अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५९८ वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
दस
ु रे अधधवेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

मंगळवेढा (जि.सोलापूर) येथे महान तत्वज्ञ  ्ीममहात्मा वसवेश्वर याांचे ्मारि ाभारणेवावत
(१)

१३७६५ (२८-०४-२०१५)म

्ीमभारत भालिे (पांढरपूर) :

सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) महान तत्वज्ञ  ्ीममहात्मा वसव्वर याींच् मींगवव््यामध्य् १२ वर्षे वास्तव्य होते अशा थोर
व्यक्तीच् स्मारक ारार ी रस्ताव शासन बरवार रलींतवत ेह्ह ह् खर् ेह् कायह
(२) असल्यासह त्यावर काय काययवाही हो ार ेह् ह
(३) असल्यासह ाक्त स्मारकासा न धन ी ापल

कर्यात ेला ेह् कायह

(४) अद्याप को तीच काययवाही क्ली नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीमती पांिजा मांड
ु े (२४-०७-२०१९) : (१) व (२) ह् खर् ेह् म

सबर स्मारक ारार्यावावत मामपालकमींत्रीह सोलापूर याींच्या अध्यक्षत्खाली दबनाींक

२०.३.२०१७ रोजी ग नत कर्यात ेल् ेह्म

(३) सबर रकर ीह माममींत्री (लवत्तह धनयोजन व वन्)

याींच्या अध्यक्षत्खाली दबनाींक

१.११.२०१८ रोजीच्या वै कीत महात्मा वसव्वर याींच् स्मारक वाीं काम ेराखडा रुम२५
को्ीच्या मयायब्त जजल्हाध कारीहसोलापूर याींना धनबे श ब् ्यात ेल् होत्म तस्चहकृलर्ष पयय्न

लवकास ेराखडा तयार करुन स्वतींत्रप ् रस्ताव कृलर्ष ेयक्
ु तालयामार्यत कृलर्ष लवरागाकड्
साबर कर्यावावत धनबे श ब् ्यात ेल् होत्.

वरील धनबे शारमा ् कृलर्ष लवरागाच्या अखत्यारीतील जाग्वर महात्मा वसव्वर याींच्

स्मारक वाीं काम ेराखडा रुम२५ को्ीींचा रस्ताव राप्त झाला असन
ू पढ
ु ील यथोधचत काययवाही
सुरु ेह् म

(४) रन उद््ावत नाहीम
___________
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िरमाळा (जजमसोलापूर) तालुक्यातील मौजे जेऊर किां वा िरमाळा येथे
मुलीांसाठी शासिीय वसतीगह
ृ सुरु िरण्यावावत

(२)

१०९०३५ (१७-०४-२०१८)म

्ीमनारायण पाटील (िरमाळा) :

सन्माननीय सामाजजि

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) करमावा (जजमसोलापरू ) तालक्
ु यातील मौज् ज्ऊर ककीं वा करमावा य्थ् मल
ु ीींसा न शासकीय

वसतीगह
ृ सुरु कर्यावावतची माग ी स्थाधनक लोकरधतधन ीींनी मामसामाजजक न्याय मींत्री
याींच्कड् दबनाींक २६ एलरलह २०१७ रोजी वा त्यासुमारास पत्रान्वय् क्ली ेह् ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह माग ीच्या अनुर्षग
ीं ान् ाक्त रस्ताव पत्र क्रमवीसीएच-२०१६/रमक्रम८४/शशक्ष -२ह
सामाजजक न्याय लवरागह मुींवई याींस दबनाींक २७ जान्वारीह २०१७ रोजी राप्त झाला ेह् ह ह्
ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह सबर रस्तावाच्या अनुर्षींगान् शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त
ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
डॉ. सरु े श (भाऊ) खाडे (२६-०७-२०१९) : (१) होयम

(२) व (३) ज्या तालुक्यामध्य् शासकीय वसतीगह
ृ नाही त्या तालुक्यामध्य् मागासवगीय मुलाींमुलीसा न वसतीगह
ृ सुरू कर्याच् शासनाच्या लवचारा ीन ेह्म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________
राज्यातील ्थाननि ्वराज्य सां्थाांच्या शाळा ववद्युत पुरवठ्यापासन
ू वांधचत असल्यावावत
(३)

१०९५८९ (०४-०४-२०१८)म

्ीमवविास िांु भारे (नागपूर मध्य) :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील स्थाधनक स्वराज्य सींस्थाींच्या सम
ु ार् ७ हजार २८० शावा लवद्यत
ु परु वठ्यापासन
ू
वींधचत असल्याच् माह् डडसेंवरह २०१७ मध्य् धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह् कायह
(२) असल्यासह यावावत चौकशी कर्यात ेली ेह् कायह
(३) असल्यासह चौकशीच् धनषकर्षय काय ेह् त व सबरहू शावाींना लवद्युत पुरव ा कर्यावावत
शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम चांद्रशेखर वावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम शावाींनी वीज जोड ी अजय साबर

करुन धन ायररत शुल्क व अनामत रक्कम्चा रर ा क्ल्यास तातडीन् वीज जोड ी ब् ्याची
काययवाही कर्यात य्त्म

(२) व (३) यासींबरायत महालवतर मार्यत चौकशी कर्यात ेली ेह् म

वीज जोड ी शुल्काचा

रर ा क्ल्ल्या २८० स्थाधनक सींस्थाींच्या शावाींना वीज पुरव ा ब् ्यात ेला ेह्म तस्च माह्
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डडसेंवरह २०१७ अख्र वीज जोड ी शुल्काचा रर ा क्ल्ल्या एकू

२४ शावाींना नवीन वीज

जोड ी ब् ्याकररता ेवयक पायारूत सुलव ा ारार ीच् काम रगतीपथावर असन
ू काम पू य
होताच त्याींना वीज परु व ा कर्यात य्ईलम
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________
सौंदळ (तामराजापूर, जि.रत्नाधगरी) येथील िायाालयामध्ये घरगुती वीज मीटरसाठी
पैसे भरुनही अदयाप वीज िनेक्शन दे ण्यात आलेले नसल्यावावत

(४)

१११३४८ (२४-०५-२०१८)म

्ीमराजन साळवी (राजापूर) :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सौंबव (तामराजापूरह जजमरत्नाधगरी) य्थील कायायलयामध्य् घरगुती वीज मी्रसा न पाच
वर्षाांपूवी १ हजार २०० रुपय् ररुनही अद्याप वीज जोड ी ब् ्यात ेल्ली नाहीह ह् खर् ेह्
कायह

(२) असल्यासह राजापूर व रत्नाधगरी य्थील महालवतर
करुनही को तीच काययवाही होत नसल्यान्

कायायलयात सतत पाच वर्षे पा पुरावा

दबन्ाक
ां २६ जान्वारी रोजी राजापूर महालवतर

कायायलयासमोर ताम्हा ् वरचीवाडी य्थील ग्रामस्थ सुर्श चव्हा

याींनी ेमर

ापोर्ष

कर्याचा धन य
य घ्तलाह ह् खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह सबर रकर ी शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायहत्यात काय ेढवून ेल्ह
तबनुसार शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त ?

्ीम चांद्रशेखर वावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् ेह्म जजल्हा रत्नाधगरीह राजापरू
तालुक्यातील ताम्हा ् य्थील नागररकान् दबनाींक २७.०६.२०१३ रोजी घरगुती वीज जोड ीसा न
रुम११००/- इतकी रक्कम ररली होतीम सबरील वीज जोड ी दबनाींक ०९.०२.२०१८ रोजी ब् ्यात
ेली ेह् म
(२) ह् खर् नाहीम
(३) ्ीम सुर्श चव्हा

याींना वीज कन्क्शन ब् ्यास झाल्ल्या दबरीं गाईवावत एलरलह २०११ त्

जान्वारीह २०१८ या कालाव ीत काययरत अस ाऱ्या एकू

०७ ापलवरागीय अध काऱ्याींवर

शशस्तरींगाची कारवाई सुरु कर्यात ेली ेह्म
(४) रन उद््ावत नाही.

___________
राज्यात ििारोगाच्या रुगणाांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबत
(५)

११४२३७ (०१-०४-२०१८)म

्ीममहे श चौघुले (भभवांडी पजश्चम) :

आरोगय व िुटुांव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय सावाजननि
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(१) राज्यात ककयरोगाच्या रु ाींच् रमा

वाढत असल्याच् माह् जान्वारीह २०१८ मध्य् वा

श्व्च्य्ा े वडयात शासनाच्या धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह् काय,
(२) असल्यासह सबर रोगाींवरील ापचार अत्यींत खधचयक झाल् ेह्ह ह् ही खर् ेह् काय,
(३) असल्यासह राज्य सरकारच्या लवलव
जात ेह् ह ह् ही खर् ेह् काय,

योजनातन
ू अन्क मो या ेजारावर ापचार क्ल्

(४) असल्यासह ककयरोगाच्या रु ाींना ब् खील मुययमींत्रीह आरोय कक्षह महात्मा र्ुल् जीवनबायी
ेरोय स्व्चा माध्यमातून सुलव ा पुरलव्यात य्तील अस्ही शासनाचा धन य
य झाला ेह्ह ह्
ही खर् ेह् काय,

(५) असल्यासह सबर धन य
य ाच् थोडक्यात स्वरुप काय ेह् नसल्यासह त्याची कार ् काय
ेह् त ?
्ीम एिनाथ भशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) अींशत: खर् ेह्म
(२) ह् खर् ेह्म
(३) ह् खर् ेह्म
(४) ह् खर् ेह्म
(५) ककयरोगावर महात्मा ज्योधतवा र्ुल् जनेरोय योजन् अींतगयत म्डडकल ऑन्कॉलॉजीह
र् डडएशन ऑन्कॉलॉजीह सजीकल ऑन्कॉलॉजी इम लवलव

ापचार पध्बतीना मान्यता असन
ू

त्यानुसार मान्यताराप्त रु ालयाींमध्य् शासनमान्य लारार्थयाांवर झाल्ल्या ापचाराच्या खचायवर
रुम १.५० लक्ष पयांत रधतपूती कर्यात य्त्म
___________

्वमइांददरा गाांधी ापजजल्हा रुगणालयाच्या (तामभभवांडी, जजमठाणे) दरु
ु ्तीसाठी
ननधी ापलब्ध िरुन दे णेवावत

(६)

१२९२६४ (१०-१२-२०१८)म

्ीमरुपेश म्हात्रे (भभवांडी पूव)ा : सन्माननीय सावाजननि

आरोगय व िुटुांव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) स्वमइींदबरा गाीं ी ापजजल्हा रु ालय (तामशरवींडीह जजम ा ्) बरु
ु स्तीसा न धन ी तातडीन्
ापल

करुन ब् ्वावत स्थाधनक लोकरधतधन ीनी दबनाींक १० डडसेंवरह २०१५ह दबनाींक ९

डडसेंवरह २०१६ व दबनाींक ७ माचयह २०१७ रोजी मा.सावयजधनक ेरोय मींत्री याींना ल्खी धनव्बन
दबल् परीं तु यावर काहीच काययवाही झाली नसल्यान् दबन्ाांक २२ माचयह २०१७ रोजी वा
त्यासुमारास मामपालकमींत्रीह जजम ा ् याींनाही ल्खी धनव्बन दबल् ेह् ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह या धनव्बनानस
ु ार स्वमइींदबरा गाीं ी ापजजल्हा रु ालयाच्या बरु
ु स्तीसा न धन ी
ापल

करुन ब् ्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह्ह

(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम एिनाथ भशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) ह् अींशत: खर् ेह् म
कल्या

माम रुप्श म्हात्र्ह लव ानसरा सबस्य याींनी माम मींत्रीह सावयजधनक ेरोय व कु्ुींव

याींना अग्र्लर्षत क्ल्ल् दबम ७/१२/२०१५ च्या पत्राची रत राप्त झाल्ली ेह् .

लवमसम ५९८ (5)
(२) स्वमइींदबरा गाीं ी ापजजल्हा रु ालय शरवींडी इमारतीच् लवस्तारीकर ह वाीं काम व बरु
ु स्ती
सा न जजल्हा धनयोजन सशमतीह

ा ् याींच्कडून सन २०१८-१९ या ेधथयक वर्षायत रक्कम

रुम२.०० को्ी धन ीस रशासकीय मान्यता ब् ्यात य्वन
ू त्यापैकी रुक्कम रुम१.०० को्ी इतका
धन ी सावयजधनक वाीं काम लवरागकड् वगय कर्यात ेल्ला ेह् म त्यानुसार सावयजधनक
वाीं काम लवरागाकडून काययवाही सुरु ेह् म
(३) रनच उद््ावत नाही.

___________
दौंड (जजमपुणे) ववधानसभा मतदार सांघातील आरोगय ववभागाच्या प्रलांबवत प्र्तावास
मांजुरी भमळुन तातडीने ननधीची तरतूद होणेवावत

(७)

१३२८११ (११-१२-२०१८)म

्ीमराहूल िुल (दौंड), ्ीमसांग्राम थोपटे (भोर), ्ीमशरददादा
सोनावणे (जुन्नर) : सन्माननीय सावाजननि आरोगय व िुटुांव िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बौड (जजमपु ्) तालूक्यातील पा्स य्थ् ट्रॉमाक्अर सें्र व ेरोय केंद्र सुरु कर ् व
वरवींड य्थ् ापजजल्हा रु ालय सरु
ु कर ् या बोन रलींतवत रस्तावास मींजरु ी शमवुन तातडीन्

धन ीची तरतूब कर्याची माग ी लोकरधतधन ीींनी दबन्ाांक २५ सप््ें वर, २०१८ रोजी वा
त्याबरम्यान क्ली ेह्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह ाक्त बोन्ही रस्ताव क्रम सींकी य २०१८/रमक्रम३३१ /ेम३अ मा मुययमींत्री
कायायलय ०७/११/०९/२०१८ Com NOम ३८७७१२ या सींबरीय क्रमाींकान् बाखल झाल् ेह् तह ह्
ही खर् ेह् कायह
(३) असल्यासह ाक्त रस्तावास मान्यता ब् ्वावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा
कर्यात य्त ेह्ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कर ् काय ेह् त ?
्ीम एिनाथ भशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) व (२) ह् खर् ेह्म
(३)

सन

२०११

च्या

लोकसींयय्च्या

े ारावर

रु ालयाची

स्थापना

व

्् ीव न
य

कर्यावावतचा जोड वह
ृ त ेराखडा तयार कर्याच् काम सुरु असून पा्स व वरवींड य्थ्
ापजजल्हा रु ालय सरु
ु कर्याची माग ी जोड वह
ृ त ेराखडया मध्य् समालवष् कर्याची
काययवाही सुरु ेह्म

(४) रन उद््ावत नाहीम

___________

पण
ु े शहरातील घोरपडे पेठ येथील इमारतीमधील ाद्वाहनात
अडिून मल
ु ीचा झालेला मत्ृ यू

(८)

१३३०८६ (१०-१२-२०१८)म

्ीममहे श (दादा) लाांडगे (भोसरी) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ऊजाा मांत्री
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(१) पु ् शहरातील घोरपड् प्

य्थील रदहवाशी इमारतीच्या ाद्वाहनामध्य् अडकून ७ वर्षीय

कुमारी नशरा रह् मान खान हीचा मत्ृ यू झाला ेह्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबर घ्न्ची चौकशी कर्यात ेली ेह् कायह त्यात काय ेढवून ेल् व
तद्नुसार शासनान् सींवींध त बोर्षीींवर कारवाई कर्यावावत तस्च रदहवाशी इमारती म ील
ाद्वाहनाच्या सुरक्षत्वावत को ती काययवाही कर्यात ेली वा य्त ेह् ह
(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त

्ीम चांद्रशेखर वावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् ेह्म

(२) सबर अपघाताची चौकशी सहाय्यक लवद्युत धनरीक्षक (ाद्वाहन)ह ाद्योगह ऊजाय व
कामगार लवरागह खडकीह पु ् या कायायलयामार्यत दबनाींक २२.१०.२०१८ रोजी कर्यात ेल्ली
ेह् म

सबर द का च् ाद्वाहन अनध कृत असून लवरागाची को तीही परवानगी/अनुज्ञ ाप्ती

घ््यात ेल्ली नव्हतीम दबनाींक २०.१०.२०१८ रोजी म्मजोरा कॉम्पल्क्सह घोरपड् प् ह पु ् या
इमारतीमध्य् अपघातग्रस्त मल
ु गी ही धतसऱ्या मजल्यावरुन ाद्वाहनाच्या ेतील बरवाजा

ाघडून ेतमध्य् जात असताना वाह् रील बरवाजा डोअर क्लोजरमुव् ेपोेप वींब झालाम

परीं तु सबर मुलगी ही पू प
य ् ाद्वाहन कारच्या ेतमध्य् ग्ल्ली नव्हतीम त्याचव्वी सबर
ाद्वाहनाला वरील मजल्याचा कॉल ेलाम ाद्वाहन वरच्या दबश्न् ग्ल् ेण

सबर मुलगी

कार प्लॅ ्र्ॉमय व लँ डीींग डोअर ्ॉप सील यामध्य् अडकून रा ाींधतक अपघात झाला ेह् म
यासींबरायत खालीलरमा ् काययवाही कर्यात ेली ेह् :-

१) सबर ाद्वाहन अनध कृत व असुरक्षक्षत असल्यान् दबम२४.१०.२०१८ रोजी ल्खी सूचना

ब् ऊन वींब

् व्यात ेल् ेह् म

२) इमारतीच् लवकासक ्ीमरर्ीक अझीझ श्ख (रागीबार) म्मजी नवाझ कींस्ट्रक्शनह
ग ्शप् ह पु ् याींना दबनाींक २४.१०.२०१८ रोजी कार ् बाखवा नो्ीस वजालव्यात ेली ेह् म

३) अनध कृतप ् ब् खराल व बरु
ु स्ती कर ारा ्ीम मोहम्मब जदहर मौला श्ख याींना

दबनाींक २४.१०.२०१८ रोजी कार ् बाखवा नो्ीस वजालव्यात ेली ेह् म
(३) रन उद््ावत नाहीम

___________

जजल्हा वावषाि योजनेमधून सन २०१२ मधे मांजूर असलेले
ववद्युत पोलचे िाम अपूणा असल्यावावत

(९)

१३४०७१ (०७-१२-२०१८)म

्ीमसुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय ऊजाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पु ् जजल््यातील ख्ड तालक्
ु यातील मरकव ग्रामपींचायतीसा न जजल्हा वालर्षयक योजना सन

२०११-१२ अींतगयत सुमार् १९० लवद्युत खाींव नागररकाींच्या सोयीसा न लवश्र्ष अनुबानाींतगयत
दबम२९/०३/२०१२ ला मींजूर कर्यात ेल् ेह् तह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सन २०११-१२ म ् मींजूर क्ल्ल्या १९० खाींवाींसा न ग्रामपींचायतीन् स्वतःचा

दहस्सा (२५%) म्ह ून रुम २ह८३ह५०० दबन्ाांक २१ मे, २०१२ रोजी महालवतर कड् ररुनही र्क्त
६४ खाींव ारारून काम अपू य सोडल्याच् धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह
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(३) असल्यासह सन २०१२ मध्य् मींजुर असल्ल् काम अपू य

् व्यास जवावबार अस ाऱ्या

अध काऱ्याींची शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह त्यानुसार शासनान् बोर्षीींवर को ती कारवाई
क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह त्याची कार ् काय ेह् त
्ीम चांद्रशेखर वावनिुळे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् ेह् म पु ् जजल््यातील ख्ड तालुक्यातील

मरकव ग्रामपींचायतीसा न जजल्हा वालर्षयक योजन्अत
ीं गयत दबनाींक १८.०३.२०११ रोजी १२८ पोल
ारारुन त्यावर १९० एलम्ीम ब्रॅक्् वसलव्याच्या कामास मींजरू ी ब् ्यात ेली होतीम

(२) सबर कामासा न मींजूर १९० स्ट्री् लाई् ब्रॅक्ट्स व त्यासा न लाग ाऱ्या १२८ खाींवाच् काम
ापल

धन ीतून ्प्प्या्प्प्यान् पू य कर्यात ेल्ल् ेह्म

(३) सन २०१२ मध्य् मींजूर असल्ल् काम अपू य

् व्यास जवावबार अध काऱ्याींची चौकशी

कर्यात ेली असन
ू त्याींच्यावर शशस्तरींगाची काययवाही कर्यात य्त ेह् म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________
ऐनतहाभसि पन्हाळगड किल्ल्याची (जजमिोल्हापूर) झालेली दरु व्था
(१०)

१३५०५५ (०९-०७-२०१९)म

्ीमसत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :
साां्िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) कोल्हापूर जजल््यातील पन्हावगड अत्यींत रशसद्ध ककल्ला असन
ू यास ऐधतहाशसक महत्व
लारल्ल् ेह् ह तस्च या ऐधतहाशसक गडास बरवर्षी लाखो पयय्क र्् ब् त असतात ह् दह खर्
ेह् कायह
(२) असल्यासह अशा ऐधतहाशसक ककल्ल्यावरील ड्र्महालह तीन बरवाजाह कलावींती

महालह

बारुगोवा को ारह त्वींबी या ऐधतहाशसक वास्तूींची पडझड होवून बरु वस्था झाली ेह् ह् दह खर्
ेह् कायह

(३) असल्यासह पन्हावगड या ऐधतहाशसक ककल्ल्याच् सींव न
य कर्याची मागणी सवय स्तरातून
होत ेह् ह् दह खर् ेह् कायह
(४) असल्यासह

पन्हावगड

ककल्ल्याच्या

सींव न
य ाकररता

तातडीन्

धन ी

ापल

करून

ब् ्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् ेह् म
पन्हावा ककल्ला हा केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील राषट्रीय सींरक्षक्षत स्मारक ेह् म
(२)

ह्

खर्

ेह् म

पन्हावगड

वातावर ानस
ु ार पडझड झाली ेह् म

ककल्ल्यावरील

पुरावश्र्षाींच्

कावानुसार

तस्च

(३) ह् खर् ेह् . या ककल्ल्याच्या सींव न
य ाकररता जनत्कडून काही पत्र् राप्त झाली ेह् म

त्थील
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(४) लवरागीय धन ीतून मागील काही वर्षायत जतन व सींव न
य ाच् काम रारतीय पुरातत्व
सवेक्ष ह मुींवई याींच्याद्वार् क्ल् ग्ल् ेह् म
(५) रन उद््ावत नाहीम

___________

वनपररक्षेत्रात मोहफुल वेचण्या-या व्यक्तीांना जांगली श्वापदांपासून
(११)

सांरक्षण दे ण्यासाठी िरावयाच्या ापाययोजना

१३५२२० (१२-०७-२०१९)म

डॉमभमभलांद माने (नागपरू ात्तर) :

सन्माननीय वने मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पुवय लवबरायतील चींद्रपूर जजल्यातील परसोडी वनपररक्ष्त्र कक्ष क्रम५३० (तामगोंडपीपरी)
व नव्गाँव वनपररक्ष्त्र कक्ष क्रम१५७ (तामब्रम्हपुरी) या पररसरामध्य् मोहर्ुल व्च्याकरीता

ग्ल्ल्या एक पुरुर्ष व मदहला याींचा वाघाच्या हल्यात मत्ृ यू झाल्याची घ्ना माह् एलरलह २०१९
मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेलीह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह वाघाच्या हल्यात मत्ृ यू झाल्ल्या व्यक्तीच्या नात्वाईकाींना शासनान् आधथयक
मबत क्ली ेह् कायह

(३) असल्यासह सींवध त वनपररक्ष्त्रात मोहर्ूल व्च ा-या व्यक्तीींची मादहती वन कमयचा-याींना

असत् कायह तस्च शासनान् वनपररक्ष्त्रात मोहर्ुल व्च ा-या व्यक्तीना वाघापासन
ु व इतर
जींगली जनावरापासून सींरक्ष

ब् ्यासा न योजना ेखल्या ेह् त कायह

(४) असल्यासह वनपररक्ष्त्रात मोहर्ूल व्च ा-याींना शासनान् अध कृत परवान् धनगयशमत क्ल्
ेह् कायह

(५) नसल्यासह त्याची कार ् काय ेह् त
्ीम सुधीर मुनगांटीवार (३१-०८-२०१९) : (१) व (२) चींद्रपूर वनवत्ृ तातील ब्रम्हपुरी व मध्य चाींबा
वन लवरागात माह् एलरलह २०१९ मध्य् मोहर्ूल व्च्याकरीता ग्ल्ल्या ३ व्यक्तीचा वाघाच्या
हल्ल्यात मत्ृ यू झाल्याची घ्ना धनबशयनास ेढवून ेली ेह् म

वाघाच्या हल्ल्यात मत्ृ यू पावल्ल्या ३ व्यक्तीींच्या कायब् शीर वारसास रचशलत शासन

धन य
य ान्वय् रत्य्की रुम १५.००लक्ष अथयसहाय्य अबा कर्यात ेल् ेह् म

(३) वनपररक्ष्त्रात मोहर्ुल् व्च ा-या रत्य्क व्यक्तीची मादहती वनकमयचा-याींना नसत्म मानव
व वन्यरा ी याींच्यातील सींर्षघय कमी कर्याच्या दृष्ीन् खालीलरमा ् ापाययोजना कर्यात
य्तात:• मोहर्ुलाच् हीं गामामध्य् वन लवरागामार्यत लवश्र्ष गस्ती काययक्रम राववून वाघ व इतर
वन्यरा्याींच् अजस्तत्वावावत गावक-याींना अवगत कर्यात य्तम्

• मानव व वन्यरा ी याींचा सींघर्षायची पररस्थतीत ाद्भलवल्यास घ्यावयाच्या खवरबारीवावत
व्वोव्वी जनजागत
ृ ी कर्यात य्तम्

• वन्यरा्याींच्या सततच्या वावरामव
ु ् मोहर्ुल् व्च्याकरीता जाऊ न शकल्ल्या व त्यामव
ु ्
रोजगारापासून वींधचत झाल्ल्या गावक-याींकरीता स्थवधनहाय कामाच् धनयोजन करून त्याींना
रोजगार शमववून ब् ्याच् अनर्ष
ु ींगान् काययवाही कर्यात य्त ेह्म
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• वन्यरा्याींच् वावराच् दृष्ीन् अधतसींव्बनशील असल्ल्या गावाींमध्य् मोहर्ुल् हीं गामामध्य्

मनषु यहानीच्या घ्ना ्ाव्याच्या अनर्ष
ु ींगान् सबर गावाींमध्य् मोहर्ुल् हीं गामाच्या २ त् ३
मदहन्याींकरीता रत्य्क गावातून ३ त् ४ व्यक्तीींची धनवड करून त्या व्यक्तीींना वनलवरागाच्
कमयचारी र् डडओ कॉलररींग सींक्ताच् े ार् वाघाच् अजस्तत्व असल्ल्या क्ष्त्रावावत सकावी ४.००

वामव बप
ु ारी ०३.०० वाम मादहती ब् तात व त्यानस
ु ार धनवड क्ल्ल् व्यक्ती वाघाच् अजस्तत्व
असल्ल्या क्ष्त्रापासून २ त् ३ ककममीम अींतरापयांत को त्ही गावकरी जा ार नाहीत यावावत
गावक-याींना अवगत करून ब् तात व त्याींना सबर क्ष्त्रात जा्यापासन
ू परावत्ृ त करतातम

(४) वनपररक्ष्त्रात मोहर्ुल् व्च ा-याींना वनलवरागाकडून अध कृत परवान् धनगयशमत कर्यात
ेल्ल् नाहीतम

(५) रन उद््ावत नाहीम
___________
िांधार (तामजजमनाांदेड) येथील भुईिोट किल्ला व पररसराची दरू व्था झाल्यावावत
(१२)

१३५३९९ (११-०७-२०१९)म

्ीमती अभमता चव्हाण (भोिर), ्ीमडीमपीमसावांत (नाांदेड

ात्तर), ्ीमवसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :
खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साां्िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) कीं ार (जजमनाींब्ड) य्थील १२०० वर्षायची वैरवशाली समध्
ृ ब वारसा असल्ला रूईको् ककल्ला

सध्या पयय्नाच् एक रमख
ु केंद्र असून य्थ् सध्य:जस्थतीत ककल्ल्यारोवती झाड्झड
ु प् वाढल्यान्
या ककल्ल्याच् सौंबयय व वैरव लुप्त होऊन ककल्ल्याची बरू वस्था झाल्यान् पयय्क नाराजी
व्यक्त करीत असल्याच् दबनाींक ११ एलरलह २०१९ रोजी वा त्यासम
ु ारास धनबशयनास ेल् ेह्ह
ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबरहू ककल्ल्याला बरवर्षी लाखो पयय्क तस्च शाल्य लवद्याथी र्् ब् त
असल्यान् ककल्ल्याची वास्तू जतन कर ्ह डागडुजीह सौंबयीकर
कर ्ह पयय्काींना
स्वच्छतागह
ृ ह पा ी इत्याबी सोयी-सुलव ा ापल

करुन ब् ्ह झाडाझड
ु पाींच् समूव ाच्चा्न

कर ्ह लालमहाल पयय्काींसा न खल
ु ा कर ् इत्याबी माग्या पयय्काींकडून होत ेह् तह ह् ही
खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह काही दबवसाींपूवीच पुरातत्व लवरागान् सुमार् पाच को्ी रुपय् ककल्ल्याच्या
जतन ेण
ापल

सींव न
य ाकररता खचय क्ल् परीं तु अबयाप ककल्ल्यात पा ी तस्च इतर सुलव ा

नसल्यामुव् पयय्काींची गैरसोय होत ेह्ह ह् ही खर् ेह् कायह

(४) असल्यासह ापरोक्त रकर ी शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह्ह
नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम
(२) व (३) ह् खर् नाहीम
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रा ान्य क्रमान् ककल्ल्याच्या ेवयक जतन बरु
ु स्तीच् व झाड् झड
ु प् काढ्याच्

काम कर्यात ेल् ेह् म तस्च पयय्काींकररता स्वच्छतागह
ृ व लप्याच्या पा्याची व्यवस्था
कर्यात ेली ेह् म

(४) व (५) रन उद््ावत नाहीम
___________
मोताळा (जजमवुलढाणा) तालुक्यातील ापिोषागार िायाालयात पदे ररक्त असल्यावावत
(१३)

१३५६४३ (१०-०७-२०१९)म

्ीमहषावधान सपिाळ (वल
ु ढाणा) :

सन्माननीय ववत्त मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मोतावा (जजमवुलढा ा) तालुक्यातील ापकोर्षागार कायायलयातील ररक्त पबाींमव
ु ् ज्ष
नागररकहधनवत्ृ ती

ारक याींची गैरसोय होत असल्याच्

दबनाींक ०१ जान्वारीह २०१९ रोजी वा

त्यासुमारास धनबशयनास ेल् ेह्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह यावावत शासनान् चौकशी क्ली ेह् काय व त्यात काय ेढवून ेल्ह

(३) असल्यासह त्यानुसार ापकोर्षागार कायायलयातील ररक्त पब् तात्काव रर्यावावत शासनान्
को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुधीर मुनगांटीवार (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम
(२) धनवत्ृ ती व्तन

ारकाच् माग्याच् रबान जजल्हा कोर्षागार कायायलयह वुलढा ा य्थन
ु क्ल्

जात्म मोतावा तालुक्यातील को त्याही धनवत्ृ तीव्तन ारक / ज्ष

नागरीक याींची रलींतवत

माग ीवावत तक्रार राप्त न झाल्यान् चौकशीचा रन उद््ावत नाहीम
(३) (३) व (४) ापकोर्षागार कायायलय, मोतावा य्थ् ग्-क सींवगायतील सवय पब् रर्यात
ेल्ली ेह् तम वगय-ड च् र्क्त १ पब ररक्त ेह्म
___________
राज्यातील साखर िारखान्याांनी िमी दराने साखर ववक्री िेल्यावावत
(१४)

१३५७१० (१५-०७-२०१९)म

्ीमअभमत साटम (अांधेरी पजश्चम),

्ीमप्रशाांत ठािूर

(पनवेल), अॅडमपराग अळवणी (ववलेपाले), ्ीमती मननषा चौधरी (ददहसर), ्ीमववश्वजजत िदम
(पलूस िडेगाव), ्ीमअभमन पटे ल (मुांवादे वी), ्ीमअ्लम शेख (मालाड पजश्चम), ्ीमसांजय
िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील २२ साखर कारखान्याींनी केंद्र व राज्य शासनाच् ेब् श डावलन
ु कमी बरात
क्ल्ली साखर लवक्री व ात्तर रब् शातील साखर कारखान्याींनी बर कमी करुन साखर लवक्री

कर्याचा लावल्ला सपा्ा यामव
ु ् राज्यातील साखर कारखान्याींकड् २८ हजार को्ीींची साखर
पडून असल्याच् दबनाींक ७ एलरलह २०१९ रोजी त्यासुमारास धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह्
कायह
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(२) असल्यासह त्यामध्य् कोल्हापूर लवरागातील साखर कारखान्याींकड् पाव ्े

हजार को्ीींची

२५ लाख ्न साखर पडून ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह त्यामव
ु ् पोत्याला १ रुपयाींमध्य् कारखान्याींना दबवसाला २५ लाखाचा ेधथयक
र््का वसत ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(४) असल्यासह सबर रकर ी चौकशी करुन कमी बरान् साखरलवक्री कर ाऱ्या साखर
कारखान्याींवर शासनान् को ती काययवाही क्ली ेह् वा कर्यात य्त ेह् ह
(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे शमख
ु (०३-०९-२०१९) : (१) अींशत: खर् ेह् म

केंद्र शासनान् दबम१४ र््ब्रव
ु ारी २०१९ रोजी साखर् ची ब् शाींतगयत वाजारप् ् मध्य् लवक्री

ककीं मत रुम३१००/- रधत जक्वीं्ल धनजचत क्ल्ली असून राज्यातील सवय साखर कारखान्याींचा
माचय २०१९ या मदहन्यातील साखर लवक्रीचा ेढावा घ्तला असताह को त्याही कारखान्यान् रुम

३१००/- रती जक्वीं्ल +GST (५%) प्क्षा कमी ककीं मतीन् साखर लवकल्ली नसल्याच् दबसून
ेल् ेह् म राज्यामध्य् दबम३०/६/२०१९ अख्र ८१.६० लाख म्म्न साखर शशल्लक ेह् असन
ू
रुम३१००/- े ाररूत ककीं मतीचा लवचार करता त्याची ककीं मत रुम२५२९६ को्ी ेह्म
(२) व (३) अींशत: खर् ेह् म

दबम३० जूनह २०१९ रोजी कोल्हापूर लवरागामध्य् एकू

४१ साखर कारखान्याींकड्

रुम६३६७.४० को्ी इतक्या रकम्ची २०.५४ लाख म्म्न साखर शशल्लक ेह् .
सबर शशल्लक साखर् वर साखर कारखान्याींना वँक्ला व्याज द्याव् लागत् ह् खर्
ेह् म परीं तूह केंद्र शासनान् साखर कारखान्याींना दबम१ जुलैह २०१८ त् दबम३० जूनह २०१९
पयांतच्या साखर साठ्यासा न व्याज दबल्ल् असल्यामव
ु ् शशल्लक साखर् वरील व्याजामध्य् काही
रमा ात अनुबान रुपान् मबत झाल्ली ेह् म

रारताम ील साखर कारखान्याींकड् वाजारातील खपाप्क्षा जास्त साखर शशल्लक ेह् म

त्यानुर्षींगान् केंद्र शासनान् रुम३१००/- रधत जक्वीं्ल ब् शाींतगयत लवक्री बर

रवून ररलीज

मॅक्धनझम े ून साखर कारखान्याींच् नक
ु सान हो ार नाही याची बक्षता घ्तल्ली ेह् म

(४) राज्यातील सवय साखर कारखान्याींचा माचय २०१९ मध्य् ेढावा घ्तला असता को त्याही
साखर कारखान्यान् रुम३१००/- रधत जक्वीं्लप्क्षा कमी बरान् साखर लवक्री क्ल्याच् दबसून ेल्
नाहीम

(५) रन उद््ावत नाहीम

___________

राज्यातील राज्य पररवहन महामांडळाच्या भशवशाही शयनयानी
वसचे िाही मागा वांद िेल्यावावत
(१५)

१३५८३९

(०८-०७-२०१९)म

्ीमअतल
ु

भातखळिर

पररवहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(िाांददवली

पव
ू )ा : सन्माननीय

(१) राज्य पररवहन महामींडवाच्या शशवशाही स्लीपर वस च् राज्यातील ४२ मागाांपक
ै ी १० मागय
वींब क्ल् असल्याची वाव माह् एलरलह २०१९ मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेलीह ह् खर्
ेह् कायह
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(२) असल्यासह व-याचव्वा वसमाग् क्वव पाच त् सहाच रवासी रवास करत असल्यान्
महामींडवाला तो्ा होत असल्यान् शशवशाही

वसच्या बरात कपात क्ल्याच् धनबशयनास ेल्ह

ह् ही खर् ेह् कायह
(३) असल्यासह राज्यात शशवशाही स्लीपर वसला रवाशाींचा रधतसाब शमव्याकररता शासन
काही नवीन

ोर

रावलव ार ेह् कायह

(४) असल्यासह नवीन

ोर ामध्य् रवाशाींना को त्या

(५) नसल्यासह ववलांब्ाचरी क्ारणे क्ाय ेह् त ?

सुखसोयी ब् ्यात य् ार ेह् तह

्ीम ददवािर रावते (३०-०८-२०१९) : (१) होयम
राज्य पररवहन महामींडवाच्या वाहन ताफ्यातून सींवींध त पुरव ाबारान् त्याींच्या

शशवशाही शयनयानी (स्लीपर) वस्स काढून घ्तल्यामुव् सबर मागय वींब कर्यात ेल्ल्

ेह् तम तथालपह रवाशाींच्या सोयीसा न सबर मागाांवर महामींडवाच्या इतर वस्सद्वार् वाहतक
ू
सुरु

् व्यात ेल्ली ेह् म

(२) होयम
(३) व (४) राज्यात शशवशाही शयनयानी (स्लीपर) वसला रवाशाींचा रधतसाब शमव्याकररता
सबर वसच्या राड्बरात कपात कर्यात ेल्ली ेह्म तस्चह रवाशाींना अध क सुलव ा

परु लव्याच्या दृष्ीकोनातन
शशवशाही शयनयानी (स्लीपर) वस्समध्य् सीसी्ीव्ही कॅम्राह
ू
मोवईल चाजजांग पॉईं्ह मनोरीं जनासा न वायर्ाय सुलव ा व व्ह् ईकल ट्रॅ कीींग शसस््म (वाहन

मागोवा र ाली) इम सुलव ा ब् ्यात ेल्ल्या असूनह सद्यजस्थतीत रवासी सींयय्त वाढ
झाल्याच् दबसत ेह् म

(५) रन उद््ावत नाहीम
___________
राजापूर (जजमरत्नाधगरी) शहराला ऐनतहाभसि वारसा भमळवून दे णा-या
बिदटशिाभलन वखारीची पुनवााधणी िरण्यावावत

(१६)

१३६०४३ (११-०७-२०१९)म

्ीमराजन साळवी (राजापरू ) :

सन्माननीय साां्िृनति

िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजापूर (जजमरत्नाधगरी) शहराला ऐधतहाशसक वारसा शमववून ब् ा-या तब्र्ीशकाशलन
वखारीची

पुनवाय

ी

करुन

धतच्

पुरातन

वास्तुसींग्रहालय

व

े्य

गॅलरीमध्य्

रुपाींतर

कर्यावावतचा रस्ताव शासनाच्या लवचारा ीन ेह् ह ह् खर् ेह् कायह
(२) असल्यासह सबर माग ीसींबरायत पालकमींत्रीह रत्नाधगरी याींनी माममय
ु यमींत्री महोबयाींकड्
पत्रव्यवहार क्ला ेह्ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह ापरोक्त रकर ी शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह चौकशीत काय ेढवून
ेल् व त्यानस
ु ार को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
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्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् अींशत: खर् ेह्म
्ीमजगबीश वम पवारह माय राजापरू सींस्थाह राजापरू याींनी राजापरू शहरातील

ऐधतहाशसक वखारीच्या पुनवाां

ी वावत माम ेमबार ्ीम रसाब लाड याींच्याकड् लवनींती क्ली

ेह् म

्ीम जगबीश वम पवार याींच्या लवनींतीस अनुलक्षून माम ेमबार ्ीम रसाब लाड याींनी

वखारीच्या पुनव
य ाीं

ी वावत ेपल्या स्तरावर रयत्न करावा अशी लवनींती दबम२३.०१.२०१९ च्या

पत्रान्वय् माम मय
ु यमींत्रीह महाराषट्र राज्य याींच्याकड् क्ली ेह् म
(२) अस् धनबशयनास ेल् नाहीम

(३) राजापूर य्थील इींग्रज वखारीची इमारत

ोकाबायक झाल्यान् २००५ साली जशमनबोस्त

कर्यात ेली ेह् म सद्यजस्थतीत वखारीच् र्क्त जोत्यापयांतच् अवश्र्ष शशल्लक ेह् तम
सबर द का ी वखार ही वास्तच
ु अजस्तत्वात नसल्यान् इींग्रज वखार अशी सींवो ली जा ारी
वास्तु राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्ह ून घोलर्षत कर ् ाधचत

र ार नाहीम

(४) रन उद््ावत नाही.

___________
येवला (जजमनाभशि) येथे अल्पसांख्याांि समाजातील ाच्च भशक्षण घेणाऱ्या
ववद्यार्थयाांकररता ्वतांत्र वसतीगह
ृ े वाांधण्यावावत
(१७)

१३६६५० (०६-०७-२०१९)म

्ीमछगन भुजवळ (येवला), ्ीमजजतेंद्र आव्हाड (मुांिा

िळवा) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) य्वला (जजमनाशशक) य्थ् अल्पसींययाींक समाजातील ाच्च शशक्ष

घ् ार् लवद्याथी व

लवद्याथीनीींकररता स्वतींत्र वसतीगहृ ् वाीं ्याकररता शासनाकड् रस्ताव पा लव्यावावत स्थाधनक
लोकरधतधन ीींनी दबनाींक २४ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास माग ी क्ल्ली ेह् ह ह् खर्
ेह् कायह

(२) असल्यासह वसतीगह
ृ ् वाीं ्याकररता जाग्चा शो

घ्वून शासनाला रस्ताव पा वावा अस्

जजल्हाध कारी नाशशक याींना दबनाींक २० नोव्हें वर, २०१७ च्या पत्रान्वय् धनबे श दबल्ल् ेह् तह
ह् ही खर् ेह् कायह
(३) असल्यासह यावावत शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह त्यात काय ेढवून ेल् व
त्यानुसार

य्वला

य्थ्

अल्पसींययाींक

समाजातील

ाच्च

शशक्ष

घ् ार्

लवद्याथी

व

लवद्याथीनीींकररता स्वतींत्र वसतीगहृ ् वाीं ्याकररता को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त
ेह् ह

(४) नसल्यास लवलींवाची कार ् काय ेह् त ?
्ीम ववनोद तावडे (२८-०८-२०१९) : (१) होयम
(२) होय.

लवमसम ५९८ (14)

(३) व (४) ज्या द का ी वसधतगह
ृ वाीं ावयाच् ेह् त्याद का ी ापल
शशक्ष ाच्या

सलु व ाह

जववपासच्या

शैक्षण क

सींस्थाह

माग ी

व

असल्ल्या ाच्च
त्या

पररसरातील

अल्पसींययाकाींची लोकसींयया इत्याबी वावी लवचारात घ्ऊन नाशशक जजल्यात जाग्चा शो
घ््यात य्त ेह्म

___________

राज्यातील दष्ट्ु िाळ ननवारणाकररता उपाययोिना करण्याबाबत
(१८)

१३६९९० (१०-०७-२०१९)म

डॉमराहूल पाटील (परभणी) : सन्माननीय पाणीपरु वठा व
्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील बषु कावाची तीव्रता लक्षात घ्ऊन शासनान् तातडीन् ापाययोजना कर्यासा न

ेचारसींदहता शशथील कर्यात यावी अशी माग ी राज्याच् मुययमींत्री याींनी मुयय धनवड ूक
ेयक्
ां २४ एलरलह २०१९ रोजी ेयोगास रस्ताव पा वन
ु ताींकड् दबन्ाक
ू क्ली ेह् ह ह् खर्
कायह

(२) असल्यासह सबर रस्तावाच्या अनुर्षींगान् मुयय धनवड ूक ेयुक्ताींन् बषु कावाची व पा ी
्ीं चाईची तीव्रता लक्षात घ्वून त्या रागात पा ी पुरव ा योजनाींना मींजूरी ककीं वा बरु
ु स्ती वा
अन्य काम् कर्यास परवानगी दबली ेह्ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह त्यानर्ष
ु ींगान् शासनान् को त्या पा ी परु व ा योजनाींना मींजरू ी ककीं वा त्याींची
बरु
ु स्ती वा अन्य काम् कर्यास सींवींध त लवरागाींना परवानगी दबली ेह् कायह
(४) असल्यासह सद्यःजस्थतीत बषु काव धनवार

व पा ी ्ीं चाई यावावत काय पररजस्थती

ेह् ?

्ीम ववनराव लोणीिर (३१-०८-२०१९) : (१) माममुयय सधचव याींच् स्तरावरुन दबनाींक २४
एलरलह २०१९ रोजी लप्याच्या पा्याच्या ापाययोजना घ््याकररता धनवड ूक ेयोगाची

परवानगी सींबरायत रस्ताव साबर क्ला होताम तस्च माम मय
ु यमींत्री महोबयाींच्या स्तरावरुन

दबनाींक ३० एलरलह २०१९ अन्वय् बषु काव धनवार ाच्या ापाययोजना घ््याकररता ेबशय
ेचारसींदहता शशधथल कर्याचा रस्ताव साबर क्ला होताम
(२) ह् खर् ेह्म
(३) शासनपत्र दबनाींक ०४ म्ह २०१९ अन्वय् राज्यातील धनवड ूक झाल्ल्या सवय मतबारसींघात
धनयशमत लप्याच्या पा्याच्या नव पा ी

पुरव ा योजनाींना मींजुरी ब् ् अथवा त्याींची

अींमलवजाव ी कर्यास मान्यता ब् ्यात ेली ेह् म

(४) लप्याच्या पा्याच्या ्ीं चाईच्या अनुर्षींगान् सींपू य महाराषट्र राज्याचा माह् ऑक््ोवरह २०१८
त् जूनह २०१९ या कालाव ीकररता सींराव्य पा ी ्ीं चाई कृती ेराखडा तयार कर्यात ेला
असून एकू

४३९८२ गाव् व २९२६३ वाडया यामध्य् एकू

रस्तालवत कर्यात ेल्या होत्याम

८०४८१ इतक्या ापाययोजना
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तस्च दबनाींक २९.०७.२०१९ च्या ्ँ कर अहवालानुसार सींपू य महाराषट्रातील ३३५३ गाव्

व ८५८१ वाडया यामध्य् एकू

४२९३ ्ँ कसयव्बार् व लप्याच्या पा्याचा पुरव ा कर्यात य्त

ेह् म

___________
िोवाड (तामचांदगड, जजमिोल्हापूर
(१९)

१३७०७१ (०८-०७-२०१९)म

या गावातील वससेवा ननयभमत िरण्यावावतम

्ीमती सांध्यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदगड), ्ीमहसन मु्ीफ

(िागल), ्ीमती सम
ु न पाटील (तासगाव - िवठे महाांिाळ) : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोवाड (तामचींबगडह जजमकोल्हापूर) या गावातील वाजारप्

मो न असून त्थ् शैक्षण क

सींस्था मो या रमा ात असल्यान् सवय गावातून लवद्याथी त्थ् य्त असतात परीं तु त्याद का ी
वसस्वा धनयशमत

नसल्यान् त्थ् य् ाऱ्या लोकाींची व लवद्यार्थयाांची गैरसोय होत ेह् ह ह् खर्

ेह् कायह
(२) तस्चह वस र््ऱ्याींच्य्ा धनयींत्र ासा न कींट्रोल पाँई् व वसस्थानकही अधतशय लहान व अरुीं ब
ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह
(३) असल्यासह रवाशाींची व लवद्यार्थयायची गैरसोय बरू कर्यावावतची माग ी स्थाधनक
लोकरधतधन ी याींनी

मामपररवहन

मींत्री याींच्कड् दबनाींक

३० नोव्ह् वरह २०१८ रोजी

वा

त्यासुमारास क्ली ेह्ह ह् ही खर् ेह् कायह

(४) असल्यासह ाक्त माग ी सींबरायत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ददवािर रावते (३०-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम
(२), (३) व (४) कोवाड गावाचा लवस्तारह लोकसींययाह चालनात अस ाऱ्या राज्य पररवहन
र््ऱ्याींची सींयया व त्याींची वारीं वारता या सवय वावीींचा लवचार करताह कोवाड या द का ी वाहतक
ू
धनयींत्रक कक्ष सुरु कर ् सींयुजक्तक वा्त नाहीम सबर द का ी ४०X१० ेकाराचा मागय धनवारा

असन
ू ह त्याचा वापर रवासी करत ेह् तम तस्चह महामींडवाद्वार् कोवाड गावाकररता धनयशमत
७९ वस र््ऱ्या चालनात ेह् तम
सबरवावत

स्थाधनक

लोकरधतधन ी

याींना

राज्य

पररवहन

महामींडवाच्या

दबम३०.०५.२०१९ च्या पत्रान्वय् कवलव्यात ेली ेह् म
(५) रन उद््ावत नाहीम
___________
मौजे खोपी (तामभोर, जजमपुणे) या गावात गायरान जमीनच नसल्यावावत
(२०)

१३७२५५ (१२-०७-२०१९)म

्ीमअभमन पटे ल (मुांवादे वी) :

्ीमसांग्राम थोपटे (भोर), ्ीमअ्लम शेख (मालाड पजश्चम),

सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मौज् खोपी (तामरोर, जजमपु ्) य्थील वनलवरागाच्या मालकीची जमीन ग् क्रम ३९१ मध्य्

कातकरी समाजाची सुमार् २५ कु्ूींव् मागील अन्क वर्षायपासून कच्च्या घरामध्य् वास्तव्यास
ेह् तह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबरची जागा यापूवी गायरान होती परीं तु कालातींरान् ती वनलवरागाकड्
हस्ताींतरीत झाल्यान् या गावाला गायरान जमीनच नसल्याच् माह् जान्वारीह २०१९ मध्य् वा
त्याबरम्यान धनबशयनास ेल् ेह्ह ह् खर् ेह् काय,
(३) असल्यासह वन हक्क कायबा २००५ अन्वय् अशा कु्ूींतवयाींना घराींसा न जागा ापल

करुन ब् ् ेवयक असतानाही शासन या रकर ी बल
य करीत असल्यान् सबरहू कातकरीह
ु क्ष
ेदबवासी कु्ूींवाची गैरसोय होत ेह् , ह् ही खर् ेह् कायह
(४) असल्यासह ाक्त रकर ावावत श्ासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुधीर मुनगांटीवार (३१-०८-२०१९) : (१) मौज् खोपी (तामरोरम जजमपु ्) य्थील वन
लवरागाच्या मालकीची जमीन ग् क्रम ३९१ मध्य् कातकरी समाजाची सुमार् २५ कु्ूींव् मागील
अन्क वर्षायपासन
ू कच्च्या घरामध्य् वास्तव्यास ेह् तह ह् खर् नाहीम

तथालपह सबर वनक्ष्त्रामध्य् मागील ८ त् ९ मदहन्याींपासून कातकरी समाजाची ६

कु्ुींव् वनक्ष्त्रावर अधतक्रम

करुन कच्च्या घरात राहत ेह् तम

(२) मौज् खोपी (तामरोर, जज.पु ्) य्थील जमीन ग् क्रम ३९१ म ील क्ष्त्र दबनाींक ५.४.२००७

अन्वय् रारतीय वन अध धनयमह १९२७ च् कलम २० अींतगयत राखीव वन म्ह ून अींधतमत:
अध सूधचत कर्यात ेल् ेह् म

(३) व (४) अनस
ु धू चत जमाती व इतर पारीं पाररक वन धनवासी वन हक्काींची मान्यता

अध धनयमह २००६ व धनयमह २००८ (सु ाररत २०१२) म ील तरतूबीींच्या अ ीन राहून वन
हक्काींची पडताव ी करुन पात्र बाव्याींना मान्यता दबली जात्म
सबर

अध धनयमाींतगयत

वनजशमनीवर

असल्ल्

अधतक्रम

धनयशमत

कर्याची/

अधतक्रम ास मान्यता ब् ्याची तरतूब नाही

रनाींककत क्ष्त्रावरील अधतक्रम ् वन हक्क अध धनयमाींतगयत धनयशमत करता य्ऊ शकत

नाहीतम
(५) रन उद््ावत नाहीम
___________
मालेगाव (जजमनाभशि) शहरातील ादा ु शाळा क्रम६४ जवळील भूखांडावरील
ादा ू घराच्या पररसरातील अनतक्रमणे हटववण्यावावतम

(२१)

१३७४१२

(मुांवादे वी),

(०६-०७-२०१९)म

्ीमअ्लम

शेख

्ीमआभसफ

(मालाड

पजश्चम),

शेख

(मालेगाांव मध्य),

्ीमनसीम

खान

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

्ीमअभमन

पटे ल

(चाांददवली) सन्माननीय
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(१) माल्गाव (जजमनाशशक) शहरात सव्हे नींम१६९ म ील ाबय ु शावा क्रम६४ जववील रख
ू ींडावर
अल्पसींययाक लवकास लवरागामार्यत मींजूर ाबय घ
ु राच् ेजूवाजूला असल्ल्या खाजगी अधतक्रम ्
व खासगी शावा असल्यामव
ु ् या घराच् काम रलींतवत ेह् ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबरील अधतक्रम ामुव् शासनाकडून राप्त धन ीचा ापयोग थाींवला ेह्ह ह् ही
खर् ेह् कायह

(३) असल्यान्ह शासनान् या द का ी असल्ली अधतक्रम ् ह्वून तस्च य्थील शाव् ला पयाययी

जागा ब् ऊन या ाबय घ
ु राच् काम लवकरात लवकर पु य कर्यावावत को ती काययवाही क्ली वा
कर्यात य्त ेह्ह

(४) नसल्यास लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (०३-०९-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खर् ेह् म माल्गाव (जजमनाशशक)ह
शहरात सव्हे नींम१६९ म ील ाबय ू शावा क्रम६४ जववील रख
ू ींडावर ारार्यात ेल्ल्या ाबय ू
घराच्या इमारतीच् काम अींतीम ्प्प्यात असून क्वव सरीं क्ष

शरींत ेण

वाहय काम् रलींतवत

ेह् तम

(३) व (४) ाबय ू घराच्या पररसरातील अधतक्रम ् ह्लव्यावावत ेयुक्तह माल्गाव महापाशलकाह

माल्गाव याींना शासन स्तरावरुन सूचना ब् ्यात ेल्या होत्याम त्यास अनस
ु रुन महापाशलक्न्

ाबय ू शाव् ला बस
ु रीकड् स्थलाींतरीत क्ल् ेह्म तस्च सबर पररसरातील खाजगी अधतक्रम ्
ह्लव्यावावत महापाशलक्न् काययवाही सुरु क्ली असता त्यास स्थाधनकाींनी लवरो

बशयवून सबर

काययवाही लवरो ात मामदबवा ी न्यायालयह वररष स्तरह माल्गाव य्थ् बावा क्रम७५/२०१९ ेण

८१/२०१९ बाखल क्ला ेह् म बावा क्रम७५/२०१९ रकर ी मामन्यायालयान् “जैस् थ् पररस्थती”
् व ्वावत अींतररम ेब् श दबल् असन
ू सद्य:जस्थतीत सबर रकर
___________

न्यायरलवष

ेह्म

पुसद (जजमयवतमाळ) येथील अन्न पुरवठा िायाालयात दलालाांिडून
(२२)

नागररिाांची होत असलेली फसवणि
ू

१३७४६७ (१०-०७-२०१९)म

्ीमराजु तोडसाम (अणी) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यवतमाव जजल््यातील पुसब य्थील महसूल लवरागातील अन्न पुरव ा कायायलयात नवीन
शश ापतत्रका लवतर

व रद्द झाल्ल्या शश ापतत्रका ऑनलाईन कर्याच्या नावाखाली

रावीक

स्वस्त ान्य परवाना ारक व बलालाींमार्यत नागररकाींची र्सव क
करीत असल्याच् माह्
ू
एलरलह २०१९ मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेल् ेह्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह या कामाकरीता नागररकाींकडून बोन त् तीन हजार रुपय् घ्तल् जात असन
ू
यावावत ापलवरागीय अध कारी व तहशसलबार याींच्याकड् तक्रार करून कारवाई कर्याची
माग ी नागररकाींनी क्ली ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह
(३) असल्यासह यावावत शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह चौकशीत काय ेढवून ेल् व
त्यानुसार सींवींध त बोर्षी अध का-याींवर को ती कारवाई क्ली वा कर्यात य्त ेह्ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
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्ीम सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२३-०८-२०१९) : (१) व (२) ह् अींशत: खर् ेह् म माह् र््ब्रुवारीह
२०१९ मध्य् तहशसल कायायलय पुसब मध्य् या रकारची तक्रार राप्त झाली होतीम तथालप
तहशसलबार पस
ु ब याींनी सबर तक्रारीच्या अनर्ष
ु ींगान् क्ल्ल्या चौकशी मध्य् शश ापतत्रका
ऑनलाईन कर्याच्या नावाखाली र्सव ुक होत असल्याच् धनबशयनास ेल् नाहीम

(३) तहशसलबार पुसब याींच्या अहवालानुसार सबर तक्रारीच्या अनुर्षींगान् मौजा पाडी य्थील
रास्तराव

ान्य

बक
ु ानाची

चौकशी

क्ली

असता

चौकशीमध्य्

शश ापतत्रका

ऑनलाईन

कर्याच्या नावाखाली र्सव ुक करीत असल्यावावत धनबशयनास ेल् नाहीम परीं तु मौजा पाडी
य्थील रास्तराव

ान्य बक
ु ानबारालवरुध्ब शश ापतत्रका

ारकाींना पावती न ब् ्ह

ान्य कमी

ब् ् व इतर बोर्ष असल्यामुव् तहशसलबार याींच्या अहवालावरुन दबनाींक १५.०४.२०१९ रोजी सबर
बक
ु ान धनलींतवत कर्यात ेल् ेह् म
(४) को ताही लवलींव झाल्ला नाहीम

___________
महाड (जजमरायगड) एमआयडीसीतील रासायननि पाणी साववत्री नदीत
सोडणाऱ्या िारखान्याांवर िारवाई िरण्यावावत
(२३)

१३७९७७ (१६-०७-२०१९)म

्ीमसांजय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय वने मांत्री पुढील

(१) महाड (जजमरायगड) एमेयडीसीतील कारखान्यातून सोड्यात य् ाऱ्या रबलू र्षत रासायधनक
पा्यामव
ु ् तवरवाडी य्थील सालवत्री नबीपात्रातील अन्क मगरीींना अीं त्व ेल्याच् माह् माचयह
२०१९ मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह य्थील मगरीना सुरक्षक्षत स्थवी हललव्यावावत तस्च रबर्ष
ु

कर ाऱ्या

सींवींध त कारखान्याींवर कारवाई कर्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त
ेह् ह
(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुधीर मुनगांटीवार (३१-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम
(२) व (३) रन उद््ावत नाहीम

___________

मुांवई शहरातील वरळी येथील शासिीय पररवहन सेवा िमाचारी
सहिारी पतसां्थेत झालेला गैरव्यवहार

(२४)

१३७९७९ (१३-०७-२०१९)म

्ीमसांजय िेळिर (ठाणे) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) मुींवई शहरातील वरवी य्थील शासकीय पररवहन स्वा कमयचारी सहकारी पतसींस्थ्त गत

सहा वर्षायपासन
ू गैरव्यवहार होत असल्याची वाव माह् माचयह २०१९ मध्य् वा त्याबरम्यान
धनबशयनास ेली ेह् ह ह् खर् ेह् कायह
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(२) असल्यासह सबर रकर ाची शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह
(३) असल्यासह चौकशीत काय ेढवून ेल् व त्यानुर्षींगान् सींवींध ताींवर शासनान् को ती
कारवाई क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे शमख
ु (२५-०७-२०१९) : (१) अींशत: खर् ेह् म

पतसींस्थ्म ील गैरव्यवहार सन २०१४ म ील र््रल्खापररक्ष ात धनबशयनास ेला ेह्म
(२) व (३) पतसींस्थ्च् सन २००७-०८ त् सन २०११-१२ या कालाव ीतील र््रल्खापररक्ष
अहवालानुसार

पतसींस्थ्मध्य्

अपहार

झाल्याच्

धनबशयनास

ेल्यान्

पतसींस्थ्च्या

१८

सींचालकाींवर दबनाींक १९.०३.२०१९ रोजी वरवी पोलीस स््् शन य्थ् गुन्हा बाखल कर्यात
ेल्ला ेह् म

र््रल्खापररक्ष
एकू

अहवालाच्या अनर्ष
ु ींगान् सींस्थ्च् सींचालकह अध कारी व कमयचारी अशा

१७ अपचाऱ्याींवर रुम७९.४८ लाख इतक्या रक्कम्च्या नक
ु सानीची जवावबारी महाराषट्र

सहकारी सींस्था अध धनयमाच्या कलम ८८ अन्वय् धनजचत कर्यात ेल्ली ेह् म या

पतसींस्थ्च् सींचालक ह् शासकीय पररवहन स्व्त काययरत ेह् तम अशा काययरत असल्ल्या ४
सींचालकाींच्या पगारातून बरमहा रुम५०००/- व १ सींचालकाच्या पगारातून बरमहा रुम३०००/-

इतकी रक्कम वसल
ू कर्यात य्त ेह्म तस्च ावयररत रक्कम्च्या वसल
ू ीची काययवाही सरु
ु
ेह् म

महाराषट्र सहकारी सींस्था अध धनयमह १९६० च् कलम ७८ (अ) नुसार पतसींस्थ्ची

काययकारी ी दबम २०.०५.२०१४ रोजीच्या ेब् शान्वय्

वरखास्त कर्यात ेल्ली असून

सद्य:जस्थतीत पतसींस्थ्वर राध कृत अध कारी काययरत ेह् म
(४) रन उद््ावत नाही.

___________
ठाणे जजल्हयातील वसनतगह
ृ ात प्रवेश प्रकक्रयेतील ववलांबाबत
(२५)

१३८०६१ (१३-०७-२०१९)म

्ीमजयप्रिाश मांद
ु डा (वसमत) :

न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) शरवींडीह कल्या ह शहापूरह ाल्हासनगर व

सन्माननीय सामाजजि

ा ् या द का ी असल्ल्या मुलाींमल
ु ीींच्या

वसधतगह
ृ रव्शावावत अींधतम याबी जाहीर हो्यासा न हो ारा लवलींव व सींपल्ल् शैक्षण क

वर्षायतील सहा मदहन् लवचारात घ्ता गों वल्ल् लवद्याथी रव्शापासून वींधचत रहात असल्याच्
धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह् कायह
(२) असल्यासह रव्शाकरीता लवलींव

र ाऱ्या रव्श रकक्रय्च्या अपयशाच् कार

न ब् ता काही

वसधतगह
ृ ् लाींव असल्यान् लवद्याथी रव्श नाकारत असल्याची कार ् ब् त ेह् तह ह् ही खर्
ेह् कायह

(३) असल्यासह सबर रकर ी शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह
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(४) असल्यासह चौकशीच्या अनर्ष
ु ींगान् जास्तीत जास्त मागासवगीय मुलाींची गैरसोय बरु
कर्यासा न शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह्

डॉम सुरेश (भाऊ) खाडे (२०-०८-२०१९) : (१) नाही.
(२), (३), (४) व (५) रन उद््ावत नाही.

___________
राज्यातील वेभसि वीमएसमसीम नसींग हा अभ्यासक्रमासाठी सरु
ु िरण्यात
आलेल्या पररचयाा महाववद्यालयातील ररक्त पदावावत

(२६)

१३८२२३ (०९-०७-२०१९)म

डॉमवालाजी किणीिर (अांवरनाथ), ्ीमगणपत गायिवाड

(िल्याण पूव)ा , ्ीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा , डॉमराहूल पाटील (परभणी), ्ीमज्ञ ानराज चौगुले
(ामरगा) : सन्माननीय वैद्यिीय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात सन २००६ पासन
ू व्शसक वीमएसमसीम नसींग या अभ्यासक्रमासा न चार पररचयाय
महालवद्यालयात सुरु कर्यात ेल्ेह् तह ह् खर् ेह् कायह
(२)

असल्यासह

या

महालवद्यालयातून

अभ्यासक्रम

शशकलव्यासा न

ेवयक

असल्ली

अद्यापकाींची पब् म्ह ज्च राचायायह ापराचायायह राध्यापक व अध व्याययाता याींच्या ककती
धनयक्
ु त्या कर्यात ेल्या ेह् त व ाक्त पब् स्वा रव्श धनयमानस
ु ार रर्यात ेली ेह् त
कायह

(३) असल्यासह महालवद्यालयातील सबर पब् ररक्त असतील तर सबर पब् लवनालवलींव
रर्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम धगरीष महाजन (२६-०८-२०१९) : (१) होयह ह् खर् ेह् म
(२) व (३) नव्यान् सुरु कर्यात ेल्ल्या महालवद्यालयाींमध्य् पब् रर्यासा न सबर
अध्यापकीय सींवगायतील एकू

३८ पबाींच्या ररतीची जादहरात दबनाींक ८म३म२०१९ रोजी रशसध्ब

कर्यात ेली होतीम तथालपह ्ीमती सींगीता रज
ु वव याींनी या लवरुध्ब माममहाराषट्र

रशासकीय न्यायाध कर ाकड् मव
ू अजय क्रम२६४/२०१९ बाखल क्लाम यावर मामन्यायाध कर ान्

दबनाींक ५म४म२०१९ रोजी धन य
य दबला असन
ू त्यामध्य् पबोन्नतीची पब् रथम रर्यात य्ऊन
५० ्क्क् रमा ् सरवस्व्ची पब् रर्याची काययवाही कर्यावावतच् ेब् श दबल् ेह् तम
त्यास अनुसरुन पबोन्नतीन् व सरवस्व्न् पब् रर्याची काययवाही कर्यात य्त ेह्म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________
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राज्य शैक्षणणि तांत्रज्ञ ान सां्था वांद िरण्याच्या घेण्यात आलेल्या ननणणयाबाबत
(२७)

१३८३८५ (१०-०७-२०१९)म

्ीमसुननल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय शालेय भशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्य शैक्षण क तींत्रज्ञ ान सींस्था वालधचत्रवा ी वींब कर्यासा न झाल्ल्या धनयामक
मींडवाच्या वै कीत ३४ सबस्यापैकी क्वव चार सबस्याींच्या ापजस्थतीत वींब कर्याचा धन यय
घ््यात ेला असल्याच् दबनाींक ११ र््वुवारीह २०१९ रोजी वा त्यानुसार धनबशयनास ेल् ेह्ह
ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह यावावत शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह असल्यास राज्य शैक्षण क तींत्रज्ञ ान
सींस्था अथायत वालधचत्रवा ी वींब कर्याच्या धन य
य ास स्थधगती ब् वून ाक्त व्कायबा धन य
य

घ््याच्या रकर ाची चौकशीकर्यावावत को ती काययवाही कर्यात ेली वा कर्यात य् ार
ेह् का
(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
अॅडम आभशष शेलार (०८-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाही.
(२) रन उद््ावत नाही.
(३) रन उद््ावत नाहीम

___________

जत (जजमसाांगली) तालुक्यातील पाणी टां चाई दरू िरण्यावावत
(२८)

१३८९१७

(१०-०७-२०१९)म

्ीमडीमएसमअदहरे

(साक्री), ्ीमववश्वजजत

िडेगाव), ्ीमअभमन पटे ल (मुांवादे वी), ्ीमअ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :

िदम

(पलूस

सन्माननीय

पाणीपरु वठा व ्वच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) जत (जजमसाींगली) तालुक्यातील ८६ गाींव् ेण

वाडया-वस्त्याींमध्य् पा ी्ीं चाई धनमाय

झाल्यान् य्थील ग्रामस्थाींना लवश्र्षत: लहान मुल् मदहला याींना पा्यासा न र्कींती करावी
लागत असल्याच् दबनाींक १७ माचयह २०१९ रोजी वा त्यासुमारास धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर्
ेह् काय

(२) असल्यासह सबर गावाींना १०३ ्ँ करन् पा ीपुरव ा कर्यात य्त असून ्ँ करमध्य्
धनजांतुकीकर

कर्याकररता रशासनाच्या बल
य ामव
ु क्ष
ु ् ्ीसीएलचा वापर क्ला जात नसल्याच्

तस्च ्ँ करच्या ख्पाींमध्य् अधनयशमतता झाल्याच्या तक्रारी दबनाींक ३० एप्रजलह २०१९ रोजी वा
त्यासुमारास ग्रामस्थाींनी क्ल्या असल्याच् धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह या सींबरायत शासनान् चौकशी करुन य्थील बषु कावग्रस्त जनत्ला स्वच्छ व

पुर्स् पा ी पुरव ा कर ् तस्च ्ँ करच्या ख्पाींमध्य् अधनयशमतता कर ाऱ्याींवर को ती कारवाई
क्ली वा य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त ?
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्ीम ववनराव लोणीिर (३१-०८-२०१९) : (१) दबनाींक १७ माचयह २०१९ रोजी पयांत जत
तालुक्यातील ६३ गाव् व ४९६ वाडया वस्त्याींमध्य् ६८ ्ँ करव्बार् पा ी पुरव ा कर्यात ेला
ेह् म

तस्च जत तालुक्यामध्य् १२३ गावाींमध्य् ्ीं चाई घोलर्षत कर्यात ेली असून

ेवयकत्नुसार ्ँ कर सुरु कर्याची काययवाही कर्यात य्त ेह् म त्यामुव् लहान मुल्/मदहला
याींना पा्यासा न र्कींती करावी लागत ेह्ह ह् खर् नाहीम

(२) दबनाींक ३० एलरलह २०१९ रोजी पयांत जत तालुक्यातील ८७ गाव् व ६५२ वाडया
वस्त्याींसा न पा ी परु व ा कर्यात य्त असल्ल्या १०३ ्ँ कसयवर जीपीएस र ालीव्बार् धनयींत्र
् व्यात ेल् असून ्ँ करसोवत

् व्यात ेल्ल्या लॉगवुकवर ग्रामस्थह सरपींच व ग्रामस्वक

याींची स्वाक्षरी रधतदबन घ््यात ेली ेह् म

तस्चह दबनाींक १४ र््ब्रुवारीह २०१९ रोजीच्या शासन पररपत्रकात ब् ्यात ेल्ल्या

सच
कर्यात ेली असन
ू नाींनस
ु ार ्ँ कर रर्याच्या द का ी जलसरु क्षक याींची न्म क
ू
ू
ेवयक ्ीसीएलची मात्रा ्ँ कर ररताना ब् ्यात य्त ेह् म त्यामुव् ्ँ कर ख्पाींमध्य्
अधनयशमतता ककीं वा ्ीसीएलचा वापर क्ला जात नाहीह ह् म्ह

् खर् नाहीम

(३) जत तालुक्यातील बषु कावग्रस्त जनत्ला स्वच्छ व धनजांतुक पा ी पुरव ा कर्यात य्त
ेह् म तथालप काही अपररहायय कार ामुव् (्ँ करच् ्ायर खराव हो ्ह खींडीत वीज पुरव ा व
्ँ कर नाबरु
ु स्त हो )् इत्याबी मव
ु ् ्ँ करच्या ख्पा कमी पडत असल्यान् व काही द का ी ्ँ कर
वबल्यावावत

् क्बाराींना सूचना ब् ऊनही लवहीत व्व्त काययवाही कर्यास लवलींव क्ल्यान्

् क्बाराींना जजल्हाध कारी साींगली याींच् कायायलयीन ेब् श दबनाींक ०२.०७.२०१९ अन्वय् ज्या
्ँ करच्या ख्पा वारीं वार कमी पडत असतील त्या ्ँ करना रधतदबनी रुम १०,०००/- रमा ् एकू
रुम १,८०,०००/- इतकी बीं डात्मक काययवाही कर्यात ेल्ली ेह्म
(४) रन उद््ावत नाहीम
___________
वपपडाा येथील (जजमचांद्रपूर) ्व्थ धान्य दि
ु ानासांदभाात
ननयमवहाय्यररत्या ददलेल्या आदे शावावत

(२९)

१३९०६३ (१०-०७-२०१९)म

अॅडमसांजय धोटे (राजूरा), डॉमदे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) चींद्रपूर

जजल्हातीलह

कोरपना

तालुक्यातीलह

लपपडाय

य्धथल

स्वस्थ

ान्य

बक
ु ानाच्

धनयमानस
ु ार ेबशय मदहला पररवार वचत ग् याींना राध कार पत्र दबल् ेह्ह ह् खर् ेह्
कायह

(२) असल्यासह पुवय सुचना व राध कार पत्र रद्द न करता पुनलवयलोकन ेब् श ३ वर्षाय पूवीच्
असताींना

रावीक मुद्दतीत अमलवजाव ी न करता जजल्हा पूरव ा अध कारी याींनी दबल्ल्

ेब् श धनयमवहाय्यप ् रद्द करुन ्ीमडीजीम ढग् बक
ु ानबार लपपडाय याींच् रास्तराव बक
ु ान
पूवव
य त सुरु कर्याच् ेब् शीत क्ल्, ह् ही खर् ेह् कायह
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(३) असल्यासह ापरोक्त राध कार पत्र रद्द करुन मदहला वचत ग्ाला ब् ्याची माग ी मदहला
वचत ग्ान् क्ली ेह् , ह् ही खर् ेह् कायह
(४) असल्यासह यारकर ी शासनान् चौकशी क्ली ेह् काय असल्यास त्यात काय ेढवून
ेल् व त्यानस
ु ार शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त

्ीम सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२८-०८-२०१९) : (१)ह (२), (३) व (४) ्ीम डी जीम ढग् बक
ु ानबार
लपपडाय याींच् रास्तराव बक
ु ानातील गैरव्यवहारामव
ु ् जजल्हा परु व ा अध कारीह चींद्रपरू याींनी
त्याींच् राध कार पत्र दबम१२.९.२००८ च्या ेब् शान्वय् रद्द क्ल् होत्. बरम्यानच्या कालाव ीत

नव्यान् रास्तराव बक
ु ान मींजूर कर्याची रकक्रया पू य करून ेबशय मदहला पररवार वचत ग्
याींना बक
ु ान मींजूर कर्यात ेल्म

्ीम ढग् याींनी जजल्हा परु व ा अध कारी व ाप ेयक्
ु त (परु व ा) याींनी दबल्ल्या

धन य
य ालवरुध्ब माममींत्री (अनापु व ग्रासीं) याींच्याकड् अलपल क्ल् होत्म त्यावर दबम८.९.२०१५
रोजीच्या ेब् शान्वय् जजल्हा पुरव ा अध कारी व ाप ेयुक्त (पुरव ा) याींनी दबल्ल्

ेब् श

रद्द कर्याचा धन य
य ब् ्यात ेला असून ्ीमढग् याींच् बक
ु ान पन
ु :च सुरू कर्यात ेल्
ेह् म

(५) रनच उद््ावत नाहीम
___________
राज्यातील वडार समाजाच्या ववववध मागण्यावावत
(३०)

१३९२८१ (०९-०७-२०१९)म

(िुलाा) :

्ीमगणपतराव दे शमख
(साांगोले), ्ीममांगेश िुडाळिर
ु

सन्माननीय ववमक्
ु त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवगा व ववशेष मागास प्रवगा

िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापूर य्थ् दबनाींक १७ डडसेंवर २०१८ रोजी वडार समाजाच्या अध व्शनामध्य् हजारोंच्या

सींयय्न् ापजस्थत राहून माममुययमींत्री याींच्याकड् वडार समाजाचा अनुसूधचत जमातीमध्य्
समाव्श करावाह राज्यातील यव
ु काींना ाद्योग ींद्यासा न वसींतराव नाईक ेधथयक लवकास
महामींडवामार्यत पुर्सा धन ी ापल

करून ब् ् व अन्य माग्या कर्यात ेल्या ेह् तह ह्

खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह वसींतराव नाईक ेधथयक लवकास महामींडवाच्या माध्यमातून ेराखडा तयार
करून शींरर को्ी रुपयाींचा धन ी ब् ्याच् ेवासन माममुययमींत्री याींनी दबल् ेह्हह् ही खर्
ेह् कायह

(३) तस्च वडार समाजासा न नवीन महामींडव स्थापन कर्याचा धन य
य राज्य शासनान्
घ्तला ेह् कायह
(४) असल्यासह सबर माग्या मान्य कर ्वावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात
य्त ेह् ह
(५) नसल्यास, लवलींवाची कार ् काय ेह् त ?
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डॉम सांजय िुटे (२३-०८-२०१९) : (१) सबर माग्याींवावतच् धनव्बन दबनाींक १७/१२/२०१८ रोजी
माममुययमींत्री महोबयाींना साबर क्ल्याची नोंब ेढवून य्त नाही म
(२)

दबनाींक १७.१२.२०१८ रोजी सोलापरू य्थ् ेयोजजत वडार समाजाच्या म्वाव्यामध्य्

समाजाच्या

लवकासासा न

वसींतराव

नाईक

ेधथयक

लवकास

महामींडवाच्या

वडार

माध्यमातून

ापेराखडा तयार करुन त्यासा न १०० को्ी रुपयाींची ेधथयक तरतूब क्ली जाईलह अशी
घोर्ष ा माममुययमींत्री महोबयाींनी क्ली ेह् म
(३),

(४)

व

(५)

वडार

समाजातील

लोकाींच्या

ेधथयक

ान्नतीकरीता

लवश्र्ष

योजना

सच
य दबम२२/०२/२०१९ अन्वय् सशमती ग नत कर्यात ेली असन
ू लव्यासा न शासन धन य
ू
शासन धन य
य दबम०२/०३/२०१९ अन्वय् सबर सशमतीच्या अध्यक्ष पबावर ्ीमलवजय लक्ष्म
चौगुल्ह रामऐरोलीह नवी मुींवई याींची धनयुक्ती कर्यात ेली ेह्म

तस्चह दबनाींक ८.३.२०१९

च्या शासन धन य
य ान्वय् ्ीम चौगुल् याींना राज्यमींत्री पबाचा बजाय ब् ्यात ेला ेह् म

सबर

सशमतीचा अहवाल शासनास अद्यालप अराप्त ेह् म
___________

खोडाळा (जजमपालघर) येथील खोडाळा मांडळ िृषी अधधिारी िायाालय सुरु िरण्यावावत
(३१)

१३९३३६ (०५-०७-२०१९)म

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

्ीमपा्िल धनारे (डहाणू) :

सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील

(१) खोडावा (जजमपालघर) य्थील खोडावा मींडव कृर्षी अध कारी कायायलय वींब असल्याच् माह्
डडसेंवरह २०१८ मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेल्ह ह् खर् ेह् कायम

(२) असल्यासह खोडावा य्थील ५० हून अध क गाींवम ील श्तक-याींच्या श्तीलवर्षयी तक्रारीह
रोजगारह लवलव अनुबान योजना अशी असींयय काम् होत नसल्यामुव् श्तक-याींना त्रास सहन
करावा लागत ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायम

(३) असल्यासह यावावत शासनान् चौकशी करुन ख्ाडावा मींडव कृर्षी अध कारी कायायलय सुरु
कर्यावावत को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
डॉम अननल वोंडे (०३-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) खोडावा (जजमपालघर) य्थील खोडावा मींडव
कृर्षी अध कारी कायायलय माह् डडसेंवरह २०१८ पासून धनयशमतप ् कायायलयीन व्व्त सुरु असून
श्तकऱ्याींना त्याींच्या श्तीलवर्षयक अडीअडच ी तस्च लवरागाच्या योजन्सींवीं ी व्वोव्वी
मागयबशयन कर्यात य्त ेह् म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________

राज्यातील साखर ाद्योग अडचणीत सापडल्यावावत
(३२)

१३९४६५ (१०-०७-२०१९)म

्ीमअभमन पटे ल (मुांवादे वी), ्ीमनसीम खान (चाांददवली),

प्रामवषाा गायिवाड (धारावी), ्ीमत्र्यांविराव भभसे (लातूर ग्रामीण), ्ीमडीमपीमसावांत (नाांदेड
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ात्तर), ्ीमभारत भालिे (पांढरपूर), ्ीमहषावधान सपिाळ (वुलढाणा), ्ीमिुणाल पाटील (धळ
ु े

ग्रामीण), ्ीमवसांतराव चव्हाण (नायगाांव), ्ीमअभमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर),
ु

्ीमसनु नल िेदार (सावनेर), ्ीमआभसफ शेख (मालेगाांव मध्य), प्रामववरें द्र जगताप (धामणगाव
रे ल्वे), अॅडमयशोमती ठािूर (नतवसा), िुमारी प्रणणती भशांदे (सोलापूर शहर मध्य), ्ीमअ्लम
शेख (मालाड पजश्चम), डॉमसांतोष टारफे (िळमनुरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील

(१) केंद्र शासनान् माचय मदहन्यातील खुल्या लवक्रीसा न २४ लाख ५० हजार ्न साखर् चा को्ा

धनजचत क्ल्यान् राज्यातील साखर ाद्योग अडच ीत सापडल्याच् दबनाींक ७ माचयह २०१९ रोजी
वा त्यासुमारास धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबर रकर ी वाजाराची माग ी २० त् २१ लाख ्न सारख्ची असल्यान्
धन ायररत को्ा असल्ली साखर लवकायची कशी या लववींचन्त साखर कारखान् ेह् तह ह् ही
खर् ेह् कायह
(३) असल्यासह केंद्र शासनान् धनजचत क्ल्ल्या साखर कोट्यामुव् राज्यातील अडच ीत
सापडल्ल्या साखर कारखान्याींच्या अडच ी बरु कर्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली
वा कर्यात य्त ेह्

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे शमख
ु (२६-०८-२०१९) : (१) नाहीम सवयसा ार प ् बर मदहन्याला २०-२१ लाख

म्म्न साखर लवक्री को्ा ब् शपातवीवरील सवय साखर कारखान्याींसा न ररलीज क्ला जातोम
त्यापैकी महाराषट्र राज्यातील साखर कारखान्याींसा न सवयसा ार प ् ८ लाख म्म्न साखर
लवक्री को्ा दबला जातोम माचय २०१९ मदहन्याींमध्य् त्याप्क्षा जास्त म्ह ज् २४.५० लाख म्म्न
ब् श पातवीवरील सवय साखर कारखान्याींसा न साखर लवक्री को्ा ररलीज कर्यात ेलाम
महाराषट्रातील सवय साखर कारखान्याींनी ८.७९ लाख म्म्न साखर लवक्री क्ली ती न्हमीच्या
माशसक लवक्रीप्क्षा जास्त रमा ात ेह् म
(२) रन उद््ावत नाहीम
(३) रन उद््ावत नाहीम
(४) रन उद््ावत नाहीम
___________
िोल्हापूर जजल्हयातील अल्पसांख्याि समाजातील तरुणाांना
व्यवसाय-ाद्योगाांसाठी ननधी दे ण्यावावत

(३३)

१३९६०९

(०६-०७-२०१९)म

डॉमसुजजत

भमणचेिर

(हातिणांगले) :

सन्माननीय

अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) अल्पसींययाक समाजातील तरु ाींना लवलव
ाद्योगाच्या सीं ी ापल

व्यवसाय-ाद्योगाींच्या माध्यमातन
ू व्यवसायह

व्हाव्यात याकररता मौलाना ेझाब महामींडवाला गती शमव्यासा न

शासनान् या महामींडवासा न ४०० को्ीची तरतूब क्ली ेह् , ह् खर् ेह् कायह
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(२) असल्यासह ाक्त महामींडवामार्यत या योजनाींची अींमलवजाव ी कर्यात ेली ेह् कायह
(३) असल्यासह ेतापययत कोल्हापूर जजल्हयातील ककती तरु ाींना ाद्योगाींसा न कजय ापल
करुन ब् ्यात ेल् ेह् वा य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त ?
्ीम ववनोद तावडे (२८-०८-२०१९) : (१) ेधथयकदृषट्या मागासल्ल्या अल्पसींययाकाींच्या
सामाजजक व ेधथयक ान्नतीसा न लवलव

कजय योजना रावलव्यासा न शासनान् महामींडवाच्

राध कृत राग राींडवल रूम५००.०० को्ी इतक् धनजचत क्ल् ेह्म ेतापयांत शासनान्
महामींडवास रूम४५०.६९ को्ी एवढ् राग राींडवल ्प्या्प्यान् लवतरीत क्ल् ेह् म
(२)

व

(३)

महामींडवामार्यत

अल्पसींययाक

ेधथयकदृषट्या

बव
य
ु ल

घ्कातील

व्रोजगाराींना व्यवसायासा न कजय स्वरूपात सहाय्य ब् ्यात य्त ेह् म

सुशशक्षक्षत

ेतापयांत कोल्हापरू जजल््यात २६५५ लारार्थयाांना व्यवसायासा न/ ाद्योगासा न

रूम६,५५,६३,३७८/- कजय ापल

करून ब् ्यात ेल् ेह् म

(४) रन उद््ावत नाहीम
___________
साांगली जजल्हयासह राज्यात िांु भार समाजाचा व्यवसाय वांद होत असल्यावावत
(३४)

१३९६१६ (११-०७-२०१९)म

्ीमववश्वजजत िदम (पलस
िडेगाव), ्ीमअभमन पटे ल
ू

(मुांवादे वी), ्ीमअ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय ाद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) साींगली जजल्हयासह राज्यात धचनी वस्तूींनी वाजारप् ाींवर कजा क्ल्यामुव् मातीपासून
तयार हो ाऱ्या वस्तींन
ू ा ेता वाजारात बर ेण

माग ीही नसल्यामव
ु ् वींशपींरापरागत कींु रार

समाजाचा व्यवसाय वींब होत ेह्ह ह् खर् ेह् कायह
(२)

असल्यासह

कींु रार

समाजाचा

व्यवसाय

वींब

होत

असल्यान्

त्याींच्या

ाबरधनवायहासा न अन्क अडच ीींना सामोर् जाव् लागत ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

कु्ूींतवयाींना

(३) असल्यासह सबर पारीं पाररक व्यवसाय व कला द्कावी यासा न शासनान् को ती काययवाही
क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे साई (२७-०८-२०१९) : (१) अस् धनबशयनास ेल्ल् नाहीम
(२) अस् धनबशयनास ेल्ल् नाहीम
(३) महसूल व
कु्ुींवाना

वन लवरागाच्या दबम२१.०७.२०१४ च्या अध सूचन्नस
ु ार लपढीजात

कींु राराच्या

लव्ा, कौल् ककीं वा इतर वस्तु तयार कर्यास त्याींच्या व्यवसायाच्या रयोजनासा न

ेवयक मातीच्या ५०० ब्रासपयांतच्या स्वाशमत्व नातून सू् ब् ्यात ेल्ली ेह् म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________

लवमसम ५९८ (27)
अभलवाग (जजमरायगड) येथील िुलावा किल्ल्याच्या दरु
ु ्तीवावत
(३५)

१४००१४ (१०-०७-२०१९)म

्ीममनोहर भोईर (ारण) :

सन्माननीय साां्िृनति िाया

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अशलवाग (जजमरायगड) य्थील कुलावा ककल्ल्याची मो या रमा ात बरु वस्था झाली असून
ककल्ल्याच् वुरुज ढासवल् तस्च ककल्ल्याच्या पररसराला झाडाझड
ु पाींनी व्ढल् असल्याच् माह्
एलरलह २०१९ मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेल्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह या ककल्ल्याच्या बरु वस्थ्वावत पुरातत्व खात्याला तक्रार करुनही त्याकड् बल
य
ु क्ष
कर्यात ेल् ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह सबर ककल्ल्याची तातडीन् बरु
ु स्ती कर्याकररता शासनान् को ती काययवाही
क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् ेह् म
तथालप कुलावा ककल्ला ह् रारतीय पुरातत्व लवरागाच्या अखत्यारीतील राषट्रीय

सींरक्षक्षत स्मारक ेह् म
(२) ह् खर् नाहीम

(३) कुलावा ककल्ल्याची त्शरींती व वरू
ु जाींची बरु ावस्था झाली ेह् म या कामासा न रारतीय
पुरातत्व सवेक्ष ह मींडव कायायलयह मुींवई याींनी अींबाजपत्रक तयार क्ल् असून त् महाधनब् शकह
रारतीय पुरातत्व सवेक्ष

(४) रन उद््ावत नाहीम

लवरागह नवी दबल्ली याींच्याकड् मींजूरीकररता साबर क्ल् ेह्म
___________

राज्यात रे शननांगवर ननयभमत धान्य भमळत नसल्यावावत
(३६)

१४०१९० (१०-०७-२०१९)म

्ीमजयिुमार गोरे (माण) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील र् शधनींगमध्य् अन्कबा

ान्य शमवत नस ह्

ान्य क्व्हा य्तह् क्व्हा सींपत् त्च

ग्राहकाींना कवत नस ् तस्च असल् तरी त् धनकृष् बजायच् अस ् तस्च सबर

ान्यासा न

अध क रक्कम घ्त असल्याच्या तक्रारी नागररकाींनी क्ल्या असल्याच् माह् म्ह २०१९ मध्य् वा
त्याबरम्यान धनबशयनास ेल् ेह्ह ह् खर् ेह् कायह
(२) असल्यासह गरीव नागरीकाींची वाढत्या महागाईत अन्न ान्याची परवड होऊ नय् याकररता
शासनामार्यत

ान्य लवतर

क्ल् जात अस ह् त्यासा न

ान्य बक
ु ानाींना शासनान् परवान्ही

दबल् अस ् परीं तू या बक
ु ानामध्य् सींवींध त लारार्थयायना वहुताींशी ान्यच ब् ्यात य्त नाही
ककीं वा खराव तस्च शासकीय बराप्क्षा वाढीव बरान् शमवत असल्यान् गोरगरीवाींची ेधथयक
कींु चव ा होत ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

लवमसम ५९८ (28)
(३) असल्यासह यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह्ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२८-०८-२०१९) : (१) व (२) राज्यातील सवय जजल््यात रास्त
राव

ान्य बक
ु ानासह गोबामातून

ान्य पोच झाल्यावावत Sms व्बार् सींपू य गावात

जात्म रारतीय खाद्य धनगमच्या तींत्ररशशक्षक्षत कमयचाऱ्याींमार्यत अन्न
त्याींचा बजाय तपासून

ान्य लवतर

क्ल् जात्म राज्यातील पात्र शश ापतत्रका

e- POS मशशनद्वार् वायोम्ट्रीक पध्बतीन् वो्ाच्
लारार्थयाांना

ान्याच् लवतर

करून
ारकाींना

स् घ्ऊन े ारद्वार् पडताव ी करून

क्ल् जात्म

लार ारकाींकडून पैस् जास्त घ् ह् बक
ु ानातून

रकारच्या लवलव

ान्याच् धनररक्ष

कवलवल्

ान्य ब् ्यास ्ावा्ाव कर ् इम

तक्रारी शासनाकड् राप्त होतातम या तक्रारीींची चौकशी करून बक
ु ानबार बोर्षी

ेढवल्यास त्यालवरुध्ब कारवाई कर्यात य्त्म

(३) राप्त झाल्ल्या तक्रारीच्या अनुर्षींगान् माह् म्ह २०१९ बरम्यान बोर्षी ेढवून ेल्ल्या ३७६
रास्त राव बक
ु ानाींपैकी २३ बक
ु ान् धनलींतवत कर्यात ेली असन
ू २२ बक
ु ान् रद्द कर्यात
ेली ेह् तम त्याचरमा ्ह रुम१४,६३,५७३/- बीं ड वसुली व रुम८,३५५/- इतक्या रक्कम्चा मुद्द्माल
जप्त कर्यात ेला ेह् म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________

जामगाांव (तामअिोले, जजमअहमदनगर) येथील वेिायदा साविारीच्या
(३७)

जाचामळ
ु े एका युवकाने िेलेली आत्महत्या

१४०४०५ (१३-०७-२०१९)म

्ीमदत्तात्रय भरणे (इांदापूर), ्ीमराहुल जगताप (्ीगोंदा) :

सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जामगाींव (तामअकोल्ह जजमअहमबनगर) य्थील युवकान् सावकाराच्या जाचाल्ा कीं्ावुन माह्
एलरलह २०१९ मध्य् वा त्याबरम्यान ेत्महत्या क्लीह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबर रकर ी व्कायब् शीर सावकारीवावत व ेत्महत्य्स रवत्ृ त कर ाऱ्या
सावकारावर शासनान् को ती कारवाई क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे शमख
(०८-०८-२०१९) : (१) व (२) ्ी.वाजल्मकी शशवाजी ेरो्् ह रामजामगाींवह
ु
तामअकोल्ह जजमअहमबनगर याींनी दबनाींक २३.०४.२०१९ रोजी खाजगी सावकाराच्या जाचास

कीं्ावून ेत्महत्या क्ली असल्याच् सहाय्यक पोलीस धनररक्षकह राजुर पोलीस स््् शनह तालक
ु ा
कृर्षी अध कारी व तहशसलबारह अकोल् याींच्या सींयुक्तीक अहवालावरुन रथमबशयनी धनबशयनास

य्त ेह् म त्यानुसार राजुर पोलीस स््् शनह तामअकोल् याींनी सींवींध त ७ व्यक्तीींलवरुध्ब दबनाींक
१६.०५.२०१९ रोजी रारतीय बीं ड सींलव ान तस्च महाराषट्र सावकारी (धनयमन) अध धनयमह
२०१४ म ील तरतब
ु ीींनस
ु ार गन्
ु हा बाखल क्ला असन
ू पढ
ु ील काययवाही सरु
ु ेह् म
(३) रन उद््ावत नाही.

___________

लवमसम ५९८ (29)
रत्नाधगरी व भसांधुदग
ा ड, वाणिोट, यशवांतगड,
ु ा जजल््यामधील पूणग
(३८)

१४०४२१

(राजापूर) :

भरतगड या चार ऐनतहाभसि किल्ल्याांच्या दरु
ु ्तीवावत

(०८-०७-२०१९)म

्ीमसदानांद

चव्हाण

(धचपळूण),

्ीमराजन

साळवी

सन्माननीय साां्िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रत्नाधगरी व शसीं ुबग
य डह वा को्ह यशवींतगडह ररतगड या चार
ु य जजल््याम ील पू ग
ऐधतहाशसक ककल्ल्याींच्या बरु
ु स्तीसा न सम
ु ार् १५ को्ी रुपयाींचा धन ी मींजूर झाला ेह् ह ह् खर्
ेह् कायह

(२) असल्यासह सबरचा धन ी अद्याप राप्त न झाल्यामव
ु ् सबर ककल्ल्याींची बरु
ु स्ती रलींतवत
ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यास सबरचा धन ी सींव ीत लवरागाला राप्त होऊन ककल्ल्याची बरु
ु स्ती हो्यावावत
शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह्ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) रत्नाधगरी व शसीं ुबग
य डह वा को्ह
ु य जजल््याम ील पू ग
यशवींतगडह ररतगड या चार ऐधतहाशसक ककल्ल्याींच्या बरु
ु स्तीसा न एकू

रूम१६,६७,०७,७९२/-

इतक्या रक्कम्स मींजरू ी ब् ्यात ेली ेह् म
(२) व (३) ह् खर् नाहीम
ापरोक्त

ककल्ल्याींची

काम्

रगतीपथावर

असून

कामाच्या

रूम६ह८३ह७२ह७७८/- इतका धन ी लवतरीत कर्यात ेला ेह् म
(४) रन उद््ावत नाहीम

रगतीनुसार

ेतापयांत

___________

माण (जजमसातारा) तालक्
ु यातील परु वठा ववभागात लाच घेत असल्याच्या तक्रारीांवावत
(३९)

१४०५४२ (१०-०७-२०१९)म

्ीमजयिुमार गोरे (माण), ्ीमराहुल वोंद्रे (धचखली) :
सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

मा

(जजमसातारा)

तालुक्यातील

पुरव ा

लवरागात

र् शधनींग

सींबरायतील

को त्याही

कामासा न सवयसामान्य नागररकाींकडून य्थील अध कारी व कमयचारी लाच घ्त असल्याच्या
तक्रारी राप्त झाल्या ेह् तह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह या सींबरायत शासनान् चौकशी करुन य्थील लाचखोर व बप्तर दबरीं गाई कर ार्
अध कारी- कमयचारी याींच्यावर को ती कारवाई क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०९-०८-२०१९) : (१) नाहीम
(२) रन उद््ावत नाहीम
(३) रन उद््ावत नाहीम
___________

लवमसम ५९८ (30)
सातारा जजल्हयातील दष्ट्ु िाळी तालुक्यात िजा वसूलीस ्थधगती दे ण्यावावत
(४०)

१४०५४३ (१०-०७-२०१९)म ्ीमराहुल वोंद्रे (धचखली) : सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सातारा जजल््यातील बषु कावग्रस्त रागात यींबाच्या खरीप हीं गामातील वसूलीला स्थधगतीचा
धन य
य दबला ेह्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह ज् बषु कावग्रस्त श्तकरी ह् कजय र््डू शकत नाहीत अशा श्तकऱ्याींची सींमती
घ्वून पीक कजायच् व्याजासह मध्यम कजायत पुनगय
खर् ेह् कायह

कर्याच्या सूचना दबल्या ेह् तह ह् ही

(३) असल्यासह सबर रकर ी योय अींमलवजाव ी होत नसूनह या धन य
य ाची व सूचन्ची
बखल न घ् ाऱ्या सहकारी सींस्थाची शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह

(४) असल्यासह चौकशीत काय ेढवून ेल् व त्यानुर्षींगान् शासनान् को ती काययवाही क्ली
वा कर्यात य्त ेह्ह

(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे शमख
ु (०४-०९-२०१९) : (१) होयह ह् खर् ेह् म
(२) होयह ह् खर् ेह् म

(३) सहकारह प न व वस्त्रोद्योग लवरागह शासन पररपत्रक दबनाींक १९/१२/२०१८ व दबनाींक
०७/०३/२०१९ अनुर्षींगान् काययवाही कर्याकरीता सातारा जजल्हा मध्यवती वँक शलमह सातारा
तस्च जजल्हा अग्र ी वँक्स पत्रान्वय् कवलव्यात ेल् ेह् म तस्च सातारा जजल्हा मध्यवती
सहकारी वँक्न् ब् खील वँक्च्या शाखाींना पुनगय न कर्याच्या सच
ु ना दबल्ल्या ेह् तम

(४) बषु कावग्रस्त रागातील कजायच्या वसुलीवावत को तीही तक्रार राप्त झाली नसल्याच्
तस्च श्तकऱ्याींची सींमती घ्ऊनच त्याींच्या कजायच् पन
ु गय न कर्याची काययवाही सरू
ु असल्याच्
जजल्हा ापधनवीं कह सहकारी सींस्थाह सातारा याींनी कवलवल् ेह्म
(५) रन उद््ावत नाहीम
___________
गडधचरोली ववधानसभा क्षेत्रात जजल्हा पररषद अांतगात भसांचाई ववभागाने
िेलेल्या िोल्हापुरी पेटनानुसार िेलेल्या वांधाऱ्याच्या िामावावत
(४१)

१४०७३३ (११-०७-२०१९)म

डॉमदे वराव होळी (गडधचरोली) :

सन्माननीय जलसांधारण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली लव ानसरा क्ष्त्रात जजल्हा पररर्षब अींतगयत शसींचाई लवरागान् कोल्हापरु ी प््नय
वीं ाऱ्याच् ककती वाीं काम क्ल् ेह् ह

(२) असल्यासह त्यातील ककती वीं ार् चालू

ेह् त व ककती

वीं ार् नाबरु
ु स्त ेह् तह

(३) असल्यासह सबर वीं ाऱ्याम न
ू ककती जशमनीला शसींचनाची सुलव ा शमवाली ेह् व ककती
क्ष्त्र नव्यान् शसींचनाखाली य् ार ेह् त

लवमसम ५९८ (31)
डॉम तानाजी सावांत (२९-०८-२०१९) : (१) जजल्हा पररर्षबह लघुपा्वीं ार् लवरागह गडधचरोली
याींच्मार्यत गडधचरोली लव ानसरा क्ष्त्रात एकू

३६४ वीं ार् वाीं ्यात ेल् ेह् तम

(२) ३६४ वीं ाऱ्यापैकी ३२२ वीं ार् ापयोगात ेह् त व ४२ वीं ार् नाबरु
ु स्त ेह् म

(३) ापयोगात असल्ल्या ३२२ वीं ाऱ्याींम ून ६१९५.१५ ह् क््र जशमनीला शसींचानाची सुलव ा
शमवाली ेह् व ४२ वीं ाऱ्याींची बरु
ु स्ती क्ल्यानींतर ११८१.३२ ह् क््र क्ष्त्र शसींचनाखाली य् ार
ेह् म

___________

महाड व पोलादपूर (जजमरायगड) तालुक्यात सुभशक्षक्षत वेरोजगाराांच्या सांख्येत झालेली वाढ
(४२)

१४०८२४ (१३-०७-२०१९)म

्ीमप्रशाांत ठािूर (पनवेल), ्ीमअतुल भातखळिर (िाांददवली

पूव)ा , ्ीमअभमत साटम (अांधेरी पजश्चम), ्ीमसमीर िुणावार (दहांगणघाट) :

सन्माननीय

ाद्योग मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) महाड व पोलाबपूर (जजमरायगड) तालुक्यात अन्क वर्षायत एकही नलवन ाद्योग न
ेल्यामुव् सुशशक्षक्षत व्रोजगाराींची सींयया वाढत असल्याच् माह् माचयह २०१९ मध्य् वा त्या
बरम्यान धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह ाद्योगाच् सा न नसल्यामुव् अन्क सुशशक्षक्षत व्रोजगाराींना रोजगारासा न इतर
द का ी स्थलाींतररत व्हाव् लागत ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह ाक्त तालुक्यातील सुशशक्षक्षत व्रोजगार तरू ाींना रोजगार ापल

करून

ब् ्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सुभाष दे साई (०२-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम

(२) रायगड जजल्हयातील महाड व पोलाबपुर तालुक्यात एकू

९२७ सुक्ष्मह लघु व मध्यम

ापक्रम माचय -२०१९ अख्र नोंब ीकृत असूनह त्याव्बार् ४६४८ इतकी रोजगार धनशमयती झाली
ेह् म तस्च ३० मो ् ाद्योग काययरत असूनह त्याव्बार् ३५५३ इतकी रोजगार धनशमयती झाली
ेह् म

(३) महाराषट्र औद्योधगक लवकास महामींडवामार्यत ाद्योगासा न रख
ू ींड वा्प करत्ववी
कर्यात य् ाऱ्या करारनाम्यामध्य् स्थाधनक तस्च रकल्पग्रस्ताींना नोकरीमध्य् रा ान्य
ब् ्यावावत खालीलरमा ् मुद्य् समालवष् कर्यात य्तात:-

i) That in employing skilled and unskilled labour, the Licensee shall give first
preference

tot

he

persons

who

are

ablebodied

and

fulfilling

general

qualifications as prescribed by the Licensee and whose lands are acquired
for the purpose of the said Industrial Area.
ii) the Licensee shall also endeavor to employ the local persons considering
their knowledge of handling and operating the equipment/machineries used
by the Licensee and fulfilling the general qualifications as prescribed by the
Licensee.
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तस्च सुशशक्षक्षत व्रोजगाराींना रोजगार व स्वयींरोजगार ापल

व्हावा म्ह ून केंद्र

शासन पुरस्कृत पींतर ान रोजगार धनशमयती काययक्रम योजना तस्च राज्य शासन पुरस्कृत
सु ाररत वीज राींडवली व ाद्योजकता लवकास रशशक्ष

काययक्रम योजना रावलव्यात य्तातम

पींतर ान रोजगार धनशमयती काययक्रमातींगत
य महाड तालुक्यात माधगल तीन वर्षायत एकू

११

रकल्पाींव्बार् ७५ व्रोजगाराींना रोजगार धनशमयती करुन ब् ्यात ेली असूनह सु ाररत वीज
राींडवल योजन्तींगत
य महाड व पोलाबपूर तालुक्यात एकू

१२ रकल्पाींव्बार् रोजगार धनशमयती

कर्यात ेली ेह् .

(३) रन उद््ावत नाहीम

___________

मांगळवेढा (जजमसोलापूर) तालुक्यातील आधारिाडा भशधा पबत्रिाांसोवत
जुळत नसलेल्या व्यक्तीांना धान्य पुरवठा िरण्यावावत

(४३)

१४१०५६ (०९-०७-२०१९)म

्ीमभारत भालिे (पांढरपरू ) :

सन्माननीय अन्न व नागरी

पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मींगवव्ढा (जजमसोलापरू ) तालक्
ु यात वनाव् शश ा पतत्रका शो ्यासा न अन्न परु व ा

लवरागान् तालुक्यातील ४० हजार ८५९ काडायतील २ लाख ८ हजार ८७८ लोकाींच्या े ार काडय
तपास ीच् काम सुरू क्ल् ेह्ह ह् खर् ेह् कायह
(२)

असल्यासह ापरोक्त रकर ात वयोवध्
ृ ब नागररकाींच् व लहान मुलाींच्या वो्ाच्

सींलन होत नसल्यान् ऐन बषु कावात त्याींना
ेह् कायह

स् े ार

ान्यापासन
ू वींधचत रहाव् लागत ेह्ह ह् ही खर्

(३) असल्यासह ज्या नागररकाींच् े ारकाडय शश ा पतत्रकाींसोवत जव
ु त नसतील अशा व्यक्तीींना
शासन

ान्य पुरव ा कर ार ेह् कायह

(४) असल्यासह ापरोक्त रकर ी शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह चौकशीत काय ेढवून
ेल् व त्यानस
ु ार बषु कावी रागातील जनता
काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह

ान्यापासन
ू वींधचत राहू नय् यासा न को ती

(५) नसल्यासह लवलींवनाची कार ् काय ेह् त
्ीम सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२९-०८-२०१९) : (१) होयह ह् खर् ेह् म मींगवव्ढा तालक्
ु यामध्य्

AePDS ऑनलाईन र ालीमध्य् अींत्योबय योजन्च् एकून ४१२५ शश ापतत्रका असुन त्यापैकी
एकू

३७९३ शश ापतत्रकाींची े ार शसडीींगच् काम पु य झाल् ेह् म रा ान्य कु्ुींव लाराथी

योजन्च् एकू

१०२२१० लाराथी असुन त्यापैकी एकू

७०४९३ लारार्थयाांच् े ार शसडीींगच्

काम पु य झाल्ल् ेह् म तस्च ावयरीत े ार शसडडींगच् कामकाज पु य कर ्च् काम
रगतीपथावर ेह् म

(२) ई-पॉस ापकर ाद्वार् कु्ुींवातील को त्याही एका सबस्याच् Aadhar Authentication
झाल् असल् तरी

ान्य लवतर

कर्यात य्तम् ज्या लारार्थयाांच् े ार क्रमाींक ई-पॉस

मशशनवर सींलन होत नाहीत अशा शश ापतत्रक्करीता नॉशमनी न्मून नॉशमनीच् Aadhar
Authentication करुन सींवींध त लाराथी याींना

ान्य लवतरीत कर्यात य्तम्
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(३) व (४) ज्या पात्र लाराथी याींच् ई पॉस मशशन वर
याींना नॉशमनी धनयुक्ती कारून

स् सींलन होत नाहीत अशा लाराथी

ान्य लवतरीत कर्यात य्त्म

(५) रन उद््ावत नाहीम

___________
गोरे गाव पुवेिडील कफल्मभसटीत बवग वॉसच्या शुदटांगसाठी वक्ष
ृ तोडण्यात आल्यावावत
(४४)

१४१३८३ (१०-०७-२०१९)म

्ीमकिशोर पाटील (पाचोरा) :

िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय साां्िृनति

(१) गोर् गाव पुवेकडील कर्ल्मशस्ीत तवग वॉस च्या शुद्ींगच्या स््सा न इींडोमॉल साईन इींडडया

कींपनीकडून दबन्ाांक २९ एविल, २०१९ रोजी वक्ष
ृ तोड्यात ेल्याची तक्रार सामाजजक काययकते
्ीमराजककर

सावव् याींनी कर्ल्मशस्ीच्या स््ूडडओ मॅन्जर ्ीमती सुनीता श्लार याींना दबली

ेह् ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह वक्ष
ृ तोड झाल्याची तक्रार ेर् पोलीस

ा्यात क्ली ेह् ह ह् ही खर् ेह्

कायह

(३) असल्यासह यारकर ी शासनान् चौकशी क्ली ेह् कायह चौकशीत काय ेढवून ेल् व
त्यानुर्षींगान् सींवीं ीत बोर्षीवर को ती कारवाई क्ली ेह् तस्च यावावतची सद्यःजस्थती काय
ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) होयम
(२) होयम
(३) रस्तत
रकर ी ेर्
ु

पोलीस

ा ह् मींव
ु ई याींनी अबखलपात्र गन्
ु हा क्रम७२२/१९ व

लवमस्थामगुम२८/१९ कलम ८(१)ह सह २१ महाम (नागरी क्ष्त्र) झाडाींच् जतन सींरक्ष

अध धनयम

१९७५रमा ् गुन्ह् नोंबलवल् असूनह पोलीसाींमार्यत माम६८ व् न्यायालयह वोररलवली मुींवई याींची
सबर गुन्हयाच् तपास कर्याची परवानगी घ्वून सबर गुन्हयाचा तपास चालू ेह् म
(४) रन ाद्भ्ावत नाहीम

___________
िोल्हापूर शहरातील िम्हपुरी टे िडीवरील अनतक्रमण हटववण्यावावत
(४५)

१४१४२९ (१०-०७-२०१९)म

्ीमसत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :

सन्माननीय

साां्िृनति िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोल्हापूर शहरातील ब्रम्हपुरी ्् कडी पररसरातील जागा पुरातत्व लवरागाच्या अखत्यारीत

असून दह जागा कोल्हापूर च्या इधतहासाच्या दृष्ीन् अत्यींत महत्वाची असल्यान् ेजही या
जाग्वर केंद्रीय पुरातत्व लवरागाची नोंब ेह् ह ह् खर् ेह् कायह
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(२) असल्यासह सबर जाग्वर अधतक्रम ह वाीं काम ककीं वा खोबाई कर्यास मनाई असून त्या
जाग्वर लवना परवाना रव्श कर ् गुन्हा असल्यावावतच्या ेशयाचा र्लक त्या द का ी
लाव्यात ेला होताह ह् ही खर् ेह् कायह

(३) असल्यासह त्या जाग्वर पूवी को तीही वाीं काम् नव्हती परीं तु ेता सबर जाग्सींवींध
स््ॅ म्प प्परवर व्यवहार करून अनध कृत वाीं काम् क्ली ेह् तह ह् ही खर् ेह् कायह

(४) असल्यासह सबर जाग्वरील अधतक्रम ् ह्वून जागा पुरातत्व खात्याकड् ब् ् तस्च
अनध कृतररत्या जाग्वर अधतक्रम

कर ाऱ्याींवर कारवाई कर ्वावत शासनान् को ती कारवाई

क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह

(५) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) ह् खर् ेह् म
कोल्हापरू शहरातील ब्रम्हपरु ी ्् कडी पररसरातील जागा ही रारतीय परु ातत्व सवेक्ष ह

मुींवई मींडल कायायलयाच्या अखत्यारीतील राषट्रीय सींरक्षक्षत पुरास्थव ेह् म
(२) ह् खर् नाहीम

(३) व (४) ह् अींशत: खर् ेह् म
ब्रम्हपुरी ्् कडी या पुरास्थवावर अधतक्रम कत्याांनी अधतक्रम

क्ल् होत्म नुकत्च

जजल्हाध कारीह कोल्हापरू याींनी या ्् कडीवर ात्खनन झाल्ल्या परु ास्थवाच् स्थव ेराखडयात
सीमाींकन धन ायरीत क्ल् असन
ू त्यावर जजल्हाध कारीह कोल्हापूर व रारतीय पुरातत्व सवेक्ष

याींनी स्वाक्षरी क्ली ेह्म सबर पुरास्थव जजल्हाध कारीह कोल्हापूर याींच्याद्वार् रारतीय
पुरातत्व सवेक्ष

याींना रौधतकदृषट्या हस्ताींतरीत कर्याच् काम रगतीपथावर ेह् म

(५) रन उद््ावत नाहीम
___________
डहाणू (जजमपालघर) येथील ऐनतहाभसि डहाणू किल्ल्यातील दय्ु यम िारागह
ु ्तीवावत
ृ ाच्या दरु
(४६)

१४१८०७ (०९-०७-२०१९)म

्ीमक्षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), ्ीमदहतेंद्र ठािूर (वसई) :

सन्माननीय साां्िृनति िाया मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

पालघर जजल््यातील डहा ू र् ल्व् स्थानकापासून पाच ककलामी्र अींतरावर समुद्रीककनारी

असल्ल्या ऐधतहाशसक डहा ू ककल्ल्याची बयनीय अवस्था झाली असल्याच् धनबशयनास ेल्
ेह् ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह सबरहू ककल्ल्यात १९८८ मध्य् बय्ु यम कारागह
ृ वाीं ्यात ेल् असून या
कारागह
ाच्या
ब्
ख
राल-ब
रु
स्तीकड्
ब
ल
क्ष
य
होत
असल्याच्
धनबशय
न
ास
ेल् ेह्ह ह् ही खर् ेह्
ु
ु
ृ
कायह

(३) असल्यासह डहा ू ककल्ल्याच्या झाल्ल्या बरु वस्थ्वावत शासनाच्या पुरातत्व लवरागान्
पाह ी क्ली ेह् कायह त्यानस
ु ार ककल्ल्याच्या बरु
ु स्तीवावत शासनान् को ती ापाययोजना
क्ली ेह् वा कर्यात य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
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्ीम ववनोद तावडे (२९-०८-२०१९) : (१) डहा ू ककल्ला हा राषट्रीय सींरक्षक्षत स्मारक नाही व
राज्य सींरक्षक्षत स्मारकही नाहीम तथालप डहा ू ककल्ल्याची बरु ावस्था झाली असल्याच् धनबशयनास
ेल् नाहीम

(२) अस् धनबशयनास ेल् नाहीम
(३) सबरचा ककल्ला हा या लवरागाच्या अखत्यारीतील राज्य सींरक्षक्षत स्मारक नाहीम
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________

पुणे जजल््यातील १४ साखर िारखान्याांचे थकित एफआरपीचे रक्िम अदा िरण्यावावत
(४७)

१४१८५९ (११-०७-२०१९)म

्ीमवावुराव पाचणे (भशरुर) :

सन्माननीय सहिार मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पु ्

जजल््यातील

साखर

कारखान्याच्या

सींपल्ल्या

गावप

हीं गामात

१७

पैकी

३

कारखान्याींनी ासाच्या एर्ेरपीची १०० ्क्क् रक्कम दबनाींक १५ म्ह २०१९ मध्य् वा
त्याबरम्यान दबली असून सबर एर्ेरपीच् रुपय् २७५० को्ी जमा कर्यात ेल् ेह् ह ह्
खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह ाक्त रकर ी ावयररत १४ साखर कारखान्याींची रुम३४९ को्ी इतक्या रकम्ची
एर्ेरपीची

थकीत

रक्कम

असल्याच्

धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् ही खर् ेह् कायह

पु ्

राब् शशक

साखर सहसींचालक

याींच्यामार्यत

(३) असल्यास सबर रकर ी शासनान् चौकशी करुन ावयररत १४ साखर कारखान्याींची रुम३४९
को्ी एर्ेरपीची थकीत रक्कम अबा कर्यावावत को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त
ेह् ह
(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सभ
ु ाष दे शमख
ु (०३-०९-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खर् ेह् म
हीं गाम

२०१८-१९

मध्य्

पु ्

जजल््यातील

१७

साखर

कारखान्याींनी

FRP

अबायगीवावत ऊस पुरव ाबाराींशी क्ल्ल्या करारानुसार १७ पैकी ८ कारखान्याींनी ऊसाच्या

एर्ेरपीची १००% रक्कम दबम१५ म्ह २०१९ अख्र ऊस पुरव ाबाराींना अबा क्ली असून
रुम२७५०.६८ को्ी रकम्च् प्में् क्ल्ल् ेह् म ावयररत ९ कारखान्याींकड् FRP अबायगीवावत
ऊस परु व ाबाराींशी क्ल्ल्या करारानस
ु ार रुम१९८.४१ को्ी रक्कम थकीत होतीम

(३) थकीत FRP अबायगी त्वरीत करावीह यासा न साखर ेयुक्तालयामार्यत व्वोव्वी
पा पुरावा कर्यात ेला ेह् म त्यामुव् दबम१५.७.२०१९ अख्र १७ पैकी १४ कारखान्याींनी

करारानुसार FRP ची १०० % रक्कम श्तकऱ्याींना अबा क्ली ेह् म ावयररत ३ कारखान्याींकड्
एर्ेरपीची करारानस
ु ार एकू

रुम१०.४५ को्ी रक्कम थकवाकी ेह् म सबर थकीत एर्ेरपी

सत्वर ब् ्वावत सींवींध ताींना सूचना ब् ्यात ेल्ल्या ेह् तम सबर ३ कारखान्याींपैकी रीमा
पा्स सहकारी साखर कारखानाह पा्स या कारखान्यावर RRC कारवाई कर्यात ेली ेह् म
(४) रन उद््ावत नाहीम

___________
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अमरावती जजल्हयातील रा्त भाव दि
ु ानातून भशधापबत्रिा धारिाांना धान्य वाटप िरण्यावावत
(४८)

१४२०७५ (१०-०७-२०१९)म

अॅडमयशोमती ठािूर (नतवसा), ्ीमअभमन पटे ल (मुांवादे वी),

प्रामववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), ्ीमअभमत ववलासराव दे शमख
(लातूर शहर), डॉमसांतोष
ु

टारफे (िळमनरु ी), ्ीमअभमत झनि (ररसोड), ्ीमराहुल वोंद्रे (धचखली), ्ीमववजय वडेट्टीवार
(िम्हपूरी), ्ीमअ्लम शेख (मालाड पजश्चम) :
सन्माननीय अन्न व नागरी पुरवठा आणण
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमरावती जजल्हयातील रास्त स्वस्त राव बक
ु ानातून सन २०१८ पासून शश ापतत्रका

ारकाींना ऑनलाईन पध्बतीन् वा्प कर्याच् शासनान् धनबे श दबल् असताींनाही दबनाींक १९

जान्वारीह २०१९ रोजी वा त्यासुमारास

ान्य वा्प वींब कर्यात ेल् असल्याच् धनबशयनास

ेल् ेह्ह ह् खर् ेह् कायह

(२) असल्यासह वींब कर्यात ेल्ल्

ान्य वा्प सुरु करुन शश ापतत्रका ारकाींना

ान्य

शमव्यावावत शासनान् को ती काययवाही क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह
(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०१-०८-२०१९) : (१) ह् खर् नाहीम
(२) व (३) रन उद््ावत नाहीम
___________

िौठळ (जजमधळ
ु े ) गावात तसेच जजल््यात भीषण पाणीटां चाई ननमााण झाली असल्यावावत
(४९)

१४२८६५

(११-०७-२०१९)म

्ीमिुणाल

पाटील

(धुळे

ग्रामीण) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा व ्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कौ व (जजम ुव्) तस्च

ुव् जजल््यात पा ी्ीं चाई धनमाय

झाली असल्याच् माह् एलरलह

२०१९ रोजी मध्य् वा त्याबरम्यान धनबशयनास ेल् ेह् ह ह् खर् ेह् कायह
(२) असल्यासह कौ व ह् गाव माममय
ु यमींत्री महोबयाींनी बत्तक घ्तल् ेह्ह ह् ही खर् ेह्
कायह

(३) असल्यासह कौ व गावासह तालुक्यातील पा ी ्ीं चाई बरू कर्यासा न शासनान् को ती
ापाययोजना क्ली वा कर्यात य्त ेह् ह

(४) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त
्ीम ववनराव लोणीिर (३०-०७-२०१९) : (१) कौ व गावात पा ी ्ीं चाई नाहीम तथालपह
जजल्हयात काही द का ी पा ी ्ीं चाई ेह्म

ुव्

(२) ह् खर् नाहीम
सबर गाव ग्राम सामाजजक पररवतयन अशरयानात समालवष
(३) पाींझरा नबीत अक्कलपाडा
कौ व गावात पा ी ्ीं चाई नाहीम

ेह् म

र ातील पा्याच् बोन ेवतयन् सोड्यात ेल्ली असल्यान्
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सद्य:जस्थतीत

ुव् तालुक्यात एकू

२८ लवदहर अध ग्रहीत क्ल्या असून एकू

२३

गावाींना ्ँ करन् पा ी पुरव ा सुरु ेह् म ३ तात्पुरत्या नव पा ी पुरव ा योजना मींजूर करुन
पा ी परु व ा सरु
ु ेह्म

(४) रन उद््ावत नाहीम
___________
वैद्यिीय पदव्युत्तर भशक्षण अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण लागू िरणेवावत
(५०)

१४३३१६

(१८-०७-२०१९)म

्ीमजगदीश

मळ
ु ीि

(वडगाव

वैद्यिीय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वैद्यकीय पबव्युत्तर शशक्ष

अभ्यासक्रमात मरा ा ेरक्ष

समाजान् ेींबोलन व मोचे काढल्

धनमाय

सन्माननीय

लागू कर ् वावत मरा ा

असल्यान् या अभ्यासक्रमात ेरक्ष

राज्य शासनाकडून ेवासन दबल् तथालप या
समाजात गैरसमजधू तच् वातावर

शेरी) :

लागू कर ् वावत

ेवासनाची पूतत
य ा होत नसल्यामव
ु ् मरा ा

झाल्याच् धनबशयनास य्त ेह् हह् खर् ेह् काय ह

(२) असल्यासह राज्य शासनाकडून या वावत को त्या ापाययोजना क्ल्या वा कर्यात य्त
ेह् ह

(३) नसल्यासह लवलींवाची कार ् काय ेह् त ?
्ीम धगरीष महाजन (२८-०८-२०१९) : (१) नाहीह ह् खर् नाहीम
(२) वैद्यकीय पबव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या रव्श रकक्रय्त सामाजजक व शैक्षण कदृष्या मागास
वगायकररता (एसईवीसी) ेरक्ष
(३) रन उद््ावत नाहीम

लागू क्ल् असन
ू त्यानुसार रव्श रकक्रया पू य झाली ेह् म
___________

ववधान भवन :
मांव
ु ईम

सचिव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

__________________________________________________________________
मद्र
ु पव
ू य सवय रकक्रया महाराषट्र लव ानमींडव सधचवालयाच्या सींग क यींत्र ्वर
मुद्र : शासकीय मध्यवती मुद्र ालयह मुींवईम

