
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सोळावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सावली (जि.चांद्रपूर) येथ ेन् यायालया या नवीन प्रशासि य ामारतीचे ंाांधिाम िरणेंांत 
(१)  ५४३३ (०६-०४-२०१५).   श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अममन पटेल (मुांं ादेवी), श्री. नसीम खान 
(चाांददवली) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावली (जि.चींद्रपूर) येथे दिवाणी व फौििारी न् यायालयाचे कामकाि ेनेक वषााापासून 
भाडयाच् या िागेम ये सु  ेसून कायिा आणण सुव् यव् थेच् या ष्ष ्ीने सिर िागा ेडचणीची 
आहे. सिर इमारत लहान ेसल् यामु े न् यायालयाच े रशासासक य कामकाि करीत ेसताींना 
ेनेक ेडचणी ननमााण होत ेसल्यामू े कायिा आणण सुव् यव् थेच् या ष्ष ्ीने सावली येथे 
न् यायालयाच् या नवीन रशासासक य इमारतीचे ंाींाकाम करणे े यींत आव यक ेसल् यामु े 
ंाींाकाम करण् यासा न ननाीसह मींिूरी ियावी ेसी मागणी नागकरकाींसह लोकरशानतननाीींनी 
ननवेिनाद्वारे मा. मुख् यमीं्ी महोिय व रशााान सिचव, ववाी व न् याय ववभाग, मीं्ालय, मुींंई 
याींच् याकड े दिनाींक २८ िानेवारी २०१५ च् या  सुमारास केलेली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, सिर रशाकरणी सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) (२) व (३) होय. तथावप सावली येथे नवीन 
न् यायालयीन इमारत ंाींाण् यांांतचा रशा् ताव मा.्च् च न् यायालयाच् या ववचारााीन आहे. 
     मा.्च् च न् यायालयाकडून सिरहू रशा् ताव ेद्याप सासनास रशाा त ाालेला नाही. 

___________ 
  

ब्रम् हपूरी (जि.चांद्रपूर) येथे न् यायालया या नवीन प्रशासि य ामारतीचे ंाांधिाम िरणेंांत 
  

(२)  ५४३४ (०६-०४-२०१५).   श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्री. अममन पटेल (मुांं ादेवी), श्री. नसीम खान (चाांददवली), श्री. सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) चींद्रपूर जिल् ्यातील ्ह हपूरी येथे १९१९ वषााा पुवी ंाींालेल् या इमारतीम ये न् यायालयाचे 
रशासासक य कामकाि सु  आहे. सिर इमारत ९५ वषाा िुनी ााल् याम ेु न् यायालयाच ेरशासासक य 
कामकाि करीत ेसताींना ेनेक ेडचणी ननमााण होत ेसनू इमारत नाि ु् त ेसल्यामु े 
कायिा आणण सुव् यव् थेच् या ष्ष ्ीने ्ह हपूरी येथे न् यायालयाच् या नवीन रशासासक य इमारतीच े
ंाींाकाम करणे े यींत आव यक ेसल् याम ेु ्ह हपूरी येथील न् यायालयाच् या नववन 
रशासासक य इमारत ंाींाकाम करण् यासा न ननाीसह मींिूरी ियावी ेसी मागणी नागकरेकाींसह 
लोकरशानतननाीींनी ननवेिनाद्वारे मा. मुख् यमीं्ी महोिय व रशााान सिचव, ववाी व न् याय ववभाग, 
मीं्ालय, मुींंई याींच् याकड ेदिनाींक २८ िानेवारी २०१५ च् या समुारास केलेली आहे हे खरे आहे 
काय, 
(२) ेसल् यास, ्ह हपूरी येथील न् यायालयाच् या नववन रशासासक य इमारत ंाींाकाम करण् यासा न 
राज् य सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, यांांत होणा-या ववलींंाची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) व (२) होय. 
     तथावप ्ह हपूरी, जि.चींद्रपूर येथे नवीन न् यायालयीन इमारत ंाींाण् याचा रशा् ताव 
सद्यःज्थतीत मा.्च् च न् यायालयाच् या ववचारााीन नाही. 
(३) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर जिल् ्यातील ब्रम् हपूरी येथील िायाललये सावली येथ े्थानाांतरीत िरयायांांत 
  

(३)  ५४४६ (१०-०४-२०१५).   श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अममन पटेल 
(मुांंादेवी), श्री. नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय सावलितनि ंाांधिाम (सावलितनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल् ्यातील ्ह हपूरी येथे िोन सावािननक ंाींाकाम ्पववभागाने िोन कायाालय 
ेसल् याम ेु  यापीक  ्पववभागीय ेयभयींता, सावािननक ंाींाकाम ्पववभाग क-२ हे कायाालय 
सावली येथ े ् थानाींतर क न कायाकारी ेयभयींता, सा.ंाीं.रोहयो, चींद्रपूर याींना िोडण् यात याव े
ेसी मागणी करणारे ननवेिन लोकरशानतननाी याींनी े पर मुख् य सिचव आणण सिचव, 
सावािननक ंाींाकाम ववभाग याींच् याकड े माहे सडसबंर, २०१४ आणण िानेवारी, २०१५ च् या 
सुमारास केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, यांांत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढ ून आले व 
तिनुसार सावली येथे ्पववभागीय ेयभयींता, सावािननक ंाींाकाम ्पववभाग हे कायाालय सु  
करण् यासा न सासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) ेाीक्षक ेयभयींता, सा.ंाीं.मींड , चींद्रपूर याींच्या दि. ६.४.२०१५ च्या आिेसान्वये 
सा.ंाीं.्पववभाग सावली येथे ्थानाींतरीत करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर एम.आय.डी.सी. मध् ये ंांद उद्योगाांना िोल  
मलिेिचा िोळसा पुरववया यात येत असल् यांांत 

  

(४)  ५४४८ (१०-०४-२०१५).   श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अममन पटेल 
(मुांंादेवी), श्री. नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) गेल् या पाच वषााापासून चींद्रपूर .म.आय.डी.सी. म ये ंींि ्द्योगाींना कोल यलकेिचा 
को सा पुरववण् यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, सासनाची दिसाभलू क न या ंींि पडलेल् या ्द्योगासा न मींिूर ेसलेल् या कोल 
यलकेि को सा ेिाका-याींच् या सींगनमतान े खुल् या माकम ्म ये ववकल्यान े करोडो  पयाींचा 
गीरव्यवहार होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, सिर रशाकरणाची चौकसी करण् यात आलेली आहे काय व  यात काय ननिसानास 
आले, 
(४) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (१८-०५-२०१५) : (१) महाराष र लउु ्द्योग ववकास महामींड ाकडून सन 
२००९-१० त ेसन २०११-१२ या कालावाीत तसेच महाराष र ् ्े् को..प. कन् ् युमसा फेडरेसन 
यल. मुींंई याींच् याकडून सन २०१२-१३ त ेसन २०१३-१४ या कालावाीत चींद्रपूर .म.आय.डी.सी. 
म ये ंींि ्द्योगाींना कोल यलींकेिचा को सा पुरववण् यात आलेला नाही. 
(२), (३) व (४) रशा न ््भववत नाही. 
  

___________ 
  

सावली (जि. चांद्रपूर) येथे उपववभागीय अमभयांता, जिल्हा पररषद ंाांधिाम उपववभाग आणण 
उपववभागीय अमभयांता, जिल्हा मसांचाई उपववभाग हे नववन िायाललय सुरु िरयायांांत 

(५)  ५४६९ (०६-०४-२०१५).   श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(ततवसा), श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जिल्हयातील सावली येथे ्पववभागीय ेयभयींता, जिल्हा पकरषाि ंाींाकाम 
्पववभाग आणण ्पववभागीय ेयभयींता, जिल्हा यसींचाई ्पववभाग हे नववन कायाालय सु  
करण्यासा न नागपूर  येिथल दहवा ी ेिावेसन २०१४ च्या िरहयान ताराींककत रशान ्पज्थत 
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केले ेसता यावर ग्रामववकास मीं्ी महोियाींनी लवकरच सावली येथे कायाालय सु  करण्यात 
येईल ेस ेआवासन सभागहृात दिले होत ेखरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास सावली येथ े ्पववभागीय ेयभयींता, जिल्हापकरषाि ंाींाकाम ्पववभाग आणण 
्पववभागीय ेयभयींता, जिल्हा पकरषाि यसींचाई ्पववभाग हे नववन कायाालय सु  करण्यासा न 
राज्य सासनाने कोणती कायावाही केलबली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, यांांत होणा-या ववलींंाची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सासन ननणाय क्र.रागाींप.-२०१४/रशा.क्र.१४२/योिना-४ दिनाींक १ .ग् ्, २०१४ द्वारे रािीव 
गाींाी पींचायत ससक् तीकरण ेयभयानाींतगात ग्राम पींचायत ् तरावर पींचायत ेयभयींता (रशानत 
ग्रामपींचायत) व ग् ेयभयींता (रशानत पींचायत सयमती) ही पिे भरण् यास मान् यता िेण् यात आली 
आहे.  यानुषाींगान े ननमााण करण् यात आलेली पिे ववचारात उेऊन तसेच जिल् हा पकरषािाींककरता 
्पलब् ा ववभाग/्पववभाग, ताींत्र्क मनुष यं  व कायाभार ववचारात उेऊ आव यक ववभाग व 
्पववभाग ननमााण करण् याच् या जिल् हा पकरषािाींच् या रशा् तावाींचा आढावा उेऊन सुााकरत रशा् ताव 
सासन सािर करण् यांांत दिनाींक २१ नोव् हबंर, २०१४ रोिी सवा जि.प.ना क ववण् यात आले 
ेहे. तथावप, १२ जिल् हा पकरषािाींकडून मादहती रशाा त ाालेली आहे. ्वाकरत जिल् हा पकरषािाींकडून 
सुााकरत रशा् ताव सासनास सािर करण् यांांत दिनाींक ७ .वरशाल, २०१५ रोिी पुन् हा क ववण् यात 
आले आहे. 
     तसेच ्वाकरत जिल् हा पकरष िेकडून सुााकरत रशा् ताव रशाात ााल् यानींतर नवीन 
ववभाग/्पववभाग व आव यक कमाचारीवृींि ननमााण करण् याचा रशा् ताव ्च् च् तरीय सयमती 
समोर  ेवण् यात येईल. 
(३) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

त्र्यांंिेश् वर (जि.नामशि) तालु् यातील आददवासी शेतिरी याांना  
ववद्युत पुरवठा वेळेवर व तनयममत होत नसल्यांांत 

  

(६)  ५५०६ (०४-०४-२०१५).   श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री. सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी) :   सन्माननीय ऊिाल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) त्र्यींंके वर (जि.नायसक) तालुक् यातील आदिवासी सेतकरी ंारामाही सेतीच् या ् पन् नावर 
ेवलींंून ेसून  याींना ववद्युत पुरव ा वे ेवर व ननययमत होत नसलयाम ेु सेतीसा न पाणी 
यम त नसल् यामु े वपकाींचे मोयाया रशामाणात नकुसान हात ेसल् याने आदिवासी सतेक-याींना 
ननययमत वे े वर वीि पुरव ा होण् यासा न ् थाननक लोकरशानतननाी याींनी मा.्िाा मीं्ी याना 
दिनाींक १२ सडसबंर, २०१४ रोिी वा  सायुमारास लेखी ननवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, सिरहू आदिवासी सेतक-याींना वीि पुरव ा खींडीत न करता ९’०० ते ५’०० 
(आ  तास) या वे ेत करण् याकरीता सासनाने कोणती तातडीची कायावाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) ेद्याप कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ंावनिुळे (०८-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) ११ के.व् ही ेलवींड व ११ के.व् ही. पेगलवाडी या ् वतीं् कृषाी वादहन् याींद्वारे व ११ के.वही. 
वावीहषाा यमश्र कृवषा वादहनीद्वारे वीि पुरव ा करण् यात येतो. 
     ् वतीं् कृषाी वादहन् याींवर महाववतरणच् या  सोरणानुसार रा्ी १० तास व दिवसा ८ तास 
चक्राकार प ितीन े वीि ्पलब् ाता िेण् यात येत.े तसेच ११ के.व् ही. वावीहषाा यमश्र कृवषा 
वादहनीवर भारननयमनाच् या परीप्कारशामाण े १३ तास भारननयमन व ११ तास वीिेची 
्पलब् ाता चक्राकार प ितीने िेण् यात येत.े 
(३) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

नामशि महानगरपामलिेया िायाललयािडून िरयायात आलेल्या पाहणीत अांंड येथील 
औघोधगि वसाहतील डेंग्युया अळ्या आढळून आल्यांांत 

  

(७)  ५५१२ (०६-०४-२०१५).   श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री. अममन पटेल 
(मुांंादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायसक येथे महानगरपायलकेच्या नवीन ववभागातील कायाालयाकडून माहे िानेवारी, २०१५ 
मये वा या सुमारास करण्यात आलेल्या पाहणीत ेींंड औद्योिगक वसाहतीतील कीं पन्यात 
मोयाया रशामाणात डबग्युच्या ेळ्या आढ ून आल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, डबग्यूच्या ेळ्या आढ ून आलेल्या कीं पन्यावर क ोर कारवाई करण्यांांत 
तसेच डबग्युच्या ेळ्याग्र्त कीं पन्याचा सोा उेवनू याींच्यावर कारवाई करण्यांांत व पुढे 
भववषयात ेसा गींभीर रशाकार उडू नये यासा न िक्षता उेण्यांांत सासनान ेकोणती तातडीची 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१५) : (१) व (२) नायसक महानगरपायलकेने माहे नोव् हबंर, 
२०१४ म ये केलेल् या पाहणीम ये ेींंड औद्योिगक वसाहतीमाील काही कीं पन् याींच् या 
आवारातील पाणीसा ा िषूाीत ााल् याचे तसचे  याम ये डासाींच् या आळ्या ेसल् याचे आढ ून 
आले.  यानुषाींगान े म.ेककलकसकर .इाल इींजिन् स व ेशसग्राफ या िोन कीं पन् याींना 
महानगरपायलकेमाफा त नो्ीस िेण् यात आली तसेच पशवपल न सडसरशाेस या कीं पनीला  .५०००/- 
इतका िींड आकारण् यात आला. 
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     डास ननयीं्णाींच्या ेनुषाींगाने िषुाीत पाण् याचा ्पसा करणे, औषाा फवारणी करणे, ाूर 
फवारणी करणे, िनागतृी करणे. नाल् याम ये ककरको  ेयभयाींत्र्क  ्पाययोिना क न डासाींची 
् प ती होणार नाही, याची आव यक ती िक्षता नायसक महानगरपायलकेकडून उेण् यात येत 
आहे. 
(३) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

ववल्होळी (जि.नामशि) मशवारातील देव ॲग्रो फुडस ्या गोदामातील  
धान्य तहमसलदाराांनी िप्त िेल्यांांत 

  

(८)  ५५१३ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), 
श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपरूी), अॅड. यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववल्हो ी (जि.नायसक) यसवारातील िेव ॲग्रो फुडस ् या गोिामात तहसीलिाराींनी ित 
केलेल्या ाान्याची ज्या रकमाून वाहतूक करण्यात आली या रकचालकासह मालकावरही 
नायसक तालुका पोलीस  ाण्यात गुन्हा िाखल करण्यात आला ेसल्याचे माहे सडसबंर, २०१४ 
मये वा यासुमारास ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, ्क्त रशाकरणाची सासनाने चौकसी केली आहे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकसीेींती रेसन िकुानिार व सींंींिात िोषाी आढ ून येणाऱयाींवर सासनान े
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश ंापट (१३-०५-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सिर रशाकरणी सींंींाीताींवव ि नायसक (ग्रामीण) या तालुका पोयलस 
््ेसनमये गु.र.क्रमाींक १२/२०१४, दिनाींक १० सडसबंर, २०१४ रशामाणे फौििारी गुन्हा िाखल 
करण्यात आलेला ेसनू, ३ रा्तभाव िकुाने जिल्हा पुरव ा कायाालयाच्या दिनाींक १३ िानेवारी 
२०१५ रोिीच्या आिेसान्वये रद्द करण्यात आली.  या रशाकरणी सासनास ेसलेल्या ेाान्यानयक 
ेिाकाराेींतगात सींंींिाताींनी पुनरीक्षण ेिा िाखल केले होते.  याेनुषाींगाने सासनातफम  
ेाान्यायीक ेिाकाराींतगात कायावाही पूणा ाालेली आहे. 
  

 
___________ 
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नामशि जिल््यात तसेच सुरगाणा व मालेगाव तालु्यामध्ये 
्व्त धान्याचा होत असलेला िाळांािार 

  

(९)  ५५१६ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती तनमलला गाववत (ागतपूरी), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अममन पटेल (मुांंादेवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.आमसफ शखे (मालेगाांव मध्य), 
श्रीमती सीमाताई दहरे (नामशि पजश्चम), श्री.पांिि भिुंळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नायसक जिल्हयात तसचे सुरगाणा तालुक्यातील ्व्त ाान्य यसाावा्प िकुानातील 
लाभार्थयाांचे ाान्य थे् का यांािारात ववकत ेसल्यानेच ेनके लाभाथी या ाान्याच्या 
लाभापासून वींिचत राहत ेसल्याचे माहे सडसबंर, २०१४ रोिी वा यािरहयान ननिसानास आले 
व सिर जिल््यात पुरव ा ववभागामयेही मोयाया रशामाणात ाान्याचा का ांािार होत 
ेसल्याची ंां माहे िानेवारी, २०१५ मये वा यािरहयान ननिसानास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच मालेगाव (जि.नायसक) येथे ाान्य, र केल, साखरेचा गीरव्यवहार सु  ेसल्यान े
तेथील नागकरकाींनी ंरीच आींिोलने केली व सासन ननणायानुसार पुरव ा ववभाग ाान्य वा्प 
करीत नसल्यान े िाकरद्रय रेषाेखालील नागकरक लाभाींपासून वींिचत राहत ेसल्याच े माहे 
िानेवारी, २०१५ मये वा यािरहयान ननिसानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, ेन्नसुरक्षा योिनेपासून हिारो लाभाथी वींिचत राहत ेसल्याम ेु सासनान े
गीरव्यवहार करणाऱया यसाावा्प िकुानाींची तसेच सींंींिाताींची चौकसी क न िोषाीींवर कोणती 
कारवाई केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश ंापट (१३-०५-२०१५) : (१) नायसक जिल््यातील सुरगाणा येथील सासक य 
गोिामातील ाान्याचा वाहतूक  ेकेिार, गोिामपाल, वाहतुक रशानतननाी याींनी सींगनमताने 
ेपहार केल्याची ंां माहे सडसबंर, २०१४ मये ननिसानास आलेली आहे. 
(२) मालेगाींव, जि. नायसक येथ ेाान्य, र केल, साखरेचा गीरव्यवहार होत ेसल्याची व िाकरद्रय 
रेषाेखालील नागकरक लाभाींपासून वींचीत रहात ेसल्याची कोणतीही ंां ननिसानास आलेली 
नाही.  ेन्न सुरक्षा योिनबतगात रशाााान्य कु्ुींं ग्ात समाववष् न होणाऱया ३६३५२४ 
..पी..ल. यसाापत्र्का ाारक लाभार्थयाांना पूवीरशामाणेच सवलतीच्या िराने ेन्नाान्याचा लाभ 
माहे .क््ोंर, २०१४ पावेतो िेण्यात आला आहे.  परींतु माहे नोव्हबंर, २०१४ पासून राषरीय 
ेन्न सुरक्षा ेिाननयमाींतगात पा् लाभार्थयाांमये समाववष् न ाालेल्या ..पी. .ल. 
लाभार्थयाांना सिर ेन्न सुरक्षा योिनेचा लाभ िेता आला नाही. 
(३) सिर ेपहारात रशाथमिसानी सहभागी आढ ून आलेले गोिामपाल, सुरगाणा, वाहतुक 
 ेकेिार व यातील भागीिार, वाहतुक रशानतननाी, नायसक रोड/ेींंड, पुरव ा ननरीक्षक व 
तहयसलिार, सुरगाणा याींचेवव ि सुरगाणा पोलीस ््ेसन, सरुगाणा येथ े गुन्हा िाखल 
करण्यात आला आहे.  सिर ेपहार रशाकरणी जिल्हा पुरव ा ेिाकारी (१), नायं तहयसलिार 
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(१), सींंींिात ेव्वल कारकून (२), सींंींिात यलपीक (१), गोिामपाल, वाहतूक रशानतननाी, 
पुरव ा ननकरक्षक व तहयसलिार, सुरगाणा याींना ननलींत्रंत करण्यात आले ेसून याींच्या 
ववभागीय चौकसीच्या रशा्तावांांत कायावाही सु  आहे.  ेपहारासींंींिात लेखािाकारी व 
सहायक लेखािाकारी तसेच तहयसलिार सुरगाणा व्यनतकरक्त ेन्य तहयसलिार सींवगाातील इतर 
७ ेिाकाऱयाींना तातडीने ननलींत्रंत करण्यांांतचा रशा्ताव सींंींिात ववभागाकड े पा ववण्यात 
आला आहे.  सिर ेपहारात सहभागी ेसलेले वाहतकू  ेकेिार मे..स..न.मीं्ी  याींच ेकीं ्ा् 
ननलींत्रंत करण्यात आलेले ेसून सिर वाहतूक कीं ्ा्ास दिलेली मिुतवाढ दिनाींक ०६.०२.२०१५ 
पासून सींपुष्ात आणलेली आहे.  ेपहारास रशायक्ष िंांिार ेसलेल्या सवा सींंींिाींताकडून 
ेपहाकरत ाान्याची रक्कम ईक न यमक क ््न े वसलू करण्याच े लेखी ननिमस जिल्हािाकारी, 
नायसक याींना दिले आहेत. 
(४) रशान ््भववत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात सउरउिरवर चालणारे िी षीपांप ंसववया याचे धोरण  
मा.मुख् यमांत्री याांनी घोषीत िेल्यांांत 

  

(१०)  ५५५७ (०४-०४-२०१५).   श्री. नसीम खान (चाांददवली), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उ्मानांाद), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री. सुरेश लाड 
(ििलत), श्री. राहुल मोटे (पराांडा), श्री. रमशे िदम (मोहोळ), श्री. सुरेश हाळवणिर 
(ाचलिरांिी), श्री. राधािी ष्ट् ण ववखे-पाटील (मशडी) :   सन्माननीय ऊिाल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात सौर्िमवर चालणारे कृषाीपींप ंसववण् याचे ाोरण मा.मुख् यमीं्ी याींनी उोषाीत 
करण् यात येवून िरवषाी पाच लाख सौर कृषाीपींप ंसववण् याची महत्वाकाींक्षी योिनाही जादहर 
केली ेसल् याचे माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये व  यासुमारास आढ ून आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ेसल् यास, सौरकृषाीपींपासा न सन २०१५ च् या ेथासींकल् पाच् या ेिावेसनात आिथाक तरतूि 
करण् यात आली आहे काय व ककती आिथाक तरतूि करण् यात आली आहे, 
(३) ेसल् यास, लवकरात लवकर सौरकृषाीपींप ंसववण् यांांत सासनाने कोणती तातडीची 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) ेद्याप कोणतीच कायावाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींंाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ंावनिुळे (२२-०५-२०१५) : (१) होय, हे ेींसत: खरे आहे. 
(२) सन २०१५-२०१६ या आिथाक वषााात तरतुि ्पलब्ा क न उेण्याची कायावाही सु  ााली 
ेसून सया  पये १५५.७५ को्ी इतक  तरतूि रशा्ताववत करण्यात आली आहे. ्वारीत ननाी 
महाववतरणने किााद्वारे ्पलब्ा क न घ्यावयाचा आहे. 
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(३) दि.५ म,े २०१५ रोिी यारशाकरणी सकुाणू सयमतीची ंी क होऊन यामये ब्डर सयमती व 
ताींत्र्क सयमतीची ्थापना करण्यात आली आहे. या सयमयाींमाफा त पुढील कायावाही करण्यात 
यावयाची आहे. 
(४) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

सातारा जिल्हयातील िोयना अभयारयायाया के्षत्रात बेकायदेशीर उभारयायात  
आलेल्या २१५ पवनच््या आणण १० ररसॉटलस 

(११)  ५५९५ (०६-०४-२०१५).   श्री. नसीम खान (चाांददवली), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. सुतनल प्रभ ू (ददांडोशी), श्री. चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा), 
श्री.अ् लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री. िालीदास िोळांंिर (वडाळा), श्री. अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री. राधािी ष्ट् ण ववख-ेपाटील (मशडी), श्री. शांभुराि देसाई (पाटण), श्री. चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्याद्री व्याघ्र रशाकल्पाच्या कोयना ेभयारण्यात ंेकािेशीर ्भारलेल्या २१५ पवन चक्क्या 
व १० करसाा्ला सबरल .हपप वडा सयमतीन े३५ को्ी  पयाींचा िींड  ो ावला आहे हे खरे आहे 
काय, 

(२) ेसल्यास, या पवन चक्क  रशाकल्पाच्या व करसाा्च्या मालकाींनी सिरचा िींड रद्द व्हावा 
याककरता सवकच्च न्यायालयात ेपील िाखल केले होते सिरचे ेपील सवकच्च न्यायालयान े
फे्ा ले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, राज्य सासनाने यासींिभाात चौकसी केली आहे काय, 
(४) ेसल्यास, स्याद्री व्याघ्र रशाकल्पाच्या कोयना ेभयारण्यात ंेकायिेसीर ्भारलेल्या २१५ 
पवनचक्कया व १० करसाा्ला सबरल .हपप वडा सयमतीने  ो ावलेला सुमारे ३५ को्ी  पयाींचा 
िींड वसूल करणेसींिभाात राज्य सासनाने कोणता ननणाय उेतला आहे, 
(५) ेद्याप राज्य सासनाने यासींिभाात कोणताही ननणाय उेतला नसल्यास ननणाय न उेण्याची 
सवासााारण कारणे काय आहेत ?  

श्री. सधुीर मुनगांटीवार (१४-०५-२०१५) : (१) कोयना ेभण् यारण् यातील २०६ पवनचक् या व ९ 
करस ा्च् या ेवीा कामाींंांत मा.कब द्रीय ससक् तता सयमतीने दिलेल् या ेयभरशाायानसुार नक् त 
वतामान मूल् य िमा करणेच ेननिमसे दिलेले आहेत. 
(२) पवनचक् क ाारकाींच् या सींउ्नेने हे नक् त वतामान मूल् य रद्द व् हाव े याककरता सवकच् च 
न् यायालयात ेपील िाखल केले होते. सिर ेपील फे्ा ण् यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) कब द्रीय ससक् तता सयमतीन े आकारलेले नक् त वतामान मूल् य ३ मदहन् याींच् या 
आत भरण् याच ेआिेस सवकच् च न् यायालयाने दिनाींक १६.०१.२०१५ रोिी दिले होते.  याेनुषाींगाने 
आतापयांत १९१ पवनचक् क ाारकाींनी व ६ करस ा् मालकाींनी नक् ल वतामान मूल् याची रक् कम 
िमा केली ेसून ्वारीत पवनचक् क ाारक व करस ा् मालकाींवर कायिेसीर कायावाही करण् यात 
येत आहे. 

___________ 
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दहांगोली ग्राहि तक्रार मांचावर अध् यक्षाांची नेमणूि िरया यांांत 
  

(१२)  ५६४५ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमलला गाववत 
(ागतपूरी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), श्री. वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली ग्राहक तक्रार ननवारण मींचावर गत १० वषााापासनू पणुावे  े यक्षाची ननयूक् ती न 
केल् यान े कामकाि रशालींत्रंत ेसनू तक्रारिाराींना न् याय यम ववण् यासा न परभणी येथ े िावे 
लागत ेसल् याचे दिनाींक २४ सडसबंर, २०१४ रोिी वा  यासुमारास ननिसानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, सिर ग्राहक तक्रार मींचावर े यक्षाींची नमेणूक करण् यांांत सासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश ंापट (१५-०५-२०१५) : (१), (२) व (३)  माचा २०१५ ेखेर दहींगोली जिल् हा 
मींचासमोर ३८ रशाकरणे रशालींत्रंत आहेत. रशालींत्रंत तक्रारीची सींख् या ववचारात उेता जिल् हा ग्राहक 
मींच दहींगोली येथील े यक्षपि भरलेले नाही. परींतु परभणी जिल् हा मींचाचे े यक्ष, व दहींगोली 
जिल् हामींचावरील ननयुक् त केलेल् या सि् याींद्वारे दहींगोली जिल् हा मींचाच े न् यानयक कामकाि 
करण् यात येत आहे. 

___________ 
  
वािोडी (िळमनुरी ता.जि.दहांगोली ) येथील जिल् हा प्राथममि शाळेिवळून त ेप्राथममि आरोग् य 

िें द्रा या लाईनवर असलेले ववद्यतू तारा िममनीवर लोंबकळत असल् यांांत 
 (१३)  ५६६४ (०४-०४-२०१५).   श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती तनमलला गाववत 
(ागतपूरी), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. अममन पटेल 
(मुांंादेवी) :   सन्माननीय ऊिाल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क मनुरी (ता.जि.दहींगोली) येथील वाकोडी येथील जिल् हा रशााथयमक सा ेिव ून त े
रशााथयमक आरोग् य कब द्राच् या लाईनवर ेसलेले ववद्युत तारा ियमनीवर लोंक त ेसल् याच े
माहे िानेवारी, २०१५ मध्ये वा  या समुारास ननिसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, ्क् त ववभागात जि.प.रशासाला व रशााथयमक आरोग् य कब द्र िव च ेसल् यान े
नागकरकाींची,  ग् णाींची, ववद्यार्थ याांची ये-िा सु  ेसते पण मागील ेनेक दिवसापासून या 
भागात महाववतरण कीं पनीच् या ववद्युत तारा हात लागेल .वयाया ी्ं चीवर ेसल् यान े सींंींिात  
ये-िा करणा-या नागरीकाींना वविचेा ाक् का लागून िउुा् ना होण् याची सक् यता ेसल्यान ेसासन 
यावर  वरीत आव यक ती कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर ंावनिुळे (०५-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) मौि ेवाकोडी, ता.क मनुरी येथील जिल्हा पकरषाि रशासाला व जि.प. आरोग्य कब द्रािव ील 
ववद्युत तारा लउुिां ववद्युत वादहनीचा तणाव ननस्ल्याम ेु लोंंक त ेसल्यांांत 
दि.०६.०१.२०१५ रोिी ननिसानास आल्यानींतर तातडीन े क मनुरी सहर ववतरण कब द्रामाफा त 
तणाव व्यवज्थत लाऊन ववद्युत तारा ओढून व्यवज्थत ी्ं चीवर उेऊन ि ु्तीचे काम 
दि.१०.०१.२०१५ रोिी पुणा करण्यात आले. 
(३) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

अमरावती जिल््यातील पांचायत सममती नाांदगाांव खांडशे्वर  
अांतगलत उदूल शाळेतील मशक्षिाांची पदे रर्त असल्यांांत 

(१४)  ५६७५ (०८-०४-२०१५).   प्रा. ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री. अममन पटेल 
(मुांंादेवी), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. नसीम खान (चाांददवली), श्री. अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ेमरावती जिल््यातील पींचायत सयमती नाींिगाींव खींडेवर ेींतगात ्िूा सा ेतील मींिूर १० 
पिाींपीक  ५ यसक्षकाींची पिे दिनाींक ३० स ब्ंर, २०१३ पासून करक्त ेसल्यान े ववद्यार्थयाांच े
सीक्षणणक नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, पींचायत सयमती खींडेवर ेींतगात ्िूा सा ेतील यसक्षकाींची करक्त पिे वरीत 
भरण्यांांत लोकरशानतननाी याींनी दिनाींक ३१ सडसबंर, २०१४ रोिी यसक्षणािाकारी (रशााथयमक) 
जिल्हा पकरषाि, ेमरावती याींच्याकड ेननवेिन दिले होते, हे खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, दिलेल्या ननवेिनानुसार सिर रशाकरणी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) ेद्याप, ्क्त रशानांांत कोणतीच कायावाही होत नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१९-०५-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) ेमरावती जिल् ्यातील पींचायत 
सयमती नाींिगाव खींडे वर ेींतगात .कूण ्िुा यसक्षकाींची ४४ पिे मींिूर ेसून ३९ भरलेली 
आहेत. करक् त पिे तातडीने भरण् याच् या ेनुषाींगाने यसक्षण सींचालक पुणे याींचकेड े पा पुरावा 
करण् यात येत आहे. 
  

___________ 
  
अमरावती जिल््यातील पजश्चम मळेघाट वनववभागाच्या अांतगलत धारणी येथील िायाललयातील 

दरुू्ती तसचे तनवास्थान दरुू्ती िामात झालेली प्रचांड अतनयममतता 
(१५)  ५६८८ (०६-०४-२०१५).   प्रा. ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), श्री. अब् दलु सत्तार 
(मसल्लोड), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  



वव.स. १६ (12) 

(१) ेमरावती जिल््यातील पजचम मे उा् वनववभागाच्या ेींतगात ाारणी येथील 
कायाालयातील िरुू्ती तसेच ननवास्थान िरुू्ती कामात रशाचींड ेननययमतता ााली ेसून 
यात रशाचींड भ्रष्ाचार होवनू काम ेननकृष् ििााचे ााल्याचे माहे िानेवारी २०१५ च्या समुारास 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, ्क्त रशानांांत चौकसी करण्यात आली आहे काय, 
(३) ेसल्यास, चौकसीत काय आढ ून आले व यानुसार िोषाीींवर कोणी कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) ेद्याप, ्क्त रशानांांत कोणतीच कारवाई होत नसल्यास ववलींंाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१३-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) .का वृतप्ात सिर कामात ेननययमतता ााल्याचे वृत रशाकासीत ााले 
होते. यानुषाींगान ेचौकसी करण्यात आली. चौकसीत ेननययमतता आढ ून आलेली नाही. 
  

___________ 
  

ववक्र िर सांघटना व ववक्र िर न्यायाधधिरण वि ल सांघटनाांनी ववक्र िर ववभागाचे  
िोट्यवधी रुपयाांचे भाड ेथिववले असल्यांांत 

  

(१६)  ५७६९ (०६-०४-२०१५).   श्री. िालीदास िोळांंिर (वडाळा), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), 
श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींंईतील माागाींव येथील ववक्र कर भवनातील िागेत भाड ेतवावर ेसलेल्या ववक्र कर 
सींउ्ना व ववक्र कर न्यायािाकरण वक ल सींउ्नाींनी ववक्र कर ववभागाच े कोट्यवाी  पयाींच े
भाड ेथकववले ेसल्याच ेमाहे नोव्हबंर, २०१४ मये ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, ्क्त कोट्यवाी  पयाींच ेभाड ेवसलूीकड ेेिाकाऱयाींच ेिलुाक्ष होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, ्क्त भाड ेवसूली करण्यासा न व याकड ेिलुाक्ष करणाऱया ेिाकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) ेद्याप यांांत कारवाई करण्यात आली नसल्यास,  यामागील कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीवार (०५-०५-२०१५) : (१) मुींंईतील माागाींव येथील ववक्र कर भवनातील 
िागेत भाड े त वावर ेसलेल् या ववक्र कर कर सल् लागार सींउ्ना व ववक्र कर न् यायािाकरण 
वक ल सींउ्नाींकड ेमाहे .ग् ्-२०१४ ेखेर खालीलरशामाा ेभाड ेरशालींत्रंत आहे.- 

 ववक्र कर सल् लागार सींउ्ना -  .६६,३९,५४५/- 
 महाराष र ववक्र कर न् यायािाकरण ंार ेसोयस.सन - २१,४२,९९०/- 

     सींंींिात ंां नोव् हबंर - २०१४ म ये ननिसानास आलेली नसनू, सन २००६ पासून भाड े
भरण् यांांतचा प्व् यवहार सींंींिात सीं् थाींकड ेकेलेला आहे. 
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(२) व (३) हे खरे नाही. 
सासनाच् या करवसुलीच् या खा याींम ये िस ेक , ववक्र कर (राज् य सासन), आयकर (कब द्रसासन) 
व करिाींत ेयाींच् यात ववक्र कर कर सल् लागार सींउटना समन् वयाची भयूमका पार पाडत ेसतात. 
सासनाने व ेोवे ी केलेले कायिे व योिना याींची करिा याींकरवी ेींमलंिावणी क न 
उेण् यासा न या सींउ्नाींचा ्पयोग होत ेसतो. रशा नाींककत सींउ्नाींकडून भाड ेवसुलीसा न .कूण 
१८ वे ा प् ेपा वून पा पुरावा केलेला आहे. सिर सींउ्नाींनी दि. १७.११.२०१३ रोिीच् या 
प्ान् वये या िागा ववनाभाड ेतत्त्वावर यम णेंांत सासनास ववनींती केली आहे. 
(४) रशा न ्द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

मुांंई, ठाणे मशधा के्षत्रात तनयु्त झालेल्या दक्षता सममत्या तनजष्ट्क्रय असल्यांांत 
  

(१७)  ५७७० (०७-०४-२०१५).   श्री. िालीदास िोळांंिर (वडाळा), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), 
श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींंई,  ाणे यसाा के्ष्ात सावािननक ववतरण व्यव्थबतगात यम णाऱया यसाा व्तुींवर 
ननयीं्ण  ेवण्यासा न ननयुक्त केलेल्या िक्षता सयमया ननजषक्रय ेसून सहा-सहा मदहने, 
वषााभर िक्षता सयमयाींचा ंी का ााल्या नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१५ मये वा या 
िरहयान ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, मुींंईतील यसाावा्प के्ष्ात यसाापत्र्का व इतर कामाींसा न िलालाींकडून खलेु 
आम पीसे उेतले िातात, ेसा सेकडो यसाापत्र्कााारकाींच्या तक्रारीींकड े िलुाक्ष करण्यात येत 
ेसल्याच े समन्वयक रेसन कृती सयमती याींनी दिनाींक १५ िानेवारी,२०१५ रोिी वा 
यासुमारास रशायसिी मायमाींना िादहर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, यासींिभाात चौकसी करण्यात आली आहे काय, यानुषाींगान,े मुींंई व  ाणे 
जिल््यातील यसाा िकुान ेव कायाालयातील कारभार पारिसाक व्हावा, यासा न कोणती मोदहम 
रांववण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, याची सवासााारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश ंापट (१५-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. रशा येक यसाावा्प कायाालयाच् या ंाहेर व कायाालयात िलालाींची व ेन् य 
म य् थाींसी यसाापत्र्काींच् या कामाींसा न सींपका  न करण् यांांत फलक लावण् यात आलेले आहेत. 
रशाा त तक्रारीसींिभाात सोा उेण् याककरता पकरमींड  कायाालय ् तरावर व ननयीं्क यसाावा्प व 
सींचालक नागरी पुरव ा, मुींंई कायाालय ् तरावर कायारत ेसलेले कफरते पथक व ेोवे ी ेसा 
व् यक् ती/िलालाींचा सोा उेऊन  याींच् यावर गुन् हे नोंिववते. 
(३) मुींंई- ाणे यसाावा्प के्ष्ातील यसाावा्प िकुाने व कायाालयातील कारभार पारिसाक 
होण् यासा न सावािननक ववतरण व् यव् थेचे सींगणक करण करण् याचा रशाकल् प दिनाींक ११.३.२०१५ 
रोिीच् या सासन ननणायातील तरतिुीनुसार िोन ्  यात रांववण् यात येणार आहे. ् पा १ म ये 
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सवा यसाावा्प कायाालयातील कामाींच े सींगणक करण व लाभाथी कु्ुींंाला सींगणक कृत 
यसाापत्र्का िेणे या ंांीींचा समावेस आहे. ् पा क्रमाींक २ म ये ेिाकृत यसाावा्प 
िकुानातील व् यवहाराींचे सींगणकाद्वारे व् यव् थापन करण् यात येणार आहे. सवा पकरमींड  व 
यसाावा्प कायाालयातील ेिाकारी/कमाचारी, ेिाकृत यसाावा्प िकुानाींची तपासणी करतात 
व यसाापत्र्काींची गहृभे्ी िेऊन पडता णी करतात. या व् यनतकरक् त ेन् नदिन, ेन् नस ताह व 
रक रशककीं ग या ्पाययोिना रांववण् यात येत आहेत. 
(४) रशा न ््भववत नाही. 

___________ 
  

मुांंई - गोवा या राष्ट् रीय महामागल ६६ वरील होत असलेले अपघात 
(१८)  ५७७३ (१०-०४-२०१५).   श्री. िालीदास िोळांंिर (वडाळा), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), 
श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय सावलितनि 
ंाांधिाम (सावलितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींंई - गोवा या राष रीय महामागा ६६ वर मोयाया रशामाणात लहान - मो े ेपउात होऊन 
ेनेक रशावासी मृ यमूुखी पडत ेसून ेनके रशावासी गींभीर िखमी होत ेसल् यान े सींंींिात 
सम् याींववषायी ननणाय उेण् यांांत ् थाननक लोकरशानतननाीींनी दिनाींक १७ सडसबंर, २०१४ रोिी 
वा या समुारास मा.सावािननक ंाींाकाम मीं्ी याींना ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय, 

(२) ेसल् यास, यांांत चौकसी करण् यात आली आहे काय, चौकसीत काय आढ ून आले व 
तिनुसार ्क् त महामागााचे काम पूणा करण् यासा न कोणती तातडीची कायावाही करण् यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) दिनाींक २८.०१.२०१५ रोिी पिािाकारी व ेिाकारी याींची ंी क आयोजित करण्यात आली 
होती व याच ेनुषाींगाने भसूींपािन रशाकक्रयेस गती िेण्याकरीता दिनाींक ५.०२.२०१५ रोिी 
सींंींिात जिल्हािाकारी, भूसींपािन ेिाकारी याींची ंी क उेऊन रशान मागी लावण्यांांत 
सूचना दिल्या आहेत. 
(३) रशान ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

धुळे जिल् ्यातील गावाांचा िामधनेु योिनेअांतगलत समावशे िरया यांांत 
(१९)  ५८२१ (०४-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय पशुसांवधलन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाू ् पािनवाढीसा न कामाेनू ि तक ग्रामयोिने ेींतगात यवतमा  जिल् ्यातील 
रशा् तावीत १३१ गावाींपीक  ८० गावाींची ननवड करण् यात आली ेसल्याचे िानेवारी, २०१५ 
िरह यान ननिसानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, ाु े जिल् ्यातील गावाींचा कामाेन ुयोिनेेींतगात समावेस करण् याच् या ष्ष ्ीने 
सासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) ेसल् यास,  याचा तपसील काय आहे, 
(४) ेसल्यास सिर तपसील ्पलब् ा नसल् यास,  यामागील ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०५-२०१५) : (१) हे ेींसत: खरे आहे. 
(२) ाु े जिल््यात सिरची योिना सन २०१०-२०११ पासुन रांववण्यात येत आहे. 
(३) सन २०१०-२०११ मये ाु े जिल््यातील १६, सन २०११-२०१२ मये २८, सन २०१२-
२०१३ मये ६१, सन २०१३-२०१४ मये ४५ व सन  २०१४-२०१५ मये ५२ गावाींमये सिरची 
योिना रांववण्यात आलेली आहे. 
(४) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

पशुसांवधलन ववभागा या राज् य् तरावरील पशधुन पयलवेक्षिाांची रर् त पदे भरयायंांात 
  

(२०)  ५८२२ (०४-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   सन्माननीय पशुसांवधलन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुसींवाान ववभागाच् या राज् य् तरावरील पसाुन पयावेक्षकाींची करक् त पिे गेली १३ वषााापासून 
भरण् यात आलेली नाहीत हे खरे आहे काय, ेसल् यास  याची कारणे काय आहेत, 

(२) ाु े तालुक् यातील राज् य् तरावरील शे्रणी-२ च् या २१ सीं् थापीक  सीं् थारशामखु पसुान 
पयावेक्षकाींची १३ पिे व पकरचराींची १७ पिे करक् त आहेत हे खरे आहे काय, 
(३)ेसल्यास सिरहू करक् त पिे भरण् यात येणार आहेत काय, 
(४) नसल् यास,  यामागील ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (११-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्य्तरीय पसाुन पयावेक्षकाींची ८२ करक्त पिे सर सेवनेे भरणेंांत सासन मान्यता 
रशाात ेसून, भरती रशाकक्रया आयुक्त, महाराषर राज्य पकरक्षा पकरषाि,पुणे याींचमाफा त 
रांववणेंांत कायावाही सु  आहे. 
    राज्य्तरीय ग्-ड कमाचाऱयाींची करक्त पिे सर सेवेन ेभरण्यांांतची कायावाही आयुक्त 
पसुसींवाान, पुणे याींचेकडून सु  आहे. 
(४) रशान ््भववत नाही. 
  

___________ 
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धुळे तालु्यातील गावपातळीवरील आणण सामुदहि नळपाणी पुरवठा योिनाांिड ेमहाराष्ट्र 
राज्य ववद्युत िां पनीची वीि ंील थकित असल्यांांत 

  

(२१)  ५८२५ (०७-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण ्वछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाु े तालुक्यातील ेनेक गावपात ीवरील आणण सामुदहक न पाणी पुरव ा योिनाींकड े
महाराषर राज्य ववद्युत कीं पनीची वीि ंील थककत ेसल्यान ेवीि कीं पनीकडून ववद्युत पुरव ा 
ंींि करण्यात येत आहे. ाु े तालुक्यातील सींपूणा गावाींमये ५० पीस े पेक्षा कमी आणेवारी 
ेसून माहे सडसबंर, २०१४ मये वा यासुमारास ेवका ी पाऊस व गारपी्ीमु े ्व्त 
ाालेले सेतकरी पाणी पुरव ा योिनाींची पाणीपट्टी भरण्यास सक्षम ेसल्यान ेथकंाक त वाढ 
होत ेसल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ मये वा यािरहयान ननिासनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ेसल्यास, यापुवी महाराषर राज्य ववद्युत कीं पनी माफा त रांववण्यात आलेली ेभय 
योिना पुन्हा सु  क न न पाणी पुरव ा योिनाींची थककत वीि ंील सोयी्कर करया भरता 
येईल यासा न सासनाने कोणती ्पाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, ेसल्यास, याचा 
तपसील काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ंंनराव लोणीिर (२०-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सद्य:ज्थतीत सासनाकडून ज्या न  योिनाींची वीि िेयके ग्रामपींचायतीने महाराषर राज्य 
ववद्युत ववतरण कीं पनीला ेिा केली आहेत. या रक्कमेच्या ५० % रक्कम, रशाोसाहन ेनुिान 
्व पात लगतच्या पुढील वषाी रशानतपूती करण्यात येत आहे. 
(३) रशान ््भववत नाही. 
  

___________ 
  

मुांंई-आग्रा महामागालचे चउपदरीिरण होऊन सुध् दा सोनगीर-धमाणे  
येथे मोठया प्रमाणात अपघात होत असल् यांांत 

  

(२२)  ५८४२ (०९-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय सावलितनि 
ंाांधिाम (सावलितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाु े जिल् हा मुींंई-आग्रा महामागााचे चौपिरीकरण होऊन सु िा सोनगीर-ामाणे या ंारा 
ककलोमी्र ेींतरात ववसेषातः ामाणे फा्ा, रािाानी ह ्ेल, िेवभाने फा्ा, सरवड फा्ा, येथे 
मो या रशामाणात ेपउात होत ेसल् याच े माहे िानेवारी, २०१५ मये वा या  िरह यान 
ननिसानास आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, यांांत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढ ून आले व 
तिनुसार सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) सिर ेपउात हे रशाामुख्याने वाहतुक ननयमाींचे पालन (भरााव वेगाने वाहने चालववणे) न 
केल्यामु े ाालेले ेसल्याच ेननिसानास आले आहे. 
(३) रशान ्द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

शासना या उपलब् ध होणा-या रूपये १५ लक्ष पयतं या एिूण िामाांपीि  ३३ ट् िे तनयु् त 
िाम वाटप सममतीमाफल त मिूर सां् थाांना देया यासांदभालत 

(२३)  ५८४६ (१०-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री. सुतनल राऊत 
(ववक्रोळी) :   सन्माननीय सावलितनि ंाांधिाम (सावलितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सासनाच् या ्पलब् ा होणा-या रूपये १५ लक्ष पयांतच् या .कूण कामाींपीक  ३३ ्क् के काम े
् पामयसवाय सासन ननयुक् त काम वा्प सयमतीमाफा त मिूर सीं् थाींना िेण् यासींिभाात दिनाींक १६ 
नोव् हबंर, २००६ च् या सासन ननणायाद्वारे ् पष ्पणे आिेस दिले गेलेले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच दिनाींक २६ नोव् हबंर, २०१४ च् या सासन ननणायामु े ३ लक्षच् या पुढील सासक य 
साान सादह य खरेिीच् या कामासा न ई- ब्डरीींग ंींानकारक केले गेलेले ेसल्यामु े मिूर 
सीं् थाींना ववनाननवविा ३३ ्क् के काम यम ण् याच् या हक् कावर ंींाने आली ेसल्याचे माहे 
िानेवारी २०१५ मये वा या िरह यान ननिसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३)  ेसल् यास, सासन यांांत ् पष ् ननिमस ननगायमत करणार आहेत काय, ेसल् यास,  याचे 
्व प काय आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१५) :(१) होय. हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) सासनामाफा त सावािननक ंाींाकाम ववभागाच्या दिनाींक २४/४/२०१५ रोिीच्या सासन 
ननणायाद्वारे सावािननक ंाींाकाम ववभागाेींतगात करण्यात येणाऱया कामाींसा न मींिूर सहकारी 
स्था व सुयसक्षीत ंेरोिगार ेयभयींयाींसा न राखीव  ेवण्यात येणाऱया कामाींसा न सिर काम े
सींंींिात ग्ातील पात्र सदसयाांमध्ये ्पााामक ननवविा ंोलावून िेण्यांांत सचूना ननगायमत 
करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

खान् देश वीधातनि मांडळाची ् थापना िरयायांांत 
(२४)  ५८५७ (०९-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय तनयोिन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिनाींक १३ िुली, २००६ रोिी खान् िेस वीााननक मींड ाची ् थापना व् हावी यासा न 
ववाानसभेत  राव मींिूर होऊन िेखील आितागायत  यावर पुढे कोणतीच कायावाही करण् यात 
आलेली नाही ेसे माहे िानेवारी, २०१५ िरह यान ननिसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, खान् िेसाचा सवाागीण ववकास होण् याच् या ष्ष ्ीने सिर वीााननक मींड ाींची 
् थापना होण् यासा न सासन तातडीने काही पावले ्चलणार आहे काय, 
(३) ेसल् यास,  याचा तपसील काय आहे, 
(४) नसल् यास,  यामागील ववलींंाची कारणे काय ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०६-०५-२०१४) : (१), (२) व (३) दिनाींक १३ िुली, २००६ रोिी महाराषर 
ववाानमींड ाच्या िोन्ही सभागहृाींनी ाु , नींिरुंार, ि गाव, नायसक व ेहमिनगर या ०५ 
जिल््याचा समावसे ेसलेल्या ्तर महाराषरासा न ्वतीं् ववकास मींड  ्थापन 
करण्यांांत .कमतान े  राव पाकरत केला. यानुसार सिर  राव दिनाींक २६ फे्ुवारी २००७ 
रोिीच्या प्ान्वये कब द्र सासनास पा वून भारतीय सांववधानाच्या ेनुच्छेि ३७१ (२) (े) मये 
ि ु्ती करण्यांांत ववनींती करण्यांांत ववींनती करण्यात आली. तद्नींतर दिनाींक १९ सडसबंर, 
२०११, १५ िुली, २०१३, ०८ िलुी, २०१४ व १२ माचा, २०१५ रोिीच्या प्ाींन्वये ्तर 
महाराषराककरता ्वतीं् ववकास मींड  ्थापन करण्यांांत आवयक कायावाही हेाण्यांांत 
कब द्र सासनास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(४) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

धुळे जिल् ्यातील साक्र  येथील रायपूर गावािवळ मालरि  
ंस थाांब् याला धडिवून झालेला अपघात 

(२५)  ५८६३ (०७-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाु े जिल् ्यातील साक्र  येथील रायपूर गावािव  गोमाींसाची ववनापरवाना वाहतकू 
करणारा मालरक ंस थाींब् याला ाडकून ाालेल् या ेपउातात ेनके िण िखमी ााल्याच ेमाहे 
िानेवारी, २०१५ िरह यान ननिसानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) ेसल् यास, यारशाकरणी िोषाी व् यक् तीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) :(१) दि.१७.१.२०१५ रोिी ा ेु जिल् ्यातील ननिामपूर-
साक्र  मागाावर रायपूर गािािव  ववनापरवाना गोमाींस वाहतूक करणारा मालरक थाींब् यास 
ाडकून ेपघात ााला आहे. तथावप,  याम ये कोणीही िखमी ााल् याचे ननिसानास आलेले 
नाही. 
(२) या रशाकरणी ननिामपूर पोलीस  ाणे येथ ेगु.र.नीं. ६/२०१४, भा.िीं.वव.सीं. कलम २६९, २७८, 
२७९, ४२७, ३४ सह मो. वा. का. कलम १८४, १२३/१७७ आणण महाराष र रशााणी सींरक्षण 
ेिाननयम, १९७९ चे कलम ७, ९ नुसार गुन् हा िाखल केला ेसनू गुन् ्यातील ६ आरोपीींना 
े्क केली ेसून स या गुन् हा न् यायरशाववष   आहे. 
(३) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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 मुांंई-पुणे द्रतुगती महामागालवर लोणावळा पररसरात लुटमारी या घटनाांमध्ये वाढ झाल्यांांत 
  

(२६)  ५८८७ (०६-०४-२०१५).   प्रा. वषाल गायिवाड (धारावी), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), 
डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मुींंई-पुणे द्रतुगती महामागाावर लोणाव ा पकरसरात ेवघ् या १५ यमनन्ाींच् या कालावाीत 
लु्मारीच् या िोन उ्ना डोंगरगाव येथील द्रतुगती महामागााच् या पलुावर उडल्याच ेमाहे 
नोव् हबंर, २०१४ मध्ये वा  या िरहयान ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, ्क् त रशाकरणाची सासनाने सखोल चौकसी केली आहे काय, 
(३) ेसल् यास, चौकसीेींती काय आढ ून आले तसेच लु्मारीच् या उ्नाींवर आ ा 
ंसण् यासा न सासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१५) : (१) लोणाव ा सहर पोलीस ््ेसनच्या हद्दीत ््ेसनच्या 
हद्दीत दि. २३.११.२०१४ रोिी लु्मारीच्या िोन उ्ना १५ यमनन्ाच्या ेींतरान े उडल्याच े
ननिसानास आले आहे. 
(२) व (३) या रशाकरणी लोणाव ा सहर पोलीस  ाणे येथे, गु.र.नीं. १५७/२०१४, भा.िीं.वव.सीं. 
कलम ३९५, सह महाराषर सींउ्ीत गुन्हेगारी ननयीं्ण ेिाननयम, १९९९ चे कलम ३ (ii), ३(४) 
रशामाणे दि. २३.११.२०१४ रोिी गुन्हा िाखल केला आहे. उ्नेतील ६ आरोपीींना े्क करण्यात 
आली ेसनू याींच्याकडून  . ५६,५६०/- ककीं मतीचा माल ह्तगत करण्यात आला आहे. 
रशाकरणाचा ेिाक तपास सु  आहे. 
पुणे-मुींंई द्रतुगती मागाावर व िुने पुणे - मुींंई महामागाावर लु्मारीच्या उ्नाींना आ ा 
उालण्यासा न पुणे ग्रामीण पोलीस कायाके्ष्ामये िा्तीत िा्त पोलीस कमाचारी दिवसा व 
रा्ी स््ासह पेरोयलींगसा न नमेले िातात. तसेच, पुणे-मुींंई द्रतुगती मागाावर व िुन्या पुणे-
मुींंई महामागाावर गुन्हेग्र्त द काणी पोलीस चौकया  ेवण्यात आलेल्या ेसनू तेथे पोलीस 
कमाचाऱयाींची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. या मागाावर लु्मारीच्या उ्ना उडू नयेत 
याकरीता सवातोपरी िक्षता  उेण्यात येत आहेत. 
(४) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

मसांदखेड रािा (जि.ंलुढाणा) या दठिाणी पयलटन ् थळ घोवषत  
िरुन वविास आराखडा तयार िरया यांांत 

(२७)  ५८९८ (०६-०४-२०१५).   श्री. हषलवधलन सपिाळ (ंुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यसींिखेड रािा (जि.ंुलढाणा) हे राष रमाता जििाऊ याींचे िन् म् थ  ेसून या द काणी 
पया् न ् थ  उोवषात क न  याचा ववकास आराखडा तयार करण् याचे सासनाच् या ववचारााीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, दिनाींक १२ िानेवारी, २०१५ रोिी मा.मुख् यमीं्ी याींनी सिरहू द काणी ववकास 
आराखडा तयार करण् यांांत केलेल् या उोषाणेनुसार कोणती कायावाही केली वा करण् यात  येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०४-२०१५) : (१) होय. 
(२) सिरचा आराखडा तयार करण्यासा न कन्सल् ी्ं् (कक्र.द्व्ह सका ल, नागपूर) याींची ननयुक्ती 
करण्यात आलेली आहे. सवव्तर आराखडा तयार करण्याची कायावाही जिल्हा्तरावर सु  आहे. 
(३) रशान ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य लोिसेवा आयोगाने मागासवगीयाांना खुल् या िागाांचा  
लाभ घेता येणार नाही असा तनणलय घेतल् यांांत 

(२८)  ५९५८ (०८-०४-२०१५).   श्री. छगन भुिंळ (येवला), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् य लोकसेवा आयोगाने राज् यातील मागासवगीयाींना खुल् या िागाींचा लाभ उेता 
येणार नाही ेसा ेन् यायकारक ननणाय उेतल् याचे माहे नोव् हबंर २०१४ म ये ननिसानास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, सिर ेन् यायकारक ननणायांांत राज् यभरात ती्र  पडसाि ्म्ून मागासवगीय 
सींउ्नाींनी या ननणायाला ववरोा केला आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, सिर ेन् यायकारक ननणाय रद्द करण् यासा न सासनामाफा त कोणती कायावाही 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०४-२०१५) : (१) होय, 
     महाराष र लोकसेवा आयेगाच् या यापुढे उेतलया िाणा-या परीके्षच् या कोण याही ् यावर 
मागासवगीयाींना िेय ेसलेली वय/परीक्षा सुल् क तसेच इतर पा्ता ववषायक े्ी/ननकषााींसिभाात 
सवलत ्मेिवाराींने उेतली ेसल् यास ेसा ्मेिवाराींची अमागास वगावारीच् या पिावर यसफारस 
करण् यात येणार नाही, ेसा ननणाय उेण् यात ेसल् याची उोषाणा आयोगाने दिनाींक १९/९/२०१४ 
रोिी केली. 
(२) होय, 
(३) व (४) महाराष र लोकसेवा आयोगाच् या ननणायाच् या ेनुषाींगान ेयांांतीतील कब द्र सासनाचे 
ाोरण, कब द्रीय लोकसेवा आयोगाकडून ेवलींत्रंली िाणारी कायाप िती याचा सवांकषा ववचार 
क न यासींंींाी ाोरणा मक ननणाय उेण् याची कायावाही सासन् तरावर सु  आहे. 
  

___________ 
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वपांपळगाव-नामशि-गोंदे सहापदरी महामागालवरील अपूणल िामाांंांत 
  

(२९)  ५९७६ (१०-०४-२०१५).   श्री. छगन भुिंळ (येवला), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावलितनि ंाांधिाम (सावलितनि उपक्रम 
वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींप गाव-नायसक-गोंिे सहापिरी महामागाावरील ववववा ेपुणा कामाींमु े तसेच 
लोकरशानतननाीींनी सुचववलेल् या ्पाययोिना राष रीय महामागा रशाािाकरणाच् या लालकफतीतील 
कारभारात ेडकल् याम ेु नायसक सहरात द्वारा सका ल, इींदिरानगर इ यािी द काणी वाहतुक 
कोंडी होत ेसल् यामु े रशावासाींना मो ा ्ास सहन करावा लागत ेसल् याचे माहे िानेवारी, 
२०१५ म ये ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, ्क् त रशाकरणाची सासनामाफा त चौकसी करण् यात आली आहे काय, ेसल् यास, 
चौकसीत काय आढ ून आले व तद्नुसार नायसक सहरातील महमागाावरील वाहतुक कोंडी कमी 
करण् यासा न सासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) ेींसत: खरे आहे. 
     द्वारका सका ल व इींदिरा नगर िींक्सन येथील वाहतुक कोंडी सोडववण्याकरीता मींिूर 
ननवविा मये ेींतभुात नसलेली कामे ेनतकरक्त ंां हहणून भारतीय राषरीय रािमागा 
रशाािाकरण याींच ेमाफा त पुणा करण्यात आली आहेत. 
     तसेच इींदिरा नगर िींक्सन येथील वाहतुक सम्या सोडववण्यासा न कामाचा रशा्ताव 
सक्षम रशाािाकारी याींचकेड ेमींिूरी्तव सािर करण्यात आला आहे. 
(२) रशान ्द्भ ावत नाही. 
(३) रशान ्द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

औद्योधगि ्ल्टर वविास िायलक्रमाांतगलत येवला (जि.नामशि) 
येथे िी षी अविाराांचे ्ल्टर उभारयायांांत 

(३०)  ५९८५ (१०-०४-२०१५).   श्री.छगन भिुंळ (येवला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) औद्योिगक क्ल््र ववकास कायाक्रमाींतगात येवला (जि.नायसक) येथ ेिरिोंाी व ेींिरसलु 
(जि.नायसक) येथ ेकृषाी ेविाराींच ेक्ल््र ्भारण्यासा न जिल्हा ्द्योग कब द्रान ेमाहे नोव्हबंर, 
२०१४ मये व या िरहयान सासनाकड ेरशा्ताव पा ववलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, कृषाी ेविाराींचे ्पािन करणारे सेतकरी व िरिोाी कारागीराींना 
सामुिानयककरया व्यवसाय करण्यासा न सिर क्ल््र तयार करण्यासा न जिल्हा ्द्योग 
कब द्राचा रशा्ताव मींिुरीसा न सासनामाफा त कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१८-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) िरिोसी क् ल् ्र, येवला, जि.नायसक व ेशग्रो इजक्वपमब् क् ल् ्र, ेींिरसुल, (जि.नायसक) 
याींचा ननिानोपयोगी ेभ यास ेहवाल (DSR) जिल् हा् तरीय औद्योिगक समूह सींननयीं्ण 
सयमतीच् या यसफारसीने माहे सडसबंर, २०१४ म ये ्द्योग सींचालनालयास रशाा त ााला. 
     ववकास आयुक् त (्द्योग) याींच् या े यक्षतेखालील राज् य् तरीय औद्योिगक समूह 
सींननयीं्ण सयमतीने दिनाींक ८.१.२०१५ रोिी िरिोसी क् ल् ्र, येवला, जि.नायसक व ेशग्रो 
इजक्वपमब् क् ल् ्र, ेींिरसुल, जि.नायसक या रशाकल् प रशा् तावाींना ेनुक्रमे  .८.०१ लाख व 
 .७.३५ लाख रकमेच् या क्षमतावृ िी कायाक्रमास मींिूरी दिलेली ेसून याींतगात राज् य सासनाच े
.कूण मींिूर िेय ेनुिान  .७.३१ लाख व  .६.७२ लाख इतके आहे. सिर रशाकल् पाींस 
क्षमतावृ िी कायाक्रमासा न राज् य सासनाचे रशाथम ्  यातील ६०% रशामाणे ेनुिान ेनुक्रम 
 .४.३९ लाख व  पये ४.०३ लाख ववतरीत करण् यासा न दिनाींक ३१.३.२०१५ च् या सासन 
ननणायान् वये मींिूरी िेण् यात आलेली आहे. 
(३) रशा न ््भववत नाही. 

___________ 
  

महातनममलतीचे प्रिल्प उभारयायासाठस सरासरीपेक्षा िा्त खचल िेला िात असल्यांांत 
  

(३१)  ६०१५ (०४-०४-२०१५).   श्री.छगन भुिंळ (येवला), श्री. रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.ंचू िडू (अचलपूर), श्री.ंसवराि 
पाटील (औसा) :  सन्माननीय ऊिाल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात वविननयमाती करणा-या महाननयमाती या राज् य सरकारच् या कीं पनीला भुसाव  येथे 
५०० मेगावश् च् या िोन सींचाींसा न रशानत मेगावश्  पावणेसात को्ी  पये इतका खचा आला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) ेसल् यास, कब द्रसासनाच् या तसेच इतर कीं पन् याींच् या वविननमीतीत रशानत मेगावश्  साडचेार त े
पाच को्ी  पये इतका खचा येत ेसताना राज् य सासनाच् या महाननयमाती कीं पनीला ेिाक 
खचा येण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) भुसाव  येथील रशाकल् प ्भारण् यास २००६ म ये मींिूरी यम ाल् यानींतर हा रशाकल् प पुणा 
होण् यास सहा वषाम लागण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) या रशाकल् पाचा खचा १७५० को्ी  पयाींनी वाढल् यामु े वविचे् या िरात मो न वाढ ााली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) ेसल् यास, या रशाकल् पाचा वाढलेला खचा तसेच लागलेला ववलींं यासा न िंांिार  
ेिाका-याींवर सासन काय कारवाई करणार आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर ंावनिुळे (१३-०५-२०१५) : (१) होय, 
(२) ंाींाकाम कालावाीतील व्याि वाढ, रशाकल्प पूणा करण्याच्या ननाााकरत कालावाीत 
ककीं मतीतील चढ ्तार, मुख् य सींयीं् पुरव ा कायाािेस ककीं मतीतील वाढ या कारणामु े सिर 
रशाकल्पाच्या खचाामये वाढ ााली. 
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(३) सिर रशाकल्प पुणा होण्याच्या ववलींंाची कारणे पुढील रशामाणे आहेत. 
   (े)  मुख्य सींयीं् तसचे ्वाकरत सींयीं्ाींच्या कीं ्ा्िार याींच्याकडून ्सीरा यीं् सामुग्रीचा 
पुरव ा तसेच याींच्याकड ेपुरेसे कुसल मनुषयं  व साानसामुग्री नसणे. 
   (ं) मे.भले या कीं ्ा्िाराकडून याींच्या ्पािन क्षमतेपेक्षा ेनतकरक्त आिेस ज्वकारणे 
तसेच याींच्याकडून रशायक्ष कामाच्या ्भारणीसा न ्पकीं ्ा्िाराची ्सीरा नेमणूक करणे. 
   (क)  मे.्ा्ा रशाोिेक््स याींचकेडून ्वाकरत सींयीं् ्भारणीसा न ्थापय कामाची िागा 
्सीरान े्पलब्ा करणे. 
   (ड) रेल्वे रशाािाकरणाकडून रेल्वे क्र यसींग ककरता कल्व ा् ं क्स ्भारणीसा न परवानगी 
िेण्यात ्सीर होण.े 
   (ई) ननकृष  ििााचा व ेपुऱया को सा पुरवयायाम ेु या रशाकल्पाचे सींचलन पकरक्षण व 
वाणणजज्यक सींचलन पुणाव उोवषात करण्यास ववलींं होणे इ. 
(४) नाही, 
(५) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील २७ हिार ग्रामपांचायतीमधील सांगणि पररचारियाांया मागयायांांत 
  

(३२)  ६०३७ (०७-०४-२०१५).   श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांंेगाव), श्री.हनुमांत डोळस (माळमशरस), श्री.अवधूत तटिरे 
(श्रीवधलन), श्री.भा्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड (ििलत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उ्मानांाद), 
श्री.शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग ंरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरंाड), 
श्री.दत्तात्रय भरणे (ाांदापूर), श्री.ंचू िडू (अचलपूर), श्री.मशरीषदादा चउधरी (अमळनेर), 
श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.ववलास तरे (ंोईसर), श्री.प्रिाश आबंटिर (राधानगरी), 
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवल), 
श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.डड मल्लीिािूलन 
रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २७ हिार ग्रामपींचायतीमाील सींगणक पकरचारक (डा्ा .परे्र) दिनाींक २८ 
िानेवारी, २०१५ पासून याींच्या रशालींत्रंत मागण्याींसा न मुींंई आााि मीिान येथ े ्पोषाणास 
ंसले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, सिर सींगणक पकरचारकाींच्या मागण्या कोणकोणया आहेत, 
(३) पीक  कोणकोणया मागण्या करण्यात आल्या आहेत, 
(४) तसेच ्वाकरत मागण्याींंांत सासनाने कोणता ननणाय उेतला वा उेण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-०५-२०१५) : (१) नाही. 
तथावप दि.२ िानेवारी, २०१५ ते दि.२१ िानेवारी, २०१५ या कालावाीत काही सींगणक 
पकरचालक ्पोषाणास ंसले होते. 
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(२) सींगणक पकरचालकाींनी केलेल् या मागण् यापीक  रशामखु मागण् या. 
 १) सासन सेवते कायम उेणे. 
 २) महा.नलाईन कीं पनीसी केलेला करार रद्द करणे. 
 ३) मायसक वेतन १०,०००/- यम ावे, इ यािी. 

(३) सासन पकरप्क दि.२६ फे्वुारी, २०१५ नुसार सींगणक पकरचालकाींचा मोंिला वाढववला 
आहे. सींग्राम पकल् पावर कायारत सींगणक पकरचालक हे राज् यसासन, जिल् हा पकरषाि, पींचायत 
सयमती व ग्रामपींचायत च ेकीं ्ा्ी ेथवा कायम कमाचारी नाहीत. हे गावपात ीवरील ्द्योिक 
आहेत.  याींना ्द्दीष ्पूतीनसुार मोंिला तसेच नागकरकाींना दिलेल् या सेवा/ िाखल्यातुन 
यम णा-या सुल् कातुन ववहीत रक् कम ेनु्ेय आहे. सिर ्पोषाण दि.२१ िानेवारी, २०१५ रोिी 
मागे उेतले आहे. 

___________ 
  

नाांदेड जिल् हयात िनावराां या चा-याचा तुटवडा तनमालण झाल् यांांत 
(३३)  ६०८६ (०४-०४-२०१५).   श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (आांं ेगाव), श्री. हनमुांत डोळस 
(माळमशरस), श्री. राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.राणािगिीतमसांह पाटील (उ्मानांाद), श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. सुरेश लाड 
(ििलत), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. अवधूत तटिरे (श्रीवधलन), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री. मिरांद िाधव-पाटील (वाई) :   सन्माननीय पशसुांवधलन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नाींिेड जिल् हयात िनावराींच् या चा-याचा तु्वडा ननमााण ााल् याच ेमाहे िानेवारी, २०१५ च् या 
पदहल् या स ताहात ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) ेसल् यास, ्क् त रशाकरणी सासनामाफा त चौकसी केली आहे काय, 
(३) ेसल् यास, चौकसीचे ननष कषाा काय आहेत व तिनुसार नाींिेड जिल् ्यातील िनावराींच् या  
चा-याचा रशा न सोडववणेंांत सासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०५-२०१५) : (१) हे खरे  नाही. 
(२), (३) व (४) रशान ््भववत नाही. 
  

___________ 
  

रत् नाधगरी जिल् हा पररषदे या शाळाांतील वगल खोल् याां या मभांतीला तड ेगेल् यांांत 
  

(३४)  ६११० (०६-०४-२०१५).   श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (आांं ेगाव), श्री. हनमुांत डोळस 
(माळमशरस), श्री. राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री. अवधूत 
तटिरे (श्रीवधलन), श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. पाांडुरांग ंरोरा 
(शहापूर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. ददलीप सोपल (ंाशी), श्री. सुरेश लाड (ििलत) :   
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) र नािगरी जिल् हा पकरषािेच् या २७४६ सा ाींतील ८१३ वगा खोल् याींच् या यभींतीला तड ेगेल् याच े
िानेवारी २०१५ च् या पदहल् या स ताहात ननिसानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, ्क् त रशाकरणी सासनामाफा त पाहणी केली आहे काय, 
(३) ेसल् यास, पाहणीचे ननष कषाा काय आहेत व  यानुसार सिर वगा खोल् याची ि ु् ती 
करणेंांत सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) ेद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     र नािगरी जिल् हा पकरषािेच् या २७८६ सा ाींतील ८१३ वगा खाल् याींच् या यभींतीला तड े गेले 
नसून छ पर ि ु् ती, िरवाि,े णखडक् या, लािी ंसववणे ेस रशाकारची ि ु् ती आव यक 
ेसल् याच ेननिसानास आले आहे. 
(२) व (३) सिर रशाकरणी जिल् हा पकरषािेच् या यसक्षण ववभागामाफा त ग् यसक्षणािाकारी याींचे 
माफा त सिर सा ाींची पाहणी करण् यात आली ेसून, जिल् हा वावषााक योिनेतींगात, ४ ्क् के 
सिरील योिनेतींगात तसेच जिल् हा पकरषाि सेस ेनुिानातून तातडीची ि ु् ती आव यक 
ेसलेल् या वगा खोल् याींची छ पर ि ु् ती िरवाि,े णखडक् या, लािी ंसववणे ेसी ि ु् ती ्  या 
्  याने करण् यात आली आहे, ्वाकरत वगा खोल् याींची ि ु् ती रशाााान् य क्रमाने करण् यात येत 
आहे. 
(४) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

िुडाळ (जि.मसांधुदगुल) आरोंदा येथील आांदोलनितर, ग्राम्थ,  
मदहला याांचेवर पोलीसाांनी लाठस हल्ला िेल्यांांत 

  

(३५)  ६१११ (०७-०४-२०१५).   श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (आांं ेगाव), श्री. हनमुांत डोळस 
(माळमशरस), श्री. राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री. भा्िर 
िाधव (गुहागर), श्री. अवधूत तटिरे (श्रीवधलन), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन मुश्रीफ 
(िागल), श्री. सुरेश लाड (ििलत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कुडा  (जि.यसींाुिगुा) आरोंिा येथील आींिोलनकतम, ग्राम्थ, मदहला याींचेवर पोलीसाींनी 
ला न हल्ला केल्याची उ्ना माहे िानेवारी, २०१५ च्या पदहलया सताहात उडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ेसल् यास, ्क् त रशाकरणी सासनामाफा त चौकसी केली आहे काय, 
(३) ेसल् यास, चौकसीत काय आढ ून आले व  यानुसार सिर ला नमार करणाऱया पोयलसाींवर 
सासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) आींिोलनकतम, ग्राम् थ, मदहला याींचेवर पोलीसाींनी कोण याही रशाकारे ला नहल् ला केलेला 
नसल् यान े यांांत चौकसी करण् यात आलेली नाही. 
(३) व (४) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

ग्रामपांचायतीमध्ये िायलरत असलेल्या सांगणि पररचालिाचे वतेन वाढववणेंांत 
  

(३६)  ६१२९ (०६-०४-२०१५).   श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री. हनुमांत डोळस (माळमशरस), 
श्री. राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री. पाांडुरांग ंरोरा (शहापूर), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. मिरांद िाधव-पाटील (वाई), 
श्री.सुरेश लाड (ििलत), श्री. अवधूत तटिरे (श्रीवधलन), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. अं ू
आिमी (मानखूदल मशवािीनगर), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ), श्री. चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा), 
श्री. चांद्रदीप नरिे (िरवीर), श्री. मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील २० हिारापेक्षा िा्त ेसलेल्या ग्रामपींचायतीींना १० को्ी ८० लाख  पयाचा 
ननधी कब द्र सासनाकडून दिला िात ेसताींना ग्रामपींचायतीमये कायारत ेसणारे सींगणक 
पकरचालकाला केव  ३,८०० ते ४,१०० .वढेच वेतन िेण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, सिर वेतन कमी ेसल्यान ेतसेच ेन्य मागण्यांांत महाराषर राज्य सींगणक 
पकरचालक सींउ्नेन े दिनाींक १२ नोव्हबंर २०१४ पासून काम ंींि आींिोलन सु  केले आहे, हे 
खरे हे खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, रशान भाग (१) व (२) ंांत सासनामाफा त चौकसी केली आहे काय, 
(४) ेसल्यास, चौकसीचे ननषकषाा काय आहेत व यानसुार ग्रामपींचायतीमये कायारत 
ेसलेल्या सींगणक पकरचालकाच े वेतन वाढववणेंांत तसेच ेन्य मागण्यांांत सासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) ेद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०५-२०१५) : (१) ई-पींचायत रशाकल् पाची ेींमलंिावणी यीं्णा ह हणून 
महा.नलाईन माफा त पींचायतीराि सीं् थाींना ताींत्र्क मनुष यं , कागि, ्ोनर, रशायसक्षण् , 
तीं््ान सहारूय व इतर ेनुषाींिगक सेवा पुरववल् या आहे. या सवा सेवासा न महा.नलाईनला १ 
पेक्षा िा् त लोकसींख् या ेसलेल् या ग्रामपींचायतीकडून ८०००+ सेवा कर व १ पेक्षा कमी 
लोकसींख् या ेसलेल् या ३ ग्रामपींचायती यमळून ८०००+ सेवा कर िेण् यात येतो. ग्रामपींचायत 
पात ीवर डा्ा .न् रीसा न नमण् यात आलेले सींगणक पकरचालक हे गावपात ीवरील ्द्योिक 
आहेत.  याींना  याींनी केलेल् या डा्ा .न् रीच् या ्द्दीष ्ापूतीनुसार  याींना महा.नलाईनकडून 
मोंिला िेण् यात येतो. तसेच िाखले व इतर सेवा माून यम णा-या सेवा शलु् कातूनही ननाी 
रशाो साहनपर रक् कम सींंींिात पकरचालकाला यम ते. 
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(२) होय. तथावप सिर आींिोलन िानेवारी, २०१५ म ये मागे उेण् यात आले. 
(३) सासन ् तरावर सवा सींंींिाताींची ंी क उेवून यांांत चचाा केली. 
(४) सासन पकरप्क दि.२६ फे्ुवारी, २०१५ नुसार ्द्दीष ्पूती करणा-या सींगणक पकरचालकाींचा 
मोंिला िरमहा  . ४५००/- इतका करण् यात आलेला आहे. सिर सींगणक पकरचालक हे 
गावपात ीवरील ्द्योिक आहेत. ते राज् यसासन, जिल् हा पकरषाि, पींचायत सयमती व 
ग्रामपींचायत च े कीं ्ा्ी ेथवा कामय कमाचारी नाहीत. यांांतचे सु् पष ् वववरण सासन 
ननणाय दि.२७ म,े २०१४ म ये करण् यात आलेले आहे. 
(५) रशा न ्द्भ ावत नाही. 

___________ 
  

खोपोलीतील प्रिल्पातून धचपळूण डअेरीतून आलेले दधू ्वीिारयायास ददलेला निार 
  
(३७)  ६१७९ (०४-०४-२०१५).   श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रनािगरी जिल््यातील िचप ूण येथ े ेसलेल्या सासक य िाू डेे रीमाफा त िाू सींकलन 
करण्यात येवून सींकलन केलेले िाु ्ँकरद्वारे खोपोली येथील रशाकल्पामये िमा करण्यात 
येते, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, दिनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी गुणरशात योग्य नसल्याचे कारण िेवून 
खोपोलीतील रशाकल्पातून िचप ूण डेे रीतून आलेले िाू ्वीकारण्यास नकार दिल्यान े तब्ंल 
१,३०० यल्र िाू ओतून ्ाकावे लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, यासींिभाात चौकसी करण्यात आली आहे काय, 
(४) ेसल्यास, चौकसीत काय आढ ून आले व तद्नुसार सींंींिातानवर कोणती कारवाई 
केली आहे वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) िचप ूण येथील सासक य िाू योिनेत ८ रशााथयमक सहकारी िाू सीं्थाींनी पुरव ा केलेले 
१२२३ यल्र िाू कमी रशातीचे आढ ून आल्याम ेु व सींंींिात सीं्थाींनी ते व ेीच परत न 
नेल्याने सिर िाूाची आहलता वाढून ते नास पावले. िसुऱया दिवसी िाू सींकलनासा न कश नची 
आवयकता ेसल्याने सिरचे नासलेले िाू िचप ूण डेे रीत ओतनू िेण्यात आले. 
(३) व (४) रशान ््भववत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अांगणवाडीमध्ये पोषण आहार पुरवतनणाऱ्या सां्थाांना 
तनधीत वाढ िरुन देयायांांत 

  

(३८)  ६१८० (०६-०४-२०१५).   श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मदहला व ंाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ेींगणवाडीमये यसकणाऱया ंालकाींना पोषाण आहार पुरववण्यासा न सिर आहार 
पुरववणाऱया सीं्थेला सासनाकडून रशानत ववद्यार्थयाामागे ४.९२  पये दिले िातात, हे खरे आहे 
काय, 
(२) ेसल्यास, या तु्पुींज्या रक्कमेत मुलाींना पोषाण आहार पुरववणे सीं्थाींना क नण िात 
ेसल्यान ेपोषाण आहार पुरववण्यास नकार दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास पोषाण आहार पुरववणाऱया सीं्थाींना पोषाण आहार ननाीत वाढ क न िेण्यांांत 
सासनाने कोणती ्पाययोिना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१२-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कब द्र सासनान े मींिूर केलेली .काजमक ंाल ववकास सेवा योिनेचे ं क्ीकरण व 
पुनासींरचना या योिनेची राज्यातील वााा, नींिरुंार, ंुलढाणा, नाींिेड, गडिचरोली, चींद्रपूर, 
ि गाींव, वायसम, ेहमिनगर, परभणी, ाु े, ंीड, ेमरावती, िालना, नागपूर, साींगली, 
मुींंई, दहींगोली, नायसक व गोंदिया या २० जिल्हयात ेींमलंिावणी करण्यास दि.३०/०४/२०१४ 
च्या सासन ननणायान्वये मान्यता िेण्यात आली आहे. 
            सिर सासन ननणायारशामाणे वरील २० जिल्हयातील पुरक पोषाण आहाराचा िर 
पूवीच्या  . ४/- ऐविी  . ६/- केलेला आहे. पोषाण आहारात कब द्र व राज्याचा दह्सा ५०:५० या 
रशामाणात ेसनू दि. २६/०९/२०११ च्या सासन ननणायान्वये राज्याच्या दहयामये 
दि.०१/१०/२०११ पासून  .१/- ने वाढ केलेली ेसल्यामु े राज्याचा दह्सा  .३/- रशामाणे िेण्यात 
पूवीपासून िेण्यात येत आहे. आता कब द्र सासनाकडून िेखील  .३/- रशामाणे िेण्यात येणार आहे. 
  
  

___________ 
  

रत् नाधगरी जिल् हयात सुमारे ३.२०िोटी रूपये किां मतीचा २४४९८.४६ मेरीि  
टन ताांदळू सडत असल्यांांत 

  

(३९)  ६१८१ (१०-०४-२०१५).   श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र नािगरी जिल् हयात सुमारे ३.२० को्ी रूपये ककीं मतीचा २४४९८.४६ मेरीक ्न भात 
तालुका खरेिी-ववक्र  सींउाींनी गतवषाी खरेिी केला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, तालुका खरेिी-ववक्र  सींउाच् या द कद काणच् या गोिामाम ये ेसलेला हा सवा 
ताींि ू ेक्षरसः सडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) भात पडून ेसताींना चाल ू वषाी सासनाने र नािगरी जिल् हयाला भात खरेिीचे २७ हिार 
मे.्नचे ्दद्दष ् दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) ेसल् यास, भात खरां होऊन वाया िाऊ नये यासा न सासनान ेकोणती ्पाययोिना केली 
वा करण् यात येत आहे ? 

श्री. धगरीश ंापट (१६-०५-२०१५) :(१) र नािगरी जिल् हयात २४४९८.४६ मेरीक ्न नसून 
२४४९८.४६ जक्वीं्ल भात तालुका खरेिी ववक्र  सींउानी गतवषाी खरेिी केलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३)  र नािगरी जिल् हयासा न भात खरेिीसा न ्दद्दष ् दिलेले नाही. 
(४) र नािगरी जिल् हयाम ये सन २०१३-१४ म ये खरेिी करण् यात आलेले .कूण २४४९८.४६ 
जक्वीं्ल भात भरडाईववना यसल् लकेसून सिर यसल् लक ाानाची िाहीर ई-यललावाद्वारे ववक्र  
करणेंांतची कायावाही दि.१६ माचा, २०१५ रोिीच् या सासन ननणायानुसार सु  आहे. 

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातील मांडणगड तालु्यातील देव्हारे पररसरामध्ये  
ंोटुमलझम या रोगान े८ िनावरे दगावल्यांांत 

(४०)  ६२१४ (०४-०४-२०१५).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय पशुसांवधलन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रनािगरी जिल््यातील मींडणगड तालुक्यातील िेव्हारे पकरसरामये ंो्ुयलाम या रोगाने ८ 
िनावरे िगावली हे खरे आहे काय, 
(२) या भयींकर रोगावर लस ्पलब्ा नसल्याने पसुवीद्यक य ेिाकाऱयाींकडून कोणतेही ्पचार 
यम त नाहीत आणण याम ेु सेतकरी भयभीत ााले आहेत हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल्यास, या रोगावर लस ्पलब्ा क न िेण्यांांत सासनाने कोणती ्पाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०५-०५-२०१५) :(१) माहे िानेवारी - फे्वुारी, २०१५ या कालावाीत 
ंो्ुयलाम सष् य रोगाने िनावरे िगावली आहेत. हे खरे आहे. 
(२) ेसी व् तुज्थती आढ ून आलेली नाही. 
(३) ंो्ुयलाम या रोगावर लस ्पलब् ा नाही. तथावप, आहार व् यव् थापनाेींती सिर रोगावर 
मात करता येऊ सकते. यांांत, ् थाननक सेतक-याींना िनसींपका  कायाक्रमाद्वारे मादहती 
िेण् यात येत आहे. ेसा आिाराची िनावराींना ंााा ााल् याची ंां पसुसींवाान ववभागाच् या 
ननिसानास आणुन दिल् यास, निीकच् या पसुवीद्यक य सीं् थकेडून ंााीत िनावराींवर ता का  
लक्षणा प ्पचार केले िातात. 

___________ 
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खेडी (ता.धचपळूण,जि. रत् नाधगरी) येथे महाराष्ट्राचा रदहवाशी नसलेल् या व् य् तीांना अवय या दोन 
ददवसाांत तहमसलदार िायाललयािडून मशधापबत्रिा देया यात आल् याचा घडलेला प्रिार 

  

(४१)  ६२१६ (०७-०४-२०१५).   श्री. भा्िर िाधव (गुहागर), श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र नािगरी जिल् ्यातील िचप ूण तालुक् यातील खेडी ग्रामपींचायतीच् या हद्दीमये महाराषराचा 
रदहवासी नसलेल् या  व् यक् तीींना ेवघ् या िोन दिवसाींत तहयसलिार कायाालयाकडून यसाापत्र्का 
िेण् यात आल् याचा रशाकार ननिसानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, िलाल व ेिाका-याींमाील आिथाक सींंींाातून ेसी ननयमांा्य यसाापत्र्का 
दिली िात आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, यासींंींाात चौकसी करण् यात आली आहे काय, 
(४) ेसल् यास,  यात काय आढ ून आले व तद् नुसार सींंींिाताींवव  ि कोणती कारवाई केली 
वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीश ंापट (१३-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) (३) व (४) रशा न ््भववत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल् ्यातील पांढरपूर येथ ेसेशन िोटालची नवीन ामारत ंाांधयायांांत 
  

(४२)  ६२४७ (०७-०४-२०१५).   श्री. रमशे िदम (मोहोळ), श्री. राहुल िगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल् ्यातील पींढरपूर येथे सेसन को्ााची नवीन इमारत ंाींाून पूणा ााली ओह हे 
खरे आहे काय, 
(२)ेसल्यास, सिर इमारतीत को्ााचे कामकाि केव्हा सु  करण्यात येणार आहे,   
(३) नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१३-०५-२०१५) :(१) होय. पींढरपूर, जि.सोलापूर येथील नवीन न् यायालयीन 
इमारतीच े ंाींाकाम पुणा ााले आहे. तथावप सिर इमारतीमाील सींक णा ंांी ्िा. डायस 
 लश्फ मा सींक णा सींरक्षण यभींत, ् र ग म िरवाि ेइ.काम ेरशागतीत आहेत. 
(२) व (३) सिर इमारतीत को्ााचे कामकाि सु  करण् याची ंां ही सवा् वी मा.्च् च 
न् यायालय याींच े ेख याकरतील आहे. मा.्च् च न् यायालय याींच् या आिेसानसुार इमारतीच् या 
ह् ताींतरणाची रशाकक्रया पूणा ााल् यानींतर को्ााचे कामकाि स  होईल. 
  

___________ 
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मोहोळ तालु्यातील (जि.सोलापूर) सोलापूर त ेभीमानगर या र्त्याया  
चउपदीिरणाची िामे पूणल िरयायांांत 

(४३)  ६२४८ (१०-०४-२०१५).  श्री.रमेश िदम (मोहोळ), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.जितेंद्र 
आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.अंू आिमी (मानखूदल मशवािीनगर) :  सन्माननीय सावलितनि 
ंाांधिाम (सावलितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मोहो  तालुक्यातील (जि.सोलापूर) सोलापूर त ेभीमानगर हा १०१ कक.मी. लाींंीचा र् ता 
ंाींाा-वापरा व ह्ताींतकरत करा या (ंीओ्ी) त वावर चौपिरीकरण करण्यात येत ेसून सिर 
रशाकल्पाच े काम ९०% ााले ेसनू ्वाकरत काम े ियमनीचा तांा न यम ाल्याम ेु रशालींत्रंत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, ्क्त र्याींची ेपूणा काम े पूणा करण्यासा न ेपर जिल्हािाकारी याींच्या 
ेयक्षतेखाली ्ा्क फोसाची ्थापना क न सिर कामे माहे माचा, २०१५ मये वा या 
िरहयान रशाााान्याने करण्यांांतच्या सचूना िेण्यात आल्या आहेत, हेही खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, यांांत सासनान ेचौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढ ून आले व 
तिनुसार सासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) ेद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत व यांांतची 
सद्यज्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) होय. 
     ियमनीचा तांा न यम ाल्याने काम रशालींत्रंत होत.े सया सिर द काणी ियमनीचा तांा 
यम ाला ेसून ्वाकरत कामे रशागतीपथावर आहेत. 
(२) होय. 
(३) रशान ्द्भ ावत नाही. 
(४) सुाारीत ननयोिनारशामाणे सिर कामे नोव्हबंर २०१५ पुणा करण्याचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
  
पुणे जिल् ्यातील मशरुर तालु् यातील माांडवगण फराटा येथील भीरु फराटेवाडी व िाांभळी मळा 

येथील अांगणवाडी ववद्यार्थ यांना ंसया यासाठस िागा नसल् यांांत 
(४४)  ६२९९ (०७-०४-२०१५).   श्री. ंांुराव पाचणर (मशरुर) :   सन्माननीय मदहला व ंाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे जिल् ्यातील यस र तालकु् यातील माींडवगण फरा्ा येथील भी  फरा्ेवाडी व िाींभ ी 
म ा येथील ेींगणवाडी ववद्यार्थ याांना ंसण् यासा न िागा नसल् याने ााडाखाली भरववली िाते हे 
खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, नववन ेींगणवाडीच् या इमारतीसा न वारींवार पा परुावा क नही या द काणी 
ेींगणवाडी इमारती मींिूरी ााली नाही हे खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, पुणे जिल् ्यातील ज् या ेींगणवायायाींना इमारत नाही ेसा ेींगणवारूांाींना तातडीन े
इमारत होणेंांत सासन ् तराव न केलेली कायावाही वा सासनाची रशानतकक्रया ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०५-२०१५) :  (१) हे खरे नाही. 
यस र तालुक् यातील मौिे माींडवगण फरा्ा ेींतगात भी  फरा्ेवाडी येथील ेींगणवाडी ही ग्राम 
पींचायतीन ेंाींालेल् या प्ासेडम ये भरत आहे. तसेच िाींभ ी म ा येथ ेेींगणवाडी कब द्र मींिूर 
नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सासन ् त राव न पुणे जिल् ्याककरता खालीलरशामाणे ववववा योिनबतगात ेींगणवाडी 
कब द्रासा न ंाींाकामे मींिूर क न ननाी ्पलब् ा क न िेण् यात आलेला आहे. 

े.क्र. 
 

योिनेच ेनाव 
 

वषाा 
 

मींिूर करण् यात 
आलेला ननाी 

 

ेींगणवाडी 
इमारत 

ंाींाकामाची 
सींख् या 

 
१. 
 

जिल् हा वावषााक योिना 
सवा सााारण योिना 
(DPC) २२३६११४१ 
लेखासीषाा 
 

२०१०-११ 
 

१६०४.०० लक्ष 
 

४०१ 
 

२. 
 

जिल् हा वावषााक योिना 
सवशसाधारण योजना 
(DPC) २२३६११४१ 
लेखासीषाा 
 

२०११-१२ 
 

६०३.०० लक्ष 
 

१३४ 
 

३. 
 

१३ वा वव त आयोग 
 

२०११-१२ 
 

४५०.०० लक्ष 
 

१०० 
 

४. 
 

जिल् हा वावषााक योिना 
सवासााारण योिना (DPC) 
२२३६११४१ लेखासीषाा 

२०१२-१३ 
 

६७५.०० लक्ष 
 

१५० 
 

५. 
 

जिल् हा वावषााक योिना सवा 
सााारण योिना (DPC) 
२२३६११४१ लेखासीषाा 

२०१३-१४ 
 

९००.०० लक्ष 
 

२०० 
 

६. 
 

जिल् हा वावषााक योिना 
सवासााारण योिना (DPC) 
२२३६११४१ लेखासीषाा 

२०१४-१५ 
 

१२००.०० लक्ष 
 

२२५ 
 

  .कूण 
 

५४३२.०० लक्ष 
 

१२१० 
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१. 
 

आदिवासी ्पयोिना 
(TSP-OTSP) लेखासीषाा 
२२३६१४१७ 
 

२०१०-११ 
 

२७.०० लक्ष 
 

६ 
 

२. 
 

आदिवासी ्पयोिना 
(TSP-OTSP) लेखासीषाा 
२२३६१४१७ 

२०११-१२ 
 

१३९.५० लक्ष 
 

३१ 
 

३. 
 

आदिवासी ्पयोिना 
(TSP-OTSP) लेखासीषाा 
२२३६१४१७ 

२०१२-१३ 
 

१३५.०० लक्ष 
 

३० 
 

४. 
 

आदिवासी ्पयोिना 
(TSP-OTSP) लेखासीषाा 
२२३६१४१७ 

२०१३-१४ 
 

१४४.०० लक्ष 
 

३२ 
 

५. 
 

आदिवासी ्पयोिना 
(TSP-OTSP) लेखासीषाा 
२२३६१४१७ 

२०१४-१५ 
 

१८०. लक्ष 
 

२८ 
 

  .कूण 
 

६२५.५० लक्ष 
 

१२७ 
 

___________ 
  

िी षी मशक्षण व सांशोधन पररषदेची रर्त पदे भरयायांांत 

(४५)  ६३१७ (०७-०४-२०१५).   श्री. ंांुराव पाचणर (मशरुर) :   सन्माननीय िी षी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
( १) महाराषर कृषाी यसक्षण व सींसोान पकरषािेच्या कृषाी पकरषाि कायाकारणीच्या ्पायक्ष 
पिापासुन िव पास ननहया िागा करक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) ेसल्यास, ेनेक मदहन्याींपासून कायाकारीणीची पकरषािेची ंी कही ाालेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) ेसल्यास, राज्यातील चारही कृषाी ववद्यापी ाच्या कामकािात समन्वय साारण्यासा न 
कृषाी पकरषािेची ननयमाती करण्यात आली खरे आहे काय, 
(४) ेसल्यास, महाराषर कृषाी यसक्षण व सींसोान पकरषािेची करक्त पिे भरणेंांत सासन 
्तराव न केलेली कायावाही वा सासनाची रशानतकक्रया ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१) होय. कृषाी पकरषािेच्या आ्थापनेवर .कुण ४१ पिे 
मींिूर ेसून सया १९ पिे करक्त आहेत. 
(२) नाही. 
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     दि.१३.०२.२०१५ रोिी मा.मी्ं ी (कृवषा) तथा े यक्ष, कृवषा पकरषाि याींच् या े यक्षतेखाली 
९० वी ंी क सींपन् न ााली. 
(३) होय. 
(४) कृवषा पकरषाि कायाालयास सवा सींवगाातील .कूण ४१ पिे मींिूर ेसून सिरची पिे कृवषा 
ववद्यापी  व कृवषा ववभागातील कमाचारी याींच् यातून रशानतननयुक् तीन े भरण् यात येतात. सिर 
करक् त पिे भरण् याची कायावाही कृवषा पकरषाि ् तरावर सु  आहे. 
  

___________ 
  

पुणे ंांगलोर राष्ट् रीय महामागालवर िागल-सातारा दरम् यान उड्डाणपलु ंाांधयायांांत 
  

(४६)  ६३८२ (०९-०४-२०१५).   श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाांडुरांग ंरोरा (शहापूर), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सावलितनि 
ंाांधिाम (सावलितनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ंींगलोर राष रीय महामागाावर कागल-सातारा िरह यान सहा ेपउातरशावण द काणी 
्याडाणपुल ंाींाण् याचा ननणाय सासनाने उेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, या ्याडाणपुलाच े ंाींाकाम केव् हापासून सुरू करण् यात येणार आहे तसेच या 
्याडाण पुलाला ककती खचा ेपेक्षक्षत आहे, 
(३) ेसल् यास, या पुलाच ेकाम  वकरत करण् याच् या ष्ष ्ीन ेसासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींंाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) :(१) नाही. 
(२) रशान ्द्भ ावत नाही. 
(३) रशान ्द्भ ावत नाही. 
(४) रशान ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज् यातील ‘आरे’  या िारखान् यात दधू व दगु् धिन् य पदाथांचे उत् पादन िरया याची पूणल क्षमता 

असूनही खासगी िां पन् याांिडून ई-तनववदा मागववल् यांांत 
  

(४७)  ६४३३ (०४-०४-२०१५).   श्री. सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री. सुभाष सांने (देगलूर), 
श्री.चांद्रदीप नरिे (िरवीर), डॉ.सांिय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ‘आरे’ च् या कारखान् यात िाू व िगु् ािन् य पिाथाांच े ् पािन करण् याची पूणा 
क्षमता ेसूनही िाुपुरव ा नाही हे कारण िेत खासगी कीं पन् याींना िगु् ािन् य पिाथा ् पािनाींची 
कीं ्ा्े िेण् याचा ननणाय सासनाने उेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, सासनाच् या िगु् ा व् यवसाय ववकास ववभागाने या पिाथााच् या ् पािनासा न 
दिनाींक २७ िानेवारी, २०१५ पयांत ई-ननवविा मागववल् या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, राज् यातील ‘आरे’ च् या कारखान् यात िाू व िगु् ािन् य पिाथाांच े ् पािन 
करण् याची पूणा क्षमता ेसताींनाही यासा न खािगी कीं पन् याींना ववववा िगु् ािन् य पिाथा ् पािन 
करण् याची कीं ्ा्े िेण् याची कारणे काय आहेत, 
(४) ेसल् यास, यांांत चौकसी केली आहे काय, चौकसीत काय आढ ून आले व  यानुषाींगाने 
पुढे कोणता ननणाय उेतला आहे ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (१२-०५-२०१५) : (१) ेनतकरक्त िाूाचे िाू भकु्ीत  पाींतरण 
करण्यासा न िाू भकु्ी रशाकल्प भाडतेवावर उेण्याचा सासनाने ननणाय उेतला आहे. 
(२) सासनान े ेनतकरक्त िाूाच े िाू भकु्ीत  पाींतरण करण्यासा न िाू भुक्ी रशाकल्प भाड े
तवावर उेण्यासा न दि.१४.१.२०१५ रोिी सींकेत ्थ ावर ई-ननवविा रशायसि केली आहे. 
(३) सासनाकड े .कूण ४ िाू भुक्ी रशाकल्प ेसून यापीक  नागपूर िाू भुक्ी रशाकल्प, 
.नडीडींी कड े वगा करण्यात आलेला आहे. ेकोला येथे पाण्याची ती्र  ी्ंचाई व िाूाची 
्पलब्ाता ेयींत कमी ेसल्याने तसेच मोयाया रशामाणावर यीं्सामुग्रीच्या ि ु्ती व 
िेखभालीसा न रशाकल्प ंींि आहेत. यमरि येथील २ िाू भुक्ी रशाकल्प िुन े व यीं्सामुग्री 
कालंा्य ााल्याम ेु मोयाया रशामाणावर िेखभाल व ि ु्तीेभावी ंींि आहेत. ्िगीर येथील 
रशाकल्पातील यीं्सामुग्री िुनी ेसल्यामु े तसेच या रशाकल्पास होत ेसलेल्या ेनतकरक्त ्च्च 
िांाच्या ववद्युत पुरव यामु े िाू भुक्ी रशाकल्प पुणा क्षमतनेे चालववला िात नाही. 
सासनाकडील द्रव प िाूाची ववक्र  व इतर िगु्ािन्य पिाथाांची ववक्र  सुमारे १ लाख यल्र 
रशानतदिन या मयाािेत होत ेसल्यामु े सहकारी के्ष्ातील ेनतकरक्त िाू सासक य िराने खरेिी 
क न िाू भुक्ीत  पाींतरण करण्याचा ननणाय सासनान ेउेतला ेसून यानसुार खािगी िाू 
भुक्ी रशाकल्प भाडतेवावर उेण्यासा न ई-ननवविा मागववण्यात आल्या आहेत. 
(४) रशान ््भववत नाही. 

___________ 
  

मुांंई शहरातील परळ येथील पशवुीद्यि य रूग् णालयातील िमलचा-याांनी  
पगार वाढ व इतर मागणयाांसाठी िेलेले आांदोलन 

  

(४८)  ६४३४ (०४-०४-२०१५).   श्री. सुतनल प्रभू (ददांडोशी), श्री. सुभाष सांने (देगलूर), 
श्री.अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री. मांगेश िुडाळिर (िुलाल), श्री. िालीदास िोळांंिर 
(वडाळा), श्री. अममन पटेल (मुांंादेवी), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. वविय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री. अिय चउधरी (मशवडी), श्री. प्रिाश सुवर (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींंई सहरातील पर  येथील पसुवीद्यक य रूग् णालयातील सुमारे १५० कमाचा-याींनी 
पगारवाढीसह इतर मागण् याींसा न सावािननक सुट्टी उेत दिनाींक १८ िानेवारी, २०१५ रोिी वा 
 या समुारास ती्र  आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
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(२) ेसल् यास, सिरहू कमाचा-याींच् या कोणकोण या मागण् या आहेत व सिर मागण् याींंांत 
सासनाने कोणता ननणाय उेतला आहे, 
(३) यासींिभाात सासनाने ेद्यापही कोणताच ननणाय उेतला नसल् यास, ववलींंाची कारणे काय 
आहेत व यांांत सद्यःज्ती काय आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) कमाचा-याींच् या मागण् याींच् या ेनुषाींगाने न् यासान े ंी क उेतली आहे. सिर ंी क त मान् य 
केलेल् या मागण् याींंांत युननयनसी करार करण् याची कायिेसीर रशाकक्रया न् यासाद्वारे चालू आहे. 
     न् यासाचा सासनासी थे् सींं ींा येत नसल् याने सासनाचा ह् तके्षप ेसत नाही. 
(३) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात पाणी टांचाईम्ुत िरयायािररता िलय्ुत मशवार 
योिनेिररता देयायात आलेल्या तरतूदींांत 

  

(४९)  ६४४५ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुतनल प्रभू (ददांडोशी), डॉ. सांिय रायमुलिर (मेहिर), 
श्री.सभुाष सांन े (देगलूर), श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाणी ी्ंचाईमुक्त महाराषरासा न रांववण्यात येणाऱया िलयुक्त यसवार योिनेसा न .क 
हिार को्ी  पयाींची तरतूि क न यातील ६०० को्ी  पये माहे िून २०२५ पयांत ्पलब्ा 
क न िेण्याचा ननणाय दिनाींक १६ िानेवारी, २०१५ रोजी वा यासमुारास मा.मुख्यमीं्ी याींच्या 
ेयक्षतेखाली ाालेल्या िलयुक्त यसवार ेयभयानाच्या आढावा ंी क त उेण्यात आला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) ेसल्यास, सिर ्पक्रमाींतगात ककती गावे वषााभरात ी्ंचाईमुक्त करण्यात येणार आहेत, 
(३) ेसल्यास, राज्यात सिर योिनेची ेींमलंिावणी करण्यात आली आहे काय, 
(४) ेसल्यास, यासींिभाातील सियज्थती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२१-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) वषााभरात ५००० गाव े ी्ंचाईमुक् त करण्यात येणार आहेत. 
(३) ेींमलंिावणी करण्यात येत आहे. 
(४) दिनाींक १६ .वरशाल २०१५ ेखरे  .५०२.६१ को्ी च्या ननवविा रशाकायसत ाालेल्या आहेत. 
तसेच ४७६९ गावाींमये १६१६९ इतक  काम ेपुणा ााली ेसून १३३३४ काम ेरशागतीपथावर आहे. 
  

___________ 
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दाभोळ ग्रामपांचायती या (ता.दापोली, जि.रत् नाधगरी) सउर पथददप ंटॅ-याांची चोरी झाल्यांांत 
 (५०)  ६५३६ (०७-०४-२०१५).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम), श्री. तुिाराम िाते 
(अणुश्ती नगर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाभो  ग्रामपींचायतीच् या (ता.िापोली, जि.र नािगरी) सौर पथदिप ंश्-याींची चोरी माहे 
स ्बंर, २०१४ च् या सेव्च् या आ वयायात वा  यासमुारास ााल् याचे ्उडक स आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) ेसल् यास, या रशाकरणी िाभो  सागरी पोलीस  ाण् यात तक्रार िाखल करण् यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) ेसल् यास, या रशाकरणी चौकसी करण् यात आली आहे काय,  यात काय आढ ून आले, 
चौकसीनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलांबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) सिरची उ्ना नोव् हबंर, २०१४ म ये ननिसानास 
आली आहे. 
(२) होय. 
(३) १) पोलीस चौकसीत िाभो  पोलीस  ाणे येथे गु.र.क्र.९/२०१४ भा.िीं.वव. कलम ३७९, ४११, 
३४ ेन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. चौकसीत ७ आरोपीींना े्क करण् यात आली 
ेसून सिर गुन् ्यातील चोरीस गेलेल् या  .४२ हिार ककीं मतीच् या ७ सौर ऊिमवर चालणा-या 
ंश्-या ह् तगत करण् यात आलेल् या आहेत. आरोपीींवव  ि दि.२३/०३/२०१५ रोिी न् यायालयात 
िोषाारोपप् िाखल करण् यात आले आहे. 
२) पोलीस चौकसीत िाभो  पोलीस  ाणे येथे गु.र.क्र. १०/२०१४ भा.िीं.वव. कलम ३७९, ३४ 
ेन् वये गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. चौकसीत ४ आरोपीींना े्क करण् यात आली ेसून 
सिर गुन् ्यातील चोरीस गेलेल् या  .२४ हिार ककीं मतीच् या ३ सौर ऊिमवर चालणा-या ंश्च् या 
ह् तगत करण् यात आलेल्या आहेत. आरोपीींवव  ि दि.१७/०३/२०१५ रोिी न् यायालयात 
िोषाारोपप् िाखल करण् यात आले आहे. 
३) पोलीस चौकसी िाभो  पोलीस  ाणे येथे गु.र.क्र. १२/२०१४ भा.िीं.वव.कलम ३७९, ३४ ेन् वये 
गुन् हा िाखल करण् यात आला आहे. चौकसीत ४ आरोपीींना े्क करण् यात आली ेसून सिर 
गुन् ्यातील चोरीस गेलेल् या  . १८ हिार ककीं मतीच् या २ सौर ऊिमवर चालणा-या ंश्-या 
ह् तगत करण् यात आलेल् या आहेत. आरोपीींवव  ि दि.१७/०२/२०१५ रोिी न् यायालयात 
िोषाारोपप् िाखल करण् यात आले आहे. 
(४) रशा न ्द्भ ावत नाही. 
 

ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांंई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
_________________________ 
सासक य मयवती मुद्रणालय, मुींंई. 


