अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १९२ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

चांद्रपूर जिल्ह्यातील िोरपना तहसील मधील नाांदगाव (सूयाा), िवढाळा येथील शेतिममन
(१)

रत्नाधगरी प्रा.मल.िांपनीने अल्हपदरात उद्योगासाठी अधधगह
ृ ीत िेल्हयाबाबत

१४८२८ (०७-०४-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.सांिय धोटे (रािूरा) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) चींद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना तहसील मधील नाींदगाव (सूयाा), कवढाळा येथील शेतिममन
रत्नागिरगरी रा.ािमलिकींपनीने अल्हपदरात उद्योगासाठी अगिरधगह
ृ ीत ६२ि०६ हे आर िमीन केली आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतिममन १९९२-९३ मध्ये अगिरधग्रहहत करून २२ वर्ााचा कालावधी घेऊनही
उद्योग सुरू न होणे व कराराची पुतत
ा ा न झाल्हयाने स्थाननक शेतकऱयाींनी व लोकरा.नतननधी
याींनी माि महसूल मींत्री याींना ननवेदन हदले होते हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने चौकशी केली काय,

(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुर्ींगाने कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) महाराषर कुळवहहवा् व
शेतिममन (ववदर्ा रा.दे श) अगिरधननयमाच्या कलम ८९-अ खाली ववकास आयुक्त (उद्योग) याींच्या
हदि२५/०१/१९९५ च्या आदे शान्वये रत्नागिरगरी बबजल्हडींग रा.ॉडक््स मलि याींनी मौिे नाींदगाव,
कवडाणा एकोठी, र्ोयेंगाव तािकोरपना येथे मसमें् मॅन्यफ
ु ॅ क्चरीींग युनन् स्थापन करण्यासाठी
४९६.३४ हे क््र शेतिममन खरे दी केली होतीि

तथावप, सदर कींपनीने या िममनीचा औद्योगिरगक वापर ववहीत मुदतीत न केल्हयामुळे

ववकास आयुक्त (उद्योग) याींनी त्याींच्या आदे श हदि१४/०७/२०१५ अन्वये या कींपानीस
औद्योगिरगक कारणास्तव शेतिममन खरे दी करण्यासाठी दे ण्यात आलेली परवानगी रद्द केली
आहे ि
___________

वविसि १९२ (2)
थेरगाांव (ता.मावळ,जि.पुणे) येथील आददत्य बबलाा हॉस्पीटलला ददलेली
िमीन िाढून घेण्याबाबत जिल्हहा प्रशासनाच्या प्रस्तावाबाबत

(२)

२८२७९ (२१-०१-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववेे-पाटील (मशडी) :

सन्माननीय मुख्यमांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सरकारी िागा तसेच अन्य सवलती दे ण्याच्या बदल्हयात गोरगरीब व दब
ा घ्कातील
ु ल
रुगणाींवर मोफत उपचार करण्यासाठी दहा ्क्के खा्ा राखीव ठे वण्याच्या अ्ीवर आहदत्य

बबलाा हॉजस्प्ला थेरगाींव (तािमावळ, जििपुणे) येथील सहा हे क््र ३७ आर इतकी िागा दे ण्यात
आली

असून

सदर

रुगणालयात

गोरगरीब

व

दब
ा
ु ल

घ्कासाठी

खा्ा

राखीव ठे वत

नसल्हयारा.करणी आलेल्हया तक्रारीच्या अनुर्ींगाने मावळचे रा.ाींतगिरधकाऱयाींनी रुगणालयाला एवरा.ल,
२०१५ च्या सम
ु ारास पाठववलेल्हया नो्ीसला रुगणालयाने उत्तरही हदले नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सरकारी िागा ककीं वा अन्य सवलती हदलेल्हया रुगणालयाने त्याना घातलेल्हया
अ्ीची पूतत
ा ा न केल्हयाबद्दल, आहदत्य बबलाा हॉस्पी्ला हदलेली सहा हे क््र ३७ आर िागा
काढून घेण्यात यावी असा रा.स्ताव, जिल्हहा रा.शासनाने शासनास सादर केला आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, उक्त रा.स्तावाच्या अनर्
ु ींगाने शासनाने रुगणालयावर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०१-०७-२०१६) :(१) व (२) होयि
(३) व (४) सदर रा.स्ताव शासनास रा.ाप्त झाला असून त्यावर ववर्ागीय आयुक्त, पुणे याींचे

अमर्रा.ाय मागववण्यात आले आहे ति ववर्ागीय आयुक्त, पुणे याींचे अमर्रा.ाय रा.ाप्त करुन
आवश्यक ती पुढील कायावाही करण्यात येत आहे ि

___________

इचलिरां िी येथे एमआयडीसीच्या धरतीवर २४ तास िमाचारी
असलेली मोबाईल व्हॅन ेासबाब म्हणून दे णेबाबत
(३)

२८५१७ (०८-०१-२०१६).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां िी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इचलकरीं िी हे औद्योगिरगक शहर असल्हयाने एमआयडीसीच्या धरतीवर २४ तास कमाचारी
असलेली मोबाईल व्हॅन खासबाब म्हणुन दे ण्याची मागणी लोकरा.नतननधी याींनी माि मींत्री ऊिाा
याींच्याकडे माहे िुलै २०१५ मध्ये केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर मागणीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वविसि १९२ (3)
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि

(२) इचलकरीं िी ववर्ागातील तीनही उपववर्ाग हे एमिआयिडीिसीि एरीयामध्ये येत नसून नतथे
मोठ्या रा.माणात यींत्रमाग उद्योग व इतर उद्योग चालताति २४ तास कमाचारी असलेली
मोबाईल व्हॅन ही तरतूद फक्त िास्त महसूल रा.ाप्त होत असलेल्हया एमिआयिडीिसीि एरीया

मधील ग्राहकाींना अखींडीत वीि पुरवठ्याची सेवा दे ण्याकररता होतीि त्यामुळे इचलकींरिी
शहरासाठी २४ तस कमाचारी असलेल्हया मोबाईल व्हॅन उपलब्ध करुन दे ता येणार नाहीि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
महाववतरण, महापारे षण व महाननममाती या तीनही वीि िांपन्यामधील
वीि िमाचाऱयाांच्या मेडीक्लेम सुववधेबाबत
(४)

२८५६० (०८-०१-२०१६).

श्री.छगन भुिबळ (येवला) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) महाववतरण, महापारे र्ण व महाननममाती या तीनही वीि कींपन्यानमध्ये कायारत असलेल्हया
तब्बल ८५ हिार वीि कामगाराींच्या मेडडक्लेमची दस
ु ऱया ्प्प्यातील रक्कम सदर वीि

कींपन्याींनी न र्रल्हयामळ
ु े ओररएीं्ल इींशुरन्स कींपनीने माहे िानेवारी २०१५ पासून वैद्यकीय
लार् दे णे बींद केले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्हयास,

राज्यातील

वीि

कमाचा-याींना

मेडडक्लेम

शासनामाफात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

सुववधेचा

लार्

ममळण्यासाठी

(३) अद्याप कोणतीही कायावाही केलेली नसल्हयास ववलींबाची करणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे ि

(२) महाववतरण, महापारे र्ण व महाननममाती या कींपन्याींतील कमाचाऱयाींना हदि०१.०१.२००५ ते
३१.१२.२०१५ पयंत वैद्यककय ववमा योिना लागू करण्यात आली होतीि या योिनेची रक्कम
्प्प्या्प्प्याने ववमा कींपनीकडे िमा करण्यात आलेली आहे ि तसेच नतन्ही कींपनीतील कमाचारी

व त्याींच्या अवलींबबताींसाठी हदि०१.०१.२०१६ पासेन नववन वैद्यककय ववमा योिना लागू
करण्यात आली असन
ू नतची मुदत हदि३१.१२.२०१६ पयंत आहे ि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

भारत सरिारच्या ददन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योत योिना वा आय.पी.डी एस (इन्रा-२)
अांतगात ग्रामीण व शहरी भागातील ववद्युतीिरण सांबांधधत िामाांमध्ये समाववष्ट्ट–िरण्याबाबत
(५)

२८९०४ (०८-०१-२०१६).

श्री.ओमप्रिाश ऊफा बच्चू िडू (अचलपूर) :

सन्माननीय

ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) र्ारत सरकारच्या
)

हदन दयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योत योिना वा आयिपीिडी एस

(इन्रा-२) अींतगात ग्रामीण व शहरी र्ागातील ववद्युतीकरण सींबगिरीं धत कामाींमध्ये अचलपूर–

वविसि १९२ (4)
चाींदरू बािार ववधानसर्ा मतदारसींघातील कामे समाववषठ करण्याबाबत स्थाननक लोकरा.नतननधी

अचलपूर याींनी हदनाींक २३ फेब्रुवारी, २०१५ रोिी शासनास लेखी ननवेदनाद्वारे मागणी
केल्हयामळ
ु े माननीय उिाा मींत्री महोदयाींनी सदर कामाींचा

समावेश करण्याबाबत सींबींगिरधताना

आदे श हदले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत मािऊिाा मींत्री याींनी कायावाही केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या कामाींची सद्यजस्थती काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि

(२) होयि सदर ननवेदनातील कामाचा समावेश दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योिना,
आयिपीिडीि एस व इतर योिनेत करण्यात आला आहे ि
(३) हदनदयाल उपाध्यास ग्रामज्योती व आयपीडीएस या योिनेस केंद्र शासनाची नक
ु तीच
मींिुरी ममळाली आहेि

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

िोल्हहापरू जिल्ह्यात नदी व ववदहरीांला मब
ु लि पाणी असन
ू ही शेतिरी
(६)
(पलूस

िृवषपांपाच्या वीि िोडणीच्या प्रतीक्षेत असल्हयाबाबत

२९०५० (२३-१२-२०१५).
िडेगाव),

श्री.अस्लम

श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), डॉ.पतांगराव िदम
शेे (मालाड पजश्चम), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यात नदी व ववहहरीींच्या माध्यमातन
ू मब
ु लक पाणी उपलब्ध असन
ू ही
शाहुवाडी तालुक्यात ४२८ शेतकरी कृवर्पींपाच्या वीि िोडणी पासून रा.लींबबत आहे त, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्हयास, मुबलक पाणी असूनही केवळ वीि िोडणी अर्ावी वपकाींना वेळेवर पाणी न
दे ता आल्हयामळ
ु े वपकाींचे नक
ु सान होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, पायार्ूत सुववधाींची कामे ठे केदाराींकडून सींथ गतीने सुरु असल्हयाने सन २०१२
पासून शेतकरी वीि िोडणी पासन
ू रा.लींबबत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर शेतकऱयाींना तातडीने कृवर्पींप वीि िोडणी दे ण्यासाठी शासनाने काय
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०९-०६-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहेि शाहुवाडी तालुक्याींतगात डडसेंबर,
२०१५ अखेर पैसे र्रुन नवीन कृर्ीपींत वीि िोडणीसाठी ५२९ अिा रा.लींबबत आहे ति

(२) व (३) अींशत: खरे आहेि मागील ३ वर्ाात शाहूवाडी तालक्
ु यात एकूण ६६३ नवीन
कृर्ीपींपाना वीि िोडणी दे ण्यात आली आहे ि तसेच २०१५-१६ मध्ये डडसेंबर, २०१५ अखेर १२९
नवीन कृर्ीपींपाना वीि िोडणी दे ण्यात आली आहे ि
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(४) पायार्ूत आराखडा २ चे ठे केदार मेि रा.नतर्ा आणण रा.नतक याींच्या कामाच्या रा.गतीचा वेग

ननधााररत उहद्दष्ाींपेक्षा खूपच कमी असल्हयामुळे त्याींचे कींत्रा् अींशत: रद्द करुन नवीन
उपववर्ागननहाय ठे केदाराींची ननयक्
ु ती महाववतरण कींपनीने केलेली आहे ि
(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
राज्यातील उिाा ववभागाच्या महाववतरण, महापारे षण आणण महाननममाती
या तीन िांपन्याांमध्ये प्रिल्हपग्रस्ताांना नोिऱयाां दे ण्याबाबत
(७)

२९२९२ (२३-१२-२०१५).

श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री),

श्री.आमसफ शेे (मालेगाांव मध्य), प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे), श्री.अममन पटे ल

(मुांबादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब्दल
ु सत्तार (मसल्हलोड), श्री.अस्लम शेे (मालाड

पजश्चम), अॅड.िे.सी.पाडवी (अक्िलिुवा), श्री.नसीम ेान (चाांददवली), श्री.समीर िुणावार
(दहांगणघाट), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरू ी), श्री.वविय वडेट्टीवार
(ब्रम्हपूरी), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) राज्यातील उिाा ववर्ागाच्या महाववतरण, महापररर्ण आणण महाननममाती या तीन
कींपन्याींमध्ये

रा.कल्हपग्रस्ताींना

नोकऱयाींमध्ये

५०

्क्के

आरक्षण

दे ऊन

त्याींना

ववमशष्

कालमयााहदत सामावून घेण्याचे धोरण आखण्याचे शासनाच्या ववचाराधीन असल्हयाचे हदनाींक ०४
ऑगस््, २०१५ च्या सम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त रा.श्नाबाबत राज्यशासनाने ननणाय घेऊन त्याींची अमींलबिावणी करण्यात
आली आहे काय,
(३) असल्हयास, आतापयंत ककती रा.कल्हपग्रस्ताींना नोकऱयाींमध्ये समाववषठ करण्यात आले वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) व (२) महाननममाती कडून असा रा.स्ताव रा.ाप्त
झाला असून तो ववचाराधीन आहेि
(३) व (४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
मांब
ु ई िवळील िागनति कितीच्या धारापरू ी बेटावर िायमस्वरुपी वीि
पुरवठा िरण्याचा प्रिल्हप महाववतरणने तयार िेला असल्हयाबाबत

(८)

२९९४० (२३-१२-२०१५).

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.नसीम ेान (चाांददवली), प्रा.वषाा

गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मुींबई िवळील िागनतक ककतीच्या धारापूरी बे्ावर कायमस्वरुपी वीि पुरवठा करण्याचा

रा.कल्हप महाववतरणने तयार केला असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ दरम्यान ननदशानास आले
आहे हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, सदर रा.कल्हपासाठी ननधीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही
केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कायावाही केली नसल्हयास होणाऱया ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि

(२) घारापुरी बे्ावर कायमस्वरुपी वीि पुरवठा करण्यासाठी अींदािपत्रकात रुि१६.६३५ को्ी
मींिूर करण्यात आले आहे ि मेि एमिएमिआरिडीिएि याींनी सदरचा ननधी उपलब्ध करुन हदला
असून ननववदा रा.कक्रया सुरु आहेि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
िोल्हहापूर येथे महाराष्ट्र वीि िांत्राटी िामगारतफे ताराबाई पािा येथील
पररमांडळ िायाालयासमोर धरणे आांदोलन िेल्हयाबाबत

(९)

३०६९७

(०८-०१-२०१६).

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :

श्री.हसन

काय :-

मश्र
ु ीफ

(िागल),

श्री.पाांडुरां ग बरोरा

(शहापरू ),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(१) कोल्हहापूर येथे महाराषर वीि कींत्रा्ी कामगारतफे ताराबाई पाका येथील पररमींडळ
कायाालयासमोर हदनाींक १५ सप््े बर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास धरणे आींदोलन केले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, आींदोलनकत्यांच्या मागण्या कोणकोणत्या आहे त,
(३) असल्हयास सदर मागण्याींच्या पूतत
ा ेसाठी शासनाने आतापयंत कोणती कायावाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि

(२) महाराषर राज्य वीि कींत्रा्ी कामगार सींघ याींनी हदि२७.०८.२०१५ च्या पत्रान्वये कींत्रा्ी
कामगाराींचे थकीत वेतन, अन्यायकारक बदल्हया न करणे व त्याींना रोिींदारी कमाचारी म्हणून
सेवेत घेणे इि मागण्या केल्हया होत्याि

(३) सदर सींघाच्या पदागिरधकाऱयाबरोबर अगिरधक्षक अमर्यींता, कोल्हहापूर पररमींडळ याींनी चचाा
केलीि चचेत ठरल्हयानुसार थककत वेतन अदा करण्यासींदर्ाात तातडीने कायावाही
आली आहे ि

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________

करण्यात
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यवतमाळ जिल्ह्यात वीि िांपनीत मोठया प्रमाणात ररक्त असलेली पदे भरण्याबाबत
(१०)

३१४०४

(२३-१२-२०१५).

श्री.अमर िाळे

(आवी),

डॉ.सांतोष

श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी), श्री.अस्लम शेे (मालाड पजश्चम) :

टारफे

(िळमनुरी),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यवतमाळ जिल्ह्यात वीि कींपनीत मोठया रा.माणात (१८९) ररक्त असलेली पदे र्रण्यात
न आल्हयाने ग्राहकाींना योगय वीि सेवा ममळत नसल्हयाची बाब हदनाींक ९ सप््ें बर, २०१५ रोिी
वा त्यासुमारास ननदशानास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, वीि कपींनीवरील वाढत्या कामाचा ताण पाहता नववन पदे ननमााण करण्याची
गरि

असतानाही

ररक्त

पदे

न

र्रल्हयामुळे

ग्राहकाींची

गैरसोय

होत

असल्हयाची

ग्राहाकाींनी केलेल्हया तक्रारीची दखलही सींबींगिरधत ववर्ाग घेत नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, या रा.करणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीअींती सदर जिल्ह्यातील वीि कींपनीतील ररक्त असलेली पदे तातडीने
र्रण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली आहे वा येत आहे , तसेच ग्राहकाींच्या तक्रारीकडे
दल
ा
करणाऱया सींबींगिरधत अगिरधकारी / कमाचारी याींचेवर काय कारवाई करणार आहे , वा
ु क्ष
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाहीि महाववतरण कींपनीच्या

यवतमाळ मींडळ कायाालयाअींतगात हदि३१.०७.२०१५ रोिीच्या जस्थतीरा.माणे वगा १ ते ४ चे एकूण
१,७८५ कमाचारी मींिूर असून, त्यापैकी १,५९६ पदाींवर कमाचारी कायारत आहे त व १८९ पदे
ररक्त आहे ति म्हणिेच केवळ १०.५८ % पदे ररक्त आहे ति

ववद्युत ग्राहकाींच्या तक्रारीबाबत महाववतरण कींपनीकडून त्वरीत दखल घेण्यात येते व

तक्रारीींचे ननरसन ररक्त पदाींअर्ावी करता येत नाहीि अशी बाब ननदशानास आलेली नाहीि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

(४) १८९ ररक्त पदाींपैकी ५२ पदे ही सरळसेवा र्रतीची असून, या पदाींसाठी परीक्षा घेऊन

ननवडसूची रा.कामशत करण्यात आलेली असन
ू ननवड झालेल्हया उमेदवाराींची ननयुक्ती रा.कक्रया सुरु
आहे ि

तसेच उवारीत १३७ पदे पदोन्नतीच्या अ्ी व शती पण
ू ा करणाऱया कमाचाऱयाींमधन
ू

र्रण्याची रा.कक्रया सुरु आहे ि
(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

मुरुड-िांजिरा (जि.रायगड) तालुक्यातील वावडुग
ां ी ग्रामपांचायत हद्दीतील
(११)

सुतारमाळ आददवासी वाडी वीि परु वठापासून वांधचत असल्हयाबाबत

३२०३८ (०८-०१-२०१६).

श्री.सुभाष उफा पांडडतशेठ पाटील (अमलबाग), श्री.धैयश
ा ील

पाटील (पेण), श्री.िीवा गाववत (िळवण) :
करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
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(१)

मुरुड-िींजिरा

(जििरायगड)

तालुक्यातील

वावडुग
ीं ी

ग्रामपींचायत

हद्दीतील

सुतारमाळ

आहदवासीवाडी येथील िनतेने अनेक वेळा वीि पुरवठा करण्यासींदर्ाात वारीं वार मागणी

करुनही अदयापयात वीि परु वठा करण्यात आला नसल्हयाने आिममतीस आहदवासी वाडी व
समाि वीि पुरवठया पासून वींगिरचत राहहली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यारा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने सुतारमाळ आहदवासीकडे येथे ववद्युत पुरवठा करण्याच्या
दृष्ीने शसनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि
(२) होयि

(३) वावडुग
ीं ी ग्रामपींचायत हद्दीतील सत
ु ारमाळ आहदवासीवाडी येथे वीि वाहहनीचे ताींबत्रक
अींदािपत्रक हदन दयाल उपाध्याय ग्रामज्योती या योिनेमध्ये समाववष् आहे ि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
राज्यात वीि थिबािी शेतिऱयाांवरील गन्
ु हे मागे घेणार
असल्हयाची ऊिाा मांत्री याांनी िेलेली घोषणा

(१२)

३२५११ (०८-०१-२०१६).

(रामटे ि), श्री.सध
ु ािर िोहळे

श्री.िृष्ट्णा ेोपडे (नागपूर पूव)ा :
काय :-

श्री.वविास िांु भारे (नागपूर मध्य), श्री.डड मल्हलीिािन
ूा रे ड्डी

(नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर दे शमुे (नागपूर पजश्चम),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) राज्यात वीि थकबाकी शेतकऱयाींवरील गुन्हे मागे घेणार असल्हयाची घोर्णा ऊिाा मींत्री
याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या पहहल्हया आठवड्यात केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाने वीि थकबाकी शेतकऱयाींवरील गुन्हे मागे घेण्याचा कृती आराखडा
तयार केला आहे काय,

(३) असल्हयास, याची अींमलबिावणी कधीपयात करण्यात येणार, वा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्हयास, त्याचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
(२) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
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मालेगाांव (जि.नामशि) या तालुक्यातील यांत्रमाग िारेान्याांिररता
सुरळीत ववद्युत पुरवठा िरण्याबाबत

(१३)

३३१४६ (२३-१२-२०१५).

श्री.आमसफ शेे (मालेगाांव मध्य) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मालेगाींव (जििनामशक) या तालक्
ु यातील यींत्रमाग कारखान्याींकररता सरु ळीत ववद्यत
ु परु वठा
करण्याकररता मािस्थाननक लोकरा.नतननधी याींनी मािव्यवस्थापकीय सींचालक ववद्युत महाववतरण
कींपनी मयााि वाींद्रे, मुींबई याींना हदनाींक २६.११.२०१४ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन हदले
आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि

(२) मालेगाींव ववर्ागात यींत्रमाग कारखान्याींचा ववद्युत पुरवठा खींडीत झाला तर वाहहनीतील

बबघाड दरु
ु स्त करण्यासाठी लागणारे साहहत्य व डीिपीितील दरु
ु स्तीचे साहहत्य उपलबध असून
त्यानस
ु ार लगेच दरु
ु स्ती करुन ववद्यत
ु परु वठा सरु ळीत करण्यात येतोि मालेगाींव ववर्ागात

एकूण ६३ केव्हीए चे १५४ ववतरण रोहहत्रे १०० केव्हीएचे ९२ ववतरण रोहहत्रे आणण १४.४ ककमी

कींन्डक््र उपलब्ध आहे ति तसेच र्ववषयात सुरळीत व योगय ववद्युतदाबाने वीिपुरवठा

होण्यासाठी आयिपीिडीिएसि ही केंद्र शासनाची योिना रा.स्ताववत असून या योिनेची रक्कम
रुि३२३३.९५ लाख असन
सदर योिना ही मींिरू ीसाठी पॉवर फायनान्स कॉपोरे शन या
ू
कायाालयाकडे सादर केलेली असन
ू
त्वरीत हाती घेण्यात येतीलि

मींिुरी आणण ननधीची उपलब्ध झाल्हयास सदरची कामे

(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
सोलापूर जिल्ह्यात पांधराहून अधधि लॅ पटॉपवर डेटा अपडेट
िरताना लॅ पटॉप बांद पडत असल्हयाबाबत

(१४)

३३३५० (२३-१२-२०१५).

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अममन

िुमारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अस्लम शेे

पटे ल

(मुांबादे वी),

श्रीमती

ननमाला

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

गाववत

(इगतपूरी) :

(१) सोलापरू जिल्ह्यात पींधराहून अगिरधक लॅ प्ॉपवर डे्ा अपडे् करण्याचे काम तलाठी,
मींडलागिरधकारी आणण ऑपरे ्र करत असून ऑनलाईन सात-बारा उतारा दरु
ु स्ती करुन

ममळण्याबाबत नागरीकाींची गदी हेात आहे , परीं तू लॅ प्ॉप मधून मधन
ू बींद व हँग होणारे सव्हार

मुळे नागरीकाींना सात-बारा उतारा ममळण्यास ववलींब होत असल्हयाचे माहे सप््ें बर, २०१५ रोिी
वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदरील उतारे दरू
ु स्त करण्यासाठी ३ महहन्याींपेक्षा अगिरधक कालावधी लागणार
असल्हयाने जिल्हहा रा.शासनाने तात्पूरत्या स्वरुपात सात - बारा दे ण्याबाबतची पयाायी व्यवस्था
सरु
ु करावी, अशी मागणी नागरीकाींकडून होत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, यारा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(४) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये डा्ा
अपडेशनच्यावेळी ताींबत्रक अडचणी आल्हयामुळे डा्ा अपडेशन रा.णालीचा वेग कमी झाला होताि
मात्र सदर रा.करणी गािनि नींि७/१२ उतारे दरु
ु स्ती करण्यासाठी येत असलेल्हया अडचणी ्या

तत्कालीक व तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून राषरीय सूचना ववज्ञान केंद्र पुणा याींच्या मदतीने
वेळोवेळी सदर अडचणी सोडववण्यात आलेल्हया आहे ति िेथे सींगणकीकृत गािनि नींि७/१२

हस्तमलणखत गािनि नीं७/१२ नोंदीशी िुळत नाही तेथे सींगणकीकृत गािनिनींि ७/१२ मधील नोंद
सुधाररत करण्यासाठी शासनाने ई-फेरफार आज्ञावलीत “एडी् मॉड्यूल (Edit Module)”
उपलब्ध

करुन

हदले

असून दरम्यानच्या काळात आगामी वपक

हीं गामाकरीता शेतकरी

खातेदाराींना वपक किा व शेतीववर्यक रा.योिनाकरीता हस्तमलणखत गािनि नींि ७/१२ उतारे
हदि३१ि०७ि२०१६ पयंत ववतरीत करण्यास शासनाने एक ववशेर् बाब म्हणन
ू मान्यता हदली आहे ि
___________
ठाणे जिल्ह्याचे ववभािन होऊन नवीन पालघर जिल्हहा अजस्तत्वात ये उुन एि
(१५)

वषा पूणा झाले परां तु एिा वषाात पालघर जिल्ह्याची प्रगती न झाल्हयाबाबत

३३४१६ (०८-०१-२०१६).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांगमनेर), श्री.भाऊसाहे ब िाांबळे

(श्रीरामपूर), श्री.अममन पटे ल (मब
ुां ादे वी) :
करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाणे जिल्ह्याचे ववर्ािन होऊन नवीन पालघर जिल्हहा अजस्तत्वात येऊन एक वर्ा पूणा
होऊनही एका वर्ाात पालघर जिल्ह्याची काही रा.गती झालेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासककय कायाालये र्ाड्याच्या इमारतीत असून, अनेक कायाालयाची अिूनपयंत
ठाणे कायाालयातच कामे चालू आहे तसेच कमाचाऱयाींच्या नेमणक
ू ा अिूनपयंत झालेल्हया नाहीत,
हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, शासकीय कामे होण्यास उशीर होत असल्हयाने, कमाचाऱयाींचे पगार व
ननवत्ृ तवेतन ममळण्यास उशीर होत असन
ू अशा अनेक नवीन अडचणी ननमााण होत असल्हयाचे
माहे सप््ें बर, २०१५ च्या सुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, यारा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार नवीन पालघर जिल्ह्याचा रा.गती
होण्यासाठी शासकीय कामकािामध्ये येणाऱया अडचणी दरु करण्यासाठी शासनाने काय
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१), (२), (३), (४) व (५) हदि१ि८ि२०१४ रोिी पालघर
जिल्हहा ननममातीनींतर जिल्हहामुख्यालयी ववववध शासककय ववर्ागाींची कायाालये शासककय व
र्ाड्याच्या इमारतीत सरु
आहेति पालघर जिल्ह्यासाठी ववववध सींवगााच्या शासनमान्य
ु

आकृतीबींधारा.माणे नीवन पदे ननमााण करण्याची कायावाही अनेक ववर्ागात पूणा झाली असून
उवाररत ववर्ागाींसाठी सदर कायावाही सुरु आहे ि त्याचरा.माणे ररक्त पदे सरळसेवा व पदोन्नतीने

र्रण्याची कायावाही सींबींगिरधत ववर्ागाींमाफात सुरु आहे ि शासककय कमाचाऱयाींचे वेतन व र्त्ते
ववहहत वेळेत रा.ाप्त व्हावेत यासाठी “सेवाथा” व “शालाथा” सींगणक रा.णाली सुरु करण्यात आली
असन
ू सेवाननवत्ृ ती वेतनाचे लार्ही दे ण्यासाठी ऑनलाईन रा.णाली सरु
ु करण्यात आली आहे ि

पालघर येथे उपलब्ध असलेल्हया शासकीय िममनीवर पालघर नव नगर व नवीन

जिल्हहा मुख्यालय मसडको मलि माफात ववकमसत करण्याचा शासनाने ननणाय घेतला आहे ि
त्यानुसार पालघर येथील सवा शासकीय कायाालयाींना शासककय इमारती व सोयी-सुववधा
उपलब्ध होणार आहे ि

(६) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

अांबरनाथ तालुक्यातील शासिीय िममन शासनाने ववम्िो िां. या िांपनीस ददल्हयानांतर सदर
िममन शासनाची िोणतीही परवानगी न घेता मातोश्री डेवलपसा याांना हस्ताांतर िेल्हयाबाबत

(१६)

३३७१५ (१८-०१-२०१६).

डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) अींबरनाथ तालुक्यातील शासकीय िममन शसनाने ववम्को कींि या कींपनीस हदल्हयानींतर सदर
िममन शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता

ववम्को कींिकींपनीने आयि्ीिसीिमलि व मातोश्री

डेवलपसा याींना हस्ताींतर केल्हयामळ
ु े उपअगिरधक्षक, र्मू मअमर्लेख, अींबरनाथ याींनी सदर िममनीची
नोंद पुनववालोकनात घेवून रद्द केली आहे हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शासनाच्या अ्ी व शतीचा र्ींग करुन परस्पर िममन ववम्को कींपनीने
हस्ताींतरीत केल्हयामुळे सरद िममन शासनाने ताब्यात घेवून त्याची नोंद शासकीय िममन अशी
शासनाच्या र्म
ू ीअमर्लेखमध्ये केली आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर िममन शासनाने ताब्यात घेवन
ू स्वत:च्या नावावर नोंदववली नसल्हयास
त्याची कारणे काय आहे त व त्यानुर्ींगाने कायावाहीची सद्य:जस्थती काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) होयि
(२) होयि
सदर िममनीच्या मळ
ू नगर र्ूमापन चौकशी वेळी तत्कालीन चौकशी अगिरधकारी चाींनी

दाखल केलेला सदर िममनीचा “क” असा सत्ता रा.कार उप अगिरधक्षक र्ूमी अमर्लेख, अींबरनाथ

याींनी त्याींच्या हदि२३.०६.२०१५ रोिीच्या आदे शान्वये दरु
ु स्त करुन “ब-३” हा सत्ता रा.कार
कायम करण्यात आला आहे ि तद्नींतर जिल्हहा अगिरधक्षक र्म
ू ी अमर्लेख, ठाणे याींनी त्याींच्या
हदि०३.१२.२०१५ रोिीच्या आदे शान्वये उप अगिरधक्षक र्ूमी अमर्लेख, अींबरनाथ याींनी केलेला
हदि२३.०६.२०१५ चा आदे श कायम केला आहेि
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(३) रा.स्तुत रा.करणी उप ववर्ागीय अगिरधकारी, उल्हहासनगर याींनी त्याींच्या हदि१६.०३.२०१६ च्या
आदे शान्वये ववम्को मलि व “मातोश्री शेल्ह्सा इींडडया रा.ािमलि” याींनी शतार्ग केलेला असल्हयाचे
हदसत असल्हयाने सदरची िमीन शासन िमा करण्याचे आदे श पाररत केलेले आहेि
___________
िालना जिल्हहा ववद्युत ववतरण िांपनीच्या िामाांमध्ये झालेला गैरव्यवहार
(१७)

३४२१५ (१५-०१-२०१६).

श्री.अिन
ुा ेोतिर (िालना) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िालना जिल्हहा ववदयुत ववतरण कींपनीच्या कामाबाबात व त्या झालेल्हया गैरव्यवहाराची

सखोल चौकशी करुन कायदे शीर कारवाई करणेबाबत चे ननवेदन हदनाींक २२ ऑगस््, २०१५ वा
त्या सम
ु ारास मािउिाामींत्री वा सबींधीत अगिरधकाऱयाींना दे ण्यात आले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, िालना येथील खािगी ठे केदार माफात ननकृष् दिााची काम करण्यात येऊन
यामध्ये सबींधीत कायाकारी अर्ीयींता याींनी गैरव्यवहार केल्हयाचे तक्रारीत नमुद केले आहे , हे
खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, या रा.करणी शासनाने चौकशी करण्याचे आदे श मािउिाामींत्री याींनी हदले आहे , हे
खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उक्त रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्या अनुर्ींगाने गैररा.कार करणाऱया सींबींगिरधत
दोर्ी अगिरधकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे ि

िालना जिल्ह्यातील घनसावींगी व अींबड तालुक्यातील कामाबाबत हदि२२ि०१ि२०१३ चे ननवेदन
महाववतरण कींपनीस रा.ाप्त झाले आहे ि
(२) हे खरे आहे ि

(३) हे खरे नाहीि
(४) व (५) याबाबत महाववतरण कींपनीकडून चौकशी करण्यात आलीि कायाकारी अमर्यींता
ववर्ाग क्रि २ िालना आणण तत्कालीन सींबींधीत कननषठ अमर्यींता याींनी ठे केदारामाफात सदरील
कामामधील ककरकोळ त्रु्ी दरु
ु स्त करुन घेतल्हया आहे ति
(६) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
श्रीगोंदा तालक्
ु यातील (जि.अहमदनगर) सांपाददत िेलेल्हया िममनीच्या ववक्रीबाबत
(१८)

३४४७९ (१३-०१-२०१६).

श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील
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(१) श्रीगोंदा तालुकयातील (जििअहमदनगर) सींपाहदत केलेल्हया िममनीच्या ववक्रीबाबत तलाठी
तसेच कींपनीची सुरु असलेली चौकशी पुणा झाली आहे काय,

(२) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानर्
ु ींगाने सींबगिरधत दोर्ी अगिरधकाऱयाींवर
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१६) :(१) व (२) घोड रा.कल्हपाींतगात श्रीगोंदा तालुकयात झालेले
र्स
ू ींपादन हे रा.करण िन
ु े असन
ू त्याची व्याप्ती मोठी आहे ि त्यामळ
ु े चौकशीची कायावाही

अद्याप सुरु असून िबाबदार कमाचाऱयाींववरुध्द ववर्ागीय चौकशीची कारवाई तातडीने पूणा
करण्याच्या सूचना हदनाींक १२ि५ि२०१६ च्या पत्रान्वये जिल्हहागिरधकारी अहमदनगर याींना दे ण्यात
आल्हया आहे ति

(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

वरोरा शहरात (जिल्हहा चांद्रपूर) ेल्ह
ु या ववद्युत वादहन्याांमध्ये बदल
िरुन िममनी ेालून टािण्याचे िाम प्रलांबबत असल्हयाबात

(१९)

३५०५७ (२३-१२-२०१५).

श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) वरोरा शहरात (जिल्हहा चींद्रपरू ) खुल्हया ववद्युत वाहहन्याींमध्ये बदल करुन त्या िममनी

खालन
ू ्ाकण्याचे काम गेल्हया दोन वर्ाापासन
ू रा.लींबबत असल्हयाने सनु नल हाय्े क कपींनीचे
कींत्रा् रद्द करुन दस
ु ऱया कींत्रा्दाराींकडून हे काम त्वररत करुन घेण्याची मागणी स्थाननक
लोकरा.नतननधीींनी महाववतरणाचे कायाकारी अमर्यत्याींचक
े डे हदनाींक २१/८/२०१५ च्या सुमारास
केली हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या मागणीनस
ु ार शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीनस
ु ार पढ
ु े कोणती
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) होयि

(२) सदर मागाावरील खोदकाम करुन र्मू मगत केबल ्ाकण्याकररता व वाहहनी वपलर बॉक्सेस

उर्ारण्याकरीता पुरेशी िागा नसल्हयाने तसेच अरुीं द रस्ता असल्हयामुळे तेथील दक
ु ानदाराींनी

ववरोध केला व काम करु हदले नाहीि सदर काम होत नसल्हयाने लघुदाब ओव्हरहे ड वाहहनीचे
रुपाींतर र्ूममगत वाहहनीमध्ये करण्याऐविी उघडे तारा काढून खाींबावर एररअल बींच केबल

्ाकण्याचे ठरलेि त्यानस
ु ार मे, सनु नल हाय्े क मलि, नागपरू याींनी ७०० मी्र एररअल बींच
केबल खाींबावर ्ाकून हदली आहे ि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
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साांगली जिल्हहयातील पशध
ु न वविास अधधिाऱयाांच्या
८६ पदापैिी ५० पदे ररक्त असल्हयाबाबत

(२०)

३५३०३ (२३-१२-२०१५).

श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली), श्री.मशवािीराव नाईि

(मशराळा), श्री.अननल बाबर (ेानापूर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) साींगली जिल्हहयामध्ये पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींची ८६ पदे मींिूर असून त्यापैकी ५० पदे
ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, यामुळे जिल्हहयातील पशुधनाच्या आरोगय धोक्यात आले आहे, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, ररक्त असलेली पदे त्वरीत र्रण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे ि
साींगिरगली जिल्ह्यात पशध
ु न ववकास अगिरधकाऱयाींची एकूण मींिरू पदे १०२ असन
ू त्यापैकी

५१ पदे र्रलेली आहे त व ५१ पदे ररक्त आहे ति
(२) हे खरे नाहीि

ररक्त असलेल्हया पदाींचा कायार्ार नजिकच्या कायारत असलेल्हया अगिरधकारी/कमाचारी
याींच्याकडे सोपवन
ू पशप
ु ालकाींना ननयममत सेवा परु ववण्यात येत आहे ि सदर पररसरामध्ये
िनावराींची कुठल्हयाही रा.कारची मरतुक झाल्हयाची तक्रार रा.ाप्त नाहीि

(३) पशुधन ववकास अगिरधकारी (ग्-ब) या पदावर सहाय्यक पशुधन ववकास अगिरधकारी (ग्-क)
या सींवगाातन
ू पात्र उमेदवाराींकडून पदोन्नतीने र्रण्याची बाब शासनाचे ववचाराधीन असून सदर
रा.कक्रया पूणा झाल्हयानींतर त्यामधून पदोन्नत पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदावर
पदस्थापना करण्यात येईलि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
गोंददया व गडधचरोली पशव
ु ैद्यिीय अधधिारी व िमाचाऱयाांची ररक्त असलेली पदे
(२१)

३५४१४ (२३-१२-२०१५).

श्री.सांिय पुराम (आमगाव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) गोंहदया व गडगिरचरोली पशुवद्
ै यकीय अगिरधकारी व कमाचा-याींची पदे ररक्त असल्हयामुळे
तेथील नागरीकाींना खािगी सेवा द्यावी लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर ररक्त पदे त्वरीत र्रण्याबाबत शासन काय कायावाही करणार आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
गोंहदया जिल्ह्यात पशुधन ववर्गात ग् अ, ब, क व ड सींवगाात एकूण मींिूर पदे १४९

असन
ू त्यापैकी १०८ पदे र्रली असन
ू ४१ पदे ररक्त आहे ति तसेच गडगिरचरोली जिल्ह्यात

पशुसींवधान ववर्ागात सवा सींवगाात एकूण मींिूर पदे २४४ असून त्यापैकी १७५ पदे र्रली आहे त
व ६९ पदे ररक्त आहे ति

गोंहदया व गडगिरचरोली जिल्ह्यात िी ररक्त पदे

आहे त त्या पदाींचा अनतररक्त कायार्ार

िवळच्या पशुवैद्यकीय अगिरधकाऱयाींना हदलेला असून पशुपालाकाींना ननयममत सेवा पुरववत
आहे ति

(२) पशुधन ववकास अगिरधकारी (ग्-ब) या पदावर सहाय्यक पशुधन ववकास अगिरधकारी ग्- क

या सींवगाातून पात्र उमेदवाराींमधून पदोन्नतीने पदे र्रण्याची बाब शासनाचे ववचाराधीन असून

सदर रा.कक्रया पूणा झाल्हयानींतर त्यामधून पदोन्नत पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदावर
पदस्थापना करण्यात येईलि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

भुसावळ येथील ददपनगर औष्ट्णीि ववद्युत प्रिल्हपात तांत्रञ-३
(२२)

पदासाठी भरती प्रकक्रया राबववण्यात आल्हयाबाबत

३६७११ (०८-०१-२०१६).

श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ुसावळ येथील हदपनगर औषणीक ववद्युत रा.कल्हपात हदनाींक ४ ऑगस््, २०१४ रोिी
तींत्रज्ञ -३ पदासाठी र्रती रा.कक्रया राबववण्यात आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, र्रती रा.कक्रया पण
ू ा होवन
ू ही अद्याप पात्र उमेदवाराींची यादी अद्याप घेवर्त
केलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, रा.श्न र्ाग १ व २ बाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(४) असल्हयास, चौकशीनुसार पात्र असलेल्हया उमेदवाराींची यादी तात्काळ घोवर्त करण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्हयास, कायावाहीस होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०२-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
महाननममाती

कींपनीतफे

सींपूणा

महाराषरातील

पात्र

रा.कल्हपग्रस्त

व

सवासाधारण

उमेदवाराींकरीता तींत्रज्ञ-३ या पदासाठी सरळसेवेची िाहहरात दे ण्यात आली होतीि
(२) रा.ाप्त उमेदवाराींची ननवड व रा.नतक्षा यादी महाननममाती कींपनीच्या www.mahagenco.in
या सींकेतस्थळावर हदि २४ नोव्हें बर, २०१५ रोिी रा.मसध्द करण्यात आली आहे ि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(४) तींत्रज्ञ-३ या पदासाठी ननवड झालेलया उमेदवाराींना ननयुक्ती पत्रे हदि १९ डडसेंबर, २०१५
रोिी दे ण्यारत आली आहे ति
(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
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मौिा घोटी, (ता.घाटां िी, जि.यवतमाळ) येथे ३३ िेव्ही, ववद्युत उपिेंद्र उभारण्याबाबत
(२३)

३६९०१ (२३-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) स्थाननक लोकरा.नतननधीि (आणी), जिियवतमाळ याींनी हदनाींक २ नोव्हें बर, २०१५ रोिी
ननवेदनाद्वारे मािऊिाा मींत्री व कायाकारी अमर्यींता, मिरािवविवविकींपनी, यवतमाळ याींच्याकडे
मौिा घो्ी, तािघा्ीं िी, जिियवतमाळ येथे ३३ केव्ही, ववद्युत उपकेंद्र उर्ारण्यासींदर्ाात मागणी
केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, कायाकारी अमर्यींता, मिवविवविकींपनी मलि, जिियवतमाळ याींनी मौिा घो्ी या
हठकाणी ३३ केिव्हीि वीि उपकेंद्र होण्यासींदर्ाात शासनस्तरावर कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(३) असल्हयास, त्याचे स्वरुप काय आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१५) :(१) हे खरे आहे ि

(२) व (३) रा.स्ताववत ववद्यत
ीं गात मौिे घो्ी येथील ३३
ु पायार्त
ु सवु वधाींच्या ववकास योिनेअत
केिव्हीि उपकेंद्राचा समावेश आहे ि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

मौिा बोरगाव (दाभडी) (ता.आणी, जि.यवतमाळ) येथे वाढीव
५० ववद्युत ेाांब व २ रोदहत्रे ममळण्याबाबत
(२४)

३७११४ (०८-०१-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रािु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) हदनाींक ३ नोव्हें बर, २०१५ रोिी स्थाननक लोकरा.नतनीधीि (आणी) याींनी अदशा दत्तक ग्राम
योिनेअत
ीं गात मौिा बोरगाव (दार्डी) (तािआणी, जिियवतमाळ) येथे वाढीव ५० ववद्युत खाींब

व २ रोहहत्रे ममळण्याबाबत मािकायाकारी अमर्यींता यवतमाळ, मिरािवविववि कींपनी याींच्याकडे
ननवेदनाद्वारे

मागणी केली आहे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या गावातील ववद्युत पुरवठा नुतनीकरण करणे, िुन्या डडपीवर (शेती
पींपासाठीची) वीि िोडणी िास्त रा.माणात असल्हयाने अल्हप ववद्युत पुरवठा अल्हप रा.माणात

होत असल्हयाने २ नवीन रोहहत्रे दे ण्यात यावी, व मारवाडी फाट्यािवळ वॉडा क्रि १ िुने रोहहत्रे
लाईन स्थलाींतरीत करणे या मागण्याींच्या उल्हलेख या ननवेदनात करण्यात आला होता, हे ही
खरे आहे काय,
(३)

असल्हयास,

या

ननवेदनावर

कायाकारी

अमर्यींता

याींनी कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

मिरािवविवविकींपनी

यवतमाळ
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि
(२) हे खरे आहे ि
(३)

सदर

रा.करणी

कायाकारी

अमर्यींता,

महाववतरण

कींपनी,

यवतमाळ

ववर्ाग

याींनी

जिल्हहाननयोिन व ववकासाअींतगात सवासाधारण ववकास वर्ा २०१६-१७ चे योिनेअींतगात
अींदािपत्रकाींना ताींबत्रक मींिुरी हदली आहे ि सदर कामाींचा समावेश जिल्हहा वावर्ाक योिना
सवासाधारण

वर्ा

२०१६-१७

मध्ये

करण्यात

आलेला

आहे ि

वर्ा

२०१६-१७

चे

वावर्ाक

ननयोिनाकरीता जिल्हहाननयोिन कायाालय यवतमाळ याींच्याकडे पढ
ु ील कायावाहीसाठी पाठववले

आहे ि या कामाींना जिल्हहा ननयोिन सममती, यवतमाळ याींचक
े डून रा.शासकीय मान्यता व ननधी
रा.ाप्त झाल्हयानींतर कामे सुरु करण्यात येतीलि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
राज्यातील वविेचे दर पूवीप्रमाणे ठे वल्हयाबाबत वीिववतरण िांपनीने ननणाय घेतल्हयाबाबत
(२५)

३७७५८ (१३-०१-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) राज्यात माहे िून, २०१५ पासून ववववध ग्ासाठी वविेचे दर पूवीरा.माणेच १७ ते २७ ्क्के
ठे वण्याचा ननणाय वीि ववतरण कींपनीने घेतला होता, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच महापारे र्ण कींपनीने वहन चािा एका महहन्यापूरता कमी केला होता, हे खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, वीि दर कमी केल्हयाचे दाखवून माहे आक््ोबर, २०१५ च्या सुमारास ववद्युत
ननयमन आयोगाने वीि कायद्यातील तरतुदीनुसार वीि दरवाढीचा रा.स्ताव सादर केला आहे , हे
खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, याबाबत ननणाय घेतला आहे काय, त्याींचे स्वरूप काय आहे ,

(५) असल्हयास, या वीि दर वाढीमुळे राज्यातील गोरगरीब िनता आगिरथक
ा सींक्ात सापडली
आहे , हे खरे आहे काय,

(६) असल्हयास, याबाबत शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
(२) हे खरे आहे ि

(३) हे खरे नाहीि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(६) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(७) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
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मुांब्रा, ददवा तसेच िल्हयाण ग्रामीण क्षेत्रामध्ये वविेचे तारा भूमीगत िरुन,
(२६)

िास्त ररडीांग दाेवणारे ममटर बदलण्याबाबत

३८७८८ (११-०१-२०१६).

श्री.सभ
ु ाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब्र
ु ा, हदवा तसेच कल्हयाण ग्रामीण क्षेत्रामध्ये वविेचे तारा र्म
ू ीगत करणे, िास्त ररडीींग

दाखवणारे मम्र बदलणे तसेच वविेच्या दरु
ु स्ती व ताींत्रीक बबघाडामुळे वारीं वार ववि पुरवठा
खींडीत केला िात असल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्यासम
ु ारास ननदशानास आले आहे
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, स्थाननक लोकरा.नतननधीींनी मुींब्रा, हदवा तसेच कल्हयाण ग्रामीण मतदार सींघातील
वविेचा रा.श्न सोडववण्याची सातत्याने ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने महाववतरण कींपनीने कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहेि

उच्चदाब वाहहन्या ्या डोंगर, िींगल पररसरातून मुींब्रा व हदव्यामध्ये येत असल्हयामुळे व

सदरहू उच्चदाब वाहहन्याींची लाींबी िास्त असल्हयामुळे पावसाळ्यात साधारणत: िल
ु ै व
ऑगस््च्या दरम्यान काही हठकाणी मोठी झाडे पडल्हयाने वीि परु वठा खींडीत झाला होताि
सदरहू पररसर हा िींगल व डोंगराचा असल्हयाने वीि परु वठा सरु ळीत करण्यास वेळ लागलाि
(२) हे खरे आहे ि

(३) महापारे र्णकडून गो्े घर येथे १०० केव्ही उपकेंद्र कायााजन्वत करण्यात आले आहे ि तेथून
२२ केव्हीच्या ८ उच्चदाब वाहहन्या मींिुर आहे ति तसेच दोस्ती, बेतवडे व मॅरेथॉन असे २२/११

केिव्हीि उपकेंद्र आरिएिपीिडीिआरिपीि योिनेअींतगात मींिरु आहे ति गो्े घर उपकेंद्रातन
ू २२ केिव्हीि
च्या दोन ववद्युत वाहहन्या काढण्यात आल्हया असून त्या कायााजन्वत करण्यात आल्हया आहे ति

तसेच कल्हयाण ग्राममण क्षेत्रामध्ये ऑगस््, २०१५ मध्ये खींडीत झालेला वीि पुरवठा

सुरळीत करण्यासाठी शीळ वाहहनीवर ऑगस्् व सप््ें बर, २०१५ मध्ये महहन्यात ३ िीिओिडीि,

सुमारे ३.८ ककिमीि उपरी वाहहनी व ८ उच्चदाब पोल बदलण्यात आले आहे त तसेच २२ केिव्ही
नाींदवली वाहहनीवर ३५० मम्र उपरी वाहहनी व २ वपन इन्सल
ु े्र बदलण्यात आले आहे ति
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

आष्ट्टी, पाटोदा व मशरु (जि.बीड) तालुक्याांत ३३ िे.व्ही. क्षमतेची
(२७)

१० िेंद्र तातडीने िायााजन्वत िरण्याबाबत

३८८२५ (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) आष्ी, पा्ोदा व मशरुर (जििबीड) तालुक्याींमध्ये ३३ केिव्हीि क्षमतेची १० ववद्युत केंद्र
कायााजन्वत करण्याची मागणी मािलोकरा.नतननधी याींनी शासनाकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्हयास, सदरहू मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनाकडून कोणती कायावाही करण्यात आली
आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि

हदि३०.११.२०१५ रोिीच्या पत्रान्वये ३३/११ केिव्ही क्षमतेचे नववन उपकेंद्र आष्ी तालक
ु ा

येथे ४ व पा्ोदा तालुका येथे ३ व मशरूर तालुका येथे ३ अशी एकूण १० नववन ववद्युत
उपकेंद्रे कायााजन्वत करण्याची मागणी केलेली आहे ि

(२) मौिे पारीं गा तािआष्ी या हठकाणी मागणी केलेले ३३/११ केव्ही उपकेंद्र हदनद्याळ
उपाध्याय ग्रामज्योती योिने अींतगात मींिूर आहे ि

मौिे रुई तािआष्ी या गावापासून सुमारे ५ ककमी अतरावर ्ाकळी अममया हे उपकेंद्र

कायााजन्वत असल्हयाने मौिे रुई येथे मागणी केलेले ३३/११ केव्ही उपकेंद्र ताींबत्रक दृषट्या
सुसाध्य नाहीि त्याचरा.माणे मौिे गोमळवाडा तािमशरुर काि या गावािवळ सुमारे ५.५ मौिे
गोमळवाडा येथे मागणी केलेले ३३/११ केव्ही उपकेंद्र सस
ु ाध्य नाहीि मौिे गहहनीनीथ गड
तािपा्ोदा या गावापासून सुमारे ४.५ ककमी अींतरावर लाींबरवाडी हे उपकेंद्र कायााजन्वत असल्हयाने
मौिे गहहनीनाथ गड येथे मागणी केलेले ३३/११ केव्ही उपकेंद्र सस
ु ाध्य नाहीि

मौिे र्ायाळ तािपा्ोदा याहठकाणी ३३/११ केव्ही उपकेंद्र मागणी केलेले आहे ि परीं तु

३३/११ केव्ही काि, मौिे िा्नाींदरू तािमशरुर का,. मौिे बेलगाव (ककन्ही) तािआष्ी याहठकाणी

मागणी केलेले ३३/११ केव्ही उपकेंद्र र्ववषय काळात ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ताींबत्रकदृषट्या
तपासून रा.स्ताववत करण्यात येतीलि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

रत्नाधगरी जिल्ह्यातील गुहागर, रत्नाधगरी आणण गणपतीपूळे या तीन
(२८)

सागरी किणारी असलेले दठिाणी भुयारी वीि वाहीनी टािण्याबाबत

३८९२२ (११-०१-२०१६).

श्री.सांिय िदम (दापोली), श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रत्नागिरगरी जिल्ह्यातील गुहागर, रत्नागिरगरी आणण गणपतीपळ
ू े या तीन सागरी ककणारी
असलेले हठकाणी र्ुयारी वीि वाहीनी ्ाकण्याकररता केंद्र शासनाच्या एनसीआरएमपी या

योिनेमधून रुि१४० को्ीचे रा.स्ताव राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे अद्याप पाठववण्यात
आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने सदरहू रा.स्ताव केंद्र शासनाकडे लवकरात लवकर
पाठववण्याबाबत राज्य शासनाने कोणती कायावाही केली आहे व करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि एनसीआरएमपी योिनेतींगत
ा सवा

कामाची मींिरु ी महाराषर शासन व िागनतक बँकेद्वारा करण्यात येतेि गह
ु ागर, रत्नागिरगरी आणण
गणपतीपुळे त्यापैकी रत्नागिरगरीची ननवड िागनतक बँकेद्वारा करण्यात आली आहेि
(२) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
मराठवाडयातील शेतिऱयाांच्या आत्महत्त्या रोेण्यासाठी
राज्य शासनाने ददलेले िृवष वीि बील सवलतीबाबत
(२९)

३९५९९ (१३-०१-२०१६).

श्री.ियदत्त क्षीरसागर (बीड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दषु काळाचा सामना करीत असलेल्हया मराठवाडयातील शेतकऱयाींना कृर्ी वीि बील सु्
योिनेतील ४६० को्ी रुपये ननधीतील १६४ को्ी रुपये कपात करुन २९६ को्ी रुपयाींचा ननधी
मराठवाडयासाठी दे ण्यात आला व ववदर्ाातील शेतकऱयाींना ५७२ को्ी रुपायाींचे पॅकेि दे वूनि
मराठवाडयातील शेतकऱयाींवर अन्याय करुन ववदर्ााला न्याय दे ण्याचा ननणाय घेतला आहे , हे
खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, वीि बबलातून हदलासा दे ण्यासाठी वीि बील माफीसाठी ववशेर् पॅकेि िाहहर

केले होतेि ववदर्ाातील ११ जिल्हहयाींसाठी ३५९ को्ी रुपये तर मराठवाडयातील ८ जिल्हहयासाठी
४६० को्ी रुपये परीं तु मराठवाडयाचे ननधीतील कपात करुन ते ववदर्ााकडे वळववण्यात
आल्हयामळ
ु े मराठवाडयातील शेतकऱयाींत असींतोर् ननमााण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, मराठवाडयातील शेतकऱयाींसाठी मींिूर झालेले पॅकेि दे ण्याबाब शासनाने
कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
मराठवाडा कृर्ीपींप

ऊिीकरणासाठी ववर्ागास रुि४६० को्ी व ववदर्ा ववर्ागासाठी

रुि३५९ को्ी इतके अनुदान मींिुर केलेले आहे ि महाराषर शासन व महाववतरण कींपनीतफे
दषु काळग्रस्त र्ागातील कृर्ी ग्राहकाींना ननयममत सवलतीच्या व्यनतररक्त अनतररक्त सवलत
लागू करण्यात आलेली आहेि
(२) हे खरे नाहीि

(३) व (४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
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पापडी (ता.वसई, जि.पालघर) येथील तलावाच्या सुशोमभिरणाच्या नावाेाली
(३०)

ठे िेदाराने शासनाचा लाेो रुपयाांचा महसूल बुडववल्हयाबाबत

३९६७८ (२१-०४-२०१६).

श्री.बळीराम मसरसिर (बाळापरू ) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री

(१) पापडी (तािवसई, जििपालघर) येथील तलावाच्या सश
ु ोमर्करणाच्या नावाखाली ठे केदाराने

बेकायदा माती उत्खनन करुन शासनाचा लाखो रुपयाींचा महसल
ू बुडववल्हयारा.करणी सींबींगिरधत
ठे केदाराींवर कारवाई करुन दीं डाची सींपुणा रक्कम वसल
ु करण्याची मागणी तेथील नागररकाींनी
माहे १२ माचा, २०१५ रोिी मािमहसल
ू मींत्री महोदयाींकडे केली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, यारा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनर्
ु ींगाने शासनाचा महसूल बुडववण्याऱया ठे केदारावर कोणती
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्हयास, होणाऱया ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहे त ?

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०७-०७-२०१६) :(१) होयि
(२) व (३) वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेने मींिूर केलेल्हया मौिे पापडी, ताि वसई येथील

तलावाच्या सुशोमर्करणाच्या कामासाठी सींबींगिरधत कींत्रा्दाराने ववनापरवानगी सदर तलावातील

गाळ काढल्हयाचे डडसेंबर, २०१४ मध्ये ननदशानास आल्हयावरुन, तहमसलदार वसई याींनी याबाबत
रुि३,८३,६००/- एवढया दीं डात्मक रकमेचा आदे श हदनाींक ६/२/२०१५ रोिी पाररत केला आहे ि
सींबींगिरधत कींत्रा्दार याींनी दीं डाची रक्कम शासनिमा केलेली नसल्हयाने, सदरची रक्कम
ववहीत कायापध्दतीनुसार सक्तीच्या उपायाींनी वसल
ु करण्याची कायावाही तहमसलदार, वसई
याींच्यास्तरावर सरु
ु आहे ि

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

तळा तालुक्यात (जि. रायगड) तळा, सोनसडे, महागाांव या दठिाणी असलेल्हया
गरु ाांच्या दवाेान्यात पशव
ु ैद्यकिय अधधिारी नसल्हयाबाबत

(३१)

४०४४२ (२०-०४-२०१६).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ां धान मांत्री
ु व

(१) तळा तालुक्यात (जििरायगड) तळा, सोनसडे, महागाींव या हठकाणी असलेल्हया गुराींच्या

दवाखान्यात पशुवैद्यककय अगिरधकारी नसून या दवाखान्याचा सींपुणा कारर्ार मशपाई पाहत
असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ च्या सम
ु ारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या दवाखान्यात पशुवैद्यककय अगिरधकाियाींच्या िागा ररक्त असण्याची कारणे
काय आहे त,

(३) असल्हयास, सदरची पशुवैद्यककय अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदे तातडीने र्रण्यासींदर्ाात शासनाने
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाहीि
पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ तळा, येथील पशुधन ववकास अगिरधकारी याींच्या बदलीने हे

पद हदि३०.६.२००९ पासन
ू ररक्त आहे व पशव
ु ैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१, सोनसडे ताितळा हे

पद दे खील बदलीने हदि३१.७.२०१० पासून ररक्त आहे ि या ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायार्ार
सहाय्यक पशध
ु न ववकास अगिरधकारी हे ननयममतपणे पहात असन
ू पशुपालकाींना ननयममत सेवा
पुरववत आहे ति

पवैद श्रेणी-२, महागाींव येथे पशुधन पयावेक्षक या पदावर २०१५ पासन
ू ननयममत पशध
ु न

पयावेक्षक कायारत आहेि

(३) पशुधन ववकास अगिरधकारी (ग्-ब) या पदावर सहाय्यक पशुधन ववकास अगिरधकारी (ग्-क)
या सींवगाातून पात्र उमेदवाराींकडून पदोन्नतीने र्रण्याची बाब शासनाने ववचारागिरधन असून सदर

रा.कक्रया पूणा झाल्हयानींतर त्यामधून पदोन्नत पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदावर
पदस्थापना करण्यात येईलि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

फत्तेपरु (ता.िामनेर, जि.िळगाव) गावातील उपिेंद्राच्या िायाालयात
गेले असता तेथील िम्रचारी दारुची पाटी िरीत असल्हयाबाबत

(३२)

४४६७४ (२०-०४-२०१६).

श्री.रुपेश म्हात्रे (मभवांडी पूव)ा :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) फत्तेपुर (ताििामनेर, जिििळगाव) गावातील ्ाकळी वपींपरी रस्त्याकडील वीि पोल

कोसळल्हयामुळे तेथील वीि रा.वाह खींडडत झाला असून यारा.करणी गावकरी, सरपींच व इतर
सदस्य उपकेंद्राच्या कायाालयात गेले असता तेथील कम्रचारी दारुची पा्ी करीत असल्हयाचे माहे
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदरहू उपकेंद्रात कननषठ अमर्यींता नसल्हयामुळे तेथील कमाचारी मनमानी
कारर्ार करीत आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, शासकीय कायाालयात असे गैररा.कार रोखण्यासाठी सदरहू उपकेंद्रात कननषठ
अमर्यींता नेमण्याबाबत शासनाने काय कायावाही केली आहे ,
(४) असल्हयास, या उक्त रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार उपकेद्राच्या कायाालयात दारु
वपऊन गैररा.कार करणाऱया कमाचाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ,
(६)

नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०७-२०१६) :(१) होयि

(२) महाववतरण कींु पनीकडून फत्तेपुर शाखा कायाालयातील कननषठ अमर्यींत्याच्या ररक्त पदाचा
अनतररक्त कायार्ार अन्य कननषठ अमर्यींता याींच्याकडे सोपववण्यात आला होताि

(३) सदर ररक्त पदावर अन्य सहाय्यक अमर्यींत्याची हदि०१ि०२ि२०१६ रोिीपासन
ा ेळ
ू पण
ू व
नेमणूक करण्यात आली आहेि

वविसि १९२ (23)
(४) व (५) कींपनीने सींबींगिरधत दोर्ी कमाचाऱयास ननलींबबत करुन, त्याींच्याववरुध्द खातेननहाय
चौकशी सुरु केली आहे ि

(६) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

दय्ु यम ननबांधि िायाालय िल्हयाण पूवा येथे सुरु िरण्याबाबत
(३३)

४५७६६ (२०-०४-२०१६).

श्री.गणपत गायिवाड (िल्हयाण पव
ू )ा :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) कल्हयाण-डोंबबवली महापामलका क्षेत्रातील कल्हयाण पूवेतील स्थावर व िगींम मालमत्ता

खरीदी ववक्रीसाठी कल्हयाण पजश्चमेला िावे लागत असून कल्हयाण पुवा शहराची लोकसींख्या व

वाढता ववस्तार लक्षात घेता दय्ु यम ननबींधक कायाालय कल्हयाण पुवे येथे सुरु करण्याबाबत
स्थाननक लोकरा.नतननधी याींनी हदनाींक २२ नोव्हें बर, २०१४ रोिी वा त्यासम
ु ारास मािमहसल
ू मींत्री
याींना ननवेदन हदले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने दय्ु यम ननबींधक कायाालय कल्हयाण येथे सुरु करण्याबाबत
कोणती कायावाही केली वा करणार आहे ,

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०७-२०१६) :(१) व (२) होयि
(३) डोंबबवली पूवा येथील सह दय्ु यम ननबींधक वगा-२, कल्हयाण क्रि५ हे कायाालय कल्हयाण पूवा
पररसरात स्थलाींतरीत करणेकरीता शासकीय मानकारा.माणे िागेचे उपलब्धतेबाबत नोंदणी

उपमहाननरीक्षक, ठाणे याींनी कल्हयाण-डोंबबवली महानगरपामलका याींचेकडे पत्रव्यवहार केला आहे ि
तसेच खािगी िागा मालक याींचक
े डे िागेसाठी रा.यत्न करण्यात येत आहे ति
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

राज्यातील गुांतवणूि िेलेल्हया दध
ू योिनाांच्या वसूलीबाबत
(३४)

४६६८९

(२०-०४-२०१६).

श्री.प्रिाश

आबबटिर

(राधानगरी) :

सन्माननीय

दग्ु धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील ३८ शासकीय दध
ू योिनाींसाठी राज्य शासनाने एकूण ४४ हिार ४५० को्ी
रुपयाींची गुींतवणूक केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या गुींतवणूक केलेल्हया दध
ू योिनाींपैकी मुींबईतील वरळी, गोरे गाव, सोलापूर,

रत्नागिरगरी, नामशक, वधाा, औरीं गाबाद व नागपूर या ८ दध
ू शासकीय योिना फायदयात असून
या योिनाींमधील केलेली शासकीय गींत
ा णे वसल
ु वणक
ू पण
ू प
ू झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, उवाररत शासकीय दध
ू योिना तो्यामध्ये असण्याची कारणे काय आहे त, व
त्याींचेकडून शासकीय गुींतवणक केव्हा वसुल करण्यात येणार आहे,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वविसि १९२ (24)
श्री. महादे व िानिर (१४-०७-२०१६) :(१) नाहीि
शासनाने आत्तापयंत राज्यात एकूण ३८ दगु धशाळाींची स्थापना केली असून, त्याकरीता

सम
ु ारे रुपये १३४.१४ को्ी इतका खचा आलेला आहे ि
(२) हे खरे नाहीि

ग्रामीण र्ागातील दगु ध उत्पादक शेतकऱयाींना शेतीपूरक िोडधींद्यापासन
ू उत्पाहदत दध
ू ास

वािवी दर ममळावा व शहरी र्ागातील सवासामान्य ग्राहकाींना ककफायतशीर दराने दध
ू उपलब्ध
करुन दे ण्याच्या मुळ उद्देशाने दगु धशाळाींची स्थापना केली आहे ि

शासकीय दध
ू योिना ्या कल्हयाणकारी योिना म्हणन
ू राबवण्यात आल्हया आहे ति

त्यामागे शासनाचा नफा ममळवणे हा उद्देश नव्हता त्यामुळे गुींतवणूक वसल
ू करण्याचा ककीं वा
झाल्हयाचा रा.श्न उद््वत नाहीि

(३) शासकीय दध
ू योिना तोट्यात असण्याची रा.मख
ु कारणे खालीलरा.माणे आहे ति

अ) दध
ू खरे दी दर व वरकड खचा ममळून दध
ू उत्पादन खचा ववकक्र दरापेक्षा िास्त असतोि परीं तू
ग्राहकाींना रास्त दरात दध
ू उपलब्ध व्हावे यासाठी दध
ू ववकक्रची ककीं मत वािवी ठे वावी लागतेि

आ) दगु धव्यवसायात सहकार व खािगी क्षेत्राचा सहर्ाग वाढल्हयाने शासनाच्या दगु धशाळा
हाताळणी क्षमतपेक्षा कमी क्षमतेने कायारत आहे ति त्यामुळे रा.कक्रया व उत्पादन खचा िास्त
येतोि

इ) शेतकऱयाींच्य हहताच्या दृष्ीने बािारातील अनतररक्त दध
ू खरे दी करुन त्याचे दध
ू र्क
ु ्ी व
लोण्यात रुपाींतर करावे लागतेि यामध्ये शासनास मोठ्या रा.माणावर आगिरथक
ा तो्ा सहन करावा
लागतोि
ई) दगु ध शाळाींमधील यींत्रसामुग्री ३०-३५ वर्े िूनी असल्हयाने त्याींची कायाक्षमता कमी
झाल्हयामळ
ु े दे खर्ाल व दरु
ु स्तीवर िास्त खचा करावा लागतोि

उ) कमाचारी व कामगाराींच्या वेतन व र्त्त्याच्या वेळोवेळी होणाऱया वाढीमळ
ु े तोट्याच्या
रा.माणात वाढ होतेि

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

राज्यात गोवांश हत्याबांदी िायद्यान्वये गाव किां वा बैलाांचे माांस (बीफ) ेाणे,
(३५)

ववक्री-वाहतूि िरणे, बाळगणे व आयात िरण्याच्या बांदीबाबत

४६९७३ (१७-०५-२०१६).

श्री.नसीम ेान (चाांददवली), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी),

प्रा.ववरें द्र िगताप (धामणगाव रे ल्हवे), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री) :
सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात गोवींश हत्याबींदी कायद्यान्वये गाव ककीं वा बैलाींचे माींस (बीफ) खाणे, ववक्रीवाहतूक करणे, बाळगणे, आयात करणे यावर बींदी घालण्याचा रा.श्न रा.लींबबत असल्हयाचे माहे
िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राज्यात गोवींश हत्याबींदी कायद्याींची अींमलबिावणी बाबत राज्य शासनाने
आपली र्ुममका स्पष् करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

वविसि १९२ (25)
श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
राज्यात हदि४ माचा, २०१५ पासून महाराषर रा.ाणी रक्षण (सुधारणा) अगिरधननयम, १९९५

लागू करण्यात आला आहे ि या कायद्यातील तरतद
ू ीींनस
ु ार राज्यात गाय, वळू ककीं वा बैल या
गोवींशीय रा.ाण्याींची कत्तल करणे, कत्तल करववणे, कत्तलीसाठी वाहतूक, कत्तलीसाठी ननयाात,

कत्तलीसाठी खरे दी/ववक्री/ववल्हहे वा् लावणे तसेच गाय, वळू ककीं वा बैल याींचे माींस बाळगण्यास
मनाई आहे ि

(२) व (३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

मौिे पाचोरा, ता.पाचोरा, जि.िळगाव येथील ननवासी हे १९८५ पव
ू ीचे
(३६)

अनतक्रममत झोपडपट्टीवामसयाना ननयमानुिूल िरण्याबाबत

४७१९५ (२०-०४-२०१६).

श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) मौिे पाचोरा, तािपाचोरा, जिििळगाव येथील श्रीकृषण नगर व श्रीराम नगर व तसेच

र्डगाींव तालक्
ु यातील यशवींतनगर मधील ननवासी हे १९८५ पूवीचे अनतक्रममत झोपडपट्टीवामसय
असून या झोपडपट्टीवामसयाींना शासन ननणाय, महसूल व वन ववर्ाग, क्रमाींक एलईएन
१०९९/रा.िक्रि २७/ि-१ हदि २८.९.१९९९ नुसार ही अनतक्रमणे ननयमानुकुल करणेबाबत स्थाननक
लोकरा.नतननधीींनी माि महसल
ू मींत्री, याींना माहे १० िून, २०१५ रोिीच्या सुमारास ननवेदन हदले
हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, या रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनर्
ु ींगाने ननवेदनानुसार शसनाने ननणाय घेतला आहे व, त्याींचे
स्वरुप काय आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१), (२) होय, सदर ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने उप ववर्ागीय
अगिरधकारी, पाचोरा र्ाग व तहमसलदार पाचोरा याींना चौकशी करण्याकामी कळववण्यात आले

होतेि त्यानुसार अनतक्रमण झालेल्हया िागेवर नगरपामलकेचे आरक्षण असल्हयाने सदर आरक्षण

उठववल्हयामशवाय कायावाही करणे उगिरचत नसल्हयास अहवाल जिल्हहागिरधकारी िळगाींव याींच्याकडे
सादर केलेला आहेि तसेच मुख्यगिरधकारी नगरपररर्द पाचोरा याींचे हदनाींक ७/१/२०१६ चे पत्रान्वये

पाचोरा नगरपररर्द क्षेत्रातील श्रीकृषण नगर व श्रीराम नगर िममनीवर पाचोरा शहराच्या दस
ु री
सुधाररत वाढीस हद्दीच्या र्ागश: मींिूर ववकास योिनेनस
ु ार आरक्षण क्रमाक १०३ अन्वये ग्

नींि२२ पैि, २३ पैि (सिनींि १५ पैि) िागेवरील क्षेत्र २.५० हे ि आर क्षेत्रावर “स्लम इम्रा.ुव्हमें्” चे

आरक्षण दशाववलेले आहे ि सदर िागा शासन मालकीची असून समुचीत रा.ागिरधकरण पाचोरा नगर
पररर्द आहे ि अनतक्रमण केलेल्हया झोपडपट्टीवामसयाींची नगर पररर्द मालमत्ता रजिष्र वरुन

नोंद हदनाींक १/१/१९९५ पव
ु ीची असल्हयाबाबत त्याींचे नावासमोर “होय/नाही” अशी नोंद करण्यात
आलेली आहे , तसेच काही ममळकत धारकाींचे नावात बदल झालेला आहे , असा अहवाल
उपववर्ागीय अगिरधकारी, पाचोरा याींनी सादर केला आहे ि

वविसि १९२ (26)
तसेच र्डगाींव येथील यशवींतनगर येथील झोपडपट्टीवासीय याींनी नगरपामलका र्डगाींव
याींचे मालकीचे िममनीवर अनतक्रमण केलेले असन
ु ते १/१/१९९५ पुवी अनतक्रमण करुन रहात
होते काय, याबाबत चौकशी करण्यात येवन
ु शासन ननणायानस
ु ार कायावाही करण्याचे ननयोजित
आहे ि

(३) शासन ननणाय हदनाींक २८/९/१९९९ नुसार अनतक्रमण झोपडपट्टीवामसयाींची अनतक्रमणे

ननयमानुकुल करणेबाबत झोपडपट्टीवामसयाींची पात्रता तपासून शासन ननणाय व महाराषर िमीन
महसूल सींहहता व त्याखालील ननयमानुसार कायावाही करण्याची तिववि ठे वण्यात आलेली
आहे ि

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

नांदरु बार जिल्ह्यातील तळोदा व शहादा तालुक्यात पांचायत सममती अांतगात
(३७)

पशुसांवधान अधधिा-याांची व िम्राचा-याांची पदे ररक्त असल्हयाबाबत

४७३९४ (२०-०४-२०१६).

श्री.उदे मसांग पाडवी (शहादा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री

(१) नींदरु बार जिल्ह्यातील तळोदा व शहादा तालुक्यात पींचायत सममती अींतगात पशस
ु ींवधान

अगिरधका-याींची व कमाचा-याींची पदे ररक्त असल्हयामुळे पाळीव िनावराींची और्ध उपचाराची सोय
नसल्हयाने वींगिरचत राहावे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, पाळीव िनावराना उपचार ममळण्याकररता सदर पदे तात्काळ र्रण्याबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
शहादा तालुक्यातील पशुवद्
ै यकीय अगिरधकारी श्रेणी-१ ची ८ पदे मींिूर असून ४ पदे

र्रलेली आहे ति तसेच पशुवैद्यकीय अगिरधकारी श्रेणी-२ ची ५ पदे असून ही ५ पदे र्रलेली
आहे ति तळोदा तालुक्यातील पशव
ु ैद्यकीय अगिरधकारी श्रेणी-२ ची ३ पदे असून ही ३ पदे

र्रलेली आहे ति दोन्ही तालक्
ु यातील श्रेणी-१ चया ररक्त पदाचा अनतररक्त कायार्ार अन्य

अगिरधकारी व कमाचाऱयाींकडे दे ण्यात आला असून पशुपालकाींच्या पाळीव िनावराींवर पशुवैद्यकीय
सेवा ननयममतपणे उपलब्ध करुन दे ण्यात आल्हयामळ
ु े पशुवैद्यकीय सेवा ननयममतपणे उपलब्ध
करुन दे ण्यात आल्हयामुळे पशुपालकाींची िनावरे और्धोपचाराववना वींगिरचत राहहलेली नाहीति
(२) महाराषर लोकसेवा आयोगाद्वारे

पशध
ु न ववकास अगिरधकारी या सींवगााकररता ३००

उमेदवाराींची ननवड करुन त्याींची ननयुक्तीकरीता शासनाकडे मशफारस केली होतीि तथावप,

महसुली ववर्ाग वा्प पध्दतीमध्ये शहादा तालुक्यातील पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींची ररक्त
पदे र्रता आलेली नाहीति पशुधन ववकास अगिरधकारी श्रेणी-१ या सींवगाात ररक्त असलेली पदे

सरळसेवेने र्रण्यासींदर्ाात महाराषर लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठववण्याबाबत शासन
स्तरावर पढ
ु ील कायावाही सरु
ु आहेि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

वविसि १९२ (27)
बुलडाणा जिल्हहयातील शेतिऱयाांच्या शेतात उभारलेल्हया ववि
वाहीनीच्या मनो-याांचा मोबदला न ददल्हयाबाबत

(३८)

४७७७० (२०-०४-२०१६).

श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बुलडाणा जिल्हहयात अनेक शेतकऱयाींच्या शेताींमध्ये अनत उच्च दाबाच्या ववि वाहहनीसाठी
ववि मनोऱयाींची उर्ारणी करण्याींत आलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, शेतात उर्ारण्याींत येणाऱया ववि मनोऱयाींचा मोबदला शेतकऱयाींना दे ण्यात आला
नसल्हयाने यारा.करणी जिल्हहयात आींदोलने केलेली आहे त, हे खरे आहे काय,
(३) असल्हयास, सदर मोबदला शेतकऱयाींना तातडीने अदा करण्याबाबत शासनाने कोणती
कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०७-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेि
(२) हे खरे नाहीि

(३) उप ववर्ागीय अगिरधकारी बल
ु ढाणा याींच्या उप ववर्ागातील बाधीत शेतकऱयाींना सींबींगिरधत
कींपन्याींकडून शासन ननणाय उद्योग, ऊिाा व कामगार ववर्ाग क्रि सींक्रीणा-०२१०/रा.िक्रि२९/ऊिाा-४

हदनाींक ०१.११.२०१० नस
ु ार मोबदला दे ण्यात आला आहे ि तसेच उप मसींदखेडरािा याींच्या
उपववर्ागातील मोबदल्हयाची रा.करणे त्वररत ननकाली काढण्याच्या दृजष्ने जिल्हहागिरधकारी,
बुलढाणा याींनी हदनाींक १ िून, २०१६ रोिी त्याींच्या स्तरावर बैठक घेऊन सवा रा.लींबबत रा.करणे
ननकाली काढण्याच्या दृष्ीने त्वरीत कायावाही करण्याचे सींबींगिरधताींना ननदे श हदले आहे ति
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
मौिे चोरवणे (ता.ेेड, जि.रत्नाधगरी) गावच्या ववभािनामध्ये
दरू
ु स्ती िरण्याची िेलेली मागणी
(३९)

४८९७० (२१-०४-२०१६).

श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील

(१) रत्नागिरगरी जिल्हहयातील मौिे चोरवणे (तािखेड, जििरत्नागिरगरी) या गावच्या झालेल्हया
ववर्ािनामध्ये दरू
ु स्ती करण्यासाठी स्थाननक लोकरा.नतननधी व ग्रामस्थ मींडळाने िानेवारी
२०१६ च्या पहहल्हया सप्ताहात शासनाकडे ननवेदनाद्वार मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ग
ीं ाने दरु
ु स्ती करण्याबाबत कोणती
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

कायावाही केली आहे वा

वविसि १९२ (28)

श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२०-०६-२०१६) :(१), (२) व (३) चोरवणे उतेकरवाडी ताि खेड जििरत्नागिरगरी
येथील ग्रामस्थाींनी चोरवणे उतेकरवाडी या गाव ववर्ािनामध्ये दरु
ु स्ती होणेबाबत हदनाींक

१०.१२.२०१५ रोिी ननवेदन हदले आहे ि सदरहू मागणीच्या अनुर्ींगाने चौकशी करण्यात आली
आहे ि चौकशीत उक्त ग्रामस्थाींनी मागणी केल्हयारा.माणे गावाचे ववर्ािन करावयाचे झाल्हयास
र्ौगोमलकदृष्या सोयीचे होणार नसल्हयाने व गाव ववर्ािनास ग्रामस्थाींचे एकमत नसल्हयामुळे
कोणतीही दरु
ु स्तीची कायावाही करण्यात आलेली नाहीि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
राज्यातील ग्रामीण बेरोिगार युविाांना स्वयांरोिगार उपलब्ध िरून दे ण्यासाठी ४०
अधधि २ शेळयाांचे गट ५० टक्िे अनद
ु ानावर वाटप िेले िात असल्हयाबाबत

(४०)

४९५७६ (०३-०५-२०१६).

श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :

सन्माननीय

पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ग्रामीण बेरोिगार युवकाींना स्वयींरोिगार उपलब्ध करून दे ण्यासाठी ४० अगिरधक
२ शेळ्याींचे ग् ५० ्क्के अनुदानावर वा्प केले िातात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, राषरीय कृर्ी ववकास योिने अींतगात राबववण्यात येणाऱया या योिनेसाठी
शासनाने ५० ्क्के अनुदानाची रक्कमच न हदल्हयाने ही योिना रा.लींबबत आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्हयास, ११ महहने होऊनही व सवा बाबीींची पुतत
ा ा करूनही लार्ार्थयांना या योिनेपासून
वींगिरचत रहावे लागत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, सदर योिनेला अनद
ु ान दे ऊन बेरोिगाराींना शेळ्याींचे ग् वा्प करणेबाबत
शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि
(२), (३) व (४) पुण्यश्र्लोक अहहल्हयादे वी महाराषर मेंढी व शेळी ववकास महामींडळास सन
२०१४-१५ या वर्ाात रुि१००.०० लाख ननधी ववतरीत करण्यात आला असून त्या ननधीतून ६८

ग् वा्प करण्यात आले आहे ति सन २०१५-१६ या वर्ाात रुि९००.०० लाख ववतरीत करण्यात
आले असून त्यानुसार या योिनेखाली उवारीत ५९२ लार्ार्थयांना शेळी ग् वा्प करण्याचे काम
सरु
ु आहे ि

(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________

वविसि १९२ (29)
वामशम जिल्ह्यात उच्च व िमी दाबाच्या ववद्युत वादहन्याांमुळे
जिल्ह्यातील ११ प्रिल्हप बाांधीत झाले असल्हयाबाबत

(४१)

४९८७० (२०-०४-२०१६).

श्री.अममत झनि (ररसोड), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा),

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांबिराव मभसे (लातूर ग्रामीण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वामशम जिल्ह्यात उच्च व कमी दाबाच्या ववद्युत वाहहन्याींमळ
ु े जिल्ह्यातील ११ रा.कल्हप
बाींधीत झाले असून अगिरधकाऱयाींच्या हेकेखोरपणामुळे सींबींगिरधत मसींचन रा.कल्हपाची कामे ठप्प
झाली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२) असल्हयास, बड
ु ीत क्षेत्रामळ
ु े बागिरधत होणाऱया उच्च व कमी दाबाच्या ववद्यत
ु वाहहन्याींचे
स्थालींतरण करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि

(२) गायवाड ननम्न पा्बींधारे रा.कल्हपाच्या बड
ु ीत क्षेत्रात येणाऱया महापारे र्ण कींपनीच्या अनत

उच्च दाब वाहहनीच्या स्थानाींतरणासाठीची ननववदा रा.कक्रया अींनतम ्प्प्यात असून कायाादेश
हदल्हयानींतर सहा महहन्याींच्या आत सदर काम पूणा करण्याचा रा.यत्न आहे ि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
उदगीर जिल्हहा लातूर येथील पशुधन आहार व्यवस्थापानाबाबत
(४२)

५०११० (२०-०४-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशुसांवधान

(१) उदगीर जिल्हहा लातूर येथे पशू व मत्स्य ववज्ञान ववदयावपठाची उपकेंद्र अींतगात शासनाच्या

पडीक िममनी ववकास कायाक्रम राबून पसुधानाच्या आहार व्यवस्थापनाकाररताि सींशोधनाथा
राज्य शासनाने स्वतींत्र रा.र्ेत्र ववकास करावे अशी मागणी स्थाननक लोकरा.नतननधी व
ववद्यापीठ रा.शासनाने

राज्य शासनाकडे मागणी केली होती हे खरे आहे काय

(२) असल्हयास, या मागणीनस
ु ार राज्य शासनाने ववद्यापीठा व रा.शासनासाठी स्वतींत्र ननधी
उपलब्ध करून हदला आहे काय वा दे ण्यात येत आहे ,
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (३१-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाहीि
(२) रा.श्न उद््ावत नाहीि
(३) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
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िालना जिल्हहयात अवैध वाळू उपशावर ननयांत्रण ठे वणारी
(४३)

स्माटा मोबाईल प्रणाली िायाान्वीत नसल्हयाबाबत

५०४०० (२०-०४-२०१६).

श्री.सांतोष दानवे (भोिरदन) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील

(१) िालना जिल्हहयातील अवैध वाळू उपशावर ननयींत्रण ठे वण्यासाठी जिल्हहयातील सवा वाळू
पट्टयाींवर वाळु उपसा करणाऱयाीं वाहनाींची अचक
ू नोंद घेण्याबाबत

स्मा्ा मोबाईल रा.णालीचा

वापर करण्यात येत आहे हे खरे आहे ,

(२) असल्हयास, मागील चार महहन्यापासून जिल्हहयात वाळू प्याींचा मललाव न झाल्हयाने स्मा्ा

मोबाईल रा.णाली वापाराववना पडून असल्हयाचे २१ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास
ननदशानास आल हे ही खरे आहे काय ,

(३) असल्हयास, जिल्हहयातील वाळू पट्यातील मललाव न झाल्हयाने वाळू चोरीचे रा.माणात वाढ
झाली असून स्मा्ा मोबाईल रा.णाली बींद असल्हयाने वाळू चोरीवर ननयींत्रण ठे वण्यात येत नाही
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, उक्त रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(५) असल्हयास चौकशीत काय आढळून आले त्यानूसार पुढे कोणती कायावाही करण्यात आली
वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्हयास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहे ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (०४-०७-२०१६) :(१) व (२) राज्यात सन २०१४-१५ या वर्ााकरीता वाळू

वाहतूकीसाठी SMATS रा.णाली लागू करण्यात आली असून, सदर वर्ााच्या मललावाचा

कालावधी हदनाींक ३०ि९ि२०१५ रोिी सींपुष्ात आल्हयाने, सदर रा.णाली बींद करण्यात आली होतीि
सन २०१५-१६ या वर्ााचे मललाव झालयानींतर सदर रा.णाली पुन्हा ३१ माचा, २०१६ पयंत सुरु
ठे वण्यात आली केंद्र शासनाच्या पयाावरण, वन व हवामान बदल मींत्रालयाच्या हद१५ िानेवारी,

२०१६ च्या अगिरधसूचनेतील ननदे शाींचा ववचार करुन हदनाींक १/४/२०१६ पासून वाळूची वाहतक
ू
करताना बारकोड असलेले वाहतक
ू पासेस वापरण्याचे ननदे श दे ण्यात आले आहे ति

(३), (४) व (५) गौणखननिाच्या बवैध उत्खनन व वाहतुकीस आळा घालण्यासाठी उपववर्ागीय
व तालुकास्तरावर दक्षता पथके गहठत करण्यात आली आहे ति सदर पथकाींमाफात वेळोवेळी
तपासण्या करुन, वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतक
ू आढळून आल्हयास सींबींगिरधताींवर दीं डात्मक,
तसेच यींत्रसामग्री व वाहने िप्त करण्याची कारवाई करण्यात येतेि
(६) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
अहमदपूर तालुक्यातील (जि.लातुर) मशरुर तािबांद येथील पशुवैद्यिीय दवाेान्यासाठी
पशुधनवविास अधधिारी, व इतर ररक्त असलली पदे भरण्यबाबत

(४४) ५०५७३ (२०-०४-२०१६).
बच्चू िडू (अचलपूर) :

श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.ओमप्रिाश ऊफा

सन्माननीय पशुसांवधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
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(१) अहमदपूर तालुक्यातील (जििलातुर) मशरुर तािबींद येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी
पशुधनववकास अगिरधकारी, पशुधन पयावेक्षक, दोन सेवक तसेच वनौपचारक ही पदे मींिुर
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, मींिुर असलेली पदे मागील दोन वर्ाापासुन र्रण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्हयास, ही पदे ररक्त असल्हयामुळे या र्ागातील गरीब शेतकऱयाींना आपली िनावरे
खािगी पशुवैद्यककय दवाखान्यातघेवून िावी लागत आहे त, हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास, ररक्त असलेली पदे र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली आहे वा
करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) हे खरे आहे ि
(२) व (३) हे खरे नाहीि
पशुवैद्यकीय दवाखाना मशरुर तािबींद येथील पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींचे पद ८

महहन्याींपासून ररक्त असून इतर सवा पदे र्रण्यात आलेली आहे ति पशुधन ववकास अगिरधकारी
मशरुर तािबींद या पदाचा अनतररक्त कायार्ार पशुधन ववकास अगिरधकारी, कफरता पवैद चापोली,

तािचाकुर, जििलातरू याींचक
े डे सापेववण्यात आला आहे ि त्याींचेमाफात पशव
ु ैद्यकीय दवाखाना

मशरुर तािबींद येथील पशध
ु न पयावेक्षक याींच्याकडून पशुपालकाींना ननयममतपणे पशुवैद्यकीय
सेवा पुरववली िातेि त्यामुळे पशुपालकाींना खािगी

सेवा घेण्याचा रा.श्न उद््ावत नाही व

पशुपालकाींकडून अशा कुठल्हयाही तक्रारी रा.ाप्त नाहीि तसेच साथीच्या रोगाचा रा.ादर्
ु ााव झालेला
नाहीि

(४) पशुधन ववकास अगिरधकारी (ग्-ब) या पदावर सहाय्यक पशुधन ववकास अगिरधकारी ग्-क
या सींवगाातून पात्र उमेदवाराींमधून पदोन्नतीने पदे र्रण्याची बाब शासनाचे ववचारधीन असून

सदर रा.कक्रया पूणा झाल्हयानींतर त्यामधून पदोन्नत पशुधन ववकास अगिरधकाऱयाींची ररक्त पदाींवर
पदस्थापना करण्यात येईलि
(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
मौिे धचेलडोंगरे ,तसेच मौिे िामण (ता.वसई, जि.पालघर)
येथील महापारे षण िांपनीच्या उपिेंद्राच्या िामाबाबत
(४५)

५१३३१ (२०-०४-२०१६).

श्री.दहतेंद्र ठािूर (वसई) :

श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा), श्री.ववलास तरे (बोईसर),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौिे गिरचखलडोंगरे (तािवसई, जििपालघर) या गावातील सिलींि ३०४ ववरार (पि) येथे अती
उच्च दाबाचे २२०/२२ केिव्हीि चे महापारे र्ण कींपनीचे उपकेंद्र मींिूर असून ्या उपकेंद्रामळ
ु े
साधारण ५ लाख ग्राहाींची अपुऱया वीि पुरवठामळ
ु े होणारी गैरसोय दरु
ु होणार आहे , हे खरे
आहे काय,
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(२) असल्हयास, रा.स्तुत उपकेंद्रासाठी लागणाऱया िमीनीचे सींपादनाचे काम पूणा झाले काय,

(३) तसेच मौिे कामण ताि वसई,जििपालघर, येथे २२०/२२ केव्ही, १०० एमव्हीए क्षमतेच्या
उच्च दाबाचे बसस््े शन मींिरू असन
ू िागे अर्ावी ्या सबस््े शनचे िीिआयिएसि पध्दतीमध्ये

रुपाींतरीत करण्याची मागणी स्थाननक लोकरा.नतननधीींनी हदनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिीच्या
ननवेदनाद्वारे मािऊिाा मींत्री महोदयाींकडे मागणी केली आहे , हे खरे आहे काय,
(४) असल्हयास, उपरोक्त रा.करणाींसद
ीं र्ाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रशेेर बावनिुळे (०४-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेि

(२) रा.स्तुत उपकेंद्रासाठी महापारे र्ण कींपनीमाफात र्-ू सींपादनाची रा.कक्रया सुरु आहेि
(३) होय, हे खरे आहे ि

(४) मौिे गिरचखलडोंगरी, तािवसई, जििपालघर येथील २२०/२२ केिव्हीि उपकेंद्रासाठी शासकीय
िमीन मींिूर करण्याबाबतचा रा.स्ताव महसल
ू व वन ववर्ागाच्या ववचाराधीन आहेि

मौिे कामण, तािवाईि जििपालघर येथील २२०/२२ केिव्हीि उपकेंद्र उर्ारणीसाठी सींपाहदत

करावयाच्या िागेवर अनतक्रमण झाले असल्हयामुळे सदर िागेची हदि१७.०३.२०१६ रोिी मोिणी

करण्यात आली असून मोिणी अहवाल अद्याप रा.ाप्त झालेला नाहीि मोिणी अहवालानुसार
रा.त्यक्ष

िममनीवर

उपकेंद्र

उर्ारणीसाठी

ककती

िमीन

मशल्हलक

आहे ,

याची

तपासणी

केलयानींतर उपकेंद्राची िीिआयिएसि पध्दतीमध्ये रुपाींतररत करण्याबाबतचा ननणाय घेण्यात
येईलि
(५) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________
ममरि (जि.साांगली) येथील दध
ू डेअरी बांद असल्हयाने सुमारे २०० िामगाराांवर
उपासमरीची वेळ आल्हयाबाबत

(४६)

५२०९३ (२०-०४-२०१६).

डॉ.सुरेश (भाऊ) ेाडे (ममरि) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय दग्ु धवविास

(१) ममरि (जििसाींगली) येथील शासकीय दध
ू डेअरीत दध
ू पुरवठा होत नसल्हयामुळे गेली ०२
वर्ा बींद असल्हयाने सुमारे २०० कामगारावर उपासमारीची वेळ आल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६
मध्ये ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्हयास, सदर दध
ू डेअरीच्या िीणा इमारतीचे रचनात्मक पररक्षण करण्याचा आदे श
दगु धव्यवसाय ववर्ागामाफात नक
ु ताच दे ण्यात आलेला असताना, डेअरीतील दध
ु ाची र्क
ु ्ी

तयार करणारी यींत्रणा कालबा्य झालेली असून नतच्या नुतनीकरणाच्या खचाास शासनाने
अद्यापही मान्यता हदलेली नाही हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, सदर डेअरीची इमारत दरू
ु स्ती व दध
ु र्क
ु ्ी यींत्रणेचे नुतनीकरण करीं ण्याच्या
दृष्ीणे शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. महादे व िानिर (१४-०७-२०१६) :(१) नाहीि
(२) व (३) रा.कल्हपातील सींयींत्रे मोठ्या रा.माणात कालबा्य झालेली तसेच इमारतदे खील िीणा
झालेली आहे ि सबब शासकीय दध
ु योिना, ममरि येथील दध
ू र्क
ु ्ी रा.कल्हपाींची यींत्रसामग्र
ु ी

नुतनीकरणासाठी येणारा खचा व दरु
ु स्ती कामे करण्याऐविी रा.कल्हप ननकाली काढणे अगिरधक
व्यवहाया होईल ककीं वा कसे ही बाब तपासून धोरणात्मक ननणाय घेण्याची कायावाही करण्यात
येत आहे ि

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

राज्यात राबववण्यात आलेल्हया िेि िल्हचर प्रिल्हपाांतील गैरव्यवहाराांची चौिशी िरण्याबाबत
(४७)

५२२६७ (२०-०४-२०१६).

श्री.राहूल िुल (दौंड) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्यव्यवसाय मांत्री

(१) राज्यात राबववण्यात आलेल्हया केि कल्हचर रा.कल्हपाींची माहहती ममळणेबाबत तसेच
गैरव्यवहाराींची चौकशी करण्याबाबतचे ननवेदन लोकरा.नतननधी याींनी व्यवस्थापकीय सींचालक,
मत्स्योद्योग ववकास महामींडळ मयााहदत याींना माहे २७ िानेवारी, २०१६ वा त्या दरम्यान हदले
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व उक्त ननवेदनाच्या अनर्
ु ींगाने व्यवस्थापकीय
सींचालक, याींनी काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराव ेडसे (३१-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहेि
या सींदर्ाात लोक रा.नतननधीींनी व्यवस्थापकीय सींचालक, मत्स्योद्योग ववकास महामींडळ
मयााहदत याींना हदनाींक २० िानेवरी, २०१६ च्या पत्रान्वये केि कल्हचर रा.कल्हपाबाबत माहहती

ममळणेबाबत ननवेदन हदले आहे ि तसेच हदनाींक २७/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये शासनास सदर
रा.कल्हपात झालेल्हया गैरव्यवहाराची चौकशी करणेबाबत ननवेदन हदले आहे ि
(२), (३) व (४) व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर मत्स्योद्योग ववकास महामींडळ याींच्याकडून
लोक रा.नतननधीींनी त्याींच्या हदनाींक २ मे, २०१६ च्या पत्रान्वये माहहती दे ण्यात आलेली आहे व
आयुक्त मत्स्यव्यवसाय याींच्याकडून व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर मस्त्योद्योग ववकास

महामींडळ याींना सदर रा.करणी अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आले आहेि सदर
अहवाल रा.ाप्त झाल्हयानींतर पढ
ु ील कायावाही करण्यात येईलि
___________
वडव, नागनाथ (ता.चािूर, जि.लातूर) येथील पशुवैद्यकिय
(४८)

अधधिारी व अन्य िमाचाऱयाांच्या ररक्त पदाांबाबत

५२३३० (२०-०४-२०१६).

श्री.बसवराि पाटील (औसा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पशस
ु ांवधान मांत्री
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(१) चाकूर तालुक्यातील (जििलातूर) वडव, नागनाथ येथील पशुवैद्यककय दवाखान्यातील
पशुवैद्यककय

अगिरधकारी दवाखान्यातील सेवक

व अींशकालीन कमाचाऱयाींची पदे ही

ररक्त

असल्हयाने सदरहू दवाखाना कायारत नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, वडव, नागनाथ येथील पशुवैद्यककय दवाखान्यातील पशुवैद्यककय अगिरधकारी व
अन्य कमाचाऱयाींची ररक्त पदे आिममतीस न र्रण्याची सवासाधारण कारणे काय आहे त,
(३)

असल्हयास,

वडव,

नागनाथ

येथील

पशुवैद्यककय

दवाखाना

कायारत

होण्यासाठी

पशुवैद्यककय अगिरधकारी व अन्य कमाचाऱयाींची असलेली ररक्त पदे र्रण्याबाबत शासनाने
कोणती कारवाइा केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे व िानिर (१३-०७-२०१६) :(१) व (२) हे खरे नाहीि
पवैद

वडव,

नागनाथ

तािचाकूर

जििलातूर

येथील

पशुधन

ववकास

अगिरधकारी

हदि३१.११.२०१५ रोिी सेवाननवत्ृ त झाल्हयामुळे पद ररक्त आहेि सदर ररक्त पदाचा अनतररक्त

कायार्ार पशुधन ववकास अगिरधकारी पवैद चाकूर याींचेकडे दे ण्यात आलेला आहे ि तसेच
दवाखान्यातील सेवक व अींशकालीन कमाचाऱयाींची पदे र्रण्यात आलेली आहे ति त्याींचे माफात

पवैद वडव, नागनाथ येथील पशप
ु ालकाींना ननयममतपणे पशव
ु ैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन
दे ण्यात येत आहे आणण दवाखाना बींद असल्हयाबाबत कोणाचीही तक्रार रा.ाप्त नाहीि

(३) वडव, नागनाथ येथील पशुधन ववकास अगिरधकारी या पदाचा अनतररक्त कायार्ार पशुधन
ववकास अगिरधकारी चाकूर याींचेकडे सोपवन
पशुपालक धारकाींना ननयममत वैद्यकीय सेवा
ू
परु ववण्यात येत आहे त व इतर सींवगााची पदे यापव
ू ीच र्रण्यात आलेली असल्हयाने पशव
ु ैद्यकीय

दवाखाना वडव, नागनाथ हा ननयममतपणे कायारत असून पशुपालकाींना ननयममत सेवा
पुरववण्यात येत आहे ि तसेच पवैद श्रे-१ वडव, नागनाथ दवाखाना बींद असल्हयाबाबत व या
दवाखान्याच्या कायाक्षेत्रात कुठे ही साथीच्या रोगाने िनावरे दगावल्हयाच्या तक्रारी रा.ाप्त नाहीि
(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________

ठाणे येथे बदलेल्हया भौगोमलि दस्ताऐवि सरिारिडून अद्यावत िेले िात असल्हयामळ
ु े
(४९)

येथील भूमीअमभलेे अधधिारी व िमाचारी याांच्यावर हल्हले होत असल्हयाबाबत

५२४१६ (२०-०४-२०१६).

प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अममन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे येथे बदलेल्हया र्ौगोमलक व इतर पररजस्थतीनुसार सम
ु ारे १०० वर्ाापुवीचे दस्ताऐवि
शासनाकडून अद्यावत केले िात असल्हयामळ
ु े येथील र्ूमी अमर्लेख अगिरधकारी व कमाचारी

याींच्यावर हल्हले होत असल्हयाचे रा.माण वाढले असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१६ दरम्यान
ननदशानास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्हयास, या रा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व त्याअनुर्ींगाने होणारे हल्हले रोखण्यासाठी
सींरक्षण दे ण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२८-०६-२०१६) :(१) असे सवासाधारणपणे ननदशानास आले नाहीि मगील
काही महहन्यात ठाणे जिल्ह्यात श्रीिडीिपीिचौधरी, उप अधीक्षक र्म
ू ी अमर्लेख, शहापूर याींना
हदि२६.१०.२०१५ रोिी व श्रीिननलेश दब
ु ळे , र्क
ू रमापक, उप अधीक्षक र्म
ू ी अमर्लेख, तलासरी
याींना हदि२०.०४.२०१६ रोिी शासकीय मोिणीचे काम करीत असताना मारहाण करण्यात

आल्हयाचे अपरा.सींग घडले होतेि परीं तु ही मारहाण सुमारे १०० वर्ाापूवीचे दस्ताऐवि शासनाकडून
अद्यावत केले िात असल्हयामळ
ु े झालेली नसून शासकीय मोिणी काम करीत असताना

सींबींगिरधत अिादार व लगतचे कब्िेदार याींच्यातील वैयजक्तक मतर्ेदामुळे िागेवर वाद ननमााण
होऊन झालेली आहे ि

(२) व (३) श्रीिडीिपीिचौधरी, उप अधीक्षक र्ूमी अमर्लेख, शहापूर व श्रीिननलेश दब
ु ळे ,
र्ूकरमापक, उप अधीक्षक र्ूमी जअर्लेख, तलासरी याींना मारहाण करणाऱया सींबींगिरधत
व्यक्तीींवर

पोलीसाींकडे

गुन्हे

दाखल

करण्यात

आलेले

ववर्ागामाफात चौकशीची रा.कक्रया सरु
ु आहे ि

असून,

सदर

रा.करणी

पोलीस

(४) रा.श्न उद््ावत नाहीि

___________
मािलगाांव (जि.बीड) नगर पररषदे ने आठवडी सावािननि बािारासाठी
ेल्ह
ु या िागेची मागणी िेल्हयाबाबत
(५०)

५२७४१ (२०-०४-२०१६).

श्री.आर. टी. दे शमुे (मािलगाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मुख्यमांत्री

(१) मािलगाींव (जििबीड) नगर पररर्दे ने आठवडी सावािननक बािारासाठी सवे नींि ३८० मधील
खुल्हया िागेची मागणी जिल्हहागिरधकारी बीड याींच्या कडे २०१३ व त्या सम
ु ारास केली, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुर्ींगाने जिल्हहागिरधकारी बीड याींनी १३ िन
ु , २०१४ रोिी
ववर्ागीय आयुक्त औरीं गाबाद याींच्याकडे रा.स्ताव पाठववला आहे , हे खरे आहे काय,

(३) असल्हयास, ववर्ागीय आयुक्त औरीं गाबाद याींनी माहे २६ ऑगस््, २०१४ रोिी िमीन
ममळण्याबाबतचा रा.स्ताव माहे ९ फेब्रुवारी, २०१० च्या शासन पररपत्रकानुसार सववस्तर रा.स्ताव
पाठवण्याच्या सुचना जिल्हहागिरधकारी बीड याींना हदल्हया, आहे त हे खरे आहे काय,

(४) असल्हयास या रा.करणी जिल्हहागिरधकारी बीड व सींबींधीत अगिरधका-याींनी माहे २६ ऑगस््,
२०१४ पयात अदयाप कोणतीही कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय,
(५) असल्हयास यारा.करणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(६) असल्हयास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने या रा.करणी बेिबाबदार असलेल्हया अगिरधकाऱयाींनवर
कोणती कारवाई करण्यात आली आहे वा करण्यात येत आहे ,
(७) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय ?
श्री. दे वेंद्र फडणवीस (२७-०६-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे ि
(२) हे खरे नाहीि
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मािगाव (जििबीड) नगर पररर्दने मागणी केलेल्हया सिनींि३८० मध्ये नगरपररर्द याींची
ववववध आरक्षणे असल्हयाने त्या हठकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात आठवडी बािार र्रववणेसाठी अ्ी
व शतीवर परवानगी दे ता येईल ककीं वा कसे याबाबत जिल्हहागिरधकारी, बीड याींनी माहे िानेवारी,
२०१४ मध्ये ववर्ागीय आयुक्त याींचे मागादशान मागववले होतेि
(३) होय, हे खरे आहे ि

(४), (५) व (६) ववर्ागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचे ननदे शानस
ु ार जिल्हहागिरधकारी, बीड याींनी
उपववर्ागीय अगिरधकारी, मािलगाींव, जििबीड याींना या कामी रा.स्ताव पाठववण्याबाबत कळववले

होतेि त्यानर्
ु ींगाने उपववर्ागीय अगिरधकारी याींनी सादर केलेल्हया अहवालानस
ु ार मौिे मािलगाव

येथील सिनींि३८० मध्ये ववद्यमान शासकीय ववश्राम गह
ृ , कॉ्न फेडरे शन, एसि्ीिस््ँ ड डेपो,
मराठवाडा मशक्षण रा.सारक मींडळ कॉलेि, ववद्यमान रहीवास अमर्न्यासासह आरक्षण क्रि२१,

बगीच्याचे आरक्षण व ववद्यमान तसेच उवाररत र्ाग शेती ववर्ागात रा.स्ताववत आहे ि सदरचे
आरक्षण महाराषर रा.ादे मशक नगर रचना अगिरधननयम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये वगळून
सदरच्या

िागेचा

पररपूणा

रा.स्ताव

सादर

करण्यास

हदनाींक

२/१२/२०१३

चे

पत्रान्वये

मुख्यागिरधकारी, नगरपररर्द, मािलगाींव याींना कळववले होतेि अद्यापपावेतो सदर आरक्षण
वगळून ववहीत नमुन्यात रा.स्ताव सादर करण्यात आलेला नाहीि

तसेच सदरच्या सिनींि३८० मधील सुींदरराव सोळीं के महाववद्यालय, मािलगाींव याींच्या

ताब्यात असलेल्हया व बािारासाठी रा.स्ताववत असलेल्हया व बािारासाठी रा.स्ताववत असलेल्हया २
हे ििमीनीचा वाद जिल्हहा न्यायालयात न्यायरा.ववष् आहे ि
(७) रा.श्न उद््ावत नाहीि
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
शासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ईि

