
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तिसरी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील अांगणिाडी सेवििाांची १३ हजार पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(१)  ८३ (२२-१२-२०१४).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री. अस् लम शे  (मालाड 
पश्श्चम), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय 
महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववकाींची १३ हजार पदे ररक्त असल्यामु े ाकामिकमक लालववकास 
योजनेच्या कामावर पररणाम होत असल्याचे माहे सप् े्ंलर, २०१४ रोजी वा कयासुमारास 
आढ ून आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास अींगणवाडी सेववकाींची ररक्त असलेली पदे कवररत भरण्यालालत शासनान ेकोणती 
तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०३-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे. 
     ऑगस् ्, २०१४ च् या माकसक रगतगती अहवालानुसार अींगणवाडी सेववकाींची २२५० व कमनी 
अींगणवाडी सेववकाींची १२५७ असे ाकूण ३५०७ पदे ररक् त आहेत. 
(२) व (३) अींगणवाडी सेववकाींची ररक् त पदे भरण् यालालत व ेोवे ी आदेश लदले आहेत. तपावप 
भरतीरगतक्रिया क वरीत होण् यासा म मुलाखतीच े गुण वग ून गुणवक तेच् या आरारावर वनवड 
करण् यालालत लदनाींक १३.०८.२०१४ रोजी शासन वनणयय वनगयकमत करण् यात आला आहे. 
  

___________ 
 

हहांगोली श्जल्हयातील मोठी धरणे ि तलािातील पाणीसाठा आरक्षणाबाबत 
  

(२)  १४४ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), 
श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री. अस् लम श े (मालाड पश्श्चम), प्रा. िषाम गायििाड 
(धारािी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लहींगोली मिजल्हयाींतगयत येणाऱ्या दोन मो म ररणे व २५ लहान मो या तलावात अकयल्प 
पाणीसा म उपलब्र असून सींभाव्य पाणी ी्ंचाई पाहता पाणी सा ा आरक्षणाकड े रगतशासनाच े
दलुयक्ष होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोंलर, २०१४ मध्ये वा कयादरम्यान वनदशयनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, भववषयात मिजल्हयातील पाणी ी्ंचाईचा ववचार करता पाणी आरक्षणालालत 
कोणता वनणयय घेण्यात आला आहे वा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१५) :(१) नाही. 
(२) मिजल् ्यातील पाणी ी्ंचाईचा ववचार करता वपण् यासा म आव यक असलेला पाणी सा ा 
आरक्षीत करण् यात आलेला आहे. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील एसटी डपेो तोटयात असल्याबाबत 
  

(३)  २२९ (१५-०१-२०१५).   श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री. अस् लम श े (मालाड पश्श्चम), श्री. नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ाणे मिजल्हयातील ववठ्ठलवाडी डपेो  आर्पयकदृष्या परवडत नसल्याने ास्ी महामींड ाने  
लदनाींक १ जुल,ै २०१४ रोजी पासून लींद करण्याचा वनणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील तब्लल ५८ ास्ी डपेो गत १० वर्ष ेसातकयाने तो्यात असल्याची  
लाल माहे जलु,ै २०१४ च्या सुमारास  वनदशयनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ास्ी डपेो तो्यात असण्याची कारणे काय आहेत यालालत चौकशी 
करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढ ून आले व कयानुसार  कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. हदिािर राित े(११-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) होय. 
(४) रगतामुख् यान ेधींरन दरामध् ये होणारी वाढ, पपकर दरात होणारी वाढ, कमयचा-याींवरील वाढता 
खचय, महागाई भक यामरील वाढ ध. कारणाम ेु खचायत वाढ लाल् यामु े आगाराींच् या तो्यात 
वाढ लालेली आहे. आगाराींचा तो्ा कमी करण् यासा म मध् यवतती  कायायलयातील खात ेरगतमखु व 
वररष   अर्रका-याींची पालक अर्रकारी म् हणून नमेणुक करण् यात आली आहे. पालक 
अर्रकाऱ्याींनी आगारास भे्ी देऊन कारणाचा आढावा घेऊन आगार नफ्यात आणण् याच् या 
दृष ्ीने खचय कमी करणे व उक पन् नात वाढ करण् यासा म रगतादेकशक व् यवस् पापक, ववभाग 
वनयींत्रक, ववभागाींतील अर्रकारी याींना उपाययोजनाींलालत मागयदशयन केले आहे. तपावप, मागील 
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दोन वर्षाांपासुनचा सींर्चत तो्ा रु. १४८०.२० को्ी असून तो्ा कमी करण् यासा म रगतवासी कर 
कमी करणे व महाराष र राज् य मागय पररवहन महामींड ास ्ोल मुक् त करण् याच् या दृष ्ीन े
रगतयक न चालू असून रगतशासकयय पात ीवर अर्रका-याींमार्य त तो्ा कमी करण् याचे वनक्ान े
रगतयक न चालू आहेत. 
(५) रगत न उद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

मुरबाड (श्ज. ठाणे) तालुक्यात अांगणिाडयाचे बाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(४)  २३५ (२२-१२-२०१४).   श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री. अस् लम शे  (मालाड पश्श्चम), श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री. राधािृष्ट् ण वि -ेपाटील 
(मशडी) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरलाड (मिज. ाणे) तालुक्यात सद्या ३९० अींगणवाडया काययरत आहेत परींत ु सन २०१०-
२०११ व २०११-२०१२ या कालावरीत ८४ अींगणवाडया लाींरण्यासा म मींजूरी देण्यात येऊन ६० 
्क्के वनरीही देण्यात आला मात्र अद्याप अींगणवाडयाच े लाींरकाम करण्यात आले नसल्याच े
माहे सप् े्ंलर, २०१४ मध्ये वा कयादरम्यान आढ ून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ८४ अींगणवाडयाींचे लाींरकाम लवकरात लवकर सुरु करण्यालालत शासनाने 
कोणती तातडीची काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच काययवाही करण्यात आली नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०३-२०१५) : (१) मुरलाड (मिज. ाणे) तालुकयात सन २०१०-११ या वर्षायत 
६९ अींगणवाडी लाींरण् यासा म मींजूरी देण् यात आली आहे व सन २०११-१२ या वर्षायत १५ 
अींगणवाडी लाींरण् यासा म मींजूरी देण् यात आली आहे अशी ाकूण ८४ अींगणवाडी लाींरकामास 
मींजूरी देण् यात आली आहे. वरील ६९ अींगणवाडयाींपैकय ४७ अींगणवाडी लाींरकम ेपूणय असून ५ 
अींगणवाडी लाींरकामाींची क्रकरको  काम ेलाकय आहेत तर २ अींगणवाडी लाींरकाम ेजागेअभावी रद्द 
करण् यात आली आहेत व उवयररत १५ अींगणवाडी कें द्राच ेलाींरकाम रगतगतीत आहेत. तसेच २०११-
१२ या वर्षायतील १५ अींगणवाडीपैकय ११ लाींरकाम े पुणय असून ४ अींगणवाडी लाींरकाम े
रगतगतीपपावर आहेत. 
(२) रगतगतीपपावर असलेली लाींरकामे तातडीने पुणय करण् याची काययवाही सुरु आहे. 
(३) रगत न उद्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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पुणे श्जल्हयातील िोल्हापूर पदतदतीचे बांधा-यािरील ढावे अनेि िषम न बदल्याबाबत 
  

(५)  ४५३ (२३-१२-२०१४).   श्री. बाबुराि पाचणे (मशरुर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे मिजल्हयातील घोडनदी, कभमानदी, कुकडी, या नदयाींवर अनके ल काणी कोल्हापूर 
पध्दतीचे लींरारे लाींरले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कोल्हापूर पध्दतीचे लींरा-यावरील ढाव े अनके वर्षय न लदल्यामु े या 
लींराऱ्यामरून मो या रगतमाणात पाण्याची ग ती होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे मिजल्हयातील घोडनदी, कभमानदी, कुकडी, या नदयाींवर अनेक ल काणी 
कोल्हापूर पध्दतीच्या लींराऱ्याींना नव्याने ढावे लसववण्यालालत शासनस्तरावरुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (११-०३-२०१५) :(१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     कोल् हापूर पध् दतीच् या लींरा-यामध् ये ढाव् याींची सींख् या जास् त असत.े क यामरून होणारी 
ग ती पुणयतः लींद करण् यात अडचणी येतात. तपावप ग ती लालेले पाणी लींरा-याच् या साख ीत 
खालच् या लाजूस असलेल् या लींरा-याद्वारे वापरण् यात येते. 
(३) मागील तीन वर्षायत कभमा व कुकडी नदीवरील अनुिम े२४७३, २३१६, व २१७८ अशी नववन 
लोखींडी लगे उपलब्र लाली आहेत. तसेच कभमा नदीवरील ३२५ लर्ग याांची दरुुस् ती करण् यात 
आली आहे. वनरी उपलब् रतेनुसार ्प् प् या ्प् प् यान े उवयररत लगे लदलण् याची अपवा दरुुस् ती 
करण् याची काययवाही करण् यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज् यातील अांगणिाडी साठी ननश्श्चत िरण् यात आलेल् या  
अभ् यास रमामास शासनाची मांजूरी ममळाण्याबाबत 

  

(६)  ५४७ (२२-१२-२०१४).   श्री. गणपत गायििाड (िल्याण पूिम) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील अींगणवाडीसा म वनमिचत करण् यात आलेल् या अभ यासिमास अद्याप पययत 
शासनाची मींजूरी कम ाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर अभयासिमास क वरीत मींजुरी  देण् यासींदभायत शासनातरे् कोणती तातडीची 
काययवाही करण् यात आली वा  येत आहे , 
(३) नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०३-२०१५) : (१) सदर योजना कें द्र पुरस् कृत असून अींगणवाडीतील ३ त े
६ वर्षे वयोग्ातील लालकाींसा म पूवयशालेय कशक्षण अभ यासिम वनमिचत करण् याची काययवाही 
कें द्र शासन स् तरावर सुरु आहे. सद्यःमिस्पतीत जुनाच अभ यासिम लागू आहे. 
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(२) रगत न उ्भववत नाही. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरासाठी श्जल् हा िावषमि आरा याया या मादत यमातुन १२७.६८ िोटी  
रूपयाांचा आरा डा मांजुर िरून त् यास मा यता हदल्याबाबत. 

  

(७)  ६४० (२३-१२-२०१४).   श्री. किसन िथोरे (मुरबाड), श्री. श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा-कळिा) :   
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींलई शहरासा म मिजल् हा वावर्षयक आराखडयाच् या माध् यमातनु सन २०१४-२०१५ सा म 
१२७.६८ को्ी रूपयाींचा आराखडा मींजुर करून क यास मान् यता माहे जानेवारी २०१४ च् या वतस-
या सप् ताहात शासनान ेलदली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर योजनेतून आतापयांत कोणकोणती काम ेकरण् यात आली आहेत, 
(३) तसेच उवयररत कोणकोणती कामे क्रकती कालावरीत पूणय करण् यात येणार आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीिार (११-०३-२०१५) :(१) मुींलई शहर मिजल् ्याच् या मिजल् हा वावर्षयक योजना, 
सन २०१४-१५ कररता खालीलरगतमाणे रु. १२७.६८ को्ी रकमेच् या आराखडयास मान् यता देण् यात 
आली आहे. 

                                 (रु.लाखात) 
सवयसारारण योजना 
 

१००००.०० 

अनुसूर्चत जाती उपाययोजना २६५१.०० 
आलदवासी के्षत्रालाहेरील आलदवासी उपयोजना 
 

११७.३२ 

ाकूण १२७६.३२ 
(२) व (३) उपरोक् त योजनेतनू मुींलई शहर मिजल् ्यातील कृर्षी व सींलर्ग न सेवा, सामामिजक व 
सामुहीक सेवा, उद्योग व खाण, सामान् य सेवा, सामान् य आर्पयक सेवा ध. ववकास के्षत्राींच् या 
योजनाींची कामे करण् यात येत आहेत. 
     मिजल् हा वावर्षयक योजनेअींतगयत घेण् यात येणारी काम ेदोन वर्षायच् या कालावरीत पूणय होणे 
अपेक्षीत असुन क यानुसार काययवाही करण् यात येत आहे. 
  

___________ 
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मसांधुदगुम श्जल््यातील (दोडामागम) हया नतलारी प्रिल्पात गेली ३१ िषे रोजांदारीिर िाम 

िरणाऱ्या िामगाराांना पगार देण्यात आला नसल्याबाबत 
  

(८)  ८५४ (२३-१२-२०१४).   श्री. िैभि नाईि (िुडाळ), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कसींरुदगुय मिजल््यातील (दोडामागय) हया वतलारी रगतकल्पात गेली ३१ वर्ष े रोजींदारीवर काम 
करणाऱ्या कामगाराींना गेल्या नऊ मलहन्याींचा पगारही देण्यात आल्या नसल्याने नुकतेच माहे 
नोव्हेंलर, २०१४ मध्ये वनदशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वारींवार मागणी करुनही रगतकल्प अर्रकारी लक्ष देत नसल्याने १४ 
नोव्हेंलरपासून आपल्या न्याय मागण्याींसा म सवय कामगार उपोर्षणास लसणार असल्याच्या 
धशारा सींघ्नेन ेलदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कामगाराींना गेल्या नऊ मलहन्यापासनू पगार न देण्यामागची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, यालालत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, कयात काय आढ ून आले? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०७-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     वतलारी रगतकल् पावर सद्यमिस्पतीत शासनाच् या रोजींदारीवर कोणतेही कामगार काम करत 
नाहीत. देखभालीच् या वनववदेअींतगयत सदर कामगाींराना सामावून घेतल् याने क याींना रोजगार 
उपलब् र लालेला आहे. क याींना पगाराची  अदायगी  ेकेदारामार्य त होते. सदरचा खचय रगतकल् पावर 
्ाकण् यात येतो. 
(२) वनववदे अींतगयत सामावून घेतलेल् या ५२ कामगाराींनी लद. १४/११/२०१४ पासून आमरण 
उपोर्षण सुरु केले होते. त ेक याींनी लद. १६/११/२०१४ रोजी मागे घेतलेले आहे. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
(४) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

िोयना धरणातनू जलविद्युत तयार झाल्यानांतर ७४ टीएमसी पाणी मुांबई, रायगड,  
रत्नाधगरी पररसरामदतये आणण्याबाबतया प्रस्तािाबाबत 

  

(९)  ८५९ (२२-१२-२०१४).   श्री. भरतशेठ गोगािले (महाड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोयना ररणातून जलववद्यतु तयार लाल्यानींतर समुद्राला कम णारे समुारे ७४ ्ीामसी 
पाणी मुींलई, रायगड, रकनार्गरी पररसरामध्ये आणण्यालालतच्या रगतस्तावाची के्षत्रीय स्तरावर 
छाननी पूणय लाली आहे काय, 
(२) असल्यास, यावर केव्हापयांत अींमललजावणी होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (०७-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) सदर रगतस् तावाची अींमललजावणी लाींरा- वापरा या तक वावर करण् याचा के्षरियत्रय रगतस् ताव आहे. 
मात्र यालालत शासन स् तरावरुन अद्यापी कोणताही रोरणाक मक वनणयय लालेला नाही. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड श्जल््यातील अांगणिाडी सवेििाांचा िररष्ट्ठ अधधिाऱ्याांनी अपमान िेल्याया ननषेधाथम ि 
थिलेले मानधन या प्रमु  मागण्याांसह इतर प्रलांबबत मागण्याबाबत 

  

(१०)  ८८४ (२२-१२-२०१४).   श्री. प्रशाांत ठािूर (पनिले) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड मिजल््यातील अींगणवाडी सेववकाींचा वररष  अर्रकाऱ्याींनी अपमान केल्याच्या 
वनर्षेरापय व पकलेले मानरन या रगतमखु मागण्याींसह धतर रगतलींरियलत मागण्याींसा म महाराषर 
राज्य अींगणवाडी कमयचारी सींघाच्या अध्यक्षाींच्या नेतकृवाखाली माहे नोव्हेंलर, २०१४ रोजी वा 
कया समुारास मोचाय काढण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड मिजल्हा पररर्षदेकड ेमानरनाची रक्कम जमा असून सुध्दा अींगणवाडी 
कमयचाऱ्याींना देण्यात आली  नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यारगतकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०३-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) मोचायच् या वे ी वस् तुमिस्पती समजावून साींर्गतली चौकशीचा रगत न उ्भववत नाही. 
(४) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

मोहोळ तालुक् यातील (श्ज.सोलापूर) येथील ममलिपेठ बांधा-याची मभांत तातडीने बाांधण्याबाबत 
  

(११)  ९४३ (२२-१२-२०१४).   श्री. रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहो  तालुक् यातील (मिज.सोलापूर) मकलकपे  लींरा-यासा म लाखो रुपये खचय करुन 
लाींरलेली कभींत सन २००१४-१५ च् या पावसायायात पडल् याने मकलकपे  पुलावरुन होणारी वाहतुक 
लींद लाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर लींरा-यातून होणार पाण् याचा ववसगय पाींलावा व वाहतकू पूवयवत सुरु व् हावी 
म् हणून सदर लींरा-याची कभींत तातडीन े लाींरण् यात यावी म् हणून शासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-०३-२०१५) : (१) नाही. 
(२) रगत न उ्भववत नाही. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात गुट ा बांदी िेली असताना मोहोळ तालुक् यात  
(श्ज.सोलापूर) गुट ा विरमाी िरण् यात येत असल्याबाबत 

  

(१२)  ९४६ (२२-१२-२०१४).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात शासनाने गु्खा लींदी केली असताींना मोहो  तालुक् यात (मिज.सोलापूर)  
राजरोसपणे गु्खा वविय करण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त रगतकरणी शासनामार्य त पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, गु्खा लींदी करण्यासा म तसेच गु्खा ववियला रगतवतलींर न करणा-या      
अर्रकाऱ्याींवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही, नमूद ल काणी राजरोसपणे गु्खा 
वविय केल् या जात नाही. तपावप राष रीय महामागय ६५ वरील ्ोल नाक् यावर लद. २४/०४/२०१४ 
रोजी मोहो  पोलीसाींनी रु. २४,१४,०००/-  क्रकीं मतीचा गु्खा भरलेला ्ेम् पो पकडून ५ आरोपीींना 
अ्क करुन मोहो  पोलीस  ाण् यात गुन् हा नोंद करण् यात आला आहे. सदरचा गुन् हा 
न् यायरगतववष ् आहे. 
(२), (३) व (४)  रगत न उद्भ ावत नाही. 

___________ 
  

मोहोळ (श्ज.सोलापूर ) शहरात अिैध दारु विरमाीसह  
िेश् याव् यिसाय ि अिधैधांदे सुरु असल्याबाबत 

  

(१३)  ९४८ (२२-१२-२०१४).   श्री. रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मोहो  (मिज.सोलापूर) शहरात अवरै दारु ववियसह वे याव् यवसाय व अवैररींदे 
सद्यःमिस्पतीत सुरु आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक् त रगतकरणी शासनामार्य त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढ ून आले व तद्नसुार मोहो  शहरात अवैरररक या सुरु 
असलेले रींदे लींद करणेलालत कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०३-२०१५) : 
(१) मोहो  मिज. सोलापूर नमूद ल काणी अवैर दारु ववियसह वे याव् यवसाय सुरु नाहीत. चोरुन 
चालणा-या दारु व जुगार रींद्याच ेाकूण ५२ गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत. 
(२) व (३) मोहो  पररसरातील दारु व जुगाराच् या अवैर रींद्यालालत दाखल गुन् ्याचा तपास 
करुन सन २०१४ मध् ये ७० आरोपीींना अ्क केली असून सुमारे रु. ५४२८९ चा माल जप् त 
केलेला आहे. अ्क आरोपीववरुध् द मा. न् यायालयात दोर्षारोप दाखल करण् यात आलेले आहेत. 
(४) ववलींल लालेला नाही. 
  

___________ 
  

मोहोळ तालुक् यातील (श्ज.सोलापूर) आष्ट् टी सपसा मसांचन  
योजनेच ेिाम अपूणामिस्थेत असल्याबाबत 

  

(१४)  ९५१ (२३-१२-२०१४).   श्री. रमशे िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहो   तालुक् यातील (मिज.सोलापूर) आष ्ी उपसा कसींचन योजनेच् या कामास सन १९९६ 
मध् ये सुरु करुन अद्याप योजनचेे काम अपूणय अवस् पेत असल् याने मोयाया रगतमाणात के्षत्र 
ओकलतापासून वींर्चत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त रगतकरणी शासनामार्य त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढ ून आले व तदनसुार सदर रगतकल् प तातडीने करणेलालत 
कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच काययवाही केली नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (११-०३-२०१४) : (१) होय. 
(२) नाही.  
    वनरीच् या उपलब् रतेनुसार रगतकल् पाचे काम रगतगतीपपावर आहे. 
(३) व (४) रगत न उ्भववत नाही. 
  
 
 

___________ 
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मराठी भाषा विभागाांतांगमत याय व्यिहाराया मराठीिरणासाठी  
िाम िरणारा सपविभाग स्थापन िरण्याची िेलेली मागणी 

  

(१५)  १०७० (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भजुबळ (येिला) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा म भार्षा ववभागाींतींगयत न्याय व्यवहाराच्या मरा मकरणासा म काम करणारा उपववभाग 
स्पापन करण्याची मरा म अभयास कें द्र व लोकरगतवतवनरीनी केलेली मागणी माहे नोव्हेंलर २०१४ 
पयांत शासनस्तरावर रगतलींरियलत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) लदनाींक २१` जुल,ै १९९८ च्या अर्रसुचनेनुसार राज्यातील मिजल्हा व तालुका पात ीवरील 
न्यायालयाच ेशींभर ्क्के कामकाज मरा मतून करण्यालालतच्या वनणययाची अद्यापही राज्यात 
अींमललजावणी लालेली नसल्याची तिार लोकरगतवतवनरीींनी शासनाकडे  केलेली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) तसचे, राजभार्षा मरा मला मुींलई उच्च न्यायालयाची रगतार्रकृत भार्षा म्हणून मान्यता  
कम ण्यासह  लॉम्ले हायको्ायच”े मुींलई उच्च न्यायालय” असे नामकरण करण्याची 
लोकरगतवतवनरीींनी माहे ऑगस््, २०१३ मध्ये वा कयासुमारास शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
४) असल्यास, रगतन भाग (१), (२) व (३) लालत शासनामार्य त कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे? 
  
श्री. विनोद तािड े(२७-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) रगतन भाग १- यालालत काययवाही सरुू आहे. 
     रगतन भाग २ व ३- उच्च न्यायालयात मरा म भार्षेचा वापर करण्याच्या दृष्ीने उच्च 
न्यायालयात आवयक काययवाही करण्यात येत आहे. तसेच लॉम्ले हायको्ायच े “मुींलई उच्च 
न्यायालय” असे नामकरण करण्यालालत कें द्र शासनाकडून कायदेशीर लाली तपासण्यात येत 
आहेत. 
  

___________ 
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साांगली श्जल् ्यातील टेंभ-ूमसांचन योजनेचा आटपाडी डािा िालिा 
राजेिाडी तलािापयतं िाढविण् याबाबतची िेलेली मागणी 

  

(१६)  ११०६ (२२-१२-२०१४).   श्री. अननल बाबर ( ानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली मिजल् ्यातील े्ंभ-ूकसींचन योजनेचा आ्पाडी डावा कालवा राजेवाडी तलावापयांत 
वाढववण् यात यावा अशी मागणी स् पावनक लोकरगतवतवनरीींनी व रामामस् पाींनी माहे ऑक् ्ोलर, २०१४ 
मध् ये वा क या दरम्यान अगोदरही वारींवार काययकारी अकभयींता, पा्लींरारे ववभाग, साींगली 
याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यारगतकरणी कोणती काययवाही केली आहे वा येत आहे, 
(३) अद्यापही यासींदभायत कोणतीच काययवाही केली नसल् यास ववलींलाची कारणे काय आहेत व 
यालालतची सद्यःमिस्पती काय आहे ?  
 
श्री. धगरीष महाजन (०७-०३-२०१५) : (१) अशी मागणी माहे ऑक् ्ोलर, २०१४ मध् ये वा 
दरम् यान करण् यात आलेली नाही. तपावप, मा.गणपतराव देशमुख, ववरानसभा सदस् य साींगोला 
याींनी लद. २६.०४.२०१३ रोजी यालालत मागणी केलेली आहे. 
(२) यालालत महाराष र कृष णा खोरे ववकास महामींड , पुणे याींच् या स् तरावरुन काययवाही सुरु 
आहे. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 

___________ 
  

 ाजगी ि सहिारी सपसा मसांचन लाभके्षत्रात शासनाया  
अनुदानातून चर योजना होणेबाबतचा िेलेला प्रस्ताि 

  

(१७)  १२९१ (१४-०१-२०१४).   श्री. राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खाजगी व सहकारी उपसाकसींचन लाभ के्षत्रामध्ये पानप  व क्षारपड लालेल्या जकमनीची 
सुरारणा करणेसा म शासनाच े अनुदानातून चर योजना होणेलालतचा रगतस्ताव उपववभागीय 
पा्लींरारे सींशोरन व ववकास सींचालनालय पुणे-१ याींनी कयाींच्या लदनाींक २० ऑक््ोलर, २००८ 
च्या पत्रान्वये मा.सर्चव (लाके्षवव), जलसींपदा ववभाग, मींत्रालय, मुींलई याींच्याकड ेसादर केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रगतस्तावालालत शासनान े वनणयय घेतला आहे, तसेच अद्यापही या 
रगतस्तावालालत शासनान े वनणयय घेतला नसल्यास क्रकती कालावरीत या रगतनावर वनणयय होणे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(३) दौंड तालुक्यातील (मिज.पुणे) खाजगी व सहकारी उपसाकसींचन लाभके्षत्रामध्ये क्रकती योजना 
रगतस्ताववत करण्यात आल्या आहेत, तसेच दौंड तालुक्यातील या चर योजनाींच्या सद्य:मिस्पती 
काय आहे? 
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श्री. धगरीष महाजन (०९-०३-२०१५) : (१) व (२) पा्लींरारे सींशोरन ववकास सींचालनालय, पुणे 
याींच् याकडून लद. २०.१०.२००८ व लद.०२.०३.२०१० च् या पत्रान् वये खाजगी व सहकारी उपसा 
कसींचन लाभके्षत्रामध् ये पानप  व क्षारके्षत्रामध् ये पानप ा व क्षारपड लालेल् या जकमनीची 
सुरारणा करणेसा म शासनाच ेअनुदानातून चर योजना होणेलालतचा रगतस् ताव रगताप्त लाला. क या 
अनुर्षींगान ेशासनान ेलद. ३/११/२०१४ च् या पत्रान् वये मागयदशयक सूचना   उपाय योजना सुचववल् या 
असून क या पुढीलरगतमाणे आहेत 
     उक् त के्षत्र पाच वर्ष े वनररक्षणाखाली  ेवाव,े व खालीलरगतमाणे ववववर रगतवतलींराक मक 
उपाययोजना रालवाव् यात व तदनींतर लालेल् या पररणाींमाचा आढावा घेवून रगतस् ताव देणेत यावा. 

१) लाभके्षत्रात लारामाही वपकाऐवजी र्  वगती य व हींगामी वपकावर भर देण् यात यावा. व 
आव यक तेप ेकृवर्ष ववभागाचे सहकायय ् यावे. 

२)  परींपरागत वपक पध् दतीने (cropping pattern) मध् ये लदल करण् यात यावा. 
३)  कसींचनासा मच् या पाण् याचा धष ्क तम वापर करण् यास् तव ल ींलक कसींचन   तुर्षार कसींचन 

पध् दतीचा शेतीसा म वापर करण् यात यावा. 
४)  पाणी वापरालालत शेतक-याींमध् ये जागरुकता वनमायण करण् यास् तव उपाय योजना 

रालववण् यात याव् यात.  
(३) दौड तालकु् यातील (मिज.पुणे) खाजगी व सहकारी उपसा कसींचन लाभके्षत्रातील रगतस् ताववत चर 
योजनेलालतची काययवाही वरीलरगतमाणे आहे.  
  

___________ 
  

चोपडा तालुक् यात (श्ज.जळगाांि) येथे विजेया सबस् टेशनिररता  
जागा सपलब् ध होत नसल् याबाबत 

  

(१८)  १३३१ (२७-०१-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनिण े (चोपडा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा तालुक् यात (मिज.ज गाींव) ववजेचे १३२ के.व् ही.चे ाकच सलस् ्ेशन असल्यान े रानोरा 
येपे १३२ केव् ही च ेसलस् ्ेशन मींजरू आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर  सलस् ्ेशनकररता जागा उपलब् र होत नसल् यान े कामास ववलींल होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, जागा उपलब् र करण् याकररता शासनाकडून कोणती काययवाही केली वा करण् यात 
येत आहे,  
(५) नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रश ेर बािनिुळे (१७-०१-२०१५) : (१) होय, रानोरा, ता.चोपडा, मिज.ज गाींव येपे २२० 
के.व्ही. उपकें द्र उभारण्याची योजना मींजूर आहे. 
(२) होय. 
(३) २२० के.व्ही.उपकें द्र उभारणीसा म आवयक तेवढी शासकयय वा ाम.आय.डी.सी. ची जमीन 
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रानोरा येप े उपलब्र न लाल्याने मौज े डाींभुणती  ता.यावल येपील खाजगी जमीन 
अर्ररामहणासा मची काययवाही सुरु आहे. 
(४) रगतन उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

जळगाांि श्जल् ्यातील चोपडा तालकु् यातील मुल मदत यम मसांचन प्रिल् प  
अांतगमत पाटचा-याांचे िाम पूणम झाल्याने हस्ताांतरणाबाबत 

  

(१९)  १३३७ (२३-१२-२०१४).   श्री. चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाींव मिजल् ्यातील चोपडा तालुक् यातील मलु मध् यम कसींचन रगतकल् प अींतगयत पा्चा-याींचे 
काम पूणय लाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या पा्चा-याींचे रगतकल् पाकडून रावेर कसींचन उपववभागाकड े हस् ताींतर करण् याचे 
शासनाच् या ववचाररीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, क यामु े चोपडा तालुक् याच् या शेतक-याींची गैरसोय  होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, रावेर उपववभाग कसींचन ऐवजी तालुक् यातील हतनरु पा्लींरारे अींतगयत कसींचन 
उपववभागाकड े मलु मध् यम कसींचन रगतकल् प अींतगयत पा्चा-याींचे हस् ताींतर करण् यालत शासन 
काय काययवाही करणार आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) गु  मध् यम रगतकल् पाचा डावा कालवा, उजवा कालवा  
ववतररकाींची कामे पूणय लाली आहेत. 
    तपापी स् पावनक शेतक-याींच् या मागणीनुसार कालवा व ववतररकेवर काही ल काणी रस् तापूल 
व नाला िॉकसींगची कामे रगतगतीपपावर होत शेतक-याींची काम ेलाकय आहेत. 
(२) लदनाींक २७.०८.२०१४ रोजीच् या शासन वनणययान् वये गु  रगतकल् पाच् या चोपडा तालुक् यातील 
लाभके्षत्रास पाणी कम ण् यासा म कसींचन व् यवस् पापन सा म ववरवाड े ता.चोपडा येप े रावेर 
उपववभागाींतगयत नववन शाखा कायायलयाची स् पापना लाली आहे. 
(३) शाखेचे मुख् यालय ववरवाड ेता.चोपडा येपे असल् यान ेशेतक-याींच् या गैरसोय होणाचा रगत न 
उ्भववत नाही. 
(४) गु  रगतकल् पाचे कसींचन व् यवस् पापनाच े शाखा कायायलय ववरवाड े ता.चोपडा येप े नव् यान े
उघडण् यात आल् यामु े हतनूर ववभागाींतगयत गु  मध् यम रगतकल् पाच् या ववतरण व् यवस् पेची काम े
हस् ताींतरीत करण् याची आव यकता नाही. 
  
 
 

___________ 
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चोपडा-जळगाांि रस् त् यािरील तापी नदीिरील विदगाांि येथील  
पूला या दरुुस् तीसाठी ननधी सपलब्ध होणेबाबत 

  

(२०)  १३३८ (२२-१२-२०१४).   श्री. चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय सािमजननि 
बाांधिाम (सािमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा-ज गाींव रस् क यावरील तापी नदीवरील ववदगाींव येपील पूलाच् या दरुुस् तीसा म पाच 
को्ी रुपयाींपययत खचय अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, क यासा म १० ्क् के सुध् दा तरतूद शासनाने केली नाही हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, दरुुस् तीचे काम सुरु लाल् यानींतर वनरी अभावी कामे रगतलींरियलत रालहले असून 
कयामु े यावल व चोपडा तालुक् याचा ज गाींवशी सींपकय  मागय लींद होईल हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, क यासा म पुरवणी अपयसींकल् पात पलूाच् या दरुुस् तीसा म जास् तीत जास् त वनघीची 
तरतूद करण् याच ेशासनाच् या ववचारारीन आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१०-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) नाही. सदर कामासा म सन २०१४-१५ मध् ये रु.६७.७५ लक्ष रकमचेी तरतूद केली आहे. 
(३) हे खरे नाही. रगतक यक्ष काम सरुु लाल् यानींतर पुलावरील वाहतूक दोन मलहन् याींसा म लींद करुन 
ती पयाययी रस् क यान ेव ववण् यात येणार आहे. 
(४) होय, कामासा म आव यक वनरी क्षरियत्रय कायायलयाींच् या मागणीरगतमाणे उपलब् र करुन 
देण् याचे नियोजि आहे. 
  

___________ 
  

अांिलेश् िर - बहाणपूर रस् त् यािरील यािल ते गळांगी (ता. चोपडा, श्ज.जळगाांि)  
बीओटी तत् िाअांतगमत रस्त्याांची झालेली दरुािस्था 

  

(२१)  १३३९ (२२-१२-२०१४)   श्री. चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय सािमजननि 
बाांधिाम (सािमजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींकले वर-लऱ् हाणपूर रस् क यावरील यावल ते ग ींगी (ता. चोपडा, मिज.ज गाींव) पययत काम 
लीओ्ी तक वाअींतगयत लालेले होत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने लीओ्ी मरील हा रस् ता काढून क यावरील ्ोल नाके लींद करुन परत 
सावयजवनक लाींरकाम ववभागाकड ेवगय केला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, हया रस् क यावर यावल त ेग ींगी पययत र्ार मो या रगतमाणात खडड ेपडल् याम ेु 
रस् क याींची दयनीय अवस् पा लाली आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, हा रस् ता नववन करण् याकररता शासनाने वनरीची तरतूद केली आहे काय, 
असल् यास, क्रकती, 
(५) नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय, तपावप देखभाल व दरुुस् ती अींतगयत व ेोव ेी रस् क यावरील खडड े डाींलर व खडीन े
भरण् यात येत आहे. 
     वनरीच् या उपलब् रतेनुसार नतुवनकरणाचे काम करणेत येईल.  
(४) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेिोठली (ता.भडगाांि श्ज.जळगाांि ) मशिारातील १३२ िे. व् ही.  
क्षमतेचे सपिें द्र अपूणामिस्थते असल्याबाबत. 

  

(२२)  १३४१ (२७-०१-२०१५).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे को ली (ता.भडगाींव मिज.ज गाींव)  कशवारातील (नगरदेव ा येपील सतूर्गरणी मागील 
लाजूस) १३२ केव् ही क्षमतेच े उपकें द्र गेल् या ७ वर्षायपासून मींजूर लालेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सद्यःमिस्पतीत सदर काम लींद आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३)सदर उपकें द्राचे काम पूणय करण्यासा म कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
(४) नसल् यास ववलींलाची  कारणे काय आहेत, 
  
श्री. चांद्रशे र बािनिुळे (०४-०२-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. सदर उपकें द्रास लदनाींक 
३०.१२.२०१० रोजी  मींजूरी देण्यात आली आहे. 
(२) उपकें द्राचे काम अद्याप सुरु लालेले नाही. 
(३) राज्य पारेर्षण उपिम ववभागाने सदर उपकें द्राचा समावेश सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२० या 
पींचवावर्षयक योजनेत केला असून कयानुसार उपकें द्र उभारणीलालत कायायदेश देऊन काम सुरु 
करण्यात येणार आहे. 
(४) रगतन उदभवत नाही. 

___________ 
 

मौजे.िडजी, मौ.लोणवपराचे तालुिा भडगाांि तसेच मौ.तार ेडा, मौ.माहहजी 
 ता. पाचोरा (श्ज. जळगाांि) येथील विद्युत सपिें द्राचे िामाबाबत. 

  

(२३)  १३४२ (२७-०१-२०१५).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे.वडजी, मौ.लोणवपराचे तालुका भडगाींव तसेच मौ.तारखेडा, मौ.मालहजी           
(ता. पाचोरा,मिज. ज गाींव ) येपे  ३३/११ के.व् ही.क्षमतेच े ववद्युत उपकें द्र मींजूर आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर कामाींची सद्यःमिस्पती काय आहे, 
(३) सदर उपकें द्र पूणय होण् यासा म कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे  
(४) नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशे र बािनिुळे (२०-०२-२०१५) : (१) हे अींशतः खरे आहे. 
(२) मौज े वडजी, मौ.लोणवपराचे तालुका भडगाव तसेच मौ. तारखेडा, ता.पाचोरा येप े ३३ 
/११केव् ही ववद्युत उपकें द्र पायाभुत आराखडा-२ अींतगयत मींजुर असुन मौ. मालहजी येपे ३३ /११ 
केव् ही नववन उपकें द्र राजीव गाींरी रामामीण ववद्युतीकरण योजना -१२ अींतगयत रगतस् ताववत केले 
आहे. 
(३) मौज ेवडजी, मौ.लोणवपराचे तालुका भडगाव तसेच मौ. तारखेडा, ता.पाचोरा येपे ३३/११ 
केव् ही क्षमतचेे ववद्युत उपकें द्र हे पायाभुत आराखडा-२ अींतगयत मींजुर असून क यासा मच् या 
वनववदा मुख् य कायायलय स् तरावर अींवतम ्प् प् यात आहे. तसेच मौ.मालहजी ता.पाचोरा, 
मिज.ज गाींव येप े३३/११ केव् ही नववन उपकें द्र राजीव गाींरी रामामीण ववद्युतीकरण योजना -१२ 
अींतगयत समाववष ् केलेले असनू क याची मुख् यालय पात ीवर पडता णी लाल् यावर कें द्र 
शासनास मींजूरी कररता पा ववणेत येईल. 
(४) रगत न उ्भववत नाही. 

___________ 
 

पाचोरा शहरातील (श्ज.जळगाांि) अनेि लाभधारि शासना या बीपीएल  
ि अांत् योदय या योजनेपासून िांधचत असल्याबाबत 

  

(२४)  १३४६ (१५-०१-२०१५).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय अन, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचोरा शहरातील (मिज.ज गाींव) अनेक लाभरारक शासनाच् या लीपीाल व अींक योदय या 
योजनेपासून गेल् या १५ वर्षायपासून वींर्चत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रगतकरणी कोणती काययवाही केली तसेच वींर्चत  ेवणा-या जलालदार 
अर्रकारी कमयचारी याींच् यावर कोणती कारवाई करण् यात आली वा येत आहे,  
(३) नसल्यास , ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. गगरीश बापट (१०-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     पाचोरा शहरातील लीपीाल व अींक योदय योजनेतील पात्र कशरापरियत्रकारारकाींना  
अन् नरान् याचा वनयकमत पुरव ा करण् यात आलेला आहे. तसेच राष रीय अन् नसुरक्षा अर्रवनयम, 
२०१३ अींतगयत रगतारान् य कु्ुींल ग्ातील पात्र लाभा् याांमध् ये पाचोरा शहरातील सवय पात्र लीपीाल 
कशरापरियत्रकाींचा समावेश करण् यात आला आहे. क यानुसार अींक योदय योजना व रगतारान् य कु्ुींल 
ग्ातील लाभा् याांना अन् नरान् याचा वनयकमत पुरव ा करण् यात येत आहे. 
(२) व (३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
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शासनाने सन २०१४-१५  रीप पणन हांगामाांतगमत मिा वपिाची आधारभुत किां मत  रेदी 
योजनेची अांमलबजािणीस विलांब झाल्याने शेतिऱ्याांच ेझालेले नुिसान 

  

(२५)  १३४७ (२२-१२-२०१४).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय अ न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेसन २०१४-१५ खरीप पणन हींगामाींतगयत मका वपकाची आरारभुत क्रकीं मत खरेदी 
योजनेची अींमललजावणी माहे नोव् हेंलर, २०१४ पासून सुरु न करता लदनाींक १ जानेवारी, २०१५ 
पासून सुरु करण् यात येणार आहे, हे खरे आहे का, 
(२) असल् यास, यालालत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले व 
तदनुसार सदर अींमललजावणीस ववलींल लाल् याम ेु शेतक-याींच े लालेले नकुसान भरुन 
देण् यालालत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (१२-०२-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) आरारभूत क्रकीं मत खरेदी योजना ही कें द्र शासनाची योजना आहे. आरारभूत 
क्रकीं मतीचा लाभ होण्याच्या दृष्ीन ेव शेतकऱ्याींिी हमी भावापेक्षा कमी क्रकीं मतीन े(डीस्रेस सेल) 
रान्य ववकावे लागू नये म्हणून राज्यशासनातरे् रान भरडरान्य (ार्.ा.क्य.ू) खरेदी करण्यात 
येते. 
     कें द्र शासनाने सवय राज्यसरकाराांच्या अन्न सर्चवाींसमवेत लद.४.८.२०१४ रोजी आयोमिजत 
आलेल्या लै कयत घेतलेल्या वनणययानुसार महाराषर राज्यातील भरडरान्य खरेदीचा हींगाम लद.१ 
ऑक््ोलर, २०१४  त ेलद.३१ माचय, २०१५ असा वनमिचत केला आहे. 
     तपावप, कें द्र शासनाने लद. १३.१०.२०१४ च्या पत्रान्वये लदलेल्या वनदेशानसुार 
भरडरान्यापैकय मक्याची खरेदी लद.१ जानेवारी, २०१५ पासून सुरु करावयाची होती. 
     कयानसुार, राज्य शासनान ेलद.३०.१०.२०१४ रोजी आरारभूत क्रकीं मत खरेदी योजनेअींतगयत 
रान भरडरान्य (ज्वारी, लाजारी व मका) खरेदी करण्यालालतचा शासन वनणयय वनगयकमत केला 
आहे. 
     कयाचरगतमाणे दोन्ही अकभकताय सींस्पा तसेच सवय मिजल्हा पुरव ा अर्रकारी याींना 
शासनाच्या लद.२.१.२०१५ च्या पत्रान्वये मका खरेदी सुरु करण्यालालत आवयक सचूना पुन:च 
देण्यात आल्या आहेत. 
     लद. १०.२.२०१५ अखेर  राज्यात मका खरेदीसा म सुरु लालेली खेरदी कें द्र व लालेली 
भरडरान्य खरेदी पुढीलरगतमाणे आहे. 

खरेदी कें द्र खरेदी  (मिक्वीं्ल) 
 
२३९ 

ज्वारी बाजरी मका 
३८,६९८.७० ०.०० ३०,६२२.९३ 

 
 

___________ 
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पाचोरा तालुक् यातील (श्ज.जळगाांि) अग् नािती धरणाची मदत य  
प्रिल् पा या मभांतीची सांची िाढविणेबाबत 

  

(२६)  १३५२ (२३-१२-२०१४).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ज गाींव मिजल् ्यातील पाचोरा तालुक् यातील मौज े नगरदेव ा हे १८ ते २० हजार 
लोकवस् तीचे गाव असून या गावाचे अर्ग नावती ररण पाणीपुरवयायाचे मुख् य स् त्रोत असून या 
अर्ग नावती ररण मध् य रगतकल् पाच् या कभींतीची उींची वाढववणेलालतचा रगतस् ताव शासनाच् या 
ववचारारीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर रगतकल्पाच्या कभींतीची उींची वाढववण् याकररता  ोस वनणयय घेण् यात आला 
आहे काय, या वनणययाचे स् वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२७-०२-२०१५) : (१) नाही. 
(२) रगत न उ्भववत नाही. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
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भडगाांि (श्ज.जळगाांि) तालुक्यातील धगरणा नदीिरील िे.टी.िेअर बांधाऱ्याया प्रस्तािाबाबत 

  

(२७)  १३५४ (२४-१२-२०१४).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भडगाींव (मिज.ज गाींव) तालुक्यातील शहराची लोकसींख्या ३० ते ३५ हजार असनू 
नागररकाींना वपण्याच्या पाण्यासा म ाकमेव स्त्रोत र्गरणा नदीवर असताींना कया शहरासा म 
के.्ी.वेअर लाींरण्याच्या रगतस्ताव शासनाच्या ववचारारीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यालालत शासनान ेकोणता वनणयय घेतला वा घेण्यात येत आहे 
(३)  नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०२-२०१५) : (१) या सींदभायत र्गरणा नदीवर सदर रगत नात नमूद 
केल् यानुसार को.प. लींरारा लाींरण् याचे रगतस् ताववत नाही. 
(२) रगत न उदभवत नाही. 
(३) रगत न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

सांगमेश्िर तालुक्यािील (श्ज.रत्नाधगरी) राजीिली धरणातील सजव्या ि  
डाव्या िालव्याची िामे अपूणम अिस्थेत असल्याबाबत 

  

(२८)  १३६९ (२३-१२-२०१४).   श्री. शरददादा सोनिणे (जुनर), श्री.क्षक्षतीज ठािूर 
(नालासोपारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई) : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सींगमेवर तालुक्यातील (मिज.रकनार्गरी) राजीवली ररणातून वनघणाऱ्या उजव्या व डाव्या 
कालव्याची काम े अपूणय अवस्पते आहेत तसचे गडनदीवरील कुचाींले येपे मातीच े ररण 
लाींरण्यासा म १९८३ मध्ये १०.३७ को्ीींच्या रकमेला मींजूरी कम ाली असतानाही आजकमतीस 
काम सुरु लालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) राजीवली ररणातून  वनघणाऱ्या उजव्या कालव्याचा लाभ र्चप ूण तालुक्यातील कु्रे 
गाव, येगाव, नाींदगाव खुदय, नाींदगाव लुद्रकु, कुकशवड,े असुड,े नायशी, वडरेु, खेरशेत तर 
सींगमेवर तालुक्यातील आरवली, कोंडीवरे, लुरींलाड, सरींद, मुरडव, कुीं भारखाणी आणण कुचाींल े
याींना होणार असून रगतकल्पाच ेकाम रेंगा ल्यामु े रगतकल्पाच्या खचायत ाकयकड ेमो या रगतमाणात 
वाढ होत असनू शेतकरीही कसींचनापासून वींर्चत रालहलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू  काम ेशीघ्रगतीने हाती घेऊन पूणय होण्याच्या दृष्ीन ेशासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) राजीवली व गडनदी ही स् वतींत्र ररणे नसून 
गडनदीवरील कुचाींले गावाजव ील गडनदी हा मध् यम रगतकल् प आहे, व या रगतकल् पाच् या लुतडत 
के्षत्रात राजीवली या गावाचा समावेश आहे. गडनदी रगतकल् पास सन १९८३ मध् ये १०.३७ 
को्ीच् या रकमेला मू  रगतशासकयय मान् यता रगताप् त असून रगतकल् पाचे काम सन १९८७ मध् ये सुरु 
करण् यात आले असून सद्यःमिस्पतीत ररणाचे मातीकाम पूणय असून साींडव् याचे लाींरकाम 
रगतगतीपपावर आहे. रगतकल् पीय पाणी सा ा ८३.२१२ दलघमी असून आजकमतीस ७५.६२ दलघमी 
पाणीसा ा वनमायण करण् यात आला असून रगतकल् पाच् या कालव् याची कामे रगतगतीपपावर आहेत. 
(२) गडनदी रगतकल् पास उजवा कालवा ४७ क्रक.मी. असून क्रक.मी.२० पयांत व डावा कालवा १ ते 
७ क्रक.मी. पयांत लहुताींशी काम े पूणय आहेत. उवयरीत लाींलीतील कालवा कामासा म भूसींपादन 
रगतक्रिया चाल ूअसून उजवा व डाव् या कालव् यावर जनू, २०१४ अखेर १३६६ हेक् र कसींचन क्षमता 
वनमायण लाली असून कसींचनासा म मागणीरगतमाण ेपाणी सोडण् यात आले आहे. 
(३) गडनदी रगतकल् पाची काम े कशघ्रगतीने पूणय होण् याच् या दृष ्ीने सदर रगतकल् पाचा समावशे वेग 
वर्रयत कसींचन लाभ रगतकल् पामध् ये (A.I.B.P)  करण् यात आलेला आहे. 
(४) रगत न उ्भववत नाही. 

___________ 
 

नागपूर शहरातील नांदनिन पोलीस स् टेशन अांतगमत पिनसुत  
नगर येथे भरहदिसा चोरी झाल् याबाबत 

  

(२९)  १३७८ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वििास िुां भारे 
(नागपूर मदतय), श्री. िृष्ट्णा  ोपड े (नागपूर पूिम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील नींदनवन पोलीस स् ्ेशन अींतगयत पवनसुत नगर येपे माहे नोव् हेंलर, 
२०१४ च् या दसु-या आ वडयात भरलदवसा जलरी चोरी लाल् याच े लदनाींक १५ नोव् हेंलर, २०१४ 
रोजी वनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आरोपीला मुदे्दमालासह अ्क करण् यात आलेली आहे काय, 
(३) असल् यास, नागपूर शहरात चो-या व सोन-साख ी चोरीच्या घ्नाींमध् ये रगतचींड वाढ लाल् यान े
मलहलाींमध् ये असुक्षक्षततेची भावना वनमायण लाली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, नागपूरातील गुन् हेगारी रोखण् याकररता पोलीसाींनी केलेल् या उपाययोजना काय ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) नाही. 
(४) नागपूर शहर पोलीस आयुक् तालय अींतगयत घडणा-या गुन् ्याींना आ ा घालण् यासा म गस् त 
पपकाींची वाढ करण् यात आली आहे. या मोलहमेमध् ये वररष   पात ीवरील अर्रका-याींना देखील 
गस् त घालण् यात यावी व क या दरम् यान हजर असलेल् या कमयचा-याींना देखील वे ोवे ी वनदेश 
देण् यात यावेत. यालालत पोलीस आयुक् त आणण पोलीस सह आयुक् त दररोज आढावा घेत 
आहेत. 
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     ावरगतल, २०१४ पासून गुन् हेशाखेच् या वनयींत्रणात ४० कमयचा-याींचे ववशेर्ष पपक, शस् त्र, 
वॉकय- ्ॉकय, मो्ार सायकलसह लदवस-रात्र दोन पा ीत गस् त लावण् यात आली आहे. 
सामामिजक सुरक्षा ववभाग, गुन् हेशाखा नागपूर शहर येपून दररोज ३ मिजप गाडया ज् यामध् ये 
पोलीसाींची (मलहला पोलीससह) गस् त लावण् यात आली आहे. तसेच वररष   अर्रकारी सहा्यक 
पोलीस आयुक् त व पोलीस उप आयुक् त हे महक वाच े वे ी स् वतः गस् तीवरील पोलीस     
कमयचा-याींची पाहणी करतात. तसचे नव् याने २३ पोलीस वाहने (पोलीस गस् तीपपक) लोकसदृश 
अशा महक वाच े ल काणी नेमण् यात येऊन क याींस नमिजकचे सींवेदनशील ल काणी गस् तीकररता 
पा ववण् यात येत.े 
  

___________ 
  

रत् नाधगरी श्जल् ्यातील २२३ दगु् धव् यिसाय वििास सांस् थापैिी  
तब् बल १६५ सांस् था बांद पडल् याबाबत 

  

(३०)  १३९९ (२२-१२-२०१४)  श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रक नार्गरी मिजल् ्यातील २२३ दरु्ग रव् यवसाय ववकास सींस् पापकैय तब् लल १६५ सींस् पा लींद 
पडल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींस् पा लींद पडण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, या लींद पडलेल् या सींस् पाींच ेपुनरुज् जीवन करण् याकररता शासनान ेकोणते रगतयक न 
केले वा करण् यात येत आहे, 
(४) यालालतीत कोणतेच रगतयक न केले नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि  डस े (२७-०१-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. रक नार्गरी मिजल् ्यातील ाकूण 
२२२ रगतापकमक सहकारी दरू सींस् पाींपैकय १५७ सींस् पा लींद आहेत. १ सींस् पा अवसायनात आहे व 
६४ सींस् पा चालू आहेत. 
(२) दभुती जनावरे पालन पोर्षण सींदभायत दरू उक पादक शेतक-याींच ेअज्ञान क याचरगतमाणे अप-ुया 
पशु वैद्यकयय सोयी, खाजगी दरू व् यवसायात असलेली स् पराय तसेच दरू वाहतकु, दरू 
सा वणुक व दरू रगतक्रिया उद्योगाचा अभाव, सहकारी सींस् पाींच् या ल क्ीकरणाचा अभाव 
धक यादी कारणामु े सहकारी दरू सींस् पा लींद पडलेल् या आहेत. 
(३) व (४) लींद सींस् पा चाल ु होण् याकरीता शासनातरे् राष रीय कृवर्ष योजनेअींतगयत कृषीकृष ण 
सहकारी दरू उक पादक सींस् पा, मु.कशींपोशी, ता.लाींजा व अमतृरारा  दरू उक पादक सहकारी 
सींस् पा म.ुमुढे, ता.र्चप ूण या दोन् ही सींस् पाींना लद.१४ /०७/२०१० रोजी रगतक येकय रु. ४६.६८ लक्ष 
अपयसहा्य ववतरीत करण् यात आले आहे. जननी सहकारी दरूउक पादक सींस् पा ता.सींगमे वर ही 
लींद असलेली सींस् पा चाल ु करुन दरू सींकलन चाल ू केले आहे. क याचरगतमाण े मींडणगड 
तालुक् यातील लींद सींस् पाींच् या सींचालक मींड  व सभासदाींची सभा मींडणगड येपे लद. २९/१०/२०१३ 
रोजी घेण् यात आली आहे. रक नार्गरी मिजल् ्यातील सवय तालुक् यामध् ये सहायक वनलींरक सहकारी 
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सींस् पा (दरु्ग र), रक नार्गरी याींच् या स् तरावर लै कय आयोमिजत करुन व क यामध् ये सींचालक मींड  
व सदस् याींना योर्ग य ते मागयदशयन करुन लींद सींस् पा चालु करण् यालालत काययवाही करण् यात येत 
आहे. 

___________ 
  

पांचायत राज मांत्रालयान ेईपीआरआय प्रिल्पाअांतगमत नेमण्यात आलेल्या 
डाटा ऑपरेटसमया पगाराची तरतदू िरण्यात न आल्याबाबत 

(३१)  १४०० (२२-१२-२०१४).   श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात रामामीण भागील सवयसामान् य जनतेच् या सुखसोयीसा म देण् यात येणा-या कें द्र 
शासनाच् या १३ व्या ववक त आयोगातील ८० ्क् के रक् कम डा्ा ऑपरे्रच् या पगारासा म खचय 
केली जात,ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याम ेु कशल् लक राहणा-या त्पुींज् या रक् कमेतून रामामपींचायतीींना ववकास कामे 
करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) कें द्र शासनाच् या पींचायत राज मींत्रालयाने ईपीआरआय हा रगतकल् प सवय राज् याींमध् ये 
रालववण् याचा वनणयय घेतला असताना क यासा म नेमण् यात आलेल् या डा्ा ऑपरे्सयच् या पगाराची 
मात्र तरतूद करण् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच सदरचे काम खाजगी कीं पनीला लदले असल् याने क याचा पे् र्ायदा करुन 
देण् यासा मच या डा्ा ऑपरे्सयच े पगार या १३ व्या ववक त आयोगातून पे् खचय केले जात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, यालालत शासनाची भूकमका काय आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२३-०२-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) 
    ई-पींचायत हा राष रीय ववकास काययिम असल् यान े या रगतकल् पासा म १३ व् या ववक त 
आयोगाचा वनरी वापरण् याच् या मागयदशयक सचुना कें द्रशानाकडून देण् यात आल् या होक या. या 
रगतकल् पासा म कें द्रशासनाकडून वगेयाया स् वतींत्र वनरीची तरतूद करण् यात आलेली नाही. हा 
रगतकल् प राज् यशासन, मिजल् हा पररर्षद, पींचायत सकमक या व रामामपींचायतीकडून रालववण् यात येत 
आहे. महाऑनलाईन (महाराष र शासन व ्ा्ा कन् सल् ्ींन् सी याींची सहभागीदारी कीं पनी) ही या 
रगतकल् पाची र्क् त अींमललजावणी यींत्रणा आहे व यारगतकल् पासा म लागणारे रगतकशक्षक्षत ताींरियत्रक 
मनुष यल , तींत्रज्ञान सहा्य/रामामपींचायत स् तरावरील कीं ्युमेलल् स ध. सेवा उपलब् ध् ा करुन 
देण् याची जलालदारी महाऑनलाईनची आहे. या सेवाींपो्ी महाऑनलाईनला सींलींर्रत पींचायती 
राज सींस् पा मोलदला अदा करतात. 
(५) राज् यातील सवय पींचायती राज सींस् पाींच् या कारभारात ाकसुत्रता व पारदशयकता आणून क याींचा 
कारभार ऑनलाईन करणे, क याींच े सक्षमीकरण करणे व नागररकाींना जास् तीत जास् त सेवा -
सुववरा, दाखले क याींच ेरलहवासी के्षत्रातच उपलब् र होऊन नागररकाींचा पैसा, कृषम व व े वाचावा 
या उद्देशाने ई-पींचायत हा राष रीय ववकास रगतकल् प राज् याकडून रालववण् यात येत आहे. 
  

___________ 
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िसबा गािातील (ता.सांगमेश्िर, श्ज.रत्नाधगरी ) मांहदराची झालेली दरुािस्था  

  

(३२)  १४०८ (२२-१२-२०१४).   श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कसला (ता.सींगमेवर,मिज.रकनार्गरी) येपे चालुक् य राजव्ीतील अनेक मींलदरे असून या  
मींलदराची दरुुस्ती  न केल्याने सदरील मींलदराींची दरुवस् पा होवून  क याींचे काही अवशेर्ष धतरत्र  
ववखुरलेल्या स्वरुपात  पडलेले असल्याचे वनदशयनास आले,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींलदराींच्या कशल् पकलेचा अभ यास करण् यासा म देश ववदेशातील अभ यासक 
या भागाींमध् ये येत असतानाही सदरील मींलदराींची दरुुस्ती करण्यात येत नाही हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सदर मींलदराची शासनाने पाहणी केली आहे काय, क यात काय आढ ून आले, 
व त्यािसुार सदर वनरीची तरतूद करण् यासह मींलदराच्या दरुुस्तीलालत शासनान े कोणती 
काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०९-०२-२०१५) : (१) अशींतः खरे आहे. 
    कसला, ता.सींगमे वर, मिज.रक नार्गरी येपे रगताचीन व ऐवतहाकसक महक वाची ाकूण ८ मींलदर 
असून ती काहीशा दरुावस् पेत आहेत हे खरे आहे. तपावप क याींचे अवशेर्ष धतरत्र ववखुरलेल् या 
स् वरुपात आहेत हे खरे नाही. 
(२) व (३) कसला सींगमे वर येपील रगताचीन अवशेर्षाींची व वास् तुींची पाहणी पुरातक व ववभागान े
माहे ऑक् ्ोलर, २०१० मध् ये केली असून या ल काणी रगताचीन व ऐवतहाकसक महक व असलेली 
ाकूण ८ मींलदरे आढ ून आली. सदर मींलदराींची महसूलववर्षयक मालहती व नकाशे मागववण् यात 
आले होते. क यानुसार कृषी कणे वर मींलदर समूह म् हणून ०३.०२.२०१२ च् या अर्रसूचननेनुसार 
राज् य सींरक्षक्षत स् मारक म् हणून घोवर्षत करण् यात आले आहे. या मींलदराच् या जतन व 
दरुुस् तीकरीता तेराव् या ववक त आयोगाच् या कशर्ारशीनुसार कें द्र शासनाकडून रगताप् त होणा-या 
वनरीतून वनरीची तरतूद करण् यात आली आहे. 
(४) रगत न उ्भववत नाही. 

___________ 
 

लाांजा तालुक् यातील (श्ज.रत् नाधगरी) जांगलतोड ि िाढत् या  
तापमानामुळे िनौषधीां नष्ट्ट होत असल्याबाबत 

  

(३३)  १४११ (२२-१२-२०१४).   श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींजा तालुक् यातील (मिज.रक नार्गरी) जींगलतोड व वाढक या तापमानाम ेु विौर्षरीींचा नष् 
होत असल् याच ेनुकतेच माहे नोव् हेंलर, २०१४ मध् ये वा कयादरम्यान आढ ून आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, आींला, काज,ू र्णस, सताींल,े जाींभ ू, साग खैर, प स, चींदन, आद 
वकृ्षाींलरोलरच अनके दकुमय  विौर्षरीचा देखील नष् होत चालला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यालालत शासनान ेचौकशी केली आहे काय क यात काय आढ ून आले, 
(४) तद्िुसार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०९-०३-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

राजापूर तालुिा (श्ज. रत्नाधगरी) िृषी िायामलयासाठी मांजूर 
पदाांपैिी तीस िममचा-याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(३४)  १४१२ (२७-०१-२०१५).   श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर तालुका (मिज.रकनार्गरी) कृर्षी कायायलयासा म मींजरू पदाींपैकय अद्यापी तीस 
कमयचाऱ्याींची पदे ररक्त असल्याचे नुकतचे माहे ऑक््ोंलर,२०१४ मध्ये वा कयादरम्यान 
वनदशयनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदे ररक्त असल्याम ेु धतर कमयचाऱ्याींवर अवतररक्त कामाचा ताण पडत 
असून शेतकऱ्याींची देखील गैरसोय होत आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पदे ररक्त राहण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, यालालत शासनान ेचौकशी केली आहे, कयात काय आढ ून आले, 
(५) चौकशीअींती सदरहू ररक्त पदे ताकका  भरण्यालालत शासनान ेकोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि  डसे (१०-०२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. ररक्त पदाींचा अवतररक्त काययभार नमिजकच्या के्षत्रीय कमयचाऱ्याींकड ेदेऊन कामे 
करुन घेतली जात आहेत व लदलेल्या लक्षाींकानुसार कामे पूणय करण्यात आली आहेत कयामु े 
शेतकऱ्याींची गैरसोय होण्याचा रगतन उद्भ ावत नाही. 
(३) कोकण ववभागात ग्-क सींवगायत वनम्न सींवगायतून पदोन्नतीकरीता पात्र उमेदवार उपलब्र 
होत नाहीत तसेच सेवावनवकृती, लदली ध. कारणाींमु े सदरची पदे ररक्त आहेत. 
(४) रगतन उद्भ ावत नाही. 
(५) ग्-क सींवगायतील पदे भरण्याकररता सन २०१३ मध्ये घेण्यात आलेल्या भरती 
रगतक्रियेमरील रगततीक्षा यादीवरील उमेदवाींरामरून काही पदे व उवयररत पदे सर सेवेन े भरती 
रगतक्रिया रालवून भरण्याचा रगतयकन केला जाईल. 
  

___________ 
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पाचल (ता. राजापूर, श्ज. रत् नाधगरी) येथील अजुमन िालव् याच े 

खोदकाम अधमिट अिस् थेत असल् याबाबत 
  

(३५)  १४१३ (२३-१२-२०१४).   श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचल (ता. राजापूर, मिज. रक नार्गरी) येपील अजुयन कालव् याचे खोदकाम गेल् या तीन 
वर्षायपासून अरयव् अवस् पेत असल् याने या रगतकल् पातील आलेल् या कालव् यातील मातीचे ढीगच् या 
ढीग शेतात वाहून येत असल् याम ेु त वडतेील शतेक-याींची शेती रोक् यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरचे काम अरयव् अवस् पेत असण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच या नुकसानरामस्त शेतक-याींना शासनाकडून कोणती मदत लदली वा देण् यात येत आहे, 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे. 
    अजुयना कालवा खोदाई मु े नुकसान लालेले नाही. तपावप, सन २०१३ च् या पावसायायात 
लद. २, ३ व ४ जुल,ै २०१३ रोजी लालेल् या अवतपजयन् यवषृ ्ीमु े डाव् या कालव् याजव ील 
डोंगराचा भाग नसैर्गयकररक या खचनू माती वाहून आल् यान ेकालव् याचे व खालील लाजूच ेत वड े
गावातील शेतीचे नुकसान लाले आहे. 
(२) कें द्रीय पयायवरण ववभागाच् या तक कालीन लींदी (Moroterium) मु े दगड, वा ू व खडी ध. 
गौण खवनज उपलब् र होत नसल् याने वनयोमिजत रगतगती राखता न आल् याने कालवा लाींरकाम े
अपूणायवस् पेत आहेत. 
(३) सदर घ्नेच् या लद. २२.०१.२०१४ रोजी तहकसलदार याींनी पींचनामा केलेला असून नकुसान 
भरपाईची काययवाही महसूल ववभागामार्य त करण् यात येत आहे. 

___________ 
 

राज्याया मत्स्यविभागातील ३८० हून अधधि पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(३६)  १४१६ (२७-०१-२०१५).   श्री. राजन साळिी (राजापूर) :   सन्माननीय मत्स्य व् यिसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या मकस्यववभागातील ३८० हून अर्रक पदे ररक्त असल्याच ेनुकतेच माहे सप् े्ंलर, 
२०१४ मध्ये उघडकयस आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रगतपम, मिव्दतीय केृषणीची जव पास ७५ पदे ररक्त असून कारकूनाची २०० हून 
अर्रक पदे ररक्त असल्याचे मकस्य ववभाग कायाालयातनू उघडकयस आले आहे हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ररक्त पदे न भरण्याची कारणे काय आहेत,  
(४) तद्नुसार ररक्त पदे ताकका  भरण्यालालत शासन स्तरावर कोणती काययवाही करण्यात 
आली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि  डसे (१०-०२-२०१५) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे,  मकस्यव्यवसाय 
ववभागातील ववववर सींवगायची सप् े्ंलर,२०१४ अखेर ाकूण ३५४ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय, हे अींशत: खरे आहे, मकस्यव्यवसाय ववभागातील ग् -अ ची ४१ आणण ग्-ल ची 
४८ पदे ररक्त आहेत. कारकुनाींची (कलवपक वगायची) ाकूण २१७ पदे ररक्त आहेत. 
(३) पदभरती रगतक्रिया सुरु आहे. 
(४) ग्-अ व ल सींवगायतील ररक्त पदे भरणेलालत शासन स्तरावरुन काययवाही सुरु आहे. ग्-
क व ड सींवगायतील १५२ पदे भरण्यासा म जालहरात रगतकसध्द केली असून पदभरती रगतक्रिया सुरु 
आहे. 
(५) रगतन उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

हहांगोली येथील पूणाम पाटबांधारे विभागात प्रशासिीय अधधिारी, िममचारी  
िगामया िमतरतेमुळे िामामदतये होत असलेली अननयममतता 

  

(३७)  १४२२ (२२-१२-२०१४).   श्री. जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लहींगोली येपील पूणाय पा्लींरारे ववभागात रगतशासकयय अर्रकारी, कमयचारी वगायची पदाची 
आवयकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अर्रकारी व कमयचारी वगायच् या कमतरतेम ेु कामामध् ये अवनयकमतता होत 
आहे, हे खरे आ हे काय, 
(३) असल् यास, शासनाकडून करावयाची काययवाही ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२८-०१-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे. 
    ववभागाचा सुराररत आकृतीलींर तयार करण् याची काययवाही सुरु आहे. 
(२) नाही. 
(३) रगत न उभदवत नाही. 
  

___________ 
  

पूणाम नदीिर(ता. औांढा, श्ज.हहांगोली) पोटा ि िसतम तालुक् यातील  
परळी ि वपांपळगाांि-िुटे येथील प्रस्तावित असलेली बांधारे  

(३८)  १४२३ (२२-१२-२०१४).   श्री. जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पूणाय नदीवर (ता. औींढा, मिज.लहींगोली)  पो्ा व वसतम तालुक् यातील पर ी व वपींप गाींव-
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कु्े या ल काणी मो े लींरारे रगतस् ताववत केलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त लींरा-यास अद्याप रगतशासकयय मान् यता कम ालेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, पाण् याची उपलब् रता असूनही रगतशासकयय मान् यता न कम ण् याची सवयसारारण 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल् यास, सदर लींरा-यास शासन तातडीन े मींजूरी देऊन वनरी उपलब् र करणार आहे 
काय? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२३-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सदर लींरारे आर्पयक मापदींडात लसत नाहीत. 
(४) सदर लींरारे आर्पयक मापदींडात लसत नसल् यान ेरगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

 ामगाि तालुक् यात (श्ज.बुलढाणा) बलात् िारा या नटना नडल् याबाबत 
  

(३९)  १४२७ (२२-१२-२०१४).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाव तालुक् यातील (मिज.ललुढाणा) खामगाव, साखरखेडी, शगेाव रामामीण चामणगाींव लढे 
या पोकलस स् ्ेशनाच्या हद्दीत माहे नोव् हेंलर, २०१४ च् या पलहल् या पींररवडयात ललाक काराच् या ५ 
घ्ना घडल् या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींदभायत आतापयांत क्रकती जणाींना व कोणक या कलमान् वये अ्क करण् यात 
आली आहे, 
(३) असल् यास, क याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (०४-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर ५ घ्नेतील पकडण् यात आलेले आरोपी व क याींच् यावर करण् यात आलेली 
कारवाई पुढीलरगतमाणे आहे. 

अ.ि. 
 

पोलीस स् ्ेशि  अपरार िमाींक  लावण् यात आलेली कलम े
 

पकडण् यात 
आलेले आरोपी 

केलेली कारवाई 
 

१ 
 

साखरखेडी अप.ि.१४७  १४ भा.द.वव. कलम ३७६,३४ 
 

९ 
 

सदर घ्नेतील आरोपीींववरुध् दच् या 
कागदपत्राींची तपासणी करुन 
न् यायालयात सादर करण् याची काययवाही 
करण् यात येत आहे. 
 

२ 
 

रामणगाव लढे अप.ि. ५४  १४ भा.दीं.वव. कलम ३७६ (ड), 
५०६ 
 

४ 
 

आरोपीची वैद्यकयय तपासणी लालेली 
असून सद्यःमिस्पतीत गुन् हा पोलीस 
तपासावर आहे. 

३ 
 

खामगाव श. अप.ि. २०७ १४ भा.दीं.वव. कलम ३६३,३७६ 
 

१५ 
 

आरोपीींची वैद्यकयय तपासणी लालेली 
असून सद्यःमिस्पतीत गुन् हा पोलीस 
तपासावर आहे. 
 

४ 
 

शेगाव रामामीण अप.ि. ७२ १४ भा.दीं.वव.कलम ३६३,३७६,३४ 
 

०१ पोलीस तपास पुणय लाला आहे. रगतकरण 
न् यायालयात सादर करण् यात येत आहे. 
 

५ 
 

नाींदरुा अप.ि. १३९  १४ 
भा.दींवव. कलम ३७६(२), ४५२ 
 

०१ 
 

सदर गुन् ्यातील आरोपीींववरुध् द परुावे 
रगताप् त लाले असून गुन् ्याचा तपास 
पूणय करण् यात आला आहे. 
आरोपीींववरुध् द ववशेर्ष अवतररक् त सत्र 
न् यायालय, मलकापूर येप ेक्रि.के.नींलर 
१ १५ लदनाींक ०७.०१.२०१५ अन् वये 
रगतकरण दाखल करण् यात आले आहे 
 

  

___________ 
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मेहिर (श्ज. बुलढाणा) अांत्री देशम ु येथ ेवपण्याया पाण्यात  

नारूसदृश िृमी आढळून आल्याबाबत 
  

(४०)  १४३० (२२-१२-२०१४).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स्ि छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अींत्री देशमखु ( ता.मेहकर,  मिज. लुलढाणा)  येपे  वपण्याच्या पाण्यात नारूसदृश कृमी माहे 
नोव्हेंलर, २०१४ च्या दसु-या आ वडयात आढ ून आल्या तसेच या भागात अज्ञात तापाची 
सापही सुरू आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यालालत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, साप आ्ोक्यात आणण्याकररता तसेच वपण्याचे शुध्द पाणी उपलब्र करून 
देण्यासींदभायत कोणकया  उपाययोजना करण्यात आल्या  वा येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (१०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) रगत न उ्भववत नाही. 
(३) व (४) न  योजनेची पुरव ा ववहीर ही नदी पात्रात असून ववहीरीचे खाली कॉिय् लींरारा 
आहे. लींरा-यातील पाणी ववहीरीच ेछमद्रा मरून आत येत असल् यान ेरामामपींचायतीने ते वछद्र लींद 
केले आहे. सध् या स् वच् छ पाणी पुरव ा सुरु आहे. 
  

___________ 
  

सबाळ ेड (श्ज.बुलढाणा ) येथील नुिसानग्रस्त शेति-याांना 
िृषी िें द्रान ेनुिसान भरपाई देण्याबाबत 

(४१)  १४३३ (२२-१२-२०१४).   डॉ. सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मिजल् हा रामाहक मींचान े लदनाींक १० नोव् हेंलर, २०१४ रोजी वा क यासुमारास उला खेड 
(मिज.लुलढाणा) येपील नुकसानरामस् त शतेक-याींना कृर्षी कें द्रान ेनुकसान भरपाई तातडीन ेदेण् याच े
आदेश लदले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या नुकसानरामस् त शेतक-याींना ताकका  नकुसानभरपाई देण्यालालत शासनाने 
कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि  डसे (१०-०२-२०१५) :(१) होय, मिजल्हा रामाहक तिार वनवारण मींच, लुलढाणा 
याींच्याकड े नकुसानरामस्त शेतकऱ्याींनी केलेल्या तिारीच्या अनुर्षींगाने मिजल्हा रामाहक मींचान े
शेतकऱ्याींच्या लाजूने वनणयय  लदलेला आहे. 
(२) मिजल्हा रामाहक मींचाने लदलेल्या वनकालाच्या ववरोरात सींलींर्रत कीं पनीने मा.स््े् कन्लमुर 
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तडस्प्युट्स ररड्रसेल ककमशन महाराषर, नागपूर खींडपी  येपे अपील दाखल केलेले असनू सदर 
रगतकरण न्यायरगतववष  आहे. 
(३) रगतन उद्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

गोंहदया श्जल््यातील रायमनगर येथील बँि ऑफ इांडडया येथील  
शा ेत शा ा व्यिस्थापिाांयाच सहभागान ेिेलेली अफरातफर 

  

(४२)  १४३४ (१५-०१-२०१५).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंलदया मिजल््यातील रायमनगर येपील लफक ऑर् धींतडया येपील शाखेत शाखा 
व्यवस्पापकाींच्याच सहभागाने अडीच लाखाींची अर्रातर्र केल्याचे  लदनाींक १३.११.२०१४ रोजी 
वा कयासुमारास वनदशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रगतकरणी कोणती कारवाधय केली वा करण्यात येत आहे  
(३) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) सदर रगतकरणी पो.स् ्े . रामनगर येप े अप.ि.९२ / २०१४ भा.द.वव. कलम ४२०, 
४६५,४६७,४६८, ४७१, ३४ रगतमाणे गुन् हा दाखल करण् यात आलेला आहे. तपास सुरु आहे. 
(३) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  

चामोशी (श्ज.गडधचरोली) शहरापासनू ३ किमी अांतरािर असलेल् या  
िैनगांगा नदीनाटािर िाननण मतृािस् थेत आढळल्याबाबि  

  

(४३)  १४३५ (२२-१२-२०१४).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री. अस् लम शे  (मालाड 
पश्श्चम) :   सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चामोशती  (मिज.गडर्चरोली) शहरापासून ३ क्रकमी अींतरावर असलेल् या वैनगींगा नदीघा्ावर 
लदनाींक १२ नोव्हेंलर, २०१४ रोजी वा कया सुमारास वावघण मतृावस् पेत असल्याची आढ ून 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या घ्नचेी चौकशी केली आहे काय क यात काय आढ ून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार पुढे कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१८-०२-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर घ्नेचा लदनाींक १२.११.२०१४ रोजी वनगुन्हा नोंदववण्यात आला असून 
सहा्यक वनसींरक्षक (तेंन्द)ू आलापल्ली हे तपास करीत आहेत. पशुरन ववकास अर्रकारी 
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(वगय-I) चामोशती  याींचे शवववच्छेदन अहवालानुसार वावघणीचा मकृयू नैसर्गयकररत्या लाल्याच े
वनषपन्न लालेले आहे. वावघणीच्या मकृयचूे िमेके कारणाचा शोर न लागल्याने मतृ 
वन्यरगताण्याच ेनमुन ेरासायावनक ववलेर्षक, ववभागीय रगतयोगशा ा नागपूर व सींचालक, CCMB, 
Lacones हैद्रालाद येप े पा ववले आहेत. तसेच आजुलालुच्या पररसरात वावघणीचा आढ  
असल्याम ेु काही पुरावा कम तो काय यालालत तपासणी सहा्यक वनसींरक्षक (तेंद)ू व वन 
पररके्षत्र अर्रकारी, चामोशती  याींच्या मार्य त सुरु आहे. 
(४) रगतन उद्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पाणलोट के्षत्राचा अनशुषे ३० हजार िोटीांिर गेल्याबाबत 
  

(४४)  १४३६ (२३-१२-२०१४).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पाणलो् के्षत्राचा अनुशेर्ष ३० हजार को्ीींवर गेला असनू कयाींचा र््का शेती 
ववकासाला लसत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकररता शासनाने पाणलो् के्षत्र ववकासाच ेनवे वनयोजन केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या नव्या वनयोजनाचे पोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, या नव्या वनयोजनानुसार काययवाहीस केव्हापासनू सुरूवात करण्यात येणार 
आहे? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०३-२०१५) : (१)  हे खरे नाही. 
(२)  रगत न उद्भ ावत नाही. 
(३)  रगत न उद्भ ावत नाही. 
(४)  रगत न उद्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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शेगाि (श्ज.बलुढाणा) येथ ेअटि असलेल्या आरोपीचा झालेला मतृ्य ू

  

(४५)  १४३८ (१५-०१-२०१५).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेगाव (मिज.लुलढाणा) येप े क्रकरको  कारणावरून अ्केत असलेल्या आरोपीचा लदनाींक 
११.११.२०१४ रोजीच्या सुमारास मकृयू लाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मकृयूची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या चौकशीत काय आढ ून आले, कयानुसार कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१०-०३-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर आकस् मात मकृ यूची चौकशी पोलीस उप अर्रक्षक, गुन् हे अन् वेर्षण ववभाग, 
लुलढाणा हे करीत असून सदर आ कमिस्मक मकृ यचूा चौकशी सुरु आहे. 
  

___________ 
  

महाड (श्ज.रायगड) येथील रासायननि औद्योधगि के्षत्रातील िाढत् या  
जल ि िायूप्रदषुणामुळे जनतेच ेआरोग् य धोक् यात आलेबाबत 

  

(४६)  १४८६ (२२-१२-२०१४).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी) :   सन्माननीय पयामिरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाड (मिज.रायगड) येपील रासायवनक औद्योर्गक के्षत्रातील वाढक या जल व 
वायूरगतदरु्षणामु े जनतेचे आरोर्ग य रोक् यात आले असून आरोर्ग याची समस् या अवतशय गींभीर होत 
असल् याच े लदनाींक १७ ऑक् ्ोलर, २०१४ रोजी वा त्यासुमारास वनदशयनास आले हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, औद्योर्गक के्षत्रातील वाढत े रगतदरु्षण रोखण् यालालत शासनाने काय काययवाही 
केली आहे वा करणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (२३-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
      महाड ाम.आय.डी.सी. मरील जल व वाय ु रगतदरु्षणामु े लारीत रुर्ग ण लाहय रुर्ग ण 
ववभागात आढ ून आला नसल् याचे वैद्यकयय अर्रकारी, रगतापकमक आरोर्ग य कें द्र रियलरवाडी, 
ता.महाड, मिज.रायगड याींनी क याींचे अहवालात नमुद केले आहे. 
(२) आणण (३) 
      महाड औद्योर्गक के्षत्रातील मो या व मध् यम स् वरुपाची कारखान् याींनी औद्योर्गक 
साींडपाण् यावर रगतक्रिया करण् यासा म रगतापकमक, मिव्दतीय तर काही कारखान् याींनी रियत्रस् तरीय 
स् वरुपाची औद्योर्गक साींडपाणी रगतक्रिया सींयींत्रणा लसववलेली आहे. आर.ओ., ाम.ई.ई. तसेच 
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ड्रायर या सारखी अक यारुवनक रगतक्रिया यींत्रणादेखील काही मोठ्या तसेच मध् य म कारखान् यात 
लसववण् यात आली आहे. कारखान् यातील रगतक्रियाकृत औद्योर्गक साींडपाण् याचा काही रगतमाणात 
पुनवायपर केला जातो. व उवयररत औद्योर्गक साींडपाणी पुढील रगतक्रियेकरीता सामाईक साींडपाणी 
रगतक्रिया यींत्रणेकड ेपा ववण् यात येत.े सामाईक साींडपाणी रगतक्रिया कें द्रातील रगतक्रियाकृत औद्योर्गक 
साींडपाणी महाराष र औद्योर्गक महामींड ाच् या लींलदस् त पाईपलाईिव् दारे २३ क्रक.मी. अींतरावरील 
साववत्री नदीच् या पात्रात ओव े येपे ववसमिजयत करण् यात येते. महाड औद्योर्गक के्षत्रातील 
उद्योगाींनी हवा रगतदरु्षणासा म आव यक क या हवा-रगतदरु्षण वनयींत्रण सींयींत्रणा उभारल् या आहेत. 
     महाड औद्योर्गक के्षत्रातील उद्योगाींची महाराष र रगतदरु्षण वनयींत्रण मींड ाकडून वनयकमत 
पाहणी केली जात.े पाहणीदरम् यान रगतदरु्षण ववर्षयक अ्ी व शतती च े उल् लींघन करणा-या 
उद्योगाींववरुध् द जल रगतदरु्षण (रगतवतलींर व वनयींत्रण) कायदा-१९७४ तसेच हवा रगतदरु्षण (रगतवतलींर व 
वनयींत्रण) कायदा-१९८१ अींतगयत कारवाई करण् यात येते. 
  

___________ 
  

िृष्ट्णा-िोयना सपसा मसांचन योजना (म्हैसाळ भाग) योजनेतील  
ननयमबा्य  चाममळेु जत तालुक्यािर झालेल्या अयायाबाबत 

  

(४७)  १४९९ (२४-१२-२०१४).   श्री. विलासराि जगताप (जत) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषणा-कोयना उपसा कसींचन योजनेमध्ये जत तालुक्याचा समावेश १९९७ साली लाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेमध्ये २००४ साली लऱ्याच उपसा कसींचन योजना व अरामणी 
नदीवरील कोल्हापूर ्ाईपच ेलींरारे मींजूर लाले, हे खरे आहे काय, 
(३) तसेच कें द्र व राज्य शासनाच्या २००९ च्या साींमजस्य करार (M.O.U) रगतमाणे जत रीच व 
म्हैसा  रीच सा म वेगयाया रक्कमेची तरतूद केली, हे खरे आहे काय, 
(४) साींमजस्य करारारगतमाण ेजत रीच सा मची रक्कम खचय न करता कव ेमहाींका  रीच सा म 
खचय केली, हे खरे आहे काय, 
(५) ध.स.२००४ साली नींतर मींजुर लालेली अनके उपसा कसींचन योजना व अरामणी नदीवरील 
कोल्हापूर पध्दतीचा लींराऱ्यासा म अींदाज ेरक्कम रु.२०० को्ी खचय केले हे खरे आहे काय, 
(६) अशा रगतकारे नींतर मींजूर केलेली व कव े महाींका  रीच सा म रक्कम खचय केल्यान े
साींमजस्य करार (M.O.U) भींग लाला हे खरे आहे काय, 
(७) यारगतकरणी सींलींर्रत असलेल्या जलालदार अर्रका-यावर कोणती कारवाई  केली  वा 
करण्यात येत आहे , 
(८) नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) सन २००० मध् ये येर ा नदीवरील ४ को.प.लींरारे व सन २००१ मध् ये मू  गव् हाण, 
ववस् तारीत गव् हाण, लनेवाडी, डोंगरवाडी व आग गाींव जाखापूर या ४ उपसा कसींचन योजनाींना 
मान् यता देण् यात आली. तसेच अरामणी नदीवरील १२ को.प. लींरा-याींचा समावशे सन २००४ 
साली मींजूर रगतकल् प अहवालात करण् यात आला आहे. 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) नाही. 
(६) सामींज् यस् य करारानुसार रगतकल् पास ररच वनहाय वनरी उपलब् र करुन लदला जात नाही. 
क यामु े  क याचा भींग होण् याचा रगत न उदभवत नाही. 
(७) रगत न उदभवत नाही. 
(८) रगत न उदभवत नाही. 

___________ 
  

भारती विद्यापीठ पुणे या मशक्षण सांस्थेस शासनान ेहदलेल्या जममनीबाबत 
  

(४८)  १५०० (२२-१२-२०१४).   श्री. विलासराि जगताप (जत) :   सन्माननीय िन े मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारती ववद्यापी  पुणे या सींस्पेस शासनान ेजकमन मागणीच्या वे ेस उक्त ववद्यावप ाचा 
रगतस्ताव नसताींनाही तसेच र्ॉरेस््च्या जकमनी कें द्र शासनाची परवानगी न घेता केव  साध्या 
अजायवर जकमनी वनयमला्यररकया लदल्या, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, शासनाने क्रकती जकमनी उक्त सींस्पेस लदल्या आहेत कयापकैय वनीकरण जकमनी 
क्रकती आहेत तसेच ज्या कारणासा म जकमनी लदल्या कयाच कारणासा म जकमनीसा म वापर 
लाला आहे काय, 
(३) नसल्यास, या रगतकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय वनषपन्न लाले 
आहे व कयानुसार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२०-०२-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
 तपावप, मौज ेलदघी, ता.कृषीवरयन, मिज.रायगड येपील ग् नीं.२३३ मरील १.०० हेक् ्र 
के्षत्रामध् ये काींद वन सींवरयन आणण ाकामिकमक काींद वन व मक स् यशेती रगताकयक्षक्षक पध् दतीसा म 
वापर करण् यास परवानगी कम ण् याकररता वन (सींवरयन) अर्रवनयम, १९८० अींतगयत रगतस् ताव 
वनववभागास रगताप् त लाला होता. सदर रगतस् ताव त्रु्ी पतूयतेसा म रगतरान मुख् य वनसींरक्षक (वन 
लल रगतमुख), महाराष र राज् य, नागपूर याींना परत करण् यात आला असून रगतस् ताव अद्यावप कें द्र 
शासनास सादर करण् यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) रगत न उद्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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सोनुले (ता.शाहूिाडी श्ज.िोल्हापूर) येथील पाटबांधारे मदतयम  

प्रिल्पाचे िाम अद्याप सुरु नसल्याबाबत 
  

(४९)  १५०७ (२४-१२-२०१४).   श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोनुले (ता.शाहूवाडी मिज.कोल्हापूर ) या ल काणी सन २००१ मध्ये शासनान े पा्लींरारे 
मध्यम रगतकल्प मींजूर केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम करण्याचे आदेश शासनान ेलदलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, अजुनही या रगतकल्पाचे काम सुरु नाही, हे खरे आहे काय, 
(४)असल्यास, सदर काम ताकका  सुरु करण्यासांबांधी शासन कोणती काययवाही केली आहे वा 
करण्यात येणार  आहे 
(५) नसल्यास, ववलींलाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०२-२०१५) : (१) सोनुले (ता.शाहूवाडी मिज. कोल् हापूर) या लघ ु
पा्लींरारे रगतकल् पास महाराष र कृष णा खोरे ववकास महामींड ान े लद. ०८.११.२००० रोजीच् या 
वनणययानुसार रगतशासकयय मान् यता लदली आहे. 
(२) सदर काम करण् याचे आदेश महाराष र कृष णा खोरे ववकास महामींड ाने म.कृ.खो.वव.म. 
अर्रवनयम १९९६ मरील कलम १८ अींतगयत रगताप् त अर्रकारानसुार लदले आहेत. 
(३) रगतकल् पाचे काम माहे माचय २०१२ मध् ये सुरु लाले आहे. 
(४) रगतकल् पावर ताींरियत्रक अडचणी असल् यान ेसध् या काम लींद आहे ररणाच ेसुराररत सींकल् पन 
मध् यवतती  सींकल् पर्चत्र सींघ्ना, नाकशक याींचकेडून तातडीन ेपूणय करुन घेण् यात येत आहे. 
(५) रगत न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  

शाहूिाडी ( श्ज. िोल् हापूर) तालुक्यातील ग्रामपांचायतीांनी िीजचेे  
गांजलेले  ाांब बदलण् याची मागणी िेल्यबाबत. 

  

(५०)  १५०८ (२२-१२-२०१४).   श्री. सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूिाडी) :   सन्माननीय 
ऊजाम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शाहूवाडी( मिज. कोल् हापूर) तालुक्यातील  रामामपींचायतीींनी ७०९ गींजलेले खाींल लदलणे 
ववर्षयी महाववतरण कीं पनीकड ेमागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर वीजेचे खाींल कोस ून लोकाींच् या मिजववतास रोका पोहोच ूशकतो   असे 
असताींना नवीन खाींल लसवण् यालालत कीं पनीने कोणतीही काययवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय  
(३)  सदर खाींल ताक का  लदलणेववर्षयी कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास ववलींलाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशे र बािनिुळे (३०-०१-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) शाहूवाडी तालुक् यामध् ये उच् चदालाचे ३१ पोल व लघुदालाच े६६ पोल लदलले आहेत. तसेच 
गींजलेल् या ४४ खाींलाींना वेल् डीींग करुन सुमिस्पतीत  ेवले आहेत. 
(४) रगत न उ्भववत नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकयय मध्यवतती  मुद्रणालय, मुींलई. 


