या सात वषागत
रोहयोतील फळबाग लागवडीचे क्षेत्र सुमारे ८० हजार ८३२ हे क््रने घ्ले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्यास, रोहयो अींतगगत ज्या शेतकऱयाींच्या फळबागाींचे नुकसान झाले आहे त्या
शेतकऱयाींचे सवेक्षर् करुन त्याींना आर्थगक मित िे ण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (२७-०९-२०१६) : (१), (२), (३), (४) व (५) अींशत: खरे आहे .

रोहयो अींतगगत फळबाग लागवडीकरीता मागील ७ वषागत एकूर् २,३८,२०० हे क््र लक्षाींक

िे ण्यात आला होता. त्यापैकी १,८९,१४०.६० हे क््र क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आलेली
आहे . या व्यततररक्त एकात्त्मक फलोत्पािन ववकास अभियानाींतगगत िे खील, मागील ७ वषागत
५१०६२ हे क््र क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आलेली आहे.

वव.प. ४ (2)
िषु काळसदृश्य पररत्थथतीत बहुवावषगक फळवपके वाचववण्याकरीता, सन २०१२-१३
मध्ये, राषरीय फलोत्पािन अभियानामधून राज्यात एकुर् रुपये ६४४.२५ को्ी तनधी व सन
२०१४-१५ मध्ये राषरीय कृवष ववकास योजनेंतगगत रुपये ५० को्ी तनधी ववतरीत करण्यात
आलेला आहे .

तसेच फळबागाींना लागर्ाऱया पाण्याच्या साठवर्ूकीसाठी, एकात्त्मक फलोत्पािन ववकास

अभियान व राषरीय कृवष ववकास योजना या अींतगगत सन २०१४-१५ मध्ये एकूर् ४०७१
सामुदहक शेततळयाींसाठी रुपये

७२.४२

को्ी व सन २०१५-१६ मध्ये

२१८८ सामुदहक

शेततळयाींसाठी रुपये ३७.५४ को्ी तनधी राज्यात ववतरीत करण्यात आलेला आहे .
___________
राज्यातील शेतिऱयाांच्या दरु िस्थेबाबत
(२)

१४००८ (२१-१२-२०१५).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मदत ि पुनिासन

(१) राज्यातील शेतकऱयाींच्या िरु वथथेबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या अवपलामुळे
िषु काळग्रथत

शेतकऱयाींच्या

आत्महत्याींच्या

मद्द
ु याींची

पडताळर्ी

करण्याबाबत

मा.सवोच्च

न्यायालयाने शासनास सन २०१४-२०१५ िरम्यान आिे शीत केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िषु काळाची झळ पोहचलेल्या शेतकऱयाींना रु. २५०००/- ची आर्थगक मित तसेच
शेतकऱयाींचे कजग माफ करर्ेची मागर्ी ही सींबींर्धत शेतकऱयाींने याच यार्चकेत केली आहे , हे ही
खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती िूभमका मा.सवोच्च न्यायालयासमोर माींडली
आहे ,

(४) याबाबत थोडक्यात मादहती काय आहे ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. तथावप, रर् वप्ीशन ८५७/२०१५
थवराज्य अभियान वव. िारतीय सींघराज्य व इतर यामध्ये राज्य शासनास प्रतीवािी करण्यात
आले होते. त्यानुसार या प्रकरर्ी राज्य शासनाने शपथपत्र िाखल केले आहे.

(२) हे खरे नाही. तथावप पात्र आत्महत्याग्रथत शेतकऱयाींच्या कु्ुींबबयाींना महसूल व वन वविाग
शासन तनर्गय क्रमाींक : एससीवाय-१२०५/प्र.क्र.१८९/म-७ दिनाींक २३ जानेवारी, २००६ अन्वये
रुपये १,००,०००/- इतकी मित िे ण्यात येत.े
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.प. ४ (3)
राज्यात वपिविम्याचे ननयम बदलन
ू आता सिािक्ष पीिविमा योजना लागू िरण्याबाबत

(३)

१४३१९ (२१-१२-२०१५).

डॉ.अपूिा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ९९४१ ला दिनाांि ३०

जुलै, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे वारीं वार होर्ाऱया प्रचींड नुकसानीच्या पाश्वगिुमीवर
नवीन पीक ववमा योजना धोरर् ठरववण्याच्या केंद्र शासनाच्याथतरावर ववचाराधीन असलेल्या
बाबीवर केंद्र शासनाचा ववचार पुर्ग झाला आहे काय,

(२) असल्यास, योजनेचे सवगसाधारर् तनकष काय आहे त व नवीन पीक ववमा योजना लागू
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, नवीन पीक योजनेबाबत शासनाने कोर्ता पाठपुरावा केला वा करण्यात येत
आहे ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०७-१०-२०१६) : (१) होय.

(२) राज्यात प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना ही खरीप हीं गाम २०१६ पासून क्षेत्र हा घ्क धरुन

राबववण्यात येत आहे. या योजनेत राज्यातील सवग त्जल्हयाींतील अर्धसर्ु चत क्षेत्रातील
अर्धसुर्चत केलेल्या तर्
ृ धान्य, कडधान्य, गभळतधान्य व नगिी वपकाींचा समावेश करण्यात

आला असून योजना कजगिार शेतकऱयाींना बींधनकारक व बबगर कजगिार शेतकऱयाींना ऐत्च्िक
आहे .

योजनेअींतगगत अर्धसर्ु चत वपकाींचे सरासरी उत्पन्न व उीं बरठा उत्पन्न याींच्या आधारे

ववमा कींपनीमाफगत नक
ु सान िरपाई तनत्श्चत केली जाईल.

(३) प्रधानमींत्री पीक ववमा योजना ही योजना खरीप हीं गाम २०१६ पासन
ू राज्यात राबववर्े
कररता दिनाींक ५ जुल,ै २०१६ व १६ जुल,ै २०१६ रोजी शासन तनर्गय तनगगभमत करण्यात आले
असून राज्यातील सवग त्जल्हयाींत योजनेची अींमलबजावर्ी करण्यात येत आहे .
___________
विदभाातील शासकिय िैद्यिीय ि रुग्णालयाांना दे ण्यात आलेल्या अनुदानाबाबत
(४)

१५१९१ (२९-०४-२०१६).

प्रा.अननल सोले, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :

सन्माननीय िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ववििागतील शासककय वै्यकीय व रुग्र्ालयाींना आगामी वषागत ककती रुपये अनुिान

िे ण्यात आले तसेच सिरहू अनुिानाचे वा्प कोर्त्या आधारावर केले जाते,
(२) असल्यास, मागील वषागत मींब
ु ई त्थथत जे जे ह्त्थप्लला िे ण्यात आलेले अनि
ु ान व त्या

तुलनेत नागपूर येथील शासककय वै्यकीय रुग्र्ालयाींना दिलेले अनुिान हयात बरीच तफावत
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अनुिान कमी दिल्यामुळे त्याचा रुग्र्सेवा, औषध व इतर सादहत्य हयावर
पररर्ाम होतो, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.प. ४ (4)

श्री. धगरीष महाजन (०७-१०-२०१६) : (१) ववििागतील शासकीय वै्यकीय महावव्यालये आणर्
रुग्र्ालयाींना सन २०१६-१७ कररता एकूर् रुपये ५२३ को्ी ८ लाख इतके अनुिान उपलब्ध

आहे . वै्यकीय महावव्यालय व रुग्र्ालयाींना अनुिान मींजरू करताना सींबींर्धत सींथथाींची

मागर्ी व सींचालक, वै्यकीय भशक्षर् व सींशोधन, मुींबई याींनी शासनास सािर केलेला प्रथताव
ववचारात घेण्यात येतो. सिर प्रथतावाच्या अनुषींगाने तनयोजन वविाग तसेच ववत्त वविागाने
अींततमत: थवीकृत केलेल्या अनुिानाचे वा्प सींबींर्धत सींथथाींना करण्यात येत.े
(२) हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
लोिशाहीर अण्णाभाऊ साठे वििास महामांडळाने िेलेल्या िजा िाटपाबाबत
(५)

१५२३५ (२७-०४-२०१६).

प्रा.अननल सोले, श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :

सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

लोकशाहीर

अण्र्ािाऊ

साठे

ववकास

महामींडळाची

समाजाच्या

आर्थगक

ववकासाकररता थथापना केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ व २०१५-१६ या आर्थगक वषागत मींडळाकडे ककती अजग प्राप्त झाले
आहे त, त्यापैकी ककती लािाथीना व ककती रक्कमेचे कजग वा्प झाले आहे तसेच वा्प
केलेल्या कजागची व कमगचारी याींच्या वेतनाची रक्कम ककती आहे ,
(३) नसल्यास, कजग वा्प न करण्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (१३-१०-२०१६) : (१) होय. राज्यातील मातींग समाज व त्याींच्या १२
पो्जातीतील

व्यक्तीींच्या

आर्थगक

ववकासाकररता

शासनामाफगत

सादहत्यरत्न

लोकशाहीर

अण्र्ािाऊ साठे ववकास महामींडळाची थथापना करण्यात आली आहे.
(२) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्र्ािाऊ साठे ववकास महामींडळास सन २०१४-१५ ते २०१५-१६
या कालावधीमध्ये अनुिान योजना व बीजिाींडवल योजनेअत
ीं गगत एकूर् १४९३२ अजग प्राप्त

झाले असून त्यापैकी २१७१ लािाथींना एकूर् रुपये ११५६.७१ लाख इतक्या रक्कमेचे कजग
वा्प करण्यात आले आहे . तसेच, सन २०१४-१५ मध्ये एकूर् रुपये १०९९.८३ लाख व सन
२०१५-१६ मध्ये एकूर् रुपये ८६०.७६ लाख इतकी रक्कम महामींडळातील कमगचाऱयाींच्या
वेतनावर खचग करण्यात आली आहे .

(३) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अण्र्ािाऊ साठे ववकास महामींडळाच्या कजग योजनाींमध्ये कजग
मींजरू ी व ववतरर्ास दिनाींक ०२/१२/२०१४ ते दिनाींक ०१/०३/२०१६ पयंत थथर्गती असल्यामळ
ु े
या कालावधीत कजग ववतरर् होऊ शकले नाही.

___________

वव.प. ४ (5)
राज्यातील ित्ृ तपत्र विक्रेत्याांसाठी िल्याणिारी िामगार मांडळ स्थापनेबाबत
(६)

१६३७७ (२८-०४-२०१६).

खुलासा करतील काय :-

श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील वत्ृ तपत्र ववक्रेत्याींसाठी कल्यार्कारी मींडळ थथापन करर्ार असल्याचे आश्वासन
मा.सहकार मींत्री याींनी माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, कल्यार्कारी मींडळ थथापनेची स्यत्थथती काय आहे ,
(३) असल्यास, कल्यार्कारी मींडळाच्या सिासि कामगार अींमलबजावर्ीचे धोरर् कसे असर्ार
आहे ?
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१९-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही, मा.मींत्री (सहकार) याींनी
दिलेल्या आश्वासनाची शहातनशा करण्यासाठी सींसिीय कायग वविागाकडे तसेच ववधानमींडळातील
अभिलेख्यामध्ये शोध घेण्यात आला असता, असा प्रकारचे कोर्तेही आश्वासन मा.मींत्री
(सहकार) याींनी अर्धवेशन कालावधीत दिल्याचे आढळले नाही.
(२) असींघ्ीत कामगाराींसाठी सामात्जक सरु क्षा मींडळ गठीत करण्याची कायगवाही शासन
थतरावर प्रगतीपथावर आहे .
(३)

सिर

मींडळ

गठीत

झाल्यानींतर

मींडळा्वारे

सुचववण्यात

आलेल्या

असींघ्ीत

कामगाराींसाठीच्या योजनाींच्या अींमलबजावर्ीबाबत तनर्गय घेण्यात येईल.
___________
राज्यातील ित्ृ तपत्र विक्रेत्याांसाठी िल्याणिारी िामगार मांडळ स्थापनेबाबत
(७)

१६४८८ (०३-०५-२०१६).

श्री.जगन्नाथ मशांदे :

खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) उरर् (त्ज. रायगड) तहसीलिार कायागलयाने तालुक्यातील मख्
ु याध्यापकाींची बैठक घेऊन
तालुक्यात केंद्र शासनाच्या आम आिमी ववमा योजनेच्या भशषयवत्ृ तीची प्रिावी अींमलबजावर्ी
करण्याचे तनिे श दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू योजनेच्या अींमलबजावर्ीसाठी श्री. के. सी. शमाग या नावाच्या व्यक्तीने
नायब तहसीलिार दिपाली पुरारकर याींना िरू ध्वनी करुन तम
ु च्या वविागात आम आिमी ववमा

योजनेबाबत वव्यार्थयांची मादहती सींकभलत करावयाची असल्याचे साींर्गतल्यावर दिनाींक ४
नोव्हें बर, २०१५ रोजी वा त्यासम
ु ारास मख्
ु याध्यापकाींच्य बैठकीला येण्याचे श्री. शमाग याींस
साींगण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिरहू बैठकीस उपत्थथत राहून श्री. के.सी. शमाग नावाच्या व्यक्तीने उपत्थथत
व्यक्तीींना मागगिशगन केले तिनींतर त्याने तालुक्यातील शाळाींमध्ये जावून एल.आय.सी.

कायागलयाच्या पावतीच्या आधारे ७५४ वव्यार्थयांकडून रुपये २०० प्रमार्े सुमारे रुपये ५ लाख
५० हजार ८०० इतकी रक्कम जमा केली, हे खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, त्जल्हा कायागलयाकडून आयवुग वमा कायागलयाकडे श्री. शमाग नावाच्या व्यक्तीबाबत

चौकशी केली असता अशा कोर्त्याही व्यक्तीची नेमर्क
ू च करण्यात आली नसल्याचे थपष्
करण्यात आल्याने याप्रकरर्ी उरर् पोलीस ठाण्यात के.सी. शमाग नावाच्या तोतया एल. आय.
सी. प्रतततनधीच्या नावे गन्
ु हा िाखल करण्यात आला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात
येत आहे , नसल्यास ववलींबाची कारर्े काय आहे त?
श्री.दे िेंद्र फडणिीस (२२-०९-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .
(३) श्री.के.सी. शमाग हे सिर बैठकीस उपत्थथत राहून आम आिमी ववमा योजनेच्या
भशषयवत्ृ तीचे फ्मग कसे िरावे याबाबत उपत्थथत मुख्याध्यापक व त्याींचे प्रतततनधी याींना
मागगिशगन केले.

श्री.शमाग याींनी एल.आय. सी. कायागलयाकडून आल्याचे खो्े साींगुन ववश्वास सींपािन

करुन उरर् तालक्
ु यातील ९ शाळामध्ये जावन
ू २७५४ वव्यार्थयांकडून प्रतत वव्याथी २००/रुपये प्रमार्े एकूर् रक्कम रुपये ५,५०,८००/- जमा करून शाळाींची व वव्यार्थयांची फसवर्क
ू
केली.

(४) व (५) रायगड त्जल्हा कायागलयाकडून आयुववगमा महामींडळाकडे चौकशी केली असता श्री.

शमाग नावाची कोर्ीही व्यक्ती महामींडळाकडून तनयक्
ु त करण्यात आली नसल्याचे साींगण्यात
आले. श्री. शमाग याींनी एल. आय. सी. कायागलयाकडून आल्याचे खो्े साींगून ववश्वास सींपािन
करुन शाळाींमधील वव्यार्थयांकडून प्रतत वव्याथी २००/- रुपये प्रमार्े एकूर् रक्कम रुपये
५,५०,८००/- जमा करून शाळे ची, वव्यार्थयागची तसेच शासनाची फसवर्ूक केल्याचे सकृत

िशगनी तनिशगनास आल्याने के.सी.शमाग याींचे ववरुध्ि उरर् तहसील कायागलयाकडून उरर् पोलीस
ठार्े येथे गन्
ु हा. रत्ज. नीं. १७/२१६ िािीं वव ४२० दिनाींक १६/०१/२०१६ अन्वये िाखल करण्यात

आला आहे . सिर गुन्हयात आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच गुन्हयाचे
िोषारोपपत्र मा. न्यायालयात िाखल करण्यात आले आहे.
___________
आिारी पड, अटी ि शतींचा भांग, बेदखल िुळ अशा विविध िारणाांमुळे शासन जमा झालेल्या
जममनी पुन्हा मळ
ू मालिाांना परत िरण्याबाबत

(८)

१६७७२ (२७-०४-२०१६).

दत्त :

श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आकारी पड, अ्ी व शतींचा िींग, बेिखल कुळ अशा ववववध कारर्ाींमुळे शासन जमा

झालेल्या जभमनी पुन्हा मळ
ू मालकाींना परत करण्याबाबतचा तनर्गय शासनाने माहे जानेवारी,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तनर्गयाचे थवरुप काय आहे , उक्त तनर्गयाचा लाि साधारर्: ककती नागरीकाींना
होर्ार आहे व उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) : (१) व (२) महाराषर जमीन महसूल अर्धतनयम, १९६६
च्या कलम-१८२ मध्ये असलेल्या तरतूिीमळ
ु े राज्यात जप्त करण्यात आलेल्या जभमनीच्या

७/१२ उताऱयावर आकारी पड म्हर्न
ू नोंिी झाल्यापासन
ू १२ वषागचा कालावधी झाला तरी, काही

जभमनी सींबींर्धत शेतकऱयाींच्या ताब्यात आहे त, तर काही जभमनी शासनातफे अभिकते तनयुक्त
करुन त्याींच्या वदहवा्ीखाली आहेत. अशा जभमनी ववकास प्रकक्रयेत सहिागी करुन घेण्यासाठी

व सींबींर्धत शेतकऱयाींना दिलासा िे ण्यासाठी महाराषर जमीन महसल
ू अर्धतनयम, १९६६ च्या
कलम-१८२ मध्ये सध
ु ारर्ा करण्याबाबत शासनाने तनर्गय घेतला आहे . त्यासींबींधी सध
ु ारर्ा
महाराषर अर्धतनयम क्रमाींक २७/२०१६ अन्वये करण्यात आली आहे.

तसेच महाराषर कुळ वदहवा् व शेतजमीन अर्धतनयमाच्या साींववर्धक तरतुिीींचा िींग

झाल्यानींतर िीं ड आकारुन शेतजमीन हथताींतरर् ववधीग्राहय उक्त अर्धतनयमामध्ये सुधारर्ा
सन २०१६ चा महाराषर अर्धतनयम क्र.२० अन्वये करण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________

औरां गाबाद जजल््यात खरीप अनुदानपोटी बाधीत शेतिऱयाांच्या
गाि ि जजल्हाननहाय यादी तयार िरण्याबाबत

(९)

१८८३२ (२७-०४-२०१६).
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मदत ि
पन
िा
स
न
मां
त्र
ी
प
ढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय :ु
ु
ु
(१) औरीं गाबाि त्जल्हयात खरीप अनुिानपो्ी शेतकऱयाींना वा्प करावयाचा रूपये १०७ को्ी
२८ लाखाचा तनधी प्राप्त झाला असन
ू सिर अनि
ु ान तनधी शेतकऱयाींच्या त्जल्हा मध्यवती
सहकारी बँकेच्या खात्यात दिनाींक १५ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी जमा होर्ार असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर तनधागरीत वेळेत बार्धत शेतकऱयाींच्या गाव व त्जल्हातनहाय या्या तयार
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) औरीं गाबाि त्जल्हयासाठी खरीप २०१५ कररता बाधीत शेतकऱयाींना अनुिानापो्ी एकूर् रुपये
१०७.२८

को्ी

इतके

अनुिान

िे ण्यात

आले

होते.

सिर

अनुिान

वा्पासाठी

बाधीत

शेतकऱयाींच्या गाव तनहाय या्या तयार करुन, अनि
ु ान शेतकऱयाींच्या बँक खात्यात जमा
करण्यात आले आहे .

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
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अन्न ि औषध प्रशासनाने िुल जारलाही बाटली बांद बॉटलच्या
िक्षेत आणण्याचा ननणाय घेतल्याबाबत

(१०)

१९३१६ (२३-०८-२०१६).

डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे :

सन्माननीय अन्न आणण औषध

प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीर् िागात लग्नसमारीं िासह इतर ववववध कायगक्रमात कुल

जारमधून पुरववलेल्या वपण्याच्या थींड पाण्यात मोठया प्रमार्ात बॅक््ोररया असल्याने यावर
अींकुश ठे वण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने कुल जारलाही बा्ली बींि ब््लच्या कक्षेत
आर्ण्याचा तनर्गय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वरील तनर्गयाची अियापही राज्यात अींमलबजावर्ी झाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी अींमलबजावर्ी होण्यासाठी शासनाने कोर्त्या उपाययोजना
केल्या वा करण्यात येत आहे त व याबाबतची स्यत्थथती काय आहे ?
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उ्भावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
हहांगोली जजल्हयातील इसापूर धरणासाठी जममनी सांपाहदत िेलेल्या
(११)

१९३२३ (१९-०८-२०१६).

शेतिऱयाांचे पन
ु िासन िरण्याबाबत

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री पुढील

(१) दहींगोली त्जल्हयातील इसापूर धरर्ासाठी सम
ु ारे ३४ वषांपूवी थथातनक शेतकऱयाींच्या जभमनी
व घरे सींपादित करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इसापूर धरर्ाच्या पररसरात पन
ु वगसनासाठी जागा तनत्श्चत करून िे खील
ववथथावपत शेतकऱयाींचे पर्
ग : पन
ू त
ु वगसन करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्नुसार सींपािीत करण्यात आलेल्या जभमनीचा मोबिला प्रकल्पबाधीत शेतकऱयाींना
िे ण्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही. इसापूर धरर्ामळ
ु े बाधीत सवग प्रकल्पग्रथताींचे पुनवगसन करण्यात आलेले आहे .

तसेच नागरी सुववधाींची कामे पूर्ग करुन सिरील कामे सींबींधीत ग्रामपींचायत व पींचायत
सभमतीकडे हथताींतरीत केलेली आहे त. जभमनीचा मावेजा पूर्त
ग : वा्प करण्यात आलेला आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
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धगरणा प्रिल्पातील (जज.नामशि) पुनिामसत गािठाणाांमध्ये नागरी सवु िधा पुरविण्याबाबत
(१२)

१९३८२ (१९-०८-२०१६).

श्री.जयिांतराि जाधि : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ९४०१ ला

दिनाींक २३ जल
ु ै,२०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सींििागत सन्माननीय मदत ि पन
ु िासन मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

र्गरर्ा

प्रकल्पातील

(त्ज.नाभशक)

सन

१९७६

पव
ू ीच्या

पन
ु वगभसत

गावठार्ाींमध्ये

पुरवावयाच्या नागरी सुववधाींबाबत वविागीय आयुक्त, नाभशक याींनी दिनाींक ३१ जुल,ै २०१४

रोजी शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठववलेली अींिाजपत्रके तनयोजन वविागाच्या मूल्यमापन
सभमतीच्या भशफारशीसाठी प्रिीघग काळापासून प्रलींबबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर अींिाजपत्रकाींना मान्यता िे ण्याबाबत थथातनक लोकप्रतततनधीींनी माहे जून,
२०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान शासनाकडे मागर्ी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरर्ी

शासनाने

चौकशी

करून

सिर

अींिाजपत्रकाींना

मान्यता

िे ण्याबाबत कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही. मा.मुख्य सर्चव महोियाींच्या दिनाींक

११/०४/२०१४ रोजीच्या अधगशासकीय पत्रान्वये कळववण्यात आल्यानुसार, सन १९७६ पुवीच्या
प्रकल्पातील

पुनवगभसत

गावाींतील

नागरी

सुववधाींसाठी

पुरेसा

तनयतव्यय

उपलब्ध

होत

नसल्यामळ
ु े सिर योजनेच्या मुल्यमापनाचा प्रथताव तनयोजन वविागास मुल्यमापन सभमतीच्या
भशफारशीसाठी सािर करण्यात आला होता. तसेच, सन १९७६ पव
ू ीच्या पन
ु वगभसत गावठार्ाींमध्ये

पुरवायच्या नागरी सुववधाींना प्रशासकीय मान्यता िे ण्याचे अर्धकार प्रशासकीय वविागास
असल्याने

सिर

अींिाजपत्रके

तनयोजन

वविागाच्या

पाठववण्याचा प्रश्न उ्भावत नाही.

मूल्यमापन

सभमतीच्या

भशफारशीस

(२) हे खरे आहे .
(३) तनयोजन वविागाने प्रथताववत केल्यानुसार योजनाींतगगत योजनेचा आढावा घेवून सन

२०१४-२०१५ मध्ये मुल्यमापन सभमतीस प्रथताव सािर करण्यात आला होता, त्यामुळे तसेच
पुरेशा तनधीअिावी त्या कालावधीत पुनवगसनाच्या नागरी सुववधा कामाींना प्रशासकीय मान्यता

िे ण्यात आली नव्हती. तथावप आता सन २०१६-१७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता िे ण्याच्या
अनष
ु ींगाने प्रशासकीय मान्यतेथतव प्राप्त परीं तु जन्
ु या िरसच
ु ीवर अधाररत असलेली अींिाजपत्रके

चालू िरसुचीवर पररगणर्त करुन फेरसािर करण्याचे तनिे श प्रकल्पयींत्रर्ेस िे ण्यात आले आहे त.
प्रकल्पयींत्रर्ेकडून सुधाररत िरसच
ु ीनुसार अींिाजपत्रके प्राप्त झाल्यानींतर प्रशासकीय मान्यता
िे ण्याचे तनयोत्जत आहे .

(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
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मांगळिेढा (जज.सोलापूर) तालुक्यात स्िच्छतागह
ृ ाांना प्रशासिीय मान्यता दे ण्याबाबत
(१३)

१९३८८

(२३-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत

पररचारि : सन्माननीय

स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पाणीपरु िठा

आणण

मींगळवेढा (त्ज.सोलापरू ) तालक्
ु यात थवच्ि िारत अभियानाींतगगत बाींधण्यात येर्ा-या

थवच्ितागह
ृ ाींना प्रशासकीय मान्यता भमळववण्यासाठी मींगळवेढा पींचायत सभमतीकडे ग्रामीर्
िागातील लािाथींनी सवग कागिपत्राींची पुतत
ग ा करुन व ववनींती अजग िे ऊन बरे च दिवस होऊनही
मान्यता िे ण्यास ववलींब होत असल्याचे तनिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, ववलींब करर्ा-या सींबींर्धताींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत
आहे ?
श्री. बबनराि लोणीिर (१५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
सोलापूर त्जल्हयाच्या सन २०१६-२०१७ या आर्थगक वषागत थवच्ि िारत भमशन अींतगगत

आराखड्यामध्ये १४ गावे मींगळवेढा तालक्
ु यातील असन
ू त्याींचे उदिष् ३१३१ आहे . माहे एवप्रल,

२०१६ ते जून, २०१६ अखेर प्रशासकीय मान्यतेसाठी १३५ प्रथताव मुख्य कायगकारी अर्धकारी
त्ज.प.सोलापूर याींचे कायागलयात प्राप्त झाले असून १०२ प्रथतावाींना प्रशासकीय मान्यता दिलेली

आहे . कामे पूर्ग झालेल्या शौचालयाींची िे यके अिा करण्यात आलेली आहे त. प्रोत्साहन अनुिान

लािाथींची रक्कम त्याींचे बँक खात्यावर जमा केलेली आहे . ३३ अजगिाराींनी अपर्
ू ग प्रथताव मख्
ु य
कायगकारी

अर्धकारी,

त्ज.प.सोलापूर

याींच्या

कायागलयाकडे

प्रशासकीय

मींजूरीसाठी

सािर

केल्यामुळे कागिपत्राींची पूतत
ग ा करर्ेबाबत सींबींर्धत ग्रामसेवकाींना कळववलेले आहे. प्राप्त

प्रथतावापैकी पात्र असलेल्या प्रथतावाींवर वेळीच कायगवाही केलेली आहे . त्यामुळे पात्र प्रथतावाींना
मान्यता िे ण्यास ववलींब झालेला नाही.
(२) प्रश्न उ्भावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
सांरक्षक्षत व्याघ्र प्रिल्पा शेजारील नगरपररषदाांना विशेष बाब म्हणन
ू अत्याधनु नि आगरोधि
यांत्र, फायर शुट, अजग्नशामि िाहने दे ण्याबाबत

(१४)

१९४६४ (११-०८-२०१६).

प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.ममतेश भाांगडडया, प्रा.अननल सोले :

सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील जींगल क्षेत्रात आग लागून नागरी वसाहतीत जीववत व ववत्त हानी होण्याच्या
घ्ना सन २०१६ च्या उन्हाळयात वाढलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िरवषी चाळीस ते पन्नास ्क्के वन सींपिे चे नक
ु सान व नागरी वथतीत ववत्त
व जीववत हानी केली असन
ू ही वन वविागाकडे अत्याधतु नक आग तनयींत्रर् यींत्रर्ा उपलब्ध
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, या वर्व्याींमळ
ु े जींगलातील जैवववववधता व नैसर्गगक समतोल याींना धोका
तनमागर् झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास,

सींरक्षक्षत

व्याघ्र

प्रकल्पा

शेजारील

नगरपररषिाींना

ववशेष

बाब

म्हर्ून

अत्याधतु नक आगरोधक यींत्र, फायर श्
ु , अत्ग्नशामक वाहने आदिींनी सस
ु ज्ज करण्यासाठी
शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े कोर्ती आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०७-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

(२) राज्यात वनक्षेत्रात लागलेल्या आगीमुळे नागरी वथतीत ववत्तीय व त्जववत हानी झालेली

नाही. जानेवारी, २०१६ ते जून, २०१६ या कालावधीत एकूर् ४३९७ आगीच्या घ्ना घडलेल्या
असून ३४४७९ हे क््र वनक्षेत्र जळीत झाले आहे. जळीत क्षेत्र एकूर् वनक्षेत्राच्या ०.५६% आहे .
यामध्ये केवळ पालापाचोळा जळालेला आहे .




जींगलाचे वर्व्यापासून रक्षर् करण्याकररता पुढीलप्रमार्े उपाययोजना केल्या जातात :-

सन २०११-२०१२ मध्ये ११ मोबाईल व्हन व ११ फायर फाय्ीग युतन् वनवत्ृ ताला
वा्प करण्यात आले आहे .
३७८ पो्े बल फायर ब्लोअर खरे िी करुन वा्प करण्यात आले आहेत.

वनरक्षकाींना ६५४२ PDA/Smart Phone िे ण्यात आले असन
त्यावर आगीच्या
ू
मोसमात NRSA है द्राबाि सींथथेकडून वनक्षेत्रास आगीबाबत धोका झाल्यास तात्काळ
इशारा (Alerts) दिला जातो.






आधुतनक तींत्रज्ञानाने आगीवर तनयींत्रर् ठे वण्यात येते.

िरवषी वन वविाग थतरावर आग प्रततबींधात्मक आराखडा तयार करण्यात येतो. या

आराखड्यानस
ु ार उपलब्ध मींजरू अनि
ु ानाचे अर्धन राहून िरवषी १५ फेब्रव
ु ारी पव
ु ी
जाळरे षा घेण्यात येतात. तसेच अत्ग्नरक्षकाची नेमर्क
ू करण्यात येते.
आग प्रततबींधक पथके गठीत करण्यात येऊन वनक्षेत्रास आग लागल्याचे तनिशगनास
येताच थथातनक गावकऱयाींचे सहाय्याने आग ववझववण्यात येते.



ग्रामसिा घेऊन आगीमळ
ु े होर्ाऱया नुकसानीची मादहती थथातनक गावकऱयाींना िे ऊन
त्याचे

प्रबोधन

करण्यात

येते.

तसेच

भिींतीपत्रके

व

पत्रका्वारे

आणर्

िरु िशगन/आकाशवार्ी सारख्या प्रसार माध्यमा्वारे थथातनक ग्रामसींथथामध्ये जागरुकता
तनमागर् करण्यात येत.े




आकाशवार्ीवर वनवर्व्याबाबत त्जींगल्स जादहराती प्रसाररत केल्या जातात.
सींयुक्त वन व्यवथथापन व वनसींरक्षर् सभमत्याींचे सहकायग घेण्यात येते.

राज्यातील नागपरू , ठार्े, धळ
ु े , चींद्रपरू व अमरावती वनवत्ृ तात आणर् १० सींरक्षक्षत
वनक्षेत्रात बबनतारी सींिेश यींत्रर्ेचे जाळे उिारण्यात आले असून वनवर्व्याच्या हीं गामात
सींिेशाची िे वार्-घेवार् करण्यासाठी ही यींत्रर्ा अततशय उपयुक्त ठरते.

(३) हे खरे नाही.

(४) याबाबत शासनाकडे प्रथताव प्राप्त झालेला नाही.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
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(१५)

राज्यातील जनतेला पुरेसे ि शुध्द वपण्याचे पाणी ममळण्याबाबत

१९६५३ (२३-०८-२०१६).

श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.नरें द्र पाटील,

श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश गजमभये,
अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील जनतेला पुरेसे व शुध्ि वपण्याचे पार्ी भमळावे याकररता एक सवगकष योजना

राबववण्याचा तनर्गय शासनाने माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या योजनेचे सवगसाधारर् थवरुप काय आहे ,
(३) असल्यास, या योजनेकररता ककती खचग येर्ार आहे ?
श्री. बबनराि लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) राज्यातील ग्रामीर् िागातील िीघगकालीन गरजाींचा व आरोग्याचा ववचार करुन ग्रामीर्

जनतेस परु े से व शध्
ु ि वपण्याचे पार्ी उपलब्ध करुन िे ण्याकररता सन २०१६-१७ ते २०१९-२०

या चार वषांसाठी “मुख्यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रम” राबववण्याचा तनर्गय घेण्यात आला
असून हा कायगक्रम प्रामुख्याने खालील तीन प्रकारात राबववण्यात येर्ार आहे .

(अ) मख्
ु यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाींतगगत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना.

(ब) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाींतगगत बींि असलेल्या प्रािे भशक पार्ी पुरवठा
योजनाींचे पुनरुज्जीवन.

(क) प्रािे भशक ग्रामीर् पार्ी पुरवठा योजनाींची िे खिाल िरु
ु थती.

(३) सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वषागच्या कालावधीत या कायगक्रमासाठी रुपये २५३०.८६
को्ीची तरतुि प्रथताववत करण्यात आली आहे.

___________
चांद्रपूर जजल्हयात उद्योगाांमळ
ु े होत असलेले प्रदष
ू ण
(१६)

२००७२ (२३-०८-२०१६).

श्री.प्रिाश गजमभये, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास,

श्री.ममतेश भाांगडडया, श्री.नागो गाणार :
करतील काय :-

सन्माननीय पयाािरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) चींद्रपूर त्जल्हयातील चार िागातील उ्योग बींिी ह्ववल्यामळ
ु े मोठ्या प्रमार्ात प्रिष
ू र्

होत असून सिर त्जल्हा िे शात ६ व्या क्रमाींकावर असून िोन कृती आराखडे असूनही
त्जल्हयातील प्रिष
ू र् कमी झाले नसल्याचे दिनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासम
ु ारास
तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्जल्हयात महाऔत्षर्क वव्युत केंद्रामुळे ७८ ्क्के धुलीकरर्, भसमें्

उ्योगामळ
ु े १८ ्क्के व इतर उ्योगामळ
ु े मोठ्या प्रमार्ात प्रिष
ू र् होत असल्याने
नागरीकाींच्या आरोग्यावर पररर्ाम होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सिर प्रिष
ू र्ावर आळा घालण्यासाठी शासनाने प्रिावी उपाययोजना व
उ्योगावर प्रततबींधात्मक कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे ?
श्री. रामदास िदम (०५-१०-२०१६) : (१), (२) व (३) चींद्रपूर त्जल्हयात प्रिष
ू र्ाचे एकूर् प्रमार्

ववचारात घेता, डडसेंबर, २००९ मध्ये केंद्रीय प्रिष
ू र् तनयींत्रर् मींडळाने केलेल्या सवेक्षर्ानुसार
समग्र पयागवरर् प्रिष
ू र् मूल्याींकन ८३.८८ एवढे होते. याबाबत कृतत आराखड्याची प्रिावी
अींमलबजावर्ी करुन प्रिष
ू र्ाचे प्रमार् कमी झाले असन
ू सन २०१६ मध्ये समग्र पयागवरर्
प्रिष
ू र् मूल्याींकन ५४.४२ आला आहे. सवगसमावेशक प्रिष
ू र्ववषयक कृतत आराखड्याची
अींमलबजावर्ी करण्यात येत आहे.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
नविन तहमसल िायाालयाांची ननममाती िरण्याबाबत
(१७)

२०१२७ (१६-०८-२०१६).

श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न ७३८५ ला दिनाांि

१६ जुल,ै २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नववन तहभसल कायागलयाींची तनभमगती करण्यासाठी सवग वविागीय आयुक्ताींची सभमती गठीत
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सभमतीने आपला अहवाल शासनास सािर करुन प्रदिघग कालावधी होऊनही
िाननीचे काम पूर्ग झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बोरगाींव मींजू येथे थवतींत्र तहभसलिाराींची तनयुक्ती करण्यात येर्ार आहे , हे खरे
आहे काय,

(४) असल्यास, नववन तहभसल कायागलयाची तनभमगती करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०६-१०-२०१६) : (१), (२), (३), (४) व (५) तालक
ु ा वविाजनाच्या
अनुषींगाने तनकष तनत्श्चत करण्याबाबत शासन तनर्गय दिनाींक १५/११/२०११ अन्वये वविागीय
आयुक्त, कोकर् याींच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या सभमतीचा अहवाल शासनास
प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त अहवालातील भशफारशीच्या अनुषींगाने सवग वविागीय आयुक्ताींचे

सववथतर अभिप्राय मागववण्यात आले आहे त. सवग वविागीय आयुक्ताींचे अभिप्राय प्राप्त
झाल्यानींतर

तालक
ु ा

वविाजनाचे

तनकष

तनत्श्चत

करुन

प्रकरर्परत्वे

तनभमगतीबाबत गुर्वत्तेनुसार उर्चत तनर्गय घेण्याचे सींकत्ल्पत आहे .
___________

नवीन

तालक
ु ा

वव.प. ४ (14)

राज्यातील पाणी पुरिठा योजनाांच्या ननममातीला गती दे ण्यासाठी स्ितांत्र
मुख्यमांत्री ग्रामीण पेयजल िायाक्रम राबविण्याबाबत

(१८)

२०१४९ (२३-०८-२०१६).

श्री.जगन्नाथ मशांदे : ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १८५७९ ला

दिनाींक ५ एवप्रल,२०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सींििागत सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाच्या धतीवर राज्यातील ग्रामीर् पार्ीपुरवठा योजनाींच्या

तनभमगतीला गती िे ण्यासाठी राज्यात थवतींत्र मख्
ु यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रम राबववण्याचा
शासनाने तनर्गय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू थवतींत्र मुख्यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाचे थोडक्यात थवरूप काय
आहे , सिरहू कायगक्रमाची सुरूवात प्रत्यक्षात केव्हापासून होर्ार आहे व त्यासाठी एकूर् ककती
को्ी रूपयाींच्या तनधीची तरतूि करण्यात आली आहे ,
(३)

सिरहू कायगक्रमाींतगगत ग्रामीर् पार्ीपुरवठा योजना बळक् करण्याच्या िषॄ ्ीने गावाची
तनवड करताना कोर्कोर्ते तनकष लावण्यात आलेले आहे त,
(४)

तसेच ववववध कारर्ाथतव बींि असलेल्या ८३ प्रािे भशक पार्ीपरु वठा योजना पुनरूज्जीवीत

करण्यात येर्ार आहे त काय ?

श्री. बबनराि लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) राज्यातील ग्रामीर् िागातील दिघगकालीन गरजाींचा व आरोग्याचा ववचार करुन ग्रामीर्
जनतेस पुरेसे व शुध्ि वपण्याचे पार्ी उपलब्ध करुन िे ण्याकररता सन २०१६-१७ ते २०१९-२०
या चार वषागसाठी “मुख्यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रम” राबववण्याबाबतचा शासन तनर्गय

दिनाींक ७ मे, २०१६ रोजी तनगगभमत करण्यात आला आहे. हा कायगक्रम प्रामुख्याने खालील तीन
प्रकारात राबववण्यात येर्ार आहे .

(अ) मख्
ु यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाींतगगत हाती घ्यावयाच्या नवीन योजना

(ब) राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाींतगगत बींि असलेल्या प्रािे भशक पार्ी पुरवठा
योजनाींचे पुनरुज्जीवन

(क) प्रािे भशक ग्रामीर् पार्ी पुरवठा योजनाींची िे खिाल िरु
ु थती.

या कायगक्रमासाठी एकूर् रुपये २५३०.८६ को्ीची चार वषागसाठी तरति
ू करण्यात
आली आहे .

(३) सन २०१५-१६ या राषरीय ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमाच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश
केलेल्या गावे/वाड्याींपैकी, मुख्यमींत्री ग्रामीर् पेयजल कायगक्रमामध्ये योजनाींसाठी एक हजारपेक्षा
जाथत लोकसींख्या असलेली गावे/वाड्याींचा समावेश करण्यात आला आहे .
(४) होय.
___________
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(१९)

सोलापूर येथील विडी िामगाराांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत

२०३६३ (२३-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.हररमसांग राठोड,

श्री.शरद रणवपसे :

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येथे अन्नसुरक्षा काय्याखाली ववडी कामगाराींना धान्य पुरवठा करण्याचे आिे श
शासनाने त्जल्हार्धकारी, सोलापरू याींना दिले असल्याचे माहे

एवप्रल, २०१६ मध्ये वा

त्यािरम्यान तनिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील ववडी उ्योगास मारक ठरर्ाऱया धम्र
ु पानववरोधी काय्यातील
जाचक अ्ी भशर्थल कराव्या अशी मागर्ी ववडी कारखानिार व कामगाराींची असून सिरील

अ्ी भशर्थल करण्याबाबतची यार्चका मा.सवोच्च्ा न्यायालयाने फे्ाळल्यामळ
ु े ववडी उ्योग बींि
होण्याच्या मागागवर आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ववडी उ्योग बींि पडल्यास सोलापूरातील ७० हजार ववडी कामगाराींच्या सींपूर्ग
रोजगारावर गिा येर्ार असून या कामगाराींमध्ये ९० ्क्के मदहलाींच्या उिरतनवागहाचा प्रश्न
तनमागर् होर्ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सींपर्
ग : रोजगाराभिमख
असलेला ववडी उ्योग आणर् त्यावर आधारलेल्या
ू त
ु
कामगाराींचा प्रश्न सोडववण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०७-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३), (४) व (५) हे खरे आहे .
सिर अर्धसूचनेच्या अींमलबजावर्ीच्या ववरोधात सोलापूरातील ववडी कारखानिाराींनी

दिनाींक ०१/०४/२०१६ ते ३०/०४/२०१६ या कालावधीकररता ववडी कारखाने बींि ठे वले होते.

मा.सवोच्च न्यायालयातील ववडी उ्योग सींघाकडून िाखल केलेल्या यार्चकेवरील दिनाींक

०४/०५/२०१६ रोजीच्या तनर्गयानस
ु ार सिरची यार्चका मा.उच्च न्यायालय, कनाग्क याींचेकडे वगग
केल्यानींतर ववडी कारखानिाराींनी दिनाींक १५/१०/२०१४ रोजीच्या अर्धसूचनेतील तरतुिीींची
अींमलबजावर्ी करुन ववडी कारखाने पूवव
ग त सुरु केले आहे त. तसेच, दिनाींक १८/०४/२०१६ रोजी

मा.पालकमींत्री महोिय, सोलापूर याींच्याकडे झालेल्या बैठकीत आथथापना बींि ठे वू नयेत, अशा
सच
ू ना व्यवथथापनाला िे ण्यात आल्या आहे त.

___________
िृवष विभागामाफात राबविण्यात येणाऱया िेंद्र पुरस्िृत योजनाांसाठी िेंद्र-राज्य हहश्याच्या ६०:४०
या बदललेल्या सुत्रानस
ु ार अांमलबजािणी िरण्याबाबत

(२०)

२०४५८ (१२-०८-२०१६).

श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :

सन्माननीय िृवष मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) कृवष वविागामाफगत राबववण्यात येर्ाऱया केंद्र पुरथकृत योजनाींसाठी केंद्र-राज्य दहश्याच्या

६०:४० या बिललेल्या सत्र
ु ानस
ु ार अींमलबजावर्ी करण्याबाबतचा तनर्गय दिनाींक १० मे, २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास घेण्यात आला आहे , हे खरे आहे काय,

वव.प. ४ (16)
(२) असल्यास, तनर्गयाचे थवरूप काय आहे व त्याची अींमलबलावर्ी केव्हापासून करण्यात
येर्ार आहे ,

(३) उक्त तनर्गयामध्येकृवष वविागाच्या कोर्त्या योजनाींचा समावेश आहे व केंद्र-राज्य
दहश्याची ककती रक्कम असर्ार आहे ?

श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०५-१०-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे .

कृवष वविागामाफगत राबववण्यात येर्ाऱया केंद्र पुरथकृत योजनाींसाठी केंद्र-राज्य दहश्याच्या

६०:४० या बिलेल्या सत्र
ु ानस
ु ार अींमलबजावर्ी करण्याबाबतचा तनर्गय दिनाींक १८ मे, २०१६
रोजी घेण्यात आला आहे .

कृवष वविागामाफगत राबववण्यात येर्ाऱया केंद्र पुरथकृत योजनाींच्या केंद्र-राज्य दहश्याच्या

प्रमार्ात बिल होवून सिर योजना केंद्र-राज्य ६०:४० ्क्के या प्रमार्ात व सवगसाधारर्,

अनुसूर्चत जाती, अनुसूर्चत जमाती अशा प्रवगगतनहाय राबववल्यास सन २०१५-१६ पासून
मान्यता शासनाने दिलेली आहे .

(३) दिनाींक १८ मे, २०१६ रोजीच्या शासन तनर्गया्वारे मान्यता िे ण्यात आलेल्या योजनाींचे
वववरर्पत्र सोबत जोडले आहे व या योजनाींसाठी केंद्र-राज्य दहश्याची रक्कम ६०.४० या
प्रमार्ात असर्ार आहे.
वििरणपत्र
अ.क्र.
१
२
३
४
५
६
७

योजनेचे नाांि
राषरीय अन्न सुरक्षा अभियान

राषरीय तेलबबया व तेलताड अभियान (NMOOP )
प्रधानमींत्री कृषी भसींचन योजनेंतगगत-प्रतत थेंब अर्धेक वपक योजना
अवषगर्प्रर् क्षेत्र ववकास कायगक्रम (RADP )

मि
ृ आरोग्य व्यवथथापनाींतगगत मि
ृ आरोग्य पबत्रका
कृषी याींबत्रकीकरर् उपअभियान (SMAM )

कृषी ववथतार कायगक्रमाींना ववथतार ववषयक सुधारर्ा अींतगगत सहाय्य
( आत्मा )

८

बबयार्े व लागवड सादहत्य उपअभियान

९

एकात्त्मक फलोत्पािन ववकास अभियान -राषरीय फलोत्पािन
अभियान

१०
११

राषरीय आयुष अभियान- औषधी वनथपती घ्क

कृषी उन्नती योजना-राषरीय कृवष ववकास योजना
___________

वव.प. ४ (17)
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) पररपत्रिानस
ु ार प्राध्यापिाांना नेट, सेट आणण
पीएचडी िरणे बांधनिारि िेल्याबाबत

(२१)

२०४६४ (२३-०८-२०१६). : श्री.सांजय दत्त, श्री शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्नबानू खमलफे,
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) वव्यापीठ अनि
ु ान आयोगाच्या (यज
ु ीसी) पररपत्रकानस
ु ार प्राध्यापकाींना ने्, से् आणर्

पीएचडी करर्े बींधनकारक केले आहे तसेच सेवाकाळात कररअर ॲडव्हान्स थकीमनुसार अन्य
लाि िे ण्याचेही तनिे श िे ण्यात आले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान
तनिे शानुसार आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाने नक
ु तेच एकूर् ५ हजार २६० पैकी सुमारे २ हजार ८७७
अपात्र प्राध्यापकाींना शैक्षणर्क अहगता पूतत
ग ेभशवाय कायम न करण्याचे आिे श दिले आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या प्राध्यापकाींची बाजू मा.सवोच्च न्यायालयात माींडण्यासाठी शासनाने कोर्ती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (१८-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे अींशत: खरे आहे . मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी यार्चका क्र.२०८२/२०१३ व इतर
समान ववषयाच्या यार्चकाींमध्ये दिनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी एकबत्रत तनर्गय दिलेला आहे .

(३) वर नमूि केलेल्या दिनाींक २३ डडसेंबर, २०१५ च्या तनर्गयाच्या ववरोधात मा.सवोच्च
न्यायालयात अनेक ववशेष अनम
ु ती यार्चका िाखल झालेल्या असून स्य:त्थथतीत प्रकरर्
मा.सवोच्च न्यायालयात न्यायप्रववष् आहे .
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
शैक्षणणि िायाालयासाठी मौलाना आझाद सांस्थेला हदलेल्या जागेिर पांचताराांकित हॉटे ल (ताज)
आणण (डीमाटा ) सारखे उपक्रम सुरु असल्याबाबत
(२२)

२०५८४ (१९-०८-२०१६).

श्री.शरद रणवपसे :
काय :-

श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) शैक्षणर्क कायागलयासाठी मौलाना आझाि सींथथेला दिलेल्या जागेवर पींचताराींककत ह््े ल
(ताज)

आणर्

(डीमा्ग )

सारखे

उपक्रम

सुरु

असल्याचे

माहे

एवप्रल,

२०१६

मध्ये वा

त्यािरम्यान तनिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, औरीं गाबाि शहरातील मौलाना आझाि शैक्षणर्क सींथथेसाठी १९६१ साली राज्य
वक्फ मींडळाची २०४ एकर जागा ९९ वषागच्या कराराने िे ण्यात आली जागा िे ताींना त्याचा

वव.प. ४ (18)
उपयोग केवळ शैक्षणर्क कामासाठीच करावा अशी अ् ्ाकण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, असे असतानाही त्या जागेचा उपयोग व्यापारीकरर्ासाठी होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्नुसार सिर जागेचा बेकायिे शीर होर्ारा व्यापारी उपयोग रोखण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (२६-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) होय.
(४) व (५) महाराषर राज्य वक्फ मींडळाकडून सिर प्रकरर्ाची चौकशी केली असता भसडको

प्रशासनाने वक्फ मींडळाची परवानगी न घेता ह््े ल ताज आणर् डीमा्ग सारखे उपक्रम सुरु

करण्यासाठी परवानगी दिली असल्याची बाब वक्फ मींडळाच्या तनिशगनास आली आहे . त्यामळ
ु े
वक्फ मींडळाने भसडको प्रशासन आणर् अध्यक्ष/सर्चव, मौलाना आझाि एज्युकेशन सोसाय्ीला
नो्ीस िे वून सन
ु ावर्ीसाठी बोलाववले आहे . या प्रकरर्ी काही सुनावण्या झाल्या असून अ्याप
सुनावर्ीची कायगवाही सुरु असल्याचा अहवाल वक्फ मींडळाने सािर केला आहे .
___________

औरां गाबाद शहरातील बाटीच्या युपीएससी प्री िोधचांग सेंटर मधील
विद्यार्थयााना अन्न विषबाधा झाल्याबाबत

(२३)

२०६६९ (२३-०८-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाि शहरातील कॅन्् प्लेस भसडको बा्ीच्या यप
ु ीएससी प्री कोर्चींग सें्र मधील
वव्यार्थयागना वेळोवेळी अन्न ववषबाधेला सामोरे

जावे लागत असन
ू यासींििागत तक्रार करूनही

सुधारर्ा होत नसल्याने वव्यार्थयांनी मेसवर बदहषकार घातला असल्याचे दिनाींक २६ मे, २०१६
रोजी वा त्यासम
ु ारास तनिशगनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त्ा प्रकरर्ी चौकशी करुन सींबींर्धताींवर कारवाई करण्याबाबत कोर्ती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रश्न उ्भावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.प. ४ (19)
राज्याने स्ित:च्या उत्पन्नात िाढ िरुन अनािश्यि तसेच
(२४)

अनुत्पादि खचा आटोक्यात आणण्याबाबत

२०७४३ (१८-०८-२०१६).

रुपनिर :

श्रीमती हुस्नबानू खमलफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी
सन्माननीय वित्त मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील प्रत्येक नागररकाींना २१ हजार रुपयाींचे कजग असल्याचे कॅगने म्ह्ल्याचे माहे
एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याने थवत:च्या उत्पन्नात वाढ करुन अनावश्यक तसेच अनुत्पािक खचग
आ्ोक्यात आर्ण्याचे या अहवालात नमूि केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाने कॅगच्या अहवालात नमूि केल्याप्रमार्े कजगिार कमी करण्यासाठी
शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मुनगांटीिार (१०-१०-२०१६) : (१) िारताचे तनयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींचा राज्य

ववत्त व्यवथथेवरील अहवाल (३१ माचग, २०१५ रोजी सींपलेले वषग) या अहवालात िरडोई कजागची
रक्कम सन २०१४-१५ मध्ये रुपये २१,१२५.८९ इतकी नमूि केली आहे .

(२) िारताचे तनयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींचा राज्य ववत्त व्यवथथेवरील अहवाल (३१ माचग,
२०१५ रोजी सींपलेले वषग) या अहवालात “साधनातील िरी साींधण्यासाठी राज्याने त्याींच्या
थत्रोताींना चालना िे ण्यात सुधारर्ा करावी तसेच अनत्ु पािक खचागस लगाम घालावा” असे नमुि
केले आहे.

(३) राज्याचे उत्पन्न वाढण्यासाठी कर व करे तर महसुलात वाढ करण्याबाबत वेळोवेळी

मा.मख्
ु यमींत्री/सर्चव थतरावर आढावा घेऊन सच
ु ना दिल्या आहे त. अनावश्यक तसेच अनत्ु पािक
खचग कमी करण्यासींििागत दिनाींक ०२/०६/२०१५, दिनाींक २३/०९/२०१५, दिनाींक १७/११/२०१५ व
दिनाींक १६/०९/२०१६ च्या शासन आिे श/पररपत्रकान्वये सूचना तनगगभमत केल्या आहे त.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
भातसा प्रिल्पग्रस्ताांचे पन
ु िासन िरण्याबाबत
(२५)

२१०३० (१९-०८-२०१६).

श्री.सुननल तटिरे , श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.हे मांत टिले, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामनाथ मोते, श्री.विजय ऊफा
भाई

धगरिर,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्री.आनांद

ठािूर,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

अॅड.जयदे ि

गायििाड : सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) शहापूर (त्ज.ठार्े) तालुक्यातील १४ आदिवासी पाड्याींमधील ४४४.७४ हे क््र जमीन िातसा
प्रकल्पासाठी बुडीत गेली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िातसा प्रकल्पासाठी ज्या आदिवासीींनी आपल्या जभमनी िे ऊन ववथथावपत
झाले, त्या प्रकल्पग्रथताींचे ४७ वषागनींतरही अ्याप पन
ु वगसन झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर प्रकल्पग्रथताींनी त्याींचे पुनवगसन करण्याकरीता दिनाींक ११ मे, २०१६ रोजी
वा त्यासम
ु ारास िातसा धरर्ावर आींिोलन करुन मुींबईचे पार्ी केव्हाही तोडण्याचा इशारा
थथातनक कायागलयाला दिला आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.प. ४ (20)
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्नुसार ववथथावपताींचे पुनवगसन तसेच त्याींच्या मल
ु ाींना नोकरीत घेण्याबाबत शासनाने
कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
िातसा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी एकूर् १८ गाींवे/पाड्यातील ४४४.७३ हे . आर खाजगी

जमीन सींपादित करण्यात आली आहे .

(२) हे खरे नाही. िातसा प्रकल्पासाठी िस
ू ींपािनाची कायगवाही सन १९६८-६९ मध्ये करण्यात
आली होती. पूर्ग बुडीत क्षेत्रातील प्रकल्पबार्धताींनी पुनवगसनासाठी प्रथताववत वन जमीन न
त्थवकारता पुनवगसनाचा मोबिला रोख रकमेत त्थवकारुन थवत:चे पुनवगसन थवत: हून मौजे
खु्घर, बबरवाडी, आढगाव, खैरे, इ. गावाींमध्ये केले आहे .
(३) होय.

प्रकल्पग्रथताींनी दिनाींक ११ मे, २०१६ रोजी पार्ी बींि आींिोलन व रथता रोको करर्ार
असल्याचे दिनाींक ५ मे, २०१६ च्या तनवेिनात कळववले होते.
(४)

कब्जेहक्काची

रक्कम

िरुन

तनयमानस
ु ार

पयागयी

जमीन

भमळण्यासाठी

िातसा

प्रकल्पग्रथताींनी अजग केलेले नाहीत. िातसा प्रकल्पातील ९६ प्रकल्पग्रथत व्यक्तीींना शासन
सेवेत

सामावून

घेण्यात

आले

आहे .

तसेच

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

प्रकल्पग्रथताींच्या नेमर्ूका थपधाग परीक्षे्वारे व गुर्वत्तेनुसार करण्यात येत आहे त.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.

आिे शाींनस
ु ार

___________
शीतपेये आरोग्यास हानीिारि असल्याबाबत
(२६)

२१३३० (२३-०८-२०१६).

रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :
खुलासा करतील काय :-

श्री.अशोि ऊफा भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद

सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात कडक उन्हाळा सुरु झाला की, सवगसामान्याींची तहान िागववण्यासाठी बाजारपेठेत

शीतपेयाींची रे लचेल सरु
ु होत असते, परीं तु सिरील शीतपेये ही आरोग्यास हातनकारक असल्याचे
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरील शीतपेयाींमुळे िात, मर्के, कमरे ची हाडे दठसूळ होर्े, तसेच मधुमेह,
थथूलत्व, हियरोग इत्यािी आजार उ्भावत असल्याचे सें्र फ्र सायन्स इन िी पत्ब्लक
इीं्रे थ् (सीएसपीआय) या केंद्राने अहवालात नमूि केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती आरोग्यास
हातनकारक असलेल्या भशतपेयाींवर आळा बसववण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची सवगसाधारर् कारर्े काय आहे त ?

वव.प. ४ (21)
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

अशी कोर्तीही बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या तनिशगनास आलेली नाही.

(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________

गडधचरोली जजल्हयािरीता महाणझांग्याचे उत्पादन िाढविण्यासह व्यिसाय िाढीिरीता
बाजारपेठ उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(२७)

२१३९९

(१२-०८-२०१६).

श्री.ममतेश

भाांगडडया,

प्रा.अननल

मत्स्यवििास व्यिसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सोले : सन्माननीय

(१) गडर्चरोली त्जल्हयातील मत्सोत्पािनाकरीता मत्थयववकास वविागातफे व्यापक प्रभसध्िी व
मत्थय व्यवसायीकाींशी प्रत्यक्ष सींवाि होत नसल्याने मत्थय ववकास धोक्यात येत असल्याचे
दिनाींक १४ मे, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या त्जल्हयात प्रार्दहता, वैनगींगा, गोिावरी या न्या असून यातील प्रार्दहता
व गोिावरी निीच्या सींगमामध्ये भसरोंचा िागात नैसर्गगकररत्या महाणझींग्याचे उत्पािन घेतले

जात असन
ू महाणझींग्याच्या उत्पािन वाढीकरीता मत्थय ववकास वविागाकडून कुठलीही ताींबत्रक
मादहती, मित आणर् ववक्री वा व्यवसायाकरीता बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने उक्त उत्पािन
बींि पडण्याच्या पररत्थथतीत आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्नुसार गडर्चरोली त्जल्हयाकरीता मत्थय ववकास वविागामाफगत ववशेष कृती योजना
कायागत्न्वत करुन महाणझींग्याचे उत्पािन वाढववण्यासह व्यवसाय वाढीकरीता बाजारपेठ उपलब्ध
करुन िे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर (०४-१०-२०१६) : (१) नाही, आत्मा योजनेअींतगगत मत्थयव्यवसाय
वविागाकडून प्रभशक्षर् सत्र राबवून सींथथाींच्या चचागसत्रात मत्थयव्यवसाय सींबध
ीं ी पररसींवाि
आयोत्जत करुन मत्थयव्यवसातयकाींना ताींबत्रक मागगिशगन तनयभमतपर्े िे ण्यात येते.

(२) भसरोंचा िागातील सींगमाच्या निी पात्रात नैसर्गगकररत्या भशकारी्वारे महाणझींग्याची
मासेमारी करण्यात येते व थथातनक भसरोंचा तालुक्यात बाजारपेठेत त्याची ववक्री करण्यात येते.
त्यामुळे बाजारपेठ उपलब्ध नाही, हे खरे नाही.

(३) प्रथतुत प्रकरर्ी चौकशीचा प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________

वव.प. ४ (22)
राज्यात एमएसएमईडी ॲक्ट २००६ च्या िायद्याची अमांलबजािणी होत नसल्याबाबत
(२८)

२१४४२ (१९-०८-२०१६).

अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले,

श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरें द्र पाटील :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात एमएसएमईडी ॲक्् २००६ च्या अनुषींगाने लहान व मध्यमवगीय कींपन्याकडून
मालाची खरे िी ककीं वा ववक्री झाल्यानींतर त्याची िे यक ४५ दिवसाच्या आत अिा करर्े हे
बींधनकारक आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्नुसार सिर काय्याची अींमलबजावर्ी न करर्ाऱया कींपन्याींववरुद्ध शासनाने कोर्ती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (१३-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .

"सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम ववकास अर्धतनयम २००६” च्या कलम १८ (१) नुसार

सक्ष्
ु म व लघु उपक्रमानी परु वठा केलेल्या वथत/ु सेवा याींच्या प्रलींबबत िे यकाबाबत सक
ु रता

पररषि याींच्याकडे यार्चका िाखल करता येते. सक
ु रता पररषि अधगन्यातयक थवरुपाची कायगवाही
पूर्ग करुन अशा प्रकरर्ात तनकाल/तनर्गय िे त असते. तथावप, सिर तरतुिी मध्यम उपक्रमास

लागू नाहीत.
(२) सुक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम ववकास अर्धतनयम, २००६ (२००६ चा २७) मधील कलम

२१, पो्कलम (३) नुसार शासनाने वविागीय थतरावर राज्यात एकूर् ७ दठकार्ी सुक्ष्म व लघु
उपक्रम सक
ु रता पररषिा थथापन केलेल्या आहे त. सिर पररषिाींकडे प्राप्त झालेल्या
प्रकरर्ाींमध्ये अर्धतनयमातील तरति
ु ीनस
ु ार कायगवाही करण्यात येत आहे . सक्ष्
ु म, लघु व मध्यम
उपक्रम ववकास अर्धतनयम २००६ मधील तरतुिीनुसार सुक्ष्म व लघु उपक्रमाींनी परु वठा
केलेल्या वथत/ु सेवा याींच्या प्रलींबबत िे यकाबाबत अर्धतनयमातील तरतुिीनुसार प्रलींबबत रक्कम
व िीं डनीय व्याजाकरीता सुकरता पररषिे कडे यार्चका करता येते.

स्य:त्थथतीमध्ये राज्यातील सक्ष्
ु म व लघु उपक्रम सुकरता पररषिे कडे एकूर् १३४६
प्रकरर्े प्राप्त झालेली असन
त्यापै
क
ी
एकूर् ४२९ प्रकरर्ाींमध्ये सन
ू
ु ावर्ी प्रकक्रया पर्
ु ग होऊन
आिे श पाररत करण्यात आलेले आहे त. राज्यातील सुक्ष्म व लघु उपक्रम सुकरता पररषिे कडील
सुनावर्ी प्रकक्रया तनयभमतपर्े घेण्यात येत आहे.
(३) लागू नाही.

___________
िोराडी (नागपरू ) येथील िीज ननममाती िेंद्रातन
ू िेबल चोरीला गेल्याबाबत
(२९)

२१४७७ (१६-०८-२०१६).

श्री.नागो गाणार :

प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ममतेश भाांगडडया,

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोराडी (नागपूर) येथील वीज तनभमगती केंद्रातून केबल चोरीला गेल्याचे दिनाींक १८ एवप्रल,
२०१६ रोजी वा त्यासुमारास तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

वव.प. ४ (23)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबनाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०३-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर घ्नेबाबत कोराडी पोलीस थ्े शन येथे दिनाींक १८/०४/२०१६ रोजी िा.िीं .वव. कलम
४२७ नुसार अिखलपात्र गु.क्र.२१२/१६ िाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच कोराडी वीज
तनभमगती केंद्राचे उप व्यवथथापक (सुरक्षा) श्री.ए.एस.शुक्ला याींना तनलींबबत करण्यात आले आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
येरिडा (जज.पुणे) येथील जयप्रिाशनगर मधील लक्ष्मी प्रोजव्हजन
स्टोअसामध्ये शीतपेयाच्या बाटलीमध्ये डास आढळल्याबाबत

(३०) २१४८६ (२३-०८-२०१६).
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग :
सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) येरवडा (त्ज.पर्
ु े) येथील जयप्रकाशनगर मधील लक्ष्मी प्रोत्व्हजन थ्ोअसग या ककरार्ा

मालाच्या िक
ु ानातून अभमत गायकवाड याींनी बुधवार दिनाींक २७ एवप्रल, २०१६ रोजी ओरो
ऑरें ज खरे िी केलेल्या शीतपेयाच्या बा्लीमध्ये िोन डास आढळले , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीच्या अनुषींगाने
नागररकाींच्या जीवाताींशी खेळर्ाऱया कींपनीवर शासना्वारे कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) दिनाींक २७/०४/२०१६ रोजी अशी आशयाची तक्रार
प्रशासनास प्राप्त झाली होती. परीं तू तक्रारिाराने सिरची बा्ली प्रशासनाच्या कायागलयाकडे
दिली नाही.

(२) सिर तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने मे, लक्ष्मी प्रोत्व्हजन थ्ोअसग, पर्
ु े या पेढीची तपासर्ी
करण्यात आली. तपासर्ी अहवालातील त्रु्ीींच्या अनुषींगाने त्याींचेववरुध्ि तडजोड प्रकरर् िाखल
केले आहे . तसेच ओरो ऑरें ज या शीतपेयाचे उत्पािक मे.एजेई इींडडया प्रा.भल., खालापूर,
रायगड या पेढीची दिनाींक ०८/०७/२०१६ रोजी तपासर्ी करण्यात येऊन पेढी उत्पािन करीत

असलेल्या अन्नपिाथागचे नमन
ु े ववश्लेषर्ासाठी घेण्यात आले होते. सिर सवग नमन
ु े प्रमाणर्त
घोवषत झालेले आहे त.

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.प. ४ (24)
िायम विनाअनुदाननत महाविद्यालयाांना अनुदानास पात्र िरुन
मशक्षि/मशक्षिेतर िमाचाऱयाांना न्याय दे ण्याबाबत

(३१)

२१४९१ (२३-०८-२०१६). श्री.नागो गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उच्च व तींत्र भशक्षर् वविागाींतगगत राज्यात असलेल्या सन २००१ पुवीच्या कायमववना
अनि
ु ातनत महावव्यालयाींना अनि
ु ानास पात्र करुन भशक्षक/भशक्षकेतर कमगचाऱयाींना न्याय
िे ण्याबाबत उच्च व तींत्र भशक्षर् कायम ववनाअनुिातनत महावव्यालय कमगचारी

सींघ्ना

महाराषर राज्य याींच्यावतीने दिनाींक १३/०५/२०१४, २९/०७/२०१४ व ०५/०१/२०१६ रोजी शासनास
तनवेिन िे ऊन तसेच नागपूर वविागाच्या लोकप्रतततनधीींनी दिनाींक ०३ जून, २०१६ रोजी
शासनास पत्र पाठवून ववनींती केली आहे,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या महावव्यालयाींना अनुिानास पात्र करुन भशक्षक व कमगचाऱयाींना न्याय
िे ण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली,

(३) नसल्यास, इतका प्रिीघग काळ ववलींब लागण्याची कारर्े काय आहे त व याबाबत शासनाची
िूभमका काय आहे ?

श्री. विनोद तािडे (१८-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) व (३) शासनाने शैक्षणर्क वषग २००१-०२ पासून कायम ववनाअनुिान तत्वावर मान्यता
िे ण्याचे धोरर् अवलींबबलेले असून त्यानस
ु ार मान्यता िे ण्यात येत आहे .
___________

राज्यात सांत गाडगेबाबा ग्रामस्िच्छता अमभयान बांद िरुन जुन्या
(३२)

योजनेचे नव्याने स्िच्छ भारत अमभयान सुरु िेल्याबाबत

२१६२१ (२३-०८-२०१६).

श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.अननल भोसले,
श्री.धनांजय मांड
,
े
श्री.स
न
नल
तटिरे
,
श्री.हे
मांत टिले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरमसांह पांडडत,
ु
ु
अॅड.ननरां जन डािखरे , अॅड.जयदे ि गायििाड, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सांहदप
बाजोररया, श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त,
श्री.जगन्नाथ मशेंदे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) थवच्ि िारत अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीर् िागात वैयत्क्तक शौचालय उिारण्यास

प्राधान्य दिले जात असले तरी अ्यापही राज्यातील ३४ त्जल्हयामध्ये ४५,२३,३९२ कु्ुींबाकडे
वैयत्क्तक शौचालय तर पुर्े त्जल्हयात एक लाख िहा हजार १९ कु्ुींबाकडे शौचालय नसल्याचे
तसेच वैयत्क्तक शौचालय बाींधण्यात पुर्े त्जल्हा राज्यात १६ व्या क्रमाींकावर असल्याचे

केलेल्या सवेक्षर्ातन
ू नक
ु तेच आढळून आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, राज्यात सींत गाडगेबाबा ग्रामथवच्िता अभियानाच्या माध्यमातन
ू अनेक गाींवे
हगर्िारी मुक्त झाली असतानाही सींत गाडगेबाबा ग्रामथवच्िता अभियान बींि करुन जुन्या
योजनेचे नव्याने थवच्ि िारत अभियान सुरू करण्याची कारर्े काय आहे त,

(३) असल्यास, जुन्या योजनाचे नामकरर् केल्यामुळे योजनेच्या अींमलबजावर्ीमध्ये ककती
गर्
ु ात्मक फरक पडला याची पाहर्ी शासनाने केली आहे काय,
(४) असल्यास, त्यात काय आढळून आले आहे ?

वव.प. ४ (25)
श्री. बबनराि लोणीिर (१५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.

थवच्ि िारत भमशन (ग्रामीर्) अींतगगत राज्यातील ३४ त्जल्हयाींमध्ये माहे ऑगथ्, २०१६

अखेरपयंत ४५,१९,११५ कु्ुींबाींकडे शौचालय नाही. तर पुर्े त्जल्हयात माहे ऑगथ्, २०१६
अखेरपयंत एकूर् ८५,५६८ कु्ुींबाींकडे शौचालय उपलब्ध नाहीत. एकूर् शौचालय असलेल्या

कु्ुींबाींच्या सींख्येमध्ये पर्
्क्केवारीमध्ये पर्
ु े त्जल्हा पाचव्या क्रमाींकावर असन
ू
ु े त्जल्हा
पाचव्या क्रमाींकावर आहे .
(२) थवच्ि िारत अभियान हा केंद्र पुरथकृत कायगक्रम असून सींत गाडगेबाबा ग्रामथवच्िता

अभियान हा राज्य शासनाचा पुरथकार थवरुप कायगक्रम आहे. सींत गाडगेबाबा अभियान बींि
केलेले नसून सिर अभियान राज्यात सुधारीत थवरुपात राबववण्यात येत आहे . तसेच थवच्ि
िारत अभियान याचीही अींमलबजावर्ी राज्यात सरु
ु आहे .
(३) व (४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
(३३)

उस्मानाबाद जजल्हयातील पाणी परु िठा योजनाांची चौिशी िरण्याबाबत
२१६५७ (२३-०८-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागो गाणार,

श्री.सांहदप बाजोररया : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

उथमानाबाि त्जल्हयातील पार्ी पुरवठा योजनाींची चौकशी ठार्े त्जल्हा पररषिे च्या पार्ी

पुरवठा योजनेतील तनिशगनास आलेल्या गैरव्यवहाराच्या पाश्वगिम
ू ीवर मा.पार्ी पुरवठा व
थवच्िता मींत्री याींनी माहे मे, २०१६ च्या पदहल्या वा िस
ु ऱया आठवड्यात घोषर्ा केल्याचे
तनिशगनास आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उथमानाबाि त्जल्हयातील ककती व कोर्कोर्त्या पार्ी पुरवठा योजनाींची
चौकशी मींत्री महोियाींच्या आिे शानस
ु ार सुरू करण्यात आली आहे,

(३) असल्यास, चौकशीचे तनषकषग काय आहे त, त्यामध्ये िोषी आढळलेल्या व्यक्ती व
अर्धकाऱयाींववरोधात काय कारवाई करण्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (०५-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) उथमानाबाि त्जल्हयातील िारत तनमागर् कायगक्रमाींतगगत समाववष् असलेल्या एकूर् ११९
योजनाींची चौकशी करण्यात आली आहे . त्यापैकी आर्थगक अतनयभमतता आढळून आलेल्या ४०
योजनाींचा तपशील पुढीलप्रमार्े आहे .
तालुिा
उथमानाबाि

योजनाांची
एिूण सांख्या
२४

आधथाि अननयममतता आढळून आलेल्या योजनेचे नाि
िानसगाींव, बोरगाींव राजे, जूनोनी, म्होतरवाडी, शेकापूर, वडगाींव
(भश.), वाघोली-७

कळीं ब

२५

बहुला, लमार् ता.भशराढोर्, नागझरवाडी, पाडोळी ना., गोली,
भशराढोर्, कोथळा-७
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तळ
ु जापरू

२९

आरळी ब.ु , आपभसींगा, र्चकींु द्रा, ढे करी, गींधोरा, गळ
ु हळळी, घट्टे वाडी,

लोहारा

७

तावशीगड र्चरकापा्ी, मोघा खु., नागराळ लोहारा-३

उमरगा

११

गुगळगाींव व वाडी, एकुरगा वाडी, वरर्ाळवाडी, कोळसर गुींजो्ी

िम
ू

८

मार्केश्वर, अींबो-२

परीं डा

१३

गोसावीवाडी, लोर्ी वथत्या, िे वगाींव बु., दहींगर्गाींव खु, कुकडगाींव-५

वाशी

२

घोडकी व वथत्या-१

एकूर्

११९

तनलेगाींव, भसिफळ-९

जाधव ताींडा, तुगाींव, िुसर्ी-६

एकूर्-४०

चौकशी करण्यात आलेल्या ११९ योजनाींचा अहवाल खालीलप्रमार्े आहे .
१) चौकशी करण्यात आलेल्या योजनाींची सींख्या ११९ योजना
२) चौकशीमध्ये आर्थगक अतनयभमतता आढळून आलेल्या ४० योजनाींपैकी २३ योजनाींची

पूर्त
ग : व ५ योजनाींची अींशत: अशी एकूर् रुपये ५२.३५ लक्ष वसल
ू ी करण्यात आलेली
आहे . उवगररत १२ योजना पूर्त
ग : व उपरोक्त ५ अींशत: योजनाींची वसुलपात्र रक्कम रुपये

४३.१३ लक्ष एवढी वसल
ू ी झालेली नाही. त्यामळ
ु े सिरील योजनाींच्या अध्यक्ष/सर्चव ग्राम

पार्ी पुरवठा व थवच्िता सभमती याींचेकडून वसल
ु पात्र रक्कम वसुली करर्ेबाबत
कायगवाही सुरु आहे

(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
बदनापुर (जज.जालना) तालुक्यात िृवष हिामान िेंद्राची उभारणी िरणेबाबत
(३४)

२१८०९

(१२-०८-२०१६).

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.अननल

भोसले,

ॲड.

जयदे व

गायकवाड, श्री. धनंजय मंड,े श्री.ववक्रम काळे : सन्माननीय कृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृवष वव्यापीठ, परिर्ी याींनी बिनापूर (त्ज.जालना) येथे कृवष
हवामान केंद्र थथापन करण्यासाठी ३ वषागपूवी शासनाकडे प्रथताव दिला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कृवष हवामान केंद्र थथापन करण्यासाठी रु.७० को्ीची आवश्यकता असुन

तत्कालीन प्रधान सर्चव, कृवष याींनी याबाबतीत बैठक घेतली परीं तु अ्याप त्यावर कायगवाही
झाली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, बिनापुर (त्ज.जालना) येथे कृवष हवामान केंद्र थथापन केल्यास त्याचे कवरे ज

सींपुर्ग मराठवाड्यात राहील व मराठवाड्यातील शेतकऱयाींना गारपी्, पाऊस, वािळ, तापमान व
वपकाींवरील रोगराईची पुवग कल्पना भमळण्यास मित होर्ार आहे , हे ही खरे आहे काय,

वव.प. ४ (27)
(४) असल्यास, मराठवाड्यातील िषु काळाचा व बिलत्या हवामानाचा अचक
ु अींिाज घेण्यासाठी
बिनापुर (त्ज.जालना) येथे कृवष हवामान केंद्र थथापन करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०५-१०-२०१६) : (१) होय.

(२), (३) व (४) वसींतराव नाईक मराठवाडा कृवष वव्यापीठाचा बिनापूर, त्जल्हा जालना येथे
थवतींत्र हवामान सींशोधन केंद्र थथापण्याचा प्रथताव महाराषर कृवष भशक्षर् व सींशोधन पररषि,
पुर्े याींनी अमान्य करुन त्याऐवजी सध्याच्या हवामान सींशोधन केंद्राच्या अत्याधुतनकीकरर्ाचा
प्रथताव राषरीय कृवष ववकास योजनेंतगगत सािर करण्याच्या सच
ू ना दिल्या होत्या.

िरम्यान, राषरीय कृवष ववकास योजनेंतगगत सींपूर्ग राज्यात महसूल मींडळ थतरावर

थवयींचभलत हवामान केंद्राींची उिारर्ी करण्याची कायगवाही सुरु झाली असून त्या्वारे हवामान
ववषयक प्राप्त होर्ारी मादहती (Weather Data) वव्यापीठाला उपलब्ध होईल. मराठवाड्यात
केवळ एकाच दठकार्ाऐवजी प्रत्येक महसूल मींडळ थतरावर हवामान केंद्राची उिारर्ी झाल्याने
ववववध

िागातील

हवामान

पररत्थथतीनुसार

प्राप्त

होर्ाऱया

अचक
ू

मादहतीचा

वापर

वव्यापीठातील शाथत्रज्ञ सींशोधन कायागसाठी करु शकतील ही बाब लक्षात घेता, वसींतराव
नाईक मराठवाडा कृवष वव्यापीठाच्या थवतींत्र हवामान सींशोधन केंद्र उिारण्याच्या प्रथतावाची
आवश्यकता राहत नसल्याबाबत वव्यापीठास कळववण्यात आले आहे .
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
अमळनेर, एरां डोल (जज.जळगाांि) तालुक्यात बोगस बबयाणाांची खोटी जाहहरात िरून
(३५)

शेतिऱयाांची फसिणूि होत असल्याबाबत

२२१२२ (१२-०८-२०१६).

खुलासा करतील काय :-

श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय कृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) अमळनेर, एरीं डोल (त्ज.जळगाींव) तालुक्यात बोगस बबयार्े कींपनीचे एजीं् कायगरत असून ते
कृवष केंद्रावर जाऊन खोट्या जादहराती िे ऊन शेतकऱयाींची फसवर्क
ू केल्याचे माहे मे, २०१६
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले

व त्नुसार बोगस बबयार्ाींची खो्ी जादहरात करून शेतकऱयाींची फसवर्ूक करर्ाऱयाींवर
कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (०५-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .

अमळनेर, एरीं डोल तालुक्यात असे प्रकरर् तनिशगनास आलेले नसून िुसावळ, जामनेर व

चाळीसगाव तालुक्यात माहे जून-२०१६ च्या सम
ु ारास आढळून आले आहे .
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(२) िुसावळ, जामनेर व चाळीसगाव तालुक्यात बनाव् िे शी सींकरीत कापूस बबयार्ाींची ववक्री
कृवष केंद्र चालकाींमाफगत करुन शेतकऱयाींची फसवर्क
ू करत असल्याची बाब तनिशगनस आली

आहे . प्रथतुत प्रकरर्ी ३ जर्ाींना अ्क करण्यात आली असून यासींििागत पोलीस थ्े शनला

गन्
ु हा िाखल करण्यात आलेला आहे . तसेच बनाव् बबयार्े ववक्रीत सहिाग असल्याची बाब
तनिशगनास आल्यामळ
ु े तीन केंद्र चालकाींचे परवाने रि करण्यात आले आहे त.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
राज्यातील िेंद्रीय आश्रमशाळाांना अनद
ु ान दे ण्याबाबत
(३६)

२२१२९ (१९-०८-२०१६).

श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय सामाजजि

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

राज्यातील केंद्र पुरथकृत योजने अींतगगत शासनाने सन २००६ मध्ये ३१९ केंद्रीय आश्रम

शाळाींना मान्यता दिली असून सन २०१५ मध्ये झालेल्या तपासर्ी िरम्यान ३१९ शाळाींपैकी
१०७ आश्रमशाळा अनुिानास पात्र असून त्याींना अ्याप अनुिान दिले नसल्याचे तनिशगनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापव
ू ीच अनि
ु ानास पात्र असलेल्या १०७ तसेच उवगररत २१७ आश्रमशाळाींना व
इतर आश्रमशाळाींना अनुिान िे ण्याबाबत शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (१४-१०-२०१६) : (१) व (२) केंद्र पुरथकृत योजनेंतगगत केंद्र शासनाचे
अनुिान भमळण्यासाठी आजतागायत सुमारे ३१९ आश्रमशाळाींना राज्य शासनाची कायम
ववनाअनुिान तत्त्वावर मान्यता िे ण्यात आलेली असन
ू सिर आश्रमशाळाींचे प्रथताव अनुिान

मींजुरीसाठी केंद्र शासनास पाठववण्यात आले आहे त. त्यापैकी फक्त ३४ आश्रमशाळाींना केंद्र
शासनाने अनुिान मींजूर केले असून उवगरीत आश्रमशाळाींना केंद्र शासनाने अ्याप अनुिान
मींजूर केलेले नाही.
तथावप,

सिर

आश्रमशाळाींना

राज्य

शासनाकडून

लोकप्रतततनधी, सींथथा व व्यक्ती याींचेकडून मागर्ी होत आहे .

अनि
ु ान

भमळर्ेबाबत

ववववध

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
मराठिाडयातील िृवष विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत
(३७)

२२१३९ (१२-०८-२०१६).

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे :

सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)
काय,
(२)

मराठवाडयातील कृवष वविागात ववववध सींवगागतील १२०० पिे ररक्त आहे , हे खरे आहे
असल्यास,

मराठवाडा

वविागात

एवढया

मोठया

प्रमार्ात

ररक्त

पिे

असल्याने

मराठवाडयातील ५० लाख शेतकऱयाींना शेतीववषयक मागगिशगन करण्यासाठी अडचर्ी तनमागर्
होत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले
व त्नुसार मराठवाडा कृवष वविागातील ररक्त पिे िरण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. पाांडुरां ग फुांडिर (१५-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) नाही. ररक्त असलेल्या पिाचा अततररक्त कायगिार नजीकच्या अर्धकारी/कमगचाऱयाींकडे िे वून
कामकाज पार पाडण्यात येत आहे . त्यामळ
ु े शेतकऱयाींना शेतीववषयक मागगिशगन करण्यात येत
आहे .

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
डॉ.बाबासाहे ब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठ (औरां गाबाद) ये थील प्राचाया/प्राध्यापि नेमणि
ु ास
मान्यता दे ऊन िेतन यादीत नािाचा समािेश िरण्याबाबत

(३८) २२१५३ (२३-०८-२०१६).
श्री.धनांजय मुांडे :
काय :-

श्री.सनतश चव्हाण, श्री. अमरमसांह पांडडत, श्री. विक्रम िाळे ,

सन्माननीय उच्च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) बाबासाहे ब आींबेडकर मराठवाडा वव्यापीठ औरीं गाबाि सींलग्नीत महावव्यालयातमध्ये
प्राचायग, प्राध्यापक याींच्या नेमर्क
ू ा सींथथा सवग तनयमाप्रमार्े कायगवाही करुन नेमर्क
ु ा करते, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींथथेनी अशा नेमर्क
ु ा केल्यानींतर महावव्यालयाच्या अनुिातनत पगार
पत्राकात नोंिर्ी करर्ेसाठी मा.सह सींचालक, उच्च भशक्षर् औरीं गाबाि याींचे कडे प्रथताव िाखल
करतात, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, अशा नेमर्क
ु ा केलेल्या, प्राचायग/प्राध्यापक याींच्या सींर्चकेवर वषागनव
ु षे तनर्गय
घेतले जात नसल्याने सींबींर्धताींना आर्थगक अडचर्ीींना तोंड ्यावे लागत आहे , हे खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, प्राचायग/प्राध्यापक याींच्या सींथथेने केलेल्या नेमर्क
ु ीस त्वरीत मान्यता िे ऊन
पगार यािीत नाव समावेश करण्याची कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (१८-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) नाही.
(४) तनयमानुसार नेमर्ुका केलेल्या अशा प्रकरर्ाींवर त्वरीत कायगवाही करण्यात येऊन पगार
यािीत नाव समाववष् करण्यात येते.
(५) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

वव.प. ४ (30)

बुलडाणा जजल्हयातील धाड पररसरातील जांगलातील अिैध िक्ष
ृ तोड रोखण्याबाबत
(३९)

२२१९२ (१९-०८-२०१६).

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :

सन्माननीय िने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) बुलडार्ा त्जल्हयातील धाड पररसरातील जींगलामध्ये अवैध वक्ष
ृ तोड सुरु असून रानमेवा,

करवींिे, र्चघोर, ्ें िर्
ु ी ही मौल्यवान वनथपतीींची झाडे नामशेष होत असल्याने जींगलच नष्
होण्याच्या मागागवर असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, या पररसरातील अवैध वक्ष
ृ तोड रोखण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०७-१०-२०१६) : (१) धाड पररसरामध्ये माहे मे, २०१६ च्या सम
ु ारास
रानमेवा, करवींिे, र्चघोर, ्ें िुर्ी सारख्या मौल्यवान झाडाींती तोड तनिशगनास आली नाही.

तथावप, बल
ु डार्ा पररक्षेत्रामध्ये माहे मे, २०१६ व जन
ु , २०१६ मध्ये घडलेल्या

सागवानाच्या अवैध वक्ष
ृ तोडीच्या वनगुन्हयाींची मादहती खालीलप्रमार्े आहे .
अ.क्र.

मदहना

वनगन्
ु हे सींख्या सागवान वक्ष
ृ

घ.मी.

सींख्या

नक
ु सानी
ककीं मत

१

मे, २०१६

१

१४

०.२८२

१३१२२

२

जुन, २०१६

१

९

०.१२६

५८८३

(२) अवैध वक्ष
ृ तोडील पायबींि घालण्यासाठी पुढीलप्रमार्े उपाययोजना केल्या आहे त :

वनक्षेत्रात क्षेबत्रय कमगचाऱयाींमाफगत तनयभमतपर्े गथत घालण्यात येते.



तनयभमतपर्े बब् तपासर्ीचा कायगक्रम राबववला जातो.



अवैध वक्ष
ृ तोड रोखण्यासाठी सींयुक्त वनव्यवथथापन सभमतीची मित घेतली जाते.

(३) ववलींबाचा प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
राज्यात दष्ट्ु िाळ ननिारणाथा जागनति बँिेिडून ननधी ममळण्याबाबत
(४०)

२२२१९ (१९-०८-२०१६).

श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुभाष झाांबड :

सन्माननीय मदत ि पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात तनमागर् झालेला िषु काळ तनवारर्ाथग शासनाने रूपये ४ हजार को्ीींची मागर्ी
जागततक बँकेकडे केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, शासनाने केलेल्या मागर्ीनुसार जागततक बँकेकडून शासनाला ककती तनधी
भमळाला आहे ,

(३) असल्यास, जागाततक बँकेकडून भमळालेल्या तनधीच्या वापराचा सींपूर्ग तपशील काय आहे ,
(४) नसल्यास ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
अमडापूर (जज.बुलडाणा) येथील नळ योजनेसाठी ननधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत
(४१)

२२२५० (२३-०८-२०१६).
श्री.सभ
ु ाष झाांबड, ॲड.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय
पाणीपरु िठा आणण स्िच्छता मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
चा ख ल
ु
ु ासा करतील काय :-

(१) अमडापूर (त्ज.बुलडार्ा) येथील ब्राम्हर्वाडा धरर्ावरून नळयोजनेसाठी रुपये ४ को्ी ९५
लाख एवढा तनधी उपलब्ध करून सन २०११ मध्ये या नळयोजनेचा शुिारीं ि करण्यात आला,
परीं तू ३ को्ी रूपयाींचा तनधी त्जल्हापररषिे कडून न भमळाल्याने नळयोजनेचे काम सींथगतीने
सरू
ु असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त नळ योजनेसाठी तनधी उपलब्ध करून या कामाला गती िे ण्यासाठी
कोर्ती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. बबनराि लोणीिर (०४-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. सिर नळ योजनेचे काम अींततम
्प्प्यात आहे .

(२) सिर योजनेसींििागत ग्रामीर् पार्ी पुरवठा व थवच्िता सभमतीस आतापयंत ५,६०,५१,६८३/एवढा तनधी ववतरीत करण्यात आलेला आहे . त्जल्हा पररषि, बुलडार्ा याींना सन २०१६-१७ या

आर्थगक वषागत शासनामाफगत ववतरीत करण्यात आलेल्या रुपये ४.५० को्ी एवढ्या तनधीतून
त्जल्हा पररषिे माफगत सभमतीस तनधी ववतरीत करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
गुजरातच्या धतीिर राज्यात सौर िीज पांप बसविण्याबाबत
(४२)

२२२९६ (१६-०८-२०१६).
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सध
ु ीर ताांबे ॲड.रामहरी रुपनिर :
सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

(१) गुजरात, आींध्रप्रिे शमध्ये कमी िराने सौर वीजपींप बसववण्यात येत असताना राज्यातील
सौर पींप अर्धक गुर्वत्तापूर्ग व आर्थगकदृषट्या व्यवहायग असल्याचा िावा करीत सिर सौरपींप
खरे िी योजनेची अींमलबजावर्ी करण्याचा तनर्गय ऊजाग वविागाने घेतल्याचे माहे माचग, २०१६
मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, गुजरातच्या धतीवर सिर योजना राज्यात राबववण्याबाबत शासनाने कोर्ती
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (०१-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर योजना गुजरातच्या धतीवर न राबववता शासनाने शासन तनर्गय क्र. सौरप्र-

२०१४/प्र.क्र.२१९/ऊजाग-७, दिनाींक २७ माचग, २०१५ अन्वये सौर कृवष पींप आथथावपत करण्याचे
धोरर् जादहर केले आहे त्यानुसार योजना राबववण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
राज्यातील प्रत्येि जजल््यातील प्रशासिीय िायाालये एिाच हठिाणी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत
(४३)

२२३२८ (१९-०८-२०१६). श्री.सांजय दत्त, ॲड..रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािाजननि
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १८८ दठकार्च्या प्रशासकीय कायागलयीन इमारतीींच्या अपूर्ग बाींधकामास तनधी
उपलब्ध करून प्रत्येक त्जल्हयातील प्रशासकीय कायागलये एकाच दठकार्ी उपलब्ध करण्यात

येतील असे आश्वासन मा. सावगजतनक बाींधकाम मींत्री याींनी ववधीमींडळ सिागह
ृ ात माहे एवप्रल,
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान दिले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्येक त्जल्हयात प्रशासकीय कायागलये एकाच दठकार्ी उपलब्ध होण्यासाठी
आवश्यक तो तनधी उपलब्ध करून याबाबतचा बह
ृ त आराखडा तयार करण्यात आला आहे
काय,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२९-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) राज्यात शासनाच्या प्रशासकीय इमारतीचे एकात्त्मक तनयोजन व बाींधकाम करण्यासाठी
शासनाने शासन पररपत्रक क्र.वातनयो/१०८९/८-व/योजना-१ दिनाींक १२ जल
ु ,ै १९९० नस
ु ार
मागगिशगक तत्वे ठरवून दिली आहे त.

सिर धोरर्ाच्या अींमलबजावर्ीची सुरुवात म्हर्ून स्य:त्थथतीत तालुक्यातील सवग

शासकीय कायागलये एकाच प्रशासकीय इमारतीत असावीत या हे तुने शासनाने आखलेल्या

तनयोजनबध्ि कायगक्रमाींतगगत १८४ तालुक्याच्या दठकार्ी मध्यवती प्रशासकीय इमारतीचे काम
मींजरू आहे त.

इतर दठकार्ी प्रशासककय इमारतीची कामे घेण्याबाबत मोठ्या प्रमार्ावर तनधीची

आवश्यकता आहे . ही कामे जागेची उपलब्धता, प्राथम्यक्रम व उपलब्ध तनयतव्ययाच्या
उपलब्धतेनुसार ्प्प्या्प्प्याने अथगसींकल्पीत करण्याचे तनयोजन आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
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द्िार पोहोच योजनेत िाम िरणाऱया िाहनचालिाांना
विम्याची रक्िम ि इतर सुविधा ममळणेबाबत
(४४)

२२५७९ (१६-०८-२०१६).

श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सनतश चव्हाण,

श्री.धनांजय मुांडे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७४६६ ला हदनाांि ३१ माचा, २०१६ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्वार पोहोच योजनेअत
ीं गगत सन १९९८ पासून महाराषर राज्य सहकारी पर्न महासींघाची

अर्धकताग सींथथा म्हर्ून शासनाने तनयुक्ती करर्े व या सींथथेने धान्य वाहतुकीसाठी तनयुक्त

केलेल्या ठे केिाराींनी तनयमाप्रमार्े वाहन चालकाींना ववमा, पी.पी.एफ. व इतर सुववधा दिल्या
नसल्याचे तनिशगनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वाहन चालकाींना ठे केिाराींनी सुववधा दिल्याची शहातनशा सींबींर्धत अर्धकाऱयाींनी

न केल्यामुळे सन १९९८ पासून वाहनचालकाींना अशा सुववधाींपासून वींर्चत रहावे लागले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अशा बेजबाबिार अर्धकाऱयाींववरुध्ि व वाहनचालकाींना पी.पी.एफ.सह इतर
सवु वधा न िे र्ाऱया ठे केिाराींववरुध्ि शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे शमख
ु (२६-०९-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.

(३) सींबींर्धत ठे केिाराींच्या िे य रकमा रोखन
ू ठे वल्या आहे त. तसेच सिर बाब न्यायप्रववषठ आहे.
न्यायालयाच्या तनर्गयानुसार कायगवाही करता येईल.
(४) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
राज्यातील अनुसूधचत जाती, भटक्या जमातीांच्या आश्रमशाळे तील मशक्षिाांना प्रमशक्षक्षत
मशक्षिाांची िेतनश्रेणी (बी एड) दे ण्याबाबत

(४५)

२२६३३ (१६-०८-२०१६). श्री.विक्रम िाळे , श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश

चव्हाण :

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

(१) राज्यातील त्जल्हापररषि व खाजगी प्राथभमक शाळे तील कायगरत व सेवातनवत्ृ त भशक्षकाींना
प्रभशक्षक्षत समजन
ू तनयक्
ु ती दिनाींकापासन
ू पिवीधर प्रभशक्षक्षत भशक्षकाींची वेतनश्रेर्ी (बी एड)
िे ण्यात

यावी,

या

शालेय

भशक्षर्

वविागाच्या

दिनाींक

११

नोव्हें बर,

२०११

च्या

शासनतनर्गयानस
ु ार अनुसूर्चत जाती, ि्क्या जमातीींच्या आश्रमशाळे तील भशक्षकाींनाही हे लाि
िे ण्याबाबत शासन आिे श तनगगभमत करण्यात आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्यासाठी ववत्तीय तरतूि करण्यात आली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.प. ४ (34)
श्री. राजिुमार बडोले (१३-१०-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .

राज्यातील ववजािज आश्रमशाळे तील भशक्षकाींना प्रभशक्षक्षत भशक्षकाींची वेतनश्रेर्ी (बी.एड)

िे ण्याबाबत दिनाींक २८/०४/२०१४ चा शासन तनर्गय तनगगभमत केला आहे .
तथावप, अनस
ु र्ू चत जाती प्राथभमक आश्रमशाळाींमधील भशक्षकाींना प्रभशक्षक्षत भशक्षकाींची

वेतनश्रेर्ी िे ण्याबाबत आिे श तनगगभमत करण्यात आलेले नाहीत.

(२) तनयभमत लेखाशीषागखाली प्राप्त होर्ाऱया तरतुिीतन
ू खचग िागववण्यात येईल.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________
आश्रमशाळा मशक्षिेतर िमाचाऱयाांना िालबध्द पदोन्नती दे ण्याबाबत
(४६)

२२६३४

(१६-०८-२०१६).

श्री.विक्रम

िाळे ,

श्री.सनतश

चव्हाण,

श्री.हेमांत

टिले,

श्री.अमरमसांह पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८७६८ ला हदनाांि ७ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:(१) राज्यातील ववमुक्त जातीच्या आश्रम शाळे तील कायगरत भलवपक / सेवक /काींमाठी /
थवयींपाकी / वसततगह
ृ / अर्धक्षक / प्रयोगशाळा सहायक / पररचर / नाईक इत्यािी भशक्षकेतर
कमगचाऱयाींना शालेय भशक्षर् वविागाच्या धतीवर कालबध्ि पिोन्नती िे ण्याबाबत मा.उच्च
न्यायालयाने तनर्गय दिला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्या तनर्गयानस
ु ार शासनाने काय कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

श्री. राजिुमार बडोले (०१-१०-२०१६) : (१) होय.

(२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आिे शानुसार कायगवाही करण्याचे तनिे श शासन पत्र दिनाींक
१०/०३/२०१६ नुसार दिलेले आहे त.

___________
पालघर जजल्हयात जजल्हा मशक्षण ि प्रमशक्षण सांस्था (डायट) नसल्याबाबत
(४७)

२२७३८ (२३-०८-२०१६).

श्री.आनांद ठािूर, श्री.हे मांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर :

सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पालघर त्जल्हयाची तनभमगती होवन
ू िोन वषागचा कालावधी पर्
ू ग होवन
ू ही त्जल्हयात त्जल्हा
भशक्षर् व प्रभशक्षर् सींथथा (डाय्) अत्थतत्वात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पालघर त्जल्हयातील अध्यापक वव्यालयाींचा सवग कारिार डाय्माफगत चालत
असल्यामळ
ु े प्राचायग, प्रभशक्षर्ाथी, प्राध्यापक, कायागलयीन कमगचारी इत्यािीींना बेलापूरपासन
ू ३०
कक.मी. अींतरावर असर्ाऱया रहा्ोली येथे जावे लागते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, चौकशीच्या
अनुषींगाने पालघर त्जल्हयात त्जल्हा भशक्षर् व प्रभशक्षर् सींथथा (डाय्) ककती कालावधीत
अत्थतत्वात येईल,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.प. ४ (35)
श्री. विनोद तािडे (१८-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सिर प्रकरर्ी चौकशी करण्याचा प्रश्न उ्भावत नाही. मा.त्जल्हार्धकारी पालघर याींच्याकडे
शासकीय जागा उपलब्ध होर्ेसाठी पाठपरु ावा चालू असन
ु जागा उपलब्ध होताच या सींििागत
पुढील कायगवाही करण्यात येईल.

(४) पालघर मुख्यालयाच्या दठकार्ी शासकीय जागा उपलब्ध होत नसल्यामळ
ु े डाय् थथापनेस
ववलींब होत आहे .

___________
परभणी शहरातील िाांगी रोड पररसरातील शेतात असलेल्या गोदामातून अन्न ि औषध प्रशासन
विभागाने गुटखा जप्त िेल्याबाबत

(४८)

२२७९७ (२३-०८-२०१६).

श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय अन्न

आणण औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) परिर्ी शहरातील वाींगी रोड पररसरातील शेतात असलेल्या गोिामातून अन्न व औषध
प्रशासन वविागाने दिनाींक ३ मे, २०१६ रोजी केलेल्या कारवाईत रुपये ९ लाख ६० हजार इतका
गु्खा जप्त केला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने गु्ख्याचा साठा करर्ाऱयाींवर कारवाई कोर्ती केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) सिर प्रकरर्ी परिर्ी ग्रामीर् पोलीस थ्े शनमध्ये आरोपी ववरुध्ि गुन्हा क्र.१६२/२०१६

दिनाींक २२/०७/२०१६ रोजी िाखल करण्यात आला असून मा.मुख्य न्यायिीं डार्धकारी, परिर्ी
याींचे न्यायालयात ख्ला क्र.३११/२०१६ दिनाींक ३०/०७/२०१६ रोजी िाखल करण्यात आला आहे .
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.

___________

दध
ु भेसळ रोखण्याबाबतचे यांत्र ग्राहिाांना वितरीत िरण्याबाबत
(४९)

२३१०१ (२३-०८-२०१६).

श्रीमती जस्मता िाघ :

सन्माननीय अन्न आणण औषध

प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) िध
ु ातील िेसळ ओळखण्याबाबतचे यींत्र डीफेन्स फूड ररसचग प्रयोगशाळे ने ववकभसत केल्याचे
नुकतेच तनिशगनात आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिरचे यींत्र ग्राहकाींना ववतरीत करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायगवाही केली
वा करण्यात येत आहे , सिरहू तनर्गय केव्हा घेण्यात येर्ार आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारर्े काय आहे त ?

वव.प. ४ (36)
श्री. धगरीश बापट (०५-१०-२०१६) : (१) िध
ू ातील िेसळ ओळखण्याबाबतचे यींत्र डीफेन्स फूड

ररसचग प्रयोगशाळे ने ववकभसत केल्याचे इीं्रने्वरील मादहतीवरुन तनिशगनास आले आहे . परीं तु
डीफेन्स फूड ररसचग प्रयोगशाळे तफे अर्धकृतरीत्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या तनिशगनास सिर
बाब आर्ण्यात आलेली नाही.
(२) प्रश्न उ्भावत नाही.
(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________
राज्यातील १२३ तालुक्याांिर ओढिलेल्या भीषण दष्ट्ु िाळाचे ननिारण िरण्यासाठी ३ हजार ७६१
िोटीांच्या पॅिेजची िेलेली मागणी

(५०) ३३२९६ (१२-१०-२०१२). श्री.धनांजय मुांड,े श्री. अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय मदत ि
पुनिासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १२३ तालुक्याींवर ओढवलेल्या िीषर् िषु काळाचे तनवारर् करण्यासाठी ३ हजार
७६१ को्ीींच्या पॅकेजची मागर्ी मा.मुख्यमींत्रयाींनी केंद्राकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिरहू मागर्ीनस
ु ार राज्याला केंद्राकडून पॅकेज मींजरू झाले आहे काय,
(३) असल्यास, ककती को्ीींचे पॅकेज राज्याला मींजूर झाले आहे व त्याचे वा्प कधीपयंत
करण्यात येर्ार आहे,

(४) नसल्यास, त्याची कारर्े काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) : (१) व (२) होय, अींशत: खरे आहे .
सन २०११-१२ मध्ये राज्य शासनाने िषु काळ तनवारर्ाकररता रुपये १५८५.७० को्ी इतका खचग
केला आहे . तर केंद्र शासनाकडून सन २०११-१२ मध्ये ५७४.७१ को्ी इतका तनधी खचग केला
आहे . तसेच सन २०१२-१३ मध्ये राज्य शासनाने िषु काळ तनवारर्ाकररता रुपये ९७५.०१ को्ी

इतका खचग केला आहे. तर केंद्र शासनाकडून सन २०११-१२ मध्ये १२७८.८१ को्ी इतका तनधी
खचग केला आहे .

(३) प्रश्न उ्भावत नाही.
___________

विधान भिन :
नागपूर.

उत्तममसांग चव्हाण
सधचि,
महाराष्ट्र विधानपररषद

------------------------------------------------------------------------------------------------------------मद्र
ु र्पव
ू ग सवग प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगर्क यींत्रर्ेवर करण्यात आली आहे .
मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, नागपूर.

