अताराांकित प्रश्नोत्तराांची विसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

उजनी धरणातन
ू भीमा नदी व डाव्या िा्व्यात सोडया जाणा-या पाण्याच्या तीतीबाबत

(१)

९५५२ (०७-०४-२०१५).

श्री. नारायण पाटी् (िरमाीा), श्री. ववजय औटी (पारनेर) :

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

उजनी धरणातून भीमा नदी व डाव्या कालव्यात नदनाींक २९ जानेवारी, २०१५ पासून

दररोज एकूण ३२०० क्युसेस पाणी सोडले जात आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, डाव्या कालव्यामये पायाची गीती होत आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, पायाच्या गीतीमुीे पायाचा वेग कमी हो न याचा पणरणाम जादा पाणी
सोडयावर होत आहे , हे खरे आहे काय,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धतरीष महाजन (०२-०६-२०१५) : (१) नाही.
रब्बी आवततन क्र.२ कणरता नद. २३/१/२०१५ पासून भीमा नदीत ७००० क्युसेक्स व डाव्या

कालव्यामये २२०० क्युसेक्स इतक्या ववसगातने पाणी सोडल जात होते.
(२) होय.

(३) अींशत: खरे आहे.
पायाच्या गीतीमुीे पायाचा वेग कमी होत असून लागणाऱ्या पायाच्या पणरमाणात

वाढ होते.

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(२)

िरमाीा (जज.सो्ापूर) ता्ुक्यास होत अस्ेया रॉिे्च्या अपुऱ्या पुरवठयाबाबत

९५५९ (०७-०४-२०१५).

श्री. नारायण पाटी् (िरमाीा) :

सन्माननीय अन्न, नातरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापरू जजल््यासाठी तीन मनहन्याकरीता ६ हजार ३०० ककलो लल्र केरोसीनची मागणी
केली जाते, हे खरे आहे काय,

वव.स. २० (2)
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या ३४ ्क्केच रॉकेल प्रयेक तालुक्यास नदले जाते, तसेच
करमाीा तालुक्यास रॉकेलचा अपरु ा पुरवठा होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनामार्तत चौकशी करयात आली आहे काय, यानुषींगाने आवश्यक या
कोणया उपाययोजना केल्या वा करयात येत आहे त,

(४) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धतरीश बापट (०८-०५-२०१५) :(१) व (२) सोलापूर जजल््याींची केरोलसनची मागणी दरमहा

६३३६ कक.ली. इतकी आहे. माहे जानेवारी ते माचत, २०१५ या ततमाहीकणरता सोलापूर जजल््यास
एकूण ५४३६ कक.ली. इतके म्हणजेच मागणीच्या २८.६० ्क्के इतके केरोलसन तनयतन उपलब्ध

करुन दे यात आले होते. या प्रमाणातच सोलापूर जजल््यातील करमाीासह सवत तालुक्यास
तनयतन मींजूर करयात आले आहे .

(३) केंद्र शासनाकडून राज्याच्या आवश्यकतेच्या २८ ्क्के इतके केरोलसन तनयतन प्रात होत
आहे . राज्याच्या

केरोलसन कोट्यात वाढ करयाबाबत केंद्र शासनाकडे मागणी करयात आली

असून, याबाबत पाठपुरावा करयात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
औरां ताबाद येथी् जजहा यनयोजन अधधिारी याांनी थायनि वविास यनधी प्रशासि य मान्यता
व यनधी ववतरणात िे्ेया तवरव्यवहाराबाबत
(३)

९५६५ (०७-०४-२०१५).

श्री. हषषवधषन जाधव (िन्नड) :

सन्माननीय यनयोजन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) औरीं गाबाद येथील जजल्हा तनयोजन अकधकारी री.ी.हे मींत अनहरे याींनी थातनक ववकास तनधी
प्रशासकीय मान्यता व तनधी ववतरणात केलेल्या गवरव्यवहाराबाबत थातनक लोकप्रतततनधीींनी

नदनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ च्या परादादवारे मा.मींरादी, ववत व तनयोजन याींच्याकडे तक्रार दाखल
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास सदर तक्रारीबाबत शासनाने काय कारवाक केली
(३) नसल्यास, याची सवतसाधारण कारणे काय ?
श्री. सध
ु ीर मुनतांटीवार (२०-०५-२०१५) :(१) सदर ववषयाबाबतचे नद. १६ डडसेंबर, २०१४ रोजीचे
पराद आढीून आले नाही. तथावप याच आशयाचे नद. ९ डडसेंबर, २०१४ रोजीचे पराद शासनास
प्रात ाालेले आहे .

(२) यासींदभातत जजल्हाकधकारी, औरीं गाबाद याींनी केलेल्या नमन
ु ा पडताीणीअींती कीववल्यानस
ु ार
री.ी.अनहरे , जजल्हा तनयोजन अकधकारी याींनी सन २०१४-१५ मये अींततम अनुदानाच्या तुलनेत
सींपण
ू त तनधी कायातन्वयन यींरादणाींना ववतणरत केल्याचा व तनधीचा गवरवापर ााला नाही असा
केलेला खुलासा सकृतदशतनी सींयुक्तीक वा्त असल्याचे नमूद केले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २० (3)
िन्नड मतदारसांाात वन ववभात प्रादे शशि व वन्यजीव ववभातामार्षत
(४)

यनिृष्ट्ट दजाषची िामे िरण्यात आयाबाबत

९५७१ (०७-०४-२०१५).

श्री. हषषवधषन जाधव (िन्नड) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) कन्नड मतदारसींाात वन ववभाग प्रादे लशक व वन्यजीव ववभागा मार्तत तनकृष् दजातची

कामे करुन कोट्यावधी रुपयाींची दे यके अदा केल्या प्रकरणी मा.वने मींरादी याींचेकडे नदनाींक १६
डडसेंबर, २०१४ च्या परादादवारे मा.लोकप्रतततनधीींनी तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सींबींकधत तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने काय कायतवाही केली,
(३) नसल्यास, याची सवतसाधारण कारणे काय ?

श्री. सुधीर मुनतांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) वन्यजीव ववभागाच्या कामासींदभातत मा.मींरादी (वने)

याींच्याकडे तर प्रादे लशक ववभागाच्या कामासींदभातत मुय वन सींर्षकक (प्रादे लशक), औरीं गाबाद
याींच्याकडे तक्रार केली आहे .

(२) प्रादे लशक व वन्यजीव औरीं गावाद ववभागात केलेली कामे तनकृष् दजातचे करुन कोट्यावधी
रुपयाींची दे यके अदा करयात आली असल्याबाबत री.ी.हषतवधतन रायभान जावध, वव.स.स. याींनी

केलेल्या तक्रारीच्या अनुषींगाने वन्याजीव औरीं गाबाद ववभागातील केलेल्या कामाची सहाययक

वनसींर्षकक (वन्यजीव), कन्नड व प्रादे लशक, औरीं गाबाद ववभागातील केलेल्या कामाींची सहाययक
वनसींर्षकक कन्नड, औरीं गाबाद वन ववभाग याींनी चौकशी केली असता सदर कामे चाींगल्या
प्रतीची, मापदीं डाप्रमाणे व अींदाजपरादकाप्रमाणे बरोबर असल्याचे तनदशतनास आलेले आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(५)

९५७८ (०७-०४-२०१५).

मराठावाडा वविास मांडीाबाबत

श्री. हषषवधषन जाधव (िन्नड) :

सन्माननीय यनयोजन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मराठावाडा ववकास मींडीास राज्य शासनाने ववकास कामासाठी १०० को्ी रुपयाींचा तनधी
मींजुर केला आहे, हे खरे आहे का,

(२) असल्यास, सदर तनधी ववतरणाबाबत शासनाने काय कायतवाही केला आहे ,
(३) नसल्यास, याची सवतसाधारण कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मन
ु तांटीवार (१६-०५-२०१५) :(१) व (२) नदनाींक ०४ ऑग्, २०१४ शासन
तनणतयान्वये मराठवाडा ववकास

मींडीास रु.१०० को्ी इतका ववशेष तनधी सन २०१४-१५ या

आकथतक वषातकणरता उपलब्ध करुन दे याचा तनणतय ाेयात आला होता व उपलब्धतेनस
ु ार
मराठवाडा ववकास मींडीाच्या कायत्षकेरादाींतील जजल््याींना रु.१३.९९ को्ी इतका तनधी ववतणरत
करयात आला आहे .
(३) उपलब्ध तनधी ववतरीत केला असल्याने प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २० (4)
बॉम्बे उच्च न्याया्याचे नाव मुांबक िरण्याबाबत
(६)

९५८६ (०६-०४-२०१५).

श्री. तणपतराव दे शमख
(साांतो्े) :
ु

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) सन १९९५ अगर या सम
ु ारास बॉम्बे शहराचे नाव बदलून मुींबक असे करयात आले

असून महाराषर शासनाने बॉम्ीं बे उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून मुींबक असे नामकरण
करयाचा प्रताव केंद्र शासनाकडे पाठववला आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र शासनाने सदर बाबतीत कायदयामये दस्
ु ती करयाच्या ष्ष्ीने कोणती
कायतवाही केली आहे ,

(३) याबाबतीत ववलींब होत असल्याकारणाने राज्य शासन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार
आहे काय ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२८-०४-२०१५) :(१) होय. महाराषर शासनाने नदनाींक १७.१.२००५ रोजीच्या
परादान्वये उच्च न्यायालय बॉम्बे याचे नामाींतर करुन उच्च न्यायालय मुींबक करणेबाबत ना
हरकत कीववली आहे.

(२) सकचव (न्याय), ववकध व न्याय मींरादालय, भारत सरकार याींनी नदनाींक २७.८.२०१२ रोजीच्या
परादान्वये मा.म
ु य सकचव, महाराषर शासन याींना असे कीववले आहे की, कायदयाची योग्य

प्रकक्रया पार पडल्यानींतर बॉम्बे, कलकता आ ण मद्रास येथील उच्च न्यायालयाचे नामाींतर
करयासाठी याींच्या ववभागाकडून एकत्ररादत ववधातनक प्रताव माींडयात येकल. यासींदभातत राज्य
शासनाकडून पाठपुरावा करयात येत आहे. तथावप, या प्रकरणी कायतवाही केंद्र शासनाकडून

प्रलींत्रबत असल्याबाबतची मानहती केंद्र शासनाने नदनाींक १.४.२०१५ च्या परादान्वये कीववली
आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्याती् सन २०१४-१५ मधी् ऊस हां तामाती् उस खरे दी
िर मार् िरण्याच्या यनणषयाबाबत
(७)

९५९१ (१०-०४-२०१५).

श्री. तणपतराव दे शमख
ु (साांतो्े) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन २०१४-१५ मधील उस हीं गामातील उसाचा खरे दी कर मार् करयाच्या
शासनाने नदनाींक २० जानेवारी, २०१५ रोजी वा या सम
ु ारास तनणतय ाेतला आहे काय,
(२) असल्यास, या तनणतयाचा र्ायदा

स उपादक शेतक-याींना लमीावा यासाठी शासनाने

साखर कारखान्याींवर कोणया अ्ी ाातल्या आहे त,
(३) सन २०१४-१५ च्या
केला आहे ?

स गीीत हगामामये ककती रकमेचा कर साखर कारखान्याींना मार्

वव.स. २० (5)
श्री. सुधीर मुनतांटीवार (२९-०५-२०१५) : (१) होय.

(२) साखर कारखान्याने शेतकऱ्यास उस खरे दी सींदभातत रात व ककर्ायतशीर दर दे यास
शक्य व्हावे या करीता उसाचा खरे दी कर मार् करयात आला आहे.
(३)

स खरे दीकर कायदयाींतगतत वषातची व्याया नद. १ ऑक््ोबर ते ३० स्ें बर, अशी आहे .

यानुसार वषत २०१४-१५ हे अदयाप सींपलेले नाही. यामी
ु े या वषातमये एकूण

स खरे दी

कराची प्रय्षक रक्कम ककती असेल ते आजलमतीस साींगता येणार नाही.
___________

(८)

उजनीचा डावा िा्वा र्ुटून शेति-याांचे झा्े्े नुिसान

९५९८ (०७-०४-२०१५).

श्री. तणपतराव दे शमुख (साांतो्े), श्री. रमेश िदम (मोहोी),

श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िीवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय ज्सांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) नद. २५/१२/२०१५ रोजी अगर या सम
ु ारास उजनीचा डावा कालवा सदणदणे ता. माहोी
गावाजवी र्ु्ून शेतक-याींच्या शेतीचे, ाराचे व या भागातील रयाचे नुकसान ााले आहे
काय,

(२) असल्यास कालवा र्ु्याची कारणे काय आहे त,

(३) कालवा र्ु्ल्यामुीे ककती शेतक-याींच्या शेतीच्या वपकाचे, ाराचे, रयाचे व ववजेच्या
खाींबाचे नुकसान ााले आहे ,

(४) शेतक-याींना याची नुकसान भरपाक दे यात आली आहे काय ?
श्री. धतरीष महाजन (०२-०६-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे.
नदनाींक २५/०१/२०१५ रोजी उजनीचा डावा कालवा सदणदणे ता.मोहोी गावाींजवी कालवा

सा.क्र.१२४/३०० येथे र्ु्ला होता.

(२) कालवा र्ु्ीच्या कारणाींची चौकशी करयासाठी महामींडीाने अकध्षकक अलभयींता व
प्रशासक, लाभ्षकेराद ववकास प्राकधकरण, पुणे याींची चौकशी अकधकारी म्हणून तनयुक्ती केली
आहे . अदयाप अहवाल अप्रात आहे .

(३) शेतीच्या वपकाींचे नक
ु सान ाालेल्या व नक
ु सान दे य शेतकऱ्याींची सींया एक आहे. ाराचे,
रयाचे व ववजेच्या खाींबाचे नुकसान ााले नाही.

(४) नक
ु सान भरपाकचा प्रताव ्षकेत्ररादयतरावर कायतवाहीत आहे .
___________

तारपीटीमुीे होणाऱ्या र्ीबाताांच्या नुिसानीपासून र्ीबातायत शेतिऱ्याांना सांरक्षण
दे ण्यासाठीची र्ीवपि ववमा योजना

(९)

९६०३ (३०-०४-२०१५).

(जीताव ग्रामीण) :

श्री. तणपतराव दे शमख
(साांतो्े), श्री. तु्ाबराव पाटी्
ु

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २० (6)
(१) जीगाींव जजल््यात शेतकऱ्याींनी २०१४-१५ या वषातमये प्रय्षकात लागवड केलेल्या वपकाींना
आकथतक सींर्षकण दे णेकामी शासनाने हवामानावर आधाणरत पीक ववमा योजना सुरु केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जर पीक दषु काीग्रत ााले व शासकीय सव्हे ्षकणानस
ु ार आणेवारी ४९ पवशाींच्या
आत ााली तर कापूस उपादक शेतकऱ्याींना हे क््री २२ हजार रुपये तातडीने ववमा रक्कम
दे याचे या योजनेमये नमुद केले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त नमूद केलेल्या प्रमाणे शेतकऱ्याींचे नुकसान हो नदे खील हीं गाम
उल्ला तरीही अशाप्रकारे कुठलीही ववमा रक्कम दे यात आली नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याची कारणे काय आहे त व ककती कालावधीत उपरोक्त नुकसानीची रक्कम
दे णे अपेक्ष्षकत आहे ?

श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) : (१) होय,
(२) नाही. हवामान अधाणरत पीक ववमा योजनेअींतगतत सींदभत हवामान केंद्रावर नोंद ाालेल्या
पजतन्यमानाच्या आकडेवारीनुसार अकधसूकचत केलेल्या योजनेच्या प्रमाणकाींनुसार नुकसान
भरपाक सींबींधीत ववमा कींपनीमार्तत तनजश्चत केली जाते. शासनाने जानहर केलेल्या इतर

कोणयाही तनकषाींचे (पीक पवसेवारी, ्ीं चाकसदष्षय पणरजथती, पूर इ) आधारे नुकसान भरपाक
तनजश्चत केली जात नाही.

(३) जीगाव जजल्हयामये हवामान आधाणरत पीक ववमा योजना खरीप २०१४ मये कापूस,

ज्वारी,उडीद व मुग या वपकाींसाठी केंद्र शासनाच्य मागतदशतक सूचनानुसार खरीप २०१४ मये
पथदशतक वरुपात ्षकेराद ा्क धरुन (Area Approach)
राबववयात आली आहे .

भारतीय कृवष ववमा कींपनीमार्तत

या योजनेअींतगतत जीगाव जजल्हयातील १२५७६३ शेतकऱ्याींनी योजनेत

रु २९.२६ को्ीववमा

हता भरुन सहभाग भरपाकस पाराद ठरले असून या शेतकऱ्याींना रु ५०.७१ को्ी नुकसान
भरपाक रक्कम भारतीय
आली आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत

कृवष ववमा कींपनीमार्तत सींबींधीत बँकाींच्या खायावर जमा करयात

नाही.

___________

सो्ापूर जजहयाती् ववजववतरण िांपनीच्या पां रपूर ववभाताती्
(१०)

९६०४ (३०-०४-२०१५).

बेसुमार रोहहत्रे जीा्े असयाबाबत

श्री. तणपतराव दे शमख
ु (साांतो्े) :

सन्माननीय ऊजाष मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापरू जजल्हयातील ववजववतरण कींपनीच्या पींढरपरू ववभागातील साींगोले, मींगीवेढा व
पींढरपूर तालुकयातील माहे सन २०१४ या वषातत ८९७ रोनहरादे जीली आहे त, हे खरे ओह काय,

वव.स. २० (7)
(२) असल्यास, रोनहरादे जीयाचे प्रमाण बेसुमार वाढल्याने शेतक-याींच्या वपकाींचे अततशय
नुकसान होत आहे ,

(३) असल्यास, कृषी पींपाची रोनहरादे जीयाचे प्रमाण तनयींरादणात आणयासाठी शासनाने काय
उपाय योजना केली आहे वा करयात येत आहे ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुीे (२४-०४-२०१५) :(१) होय.

(२) सन २०१४ या सालामये जीालेले रोनहरादे सरासरी ८ ते १० नदवसाींमये बदलयात आले
आहे त. यामी
ु े शेतक-याींच्या वपकाींचे अततशय नक
ु सान होत आहे . असे म्हणणे सींयक्
ु तीक
वाढत नाही.

(३) कृषीपींपाची रोनहरादे जीयाचे प्रमाण तनयींरादणात आणयासाठी महाववतरण कींपनीने

पायाभूत सुववधा आराखडा-२ ही योजना मींजूर केली आहे ज्यामये अततभारीत रोनहराद व

वारीं वार जीणारे रोनहरादाींच्या नठकाणी नवीन अततणरक्त रोनहरादे व रोनहरादे ्षकमता वाढ ची कामे
हाती ाेयात आली आहे त.
___________
माती् वषाषती् अथषसांिपाती् ६३ टक्िे यनधी खचष न िेयाबाबत
(११)

९६३० (०८-०४-२०१५).

श्री. ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील

(१) गेल्या वषअ अथतसक
ीं ल्पात केलेल्या तरतुदीतील सुमारे ६३ ्क्के तनधी खचत न केल्याचे
नदनाींक २४ जानेवारी, २०१५ रोजी वा या सम
ु ारास उाडकीस आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अथतसींकल्पातील तरतुद केलेला तनधी खचत न करयाची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, शासनाच्या कोणकोणया ववभागात पूणत तनधी आतापयंत खचत करयात
आलेला आहे,

(४) असल्यास, सींबींकधत तनधी न खचत करणा-याींवर शासनाने कोणती कारवाक केली वा
करयात आली आहे ?
श्री. सध
ु ीर मुनतांटीवार (०८-०५-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) सन २०१४-१५ या आकथतक
वषातसाठी राज्याच्या अथतसींकल्पात रु.२,३०,९३२.६३ को्ी इतकी सुधाणरत तरतुद करयात आली
आहे . मा.महालेखापाल, मींब
ु क कायातलयाकडून र्ेब्रव
ु ारी, २०१५ अखेरच्या खचातची मानहती प्रात
ााली आहे . या मानहतीनुसार, सुधाणरत तरतूदीच्या तल
ु नेत र्ेब्रुवारी, २०१५ अखेर रुपये

१,६७,१९७.८४ को्ी इतका खचत ााला आहे. सुधाणरत तरतूदीशी खचातचे प्रमाण सुमारे ७२.४०%
इतके आहे .

___________

वव.स. २० (8)
पोंथवाडी ता.िरमाीा जज.सो्ापूर येथे त्ाठी व िोतवा्ास िे्ेया मारहाणीबाबत
(१२)

९६३७ (०७-०४-२०१५).

श्री. ववजय औटी (पारनेर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पोंधवाडी (ता.करमाीा जज.सोलापूर) येथे तहलसलदारानी नदलेल्या रयाच्या तनकालाचे
समन्स बजावयास

गेलेल्या तलाठी बालाजी नागन्ीक व कोतवाल रामभा

खराींत या

दोााींना महादे व रा त सह इतर लोकाींनी काठया व दगडाींनी मारहाण केल्याचे नदनाींक २१
जानेवारी, २०१५ रोजी वा या सम
ु ारास तनदशतनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पोललसाींनी सींबींकधत दोषीींवर कोणती कारवाक केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२१-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) सदर प्रकरणी एकूण ४ आरोपीींववरुद नद.२३.१.२०१५ रोजी करमाीा पोलीस ठाणे येथे
गुन्हा नोंद क्र.२२/२०१५ भारतीय दीं डववधान सींनहता कलम ३५३, ३३२, ५०४, ३४ प्रमाणे गुन्हा

दाखल करयात आला आहे . सदर गुन््यातील आरोपीींना अ्क करयात आली असून
न्यायालयात दोषारोपपराद दाखल करयात आले आहे. प्रकरण न्यायप्रववष् आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(१३)

मुांबक उच्च न्याया्याचे खांडपीठ पूणे येथे थापन िरण्याबाबत

९६६४ (६/४/२०१५).

श्री. जतदीश मी
ु ीि (वडताव शेरी), श्री. सांग्राम थोपटे (भोर),

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (यतवसा), श्री. अशमन पटे ् (मुांबादे वी), श्री. नसीम खान

(चाांहदव्ी), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी), श्रीमती माधुरी शमसाी (पवषती), श्री. योतेश
हटीे िर (हडपसर), श्री. शभमराव तापि र (खडिवास्ा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मींब
ु क उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ पण
ू े येथे थापन करयाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यानुसार शासनाने आतापयंत कोणती कायतवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२८/४/२०१५) :(१) मुींबक उच्च न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ थापन
करयाबाबत उच्च न्यायालयास तसेच केंद्र शासनास

लशर्ारस करयाबाबत अदयावप तनणतय

ाालेला नाही.
(२) राज्यात उच्च न्यालयाचे कायमवरुपी खींडपीठ थापन करयाचा प्रताव केंद्र शासनास
मान्यतेसाठी पाठववयापूवअ यास राज्य पुनरत चना अकधतनयम, १९५६ च्या कलम ५१ (२) नुसार
मा.मुय न्यायमूतअची सहमती आवश्यक आहे . पुणे जजल््यासह कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा,

साींगली, अमरावती, नालशक इयादी नठकाणी येथे मा.उच्च न्यायालयाचे खींडपीठ थापन
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करयाच्या सींदभातत वेीोवेही ताराींककत प्रश्न, अताराींककत प्रश्न, ठराव मान्यवराींकडून प्रात

होतात. या अनुषींगाने उच्च न्यायालयाकडून अलभप्राय मागववयात आले असता उच्च

न्यायालयाच्या नद. १८/०७/१९९६, नद. २५/७/२००७, नद.७/५/२००८, नद.५/१२/२००९, नद.१७/१०/२०१०
व नद.२५/३/२०११ च्या परादान्वये उच्च न्यायलयाचे खींडपीठ अन्यराद थापन करणे लाभदायक व
उकचत नसल्याचे अलभप्राय शासनास प्रात ााले यामुीे यापुवअ प्रताव केंद्र

शासनास सादर

करयात आलेला नाही.

सदयःजथतीत नवीन खींडपीठासाठी ववववध तरातून होणाऱ्या मागणीस अनुसरुन ती

तपासन
ू अहवाल सादर करयाबाबत मींब
ु क उच्च न्यायालयाच्या मा.म
ु य न्यामत
ू ीनी तीन
न्यामूतीची सलमती गठीत केली आहे . सदरहू मागणी या सलमतीच्या ववचाराधीन आहे
याचप्रमाणे मा.मुय न्यायमूतीनी याींच्या नद. ११/०८/२०१४ च्या मा.मुयमींरादी महोदय,
महाराषर राज्य याींना अग्रेवषत केलेल्या परादान्वये अशी ववनींती केली आहे की, मुींबक उच्च
न्यायालयाचे नवीन खींडपीठ राज्यात केवी कोल्हापूर येथे थापन करणे वाजवी होकल ककीं वा

कसे, याबाबत शासनाचे मत उच्च न्यायालयास कीववयात यावे यानस
ु ार यासदीं भातत शासन
तरावर कायतवाही करयात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्याती् होणाऱ्या खायपयपदाथा्च्या भेसीीबाबत
(१४) ९६८२ (०६-०४-२०१५).

श्री. ववजय िाीे (शशवाजीनतर), श्री. योतेश हटीे िर (हडपसर),

श्री. जतदीश मुीीि (वडताव शेरी), श्री. शभमराव तापि र (खडिवास्ा) :

सन्माननीय

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

(१) राज्यात अन्न व औषध प्रशासनाने नदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ ते नदनाींक १ जानेवारी,
२०१५ या कालावधीमये वा या दरम्यान छापा ्ाकून केलेल्या तपासणीमये खादयपदाथातचे
२०० हून अकधक भेसीीचे प्रकार तनदशतनास आले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तदनष
ु ींगाने भेसी करणाऱ्याींववरुद
कोणती कारवाक केली आहे वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धतरीश बापट (२१-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) नद.३१/१२/२०१४ ते नदनाींक ०१/०१/२०१५ या कालावधीमये सींपूणत महाराषर राज्यात अन्न
व औषध प्रशासनातर्े ववशेष मोनहम राबववयात आलेली होती. या मोनहमे दरम्यान १६६
अन्न नमुने ववश्लेषणासाठी ाेयात आले यापवकी १५६ नमन
ु े प्रमा णत ाोवषत ााले असन
ू , ५
नमन
ु े कमी दजातचे
कमी

दजातच्या

व ५ नमन
ु े खादयरीं ग आढीून आल्याने असरु क्ष्षकत ाोवषत ाालेले आहे त.

नमुन्याप्रकरणी

न्यायतनणतयासाठी

प्रकरणे

दाखल

करयात

येत

असुरक्ष्षकत नमुन्याींप्रकरणी न्यायालयामये ख्ले दाखल करयाची कायतवाही सुरु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

असून,
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पुणे जज्यात माती् ७ महहन्यात ३०६ पेक्षा अधधि रोहहत्र चोरी्ा तेयाच्या ाटनाबाबत

(१५) ९७०३ (०४-०४-२०१५).

श्री. ववजय िाीे (शशवाजीनतर), श्री. योतेश हटीे िर (हडपसर),

श्री. हसन मुश्रीर् (िात्), श्री. शभमराव तापि र (खडिवास्ा) :

सन्माननीय ऊजाष मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पुणे जजल््यात मागील ७ मनहन्यात ३०६ पे्षका अकधक रोनहराद चोरीला गेल्याच्या ा्ना
माहे जानेवारी, २०१५ दरम्यान तनदशतनास आल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय तनषपन्न ााले व
तदनुषींगाने पुढे काय कायतवाही केली आहे वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुीे (२९-०५-२०१५) :(१) अींशत: खरे आहे , पुणे जजल््यामये १ जून २०१४
ते ३१ डडसेंबर,२०१४ या कालावधीमये रोनहराद चोरीच्या एकूण २७२ ा्ना ाडलेल्या आहे त.

यापवकी पुणे पणरमींडीाींतगतत १ जून, २०१४ ते ३१ डडसेंबर,२०१४ या कालावधीत एकूण १०७
रोनहरादे चोरीला जायाच्या ा्ना ाडलेल्या आहे त तसेच बारामती ग्रामीण मींडल-कायातलयाींतगतत

६ तालक्
ु याींमधील जन
ू २०१४ ते डडसेंबर,२०१४ पयंत एकूण १६५ रोनहराद चोरीला गेल्याच्या
ा्ना ाडलेल्या आहे त.

(२) पुणे जजल््यामये महाववतरण कींपनीकडून पुणे पणरमींडी व बारामती पणरमींडी अींतगतत
सवत रोनहराद चोरीच्या ा्नासींदभातत सींबींकधत पोलीस ्े शनमये एर्आयआर नोंदववयात आले
असन
चोरी ाालेल्या नठकाणी नवीन रोनहरादे बसववयात आलेली आहे त. तसेच रोनहरादाींचे
ू
खाींबाींबरोबर ्ॅ ग वेजल्डींग करणे, रारादीच्या वेीेस ववशेष गतपथादवारे ्े हीणी करणे तसेच

सदरच्या ा्ना पुन्हा ाडू नये म्हणून सदरील गावातील लोकाींना रोनहरादाींवर अनोीखी

व्यक्तीकडून सींशयापद हालचाली आढील्यास नजजकच्या महाववतरण कींपनीच्या कायातलयास
वा पोलीस ्े शन याींना कीववयाबाबत आवाहन करयात आले आहे . पोलीस ्े शनमये
एर्आयआर दाखल ाालेल्या प्रकरणाींचा तपास पोलीस यींरादणेकडून चालू आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मराठवाडयात तीव्र पाणी टां चाक यनमाषण झायाबाबत
(१६)

९७३० (०७-०४-२०१५).

श्री. अब्द्
ु सत्तार (शस्ोड), श्री. अशमन पटे ् (मुांबादे वी),

श्री. सांतोष टारर्े (िीमनुरी), श्री. त्र्यांबिराव शभसे (्ातूर ग्रामीण), श्री. ववजय वडेट्टीवार
(रा म्हपूरी) :

सन्माननीय ज्सांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाडयातील जायकवाडी, ववषणप
ु ुरी, येलदरी, लसदे श्वर माींजरा व तेरणा आदी
प्रकल्पामधील जलसाठा ५० ्क्यापे्षका कमी ााल्यामी
ु े

न नहवाीयातच मराठवाडयावर तीर

पाणी ्ीं चाक तनमातण ााल्याचे माहे जानेवारी २०१५ रोजी वा यासुमारास उाडकीस आले, हे
खरे आहे काय
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(२) असल्यास, मराठवाडयाींत तनमातण ाालेली तीर पाणी ्ीं चाकची समया सोडववयासाठी
शासनाने कोणती ववशेष उपाययोजना केली वा करयात येत आहे ,
(३) अदयाप कोणतीच कायतवाही करयात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.

धतरीष

महाजन

(२५-०५-२०१५)

:

(१)

अींशतः

खरे

आहे .

नद.१५/१०/२०१४

रोजी

मराठवाडृयातील जायकवाडी प्रकल्पामये ९१९.०० दलामी (४२.३२%), माींजरा व तनम्न तेरणा
या प्रकल्पाींमये अनक्र
ु मे २३.४० लदामी (१०.४४%) व ९.३६१ लामी (७.७२%) तसेच

ववषणप
ु रू ी प्रकल्पामये ७२.५० दलामी (८९.४२%), येलदरी प्रकल्पामये ४८५.२०१ दलामी
(५९.९२%) लसदे श्वर प्रकल्पामये (-) १२.०९ दलामी (०.००%) इतका पाणीसाठा होता.

(२) पाणी ्ीं चाक तनवारणासाठी सींबींधीत जजल्हाकधकारी याींचे मार्तत वपयासाठी उपलब्ध
पाणीसाठ्याच्या आधारे पाणीसाठा आरक्ष्षकत करयात आला आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

(१७)

सािो्ी (ता.सािो्ी, जज.भांडारा) येथी् आधारभूत धानखरे दी योजनेबाबत

९७३३ (१०-०४-२०१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािो्ी) :

सन्माननीय अन्न, नातरी

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

साकोली (ता.साकोली, जज. भींडारा) येथील आधारभूत धानखरे दी केंद्रावर २ को्ी ३२ लाख

१७ हजार रुपये, ववशअ केंद्रावर १ को्ी १९ लाख ३७ हजार रुपयाींचे धान खरे दी करयात आले

असून सींबींकधत धानखरे दीतून साकोली केंद्रावर ९३ लाख ९२ हजार ८४० रुपयाींचे व ववशअ
केंद्रातील ७५ लाख ३३ हजार रुपयाींचे चुकारे अदयाप लशल्लक असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मये वा या दरम्यान तनदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हा माकें्ीींग र्ेडरे शनच्या सदोष तनयोजनामुीे जजल््यात शासकीय
आधारभत
ू धान खरे दी योजनेअींतगतत ४९ केंद्रावरुन खरे दी करयात आलेल्या धानाचे १० को्ी

रुपयाींचे चुकारे रखडल्याने शेतकरी आकथतक सींक्ात सापडला असल्याचे तनदशतनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढीून आले व
तदनस
ु ार यात जबाबदार र्ेडरे शनच्या अकधकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाक केली वा
करयात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व भींडारा जजल््यातील शेतकऱ्याींचे नहत ल्षकात
ाेता शासनाने धानाचे चक
ु ारे तातडीने लमीयासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे ?
श्री. धतरीश बापट (१६-०५-२०१५) :(१), (२) व (३) व (४) आधारभत
ू ककीं मत खरे दी योजने
अींतगतत हीं गाम २०१४-१५ मये भींडारा जजल्हयात साकोली केंद्रावर २५,३२८.२० जक्वीं्ल धान
रक्कम रु. ३,४४,४६,३५२/- व ववशअ केंद्रावर १५,४६३.५० जक्वीं्ल धान रक्कम रु. २,१०,३०,३६०/माहे जानेवारी २०१५ अखेर खरे दी करयात आला होता.
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सदर धानाची पूणत रक्कम सींबींकधत शेतक-याींना माहे जानेवारी २०१५ अखेर अदा

करयात आली आहे .

धान खरे दीच्या शेतकरी चक
ु ा-याची रक्कम खरे दी दाव्याींनुसार शासनाकडून प्रात होते.

ज्या नदवशी रकमा जमा होतात शक्यतो याच नदवशी शेतकरी चक
ु ा-याच्या रक्कमा बँकेमार्तत
अदा केल्या जातात.

___________
चांद्रपूर जज्याती् पिडीतुडडम धरणाचे पाणी २०१२ पय्त
(१८)

९७४१

(चाांहदव्ी) :

अांबुजा शसमेंट िांपनी्ा दे ण्याच्या िराराबाबत

(०७-०४-२०१५).

श्री.

राजेश

िाशीवार

(सािो्ी),

श्री.

नसीम

खान

सन्माननीय ज्सांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर जजल््यातील पकडीगड
ु डम धरणाचे पाणी २०१२ पयंत अींबज
ु ा लसमें् कींपनीला

दे याचा करार करयात आला होता. यानींतर या करारात २०१८ पयंत पन्
ु हा वाढ करयात
आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या धरणाच्या पायाअभावी १००० हे क््र लसींचन ्षकेरादाला र््का बसला असून
पणरसरातील १२ गावातील शेतकरी पायापासून वींकचत आहे त. याचा र््का रब्बी हीं गामातील
१४०० हे क््र ्षकेरादातील वपकाींना बसणार आहे. तसेच मागील १० वषातपासन
ू प्रकल्पाची उीं ची
वाढववयाची मागणी सुदा होत असल्याचे तनदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कींपनीकडून कोणतीही ववकासाची कामे करयात आली नसल्यामुीे शेतकऱ्याींचा
रोष ल्षकात ाेता कींपनीसोबत ाालेला करार रदद करुन शेतक-याींना पाणीपुरवठा करयासाठी
शासनाने कोणती कायतवाही केली आहे , नसल्यास ववलींबाची कारणे ?
श्री. धतरीष महाजन (२५-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) अींबुजा लसमें् कींपनीला पाणी नदल्यामुीे ८०२ हे क््र पुच्छ भागाचे लसींचन ्षकेरादात कपात
ाालेली आहे .

होय, कमी ाालेली लसींचन ्षकेराद पन
ु थातवपत करयासाठी धरणाची उीं ची वाढववणे

प्रताववत आहे .

(३) कींपनीला १८ वषातचे कालावधीकणरता पाणी वापराची मींजुरी असल्यामुीे करार रद क करयात
आलेला नाही. कपात ाालेले लसींचन ्षकेराद पन
ु थातवपत करयाकणरता धरणाची उीं ची वाढववयाचा
प्रताव तयार करयात येत आहे.

___________
ग्राम वपटे झरी (ता.सािो्ी, जज. भांडारा) या आहदवासी तावा्ा
(१९)

शासनािडून िोणत्याही सोयी सव्ती शमीत नसयाबाबत.

९७५८ (०७-०४-२०१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािो्ी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास

वव.स. २० (13)
(१) भींडारा जजल््यातील साकोली तालक
ु ाअींतगतत ग्राम वप्े ारी हे १०० ्क्के आनदवासी गाींव
म्हणून प्रलसद असून या गावाला शासनाकडून कोणयाही सोयी सवलती लमीत नसन
ू तेथील
नागणरकाींनी

वतींराद

ग्रामपींचायतीच्या

मागणीचे

तनवेदन

सन

२०१२

मये

ग्ववकास

अकधकाऱ्याींना नदले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ऑग् २०१४ मये जजल्हाकधकाऱ्याींनी सुदा या गावाला भे् नदली. परीं तु
अदयाप कोणतीही योजना या गावाकरीता आली नसून वतींराद ग्रामपींचायतीची मागणी अधाींतरी
असल्याचे वृ त २२ जानेवारी २०१५ च्या वृ तपरादातून तनदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या गावापासन
ू ग्रामपींचायत १० कक.मी. अींतरावर असून ग्रामथाींना जींगलातन
ू
मागत काढावा लागतो. यामी
ु े अशा गावाींसाठी सोयी-सुववधा पुरववयासाठी आ ण या गावाला
वतींराद ग्रामपींचायत तनमातण करयासाठी शासनाने कोणती कायतवाही केली आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे?
श्रीमती पांिजा मांड
ु े (१९-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२),

(३)

व (४) मा.जजल्हाकधकारी, याींनी

भे्ीदरम्यान

नदलेल्या

तनदे शानस
ु ार

मौजे

ऑग्,

२०१४ मये

वप्े ारी

येथे

वतींराद

अततदग
त
ु म

भागातील

ग्रामपींचायत

थापन

करणेबाबतचा प्रताव ग् ववकास अकधकारी, पीं.स. साकोली याींचेमार्तत जजल्हा पणरषदे स सादर
करयात आला. तथावप, नदनाींक १२ र्ेब्रव
ु ारी, २००४ च्या शासन तनणतयानस
ु ार आनदवासी/ताींडा

या भागासाठी तसेच, दोन गावात ३.०० कक.मी. पे्षका जासत अींतर असेल तर, अशा गावात
ग्रामपींचायत थापन करयासाठी ककमान लोकसींया १००० असणे आवश्यक आहे.
मौजे वप्े ारी या महसुली गावाची लोकसींया ५९७ इतकी असल्यामुीे या गावासाठी

वतींराद ग्रामपींचायत थापन करता येत नाही.

___________
भांडारा जजहयाती् ्ाखनी ता्ुक्याती् पा्ाांदरु येथेत शसांत् र्ेस अनुसार
ववयपयुत पुरवठा िे्ा जात असतानही भारयनयमन सुरु असयाबाबत

(२०)

९७६० (३०-०४-२०१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािो्ी) :

सन्माननीय ऊजाष मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) भींडारा जजल्हयातील लाखनी तालुक्यातील पालाींदरु येथे ३३ केव्हीचे ववदयुत सब्े शन
लावयात आले असन
या अींतगतत लसींगल र्ेस अनस
परु वठा केला जात
ू
ु ार ववदयत
ु
असतनासुदा येथे भारतनयमन सरु
ु असल्याचे तनदशतनास आले आहे , हे खरे ओह काय,

(२) असल्यास, भारतनयमन पहा्े होत असल्यामी
ु े १० वी आ ण १२ वी च्या ववदयाथयांना

अ्यास करताना अडचणी तनमातण होत असून, पणरसरातील पोहरा, लाखनी, बारव्हा, सानगडी,
मरु वाडी येथे भारतनयमन होत नसल्याची तक्रार नागणरकाींनी केली आहे , हे खरे आह काय,

(३) असल्यास, सदर गावातील लसींगल र्ेस रो्र बदलून भारतनयमन बींद करयासाठी
जजल्हाप्रशासनाने कोणती कायतवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४)

नसल्यास ववलींबाची सवतसाधरण कारणे काय आहे त ?

वव.स. २० (14)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुीे (०८-०५-२०१५) :(१) नाही.

(२) नाही. भींडारा जजल््यातील लाखनी तालुक्यात पालाींदरू येथे ३३/११ केव्हीचे सब्े शन

असून ११ केव्ही मारे गाींव, ११ केव्ही गोंडेगाींव व ११ केव्ही पालाींदरू कर्डरदवारे या नठकाणी
लसींगल र्ेज योजनेदवारे ववज परु वठा करयात येत आहे.

सदर वानहन्याींवर कृषी ग्राहकाींसाठी नदवसा ८ तास अथवा रारादी १० तास थ्री र्ेज ववदयुत

पुरवठा चक्राकार पदतीने करयात येतो.

सदर वानहन्या A,B,C,D ग्रुपमये येत असल्यामुीे या वानहन्याींवर थ्री र्ेज ववदयुत

परु वठ्याचा व्यततणरक्त उवतरीत कालावधीमये लसींगल र्ेज ववदयत
ु परु वठा करयात येतो.
ग्राहकाींसाठी २४ तास लसींगल र्ेज वीजेची उपलब्धता असते.

तसेच १० वी १२ वी पणर्षकाींच्या कालावधीत ववदयाथयांच्या सोकसाठी सींपूणत राज्यात

नद.२१.०२.२०१५ ते नद.२६.०३.२०१५ पयंत पूणप
त णे भारतनयमन मागे ाेयात आले होते.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

भांडारा जज्याती् तुमसर वनपषरक्षेत्राांततषत येणा-या बपेरा वनक्षेत्रात खवरटो्ा तावाती्
ववववध प्रजातीची १५० झाडे िापण्यात आयाबाबत

(२१)

९७६४ (०७-०४-२०१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािो्ी) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भींडारा जजल््यातील तुमसर वनपणर्षकेरादाींतगतत येणा-या बपेरा वन्षकेरादात खवर्ोला या

गावातील ववववध प्रजातीची १५० ााडे कापयात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास
तनदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

व्षक
ृ तोड

तनयमबा्यणरया

करयात

आली

असल्याच्या

तक्रारी

वृ तपरादातून ाीकत असून तनयमानुसार उपववभागीय अकधकारी ककीं वा वनववभागाची णरतसर

परवानगी ाेयात आली आहे काय, अशाप्रकारे तनयमबा्य व्षक
ृ तोड करणारे व याींना
पाठपरु ावा करणा-या अकधका-यावर शासन कोणती कायतवाही करणार आहे , नसल्यास ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री. सुधीर मुनतांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) भींडारा जजल््यातील तुमसर वनपणर्षकेरादाींतगतत येणाया बपेरा वन्षकेरादात मौजा खींडाी येथे ववववध प्रजातीींच्या एकूण ८५ व्षक
ृ ाींची तोड ाालेली आहे .

यात खाजगी ग्ामधील २६ व राजव ववभागाच्या ताब्यातील ५९ व्षक
ृ ाींचा समावेश आहे.
वनववभागाचे ्षकेरादात व्षक
ृ तोड ाालेली नाही.

(२) सदर प्रकरणी ववनापरवाना व्षक
ृ तोड केलयाप्रकरणी सींबींकधत वनर्षककाने नद. १७.०१.२०१५

अन्वये प्र.सु.री. नोंद करुन एकूण १७.३७० ा.मी. माल जत केला. प्रततु प्रकरणी

तहसीलदार, तुमसर याींनी नदनाींक २७.०४.२०१५ अन्वये कातकार री.ीमती सुशीला नारायणलसींग
बस याींना महाराषर जमीन महसल
ू तनयम, १९६७ अन्वये रु.१,००० इतका दीं डा आकारला आहे .
___________

वव.स. २० (15)
सािो्ी (जज.भांडारा) मांडी िृषी िायाष्याांततषत सानतडी येथी्
िृषी सहाय्यिाचे पद षरक्त असयाबाबत

(२२)

९७६५ (०७-०४-१५).

श्री. राजेश िाशीवार (सािो्ी) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) भींडारा जजल््यातील साकोली मींडी कृषी कायातलयाींतगतत सानगडी येथील कृषी सहाययकाचे
पद गेल्या दीड वषांपासन
ू णरक्त आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पणरसरातील शेतकऱ्याींना कृषीववषयक योजनाींची मानहती ाेयासाठी कक.मी.

पयंत पायपी् करावी लागत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ च्या सुमारास तनदशतनास आले,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शेतकऱ्याींचे नहत ल्षकात ाेत शासन सानगडी येथील कृषी सहाययकाचे पद
ककती कालावधीत भरणार आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-१५) :(१) व (२) हे खरे नाही. सानगडी येथे नद. २६/०९/२००८
पासन
ू कृवष सहायक कायतरत आहे . सदरचा कृवष सहायक वारीं वार गवरहजर रहात असल्यामी
ु े
याींचेववरुद लशतभींग ववषयक कायतवाही प्रताववत आहे . उपरोक्त कृवष सहायकाच्या

गवरहजेरीमये नजीकच्या कृवष सहायकाकडेअततणरक्त कायतभार दे न याींचम
े ार्तत शेतकऱ्याींना
कृवष ववषयक योजनाींची मानहती नदली जात आहे .

(३) व (४) सदय कायतरत कृवष सहायक मे-२०१५ च्या सावतत्ररादक बदली कालावधीमये बदलीस
पाराद असल्याने याींचे बदली इतरराद करुन याींचे
जाकल.

वजी दस
ु रे कृवष सहायकाींची तनयक्
ु ती केली

___________
किनवट व माहूर ता्क्
ु याती् (जज.नाांदेड) वक्ष
ृ ाांचे सांवधषन होण्याऐवजवजी
सातवानी वक्ष
ृ नामशेष होत असयाबाबत
(२३)

९८१५ (०७-०४-२०१५).

श्री. प्रदीप नाकि (किनवट), श्री. राहु् मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ककनव् व माहूर तालुक्यातील (जज.नाींदेड) वन्षकेरादासाठी याच्या सींवधतनासाठी शासनाने
र्ॉरे ् डेव्हलपमें् कॉरपोरे शन महामींडीाची थापना केली परीं तु सदर महामींडीाच्या

काय्षकेरादातील भौगोललक ववतार पहाता व्षक
ृ ाींचे सींवधतन होया वजी सागवानी व्षक
ृ नामशेष
होत असल्याचे माहे र्ेब्रुवारी च्या पनहल्या आठवडयात तनदशतनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) एर्.डी.सी.ए. चे अकधकारी हे जींगलातील वनाींचे सींर्षकण व सींवधतन करायचे सोडून
ववकासाच्या नावाखली चाींगली ााडे तोडून जींगलाची ववल्हे वा् लावत आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सींबींकधत अकधका-याींवर शासनाने कोणती कारवाक केली वा करयात येत आहे ,

(४) अदयापपयंत कोणतीच कारवाक करयात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे कय आहे त ?

वव.स. २० (16)
श्री. सुधीर मुनतांटीवार (०५-०५-२०१५) :(१) व (२) हे खरे नाही.

केंद्र शासनाच्या मापन्यतेने सदर वन ्षकेरादाचे व्यवथापन करयासाठी सन २००६-०७ ते

२०१५-१६ या कालावधीचा व्यवथापन आराखडा तयार करयात आला आहे . सन २०१४-१५
मये केंद्र शासनाच्या मींजरु ीनस
ु ार वनव्यवथापन व वनसींवधतनासाठी खालीलप्रमाणे कामे
करयात आली आहे त.
कायतवती
ुत

क्षक

्षकेराद

७

१७५.००० हे .

साग रोपवन पन
ु रुपादन

१

५०.००० हे .

सुधारणा कायतवती
ुत

८

४८७.९४६ हे .

साग रोपवन व्यवथापन
कायतवती
ुत - ववरीण
कायतवती
ुत

यामये वनसींवधतनाच्या ष्जष्ने अयोग्य अशीच मेलेली, मरत असलेली , वाीलेली
रोग्, अततशय वाकलेली, पोकी व ओबडधोबड आकाराची ााडे ववरीण व सुधारणा तोडीच्या
कामाींतगतत तोडयात आली आहे त.

वरीलप्रमाणे केंद्र शासनाच्या मींजुर कामाव्यततणरक्त कोणतेही ्षकेरादात व्षक
ृ तोडीची कामे

केलेली नाहीत.

(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
किनवट ता्क्
ु याती् पशध
ु न वविास अधधिा-याांची मांजरू पदे तातडीने भरण्याबाबत
(२४)

९८१८ (३०-०४-२०१५).

श्री. प्रदीप नाकि (किनवट), श्री. राहु् मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय पशस
ु ांवधषन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ककनव् तालुक्यातील पशध
ु न ववकास अकधका-याींच्या मींजूर १३ पवकी ६ जागा णरक्त असून

माहूर तालुक्यातील ७ मींजूर जागाींपवकी एकूण ६ जागा णरक्त असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
मये वा या दरम्यान तनदशतनास आले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर णरक्त पदे तातडीने भरयाबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा
करयात येणार आहे ,

(३) अदयाप, कोणतीच कायतवाही करयात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त व
याबाबतची सदयःजथती काय आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०८-०५-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) पशस
ु ींवधतन ववभागात पशध
ु न ववकास अकधकारी ग्-अ सींवगातची णरक्त असलेली एकूण

३७२ पदे भरयाकणरता महाराषर लोकसेवा आयोगास मागणीपराद सादर करयात आले होते.
यानुसार आयोगाने नद. १२.३.२०१५ रोजी ३०० पाराद उमेदवाराींची यादी जाहीर केलेली आहे .

सदर उमेदवाराींची ववदयकीय तपासणी व पूवत चाणरत्र्य पडताीणी करुन याींना पदथापना

वव.स. २० (17)
दे याची कायतवाही सुरु आहे . सदर अकधका-याींना पदथापना दे ताना ककनव् व माहूर
तालुक्यातील णरक्त पदे भरणेबाबत कायतवाही करयात येकल.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
किनवट येथे उपवन सांरक्षि िायाष्याची थापना िरण्याची मातणी
(२५)

९८२० (०७-०४-२०१५).

श्री. प्रदीप नाकि (किनवट), श्री. राहु् मोटे (पराांडा) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ककनव् व माहूर तालक
ु ा हा आनदवासी न्षकलग्रत भाग असून ववदभत आ ण आीं्रपप्रदे शच्या
लसमेलगत आहे , गेल्या १० - १५ वषातपासून उपवन सींर्षकक कायातलयाची थापना ककनव् येथे
करयाची मागणी तेथील थातनक लोकप्रतततनधीींनी वारीं वार करुन सुदा याबाबत अदयापपयंत
कोणतीच कायतवाही ााली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववशेषतः नाींदेड जजल््याची वनजलमन ल्षकात ाेता एकूण १,३०,००१.६१० हे क््र
जलमनीपवकी ककनव् माहूर तालुक्याची वन जमीन ७६,४९०.५०३ हेक््र एव़ी ी असन
ू एव्या
मोठ्या वन्षकेरादास उपवन सींर्षकक कायातलय कायातन्वीत करणे गरजेचे आहे काय
(३) असल्यास,

परोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायतवाही केली आहे वा करयात येणार

आहे ,
(४) अदयापपयंत कोणतीच कायतवाही केली नसल्यास, सदयःजथती काय आहे ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु तांटीवार (०१-०६-२०१५) :(१) होय.

(२), (३) व (४) ककनव् येथे उप वनसींर्षकक कायातलयाची थापना करयाकणरता प्रात
ाालेल्या प्रतावाची तपासणी करुन योग्य तो तनणतय ाेयात येकल.
___________
प्रताववत वीज दरवा

िरु नये म्हणून िोहापूर जज्याती् औयपयोधति सांाटनेने

सवष उयपयोत बांद ठे वण्याचा ाेत्े्ा यनणषय
(२६)

९८३४ (३०-०४-२०१५).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ष :

सन्माननीय ऊजाष मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रताववत वीज दरवाढ करु नये ककमान दोन मनहने सबलसडी दयावी, अन्य राज्याींच्या
तुलनेत वीजेचे दर तनजश्चत करावेत तोपयंत वीजदर वाढ करुन नये याकणरता नदनाींक १२, १३

व १४ जानेवारी, २०१५ या कालावधीत कोल्हापूर जजल््यातील सवत उदयोग बींद ठे वयाचा
तनणतय औदयोकगक सींा्नेने ाेतला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उदयोजकाींच्या मागयाींचे थोडक्यात वरुप काय आहे ,
(३) उक्त मागयाच्या सींदभातत शासनाने कोणता तनणतय ाेतला आहे वा ाेयात येत आहे
तसेच बींदमी
ु े ाालेल्या नुकसानीची भरपाकबाबत वस्प काय आहे ?

वव.स. २० (18)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुीे

(०८-०५-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे . कोल्हापूरच्या नदनाींक

१०.१.२०१५ रोजीच्या थातनक वृ तपरादाींमये नदनाींक १२.१.२०१५ ते नदनाींक १४.१.२०१५ रोजी
उदयोग बींद ठे वयाबाबतचा इशारा उदयोजकाींनी नदलेला होता. परीं तु सदर कालावधीत होणारा “
उदयोग बींद” मागे ाेयात आला होता.

(२) औदयौकगक सींा्ना व इतर याींनी नदनाींक २८.२.२०१५ रोजी मा.मुयमींरादी याींना अग्रेवषत

केलेल्या तनवेदनात प्रामुयाने वीज दरवाढ जथर ठे वणे, वीज गीती कमी करणे, भाींडवली
खचातमये कपात करणे, भ्रष्ाचारास आीा ाालणे, महाराषर ववदयुत तनयामक आयोगाच्या

चेअरमनपदी उच्च न्यायालयाचे कायतरत वा तनवृ त न्यायमत
ू अ याींची नेमणक
ू करणे इयादी
मागया होया.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
नारायण पेठ, पुणे येथे थांडीपासून सांरक्षणासाठी ारात शेतडी पेटवन
ू झोपी ते्ेया
तीन व्यक्तीांचा धरु ामी
ु े तद
ु म मन मत्ृ यू झायाबाबत.

(२७) ९८४४ (०६-०४-२०१५).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पव
ू )ष :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) नारायण पेठ, पण
ु े येथील कबीर बागेजवी थींडीपासन
ू सींर्षकणासाठी ारात शेगडी पे्वन
ू

ाोपी गेलेल्या ारातील तीन व्यक्तीींना धुरामुीे गुदमस्न मृ यू ााल्याची ा्ना नदनाींक ११
जानेवारी, २०१५ रोजी ाडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याप्रकरणी पोललसाींनी सखोल चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढीून आले व यानस
ु ार पढ
ु े कोणती कारवाक केली आहे वा
करयात येत आहे ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२९-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) व (३) सदर प्रकरणी री.ी.भगवान धोंडीबा ाारे हे याींच्या राहया ारी पनी व मुलीसह
ाोपले असता दस
ु -या नदवशी सकाीी दरवाजा न उाडल्याने याींच्या दरवाजा तोडून आतमये

प्रवेश केला असता री.ी.ाारे हे राहते ारी कोीशाची शेगडी पे्वून ाोपले असता बेशुद

अवथेत आढीून आले व हॉपी्लमये आणले असता डॉक््र तपासणीपूवअच मयत ााल्याचे
डॉक््ाराींनी ाोषीत केले.

ववदयकीय अकधकारी याींनी मृ यच
ू े कारण नदले नसन
ू याींचा जव्हसेरा राखन
ू ठे वला आहे .

याबाबत ववरी.ामबाग पोलीस ्े शन येथे नद. ११ जानेवारी, २०१५ रोजी अकमात मयत
क्रमाींक ०३/१५, र्ौजदारी दीं ड प्रकक्रया सींनहता क्र.१७४ दाखल करयात आले आहे . सदर
प्रकरणाचा पोलीस तपास सुरु आहे.

___________

वव.स. २० (19)
राज्य शासि य िमषचाऱ्याांना अपाात ववमा सांरक्षण दे ण्याच्या यनणषयाबाबत
(२८)

९८४५ (०६-०४-२०१५).

श्री. रुपेश म्हात्रे (शभवांडी पूव)ष , श्री. सांग्राम थोपटे (भोर), अॅड.

यशोमती ठािूर (सोनावणे) (यतवसा), श्री. अशमन पटे ् (मुांबादे वी), श्री. ववजय वडेट्टीवार

(रा म्हपरू ी), श्री. सांतोष टारर्े (िीमनरु ी), श्री. नसीम खान (चाांहदव्ी), श्री. पाांडुरां त बरोरा
(शहापूर), श्री. रमेश िदम (मोहोी), श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िीवा), श्री. राणाजतजीतशसांह

पाटी् (उमानाबाद), श्री. राहु् मोटे (पराांडा), श्री. सुरेश ्ाड (िजषत), श्री. िुणा् पाटी्
(धुीे ग्रामीण), डॉ. सुरेश (भाऊ) खाडे (शमरज) :
सन्माननीय ववत्त मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शासकीय अकधकारी व कमतचारी याींच्या सुरक्ष्षकततेसाठी अपाात ववमा सींर्षकण
दे याचा तनणतय शासनाने ाेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी ाेतलेल्या तनणतयाचे थोडक्यात वस्प काय आहे व यानस
ु ार
आतापयंत कोणती कायतवाही केली वा करयात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. सध
ु ीर मन
ु तांटीवार (०८-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) करीता प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबक, पुवष द्रत
ु तती महामाताषवर ववक्रोीी येथी् तोदरे ज िामतार वसाहतीच्या
माती् सजव्हषस रोड वर अयतक्रमण झा्े असयाबाबत

(२९)

९८९३ (१०-०४-२०१५).

श्री. सुयन् राऊत (ववक्रोीी) :

सन्माननीय सावषजयनि

बाांधिाम (सावषजयनि उपक्रम वतीून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबक, पुवत द्रत
ु गती महामागातवर ववक्रोीी येथील गोदरे ज कामगार वसाहतीच्या मागील

सजव्हतस रोड हा पूणत
त : अततक्रमीत होवन
ू या नठकाणी दक
ु ाने था्ले असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ मये वा या दरम्यान तनदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सजव्हतस रोडवर ाालेली अततक्रमणे ह्वून वाहतुकीसाठी रता मोकीा

करयाबाबत शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करयात येत आहे , तसेच यापढ
ु े अततक्रमण
होवू नये म्हणून शासनाने काय उपाययोजना केली वा करयात येत आहे ,
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटी् (२५-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही तथावप महामागातच्या हद कीबाहे र अततक्रमणे
आहे त.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २० (20)
राज्याती् उयपयोत क्षेत्राती् परवाने पदतदत पारदशक िरण्याबाबत
(३०)

९८९९ (०९-०४-२०१५).

(शशडक) :

श्री. सुयन् राऊत (ववक्रोीी), श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटी्

सन्माननीय उयपयोत मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील उदयोग ्षकेरादातील अयींत गुींतागुींतीची परवाने पदत तसेच परवाने लमीववताना
होणारी अडवणूक व प्रशासकीय पातीीवरील नदरीं गाक या उदयोजकाींची तक्रार ल्षकात ाे न
उदयोग परवाना पदत स्
ु स्
ु ीत, पारदशअ करयाचे शासनाच्या ववचाराधीन असल्याचे माहे
जानेवारी, २०१५ च्यासुमारास तनदशतनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ववचाराधीन असलेल्या प्रश्नाबाबत राज्य शासनाने तनणतय ाे न
अींमलबजावणी केली आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साक (१५-०५-२०१५) : (१) होय.

राज्यातील उदयोग व व्यवसाय थापन करयासाठी ववववध मान्यता व ना हरकती

तातडीने व सुलभणरया उपलब्ध व्हाव्यात या हे तन
ू े ‘’मेक इन महाराषर’’ हा उपक्रम हाती

ाेयाचा तनणतय मा.म
ु यमींरादी महोदयाींच्या अय्षकतेखाली नदनाींक १७/११/२०१४ रोजी ाालेल्या
बवठकीत ाेयात आला.

(२) ‘’मेक इन महाराषर’’ या उपक्रमाींतगतत राज्यातील उदयोगाींना लागणारे ववववध परवाने /
सींमती याींची सींया व यासाठी लागणारा कालावधी कमी करयासाठी मा.म
ु यमींरादी याींचे
अय्षकतेखाली मींत्ररादमींडी उप सलमती थापन करयास तसेच राज्यात गुींतवणूक करणा-या
उदयोगाींना लागणा-या ववववध परवाने / सींमती जलद गतीने उपलब्ध करुन दे यासाठी मुय

सकचवाींच्या अय्षकतेखाली सींबींकधत ववभागाींच्या सकचवाींची शक्तीप्रदान सलमती गठीत करयास
शासन तनणतय क्रमाींक - मेइम-२०१४/प्र.क्र.८८/उदयोग-८ नदनाींक ८/१/२०१५ अन्वये मान्यता
दे यात आली आहे .
तसेच नदनाींक १५/१/२०१५ रोजी मा.मुयमींरादी महोदयाींच्या अय्षकतेखाली ाालेल्या

आढावा बवठकीत सवत सींबींकधत प्रशासकीय ववभागाींना उदयोगाींना दे यात येणा-या मींज-ू याींच्या
सींयेत कपात करणे, मींजूरी प्रकक्रयेसाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, ववववध योजनाींचे

ववलीनीकरण करुन एकच सवंकष योजना राबववणे, प्रचललत कायदे , धोरणे, कायततनयमावली,
तपासणी यींरादणा यासारया बाबीींत बदल / सुधारणा करणे व यासाठी ववनहत कालमयातदा
ठरवून दे याचे तनदे श मा.मुयमींरादी महोदयाींनी नदले आहे त.

यानुषींगाने प्रधान सकचव (उदयोग) सातयाने ववववध प्रशासकीय ववभागाींच्या वणरषठ

अकधका-याींसमवेत बवठका ाे न सदर प्रकरणी शासन तरावरुन करावयाच्या कायतवाहीबाबत
ठोस व जलद तनणतय ाेयासाठी पाठपुरावा करत अााहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २० (21)
राज्यात उयपयोतधांयपयाांना चा्ना शमीण्याबाबत
(३१)

९९०२ (१०-०४-२०१५).

श्री. सुयन् राऊत (ववक्रोीी) :

सन्माननीय उयपयोत मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात उदयोगधींदयाच्या वाढीसाठी मा.मुयमींरादी याींनी ववववध उदयोग समुहाींशी माहे
डडसेंबर, २०१४ मये बवठक ाे न चचात केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या चचेचे र्ललत काय आहे,
(३) असल्यास, राज्यात उदयोगधींदयाींना चालना लमीयासाठी राज्यशासन कोणती पावले
उचलणार आहे ,
(४) तसेच उदयोगधींदया कणरता जाग्र व इतर मींजूरी ववनाववलींब दे याबाबत कोणती
उपाययोजना करणार आहे ,

(५) अदयाप प्रश्न भाग ४ बाब उपाययोजना करयात आली नसल्यास, यींची कारणे काय
आहे त ?
श्री. सुभाष दे साक (१५-०५-२०१५) : (१) राज्यातील उदयोग व व्यवसाय थापन करयासाठी

ववववध मान्यता व ना हरकती तातडीने व सल
ु भणरया उपलब्ध व्हाव्यात या हे तन
ू े ‘’मेक इन
महाराषर’’ हा उपक्रम हाती ाेयाचा तनणतय मा.मुयमींरादी महोदयाींच्या अय्षकतेखाली नदनाींक
१७/११/२०१४ रोजी ाालेल्या बवठकीत ाेयात आला.

(२) ‘’मेक इन महाराषर’’ या उपक्रमाींतगतत राज्यातील उदयोगाींना लागणारे ववववध परवाने /
सींमती याींची सींया व यासाठी लागणारा कालावधी कमी करयासाठी मा.म
ु यमींरादी याींचे
अय्षकतेखाली मींत्ररादमींडी उप सलमती थापन करयास तसेच राज्यात गींत
ु वणक
ू करणा-या
उदयोगाींना लागणा-या ववववध परवाने / सींमती जलद गतीने उपलब्ध करुन दे यासाठी मुय

सकचवाींच्या अय्षकतेखाली सींबींकधत ववभागाींच्या सकचवाींची शक्तीप्रदान सलमती गठीत करयास
शासन तनणतय क्रमाींक - मेइम-२०१४/प्र.क्र.८८/उदयोग-८ नदनाींक ८/१/२०१५ अन्वये मान्यता
दे यात आली आहे .

तसेच नदनाींक १५/१/२०१५ रोजी मा.मुयमींरादी महोदयाींच्या अय्षकतेखाली ाालेल्या

आढावा बवठकीत सवत सींबींकधत प्रशासकीय ववभागाींना उदयोगाींना दे यात येणा-या मींज-ू याींच्या
सींयेत कपात करणे, मींजूरी प्रकक्रयेसाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, ववववध योजनाींचे

ववलीनीकरण करुन एकच सवंकष योजना राबववणे, प्रचललत कायदे , धोरणे, कायततनयमावली,
तपासणी यींरादणा यासारया बाबीींत बदल / सध
ु ारणा करणे व यासाठी ववनहत कालमयातदा
ठरवून दे याचे तनदे श मा.मुयमींरादी महोदयाींनी नदले आहे त.

यानुषींगाने प्रधान सकचव (उदयोग) सातयाने ववववध प्रशासकीय ववभागाींच्या वणरषठ

अकधका-याींसमवेत बवठका ाे न सदर प्रकरणी शासन तरावरुन करावयाच्या कायतवाहीबाबत
ठोस व जलद तनणतय ाेयासाठी पाठपरु ावा करत अााहे त.

(३) महाराषर औदयोकगक ववकास महामींडीाचे औदयोकगक ्षकेरादात उदयोग उभारयासाठी
लागणा-या परवानग्याींची सींया १४ वरुन ५ करयासींदभातत कालबद कायतक्रम आखून
परवानग्या एकत्ररादत करणे व काही अनावश्यक परवानग्या रद क करणे ही कायतवाही सुरु केलेली
आहे .

वव.स. २० (22)
(४) अतत ववशाल प्रकल्प व परकीय गुींतवणूक आणणारे उदयोगाींना भूखींड वा्पामये प्राधान्य

दे न औदयोकगक ्षकेराद व भख
ू ींड तनवडीपासून ते भूखींडाचा ताबा दे कपयंत महामींडीाच्या भू
ववभागामार्तत व माके्ीींग ववभागामार्तत समन्वय साधून प्रयेक ्याबाबत मागतदशतन व
सहायय करयात येत आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्याच्या यतजोरीत यनधीची िमतरता असताना सरिारने
(३२)

९९१३ (०७-०४-२०१५).

जाहहरातीसाठी यनधी मांजूर िेयाबाबत
श्री. सुयन् राऊत (ववक्रोीी) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) राज्याच्या ततजोरीत तनधीची कमतरता असताना सरकारने आपल्या जानहरातीसाठी १६
को्ी ७३ लाख रुपये मींजूर केल्याचे माहे जाने. २०१५ च्या सुमारास उजेडात आले खरे आहे
काय ?

(२) असल्यास, ठोस योजना नसतानाही जानहरातीींचा अ््ाहास करणा-याींची चौकशी करयात
आली काय ?
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढीून आले व यानुसार सदर प्रकरणी कोणती कारवाक केली
वा करयात येत आहे ?

(४) अदयाप, कोणतीच कारवाक केली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (२२-०५-२०१५) :(१) व (२) हे अींशतः खरे आहे .
शासन राबववत असलेल्या कल्याणकारी योजनाींची व येय धोरणाींची मानहती समाजातील
सवत तरातील जनतेपयंत प्रभाववपणे पोहोचववयासाठी जानहरात व हद क प्रलसदी मायमाींदवारे

तनयलमतपणे प्रलसदी केली जाते. याअनुषींगाने राज्यामजय ववववध नठकाणी जानहरातर्लक
उभारयासाठी, सन २०४४-१५ या वषातच्या अथतसक
ीं ल्पामये रु.१६.७३ को्ी (रुपये सोीा को्ी

त्र्याहतर ल्षक र्क्त) इतक्या रकमेची तरतद
ू करयात आली होती. यापवकी रु.१२,८८,९५,०००/(रुपये १२ को्ी अठ्याींशी ल्षक पींचान्नव हजार र्क्त) इतकी रक्कम ववतरीत केली आहे .

शासकीय योजनाींची जानहरात व प्रलसदी हे तनयलमत काम आहे . यामुीे या प्रकरणी

चौक्शीचा प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
मुांबक-ठाणे येथी् सांजय ताांधी राष्ट्टीय उयपयान क्षेत्रामदतये अस्ेया झोपयायाांचे पुनवषसन

(३३)

९९१७ (०७-०४-२०१५).

श्री. सयु न् राऊत (ववक्रोीी), श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा

िीवा), श्री. राहु् जतताप (श्रीतोंदा), श्री. रमेश िदम (मोहोी), श्री. हसन मुश्रीर् (िात्),
श्री. किसन िथोरे (मरु बाड), श्री. प्रिाश सुवे (माताठाणे), श्री. हदपि चव्हाण (र््टण) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

वव.स. २० (23)
(१) मुींबकतील वने ववभागाच्या कायत्षकेरादातील ठाणे, दनहसर, बोरीवली, काींनदवली, मालाड व

मुलुींड येथील सींजय गाींधी राषरीय उदयान ्षकेरादामये असलेल्या ाोपयायाींचे पुनवतसन करयाच्या
हालचाली वनववभागाने सुरु केल्या आहे त, यासाठी २००० साली ज्या ाोपडीधारकाींनी

पन
ु वतसनासाठी ७ हजार रुपये भरले आहे त, याचीच यादी तयार करयाचे काम सरु
ु करयात
आले आहे. माराद वन जलमनीवर ाोपडया नाहीत म्हणून हद कीचा वाद असल्यामुीे बहुताींश
रनहवाशाींना पन
ु वतसनाचे पवसे भरता आले नाही, १९९७ च्या तनणतयानुसार सींयुक्त सवे्षकणाचे
आदे श असताना ते आतापयंत सेव्षक
त ण ाालेलेच नाही, शासनाने २००० पयततच्या ाााेपयायाींना
सरीं ्षकण दे णारा आदे श येथील ाोपयायाींना लागू नसल्याची धक्कादायक बाब माहे जानेवारी,
२०१५ दरम्यान तनदशतनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, येथील रनहवाशाींवर अन्याय होवू नये यासाठी सन २००० पयंतच्या ाोपयायाींना
सरीं ्षकण दे याबाबत शासनाने काय कायतवाही केली आहे वा करयात येत आहे ,

(३) याबाबत कोणतीच कायतवाही करयात येत नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु तांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.

सन २००८ मये १९९५ पुवअच्या १६६५१ अततक्रमकाींकडून मा.उच्च न्यायालयाचे

आदे शानुसार रक्कम रु.७०००/- जवकारयात आली आहे .

१९९७ च्या तनणतयानस
ु ार सींयुक्त सवे्षकणाचे आदे श असताना ते आतापयंत सवे्षकण

ाालेलेच नाही, हे खरे नाही.

महाराषर ाोपडपी ी ्षकेराद (सुधारणा, तनमल
ुत न व पुनववतकास) अकधतनयम १९७१ नुसार

ज्या वया गललच्छ वया म्हणून ाोषीत करयात आल्या आहे त. अशा गललच्छ

वयाींतील सन २००० पयंतच्या ाोपयायाींना सींरक्ष्षकत करयात आले आहे. सींजय गाींधी राषरीय
उदयानातील कोणतीही

अततक्रलमत वती गललच्छ वती म्हणन
ू ाोषीत करयात आलेली

नसल्याने शासनाने २००० पयंतच्या ाोपयायाींना दे णारा आदे श येथील ाोपयायाींना लागू नाही हे
माराद खरे आहे.

(२) सींजय गाींधी राषरीय उदयानाच्या वनजलमनीवरील ाोपयायाींची पारादता तनजश्चत करयासाठी
मा.उच्च न्यायालयाने नद.१०/१/२००८ च्या आदे शानस
ु ार १.१.१९९५ ही Cutoff date तनजश्चत
करयात

आली

आहे.

मा.उच्च

न्यायालयाच्या

परवानगीलशवाय

सींजय

गाींधी

राषरीय

उदयानाच्या वनजलमनीवरील सन २००० पयंतच्या ाोपयायाींना सींर्षकण दे ता येत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
उमानाबाद जज्याती् ारतुती वीज मीटर षरडीांतचा ठे िा अक्षदा ््ेक्रीि् शसव्ही्
(३४)

िॉम््यूटर, बु् ाणा या एजन्सीस हदयाबाबत

९९५० (०४-०४-२०१५).

श्री. ज्ञानराज चौत्
ु े (उमरता) :

सन्माननीय ऊजाष मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उमानाबाद जजल््यातील ारगुती वीज मी्र णरडीींगचा ठे का अ्षकदा इलेक्रीकल लसव्हील

कॉम्यू्र, बुलढाणा या एजन्सीला दे यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २० (24)
(२) असल्यास, उक्त ठे का दे ताना कायदे शीर बाबीींची पुतत
त ा ककीं वा पडताीणी करयात आले
नसल्याबाबत अनेक तक्रारी आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जबादार असणा-या सींबींकधताींवर कायदे शीर कारवाक होणेबाबत
उमरगा-लोहारा येथील लोकप्रतततनधी याींनी अकध्षकक अलभयींता, म.रा.वव.वव. उमानाबाद याींना
नदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी लेखी तनवेदनादवारे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने सींबींकधतानवर शासनाने कोणती कायतवाही केली
आहे वा करयात येत आहे ,

(५) नसल्यास ववलींबाची सवतसाधरण कारणे काय आहे त
श्री. चांद्रशेखर बावनिुीे (२९-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) दोन तक्रारी प्रात ााल्या आहे त.

(३) नदनाींक २०.०१.२०१५ रोजीच्या परादान्वये मा.री.ी.ज्ञानराज चौगुले, आमदार याींनी मे.अ्षकदा

इलेक्रीकल लसव्हील कॉम्यु्र, बुलढाणा याींना दे यात आलेल्या तनववदा ओदशासींबींधी मानहती
माकगतली होती व ती याींना १३.०३.२०१५ परादान्वये दे यात आल आहे . सदर काम क-तनववदा

मागवन
ू महाववतरण कींपनीच्या तनयमाच्या अकधन राहून दे यात आले आहे व यामये
कसल्याही प्रकारचा गवरव्यवहार नदसून आला नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
येणेतुर (ता.उमरता, जज.उमानाबाद) पशुववयपयि य दवाखान्याची झो्े्ी दरु ावथा
(३५)

९९५३ (३०-०४-२०१५).

श्री. ज्ञानराज चौतु्े (उमरता) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधषन

(१) येणेगुर (ता.उमरगा, जज.उमानाबाद) येथील पशुववदयकीय दवाखान्याची दरु ावथा ाालेल्या

कारणाने पणरसरातील शेतक-याींच्या पशध
ु नावर उपचार होयास गवरसोय होत असलेबाबत व

सदर दवाखान्याच्या सुधारणेबाबत ताकाी तनधी मींजूर करणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील

थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.पशुसींवधतन, दग्ु ध व मयव्यवसाय मींरादी, महाराषर राज्य
याींना नदनाींक २८-१०-२०१३ रोजी वा यासुमारास लेखी परादादवारे ववनींती केली होती, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणतीच कायतवाही केली नाही, हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, कायतवाही न करयाची सवतसाधारण कारणे काय आहे त व कायतवाही कधी
करयात येणार वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २० (25)
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
__________
्ोहारा (ता.्ोहारा, जज.उमनाबाद) येथे पशुववयपयि य दवाखाना श्रेणी-१ या
(३६)

शासि य सांथेमार्षत परु ववया जाणाऱ्या अपऱ्ू या सवु वधाांबाबत

९९६० (३०-०४-२०१५).

श्री. ज्ञानराज चौतु्े (उमरता) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधषन

(१) लोहारा (ता.लोहारा, जज.उमनाबाद) येथे पशुववदयकीय दवाखाना री.ेणी-१ या शासकीय

सींथेमार्तत पुरववल्या जाणा-या अपु-या सुववधाींमुीे शेतक-याींची गवरसोय होत असल्यामी
ु े सदर
नठकाणी तालक
ु ा लाु पशू सवत कचककसालय कायातन्वीत होणेबाबत उमरगा-लोहारा येथील

थातनक लोकप्रतततनधी याींनी मा.पशुसींवधतन, दग्ु ध व मयव्यवसाय मींरादी, महाराषर राज्य
याींना नदनाींक ३०-०३-२०१२ रोजी वा या सुमारास लेखी तनवेदनादवारे ववनींती केली होती, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनष
ु ींगाने कोणती कायतवाही करयात आली वा येत आहे ,
(३) नसल्यास, कायतवाहीस होणा-या ववलींबाची सवतसाधारण कारणे काय आहे त,
(४) उक्त रुग्णालय कायातन्वीत होयास ककती कालावधी लागणार आहे ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.
(२) नवीन तालुका लाुपशुववदयकीय सवत कचककसालयाची थापना, नवीन री.ेणी-१ च्या

पशव
ु वदयकीय दवाखान्याींची थापना व री.ेणी-२ च्या पशव
ु वदयकीय दावाखान्याींच्या दजातवाढ
करुन याींचे रुपाींत री.ेणी-१ च्या पशुववदयकीय दवाखान्यामये करयासाठी ववववाा सींवगाततील

नवीन पदतनलमततीचे प्रताव सहमतीसाठी ववत ववभागाकडे सादर केले असता, सदयजथतीत
ववभागाचा प्रताव मान्य करणे शक्य नाही, अशा सूचना नदलेल्या असल्याने, नवीन पद
तनलमततीचे प्रताव सादर करणे शक्य ाालेले नाही.
(३) ववलींब ाालेला नही.
(४) लोहारा येथे तालक
व यकीय सवतकचककसालयाची थापना करयासाठी आवश्यक
ु ा लाुपशुवद
असलेल्या ववववध सींवगाततील नवीन पद तनलमततीस ववत ववभागाची सहमती व उच्च तरीय
सकचव सलमतीची मान्यता लमीाल्यानींतर ते कायातन्वीत करणे शक्य होकल.
___________

वव.स. २० (26)
िोंडजीतड, (ता.्ोहारा, जज.उमानाबाद) येथी् प्रतावीत १३२ िे.व्ही. उपिेंद्र
(३७)

हे ्ोहारा ता्ुक्याच्या हठिाणी थ्ाांतरीत िरण्याबाबत.

९९६९ (३०-०४-२०१५).

श्री. ज्ञानराज चौतु्े (उमरता) :

सन्माननीय ऊजाष मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोंडजीगड, ता.लोहारा, जज.उमानाबाद येथील प्रतावीत १३२ के.व्ही. उपकेंद्र हे लोहारा या
तालुक्याच्या

नठकाणी

थलाींतरीत

करुन

कायातन्वीत

करणेबाबत

उमरगा-लोहारा

येथील

लोकप्रतततनधी याींनी मा.अय्षक व्यवथापकीय सींचालक, महाराषर राज्य ववदयुत मींडी
पारे षण, प्रकाशगींगा

मुींबक याींना नदनाींक २४ नोव्हे बर, २०१४ रोजी वा या सुमारास लेखी

परादाव्दारे ववनींती केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनष
ु ींगाने शासनाने काय कायतवाही केली आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची सवतसाधारण कारणे कोणती,
श्री. चांद्रशेखर बावनिुीे (२८-०४-२०१५) :(१) होय,

(२) मे.सुयोग उजात प्रा.लल. याींचेतर्े कोंडजीगडपासून सुमारे ८ ते १० कक.मी. अींतरावर
असलेल्या कोराीा, ता.उमरगा, जज.उमानाबाद, येथे १२५ मे.वॅ. पवन

जात प्रकल्प उभारणे

प्रताववत असून सदर प्रकल्पातन
ू तनमातण होणा-या ववजेचे तनषकासन कारयासाठी सदर
कींपनीमार्तत कोराीा येथे १३२ के.व्ही. उपकेंद्र उभारयात येणार आहे . या उपकेंद्रातील अतत

उच्च दाब रोनहरादाींना पणरसरातील ३३ के.व्ही. उपकेंद्रे जाडयात येणार असल्यामुीे सदर
पणरसरातील कमी दाबाने होणा-या वीज परु वठ्याची समया दरू होकल. यातव, सदयजथतीत
१३२ के.व्ही. कोंडजीगड ककीं वा लोहारा उपकेंद्राची आवश्यकता नही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
जीताांव ता्ुक्यात मािेहटांत र्ेडरे शनने मिा खरे दी िरणेबाबत
(३८)

१००१५ (१०-०४-२०१५).

श्री. तु्ाबराव पाटी् (जीताव ग्रामीण) :

सन्माननीय

अन्न, नातरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जीगाींव तालुक्यात माकेन्ींग र्ेडरे शनने १ जानेवारी, २०१५ पासून मका खरे दी केंद्र सुरु

केले आहे हे खरे आहे काय

(२) असल्यास, तथापी तालक्
ु यात गोदामे उपलब्ध नसल्याने उक्त केंद्रावर अदयाप मक्याचा

एक दाणाही खरे दी करयात आले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मये वा या दरम्यान
आठवडयात उाडकीस आले आहे हे खरे आहे काय
(३) असल्यास, तालुक्यातील मक्याची तातडीने खरे दी करयाबाबत कोणया उपाययोजना
केल्या आहे त व याबाबतची सदयजथती काय आहे ?

वव.स. २० (27)
श्री. धतरीश बापट (१६-०५-२०१५) : (१) व (२) खरे नाही.
आधारभूत ककीं मत खरे दी योजना ही केंद्र शासनाची योजना आहे . आधारभूत ककीं मतीचा

लाभ होयाच्या ष्ष्ीने व शेतक-याींना हमी भावापे्षका कमी ककीं मतीने (डीरे स सेल) धान्य
ववकावे लागू नये म्हणन
ू राज्य शासनातर्े धान/भरडधान्य (एर्.ए.क्य)ू खरे दी करयात येते.

यानस
ु ार राज्य शासनाने नद.३०.१०.२०१४ रोजी आधारभूत ककीं मत खरे दी योजनेअींतगतत

धान/भरडधान खरे दी करयाबाबतचा शासनतनणतय तनगतलमत केला आहे .

तथावप, केंद्र शासनाने नद.१३.१०.२०१४ च्या परादान्वये नदलेल्या तनदे शानस
ु ार राज्यात

मक्याची खरे दी नद.१ जानेवारी, २०१५ रोजीपासन
ू सरु
ु करावयाची आहे .

यानुसार दोन्ही अलभकतात सींथा तसेच सवत जजल्हा पुरवठा अकधकारी याींना शासनाच्या

नद.२१.२०१५ च्या परादान्वये आवश्यक सूचना पन
ु ःश्च दे यात आल्या आहे त.

नद.३१.३.२०१५ अखेर जीगाव जजल्हयात सुरु ाालेली खरे दी केंद्रे व ाालेली भरडधान्य खरे दी
पुढीलप्रमाणे आहे .
खरे दी केंद्र

१२

खरे दी (जक्वीं्ल)
ज्वारी

बाजरी

मका

१२८४८.००

०.००

१५०३४.५०

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
होट्ट् (ता.दे त्रू ,जज. नाांदेड) या पयषटन थीाचा वविास िरण्याबाबत.
(३९)

१००८० (०६-०४२०१५).

श्री. सुभाष साबने (दे त्ूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

होी ल (ता.दे गलूर,जज. नाींदेड) या पयत्न थीाचा ववकास करयाच्या ष्ष्ीने केंद्र

शासनाच्या मेगा ्ुणराम सककत् डेव्हलपमें् या योजनेमये समावेश करयात आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर योजनेंतगतत ककती तनधी उपलब्ध ााला आहे व कोणया कामावर ककती
खचत करयात आला वा येणार आहे ,
(३)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (३०-०४-२०१५) :(१) होय.
(२) केंद्र शासनाने केंद्र परु कृत मेगा ्ूणराम सककत् योनजेअींतगत नाींदेड जजल््यातील

लसदे श्वर मींनदर होी ल येथील रु.३४४,९४ ल्षकची ववकास कामे जूर असून महाराषर पयत्न
ववकास महामींडीामार्तत जजल्हाकधकारी, नाींदेड याींना रु.१७२.४७ ल्षक उपलब्ध करुन नदला आहे .

वव.स. २० (28)
(३) जजल्हाकधकारी, नाींदेड याींनी कायतवाही अलभयींता सावतजतनक बाींधकाम ववभाग, नाींदेड
याींच्यामार्तत लसदे श्वर मींनदर होी ल येथील ववकासाींतगतत ्ूणर् र्ॅलसलल्ी सें्र, सेक्युणर्ी

केबीन, वच्छतागह
ृ , पणरसर सुधारणा, सींर्षकण लभींत, ानकचरा व्यवथापन, ववदयुतीकरण इ.
कामाींचे कायातरींभ आदे श नदले आहे त. तथावप, मा.उच्च न्यायालय खींडपीठ औरीं गाबाद येथे या
मींनदराींच्या मालकी हक्काबाबत दाखल णर् वप्ीशन क्र.५७८२/२०१३ मये मा.न्यालयाने जवसे थे
(Status-quo) आदे श नदलेले असल्यामुीे कामास सुरुवात ाालेली नाही.
___________
पां रपुरच्या ववठ्ठ्मांहदराांच्या ताभाऱ्यात ्ािडाच्या वासा
ववठ्ठ्मुतकच्या मखरावर िोसीयाबाबत

(४०)

१००८४ (०६-०४-२०१५).

श्री. महे श (दादा) ्ाांडते (भोसरी), श्री. चांद्रिाांत सोनवणे

(चोपडा), श्री. बच्चू िडू (अच्पूर), डॉ. अयन् बोंडे (मोशक) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) पींढरपुर येथील ववठ्ठलमींनदराींच्या गाभाऱ्यात लाकडाच्या वासा ववठ्ठलमुतअच्या मखरावर
कोसीयाची ा्ना नदनाींक १३ जानेवारी, २०१५
काय,

रोजी वा यासम
ु ारास ाडली, हे खरे आहे

(२) असल्यास, को्यवधी भाववकाींचे री.दाथान सुजथतीत ठे वयाकडे
मींनदर सलमतीवर कोणती कारवाक करयात आली वा येत आहे ,
(३)

दल
त करणा-या
ु ्षक

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१९-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. तथावप, री.ी ववठ्ठल मींनदराच्या गाभा-यात
वरच्या बाजूला जुन्या काीात बसववलेला परादा न्कून राहयासाठी बसववयात आलेल्या ४
लाकडी पी य
ट ाींपवकी एक लाकडी पी ी तनस्ून खाली पडली होती. तथावप, यामुीे री.ी. ववठ्ठल
मत
ू अस व भाववकाींना कोणतीही इजा ाालेली नाही.
(२) प्रश्न उद्ावत नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
िोहापूर जज्याती् ्ांहदरा महह्ा सहिारी साखर िारखाना मयाषहदत ताांबाीे

ता. भुदरतड, जज. िोहापूर हा िारखाना तेया २ वषाषपासन
ू बांद असयाबाबत

(४१)

१००९१ (०९-०४-२०१५).

श्री. प्रिाश आबबटिर (राधानतरी) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर जजल््यातील इींनदरा मनहला सहकारी साखर कारखाना मयातनदत ताींबाीे ता.
भुदरगड, जज. कोल्हापूर हा कारखाना गेली २ वषे बींद आहे हे खरे आहे काय ?

वव.स. २० (29)
(२) असल्यास, या कारखान्याने गेली २ वषे कमतचा-याींचे पगार, शेतक-याींचे उसाची बीले
थकीत ठे वून शेतक-याींचे प्रचींड नक
ु सान केले आहे हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भुदरगड तालुक्यातील उस उपादक शेतक-याींच्या नहतासाठी व शेकडो

कामगाराींच्या भववषयासाठी प्रश्न लम्वयासाठी या कारखान्यावर ताबडतोब प्रशासन नेमन
ू
कारखाना सुरु करयासाठी शासनाने कोणती कायतवाही केली वा करयात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटी् (१६-०५-२०१५) :(१) होय. खरे आहे .
(२) कारखाना सन २०१३-१४ व सन २०१४-१५ मये बींद असल्याने शेतकऱ्याींची त्रबले थकीत
राहयाचा प्रश्न उद्ावलेला नाही. तथावप दोन वषातत

कामगाराींना कामावर ठे वणे शक्य

ाालेले नाही.
(३) ववदयमान सींचालक मींडीाचा कालावधी नोव्हें बर, २०१५ पयंत असल्याने प्रशासक नेमणे
शक्य होणार नाही.
(४)

साखर

कारखानदारी

सया

त्रबक्

आकथतक

पणरजथतीत

असून

साखरे चे

भाव

पडल्यामुीे/ासरल्यामी
ु े कारखाना चालववयाकरीता/भाडेतवावर दे णेकरीता प्रततसाद लमीत
नसल्यामी
ु े कारखाना भागीदारी अथवा भाडेतवावर चालववयास दे यास ववलींब होत आहे .
___________

िोहापूर जजृयाती् दाजीपूर अभयारण्याचा पयषटन वविास आराखडा
तयार िरुन आधथषि यनधीची तरतूद िरणेबाबत

(४२)

१००९२ (०६-०४-२०१५).

श्री. प्रिाश आबबटिर (राधानतरी) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री

(१) कोल्हापूर जजल्ृयातील दाजीपूर अभयारय हे गवारे यायाींसाठी प्रलसद असणारे ानदा्

जींगल असन
ू या नठकाणी तनसगातने मक्
ु त हताने उधीन केलेली जवव ववववधता गदत वनराक
हवेशीर व थींड अल्हाददायक वातावरण नयनरम्य पठार रा तवाडी या धबधबा यासारखी
पयत्काींना आकवषतत करतील अशा पदतीची नवसकगतक पयत्न थीे उपलब्ध आहे त, हे खरे
आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाच्या दल
त ामुीे या अभयारयाकडे पयत्न थी म्हणून ववकलसत
ु ्षक
करयासाठी कोणतीही कायतवाही करयात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, भववषयात या पणरसराकडे पयत्काींच्या ओढा वाढयासाठी योग्य पयत्न ववकास
आराखडा करुन यासाठी ववशेष बाब म्हणून आकथतक तनधीची तरतूद करणेबाबत शासनाची
भूलमका काय आहे ?

श्री. सुधीर मुनतांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

वव.स. २० (30)
(३) राधानगरी अभयारयाच्या शारादोक्त व सवांकगण ववकासाकरीता सन २०१३-१४ ते २०२२२३ या कालावधीसाठी व्यवथापन आराखडा तयार करयात आला असून यास प्रधान मुय

वनसींर्षकक (वन्यजीव), महाराषर राज्य, नागपूर याींनी नदनाींक ०१.०४.२०१४ रोजी मान्यता
प्रदान केली आहे .

सदर आराखयायामये वन पयत्न ाोन तनजश्चत करुन यामये करावयाच्या कामासाठी
तरतूद करणेत आलेली आहे.

___________

राज्याती् सांजय ताांधी यनराधार योजनेतून दे ण्यात येणारे अनुदान हे प्रती
्ाभाथक ३००० रु. िरण्याबाबत

(४३)

१००९९ (१०-०४-२०१५).

श्री. प्रिाश आबबटिर (राधानतरी) :

सन्माननीय ववशेष

सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील सींजय गाींधी तनराधार योजना, री.ावणबाी योजना, इींनदरा गाींधी व
ृ द शेममजूर

योजना या योजनाींच्यााा मायमातून व
ृ द तनराधाराींची सेवा करयासाठी शासनाचे प्रयन सुरु
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदयःजथतीमये वाढती महागाक, अयावश्यक गरजा याींचा ववचार करता
सींजय गाींधी तनराधार योजनेतून दे यात येणारे अनुदान हे प्रती लाभाथअ ३००० रु. करयाबाबत
शासनाचा तनणतय काय आहे ?

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त
श्री. राजिुमार बडो्े (२८-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

राज्यातील व
ृ द, तनराधार ववधवा, पणरयक्या, अींध, अपींग, शाणररीक व मानलसक

आजाराने रोगग्रत व्यक्ती, दे वदासी, ा्र्ो् प्रकक्रयेतील व ा्र्ो् ाालेल्या परीं तु पो्गी

न लमीणा-या मनहला, दे वदासी, अयाचारीता मनहला, वेश्या व्यवसायातन
ू मक्
ु त केलेल्या
मनहला, तत
ृ ीय पींथी, १८ वषातखाली अनाथ बालके, तुरुींगात लश्षका भोगत असलेल्या कु्ुींब
प्रमुखाची पनी, ३५ वषे व यावरील वयाची अवववानहत रादी इ. प्रवगांना ववशेष सहायय

कायतक्रमाींतगतत सींजय गाींधी तनराधार अनुदान योजना, री.ावणबाी सेवा राज्य तनवृ तीवेतन
योजना, इींनदरा गाींधी राषरीय व
ृ दापकाी तनवृ ती वेतन योजना, इींनदरा गाींधी राषरीय ववधवा

तनवृ ती वेतन योजना व इींनदरा गाींधी राषरीय अपींग तनवृ ती वेतन योजना या योजनाींतगतत
मालसक अथतसहायय दे यात येत.े

(२) लाभाथयांच्या मालसक अथतसहाययात वाढ करयाची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २० (31)
महाराष्ट्राती् जांत्ात वाााांचे शशिारी्ा आीा ाा्ण्यासाठी िरावयाच्या उपाययोजना
(४४)

१०१२१ (०७-०४-२०१५).

श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटी् (शशडक), प्रा. वषाष तायिवाड

(धारावी), श्री. अ्म शेख (मा्ाड पजश्चम), श्री. अशमन पटे ् (मुांबादे वी), अॅड. यशोमती
ठािूर (सोनावणे) (यतवसा), श्री. ववजय वडेट्टीवार (रा म्हपरू ी), श्री. डी.एस.अहहरे (साक्र ) :
सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) व्याघ्रगणगणनेतून समोर आलेल्या सन २०१० च्या व्याघ्रगणगणनेच्या तुलनेत २०१४ च्या

व्याघ्रगणगणनेत केवी साडेबारा ्क्के वाा महाराषरात वाढले असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५
च्या सुमारास उजेडात आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गेल्या वषातत वाााींचे २० लशकारीचे प्रकार तनदशतनास आले, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, ताडोबा-अींधारी व्याघ्रगण प्रकल्प, मेीाा्, पेंच व्याघ्रगण प्रकल्पाींसह उमरे ड-हाींडला,
बोर अभयारये या कडे लशका-याींनी ल्षक केद्रीत केले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, वाााींच्या लशकारीवर आीा बसववयासाठी राज्यशासनाला अपयश येत
असल्याने राज्यशासनाने वाााींच्या सींयेत वाढ होयासाठी व वाााींच्या लशकारीला आीा
बसयासाठी कोणती कायतवाही केली वा करयात येत आहे ,
(५) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायतवाही होत नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्री. सुधीर मुनतांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) होय हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

गेल्या वषअ सन २०१४ मये वाााच्या लशकारीची एकही ा्ना तनदशतनास आलेली नाही.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) वाााींच्या सींयेत वाढ होयासाठी व वाााींच्या लशकारीला आीा बसववयासाठी
खालील प्रमाणे उपाययोजना करयात येतात.


मेीाा्, जवेगाव-नाग ाारा, पेंच आ ण ताडोबा, व्याघ्रगण प्रकल्पाींकरीता प्रयेकी ११२
अकधकारी/कमतचारी असणारी ४ ववशेष व्याघ्रगण सींर्षकण पथके थापन करयात आली
आहे त.



मानव-वन्यप्राणी सींाषत कमी करयाच्या ष्ष्ीने सींरक्ष्षकत ्षकेरादातील गावाींचे वेच्छे ने
पुनवतसन करयात येत आहे.



सींरक्ष्षकत ्षकेरादात वन्यजीव अकधवास ववकासाची कामे ाेतली जातात.



वन्यजीव ववभागाअींतगतत येणा-या सवत अभयारय व राषरीय उदयान ्षकेरादात वाााच्या
लशकारीला आीा बसववयासाठी तसेच वन्यजीवाींच्या सुर्षकेसाठी ववशेष अलभयानाअींतगतत

वन व वन्याजीवाींचे सींर्षकणाकरीता वनकमतचा-याींना वनसींर्षकणाकणरता वाहने पुरववयात
आली आहे त.



याचप्रमाणे वपतुल, एस.एल.आर. रायर्ल अशी शरादेसुदा पुरववयात आली आहे .

वनकमतचा-यामार्तत वन्यजीव ्षकेरादात तनयलमत गत ाालयात येते सींपुणत ्षकेरादात
सींर्षकण कु्ी उभारयात आल्या आहे त.

वव.स. २० (32)


२४ तास कमतचारी तवनात असतात.



तनयलमत वाहन तपासणी करयात येते.



तनयत ्षकेरादाची तनयलमतपणे अकधकाऱ्याींकडून तपासणी करयात येते.



वनसींर्षकणाकरता लोकाींचा सहभाग वाढववणेकरीता ग्रामपणरसर ववकास योजना थापन
करयात आल्या आहे त.



गुत मानहती पुरववयाबाबत खब-याींला ब्षकीस दे यासाठी गुत सेवा तनधीची तरतूद
करयात आली आहे .



याच प्रमाणे लशकारीवर प्रततबींध ाालयाकणरता वतींराद वन्यजीव क्षकाची थापना करुन
सायबर डा्ा ऍनालेसीस करणे सीआयबी सींथेची मदत ाेणे इयादी उपययोजना
करयात आलेल्या आहे त.
___________
राज्याती् ० ते १८ वषे वयोतटाती् म्
ु ाांच्या हक्िाचे सांरक्षण िरण्यासाठी
आराखडा तयार ि मन बा्धोरण तयार िरण्याबाबत

(४५)

१०१२२ (०७-०४-२०१५).

श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटी् (शशडक), श्री. ववजय औटी

(पारनेर) : सन्माननीय महह्ा व बा् ियाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ० ते १८ वषे वयोग्ातील मुलाींच्या हक्काचे सींर्षकण करयासाठी आराखडा
तयार कस्न बालधोरण तयार करयात आले होते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

शासनाने

तयार

करयात

आलेल्या

बालधोरणाची

अींमलबजावणी

केली

नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मये वा या दरम्यान उाडकीस आले हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, बालधोरणाची लवकरात लवकर अींमलबजावणी करयाबाबत कोणती कायतवाही
केली वा करयात येत आहे,
(४) अदयाप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायतवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय
आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२८-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.

(३) बाल धोरण जानहर करयात आले असून याबाबतचा शासन तनणतय नदनाींक ४.३.२०१४ रोजी
तनगतलमत करयात आला आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्याती् िामताराांच्या हहतासाठी िामतार ियाणाबाबत
(४६)

१०१४२ (०६-०४-२०१५).

श्री. प्रिाश आबबटिर (राधानतरी) :

सन्माननीय िामतार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील कामगाराींच्या नहतासाठी कामगार कल्याण ववभागाच्या मार्तत शासनाच्यावतीने
ववववध सहाययकारी योजनाींसाठी कोट्यावधी रुपये खचत केले जातात, हे खरे आहे काय,

वव.स. २० (33)
(२) असल्यास, सदरच्या योजना राबवताना कोल्हापूर जजल््यामये बोगस कामगाराींची नोंदणी

करुन शासनाचे कोट्यावधी रुपये चूकीच्या पदतीने ला्याचे काम कामगार आयुक्त,
कोल्हापूर याींनी केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत वतींराद चौकशी नेमन
ू शासनाची लब
ू ाडणक
ू व र्सवणक
ू करणाऱ्या
अकधकारी व सींबींकधताींवर र्ौजदारी कारवाक करयात येणार आहे काय,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (२९-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे . महाराषर कामगार कल्याण मींडीाच्या
अनेक आकथतक लाभाींच्या योजना आहे त.
(२) हे खरे नाही. महाराषर कामगार कल्याण मींडीात , कामगार कल्याण तनधी भरणाऱ्या
कामगाराींची नोंदणी केली जाते. याकणरता कोल्हापूर येथे कमागार कल्याण अकधकारी हे ग्
प्रमुख म्हणून काम करतात. या जजल््यात मींडीाचे कामगार आयुक्त हे पद नाही.
(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.
(४) प्रश्नच उद्ावत नाही.
___________
राज्याती् शशधावाटप दि
ु ानाांवर बायोमॅहरि पदतदतीने धान्य वाटप िरण्याबाबत तसेच
शशधापबत्रिे्ा आधार क्रमाांि जोडण्याच्या यनणषयाबाबत

(४७)

१०१५२ (०७-०४-२०१५).

श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटी् (शशडक), श्री. धनजांय (सध
ु ीर हरी)

ताडतीी (साांत्ी), श्री. भारत भा्िे (पां रपूर), िुमारी प्रणणती शशांदे (सो्ापूर शहर मदतय),
श्री. हदपि चव्हाण (र््टण), श्री. रमेश िदम (मोहोी), श्री. जजतेंद्र आव्हाड (मांरा 
ु ा िीवा),
डॉ. बा्ाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. मांत्प्रभात ्ो ा (म्बार हह्) :

सन्माननीय

अन्न, नातरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ५२ हजार २३२ रे शन दक
ु ानाींवर बायोमॅनरक पदतीने धान्य दे याची योजना
अींमलात आणयाचे ववचाराधीन असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ मये वा यादरम्यान
तनदशतनास आले व बनाव् लशधापत्ररादकाींना आीा बसयाकणरता लाभाथयांचे आधार क्रमाींक
(यआ
ु यडी नींबर) लशधापत्ररादकेला जोडयाचा तनणतय राज्य शासनाने ाेतला आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) तसेच मींगीवेढा व पींढरपूर (जज.सोलापूर) तालुक्यातील लशधावा्प दक
ु ानाींमये सींगणीकृत

बायोमॅरीक प्रणाली सुरु करावी अशी मागणी लोकप्रतततनधी,सोलापूर शहर (मय) याींनी
शासनाकडे माहे जानेवारी, २०१५ मये वा यादरम्यान केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच साींगली, रायगड व औरीं गाबाद जजल््यातील काही तालक्
ु यामये लशधावा्प
दक
ु ानदाराींना प्रलश्षकण न दे ता बायोमॅरीक यींरादणा सुरु केली आहे आ ण आधार काडत व बँक
खाते नसलेल्या ग्राहकाींना धान्य वा्प केले जात नाही, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (१), (२) व (३) बाबत कोणती कायतवाही केली वा करयात
येत आहे ,
(५)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वव.स. २० (34)

श्री. धतरीश बापट (१४-०५-२०१५) : (१) राज्य शासनाने बारकोडेड सींगणकीकृत लशधापत्ररादका
कु्ुींबातील वणरषठ मनहलेच्या नावे व र्ो्ोसह तसेच कु्ुींबातील सवत लाभाथयांच्या आधार

क्रमाींकाच्या समावेशासह दे याचा व रातभाव दक
ु ानातन
ू लशधावतूचे ववतरण लाभाथयांची
बायोमेनरक ओीख प्वून करयाचा तनणतय ाेतला आहे .

(२) नाही. असे पराद प्रात ााल्याचे तनदशतनास आले नाही.
(३)

नाही.

साींगली

व

औरीं गाबाद

जजल्हयाींमये

प्रायोकगक

तरावर

बायोमेनरक

यींरादणा

जजल्हातरावरील जजल्हा तनयोजन सलमतीच्या तनणतयादवारे सरु
ु करयात आली असन
ू सींबींकधत
रातभाव धान्य दक
ु ानदार याींना बायोमेनरक प्रणालीदवारे धान्य ववतरण करणेचे योग्य
प्रलश्षकण दे यात आले आहे. रायगड जजल्हयामये बायोमेनरक प्रणालीदवारे धान्य वा्प सुरु

नाही. साींगली व औरीं गाबाद या जजल्हयाींमये मींजूर तनयतनानस
ु ार रातभाव दक
ु ानदाराींमार्तत
आधारकाडत व बँक खाते नसलेल्या ग्राहकाींना दे खील धान्य ववतरीत केले जात आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
राज्याती् आरोपी ववरुदतदचे तन्
ु हे शसदतद होण्याचा िनजव्हक्शन दर वा ववण्याबाबत
(४८)

१०१५६ (०७-०४-२०१५).

श्री. राधािृष्ट्ण ववखे-पाटी् (शशडक) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)राज्यात

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

अपराध लसदता म्हणजे र्ौजदारी ख्ल्यामधील आरोपी ववरुदतेचे गुन्हे लसद

होयाचा कनजव्हक्शन दर दे शातील इतर राज्याच्या तुलनेत राज्यात र्ारच कमी असल्याने तो

वेगाने वाढववयासींदभातत शासनाने प्रताव तयार केला असल्याचे नदनाींक १९ जानेवारी, २०१५
रोजी वा यासम
ु ारास तनदशतनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रतावावर शासनाने कोणता तनणतय ाेतला आहे वा ाेयात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र र्डणवीस (१४-०५-२०१५) :(१) व (२) र्ौजदारी ख्ल्यातील दोषलसदतीचे प्रमाण
वाढववयासाठी उपाययोजना करयासाठी अपर म
ु य सकचव याींच्या अय्षकतेखाली सलमती

थापन करयात आली होती. सदर सलमतीने शासनास सादर केलेल्या अहवालावर पुढील
कायतवाही सुरु आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २० (35)
म्िापूर (ता.जज.अिो्ा) ग्रामपांचायतीसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयज्
योजनेतून पाणी आरक्षक्षत िरण्याबाबत

(४९)

१०१८० (०७-०४-२०१५).

(िारां जा) :
काय :-

श्री. तोवधषन शमाष (अिो्ा पजश्चम), श्री. राजेंद्र पाटणी

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) मलकापूर (ता.जज.अकोला) ग्रामपींचायतीसाठी राषरीय ग्रामीण पेयजल योजनेतून पाणी

आरक्ष्षकत करावे अन्यथा आमरण उपोषण करयाचा इशारा मलकापरू ग्रामपींचायतीचे सरपींचानी
जजल्हाकधका-याींना माहे जानेवारी, २०१५ मये वा यादरम्यान नदलेल्या तनवेदनात नदला आहे ,
हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त तनवेदनावर शासनाने कोणता तनणतय ाेतला आहे ,
(३) असल्यास, तनणतयाचे थोडक्यात वरुप काय,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. बबनराव ्ोणीिर (१३-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) व (३) मा.जजल्हाकधकारी, अकोला याींनी नदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ रोजी मलकापरू पाणी
पुरवठा योजना ता.जज.अकोलाकणरता कींु भारी तलावामधन
ू ०.२१३ द.ल.ा.मी. पाणी आर्षकण
करयाकणरता पा्बींधारे ववभाग, अकोला याींना तनदे श नदले होते. या अनुषींगाने कायतकारी

अलभयींता, अकोला पा्बींधारे ववभाग, अकोला याींनी नदनाींक ०२.०२.२०१५ रोजी कींु भारी लाु
प्रकल्पामधन
ू ०.२१३ द.ल.ा.मी. पाणी आर्षकण मींजरु ी नदनाींक ३० जन
ू , २०१५ पयंत नदली
असून ग्रामपींचायत मलकापूर याींना कींु भारी लाु प्रकल्पामधून ०.२१३

द.ल.ा.मी. पाणी

उचलयाची परवानगी दे यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
अिो्ा जजहयाती् िृषी ववयपयापीठाती् नोिर भरतीती् परीक्षा
प्रकक्रया तातडीने पूणष िरण्याबाबत

(५०)

१०१८१ (०४-०४-२०१५).

(िारां जा) :
(१)

श्री. तोवधषन शमाष (अिो्ा पजश्चम), श्री. राजेंद्र पाटणी

सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

अकोला जजल्हयातील कृषी ववदयापीठातील नोकर भरतीतील परी्षका प्रकक्रया ऑक््ोबर,

२०१४ पयंतची राबववयाची क्रमप्रात असलेली प्रकक्रया कधम्या गतीने सस्
ु असन
ू या प्रकक्रयेला

७ मनहने उल्ले असले तरीही अदयापही ही भरती वप्रक्रया अपूणच
त असल्याचे माहे जानेवारी,
२०१५ च्या दस
ु -या आठवडयात तनदशतनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कृषी मींत्र्याींसमवेत ाालेल्या बवठकीत ही भरती प्रकक्रया नदनाींक ३१ जानेवारी,
२०१५ पयंत पूणत करयाचे आश्वासन कुलगुस्ींनी नदले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त आश्वासनानींतरही भरती प्रकक्रया पण
ू त न होयाची कारणे काय आहे त,

वव.स. २० (36)
(४) उक्त भरती प्रकक्रया तातडीने पूणत करयाबाबत शासनाने काय कायतवाही केली वा करयात
येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे.
(२) होय.
(३) डॉ.पींजाबराव दे शमख
ु कृवष ववदयापीठ, अकोला येथील वणरषठ सींशोधन सहाययकाींची भरती
प्रकक्रया पण
ू त ाालेली असन
ू कतनषठ सींशोधन सहाययकाींची भरती प्रकक्रया अींततम ्यात आहे .
(४) प्रश्न उ्भववत नाही.

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िीसे

मुांबक.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मयवतअ मुद्रणालय, मुींबक.

