अताराांकित प्रश्नोत्तराांची अठ्ठावीसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

धचपळूण तालक्
ु यातील ि.रतरत्नाधीरीग ीणेशंडांत ते िापरे
दरम्यान रत्याची दरु ाव ा लायायाबाबत

(१ग

१२४४९ ि१०-०४-२०१५गत

श्रीत सदानांद चव्हाण िधचपळूणग :

सन्माननीय साववरननि

बाांधिाम िसाववरननि उपक्रम वीळूनग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चचपळूण तालुक्यातील ि.रतरनानाचगरी) गणखिंखींत तख कापरख मरयान रनायाची ्नायींत
मरु ावथा लालखली ्सून वाुतक
ु ीची गसरसोय ुोत ्सून समर रनायाच्या सुरारणखबाबत
थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनरीींकतून वारीं वार मागणी ुोत ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, याबाबत िासनानख चौकिी कखली ेुख काय, चौकिीत काय ेढळून ेलख व
तमनुसार समर रनायाची सुरारणा करणखबाबत िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात
यखत ेुख ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त व याबाबतची सद्य.थती काय ेुख ?
श्रीत चांद्रिाांत पाटील ि३०-०५-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) माचय २०१५ चख ्थयसींकल्पामध्यख समर रनायावरील ककतमीत ०/०० तख २/०० व ककतमीत ५/००
तख ५/७०० मध्यख सुरारणा व ताींबरीकरण करणखचख काम मींरूर ेुख त

समर रनायाच्या ताींबरी पषृ ठभागावर पतलखलख खड्तख खतीनख भरणखचख काम रतिगतीत ्सून

समय .थतीत वाुतक
ू सरु ळीत सरु
ु ठख वण्यात ेली ेुख त
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________

ववतसत २८ ि2)
ठाणे .रयाहापररषदे चे तत्िालीन उपशशक्षणाधधिारी िमाध्यशमिग याांच्याववरुध्द मानव वविास
िायवक्रमाांतीवत प्रयोीशाळा साहहत्य डरे दीमध्ये िेलेयाया अननयशमततेबाबत
(२ग

१२४७२ ि०९-०४-२०१५गत

श्रीत सांतोष टारफे ििळमनुरीग, श्रीत अब्दल
ु सत्तार िशसयालोतग,

श्रीमती ननमवला ीाववत िइीतपरू ीग :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणख .रल्ुापररषमख चख तनाकालीन उपशिक्षणाचरकारी िमाध्यशमक) याींच्याववरुध्म रतिभारी
शिक्षणाचरकारी,

.रतपतठाणख

िमाध्यशमक)

काययक्रमाींतगयत

रतियोगिाळा

साहुनाय

या

पमावर

खरख मीमध्यख

काययरत

कखलखल्या

्सताींना

मानव

्निकनयशमततखमुळख

ववकास

नायाच्यावर

शितभींगाची कारवाई करण्यासींमभायत िालखय शिक्षण व क्रीता ववभागानख हमनाींक २७ रन
ू , २०१३
रोरी हमलखल्या पत्र क्रतववचौ्-२०१३/(रतितक्रत७३)/रतितिात३ च्या पत्राच्या ्नुषींगानख कळववलख ेुख, ुख
खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, नायानुषींगानख उक्त रतिकरणी िासनानख सींबींचरतावर पढ
ु ख कोणती कारवाई कखली वा
करण्यात यखत ेुख ,

(३) नसल्यास, नायामागील ववलींबाची कारणख काय ?
श्रीत ववनोद तावते ि०१-०६-२०१५ग : ि१) या रतिकरणी सींबींचरत उपशिक्षणाचरकारी िमाध्यत) व
तनाकालीन रतिभारी शिक्षणाचरकारी िमाध्यत) ठाणख याींच्याववरुध्म िासनामार्यत क्रतववचौ्२०१३/रतितक्रत७३/रतििा-३, ्न्वयख मोषारोपाचख ज्ञापन बराववण्यात ेलख ुोतखत
(२) उक्त कारवाई्ींती िासन ज्ञापन क्रतववओच-२०१३ (रतितक्रत७३/१३)/रतििा-३, हमनाींक १५.९.२०१४
्न्वयख नायाींना सक्त ताकीम मख ण्यात ेली ेुखत
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
औ.ष्ट्णि ऊराव प्रियापाांना िायमवरुपी पाणीपुरवठा िर्यासाठक िोळशावर ाधारीत
वीरप्रियाप शहरातील साांतपा्यावर चालवव्याबाबत

(३ग

१२४९० ि३०-०४-२०१५गत

श्रीत अशमन पटे ल िमुांबादे वीग, श्रीत अलम शेड िमालात

प.श्चमग, श्रीत िुणाल पाटील िधळ
ु े ग्रामीणग, श्रीत अशमत लनि िररसोतग :

सन्माननीय ऊराव

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मषु काळामळ
ु ख ्.षणक ्रायरतिकल्प बींम ठख वण्यात ेलख ेुख त या रतिकल्पाींना कायमवरुपी
पाणीपुरवठा करण्यासाठक कोळिावर ेरारीत वीररतिकल्प िुरातील साींतपाण्यावर चालववण्याचा
कल्पना मात्राय मींत्री मुोद्याींनी माींतल्याचख हमनाींक २८ रानखवारी, २०१५ च्या सम
ु ारास
निकनमियनास ेलख ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, या योरनखचख थोतक्यात वरुप काय ेुख व नायानुसार या रतिकल्पाबाबत पुढख
कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,

(३) ्द्याप, कोणतीच काययवाुी ुोत नसल्यास ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

ववतसत २८ ि3)

श्रीत चांद्रशेडर बावनिुळे ि१५-०५-२०१५ग : ि१) ्ींितः खरख ेुख त

(२) ववरनिकनशमयती केंद्रारवळ ्सलखल्या िुरातील उपलबर सींतपाण्यावर पकक्रया करुन तख पाणी
योग्य निकनकषापययंतत िुध्म करुन वीर निकनशमयती केंद्रातील कुलीींग वट्र शस.्म करीता
वापरण्याची योरना ेुख त मुानिकनशमयती कींपनीमार्यत या योरनखची वीरनिकनशमयती केंद्रनिकनुाय
ताींत्रत्रक व वांणज्यीक यवुाययता तपासण्याकरीता सल्लागाराची नखमणूक करण्यात यखत ेुखत
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
राज्यात बबबटयाांच्या अपघाती मत्ृ युचे प्रमाण हदवसेंहदवस वाढत असयायाबाबत
(४ग

१२४९३ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत अशमन पटे ल िमुांबादे वीग, अॅतत यशोमती ठािूर िसोनावणेग

िनतवसाग, श्रीत अलम शेड िमालात प.श्चमग :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यात त्रबबयायाींच्या ्पताती मनाृ युचख रतिमाण हमवसख हमवस वाढत ्सल्यामळ
ु ख त्रबबयायाींची

सींख्या हमवसख हमवस त्त ्सल्याचा रतिकार माुख रानखवारी, २०१५ रोरी वा नायासुमारास
निकनमियनास ेला ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, हमवसख हमवस त्रबबयायाींचा ुोत ्सलखला ्पतातकी मनाृ यूला ेळा तालण्याबाबत
तसखच त्रबबयायाच्या ुोत ्सलखला ्पतातकी मनाृ यक
य करणा-या सींबींचरत ववभागाकतख
ू तख मल
ु क्ष
कारवाई करण्याबाबत िासनानख कोणती ताततीची काययवाुी कखली व करण्यात यखत ेुख ,

(३) ्द्याप कोणतीच काययवाुी करण्यात ेली नसल्यास ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत सध
ु ीर मन
ु ीांटीवार ि३०-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत

(२) व ि३) त्रबबयायाींचख ्पताती मनाृ यू ुो् नयखत ुणून वनाींच्या सीमखलगतच्या ववुीरीींना कठतख
करणख, रनायाींवर गतीरोरक व वखग मयायमखचख पालन करण्याच्या सच
ू ना र्लक लावण्यात ेलख
ेुख तत वन्यरतिाण्याींना वनातच पाणी उपलब्र ुावख ह्यासाठक वन क्षखत्रात रलसींरारणाची कामख
तखतली रातातत
त्रबबयायाींच्या ्पताती मनाृ यक
य करण्यात ेलखलख नाुीत
ू तख मल
ु क्ष
___________

ववतसत २८ ि4)
मराठवाड्याहून नेहमीच पावसाचे प्रमाण िमी लायायामळ
ु े मराठवाता ववद्यापीठातील
भुशात्रत व  व बीसीयुती सांचालि याांनी रलसांवधनाच्या
िामािते लक्ष दे ्याबाबत सूधचत िेयायाबाबत

(५ग

१२५०५ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत अब्दल
ु सत्तार िशसयालोतग :

सन्माननीय रलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मराठवाड्याुून नखुमीच पावसाचख रतिमाण कमी ्सल्यामळ
ु ख तसखच पाण्याच्या उपसा
हमवसखहमवस वाढत ्सल्यामळ
ु ख रलसींवरयनाच्या कामाकतख गाींभीयायनख लक्ष मख णख ेवश्यक

्सल्याचख मराठवाता ववद्यापीठातील भि
ु ात्रतज्ञ व बीसीयुती सींचालक याींनी सूचचत कखल्याचख
माुख रानखवारी, २०१५ रोरी वा नाया सम
ु ारास उततकीस ेलख ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, मराठवाड्याचख वाळवीं् ुो् नयख यासाठक रलसींवरायच्या कामाकतख वविखष लक्ष
मख ण्याबाबत िासनानख कोणती खास उपाययोरना कखली वा करण्यात यखत ेुख ,
(३) ्द्याप, कोणतीच उपाययोरना करण्यात ेली नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय
ेुख त ?
श्रीमती पांिरा मांत
ु े ि२१-०५-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख खरख ेुख त

तटतबाबासाुख ब ेींबखतकर मराठवाता ववद्यापीठातील बीसीयुती सींचालक िबोतय ेॅर्

कटलखर ्ण्त युनिकनवशसय्ी तखुलपमें्) ्ींतगयत राष्ीय सखवा योरनखच्या िएनएनएस) समन्वयक
िकोऑडतनख्र) याींनी ववद्यापीठाींतगयत ्सणा-या सवय मुाववद्यालयाींना रलसींवरयनाबाबत शिबीर
ेयोरन करण्याबाबत पत्रानख कळववलख ेुख त

(२) ववद्यापीठातींगत
य ्सणा-या २२० मुाववद्यालयामध्यख रलसींवरयनाबाबत शिबीर ेयोरन
करण्यात यखत ेुखत

सन १९९२-९३ तख माचय २०१३-१४ या कालावरीत मराठवाड्यातील ३२.५८ लाख ुख क््र
उपवारीत करण्यात ेलख ेुख त सन २००५-०६ पासून मराठवाता ववकास काययक्रमातींगत
य
मराठवाता पाणलो् ववकास शमिन राबववण्यात ेलख ुोतखत मराठवाता ववभागात केंद्र व राज्य

योरनाद्वारख माती नालाबाींर शसमें् नाला बाींर, िखततळख , वळण बींरारख इनायामी उपचार करण्यात
ेलख ्सून नाया द्वारख १.९३ लाख ुख क््र ्रतिनायक्षररनाया शसींचनाखाली ेलख ेुख त

तसखच रलयुक्त शिवार ्शभयानातींगत
य मराठवाड्यातील १६८२ गावख निकनवतण्यात ेली

्सून सन २०१५-१६ कररता .रल्ुा निकनयोरन व ववकास सशमतीमार्यत रुत२८० को्ी निकनरी
उपलब्र करुन मख ण्यात यखत ेुख त
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________

ववतसत २८ ि5)
राज्यात मिा डरे दी िेंद्र सुरु िरणेबाबत
(६ग

१२५०८ ि०९-०४-२०१५गत

श्रीत अब्दल
ु सत्तार िशसयालोतग, श्रीत अशमन पटे ल िमुांबादे वीग,

श्रीत अलम शेड िमालात प.श्चमग, अॅतत यशोमती ठािूर िसोनावणेग िनतवसाग :

सन्माननीय

अन्न, नाीरी परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मरवषी सारारण नोुें बरमध्यखच परीं तू ्द्याप खरख मी सरू
ु लालखली नसल्यानख

िखतकरी शमळख ल नायाभावानख ेपला थोतार्ार लालखला मका शमळख ल नाया भावानख यापा-याींना
ववकत ेुख ुी लु् थाींबववण्यासाठक िासकीय मका खरख मी केंद्र सुरू करून िखतक-याींच्या पमरात
रातीचख पससख ्ाकण्यासाठक िासनानख ममत करावी ्िी मागणी िखतक-याींकतून ुोत ्सल्याचख
हमनाींक १३ डतसेंबर, २०१४ रोरी वा नाया सम
ु ारास निकनमियनास ेली ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, िासनानख मका खरख मी केंद्र सुरू करून िखतक-याींना हमलासा मख ण्यासींमभायत काय
काययवाुी कखली ेुख वा करण्यात यखत ेुख ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत धीरीश बापट ि१६-०५-२०१५ग : (१) व ि२) ुख खरख नाुीत
ेरारभूत ककीं मत खरख मी योरना ुी केंद्र िासनाची योरना ेुख त ेरारभत
ू ककीं मतीचा लाभ

ुोण्याच्या ष्ष्ीनख व िखतक-याींना ुमी भावापखक्षा कमी ककीं मतीनख ितीरख स सखल) रान्य ववकावख
लागू नयख ुणून राज्य िासनातर्फे  रान/भरतरान्य िएर्तएतक्यू) खरख मी करण्यात यखततख
नायानस
ु ार,

राज्य

िासनानख

हमत३०.१०.२०१४

रोरी

ेरारभत
ू

ककीं मत

खरख मी

योरनख्त
ीं गयत रान/भरतरान्य खरख मी करण्याबाबतचा िासननिकनणयय निकनगयशमत कखला ेुख त
तथावप, केंद्र िासनानख हमत१३.१०.२०१४ च्या पत्रान्वयख हमलखल्या निकनमख िानस
ु ार राज्यात

मक्याची खरख मी हमत१ रानखवारी, २०१५ रोरीपासून सुरु करावयाची ेुख त

नायानस
ु ार मोन्ुी ्शभकताय सींथा तसखच सवय .रल्ुा परु वठा ्चरकारी याींना िासनाच्या

हमत२.१.२०१५ च्या पत्रान्वयख ेवश्यक सूचना पुनःश्च मख ण्यात ेल्या ेुख तत

हमत३१.३.२०१५ ्खखर राज्यात सुरु लालखली खरख मी केंद्रख व लालखली भरतरान्य खरख मी

पुढीलरतिमाणख ेुख त
खरख मी केंद्र

२४९

खरख मी ि.क्वीं्ल)
ज्वारी

बाररी

मका

५६१३३.३०

०.००

८८७४०

(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________

ववतसत २८ ि6)
अ.रांठा िता, .रतऔरां ीाबादग ये ील ीावात नवीन पाईप लाईनचे
(७ग

िाम सुरु असयायाने नाीररिाांची होणारी ीैरसोय

१२५१५ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत अब्दल
ु सत्तार िशसयालोतग, श्रीत अशमन पटे ल िमुांबादे वीग,

श्रीत अलम शेड िमालात प.श्चमग :

सन्माननीय पाणीपरु वठा ांण वच्छता मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्.रींठा ि.रत्रीं गाबाम) गावात नवीन पाईपलाईनचख काम सरु
ु ेुख नायामळ
ु ख रागोरागी

पाईपलाईन र्ु्त ेुख, रुनी निकनरामकालीन पाईपलाईन व वटल रागोरागी शलकखर ्सून
नळाला पाणी ेलख की, शिवना गख् रवळून शलकखर पाणी, साींतपाणी, ग्ारीतन
ू वाुणारख पाणी
यामुळख गाींरी चौकात रागोरागी पाणी साचतख तसखच

गाींरी चौकात ेठवता बारार रवववारी

भरत ्सून बारारात सवयत्र मग
यंत ीयुक्त ताण पाण्यात सवय भारीपाला शभरला रात ्सल्यानख
ु र
तो वाींरवार रुवून यापाराींना ववकावा लागतो व ्िा परर.थतीत

नागररकाींना बारार करावा

लागतो यामुळख नागररकाींमध्यख सींताप यक्त लाला ्सल्याचख माुख रानखवारी, २०१५ रोरी

वा

नाया मरयान निकनमियनास ेलख ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी यापारी व नागररकाींची ुोणारी गसरसोय मरू करण्याबाबत
िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,

(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत बबनराव लोणीिर ि२८-०४-२०१५ग : ि१) ुोय,
(२) ्.रींठा गावातील ्रुीं म गल्ली बोळीत नवीन ववतरण यवथखचख काम सरु
ु ्सन
ू नायामळ
ु ख
रुन्या ्.तनावातील ववतरण यवथा काुी हठकाणी र्ु्त ेुख तत ग्रामपींचायती मार्यत नायाची
लगखच

मरु
ु ती

करण्यात

यख्न

पाणी

पुरवठा

कायाय.न्वत

करण्यात

यखत

ेुखत

नवीन

रलकींु भावरुन ववतरण यवथखद्वारख गावास पाणी पुरवठा सुरु करण्याचख निकनयोरन ेुख त नवीन
ववतरण यवथखचख काम ९० % पुणय लालख ्सन
ू उवयररत काम एक महुन्यात पुणय करण्यात
यखत ्सल्यानख ुा रतिश्न कायम वरुपी शम्णार ेुख त
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
माळशशरस ि.रतसोलापरू ग पांचायत सशमतीच्या प्रशासियय इमारतीचे
बाांधिाम चार वषे होवूनही अद्यापी अपूणव असयायाबाबत

(८ग

१२५२४ ि०६-०४-२०१५गत

अॅतत यशोमती ठािूर िसोनावणेग िनतवसाग, श्रीत अशमन पटे ल

िमुांबादे वीग, श्रीत अलम शेड िमालात प.श्चमग :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील

(१) माळशिरस ि.रतसोलापरू ) या तालक्
ु यासाठक पींचायत सशमतीसाठक रतििासकीय इमारतीचख

बाींरकाम चार वषफे  ुोवूनुी ्द्यापी बाींरकाम पूणय करण्यात ेलख नसल्यानख समरुू इमारतीचख
बाींरकाम ताततीनख पूणय करण्याबाबत िासनानख कोणती ताततीची काययवाुी कखली वा करण्यात
यखत ेुख

(२) ्द्याप, कोणतीच काययवाुी करण्यात ेली नसल्यास ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

ववतसत २८ ि7)
श्रीमती पांिरा मुांते ि१८-०५-२०१५ग : ि१) माळशिरस पींचायत सशमतीच्या नवीन रतििासकीय

इमारतीच्या मुख्य इमारतीचख बाींरकाम सावयरनिकनक बाींरकाम ववभाग, ्कलूर याींच्या मार्यत
पुणय करण्यात ेलख ेुख त

इमारती लगत उद्यान, र्रिी व ववद्यत
ु ीकरणाच्या कामात ककरकोळ सर
ु ारणा ेवश्यक

्सल्यानख, समरील इमारत ताब्यात तखण्यात ेलखली नुीत समर सुरारणा पुणय लाल्यानींतर
इमारत .रल्ुा पररिमख कतख ुताींतरीत करुन तखण्यात यखणार ेुख त
(२) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
नतवसा तालुक्यात ि.रतअमरावतीग ानांदवाती पररसरात
अप्पर वधाव बाांधेच्या िालव्यामध्ये भेीा पतयायाबाबत

(९ग

१२५४२ ि०८-०४-२०१५गत

अॅतत यशोमती ठािूर िसोनावणेग िनतवसाग, श्रीत अब्दल
ु सत्तार

िशसयालोतग, श्रीत अशमन पटे ल िमांब
ु ादे वीग :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय रलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) निकतवसा तालुक्यात ि.रत्मरावती) यखथील ेनींमवाती पररसरात ्पर वराय बाींरखच्या
कालयामध्यख भखगा पतल्या ्सल्याचख हमत १२.१२.२०१४ रोरी वा नायासुमारास निकनमियनास ेलख
ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समर कालयामरील पतलखल्या भेंगामळ
ु ख भववषयात ्पतात ततू िकतो, तो

्ाळण्यासींमभायत या कालयाच्या मरु
ु तीसाठक िासनानख काय काययवाुी कखली ेुख वा करण्यात
यखत ेुख ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत धीरीष महारन ि०२-०६-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) व ि३) समर त्ना ज्ञात ुोताच तानाकाळ रतिाथशमक उपाययोरना करण्यात ेलखली ेुख त
तसखच कायमवरुपी मरू
ु तीकरीता ववतत
ृ उपाययोरना करण्यात यखत ेुख तत
___________

वरुत, ि.रतअमरावतीग ये ील शेंदरू रनाघाट पोलीस टे शन अांतीवत येणा-या
ाहदवासी बहुल ीावात ीावठक दारुची ववक्रय होत असयायाबाबत

(१०ग

१२५५२ ि०७-०४-२०१५गत

प्रात ववरें द्र रीताप िधामणीाव रे यावेग :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वरुत ि.रत्मरावती) यखथील िेंमरू रनाता् पोलीस ्ख िन ्ींतगयत यखणा-या ेहमवासी बुुल
गावात गावठक मारु मोठया रतिमाणात तयार करण्यात यखत ्सल्याचख माुख रानखवारी, २०१५
मध्यख वा नाया मरयान निकनमियनास ेलख ेुख , ुख खरख ेुख काय,

ववतसत २८ ि8)
(२) ्सल्यास, उक्त तालक्
ु यातील बुुताींि ेहमवासी बुुल गावात युवा वगय मारुच्या ेुारी
गखल्याचख हमसून यखत ्सुनुी पोलीस ववभागाचख याकतख मल
य ुोत ेुख ुख ुी खरख ेुख काय,
ु क्ष
(३) ्सल्यास, या रतिकरणी िासनानख कोणती कारवाई कखली वा करण्यात यखत ेुख क
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि११-०५-२०१५ग : ि१) नाुीत
िेंमरू रनाता् ुद्दीतल ग्राम करवार यखथख बुुताींि ेहमवासी नागररक राुतातत समर
गावात गावठक ुातभट्टीची मारु गाळत ्सल्याची खबर शमळालयामळ
ु ख पोलीसाींनी पापा तातला
्सता ुातभट्टी मारु व साहुनाय ्सा एकूण रुत ३९,०५० चा माल रत करुन ४ ेरोपीींववरुध्म
गुन्ुख नदवमववण्यात ेलख ेुख तत
(२) व ि३) नाुीत

चोरुन लपून मारुववक्री करणा-या यावसानिकयकाींवर रतिनिकतबींरक कारवाई करण्यात यखतखत

रानखवारी तख माचय, २०१५ या कालावरीत गावठक मारु ुातभट्टी रतिकरणी १९ रतिकरणख नदवमववण्यात
ेली ्सून गपवठक ुातभट्टी मारु साहुनाय व मो्ार सायकल ्सा एकूण रुत ८२,०००/- चा
माल रत करण्यात ेलखला ेुख व २१ ेरोपीींवररुध्म मुींबई मारुबींमी करयद्याीं्ींतगयत गुन्ुख
नदवमववण्यात ेलख ेुख तत ेरोपीींववरुध्म न्यायालयात मोषारोपपत्र माखल करण्यात ेलख ेुख त

वारीं वार मारु ववक्री करणा-या १७ यावसानिकयकाींववरुध्म मींब
ु ई मारुबींमी कायद्याीं्ींतगयत

कलम ९३ व २ यावसानिकयकाींववरुध्म कलम ११० रातर्ौतरतिमाणख रतिनिकतबींरक कारवाई करण्यात
ेली ेुख त
ि४) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
अना

बालिाांना साांभाळणा-या सम
ु ारे १० हरार सेविाांना अद्याप पीार शमळाला नसयायाबाबत

(११ग

१२५७३ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत िुणाल पाटील िधुळे ग्रामीणग, श्रीत अशमन पटे ल

िमुांबादे वीग, श्रीत अलम शेड िमालात प.श्चमग, अॅतत यशोमती ठािूर िसोनावणेग िनतवसाग, श्रीत
तीतएसतअहहरे िसाक्रयग, श्रीत रयिुमार ीोरे िमाणग :

सन्माननीय महहला व बाल ियायाण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कायद्याच्या चौक्ीत राुून निकनवासी वरुपाच्या ्नाथ बालींकाींना साींभाळत २४ तास
्ववश्ाींत काम करणा-या राज्यातील सुमारख १० ुरार सखवकाींना ्द्याप पगार शमळाला
नसल्याचख हमनाींक ८ रानखवारी, २०१५ रोरी वा नायासम
ु ारास निकनमियनास ेलख ेुख, ुख खरख ेुख
काय,

(२) समर कमयचा-याींना पगार मख ण्यासींमभयत िासनानख काय कारवाई कखली ेुख वा करण्यात यखत
ेुख ,
(३) ्द्याप, कारवाई करण्यात ववलींब ुोत ्सल्यास ुोणा-या ववलींबाची सवयसारारण कारणख
काय ेुख त ?

ववतसत २८ ि9)
श्रीमती पांिरा मुांते ि११-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत

(२) वयींसखवी सींथामार्यत चालववल्या राणाऱ्या बालगु
ृ ात कमयचाऱ्याींना िासनामार्यत मानरन
/ वखतन हमलख रात नाुीत िासनामार्यत वयींसखवी सींथाींना हमलखल्या सुाय्यक ्नुमानातून
कमयचाऱ्याींचा खचय भागववला रातोत
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
धळ
ु े .रया्यात वत धान्याचा परु वठा िर्याबाबत
(१२ग

१२५७४ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत िुणाल पाटील िधळ
ु े ग्रामीणग, श्रीत अलम शेड िमालात

प.श्चमग, श्रीत अशमन पटे ल िमुांबादे वीग, अॅतत यशोमती ठािूर िसोनावणेग िनतवसाग, श्रीत
तीतएसतअहहरे िसाक्रयग :

सन्माननीय अन्न, नाीरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रळ
ु ख .रल्ह्यात सन २०१४-२०१५ मरयान िखकतो लोकाींना नयानख रख िनकातय बनवन
ू
मख ण्यात ेलख परीं तू नायारतिमाणात शिरावा्प मक
ु ानमाराींना मख ण्यात यखणारा रान्याचा को्ा

वाढववण्यात न ेल्यानख शिरापत्रत्रका ्सन
ू ुी समर .रल्ह्यातील ्नखक नागररकाींना वत
रान्याचा पुरवठा ुो् िकत नसल्याचख माुख रानखवारी, २०१५ मध्यख वा नाया मरयान
निकनमियनास ेलख ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समर .रल्ह्यातील शिरावा्प मक
ु ानमाराींना वत रान्य उपलब्र करुन
मख ण्याच्या ष्ष्ीनख िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,
(३)

नसल्यास, नायामागील ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

श्रीत धीरीश बापट ि१३-०५-२०१५ग : ि१) राषरीय ्न्न सरु क्षा ्चरनिकनयम, २०१३ ्ींतगयत

रतिारान्य कु्ुींब ग्ातील लाभा्यायंतना रतितीमाु ५ ककलो तर ्ींनायोमय ्न्न योरनखतील सवय
लाभा्यायंतना रतिती शिरापत्रत्रका रतितीमाु ३५ ककलो ्न्नरान्याचख वा्प करण्यात यखतखत नायानस
ु ार
रुळख .रल्ुयातील पात्र लाभा्यायंतना मींरुर निकनयतनानुसार ववहुत पररमाणात रान्य मख ण्यात यखत
ेुख त परीं तु या ्चरनिकनयमाींतगयत समाववष् न लालखल्या एतपीतएलत िकखिरी) शिरापत्रत्रकारारकाींना
नोुें बर, २०१४ पासन
ू ्न्नरान्याचा लाभ मख ता ेला नाुीत

(२) व ि३) उपरोक्त लाभा्यायंतना ऑक््ोबर, २०१४ नींतरच्या कालावरीत राज्य िासनानख
ेचथयक भार सोसून ्न्नरान्याचा लाभ द्यावा ककीं वा कसख याबाबतचा रतिताव मातमींत्री
मींतळाच्या ववचाराथय सामर करण्यात यखत ेुख त

___________

ववतसत २८ ि10)
धुळे ग्रामीण भाीातून धुळे शहरात येणा-या प्रवाशाांचा मोठ्या प्रमाणावर ओघ असयायाबाबत
(१३ग

१२५७५ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत िुणाल पाटील िधुळे ग्रामीणग, श्रीत अशमन पटे ल

िमुांबादे वीग, श्रीत अलम शेड िमालात प.श्चमग :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) रुळख ग्रामीण भागातून रुळख िुरात यखणा-या रतिवािाींचा मोठ्या रतिमाणावर ओत ेुख , परीं तु

सद्या रुळख ग्रामीण भागातून रतिवािाींना तख्न रुळख िुरात यखणा-या रवळपास २००० ररक्षाींवर
थानिकनक पोलीसाींनी बींमी तातली ्सल्याचख माुख रानखवारी, २०१५ मरयान निकनमियनास ेलख
ेुख , ुख खरख ेुख काय,
(२)

्सल्यास,

उपसमारीची

वखळ

ेलखल्या

या ररक्षाचालकाींच्या

बाबतीत

िासन काुी

उपाययोरना करणार ेुख काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि०३-०६-२०१५ग : ि१) रळ
ु ख ग्रामीण भागातन
ू रळ
ु ख िुरात यखणा-या ररक्षाींवर

रुळख थानिकनक पोलीसाींनी ्थवा िुर वाुतूक िाखा, रुळख याींनी कोणनायाुी रतिकारची बींमी
तातलखली नाुीत

(२) व ि३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
मुनतवरापुर ि.रतअिोलाग उन्नेयी बांधा-यातुन तात्पुरती पाणी उचल परवानीी बाबत
(१४ग

१२५९२ ि०६-०४-२०१५गत

श्रीत रणधीर सावरिर िअिोला पूवगव :

सन्माननीय

रलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्कोला .रल्ह्यातील मुनिकतर
य ापुर ्द्योचगक ववकास केंद्रास का्ख पूणाय रतिकल्पाचख खालील

बारस
्सलखल्या उन्नखयी बींरा-यातन
पा्बींरारख ववभागाच्या, २८ ेक््दवबर, १९९७ च्या
ु
ु
ेमख िानुसार १० वषाय पुरती तानापरु ती पाणी उचल परवानगी हमली ुोती, ुख खरख ेुख काय,

(२) समर तानापुरनाया कालावरी मरयान मत्तववतकेंद्रानख सरळ का्ख पूणाय रलाियातुन बींम पाईप
लाईननख पाणी ेणण्याबाबत ्् तातली ुोती, ुख खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, मत्तववतकेंद्रानख का्ख पण
बींम पाईप लाईनमारख पाणी उचल
ू ाय रलाियातन
ु
योरना कायायन्वीत कखली काय,

(४) नसल्यास, समर रतिकरणी रबाबमारी ्सणाऱ्या रतििासनावर काय कारवाई कखली,
(५) नसल्यास, िासन निकनमफे  िीत ््ी-िती नुसार िासन काय काययवाुी करणार ?
श्रीत धीरीष महारन ि२५-०५-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख खरख ेुख त
(२) ुोय, ुख खरख ेुख त
(३) ्द्योचगक ववकास केंद्र मत
ु ीरापूर या सींथखनख कानशिवणी बींरा-यातून ेरतागायत
पाण्ययाची उचल कखलखली नाुीत तसखच का्ख पूणाय रलाियातखन बींम पाईलप लाईन द्वारख पाणी
उचल योरना कायायन्वीत कखली नाुीत

ववतसत २८ ि11)
(४) ्द्योचगक ववकास केंद्र मत
ु ीरापूर या सींथखनख कानशिवणी बींरा-यातून ेरतागायत
पाण्याची उचल कखलखली नसल्यामुळख का्ख पूणाय रलाियातन
ू बींम पाईप लाईन द्वारख पाणी
उचलण्याची

योरना

कायायन्वीत

करण्याचा

रतिश्न

उद््ावत

काययवाुीचा रतिश्न उद््ावत नाुीत

नाुीत

नायामुळख

या

रतिकरणी

(५) समर योरना ्द्यापपययंतत कायाय.न्वत नसल्यामुळख तसखच सींबरीत सींथखनख ्द्याप
करारनामा न कखल्यामुळख मींरूर पाणी ेरक्षण रद्द करण्याची काययवाुी करण्यात यखत ेुख त
___________

तेयाहारा ि.रतअिोलाग तालुक्यातील वन प्रियापाच्या नदीपात्रात असलेयाया तोहात सहलीसाठक
ालेयाया तांत्रननिेतनच्या दोन ववद्यार्थयाांचा तोहात बुतुन लालेला मत्ृ यु

(१५ग

१२५९३ ि०६-०४-२०१५गत

श्रीत रणधीर सावरिर िअिोला पूवगव :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) तखल्ुारा ि.रत्कोला) तालक्
ु यातील वन रतिकल्पाच्या खालील बारस
ु नमीपात्रात ्सलखल्या
तोुात हमनाींक ५ र्खब्रुवारी, २०१५ रोरी सुलीसाठक ेलखल्या तींत्रनिकनकखतनच्या मोन ववद्या्यायंतचा
तोुात बुतुन मनाृ यु लाला, ुख खरख ेुख काय,

(२) समर तोुात मरवषी ्सखच निकनरपरार लोकाींना यापुवी सुध्मा बुतुन ्पताती मनाृ यु ुोतात, ुख
खरख ेुख काय,

(३) समर ्पताताचख हठकाणी कोणताुी सावरानतखचा र्लक वा सींरक्षीत कठता नाुी, ुख खरख
ेुख काय,
(४) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी मल
य
करणाऱ्या रतििासनीक ्चरकाऱ्याींवर िासन कारवाई
ु क्ष
करणार ेुख काय,

(५) ्सल्यास, समर ्पताताचख हठकाणी खबरमारीपर उपाय ुणन
सावरान र्लक व
ु
सींरक्षीत कठतख उभारण्याची उपाय योरना करणार ेुख काय ?
श्रीत सुधीर मुनीांटीवार ि३०-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख ेुख त

(२) यापूवी सुध्मा समर तोुामध्यख बुतून ्पताती लाल्याच्या त्ना निकनमियनास ेल्या ुोनायात

(३) समर तोुारवळ मियनीय हठकाणी सावरानतखचा र्लक लावलखला ्सन
ू सींरक्षीत कठता
उभारलखला नाुीत

(४) समर तोुारवळ मियनीय हठकाणी सावरानतखचा र्लक लावलखला ्सल्यानख कारवाई
करण्याचा रतिश्न उद्भवत नाुीत
(५) ्पतात रतिवण थळ ्कोला वनववभागाच्या पररसरात सावरानतखचा इिारा मियववणाऱ्या
र्लकाची वखगवखगळया हठकाणी उभारणी करण्यात यखत ेुख त
___________

ववतसत २८ ि12)
अिोला .रया्यातील महाराष्ट्र रीवन प्राधधिरण अांतीवत उन्नेयी बांधा-यातील रलाशयातील
पाणी बांद पाईप लाईनद्वारे ाण्याच्या माीणीबाबत
(१६ग

१२५९६ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत रणधीर सावरिर िअिोला पूवगव :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा ांण वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ्कोला .रल्ह्यातील मुाराषर रीवन रतिाचरकरण ्ींतगयत ववववर पाणीपुरवठा योरनाींसाठक
का्ख पूणाय ररणातून पाणी सोतून रतिकल्पाचख खालील बारुस ्सलखल्या उन्नखयी बींरा-यातुन पाणी
उचल करण्यात यखत,ख ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समर पाणी पुरवठा योरनाींसाठक का्ख पूणाय रतिकल्पातुन उन्नखयी बींरा-या पययंतत
नमी पात्राद्वारख सोतण्यात यखणारख पाणी मोठ्या रतिमाणात नाि पावत ्सल्यानख पाणीनाि

्ाळण्यासाठक पाणी पुरवठा योरनाींनी रलाियातुन बींम पाईप लाईनद्वारख पाणी ेणावख ्िी
मागणी थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनरीींनी कखली ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी समर पाणीनाि ्ाळण्यासाठक मुाराषर रीवन रतिाचरकरण
ववभागानख ्ींमारपत्रक तयार करुन मींररु ीसाठक िासनास सामर कखलख, ुख ुी खरख ेुख काय,

(४) ्सल्यास, समर रतितावाींना मींरुरी शमळण्याबाबत िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा
करण्यात यखत ेुख ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत बबनराव लोणीिर ि१३-०५-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) ुोयत
(३) नाुीत
का्ख पूणाय

रतिकल्प

तख

खाींबोरा

उन्नखयी

बींरा-यापययंतत

पाईपलाईन

्ाकण्यासाठकच्या

पाणीपरु वठा योरनखचा रतिताव ्द्याप मान्यतखसाठक िासनास सामर करण्यात ेलखली नाुीत
(४) व ि५) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
तोणवत ते नारां ीी ितातडालापूर, .रतरायीतग रत्याांची दरु
ु ती िर्याबाबत
(१७ग

१२५९९ ि१०-०४-२०१५गत

श्रीत मनोहर भोईर िउरणग :

सन्माननीय साववरननि

बाांधिाम िसाववरननि उपक्रम वीळूनग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तोणवत तख नारीं गी ितातखालापरू , .रतरायगत) रनायाींची ्नायींत नामरु
ु त लालख ्सन
ू
सावयरनिकनक बाींरकाम ववभाग, करयत याींच्याकतून कखवळ मरु
ु ती करण्यात यखत ्सल्याचख माुख
डतसेंबर, २०१४ मध्यख वा नाया मरयान निकनमियनास ेलख, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, याबाबत िासनानख चौकिी कखली ेुख काय, चौकिीत काय ेढळून ेलख व
तमनुसार रनायाची मरु
ु ती करण्याबाबत िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत
ेुख ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

ववतसत २८ ि13)
श्रीत चांद्रिाांत पाटील ि३०-०५-२०१५ग : ि१) नाुीत
रतिश्नाींककत तोणवत तख नारीं गी ुा रता तोणवत-शमरकु्वाती या रनायाचा भाग स्नू

समर रनायाची लाींबी २.०० ककतमीत इतकी ेुख त समर लाींबीतील मरबुतीकरण व ताींबरीकरणाचख
काम नाबातय-१९ ्ींतगयत पण
ू य करण्यात ेलख ्सन
ू समर लाींबी वाुतक
ु ीस स.ु थतीत ेुख त
(२) व ि३) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
अपर ायक्
ु त ाहदवासी वविास ववभाी अमरावती याांच्या
िायावलयातील पदे ररक्त असयायाबाबत

(१८ग

१२६०८ ि१०-०४-२०१५गत

तॉत अननल बोंते िमोशीग :

सन्माननीय ाहदवासी वविास

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ्पर ेयुक्त ेहमवासी ववकास ववभाग ्मरावती याींच्या काययक्षखत्रात १२ .रल्ह्याींचा
समावखि ुोतो, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, या कायायलयातील ग् “्” ची ४
ररक्त ेुख त ,ुख खरख ेुख काय,

व ग् “ब” ची ३८ पमख रतिहमतय काळापासन
ू

(३) ्सल्यास, हु पमख ररक्त ्सल्यानख ्नायींत सींवखमनिील ्सलखल्या या ववभागाच्या कामावर
ववपररत पररणाम ुोत ्सल्यानख ुी पमख तानाकाळ भरावीत ्िी मागणी समर लोकरतिनिकतनीरी
हमत५.१.२०१५ वा नायासुमारास मातमींत्री ेहमवासी ववकास ववभाग याींचखकतख कखली ुख खरख ेुख
काय,

(४) ्सल्यास, यासींमभायत िासनानख काय काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ?
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त
श्रीत ववष्ट्णु सवरा ि०२-०६-२०१५ग : ि१) ुख खरख ेुख त

(२) सद्य.थतीत ग् ‘’्’’ ची ७ व ग् ‘’ब’’ ची ३८ पमख ररक्त ेुख तत
(३) ुख खरख ेुख त
(४) समर ररक्त पमख ताततीनख भरण्याची काययवाुी सरु
ु ेुख त
(५) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
लोडांतवाला ििाांदीवलीग पररसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रत
वाहने अनधधिृतपणे उभी िेली रात असयायाबाबत
(१९ग

१२६१२ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत अतुल भातडळिर ििाांहदवली पूवगव :

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लोखींतवाला िकाींमीवली) पररसरामध्यख मोठ्या रतिमाणावर रत वाुनख ्नचरकृतपणख उभी कखली
रात ्सल्यचख थानिकनक रहुवािी व लोकरतिनिकतनिकनरीींनी वारीं वार तक्रारी हमल्या ेुख त , ुख खरख
ेु काय,

ववतसत २८ ि14)
(२) नायामुळख वाुतुकीची गींभीर समया निकनमायण लाली ेुख , ुख ुी खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, रत वाुनाचा ेतोिामध्यख गमल्
ु लख तसखच समार कीं्कामार्यत ववतातक गोष्ी
ुोत ्सल्याचख निकनमियनास ेलख ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(४) ्सल्यास, समर रत वाुनाच्या ्नचरकृत पाककयगसींबींरात िासन ठोस कारवाई करणार
ेुख काय,

(५) ्सल्यास, नायाचख वरुप काय,
(६) नसल्यास, नायाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि११-०६-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख खरख ेुख काय,
(२) ुख खरख नाुीत
लोखींतवाला

पररसर

गखल्या

३-४

वषायत

ववकशसत

लाल्यानख

यखथख

उच्चभ्रू

व

मध्यमवगीयाींची वती मोठया रतिमाणात वाढली ेुखत सद्य.थतीत मुानगरपाशलकखकतून ग्ार
मरु
ु तीचख कामख ेंण रनायाचख काींक्री्ीकरण चालू ेुखत तसखच, ेकुली रोतवरील महुींद्रा

यलोगख् नाल्यारवळ ेंण त्रबग बालार सबवख यखथख रता ्निकतिय ्रुीं म ्सल्यामुळख
वाुतूकीचा वखग मींमावतात
(३) ुोय, ुख खरख ेुख त

(४) व ि५) महुींद्रा कींपनीच्या गाड्या रनायावर ्नचरकृतपणख उ्या न करण्याबाबत कींपनीिी
पत्रयवुार करण्यात ेला ्सन
ू ्नचरकृतररनाया रनायावर उ्या राुणा-या ३९६ गाड्याींवर

सन २०१५ मध्यख वाुतक
ू पोलीसींनी कारवाई कखलखली ेुखत तसखच, ेकुली रोतवरील सींभारीनगर
चौकी तख लोखींतवाला सकयल मरयान सकाळी ८.०० तख १२.०० व सायींकाळी ५.०० तख ९.०० या
कालावरीत रत वाुनाींना रतिवखिबींमी लागू कखलखली ेुख त

महुींद्रा कींपनीिी कखलखल्या पत्रयवुारामळ
ु ख कींपनीत यखणा-या रत-्वरत वाुनाींचख लोतीींग-

्पलदवतीग ेकुली रोतवरील गख् ऐरवी ब्लू गख् व ठाकूर श्याम नारायण मागायवरील ग्रीन गख्
या पयाययी रनायावर वळववण्यात ेलख ेुखत
(६) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
वाशशम .रया्यामध्ये मानव वविास शमशनच्या  ापनेबाबत
(२०ग

१२७०० ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

सन्माननीय ननयोरन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वाशिम .रल्ह्यामध्यख सन २००६ मध्यख मानव ववकास शमिन ची थापना करण्यात ेली
ुोती, नायाचख मस
ु ऱ्या ्पा काययक्रमाला वषय २०११ मध्यख सुरूवात लाली परीं तु नाया योरनखची
्ींमलबरावणी योग्यररनाया ुोत नसल्याचख .रल्ह्यातील मानव ववकास शमिन योरनखच्या

उद्दखिालाच ततख रात ्सल्याची बाब हमत १त२त२०१५ रोरी वा नायासुमारास समोर ेली ेुख ,
ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समरुू योरनखची ्ींमलबरावणी योग्यररनाया न ुोण्याची कारणख काय,

ववतसत २८ ि15)
(३) ्सल्यास, या काययक्रमाकतख मल
य करणाऱ्या ्चरकाऱ्याववरूध्म कोणती कारवाई करण्यात
ु क्ष
ेली ेुख वा यखत ेुख ,

(४) नसल्यास ववलींबाची कारणख काय ेुख त?
श्रीत सुधीर मुनीांटीवार ि०६-०५-२०१५ग : ि१) नाुीत
(२), (३) व ि४) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
वाशशम शहर व पररसरामध्ये ीाांरा या अांमलीपदाधावची ववक्रय होत असयायाबाबतत
(२१ग

१२७०८ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील

(१) वाशिम िुर व पररसरामध्यख सरायस गाींरा या ्ींमलीपमारायची ववक्री ुोत ्सल्याची बाब
हमनाींक २७ रानखवारी, २०१५ रोरी वा नायासम
ु ारास निकनमियनास ेली ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समरुू ्ींमलीपमाथायची ववक्री करण्या-याववरुध्म कोणती कारवाई करण्यात
ेली वा यखत ेुख ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि२९-०४-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत
ि२) वाशिम िुर व पररसरामध्यख गाींरा या ्ींमली पमाथायची ववक्री ुोत ्सल्याचख निकनमियनास
ेलखलख नसन
ू ्ींमली पमाथय ववक्री ुोत ्सल्याचख निकनमियनास ेल्यास कायमख िीर काययवाुी
करण्यात यखतखत

ि३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
रोतीव्हाण ितात.रतवाशशमग ये े सुमारे चार महहन्याांपासून .रयाहा पररषदे च्या
प्रा शमि शाळे मध्ये शशक्षि नसयायाबाबत

(२२ग

१२७१५ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) रोतगुाण, तात.रतवाशिम यखथख सुमारख चार महुन्याींपासून .रल्ुा पररषमख च्या रतिाथशमक

िाळख मध्यख शिक्षक नसल्यामळ
ु ख ववद्या्यायंतचख ्तोनात िसक्षंणक नुकसान ुोत ्सल्यानख या
िाळख वर शिक्षक पाठववण्यासाइी .रल्ुा पररषम रतििासनाकतख ग्रामथाींनी हमनाींक १० रानखवारी,
२०१५ रोरी वा नाया सुमारास मागणी कखली ेुख, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, उक्त मागणीनस
ु ार समरुू .रतपतरतिाथशमक िाळख मध्यख शिक्षक मख ण्याबाबत
िासनानख कोणती काययवाुी कखली ेुख ,
(३) ्द्याप नायाबाबत कोणताुी निकनणयय तखतला नसल्यास ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

ववतसत २८ ि16)
श्रीमती पांिरा मुांते ि१९-०५-२०१५ग : ि१), (२) व ि३) .रल्ुा पररषम िाळा रोतगुाण पींचायत
सशमती मालगाव यखथख मींरूर ५ शिक्षकाींच्या पमाींपक
स ी एका शिक्षीकखची ेींतर.रल्ुा बमली

लाल्यामुळख पम ररक्त लालख ुोतखत तथावप समरुू ररक्त पमी तानापरु ती यवथा ुणून एका
सुाय्यक शिक्षकाची निकनयक्
ु ती कखलखली ्सल्यानख मींररू पमसींख्यखनस
ु ार सवय पमख भरलखली ेुख तत
यातव ववद्या्यायंतचख िसक्षणीक नक
ु सान लालखलख नाुत

___________

भस
ु ावळ ि.रतरळीाांव ग शहरातील वत धान्य दि
ु ानाला २६५५ बोीस
रे शनिातव वाढवव्यात ायायासांबध
ां ी िरावयाच्या चौिशीबाबत

(२३ग

१२७१६ ि१०-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

सन्माननीय अन्न, नाीरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भुसावळ ि.रतरळगाींव) िुरातील ९ वत रान्य मक
ु ानाला माुख माचय २०१४ व नाया

सम
ु ारास २६५५ बोगस रख िनकातय वाढववण्यात ेल्या सींबींरी तुसीलमार व परु वठा तपासणी
्चरकारी याींच्यावर शितभींगाची कारवाई करण्यासाठक हमत१७ रानखवारी, २०१५ रोरी वा

नायासुमारास .रल्ुा पुरवठा ्चरकारी, रळगाींव याींनी उपववभागीय ्चरकारी, भुसावळ याींना
कळववलख, ुख खरख ेुख काय,

(२) तसखच, समर हठकाणी एकाच महुन्यात सम
ु ारख २६५५ बोगस शिरापत्रत्रका वाढववण्यात

ेल्याच्या तक्रारीच्या ्नुषींगानख िासनानख हमनाींक ३० नोुें बर, २०१४ रोरी वा नायासुमारास

उपायुक्त िपुरवठा) नाशिक व .रल्ुा पुरवठा ्चरकारी, रळगाींव याींना सींपूणय चौकिी करून
मोन हमवसात ्ुवाल सामर करण्याचख ेमख ि हमलख, ुख ुी खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, यारतिकरणी चौकिी करण्यात ेली ेुख काय, नायानुषींगानख कोणती कारवाई
कखली वा करण्यात यखत ेुख ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत धीरीश बापट ि२१-०५-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख खरख ेुख त
(२) ुोय, ुख खरख ेुख त
(३) याबाबत तुशसलमार, भुसावळ याींनी कखलखल्या चौकिीत २६५५ शिरापत्रत्रका या सन २०१०
तख सन २०१३ या कालावरीत ववतीरत करण्यात ेल्या ्सन
ू समर शिरापत्रत्रका माुख र्खब्रुवारी,
२०१३ मध्यख भुसावळ तालुक्यातील ९ वत रान्य मक
ु ानाींना रोतण्यात ेल्या ेुख तत
याबाबत

राबववलखल्या

उप.थत

वविखष

लालखल्या

मोहुमखत

१२०८

तक्रारीच्या

शिरापत्रत्रका

्नुषींगानख
या

तुशसलमार,

परु ायाच्या

भुसावळ

कागमपत्रानस
ु ार

याींनी
वसर

्सल्याच्या ेढळून ेल्या ेुखतत तसखच, १४४७ शिरापत्रत्रकारारक ुख नायाींनी सामर कखलखल्या

कागमपत्राींतील पनानायाींवर वातयास ्सल्याचख ेढळून न ेल्यानख समर शिरापत्रत्रका रद्द
करण्यात ेल्या ेुख तत

(४) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________

ववतसत २८ ि17)

िारां रा व मनोरा ि.रतवाशशमग ये ील वन पररसरामध्ये तीएफओ व सांबांधधत
ारएफओ याांच्या सांीनमताने होणारी अवैध वक्ष
ृ तोत
(२४ग

१२७१८ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील

(१) कारीं रा व मनोरा ि.रतवाशिम) यखथख गखल्या १० महुन्याींत ुणरख माुख एवरतिल, २०१४ तख
माुख रानखवारी, २०१५ पययंतत या भागाच्या व ेरूबारूच्या वन पररसरामध्यख तीएर्ओ व
सींबींचरत ेरएर्ओ याींच्या सींगनमतानख ्वसर वक्ष
ृ तोतीचख ववववर रतिकार उततकीस ेलख ेुख , ुख
खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी चौकिी करण्यात ेली ेुख काय,
(३) ्सल्यास, चौकिीचख निकनषकषय काय व नायानस
ु ार समरुू वक्ष
ृ तोत करणा-या व नायास
रतिोनासाुन मख णा-या ववरुध्म काय कारवाई करण्यात ेली ेुख वा यखत ेुख ,
(४) ्द्याप कोणतीुी कारवाई कखली नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत सध
ु ीर मन
ु ीांटीवार ि१३-०५-२०१५ग : ि१) यवतमाळ वनवनाृ ताींतगयत वाशिम .रल्ुयातील

कारीं रा, मानोरा वनपररक्षखत्रात माुख एवरतिल, २०१४ पययंतत एकूण २१७ सागवक्ष
ृ ाींची तसखच १३१
सागखतर वक्ष
ृ ाींची ्वसर तोत लाली ेुख त समरची तोत ुी थानिकनक लोकाींकतून व मस नींहमन गररा

भागववण्यासाठक लाल्याचख निकनमियनास ेलख ेुखत समरुू वक्ष
ृ तोत तीएर्ओ च सींबींचरत
ेरएर्ओ याींच्या सींगनमतानख लालखली नाुीत
(२), (३) व ि४) वनसींरक्षणाचख ्नुषींगानख निकनयशमत निकनयतक्षखत्राींची तपासणी, नाकाबींमी, गती

करताना ेढळलखल्या ्वसर वक्ष
ृ तोतीच्या ्नुषींगानख निकनयमानुसार वनगुन्ुख नदवमवून रतिकरणाींची
चौकिी करण्यात यखतखत

___________
सावरीाव, धानोरा डुदव, तळप बुत तसेच ाहद ीाव ितातमानोरा, .रतवाशशमग ये े वन्य
(२५ग

प्रा्याांनी वपिाांची नासाती िेलेयाया शेतिऱयाांना नुिसान भरपाई न दे ्याची बाब

१२७१९ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) सावरगाव, रानोरा खुमय, तळप बुत तसखच ेहम गाव ितातमानोरा, .रतवाशिम) यखथख सन

२०१३ - १४ मध्यख वन्य रतिाण्याींनी वपकाींची नासाती कखली ्सून याबाबत वन ववभागानख १३
िखतक-याींच्या िखतीची पाुणी करुन पींचनामख व सुफे  क्षण तयार करुन र्क्त ३ िखतक-याींना

नक
ु सान भरपाई हमली व १० िखतक-याींवर ्न्याय लाल्याची बाब माहुती च्या ्चरकारात
हमनाींक १० रानखवारी, २०१५ रोरी वा नाया सम
ु ारास उततकीस ेली ेुख , ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, १० िखतक-याींना ्द्याप नक
ु सान भरपाई न मख ण्याची कारणख काय,

(३) ्सल्यास, ताततीनख या १० िखतक-याींना नुकसान भरपाई मख ण्याबाबत िासनाची भूशमका
काय ेुख,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ?

ववतसत २८ ि18)
श्रीत सध
ु ीर मुनीांटीवार ि३०-०५-२०१५ग : ि१) व ि२) श्ीत्निकनल मख वराव चुाण, रातमानोरा याींनी
हमनाींक

२१त१०त२०१४

रोरी

माहुतीच्या

्चरकारान्वयख

यवतमाळ

वनवनाृ तातील

्कोला

वनववभागामध्यख मानोरा तालुक्यात रानोरा खुमय, सावरगाींव, तळप बुत या गावातील सन २०१३-

१४ मध्यख वन्यरतिाण्याींनी कखलखल्या िखतवपकाींच्या नक
ु सानीपो्ी ककती िखतक-याींना नक
ु सान भरपाई

मींरूर कखली ेुख याबाबत माहुती वनक्षखत्रपाल कारीं रा िरतिामख शिक) याींना ववचारली ्सता १३
िखतक-याींची यामी उपलब्र करुन मख ण्यात ेली ुोतीत

समर यामीतील ३ िखतक-याींनी िासन निकनणययातील तरतूमीनुसार पररपूणय ्रय कखल्यानख

नायाींना नक
ु सान भरपाई ्मा करण्यात ेली उवयररत १० िखतक-याींनी िासन निकनणययातील
तरतूमीनुसार पररपूणय ्ज्र कखलख नसल्यानख नायाींना नक
ु सान भरपाई ्मा करण्यात ेलखली नाुीत
(३) व ि४) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
िारां रा व मांीरूळपीर ि.रतवाशशमग पांचायत सशमती
अांतीवत अांीणवातयाांची ररक्त पद भरतीबाबत
(२६ग

१२७२३ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारेंद्र पाटणी ििारां राग :

सन्माननीय महहला व बाल

ियायाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कारीं रा व मींगरूळपीर ि.रतवाशिम) पींचायत सशमती ्ींतगयत ्ींगणवातीतील ररक्त पम
भरतीमध्यख रतिात ्रायंतची पाननी बालववकास रतिकल्प ्चरकारी याींनी ५ हमवसाींत करणख व

नायानींतर सशमतीनख तीन हमवसाींत गुणवनाता यामीची पतताळणी करणख ेवश्यक ेुखत परीं तू
्ींगणवाती ररक्त पम भरतीचख ्रय भरून २ महुन्याींचाचा कालावरी पूणय लाली तरीसुध्मा

्रूनपययंतत गुणवनाता यामी राुीर लाली नाुी, नायामुळख ्ींगणवातीच्या पम भरतीला ्थयपूणय
ववलींब ुोत ्सल्याची तक्रार .रल्ुा रतििासन व िासनाकतख करण्यात ेली, ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, उक्त तक्रारीवर िासनानख चौकिी कखली ेुख काय,
(३) ्सल्यास, चौकिीचख निकनषकषय काय व नायानुसार पम भरतीसाठक िासन काय काययवाुी
करीत ेुख वा करणार ेुख ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीमती पांिरा मुांते ि१९-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत
(२), (३) व ि४) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________

ववतसत २८ ि19)
वधाव .रयाहा वावषवि योरनेंबाबत
(२७ग

१२७४६ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत समीर िुणावार िहहांीणघाटग :

सन्माननीय ननयोरन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वराय .रल्ुा वावषयक योरनेंतगयत सुमारख १४५ करोत २० लाख रुपयाचा रतिताव .रल्ुा
वावषयक बसठकीमध्यख मींरुर करण्यात ेला ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समर बसठकीत मींरुर लालखल्या ववकास कामाींबाबतचा रतिताव .रल्ुाचरकारी
मार्यत िासनानख सामर करण्यात ेला ेुख ,

(३) ्सल्यास, नाया ्नुषींगानख िासनामार्यत ववकास कामाकररता निकनरी मींरुर करण्यात ेला
ेुख काय,

(४) ्सल्यास, नाया ्नुषींगानख िासनामार्यत ्ींमलबलावणी करण्यात ेली ेुख काय,
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवयसारारण कारणख काय ेुख त ?
श्रीत सध
ु ीर मन
ु ीांटीवार ि११-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत

(२), (३), (४) व ि५) वराय .रल्ह्याच्या .रल्ुा वावषयक योरना, सन २०१५-१६ चा रतिारुप
ेराखता तयार करण्याकररता िासनानख तानापुरनाया वरुपात रुत८२त६५ लक्ष निकनयतयय मयायमा
कळववली ुोतीत .रल्ह्यातील कायायन्वयन यींत्रणाींकतून .रल्ुा निकनयोरन सशमती, वराय याींना
रुत१४५त२० को्ी रकमखचख रतिताव रतिात लालख ुोतखत तथावप, .रल्ुा निकनयोरन सशमतीच्या

हमत३०/०१/२०१५ रोरीच्या बसठकीत िासनानख कळववलखल्या रुत८२त६५ लक्ष निकनयतयय मयायमखत
.रल्ुा वावषयक योरना, सन २०१५-१६ साठक रुत८२त६५ लक्ष रकमखचा रतिारुप ेराखता मींरूर
करण्यात ेलात

नायानींतर मातमींत्री िनिकनयोरन) याींच्या ्ध्यक्षतखखाली सींपन्न लालखल्या राज्यतरीय
बसठकी्ींती वराय .रल्ह्याच्या .रल्ुा वावषयक योरना, सन २०१५-१६ कररता रुत१३०त६८ को्ी
रकमखचा निकनयतयय मींरूर करण्यात ेलात समर निकनयतयय माचय, २०१५ च्या ्थयसींकल्पीय
्चरवखश्ॅानात ्थयसींकल्पीत करण्यात ेला ेुख त समर ्थयसक
ीं ल्पीत निकनरी वराय .रल्ह्यास
्थयसींकल्प

ववतरण

रतिणालीवर

िासन

ज्ञापन,

निकनयोरन

ववभाग,

क्रतबीरी्ी-

१०१५/रतितक्रत१०१/कात१४८१, हमत२१ एवरतिल, २०१५ ्न्वयख पूणप
य णख ववतरीत करण्यात ेला ेुख त
___________

वधाव .रया्यात ाहदवासी प्रियाप िायावलय  लाांतरीत िर्याबाबत
(२८ग

१२७४७ ि१०-०४-२०१५गत

श्रीत समीर िुणावार िहहांीणघाटग :

सन्माननीय ाहदवासी

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वराय .रल्ह्यातील ेहमवासी समाराची लोकसींख्या लक्षात तखता नागपरू यखथील ेहमवासी
ववभागाचख

रतिकल्प

कायायलय

वराय

.रल्ह्यात

थलाींतरीत

करण्यासींमभायतील

मागणी

लोकरतिनिकतनिकनरी .रल्ह्याचख पालकमींत्री याींचखकतख रानखवारी, २०१५ मरयान कखली ुख खरख ेुख काय,

ववतसत २८ ि20)
(२) ्सल्यास, समरुू मागणीच्या ्नुषींगानख वराय .रल्ह्यात ेहमवासी रतिकल्प कायायलय
थलाींतरीत करण्याबाबत िासन / रतििासनामार्यत कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत
ेुख ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत ववष्ट्णु सवरा ि०३-०६-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुी, तथावप थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनरीींनी नायाींच्या
हमत२७त०३त२०१५ च्या पत्रान्वयख वराय यखथख एका.नामक ेहमवासी ववकास रतिकल्पाचख नवीन
कायायलय सुरु करण्याबाबतची ववनींती कखलखली ेुख त

(२) वराय यखथख एका.नामक ेहमवासी ववकास रतिकल्पाचख नवीन कायायलय सुरु करण्याबाबत क्षखत्रत्रय
कायायलयाकतून रतिताव मागववण्यात ेला ेुखत
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
सेवाग्राम वविास ाराडड्याबाबत
(२९ग

१२७५६ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत समीर िुणावार िहहांीणघाटग :

सन्माननीय ननयोरन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सखवाग्राम ववकास ेराखता िगाींरी र्टर ्ुमारो) या रतिकल्पाींतगयत वराय .रल्ह्यात
िासनामार्यत सखवाग्राम ववकास ेराखता तयार करण्यात यखणार ्सल्याचख डतसेंबर, २०१४
मरयान निकनमियनास ेलख, ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, समर ववकास ेराखड्याचा रतिताव िासनास ्वगत लाला ेुख काय,
(३) ्सल्यास, समर रतितावाच्या ्नुषींगानख िासनामार्यत कोणती ठोस काययवाुी करण्यात
ेली ेुख वा यखत ेुख ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची सवयसारारण कारणख काय ेुख त ?
श्रीत सुधीर मुनीांटीवार ि१६-०५-२०१५ग : ि१) तख ि४) सखवाग्राम ववकास ेराखता, .रतवराय तयार

करण्याबाबत ववभागीय ेयुक्त, नागपूर ववभाग, नागपूर याींच्या काययकक्षखत काययवाुी करण्यात
यखत ेुख त ववकास ेराखता सींबींचरत ववभागीय / .रल्ुा थानिकनक यींत्रणाींिी ववचार ववनिकनयम

करुन री कामख नाया यींत्रणाींमार्यत करता यखतील नायाींचा समावखि ेराखड्यात करुन सववतर
रतिकल्प ्ुवालासु ितीपीेर) व ताींत्रत्रक मान्यतखनख सामर करण्याच्या सच
ू ना ववभागीय

ेयुक्त, नागपूर ववभाग, नागपरू याींना मख ण्यात ेल्या ेुख तत सन २०१५-१६ या ववनातीय
वषायत रुत १५त०० को्ी निकनयतयय ठख वण्यात ेला ेुखत
___________

ववतसत २८ ि21)
ािोट ि.रतअिोलाग तालुिा िृषी अधधिारी िायावलयातील ररक्त पदे भरना िरणेबाबत
(३०ग

१२७८८ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत प्रिाश भारसािळे िअिोटग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) ेको् ि.रत्कोला) तालक
ु ा कृषी ्चरकारी कायायलयामार्यत ग्रामीण भागातील िखतकयाींना उचीत मागयमियन कखलख रातखत तसखच िासनाच्या ववववर योरनाींबद्दल माुनिकती हमल्या रातख
मात्र गत एक वषायपासून यखथील कायायलयातील ६७ पसकी तब्बल ३४ पमख ररक्त ्सल्यानख
िखतकरी पररणामी ेपल्या ुक्ुापासून वींचचत राुात ेुख, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समरुू रतिकरणी तालुका कृषी ्चरकारी ेको् याींनी वररषठ पातळी वरील
्चरका-याींकतख ्नखकमा पत्र यवुार करुनुी ्द्याप पययंतत कुठलीच काययवाुी लाली नाुी, ुख
ुी खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी िासनानख ररक्त पमख भरण्याबाबत चौकिी कखली काय वा
करण्यात यखत ेुख ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत एिना राव डतसे ि१६-०५-२०१५ग : ि१) पमख ररक्त ेुख त ुख ्ींित: खरख ेुख त तथावप
ररक्त पमाींचा काययभार नरीकच्या ्चरकारी/कमयचाऱ्याींकतख सोपवून नायाींचखमार्यत िखती ववषयक
कामकाराचख मागयमियक िखतकऱ्याींना कखलख रातखत
(२) ुख खरख नाुीत
(३) व ि४) कृवष ववभागातील ग्-ब सींवगय राज्यातील ्सून समरची पमख राज्यतरावर
एकत्रत्रतररनाया भरली रातातत ग्-क सींवगय ुा ववभागतरावरील ्सून समरची पमख ववभागीय
्थवा केंद्रीय पध्मतीनख एकत्रत्रतररनाया भरली रातातत कखवळ ग्-त .रल्ुातरीय ेुख त ब
सींवगायतील ररक्त पमख भरण्याची काययवाुी राज्यतरावर सरु
ु ेुख त ग्- क व त सींवगायतील
ररक्त पमख भरण्याची काययवाुी ववभागीय तरावर सुरु ेुखत उपरोक्त सवय सींवगायच्या भरती
रतिकक्रयखमध्यख ेको् तालुक्यातील ररक्त पमाींचाुी समावखि ेुख त
___________

ािोट ि.रतअिोलाग ये ील तालि
ु ा िृषी अधधिारी िायावलयाचे अधधिारी व िमवचारी

शेति-याांना िेळीच्या अनुदनाचा दस
ु रा टप्पा दे ्यास हे तुपुरसर त्रास दे त असयायाबाबत
(३१ग

१२७८९ ि०४-०४-२०१५गत

श्रीत प्रिाश भारसािळे िअिोटग :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृषी मांत्री

(१) ेको् ि.रत्कोला) यखथील तालक
ु ा कृषी ्चरकारी कायायलयाचख ्चरकारी व कमयचारी

िखतक-याींना कखळीच्या ्नुमानाचा मस
ु रा ्प मख ण्यास ुख तुपुरसर त्रास मख त ेुख त, ्िी तक्रार
्कोली रुटगीर गावातील रतिर्ुल ज्ञानखवर बमरखख व ्न्यायग्रत िखतक-याींनी तुशसलमा
ेको् याींना माुख ११ रानखवारी, २०१५ मरयान कखली, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी िखतक-याींवर ुोत ्सलखल्या ्नम
ु ान वा्प हमरीं गाई बाबत काय
कारवाई कखली वा करण्यात यखत ेुख ,

ववतसत २८ ि22)
(३) समर रतिकरणी चौकिी कखली ्सलयास काय ेढळून ेलख,

(४) तद् नुसार मोषी ्चरका-याींवर कोणती कारवाई कखली ्थवा करण्यात यखत ेुख ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

श्रीत एिना राव डतसे ि२५-०५-२०१५ग : ि१) ुोयत
ि२) व ि३) ्नुमान वखळखत वा्प करण्यात ेलख ेुख त
ि४) व ि५) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
ािोट ि.रतअिोलाग ािोट शहराच्या मध्य भाीातून राणा-या राज्य महामाीाववर
वाहतुियची िोंती मोठ्या प्रमाणात होत असयायाने यािते वाहतुि
पोशलस ववभाीाचे दल
व होत असयायाबाबत
ु क्ष

(३२ग

१२७९५ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत प्रिाश भारसािळे िअिोटग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) ेको् ि.रत्कोला) िुराच्या मध्य भागातून राणा-या राज्य मुामागायवर वाुतुकीची
कदवती मोठ्या रतिमाणात ुोत ्सल्यानख रनायाच्या मत
ु र्ाय वाुनख उभी राुत ्सल्यानख या ्रुीं म
रनायावर ्पताताच्या रतिमाणात वाढ लाली ेुख , यात यखथील वाुतूक पोशलस ववभागाच्या
मल
य ीतपणामळ
ु क्ष
ु ख नागररकाींना बळी पतावख लागत ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, उक्त रतिकरणी यखथील ्नखक नागररकाींनी माुख रानखवारी, २०१५ वा नाया सुमारास

वाुतूक पोशलस ववभागाला ्पतात व वाुतूक कदवती ुोत ्सल्याबद्दल तक्रारी हमल्या, ुख ुी
खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, समर रतिकरणी कोणती कारवाई कखली वा करण्यात यखत ेुख ,
(४)

नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि०६-०५-२०१५ग : ि१) ्को् िुरातील रतख ्रुीं म ्सून िुराच्या
मध्यभागातून राणाऱ्या राज्य मुामागायवर रनायाच्या मोन्ुी बारूस मक
ु ानख ेुख तत तसखच,

हमवसेंहमवस मो्ार वाुनाींची ेंण नागरीकाींची सींख्या वाढत ्सल्यामळ
ु ख या मागायवर
वाुतूकीची कदवती ुोतख ुख खरख ेुख त तथावप, वाुतूक पोलीसाींनी मल
य कखल्यामुळख नागरीकाींना
ु क्ष
बळी पतावख लागत ेुख , ुख खरख नाुीत

(२) रानखवारी, २०१५ मध्यख पत्रकाींरानी ्पतात व वाुतुकीची कदवती ुोत ्सल्याबद्दल वाुतूक
ववभागास निकनवखमन हमलख ेुख त

(३) या मागायवर वाुतक
ू ीची कदवती ुो् नयख याकरीता पाककयगसींबींरात सूचना र्लक लावण्यात

ेलखलख ेुख तत रुमारीस ्तथळा निकनमायण ुो् नयख याकरीता वाुतूक पोलीसाींची निकनयुक्ती
करण्यात ेली ्सून, िुरामध्यख ३ बीतएमत मोबाईल ेंण २ रीप पखरोशलींगकरीता नखमण्यात

ेल्या ेुख तत रनायाच्या मत
ु र्ाय वाुनख उभी राुू नयख याकरीता मो्ार वाुन कायद्याींतगयत
सातनायानख कारवाई करण्यात यखततख या मागायवर ्सणार एसत्ीत मुामींतळ, ्को् ववभाग

ववतसत २८ ि23)
याींच्यािी पत्रयवुार करण्यात ेला ेुखत सन २०१४ मध्यख वाुतूक निकनयमाींचख उल्लींतन
करणाऱ्या ५,३१० वाुनचालकाींवर कारवाई करुन रुत ८,७८,३५०/- ेंण माचय २०१५ ्खरख पययत
वाुतूक निकनयमाींचख उल्लींतन करणाऱ्या २,०४९ वाुनचालकाींवर कारवाई करुन रुत २,८८,१००/एवढख ततरोत िल्
ु क वसल
ु करण्यात ेलख ेुख त
(४) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
भम
ू - वाशी ितात.रतउमानाबादग ये े ववांत वयातव इांडतया शलशमटे त या िांपनीने शेति-याांितून
अयापदरात रशमन सांपाहदत िरुन सुध्दा वीर ननशमवती िर्यात न ायायाबाबत

(३३ग

१२८०२ ि०४-०४-२०१५गत

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्रीत राहुल मोटे िपराांताग :

सन्माननीय ऊराव मांत्री पुढील

(१) भूम- वािी ितात.रतउमानाबाम) यखथख ववींत वल्त इींडतया शलशम्ख त या कींपनीनख िखतक-याींकतून

्ल्पमरात रशमन सींपाहमत कखली ्ुख मात्र तखथख ्द्याप वीर निकनशमयती करण्यात ेलखली नाुी,
ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, याबाबत िखतक-याींच्या ्नखक तक्रारी मातसींचालक, मखढा, .रतपुणख याींचखकतख तक्रारी
कखल्या ेुख त, ुख ुी खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, रतिश्न भाग ि१) व ि२) बाबत िासनामार्यत चौकिी कखली ेुख काय,
(४) ्सल्यास, चौकिीत काय ेढळून ेलख व तद्नस
ु ार पढ
ु ख िासनानख वीर निकनशमयती
करण्याबाबत कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,

(५) ्द्याप कोणतीच काययवाुी कखली नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत चांद्रशेडर बावनिुळे ि१०-०६-२०१५ग :ि१) तख ि५) पवन्राय रतिकल्पासाठक लगणा-या रशमनी

ह्या ववकासक/रतिकल्परारक याींच्यामार्यत परपर िखतक-याींकतून तखतल्या रातातत ववींत वल्तय
इींडतया शलत या कींपनीनख उमानाबाम .रल्ह्यातील भूम-वाि तालक
ु यातील गावाींमध्यख रमीनी

चालू बारारभाव रख ती रख कनर मरारतिमाणख िखतक-याींनी मान्या कखलखल्या मरात ववकत तखतल्या
ेुख तत

िखतक-याींच्या तक्रारी रतिात लालखल्या नाुीतत तथावप, सन्माननीय ववरानसभा समय
याींच्याकतून मुा्राय, पुणख याींच्याकतख पत्रयवुार लाला ेुख त
___________

ववतसत २८ ि24)
राज्यातील पाटबांधारे महामांतळाितील वाहनाांवर माीील दहा महहन्यात
पेरोल - डतलेलवर व अन्य बाबीांवर लालेयाया डचावबाबत
(३४ग

१२८१० ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत अरय चौधरी िशशवतीग, श्रीत मांीेश िुताळिर ििुलावग :

सन्माननीय रलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) तनाकालीन कटग्रखीं स - राषरवामी ेताती सरकारच्या काळात रलसींपमा ्ींतगयत मींरुरी
हमलखल्या १२८ रतिकल्पाींना िासनानख थचगती मख ्न या काळात पा्बाींररख मुामींतळाकतील

गाड्याींवर मागील ६ महुन्यात पखरोल - डतलखलवर व ्न्य कामाींवर लालखल्या खचायचा सववतर
्ुवाल िासनानख मागववला ेुख ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, समर ्ुवाल िासनास रतिात लाला ेुख काय व नायात ेतापययंतत गाड्या
कोणासाठक, कोणी व ककती काळासाठक, ककती ककतमीत रावून नायावर पखरोल -डतलखलसाठक ककती
खचय लाला ेुख व गाड्या वापरणा-याींची नावख काय ेुख त,

(३) ्द्याप िासनास ्ुवाल रतिात लाला नसल्यास ववलींबाची कारणख वा नायानुषींगानख सुरु
्सलखल्या काययवाुीची सद्य.थती काय ेुख ?
श्रीत धीरीष महारन ि२१-०५-२०१५ग : ि१) नाुीत
(२) रतिश्न उद््ावत नाुीत
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
िाील-हातिणांीले ि.रतिोयाहापरू ग पांचताराांकित औद्योधीि वसाहतीमधील सीईटीपी प्रियापाने
तळां दीे ग्रामपांचायतीचा सुमारे ४० लाडाचा िर

(३५ग

१२८३५ ि०८-०४-२०१५गत

ििोयाहापूर उत्तरग :

िववला असयायाबाबत

तॉत सु.रत शमणचेिर िहातिणांीलेग, श्रीत रारेश क्षीरसाीर

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कागल-ुातकणींगलख ि.रतकोल्ुापूर) पींचताराींककत ्द्योचगक वसाुतीमरील सीई्ीपी

रतिकल्पानख तळीं मगख ग्रामपींचायतीचा सम
ु ारख ४० लाखाचा कर थकववला ्सल्याचख माुख नोुें बर,
२०१४ च्या सम
ु ारास निकनमियनास ेलख, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, यामळ
ु ख ुी ग्रामपींचायत ेचथयक सींक्ात सापतली ्सून नागररकाींच्या
ेरोग्यावर पररणाम करणारा ुा रोकामायक रतिकल्प कायमचा बींम करण्याची मागणी तखथील
नागररकाींनी सींबींचरताकतख वारीं वार कखली ेुख , ुख खरख ेुख काय,
(३) ्सल्यास, यासींमभायत िासनानख चौकिी कखली ेुख काय, नायात काय ेढळून ेलख,
(४) चौकिीनस
ु ार पुढख सींबींचरताींवर कोणती कारवाई कखली वा करण्यात यखत ेुख ?

श्रीमती पांिरा मुांते ि१९-०५-२०१५ग : ि१), (२), (३) व ि४) ग्रामपींचायत तळीं मगख याींनी

पींचताराींककत ्द्योचगक वसाुतीमरील सीई्ीपी रतिकल्पासाठकची सन २००८-०९ तख सन २०१४१५ ्खखरची एकूण थकबाकी रक्कम रुत३९,३२,९७५/- इतकी ्सल्याचख हमत०९त१०त२०१४ च्या
पत्रान्वयख ्द्योचगक वसाुतीस कळववलखत

ववतसत २८ ि25)
तथावप, समर कर मान्य नसल्याचख काययकारी ्शभयींता मत्तववतमत ववभाग कोलुापूर

याींनी हमत१३.१०.२०१४ रोरीच्या पत्रानख ग्रामपींचायतीस व हमत१४.१२.२०१४ च्या पत्रान्वयख .रल्ुा
पररषमख स कळववलखत

नायानस
ु ार करण्यात ेलखल्या काययवाुीच्या ्नष
ु ींगानख सीई्ीपी रतिकल्पाची मोरमापख

मत्तववतमींत याींचख ्शभयींता व ग्रामपींचायत काययकाररणी याींच्या उप.थतीत सींयुक्तपणख तखण्यात
यखवुन, काययकारी ्शभयींता मत्तववतमत याींच्या हमत२६.१२.२०१४ च्या पत्रानख सीई्ीपी रतिकल्पाच्या
करापो्ी रतिनिकतवषी रुत३.०० लाख रतिमाणख सन २००९-१० तख सन २०१४-१५ पययंततचख एकूण रुत१८.००
लाख मख ण्याचख मान्य कखलखत

ग्रामपींचायत तळीं मगख याींचखकतख गावासाठक ्द्योचगक वसाुतीकतून तखत ्सलखल्या

वपण्याच्या पाण्सयासाठकची ऑग् २०१२ तख नोुें बर, २०१४ या कालावरीतील थकीत
पाणीपट्टीची

रक्कम

रुत१६,२६,८७०/-

इतकी

ुोतीत

समर

रक्कम

कपात

करुन

रक्कम

रुत१,७३,१३०/- एवढ्या रकमखचा कर भरलखबाबतचा रनाींमखि हमत२७.१२.२०१४ रासखरी ग्रामपींचायत
तळीं मगख याींचखकतख रमा करण्यात ेलखला ेुख त नायामळ
ु ख ग्रामपींचायत तळीं मगख याींची पींचताराींककत
्द्योचगक वसाुतीमरील सीई्ीपी रतिकल्पाकतख कराची रक्कम थकीत राहुलखली नाुीत
ग्रामपींचायत
नागररकाींच्या

तळीं मगख

याींनी

ेरोग्यावर ुोणा-या

हमत०५.०९.२०१४
मषु पररणामाबाबत

च्या

पत्रान्वयख

कखलखल्या

सीई्ीपी

तक्रारीच्या

रतिकल्पामुळख

्नुषींगानख

उप

ववभागीय ्चरकारी, उप ववभाग, इचलकरीं री याींचख तरावर काययवाुी करण्यात यखत ेुखत
___________

िोयाहापूर .रया्यातील अन्न व औषध प्रशासन ववभाीातील ररक्त पदे भर्याबाबत
(३६ग

१२८६५ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत रारेश क्षीरसाीर ििोयाहापरू उत्तरग :

सन्माननीय

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

(१) कोल्ुापूर .रल्ह्यात ्न्न व ्षर रतििासन ववभागाकतख ३६,५०० ककराणा मालाची मक
ु ानख,
ुट्ख ल, पानपट्टीरारक याींच्यासु ववववर मक
ु ानाींची नदवम ्सून ्षर रतििासनाकतख २,५०० पखक्षा
्चरक

नदवमणीकृत

्षर

यासु

ककरकोळ

ववक्रखनायाींच्या

नदवमी

्सून

नायाींचखवर

लक्ष

ठख वण्याकररता कखवळ सुाच ्चरकारी ्सल्यामुळख समर यवसानिकयकाींवर निकनयींत्रण ठख वण्याकररता
नखुमी ्तचणी यखत ेुख त, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समर .रल्ह्यातील मक
ु ानाींच्या नदवमी पाुता ववभागातील ्चरकारी व कमयचारी
वगय वाढववण्यासींमभायत िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत धीरीश बापट ि२६-०५-२०१५ग : ि१) ्न्न व ्षर रतििासनाच्या कोल्ुापूर कायायलयात सु
ेयुक्त ि्षरख)-१ पम, सु ेयुक्त ि्न्न)-२ पमख , ्षर निकनररक्षक-४ पमख व ्न्न सुरक्षा

्चरकारी-७ पमख ्िी एकूण १४ पमख मींरूर ्सून, नायापसकी ्षर निकनररक्षक सींवगायतील १ पम
समय:.थतीत ररक्त ेुख त

ववतसत २८ ि26)
(२) ररक्त पम भरण्याबाबत काययवाुी चालू ेुख तसखच रतििासनातील ्चरकारी व कमयचारी वगय
वाढवून रतििासनाचख बळक्ीकरण करण्याचा रतिताव कायाय.न्वत ेुखत
(३) लागू नाुीत

___________

रत्नाधीरी .रयाहयात वषावभरात एिाही िन्येला सि
ु न्या योरनेचा लाभ शमळला नसयायाबाबत
(३७ग

१२८६७ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारन साळवी िरारापूरग :

सन्माननीय महहला व बाल

ियायाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्य िासनानख सुरू कखलखल्या सुकन्या योरनखचा रनानाचगरी .रल्ुयात बोरवारा उताला

्सून गत ्करा महुनख महुला व बालववकास कायायलयात रळ
ु खात पतलखलख २३ रतिताव
्ींनिकतम मान्यतखसाठक ेयुक्त कायायलयात पाठववण्यात ेलख ्सताींनाुी वषयभरात एकाुी

कन्यखला या योरनखचा लाभ शमळाला नसल्याचख नक
ु तखच माुख डतसेंबर, २०१४ मध्यख वा नाया
मरयान निकनमियनास ेलख ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, िासन तरावर रनरागत
ृ ी काययक्रमाींसाठक लाखो रूपयख खचय कखलख रात
्सताींनाुी या योरनखपासून सक
ु न्या ्नशभज्ञ राुण्यामागची कारणख काय ेुख त,

(३) ्सल्यास, याबाबत िासनानख सखोल चौकिी कखली ेुख काय, नायात काय ेढळून ेलख,
(४) तमनस
ु ार यासींमभायत िासन तरावर काय काययवाुी करण्यात ेली ेुख वा यखत ेुख ,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

श्रीमती पांिरा मुांते ि१५-०६-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत
(२), (३), (४) व ि५) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________
रारापूर तालुक्यातील ि.रतरत्नाधीरीग रैतापूर ाीरवाती ते रैतापूर बांदर
धक्िा या मांरूर डारलत बांधा-याचे बाांधिाम प्रलांबबत असयायाबाबत

(३८ग

१२८६८ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत रारन साळवी िरारापूरग :

सन्माननीय रलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रारापूर (.रतरनानाचगरी) तालक्
ु यातील रसतापूर ेगरवाती तख रसतापूर बींमर रक्का या मींरूर
खारलँ त बींरा-याचख बाींरकाम गखल्या ्नखक वषायपासन
ू रतिलींत्रबत राहुल्यामळ
ु ख निकनवासी रागाींसु
िखती, बागायतीची मोठ्या रतिमाणावर रूप ुोत ेुख, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, समर बींरा-याचख काम नावरीत पूणय करण्यात यावख, ्िी मागणी थानिकनक
नागररकाींकतून सातनायानख ुोत ेुख , ुख ुी खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, यासींमभायत िासनानख कोणती काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?

ववतसत २८ ि27)
श्रीत धीरीष महारन ि१२-०५-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख ्ींितः खरख ेुख त
पावसाळ्यात ्निकतवषृ ्ीवखळी व नायाचवखळी समुद्राला उराण ेल्यास काुी ्ींिी पाणी

िखतीत शिरतख व नायामुळख निकनवासी रागाींसु बागायतीची थोतृया रतिमाणात रूप ुोतखत
(२) ुोयत

(३) रारापूर तालुकयातील रसतापूर ेगरवाती तख रसतापूर बींमर रक्का यामरयान मळख रसतापूर
खारभूमी योरना मींरुर ्सून समर योरनखचख ८५ % काम पूणय लालखलख ेुख त

(४) ेगरवाती तख रसतापूर बींमर रक्का या भागात समुद्राचख भरतीचख पाणी नाल्यातून रात

्सल्यानख काुी क्षखत्र खारण ुो्न काींमळवनाची वाढ लालखली ेुखत नायामळ
ु ख उवयरीत बींरा-याचख
कामख करण्यास ्तचणी यखत ेुखतत

___________
 ाननि वराज्य सां ेच्या एिूण तीन टक्िे ननधी हा
अपांी पन
ु ववसन व ियायाणा व डचव िर्याबाबत

(३९ग

१२८७० ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत प्रिाश ाबबटिर िराधानीरीग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) थानिकनक वराज्य सींथखच्या एकूण तीन ्क्कख निकनरी ुा ्पींग पुनवयसन व कल्याणाथय
खचय करण्याचख ेमख ि िासनानख हमलख ेुख त, ुख खरख ेुख काय,

(२) कोल्ुापरू .रल्ह्यातील ज्या ग्रामपींचायती ्पींगाच्या कल्याणासाठक ुा निकनरी खचय करत
नाुीत नायाींच्याववरुध्म र्ौरमारी गुन्ु माखल करण्याच्या मागणीसाठक रतिुार ्पींग क्राींती

ेींमोलन सींत्नखच्या वतीनख पोशलस ्चरक्षक कोल्ुापूर याींच्या कायायलयाबाुख र हमनाींक ५
रानखवारी, २०१५ रोरी ेींमोलन करुन वाुतूक ठप कखली, ुख ुी खरख ेुख काय,

(३) पोशलस ्चरक्षक याींना ्पींगाच्या सींथखतर्फे  हमलखल्या निकनवखमनावर कोणती काययवाुी कखली
वा करण्यात यखत ेुख ?

श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि०५-०५-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) ेींमोलनकनायायंतनी पोलीस ्चरक्षक, कोल्ुापूर याींच्या कायायलयासमोरील रनायावर ेतवख
लोपन
ू रातारोको कखलात नायावखळी वाुतक
ू ीची कदवती ुो्न वाुतक
ू ठप ुो् नयख ुणन
ू समर
रनायावरील वाुतूक पयाययी मागायनख वळवून वाुतूक सुरळीत ठख वण्यात ेली ुोतीत

(३) समर निकनवखमनाच्या ्नुषींगानख हमत ८.१.२०१५ रोरी .रल्ुामीं ताचरकारी, कोल्ुापूर याींच्या
मालनात

बसठक

ेयो.रत

करण्यात

ेली

ुोतीत

नायावखळी

सींबींचरत

्चरका-याींनी

्ींरकल्याणनिकनरी कोणनाया रतिकारख रमा व खचय कखला रातो याबाबतची माहुती हमलीत नायानींतर
सींबींचरत सींत्नखनख कोणनायाुी रतिकारचा ेक्षखप नदवमववला नाुीत .रल्ुामीं ताचरकारी, कोल्ुापूर
याींनी ्द्यावप निकनरी न हमलखल्या ग्रामपींचायतीींना ेमख शित करण्यात यखईल, ्सख साींचगतलख
्सून समर बसठक िाींततखत पार पतलीत

___________

ववतसत २८ ि28)
रत्नाधीरी .रया्यातील रारापूर तालुक्यामध्ये सन २०१३-१४ च्या हांीामात अनतवष्ट्ृ टीमुळे पतवे
डारभूमी बांधा-याचे मोठ्या प्रमाणात नुिसान लाले असयायाबाबत

(४०ग

१२८९४ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत रारन साळवी िरारापूरग :

सन्माननीय रलसांपदा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रनानाचगरी .रल्ह्यातील रारापूर तालुक्यामध्यख सन २०१३-१४ च्या ुीं गामात ्निकतवषृ ्ीमळ
ु ख

पतवख खारभूमी बींरा-याचख मोठ्या रतिमाणात नक
ु सान लालख ्सून यासींमभायत हमनाींक २९ मख,
२०१४ रोरी मातरतिकल्प सींचालक व ्चरक्षक ्शभयींता, खारभम
ू ी ववकास मींतळ, ठाणख व

हमनाींक १६ डतसखबर, २०१४ रोरी मातमुख्यमींत्री, मुाराषर राज्य, याींना थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनरीींनी
तानाकाळ निकनरीची तरतम
ु करण्याबाबत ववनींती करुन ्द्यापुी कोणतीच काययवाुी लालखली
नाुी, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, नुकसानग्रत िखतक-याींना तानाकाळ नुकसान भरपाई मख ण्यास ववलींब लागण्याची
कारणख काय ेुत,

(३) ्सल्यास, याबाबत िासनानख चौकिी करुन िासन तरावर काय काययवाुी कखली ेुख वा
करण्यात यखत ेुख ,
(४) नसल्यास, नायाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत धीरीष महारन ि०२-०६-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख ्ींितः खरख ेुख त
रनानाचगरी .रल्यातमील रारापूर तालुक्यातील पतवख खारभम
ू ी योरनखचख काम र्खब्रुवारी,

२०१३ मध्यख ्ींनिकतम करणखत ्ॅालखलख ुोतखत मख-२०१३ मध्यख पतन ववभागामार्यत खारभूमी
ववभागाची पूवय परवानगी न तखता पतवख खारभूमी योरनखच्या बाींरावर रख्ी चख बाींरकाम करण्यात
ेलखत

रल
ु स-२०१३ मध्यख लालखल्या ्निकतवषृ ्ीमळ
ु ख िखतीकतील बारस
ू पाण्याचा र्ुगव्ा निकनमायण

लाला व रख्ीच्या बाींरकामामुळख पाण्याचा निकनचरा योग्य मागायनख ुो् िकला नाुीत नायामुळख
पुराचख पाणी बाींरावरुन वाुून गखल्यानख बाींराचख नुकसान लालखत समर योरनखच्या मरु
ु तीसाठक
निकनरी मख णखववषयी पतन ्शभयींता, पतन ववभाग, माींतवी याींना ववभागाचख, हमत१९/०४/२०१४
्न्वयख कळववण्यात ेलख ेुख त
(२) कखवळ बींरा-यींचख नुकसान लालखलख ेुख त िखतक-याींचख नक
ु सान लालखलख नाुीत नायामळ
ु ख नायाींना
नुकसींन भरपाई मख ण्याचा रतिश्न उद््ावत नाुीत
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
(४) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________

ववतसत २८ ि29)
महाराष्ट्र राज्य शेती महामांतळ िामीार लढा िृती सशमतीमाफवत िोयाहापूर .रयाहाधधिारी
िायावलयावर धति मोचाव िाढून तीव्र ननदशवने िेयायाबाबत

(४१ग

१२८९७ ि१०-०४-२०१५गत

श्रीत उयाहास पाटील िशशरोळग :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मुाराषर राज्य िखती मुामींतळ कामगार लढा कृती सशमतीमार्यत हमनाींक ३१ रानखवारी,
२०१५ रोरी कोल्ुापूर .रल्ुाचरकारी कायायलयावर रतक मोचाय काढून तीर न निकनमियनख करीत
शिष्मींतळाद्वारख निकनवासी .रल्ुाचरकारी याींना मागण्याींचख निकनवखमन हमलख ेुख ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, उपरोक्त सशमतीच्या मागण्याचख वरुप काय ेुख व नायानुषींगानख पुढख कोणता
निकनणयय तखतला वा काययवाुी कखली ेुख ,

(३) समर निकनवखमनासींमभायत ्द्याप कोणतीच काययवाुी कखली नसल्यास, ुोणा-या ववलींबाची
कारणख काय ेुख त व याबाबतची सद्यः.थती काय ेुख ?
श्रीत एिना राव डतसे ि२७-०५-२०१५ग : ि१) ुोय, ुख खरख ेुख त
(२) समर मागण्याींची मुाराषर राज्य िखती मुामींतळाच्या सल्ल्यानख तपासणी करण्यात यखत
ेुख त
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
शशरोळ तालुक्यात ि.रतिोयाहापूरग पशुवैद्यियय दवाडानाच्या तॉक्टराांची तसेच अन्य पदे
भर्याबाबत ांण बांद असलेले पशुवैद्यियय दवाडाने पुवव
व त सुरु िर्याबाबत

(४२ग

१२९२४ ि३०-०४-२०१५गत

श्रीत उयाहास पाटील िशशरोळग :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

सन्माननीय पशुसांवधवन मांत्री

शिरोळ तालुक्यात ि.रतकोल्ुापूर) गखल्या पाच मिकात गायीींच्या सींख्यखत २१७.९३ ्क्कख,

ुिीच्या सींख्यखत १७८.४५ ्क्कख िखळीच्या सींख्यखत २४.७ ्क्कख वाढ लाली ेुख , ुख खरख ेुख
काय,

(२) ्सल्यास, गखल्या पाच मिकात पिर
ु नात १५२ ्क्क्याींनी वाढ लाली ्सली तरीुी
तालक्
ु यात िासकीय पिव
ु सद्यकीय मवाखान्याची मरू ्वथा लाली ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, तालुक्यातील राींभळी, यड्राव, ुख रवत, मनातवात, मानोळी, ्ब्मल
ु ला् यखथील
पिुवसद्यकीय मवाखाना बींम ्सून तालुक्यतील इतर हठकाणी तटक््राींची तसखच शिपाींयाची पमख
ररक्त ्सल्यानख नायाींचा पररणाम रनावराींच्या ेरोग्यावर ुोत ेुख , ुख ुी खरख ेुख काय,
(४)

्सल्यास,

तालक्
ु यातील

पिव
ु सद्यकीय

मवाखानाच्या

तटक््राींची

तसखच

्न्य

पमख

भरण्याबाबत ेंण बींम ्सलखलख पिुवसद्यकीय मवाखानख पुवव
य त सुरु करण्याबाबत कोणती
उपाययोरना कखल्या ेुख त वा करण्यात यखत ेुख ?

ववतसत २८ ि30)
श्रीत एिना राव डतसे ि११-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत
(२) ुख खरख नाुीत
(३) ुख खरख नाुीत
(४) पिस
ु ींवरयन ववभागाींतगयत पिर
ु न ववकास ्चरकारी या पमाींसाठक ३०० उमखमवाराींची शिर्ारस
मुाराषर लोकसखवा ेयोगाकतून करण्यात ेली ्सून नायाींना पमथापना मख ण्याची काययवाुी

सुरु ेुख त ्न्य ररक्त पमख भरण्याची काययवाुी ेयुक्त व सींबींचरत .रल्ुा पररषमाींमार्यत
करण्यात यखत ेुखत

___________
सोलापूर ववद्यापीठात शाहहर अमर शेड याांच्या नावाने
अध्यासन िेंद्र सुरु िर्याबाबतची िेलेली माीणी

(४३ग

१२९३३ ि०९-०४-२०१५गत

श्रीत सांरय साविारे िभुसावळग :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर ववद्यापीठात िाुीर ्मर िखख याींच्या नावानख ्ध्यासन केंद्र सुरु करण्याबाबत

हमनाींक ८ रानखवारी, २०१५ रोरी थानिकनक लोकरतिनिकतनिकनरीनी मातउच्च व तींत्र शिक्षण मींत्री
मुोद्याींकतख निकनवखमनाद्वारख मागणी कखली, ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, उक्त मागणीच्या ्नुषींगानख समरील मागणीबाबत िासनानख पुढख कोणती
काययवाुी कखली वा करण्यात यखत ेुख ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत ववनोद तावते ि०९-०६-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) मुाराषरातील ववववर ्कृवष ववद्यापीठाकतून ्ध्यासन निकनमायण करण्याबाबत वाढती

मागणी ववचारात तखवून ्ध्ययासनासींमभायत निकन.श्चत रोरण करण्याची काययवाुी िासन
तरावर सरु
ु ेुखत यासींमभायत रोरणानामक निकनणयय लाल्यावर ्ध्यासन निकनशमयतीचा ववचार करणख
्पखक्षक्षत ेुख त

ि३) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
ऑनलाईन शॉवपांीचा व्यवसायाबाबत
(४४ग

१२९४४ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत सांरय साविारे िभुसावळग :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लाखदवची उलाढाल ुोत ्सलखल्या ऑनलाईन िटवपींगचा यवसाय .लिलपका्य , ्मखलटन,
नपडतल, ककीं तल इत कींपन्याींचा हमवसेंहमवस र्ोर्ावत ेुख , ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, बारारभावापखक्षा वत वतू ववकणा-या कींपन्याींकतून िासनास कर ्मा
करण्यात यखतो वा कसख याबाबत चौकिी कखली ेुख काय,

(३) ्सल्यास, उक्त बाब १ व २ नस
ु ार चौकिी करण्यात ेली ेुख काय,

ववतसत २८ ि31)
(४) ्सल्यास, परराज्यातून ववक्रीसाठक यखणा-या वतूवरील कर वसुलीबाबत िासन कोणती
उपाययोरना वा काययवाुी करणार ेुख वा कखली ेुख,

(५) नसल्यास, काययवाुीस ुोणा-या हमरीं गाईची सवयसारारण कारणख काय ेुख त ?
श्रीत सुधीर मुनीांटीवार ि०७-०५-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) याबाबत चौकिी करण्यात ेलखली ेुख त

मुाराषरातील कींपन्याींकतून कर ्मा करण्यात

यखतोत
(३) वरीलरतिमाणखत

(४) समरुू ऑनलाईन यवुान मुाराषरातील एखाद्या यक्तीनख वतू ऑनलाईन खरख मी कखली
्सखल व ती वतू मस
ु -या राज्यातील यापा-यानख मुाराषरातील यक्तीस परपर ववक्री कखली
्सखल तर ववक्री करणा-या यापा-यास ज्या राज्यातून ववक्री कखली नाया राज्यात केंद्रीय
ववक्रीकर कायमा, १९५६ ्ींतगयत केंद्रीय ववक्रीकर ेकारला रातोत

मुाराषरातील यापा-यानख वतच
ु ी मुाराषरात ऑनलाईन ववक्री कखली ्सल्यास मुाराषर

मूल्य वचरयत कर कायमा, २००२ ्न्वयख ववक्री करणा-या यापा-यावर कराची ेकारणी ुोतखत

ऑनलाईन िटपीींगचा यवसाय करणा-या यापा-याींपसकी काुी कींपन्या ववक्रीकर ववभागाकतख
नदवमीत ेुख त तसखच ववक्रीकर ववभागाकतख कर भरणा करीत ेुख तत
(५) लागू नाुीत

___________
पशु व मत्यवव व ान ववद्यावपठाच्या िुलीुरु याांच्या शैक्षंणि
पात्रतेचे िोणतेही दतऐववर राज्यपालाांिते नसयायाबाबत

(४५ग

१२९४६ ि१७-०४-२०१५गत

श्रीत सांरय साविारे िभस
ु ावळग :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधवन

(१) पिु व मनायववज्ञान ववद्यावपठाच्या कुलगरु
ु पमी निकनयक्
ु त लालखलख तटतएतकखतशमश्ा याींच्या
िसक्षंणक

पात्रतखचख

कोणतखुी

मतऐवर

राज्यपालाींकतख

नसल्याची

बाब

बल
ु ढाणा

यखथील

सामा.रक काययकतफे  रमखि भींतारख याींनी माुख डतसेंबर, २०१४ च्या मरयान उततकीस ेणली
ेुख , ुख खरख ेुख काय,
(२) ्सल्यास, उक्त त्नखची सव.तर चौकिी करण्यात ेली ेुख काय,
(३) ्सल्यास, चौकिीच्या निकनषकषायनस
ू ार िासनानख कोणती कारवाई कखली ेुख वा करण्यात
यखत ेुख ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत एिना राव डतसे ि२२-०५-२०१५ग : (१) ुख खरख नाुीत
मुाराषर पिु व मनाय ववज्ञान ववद्यापीठ ्चरनिकनयम १९९८ च्या कलम १६ ची सुरारना सन
२०१० चा ्चरनिकनयम १९, च्या कलम २ िक)ि१) नुसार राज्यपाल मुोमय कुलगुरु निकनवतीसाठक
िोर

सशमती

थापन

करतातत

सशमती

कुलपतीच्या

ववचाराथय कमीतकमी

पाच

योग्य

ववतसत २८ ि32)
यक्तीींच्या नाशमकखची नायाींच्या पात्र पररचयासु िBio-data) कुलगुरु ुणून नखमणून कखली
राण्यासाठक

शिर्ारस

मातराज्यपाल

मुोमयाींच्या

ववचाराथय

सामर

करतातत

्िारतिकारख

मातराज्यपाल मुोमयाींच्या कायायलयाींकतख िोर सशमतीकतून र्क्त योग्य य.क्तींची नाशमका
नायाींच्या पात्र पररचयासु िBio-data) रतिात ुोतखत
(२) नाुीत
(३) नाुीत
(४) रतिश्न उद््ावत नाुीत
___________
चांद्रपूर .रया्यातील तातोबा अांधारी प्रियाप क्षेत्रातील ििोरग तीन ीावातील
(४६ग

४६७ िुटुांब ारही या प्रियाप क्षेत्रातच वातव्याला असयायाबाबत

१२९५१ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत सांरय साविारे िभुसावळग :

सन्माननीय वने मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींद्रपूर .रल्ह्यातील तातोबा ्ींरारी रतिकल्प क्षखत्रातील िकोर) तीन गावातील तब्बल ४६७
कु्ुींब ेरुी या रतिकल्प क्षखत्रातच वातयाला ्सून १४ वषायंतपासून नायाचख पुनवयसन लालखलख
नाुी, ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, या रतिकल्पात ेरततीस ४५ वात निकततकखच त्रबब् व िखकतो इतर हुत्र
रतिाण्याींचा वावर ्सल्यानख नागररकाींना रीव मुठकत तख्न रगावख लागत ेुख, ुख खरख ेुख
काय,

(३) ्सल्यास, उक्त बाब क्रींत१ व २ नूसार चौकिी करण्यात ेली ेुख काय,

(४) ्सल्यास, चौकिीच्या ्नष
ु ींगानख ग्रामथाींचख लवकरात लवकर पुनवयसन करण्याबाबत
िासनानख कोणती काययवाुी वा उपाययोरना कखली ेुख वा करण्यात यखत ेुख ,

(५) नसल्यास, काययवाुीस ुोणा-या हमरीं गाईची सवयसारारण कारणख काय ेुख त ?
श्रीत सुधीर मुनीांटीवार ि३०-०५-२०१५ग : ि१), (२), (३), (४) व ि५) तातोबा-्ींरारी याघ्र

रतिकल्पातील िकोर) क्षखत्रामध्यख ६ गावाींचा समावखि ेुख त सन २००२-०३ मध्यख रतिथम ्यात
कोळसा २०६,बो्ख लारी १०७ व प ळसगाींव िशसींत) १५० कु्ूींबख शमळून ४६३ कु्ूींबाचख पुनवयसन
राखीव कक्ष ५२४ भगवानपरू यखथख करण्याचख ठरलख ्सता पळसगाींव िशसींत) या गावातील

ग्रामथाींनी ऐन वखळोवर कोळसा व बो्ख लारी या गावासोबत राखीव कक्ष ५२४ भगवानपूर यखथख
पुनवयसनास नकार हमल्यामळ
ु ख नायाींचख पुनवयसन ुो् िकलख नाुीत

सन २००६-०७ या मरयान बो्ख लारी गाव सवय कु्ूींबासु व कोळसा यखथील ४९

कु्ुींबाचख पन
ु वयसन भगवानपूर यखथख करण्यात ेलखत

सन २०१२ व नायानींतर ेरतागायत कोळसा यखथन
ू ४२ कु्ूींबाचख पन
ु वयसन करण्यात

ेलखलख ेुखत पुनवयसनासाठक उवयरीत कु्ूींबाींचख मन वळवण्याची रतिकक्रया चालू ुोतीत ेता नायाींन
पुनवयसनाची तयारी माखवली ेुख त

तसखच सन २०१३ मध्यख राममख गी िनवखगाींव) व २०१४ मध्यख रामणी या गावाचख नायातील

सवय कु्ुींबासु चचमूर तालक्
ु यातील खतसींगीरवळील राखीव कक्ष २९ व ४२ मध्यख वखच्पख नख

ववतसत २८ ि33)
पुनवयसन करण्यात ेलख ेुख त

तसखच पळसगाींव िशसींत) या गावानख वरोरा तालुकयातील राखीव कक्ष ११ मध्यख राण्याची

तयारी मियववल्यामुळख वन िसींवरयन) १९८० कायद्याींतगयत नाया रशमनीचख वळतीकरण करण्यायी
काययवाुी सरु
ु ेुख त

रानतळोरी या गावानख भद्रावती तालक
ु यात पुनवयसन करण्यास ठराव नुकताच सामर

कखलखला ेुख त रागा निकन.श्चत ुोणख बाकी ेुख त

याघ्र रतिकल्पात ेरततीस ४५ वात निकततकखच त्रबब् व िखकतो इतर हुत्र रतिाण्याींचा वावर
्सल्यानख नागररकाींना रीव मठ
ु कत तख्न रगावख लागत ुख खरख नाुीत तातोबा ्ींरारी याघ्र
रतिकल्पातील कोर व बर्र क्षखत्रात वन्यरतिाण्याींच्या ुल्ल्यात सन २०१२-१३ तख सन २०१४-१५
पययत २१ यक्ती रखमी व ८ यक्ती मत
ृ लालखल्या ेुख तत
___________

महाराष्ट्र ग्रामीण रोरीार हमी योरने अांतीवत एिा मरूर िुटुांबास सांपूणव वषावत
फक्त १०० हदवसात िाम शमळ्याच्या तरतूदी बाबत

(४७ग

१२९५४ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत तानारी मुटिुले िहहांीोलीग, श्रीत मांीलप्रभात लोढा िमलबार

हहलग : सन्माननीय रोरीार हमी योरना मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुाराषर ग्रामीण रोरगार ुमी योरनख ्ींतगयत एका मरूर कु्ुींबास सींपूणय वषायत र्क्त

१०० हमवसात काम शमळण्याची तरतूम ्सल्यामुळख ४ तख ५ समय ्सलखल्या कु्ुींबास
वषयभरामध्यख र्क्त २० तख २५ हमवसच काम उलब्रत ुोतख व १० तख ११ महुनख नायाींना काम
उपलब्र नसल्यामळ
ु ख नायाींचखवर उपासमारीची वखळ यखत,ख ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, मुाराषर ग्रामीण रोरगार ुमी योरनेंतगयत मरुर कु्ुींबातील रतिनायखक समयास

वषयभरातून ककमन ६ महुनख काम उपलब्र ुोईल या कररता िासनाकतून काय उपायोरना
करण्यात यखईल ?

श्रीमती पांिरा मांत
ु े ि११-०५-२०१५ग : ि१) ुख खरख नाुीत

मुानामा गाींरी राष्ीय ग्रामीण रोरगार ुमी योरनेंतगयत केंम िासन १०० हमवस रतिती

कु्ुींब रोज्रगाराची ुमी मख तख तर राज्य िासनकतून मुाराष् रोरगार

ुमी ्चर निकनयम १९७७

(हम ६ ऑग् २०१४ पययत सुराररत) मरील कलम ३ (२) नुसार १०० हमवसाींवरील ुणरखच
सींपण
ू य वषयभर रतिती कु्ूींब रोरगाराची ुमी मख ण्यात ेली ेुख

या तरतम
ू ीनस
ु ार राज्य िासना

रतिती कु्ूींब १०० हमवसाींवरील मरुराींच्या मरुरीचा खचायच ेचथयक भार उचलतख
(२) रतिश्न उद््ावत नाुी

___________

ववतसत २८ ि34)
हहांीोली .रया्याचा शसांचन अनुशष
े ाबाबत
(४८ग

१२९६० ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत तानारी मुटिुले िहहांीोलीग :

सन्माननीय रलसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुळ परभणी .रल्ह्याचख ववभारन ुो्न हुींगोली .रल्ुा वतींत्रररनाया ्.तनावात

ेल्यामुळख एकत्रत्रत परभणी .रल्ह्याच्या शसींचन ्नुिखषामरून हुींगोली .रल्ह्याचा शसींचन
्नि
य यखतो, ुख खरख ेुख काय,
ु खष वखगळा कखल्यास हुींगोली ुा .रल्ुा शसींचन ्नि
ु खषातींगत

(२) ्सल्यास, ्द्यापुी हुींगोली .रल्ह्याचा ्नुिखष वतींत्रररनाया वखगळा काढून मरु
करण्याबाबत उपाययोरना करण्यात ेलखल्या नाुीत, ुख खरख ेुख काय,

(३) ्सल्यास, हुींगोली .रल्ृयातील शसींचनाचा ्नि
ु खष वतींत्रणख वखगळा करुन ताततीनख मरु
करण्याबाबत िासनाकतून काय उपाययोरना करण्यात यखतील ?
श्रीत धीरीष महारन ि०१-०६-२०१५ग : ि१) ुोयत
(२) निकनमफे  िाींक व ्नुिखष सशमतीनख १९९४ च्या पातळीवरील तनाकालीन ३० .रल्ह्याचा पा्बींरारख

ववकास क्षखत्रातील ्नुिखष पररगंणत कखला ुोतात ्ववभा.रत परभणी .रल्ह्यात ्नुिखष
नुातत सद्यः.थतीत निकनमफे  िाींक व ्नि
ु खष सशमतीनख पररगंणत कखलखल्या ्नि
ु खष निकनमल
ुय नाची

काययवाुी सुरु ्सूॅून नायाबाबतचख सींनिकनयींत्रण कखलख रातखत ववभारीत हुींगाली .रल्ह्याचा ्नुिखष
वतींत्राररनाया पररगंणत करुन नायाींचख सींनिकनयींत्रण सध्या कखलख रात नाुी ुख खरख ेुखत मात्र
ववभारीत हुींगोली .रल्ह्यातील शसींचन सुववरा वाढववणखसाठक काुी योरना मींरूर कखल्या ेुख तत

(३) ववभारीत हुींगोली .रल्ह्यातील शसींचन सुववरा वाढववणखचख ष्ष्ीनख ेखलखल्या योरना
पुणनाय वास नखण्यासाठक रतियनान कखलख रातीलत

___________

हहांीोली .रयाहातील मानव वविास िायवक्रमातांीत
व सुरु िर्यात ालेयाया अयाशसिेबाबत
(४९ग

१२९६२ ि०८-०४-२०१५गत

श्रीत तानारी मुटिुले िहहांीोलीग :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

हुींगोली

.रल्ुातील हुींगोली,

सखनगाींव

व

्ढा

िनात)

सन्माननीय ननयोरन

तालुक्यात

मानव

ववकास

काययक्रमातींगत
य सुरु करण्यात ेलखल्या ््याशसका ववववर कारणामुळख बींम ेुख त ुख खरख ेुख
काय,

(२) ्सल्यास, समर ््याशसका बींम ्सण्याची सवयसारारण कारणख काय ेुख त,
(३) समर ््यासीका सुरू करण्याबाबत िासनाकतून ताततीनख काय काययवाुी करण्यात
यखईल ?

श्रीत सुधीर मुनीांटीवार ि०६-०५-२०१५ग : ि१) व ि२)

सन २०१४-१५ या वषायत हुींगोली .रल्ह्यामरील हुींगोली तालुक्यातील ५ ््याशसका

गावापासून मरू ्सणख, ््याशसकखची ्योग्य वखळ, त्री शिक्षक्षकखची नखमणूक नसणख, मुलीींची
उप.थती नसणख या कारणाींमळ
ु ख बींम ुोनायात तसखच गौढा िनात) या हठकाणची एक िाळा नवीन

ववतसत २८ ि35)
इमारतीत थलाींतर लाल्यामळ
ु ख या हठकाणी मुलीींना पालक पाठववत नसल्यामुळख एक
््याशसका बींम ुोतीत

(३) वरील पाश्वयभूशमवर शिक्षणाचरकारी िमात) .रल्ुा पररषम, हुींगोली याींचखकतून काययवाुी
करण्यात ेली ्सन
ू हुींगोली तालक्
ु यातील ३ ््याशसका सरु
ु करण्यात ेल्या ्सन
ू उवयररत
मोन ््याशसका सुरु करण्यात यखत ेुख तत

___________

रामनीर पोलीस ठा्याांतीवत ि.रतीोंहदयाग िन्हारटोली शहरात
दोन युविाांनी दहा तोळे सोने घेऊन पलायन िेयायाबाबत
(५०ग

१२९८५ ि०७-०४-२०१५गत

श्रीत ीोपालदास अग्रवाल िीोंहदयाग :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) रामनगर पोलीस ठाण्याींतगयत ि.रतगदवहमया) कन्ुार्ोली िुरातील यापारी ेनींमकुमार
रसन याींच्या तरात माचगनख चमकवन
ू मख तो ्सख साींगन
ू मोन यव
ु काींनी मुा तोळख सोनख तख्न
पलायन कखलख ्सल्याचख हमनाींक २० ऑक््ोबर, २०१४ रोरी वा नायासुमारास निकनमियनास ेलख
ेुख , ुख खरख ेुख काय,

(२) ्सल्यास, िासनानख उपरोक्त रतिकरणी चौकिी करुन कोणती कारवाई कखली वा करण्यात
यखत ेुख ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणख काय ेुख त ?
श्रीत दे वेंद्र फतणवीस ि११-०६-२०१५ग : ि१) ुोयत

(२) समर रतिकरणी पोलीस ्ख िन रामनगर यखथख गुतरतक्रत९४/२०१४, भातमीं तवव, कलम ४२०, ३४

्न्वयख गन्
ु ुा नदवम करण्यात ेला ्सन
ू समर गन्
ु ह्याच्या ्नष
ु ींगानख मोन ेरोपीींना ््क
करण्यात ेली ्सन
ू पोलीस तपास सुरु ेुख त
(३) रतिश्न उद््ावत नाुीत

___________

ववधान भवन :

तॉत अनांत िळसे

मुांबईत

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभात

_________________________
िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ईत

