अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणततसावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अर्न
ु ा-मोरगाव (जर्.गोंददया) येथे सागवान झाडे तोडून तस्िरी
िरणा-याांना अडववले असता आरोपीांनी हल्ला िेल्याबाबत

(१)

१२९९० (०८-०४-२०१५).

श्री. गोपालदास अग्रवाल (गोंददया) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अर्न
ु ा-मोरगाव (जर्.गोंदिया) येथे सागवान झाडे तोडून तस्करी कराा-याींना अडववले

असता आरोपीींनी हल्ला केल्याचे बाटे्ेकडी, सह वनक्षेत्रातील ततडका टी.क्रमाक-४ मध्ये लडली
असल्याचे दिनाींक २९ नोव्हें टर, २०१४ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास तनिशनुनास आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर ववभागातील सागवान तस्करी रोख्यासींिभाुत शनासनाने कोात्या
उपाययोर्ना केल्या आहे त वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्या, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) अर्न
ु ा-मोरगाव (जर्.गोंदिया) येथील बाटे्ेकडी सह

वनक्षेत्रातील ततडका टी्क्र.४ अींतगुत वोळिे /करीं ड या गावी सागवान झाडे तोडून तस्करी
कराा-याींना अडववले असता आरोपीींनीहल्ला केलयाची टाट खरी नाही. तथावप, अवैब चचरााा
र्प्त कर्याच्या कायुवाहीत आरोनीींनी वनकमुचा-याींवर हल्ला केला हे खरे आहे .
(२) व (३) वनववभागातील कमुचारी हे त्याींचे तनयतक्षेत्रात तनय मत गस्त करीत असतात व
आढळलेल्या वक्ष
् तोडी सींटींबी गुन्हा र्ारी करुन गुन्हे गाराचा शनोब लेत असतात चोरी केलेला

वनोपर् शनोबून काढ्याचा रयतयत्न करतात. याव्यततिर्त रात्रीच्या गस्तीच्या वेळी अनेकिा
पोलीस ववभागाच्या सहकायाुने आसकस्मक नाकाटींिी करुन येाा-या र्ााा-या वाहनाींची
तपासाी कर्यात येत.े
___________

वव.स. २९ (2)
ततरोडा पोलीस ठाणयाांतगुत (जर्.गोंददया) येथे एिा मदहलेचे सोशल नेटविींगसाईटवर
अजश्लल फोटो व मदहती दे ऊन सदर मदहलेस बदनाम िेल्याबाबत
(२)

१२९९५ (७-४-२०१५).

श्री. गोपालदास अग्रवाल (गोंददया) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ततरोडा पोलीस ठा्याींतगुत (जर्.गोंदिया)

सन्माननीय मुख्यमांत्री

द्ळक वॉडाुतील एका २१ वर्षीय मदहलेचे खो्े

अकाऊीं् रयतोफाईल तयार करुन सोशनल ने्वकींगवर अजललल फो्ो व मादहती िे वून सिर
मदहलेस टिनाम केल्याचे दिनाींक २३ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी वा त्यासुमारास तनिशनुनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या सींिभाुत चौकशनी करुन कोाती कारवाई केली

वा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८-४-२०१५) :(१) व (२) ततरोडा पोलीस ठा्याींतगुत (जर्.गोंदिया) द्ळक
वॉडाुतील एका १५ वर्षीय मल
ु ीच्या नावाचा व वैयज्तक मादहतीचा अज्ञात आरोपीने वापर

करुन फसेटुक या सोशनल ने्वसकिंग वेटसाईट्सवर दि.३.१.२०१५ रोर्ी अकाऊीं् तयार करुन
अकाऊीं्वर एका अनोळखी मदहलेचा अललील फो्ो व मादहती अपलोड केली आहे. या सींिभाुत

दि.२१.१.२०१५ रोर्ी ततरोडा पोलीस स््े शनन येथे अज्ञात आरोपी ववरुध्ि दिलेल्या िरपो्ु वर अप
क्र.३००४/१५ कलम ६६ (सी), ६७ मादहती तींत्रज्ञान अचबतनयम २००८ अन्वये गुन्हा नोंिवव्यात
आला असन
ू अचबक तपास सरु
ु आहे .
(३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
राज्यातील मजु स्लम समार्ातील मागासलेल्या व वांचीत कटिाांया
सवाांधगण वविासासाठ आरक्षण लागू िरणयाबाबत

(३)

१३०४७ (०७-०४-२०१५).

अॅड. वारीस पठाण (भायखळा) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील मुजस्लम समार्ातील मागासलेल्या व वींचीत ल्काींच्या सवािंचगा ववकासासाठी
पन्
ु हा आरक्षा लागू कर्यासाठी महाचबव्त्याींशनी सल्लामसलत कर्याचा तनाुय शनासनातफ
माहे र्ानेवारी, २०१५ वा त्या सुमारास लेतला आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुजस्लम समार्ातील मागासलेल्या ववववब ल्काींना फ्त शनक्षा क्षेत्रापुरतेच
आरक्षा िे ्यासाठी मान्यता दिलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या समार्ातील मागासलेल्याींना नोक-याींत आरक्षा िे ्यासाठी शनासनातफ
आर्वर कोाता बोराात्मक तनाुय ले्यात आला वा रयतस्ताववत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची सवु साबारा काराे कोाती ?

वव.स. २९ (3)
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०६-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) कायिे शनीर टाटी तपासून आरक्षााववर्षयी बोराात्मक तनाुय ले्यात येईल.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
मुांबई शहरात सन २०१२-१३ वर्ाुत बुलेटप्रुफ र्ॅिेट
खरे दी िरणयाितरता राबववलेली तनववदा प्रकिया

(४)

१३०५२ (०८-०४-२०१५).

अॅड. वारीस पठाण (भायखळा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मुींटई शनहरात सन २०१२-१३ वर्षाुत टुले्रयतुफ र्ॅके् कर्याकिरता राटववलेली तनवविा
रयतसक्रया मध्ये मे. फडफेन्स

सस््ीम, नागपूर या कींपनीला ५००० नग टल
ु े्रयतुफ र्ॅके्

पुरवव्याकिरता दि. २०.११.२०१३ नुसार आिे शन िे ्यात आले. सिर कींपनीतफ कस््म डयु्ी
रयतमाापत्राची पुतत
ु ा झाल्यावर सकमान ४५ दिवसात टुले्रयतफ
ु र्ॅके्चा पुरवठा कर्याचे मान्य
केले, हे खरे आहे काय ?

(२) असल्यास, टुले्रयतुफ र्ॅके्चा पुरवठा कर्यासाठी आर्तागायत कोाती कायुवाही
कर्यात आली वा रयतस्ताववत आहे,

(३) नसल्यास, ववलींटाची सवुसाबारा काराे कोाती ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१) सन २०१३-१४ मध्ये महाराषर पोलीस िलाकरीता
५००० नग टुले्रयतफ
ु र्ॅके् खरे िी कर्याकरीता तनवविा रयतसक्रया राटवव्यात आली होती. सिर
तनवविे तील न्युनतम तनवविाकार M/s. Neco Defence System, Nagpur

याींना ५०००

नग टुले्रयतुफ र्ॅके् खरे िी कर्याकीरता दिनाींक २०.११.२०१३ अन्वये पुरवठा आिे शन िे ्यात

आले होते. त्यानस
ु ार M/s. Neco Defence System, Nagpur याींनी मालाचा परु वठा
कर्यापूवी टुले्रयतुफ र्ॅके्चे सॅम्पल तपासाी करता सिर केले होते.

सिर टुले्रयतुफ र्ॅके्चे सॅम्पल ववशनेर्ष पो लस महातनरीक्षक, फोसु वन, मुींटई याींचम
े ाफिंत

CFSL

Chandigarh येथे टॅलेजस््क तपासाीकरीता पाठवव्यात आले होते. सिरचे सॅम्पल

टॅलेजस््क तपासाीमध्ये अपात्र ठरले होते त्यामुळे टल
ु े्रयतुफ र्ॅके्मध्ये आवलयक ती सब
ु ाराा
करून पन्
ु हा सॅम्पल उपलब्ब करून िे ्याटाटत M/s. Neco Defence System, Nagpur

याींना कळवव्यात आले होते. त्यानुसाि दिनाींक २३.०४.२०१४ रोर्ी पुन्हा सॅम्पल उपलब्ब
करून दिले होते. पींरतु सिरचे सॅम्पल िस
ु ऱ्या वेळेसही टॅलेजस््क तपासाीमध्ये अपात्र ठरले.

त्यामुळे पो लस महासींचालक कायाुलयाने त्याींच्या दिनाींक २२.१०.२०१४ च्या पत्रान्वये M/s.
Neco Defence System, Nagpur याींना िे ्यात आलेला परु वठा आिे शन रद्द कर्यात आले
आहे त.

त्यामुळे टुले्रयतुफ र्ॅके्ची सन २०१३-१४ मध्ये खरे िी होऊ शनकली नाही.

वव.स. २९ (4)

(२) महाराषर पोलीस िलासाठी ५००० नग टल
ु े्रयतफ
ु र्ॅके्ची खरे िी कर्यासाठी पन्
ु हा नव्याने
तनवविा रयत सध्ि कर्याची कायुवाही सुरु आहे .
(३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
िोल्हापूर जर्ल््यातील अपांग व त्याांचे िुटुांाबयाांना अांत्योदय योर्नेंतगुत
धान्य ममळत नसल्याबाबत

(५)

१३०८४ (०७-०४-२०१५).

श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील अपींग व त्याींचे कु्ुींटाला अपींग व्य्ती कायदयातील तरतुिीनुसार व राषरीय
अन्न सुरक्षा योर्नेनुसार अींत्योिय योर्नेंतगुत मा सक ३५ सकलो बान्य िे ्यात येत,े हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कोल्हापूर जर्ल््यातील

अपींग व त्याींचे कु्ुींाटयाींना राषरीय अन्न सुरक्षा

योर्नेनस
ु केले र्ात आहे, हे ही खरे आहे
ु ार अींत्योिय योर्नेतील बान्य िे ्याटाटत िल
ु क्ष
काय,

(३) असल्यास, सिर माग्या पा
ु ु कराेटाटत राज्य अपींग टेरोर्गार व पुनवुसन सींस्थेने
शनासनाकडे लेखी तनवेिनादवारे मागाी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अींत्योिय योर्नेतील बान्य, अपींगाींना टेरोर्गार भत्ता व रतर सवलती
िे ाेटाटत कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५)नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१४-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) व (३) नाही. राषरीय अन्न सुरक्षा कायिा २०१३ अींतगुत कोल्हापूर जर्ल्हयातील अपींग व
त्याींच्या कु्ुींटातील

शनबापात्रका बारकाींना अींत्योिय योर्नेअींतगुत रयततीमाह ३५ सकलो बान्य

तनय मतपाे ववतरीत कर्यात येत असन
ू त्यामध्ये ्ाळा्ाळ केल्याची कोातीही तक्रार रयताप्त
झालेली नाही.

(४) व (५) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
पारोळा (जर्. र्ळगाांव) येथील भई
ु िोट किल्ल्याचे
(६)

सुशोमभिरण व दरु
ु ती तनिृष्ट्ट झाल्याबाबत

१३०९७ (०७-०४-२०१५).

डॉ. सतीश (अणणासाहे ब) पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय

साांस्िृतति िायु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पारोळा (जर्.र्ळगाींव) येथील भुईको् सकल्ल्याच्या सुशनो भकरा व िरु
ु स्तीसाठी पुरातत्व

ववभागाकडून रुपये ४ को्ी रयताप्त झाले आहे त, हे खरे आहे काय,

वव.स. २९ (5)
(२) असल्यास, त्यापैकी सकती खचु कर्यात आला व कोात्या कामावर कर्यात आला आहे ,
(३) असल्यास, सिरचे काम अततशनय तनक्ष् िर्ाुचे कर्यात आले असल्याच्या तक्रारी तेथील
स्थातनक लोकरयततततनबीींनी केल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याटाटत चौकशनी केली आहे काय, त्यानर्ष
ु ींगाने सींटींचबत अचबकारी व ठे केिार
याींच्यावर कोाती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(५)नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०८-०६-२०१५) :(१) नाही,
पोरोळा सकल्ल्याच्या र्तन व िरु स्तीसाठी सन २०१३-१४ करीता तेराव्या ववत्त

आयोगाच्या

शनफारशनीनुसार रयताप्त होाा-या तनबीतून रु.४.०० को्ी रतका तनबी रयतस्ताववत

कर्यात आला आहे . केंर श शनासनाकडून सिर तनबी अदयाप रयताप्त झालेला नाही.

तसेच सिर सकल्ल्याच्या र्तन व िरु
ु स्तीकरीता सन २०११-१२ च्या तनबीतून रु.८५

लक्ष रत्या रकमेची कामे कर्यात आली असन
ू सदयजस्थती तेराव्या ववत्त आयोगाच्या
शनफारशनीनुसार सन २०१२-१३ करीता रयताप्त तनबीतून रु.१.०० को्ी रत्या रकमेची कामे सुरु

कर्यात येत आहे.

(२) रयतलन उद्ावत नाही.
(३) रयतलन उद्ावत नाही.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
(५) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
आांबा बागायतीचे नि
ु सान लक्षात केता नि
ु सानीची ही
मयाुदा वाढववणयाबाबतचा प्रस्ताव

(७)

१३११७ (०७-०४-२०१५).

श्री. सांर्य पोतनीस (िमलना), श्री. रार्न साळवी (रार्ापूर) :

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

िरवर्षी

होाारे

आींटा

टागायतीचे

नुकसान

लक्षात

वाढवव्याटाटतचा रयतस्ताव शनासनाच्या ववचाराबीन आहे काय,

लेता

नुकसानीची

ही

मयाुिा

(२) असल्यास, गेल्या िहा वर्षाुत िोन ते तीन वेळा खराट वातावराामळ
ु े आींटा टागायतराींचे

नुकसान होत असून शनासन शनेतक-याींच्या मागाीनस
ु ार मित िे त आली आहे परीं तु नुकसानीची

िोन हे ््रची मयाुिा वाढवून ती िहा हे ््रपयिंत कर्याटाटतचे मत महाराषर राज्य आींटा
कार्ू मींडळाचे सींचालक याींनी नुकतेच व्य्त केले आहे हे ही खो आहे काय,

(३) असल्यास, यासींिभाुत शनासन स्तरावर काय कायुवाही कर्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटा काराे काय आहे त ?

वव.स. २९ (6)
श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०६-२०१५) :(१) (२) व (३) नोव्हें टर-फडसेंटर, २०१४ पासन
ू झालेल्या
अवकाळी पाऊस व गारपी्ीमुळे नुकसानग्रस्त आींटा टागायतिाराींना दि.१३/४/२०१५ रोर्ीच्या
शनासन तनाुयान्वये रु.२५,०००/- रयततत हे ््री अशनी आचथुक मित मींर्ूरी कर्यात आलेली आहे
तसेच सिर मितीची मयाुिा िोन हे ््र क्षेत्रापयिंत वाढवव्यात आलेली आहे.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
मौर्े सोन्नेवाडी (ता.भम
ू , जर्.उस्मानाबाद) येथे १३२
िेव्हीचे सब स्टे शन उभारणयाबाबत

(८)

१३१२८ (३०-०४-२०१५).

(उस्मानाबाद) :

श्री. राहुल मोटे (पराांडा), श्री. राणार्गर्ीतमसांह पाटील
सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मौर्े सोन्नेवाडी (ता.भूम, जर्.उस्मानाटाि) येथे १३२ केव्हीचे सट स््े शनन उभार्याची
मागाी मा.ऊर्ाु मींत्री याींचेकडे स्थातनक लोकरयततततनबीींनी दिनाींक ३ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी वा
अनेक वेळा केली आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उ्त मागाीच्या अनर्ष
ु ींगाने शनासनाने कोाती कायुवाही केली आहे वा कर्यात
येत आहे ,

(३) अदयाप कोातीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०५-२०१५) :(१) नाही.
(२) व (३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
ववदभाुया वविासाितरता सन २०१४-१५ या आधथुि
वर्ाुत िोट्यवधीचा आराखडा मांर्रू िरणयाबाबत
(९)

१३१३० (०८-०४-२०१५).

श्री. िृष्ट्णा खोपडे (नागपूर पूव)ु , श्री. सुधािर दे शमुख (नागपूर

पजश्चम), श्री. वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री. सध
ु ािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), डॉ. आमशर्
दे शमुख (िाटोल) :

सन्माननीय तनयोर्न मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वविभाुच्या ववकासाकिरता सन २०१४-१५ या आचथुक वर्षाुत कोट्यवबीचा आराखडा मींर्ूर

कर्यात आला परीं तु तनबीअभावी ही ववकासकामे रखडल्याटाटतचे वत्् त दिनाींक १५ र्ानेवारी,
२०१५ रोर्ी तनिशनुनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, हा तनबी

मळाला नसल्यामळ
ु े रस्ते, पााी पुरवठा, शनाळाींच्या रमारतीींची

िरु
ु स्ती, अींगावाडयाींच्या रमारतीींची डागडुर्ी, ललु पा्टींबारे , पुरतनयींत्रा भींती, रे शनीम रयतकल्प,
ववदयुतीकरााची कामे रयतभावीत झाली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असलस, सन २०१४-२०१५ मध्ये नागपूर जर्ल््याकरीता ४२० को्ी रुपयाींचा तनबी तरतूि

वव.स. २९ (7)
आली असता त्यापैकी २४२ को्ीचा तनबी रयताप्त झाला असून त्यामुध्ये १५७ को्ी रुपयाींचा
तनबी खचु कर्यात आला, तर ८५ को्ी रुपयाींचा तनबी शनल्लक राहीलेला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(४) असल्यास, उवुिरत व शनल्लक तनबीचा उपयोग सन २०१४-१५ मध्ये न हो्याची काराे
काय,
(५) नसल्यास, उवुिरत व शनल्लक तनबी खचु न कर्याची काराे काय ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु गांटीवार (११-०५-२०१५) :(१) व (२) वविभाुच्या ववकासासाठी सन २०१४-१५ मध्ये
मींर्ूर कर्यात आलेल्या जर्ल्हा वावर्षुक योर्नेच्या आराखडयातील ववकास कामे तनबी अभावी
रखडली, हे खरे नाही.

(३), (४) व (५) सन २०१४-१५ मध्ये नागपूर जर्ल््याच्या जर्ल्हा वावर्षुक योर्ना (सवुसाबारा,

अनुसुचचत र्ाती उपयोर्ना, आदिवासी उपयोर्ना आणा आदिवासी उपयोर्ना टा्यक्षेत्र
योर्ना) करीता रु.४२०.५९ को्ी तनयतव्यय मींर्रू असन
ू त्यापैकी रु.४२०.५१ को्ी तनबी
अथुसींकजल्पत कर्यात आला आहे .

उपरो्त अथुसींकजल्पत तनयतव्ययापैकी रु.३८८.४४ को्ी तनबी ववतरीत कर्यात आला
असून अनुसूचचत र्ाती उपयोर्नेचा रु.३२.०० को्ी व आदिवासी उपयोर्नेचा रु.०.०७ को्ी

असा एकूा रु.३२.०७ को्ी तनबी अववतरीत आहे . आचथुक वर्षु अखेर रु.३८५.२७ को्ी खचु
झालेला आहे . त्यामळ
ु े ववकास कामे तनबी अभावी रयतभाववत झाली असे म्हाता येाार नाही.
___________
गोसखद
ु ु धरणातील पाणयाचासाठा वाढल्याबाबत
(१०)

१३१८७ (०८-०४-२०१५).

(नागपूर पूव)ु :

श्री. वविास िांु भारे (नागपरू मध्य), श्री. िृष्ट्णा खोपडे

सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वविभाुतील टहुचचचुत गोसखुिु अथाुत रींिीरा सागर राषरीय बराातील पा्याचासाठा
वाढल्याने म्हसली ग्रामपींचायतीतील मो.बामाी, पवनी, वपपरी, उमरी व चचचला् गाींवाना
परु ाचा बोका तनमाुा झाल्याटाटतचे वत्् त दिनाींक १२ र्ानेवारी, २०१५ राेेर्ी तनिशनुनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या बरााने हल्ली २४५ मी्रपयिंतची उीं ची गाठली असून २४७ मी्र पयिंत
र्लसाठा वाढवव्यात आल्यामळ
ु े गावाींना बोका तनमाुा झालेला आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, सिर गावातील कु्ुींटाचे योग्यरयतकारे पुनव
ु सन होऊ
परु ाचा बोका तनमाुा झालेा आहे , हे ही खर आहे काय,

न शनकल्यामुळे या गाींवाना

(४) असल्यास, सिर गावातील पुराचा बोक लक्षात लेता पुनव
ु सनाची रयतसक्रया त्वरीत पुाु
कर्यात येाार आहे काय,

(५) असल्यास, त्याची कालावबी काय ?

वव.स. २९ (8)
श्री. धगरीर् महार्न (०२-०६-२०१५) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३), (४) व (५) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
अिोला जर्ल््यातील लाांखायावर हे टर क्षेत्र मसांचनाखाली असूनही मध्यम व लकु मसांचन
प्रिल्पाांपिक १३ मसांचन प्रिल्प मान्यतेववना रखडले असल्याबाबत.

(११)

१३१९९ (०८-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे

(मेहिर), डॉ. शमशिाांत खेडि
े र (मसांदखेड रार्ा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(मुततुर्ापूर), डॉ. सांर्य रायमुलिर
सन्माननीय र्लसांपदा मांत्री पुढील

(१) अकोला जर्ल््यातील लाींखाच्यावर हे ््र क्षेत्र सींचनाखाली असूनही मध्यम व ललु सींचन
रयतकल्पाींपैकी १३

सींचन रयतकल्प मान्यतेववना रखडले असल्याचे माहे फेरुवुवारी, २०१५ च्या

पदहल्या आठवडयात तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त १३ सचींन रयतकल्प रखड्याची काराे काय आहे त,
(३) असल्यास, सिरहू रयतकल्पाींना मान्यता िे ऊन त्याचे कामे सुरु कर्याटाटत शनासनाची
भू मका काय आहे,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय ?

श्री. धगरीर् महार्न (०४-०६-२०१५) :(१), (२) व (३) अकोला जर्ल्हात रयतशनासकीय मान्यता
रयताप्त एकुा १९ रयतकल्प आहे त. त्यापैकी ३ रयतकल्प पूाु झाले आहे त. ८ रयतकल्पाींची कामे
रयतगतीत असून व उवुिरत ७ रयतकल्पाची कामे, न्यायालयीन रयतकरा, सींकल्पन, र्नववरोब
रत्यािी कारााींमुळे रखडलेली आहेत व १ रयतकल्प रद्द कर्यास्तव रयतस्ताववत आहे .

(४) वरीलरयतमााे कायुवाही रयतगतीपथावर आहे. त्यामळ
ु े ववलींटाचा रयतलन उ्भववत नाही.
___________
अिोला जर्ल््यातील र्लसुरक्षिाांना मानधन ममळणयाबाबत
(१२)

१३२०१ (०७-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मतु तुर्ापरू ) :

आणण स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१)अकोला जर्ल््यातील हर्ारो र्लसरु क्षकाींना गत िोन वर्षािंपासन
ू मानबन मळाले नसल्याची
मादहती माहे र्ानेवारी, २०१५ मध्ये

वा त्यासुमारास तनिशनुनास

काय,

आली आहे , हे खरे आहे

(२) असल्यास, उ्त रयतकराी चौकशनी केली आहे काय, असल्यास, चौकशनीचे तनषकर्षु काय,
त्यानस
ु ार सिरहू र्लसरु क्षकाींना अदयापपयिंत मानबन न मळ्याची काराे काय आहे त,
(३) असल्यास, सिर र्लसुरक्षकाींना तातडीने मानबन मळ्याटाटत शनासनाने कोाती
कायुवाही केली वा कर्यात येत

आहे,

(४)नसल्यास, ववलींटाची काराे काय

आहे त ?
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श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०५-२०१५) :(१) व (२) अकोला जर्ल््यातील र्लसुरक्षकाींचे सन

२०१३-१४ चे मानबन माहे फेरुवुवारी, २०१५ मध्ये ववतरीत कर्यात आले असून त्याटाटतची
उपयोचगता रयतमाापत्रे रयताप्त झालेली आहे त. तसेच सन २०१४-१५ या आचथुक वर्षाुसाठी तनबी
रयताप्त झाला असन
ू ववतरीत कर्याची कायुवाही सरु
ु आहे .
(३) व (४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
अिोला शहरातील ९ और्धी दि
ु ानाांवर अतनजश्चत िालावधीसाठ बांद ठे वणयाचे
आदे श असतानाही सदर दि
ु ाने सरु
ु असल्याबाबत

(१३)

१३२०३ (०६-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मुततुर्ापूर) :

सन्माननीय अन्न आणण

और्ध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अकोला शनहरात काही दिवसाींपूवी ९ और्षबी िक
ु ानाींवर फामाु सस्् नसल्याच्या काराावरुन
अन्न व और्षब रयतशनासन ववभागाच्या अचबका-याींनी कारवाई करुन अतनजलचत कालावबीसाठी ते

टींि ठे व्याचे आिे शन असतानाही सींटचबत अचबका-याींचे आिे शन मान्य न करता और्षब
ववक्रेत्याींनी

सिर िक
ु ाने सरु
ु ठे वले असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासम
ु ारास

तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त रयतकराी चौकशनी कर्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीचे तनषकर्षु काय व त्यानुसार सिरहू ९ और्षबववक्रेत्या िक
ु ानिाराींवर
कोाती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त?
श्री. धगरीश बापट (२१-०५-०२०१) :(१) हे खरे नाही.
तथावप, और्षब पेढयाींच्या तपासाीच्या वेळी ज्या दठकााी रजर्स््डु फामाु सस्् गैरहर्र
होते, तेथे चौकशनीसाठी व अनज्ञ
ु प्ती अचबकाऱ्याींच्या पढ
ु ील आिे शनापयिंत तात्परु त्या स्वरुपात
और्षब ववक्री टींि कर्याचे आिे शन तपासाीच्या वेळी िे ्यात आले होत. त्यानींतर चौकशनी

करुन रयतकरा तनहाय िोर्षाींची तीव्रता ववचारात लेऊन अनुज्ञप्ती अचबकाऱ्याने एकूा ९
रयतकरााींपैकी ५ रयतकराी परवाने रद्द, ३ रयतकराी परवाने तनलींाटत केले असून एका रयतकराी
पेढीस स्त ताकीि िे ्यात आलेली आहे.
(२) वरीलरयतमााे
(३) वरीलरयतमााे
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
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पुवु ववदभाुतील सुमारे १३० मार्ी मालगुर्ारी तलाव बाबत
(१४)

१३२२३ (०८-०४-२०१५).

श्री. रार्ेश िाशीवार (सािोली) :

सन्माननीय र्लसांपदा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पुवु वविभाुतील सुमारे १३० मार्ी मालगुर्ारी तलाव र्लसींपिा ववभागाचे अखत्यारीत
असून याींात्रकी सींल्नेची यींत्रसामुगी वापरुन तलावाचे खोलीकरा कर्याची योर्ना या
ववभागाकडून राटवव्यात येत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालगुर्ारी तलावाच्या िरु
ु स्तीच्या कामाींचा अींतभाुव “र्लयु्त शनवार” योर्नेत
कर्यात आला आहे काय,

(३) असल्यास, सदय:जस्थतीत सकती तलावाींचे खोलीकरा कर्यात आले आहे , उवुिरत
तलावाींच्या खोलीकरााचा कायुक्रम शनासनाने आखला आहे काय?
(४) नसल्यास ववलटाची काराेकोाती ?
श्री. धगरीर् महार्न (२१-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
(३) सदय:जस्थतीत ७० मार्ी मालगर्
ु ारी तलावातील गाळ काढ्याचे काम पूाु कर्यात आले
असून उवुिरत ५४ मार्ी मालगुर्ारी तलावातील गाळ काढ्याची कामे कर्यात येत आहे त.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
औरां गाबाद जर्ल््यातील र्टवाडा रोड ता.औरां गाबाद येथील गोल्फ ग्राउां डची
र्मीन गत २५ वर्ाुपासन
ू ववनावापर पडून असल्याबाबत
(१५)

१३२५२ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री. प्रशाांत बांब (गांगापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) औरीं गाटाि मबील र््वाडा रोड येथे गोल्फ ग्राउीं डसाठी शनासनाने

र्मीन रयतिान केली आहे ,

परीं तू मागील २५ वर्षाुपासन
या र्मीनीचा वापर झाला नाही,हे खरे आहे काय,
ू

(२) शनासकीय र्मीन रयतिान केल्यानींतर पढ
ु ील तीन वर्षाुत अशना र्मीनीचा वापर सरु
ु न

केल्यास शनासन अशनी र्मीन परत लेते,परीं तु गोल्फ ग्राउीं डसाठी पयु्न ववकास महामींडळाकडून
सिर र्मीन शनासनाने परत लेतली नाही, हे खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, त्याची काराे काय आहे त,

(४) गोल्फ ग्राउीं डची र्मीन पयु्न ववकास महामींडळाकडून परत लेवन
ू शनासन या र्मीनीचा
वापर रतर सावुर्तनक रयतयोर्नासाठी वापर कराार आहे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०८-०५-२०१५) :(१) होय,
(२) होय,
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(३) मौर्े हसल
ु ता.िौलताटाि येथील क्षेत्र ७२ हे ््र र्ागा जर्ल्हाचबकारी कायाुलय याींचेकडील

दि.१८/२/१९९४ च्या आिे शनान्वये गोल्फ कोसुसाठी महाराषर पयु्न ववकास महामींडळास िे ्यात
आली. सिर र् मनीचा ताटा दि.२७/६/१९९५ च्या पत्रान्वये महामींडळास िे ्यात आला. सिरील
र्ागेचा ताटा लेतानाच अततक्रमाे होती. त्यामळ
ु े र्ागेचा ववकास व भाडेपट्टा कराराची कायुवाही
वेळीच पूाु कराे शन्य झालेले नाही. सिर र्ागेचा पयु्न ववकास महामींडळाने िरतसर

तनवविा रयतसक्रयेने खार्गीकरााचे माध्यमातून (PPP) मे.रनजस्परा लेझर रयता. ल.याींना िीलु
मुितीच्या भाडेपट्टयाने दिला आहे. महाराषर पयु्न ववकास महामींडळ व मे.रनजस्परा लेझर
रयता. ल. याींचेमध्ये सिर रयतकल्पासींिभाुत सामींर्स्य करार कर्यात आला आहे . महराषर पयु्न

ववकास महामींडळ व जर्ल्हाचबकारी, औरीं गाटाि याींचे समवेत रयताथ मक करार कर्याची
कायुवाही चालू आहे .

(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
धचिलठाणा, ता.लातूर येथील माांर्रा पदीवर बॅरेर्ेसचे पाणी
थाांबून नदी शेर्ारील कराांना धोिा तनमाुण झाल्याबाबत

(१६)

१३२५९ (०८-०४-२०१५).

श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

र्लसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चचकलठााा, ता.लातूर येथील माींर्रा पिीवर टॅरेर्ेसचे पााी थाींटून निी शनेर्ारील लराींना
बोका तनमाुा झाल्यामळ
ु े सिर गावार्वहील निीवर ला् टाींबकाम कर्याटटात स्थातनक

लोकरयततततनबीींनी दि.७.१.२०१५ रोर्ी वा त्या सम
ु ारास मा.जर्ल्हचबकारी लातूर याींना तनवेिन
िे ऊन मागाी केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ला् टाींबकामाटाटत कोाती कायुवाही कर्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, सिर ला् टाींबकामासा शनासनास सकती कालावबी लागाार आहे ,
(४) अदयाप, कोातीच कायुवाही कर्यात आली नसल्यास ववलींटाची सवुसाबारा काराे काय
आहे त?
श्री. धगरीर् महार्न (२२-०५-२०१५) :(१) दिनाींक ०४/१०/२०१३ रोर्ी टीड पा्टींबारे रयतकल्प
मींडळ, परळी (वैर्नाथ) या कायाुलयास चचकलठााा ग्रामपींचायतीकडून तनवेिन रयताप्त झालेले
आहे .

(२) निीच्या पा्यामुळे गावठााास बोका तनमाुा होत नसल्याने ला् टाींबकामाची कायुवाही
कर्याचा रयतलन उ्भववत नाही.
(३) रयतलन उद्ावत नाही.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
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व्हटी (ता.रे णापूर, जर्.लातूर) मध्यम प्रिल्पातून चार खेडी पाणीपुरवठा
योर्नेंतगुत पाणी सुरु िरणयाबाबत

(१७)

१३२६० (०७-०४-२०१५).

श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय

पाणीपरु वठा आणण स्वछता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) व्ह्ी ( ता.रे ाापूर, जर्.लातूर) मध्यम रयतकल्पातून महाराषर र्ीवन रयताचबकरा ववभागाची

चार खेडी पााीपरु वठा योर्नेचे काम पा
ू ु झाले असन
ू सिर योर्नेचे पााी सरु
ु कर्याटाटत
स्थातनक लोकरयततततनबीींनी दिनाींक ७ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास जर्ल्हाचबकारी,
लातूर याींना तनवेिनादवारे मागाी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर योर्ना त्विरत सुरु कर्याटाटत शनासनाने कोाती कायुवाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(३) असल्यास, सिर योर्ना सुरू हो्यास सकती कालावबी लागेल,
(४) नसल्यास, ववलींटाची सवुसाबारा काराे काय आहे त

?

श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) सिर चार खेडी योर्नेचा उ्भवव व्ह्ी मध्यम रयतकल्पामबन
ू असन
ू सदय:जस्थतीत
व्ह्ी मध्यम रयतकल्प कोरडा असल्याने सिर योर्ना त्वरीत सुरु कराे शन्य नाही.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
मौर्े धचखलठाणा ( ता.जर्.लातूर ) येथे सावुर्तनि पाणीपुरवठा
ववदहरीचे िाम िरणयाबाबत

(१८)

१३२६१ (०७-०४-२०१५).

श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

पाणीपुरवठा आणण स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) मौर्े चचखलठााा ( ता.जर्..लातूर ) येथे सावुर्तनक पााीपुरवठा ववदहरीचे काम

कर्याटाटत स्थातनक लोकरयततततनबीींनी दिनाींक ७ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास
जर्ल्हाचबकारी, लातरू याींचेकडे तनवेिनादवारे मागाी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर ववदहिरचे काम कर्याटाटत कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत
आहे ,
(३) असल्यास, सिर कामाटाटत शनासनास सकती कालावबी लागेल,
(४) नसल्यास, ववलींटाची सवुसाबारा काराे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. स्थातनक लोकरयततततनबी याींचे दिनाींक
७ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ीचे तनवेिन जर्ल्हाचबकारी, लातूर या कायाुलयाकडे रयताप्त झालेले नाही.
तथावप सरपींच ग्रामपींचायत चचखलठााा याींचे दिनाींक ३.१.२०१४ रोर्ीचे तनवेिन रयताप्त झाले
आहे .
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(२) ग्रामपींचायत चचखलठााा याींना राषरीय ग्रामीा पेयर्ल कायुक्रमाींतगुत रयतस्ताव सािर
कर्याटाटत कळवव्यात आले आहे . परीं तू अदयापपयिंत रयतस्ताव रयताप्त झालेला नाही.
(३) सिर कामास एक ते िीड वर्षाुचा कालावबी लागाार आहे .
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
लातूर जर्ल््यातील ग्रामीण भागात रोदहत्राांची किटिॅट नसल्याने व िेबलची
दरु ावस्था असल्याने सतत वीर्पुरवठा खांडीत होत असल्याबाबत.

(१९)

१३२७३ (०४-०४-२०१५).

श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातरू ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊर्ाु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातूर जर्ल््यातील ग्रामीा भागात महाववतरााची वीर् ववतरा व्यवस्था कमुचा-याींच्या

अभावामुळे अनेक गावात रोदहत्राींची सक्कॅ् नसल्याने व केटलची िरु ावस्था असल्याने सतत
वीर्पुरवठा खींडीत होत असल्याने अनेक गावातील वीर्पुरवठा सरु ळीत कर्याचा भार त्यात्या गावातील अरयत शनषितक्षत तरुा उचलत असल्याचे दिनाींक १९ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी वा त्या
सुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त रयतकराी वीर् पुरवठा सुरळीत कर्याटाटत शनासनाने काय कायुवाही केली
आहे वा कर्यात येत आहे ,

(३) अदयाप, कोातीच कायुवाही कर्यात आली नसल्यास, त्याची ववलींटाची काराे काय
आहे त ?
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) नाही.
(२) रयतलन उद्ावत नाही.
(३) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
रे णापूर व औसा (जर्.लातूर) ताल
ु यातील अनेि गावातील
नागतरिाांना मशधापात्रिा दे णयाबाबत

(२०)

१३२८० (०७-०४-२०१५).

श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय अन्न,

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

औसा (जर्.लातरू ) तालु्यातील अनेक गावातील नागिरकाींना

शनबापात्रका

नागिरकाींनी शनबापात्रका िे ्याटाटत सततची मागाी तह सल कायाुलयाकडे केली

असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास तनिशनुनास आले, हे

खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर शनबापात्रका ववतरीत कर्याटाटत शनासनाने कोाती कायुवाही केली आहे
वा कर्यात येत आहे तसेच उ्त ताल्
ु यात
सींख्या सकती आहे,

(३) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

शनबापात्रकेपासन
ू वींचचत असलेली कु्ुींटाची

वव.स. २९ (14)
श्री. धगरीश बापट (०६-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे ,
(२) लातूर जर्ल््यातील रे ाापूर व औसा तालु्यातील नागिरकाींनी केलेल्या मागाीनस
ु ार माहे

र्ानेवारी, २०१५ ते माचु, २०१५ या कालावबीत रे ाापूर तालु्यात नवीन २०८ व िय्ु यम ६९
तसेच औसा ताल्
ु यात नवीन ८३० व िय्ु यम १६४९ शनबापात्रका ववतरीत कर्यात आल्या
आहे त. त्यामुळे वरील तालु्याींतील कु्ुींटे शनबापात्रकेपासन
ू वींचीत रादहलेली नाहीत.
(३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
रे णापूर जर्.लातूर येथील १३२ kva चे सबस्टे श २२०kva चे िरणयाबाबत.
(२१)

१३२९० (३०-०४-२०१५).

श्री. त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊर्ाु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रे ाापूर जर्.लातूर येथील १३२ kva चे सटस््े शननवर ववियूतभार र्ास्तीचा असल्याने ववलुत
पुरवठा

सुरळीत

हो्याचे

ष्ष्ीने

सिर

सटस््े शनन

२२०kva

चे

कर्याटाटत

स्थातनक

लोकरयततततनबीींनी दिनाींक १० फेरुवुवारी, २०१५ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास मा.अचबक्षक अ भयींता
म.रा.वव.कींपनी लातूर व मा.कायुकारी अ भयींता, म.रा.वव.कीं.लातूर याींचेकडे मागाी केली होती,
हे खारे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर मागाीनस
ु ार शनासनस्तरावर कोाती कायुवाही कर्यात आली आहे ,

(३)असल्यास सिर सटस््े शनन २२०kva चे कर्यासाठी मींडळात सकती खचु येाार असून सिर
टसस््े शनन २२० kva चे हो्यास सकती कालावबी लागाार आहे ,

(४) अदयाप कोातीच कायुवाही केली नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०५-०५-२०१५) :(१) होय,

(२) रे ाापूर येथे अजस्तत्वात असलेल्या महापारे र्षा कींपनीच्या १३२/३३ के.व्ही. उपकेंर शाची

स्थावपत क्षमता २X५० एम.व्ही.ए. म्हार्ेच एकूा १०० एम.व्ही.ए. असून त्यावर ३८ ते ४०
मे. वॅ. कमाल वीर् भाराची नोंि आहे . म्हार्ेच सिर उपकेंर शात क्षमता

शनल्लक असून

भववषयात सिर उपकेंर शावरील वीर् भारात वाढ झाल्यास रयतााली अ्यासादवारे २२० के.व्ही.
उपकेंर शाची शन्यता पडताळली र्ाईल व पुढील कायुवाही कर्यात येईल.
(३) व (४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २९ (15)
भुसावळ (जर्.र्ळगाव) रावेर, यावल, चोपडा आणण र्ामनेर तालुयात
''उधीची राणी'' (टमाुइड जवन) किड्याचा िाळाबार्ार
िरणारी टोळी पिडणयात आल्याबाबत
(२२)

१३३२१ (०८-०४-२०१५).

श्री. गल
ु ाबराव पाटील (र्ळगाव ग्रामीण) :

सन्माननीय वने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भुसावळ (जर्.र्ळगाींव) रावेर, यावल, चोपडा आणा र्ामनेर तालु्यात “उबीची रााी”
(्माुरड ज्वन) सकडयाचा काळाटार्ार कराारी ्ोळी माहे

र्ानेवारी, २०१५ मध्ये पकड्यात

आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या सींिभाुत पढ
ु े कोाती कायुवाही कर्यात आली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त?

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) व (३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
दामभल (ता.आर्रा, जर्.िोल्हापूर) येथील स्वस्त धान्य दि
ु ानाचा
परवाना रद्द िरणयाची मागणी

(२३) १३३४० (०७-०४-२०१५).
श्री. भास्िर र्ाधव (गुहागर) :

श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. जर्तेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

सन्माननीय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िा भल (ता.आर्रा, जर्.कोल्हापूर) येथील स्वस्त बान्य िक
ु ानाचा परवाना रद्द करा तसेच
पोलीस पा्ील पि ही रद्द करा यासह ववववब माग्यासाठी आर्रा तह सल कायाुलयासमोर
मु्ती सींलर्षु स मती कोल्हापूर गत िोन मदहने आींिोलन करीत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आींिोलनाची िखल लेत पुाे ववभागाचे पुरवठा उपायु्त याींनी चौकशनीचे
आिे शन िे वून सुध्िा रयताींत अचबकारी तसेच तह सलिार याींनी सींटींचबताींवर कोातीच कारवाई केली
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) नसल्यास, त्याची सवुसाबारा काराे काय आहे त?
श्री. धगरीश बापट (०७-०५-२०१५) :(१) िा भल (ता.आर्रा, जर्.कोल्हापूर) येथील स्वस्त बान्य

िक
ु ानाचा परवाना रद्द कराे, पोलीस पा्लाचे पि रद्द कराे र.माग्याींकिरता मु्ती सींलर्षु
स मती याींचक
े डून तह सलिार कायाुलयासमोर माहे फडसेंटर, २०१४ मध्ये आींिोलन कर्यात
आले होते.

(२) व (३) यारयतकराी उप ववभागीय अचबकारी भुिरगड, आर्रा याींनी सिर िक
ु ानाची तपासाी

केली असता तपासाीमध्ये गींभीर िोर्ष आढळून आल्याने सिर िक
ु ान रद्द कर्याची शनफारस
जर्ल्हा पुरवठा अचबकारी कोल्हापरू याींचेकडे केली होती. त्यानुसार सिर रास्तभाव िक
ु ान व

वव.स. २९ (16)
सकरकोळ केरो सन परवाना दिनाींक २० फेरुवुवारी, २०१५ रोर्ी जर्ल्हा पुरवठा अचबकारी
याींच्याकडून रद्द कर्यात आला आहे .

या आिे शनाववरुद्ध सिर परवाना बारकाने उप आयु्त (पुरवठा) पुाे याींचक
े डे पुनतनुिरक्षा

अवपल िाखल केले आहे. या अवपलावर उप आय्
े डून आिे शन पािरत होईपयिंत जर्ल्हा
ु त याींचक
पुरवठा अचबकारी याींचे आिे शनास स्थचगती िे ्यात आली आहे.
___________
आांतरराष्ट्रीय िॉल्स व्हीओआयपी (व्हॉईस ओव्हर इांटरनेट प्रोटोिॉल) या
माध्यमातून लोिल िॉल उपलब्ध िरुन शासनाचे तसेच
ववववध मोबाईल िांपन्याांचे नुिसान िेल्याबाबत

(२४)

१३३६२ (८/४/२०१५).

श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. जर्तेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री. भास्िर र्ाधव (गुहागर) :
काय:-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) आींतरराषरीय कॉल्स व्हीओआयपी (व्हॉईस ओव्हर रीं्रने् रयतो्ोकॉल) च्या माध्यमातून
लोकल कॉल उपलब्ब करुन शनासनाचे तसेच ववववब मोटाईल कींपन्याींचे सम
ु ारे िोन को्ी
रुपयाींचे

नुकसान केल्यारयतकराी एका

अ भयींतासह िोलाींना

रचलकरीं र्ी पोलीसाींनी

माहे

र्ानेवारी, २०१५ मध्ये अ्क केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या रयतकराी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, असल्यास चौकशनी अींती
शनासनाने िोर्षीींवर कोाती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१८/५/२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे .
(२) कोल्हापूर जर्ल््यातील रचलकरीं र्ी शनहरामध्ये दि.२३.१.२०१५ रोर्ी रचलकरीं र्ी पोलीस

ठााेचे कायुक्षेत्रात एअर्े ल, िरलायन्स, आयफडया, ्ा्ा डोकोमो, व्होडाफोन, टीएसएनएल या
मोटाईल कींपन्याींची व केंर श शनासनाची दि.३०.१२.२०१४ ते दि.२३.०१.२०१५ पयिंतच्या मुितीत
फसवाूक करुन कींपन्याींना तसेच केंर श शनसनाला

मळाा-या उत्पन्नाच्या अींिार्े ०२ को्ी

रुपयाचे नुकसान केले असून त्यानुर्षींगाने रचलकरीं र्ी पोलीस ठााे येथे भाग - ५ गु.र.नीं. ११२०१५ भा.िीं .वव.सीं. कलम ४२०, १२० (ट) सह मादहती तींत्रज्ञान कायिा ६६ (ड) सह भारतीय

िरू सींचार अचबतनयम कलम ४, २० रयतमााे दि.२३.०१.२०१५ रोर्ी २०१० वा गुन्हा िाखल
कर्यात आला आहे .

सिर गुन््याच्या अनुर्षींगाने तनषपन्न ४२ साक्षीिाराींकडे चौकशनी कर्यात आली आहे.

सदयजस्थतीत सहा आरोपीींना अ्क कर्यात आली असून आरोपी क्र.७ फरारी आहे . तसेच
सिरहू गन्
ु ्याचा तपास सरु
ु आहे .
(३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________

वव.स. २९ (17)
राज्यातील १६५ साखर िारखान्याांपिक ८९ सहिारी साखर िारखान्याांचा िारभार
पाहणयासाठ स्वतांत्र िायुिारी सांचालि तनयुत न िरता प्रभारी
िायुिारी सांचालयािािडेच िारभार सोपववणयात आल्याबाबत

(२५)

१३३८३ (०९-०४-२०१५).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय सहिार

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील १६५ साखर कारखान्याींपैकी ८९ सहकारी साखर कारखान्याींचा कारभार

पाह्यासाठी स्वतींत्र कायुकारी सींचालक तनयु्त न करता रयतभारी कायुकारी सींचालयाकाकडेच
कारभार सोपवव्यात आला असल्यामुळे कारखान्याींचा कारभारात टे शनस्त पाा आला आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याटाटत मख्
ु य लेखापाल चचफके मस््, चचफरींजर्तनअर, सेक्रे्री सकीं वा शनेती

अचबकारी या अचबका-याच्या मबन
ू कायुकारी सींचालक पिावर तनयु्त कराा-यावर तनवडसूची
तयार कर्याच्या कायुवाही सन २००२ पासून शनासनाने केली आहे , हे ही खरे आहे काय
(३) असल्यास, यारयतकराी

शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले व

तिनुसार शनासनाने कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. गाळप हीं गाम २०१४-१५ मध्ये ९९
सहकारी साखर कारखान्याींनी गाळप हीं गाम सुरु केला आहे . यापैकी ४४ सहकारी साखर

कारखान्यावर पॅनलवरील कायुवाही सींचालक कायुरत असून ५५ सहकारी साखर कारखान्यावर
रयतभारी कायुकारी सींचालक काम पहात आहे त.
(२)

होय.

शनासन तनाुय

दि.२५.२.२००५ अन्वये

कायुकारी सींचालकाची ना मका तयार

कर्यासाठी साखर आयु्त याींच्या अध्यक्षतेखाली स मती गठीत कर्यात आली आहे .
सदय:जस्थतीत स मतीमाफुत कायुकारी सींचालकाचे पॅनेल तयार कर्याची रयतसक्रया पूाु होऊन

मा.उच्च न्यायालयाचे दि. २६.३.२०१५ रोर्ीच्या आिे शनानुसार ९९ उमेिवाराींची कायुकारी
सींचालक म्हान
ू तनवडसच
ू ी लोवर्षत कर्यात आली आहे .
(३) रयतलन उद्ावत नाही.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील औयोयोधगि प्रमशक्षण सांस्थामध्ये मशिवणयात येणारा ्प्रेटर एडव्हान्स मशीन
ट्यल्
ु सया ववयोयाथयाांना राज्यात िुठल्याही प्रिल्पात नोिरी ममळत नसल्याबाबत
(२६)

१३३८८ (०९-०४-२०१५).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय उच व

तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सोलापूर, पुाे, ना शनक व र्ळगाव येथील औदयोचगक रयत शनक्षा सींस्थामध्ये

द्कव्यात येाारा रपरे ्र एडव्हान्स मशनीन ट्युल्सच्या रयत शनक्षा लेाा-या ववदयार्थयािंना
रयत शनक्षाानींतर महाराषरात कुठल्याही रयतकल्पात नोकरी मळत नाही, हे खरे आहे काय,

वव.स. २९ (18)
(२) असल्यास, राज्यातील या ववदयार्थयािंच्या भववषयाचा रयतलन तनमाुा झाला असून या नोकऱ्या
महाराषरात आयुब तनयाुती रे ल्वे कारखाने अशना दठकााी उपलब्ब कर्यात येत आहे त, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सिर दठकााी उपलब्ब करुन िे ााऱ्या नोकऱ्याींमध्ये वरील रयत शनक्षा लेााऱ्या
ववदयार्थयाुना सामावून ले्यात येाार आहे काय,
(४) नसल्यास, त्याची काराे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (११-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) राज्यातील ववदयार्थयािंच्या भववषयाचा रयतलन तनमाुा झालेला नसन
या ववदयार्थयािंना
ू
महाराषरात. आयब
ु तनयाुतील व रे ल्वे कारखाने अशना दठकााी नोक-या उपलब्ब होत आहे त.

(३) आयुब तन मुती व रे ल्वे कारखाने केंर श शनासनाच्या अखत्यारीत येत असल्याने नोक-याींमध्ये
सामावून ले्याटाटतचा तनाुय सींटींचबत आस्थापनाींनी लेाे अपेषितक्षत आहे .
(४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
चाळीसगाव (जर्.र्ळगाांव) तालुयातील ऊसतोडीसाठ बाहे र गावी गेलेल्या बी.पी.एल.
व अांत्योदय िाडुधारिाचे रे शनचे धान्य त्याांया नावाने केवून र्ात असल्याबाबत

(२७)

१३४०० (०७-०४-२०१५).

श्री. उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) चाळीसगाव (जर्.र्ळगाींव) ताल्
ु यातील टी.पी.एल. व अींत्योिय काडुबारक मोठया रयतमााात

ऊसतोडीसाठी टाहे र गावी र्ातात मात्र त्याींच्या नावाने रे शननचा गहू, ताींिळ
ू लेवून गेल्याचे
तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सिर रयतकरााची चौकशनी कर्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीनस
ु ार उ्त लाभार्थयािंना बान्य मळ्याटाटत कोाती कायुवाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची काराे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (०७-०५-२०१५) :(१) अलया आशनयाची टातमी िै तनक वत्् तपत्रात रयत सद्ध झाली
होती.

(२) होय.
(३) पुरवठा तपासाी अचबकारी व पुरवठा तनरीक्षक याींनी केलेल्या चौकशनीनुसार उस तोडीसाठी
टाहे र असलेल्या कामगाराींचया लरातील रतर सिस्याींनी बान्य नेले आहे तसेच काही कामगार
त्याींच्या गावाच्या पिरसरात कायुरत असल्याने त्याींनी बान्य नेले आहे .
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २९ (19)
लोहार (ता. पाचोरा जर्. र्ळगाांव) पतरसरात दष्ट्ु िाळ कोवर्त िरणयात आला असून
पीि पसावारी ४८ पसे लागलेली असताांना राष्ट्टीय िृर्ी पीि ववमा
योर्नेया ५३३ शेति-याांना अदयाप दे णयात न आल्याबाबत

(२८)

१३४१८ (०७-०४-२०१५).

श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री

(१) लोहार (ता. पाचोरा जर्. र्ळगाींव) पिरसरात िषु काळ लोवर्षत कर्यात आला असून पीक
पैसावारी ४८ पैसे लागलेली असताींना िे खील हवामान आबािरत राषरीय क्र्षी पीक ववमा
योर्नेच्या ५३३ शनेतक-याींना अियाप िे ्यात आला नाही हे खरे आहे काय ,
(२)

पीक ववमा योर्नेचा लाभ सिर शनेतक-याींना तातडीने िे ्यात यावा अशनी मागाी ववववब

कायुकारी सहकारी सींस्थेने तनवेिनामध्ये जर्ल्हाचबकारी, र्ळगाींव, र्ळगाव जर्ल्हा क्र्षी

अचबकारी, पाचोरा, तह सलिार पाचोरा याींच्याकडे दिनाींक २३/१/२०१५ रोर्ी वा त्या सुमारास
केली आहे हे खरे आहे काय ,

(३) असल्यास, सिर तनवेिनाच्या अनुर्षींगाने शनासनाने शनेतक-याींना ववम्याचा लाभ िे ्याटाटत
कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) :(१) हवामान आबािरत पीक ववमा योर्ना केंर श
शनासनाच्या मागुिशनुक सुचनानुसार राज्यात रब्टी २०१३-१४ पासन
ू पथिशनुक स्वरुपात क्षेत्र
ल्क बरुन (Area Approach) राटवव्यात येत आहे . खरीप २०१४ मध्ये सिरची योर्ना
राज्यातील

तनवडक

योर्नेअत
ीं गुत

सींिभु

१२

जर्ल््यातील

हवामान

केंर शावर

तनवडक

नोंि

७

वपकाींसाठी

झालेल्या

राटवव्यात

पर्ुन्यमानाच्या

आली.

या

आकडेवारीनुसार

अचबसुचचत केलेल्या योर्नेच्या रयतमााकाींनुसार नुकसान भरपाई सींटींचबत ववमा कींपनीमाफुत

तनजलचत केली र्ाते. शनासनाने र्ाहीर केलेल्या रतर कोात्याही तनकर्षाींचे (पीक पेसेवारी,
्ीं चाईसष्लय, पिरजस्थती, परू र.) आबारे नक
ु सान भरपाई तनजलचत केली र्ात नाही.

पाचोरा तालु्यातील १७७२८ शनेतक-याींनी रु.९७ को्ी ववमा हप्ता भरुन योर्नेत सहभाग

लेतला होता. योर्नेच्या मागुिशनुक सुचनेनुसार, सींिभु हवामान केंर शावर नोंि झालेल्या
पर्ुन्यमानाच्या

आकडेवारीनुसार

तसेच

अचबसूचचत

केलेल्या

योर्नेच्या

वपकतनहाय

व

क्षेत्रतनहाय रयतमााकाींनस
ु ार पाचोरा ताल्
ु यातील १५२९७ शनेतकरी ववमा नक
ु सान भरपाई

मळ्यास पात्र ठरले. रु.४.२३ को्ी नुकसान भरपाई सींटींचबत शनेतक-याींच्या टेकेच्या खात्यावर

दि.४ व ५ फेरुवुवारी, २०१५ रोर्ी भारतीय क्र्षी ववमा कींपनीमाफुत र्मा कर्यात आली आहे .
(२) होय.

(३) र्ळगाव जर्ल्हयामध्ये हवामान आबािरत पीक ववमा योर्ना खरीप २०१४ मध्ये कापूस,
ज्वारी, उडीि व मग
ू या वपकाींसाठी भारतीय क्वर्ष ववमा कींपनीमाफुत राटवव्यात आली.

वव.स. २९ (20)
या योर्नेअत
ीं गुत र्ळगाव जर्ल्हयातील १,२५,५१६ शनेतक-याींनी रु.२९.१८ को्ी ववमा
हप्ता भरुन योर्नेत सहभाग लेतला होता. सहभागी शनेतक-याींपैकी १,१५,४३७

शनेतकरी

नुकसान भरपाईस पात्र ठरले. रु.४१.०० को्ी नक
ु सान भरपाई र्कम भारतीय क्वर्ष ववमा
कींपनीमाफुत सींटींचबत शनेतक-याींच्या टेकाींच्या खात्यावर र्मा कर्यात आली आहे.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील सवु साखर िारखान्याांत मिॅतनिल वर्निाटे किां वा ारा र्ेीवर्ी
इलेरॉतनि वर्निाटे बसववल्याबाबत

(२९)

१३४३६ (१०-०४-२०१५).

श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :

सन्माननीय अन्न,

नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील सवु साखर कारखान्याींत मकॅतनकल वर्नका्े सकीं वा ारुवर्ेीवर्ी रले्रॉतनक
वर्नका्े टसवव्याचे आिे शन शनासनाच्या वैब मापनशनास्त्र ववभागाने साखर कारखान्याींच्या
व्यवस्थापनास दिले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या आिे शनाची अींमलटर्ावाी न केल्याने मेकॅतनकल वर्नका्े वापराा-या

साखर कारखान्याींमबील वर्नाका्े , वैब मापनशनास्त्र ववभागाच्या अचबका-याींनी दिनाींक ३
फेरुवुवारी, २०१५ रोर्ी वा त्यासुमारास सल केले करुन त्याींच्यावर गुन्हे िाखल केले आहे त, हे
ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील कोाकोात्या कारखान्यातील वर्नका्े सील केले आहे त व
त्याींच्यावर गन्
ु हे िाखल केले आहे ,

(४) असल्यास, या रयतकरााची सदयःजस्थती काय आहे ?
श्री. धगरीश बापट (२५-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) गुन्हे िाखल झालेले नाहीत.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
उत्तर सोलापूर मधील बीबीदारफळ येथे “रे शीम पािु” उभारणयाबाबत
(३०)

१३४४८ (१०-०४-२०१५).

श्री. सुभार् दे शमख
(सोलापूर दक्षक्षण) :
ु

सन्माननीय

वस्त्रोयोयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) उत्तर सोलापूर मबील टीटीिारफळ येथे राज्यातील पदहले “रे शनीम पाकु” उभार्यासाठी

ग्रामपींचायतीने ५२ एकर र्ागा दिलेली असून सिर र् मनीवर रे शनीम खात्याची नोंि झाली
असन
ू स्वतींत्र उतारा िे ्यासाठी महसल
ू खात्याकडून ववलींट होत असल्याचे तनिशनुनास आले
आहे , हे खरे आहे काय,

वव.स. २९ (21)
(२) असल्यास, या रयतकरााची चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले व
तिनुसार शनासनाने कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१५) :(१) व (२) जर्ल्हाचबकारी, सोलापूर याींच्याकडून ६२ एकर

र्ागा रे शनीम सींचालनालयाकडे १९८८ पासून रयताप्त आहे. या र्ागेचा सींयु्त ७/१२ उतारा ग्राम
पींचायत व रे शनीम सींचालनालय याींच्या नावे आहे. येथे रे शनील पाकु उभार्यासाठी र्ागेचा

स्वतींत्र ७/१२ काढ्यासाठी सींचालनालयाने महसल
ू ववभागाकडे अर्ु केला असता सिर र्ागा
माळढोक पक्षी अभयार्यासाठी अचबसूचचत असल्याची टाट त्याींनी तनिशनुनास आाली. त्यामुळे
स्वतींत्र ७/१२

मळव्यासाठी वनपिरक्षेत्र अचबकारी, नान्नर् ता.उत्तर सोलापूर जर्.सोलापूर

याींची परवानगी ले्यासाठी त्याींच्याशनी सींपकु साबला असता त्याींनी वन्यर्ीव अचबतनयम,
१९७२ मबील तरतूिीनुसार या र्ागेचा स्वतींत्र ७/१२ उतारा कर्यासाठी परवानगी नाकारली

आहे . सिर र् मन अचबसच
ू नेतन
ू वगळ्याची कायुवाही झाल्यानींतर या र्ागेचा स्वतींत्र ७/१२
उतारा काढाे शन्य होाार आहे .
(३) ववलींट झालेला नाही.
___________
सोलापूर येथील शासिकय िेटतरांग महाववयोयालयाचे िाम प्रलांाबत असल्याबाबत
(३१)

१३४६९ (०८-०४-२०१५).

श्री. सुभार् दे शमख
(सोलापूर दक्षक्षण) :
ु

सन्माननीय

मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापूर येथील शनासकीय के्िरींग महाववदयालयाचे

काम रयतलींाटत असल्याचे तनिशनुनास

आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रयतकराी चौकशनी केली आहे काय,

या चौकशनीत काय तनिशनुनास आले व

त्यानस
ु ार उ्त महाववदयालयाचे काम सरु
ु कर्यासाठी शनासनाने कोाती कायुवाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडवणीस (०९-०६-०२०१५) :(१) होय.
(२) सिर महाववदयालयातील कमुचारीवींि
् मींर्ूर कर्याची कायुवाही सुरू आहे . तसेच
महाववदयालयाची रमारत ज्या र्ागेवर टाींब्यात आलेले आहे. त्या र्ागेटाटत रे ल्वेच्या

मालकीची टाट उ्भववलेली आहे. त्याटाटत रयतबान सचचव, महसूल याींच्या अध्यक्षतेखाली

जर्ल्हाचबकारी, सोलापूर व रे ल्वेचे अचबकारी याींची टैठक झाली असून मागु काढ्याचा रयतयत्न
चालू आहे .

(३) रयतलन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २९ (22)
सोलापूर जर्ल््यातील मशरापूर उपसा प्रिल्पाचे िाम अनेि
वर्ाुपासून रखडले असल्याबाबत.

(३२)

१३४७७ (०८-०४-२०१५).

श्री. सुभार् दे शमख
(सोलापूर दक्षक्षण) :
ु

सन्माननीय

र्लसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर जर्ल््यातील शनरापरू उपसा रयतकल्पाचे काम अनेक वर्षाुपासून रखडले आहे असे
तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या रयतकराी चौकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, या चौकशनीत काय आढळून आले
कायुवाही कर्यात आली आहे वा येत आहे ,

व त्यानस
ु ार सींटींचबत रयतकराावर कोाती

(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त?
श्री. धगरीर् महार्न (२२-०५-२०१५) :(१) होय.
(२) नाही.
तनबीच्या उपलब्बतेनुसार सिर योर्नेची कामे रयतथतीपथावर आहे त.

(३) व (४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
शेति-याया जर्व्हाळयाचा असलेल्या ाबयाणयाांशी सांबांधीत महाबीर् व राज्य बीर् प्रमाणीिरण
यांत्रणा या सांस्थाांना अिोला जर्ल््यात शासनािडून

अयोयाप पण
ू वेळ अधधिारी त्याचे िाम पाहत असल्याबाबत
(३३)

१३४८१ (०७-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मुततुर्ापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री

(१) शनेतक-याच्या जर्व्हाळयाचा असलेल्या ाटया्याींशनी सींटींबीत महाटीर् व राज्य टीर्
रयतमााीकरा यींत्राा या सींस्थाींना अकोला जर्ल््यात शनासनाकडून अदयाप पूाव
ु ेळ अचबकारी
त्याचे काम पाहता असल्याचे र्ानेवारी २०१५ मध्ये तनिशनुनास आले आहे , खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उ्त यींत्रााींवर अदयापही पूाव
ु ळ
े अचबकारी नस्याची काराे काय,

(३) असल्यास, तातडीने या यींत्राेवर अचबकारी नेमा
ू शनेतक-याींना न्याय िे ्याटाटत शनासनाची
भू मका काय,

(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) :(१) अींशनतः खरे असन
ू महाटीर्मध्ये दि.१७.०१.२०१५
पासून पूाु वेळ अचबकारी त्याींचे काम पाहत आहे त.
(२) रयतलन उद्ावत नाही.
(३) रयतलन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २९ (23)
अिोला येथील डॉ. पांर्ाबराव दे शमुख िृर्ी ववयोयापीठात िृर्ी
सहाय्यिाांया ६९ पदाांसाठ लेखी परीक्षा झाली परां तु िेवळ
िृर्ी सहाय्यिपदाांचीच परीक्षा केत असल्याबाबत

(३४)

१३४८३ (०७-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मुततुर्ापूर), श्री. गोवधुन शमाु (अिोला

पजश्चम), श्री. रार्ेंद्र पाटणी (िारां र्ा) :
करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अकोला येथील डॉ. पींर्ाटराव िे शनमख
ु क्र्षी ववदयापीठात क्र्षी सहाय्यकाींच्या ६९ पिाींसाठी

लेखी परीक्षा झाली परीं तु २०१२ मध्ये २६३ ववववब पिाींची र्ादहरात काढल्यानींत केवळ क्र्षी
सहाय्यक पिाींचीच परीक्षा लेत असल्यामुळे ही रयतसक्रया वािात सापडली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त र्ादहरातीमबील केवळ क्र्षी सहाय्यकाींच्याच पिाींची परीक्षा ले्याची
काराे काय,

(३) असल्यास, तातडीने २६३ ववववब पिाींची भरती कर्याटाटत शनासन काय कायुवाही करीत
आहे वा कराार आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय ?
श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०६-२०१५) :(१) नाही.
ज्या पिाींना लेखी परीक्षा ले्याटाटत रयतवबान आहे अशना सवु पिाींच्या टाटतीत
पिरक्षेचे स्वरुप र्ाहीरातील मध्ये नमूि केले आहे. त्यानस
ु ारच क्वर्ष सहाय्यकाींची ६९ पिाींची
पि भरती लेखी परीक्षेच्या आबारे कर्यात आली आहे .

(२) क्वर्ष ववदयापीठस्तरावर कुलसचचव, क्वर्ष सहाय्यक, चौकीिार रयतायोगशनाळा पिरचर या

एकूा १०५ पिाींची भरती पूाु झाली असून उवुरीत वाहन चालक ७ पिाींची भरती रयतसक्रया सुरु
असून लवकरच ती पूाु होईल.
(३) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
अांगणवाडी बालि, स्तनदा आणण किशोरवयीन मुलीांना दे णयात येणारा
टे ि होम रे शन (टीएचआर) पुरवठाबाबत

(३५) १३४८५ (०८-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मुततुर्ापूर) :

सन्माननीय मदहला व बाल

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अींगावाडी टालक, स्तनिा माता आणा सकशनोरवयीन मुलीींना िे ्यात येाारा ्े क होम

रे शनन (्ीएचआर) पुरवठा काही वव शनष् मो्या औदयोचगक सहकारी सींस्थाींदवारे च व्हावा
याकिरता नागपरू ववभागातील शनासकीय अचबका-याींकडून रयतयत्न केला र्ात असल्याचे माहे
र्ानेवारी, २०१५ मध्ये तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उ्त रयतकराी चौकशनी कर्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीचे तनषकर्षु काय व त्यानुसार सिरहू रयतकराी ्रषष्ाचार कराा-या कींपनी
व शनासकीय अचबका-याींवर कोाती कारवाई कर्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त?

वव.स. २९ (24)
श्रीमती पांिर्ा मुांडे (१२-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही
(२), (३) व (४) रयतलन उद्ावत नाही

___________
राज्यात स्वयांसेवी सांस्थाांचे गत तीन वर्ाुपासून ्डडट न झाल्याबाबत.
(३६)

१३४९० (०७-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मुततुर्ापूर) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात स्वयींसेवी सींस्थाींची सींख्या मोठी असन
ू गेल्या तीन वर्षाुपासन
ू ववबी आणा न्याय
ववभागाने लेखा परीक्षकाींच्या तनय्
ु त्या न केल्यामुळे या लाखो सींस्थाींचे रफड् थाींटल्याचे माहे
र्ानेवारी, २०१५ मध्ये उलडकीस आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ववबी व न्याय ववभागाने लेखा परीक्षकाींच्या तनय्
ु त्या न कर्याची काराे
काय आहे त,

(३) असल्यास, या तनय्
ु त्या तातडीने करुन सींस्थाींचे रफड् कर्याटाटत शनासनाची भू मका
काय आहे,

(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
(२) ते (४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
अिोला तालुयातील (जर्.अिोला) शेति-याांना ज्वारी खरे दी िेंद्रावरील
ववकिसाठ आणलेल्या ज्वारीसह परत पाठववणयात येत असल्याबाबत

(३७)

१३४९१ (१०-०४-२०१५).

श्री. हतरर् वपांपळे (मतु तुर्ापरू ) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अकोला ताल्
ु यात (जर्.अकोला) एकमेव असलेल्या ज्वारी खरे िी केंर शावर गेल्या काही
दिवसाींपासून शनेतक-याींना ववसक्रसाठी आालेल्या ज्वारीसह परत पाठवव्यात येत आल्याचे माहे
र्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या िरम्यान तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच िस
ु रीकडे जर्ल्हा पुरवठा अचबकारी याींनी ज्वारी खरे िी सरु
ु असल्याची मादहती दिली,
हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास,
तिनुसार

याटाटत चौकशनी कर्यात आली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले व

सिरहू ज्वारी खरे िी टींि कराा-या अचबका-याींववरुध्ि शनासनाने कोाती कारवाई
केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

वव.स. २९ (25)
श्री. धगरीश बापट (२१-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
अकोला जर्ल््यात सुरु कर्यात आलेल्या ७ खरे िी केंर शावरुन शनेतक-याींना परत

पाठवव्यात आल्याची टाट तनिशनुनास आलेली नाही.

(२) सकमान आबारभत
ू सकीं मत खरे िी योर्नेंतगुत दि. ३१.३.२०१५ अखेर अकोला जर्ल््यात
सुरु झालेली खरे िी केंर शे व झालेली भरडबान्य खरे िी पुढीलरयतमााे आहे .
खरे िी केंर श

७

खरे िी (ज्वीं्ल)
ज्वारी

टार्री

मका

१८२२९.५०

०.००

२१७३.५०

तसेच अकोला ताल्
ु यात १५५५९.५० ज्वीं्ल ज्वारी खरे िी झालेली आहे .

(३) व (४) रयतलन उद्ावत नाही.

___________
चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि वीर् िेंद्रात िोल वॉशरीर् या तरर्ेट िोल वर चालणारे
वीर् तनममुती प्रिल्प उभारणयासांदभाुत

(३८)

१३५०३ (०४-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींर शपूर महाऔजषाक वीर् केंर शात कोल वॉशनरीर् उभार्यासाठी मे. डेणझन रयता. ल, नवी

दिल्ली याींची तनय्
ु ती केली असन
ू ववस्तत
् रयतकल्प आराखडा अहवाल तयार कर्याचे काम

रयतगतीपथावर असल्याचे लेखी उत्तर मा. ऊर्ाु मींत्री याींनी स्थातनक लोकरयततततनबी याींना पत्रक्र.
कपासू /रयत.क्र.२५६ / ऊर्ाु - ४ अन्वये दिनाींक ११/०९/२०१४ ला दिले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर वॉशनरीर् चे उभाराी सींिभाुतील केंर शीय वने व पयाुवरा खाते, महाराषर
वीर् तनयमक आयोग व रतर वैबातनक रयताचबकरा याींच्या कडे सींटींचबत परवानग्या /
मींर्ुरीसाठी रयतस्ताव सािर कर्याची कायुवाही सुरु आहे, हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याटाटत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय,

(४) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून आले व त्यानुर्षींगाने चींर शपूर महाऔजषाक वीर् केंर शात
कोल वॉशनरीर् स्थापन कर्यासाठी व कोल वॉशनरीर् च्या िरर्े्् कोल वर चालाारे वीर्

तन मुती रयतकल्प चींर शपरू येथे उभार्यासींिभाुत पढ
ु े कोाती कायुवाही कर्यात आली आहे वा
येत आहे ?

वव.स. २९ (26)
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१५) :(१) होय,

(२) रयताप्त झालेल्या ववस्तत
् रयतकल्प अहवालात कोल वॉशनरीर् उभाराी सींिभाुत टऱ्याचशना त्रु्ी

असल्यामळ
ु े अहवाल पुनववुलोकन कर्यासाठी सल्लागार कींपनीकडे पाठवव्यासाठी रयतस्ताववत
आहे .

(३) व (४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपूर महाऔजष्ट्णि वीर् िेंद्रातील सांच ि. १ व २ चे
नुतनीिरण व आधुतनिकिरण िरणयाबाबत

(३९)

१३५०६ (०४-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चींर शपरू महाऔजषाक वीर् केंर शातील सींच क्र. १ व २

चे नत
ु ाीकरा व आबतु नकीकरा

कर्याचे तनयोजर्त केल्याचे व सिर सींचाींसाठी फडसाईन कन्सल््ीं ् नेमला असून ववववब

रयतकारचा ताींात्रक अ्यास पूाु झाला असून नुतनीकरााचा रयतकल्प अहवाल टनवव्याचे काम
अींततम ्प्यात असल्याचे लेखी उत्तर मा. ऊर्ाु मींत्री याींनी स्थातनक लोकरयततततनबी चींर शपूर
याींना पत्र क्र. कपासू - २०१४ / रयत.क्र. २५२ / ऊर्ाु - ४ अन्वये कळववले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याटाटत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून आले आहे व त्यानुर्षींगाने पुढे कोाती कायुवाही
कर्यात आली वा येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१५) :(१) होय,

(२) कोराडी सींच क्र.६ च्या नुतनीकरा व आबुतनकीकरााचे काम पूाु झाल्यानींतर व सिर
सींचाच्या

कामचगरीचा

अनुभव

लेतल्यानींतर

रतर

सींचाींचे

कर्याटाटत योग्य तो तनाुय ले्यात येईल.

नुतनीकरा

व

आबुतनकरा

(३) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपूर ताडाळी औयोयोधगि क्षेत्रातील मे.गोपानी आयुन एन्ड पावर िांपनी व्दारे
िुठलीही पुवु सूचना न दे ता तब्बल ५०० िामगाराांना
िामावरुन िमी िेल्याबाबत

(४०) १३५०९ (०७-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय िामगार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ताडाळी( ता.जर्.चींर शपूर) येथील औदयोचगक क्षेत्रातील मे.गोपानी आयुन एन्ड पावर कींपनी

दवारे कुठलीही पुवु सच
ू ना न

िे ता तब्टल ५०० कामगाराींना कामावरून कमी केल्याचे माहे

फडसेंटर, २०१४ च्या शनेव्च्या आठवडयात आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय,

वव.स. २९ (27)
(२) असल्यास, सिर रयतकराी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून आले व त्याअनुर्षींगाने उ्त कामगाराींना पुन्हा कामावर
ले्यासींिभाुत कोाती कायुवाही कर्यात आली आहे वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. प्रिाश मेहता (०४-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही.
कींपनीस कच्च्या कामाचा त्
ु वडा असल्यामळ
ु े दिनाींक ३.१२.२०१४ पासून काम उपलब्ब

नसल्याचे व्यवस्थापनाने कामगाराींना साींचगतले होते.
(२) होय.

(३) कामगार कायाुलय, चींर शपूर येथे दिनाींक ४ व ९.१२.२०१४ रोर्ी व अपर कामगार आयु्त,
नागपूर याींचे सम््ा दिनाींक २.१.२०१५ रोर्ी व्यवस्थापन, कींत्रा्िार व कामगार सींल्नेचे

रयततततनबी याींना चचकिरता पाचारा कर्यात आले होते. कारखान्यात कच्चा माल उपलब्ब
नसल्यामळ
ु त सरु
ु े र्ोपयिंत कारखान्यातील उत्पािन रयतसक्रया पव
ू व
ु होत नाही. तोपयुत सवु
कामगाराींना १५ दिवसाींचे वेतन ले-रफ समर्ून अिा कर्यात यावे. असा सवुमान्य तोडगा

काढ्यात आला व त्यानुसार माहे फडसेंटर, २०१४ या मदहन्यात १५ दिवसाींचे वेतन ले-रफ

समर्ून सवु कामगाराींना अिा कर्यात आले आहे . सदयःजस्थतीत व्यवस्थापनाने कोात्याही
कामगाराला कामावरुन कमी केलेले नाही.
(४) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
चांद्रपरू जर्ल््यात वाहति
ु तनयांात्रत िरणारे पोलीस
िमुचाऱयाांची सांख्या अत्यल्प असल्याबाबत

(४१)

१३५१० (०७-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) चींर शपूर जर्ल््यात िर वर्षी २३ ते २५ हर्ार नवी वाहने रस्त्यावर येत असून जर्ल््यातील
तीन लाख ७० हर्ार वाहने तनयींत्रीत कर्यासाठी केवळ १४२ वाहतक
पोलीस कायुरत
ू
असल्याचे माहे फडसेंटर, २०१५ च्या शनेव्च्या आठवडयात आढळून आले आहे हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, जर्ल््यात महामागु वाहतूक पोलीस म्हाून फ्त १२ कमुचारी तैनात आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सिर

वाहतुक

तनयींात्रत

करााऱ्या

पोलीस

कमुचाऱ्याींच्या

कर्याच्या ष्ष्ीने कोाती कायुवाही कर्यात आली वा येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?

सींख्येत

वाढ

वव.स. २९ (28)
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) :(१) व (२)
चींर शपूर जर्ल््यात सन फडसेंटर, २०१४ अखेर ३,९७,१८६ नोंिाीक्त वाहने आहे त. चींर शपूर

जर्ल््यातील वाहतक
ू तनयींत्रा जर्ल्हा पोलीस िलातील जर्ल्हा वाहतक
ू तनयींत्रा शनाखा, पोलीस
स््े शननअींतगुत कमुचारी आणा महामागु पोलीस मित केंर श, चींर शपरू याींच्या माफुत केले र्ाते.

त्याकरीता जर्ल्हा वाहतूक शनाखेचे िोन अचबकारी व ८४ कमुचारी असे एकूा ८६, २१ पोलीस

स््े शनअींतगुत ५३ कमुचारी आणा महामागु पोलीस मित केंर श, चींर शपूर याींचे एक अचबकारी व २८
कमुचारी एकवढे मनुषयटळ कायुरत आहे . जर्ल्हा पोलीस वाहतूक शनाखेमध्ये मुख्यालयालेीेा
सींलग्न असलेलया १२ कमुचा-याींचा समावेशन आहे .

(३) महामाग्र पोलीस मित केंर श, चींर शपूर येथील पिे भर्याची कायुवाही सुरु आहे . तसेच,

चींर शपूर जर्ल््यातील वातक
तनयींत्रााकरीता आवलयकता भासल्यास त्यात आाखी वाढ
ू
कर्यात येाार आहे.

(४) रयतलन उद्ावत नही.
___________
िेंद्र शासनाया ‘’हमारा र्ल हमारा र्ीवन’’ या अमभयानाची
अांमलबर्ावणी चांद्रपूर जर्ल््यात झाली नसल्याबाबत
(४२)

१३५२३ (०७-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपरू ) :

आणण स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) केंर श शनासनाच्या र्लसींसाबन मींत्रालयाने शनालवत ववकासासाठी पााी व्यवस्थापन या
मध्यवती सींकल्पनेला अनस
ु रून ‘’हमारा र्ल हमारा र्ीवन’’ हे अ भयान दिनाींक १३ ते १७
र्ानेवारी या कालावबीत पा्याचे ि ु भुक्ष असलेल्या एका गावात राटवव्याचे तनिशन
असल्याचे

दिले

माहे र्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशनुनास आले आहे , हे खरे आहे

काय,

(२) असल्यास, सिर तनिशनाची चींर शपूर जर्ल््यात अींमलटर्ावाी झाली नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याटाटत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय ,
(४) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून आले व त्यानुर्षींगाने कोाती कायुवाही केली वा
कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त?
श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३), (४) व (५) रयतलन उद्ावत नाही.
___________

वव.स. २९ (29)
चांद्रपूर औजष्ट्णि वीर् िेंद्रात लोखांड, पाईपलाईनचे पाईपच गॅस िटरने
िापूर चोरी िरणयाचे प्रिारात प्रचांड वाढ झाल्याबाबत

(४३)

१३५२७ (०७-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय ऊर्ाु मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) चींर शपूर औजषाक वीर् केंर शाच्या चारही टार्ुला सुरक्षाव्यवस्था असताींनासुध्िा मो्या

रयतमााात लोखींड, पाईपलाईनचे पाईपच गॅस क्रने कापन
ू चोरी कर्याचे रयतकारात रयतचींड वाढ
झाल्याचे माहे फडसेंटर, २०१५ च्या शनेव्च्या आठवडयात आढळून आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सिर रयतकराी शनासनाने चौकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून आले व त्यानुर्षींगाने कोाती कारवाई कर्यात आली
आहे वा कर्यात येत आहे ?

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१५) : (१) दि.३०.१२.२०१४ रोर्ी चींर शपूर महाऔजषाक वीर्
केंर शातील राखेची ववल्हे वा् लाव्यात येत असलेल्या ६०

म्रची पाईपलाईन ॲशनटींड

पिरसरातन
ू चोरी झाली असल्याचे खरे आहे .

(२) व (३) चींर शपूर महाऔजषाक ववदयुत केंर शात कायुरत असलेल्या खार्गी सुरक्षा एर्न्सीतफ
पोलीस स््े शनन भर शावती येथे गुन्हा िाखल केला असून पोलीसाींनी एकूा ९ आरोपीींना
मुद्देमालासह अ्क केली आहे . सिर रयतकराी न्यायालयात िावा िाखल केला असून रयतकरा
न्यायरयतववषठ आहे .

___________
चांद्रपूर जर्ल््यात िृवर् महाववयोयालय स्थापन िरणयाबाबत असल्याबाबत
(४४)

१३५३० (०८-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय िृर्ी मांत्री

(१) चींर शपूर जर्ल््यात क्वर्ष महाववदयालय स्थापन कर्याटाटत क्वर्ष
पिरर्षि,

पा
ु े

व

डॉ.पींर्ाटराव िे शनमख
ु

क्वर्ष

ववदयापीठ,

अकोला

शनक्षा व सींशनोबन
याींना

रयतस्ताव सािर

कर्याटाटतच्या सूचना शनासन स्तरावरुन िे ्यात आल्या असल्याचे मा.क्वर्ष मींत्री याींनी

दिनाींक ११ सप््ें टर, २०१४ चे कपास-ू २४१४/रयत.क्र.३३/७-अ अन्वये स्थातनक लोकरयततततनबी चींर शपूर
याींनी लेखी कळववले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, क्वर्ष शनक्षा व सींशनोबन पिरर्षि, पा
ु े व डॉ.पींर्ाटराव िे शनमख
ु क्वर्ष ववदयापीठ,
अकोला याींनी रयतस्ताव तयार करुन शनासनास सािर केला आहे काय,

(३) असल्यास, सिर रयतस्तावाच्या अनुर्षींगाने ‘शनासनाने कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींटाची

काराे काय आहे त ?

वव.स. २९ (30)
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे .
(२) राज्यात नवीन क्वर्ष महाववदयालय स्थापनेच्या अनुर्षींगाने क्वर्ष शनक्षााचा टह
् त आराखडा
तयार कर्याचे काम महाराषर क्वर्ष शनक्षा व सींशनोबन पिरर्षि, पुाे याींचे स्तरावर सुरू आहे.

(३) व (४) सिरचा आराखडा शनासनस्तरावर अींततम झाल्यानींतर याटाटत पढ
ु ील कायुवाही
कर्यात येईल.

___________
चांद्रपरू जर्ल्हा तनयोर्न सममतीया बठिकबाबत
(४५)

१३५३१ (०८-०४-२०१५).

श्री. नानार्ी शामिुळे (चांद्रपूर) :

सन्माननीय तनयोर्न

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दिनाींक २८ र्ानेवारी, २०१५ ला जर्ल्हाचबकारी कायाुलय चींर शपूरच्या पिरसरातील सभागह
् ात
झालेल्या जर्ल्हा तनयोर्न स मतीच्या टैठकीत मा.पालकमींत्री जर्ल्हा चींर शपूर याींना स्थातनक

लोकरयततततनबी चींर शपूर याींनी तनवेिनाव्िारे मौर्ा चचींचाळा येथे रस्ते टाींबकामासाठी रु.३० लक्ष
आणा चींर शपूर तालक
ु यातील तब्टल ३३ गाींवातील शनेतकरी खरीप वपकाींचे नुकसान भरपाईच्या
अेाचथुक मिती पासन
ू वींचचत असल्याटाटत चे तनवेिन सािर केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याटाटत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशनीत काय आढळून आले

आहे व दिनाींक २८ र्ानेवारी, २०१५ ला सािर

केलेले उ्त तनवेिनाच्या अनुर्षींगाने को्ेाती कायुवाही कर्यात आली आहे वा येत आहे ?
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) स्थातनक लोकरयततततनबी याींची दिनाींक २८/०१/२०१५ ची तनवेिने जर्ल्हाचबकारी,
चींर शपूर याींच्याकडे उचचत कायुवाही कर्यासाठी पाठववली आहे त.
___________
वान प्रिल्प (जर्.अिोला) क्षेत्रातील शासिकय िुपनमलिाांया डडपी (र्तनत्र)
चोरी गेल्याने मसचांन लाभाथीधारिाची गरसोय होत असल्याबाबत

(४६)

१३५४१ (०८-०४-२०१५).

श्री. प्रिाश भारसािळे (अिोट) :

सन्माननीय र्लसांपदा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वान रयतकल्प अींतगुत रयतकल्पाचा क्षेत्रात ११९ कुपन लका शनासनातफ टसवव्यात आल्या

होत्या त्यापैकी ६२ कुपन लकाींची फडपी (र्तनत्र) अज्ञात व्य्तीकडून चोरी गेल्याने सिर
कुपनल लका लाभबारक शनेतकऱ्याींना सींचनाच्या सोयी पासून वींचचत राहावे लागत आहे , तसेच
अज्ञात चोरट्या ववरूध्ि सींटींचबत ववभागाने एफआयआर िाखल करून ही अदयाप चोरट्यचा
सुगावा लागला नाही हे खरे आहे काय,

वव.स. २९ (31)
(२) असल्यास, या रयतकराी पो लस ववभागाकडे पाठपुरावा केला आहे काय वा कर्यात येत
आहे , तसेच कारवाईचा तपशनील काय आहे ,

(३) यारयतकराी ६२ कुपनलीकाींचे (डीपी) र्तनत्र चोरी गेल्याने यापुढे शनासनाचे कोट्यावबी
रूपयाींचे नक
ु सान होाार नाही त्यानस
ु ार उपायायोर्ना केली अथवा कर्यात येत आहे ,

(४) अदयाप, पयिंत कोातीही व्यवस्था केली नसल्यास शनासनाच्या कोट्यावबीच्या नक
ु सानीला
र्टाटिार कोा आहे व याटाटत सिर ववभागामाफुत व्यवस्था कर्यात आली आहे काय,
(५) अदयाप कोातीही कायुवाही केली नसल्यास ववलींटाची काराे काय?
श्री.

धगरीर्

महार्न

(०२-०६-२०१५)

:(१)

होय,

ववर्षयाींसकत

र्तनत्रे

(डी.पी)

र्लसींपिा

ववभागाकडून महाराषर राज्य ववदयुत ववतरा कींपनीकडे हस्ताींतरीत कर्यात आलेले होते.

(२) पोलीस ववभागाकडे सहायक अ भयींता, महाराषर ववदयुत ववतरा कींपनी ल. तेल्हारा व
सींग्रामपूर याींच्या माफुत वेळोवेळी तक्रार नोंिवव्यात आली आहे .

(३, ४ व ५) र्तनत्र (डी.पी) पन
ु लच टसवव्यात र्लसींपिा ववभागामाफुत महाराषर राज्य
ववदयुत ववतरा कींपनीस सूचीत कर्यात आले आहे .

___________
अमरावती जर्ल््यातील स्वस्त धान्य दि
ु ानदार व रॉिेल परवाना धारि
सांकटनेया मागणयाांबाबत

(४७)

१३५५८ (०७-०४-२०१५).

श्री. बचू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय अन्न, नागरी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अमरावती जर्ल््यातील स्वस्त बान्य िक
ु ानिार व रॉकेल परवाना बारक सींल्नेच्या वतीने
त्याींच्या न्याय माग्याकरीता गत १५ वर्षाुपासून तनवेिने िे वूनही शनासन िल
ु
करीत
ु क्ष

असल्यामळ
ु े येत्या दिनाींक १० फेरुवुवारी, २०१५ रोर्ी तालुकास्तर तर दिनाींक २० फेरुवुवारी,
२०१५

रोर्ी जर्ल्हास्तर, दिनाींक २ माचु, २०१५ रोर्ी ववबानसभा आणा दिनाींक १७ माचु,

२०१५ रोर्ी सींसिे वर मोचाु आाून आींिोलन कर्याचा रशनारा दिला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शनासनाने सींल्नेच्या न्याय माग्याींटाटत कोाती कायुवाही केली वा कर्यात
येत आहे ,
(३) नसल्यास,ववलींटाची काराे काय आहे त

?

श्री. धगरीश बापट (०७-०५-२०१५) :(१) होय. अमरावती जर्ल्हा रयताचबक्त स्वस्त बान्य

िक
ु ानिार व सकरकोळ केरो सन परवानाबारक सींल याींनी स्वस्त बान्य िक
ु ानिाराींच्या माग्या,
अडचाी, समस्या, क मशननमध्ये वाढ, वाहतुक िरटे्चा रयतलन रत्यािी माग्याींकिरता दिनाींक
२० फेरुवुवारी, २०१४ पासून टेमुित सींप कर्याची लोर्षाा केली होती.

वव.स. २९ (32)
(२) सचचव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षा याींनी सींल्नेच्या पिाचबका-याींसोटत दिनाींक
१४ फेरुवुवारी, २०१४ रोर्ी लेतलेल्या टैठकीत क मशननमध्ये वाढ कर्याटाटत व वाहतुकीचे
रयतलनाटाटत झालेल्या चचच्या अनर्ष
ु ींगाने “राज्यातील स्वस्त बान्य िक
ु ानिाराींनी लोवर्षत केलेला
टेमि
ु त सींप राज्य शनासनाचे अींततम आिे शन होईपयिंत पुढे ढकल्यात आला आहे.”

दिनाींक ५ माचु, २०१४ च्या शनासन तनाुय अन्वये रु.५०/- वरुन आता रु.७०/- अशनी वाढ

िक
ु ानिाराींच्या क मशननमध्ये कर्यात आली आहे .
(३) रयतलन उ्भववत नाही.

___________
बडनेर भर्
ु ांग (ता.अचलपरू , जर्.अमरावती) या गावातील
फेर भुर्ल मुल्याांिन प्रकियेबाबत

(४८)

१३५५९ (०७-०४-२०१५).

श्री. बचू िडू (अचलपूर) :

स्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

(१) टडनेर भुर्ींग (ता.अचलपूर, जर्.अमरावती) या गावास अततशनोवर्षत व शनोवर्षत वगुवारीतून
टाहे र काढ्याटाटत

फेर भुर्ल मुल्याींकन रयतसक्रया पुाु झाली असून यींत्रााींच्या सिोर्ष

कायुपध्िती िाखवून िे ाा-या श्री. िे वीिास सींपतराव भुरक्, सारडा नगर, अर्ींनगाव सुर्ी,
जर्.अमरावती याींना

विरषठ भव
ु ैज्ञातनक भर्
ु ल सव आणा ववकास यींत्राा अमरावती याींनी

दिनाींक २८ र्ानेवारी, २०१५ रोर्ी वा त्यासुमारास पत्रादवारे कळववले हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची काराे काय आहे त,

(३) सींचालनालय, भुसववयीं पुाे याींनी पत्र क्र. ३१५६ दिनाींक २२ रगस््, २०१४ अन्वये

अमरावती जर्ल््यातील अततशनोवर्षत पाालो् क्षेत्राचे ललु पाालो् क्षेत्र तनहाय फेर भुर्ल
मल्
ु याींकन कर्यासाठी सच
ू ना िे ्याची काराे काय आहे त,

(४)असल्यास, सिर गावाींमबील भर्
ु ल मुल्याींकनामध्ये तफावत आढळली आहे काय, असल्यास
त्याची काराे काय आहे त,
(५)असल्यास,

याटाटत शनासनाने कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे , नसल्यास,

ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०५-२०१५) :(१) व (२) विरषठ भूवैज्ञातनक, अमरावती याींनी त्याींचे

दिनाींक २८/०१/२०१५ रोर्ीच्या पत्रान्वये श्री.िे वविास सींपतराव भुरक्, सारडानगर, अींर्नगाव

सुर्ी, जर्.अमरावती याींना भूर्ल मुल्याींकनाची पध्ित व ती सिोर्ष नसल्याचे कळवव्यात
आले आहे .

भूर्ल मुल्याींकनाची रयतसक्रया सिोर्ष नसून केंर शशनासनाच्या अचबपत्त्याखालील केंर शीय

भूमीर्ल मींडळ याींनी जस्वक्त केलेल्या भूर्ल अींिार् स मती १९९७ (Ground water

Estimation committee-१९९७) च्या मागुिशनुक तत्वानुसार कर्यात आली आहे . त्यामुळे
केलेली कायुवाही तनयमानस
ु ार आहे .

(३) केंर श शनासनाने जस्वक्त केलेल्या भूर्ल अींिार् स मती १९९७ च्या मागुिशनुक तत्वानुसार

वव.स. २९ (33)
अततशनोर्षीत व शनोर्षीत पाालो् लोर्षीत कराेपूवी त्याींचे ललू पाालो्ात ववभार्न करुन त्याींचे

पुनमल्
ु याींकन कराे आवलयक आहे . त्यानस
ु ार अततशनोर्षीत व शनोर्षीत पाालो्ाचे ललु पाालो्
क्षेत्र तनहाय फेर भूर्ल मुल्याींकन कराे क्रमरयताप्त आहे . त्यामळ
ु े सींचालनालयामाफुत सूचना
िे ्यात आल्या आहे त.

(४) केंर श शनासनाने जस्वक्त केलेल्या भूर्ल अींिार् स मती, १९९७ च्या मागुिशनुक तत्वानुसार

अततशनोर्षीत व शनोर्षीत पाालो्ाींचे ललु पाालो्ात ववभार्न करुन त्याींचे पुनमल्
ु याींकनाचे काम
अींततम ्प्प्यात चालू आहे . पाालो् क्षेत्र तनहाय भूर्लाींचे मुल्याींकन कर्यात येत.े भूर्ल

मल्
ु याींकनदवारे पाालो्ची तनजलचत झालेली वगुवारी ही पाालो् क्षेत्रात समाववष् सवु
गावाींसाठी लागू होत असते. त्यानुसार स्वतींत्र गाव तनहाय भूर्ल मुल्याींकनाची रयतसक्रया
कर्यात येत नाही.

(५) रयतलन उद्ावत नाही.
___________
मुांबईतील िाांददवली (प) येथे असणा-या मशधावाटप िायाुलयामध्ये
िमुचारी सांख्या अपुरी असल्याबाबत

(४९)

१३५८५ (०७-०४-२०१५).

श्री. अतल
ु भातखळिर (िाांददवली पव
ू )ु :

सन्माननीय

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)मींट
ु ईतील काींदिवली (प)

येथे असाा-या शनबावा्प कायाुलयामध्ये कमुचारी सींख्या अपरु ी

असल्याचे माहे र्ानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्यासुमारास तनिशनुनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सिर कायाुलयात ५१ कमुचारी व ४० तनिरक्षक रतकी आवलयकता असताना
केवळ १७ कमुचारी व ७ तनिरक्षक उपलब्ब असन
ू सिर अप-ु या कमुचा-याींमुळे नागिरकाींची
कामे रयतलींाटत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३)

तसेच शनबावा्प कायाुलयासाठी स्वतःची र्ागा नाही व ज्या र्ागेत कायाुलय आहे ती

र्ागा िरकामी कर्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाने नो्ीसही दिली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सिर रयतकरााटाटत कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, ववलींटाची काराे काय आहे त ?
श्री. धगरीश बापट (१२-०५-२०१५) : (१) होय.
(२) काींदिवली येथील कायाुलयात तनरीक्षकाींनी १७ पिे मींर्ूर आहे त. त्यापैकी ७ भरलेली आहे त.

लवपक - ्ीं कलेखकाींची १६ पिे मींर्ूर आहे त. त्यापैकी ८ पिे भरलेली आहे त. उपलब्ब कमुचा-

याींकडून कामे करुन ले्यात येत आहे त. नागिरकाींची कामे रयतलींाटत राहाार नाहीत याची
िक्षता ले्यात येत.े

(३) कायाुलयाची र्ागा िरकामी कर्याकिरता ललुवाि न्यायालयाने आिे शन दिले आहे त, मात्र
उच्च न्यायालयाने दिनाींक २१ व २२ र्ुल,ै २०१० च्या सुनावाीत या आिे शनास स्थचगती दिली
आहे .

वव.स. २९ (34)
(४) लवपक-्ीं कलेखकाींची िर्त पिे भर्याकिरता मागाीपत्र सािर केलेले आहे . तनरीक्षकाींची
पिे पिोन्नती िे ऊन भर्याची पूवत
ु यारी सुरु आहे.

ललुवाि न्यायालयाने दिलेल्या तनाुयाववरुध्ि उच्च न्यायालय, मुींटई येथे अवपलातील

सन
ु ावाीत उच्च न्यायालयाने स्थचगती दिली आहे. रयतकरा सध्या न्यायरयतववषठ आहे .
(५) रयतलन उ्भववत नाही.

___________
येवला (जर्.नामशि) येथील रे शीम पािु उभारणयाबाबत
(५०)

१३६०६ (१०-०४-२०१५).

जर्तेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

श्री. पांिर् भर्
ु बळ (नाांदगाव), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री.
सन्माननीय वस्त्रोयोयोग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) येवला (जर्.ना शनक) येथील र्गरयत सध्ि पैठाी उदयोगास लागाा-या कच्चा मालाचे
उत्पािन स्थातनक स्तरावर हो्यासाठी या दठकााी राषरीय क्र्षी ववकास कायुक्रमामबून रे शनीम
पाकु कर्याची स्थातनक लोकरयततततनबीनी दिनाींक ७ नोव्हें टर, २०१४ रोर्ी वा त्यासम
ु ारास
शनासनाकडे मागाी केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रे शनीम सींचालनालय नागपूर याींनी उ्त रे शनीम पाकुसाठी शनासनाकडे रयतस्ताव
सािर केलेला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याटाटत शनासनाने चौकशनी केली आहे काय, चौकशनीत काय आढळून आले व
तिनुसार उ्त रयतकराी शनासनामाफुत कोाती कायुवाही केली वा कर्यात येत आहे ,
(४) अदयाप कोातीच कायुवाही केलेली नसल्यास, ववलींटाची काराे काय ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१५) : (१) होय.
(२), (३) व (४) सींचालनालयाने त्याींच्या अहवालात येवला येथे सदय:जस्थतीत असलेली तुती

लागवड, पैठाी ववाकामाच्या सींिभाुत असलेल्या सोयी सुवचबा याटाटतची मादहती उपलब्ब
करुन दिलेली आहे . सींचालकाींचा अहवाल, नजर्कच्या कालावबीत रतर स्त्रोतातन
ू तेथे तनमाुा

होत असलेल्या सुववबा याची पडताळाी करुन तसेच स्थातनक गरर्ा ववचारात लेवून येवला

येथील रे शनीम उदयोग ववकासासाठी रतर आवलयक सुववबा उपलब्ब करुन िे ्याची टाट
शनासनाच्या ववचाराचबन आहे .

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शनासकीय मध्यवती मर श
ु ाालय, मींट
ु ई.

