अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चोपन्नावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
ततसरे अधधवेशन, २०१५
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

थोर क्ाांततिार हुतात्मा वशवराम हरी राुर य
ु याांया मारिाचे िाम अपण
ू ासवथेत
असल्याबाबत
(१)

१५७२ (२२-१२-२०१४).

श्री.सुरेश रोरे (खेड आळां दी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांिृतति िायस

(१) थोर क्ाींततकारक हुतात्मा वराराम हरी राुगु य याींया मारकाचक काम सन २००८ साली
सु य झालक आहक , हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास, सदर मारकाचक काम पण 
् झ झालक आहक काय,

(३) अद्याप मारकाचक काम प्ण झ झालक नसल्यास, वालींबाची कारण क ाा सद्यःस्थती काय
आहक ?

श्री. ववनोद तावडे (१८-०२-२०१५) :(१), (२) ा (३) सदर मारकाचक काम वाभागामार्झत सन
२००७-०८ या आर्थझक ार्ाझत स य
ु करण्यात आलक होतक.

तथावप, कामाबाबत प्राप्त तक्ारीमळ
ु क

काम थाींबवाण्यात आलक. तद्नींतर स्ुल्हार्िकारी पुण क याींयाकडक याबाबत झालकल्या बैठकीमध्यक
सदर काम सााझुतनक बाींिकाम वाभाग पुण क याींनी करााक असक ठरलक.

बाींिकाम वाभागानक सादर ककलकल्या अींदाुपत्रकास मान्यता दक ण्यात आली.

त्यानुसार सााझुतनक
तथावप, सााझुतनक

बाींिकाम वाभागानक सदर कामाची तीन ाकळा तनवादा प्रवसध्द करूनही त्यास प्रततसाद न
ददल्यानक सााझुतनक बाींिकाम वाभागानक काम करण्यास नकार ददला. तद्नींतर ग्रामपींचायत
राुगु यनगर याींनी सदर काम करण्यास प्रथम ाारय दाखवालक मात्र नींतर प्रततसाद ददला
नाही. यामुळक सदर कामास बराच

वालींब झाला.

सद्यस्थतीत सदर काम

पुरातत्ा

वाभागामार्झत ददनाींक २४ माचझ, २०१४ पास्न करण्यात यकत अस्न तक प्रगतीपथाार आहक .
___________

वा.स. ५४ (2)
पुणे शहरातील वाढते प्रदष
ु ण तनयांत्रत्रत िरणेिररता तातडीने उपाययोुना िरणेबाबत
(२)

४२१६ (१५-०१-२०१५).

श्री.ुरदीश मुळीि (वडराव शेरी) :

सन्माननीय पयासवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण क रहरामध्यक ााहनाची सींख्या मागील तीन ार्ाझया सरासरी पकक्षा दप्ु प्ीनक ााढ
झाल्यानक पण 
ु क रहरातील प्रदर्
ु ण  पातळीनक अतत िोकादायक मयाझदाही ओलाींडली आहक , हक खरक
आहक काय,

(२) असल्यास, प्रदर्
ु ण  पातळी अततिोकादायक झाल्यानक पुण क रहरातील नागरीकाींचक आरोग्य
िोक्यात यकऊन श्ासनाचक वाकाराचा सामना करााा लागत आहक , हक ही खरक आहक काय ?

(३) असल्यास, पुण क रहरातील प्रदर्
् ण  कमी करण्यासाठी पुण क मनपानक कोण त्या उपाययोुना
ककल्या ाा करण्यात यकत आहक त,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. रामदास िदम (२१-११-२०१५) :(१) पुण क रहरामध्यक मागील ३ ार्ाझया सरासरीत
ााहनाींया सींख्यकत सम
ु ारक ८% एाढी ााढ झालकली आहक , हक खरक आहक ,

(२) ा (३) मागील ३ ार्ाझत पण 
ु क रहरात श्ासनाया वाकारानक बािीत  यग्ण सींख्यकमध्यक लक्षण ीय
ााढ झाल्याचक तनदरझनास आलकलक नाही, तसकच श्ासनाया वाकाराचक म्ळ कारण  ककाळ हाकतील
प्रदर्
् ण  हक नाही प्रदर्
् ण  कमी करण्यासाठी महानगरपावलककनक सी.एन.ुी. कक् बसाण ाऱ्या

ऑ्ोररक्राींया परमी् िारकाींना प्रत्यककी  यपयक १२०००/- चक अनद
ु ान दक ण ,क ााहतुक सुिारण ा
करण क, मरानभम
् ीत प्रायोर्गक तत्ााार प्रदर्
् ण  तनयींत्रक ाड
् र्ायर र्चमण ी बसवाण क,
ाक्ष
ृ ारोपण 

करण क

इत्यादी

उपाय

योस्ुलक

आहक त,

तर

प्रादक वरक

परराहन

कायाझलयानक

ुनुागत
् ण  वार्यक मानकक उत्तीण झ करण ाऱ्या ााहनाींची नोंदण ी करण क,
ृ ीसह वााक्षीत प्रदर्
ााय्प्रदर्
् ण  तपासण ी केंद्र थानक करण क ा P.U.C.नसलकल्या ााहनाींार कारााई करण क रता
सुरक्षा पींिराडा यासारखक उपाय योस्ुलक आहक त,
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
वमरु (जु.साांरली) तालुक्यातील पुरवठा ववभारािडून सवससामान्य
ुनतेची होत असलेली अवहे लना

(३)

४४५७ (२३-१२-२०१४).

श्री.धनुांय (सुधीर) राडरीळ (साांरली) :

सन्माननीय अन्न,

नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वमरु (स्ु.साींगली) तालुका पुराठा वाभागाकड्न साझसामान्य ुनतकची अाहक लना सुरू
असुन

नाीन

रक रनकाडझ

अथाा

वाभक्त

रक रनकाडझ

काढण्यासाठी

अन्निान्य

वातरण 

अर्िकाऱ्याींकड्न वरिापत्रत्रकािारकाींना वानाकारण  आिार काडझ घकऊन यकण्याची सक्ती ककली ुात
असल्याची बाब ददनाींक १२ ऑक््ोबर २०१४ रोुी ाा त्या सुमारास तनदरझनास आली आहक , हक
खरक आहक काय,

वा.स. ५४ (3)
(२) असल्यास, कायद्यामध्यक कोण तीही तरतुद नसताना ककाळ त्रास दक ण्याया हक तुनकच अरी
अ् घातली ुात असल्याचा आरोप नागररकाींकड्न होत आहक , हक ही खरक आहक काय,
(३) असल्यास, उक्त प्रकरण ी चौकरी करण्यात आली आहक काय,

(४) असल्यास, चौकरीचक तनषकर्झ काय ा त्यानुसार सींबींर्ित अर्िकाऱ्यावा यद्ध काय कारााई
करण्यात आली आहक ाा यकत आहक ,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (२८-०१-२०१५) : (१) हक खरक नाही.
(२) हक खरक नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
(५) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
राज्यात वत धान्य दि
ु ानाांमध्ये ददल्या ुाणाऱ्या वशधापत्रत्रिा वाटपातील रैरव्यवहार
(४)

४६७८ (१५-०१-२०१५).

श्री.सांजुवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी) :

सन्माननीय अन्न, नाररी

परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात सरकारमान्य ात िान्य दक
ु ानाींमध्यक ददल्या ुाण ाऱ्या वरिापत्रत्रका ाा्पात
कोट्याािी  यपयाींचा गैरव्याहार होत असन
् अनकक सिन कु््ींबाींना ककररी आणण  वपाळ्या
वरिापत्रत्रका दक ण्यात आल्याचक तसकच वातरीत करण्यात आलकलक िान्य लाभार्थयाांना योग्य
प्रमाण ात वमळत नसल्याचक तनदरझनास आलक, हक खरक आहक काय,
(२) तसकच ककररी ा वपाळ्या वरिापत्रत्रकाींमध्यक समावाष् असलकलक सिन कींु ्ुींब रक रन
दक
ु ानातील िान्य घकत नसल्यानक तक िान्य रक रन दक
ु ानदाराला वमळतक अरा प्रकारक अनकक रक रन
दक
ु ानदार कोट्यािी  यपयाींचा गैरव्याहार करीत असल्याचक तनदरझनास आलक आहक , हक ही खरक
आहक काय,

(३)असल्यास, सदर प्रकरण ी कोण ती कारााई करण्यात आली ाा यकत आहक ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय ओहत?
श्री. धररीश बापट (१८-०२-२०१५) : (१) हक खरक नाही.
(२) हक खरक नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________

वा.स. ५४ (4)
वाई (जु.सातारा) तालुक्यात येथील वशधापत्रत्रिाधारिाांना युतनट
प्रमाणे धान्य, रॉिेलचे ववतरण होत नसल्याबाबत

(५)

४७३६ (१५-०१-२०१५).

श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :

सन्माननीय अन्न, नाररी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ााई (स्ु.सातारा) तालक्
ु यात यकथील वरिापत्रत्रकािारकाींना यतु न् प्रमाण क िान्य, रॉककल याींचक
वातरण  होत नसल्याया अनकक तक्ारी तहवसलदार ााई याींयाकडक ककल्या आहक त, हक खरक आहक
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ी रासनामार्झत चौकरी ककली आहक काय,
(३) असल्यास, चौकरीत काय आढळ्न आलक ा त्यानुसार

रासनानक कोण ती कायझााही ककली

ाा करण्यात यकत आहक ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (०५-०२-२०१५) :(१) मौुक बोरगाा बु. ता.ााई यकथील गााामध्यक रातभाा

दक
ु ानदार श्री.िोंड् मल् भोु याींचककड्न एपीएल काडझिारकाींना िान्य वमळत नसल्याबाबत
सक्षम तहसीलदार याींचककडक तक्ार प्राप्त झाली होती.
(२) होय.
(३) यामध्यक एपीएल काडझिारकाींना िान्य मींु्र तनयतन ा उपल्ितकनुसार वातरण  ककलक

नसल्याचक आढळ्न आल्यानक सींबींर्ित रातभाा दक
ु ानदार श्री.िोंड् मल् भोु, मौुक बोरगाा बु.,

ता.ााई याींचकार िान्याचा अपहार ककल्याबाबत ुीानााश्यक ात् कायदा १९५५ चक कलम ३ ा
७ नुसार भाग ६ गु.र.नीं. ५३ /१४ अन्ायक र्ौुदारी गुन्हा ााई पोलीस ्क रनमध्यक दाखल
करण्यात आला अस्न स्ुल्हा परु ाठा अर्िकारी, सातारा याींया दद.२७ नोव्हें बर, २०१४ या

आदक रानुसार परााना पत्र रद्द करण्यात आलक आहक. सदर दक
ु ानाया वरिापत्रत्रका लगतया
दक
ु ानास ुोडण्यात आल्या आहक त.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
िेंद्र शासनाने लारू िरण्यात आलेल्या उद्योराांसाठी लारणारी पयासवरणववषयि
नवीन मारसदशसि तत्वाांना ववरोध दशसववल्याबाबत

(६)

५९३४ (०६-०४-२०१५).

श्री.छरन भु
ु बळ (येवला), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.हसन

मुश्रीफ (िारल), श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पयासवरण मांत्री पुढील

(१) केंद्र रासनानक उद्योगाींसाठी लागण ारी पयाझारण वार्यक मींुुरीची अ् वरर्थल क यन नाीन
मागझदरझक तत्ाक लाग् ककल्यामळ
ु क सदर नाीन मागझदरझक तत्ााींना राज्याचक मा. पयाझारण  मींत्री
याींनी रासनाकडक ददनाींक १७ ुानकाारी, २०१५

रोुी ाा त्या सम
ु ारास लकखी पत्राद्ाारक तीर

वारोि दरझवाल्याचक तनदरझनास आलक, हक खरक आहक काय,

वा.स. ५४ (5)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ी रासनामार्झत कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक,
(३) तसकच प्रश्न भाग (१) बाबत रासनाची भ्वमका काय आहक ?
श्री. रामदास िदम (२१-११-२०१५) :(१) मा.मींत्री (पयाझारण ) याींनी १६/०१/२०१५ या पत्रान्ायक
पयाझारण ाची हानी करण ा-या कारखाींन्याार प्रततबींिात्मक कारााई करण्याचक अर्िकार राज्य
रासनाला असण्याची

आाश्यकता असल्याची प्रततपादन करण ारक पत्र वलदहलक आहक , हक खरक

आहक .
(२) ा (३) केंद्र रासनानक पारीत ककलकलक पयाझारण  (सींरक्षण ) कायदा, १९८६ ुल (प्रदर्
ु ण 
प्रततबींि ा तनयींत्रण ) कायदा १९७४ ा हाा (प्रदर्
ु ण  प्रततबींि ा तनयींत्रण ) कायदा १९८१ हक कायदक

ा त्या अींतगझत तनगझवमत झालकल्या अर्िसच
् ना, अर्ितनयम ा कायाझलयीन ज्ञापनक यानस
ु ार
कायझााही करण्याची रासनाची भ्वमका आहक .

___________
राज्य शासनाने िृषी उत्पन्न बाुार सवमतीमाफसत दर
ु ाड फाटा,
वभवांडी येथे उभारलेले भात खरे दी िेंद्र पूवव
स त िरण्याबाबत

(७)

८३८५ (०४-०४-२०१५).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पव
ू )स :

सन्माननीय अन्न,

नाररी परु वठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्य रासनानक कृर्ी उत्पन्न बाुार

सवमतीमार्झत दग
ु ाड र्ा्ा, वभाींडी यकथक उभारलकलक

भात खरक दी केंद्र बींद झाल्याचक माहक ुानकाारी,२०१५ मध्यक ाा त्यादरम्यान तनदरझनास आलक हक
खरक आहक काय,
(२) असल्यास, सदर भात खरक दी केंद्र बींद करण्याचक कारण क काय आहक त,
(३) असल्यास, सदर भात खरक दी केंद्र प्ाा
झ त करण्यात यकण ार आहक काय,
(४) असल्यास, किीपयांत,

(५) तसकच कृर्ी उत्पन्न बाुार सवमतीनक आपल्या मालकीया २२ एकर ुागकपैकी काही ुागा

महाराषर राज्य सहकारी माके् र्कडरक रन िान्याचा साठा करण्यासाठी दग
ु ाड र्ा्ा यकथक पाच
प्ररत अरी गोदामक उभी ककली आहक त, हक ही खरक आहक काय,

(६) असल्यास, ही गोदामक कोण त्या कींपनीला भाडयानक ददलक आहक ा यात्न रासनाला ककती
भाडक वमळतक,

(७) असल्यास, िान्य ठक ाण्यासाठी ुागा नसताना खाुगी कींपनीला ुागा भाडयानक दक ण्याचक
नकमकक कारण  काय आहक ?
श्री. धररीश बापट (१६-०५-२०१५) :(१) ा (२) हक खरक आहक.
कोकण  वाभागातील हीं गाम २०१३-२०४ मिील िानाची भरडाईसाठी उचल न झाल्यानक
गोदामाअभााी िान खरक दी बींद होती.
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(३) ा (४) स्ुल्हा माकेद्ींग कायाझलय, ठाण क याींनी दद.०२.१२.२०१४ रोुी िान खरक दी केंद्र सु य
ककलक आहक तसकच दद.३० ुन
् २०१५ पयांत िान खरक दी करण्यात यकण ार आहक .

(५) कृवर् उत्पन्न बाुार सवमतीनक माकेद्ींग र्कडरक रनला राईस वमलसाठी ुागा ददली होती.

त्यामध्यक प्रथम ३ गोदामक बाींिली ा सुखदा तनवमझती योुनेंतगझत उत्पाददत उत्पादनाया
साठाण ्कीकररता २ गोदामक अरी एक्ण  ५ गोदाम बाींिली आहक त.

(६) पण न महासींघानक कोकाकोला कींपनीला सदरील ३००० मक. ्न क्षमतकचक गोदाम भाडयानक
ददलक आहक . सदरील भाडयात्न रासनास काहीही भाडक वमळत नाही.

(७) िान साठाण क
् ीसाठी २००० मक.्न क्षमतकचक गोदाम उपल्ि ककलक असन
् उाझररत गोदाम
खाुगी कींपनीला भाडयानक ददलक आहक .

___________
खामराांव (जु.बल
ु ढाणा) मतदार सांघातील खारपाण पट्टयातील राांवे (ुळराांव ुामोद व शहर)
१४० रावयोुनेमध्ये समाववष्ट्ट िरणेबाबत

(८)

८४८१ (०७-०४-२०१५).

श्री.आिाश फुांडिर (खामराांव) :

आणण वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) खामगाींा (स्ु.बुलढाण ा) मतदार सींघातील खारपण ा पट्टयातील गाींाक (ुळगाींा ुामोद ा

रहर) १४० गाींाक योुनकमध्यक समावाष् करण कबाबतची मागण ी थातनक लोकप्रतततनिी,
खामगाींा याींनी दद. २४ डडसेंबर, २०१४ रोुी ाा त्यासम
ु ारास मा.पाण ी पुराठा ा ाछता
मींत्री याींचककडक पत्राव्दारक ककली हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर खारपाण  पट्टयातील गाींाक ारील योुनकमध्यक समावाष् करण कबाबत
रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त?

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०५-२०१५) :(१) होय, हक खरक आहक.
(२) १४० गााक प्रादक वरक पाण ी पुराठा योुनकस ददनाींक ०२.१२.२०१३ रोुी प्ररासकीय मान्यता
दक ण्यात आलकली आहक . योुनकया कामाला सु याात झाली आहक.
प्रतुत

योुनकत

वािानसभा

सदयाींया

मागण ीनुसार

गााक

समावाष्

करण क

ताींत्रत्रकदृष्या ा आर्थझकदृष्या योग्य होण ार नसल्याचक महाराषर ुीान प्रार्िकरण , नागरी ा
ग्रामीण  योुना मींडळ, अकोला याींनी कळवालक आहक.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
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इचलिरां ुी (जु.िोल्हापूर) येथे अन्न सुरक्षा यादीमध्ये समाववष्ट्ट नसलेल्या िेशरी
वशधापत्रत्रिाांधारिाांना शासन तनणसयाप्रमाणे धान्य ववतरीत िरण्याची मारणी

(९)

८५३४ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां ुी) :

सन्माननीय अन्न,

नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) इचलकरीं ुी (स्ु.कोल्हापर् ) यकथक अन्न सरु क्षा यादीमध्यक समावाष् नसलकल्या ककररी
वरिापत्रत्रकाींिारकाींना रासन तनण झय ददनाींक २२
ा ५ ककलो ताींदळ
् असक १५

र्कब्रुाारी, २०१२ प्रमाण क ककमान १० ककलो गह्
ककलो िान्य वातरीत करण्याची मागण ी थातनक लोकप्रतततनिी,

इचलकरीं ुी याींनी माहक ुानकाारी, २०१५ मध्यक ाा त्यासम
ु ारास ककली आहक, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, उक्त िान्य ाा्प करण्याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात
यकत आहक ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (१३-०५-२०१५) :(१)

राज्य अन्न सुरक्षा अर्ितनयमाींतगझत लाभ वमळण्यास

पात्र नसलकल्या ए.पी.एल. (ककररी) वरिापत्रत्रकािारकाींना िान्य वमळण्याबाबतची मागण ी प्राप्त
झाली आहक .
(२) ा (३) राषरीय अन्नसुरक्षा अर्ितनयमाींतगझत लाभ वमळण्यास पात्र नसण ा-या ए.पी.एल.

(ककररी) वरिापत्रत्रकािारकाींना राज्य रासनानक आर्थझक भार सकास्न प्ावीचया ए.पी.एल. दरानक ा
पररमाण ात माहक मक, २०१४ तक ऑक््ोबर, २०१४ या कालाािीत अन्निान्य उपल्ि क यन ददलक

आहक . या पढ
ु ील कालाािीसाठी सदर वरिापत्रत्रकािारकाींना राज्य रासनानक आर्थझक भार सोसन
्

अनुदातनत दरानक/ सालतीया दरानक अन्निान्याचा लाभ द्यााा ककीं ाा कसक याबाबतचा प्रताा
मा.मींत्रत्रमींडळायासमोर वाचाराथझ ठक ाण्यात यकत आहक.

___________
इचलिरां ुी (जु.िोल्हापूर) येथील नवीन रोदाम बाांधिामाचा
प्रताव प्रलांत्रबत असल्याबाबत

(१०)

८५४८ (०७-०४-२०१५).

श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरां ुी) :

सन्माननीय अन्न,

नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

इचलकरीं ुी ( स्ु.कोल्हाप्र) यकथक सााझुतनक वातरण  व्याथक अींतगझत नाीन गोदाम

बाींिकामाचा प्रताा गत अनकक ार्झपास्न प्रलींत्रबत आहक, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, तालक्
ु यातील अन्निान्य तनयतन ा उपल्ि साठाण क
् क्षमता वाचारात घकऊन
प्ररासकीय मान्यता दक ण्याबाबतचा तनण झय घकण्यात यकईल असक आश्ाासन अन्न ा नागरी
पुराठा मींत्री याींनी ाकळोाकळी ददलक आहक , हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, उक्त गोदाम बाींिकामास वालींब होण्याची कारण क काय आहक त ा केंव्हा पयांत
बाींिकाम सु य होण क अपकक्षक्षत आहक,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
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श्री. धररीश बापट (१३-०५-२०१५) :(१) होय
(२) होय
(३) ा (४) गोदाम बाींिकामाया कायझक्माींतगझत कोल्हाप्र स्ुल्हयासाठीचक उदद्दष् ुाळपास

प्ण झ झालकलक असल्यानक त्ताझस इचलकरीं ुीसह कोल्हाप्र स्ुल्हयातील ८ दठकाण या गोदाम
बाींिकामाचक प्रताा प्रलींत्रबत ठक ालक आहक त.

___________
भुसावळ (जु.ुळराांव) येथे सहिार िायद्याखाली नोंदणी नसतानाही
वत धान्य दि
ु ान व िेरोवसन डेपो चालववत असल्याबाबत

(११)

८५५५ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांुय साविारे (भुसावळ) :

सन्माननीय अन्न, नाररी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) भुसााळ (स्ु.ुळगाींा) यकथक ात िान्य दक
ु ान ा ककरोवसन डकपो चालवाण्याबाबत
सींथकया पो्तनयमात तरतुद नसतानाही ुनता को.ऑ.कींझ्युमर सोसा. रामदास आठालक

मागासागवीचय ग्राहक सींथा, ुतन मदहला औदयो. उत्पादन सह.सींथा, महालक्ष्मी माता
मदहला सह. औद्यो.सींथा,अर्साना मदहला उदयोग उत्पादक सींथा इत्यादी सींथा सदर
व्यासाय बऱ्याच ार्ाझपास्न करीत अस्न रासकीय िान्याची उचल करीत आहक त, हक खरक आहक
काय,

(२) तसकच भस
ु ााळ (स्ु.ुळगाींा) यकथक सहकार कायद्याखाली नोंदण ी नसतानाही रामदास

आठालक मागासागवीचय ग्राहक सींथा, अर्साना मदहला उद्योग सींथा ात िान्य दक
ु ान ा
ककरोसीन डकपो साण झ व्यक्तीमार्झत चाला्न अनर्िकृतररत्या रासकीय िान्याची

उचल करीत

आहक त, हक ही खरक आहक काय,

(३) असींल्यास, उक्त सींचालकाींया ुाती ा िमाांची पडताळण ी रासनाद्ाारक करण्यात आली
आहक काय,

(४) असल्यास, उक्त बाबत चौकरी करण्यात आली आहक काय,चौकरीया अनुर्ींगानक दोर्ी
आढळण ाऱ्या सींथा चालकाींार रासनाकड्न कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(५) नसल्यास, कारााईस होण ाऱ्या वालींबाची साझसािारण  कारण क काय आहक त ?

श्री. धररीश बापट (०७-०५-२०१५) :(१) (अ) ुनता को.ऑ.कन्झम
ु र सोसाय्ी ही नोंदण ीकृत
सींथा अस्न सींथकया ककरोवसन पराान्याबाबतचक व्याहार तनयमानुसार नसल्यामुळक सींथकचा
परााना तनलींत्रबत करण्यात आलकला आहक ा ककरोवसनचा को्ा इतरत्र ुोडण्यात आलकला आहक.

(ब) रामदास आठालक मागासागवीचय ग्राहक ही नोंदण ीकृत सींथा अस्न सींथकया ात

िान्य दक
ु ानदाराींचक व्याहार तनयमानस
ु ार नसल्यामळ
ु क सींथकचक प्रार्िकारपत्र रद्द करण्यात आलक
होतक.

मात्र सींथकया पुनतनझरीक्षण  अुाझार उप आयुक्त (पुराठा) नावरक याींनी ददलकल्या

आदक रानुसार ातिान्य दक
ु ान चालवाण्यात ददलकलक आहक.
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(क) ुतन मदहला औद्योर्गक उत्पादक सींथा ही नोंदण ीकृत सींथा अस्न ात िान्य

दक
ु ान चालवाण्यास सींथकनक असमथझ असल्याचक कळवाल्यानस
ु ार दक
ु ान तात्पुरत्या ा यपात
इतर दक
ु ानदाराकडक चालवाण्यास ठक ालक आहक .

(ड) महालक्ष्मी माता सहकारी औद्योर्गक सींथा ही नोंदण ीकृत सींथा अस्न सींथकया

ात िान्य दक
ु ानाची पुराठा अर्िकारी, ुळगाा याींनी तपासण ी ककली असता ात िान्य

दक
ु ानात दोर् आढळल्यानक सींबींर्ित सींथकार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता त्याार सदर

प्रकरण ी ददााण ी न्यायालय भस
झ त सु य
ु ााळ याींनी ददलकल्या तनकालानुसार सदर परााना प्ाा
करण्यात आला आहक .

(ई) अर्साना मदहला उद्योग सोसाय्ी ही नोंदण ीकृत सींथा अस्न सींथकया ात

िान्य दक
ु ानदाींराचक व्याहार तनयमानुसार नसल्यामुळक सींथकचक प्रार्िकारपत्र रद्द करण्यात आलक
होतक. त्यावा यद्ध त्याींनी मा.उच न्यायालय यकथक यार्चका दाखल ककली आहक.

त्याारील मा. उच न्यायालय,औरीं गाबाद खींडपीठ याींची आदक रानस
ु ार सदर ात िान्य

दक
ु ान

तात्पुरत्या

ा यपात

ात

िान्य

चालवाण्यास ठक ालक आहक .

दक
ु ानदाराकडक

प्रकरण ाचा

तनण झय

होईपयांत

(२) रामदास आठालक मागासागवीचय ग्राहक सींथा याींना सहायक तनबींिक याींनी नोंदण ी
प्रमाण पत्र ददलक असन
िान्याची उचल करतक ा अर्साना मदहला उद्योग सोसाय्ी ही
्
नोंदण ीकृत

सींथा

असन
्

सींथकया

ात

िान्य

नसल्यामळ
ु क सींथकचक प्रार्िकारपत्र रद्द करण्यात आलक होतक.

दक
ु ानदाराचक

व्याहार

तनयमानस
ु ार

तथावप, मा.उच न्यायालय, औरगाींबाद खींडपीठ याींचक आदक रानुसार सदर ात िान्य

दक
ु ानदाराकडक प्रकरण ाचा तनण झय होईपयांत चालवाण्यास ठक ालक आहक .

(३) बचत ग्/ सामास्ुक सींथाना ात िान्य ा ककरोवसन पराानक मींुर् करताना ुात/िमझ
याची पडताळीण ी करण क गरुकचक नाही.

(४) उत्तर भाग १ ा २ मध्यक नमद
् ककल्याप्रमाण क.
(५) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
राज्यातील ग्राहि न्यायालयातील ४१ सदय न्यायधधश ४००  यपये
रोुांदारी पध्दतीने िाम िरीत असल्याबाबत
(१२)

८५७२ (०७-०४-२०१५).

श्री.सांुय साविारे (भुसावळ), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :

सन्माननीय अन्न, नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील ग्राहक न्यायालयातील त्बल ४१ सदय न्यायर्िर ४००  यपयक रोुानक
म्हण ुकच रोुींदारी पध्दतीनक काम करीत असल्याची बाब माहक डडसेंबर, २०१४ मध्यक ाा त्या
दरम्यान तनदरझनास आली, हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास, मा.उच न्यायालय मुींबई याींनी रासनास

ददलकल्या आदक राची अींमलबुााण ी

अदयापी रासनाकड्न करण्यात आली नाही, हक खरक आहक काय,

वा.स. ५४ (10)
(३) असल्यास, उक्त प्रकरण ी चौकरी करण्यात आली आहक काय,
(४) असल्यास, चौकरीया अनुर्ग
ीं ानक पगार ा केंद्रीय मींर्यायाींनी तनिाझरीत ककलकलक लाभ सदर
न्यायार्िराींना वमळण्याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही

ककली ाा करण्यात यकत आहक ,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री.

धररीश

बापट

(१३-०५-२०१५)

:(१),

(२),

(३),

(४)

ा

(५)

दद.१५.१२.२०१४

या

रासनतनण झयान्ायक राज्य ग्राहक तक्ार तनाारण  आयोगातील प्ण क
झ ालीन सदयाींना  य.१०,०००/-

ा यन  य.४०,०००/- प्रतत मदहना मानिन ा अींरकालीन सदयाींना प्रतत ददन प्रतत बैठक  य.५००
ा यन  य.१०००/- मानिन ा  य.३००/- ााहनभत्ता तसकच स्ुल्हा ग्राहक मींचाया पण 
झ ालीन
् क

सदयाींना  य.८०००/- ा यन २०,०००/- इतकक मानिन ा अींरकालीन सदयाींना प्रततददन प्रतत
बैठक  य. ४००/- ा यन  य.६००/- मानिन ा  य. १५०/- ााहनभत्ता दक ण्याचा तनण झय घकण्यात आला
आहक . या सींदभाझत मा.उच न्यायालय मुींबई यकथक प्रकरण  न्यायप्रवाष् आहक .
___________
ुालना जुल््यात ग्रामीण भारात वपण्याया पाण्याचे तनयोुन िरण्यासाठी जुल्हा
प्रशासनातफे ववतररत िरण्यात आलेल्या पाण्याया टाक्याांचा ेालेला रैरव्यवहार
(१३)

८६८५ (०७-०४-२०१५).

श्री.अुन
ुस खोतिर (ुालना) :

आणण वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) ुालना स्ुल््यात दोन ार्ाझपा
् वीच पडलकल्या दषु काळायााकळी ग्रामीण  भागात वपण्याया
पाण्याचक तनयोुन करण्यासाठी स्ुल्हा प्ररासनातर्े वातररत करण्यात आलकल्या सुमारक ददड

हुार पाण्याया ्ाक्याींचा कोण ताही ताळमकळ लागत नसल्याचक माहक डडसेंबर, २०१४ मध्यक ाा
त्यादरम्यान तनदरझनास आलक, हक खरक आहक काय,
(२) तसकच त्याचाकळी सलमान र्कड्नही ५०० ्ाक्या दक ण्यात आल्या होत्या, हक ही खरक आहक
काय,

(३) असल्यास, सदर पाण्याया ्ाक्या वातरण ात झालकल्या गैरव्याहाराची चौकरी ककली आहक
काय, त्यात काय आढळ्न आलक, त्यानुर्ींगानक

सींबींर्िताींार कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात

यकत आहक ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०५-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) होय, श्री.सलमान खान याींया त्रबईंग ्युमन र्कड्न ५०० ्ाक्या प्राप्त झाल्या होत्या.

(३) पाण्याया ्ाक्या वातरण ात गैरव्याहार झालकला नसल्यानक पुढील कायझााहीचा प्रश्न उद्भात
नाही.

(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
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राज्यात अन्न सुरक्षा अवभयानात सवस िुटुांबाचा
सरसिट समावेश िरण्याची मारणी

(१४)

८७५१ (०७-०४-२०१५).

(रुहारर) :

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदरड), श्री.भािर ुाधव

सन्माननीय अन्न, नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अन्न सुरक्षा अवभयानात साझ कु्ुींबाचा सरसक् समााकर करण्याची मागण ी
राज्यातील साझ तरात्न होत आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, उक्त मागण ीया अनुर्ींगानक रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत
आहक ,
(३)

नसल्यास,वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. धररीश बापट (१४-०५-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) ा (३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
धचांचवड (जु.पुणे) येथील िुदळवाडी मोरे वती भारातील रोदामातन
ू सोडण्यात
येणा-या रसायन वमश्रीत पाण्याने शेिडो माशाांचा ेालेला मत्ृ यू

(१५)

९२२२ (०६-०४-२०१५).

श्री.लक्ष्मण ुरताप (धचांचवड) :

सन्माननीय पयासवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्चींचाड (स्ु.पुण क) यकथील कुदळााडी मोरक

ाती भागातील गोदामात्न सोडण्यात यकण ा-या

रसायन वमश्रीत पाण्यानक ुलचर ुीाासह रककडो माराींचा मत्ृ य् झाला, हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास, दवु र्त पाण्यामुळक याप्ावीच चार ाकळा अरा

घ्ना घडल्या आहक त, हक ही खरक आहक

काय,

(३) असल्यास,महाराषर प्रदर्
ु ण  तनयींत्रण  महामींडळ वाभाग आणण 

याींयाकड्न सींबींर्ित कींपन्याींार कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात
(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

पावलककचा पयाझारण  वाभाग
यकत आहक ,

श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) ददनाींक १८/१२/२०१४ रोुीया दै तनक सकाळ या
ातझमानपत्रात मासक मरतक
ु ी झाल्याबाबत प्रवसध्द झालकल्या बातमीया अनुर्ींगानक महाराषर
प्रदर्
ु ण  तनयींत्रण  मींडळामार्झत कुदळााडी र्चखली घा् ा पररसराची पाहण ी ककली असता मासक
मरतुकी झाल्याचक आढळ्न आलक नाही.
(२) ा (३) हक खरक नाही.

तथावप, आयुक्त, वपींपरी-र्चींचाड महानगरपावलका याींनी वपींपरी-र्चींचाड महानगरपावलका,

महाराषर औद्योर्गक वाकास महामींडळ आणण  महाराषर प्रदर्
ु ण  तनयींत्रण  मींडळ याींया तयार
ककलकल्या सींयक्
ु त पथकामार्झत

सदर भागाची पाहण ी करण्यात आली आहक . पाहण ीअींती
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पयाझारण  वार्यक तनयमाींचक पालन न करण ाऱ्या वावाि उद्योगाींार, उद्योग बींद करण्याचक
तनदे र बुााण्यात आलक आहक त.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________

पाडळसे (ता.यावल, जु.ुळराांव) येथील ग्रामीण पाणी पुरवठा योुनेबाबत
(१६)

१०८४८ (०७-०४-२०१५).

श्री.हरीभाऊ ुावळे (रावेर) :

आणण वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) पाडळसक ( ता.यााल, स्ु.ुळगाींा) यकथील ग्रामीण  पाण ीपुराठा योुनकार रासनाचा तनिी
खचझ होऊनही अद्याप काम पुण झ झालकलक नाही तसकच झालकलक कामही तनकृष् दुाझचक आहक, हक
खरक आहक काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकरी करण्यात आली आहक काय, त्यानुर्ींगानक ुबाबदार अर्िकारी ा
ठक ककदाराींार कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०६-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) स्ुल्हा पररर्द तराा यन चौकरी करण्यात आली अस्न ताींत्रत्रक अडचण ीमुळक कामक प्ण झ
करण्यास वालींब झाल्यानक सींबींर्ित अर्िकारी ा ठक ककदाराार कारााई करण्यात आली नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
राज्यात अन्न भेसळ प्रततबांधि िायद्या अांतरसत परवाने दे ण्याचा अधधिार थातनि वराज्य
सांथाना दे ण्याया तनणसयाची अांमलबुावणी िरण्याबाबत
(१७)

१०८५६ (०६-०४-२०१५).

श्री.योरेश दटळे िर (हडपसर), श्री.ुरदीश मळ
ु ीि (वडराव

शेरी), श्री.वभमराव तापिीर (खडिवासला) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय अन्न आणण औषध प्रशासन मांत्री

(१) केंद्र रासनानक अन्न भकसळ प्रततबींिक कायद्या अींतगझत पराानक दक ण्याचा अर्िकार
थातनक ाराज्य सींथाना दक ण्याचा तनण झय घकऊनही राज्यात अन्न ा प्ररासन वाभागानक याची
अींमलबुााण ी ककली नाही, हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास, पण 
ु क महानगर पावलककनक त्याींचक कायझक्षकत्रातील पराानक दक ण्याबाबतचक अर्िकार
वमळााकत, अरी मागण ी माहक ुानकाारी, २०१५ मध्यक ाा त्या दरम्यान

ककली आहक , हक ही खरक

आहक काय,
(३) असल्यास, तदनुर्ींगानक रासनानक कोण ती कायझााही ककली आहक ाा करण्यात यकत आहक
(४) नसल्यास, वालींबाची साझसािारण  कारण क काय आहक त ?
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श्री. धररीश बापट (१६-०६-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) महापावलका आयुक्त, पुण क महानगरपावलका , पुण क याींनी ददनाींक १५ डडसेंबर, २०१४ या

पत्रान्ायक आरोग्य प्रमख
ु , पण 
ु क महानगरपावलका याींना पदाार्ित अर्िकारी म्हण न
् नकमण क
्
क यन त्याबाबत अर्िसुचना प्रवसध्द करण्याबाबत वानींती ककली आहक .

(३) सींप्ण झ दक रात अन्न सुरक्षा ा मानदक कायदा, २००६ लाग् झालकला अस्न, त्याींची
अींमलबुााण ी एकाच वाभागामार्झत अपकक्षक्षत असल्यानक,महाराषर राज्यात ती अन्न ा और्ि
प्ररासनामार्झत करण्यात यकतक.
यावार्यी पण 
ु क एम्प्लॉयीु असोवसएरन, पण 
ु क याींनी रर् यार्चका क्. ९५२८/२०१३ मा.मींब
ु ई

उच न्यायलयात दाखल ककली आहक . तसकच औरीं गाबाद महानगरपावलककचक श्री.घडामोडक याींनीही

मा.उच न्यायालयाया औरीं गाबाद खींडपीठात यार्चका क्.९१६६/२०१४ ही दाखल ककली अस्न
दोन्हीही यार्चका प्रलींत्रबत आहक त.
(४) लाग् नाही.

___________
उमानाबाद जुल्हयात राष्ट्रीय पेयुल योुनेंतरसत स्रऊुेवर
आधाररत दहु े री पांप पाणीपुरवठा योुनेबाबत

(१८)

११०३४ (०७-०४-२०१५).

श्री.राणाुरुीतवसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िुसत) :
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) उमानाबाद स्ुल्हयात राषरीय पकयुल योुनकया सौरऊुेार आिाररत दहु क री पींप
पाण ीपुराठा योुनेंतगझत सन २०१४-२०१५ मध्यक

सुमारक १७ तक १८ दहु क री नळ पाण ीपुराठा

योुना कायाझस्न्ात ककल्या असता र्क्त ८ योुनाींचक खोदकाम करण्यात आलक असन
् सदर काम
अप्ण झ आहक, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ी रासनानक चौकरी ककली आहक काय,
(३) असल्यास, चौकरीत काय आढळ्न आलक ा तदनस
ु ार सदर योुनकचक काम तातडीनक
करण्याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४)

नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२०-०६-२०१५) :(१) अरींत: खरक आहक.
उमानाबाद स्ुल््यात राषरीय ग्रामीण  पकयुल योुनकया सौरऊुेार आिारीत दहु क री पींप
पाण ी पुराठा योुनींतगझत सन २०१४-१५ मध्यक १७ गााात १८ नळ पाण ी पुराठा योुनाींना
मींुुरी दक ण्यात आली. सदर योुनकचक काम ग्रामीण  पाण ी पुराठा ा ाछता सवमती मार्झत
करण्यात यकत आहक. साझ योुनकचक काम प्रगतीपथाार असन
् १३ योुनाींचक सौर पींपाची उभारण ी

ा खोदकाम पुण झ झालक आहक . ४ योुनाींचक खोदकाम करण्यात आलक अस्न पींप उभारण ीची
कायझााही करण्यात यकत आहक . उाझररत एका योुनकचक काम प्रगती पथाार आहक.
(२) उक्त प्रकरण ी क्षकत्रीय तराार आढााा घकण्यात आला आहक .
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(३) ा (४) राज्यात दर कराराार र्क्त ३ पुराठा िारक असल्यानक ा त्याींयाकड्न सींप्ण झ
राज्यात कामक होत असल्यानक वालींब होत असल्याचक तनदरझनास आलक. त्यामुळक ग्राम पाण ी

परु ाठा ाछता सवमतीनक ातींत्र तनवादा मागान
् कामक हाती घकण्यास मभ
ु ा दक ण्यात आली.

तथावप सींबींर्ित एुन्सीकड्न तातडीनक दखल घकण्यात यका्न योुनकचक काम तत्परतकनक करण्यात
यकत आहक .

___________
रामटे ि (जु.नारपूर) तालुक्यातील रावाांना शुध्द पाणी पुरवठा िरणारी
योुना वीु बील थकित असल्याने बांद असल्याबाबत

(१९)

११०९०

(०७-०४-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिाुन
ूस

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आणण वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राम्क क (स्ु.नागप्र) तालुक्यातील
योुना ४,६१,८५०  यपयाींचक ाीु

अाथकत आहक , हक खरक आहक काय,

१४ गाााींना रुध्द पाण ी पुराठा करण्याकररता असलकली

त्रबल थककत असल्यामळ
ु क मागील काही ददासाींपासन
् बींद

(२) असल्यास, सदरया योुनकचक ाीु त्रबल थकीत असण्याची कारण क काय आहकत , तसकच
राम्क क पींचायत सवमती मध्यक माहक नोव्हें बर,२०१४ मध्यक ाा त्यादरम्यान पाण ी ्ीं चाई सींदभाझत
घकतलकल्या आढााा बैठकीत कोण कोण त्या समया सोडवाण्यात आल्या आहक त,
(३)असल्यास, सदर थकीत ाीु बील तातडीनक भ यन

योुना पुन्हा सु य करण्यासींदभाझत

थातनक लोकप्रतततनिीींनी सींबींर्ित अर्िकाऱ्याींकडक माहक नोव्हें बर,

२०१४ मध्यक ाा त्या

दरम्यान तनाकदन ददलक, हक ही खरक आहक काय,
(४) असल्यास, ही योुना सु य करण्यासींदभाझत ा प्रश्न भाग (२) मिील उाझररत समया
सोडवाण्याकररता कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(५) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. बबनराव लोणीिर (१६-०६-२०१५) :(१) होय, हक खरक आहक.
(२) १४ गाााींपैकी र्क्त दोन गााक वरतलााडी, परसोडा ा नगरपररर्द राम्क क पाण ी घकत
असल्यामळ
ु क खचाझया प्रमाण ात पाण ीपट्टी ासुली होत नाही. तथावप, १० ्क्कक वाु त्रबल भ यन
पाण ी पुराठा सु य करण्यात आला आहक .
(३) होय.

(४) थककत वाद्यत
ु दक यकाचक १० ्क्कक रक्कम वाद्यत
ु वाभागाकडक भ यन ा आाश्यक द य
ु ती

क यन बींद योुना ददनाींक ०४.०५.२०१५ पास्न वरखर सवमती मार्झत पुन:श्च तनयवमतपण क सु य
करण्यात आली आहक .

(५) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
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श्रीरोंदा (जु.अहमदनरर) तालुक्यातील भीमा नदीचे पाणी प्रदवु षत ेाल्याबाबत
(२०)

१११८० (०६-०४-२०१५).

श्री.राहुल ुरताप (श्रीरोंदा), श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),
श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधसन), श्री. यपेश म्हात्रे (वभवांडी पूव)स :
सन्माननीय पयासवरण मांत्री
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) श्रीगोंदा (स्ु.अहमदनगर) तालक्
ु यातील भीमा नदीया पात्रात ुलपण वीच या ानपतीची
मोठया प्रमाण ात ााढ झाल्यानक नदी प्रदव् र्त झाली असल्याचक

माहक डडसकबर,२०१४ मध्यक ाा

त्यासुमारास तनदरझनास आलक आहक, हक खरक आहक काय,

(२) तसकच प्रदर्
् ण  तनयींत्रण  मींडळानक भीमा नदी प्रदर्
् ण  तनयींत्रण  कृती आराखडा तयार करूनही
अनकक ार्े झाली अस्न यासींदभाझत कोण तीही कायझााही ककली नाही, हक ही खरक आहक काय,

(३) तसकच, केंद्र रासनानक सन २०१५ हक ुलक्ाींती ार्झ म्हण न
् ुादहर ककलक असन
् या ार्ाझत
राज्यातील नद्याींया रुध्दीकरण ासींदभाझत रासनानक कोण ती उपाययोुना आखली ाा आखण्यात
यकण ार आहक ,

(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१), (२) ा (३) सींदभाझत चौकरी करण्यात आली आहक काय, त्यात
काय आढळ्न आलक ा त्यानुर्ींगानक भीमा नदी आणण  राज्यातील नद्याींया रुध्दीकरण ाबाबत
रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(५) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. रामदास िदम (३०-०६-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) हक खरक नाही.
(३) राषरीय नदी कृती योुनेंतगझत पुण क रहराया सादर प्रताााार केंद्र रासनाकड्न कायझााही
सु य आहक .

(४) वभमा नदी ा ततया उपनद्याींचक प्रदर्
् ण  रोखण क कामी स्ुल्हार्िकारी, पुण क याींचक
अध्यक्षतकखाली सवमती गठीत झाली अस्न सवमतीया तनदे रानुसार स्ुल्हार्िकारी कायाझलय,
पण 
ु क ा म.प्र.तन.मींडळा मार्झत सींयक्
ु तररत्या वभमा नदी प्रदर्
ु ण  तनयींत्रण  करण्यासाठी साेक्षण 
अहााल तयार करण्यात आला आहक .
(५) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
ववदभासतील औजष्ट्णि ववद्युत िेंद्राया धुरातून तनघणा-या घाति सल्फर बाबत
(२१)

१११८५ (०६-०४-२०१५).

श्री.बांटी भाांरडडया (धचमूर) :

सन्माननीय पयासवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वादभाझतील औस्षण क वाद्यत
केंद्राया र्चमण ीमिन
तनघण ा-या िरु ामध्यक आरोग्याला
ु
्
घातक असलकलक सल्र्रचक प्रमाण  आहक ा या सल्र्रचक डडल्र्रायझकरन करण्यात यकत नाही, हक
खरक आहक काय,
(२)

असल्यास, हा

घातक

हाकत

असण ारा

ाायु यपातील

सल्र्र पाासाळ्यातील दम्

हाामानात सल्र्ुरीक अीसीडमध्यक  यपाींतरीत होऊ रकतो, हक ही खरक आहक काय,
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(३) असल्यास, वादभाझतील बहुतक
क साझच औस्षण क वाद्युत केंद्र हक रहराला लाग्न असल्यामुळक
या साझ र्चमण्याींार फ्लु गीस डील्र्रायझकरन (flu gas disupherisation) ची प्रकक्या
करण्यात यकण ार आहक काय,
(४)

नसल्यास, पयाझयी उपाययोुना कोण ती आहक ?

श्री. रामदास िदम (१४-०७-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
वादभाझतील औस्षण क वाद्युत केंद्रामध्यक ाापरण्यात यकण ाऱ्या इींडडयन कोळराींमध्यक

सल्र्रडाय ऑक्साइड उत्सुझन प्रमाण  वाहीत मयाझदकत आढळ्न यकत असल्यामळ
ु क सल्र्र
डडल्र्रायझकरन सींयत्रण ा बसवाण्याची आाश्यकता नाही.
(२) हक खरक नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
ुुईनरर (नवी मुांबई) येथील िांपन्याांमधून सोडण्यात येणाऱ्या धूराचा व दवु षत साांडपाण्यामुळे
सानपाडा-ुुईनरर येथील रदहवाश्याांया आरोायास धोिा तनमासण ेाल्याबाबत

(२२)

१५२१३ (०६-०४-२०१५).

श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पयासवरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ुुईनगर(नाी मुींबई) औद्योर्गक पट्टय
् ामध्यक असलकल्या कींपन्याींमि्न मध्यरात्रीनींतर ि्र
सोडण्यात यकत असन
् या िर् ाींचा ा दवु र्त साींडपाण्यामळ
ु क सानपाडा-ुई
ु नगर यकथील रदहााराींया
आरोग्यास िोका तनमाझण  झाल्याबाबतची तक्ार मा.मुख्यमींत्री याींना ददनाींक १३ ुानकाारी, २०१५
रोुीया सुमारास वाुय ाकल्र्कअर असोवसएरनया ातीनक करण्यात आली, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर तक्ारीनुसार चौकरी ककली आहक काय, त्यात काय आढळ्न आलक,
चौकरीनुसार सींबींर्ित कींपन्याींार कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(३)

नसल्यास वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. रामदास िदम (२१-११-२०१५) :(१) एका नागररकाचक तनाकदन प्राप्त झालक, हक खरक आहक ,
(२) ुई
ु नगर कायझक्षकत्रात बहुताींर भाग हा रदहाासी ा यपाचा असन
् तकथक एकही मोठा अथाा
मध्यम ा यपाचा कारखाना कायझरत नाही. प्रश्नािीन कालाया सम
ु ारास आलकल्या एका

बातमीया अनुर्ींगानक पाहण ी ककली असता ुुईनगर रक ल्ाक थानकाया पररसरातील नाल्यात
घरगुती साींडपाण ी, प्लास््क कचरा अरा ्ाकाऊ पदाथझ साचन
् रादहल्याचक आढळ्न आलक.
तसकच तीन कारखान्याींचक साींडपाण ी नाल्यात वमसळत असल्यानक त्याींना कारण क दाखाा नो्ीस

बुााण्यात आली आहक . त्याचप्रमाण क मक.एस.आय.ग्रप
ु इींडडया वल. एम.आय.डी.सी. तभ
ु े या
कारखान्याची ५ लाखाची बॅंक हमी ुप्त ककली.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________

वा.स. ५४ (17)
परभणी, जुांतूर व सेलु (जु.परभणी) तालुक्यात सावसुतनि ववतरण व्यवथेंतरसत ववतररत
िरण्यात येणाऱ्या धान्याचा होत असलेला िाळाबाुार

(२३)

१६२४९ (२०-०४-२०१५).

श्री.ववुय भाांबळे (जुांतूर) :

सन्माननीय अन्न, नाररी

पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)परभण ी, स्ुींत्र ा सकल् (स्ु.परभण ी) तालुक्यात सााझुतनक वातरण  व्याथकअींतगझत
वातररत करण्यात यकण ारक िान्य, रॉककल ा इतर ुीानााश्यक ात् काळ्या बाुारात

वाकण्यात यकत असल्याया तसकच सदर िान्य बककायदक रीरपण क गोदामात साठान
् ठक ाण्याया
सन २०१० पास्न आतापयझन्त ककती घ्ना तनदरझनास आल्या आहकत,

(२) असल्यास, सदर प्रकरण ी रासनानक चौकरी ककली आहक काय, त्यात काय आढळ्न आलक ा
त्यानुर्ींगानक दोर्ी असलकलक सींबींर्ित अर्िकारी, वरिााा्प दक
ु ानदार ा सींबींर्िताींार कोण ती
कारााई ककली ाा करण्यात यकत आहक ,

(३) तसकच सााझुतनक वातरण  व्याथकअींतगझत गोरगरीब ुनतकला तनयवमतपण क िान्य ा इतर
ुीानााश्यक ात् उपल्ि करून दक ण्याबाबत रासनानक कोण ती

कायझााही ककली आहक ाा

करण्यात यकत आहक ,

(४)नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (१८-०५-२०१५) :(१) परभण ी,स्ुींत्र ा सकल् तालुक्यात सन २०१० तक माचझ,
२०१५ पयांत रातभाा दक
ु ान ा ककरोवसन सींबींिी १३० गुन्हक दाखल करण्यात आलक आहक त.

(२) गुन्हक दाखल झालकला प्रकरण ी  य.२,८५,४२,५००/- इतक्या ककीं मतीचा मुद्दकमाल ुप्त करण्यात
आला अस्न २३५ व्यक्तीना अ्क करण्यात आलक आहक. तसकच ९५ रातभाा दक
ु ान पराानक

तनलींत्रबत करण्यात आलक असन
् ३५ दक
ु ानाींचक पराानक रद्द करण्यात आलक आहक . या प्रकरण ी

१,१९,०००/- इतकी अनामत रक्कम ुप्त करण्यात आली आहक . तसकच ९७ ककरकोळ ककरोवसन
पराानक तनलींत्रबत करण्यात आलक अस्न १८ ककरकोळ ककरोवसन पराानक रद्द करण्यात आलक आहक.
या प्रकरण ी  य.३,६१,०००/- इतकी अनामत रक्कम ुप्त करण्यात आली आहक . तसकच तत्कावलन
सींबींर्ित नायब तहवसलदार याींना तनलींत्रबत क यन त्याया वा यध्द वाभागीय चौकरीची कारााई
क यन

त्याींची एक ाकतनााढ दोन ार्ाझसाठी रोख्न ठक ाण कची वरक्षा दक ण्यात आली आहक .

(३) परभण ी स्ुल््यात दर सहा मदहन्यात्न एकदा साझ रातभाा दक
ु ान ा ककरकोळ ककरोसीन

पराानािारक याींया अवभलकख तपासण्या करण्यात यकतात ा दोर्ी रातभाा दक
ु ानाार
दोर्ाया अनुर्ींगानक तनलींत्रबत/रद्द करण्याची कायझााही करण्यात यकत आहक .
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
मुांबईया पयासवरणाचा िृती आराखडा तयार िरण्याबाबत
(२४)

१६२६५ (२०-०५-२०१५).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (वशडी) :

सन्माननीय पयासवरण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींब
ु ईतील सींपण 
् झ महानगरक्षकत्रात कचऱ्याची वाल्हक ाा् योग्यप्रकारक लााली ुात नाही,

वा.स. ५४ (18)
साींडपाण ी थक् समुद्रात सोडलक ुातक, ध्ानी ा ाायु प्रदर्
ु ण  ााढत असल्याबाबत सींसदक या ानक

ा पयाझारण  सवमतीनक ददनाींक ३० ुानकाारी, २०१५ रोुी ाा त्यासम
ु ारास महाराषराया सींबींर्ित
अर्िकाऱ्याींना वाचारण ा ककली,

हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर रहराची अाथा आण खी खालाा् नयक, याकररता कोण त्या उपाययोुना
करण ार आहात याबाबतचा कृती अहााल दोन आठाड्यात सादर करण्यास साींगण्यात आलक
आहक , हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, या प्रकरण ी रासनानक कृती आराखडा तयार ककला आहक

काय,

(४) असल्यास, कृती आराखड्याचक थोडक्यात ा यप काय आहक ा त्याची अींमलबुााण ी
कराप्रकारक ा कोण  करण ार आहक ,
(५)

नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. रामदास िदम (०२-०७-२०१५) :(१) हक खरक आहक .
(२), (३), (४) ा (५)
सींसदक या ानक ा पयाझारण  सवमतीनक दद. ३० ुानकाारी, २०१५ या सुमारास मुींबई

रहरातील घनकचरा, साींडपाण ी,ध्ानी ा ाायु प्रदर्
् ण  यासींबींिी मादहती घकण्यासाठी मुींबई यकथक
भक् ददली होती. सदर भक्ीयााकळी सवमतीनक पयाझारण  वाभाग, महाराषर रासन, बह
ृ न्मुींबई
महानगरपावलका, महाराषर प्रदर्
् ण  तनयींत्रण  मींडळ, इतर रासकीय वाभागातील अर्िकारी ा
रासकीय/अरासकीय सींथाींया पदार्िकाऱ्याींबरोबर चचाझ ककली होती. या चचेया दरम्यान

महाराषर प्रदर्
् ण  तनयींत्रण  मींडळारी सींबींिीत मादहती/द्प्पण्या सदर सवमतीस दक ण्यात आलकल्या

होत्या. त्याचप्रमाण क इतरही सींथाींकड्न सदर सवमतीस, त्याींया वाभागाची मादहती पुरवाण्यात
आलकली होती. यासींबींिी अींततम अहााल सदर सवमतीमार्झत केंद्र रासनाया पातळीार
बनवाण्यात यकत आहक .
___________
बल
ु ढाणा, अिोला व वावशम शहरामध्ये रॅस वसलेंडरचा परु वठा होत नसलेल्याबाबत
(२५)

१७२८४ (३१-०७-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अवमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववुय वडेट्टीवार (रा म्हपूरी),
श्री.हषसवधसन सपिाळ (बुलढाणा) :

सन्माननीय अन्न, नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महाराषर रासनाया ान वाभागानक ुळाा् लाक्ड ाापराार बींदी आण ल्यानक ग्रामीण 
भागात गीस वसवलींडरचक ग्राहक ााढत आहक त परीं त् बुलढाण ा, अकोला, ाावरम रहरामध्यक
नोकरीया तनवमत्तानक आलकलक अनककुण  भाड्यानक राहत असल्यानक त्याींयाकडक तनाासी परु ााा

नसल्यानक गीस नोंदण ी ककल्यानींतर गीस वमळवाण्यासाठी गैरसोय होत आहक म्हण ुकच गीस
वसवलींडरचक ग्राहक ााढत अस्नही पुराठा होत नसल्याचक माहक मक, २०१५ मध्यक ाा त्यादरम्यान
तनदरझनास आलक आहक , हक खरक आहक काय,

वा.स. ५४ (19)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ी रासनानक चौकरी ककली आहक काय, त्यानुर्ींगानक कोण ती कायझााही
ककली ाा करण्यात यकत आहक ,

(३) नसल्यास, यामागील वालींबाची कारण क काय आहक त?
श्री. धररीश बापट (२९-०९-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) प्रश्न उद््ाात नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
लोणार (जु.बुलढाणा) शहरातील धारातीथस, पापटे श्वर, िुमारे श्वर, राम रया मांददर यासह
पुरातन वातुची ेालेली दरु वथा

(२६)

१७३१२ (०६-०८-२०१५).

श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अवमन पटे ल (मांब
ु ादे वी),
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायराांव), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :
सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) लोण ार (स्ु.बल
ु ढाण ा) रहरातील िारातीथझ, पाप्क श्ार, कुमारक श्ार, राम गया मींददर यासह

सरोाराारील पुरातन मींददर ा ाामी मींददर पररसरात पुरातन ाातुची पडझड झाली
असल्याचक माहक मक, २०१५ मध्यक ाा त्या दरम्यान तनदरझनास आलक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, लाखो  यपयक खचन
ुझ ही गत चार ार्ाझपासन
् िारातीथाझया रत्याचक काम अिझा्
अाथकत असुन उक्त पररसरात दठकदठकाण ी कचरा, घाण  साचली असुन मोठ्या प्रमाण ात
परु ातन ाातु ा मींददरक असताींना ककाळ दोन कमझचारी दक खभालीसाठी आहक त याबाबत पयझ्न

प्रकमी ा इततहास तज्ञाींनी पुरातत्ा वाभागाला तोंडी ा लकखी कळवालक अस्नही याबाबत
आाश्यक कायझााही करण्यात आली नाही, हक खरक आहक काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकरी करण्यात आली आहक काय, त्यानुर्ींगानक कोण ती कायझााही
ककली ाा करण्यात यकत आहक ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) सदर ाातु राषरीय सींरक्षक्षत मारक अस्न त्या

अर्िक्षक पुरातत्ावाद्, भारतीय पुरातत्ा साेक्षण  मींडल कायाझलय नागप्र याींया अखत्यारीत
यकतात. अर्िक्षक पुरातत्ावाद् याींनी कळवाल्यानुसार हक खरक नाही.

(२) गायमख
ु कींु ड आणण  मींददराींची कामक उपल्ि तनिीत्न ककलक गकलक आहक तसकच मारकाींया
दक खरक खीसाठी कमझचाऱ्याींची सींख्या ााढवाण्यात आली असल्याचक अर्िक्षक परु ातत्ावाद् याींनी
कळवालक आहक.

(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________

वा.स. ५४ (20)

मुांबईतील धोबी तलाव येथील रां रभवन धथएटरची डारुडुी िरण्याबाबत
(२७)

१७५५४ (३१-०७-२०१५).

श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.अवमन पटे ल (मुांबादे वी),

श्री.अलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.वषास रायिवाड (धारावी) :
सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मुींबईतील िोबी तलाा यकथील रीं गभान र्थए्र गत १२ ार्ाझपास्न िुळखात पडलक
असल्याचक ददनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोुी ाा त्यासुमारास तनदरझनास आलक, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदरील र्थए्रया डागडुुीकडक साींकृततक वाभागानक ुाण ्नबु
झ ककलक
ु ्न दल
ु क्ष
असल्याचा आरोप थातनक नागररकाींकड्न ककला ुात आहक, हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, रीं गभान र्थए्र तातडीनक डागड
ु ुी करण्याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही
ककली ाा करण्यात यकत आहक,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) नाही.
(२) नाही.
(३) रीं गभान हक खुलक नाट्यगह
ृ अस्न मा. उच न्यायलयाया दद.२५.९.२००३ या आदक रानुसार
राींतता क्षकत्र घोवर्त करण्यात आलक असल्यानक तकथक कायझक्माचक आयोुन करण्यास बींदी आहक .

याता डागड्ुी करण्याची आाश्यकता नस्न तकथक बींददत नाट्यगह
ृ बाींिााक लागकल. ही बाब
रासनाया वाचारािीन आहक .
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
धचपळूण (जु.रत्नाधररी) येथील वैधमापन शात्र यांत्रणेचे िायासलय
रत्नाधररीया िायासलयात ववलीन िरण्याचा तनणसय

(२८)

१७८२५

(०६-०८-२०१५).

श्री.अलम

शेख

(मालाड

पजश्चम),

श्री.अवमन

पटे ल

(मुांबादे वी) :

सन्माननीय अन्न, नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१)

(स्ु.रत्नार्गरी)

खुलासा करतील काय :र्चपळ्ण 

यकथील

ाैिमापन

रात्र

यींत्रण कचक

कायाझलय

रत्नार्गरीया

कायाझलयात वालीन करण्याचा तनण झय ददनाींक १ मक, २०१५ रोुी ाा त्या सम
ु ारास रासनानक
घकतलकला आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, थातनक नागरीक, सामास्ुक कायझकते ा माुी सभापती पींचायत सवमती
याींनी सदरचक कायाझलय हलवाण्यात यकऊ नयक ा हलवाल्यास आींदोलन, उपोर्ण  करण्याचा इरारा
ददनाींक २ मक,२०१५

रोुीया पररपत्रकाद्ाारक ा पत्राद्ाारक स्ुल्हार्िकारी ा स्ुल्हा पुराठा

अर्िकारी याींना कळवालक आहक , हक ही खरक आहक काय,
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(३) असल्यास, खकड, दापोली ा मींडण गड यकथील व्यापा-याींनाही रत्नार्गरीला यााक लागण ार
अस्न या व्यापा-याींनी ही कायाझलय हलवाण्यास वारोि ककला आहक , हक ही खरक आहक काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरण ी रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक,
(५) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (०३-११-२०१५) :(१) सदर तनण झय रासनानक घकतलकला नाही. तत्कालीन
तनयींत्रक, ाैिमापन रात्र याींनी दरु ध्ानीारून ददलकल्या स्चनकनस
ु ार उपतनयींत्रक, ाैि मापन
रात्र, कोकण  वाभाग याींनी ददनाींक २०.०४.२०१५ रोुी आदक र तनगझवमत ककलक आहक त.

(२) ा (३) सदर वार्याबाबत डॉ.वाुय श्रीिर नात,् रत्नार्गरी याींचक ददनाींक ०५.०९.२०१५
रोुीचक तनाकदन प्राप्त झालकलक आहक.

दापोली ा मींडण गड या तालक्
ु याींसाठी दापोली यकथक तनररक्षक, ाैि मापन रात्र हक ातींत्र

कायाझलय अस्न सदर कायाझलय दोपाली यकथकच कायझरत आहक.
(४)

ा (५)

तनरीक्षक, ाैि

मापन

रात्र

याींया कायाझलयासाठी

र्चपळ्ण  यकथक ुागा

रोिण्याबाबतची कायझााही तनयींत्रक, ाैि मापन रात्र याींयामार्झत सु य आहक .
___________

नावशि येथे दादासाहे ब फाळिे धचत्रपटसष्ट्ृ टी
तनमासण िरण्याया प्रतावाबाबत

(२९)

१८२६८ (०६-०८-२०१५).

श्री.छरन भुुबळ (येवला), श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा),

श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.ददलीप वळसे-पाटील (आांबेराव), श्री.अवधत
ू तटिरे (श्रीवधसन) :
सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

नावरक यकथक गोरक गााया ितवीचार दादासाहक ब र्ाळकक र्चत्रप्सषृ ्ी तनमाझण  करण्यासाठी

नावरक स्ुल्हार्िकारी कायाझलयानक ददनाींक ५ नोव्हें बर, २०१४ रोुी महाराषर र्चत्रप् रीं गभुमी

आणण  साींकृततक वाकास महामींडळास ुागकया मादहतीसह सादर ककलकला सवातर प्रताा
माहक मक, २०१५ पयांत रासनाकडक प्रलींत्रबत आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर र्चत्रप्सषृ ्ीया भस
ु ींपादनासाठी रासनानक ददनाींक २७ ऑग्, २००९
रोुी  य.१० को्ी तनिी मींुुर ककलकला आहक, हक ही खरक आहक काय,
(३)

असल्यास,

सदर

र्चत्रप्सषृ ्ीसाठी

ुमीनीचक

सींपादन

क यन

सदर

र्चत्रप्नगरीचा

प्रताााया मींुुरीसाठी रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४)

नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) नाही. स्ुल्हार्िकारी, नावरक याींनी सवातर प्रताा
सादर ककला नव्हता. असा सवातर प्रताा सादर करााा असक तनदे र महस्ल ा ान वाभागानक
स्ुल्हार्िकारी, नावरक याींना ुुल,ै २०१५ मध्यक ददलक आहक त.

(२) नाही. तथावप, दद. २७.०८.२००९ या रासन तनण झयान्ायक नावरक वाभाग वाकास कायझक्म२००९ अींतगझत र्चत्रनगरीकरीता भस
ु ींपादनासाठी  य. १० को्ी एाढा तनयतव्यय उपल्ि क यन
ददला होता.
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(३) नावरक स्ुल््यातील मौुक मुींढकगाा, तालुका इगतपुरी यकथील साे क्. ४५९ क्ष्ोत्र ५४.५८

हक .आर ही ुागा साींकृततक कायझ वाभागाया नााक करण्याबाबत महस्ल ा ान वाभागाला

वानींती करण्यात आली होती. त्या वाभागानक सवातर प्रताा सादर करण्याचक तनदे र
स्ुल्हार्िकारी, नावरक याींना ददलक आहक त.
(४) कायझााही सु य आहक . वालींबाचा प्रश्न उपस्थत होत नाही.
___________

िवलापरू (ता.वमरु,जु.साांरली) येथील िाळू-बाळू लोिनाट्य
तमाशा मांडळाला तनधी नािारल्याबाबत

(३०)

१८३०० (३१-०७-२०१५).

श्री.ुयांत पाटील (इलामपूर), श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा

िळवा), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.अवधूत तटिरे (श्रीवधसन), श्री.भािर ुाधव (रुहारर),
श्री.हनुमांत डोळस (माळवशरस), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मिरां द ुाधव-पाटील (वाई),
श्री.योरेश दटळे िर (हडपसर), श्री.अतनल बाबर (खानापरू ) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांिृतति िायस

(१) कालापर् (ता.वमरु,स्ु.साींगली) यकथील काळ्-बाळ् लोकनाट्य तमारा मींडळाला तमारा

कलकला प्रोत्साहन दक ण्यासाठी ३ ार्ाझत्न एकदा वमळण ा-या ८ लाख  यपयाींया मदत तनिीत्न
डााललक आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, याबाबत चौकरी करण्यात आली आहक काय, त्यानुर्ींगानक सदरह् अनुदान
तातडीनक वमळण कबाबत कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) सन २०१४-१५ या आर्थझक ार्ाझत सदर योुनकखाली
एक्ण  ९० सींथा पात्र ठरल्या होत्या. दद. १ ुानकाारी, २००८ या रासन तनण झयानुसार ८०
कलापथकाींना

कमाल

अनद
ु ान

 य.५०.००

लाख

रक्कमकया

मयाझदकत

अनद
ु ान

दक ण्यात

यकतक.त्यानस
ु ार मागील आर्थझक ार्ाझत  य.५०.०० लाख रक्कमकया मयाझदकत ६१ कलापथकाींना
अनुदान दक ण्यात आलक. त्यामुळक

उाझररत २९ कलापथकाींना अनुदान दक ण क रक्य झालक नाही.

सदर २९ कलापथकामध्यक काळ्-बाळ् तमारा मींडळाचा समााकर होतो. आता उाझररत २९
कलापथकाींना अनद
ु ान दक ण्याची कायझााही रासन तराार स य
ु आहक . तरी सदर ातस्ु थती
लक्षात घकता सदर मींडळाला डाालकलक आहक , असक म्हण ण क योग्य होण ार नाही.
(२) प्रश्न उद््ाात नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
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राज्यातील वध्
ृ द िलािाराांया मानधनात वाढ िरण्यासांदभासत
(३१)

१९२७१

(बुलढाणा) :

(०६-०८-२०१५).

श्री.बाबुराव

पाचणे

(वश यर),

श्री.हषसवधसन

सपिाळ

सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ाध्
ृ द कलाकाराींना रासनामार्झत उदरतनााझह करण्यासठी १०००/-  यपयक मावसक
मानिन दक ण्यात यकत,क हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सध्याया महागाईया काळात मावसक १०००/-  यपयाींचक मानिन ाध्
ृ द

कलाकाराींना अपुरक पडत असल्याया तक्ारी प्राप्त झाल्या आहकत तसकच माहक माचझ, २०१५
अखकरीस सदर सादहस्त्यक ा कलााींताींना प्ण झ मानिनाचक ाा्प रासनाया आदक रानुसार
करण्यात आलक नाही, हक ही खरक आहक काय,
(३) असल्यास, ाध्
ृ द कलाकाराींना मावसक

मानिनात रासनानक दीडप्ीनक ााढ करण्याबाबत

ददनाींक २२ ऑग्, २०१४ रोुी तनगझवमत ककलकल्या रासन तनण झयाची अींमलबुााण ी
करण्याबाबत कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) ा (२) या वाभागाया दद. २२ ऑग्, २०१४ रोुीया
रासन तनण झयानुसार दद. १५ ऑग्, २०१४ पास्न कलाकाराींया मानिनाया रक्कमकत
दीडप्ीनक ााढ ककली अस्न त्यानस
ु ार “अ , “ब” ा “क” या श्रकण ीतील पात्र कलााींताींना अनुक्मक

 य. २१००/-,  य.१८००/- ा  य. १५००/- याप्रमाण क दरमहा मानिन अदा करण्यात यकतक. तसकच सदर
रासन तनण झयानस
ु ार माहक ुन
् , २०१५ अखकर मानिनाचक ाा्प रासन रासनतराा यन करण्यात
आलक आहक.

(३) कायझााही प्ण झ ककली आहक .
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
खोपोली (जु.रायरड) येथील पाताळरांरा नदी दवु षत ेाल्याबाबत
(३२)

१९५२८ (३१-०७-२०१५).

श्री.भरतशेठ रोरावले (महाड), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :

सन्माननीय पयासवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) खोपोली (स्ु.रायगड) यकथील

पाताळगींगा नदीमध्यक माहक मक, २०१५ मध्यक ाा त्या दरम्यान

नदी पात्रालगत असलकल्या रासायतनक कारखान्याींनी ा अल््ा ककीं ाा अीर्सन्स या कारखान्यानक
दवु र्त रसायन सोडल्यानक नदीया पात्रात सोडल्यानक नदी पात्रातील तसकच मळ
ु गाींा पररसरातील
नदीपात्रात मासक मरण्याया घ्ना ााढीस लागल्याचक तनदरझनास आलक आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर दव् र्त रसायनयुक्त पाण्यामुळक तसकच पाताळगींगा पररसरात माहक एवप्रल,
२०१५ मध्यक ाा त्यादरम्यान ढगाळ ााताारण  आणण  िुळीचक साम्राज्य पसरल्यानक नागररकाींचक
आरोग्याार वापरीत पररण ाम झालक आहक त, हक ही खरक आहक काय,

वा.स. ५४ (24)
(३) असल्यास, याबाबत रासनानक

चौकरी ककली आहक काय, त्यात काय आढळ्न आलक,

तदनुसार दोर्ी कींपन्यावा यध्द कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४)

नसल्यास, त्याची कारण क काय आहक त ?

श्री. रामदास िदम (२०-०९-२०१५) :(१) होय, हक खरक आहक ,
(२) नागररकाींया आरोग्याार वापररत पररण ाम झालक आहकत हक खरक नाही.
(३) मक, अल््ा ली बोरक ्ोररु ा मक, ॲर्सॉन इींडस्रयल कॉरपोरक रन वल. या दोन उद्योगाींनी
सींमतीपत्रातील अ्ीचक उल्लींघन ककल्याचक तनदरझनास आल्यानक मींडळानक सदर उद्योगाींना अनक्
ु मक
कारण  दाखाा नो्ीस ा कारखाना बींदचक आदक र बुाालकलक होतक.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
वैधमापन शात्राया िक्षेत मेाबाईल िांपन्याांना आणण्याया िायसवाहीबाबत
(३३)

२०५०३ (३१-०७-२०१५).

पूव)स , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड) :

श्री.सांुय िेळिर (ठाणे), श्री.रणपत रायिवाड (िल्याण

सन्माननीय अन्न, नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ग्राहकाींना वावाि योुनाींचक आवमर् दाखा्न आर्थझक लु् करण ाऱ्या मोबाईल कींपन्याींना

अन्न नागरी पुराठा ा ग्राहक सींरक्षण  खात्याया अखत्याररतील ाैिमापन रात्राया कक्षकत

आण ण्यासाठी ाैिमापन तनयींत्रण  अर्िकारी श्री. सींुय पाींडक याींनी त्याबाबतीत कायझााही स य
ु
ककली आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर कायझााहीचक ा यप काय आहक ,त्याची अींमलबुााण ी करण्यात आली आहक
काय,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (२९-०९-२०१५) :(१) होय, तनयींत्रक, ाैि मापन रात्र, महाराषर राज्य, मुींबई
याींनी त्याींया तराार सदर तनण झय घकऊन कायझााही सु य ककलकली आहक .
(२) ा (३) मोबाईलार सींभार्ण  कलाािीचक (Call Duration)

मोुमाप करण्यासाठी कोण तक

प्रमाण  एकक ाापरण्यात यकत,क कालाािीचक मोुमाप कसक ककलक ुातक, तसकच सदर कालाािीचक
मोुमाप करण्यासाठी कोण तक उपकरण  ाापरण्यात यकतक आणण  तक प्रमाणण त करण्यात आलक आहक
ककीं ाा कसक, याबाबत वावाि मोबाईल सकाा पुरवाण ाऱ्या कींपन्याींना तनयींत्रक, ाैि मापन रात्र
याींनी कळवालक होतक. तसकच त्याींनी दद. २० मक, २०१५ रोुी कींपन्याींया प्रतततनिीींची बैठक
आयोस्ुत क यन उपरोक्त वार्याबाबत मादहती सादर करण्यासाठी कळवालक आहक . मादहती
अप्राप्त असल्यामळ
ु क कायझााही करण्यात आलकली नाही.
___________

वा.स. ५४ (25)
राज्यातील उद्योराांमध्ये तनमासण होणा-या िच-याांची ववल्हे वाट न लावणाऱ्या तसेच वायू
प्रदष
ू ण िरणा-या िांपन्याांया परवान्याांचे नुतनीिरण न िरण्याचा तनणसय

(३४)

२०७३८ (३१-०७-२०१५).

श्री. यपेश म्हात्रे (वभवांडी पूव)स :

सन्माननीय पयासवरण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील उद्योगाींमध्यक तनमाझण  होण ा-या कच-याची वाल्हक ाा् न लााण ाऱ्या तसकच ााय्
प्रदर्
् ण  करण ा-या कींपन्याींार पयाझारण  वाभाग ऑनलाईन नुर ठक ाण ार असन
् दोर्ी आढळण ाया कींपन्याींया पराान्याींचक नुतनीकरण  न करण्याचा तनण झय रासनानक माहक एवप्रल, २०१५ मध्यक
ाा त्यादरम्यान घकतला आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर तनण झयानस
ु ार वभाींडी रहरातील ककती कींपन्याींार कारााई ककली ाा
करण्यात यकत आहक ,

(३) असल्यास, ककलकल्या कारााईचक ा यप काय आहक ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) :(१) हक अींरत: खरक आहक .
केंद्रीय प्रदर्
ु ण  तनयींत्रण  मींडळाया तनदे रानस
ु ार, अतत प्रदर्
् ण कारी (१७ ागझाारी)

उद्योगाींना, सामातयक साींडपाण ी प्रकक्या यींत्रण ाींना, ुैा ाैद्यकीय कचरा ा घातक घनकचरा

प्रकक्या ा वाल्हक ाा् केंद्राना इत्यादीींना प्रकक्या ककलकल साींडपाण ी ा उत्सस्ुझत हाकतील प्रदवु र्त
घ्काींचक ऑनलाईन मोुमाप करण्यासाठी यींत्रण ा बसवाण क बींिनकारक आहक .

(२) अतत प्रदर्
् ण कारी ागझाारीतील कोण ताही उद्योग सामातयक साींडपाण ी प्रकक्या यींत्रण ा, ुैा
ाैद्यकीय कचरा ा घातक घनकचरा प्रकक्या ा वाल्हक ाा् केंद्र वभाींडी रहरात नसल्यामळ
ु क
कारााई करण्याचा प्रश्न उद््ाात नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
ढे िू (ता.खालापूर,जु.रायरड) वप्रवमअर िांपनीतून रसायनाची होत असलेली रळती
(३५)

२०९८२ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुरेश लाड (िुसत), श्री.अवधूत तटिरे

(श्रीवधसन),

श्री.पाांडुरां र बरोरा (शहापूर), श्री.भािर ुाधव (रुहारर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.जुतेंद्र
आव्हाड (मुांरा ा िळवा) : सन्माननीय पयासवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ढक क् (ता.खालाप्र,स्ु.रायगड) यकथील वप्रवमअर कींपनीत्न रसायनाची गळती होा्न रसायन

रत्याार आल्याची घ्ना माहक एवप्रल, २०१५ मध्यक ाा त्यादरम्यान घडली, हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरण ी रासनामार्झत चौकरी ककली आहक काय,

(३) असल्यास, चौकरीत काय आढळ्न आलक ा तद् नस
ु ार सदर कींपनीार कोण ती कारााई
ककली ाा करण्यात यकत आहक,
(४)

नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

वा.स. ५४ (26)
श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२), (३) ा (४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
पूवस ववदभासतील ग्रामीण भारातील अनेि तमाशा लोििलावांत
शासिीय मानधनापासून वांधचत असल्याबाबत

(३६)

२११३५ (१६-०८-२०१५).

डॉ.वमवलांद माने (नारपूर उत्तर) :

िायस मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साांिृतति

(१) प्ाझ वादभाझतील ग्रामीण  भागातील अनकक तमारा लोककलााींत रासकीय मानिनापास्न
ाींर्चत आहक त,हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, लोककलााींत ा राहीर आणण  इतर ााद्य ााुवाण ारक कलााींताींना पुरकसक मानिन
वमळत नाही, हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, महाराषर राज्य साींकृततक सींचालनालयाकडक लोककलाींाताना रासकीय मानिन
वमळण्याबाबतचक प्रताा अनकक ार्ाझपास्न प्रलींत्रबत आहक त, हक ही खरक आहक काय,

(४) असल्यास, पा
् झ वादभाझतील लोककलाींचक ुतन करण ककररता रासनानक कोण त्या योुना
आखल्या आहक त ाा आखण्यात यकण ार आहक त,

(५) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-११-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) हक खरक नाही. दद. १५ ऑग्, २०१४ पास्न राज्यातील साझ पात्र कलााींताींया मानिनात
दीडप्ीनक ााढ करण्यात आली आहक .

(३) सींचालनालयाकडक प्राप्त प्रताााबाबत तनिी उपल्ि क यन दक ण्याबाबत आाश्यक ती
कायझााही सु य आहक .

(४) लोककला पथकाींना अनुदान योुना, लोककलाींचक साेक्षण  ा ाध्ृ द कलााींत मानिन योुना
यासारख्या वावाि योुना साींकृततक कायझ सींचालनालयामार्झत राबवाण्यात यकत आहक त.
(५) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
नवी मुांबईया खाड्याांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेरे बसववण्याबाबत
(३७)

२१२३४

(३१-०७-२०१५).

श्री.सांदीप

नाईि

(ऐरोली),

श्री.रमेश

िदम

(मोहोळ),

श्री.पाांडुरां र बरोरा (शहापूर), श्री.रणपत रायिवाड (िल्याण पूव)स , श्री.किसन िथोरे (मुरबाड),
श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
करतील काय :-

सन्माननीय पयासवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) डोंत्रबाली ा इतर औद्योर्गक ासाहतीींमि्न साींडपाण्याार योग्य प्रकक्या न करता हक

साींडपाण ी उल्हास नदीत सोडण्यात यकतक याला प्रततबींि बसण्यासाठी उल्हास नदीया पात्रात

वा.स. ५४ (27)
सीसी्ीव्ही कीमकरक बसाााकत असक आदक र राषरीय हररत लाादानक महाराषर प्रदर्
ु ण  तनयींत्रण 
मींडळाला ददनाींक २० ुानकाारी, २०१५ रोुी ाा त्यासुमारास ददलक आहक त, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, अरीच पररस्थती नाी मींब
ु ई क्षकत्रातील खाड्याींची आहक याबाबत रासनानक
चौकरी ककली आहक काय, असल्यास चौकरीत काय आढळ्न आलक आहक ा त्यानुसार नाी
मुींबईया खाड्याींमध्यक सीसी्ीव्ही कीमकरक बसवाण्याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा
करण्यात यकत आहक ,
(३)

नसल्यास वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. रामदास िदम (२०-११-२०१५) :(१) हक खरक आहक .
(२) नाी मुींबई वाभागातील खाडी पररसरात ्ी्ीसी औद्योर्गक ासाहती मध्यक एक साम्दहक
साींडपाण ी प्रकक्या केंद्र अस्न त्याची क्षमता २७ दरलक्ष घनवल्र आहक . ्ी्ीसी औद्योर्गक

ासाहती मिील उद्योगिींद्याचक साींडपाण ी प्रकक्या क यन ाारी खाडी मध्यक ७ कक.मी. आत
सोडलक ुातक.
म.प्र.तन. मींडळामार्झत ्ी्ीसी औद्यार्गक ासाहत पररसरातील उद्योग आणण  खाडी
पररसराची

तनयवमतपण क

पाहण ी

करण्यात

यकत

सीसी्ीव्ही कीमकरक बसवाण्याचा प्रश्न उद््ाात नाही.

असल्यामळ
ु क

नाी

मुींबईया

खाड्याींमध्यक

(३) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________

वसांधुदर
ु स जुल््याची वतांत्र दशसतनिा तातडीने प्रिावशत िरण्याबाबत
(३८)

२२७०३ (३०-०८-२०१५).

श्री.सतु नल वशांदे (वरळी) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांिृतति िायस

(१) वसींिद
ु ग
ु झ स्ुल््याची तनवमझतीस सम
ु ारक ३४ ार्ाझह्न अर्िक कालाािी लो्ला असन
् ही
वसींिुदग
ु झ स्ुल््याची ातींत्र दरझतनका प्रकावरत झाली नसल्याची बाब माहक ु्न, २०१५ या
पदहल्या आठाड्यात ाा त्यादरम्यान तनदरझनास आली आहक हक खरक ओ काय,
(२)

असल्यास,

वसींिुदग
ु झ

स्ुल््याची

ातींत्र

दरझतनका

तातडीनक

प्रकावरत

करण्याबाबत

रासनाकड्न आुपयझत कोण ती कायझााही करण्यात आली ाा यकत आहक ,
(३) नसल्यास, वालींबाची साझसािारण  कारण क काय आहक त ?

श्री. ववनोद तावडे (१९-११-२०१५) :(१) वसींिुदग
ु झ स्ुल््याची ातींत्र दरझतनका नसल्यानक याप्ावीच
तनदरझनास आलक आहक .

(२) वसींिद
ु ग
ु झ स्ुल््याची ातींत्र दरझतनका प्रकावरत करण कबाबत दरझतनका वाभागानक काम हाती

घकतलक आहक . दद. ३०.०९.२०१५ रोुी याबाबत स्ुल्हार्िकारी कायाझलय यकथक स्ुल््यातील साझ
प्ररासकीय प्रमुख ा तज्ञ अ्यासक याींची बैठक घकण्यात आली अस्न मादहती सींकलनाचक काम
सु य करण्यात आलक आहक.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________

वा.स. ५४ (28)
मनसर (जु.नारपूर) येथे आांतरराष्ट्रीय दुासचे सांग्रहालय बाांधण्याबाबतचा प्रताव
(३९)

२२८१९

(३१-०७-२०१५).

श्री.डड

मल्लीिाुन
ूस

रे ड्डी

(रामटे ि) :

सन्माननीय

साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

मनसर

(स्ु.नागप्र)

उत्खननातील

पुराारकर्ाींया

सींािझनाकररता

भारतीय

पुरातत्ा

वाभागाया महासींचालकाींनी सम
ु ारक ३७ लाख  यपयक मींुर् करण्यात आलक आहक त, हक खरक आहक
काय,

(२) असल्यास, सदर पुराारकर् प्रदवरझत करण्याकररता कोण ती व्याथा ककली आहक , तसकच
मनसर यकथक आींतरराषरीय दुाझचक सींग्रहालय बाींिण्याबाबतचा प्रताा रासनाया वाचारािीन
आहक , हक ही खरक आहक काय,
(३) असल्यास, याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) हक खरक नाही,
मनसर, स्ु.नागप्र हक केंद्र रासनाया भारतीय पुरातत्ा महासींचालनालयाद्ाारक राषरीय

सींरक्षक्षत मारक आहक. चाल् आर्थझक ार्ाझत उत्खननाकररता तनिी उपल्ि करण्यात आला
नाही.

(२), (३) ा (४) सदर बाब न्यायप्रवाषठ आहक .
___________
वणी व ेरी-ुामणी (जु.यवतमाळ) तालुक्यात िोळसा खाणीमुळे व
त्याया वाहतुिीमुळे पररसरामध्ये होणारे प्रदष
ू ण

(४०)

२३४३९ (३१-०७-२०१५).

प्रा.अशोि उईिे (राळे राव) :
काय :-

श्री.सांजुवरे ड्डी बोदिुरवार (वणी), श्री.राुु तोडसाम (अणी),

सन्माननीय पयासवरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) ाण ी ा झरी-ुामण ी (स्ु.यातमाळ) तालुक्यात कोळसा खाण ीमुळक ा त्याया ााहतक
ु ीमळ
ु क
सदर पररसर प्रदर्
ु ण ाया वाळख्यात सापडला आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, ाण ी रहरातील रक ल्ाक ्क रन लगत अनकक ार्ाझपास्न असलकल्या कोळसा

साईडीींग ारील कोळराचक दढगारक ा त्याया रक ल्ाकद्ाारक होण ाऱ्या ााहतक
ु ीमळ
ु क रहराार ा
कोळराया रक ल्ाक साईडीींगमळ
ु क रक ल्ाक्क रन लगत असलकल्या नागररकाींार या प्रदर्
ु ण ाचा वापरीत
पररण ाम होत आहक , हक खरक आहक काय,
(३)

असल्यास, सदर पररसरातील प्रदर्
ु ण  कमी क यन साझसामान्य नागररकाींचक ुीान सुस्य

करण्यासाठी ा सदर रक ल्ाक साईडीींग या तनाासी ातीपास्न दर् नकण्याची रासनानक कोण ती
उपाय योुना ककली ाा करण्यात यकत आहक ?

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

वा.स. ५४ (29)
श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) :(१) होय, हक खरक आहक.
(२) तालक
ु ा आरोग्य अर्िकारी, ाण ी स्ु.यातमाळ याींया दद. २८.०८.२०१५ रोुीया
अहाालानस
ु ार, हक खरक आहक.

(३) मा.राषरीय हरीत लााद पण 
सदर आदक रानस
ु क याींनी आदक र पारीत ककलकला असन
्
ु ार
म.प्र.तन.मींडळानक खतनु साठाण क
् केंद्र ा रक ल्ाक सायडीींगया थान तनस्श्चतीबद्दल मागझदरझक
तत्ाक दद.०४.०९.२०१५ रोुीया पररपत्रकाद्ाारक तनस्श्चत ककलकली आहकत.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
नाांदेड जुल््यातील श्चालयासाठी तनधी उपलब्ध ि यन दे ण्याबाबत
(४१)

२३७५६ (१४-०८-२०१५).

श्री.प्रतापराव धचखलीिर (लोहा) :

सन्माननीय पाणीपुरवठा

आणण वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाींदकड स्ुल्हा पररर्दक नक रैाचालयाचक बाींिकाम गरुकपकक्षा ुात ककल्यामळ
ु क तनिीचा मोठा

तु्ाडा भासत असल्यानक प्रत्यकक पींचायत सवमतीमध्यक रककडो सींर्चका तनिी अभााी प्रलींत्रबत
असल्याचक ददनाींक २४ मक, २०१५ रोुी तनदरझनास आलक आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, स्ुल््यात हुारो नागरीक रौचालयाया अनुदानापास्न लाभाथवीच ाींर्चत आहक त
हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, नाींदकड स्ुल््यातील रौचालयासाठी तातडीनक तनिी उपल्ि क यन दक ण्यासाठी
कोण ती उपाययोुना ककली आहक ा याबाबतची सद्य:स्थती काय आहक ?
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) होय.
(३) केंद्र पुरकृत ाछ भारत वमरन (ग्रा.) अींतगझत दद. २ ऑक््ोबर, २०१५ पास्न रौचालय
बाींिकामाचक अनद
ु ान सि
ु ारीत क यन  य १२.०००/- इतकक करण्यात आलकलक आहक . स्ुल्हा पररर्द,
नाींदकड

अींतगझत

एक्ण 

१३०९ ग्रामपींचायती

अस्न

दद.३१.३.२०१५

अखकर एक्ण 

५५,७५७

रौचालयाींचक बाींिकाम झालकलक आहक . तसकच माचझ, २०१५ नींतर सप््ें बर, २०१५ पयांत आण खी
२७,५४६ रौचालयाींचक बाींिकाम झालकलक आहक , अराप्रकारक स्ुल््यात एक्ण  ८३,३०३ रौचालयाींचक

बाींिकाम झालकलक आहक . त्यापैकी ३९,४३९ लाभार्थयाांना तनिीचक ाा्प करण्यात आलक आहक . नाींदकड

स्ुल्हा पररर्दक नक सन २०१५-१६ या ार्ाझत  य ६४.०० को्ी एाढया तनिीची मागण ी रासनाकडक
ककलकली आहक .
नाींदकड स्ुल्हा पररर्दक स सन २०१५-१६ मध्यक (माहक ऑग्, २०१५ पयांत) ाछ भारत
वमरन (ग्रा.) अींतगझत राज्य दहश्श्यासाठी  य.३६६.०० लक्ष ा केंद्र दहश्श्यासाठी  य.१९०८.६१ लक्ष
असक एक्ण   य. २२७४.६१ लक्ष एाढा तनिी वातरीत करण्यात आलकला आहक . नाींदकड स्ुल्हा
पररर्दक स सन २०१५-१६ या आर्थझक ार्ाझत ाछ भारत वमरन
दहश्श्याया तनिीचक उपल्ितकनुसार वातरण  ककलक ुाईल.
___________

(ग्रा.) अींतगझत केंद्र ा राज्य

वा.स. ५४ (30)
ववदभासत ववभारतरावर महाराष्ट्र ुीवन प्राधधिरणाचे
मुख्य अवभयांता िायासलय थापन िरण्याबाबत
(४२)

२५२४० (२९-०७-२०१५).

श्री.राुु तोडसाम (अणी) :

वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात महाराषर ुीान प्रार्िकरण ाचक

सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण

बारा मख्
ु य अवभयींता होतक, मात्र हक साझ बारा मुख्य

अवभयींत्याींचक एकत्रत्रकरण  क यन एकच मुख्य अवभयींताची नकमण ्क करण्यात आल्यानक राज्यात
वसींचनाचा असमतोल ााढला आहक , हक
(२)

असल्यास,

महाराषर

खरक आहक काय,

ुीान

प्रार्िकरण ाचक

मुख्य

अवभयींता

कायाझलय

वादभाझत

वाभागतराार थापन करण्याबाबत थातनक लोकप्रतततनिी (आण वीच) याींनी मा.मुख्यमींत्री ा
मा. ुलसींपदा मींत्री याींना ददनाींक १६ र्कब्रा
ु ारी, २०१५ रोुी ाा त्यासम
ु ारास तनाकदन दक ऊन
मागण ी ककली आहक , हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, उक्त तनाकदनाार रासनानक कोण ता तनण झय घकतला आहक ,
(४) असल्यास, तनण झयाचक थोडक्यात ा यप काय आहक ,
(५)

नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०९-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
महाराषर ुीान प्रार्िकरण ाया आथापनकार मुख्य अवभयींत्याींची ६ पदक मींु्र आहक त.

महाराषर ुीान प्रार्िकरण ाया ददनाींक ३.११.२०११ या आदक रान्ायक ५ वाभागात कामाची

पन
ु रझ चना क यन, प्रत्यकक वाभागाचक कायझक्षकत्र सींपण 
ु झ राज्यभर क यन प्रत्यकक वाभागाार एक मख्
ु य
अवभयींता याींची नकमण ्क करण्यात आली. तद्नींतर महाराषर ुीान प्रार्िकरण ातील वावाि
अडचण ी वाचारात घकऊन तसकच प्रार्िकरण ाचक प्ररासकीय दृष्या कामकाु करण क सोयीचक ा
सुलभ होण्याकररता, ६ प्रादक वरक मुख्य अवभयींता

ा यपाची सींरचना प्रार्िकरण ाया दद.

२९.४.२०१५ या आदक रान्ायक ददनाींक १.५.२०१५ पास्न अस्तत्ाात आण ण्यात आलकली आहक.
राज्यातील वसींचनाबाबतची बाब महाराषर ुीान प्रार्िकरण ारी सींबींर्ित नाही.
(२) होय.
(३) ा (४) महाराषर ुीान प्रार्िकरण ाया ददनाींक २९.४.२०१५ या आदक रान्ायक ददनाींक
१.५.२०१५ पास्न ६ प्रादक वरक वाभाग अस्तत्ाात आलक अस्न, त्यापैकी महाराषर ुीान
प्रार्िकरण ाची वादभाझमध्यक नागपर् ा अमरााती अरी दोन प्रादक वरक कायाझलयक ददनाींक
१.५.२०१५ पास्न अस्तत्ाात आली आहक त.
(५) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
अहमदनरर जुल््यातील वध्
ृ द िलावांताांना मानधन वमळण्याबाबत
(४३)

२५३७७ (३१-०७-२०१५).

श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांरमनेर) :

िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांिृतति

वा.स. ५४ (31)
(१) श्रीरामप्र (स्ु.अहमदनगर)

यकथील ुकषठ कलााींत श्री.रामकुमार दक ाीप्रसाद श्रीााता

याींनी ायोमान झाल्यानक कला सादरीकरण ाचक काम बींद ककलक आहक , अद्यापही त्याींना मानिन
अप्राप्त आहक , हक खरक आहक काय,

(२) तसकच सदर स्ुल््यातील ककती ायोाध्
ृ द कलााींत रासकीय मानिनापास्न माहक मक, २०१५
अखकरपयझन्त ाींर्चत आहक त, उक्त मानिन त्याींना ककव्हापयझन्त वमळण क अपकक्षक्षत आहक ,
(३) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) श्री.रामकुमार दक ाीप्रसाद श्रीााता याींनी “कलााींत
मानिना” करीता वाहीत नमुन्यात स्ुल्हा पररर्दक कड्न अुझ ककलकला नाही. त्यामुळक त्याींना
मानिन दक ण्याचा प्रश्न उद्भात नाही.

(२) अहमदनगर स्ुल््यातील ११७३ तनयवमत पात्र कलााींताींना ुन
् , २०१५ अखकर मानिनाचक
ाा्प झालक असन
् नाीन पात्र १२० कलााींताींना मानिन दक ण्याबाबत रासन तराार उर्चत

कायझााही सु य आहक . त्यामुळक मक, २०१५ अखकर कलााींत रासकीय मानिनापास्न ाींर्चत आहक त,
असक म्हण ण क योग्य होण ार नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
पुण्यातील राुा िेळिर सांग्रहालय बावधन येथील ुारेत थलाांतरीत िरण्याचा प्रताव
(४४)

२५५२३ (०६-०८-२०१५).

श्रीमती माधुरी वमसाळ (पवसती), श्री.ुरदीश मळ
ु ीि (वडराव

शेरी), श्री.वभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.योरेश दटळे िर (हडपसर), श्री.ववुय िाळे
(वशवाुीनरर) :

सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुण्यातील राुा ककळकर सींग्रहालय बाािन यकथील सहा एकराया प्ररत ुागकत
थलाींतरीत करण्याचा प्रताा गत १३ ार्ाांपास्न तनिीअभााी प्रलींत्रबत असल्याची बाब माहक
मक, २०१५ मध्यक ाा त्यादरम्यान तनदरझनास आली, हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास,

ककळकर सींग्रहालयाला दक खभाल ा द य
ु तीसाठी राज्य रासनाकड्न दक ण्यात

यकण ारा तनिी अपुरा आहक, हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, त्याबाबत रासनानक कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४)

नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) नाही. ही बाब रासनास आिीच ज्ञात आहक .
(२) रासनाकड्न सींग्रहालयाला दक खभाल ा द य
ु तीसाठी अनुदानाजाुी ाावर्झक व्याथापन
अनुदान  य. ५५.०० लाख एाढक दक ण्यात यकतक. यात ााढ करााी अरी सींग्रहालय मागण ी करत

असतक. मात्र सींग्रहालयानक त्याींया गरुान य
ु प अन्य त्रोतातन
् तनिी उभारण क ही सींग्रहालयाची
ुबाबदारी आहक . सबब रासनाकड्न दक ण्यात यकण ारा तनिी अपुरा आहक , ही सींग्रहालयाची भ्वमका
योग्य नाही.
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(३) ाावर्झक व्याथापन अनुदानात रासन ाकळोाकळी ााढ करीत असतक. प्रचवलत ाावर्झक
व्याथापन अनुदान सन २०१३-१४ पासन
्  य. ३५.०० लक्ष ा यन  य. ५५.०० लक्ष करण्यात आलक
आहक . यावरााय सींग्रहालयाया इमारत भाडक ा करावप्रत्यथझ दरार्वीच
वातरीत करण्यात यकतक.

 य.३.९२ लाख एाढक अनद
ु ान

(४) प्रश्न उपस्थत होत नाही.
___________

चांदरड (जु.िोल्हापरू ) तालक्
ु यातील ताम्रपाणी नदीत अनेि
रावाचे साांडपाणी सोडल्याने नदी प्रदवू षत ेाल्याबाबत

(४५)

२५५४५ (३१-०७-२०१५).

श्रीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदरड), श्री.रमेश िदम

(मोहोळ), श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चींदगड (स्ु.कोल्हाप्र) तालुक्यातील

सन्माननीय पाणीपरु वठा आणण वछता मांत्री

ताम्रपाण वीच नदीत अनकक गाााचक साींडपाण ी सोडल्यानक

नदी प्रदव् र्त झाल्याचक माहक मक,२०१५ मध्यक ाा त्यादरम्यान

तनदरझनास आलक, हक खरक आहक

काय,

(२) असल्यास, सदर नदी प्रदव् र्त होा् नयक म्हण ्न मा.पाण ीपुराठा ा ाछता मींत्री याींचककडक

थातनक लोकप्रतततनिी,चींदगड याींनी ददनाींक १५ ु्न, २०१५ रोुी ाा त्यासुमारास मागण ी
ककली आहक , हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, याबाबत रासनानक चौकरी ककली आहक काय, असल्यास, चौकरीत काय आढळ्न
आलक ा तद्नुसार कोण ती कायझााही ककली ाा करण्यात यकत आहक ,
(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. बबनराव लोणीिर (१६-११-२०१५) :(१) ा (२) अींरत: खरक आहक ,
ताम्रपण वीच नदीत काही प्रमाण ात साींडपाण्यामुळक होण ारक प्रदर्
ु ण  होत असल्याचक आढळ्न आलक
आहक ,
(३)

ा

(४)

ताम्रपण वीच

नदीतील

साींडपाण्यामुळक

होण ारक

ग्रामपींचायतीींकड्न आाश्यक उपाययोुना करण्यात यकत आहक त.

प्रदर्
ु ण 

रोखण्यासाठी

सींबींर्ित

___________

नवी मुांबई येथील प्रदष
ु ण रोखण्याया ष्ष्ट्टीने िरावयाया उपाययोुनाबाबत
(४६)

२५६४३ (३१-०७-२०१५).

श्री.सुतनल राऊत (ववक्ोळी) :

सन्माननीय पयासवरण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) नाी मुींबई यकथील नक यळ तक ददघा दरम्यान पसरलकल्या डोंगर राींगात्न दगडखाण ीत्न

मोठ्याप्रमाण ात उत्खनन चालु असल्यामळ
ु क या भागामध्यक िळ
ु ीचक प्रमाण  ााढलक असन
् श्ासनाचक

आुार ााढलकलक आहक , त्याचप्रमाण क ददाा तक ददााळक पयांत असलकल्या खाडी ककनारी ठाण क ा मुींबई
महापावलककया मल:तनसारण  ाादहन्यातील दवु र्त पाण ी ा कारखान्यातील दवु र्त पाण ी सोडलक

ुात असल्यानक प्रदर्
ु ण ाचा िोका मोठ्या प्रमाण ात तनमाझण  झालकला असल्याचक माहक ुन
् , २०१५
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मध्यक ाा त्यादरम्यान तनदरझनास आलक आहक , हक खरक आहक काय,
(२)

असल्यास,

सदर

दठकाण ी

होण ारक

प्रदर्
ु ण 

रोखण्याया

दृष्ीनक

रासनानक

कोण त्या

उपाययोुना आखल्या आहक त ाा यकण ार आहक त, त्याचा तपवरल काय आहक ,
(३) नसल्यास,

वालींबाची कारण क काय आहक त ?

श्री. रामदास िदम (२१-११-२०१५) :(१) हक खरक नाही.
(२) प्रश्न उद््ाात नाही.
(३) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
दद महा, टे ट िो.

प मािेदटांर फेडरे शन येथे िायसरत असून त्याांनी हां रामी, िांत्राटी पध्दतीने

िायसरत असलेल्या इतर िमसचा-याांप्रमाणे सेवेत िायम िरण्याची मारणी
(४७)

२५७६८ (०५-०९-२०१५).

राुा) :

श्री.अुन
े र (वसांदखेड
ुस खोतिर (ुालना), डॉ.शवशिाांत खेडि

सन्माननीय अन्न, नाररी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) व्दार पोहोच योुनकतील दहा ााहन चालक सन १९९८-९९ पास्न दद महा ्क ् को.ऑप
माकेद्ींग र्कडरक रन यकथक कायझरत असन
् त्याींनी हीं गामी, कींत्रा्ी पध्दतीनक कायझरत असलकल्या इतर
कमझचा-याींप्रमाण क सकाकत कायम करण्याची मागण ी रासनाकडक ककली आहक , हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, व्दार पोहोच योुनकत काम करण ा-या चालकाींची इतर कमझचा-याींप्रमाण क स्ुल्हा
माकेद्ींग अर्िकारी याींनी बदल्या ककलकल्या आहक त, त्याचबरोबर त्याींना तनाडण ्क कामासाठी
स्ुल्हार्िका-याींनी कतझव्याार घकतलकलक आहक , हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, महसल
् ा ान वाभागाया रासन तनण झय ददनाींक ११ एवप्रल, २००० ददनाींक १६
ऑक््ोबर, २०१२ प्रमाण क भक
् ीं प पुनाझसन कायझक्म आणण  सामास्ुक ानीकरण  वाभागातील
कमझचा-याींया ितवीचार उक्त कमझचा-याींना सकाकत सामाा्न घकण्यासाठी रासनानक कोण ती कायझााही
ककली आहक ाा करण्यात यकत आहक ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. धररीश बापट (२०-११-२०१५) :(१) हक खरक आहक .
(२) हक खरक नाही.

(३) द्ाार वातरण  योुनकअींतगझत राज्यातील अार्झण  प्राण  ा आददाासी वाकास क्षकत्रातील रात
भाा दक
ु ानाींना अन्निान्याची ााहतक
् करण्यासाठी

महाराषर राज्य सहकारी पण न महासींघ ा

आददाासी वाकास महामींडळ या सींथाींना अवभकताझ सींथा नकमण्यात आलकलक आहक .
कामासाठी या सींथाींना रासनाकड्न ााहनक पुरवाण्यात आलकली होती.

या

या ााहनाींचक भाडक

रासनाकड्न अदा करण्यात यकत.क या ााहनाींसाठी सींथाींकड्न कींत्रा्ी पध्दतीनक ााहन चालक
नकमण्यात आलकलक आहक त. बीड स्ुल््यातील सदर १० ााहनचालक या पध्दतीचा भाग आहक त.
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राज्य रासनानक सुिाररत िान्य वातरण  प्रण ाली सींप्ण झ राज्यात राबवाण्याचा तनण झय

घकतला आहक .
दोन्ही

या सि
ु ाररत िान्य वातरण  पध्दतीनस
् ार स्ुल्हातराार एकाच कींत्रा्दाराकड्न

्प्प्यातील

ााहत्क

ककली

ुाण ार

आहक .

त्याअनुर्ींगानक

बीड

सहीत

अन्य

१३

स्ुल््याींमध्यक प्रत्यक्ष ााहतक
् स य
ु करण्यात आलकली आहक . सि
ु ाररत िान्य वातरण  प्रण ाली
ज्या

स्ुल््यात लाग् होण ार त्या स्ुल््यातील द्ाार वातरण  योुना आपोआप सींपुष्ात

यकण ार आहक .

त्यामळ
ु क कींत्रा्ी पध्दतीनक नकमलकल्या या ााहन चालकाींना रासनानक सकाकत सामाान
्

घकण्याचा प्रश्न उद् भात नाही.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
राज्यात वतांत्र असा “राज्य साांिृतति तनधी” थापन िरण्याबाबत
(४८)

२५८८९ (०६-०८-२०१५).

डॉ.पतांरराव िदम (पलूस िडेराव), श्री.अवमत ेनि

(ररसोड), श्री.अवमन पटे ल (मुांबादे वी) :

सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याचक साींकृततक िोरण  अस्तत्ाात यकऊन त्यात अनकक महत्ाप्ण झ योुना प्रतावात
करण्यात आलकल्या आहक त ा दर पाच ार्ाांनी सदर िोरण ाचा आढााा घकण्यात यकईल आणण 
त्यात आाश्यकतकनस
ु ार र्करबदल करण्यात यकतील असक
हक खरक आहक काय,

िोरण ात नमद
् करण्यात आलकलक आहक,

(२) तसकच साींकृततक उपक्म आणण  िोरण  मसुदात नम्द न ककलकल्या योुनाींया प्तत
झ स
क ाठी

अथझसींकल्पातील तरतुदीींया ुोडीनक राज्य रासनाचा ातींत्र असा “राज्य साींकृततक तनिी”
थापन करण्यात यकईल असक साींकृततक िोरण ात नम्द करण्यात आलकलक आहक , हक ही खरक आहक
काय,
(३)

असल्यास,

सदर

िोरण ातील

योुनाींची

अींमलबुााण ी

सींथगतीनक

झालकली

अस्न

अथझसींकल्पात तनिीही अत्यल्प प्रमाण ात उपल्ि करण्यात आलकला असल्याचक तनदरझनास
आलकलक आहक , हक ही खरक आहक काय,
(४) उक्त साींकृततक िोरण  ुादहर क यन पाच ार्ाझचा कालाािी झालकला असल्यामळ
ु क आता
त्याचा

आढााा

घकण्यात

आला

आहक

काय,

असल्यास,

त्यातील

कोण त्या

योुनाींची

अींमलबुााण ी झालकली आहक , कोण त्या योुनाींची अींमलबुााण ी झालकली नाही, त्याची कारण क
काय आहक त ा गत पाच ार्ाझत ककती तनिी उपल्ि करण्यात आला आहक ,
(५)

नसल्यास, त्याची कारण क काय आहक त ा आढााा घकण्याबाबतची सद्य:स्थती काय आहक ?

श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) होय, हक खरक आहक .
(२) ककाळ रासकीय तरत्दीमिन
सहुररत्या राबवाता न यकण ाऱ्या योुना/उपक्म राज्य
्
साींकृततक तनिीत्न राबवालक ुातील. असक साींकृततक िोरण ात नमद
् आहक .
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(३) हक खरक नाही.
(४) आढााा घकण्याची कायझााही स य
ु आहक .
(५) प्रश्न उद््ाात नाही.

___________
ुालना शहरातील टील िांपन्याांिडून होत असलेले प्रदष
ु ण
(४९)

२७४८४ (३१-०७-२०१५).

श्री.जुतेंद्र आव्हाड (मुांरा ा िळवा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) ुालना रहरातील ्ील कींपन्या मोठया प्रमाण ात प्रदर्
ु ण 

सन्माननीय पयासवरण

करीत असल्याबाबत तकथील

नागररकाींनी तसकच लोकप्रतततनिीींनी स्ुल्हार्िकारी, ुालना याींयाकडक तक्ारी ककलकल्या आहक त,
हक खरक आहक काय,
(२) असल्यास, सदर रहरातील नागरीकाींना सदर कींपन्याींया प्रदर्
ु ण ामुळक श्ासनाचक ा दम्याचक
वाकार होत आहक त, हक ही खरक आहक काय,

(३) असल्यास, याबाबत रासनानक चौकरी ककली आहक काय, त्यानुर्ींगानक सींबींर्ित कींपन्याींार
कोण ती कारााई ककली ाा करण्यात यकत आहक ,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) :(१) होय.
(२) हक खरक नाही.
(३) लोखींडी ठोकळक बनवाण ाऱ्या उद्योगाींकडक सद्य:स्थतीत प्राथवमक ा यपाची प्रदर्
् ण  तनयींत्रण 
यींत्रण ा कायाझस्न्ात अस्न त्यास अर्िक सक्षम करण्याकररता महाराषर तनयींत्रण  मींडळानक ारील

साझ उद्योगाींना स्व्दतीय ा यपाची प्रदर्
् ण  तनयींत्रण  यींत्रण ा ददनाींक ३०/११/२०१५ प्ावीच कायाझस्न्ात
करण्याबाबत ददनाींक २३/९/२०१५ रोुी तनदे र दक ऊन  य. २० लक्षची बँकहमी घकण्यात आली आहक.
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________
तेर (ता.जु.उमानाबाद) येथील पुरातन चैत्यरह
ृ ाचे ुतन व
उत्खनन िरण्यािररता तनधी उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(५०)

२७५१४ (०६-०८-२०१५).

(पराांडा) :

श्री.राणाुरुीतवसांह पाटील (उमानाबाद), श्री.राहुल मोटे
सन्माननीय साांिृतति िायस मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) तकर (ता.स्ु.उमानाबाद)यकथील पुरातन चैत्यगह
ृ ाला गताैभा प्राप्त क यन दक ण्यासाठी

सन

२००८-०९ मध्यक  य.३१,९०,५७५/- इतक्या रकमकया अींदाुपत्रकास प्ररासकीय मान्यता दक ण्यात
यकऊन  य.२४,९०,१९८/- इतक्या रकमकचक काम प्ण झ झालक आहक, हक खरक आहक काय,

(२) असल्यास, सदर त्पाचक अींदाुपत्रक तयार करण्यासाठी सहायक सींचालक पुरातत्ा वाभाग
औरीं गाबाद याींनी पाहण ी क यन सि
ु ाररत अींदाुपत्रक तयार करण्यात यकत असन
् या कामाकररता
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सन २०१५-१६ करीता तनिी उपल्ि क यन दक ण्यात यकण ार आहक , हक ही खरक आहक काय,
(३) असल्यास, सदर कामाचक सुिाररत अींदाुपत्रक तयार करण्यात आलक आहक काय ा

तनिी

ककव्हापयांत वातरीत होईल,

(४) नसल्यास, वालींबाची कारण क काय आहक त ?
श्री. ववनोद तावडे (२१-०९-२०१५) :(१) होय.
(२) ा (३) तुप, तकर, ता.स्ु.उमानाबाद राज्य सींरक्षक्षत मारकाया ुतन ा द य
ु ती
कामाया  य.२७,७५,८३४/- इतक्या रकमकया अींदाुपत्रकास ददनाींक १४ ुल
ु ,ै २०१५ या रासन
तनण झयान्ायक प्ररासकीय ा वात्तीय मान्यता दक ण्यात आली आहक .
(४) प्रश्न उद््ाात नाही.
___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नारपूर.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
रासकीय मध्यातवीच मुद्रण ालय, नागप्र.

