
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौदावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

शेतिऱयाांच्या मालात ५० टक्िे नफा ममळेल इतिा हमी भाव ममळणेबाबत 
 

  

(१)  ३६४६ (२२-१२-२०१४).   श्री. बच्च ू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेतकऱयाींच्या मालात ५० ्क्के नफा ममळेल इतका हमीभाव देण्यात यावा अशी मागणी 
सदर लोकप्रतततनधीींनी मा.मुख्यमींत्री याींचकेड ेददनाींक ८/११/२०१४ वा त्यासमुारास केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींच्या अनक समस्या तातडीन े सोडववण्याची मागणी या तनवेदनात 
करण्यात आली हे खरे आहे काय, असल्यास, या सींदभाात शासनान ेकाय कायावाही केली आहे? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१५-०४-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय, सदर तनवेदनात शतेक-याींच् या अनेक समस् या माींडण् यात आलेल् या अस न तयानुगींगान े
मागण् या मींर र करण् याची ववनींती करण् यात आलेली आहे. सदर मागया याया की गी 
ववभागाव् यततिरक् त रराा, पणन, कामगार, वन , मदत व पुनवासन या ववभागाींशी सींबींधधत 
असल् यान े सदर तनवेदनाची प्रत पुढील कायावाहीस् तव सवा सींबींधधत ववभागाींना पाठववण् यात 
आलेली आहे. शतेमाल हमी भावाच् या मागणीसींदभाात सन् माननीय सदस् याींना रत् तर 
पाठववण् यात आलेले आहे. की गी ववभागाअींतगात वपक ववमा योरना ही कद् र श शासनाच् या 
मागादशाक धोरणानसुार राबववण् यात येते त् याचप्रमाणे कोरडवाह  शेती अमभयानाींतगात 
अमभयानाच् या अींमलबरावणीकरीता आव यक शासन तनणाय तनगाममत करण् यात आला आहे. 
  

___________ 
 

नाांदेड शहरातील प्रादेमशि पररवहन िायाालय नववन इमारतीत स्थलाांतरीत िरण्याबाबत 
  

(२)  ३६९३ (२२-१२-२०१५).   श्री. प्रतापराव धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींदेड शहरातील प्रादेमशक पिरवहन कायाालयासाठी नववन इमारत बाींध न त् याींचे रदना्न 
करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन इमारतीतील आर्ीओ कायाालय अद्यापही स् थलाींतरीत ाालेले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) नववन इमारतीत आर्ीओ कायाालय स् थलाींतरीत न होण् याची कारणे काय आहे, व नववन 
इमारतीतील सदर कायाालय केव् हा स् थलाींतिरत होणार आहे? 
  
श्री. ददवािर रावत े(२०-०४-२०१५) :(१) व (२) होय. 
(३) प्रादेमशक पिरवहन कायाालय, नाींदेड या कायाालयासाठी बाींधण् यात आलेल् या नवीन 
इमारतीतील अींतगात फतनाचरचे काम अप णा असल् यान ेसदर इमारतीम ये प्रादेमशक पिरवहन 
कायाालय स् थलाींतरीत करता आलेले नाही. सदर काम प णा होताच स् थलाींतराची कायावाही 
करण् यात येणार आहे. 
  

___________ 
 

राज्यातील शाळाांमधून ववद्यार्थयाांना खखचडी पुरववण्यासाठी देण्यात  
येणारे अनुदान उपलब्ध न झाल्याबाबत 

  

(३)  ३७०४ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शाळाींमध न इयत्ता पदहली त े इयत्ता पाचवी मधील ववद्यार्थयाांना खखचडी 
पुरववण्यासाठी इींधन आखण भारीपाल्यासाठी माहे र न ते नोव्हद्बर या कालावधीकिरता तनम्म े
अनुदान रपलब्ध करुन देण्यात आल्याची बाब माहे नोव्हद्बर २०१४ मये वा त्यासुमारास 
तनदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रवािरत अनुदान रपलब्ध न ााल्यास दसुऱया शैक्षखणक सत्रापास न ववद्यार्थयाांना 
खखचडी देणे शक्य होणार नाही ही बाब सींबींधधताींनी मशक्षण ववभागाच्या तनदशानास आण न 
ददली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रवािरत अनुदान त्विरत रपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२८-०४-२०१५) : (१) व (२) ददनाींक ५/४/२०१४ च् या शासन तनणायान् वये 
ऑगस् ्, २०१४ पयांतचे अनुदान ववतरीत करण् यात आलेले आहे. यानींतर ददनाींक २७/११/२०१४ 
च् या शासन तनणायान् वये ऑक् ्ोबर, २०१४ पयांतचे अनुदान ववतरीत करण् यात आले आहे. 
(३) व (४) ददनाींक ५/२/२०१५ रोरी रवािरत अनुदान ववतरीत करण् यात आलेले आहे. 
 

___________ 
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मुांबई मधील िाांददवली (पूवा) येथे अनधधिृत बाांधिामे व व्यवसाय चालू असल्याबाबत. 
  

(४)  ३७१२ (२३-१२-२०१४).  श्री.अतुल भातखळिर (िाांददवली पूवा) :  सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई मधील वेस् ्ना हायवे वरील काींददवली (प वा) समता नगर पोलीस ठाणे ते ्ाईम् स 
ऑफ इींडडया इमारत काींददवली (प वा) च् या मींत्रालयाच् या ददशेने राताना डाव् या बार ने अनधधकी त 
बाींधकामे/व् यवसाय सुरु असल्याच ेमाहे नोव् हद्बर, २०१४ मये वा त्यासुमारास तनदशानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, हायवेच् या बार ची रागा कोणाच् या मालकीची आहे, 
(३) असल् यास, सींबींधीत ववभागाकड े अनधधकी त बाींधकाम व व् यवसायाबाबत त्ारी आल् या 
आहेत काय, 
(४) असल् यास, सींबींधीत प्रशासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, त्याची कारणे काय ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०४-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) सदर रागा रस्त्याच्या मयापास न दतुफाा ३०.५० मी्र शासनाच्या सावारतनक बाींधकाम 
ववभागाच्या मालकीची आहे. 
(३) होय. 
(४) सदरची अतत्मण ेदद.२३.२.२०१५ व दद.५.३.२०१५ रोरी काढण्यात आली आहेत. 
(५) प्रन रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई उपगरातील बोररवली येथील नॅशलन पािा  हायवेवर अवैध 
 वाहतूि पािीग, वेश्या व्यवसाय सुरु असल्याबाबत 

  

(५)  ३७३७ (१५-०१-२०१५).   श्री. प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई रपगरातील बोिरवली येथील नॅशलन पाका  हायवेवर खारगी प्रवासी बससे पाका  
करतात त् याींचे वाहनचालक वाहक तेथेच राहतात त् याींचे प्राति ववधी ही तेथेच करत असल् याने 
या पिरसरात दगुांधी होते, तसेच गदलेु, व वे या व् यवसायही या भागात चालतो, हे ही खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय चौकशीनसुार पुढे कोणती 
कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१५) :(१) व (२) असे तनदशानास आलेले नाही.तथावप, बोिरवली 
स््ेशनकड न सींरय गाींधी राषरीय रद्यानाकड ेराणारा रस्ता अरुीं द अस न या मागाावर सुकुरवाडी 
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एस.्ी महामींडळाच ेबस स्थानक आहे. या मागाावरील चौकामये पुलाखाली खारगी रॅव्हल्स 
बस बुककीं गची २०-२५ कायाालये आहेत. या दठकाणी प्रवाशाींना नेण्याकिरता बसेस काही वेळ 
थाींबतात. बसेस वाहत कीस कोणत्याही प्रकारचा अडथळा तनमााण न करता रास्त वेळ र्या 
राहणार नाहीत याबाबत का्ेकोर दक्षता नेण्याबाबत सींबींधधताींना आदेमशत करण्यात आले आहे. 
     नॅशनल पाका  पिरसरात अनधधकी त पाककां ग करणाऱया ३४८ वाहनाींवर वाहत क पोलीसाींनी 
कारवाई केली आहे. 
(३) प्रन रद्् ावत नाही.  
  

___________ 
 

येलदरी-सेनगाांव-फाळेगाांव (जज.दहांगोली) रस्त्यावरील पुलाची िामे अपुणा असल्याबाबत 
  

(६)  ३७४२ (२३-०२-२०१४).   श्री. तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) येलदरी-सेनगाींव -फाळेगाींव (जर.दहींगोली) रस्त्यावरील पलुाची कामे अधाव् अवस्थते आहेत 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कामे अप णा असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करुन सदर काम ेप णा करण्याकरीता शासनान ेकाय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरह  रस्त्यावरील पुलाची काम े ककती 
कालावधीत प णा होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) तनधी अभावी काम बींद आहे. 
(३) व (४) सदरील काम तनधी रपलब्धतेनुसार दद.३१/१२/२०१५ पयांत प णा करण्याच ेतनयोरन 
आहे. 

___________ 
  

दहांगोली ते िनेरगाांव (नािा) जज.दहांगोली या रस्त्याांच्या दरुुस्तीबाबत 
 

(७)  ३७४५ (२२-१२-२०१४).   श्री. तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली त े कनेरगाींव (नाका) जर.दहींगोली या रस्त्याींच्या दरुुस्तीच्या कामाींवर आतापयांत 
लाखो रुपये खचा होऊन सुदा अद्यापही रस्ता दरुुस्त न होता रस्त्यावर मोठया प्रमाणावर 
खड्ड ेपडले आहेत व वाहतुकीस अडथळा तनमााण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्यावर लाखो रुपये खचा होऊनही सदर रस्त्याची अत्यींत दरुवस्था 
होण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, सदर रस्त्याची तातडीन े दरुुस्ती करुन रस्ता वाहतुकीसाठी योग्य होण्यासाठी 
शासनाकड न कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०४-२०१५) :१,२,३ व ४ ववगयाधीन रस्ता दद. २३/२/२०१४ रोरी राषरीय 
महामागा नोवगत ााल्यानींतर दद.१/१०/२०१४ रोरी राषरीय महामागा ववभागाकड े हस्ताींतरीत 
करण्यात आला. हस्ताींतरणाच्या प्र्ीयेमये रस्त्याची देखभाल व दरुुस्ती न ााल्यामुळे 
रस्त्यावर पडलेल्या खड्डयाींमुळे वाहतकुीस अडथळा तनमााण ााला होता. सद्य:जस्थतीत 
रस्त्यात पडलेले खड्ड ेभरुन रस्ता वाहतुकीस सुरळीत ठेवण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  
परभणी जजल्हा मध्यवती सहिारी बँिेच ेववभाजन िरुन दहांगोली जजल्हयािरीता स्वतांत्र जजल्हा 

मध्यवती बिेँची ननममाती िरण्याबाबत 
  

(८)  ३७४६ (२२-१२-२०१४).   श्री. तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी जरल्हयाचे ववभारन होऊन स्वतींत्र दहींगोली जरल्हयाची तनममाती ााल्यानींतरही 
परभणी जरल्हा मयवती सहकारी बँकेचे ववभारन करुन दहींगोली जरल्हयाकरीता स्वतींत्र जरल्हा 
मयवती बकेँची तनममाती करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळ न आले 
व तदनुसार दहींगोली जरल्हयाकरीता स्वतींत्र जरल्हा मयवती सहकारी बकेँची तनममाती 
करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व दहींगोली जरल्हयात स्वतींत्र जरल्हा मयवती 
बँकेची तनममाती करण्याकिरता ककती कालावधी लागण्याची शक्यता आहे? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे काय, 
(२) दद.परभणी जरल्हा मयवती सहकारी बँकेच े ववभारन करणेबाबत ववभागीय सहतनबींधक 
सहकारी सींस्था, औरींगाबाद याींच्या दद. २१.७.२००८ पत्रान्वये सहकारी आयकु्त व तनबींधक, 
सहकारी सींस्था, पुणे याींना प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता, परींत  नाबाडाने दद.०५.०३.२००९ 
च्या पत्रान्वये परभणी जरल्हा मयवती सहकारी बँकेच्या आधथाक जस्थतीाा ववचार करुन 
ववभारनाचा प्रस्ताव ववचारात नेता येत नाही, असे कळववले आहे. 
(३) प्रन रद्् ावत नाही 
  

___________ 
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दहांगोली जजल्हा पररषदेतांगात अनेि नळ पाणी पुरवठ्याच्या योजना अपूणा असल्याबाबत 
  

(९)  ३७४८ (१५-०१-२०१५).   श्री. तानाजी मुटिुले (दहांगोली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स् वच् छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जरल्हा पिरगदद्तगात भारत तनमााण, रलस्वराज्् ा व इतर योरनाींतगात अनेक नळ 
पाणी पुरवठ्याच्या योरना अप णा आहेत व त्यामुळे सींबींधधत गावाींमये तीव्र पाणी ी्ंचाई 
तनमााण होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर नळ पाणी पुरवठा योरना पुणा करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात 
आली वा येत आहे? 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१२-०३-२०१५) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) दहींगोली जरल्हा पिरगदेअींतगात २३७ गावाींची कामे हाती नेण्यात आली होती. 
त्यापैकी १९७ योरनेची कामे प णा करुन पाणीपुरवठा चाल  करण्यात आला आहे. सींभाव्य पाणी 
ी्ंचाई भासणाऱया गावाींमये वपण्याच्या पाणी ी्ंचाई तनवारण्याच्या रपाययोरना प्रस्ताववत 
आहेत. सदर अप णा नळ पाणीपुरवठा योरना प णा करण्यासाठी पींचायती सममती स्तरावर बैठका 
नेऊन योरना प णा करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
 

िोल्हापूर जजल््यातील गडदहांग्लज उपववभागातील गडदहांग्लज, आजरा व चांदगड तालुक्यातील 
शेति-याांना िृषीपांपासाठी वीज िनेक्शन देण्याबाबत. 

  

(१०)  ३७७२ (२२-१२-२०१४).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हाप र जरल्यायातील गडदहींग्लर रपववभागातील गडदहींग्लर, आररा व चींदगड 
तालुक्यातील सुमारे एक हराराींवर शेतक-याींनी की गीपींपासाठी लागणारी अनामत रक्कम भरुन 
एक वगााचा काळ ओलाींड न देखील वीर कनेक्शन देण्यात आली नाहीत हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर शेतक-याचे की गी पींपाना तातडीन ेववद्युत पुरवठा करणेबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) शेती पींपाच् या नवीन वीर रोडणीसाठी पैस े भन न प्रलींबीत असणा-या शेतक-याींसाठी 
रच् चदाब व लनुदाब वादहनी, नवीन ववतरण रोदहत्र े(रान् सफरमार) इत् यादी काम ेमहाववतरणच् या 
इन् रा - २ या योरनेत समाववष ् करण् यात आले आहेत व रेष ठता यादीनुसार शेती पींपाना 
वीरपुरवठा करण् याच ेकाम प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
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अहमदनगर जजल््यातील ऊजाा ववभागाच्या इन्फ्रा आराखड्याच्या िामाची सद्य:जस्थती 
  

(११)  ३८३१ (२२-१२-२०१४).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अहमदनगर जरल्यायात शासनाने ऊराा ववभागात सुरु केलेल्या अहमदनगर इन्रा आराखडा 
मींर र होऊन वगा लो्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववभागात अद्याप नवीन सबस््ेशन, नवीन रान्सफामान्सेस, नवीन 
ववद्युत कनेक्शनच ेकाम ाालेले नसल्याच ेआढळ न आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर इन्रा आराखडयाच ेकाम अद्याप प णा का करण्यात आले नाही, 
(४) असल्यास, सदर कामाच्या ठेकेदाऱयाींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीनुसार शासन पुढे कोणती कारवाई करणार आहे ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) पायाभ त आराखडा - २ अींतगात अहमदनगर जरल् यायातील अहमदनगर शहर, ग्रामीण, 
श्रीरामप र, सींगमनेर व करात याया ५ ववभागासाठी ई- द््डरद्वारे काम ेडडसद्बर २०१३ व तद्नींतर 
प्रदान करण् यात आलेली आहेत. सदर कामाचा कालावधी दोन वगााचा आहे. सदर कामे 
कीं त्रा्दारामाफां त मींदगतीने सुन  होती. त् यासाठी सदर कीं त्रा्दाराला काम े तातडीने प णा 
करण् यासाठी स चना देण् यात आलेल् या आहेत. 
(४) होय. 
(५) सदर कामे कीं त्रा्दारामाफां त मींदगतीने सनु  असल् याने सींबींधधताींना कामे तातडीने प णा 
करण् यासाठी स चना (Notice to correct) देण् यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

जवाहरनगर (भांडारा) राजे दहेगाव के्षत्रातील १५८.१९ हे आर के्षत्रातील खररप वपिाांना पाणी न 
ममळाल्यान ेधान वपिाांच ेनुिसान झाल्याबाबत 

  

(१२)  ३९०२ (२३-१२-२०१४).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रवाहरनगर (भींडारा) रारे दहेगाव के्षत्रातील १५८.१९ हे. आर के्षत्रातील खिरप वपकाींना पाणी 
ममळाले नाही. पिरणामी हातात आलेल्या धान्यवपकाचे नकुसान ााले असल्याच ेतनदशानास 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वपकाचे नुकसान भरपाई ममळाव ेया आशयाच ेतनवदेन जरल्हाधधकारी याींना 
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,मारी सभापती व ववद्यमान पींचायत सममती सदस्य जरतेन्र श चवरे याींच्या सह 
१९५ शेतक-याींचे सयायाींच ेतनवेदन देण्यात आले आहे. हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (१८-०४-२०१५) :(१) अींशति खरे आहे. 
     मौरा रारेगाव दहेगाव येथील एक ण १५८.१९ हे.आर के्षत्रापकैी ७८.०५ हे. आर के्षत्रातील 
खरीप वपकाींना मसींचन करण् यात आलेले आहे. रवािरत के्षत्राला प्रथम पाळीच् या पाण् याव् यततरीक् त 
मसींचन होऊ शकले नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) महस ल ववभागाकड न रारे दहेगाींव के्षत्रात ६ पीक कापणी प्रयोग नेण् यात आले. त् यानसुार 
रार दहेगाींव येथील खरीप हींगामातील अींतीम पैसेवारी ४५ पसैे आल् यामुळे मौरा-रारे दहेगाींव 
येथील एक ण बाधी ३६१ शेतक-याींना (बाधीत के्षत्र २९०.०० हेक् ्र आर) शासन तनणाय 
दद.०७.०१.२०१५ नुसार रु.२२,१८,३००/- आधथाक मदत वा्पाची कायावाही महस ल ववभागाकड न 
सुरु आहे. 
(५) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेमशराळा (ता.पराांडा, जज.उस्मानाबाद) येथील रान्फ्सफॉमारचे िामाबाबत 
  

(१३)  ३९०५ (१५-०१-२०१५).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर े मशराळा (ता.पराींडा जर.रस्मानाबाद) ३३ के.व्ही.स््ेशनवर वाढीव ५ एमव्हीएचा 
रान्सफरमार मींर र असताना ठेकेदाराने वाढीव रान्सफरमारचे काम केले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर काम करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१९-०४-२०१५) : (१) नाही. 
(२) मौर े मशराळा ता.पराींडा जर. रस् मानाबाद येथील ३३ के.व् ही. सबस् ्ेशनवर वाढीव ५ 
एमव् हीए चा रान् सफरमार मींर र करण् यात आला होता. सदर काम प णा कन न दद १९.०१.२०१५ 
रोरी वाढीव ५ एमव् हीए चा रान् सफरमार कायाान् वीत करण् यात आला आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेघाटनाांदरू (ता.भूम, जज.उस्मानाबाद) येथील महाराष्ट्र ववद्युत मांडळातफे िरण्यात आलेले 
मसांगल फेजच ेिाम ननिृष्ट्ट दजााच ेझाल्याबाबत 

  

(१४)  ३९०६ (१५-०१-२०१५).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर े ना्नाींद र (ता.भ म, जर.रस्मानाबाद) येथील महाराषर राज्य ववद्युत मींडळातफे 
करण्यात आलेले मसींगल फेरचे काम तनकी ष् दरााच ेााले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर कामाची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळ न आले व तद्नुसार सदर काम दरेदार व्हाव े म्हण न 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) हे अींशति खरे आहे. 
(२) व (३) नवीन वाहीनीचे काही पीन इन् सुले्र कमी गुणवत् तेची असल् यान े कफडर वारींवार 
रीप होत होते तसेच कफडरचा ववद्युत भार १७० अॅम् पीअर वर गेल् याने रभारण् यात आलेल् या 
वादहनीचे कीं डक् ्रची क्षमता अपुरी पडत होती. त् यामुळे सनु वातीच े३ कक.मी. पयांतच कीं डक् ्र 
कीं त्रा्दाराींकड न ववनामुल् य ्ाकण् यात आला व खराब pin insulator ववनामुल् य बदलण् यात 
आले. त् यानींतर वारींवार दरपरपीींगच् या न्ना बींद ााल् या. असल् याच ेचौकशीअींती आढळ न आले 
आहे. 
(४) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

पराांडा, भूम वाशी तालुक्यात (जज.उस्मानाबाद) महाराष्ट्र राज्य ववद्युत  
मांडळाची िाम ेववहीत वेळेत पूणा झाली नसल्याबाबत 

  

(१५)  ३९०७ (१५-०१-२०१५).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पराींडा, भ म वाशी तालुक्यात (जर.रस्मानाबाद) महाराषर राज्य ववद्युत मींडळाची काम े
ववहीत वेळेत प णा ााली नसल्याबाबतच्या अनके त्ारी तत्कालीन मा.मुख्यमींत्री, ऊराा मींत्री 
आददकड ेस्थातनक लोकवप्रतततनधीींनी अनेकदा केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारण ेकाय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) हे अींशति खरे आहे. 
(२) पायाभ त ववकास योरना - १ गावठाण कफडर सेपरेशन व मसींगल फेरीींगची काम े
कीं त्रा्दाराींकड न ववलींबान ेकेली असल् याने तनववदेच् या अ्ी व शतीनुसार सींबींधधत ठेकेदारास दींड 
आकारण् यात आला आहे. तसेच रवािरत कामाचा पाठपुरवा कन न सदर  काम े पुणा कन न 
नेण् यात आलेली आहेत. पायाभ त ववकास योरना - २ अींतगातची काम े कालावधी फेब्रुवारी, 
२०१६ पयांत आहे व त् याबाबत पाठपुरावा सनु  आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौज ेपाांढरेवाडी (ता.पराांडा, जज.उस्मानाबाद) येथील साठवण तलावामधील 
ववद्युत लाईन मशफटीांगची िामे मजूर सांस्थलेा ददल्याबाबत 

  

(१६)  ३९०८ (१५-०१-२०१५).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौरे पाींढरेवाडी (ता.पराींडा, जर.रस्मानाबाद) येथील साठवण तलावामधील बुडीत के्षत्रातील 
महाराषर राज्य ववद्युत मींडळ कीं पनीची लाईन मशफ्ीींगची कामे ववद्युत ठेकेदाराला न देता 
मर र सींस्थलेा देण्यात आली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळ न आले व तद्नुसार लाईन मशफ्ीींगची कामे मर र 
सींस्थेला देणाऱया अधधकाऱयाींवर कोणती कडक कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) मौर े पाींढरेवाडी, ता.पराींडा येथील साठवण तलावामधील बडुीत के्षत्रातील म.रा.वव.वव. 
कीं पनीची ववद्युत वादहनी स् थलाींतर DDF योरन े अींतगात  मींर र करण् यात आले आहे. 
महाववतरणतफे केवळ कामाच े सुपरव् हीरन करण् यात येत.े सदरील काम सींबींधीत सींस् था / 
प्राधधकरण / ग्राहक याींनी ठेकेदाराकड न लागणा-या  सामानासह कन न घ् यावयाचे असते. 
पाींढरेवाडी येथील ववद्युत आराखडा स् थलाींतरो काम मर र सींस् थेमाफां त म.ेआर.आर. 
इीं्रप्रायरेस या मान् यताप्रा् त ववद्युत ठेकेदारामाफां त करण् यात येत आहे. सदर कामाची 
देखरेख महाववतरणतफे करण् यात आलेली आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 
(४) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेईला-जवळा (जज.उस्मानाबाद) येथे म.रा.वव.वव.िां पनीने  
३३ िे.व्ही.चे सबस्टेशन उभारण्याची मागणी 

  

(१७)  ३९०९ (२३-१२-२०१४).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौर े ईला-रवळा (जर.रस्मानाबाद) येथे म.रा.वव.वव.कीं पनीन े ३३ के.व्ही.चे सबस््ेशन 
रभारण्याची मागणी मा.ऊराा मींत्री याींचकेड े स्थातनक नागरीकाींकड न सातत्याने येत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रक्त मागणीच्या अनुगींगान ेशासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) सदर कामाचे सव् हेक्षण करण् यात आले अस न सदर दठकाणी ३३ के.व् ही.  आींतरगाींव  
येथील रपकेर शात न ११ के.व्ही आींतरगाींव कफडरवन न वीर पुरवठा करण् यात येतो. कफडर 
ववभारन करण् यासाठी अींदारपत्रक मींर र करण् यात आले अस न सदर काम पायाभ त आराखडा 
२ (इन् रा-२) योरनअेींतगात करण् यासाठी ठेकेदारास कायाादेश ददला अस न सदर काम लवकरात 
लवकर प णा करण् यात येईल. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धचमूर (जज.चांद्रपूर) ग्राममण पाणीपरूवठा उप ववभागाअांतगात  
ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनाांना मांजुरी प्रदान िरण्याबाबत 

  

(१८)  ३९४६ (२३-१२-२०१४).   श्री. बांटी भाांगडडया (धचमूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स् वच् छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) धचम र (जर.चींर शप र) ग्राममण पाणीपुरवठा रप ववभागाअींतगात ओ.डी.एफ. ची ्क्केवारी कमी 
असल्याने तनधी अप्रा्त असल्याच्या कारणावन न ३० ग्रामीण पाणी पुरवठा योरनाींना मींरुरी 
प्रदान करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योरनाींअभावी वपण्याची सोय नसल्याने गावाींमये वपण्याचे पाण्यासाठी 
पयाायी सोय रपलब्ध करण्यात आलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणती रपाययोरना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (३१-०३-२०१५) : (१) होय, हे अींशति खरे आहे. 
     धचमुर (जर.चींर शप र) रपववभागा अींतगात ओ.डी.एफ. ्क् केवारी कमी असल् याचे कारणावन न 
१५ ग्रामीण पाणी पुरवठा योरनाींना मींरुरी प्रदान करण् यात आलेली नाही. 
(२) होय. 
    योरना अभावी वपण् याच् या पाण् याची सोय नसलेल् या गावाम ये अस् तीत् वातील वपण् याच े
पाण् याच ेस् त्रोत रदा . सावारतनक/खारगी ववदहरी, हातपींप याद्वारे वपण् याच् या पाण् याची पयाायी 
व् यवस् था गावात रपलब् ध आहे. तसेच वरील १५ पकैी ७ गावात नळ योरना आहे. 
(३) व (४) प्रस् तावीत १५ नळ योरनाींना गावात शौचालयाची ्क् केवारी वाढववण् याकरीता स् वच् छ 
भारत अमभयान तफे ग्रामपींचायत स् तरावन न गावाम ये शौचालय वाढववण् याकिरता, जरल् हा 
पिरगद स् तरावन न मागादशान व रनरागीती करण् यात येत अस न शौचालय बाींधकाम 
वाढववण् याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे. 
  

___________ 
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िरमाळा (जज.सोलापूर) येथे “महाववतरण आले आपल्या दारी”  
या योजनेंतगात लाभापासून वांधचत ग्राहिाांच्या बाबत 

(१९)  ३९६४ (१५-०१-२०१५).   श्री. नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करमाळा (जर.सोलाप र) मतदार सींनात “महाववतरण आले आपल्या दारी” ही योरना २०१० 
ते २०१२ पयांत राबवली गेली, हे ख्ररे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योरनेत २०१० साली सहभागी होऊनही अद्यापपयान्त वीर ग्राहक 
लाभापास न वींधचत राहीले आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वीरग्राहकाींना लाभ देण्यासाठी कोणती कायावाही केली आहे अथवा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) ‘’महाववतरण आले आपल् या दारी’’ या योरनेचा लाभ नेतलेल् या सवा ग्राहकाींना 
केबलद्वारे वीर पुरवठा करण् यात आला आहे. तथापी काही ग्राहकाींन पोल व लनुदाब वादहनी 
रभी कन न रीतसर वीर पुरवठा करण् याचे काम पायाभ त सुववधा आराखडा - २ अींतगात 
करण् यात येत आहे. 
(४) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
  

नाहूर ते मुलुांड (मुांबई) येथील मागाावरील नाहुर स्टेशनचा उड्डाणपलु अरुां द असल्याबाबत 
  

(२०)  ३९९९ (२३-१२-२०१४).   श्री. सरदार तारामसांह (मुलुांड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाह र ते मुलुींड (मुींबई) येथील मागाावरील नाहुर स््ेशनचा रड्डाणपुल अरुीं द असल्यान ेदोन 
ते तीन तास राफीक राम होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाहुर स््ेशनचा रड्डाणपुल रुीं द करण्यासाठी मुींबई महानगरपामलका व भारतीय 
रेल्वे एकमेकाींची रबाबदारी दाखवत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाहुर स््ेशनचा मलुुींडकड ेराणारा रड्डाणपुल रुीं द करण्याची रबाबदारी तनजचत 
कोणाची आहे, 
(४) असल्यास, रड्डाणपुलाच ेरुीं द करण्याचे कामकार केव्हा होणार, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०४-२०१५) :(१) हे अींशति खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर पुलाच ेरुीं दीकरण करण् यासाठी मुींबई महानगरपामलका प्रशासन भारतीय 
रेल् वे प्रशासनाबरोबर योग् य समन् वय साध न आहे. 
(३) नाहुर स् ्ेशनचा मलुुींडकड े राणारा रड्डाणपुल रुीं द करण् याची रबाबदारी बीहन् मुींबई 
महानगरपामलकेची आहे. 
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(४) व (५) सदर रड्डाणपुल रुीं द करण् यासाठी बीहन् मुींबई महानगरपामलकेने सल् लागाराींची 
नेमण क केली आहे. बीहन् मुींबई महानगरपामलकेतफे तनयुक् त केलेल् या सल् लागारान ेसींकल् पधचत्र ेव 
अींदारपत्रके सादर केले अस न, सदर काम प्रस् ताववत गोरेगाींव व मलुुींड रोड रस् त् याच् या कामात 
अींतभ ात करण् याची बाब बीहन् मुींबई महानगरपामलकेच् या ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात मनोरुग्णालयाांची सांख्या अपुरी असलेबाबत 
  

(२१)  ४०७८ (२३-१२-२०१४).   श्री. नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय सावाजननि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मनोरुग्णाींची सींख्या वाढली अस न त्याींना रुग्णालयात दाखल करुन तातडीन े
रपचार देणे गररेचे आहे मात्र मनोरुग्णालये कमी असल्यान े रुग्ण रपाचाराींपास न वींधचत 
राहतात, हे खरे आहे काय, 
(२) त्यामुळे मनोरुग्णालयाींची सींख्या वाढवणे आवयक असल्याच ेमानसोपचार तज््ाींनी स्पष् 
केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णाींना वळेीच रपचार ममळावा यासाठी शासनान ेकोणती कायावाही केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) :(१), (२) व (३) राज्यात पुणे , नागप र, ठाणे व रत्नाधगरी 
येथे चार प्रादेमशक मनोरुग्णाचे कायारत अस न तेथ ेरुग्णाींना रपचार ददले रातात. या प्रादेमशक 
मनोरुग्णालयाींमध े १.०४.२०१४ त े ३१.१२.२०१४ अखेरपयांत ४२२६ आींतररुग्ण व १०७५२१ 
बाहयरुग्णाींना रपचार देण्यात आले आहे जरल्हा रुग्णाल्याींमये मनोववकी ती कक्ष तनमााण 
करण्यात आलेला आहे. त्याचप्रमाणे जरल्हा मानमसक आरोग्य काया् माींतगात राज्यातील बारा 
जरल्यायामयेही रुग्णाींना रपचार ददले रातात. या बारा जरल्हाींमये डडसद्बर, २०१४ अखरेपयांत 
४२६८ आींतररुग्ण व ६४८४२ बाहयरुग्णाींना रपचार देण्यात आले आहेत. (या मनोरुग्णाींमये 
रपचार देण्यात आलेल्या रुग्णाींच्या आकडवेारीचा तक्ता सोबत रोडला आहे.) 
(४) प्रन रद्भवत नाही. 
प्रादेमशि मनोरुग्णालयातील आांतररुग्ण व बाहयरुग्ण मनोरुग्णाांना माहे एवप्रल २०१४ त े
डडसेंबर २०१४ पयांतची आिडवेारी 
 
 

पुणे 
 

 ठाणे 
 

 नागप र 
 

 रत्नाधगरी 
 

 एक ण 
 

डडसद्बर 
२०१४  
पयांत 

आींतररुग्ण 
 

बायायरुग्ण 
 

आींतररुग्ण बायायरुग्ण आींतररुग्ण बायायरुग्ण आींतररुग्ण बायायरुग्ण आींतररुग्ण  बाहयरुग्ण 

 १४०२ 
 

२७०६९ 
 

१५२६ 
 

३०८७१ 
 

३४१ 
 

३६५०७ 
 

९५७ 
 

१३१०४ 
 

४२२६ 
 

१०७५२१ 
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जरल्हा मानमसक आरोग्य काया् मातील (डडएमएचपी) बारा जरल्हे. 
 
अ.्. जरल्हे आींतररुग्ण बायायरुग्ण 
१ रायगड २०५ ३६४६ 
२ रळगाींव १५५ ८१३२ 
३ सातारा १९१ ८८८० 
४ परभणी १३० ८१३९ 
५ बुलढाणा १८९ १९५९ 
६ अमरावती ७५७ ५८६१ 

 
७ नामशक १४६ ८४११ 
८ वधाा ९३१ १५३१ 
९ भींडारा ६१० ६७५२ 
१० गडधचरोली ५६४ ८७७ 
११ अहमदनगर ३९० ७७८३ 
१२ रस्मानाबाद ० २८७१ 

एकुण 
बेरीर 

 ४२६८ 
 

६४८४२ 
 

  

___________ 
  
मुांबई ववद्यापीठाच्या अांतगात मुांबई ववद्यापीठ उपिें द्र मांजूर जागेवर बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(२२)  ४०८५ (२२-१२-२०१४).   श्री. नरेंद्र पवार (िल्याण पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या अींतगात मुींबई ववद्यापीठ रपकद् र श मींर र करण्यात आलेले असतानाही 
सदर रागेवर अद्यापपयांत कोणत्याही प्रकारच ेबाींधकाम सुरु करण्यात आले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, रक्त ववद्यापीठाच्या मुींबई ववद्यापीठ रपकद् र शास तनधीची तरत द 
करण्यासह सदरील रपकद् र शाचे त्वरीत बाींधकाम सुरु करण्याकरीता शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) सदर ववद्यापीठाचे रपकद् र श प णा क्षमतेने सुरु होण्याकिरता ककती कालावधी लागणे अपेक्षक्षत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(१६-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     मुींबई ववद्यापीठाच्या कल्याण येधथल रपकद् र शाच्या बाींधकामास माहे स् द््बर, २०१४ पास न 
प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यात आलेली आहे. 
(२) मुींबई ववद्यापीठाच्या कल्याण येथील रपकद् र शाच्या बाींधकामास ववद्यापीठ फीं डात न सन 
२०१४-१५ या वगाात रु. ७.१९ को्ी तरत द करण्यात आली अस न सन २०१५-१६ या वगाात रु. 
१० को्ी एवढी तरत द प्रस्ताववत करण्यात आलेली आहे. 
(३) कल्याण येधथल रपकद् र शाचे बाींधकाम दोन ्््यात प णा करण्याचे तनयोरन करण्यात आले 
अस न सींप णा इमारत तळमरला+पाच (G+५) मरल्याच ेअस न पदहल्या ्््यात तळमरला + 
(G+१) अशा मुख्य इमारतीच ेकाम स रु करण्यात आलेले आहे व रु.१७,१९,८०,०९९.३४ इतक्या 
रकमेची Work Order  देण्यात आलेली आहे व रुल ै२०१५ पास न अ्यास्म सुरु करण्याचे 
तनयोरन करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रन रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

राज्यात अनेि जजल््यात मोठ्या प्रमाणात अनधधिृत वीजवापर होत असल्याबाबत. 
  

(२३)  ४११९ (१५-०१-२०५०).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनके जरल्यायात मोठ्या प्रमाणात अनधधकी त वीरवापर होत असल्याचा प्रकार 
माहे रलु,ै २०१४ मये वा त्यासमुारास आढळ न आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अनधधकी तपणे होत असलेली वीरवापर रोखण्याबाबत शासनान ेकोणती 
तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) :(१) नाही. 
(२) राज् यात कायम स् वरुपी ४२ कफरते पथक ववभागीय पातळीवर एक ण १२० ववशेग पथके 
तनयममतपणे ववद्युत सींचाची तपासणी करुन ववद्युत सींचातील अतनयममतता व वीरचोरीच े
प्रकार शोध न काढण् यासाठी कायारत आहेत. वीर चोरी प्रकरणात वीर बील तनधाारण करताना 
वीर दराच् या ददडप् इतक् या दराने आकार तनधाारण करण् यात येत.े 
     तसेच प्रववभागीय/ववभागीय/रपववभागीय पातळीवर एनरी ऑडी् करण् यात येत.े 
तनधाािरत नरमाल लरसेस पेक्षा रास् त लरस असल् याच ेआढळ न आल् यास सबींधधत ववभागातील 
ग्राहकाींची कस न तपासणी करण् यात येते. ग्राहकाींची मम्र बरक् स व मम्र ्ममानलला सुरक्षा 
मोहर लावले रातात ज् यामळेु मम्र बरक् स रनडता येत नाही. तसचे ग्राहकाींच् या मम्रला ज् या 
सी.्ी.द्वारे जव्दतीय बार स वीर पुरवठा ददला रातो त् या सवा भागस वेल् ड केले राते.  
     आधुतनक प्रकारची इलेक् ररतनक मम्सा  वापरण् यात येत अस न, याया मम्रम ये ४५ त े
६० ददवसाची मागील सींपुणा मादहती व वीर वापर अथवा ग्राहकान ेलबाडीच् या रदेशानेही काही 
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फेरफार केला असल् यास त् याची नद द होते. त् याप्रमाण े लबल मागता येत.े रच् चदाब ग्राहक 
सी.्ी.पी.्ी. पास न मम्रपयांत राणा-या वीर प्रवाहात गैरप्रकार करता येऊ नये म् हण न 
ककऑक् स प दतीच् या मम्सा मसस् ्ीमचा वापर सुन  आहे. वीर चोरीस आळा नाल न त् यावर 
कायदेशीर कारवाई त् वरीत होण् यासाठी महाराष रात ववशेग न्यायालये व ववशेग पोलीस ठाण े
स् थापन करण् यात आली आहेत. वीर चोरीच् या प्रकरणाम ये केवळ ग्राहकाववरु द कारवाई केली 
राते अस ेनव् हे तर महाववतरण कीं पनीच् या कमाचारी/अधधका-याींववरुदही प्रचमलत कायद्यातील 
तरतुदीप्रमाणे तसेच महाववतरणच् या कमाचारी सेवावतनयमास अनुसन न योग् य ती कारवाई 
करण् यात येते. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
भाांडूप येथील डोंगराळ भागात बाांधलेल्या सरांक्षण मभांतीचा पाया िमजोर होऊन भीांत िोसळून 

मोठी दघुाटना होण्याचा धोिा ननमााण झाला असल्याबाबत 
  

(२४)  ४१२६ (२३-१२-२०१४).   प्रा. वषाा गायिवाड (धारावी), श्री. अममन पटेल (मुांबादेवी),  
श्री. राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील डद गराळ भागातील वस्त्याींवर पावसाळ्यात दरड कोसळ न दनुा् ना होण्याच ेप्रकार 
वाढत असतानाच भाींड प येथील डद गराळ भागात बाींधलेल्या सरींक्षण मभींतीचा पाया कमरोर 
होऊन भीींत कोसळ न मोठी दनुा् ना होण्याचा धोका वाढला असल्याचे माहे रुल,ै २०१४ मये 
वा त्या दरम्यान तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरह  मभतीींची तातडीने दरुुस्ती करण्याबाबत शासनान े कोणती तातडीची 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०७-०४-२०१५) :(१)  हे खरे नाही. 
      सींरक्षण मभींतीचा पाया कमरोर ाालेला नाही. मभींतीच े बाींधकाम माहे ऑगस् ् म ये 
प्रगतीपथावर होत.े तथावप, पावसाच् या पाण् याने डद गरावरील माती खाली नसरल् याचे ददस न 
आले आहे. ही बाब भ मापकाने केलेल् या पींचनाम् यात नम द केलेली आहे. 
(२) प्र न रद्् ावत नाही. 
        तथावप, न.भ .्. ४ अ/१अ (पै) या दठकाणी नोवगत गमलच् छ वस् तीम ये सींरक्षण 
मभींतीची बाींधकाम योरना सन २०१४-२०१५ अींतगात सींरक्षण मभींतीचे काम माहे ऑगस् ् म ये 
सुरु करण् यात येव न समाधानकारक प णा केले आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही.   
  

___________ 
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राज्यातील ववववध शाळाांमध्ये ननिृष्ट्ट दजााच्या देण्यात येत असलेल्या पोषण आहारामुळे 
ववद्यार्थयाांना होत असलेल्या ववषबाधा 

  

(२५)  ४१६० (२२-१२-२०१४).   प्रा. वषाा गायिवाड (धारावी), श्री. िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री. राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववववध शाळाींमये तनकी ष् दरााचा देण्यात येत असलेल्या पोगण आहारामुळे 
ववद्यार्थयाांना ववगबाधा होण्याचा न्नामये ददवसद्ददवस वाढ होत असल्याचे माहे रलु,ै २०१४ 
मये वा त्यासुमारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्थयाांना सकस व चाींगल्या प्रततचा पोगण आहार देण्याबाबत तसचे 
तनकी ष् दरााचा पोगण आहार देण्यास रबाबदार असणाऱया सींबधधताींवर कारवाई होण्याबाबत 
शासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०४-२०१५) : (१) व (२) शालेय पोगण आहारानींतर ववद्यार्थ याांना रल्ी व 
मळमळ होण े अशा काही न्ना नडलेल् या अहेत. या प्रकरणाींम ये चौकशी करुन दोगीींवर 
कारवाई करण् यात आली आहे. काही प्रकरणाम ये फौरदारी गुन् हे दाखल करण् यात आले आहेत. 
     शालेय पोगण आहार योरनेअींतगात अनुधचत न्ना नड न नयेत यानुगींगाने करावयाच् या 
कायावाहीबाबत सींबींधधताींना सुचना देण् यात आलेल् या आहेत. 
    शालेय पोगण आहार योरनअेींतगात शहरी भागा ये कद् र शीय स् वयींपाकगीह प्रणालीचा अवलींब 
करुन तयार आहार पुरवठा करण् याचा शासनान े तनणाय नेतलेला आहे. त् यानुसार स् वारस् याची 
अमभव् यक् ती अरा मागव न सींस् थाींची तनवड करण् यात आली आहे. तथावप मा.रच् च 
नयायालयाम ये याववरोधात याधचका दाखल ाालेल् या होत् या. सदर याधचकाींवर शासनाच् या 
बार ने तनणाय ाालेला आहे. तथावप मा.रच् च न् यायालयाने सदर योरनेमध न मशक्षकाींचा 
सहभाग वगळण् याच े आदेश ददलेले आहे. शालेय पोगण आहार योरना मशक्षकाींच े
सहभागामशवाय राबववणे अशक् य असल् यान ेशासनान ेया तनणायाववरु द मा.सववोचच् च न् यायलयात 
याधचका (SLP) दाखल केलेली आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मालेगाव (जज. नामशि) येथ ेअलीगड मुस्लीम ववद्यापीठाची शाखा सुरु िरण्याबाबत 
  

(२६)  ४१६५ (२२-१२-२०१४).   श्री. आमसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री. िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव (जर. नामशक) येथे अलीगड मुस्लीम ववद्यापीठाची शाखा सुरु करण्याबाबत 
सींबींधधताींनी सव्हे केला असल्याचे माहे नोव्हद्बर, २०१४ मये वा त्या सुमारास तनदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सव्हे करुनही अद्यापही रक्त प्रकरणी आवयक ती कायावाही सींबींधधताींनी केली 
नसल्यान ेववद्यार्थयाांची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, मालेगाव येथे रक्त ववद्यापीठाच्या शाखा सुरु करण्याबाबत शासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. ववनोद तावड े(०६-०४-२०१५) : (१) होय, 
(२) नाही, 
(३) मालेगाव शहरापास न २४ कक.मी. अींतरावर चौधी, ता.मालेगाव येथील रागेची पाहणी 
केलेली अस न सदरची रागा वनसींरक्षक्षत के्षत्र आहे. 
(४) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर येथील अवसायानात ननघालेली नागरी औद्योधगि बँिेतील  
िजादाराांच्या रिमेवर व्याज न आिारणेबाबत 

  

(२७)  ४१७३ (२२-१२-२०१४).   िुमारी प्रखणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र येथील अवसायानात तननालेल्या नागरी औद्योधगक बँकेच े करादार हे बँक 
ज्याददवशी अवसायानात तननाली त्याददवशी पयांत करा भरण्यात तयार असताींना देखीलही 
प्रशासनाकड न बँक अवसायानात तननालेल्या तारखेनींतर व्यार लावले असल्यामुळे करादार पैस े
भरण्यास तयार नाहीत या प्रकारामुळे ठेवीदाराींच्या रक्कमा अडक न पडल्यामुळे करादार पैस े
भरण्यास तयार नस न या प्रकारामुळे ठेवीदाराींच्या रक्कमा अडक न पडल्याच ेमाहे नोव्हद्बर,  
२०१४ मये वा त्या दरम्यान तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अवसायकान े बँक अवसायानात तननालेल्या ददनाींकपयातचचे व्यार 
लाव न इतर बँकाप्रमाणे पुढील व्यार न आकारण्याबाबत काय कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-०३-२०१५) : (१) महाराषर सहकारी सींस्था अधधतनयम १९६० व तनयम 
१९६१ मधील तनयम ९१ मधील तरतुदीनुसार अवसायानात तननालेल्या बकेँच्या ताळेबींदानुसार 
बँक अवसायानात तननाल्यानींतर बँकेच्या देणी रक्कमेवर व्यार आकारणी बींद होती. तथापी 
बँकेच्या ताळेबींदातील येणी रकमवेरील व्यार आकारणी बींद होत नाही. अवसायान प्र्ीया 
सवासाधारणपणे ६ त े१० वगा एवढया कालावधीपयांत चाल  असत.े त्या कालावधीमये कराावर 
व्यार आकारणी केली नाहीत तर १० वगा एवढया कालावधीपयांत चाल  असत,े त्या 
कालावधीमये कराावर व्यार आकारणी तनयमानुसार व को्ााच्या हुक म नाम्यानुसार सुरु 
आहे. 
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       बँकेस येणे रक्कम रु. ५०८७.९४ लाख इतकी अस न अवसायन तारखेपास न दद. 
३१/१२/२०१४ अखरे पयांत थकबाची येणेपैकी एक ण १९७६.३३ लाख वस ल करण्यात आले 
आहेत. मात्र करा वसुलीस करादाराींकड न प्रततसाद ममळत नसल्याने बँकेकड े तनधीचा तु्वडा 
आहे त्यामुळे ठेवीदाराींच्या ठेवी अडक न पडल्या आहेत. 
२) ३) व ४) प्रन रद्भवत नाही. 
  

___________ 
 

सोलापूर शहरातील जेलच्या क्षमतबेाबत 
  

(२८)  ४१७५ (१५-०१-२०१५).   िुमारी प्रखणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलाप र शहरातील कारागीह लब्र्ीशकालीन असल्याने १४१ कैद्याची क्षमता असलेल्या  
कारागीहासाठी ५९ इतके कमाचारी तैनात असणे परींतु २९७ कैदी राण,े तसेच  कारागीह 
पिरसरात ५०० मम्र नववन बाींधकामास शासनान े बींदी नातल्यान े स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी 
कद् गाव येथील पोलीस प्रमशक्षण कद् र शाच्या रागेत हालववणे बाबतचे तनवेदन मा.मुख्यमींत्री 
महोद्याींना ददनाींक १२/११/२०१४ रोरी वा त्यासुमारास ददले, हे ख्ररे आहे काय, 
(२) असल्यास, रक्त प्रनासींबींधी शासनाकड न चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती कोणती कारवाई करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१५) : (१) होय, 
(२), (३) व (४) याबाबतचा वस्तुजस्थतीदशाक अहवाल के्षत्रीय कायाालयाकड न प्रा्त ााला अस न 
सदर बाब शासनस्तरावर ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
 

िजात तालुक्यातील खेड येथील पणेु व नगर जजल््याांना जोडणारा  
पुल वापरासाठी धोिादायि बनल्याबाबत 

(२९)  ४२३५ (२४-१२-२०१४).   श्री. जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :  सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) करात तालुक्यातील खेड येथील पुणे व अहमदनगर या दोन जरल्यायाींना रोडणारा पुल 
वाहतुकीसाठी धोकादायक ाालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पुलावरील रस्त्यावर खड े पडले अस न साईड परपया खचल्या आहेत व 
पुलाच्या बारुस व भीमा नदी पात्रामये वाळ  रपसा ााल्याने पलुाच ेबाींधकाम खचले अस न 
पुल कोसळण्याची शक्यता तनमााण ााली आहे, हे खेर आहे काय, 
(३) रक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन दोगीींवर कोणती कारवाई केली आहे वा करण्यात 
येत आहे? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१२-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३)  प्रनाधीन पलुावर व पाहोच मागाावर काही दठकाणी पडलेले खड्ड ेभरण्यात आले 
आहेत. तसेच पुलाच्या पाहोच मागााच्या काही दठकाणी खचलेल्या साईड पट्टयाींची दरुुस्ती 
करण्यात आली आहे. सदर पुलाच्या बार स व भीमा नदीपात्रात वाळ  रपसा होत नाही, 
सद्यजस्थतीत प ल वाहतकुीसाठी सुजस्थतीत आहे. 
  

___________ 
  

पुणे ते नगर राज्य महामागा क्र.६ वर वकृ्ष लागवड िरणेबाबत  
(३०)  ४२६९ (२३-१२-२०१४).   श्री. जगदीश मुळीि (वडगाव शेरी) :  सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ते नगर या राज्य महामागा ्. ६ चे ववस्तारीकरण ााल्यानींतर या महामागाावर 
शासनाने कोणतेही वीक्षरोपण व लागवड केली नस न प वीचे मोठे व ननदा् वीक्ष महामागााच्या 
ववस्तारीकरण करण्यासाठी तोडण्यात व सींपुणा काढ न ्ाकण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) रक्त महामागाावर ववस्तारीकरण नींतर वीक्षरोपण न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) येरवडा त ेवाधोली या भागामये महामागाावर दतुफाा वीक्षरोपण करण्यासाठी शासन काय 
रपाययोरना करणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     पुणे मशरुर रस्त्यावर कक.मी. १०/६०० ते ६४/०० दरम्यान १९५२ ााड ेतोडण्यात आली व 
त्या बदल्यात ६२५० ााड ेलावण्यात आली आहेत. 
     मशरुर अहमदनगर रस्त्यावर कक.मी. ६४/०० ते १२०/४०० दरम्यान २२६५ ााड ेतोडण्यात 
आली व त्या बदल्यात ५१६० ााड ेलावण्यात आली आहेत. 
(२) प्रन रद्् ावत नाही. 
(३) येरवडा ते वाधोली या रस्त्याची लाींबी पुणे महानगरपामलकेकड ेआहे. 
  

___________ 
  

वामशम जजल््यातील पोलीस चौक्याचे पोलीस स्टेशन मध्ये रुपाांतर िरणेबाबत. 
  

(३१)  ४२८६ (१५-०१-२०१५).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम जरल्यायातील गोवधाना, वाकद ता.िरसोड व मेडशी ककन्रारा ता.मालेगाव या पोलीस 
चौक्याींच ेरुपाींतर पोलीस स््ेशन मये करण्याबाबत राज्य पोलीस दलातील दसुऱया ्््यामये 
करण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासींचालक कायाालय स्तरावर ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या पोलीस चौक्या के्षत्रातील वाढती गुन्हेगारी व अपराध लक्षात नेऊन याबाबत 
तत्कालीन स्थातनक लोकप्रतततनधीींच्या सततच्या मागणीनुसार पदहल्या ्््यामये प्राधान्य 
देण्याचा शासन ववचार करीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) :(१) व (२) नाही. 
(३) व (४) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
 
 

राज्यातील अांगणवाडी सेवविा व मदतनीसाांचे प्रश्न अद्यावप प्रलांबबत असल्याबाबत  

(३२)  ४२९४ (२२-१२-२०१४).   अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा) :   सन्माननीय 
मदहला व बालवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणवाडी सेववका व मदतनीसाींच े प्रन (अींगणवाडी खारगीकरण, ४ ते ५ 
मदहने थककत ठेवत असलेले वेतन, खखचडीसाठी गॅस मसलद्डराचा पुरवठा न होणे इ.) 
आरपावेतो प्रलींलबत असल्यान ेअींगणवाडी कमाचारी युतनयन आय्कतफे मागणी स्ताह माहे 
२४ नोव्हद्बर, २०१४ मये वा त्यादरम्यान राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींगणवाडी सवेवका व मदतनीसाींना आवयक त्या सोयीसुववधा पुरववण्याबाबत 
शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करणार आहे, 
(३) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायावाही करण्यात आली नसल्यास त्याची सवासाधारण कारणे 
काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(२७-०३-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) अींगणवाडी कमाचारी युतनयनच्या मागण्याींबाबत पुढीलप्रमाणे कायावाही करण्यात 
आली आहे. 
१) अींगणवाडयाींचे खारगीकरण करणेबाबत शासनस्तरावरुन कोणताही तनणाय नेण्यात आलेला 
नाही. 
२) अींगणवाडी सेववका, मदतनीस याींच े थककत मानधन अदा करण्यासाठी शासनस्तरावरुन 
तरत द रपलब्ध करुन देण्यात आली आहे व त्यानुसार प्रकल्पस्तरावरुन मानधन अदा 
करण्यात येत आहे. 
३) खखचडीसाठी गॅस मसलद्डरचा परुवठा करण्याची तरत द नाही. 
४) अींगणवाडयाींच्या लाभार्थयाांना स्थातनक मदहला बचतग्ाींमाफा त THR व गरम तारा आहार 
पुरववण्यात येतो. ज्या अींगणवाडयाींना कच्चा मशधा पुरववण्यात त्या अींगणवाडयाींच्या सेववका, 
मदतनीसाींना प्रतत लाभाथी ०.५० प्रमाणे अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाची रक्कम ववत्तीय 
तरत द रपलब्ध ााल्यानींतर प्रकल्पस्तरावरुन ववतरीत करण्यात येत.े  
  

___________ 
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नतवसा तालुक्यात (जज.अमरावती) शासनाद्वारे राबववण्यात येत असलेल्या ववववध योजनाांना 
बँिाद्वारे योग्य तो प्रनतसाद ममळ्त नसल्याबाबत 

(३३)  ४३१९ (२२-१२-२०१४).   अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा) :   सन्माननीय 
सामाजजि न्फ् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ततवसा तालुक्यात (जर.अमरावती) राज्यशासनाद्वारे वीदाच्या मदतीकिरता राबववण्यात 
येत असलेल्या ववववध योरनाींना बँकाद्वारे योग्य तो प्रततसाद ममळत नसल्याच ेमाहे नोव्हद्बर, 
२०१४ मये वा त्या समुारास तनदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, रक्त ववभागातील यावली शहीद येथील देना बकेँकड न वयोवीदाची हेळसाींड 
होत आहे हे पाहता शासन त्वरीत आवयक ती कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. राजिुमार बडोले (३०-०३-२०१५) : (१) अींशति खरे आहे. 
     अमरावती जरल् यायातील यावली शहीद येथील देना बकडकेकड न वयोवी दाींची हेळसाींड होत 
असल् याबाबत अॅड.यशोमती ठाक र (सोनवणे) (ततवसा), ववधानसभा सदस् य याींचे स् वीय 
सहा्यक याींनी माहे रुल,ै २०१३ म ये तहमसलदार, अमरावती याींचेकड े दरु वनीवरुन त्ार 
केली होती. सदर त्ार ततवसा तालुक् यातील नस न अमरावती तालकु्याशी सींबींधधत आहे.  
तद्नींतर देना बकडक शाखेच् या अतनयममत कारभाराबाबत अॅड.यशोमती ठाक र (सोनवणे) (ततवसा), 
ववधानसभा सदस् य याींची त्ार जरल् हाधधकारी, अमरावती याींच े कायाालयाला माहे स् ्द्बर, 
२०१३ म ये प्रा् त ााली होती. 
(२) सदर त्ारीच् या अनुगींगाने अमरावती ग्रामीण येथील नायब तहमसलदार व मींडळ अधधकारी 
याींनी देना बकडक यावली शहीद येथे राऊन दद.९ रलु,ै २०१३ रोरी पींचनामा केला. सदर 
पींचनाम् याच् या वेळी सींरय गाींधी तनराधार अनुदान योरना / श्रावणबाळ सेवा राज् य तनवीत् ती 
वेतन योरना / इींददरा गाींधी राष रीय वी दापकाळ तनवीत् ती वेतन योरनेच े लाभाथी रपजस्थत 
होते. त् याींच् याकड ेचौकशी केली असता त् याींनी बकडक खात ेपुस् तकाच् या नद दी अद्यावत करुन देत 
नाहीत, खाते बकु अद्यावत करुन देत नाहीत, खात ेबुक अद्यावत करण् यासाठी मुख् य शाखा 
मशराळा येथ ेराव ेलागत,े लाभ मींरुरीची यादी बकडक बाहेर प्रमस द करत नाही, त् यामुळे लाभ 
बकडकेत रमा ााला ककीं वा नाही हे कळत नाही इ. त्ारी केल् या. 
     सदर त्ारी सींदभाात बकडकेच् या कमाचाऱयाींशी नायब तहमसलदार व मींडळ अधधकारी याींनी 
चचाा केली असता त् याींनी २/३ ददवसात सवा हस् तमलखीत खात े पुजस्तका सींगणकीकी त करुन 
देण् याचे तसेच यावली (शहीद) येथेच शाखेम ये वप्री्ं र रपलब् ध करुन देण् याच ेबकडकेच् या विरष ठ 
अधधका-याींनी मान् य केले तसेच लाभ मींरुरीची यादी बकडकेच् या बाहेरील पिरसरात प्रमस द 
करण् याचेही व तनयममतपणे लाभार्थ याांचे खात ेपुस् तक अद्यावत करुन देण् याच ेमान् य केले. 
     देना बकडकेची यावली शहीद येथील शाखा भाडपेट्टी करारनामा सींपल् यामुळे सद्यिजस्थतीत 
बींद करण् यात आलेली आहे. आता यावली शहीद येथील लाभार्थ याांना बकडकेच् या मशराळा शाखेत न 
अनुदानाचे वा्प तनयममतपणे सुरु आहे. 
(३) प्र न रद्भवत नाही. 

___________ 
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सातारा येथ ेमेडीिल िॉलेज उभारण्याबाबत 
  

(३४)  ४४२२ (२२-१२-२०१४).   श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथे मेडीकल करलेर रभारण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यावर शासनान ेकोणता तनणाय नेतला आहे, असल्यास, त्यानुसार पुढे कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व साधारणत: रक्त दठकाणी मेडीकल करलेर 
रभारण्याबाबत कद् व्हा पयांत तनणाय होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०३-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सातारा येथील प्रस्ताववत महाववद्यालयाचा प्रस्ताव भारतीय आयुववा् ान पिरगदेकड ेसादर 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रन रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ममरज (जज.साांगली) तालुक्यातील वसांतदादा पाटील रुग्णालय व  
महाववद्यालयास औषधे पुरवठा िरण्याबाबत 

(३५)  ४४५५ (२३-१२-२०१४).   श्री. धनांजय (सुधीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
वैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ममरर (जर.साींगली) तालुक्यातील वसींतदादा पा्ील शासकीय रुग्णालय व शासकीय 
महाववद्यालय, येथे ददवसेददवस रुग्णाींची सींख्या वाढत अस न येथे अजस्थरोग, कान-नाक-नसा, 
नेत्र ववभाग, प्रसुती ववभाग, इत्यादी शस्त्रक्या होत असतात,त्याकरीता आवयक असणारी 
औगधे पुरेशा प्रमाणात खरेदी न केल्यान ेरुग्णाची गैरसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शासकीय रुग्णालय व महाववद्यालयास औगधे पुरवठा करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे? 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०४-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सींस्थेसाठी वेळोवळेी प्रचलीत कायापदतीनसुार औगधे खरेदी करण्यात येतात. 
(३) प्रन रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मांगळवेढा तालुक्यतील म्हैसाळ टप्पा क्र. ६ साठी ननधीची तरतूद िरण्याबाबत. 
  

(३६)  ४४७७ (२३-१२-२०१४).   श्री. भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय पुनवासन व 
मदतिाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळवेढा म्हैसाळच्या ््पा ्. ६ हा भाग दषुकाळी भागात समाववषठ असल्यामळेु 
दषुकाळी काम,े रनावराींना चारा तसेच वपण्याचे पाणी या सारख्या गींभीर समस्या भेडसावत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) अद्याप मींगळवेढा, रत या तालुक्यातील रलसेत ची कामे अप णा असल्याने दषुकाळात 
अधधक भर पडली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,याबाबत शासनमाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे काय, 
(४) मींगळवेढा तालुक्यातील म्हैसाळ ््पा ्. ६ साठी तनधीची तरत द करण्यात आली आहे 
काय?  
  
श्री. एिनाथ खडसे (१८-०४-२०१५) :(१) होय. 
(२) व (३) 
     अींशति खरे आहे. प्रकल् पाची कामे र वा बार पास न तनम् न बार पयात तनधीच् या 
रपलब् धतेनुसार व कामाींच् या प्राधान् य्मानुसार केली रात आहेत. रत कालवा कक.मी. ६३ 
पयांत पाणी राण् यासाठी कमान आव यक कामे पुणा ााली अस न पाणी सोडण् यात आले आहे. 
मींगळवेढा तालुक् यास रत कालवा कक.मी. ६९ नींतर लाभ ममळतो. सद्यिजस्थतीत कक.मी. 
६६/००० ते ७२/००० मधील बहुताींश मातीकाम े प णा ााली अस न रवािरत कामे तनधीच् या 
रपलब् धतेनुसींर करण् याचे तनयोरन आहे. 
(४) की ष णा कोयना रपसा मसींचना प्रकल् पाच् या सन २०१४-१५ च् या अथासींकल् पातुन सोलाप र 
जरल् यायासाठी रु. ७००.०० लक्ष इतकी तरत द करण् यात आली आहे. 
  

___________ 
  

पांढरपूर-मांगळवेढा (जज.सोलापूर)तालुक्यातील शतेिऱयाांना पुणा क्षमतनेे  
ववद्युत पुरवठा होत नसल्याबाबत 

  

(३७)  ४४७८ (२२-१२-२०१४).   श्री. भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरप र-मींगळवेढा (जर.सोलाप र) तालुक्यातील शतेकऱयाींना पणुा क्षमतेने ववद्युत पुरवठा 
होत नस न रळालेले डी.पी. तीन ते चार आठवड ेममळत नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) इन्रावन आखण  ्  योरनद्तगात ॲडीशनल रान्सफामार मींर र अस नसुदा कामे अततशय 
मींद गतीन ेहोत आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१७-०४-२०१५) : (१) नाही. 
(२) व (३) पायाभ त सुववधा आराखडा-२ अींतगात मींर र कामे तनयोजरत वेळेत प णा करण् यासाठी 
मे. इलेक् रोपाथ सजव्हासेस प्रा.मल. अींबरेोगाई याींचेकड ेअधीक्षक अमभयींता, सोलाप र, अधीक्षक 
अमभयींता (पायाभ त आराखडा), बारामती पिरमींडळ, तसेच महाववतरण कीं पनी, मुींबई येथे बैठक 
नेऊन ठेकेदारास कामाचा वेग वाढववण् याच् या स चना ददलेल् या आहेत. तसचे मखु् य अमभयींता, 
बारामती पिरमींडळ याींचा सातत् याने पाठपुरवा चाल  आहे. महाववतरण कीं पनीने पींढरप र 
ववभागातील पायाभ त सुववधा आराखडा-२ मधील कामाची प्रगती सधुारण् यासाठी म.ेइलेक् रोपाथ 
सजव्हासेस प्रा.मल. याींना नो्ीस (Notice to correct)  ददली आहे. 
(४) प्र न रद्् ावत नाही. 

___________ 
  

रायगड जजल््यातील श्रीवधान शहरातील नारायण पाखाडी येथील सदुशान वेश्वीिर याांच्या बांद 
घरातून चोरटयाांनी १० हजार रुपयाांचा ऐवज लांपास िेल्याबाबत 

(३८)  ४६५८ (१५-०१-२०१५).   श्री. भरतशेठ गोगावले (महाड) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जरल्यायातील श्रीवधान शहरातील नारायण पाखाडी येथील सुदशान वेवीकर याींच्या 
बींद नरात न चोररपयाींनी १० हरार रुपयाींचा ऐवर लींपास केल्याची न्ना नकुतीच माहे नोव्हद्बर, 
२०१४ मये नडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरात मोठ्या प्रमाणात नरफोड्या सुरु आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळ न आले, 
(४) तद्नुसार पुढे कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२०-०४-२०१५) :(१) होय. 
(२) असे आढळ न येत नाही. 
(३) व (४) श्रीवधान पोलीस ठाणे करगुरनीं.२६/२०१४ भादींववसीं कलम ४५४,४५७,३८० अन्वये 
ददनाींक २१.११.२०१४ रोरी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला अस न सदरचा गुन्हा पोलीस 
तपासावर प्रलींलबत आहे. 
               सदर गुन्यायातील आरोपीत तनषपन्न करुन गुन्हा लवकरात लवकर 
रनडकीस आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. 
  

___________ 
 

अिोला येथील सांत तुिाराम हॉजस्पटलची जीवनदायी योजनेअांतगात थिबािी देणेबाबत. 
(३९)  ४६६४ (१५-०१-२०१५).   श्री. बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय सावाजननि आरोग्य 
आखण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला येथील सींत तुकाराम हरजस्प्ल याींनी रीवनदायी योरनेअींतगात केलेल्या 
रपचाराींच्या रकमेची थकबाकी तातडीने द्यावी अशी मागणी रपसींचालक, आरोग्य ववभाग, 
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अकोला, याींचेकड ेददनाींक १ नोव्हद्बर, २०१४ रोरी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या हरजस्प्लचे समुारे ५० लाख रुपये शासनाकड ेमागील ददड वगाापास न थकीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या हरजस्प्लन ेआरपयांत ३२ स्मरणपत्र ेपाठवनुही थकबाकीची पुताता करण्यात 
आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासन यासींदभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२८-०४-२०१५) :(१) होय 
(२) व (३) दद. १४ फेब्रुवारी, २०१४ रोरी सींत तुकाराम रुग्णालयाची रु. ६०.८६ लक्ष एवढी 
थकबाकी होती. त्यापैकी दद. १९.६.२०१४ च्या शासन तनणायान्वये रु. १०.९५ लक्ष व दद. 
४.१०.२०१४ च्या शासन तनणायान्वये रु. १०.०० लक्ष अशी एक ण रु. २०.९५ लक्ष एवढी रक्कम 
मींर र केली आहे. आर ददनाींकास सदर रुग्णालयाची रु. ३९.९१ लक्ष एवढी थकबाकी प्रलींलबत 
आहे. 
(४) सदर योरनेकिरता सन २०१४-१५ या आधथाक वगाासाठी केलेली तरत द अत्यींत कमी 
असल्यान ेसदर रुग्णालयाची थकबाकी प णापणे अदा करणे शक्य ाालेले नाही. तरत द रपलब्ध 
करुन देण्यासाठी ववत्त ववभागाकड ेपाठपुरावा करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज्य आर.टी.ओ. दलालाांिडून मकु्त िरण्याबाबत 
 (४०)  ४६८२ (२२-१२-२०१५).   श्री. ववजय रहाांगडाले (नतरोडा) :   सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवा जरल्यायात राज्य पिरवहन कायाालयात (आर.्ी.ओ.) दलालाींचा सुळसळुा् 
ााला आहे, कोणतेही लहान मोठे काम े सरळ व सहर होत नाहीत. प्रत्येक कामासाठी 
दलालाींचा हस्तके्षप असतो व रनतेची वपळवण क होत आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास. सदर प्रकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत. 
  
श्री. ददवािर रावत े (२०-४-२०१५) :(१) व (२) राज् यातील पिरवहन कायाालयातील अनाधधकी त 
व् यक् तीींच् या वावरास आळा नालण् यासाठी पिरवहन आयुक् त कायाालयामाफा त पहरपत्रके रारी 
करण् यात आली आहेत. तसेच पहिरवन कायाालयात नागिरकास त् याच् या कामासाठी अनधधकी त 
व् यक् तीकड ेराण् याची गरर पड नये या ष्ष ्ीने ववववध रपाययोरना करण् यात आल् या आहेत, 
ज् याम ये मागादशाना कक्ष, एक खखडकी योरना, सींकेत स् थळावर भे्ीची वेळ नेण े व 
आवेदनपत्र े भरणे व कायाप दतीची मादहती व कायाालयात लावलेल् या मादहती फलकाींचा 
समावेश आहे. 
(३) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य मशक्षण मांडळाजवळ इयत्ता १० वी, १२ वी च्या परीक्षा घेण्यास ननधी 
नसल्यान ेमांडळाने ठेवी मोडून परीके्षचा खचा भागववला असल्याबाबत 

(४१)  ४६९२ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर देशमखु (नागपूर पजश्चम), डॉ. आमशष देशमुख 
(िाटोल), श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री. िृष्ट्णा 
खोपड े (नागपूर पूवा) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य मशक्षण मींडळारवळ इयत्ता १० वी, १२ वी च्या परीक्षा नेण्यास तनधी 
नसल्यान ेमींडळाने ठेवी मोड न परीके्षचा खचा भागववला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच पुस्तकाींचा तनममाती खचा परवडत नसल्याच ेकारण देऊन बालभारतीने पुस्तकाींच्या 
ककीं मती (दर) वाढववल्या आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मींडळारवळ तनधी नसताना मात्र राज्य परीक्षा मींडळ व शालेय मशक्षण 
ववभागाच्या अधधकाऱयाींना परदेशात मसींगाप र येथ ेपाठववण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेप्रन भाग (१) (२) व (३) बाबत चौकशी केली आहे काय, त्यानुसार 
कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) अींशति खरे आहे. मसींगाप र देशाने नवनवीन रपाााययोरना करुन मशक्षण के्षत्राम ये 
केलेल् या अभ तप वा प्रगतीचा अ् यास करुन राज् यातील शालेय ववद्यार्थ याांचया मशक्षणाच 
गुणवत् ता वाढववण् यासाठी शासनातफे अ् यासदौरा आयोजरत करण् यात आला होता. या दौ-
याकरीता तनवड करयात आलेल् या अधधका-याींनी दौ-याच् या एक ण खचााचा १/४ ककीं वा रुपये 
१०,००० यापैकी री रक् कम कमी असेल तेवढा खचा करणे आव यक होते. अ् यासदौ-यासाठी 
अाालेला रवािरत खचा राज् यमींडळ आखण बालभारती या स् वायत् त सींस् थाींनी आपलया तनधीत न 
समप्रमाणात केलेला आहे. 
(५) प्र न रद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात गुन्फ््याचा तपास िरणाऱया पोमलसाांवरील िामाचा त्रास िमी िरण्याबाबत. 
  

(४२)  ४७३३ (२३-१२-२०१४).   श्री. ददपि चव्हाण (फलटण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गुन्यायाचा तपास करणाऱया पोमलसाींना बींदोबस्ताींची काम े देऊ नका व 
त्याींच्यावरील कामाचा त्रास कमी करावा आखण पोलीस दलाचे कायदा सुव्यवस्था राखणारा व 
गुन्यायाचा तपास करणारा असे ववभारन करण्याचे आदेश मा.रच्च न्यायालयाने शासनास 
ददनाींक १४ नोव्हद्बर, २०१४ रोरी वा त्यासुमारास ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर आदेशानुसार शासनान ेआतापयांत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२३-४-२०१५) : (१) होय. 
     मा.रच् च न् यायालयाने क्मीनल पी.आ.एल.् ४१/२०११ म ये दद. १६ स् ्द्बर, २०१४ 
रोरी तनदेश ददले आहेत. 
(२) व (३) प्रकाशमसींग प्रकरणी मा.सववोचच् च न् यायालयान े िर् याधचका (ददवाणी) ्माींक - 
३१०/१९९६ म ये ददनाींक २२ स् ्द्बर, २००६ रोरी ददलेलया तनकालानुसार महाराष र पोलीस 
अधधतनयम, १९५१ म ये सुधारणा केली अस न महाराष र पोलीस (सुधारणा व पुढे चाल  ठेवणे) 
अधधतनयम, २०१४ हा ददनाींक १ फेब्रुवारी, २०१४ पास न अींमलात आहे. 
     सदर अधधतनयमातील कलम - २२ ओ. (१) व (२) नुसार अन् वेगण पोलीस आखण कायदा 
व सुव् यवस् था पोलीस याींच ेववलगीकरण करण् याची तरत द करण् यात आली आहे. 
  

___________ 
  

उस्मानाबाद जजल््यात सन २०१३ मध्ये साखळी पध्दतीन ेमसमेंट 
नालाबाांधची १३३ िाम ेमांजूर िेल्याबाबत 

  

(४३)  ४८२३ (२२-१२-२०१४).   श्री. राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रस्मानाबाद जरल्यायात सन २०१३ मये साखळी पदतीन ेमसमद्् नालाबाींधची १३३ काम े
मींर र करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, यापैकी आतापयात ककती काम ेप णा करण्यात आली आहे 
(३) असल्यास, रवािरत काम ेअप णा राहण्याची कारणे काय आहेत, व ती केव्हा प णा करण्यात 
येतील ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०४-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
साखळी मसमद्् नाला बाींध काया् म राज्यस्तर तनधीत न ५६ कामे व मुख्यमींत्री सहा्यता 
तनधीत न ९८ असे एक ण १५४ मसमद्् बींधारे मींर र करण्यात आले आहेत. 
(२) साखळी मसमद्् नाला बाींध काया् म राज्यस्तर तनधीत न २५ कामे व मुख्यमींत्री सहा्यता 
तनधीत न ३३ काम ेअसे एक ण ५८ मसमद्् बींधारे प णा केले आहेत. 
(३) प्रगती पथावरील ६५ कामे माचा २०१५ अखरे प णा करण्याच े तनयोरन आहे. रवािरत ३१ 
काम ेअद्याप सुरु ाालेली नाहीत. सदर काम ेलवकरच प णा करण्याचे तनयोरन आहे. 

___________ 
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राज्यात स्वतांत्र अमभयाांबत्रिी ववद्यापीठ स्थापन िरण्यासाठी नेमलेल्या 
मशक्षण तज्ाांच्या सममतीचा अहवाल प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४४)  ४८५० (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भजुबळ (येवला), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा 
िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात स्वतींत्र अमभयाींलत्रकी ववद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी शासनान ेनेमलेल्या मशक्षण 
त्ाींच्या सममतीचा अहवाल गेल्या तीन वगाापास न शासनाकड े कायावाही ववना प्रलींलबत 
असल्याच ेमाहे नोव्हद्बर, २०१४ मये वा त्या सुमारास तनदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(०९-०४-२०१५) : (१) नाही. 
(२) शासन तनणाय, रच्च व तींत्र मशक्षण ववभाग ्माींक एच्ीईडी-११०३० (११)/१/२०१३-
एमएच्ी-(्ीई-२) ददनाींक ३१ रानेवारी, २०१४ अन्वये डर.बाबसाहेब आींबेडकर तींत्रशास्त्र 
ववद्यापीठ लोणेरे याींना राज्यातील इतर महाववद्यालये सींलग्नीत करावयाच े अधधकार प्रदान 
करुन या ववद्यापीठाचे कायाके्षत्र सींप णा महाराषरभर तनधाारीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
आली आहे. यासींदभाात ववद्यापीठाच्या सुधारीत कायद्यास ववधानमींडळाची मान्यता प्रा्त 
ााली आहे. तसेच सदर कायद्याच्या मसुद्यास मा.राज्यपालाींनी मान्यता ददलेली आहे. 
(३) लाग  नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मोहफुलावरील बांदी उठववण्याबाबत 
(४५)  ४८५६ (२२-१२-२०१४).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय राज्य उत्पादन 
शुल्ि  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मोहफुलावरील खरेदी, वव्ी तथा साठा करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मोहफुल हे आददवासीच ेपारींपािरक खाद्य अस न बींदीमुळे आददवासीच ेआधथाक 
नुकसान होत े तसचे मोहफुलापास न केवळ दारुच बनत े असा अपप्रचार केल्यामळेु यावर 
शासनाची बींदी नातली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कार च्या फुलावरुन (बद डाींपास न) आखण मोहफुलापास न ववववध पदाथा ककीं वा खाद्य 
पदाथा बनववले रातात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच गोवामये कार च्या बद डावन न म्हणरेच फुलावरुन ववववध प्र्ीया रद्योग आहेत 
त्यामुळे गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर महस ल प्रा्त होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(५) मोहफुलाींवरील बींदी ह्व न राज्यात ववववध प्र्ीया रद्योग रभारणार असल्यास 
आददवासीच े रोरगार रपलब्ध होईल काय याबाबत शासनाची भ ममका काय याववगयी 
गडधचरोली जरल्यायात रद्योग तनमााण व्हावे, याववगयी रपाययोरना केली आहे काय, 
असल्यास कोणती रपाययोरना केली आहे काय? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०४-२०१५) : (१) व (२) मुींबई दारुबींदी कायद्या १९४९ च ेकलम 
६०(२) मधील तरतुदीनुसार मोहाफुले बाळगणे, वाहतुक करणे, वव्ी करणे इत् यादीसाठी राज् य 
रत् पादन शुल् क ववभाग अनु्् ती मींर र करत.े 
(३) होय. 
(४) हे खरे आहे. तथावप, गोवा राज् यात कार  बद डापास न बनणा-या मद्यापास न (फेणी) गोवा 
राज् यात वावगाक रु. ३५ लाख एवढे रत् पादन शुल् क प्रा् त होत.े कार बद डापास न तयार करण् यात 
येणा-या खाद्य पदाथाावर रत् पादन शुल् क आकारणे ही बाब कद् र शीय रत् पादन शुल् क खात्याशी 
सींबींधधत आहे. 
(५) गडधचरोली जरल् यायात मद्य बाळगणे, वव्ी करणे व प्राशन करणे इत् यादीींसाठी शासनाने 
बींदी नातलेली आहे. आददवासीींना दद. १६ फेब्रुवारी ते ३० स् ्द्बर या कालावधीत पुणा 
गडधचरोली जरल् यायात मोहाफुले बाळगणे, खरेदी- वव्ी करणे व वाहतुक करणे यासाठी 
कोणतेही बींधन नाही. तसेच गडधचरोली वनवीत् तात मोहफुलापास न आददवासीींना रोरगार 
रपलब् ध व् हावा म् हण न सींयुक् त वन व् यवस् थापन सममतीच् या मा यमात न सींकलन व प्रक्या 
कद् र श गडधचरोली येथ े रभारण् यास आलेले आहे. या कद् र शात गोळा करण् यात आलेल् या 
मोहफुलापास न शरबत रमा इत् यादी पदाथा तयार करुन त् याचे ववपणन केले रात आहे. 
  

___________ 
 

गडधचरोली जजल््यातील “गोंडवाना ववद्यापीठ” मध्ये झालेल्या अवैध नोिर भरतीबाबत 
 

(४६)  ४८६५ (२२-१२-२०१४).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जरल्यायातील गद डवाना ववद्यापीठामये पात्र लबींद  नामावली व रोस््रप्रमाणे वगा 
२ व ३ आखण वगा ४ मये भरती ााली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तथापी मुख्य परीक्षा तनयींत्रण याींची पदे व इतर वगा २, ३ आखण वगा ४ ची 
पदे भरतानाही लबींद नामावली व रोस््रप्रमाणे पदे भरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, असल्यास, चौकशीत काय 
तनषपन्न ााले व त्यानुसार सींबींधधत दोगीींवर पुढे कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे व याबाबत शासनाची भुममका काय आहे? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०४-२०१५) :(१) होय. 
(२) ववद्यापीठातील परीक्षा तनयींत्रक हे पद एकाकी अस न हे पद सींवैधातनक आहे. तसचे 
गद डवाना ववद्यापीठ, गडधचरोली येथील वगा २, ३ व ४ ची पदे लबींदनुामावली व रोस््र प्रमाणे 
भरण्यात आलेली आहेत. 
(३) व (४) प्रन रद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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गडधचरोली जजल््यातील “गोंडवाना ववद्यापीठ” समस्या बाबत 
(४७)  ४८६८ (२२-१२-२०१४).   डॉ. देवराव होळी (गडधचरोली) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडधचरोली जरल्हयात स्थापन ाालेल्या गद डवाना ववद्यापीठाच्या पदवी ववभागाकरीत 
खारगी वा शासककय रागेची आवयकता अस न सदरील ववद्यापीठाकरीता रेगुलर कुलगुरु, 
ववद्वत व्यवस्थापक सममती, ववद्यापीठ वस्तीगीह इ. स्वतींत्रपणे असण्याची आवयकता आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच गडधचरोली जरल्यायातील मरडले करलेर ववद्यापीठामाफा त मींर र ााले आहे, ही खरे 
आहे काय, 
(३) प्रन भाग एक व दोन बाबत शासनाने कोणता तनणाय नेतला व त्यानुसार पुढे कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(१६-०३-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, गडधचरोली येथे मरडले करलेर राषरसींत तुकडोरी महारार नागप र ववद्यापीठ, 
नागप र माफा त मींर र ााले आहे. 
(३) गद डवाना ववद्यापीठाच्या ववववध ववभागाकिरता ४० एकर खारगी रमीन हस्ताींततरणाची 
कायावाही जरल्हाधधकारी गडधचरोली याींच्या माफा त सुरु आहे या किरता शासनाकड न रु. १.५० 
को्ी तनधी रपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. ववद्यापीठातील वसतीगीहाच ेबाींधकाम प्रगती 
पथावर असुन ववद्यापीठाकिरता तनयममत कुलगुरुीं ची तनवड व व्यवस्थापन सममतीन े गठन 
करण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रन रद्् ावत नाही. 

__________ 
 

 

अमरावती ववभागातील जजल्हा पररषद, जजल्हा सेवा व जजल्हा  
ताांबत्रि सेवा-३ च्या िमाचारी  पदोन्फ्नतीबाबत 

(४८)  ४८८२ (२२-१२-२०१४).   श्री. हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती ववभागातील वगा - ३ च्या पदोन्नत्या मागील ४ वगाापास न प्रलींबीत आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, अमरावती ववभागातील जरल्हा पिरगद, जरल्हा सेवा व जरल्हा ताींलत्रक सेवा-३ 
च्या कमाचा-याची सेवा रेषठता डावलुन ग्- ब मये कतनषठ सेवा कमाचा-याींना  पदोन्नती 
देण्यात आल्या आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सींप णा प्रकरणची शासनान े चौकशी केली आहे, असल्यास चौकशीत काय 
तनषपन्न ााले, 
(४) तसेच, सेवा रेषठता डावल न पदोन्नती पासुन वींचीत कमाचा-याींना पदोन्नती देण्याबाबत 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येत आहे? 



वव.स. १४ (32) 

 

 
श्रीमती पांिजा मुांड े (१८-०३-२०१५) :(१) व (२) अींशति खरे आहे. सन २०१२ म ये अमरावती 
ववभागाचा म.वव.से.ग्- ब मधील पदोन् नतीचा प्रस् ताव शासन स् तरावर तपासताना जरल् हा 
पिरगदेकडील जरल् हा सेवा व जरल् हा ताींलत्रक सेवा वगा -३ मधील कमाचा-याींच् या सन २०००-
२००९ अखरेच् या ववभागीय स् तरावरील सेवारेष ठता चुकीच् या ााल् याची बाब तनदशानास 
आल् यापास न तेथील पदोन् नती प्रक्या प्रलींलबत आहे. 
(३) जरल् हा पिरगदेकडील जरल् हा सेवा व जरल् हा ताींलत्रक सेवा वगा-३ मधील कमाचा-याींच् या सन 
२०००-२००९ अखरेच् या ववभागीय स् तरावरील सेवारेष ठता चकुीच् या ााल् याची बाब तनदशानास 
आल् या नींतर सदर प्रकरणी दोगी असणा-या सींबींधधत अधधकारी / कमाचारी याींच् यावर कारवाई 
करण् याबाबत ववभागीय आयुक् त, अमरावती याींना कळववण् यात आले आहे. 
(४) जरल् हा पिरगदेकडील चकुीची सेवारेष ठता सुधारीत करण् यात आली अस न त् यानुसार 
सींबींधधत कालावधीतील पदोन् नतीच् या तनवडस च् या सुधािरत करण् याची कायावाही शासनस् तरावर 
सरुु आहे. सदर प्रक्येस काही कालावधी लागणार असल् यान े सद्यजस्थतीत अमरावती 
ववभागात िरक् त असणारी पदे पदोन् नतीनेा ेभरयाबाबत ववभागीय पदोन् नती सममतीची बैठक 
ददनाींक २३.२.२०१५ रोरी ााली अस न प्रस् तावास शासन मान् यता देण् याची कायावाही सुरु आहे. 

___________ 
 

 
बुलढाणा जजल््यातील तालुिा क्रीडा अधधिारी याांची ररक्त पदे भरणेबाबत 

(४९)  ४८८६ (२२-१२-२०१४).   श्री. हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय कक्रडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जरल्हा ्ीडा अधधकारी कायाालया अतींगात येणाऱया १३ तालुक्यामये मेहकर 
वगळता इतर १२ तालुका ्ीडा अधधकारी हे पद िरक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पदे िरक्त असल्याने जरल्यायातील शालेय खेळाड ींची गैरसोय होत आहे 
याची शासनाने चौकशी केली आहे काय व चौकशीत काय तनषपन्न ााले,त्यानुगींगाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 

श्री. ववनोद तावड े (२९-०४-२०१५) :(१),(२) व (३) राज्याचे ्ीडा धोरण १९९६ नसुार तनमााण 
करण्यात आलेल्या तालकुा ्ीडा अधधकाऱयाींच्या एक ण ३१ पदाींपैकी बुलढाणा जरल्यायासाठी 
तालुका ्ीडा अधधकाऱयाचे फक्त एक पद मींर र अस न ते पद भरलेाेले आहे. 
      राज्याचे ्ीडा धोरण-२००२ अींतगात ्ीडा ववभागाच्या सक्षमीकरणासाठी तालुका ्ीडा 
अधधकाऱयाींची ६९ नवीन पदे तनमााण करण्याचा तनणाय ददनाींक २२.०१.२०१४ च्या शासन 
तनणायान्वये नेण्यात आलेला अस न त्यानुसार सदर पदे भरण्याबाबत आवयक ती कायावाही 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
 
 



वव.स. १४ (33) 

तेलवडी गावातील (ता.राजापूर, जज.रत्नाधगरी) रस्त्याच्या देखभाल व दरुुस्तीबाबत 
(५०)  ४८९६ (७-१-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तेलवडी गावातील (ता.राराप र, जर.रत्नाधगरी) पिरसर हा डद गराळ भाग अस न तेथील रस्ता 
नसल्याकारणान े स्थातनक रदहवाशी, प्रवासी याींची गैरसोय हााेत असल्यामुळे तेथील 
स्थातनकाींनी अधधक्षक अमभयींता, रत्नाधगरी, कायाकारी अमभयींता, रत्नाधगरी याींच्याकड े ६०० 
मी्र रस्त्याच्या डाींबरीकरणाबाबत ददनाींक १० नोव्हद्बर, २०१४ रोरी वा त्या समुारास लेखी 
तनवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळ न आले व 
तदनुसार सदर रस्त्याची देखभाल व दरुुस्तीबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-३-२०१५) : (१) होय. 
     (प्र नातील गाव तेलवड ेनस न केळवड ेअसा आहे.) 
(२) व (३) ववगयाींकीत रस् ता ग्रमीण मागा १२ अस न एक ण लाींबी ९.१०० कक.मी. इतकी आहे. 
सदर रस् त् याची कायाकारी अमभयींता (बाींधकाम), जर.प.रत् नाधगरी याींच् या माफा त पहाणी करण् यात 
आली आहे. 
     सदर रस् त् याच् या कक.मी. ०/५७५ त े०/८५० म ये रक् कम रु. ५.०० लक्ष ककीं मतीच ेडाींबरी 
नुतनीकरणाचे काम ग्-ब-११ सन २०१४-१५ अींतगात मींर र आहे. तसेच कक.मी. ४/९५० ते 
५/५५० मधील डाींबरी नुतरीकरणाच ेकाम जरल् हा वावगाक योरना सन २०१५-१६ आराखड्याम ये 
समाववष ् करण् याचे तनयापरेन आहे. 
 
 
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
शासकीय मयवती मुर शणालय, मुींबई. 


