
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सव्वीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ममरज (जज.साांगली) येथे गणपती मूतीची ववांटबना झाल् यान ेअटि  
झालेल् या व् यक् तीवरील गुन् हे िानून टाि याच् या प्र ताव 

  

(१)  ११२७४ (०६-०४-२०१५).   श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  ममरज (जज.साींगली) येथ े गणपती मूतीची व ी्ं बना झाल् याने सन २००९ मध्ये  
उसळलेल् या गींगलीत मोरोळ, ममरज, साींगली इींचलकरींजी, हातकणींगले, कोल् हापूर इ यागी 
ठिकाणी अ्क झालेल् या  यक् ती रील गुन् हे काढून ्ाक याचा प्रस् ता  ोासना या व चारानीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या प्रस् ता ा र ोासनाने कोणता रनण य  घेतला  ा घेयात येत  आहे 
(३)  नसल् यास, होणा-या व लींबाची कारणे काय आहेत  ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१)   (२) ममरज, (जज.साींगली) येथे गणेो 
उ स ागर् यान    यानींतर मोरोळ, ममरज, साींगली, इींचलकरींजी, हातकणींगले, कोल् हापूर 
इ यागी ठिकाणी झालेल् या जातीय गींगलीमध् ये व व न पगाकनकारी   काय कत ेयाीं या र गुन् हे 
गाखल कर यात आले होत.े सगरील गुन् हे काढून घे याबाबत ोासनाक  े अज  प्रा त झाले 
आहेत. सगर अजा  र ोासनामार् त अगयाप कोणतीही रनण य घे यात आलेला नाही. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 
  
 

___________ 
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तांबाखुवर लावलेला मुल् यवधधतत (व् हॅट) िर तातडीन ेरद क िर याबाबत 
  

(२)  ११२७९ (०६-०४-२०१५).   श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ोासनाने २०१३-१४ या  र्ा  या अथ सींकल् पात अनु पाठगत तींबाखु र १२.५ ्क् के 
मलुय कन त ( हॅ्) कर लागू केला हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अनु पाठगत तींबाखुचा  य साय कोल् हापूर जजल् ्यातील जयमसींगपूर येथ े सु  
असल् यान े  याचा पणरणाम या षेेतरातातील कामगार    य साया र झाला असल् याने या 
य साया र ला लेला मुल् य कन त ( हॅ्) कर तात ीन े रद्द कर याबाबत स   पषेता या 
लोकप्ररतरननीींसह व व न सींघ्ना या पगाकनका-याींनी मागणी केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी अनु पाठगत तींबाखु रील मुल् य कन त कर रद्द कर याबाबत कोणती 
काय  ाही केली आहे, 
(४) अदयापही यासींगर्ा त रनण य घेऊन काय  ाही केली नसल् यास, होणा-या व लींबाची कारणे 
काय आहेत   याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ? 

  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०५-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) अनु पाठगत तींबाखुचा बहुताींो  यापार आींतरराज् य व क्रीचा असल् यान े १६ ऑगस् ्, २०१४ 
पासून तींबाखु रील कें द्रीय व क्रीकर मार् कर यात आला आहे. 
(४) लागू नाही. 
  

___________ 
  

आरेगाांव (ता. मेहिर, जज. बलुनाणा) येथ ेमहहलाांसाठी शौचालये,  
ववद्यार्थयातना शौक्षणणि दाखले इत्याहद ववववध समयाांबाबत 

  

(३)  ११२८१ (०७-०४-२०१५).   डॉ. सांजय रायमुलिर (मेहिर), डॉ. शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड 
राजा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मेहकर तालुक्यातील (जज.बुलढाणा) आरेगाीं  येथे मठहलाींसािी ोौचालये, व दयार्थया ना 
ोौषेतणणक गाखले इयाठग व व न समस्याींसािी गा कऱयाींनी ठग. ११ ऑगस््, २०१४ रोजी 
ग्व कास अकनकाऱयाींना घेरा  घालून रन ेगन ठगले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रन ेगनात कोणकोणया तक्रारी नमुग केल्या आहेत, 
(३) असल्यास,  णरल तक्रारी रन ारयाया सींगर्ा त ोासनाने कोणती काय  ाही केली आहे? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२)   (३)  रन ेगनात पुढीलप्रमाणे तीन तक्रारी  नमूग केल्या असून या र ोासनान ेकेलेली 
काय  ाही खालीलप्रमाण ेआहे 
 

रन ेगानातील तक्रारी ोासनाने केलेली काय  ाही 
अ) रनम ल र्ारत अमर्यानींतग त सन 
२०१२ मध्ये झालेला बसेलाईन स ेषेतण 
परत करणे. 
 

अ) रनम ल र्ारत अमर्यान (आताचे 
स् छ र्ारत ममोन) अींतग त पायार्ूत स ेषेतणाची 
माठहती अदयया त करयासािी कें द्र ोासनातरे् 
गर र्ी एवप्रल मठहन्यामध्ये  े् ा एींट्रीची मलींक सु  
होणार आहे. 
 

ब)ोौचालय बाींनकाम प्रोसाहनपर रक्कम 
पारात लार्ार्थयाांचे प्रस्ता  पींचायत 
सममतीस्तरा र सागर करणे. 
 

ब) ोौचालय बाींनकाम प्रोसाहनपर रक्कम पारात 
लार्ार्थयाांच ेप्रस्ता  पींचायत सममतीस्तरा र सागर 
क न लार्ार्थयाांना प्रोसाहनपर रक्कम व तरीत 
करयात आली. 
 

क) व दयार्थयाांचे ोैषेतणणक गाखले   इतर 
गाखले  ेळे र ममळण.े 
 

क) ग्रामपींचायत स्तरा  न लागणारे ोालेय 
व दयार्थयाांचे ोैक्षषेतणक तथा इतर अनुर्ींकगक गाखले 
व तरणात व लींब होत असल्याबाबतया तक्रारी  न 
आरेगाीं  ग्रामपींचायत काय रत ग्रामसे क 
श्री.आर.एस.काळे याींची तकाळ ग्रामपींचायत गोहगाीं , 
ता.मेहकर येथे स्थानाींतर करयात आले. 
 

  

___________ 
 

राज्याची आधथति जथतीबाबत श् वतेपत्रत्रिा िान याचा प्र तावबाबत 
  

(४)  ११३०३ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांजय पोतनीस (िमलना) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् याची सध् याची आकथ क जस्थती, स्  ीक त गारय  , र्व ष यातील  ा्चाल आणण खच  
अकनक पारगो क   काय षेतमणरतीन े कर यासािी आ श् यक उपाययोजना व ोग करणारी 
श्  तेपरिकरातका काढ याचा प्रस् ता  ोासना या व चारानीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींगर्ा तील ोासनान े रनण य घेतला आहे काय, तसेच या सींगर्ा तील 
श्  तेपरिकरातका काढ यात आली आहे काय, रतचे स्   प काय आहे, 
(३) अदयापही याप्रकरणी रनण य होऊन श्  ेतपरिकरातका काढ यात आली नसल् यास, व लींबाची 
कारणे काय आहेत   याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०५-२०१५) :(१) महाराष ट्र राज् या या व  तीय जस्थतीची श्  तेपरिकरातका 
सन २०१५-१६  या अथ सींकल् पीय अकन ेश् नात (पठहले) ठग. १० एवप्रल, २०१५ रोजी महाराष ट्र 
व नानमीं ळा या व नानसर्ा   व नानपणरर्ग या गोन् ही सर्ाग हता सागर कर यात आली आहे. 
(२) या सींगर्ा त काढ यात आलेल् या श्  ेतवप रातकेत राज् याची आकथ क जस्थती, स्  ीक त गारय  ,े 
र्व ष यातील  ा्चाल आणण खच  अकनक पारगो क   काय षेतमणरतीन ेकर यासािी आ श् यक 
उपाययोजना व ोग कर यात आल् या आहेत. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

राज्यातील सवत मसांचन महामांडळामध्ये गेली १८ वर्ष ेमनमानी ननयम  
िरून गैरव्यवहाराची अनेि प्रिरणे सरातसपणे चाल ूअसल्याबाबत 

  

(५)  ११३२५ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांदीपानराव भुमरे (पैठण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील स   मसींचन महामीं ळामध्ये गेली १८  र् े मनमानी रनयम करून 
गैरय हाराची  अनेक प्रकरणे सरा सपणे चालू असल्यामळेु याला आळा घालयासािी 
रनयमा ली तयार करयात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास जलसींपगा व र्ागासािी स  कर् स् तींरात रनयमा ली तयार करयासािी 
खायातील व दयामान आणण माजी अकनका-याची एक सममती तयार करयात आली आहे हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सगर सममतीन ेआपला अह ाल ोासनास सागर केला आहे काय, 
(४) असल्यास, याचे स  सानारण स् रूप काय आहे, 
(५) नसल्यास, सगर अह ाल केहापयांत प्रात होणार आहे? 
  
श्री. धगरीर्ष महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) सध्या सा  जरनक बाींनकाम   जलसींपगा या व र्ागासािी सा  जरनक बाींनकाम रनयमा ली 
लागू आहे.  ॉ.मान रा  कचतळे, जलतज्ञ याींया अध्यषेततेखाली रनयुक्त मसींचन व र्यक व ोेर् 
चौकोी सममतीन ेजलसींपगा व र्ागासािी स् तींरात रनयम सींठहता असा ी, अोी मोर्ारस केली 
आहे. सगर मोर्ारोीया अनुर्ींगाने जलसींपगा व र्ागातील कामाींसािी स् तींरात रनयमा ली तयार 
करयासािी ठग. ०५.१२.२०१४ रोजी खायातील व दयमान   माजी अकनकाऱयाींची सममती 
गिीत केली आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्रश्न उद् ा त नाही. 
(५) ठग.०५.१२.२०१४ या ोासन रनण यान् ये गिीत करयात आलेल्या सममतीला रनयमा ली 
तयार करयाकरीता ६ मठहन्याचा काला नी व ठहत करयात आला आहे. 
  

___________ 
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राज् यातील ्द्योधगि प्रमशक्षण सां थाांमधील िां त्राटी ननदेशि,  
गट ननदेशि याांना ररक्त पदावर िायम िरयाबाबत 

  

(६)  ११३३० (०८-०४-२०१५).   डॉ. भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ्दयोकगक प्रमोषेतण सींस् थाींमनील कीं राता्ी रनगेोक, ग् रनगेोक याींना 
कायमस्   पी णरक् त पगा र कायम कर याचा रनण य अदयाप प्रलींरिकबत असून सगरहू सींस्थाींमध्ये 
कीं राता्ी रनगेोक ्हणून काय रत असणाऱ या कम चाऱ याीं या सींघ्नाींनी याबाबत अनकेगा 
आींगोलन ेकेल् याचे रनगो नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त सींस्थेमनील सींबींकनत कम चाऱयाींना णरक् त पगा र कायम कर याबाबत 
ोासनाने कोणती काय  ाही केली  ा करयात येत आहे, 
(३) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) सगर कीं राता्ी त  ा र मींजूर असलेली पगे रनयममत  ेतनशे्रणीत मींजूर कर याबाबतचा 
प्रस् ता  उ चस् तरीय सकच  सममतीसमोर सागर कर यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 
  

___________ 
  

अांधेरीतील वेसावे बांदरावर मोठ्या प्रमाणात मासेमारी व्यवसायमूळे  
लोिाांना रोजगार उपलब्ध होत असल्याबाबत 

  

(७)  ११३३१ (०४-०४-२०१५).   डॉ. भारती लव्हेिर (वसोवा) :   सन्माननीय मत्य व् यवसाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींनेरीतील  सेा े बींगरा र ४५० ते ५०० मासेमारी नौका असून मोठ्या प्रमाणात मासमेारी 
य साय चालत असून या  य सायामळेु लाखो लोकाींना रोजगार उपलब्न होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास,  सो ा येथ े मासेमारी जेट्टी बाींनयात या ी  , मुींबई  उपनगरातून  सो ा 
खा ीत येणार केममकलच े पाणी तसेच इतर घाण पगाथ   यामुळे खा ीतील गाळ सािून 
मजछमारी बो्ी गाळामध्ये  तनू, बु ून जायाच े असे अनेक प्रकार होतात, इ मागया 
मजछमारी सींघ्नानी ोासनाक  ेकेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सगर मजछमाराींया प्रमुख मगाया र ोासन गलु षेत कणरत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सगर मजछमाराींना याींचा रोजगार उपलब्न क न   याींना न्याय ममळ नू 
गेयाबाबत ोासन कोणती काय  ाही करणार आहे  ा करयात येत आहे 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०९-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४)  सो ा येथे मस्यबींगर बाींनयाया कामास ोासण रनण य ठग.१६.९.२०११ अन् ये  .४९.२८ 
को्ी इतक्या अींगाजपरातकीय रकमेस प्रोासकीय मान्यता प्रगान करयात आलेली आहे. 
प्रस्ताव त कामामध्ये गाळ काढयाया कामाचा समा ेो आहे. 

___________ 
 

राज्यातील म्हाडा मध्ये िायतरत असलेल्या िमतचाऱयाांनी 
 पेंशन योजना लागू िरयाबाबत  

(८)  ११३३२ (०६-०४-२०१५).   डॉ. भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री. हहतेंद्र ठािूर (वसई),     
श्री. ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय गहृननमातण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय:- 
  

(१) राज्यातील ्हा ा मध्ये काय रत असलेल्या कम चाऱयाींनी पेंोन योजना लागू करयासींगर्ा त 
गेली २७-२८  र्े ोासनाक  ेमागणी क नही याींया मागणीक  ेगलु षेत केले जात असल्यान े
 याची सतरी ओलाीं ल्यानींतरही याींना न्याय हक्कासािी लढा े लागत असल्याची बाब 
रनगो नास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ्हा ातील मुींबई इमारत ग ुस्ती मीं ळ   गमलछ  स्ती सुनार मीं ळ या गोन 
मीं ळातील कम चाऱयाींना रन  ती  ेतन लागू असताींना मारात महाराषट्र ग हरनमा ण   व गर्  
ग हरनमा ण मीं ळाया कम चाऱयाींना यापासून  ींकचत िे यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सगर कम चाऱयाींया मागणीनुसार अींरतम रनण याबाबतच े प्रकरण ोासनान े
अमान्य केले असल्यान े या कम चाऱयाींना न्याय गेयाबाबत ोासन याचा पनु व चार करणार 
आहे काय ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (२६-०५-२०१५) : (१), (२)   (३) ्हा ा कम चाऱयाींना से ारन  ती  ेतन 
योजना लागू करयाबाबतचा प्रस्ता  मींरिकराततीं ळाने अमान्य केला आहे. 
      राज्य ोासकीय कम चाऱयाींया से ारन  ती  ेतना र राज्य ोासनास आकथ क र्ार 
 ाढत असल्यामळेु कोणयाही आस्थापने रील मीं ळे/ महामीं ळे इयागी कम चाऱयाींना रन  ती 
 ेतन योजना लागू न करयाचा रनण य ोासनान ेघेतला आहे. 
      महाराषट्र ग हरनमा ण मीं ळ, व गर्  ग हरनमा ण मीं ळ, मुींबई इमारत ग ुस्ती   पनुर चना 
  महाराषट्र गमलछ  स्ती सुनार मीं ळ ही चार मीं ळे एकरिकरातत क न ्हा ाची स्थापना 
करयात आली. यापकैी मुींबई इमारत ग ुस्ती   पुनर चना मीं ळ आणण महाराषट्र गमलछ 
 स्ती सनुार मीं ळ या मीं ळातील कम चारी ोासकीय असल्यामुळे सगर कम चाऱयाींना 
से ारन  ती  तेन योजना याींया मूळ से ाप्र ेो रनयमानुसार लागू करयात आली. महाराषट्र 
ग हरनमा ण मीं ळ   व गर्  ग हरनमा ण मीं ळ या म ळातील कम चाऱयाींना रन  ती  तेनाची 
योजना लागू करयात आलेली नसून, याींना अींोगायी रन ा ह रननी योजना लागू करयात 
आली. 
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      ्हा ा कम चाऱयाींना पेन्ोन योजना लागू करयाबाबत मा. उच न्यायालयात व व न 
यक्ती आणण सींघ्ना याींया  तीने जनठहत याकचका गाखल करयात आल्या होया. स   
याकचकाींची मा. उच न्यायालयाचे खीं पीिासमारे एकरिकरातत अींरतम सुना णी झाली. सगर 
सुना णी अींती पेन्ोनबाबत केलेली मागणी मा. उच न्यायालयाचे ठगनाींक १९.०३.२०१४ 
रोजीया आगेोान् ये रे््ाळयात आली. तसेच या आगेोाचा पुन व चार होयासािी 
न्यायालयात गाखल केलेल्या पुन व चार याकचकाींची एकरिकरातत सुना णी होऊन सगर पुन व चार 
याकचका गेखील न्यायालयान ेठगनाींक १९.०९.२०१४ रोजीया आगेोान् ये रे््ाळलेल्या आहेत. 

___________ 
 

देवगड सागरी तालुिा असल्याने ववद्युत पुरवठ्याच्या तारा व  
गांजलेले पोल, वीजेची अवातव देयिाबाबत 

(९)  ११४१९ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुरेश लाड (िजतत), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. 
अवधूत तटिरे (श्रीवधतन), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय ऊजात मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गे ग  सागरी तालकुा असल्याने व दयुत पुर ठ्याया तारा   गींजलेले पोल,  ीजेची 
अ ास्त  गेयक  ारीं ार होणारा खीं ीत  ीजपुर िा यामुळे जज ीत   व त हानी होणे, 
सहाय्यक अमर्यींता याची णरक्त पगे यामुळे ग्राहकाया तक्रारीक  े गलु षेत होणे, याबाबया 
तक्रारी माहे जाने ारी, २०१५ मध्ये कणक ली व र्ागीय काया लयाक  ेकरयात आल्या आहेत 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,या तक्रारीनुसार कोणती  काय  ाही केली आहे  ा करयात येत आहेय, 
(३) असल्यास, काय  ाही न करयाची कारणे काय आहेत 
 

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) अींोत: खरे आहे. अ ास्त   ीज गेयकाींबद्दल 
तसेच उपकाय कारी अमर्यींता याींच ेणरक्त पगाबाबत गरुध् नी  न तक्रारी प्रात झाल्या आहेत. 
(२) गींजलेल्या व दयुत तारा   पोल बगलयाचे काम मे.बी.ही.जी. इींड या, पुणे या 
िेकेगारामार् त इन्रा-१, बॅलन्स  क , योजनेतींग त करयात येत आहे, गे ग  उपव र्ागाींतग त 
लघुगाब ७५३ पोल, उचगाब ५९ पोल   ५५.७ ककमी कीं  क््र बगलयाचे काम प्रस्ताव त आहे. 
सगर काम ेअींोत: पुण  झालेली असून उ  णरत कामे कीं राता्गाराक ून ल कर पूण  करयाबाबत 
पािपुरा ा चालू आहे. गे ग  उपव र्ागात इन्रा-२ अपगे्र ोेन   मॉ  नायझोेन योजनेतींग त 
उचगाब  ाठहनीचे ६५ पोल   लघुगाब  ाठहनीचे १२८ पोल बगलयाचे काम प्रस्ताव त आहे. 
यासींबींनीया रनव गाींची काय  ाही चालू आहे. गे ग  उपव र्ागामध्ये गे ग , जामसीं  ेगा ात 
ड सेंबर,२०१४ या मठहन्यात २०० ग्राहकाींना चुकीची रिकबले गेली होती. सगर रिकबलेही ग्राहकाींया 
व नींती अजा नुसार ग ुस्ती क न गेयात आलेली आहेत. गे ग  उपव र्ागाक  े उपकाय कारी 
अमर्यींता या पगाकणरता अरतणरक्त काय र्ार पहा याचे आगेो मसींनुगगु  मीं ल काया लयामार् त 
गेयात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ा त नाही. 
  

___________ 
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लातूर येथील सहायि िामगार आयुक्ताांच्या िायातलयात  
िमतचारी वगत नसल्याबाबत 

  

(१०)  ११४२७ (०६-०४-२०१५).   श्री. ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील सहायक कामगार आयुक्ताींया काया लयात आयुक्ताींसह एकच कम चारी 
काय रत असून १५ जागा णरक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या गोनच कम चाऱयाीं र लातुर, उस्मानाबाग   बी  या तीन जजल््याींया 
कामाची जबाबगारी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अकनकारी   कम चारी नसल्यामळेु बालकामगार ोोन मोठहमेसह अन्य स   
योजना बींग प ल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ोासन या काया लयात कम चारी रनयुक्त करयासींगर्ा त कोणती काय  ाही 
करणार आहे  ा करीत आहे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०३-०६-२०१५) :(१), (२)   (३) नाही. सहायक कामगार आयुक्त, लातूर 
याींचे काया लयात एक अकनकारी   लातुर जजल््यासािी पाच   बी    उस्मनाबाग 
जजल््यासािी अकरा असे एकूण सोळा कम चारी काय रत आहेत. उपलब्न अकनकारी   कम चारी 
याींचे मार् त स   योजनाींची अींमलबजा णी होत आहे. 
(४)   (५) कामगार आयुक्त, याींया आस्थापने रील ग्-क ची पगे र्रयासींगर्ा त रनगेो 
गेयात आले आहेत. सहायक कामगार आयकु्त लातूर या काया यातील ग्-क (राज्यस्तरीय 
पगे  गळून)   ग्-  ची पगे र्रयासींगर्ा त काय  ाही कामगार उपआयुक्त, ्रींगाबाग याींचे 
स्तरा  न सु  आहे. 

___________ 
  

राज् याच् या अथतसांिल् पात तरतुद िर यात आलेल् या ननधीपैिस सांपुणत  
वर्षातत फक् त ३७ टक् िे रक् िम खचत झाली असल्याबाबत 

  

(११)  ११४३१ (०७-०५-२०१५).   श्री. ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् या या अथ सींकल् पात तरतगु कर यात आलेल् या रननीपकैी सींपुण   र्ा त र्क् त ३७ ्क् के 
रक् कम खच  झाली हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उ  रीत ६६ ्क् के रक् कम अखकच त राह याची कारणे काय आहेत,  
(३)तसेच, रननीची तरतूग असतानाही व कासकामाीं र खच  न करणा-या अकनका-याीं र ोासन 
काय कार ाई करणार आहे, 
(४) तसेच, तरतुग कर यात आलेल् या रननीचा  र् र्रात कालबद्ध  ापर हो यासींगर्ा त ोासन 
काय उपाययोजना करणार आहे ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०५-२०१५) : (१), (२), (३)   (४) सन २०१४-१५ या आकथ क 
 र्ा सािी राज् या या अथ सींकल् पात  . २,३०,९३२,६३ को्ी इतकी सुनाणरत तरतुग कर यात 
आली आहे. मा.महालेखापाल, मुींबई काया लयाक ून रे्रुवु ारी, २०१५ अखेर या खचा ची माठहती 
प्रा त झाली आहे. या मठहतीनुसार सुनाणरत तरतूगी या तलुनेत रे्रुवु ारी, २०१५ अखेर  पये 
१,६७,१९७.८४ को्ी इतका खच  झाला आहे. सुनाणरत तरतूगीोी खचा च ेप्रमाण सुमारे ७२.४०% 
इतके आहे. 

___________ 
 
 

वामशम  जजल्हयातील िाटेपुणात  व भोगी उपखो-यातील  
प्र ताववत ल  ुपाटबांधारे योजनेबाबत 

(१२)  ११५१४ (०६-०४-२०१५).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  ामोम जजल् ्यातील का्ेपणुा    र्ोगी उपखो-यातील प्रस् ताव त र्े ोी,  ागळ ा ी, 
मारसर्ळ, र्ाम् ा ी बॅरेज   खरैखे ा, गबुल ेल या ल.पा.योजनासािी तापी खो-यातील पाणी 
उपलब् न क न गे याबाबत स् थारनक लोकप्ररतरननीींने ठगनाींक १७ जाने ारी, २०१३ गर् यान 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सगर योजना या आठग ासी पणरषेेतरातात येतात हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ोासनान ेकाय काय  ाही केली  ा कर यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, व लींबाची कारणे याबाबत ोासनाची स् पष ् र्ुममका काय ? 
श्री. धगरीर्ष महाजन (०३-०६-२०१५) : (१) अींोतः खरे आहे. 
     तापी खो-यातील (पूणा  उपखोरे) प्रस् ताव त योजनाींना पाणी उपलब् नततेबाबत स् थारनक 
लोकप्ररतरननीनी ठग. ३.१२.२०१२ च े परातान्  ये मा. राज् यमींराती जलसींपगा याींचेक  े बैिक 
ला  याबाबत व नींती केली होती. 
(२) अींोतः खरे आहे. 
       ाकल ा ी, र्ाम् ा ी बरेॅज, खैरखे ा या तीन योजना आगी ासी पणरषेेतरातात येतात. 
मे ोी, मारसूळ   गबुळ ेल या योजना आठग ाोी षेेतरातात येत नाहीत. 
(३) ोासन परात क्र. जजगाीं  २०१२/२२७/(१०२/१२) जसींअ ठग.१७/११/२०१४ नुसार पा याच े
रनयोजनास मान् यता ठगली असून स ेषेतणाची काम ेप्रमतीपथा र आहेत. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
                                 ___________ 

सांजय गाांधी ननराधार योजनमेधील किां वा िुटुांबामधील प्रमुखाचा मतृ् यू झाल् यास िर यात  
येणा-या अथतसहाय्यासाठी बी.पी.एल.ची अट  ालयात आल्याबाबत 

  

(१३)  ११५१८ (०९-०४-२०१५).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाींनी रनरानार योजनते समा ोे असलेल्या कु्ुींबामनील प्रमुखाचा म  यू झाल् यास 
कर यात येणा-या अथ सहाय्यासािी रिकब.पी.एल.ची अ् आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, बीपीएल  या अ्ीमुळे अनेक लार्ाथी लार्ापासनू  ींकचत राहतात हे खरे    
आहे काय, 
(३) असल् यास, अथ सहाय्यासािी रिकब.पी.एल.ची अ् रद्द क न अल् पर्ुनारकाची अ् घाल याचा 
प्रस् ता  ोासना या व चारानीन आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत ोासनाची स् पष ् र्ुममका काय आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२८-०५-२०१५) : (१) सींजय गाींनी रनरानार अनुगान योजनेत कु्ुींब 
प्रमुखाचा म  यु झाल् यास अथ सहाय्य गे यात येत नसून, गाणरद्ररेर्ेखालील १८ ते ५९  र्े 
 योग्ातील कमा  या  यक् तीचा (स् राती अथ ा पु र्) म  यु झाल् यास  या या  ारसास कें द्र 
ोासना या ‘’राष ट्रीय कु्ुींब लार् योजनेमनून’’ एकरकमी  .२०,०००/- इतके अथ सहाय्य गे यात 
येते. 
(२), (३)   (४) राष ट्रीय कु्ुींब लार् योजना कें द्र ोासनाची असल् याने रत या अ्ी   ोतीमध् ये 
बगल कर याचा अकनकार राज् य ोासनास नाही. 

___________ 
 

राज् यातील ३४ आपत् ती व् यव थापन अधधिारी व ६ ववभागीय आपत् ती व् यव थापन 
समन् वयिाांच् या पदाांना माहे एवप्रल, २०१३ पासून नसल् याबाबत 

 (१४)  ११५२० (०४-०४-२०१५).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पुनवतसन व 
मदत िायत मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ३४ आप ती  य स् थापन अकनकारी   ६ व र्ागीय आप ती  य स् थापन 
समन्  यकाीं या पगाींना एवप्रल, २०१३ पासून मान् यता नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, हे गत ३  र्ा पासनू करार त  ा र काम करीत आहे, हे खरे आहे काय,    
(३) असल् यास, या अकनका-याींचे समायोजन कर याचा ोासनाचा व चार आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत ोासनान ेकाय काय  ाही केली  ा कर यात ये आहे, 
(५) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय   याबाबत ोासनाची स् पष ् र्ूममका काय ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२), (३), (४)   (५) महाराषट्र राज्य आपती य स्थापन काय क्रमाींतग त राज्यातील स   
व र्ागीय आणण जजल्हास्तरा र व र्ागीय आपती य स्थापन समन् यक आणण जजल्हा 
आपती य स्थापन अकनकारी ही पगे कीं राता्ी पध्गतीन े सन २०१० पासून काय रत आहेत. 
महाराषट्र राज् य आपती य स्थान काय क्रम आणण या रील पगे याींची मुगत ठग. ३१ माच , 
२०१५ रोजी सींपुष्ात आली होती. राज्य मींरिकरातमीं ळाया ठगनाींक ९ एवप्रल २०१५ रोजी झालेल्या 
बेिकीत या काय क्रमास ठगनाींक १ एवप्रल २०१५ त े ३१ माच  २०१७ या गोन  र्ा य 
काला नीसािी मगतु ाढ गेयात आली आहे. 
    राज्य मींरिकरातमीं ळाया रनण यास अनसु न या काय क्रमासािी यापू ी रनमा ण करयात 
आलेल्या ४० आणण न रनमम ती पालघर जजल्हयासािी १ अोा एकूण ४१ पगाींपैकी ४० पगाींना 
मुगत ाढ आणण १ पग नयान े रनमा ण करयाचा प्रस्ता  उस्तरीय सकच  सममतीया 
मान्यतेसािी सागर करयात येत आहे. 
 

___________ 
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वामशम जजल््यामध्ये पशसुांवधतन ववभागातील पशधुन वविास  
अधधिारी याांची ररक्त पदे भरयाबाबत 

 
(१५)  ११५२६ (०४-०४-२०१५).   श्री. अममत झनि (ररसोड), श्री. राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   
सन्माननीय पशसुांवधतन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ामोम जजल््यामध्ये पोुसीं न न व र्ागातील सहाय्यक पोुसीं न न राज्यस्तर ३ पोुनन 
व कास अकनकारी (जज.प.स्तर) आि पगे, पोु व कास आकनकारी राजयस्तर ३ पगे पोुनन 
व कास अकनकारी व स्तार ४ पगे णरक्त असल्याचे माहे जान ेारी, २०१३ या सुमारास 
रनगो नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तकालीन स्थारनक लोकप्ररतरननीींने २३.१.२०१३ या गर्यान णरक्त 
पगे र्रयाबाबत लेखी रन ेगनागारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत ोासनान ेकाय काय  ाही केली  ा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय, आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सन २०१३ मध् ये ठग.२९.६.२०१३  या ोासन रनण यान्  ये  ामोम जजल् ्यामध् ये एकूण ३ 
उमेग ाराींना पोुनन व कास अकनकारी पगा र रनयुक् ती गे यात आलेली आहे. पोुसीं न न 
व र्ागात पोनुन व कास अकनकारी ग्- अ सीं गा ची णरक् त असलेली एकूण ३७२ पगे 
र्र याकणरता महाराष ट्र लोकसे ा आयोगास मागणीपरात सागर कर यात आले होते.  यानुसार 
आयोगाने ठग.१२.३.२०१५ रोजी ३०० पारात उमेग ाराींची यागी जाहीर केलेली आहे. सगर 
उमेग ाराची  ैदयकीय तपासणी   पू   चाणरत्र्य प ताळणी क न  याींना पगस् थापना गे याची 
काय  ाही सु  आहे. सगर अकनका-याींना पगस् थापना गेताना  ामोम जजल् ्याती णरक् त पगे 
र्रणेबाबत काय  ाही कर यात येईल. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
डॉ. पांजाबराव देशमखु िृवर्ष ववद्यापीठ, अिोला च ेवामशम येथ े 

शासिसय िृर्षी महाववद्यालय सुरु िर याबाबत  
(१६)  ११५२७ (०७-०४-२०१५).   श्री. अममत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय िृर्षी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्र येक जजल् हयात क र्ी महाव दयालय सु  कर या या ोासना या नोरणानसुार 
 ॉ.पींजाबरा  गेोमुख क र्ी व दयापीि अकोला च े  ामोम येथ े ोासकीय क र्ी महाव दयालय 
सु  कर यात या  े याबाबत माहे जुन, ऑगस् ्, २०१३  या गर् यान त कालीन 
लोकप्ररतनीनीने मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,  ामोम येथ े क र्ी महाव दयालय सुर कर याबाबतचा प्रस् ता   ॉ.पीं.गे.क .व . 
अकोला मार् त ोासनाक ून आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, व दयापीिा या क र्ी महाव दयालया सींगर्ा त मलुर्ूत  सुव ना  ामोम येथ े
उपलब् न आहेत हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत ोासनान ेकाय काय  ाही केली आहे  ा कर यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१)   (२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  ामोम येथे  ॉ. पींजाबरा  गेोमुख क वर् व दयापीि, अकोला अींतग त क वर् सींोोनन कें द्र 
काय रत असनू या सींोोनन कें द्राची सुमारे १६५ एकर ए ढी जमीन उपलब् न आहे. परींत ु येथ े
क वर् महाव दयालयासींगर्ा त इतर सोई-सुव नाींची उपलब् नता नाही. 
(४)   (५) राज् यात न ीन क र्ी महाव दयालय स् थापने या अनरु्ींगाने क वर् मोषेतणाचा ब हत 
आराख ा तयार कर याचे काम महाराष ट्र क वर् मोषेतण   सींोोनन पणरर्ग, पुणे याींचे स् तरा र 
सु  आहे. सगरचा आराख ा ोासनास प्रा त झाल् यानींतर याबाबत पुढील काय  ाही करता येऊ 
ोकेल. 

___________ 
 

 नसावांगी (जज.जालना) तालुक् यात मशधापत्रत्रिाांच ेवाटप िरयाबाबत 
 (१७)  ११५३७ (०७-०४-२०१५).   श्री. राजेश टोप े ( नसावांगी), श्री. जजतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री. अवधूत तटिरे (श्रीवधतन), श्री. सुरेश लाड (िजतत), श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
 (१) घनसा ींगी (जज.जालना) तालुक् यात मोनापरिकरातकाींचा सािा असून मोनापरिकरातकाचे  ा्प 
कर यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच राष ट्रीय अन् न सुरषेता कायगा अींतग त ७६ ्क् के नागरीकाींची यागी केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न र्ाग (१)   (२) बाबत ोासनान ेचौकोी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकोीत काय आढळून आले   तदनसुार ोासनान ेकोणती काय  ाही केली  ा 
कर यात येत आहे, 
(५)  नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट (१३-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      घनसा ींगी तहमसल काया लयास सन २०१२ मध् ये एकूण ३२८१४ गयु् यम मोनापरिकरातकाींच े
व तरण कर यात आले आहे. तसचे ऑक् ्ोबर २०१४ मध् ये एकूण ९०९८ गयु् यम मोनापरिकरातका   
५००० मोनापरिकरातका न यान े व तणरत कर यात येत असून  यापैकी १४२७ न ीन मोनापरिकरातका 
तलािी याींचके  े  ा्पासािी गे यात आल् या आहेत. इतर मोनापरिकरातकाींचे मागणीप्रमाणे  ा्प 
सुरू आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
(५) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
  

बुलडाणा जजल् हा पररर्षद अांतगतत १३ व् या ववत् त आयोगाच् या  
िाम वाटपामध्ये झालेल्या अननयमीततेबाबत 

  

(१८)  ११५६२ (०७-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुल ाणा जजल् हा पणरर्ग अींतग त १३  या व  त आयोगा या रननी मनुन ठगनाींक १४ 
ऑगस् ्, २०१४ रोजी स  सानारण सर्े या िरा  क्र. १८ नुसार व व न कामे मींजूर कर यात 
आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यस, उपरोक् त मींजूर कामाींना ठगनाींक १२ ऑगस् ्, २०१४ रोजी प्रोासकीय मींजूरी 
गे यात आली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सगर कामाींना प्रोासकीय मींजूरी गे यापू ीच ठगनाींक १२ ऑगस् ्, २०१४ रोजीच 
काम  ा्प सममती या सर्ेतेच मींजूर कामगार सींस् था   सुमोषेतीत बेरोजगार अमर्यींता याींना 
 ा्प कर यात आली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, सगर १३  या व  त आयोगा या कामाींना प्रोासकीय मींजुरी ममळ य या 
आगोगरच काम  ा्प सममती ने  ा्प केल् या प्रकरणी ोासनाने चौकोी केली आहे काय, 
(५) असल्यास,सगरचे काम  ा्प करताींना झालेल् या अरनयममततबेाबत सींबींनीताीं र ोासनान े
काय काय  ाही केली  ा कर यात येत आहे ? 
श्रीमती पांिजा मुांड े (१३-०५-२०१५) : (१) जजल् हा पणरर्ग स  सानारण सर्ा ठग.१४/८/२०१४ 
मनील िरा  क्र.११ अन्  ये १३  या व  त आयेगामनून कामाींना प्रोासकीय मान् याता प्रगान 
कर याबाबत मोर्ारस कर यात आली आहे. तसेच िरा  क्र.१८ अन्  ये ठगनाींक १३/६/२०१४ 
 या स  सानारण सर्ेद ारे मान् यता प्रगान केलेल् या कामाीं या यींरातणेमध् ये बगल करणेबाबत 
मोर्ारस केली आहे. 
(२) नाही, ठग.१२ ऑगस् ्, २०१४ रोजी जजल् हा पणरर्ग बाींनकाम व र्ाग काम  ा्प सममती 
सर्ेचे आयोजन कर यात आले होते. 
(३) नाही. ठग.१२/८/२०१४ पू ी प्रोासकीय मान् याता प्रा त कामाींचे  ा्प कर यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
(५) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
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बुलडाणा जजल् हा पररर्षदेअांतगतत सन २०१३-१४ पासनू सेवाननवतृ् त िमतचा-याांना  
१९ पेंशन च् या लेख् यामशर्षतिा अांतगतत रक् िम न ममळाल् याबाबत 

  

(१९)  ११५६६ (०८-०५-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुल ाणा जजल् हा पणरर्गे अींतग त सन २०१३-१४ पासून से ा रन   ती कम चा-याींना १९ पेोींन 
या लेखाोीर्ा अींतग त स.रन.उपगान   अींोराोीकरण रक् कमेच े प्रगान कर यात आले नाही हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, से ारन   त कम चा-याींना से ा रन   ती व र्यक लार्ाचे प्रगान कर यास 
व लींबाची कारणे कोणती, 
(३) असल् यास, से ा रन   त कम चा-याींना लार्ाच े प्रगान कर यासािी ोासनान े कोणती 
उपाययोजना केली  ा कर यात येत आहे ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०५-२०१५) :(१) अींोतः खरे आहे. 
(२)   (३) जजल् हा पणरर्ग बुलढाणा अींतग त से ारन   त कम चा-याींना गरमहा रनयममतपण े
से ारन   ती  ेतन  ा्प कर यात येते. सन २०१३-१४ मध् ये  .३३०९.३१ लषेत इतकी तरतूग 
व तरीत कर यात आली.  यामनून  .१८८.३२ लषेत इतकी तरतूग ज् येष िता क्रमानुसार 
से ारन   त कम चा-याींना उपगान   अींोराोीकरणाचे प्रगानेकरीता  ा्प कर यात आली. 
     सन १४-१५ मध् ये  .३९१५.४५ लषेत इतकी तरतूग व तरीत कर यात आली.  यामननू  . 
१३९.७५ लषेत इतकी तरतूग ज् येष िता क्रमानसुार से ारन   त कम चा-याींना उपगान   
अींोराोीकरणाच ेप्रगानकेरीता  ा्प कर यात आली. 
     जजल् हा पणरर्ग बुलढाणा याींना रननी या उपलब् नतनेुसार उपगान   अींोराोीकरणा या 
प्रगानासािी अनुगान उपलब् न क न गे यात येईल. 
  

___________ 
 

बुलनाणा जजल् हा पररर्षदे अांतगतत  े यात आलेल् या आरो य  
सेवि (पुरुर्ष) पदाच् या लेखी परीके्षचा पेपर फुटल् याबाबत 

  

(२०)  ११५६७ (०८-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाणा जजल् हा पणरर्ग अींतग त नुक याच घे यात आलेल् या आरो य से क (पु र्) 
पगा या लेखी परीषेेत गर् यान पेपर रु््ीचा प्रकार रनगो नास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सगर प्रकरणात गोर्ी र काय काय  ाही ोासनाक ून कर यात आली होती, 
(३) असल् यास, पोलीस तपासात सगर प्रकरणात जजल् हा परीर्गे या काही अकनकारी, कम चारी 
गोर्ी असल् याची बाब रनगो नास आली हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, गोर्ीीं र काय काय  ाही केली  ा कर यात येत आहे ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (१९-०५-२०१५) :(१), (२)   (३) आरो य से क (पु र्) पगा या लेखी 
पणरषेता ठगनाींक ३०/११/२०१४ रोजी घे यात आली पणरषेेतगर् यान काही उमेग ार मोबाईल  न 
कॉपी करताना पक  यात आले  याीं याव  ध् ग गुन् हा गाखल कर यात आलेला असून पोलीस 
तपास सु  आहे. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

१३ व्या ववत्त आयोगाचा ननधी लोिसांख्येच्या प्रमाणात  
थाननि वराज्य सांथाांना ववतरीत िरणेबाबत 

 

(२१)  ११५७५ (०८-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) १३ या व त आयोगाचा रननी लोकसींख्येया प्रमाणात जजल्हा पणरर्ग, पींचायत सममती   
ग्रामपींचायत याींना उपलब्न करून गेयाबाबत ोासनाच ेरनगेो आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचयातीींना ७० ्क्के रननीच ेव तरण करयाबाबत ोासनाचे रनगेो आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामपचींयाततीींना उपलब्न करून दया याचा ७० ्क्के रननीपैकी ५० ्क्के 
रननी राज्यस्तरा रून राखून िे यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामळेु काही ग्रामपींचयतीींना गर र्ी अ घे १० त े २० हजार रूपयाींपयांतचाच 
रननी या माध्यमातनू उपलब्न होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यामनून ग्रामव कासाचे कोणत ेउठद्दष् पूण  करयात आले ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
(५) कें द्रीय १३  या व  त आयोगाचा रननी हा अबाींकनल स्   पाचा असून, प्रा त झालेला रननी 
राज् यातील स   पींचायत राज सींस् थाीं या बळक्ीकरणासािी व तरीत कर यात येतो. व तरीत 
केलेल् या रननीतून पींचायत राज सींस् थाींनी कोणकोणती काम ेहाती य या ीत, यासींगर्ा त ठगनाींक 
३०/८/२०१०  या ोासन रनण यामध् ये माग गो क सूचना ठगलेल् या असून,  यानुसार पींचायत राज 
सींस् थाींक ून कामे केली जातात. 

___________ 
 

उदुत ननवासी अरीबी मदर याांना िमी दरात धान् य पुरवठा होत नसल् याबाबत 
(२२)  ११५७७ (०८-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील उगु  रन ासी अरीबी मगरस् याींना ोासनामार् त कमी गरात नान् य पुर िा 
करणेबाबत ोासन रनण य झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाबाबत बुल ाणा जजल् ्यातील सरसक् स   उगु  रन ासी अरीबी 
मगरस् याींना ोासनामार् त कमी गरात नान् य पुर िा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ोासनाने सगर बाबत चौकोी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, बुल ाणा जजल् ्यातील उगु  रन ासी अरीबी मगरस् याींना कमी गरात नान् य 
पुर िा गेणेबाबत ोासनान ेकाय काय  ाही केली  ा कर यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (२०-०५-२०१५) : (१) होय, ठग.२६.४.२००२ या ोासन रनण यातील 
तरतुगीींनुसार राज्यातील कल्याणकारी सींस्था अल्प सींख्याींकाया स् यींसे ी मोषेतण सींस्था 
(अनाथालाय/यतीम खाना) इयागीींना बीपीएल गराने नान्य पुर िा करयात येत आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ा त नाही. 
(४) उपरोक्त ोासन रनण यातील तरतूगीींनुसार नान्य पुर िा करयात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

शालेय मशक्षण ववभागाांतगतत सवत प्रिारच् या साांजख्यिसय माहहतीसाठी  
UDISE या सांगणि प्रणालीचा वापर िर याबाबत 

(२३)  ११५७८ (०९-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ोालेय मोषेतण व र्ागाींतग त स   प्रकार या साींजख्यकीय माठहती सािी UDISE या सींगणक 
प्रणालीचा  ापर कर याबाबत ोासनाचे रनगेो आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सगर सींगणकीय प्रणाली या सींचलन    य स् थापनासािी ताींरिकरातकष्ष ्या मोक्षषेतत 
कम चारी  गा ची रनयममत नेमणूक कर यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरणी ोासनाने पुढे कोणती काय  ाही केली  ा करयात येत आहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२)   (३) UDISE र्ॉम  प्र येक ोाळेन ेर्रणे अपेक्षषेतत असून तालुका/जजल् हा स् तरा र सगर 
प्रणाली या सींचलन    य स् थापनाकरीता कीं राता्ी त  ा र कम चारी रनयुक् त कर यात येतात. 
(४) प्रश् न उद्भ त नाही. 

___________ 
 

मौज ेदेऊळ ाट (ता.जज.बलुनाणा) व रोहहनखेड (ता.मोताळा,जज.बुलनाणा) येथील  
पुरातन िाळातील परिोट, िमानी, मजीद जतन िरणेबाबत 

 

(२४)  ११५८८ (०७-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बलुनाणा) :   सन्माननीय साां िृनति 
िायत मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) बुलढाणा जजल््यातील मौजे गेऊळघा् (ता.बुलढाणा) येथ ेपुरातन काळापासून परको्   
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कमानी तसेच मौज ेरोहीनखे  (ता.मोताळा) येथ ेपुरातन काळातील मस्जीग बाींनलेली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पुरात   व र्ागाक ून होत असलेल्या गलु षेतामुळे उपरोक् त गोन् ही गा ातील 
ऐरतहामसक  ास् त ुनष ् हो या या जस्थतीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ोासनाने  चौकोी केली आहे काय, यानुर्ींगान े उपरोक् त गोन् ही 
गा ातील पुरातन काळातील  ास् तुींचे जतन कर या या ष्ष ्ीने ोासनाने कोणती काय  ाही 
केली  ा कर यात येत आहे, 
(४)नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सगर  ास् तु या राष ट्रीय सींरक्षषेतत स् मारक असून  या र्ारतीय पुरा    स ेषेतण मीं ळ 
काया लय नागपूर याीं या अख यारीत येतात. अकनषेतक पुरात  व र्ाग, नागपूर याींनी 
कमळ  ल् यानुसार सगर  स् त ुचाींगल् या जस्थतीत आहेत. सगर स् मारकाीं या जतन   ग स् तीकरीता 
मागील  र्ा त एकूण  .२९,८९३/- इतका खच  केला असनू चालू आकथ क  र्ा त गेखील काम े
प्रस् ताव त आहेत. 
(४) प्रश् न उद्भ त नाही 

___________ 
 

राज् यात खुल् या बाजारात सुरु असलेल् या किरिोळ व  ाऊि  
हॉटेलवर खुल् या खाद्यपदाथाीची होणारी ववरी स बांद िरणेबाबत 

 

(२५)  ११५९० (०६-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय अन्न 
आणण ्र्षध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात खुल् या बाजारात स ु असलेल् या ककरकोळ   घाऊक हॉ्ेल र खुल् या स्  पात 
खादयपगाथ  व कल् या जातात, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ककरकोळ   घाऊक हॉ्ेल् स नारक खुल् या स्   पात करीत असलेल्या खादय 
पगाथ  व क्रीस अन् न   ्र्न प्रोासन व र्ागामार् त पर ानगी ठगली जाते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, सींबींनीत व र्ागामार् त नागणरकाीं या आरो याला घातक असणाऱया 
खादयपगाथा ची व क्री करणा-या पर ानानारक हॉ्ेलची रनयममत तपासणी कर यात येत ेकाय, 
(४) असल्यास, ककरकोळ   घाऊक हॉ्ेल् स र खुल् या स्   पात करीत असलेल्या खादय पगाथ  
व क यास बींगी घाल याबाबत ोासनाने कोणती काय  ाही केली  ा कर यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. धगरीश बापट (२१-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अन्न   ्र्न प्रोासनामार् त अन्न सुरषेता   मानगे कायगा   या अींतग त रनयमानुसार 
अन्न या सारयकाींना पर ाने गेयाचे काम केले जाते. 
(३) होय. 
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(४) ककरकोळ   घाऊक हॉ्ेल र अन्न पगाथ  व क्री करताना अन्न सुरषेता   मानके (अन्न 
पगाथाांसािी पर ान े  नोंगणी) रनयमन २०११ मनील पणरमोष् ४ चा र्ाग V मनील तरतुगीचे 
पालन करणे अरन ाय  आहे. सगर र्ाग V मध्ये खादय पये प्रबींनक (catering)/अन्न से ा 
आस्थापना याींचे आरोय   स् छता व र्यक आचरण याबाबत तरतूगी गेयात आल्या आहेत. 
   अन्न सुरषेता   मानके कायगा लागू झाल्यापासून राज्यातील एकूण ५०७१ तपासया 
करयात आलेल्या असून यापकैी १९४८ पेढयाींना सुनारणा नो्ीस बजा यात आल्या 
असून,५४७ हॉ्ेल्सचा पर ाना रनलींरिकबत करयात आला आहे. तसेच हॉ्ेल्समनून घेतलेल्या 
११५४ नमून्यापकैी १००६ नमुन ेप्रमाणणत तर १०२ नमुन ेकमी गजा चे   ४४ नमनुे असुरक्षषेतत 
घोवर्त झाले आहेत. कमी गजा  प्रकरणी न्यायरनण य   त जो  आणण असुरक्षषेतत प्रकरणी 
न्यायालयात ख्ले गाखल करयाची कार ाई करयात येत आहे. तसेच तपासया   त जो  
प्रकरणी एकूण  . ४५,०८,३५०/- गीं   सूल करयात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्भ त नाही. 

___________ 
 

बुलडाणा जजल् ्यातील ४५० सहिारी सां था अवसायानात नन ाल् याबाबत 
(२६)  ११६०० (०९-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बुलढाणा जजल् ्यातील ४५० सहकारी सींस् था अ सायनात रनघाल् या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास,  याबाबतची स  सानारण कारणे कोणती, 
(३) अ सायानात रनघालेल् या सींस् था पुनजीव त कर यासािी ोासनाने कोणती उपाययोजना 
केली  ा कर यात येत आहे, 
(४) तसेच बुलढाणा जजल् ्यातील २४१२ सहकारी सींस् थाींची ऑनलाईन नोंगणी झाली असल्यास 
यापैकी ककती सहकारी सींस् थाींची ऑनलाईन कर यात आली नाही   ती न करणा-या सींबींकनत 
सहकारी सींस् थाीं र कोणती कार ाई कर यात आली  ा कर यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. बुलढाणा जजल््यात माच , २०१४ 
अखेर एकूण ५९४ सींस्था अ सायनात घेयात आलेल्या आहेत. 
(२) सगर सींस्था अ सायनात घेयासािी सींस्थेन ेऑनलाईन नोंगणी न करणे, कायदयातील 
तरतुगीनुसार सींस्थेची आकथ क परातके व हीत  ेळेत रनबींनकाक  े ळेीच गाखल न करणे, कलम 
८१(१) नुसार सहकार आयुक्त याींचे नामतामलके रील लेखापरीषेतकाक ून लेखापरीषेतण क न न 
घेण,े व हीत मुगतीत आमसर्ा न घेणे, कलम ७९ अन् ये अरन ाय  णर्न्स ऑनलाईन अपलो  
न करणे आणण सींस्थेया मुळ उदे्दोानुसार कामकाज न करणे अोी कारणे आहेत. 
(३) यासािी महाराषट्र सहकारी सींस्था अकनरनयम, १९६० च े कलम १९ मध्ये सींस्थेया 
पुन रचनेबाबत स्पष् तरतुगी नमगू आहेत, यासािी स् तींरात उपाययोजना करयाची आ श्यकता 
नाही. 
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(४) बुलढाणा जजल््यातील ठग. ३१.३.२०१४ अखेर बलुढाणा जजल्हा उपरनबींनक काया लयाच े
अकनपयाखालील एकूण १९३२ सहकारी सींसथा आहेत   गुन   इतर सींस्था ममळून एकूण 
२४७४ नोंगणीक त सहकारी सींस्था आहेत. यापकैी १९४३ सींस्थाींचे Vadidation करयात आलेले 
आहे. ज्या सींस्थाींनी  Online Registration बाबत काय  ाही केलेली नाही. तया सींस्था 
तपासणीअींती अ सायनात घे ून नोंगणी रद्द करयाची काय  ाही करयात येईल. 
(५) प्रश्न उद्भ त नाही. 
  

___________ 
  

ग्रामपांचायतीांना नगर पांचायतीचा दजात दे याच् या पुवी शासनान े ेतलेल् या ननणतयानुसार 
बुलनाणा जजल् ्यातील मोताळा व सांग्रामपूर येथील नगर पांचायत िरयाबाबत 

  

(२७)  ११६१८ (०७-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तालुकास् तरा रील ग्रामपींचायतीींना नगर पींचायतीचा गजा  गे या या पु ी ोासनाने घेतलेल् या 
रनण यानुसार बलुढाणा जजल् ्यातील मोताळा   सींग्रामपूर येथील नगर पींचायत व कास प्रकक्रया 
कोण या स् तरापयांत झाली आहे, 
(२) नगर पींचायत रनमम ती सींगर्ा त यापू ी अकनसचुना काढ यात आली होती   हरकतीींचा 
मुद्दा रनकाली रनघाला असुन अींतीम अकनसुचना काढ याबाबत कोणती काय  ाही कर यात 
आली  ा येत आहे, 
(३)  राज् यातील अोा ककती ग्रामपींचायतीींना नगरपींचायतीींचा गजा  ममळणार आहे, 
याबाबत ोासनान ेकोणती काय  ाही केली  ा कर यात येत, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०५-२०१५) : (१), (२), (३)   (४) राज्यातील तालुका मुख्यालय 
ठिकाणी असलेल्या स   ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीत  पाींतर करयाबाबत ोासनाचा हेत ू
असल्याबाबतची उदघोर्णा ठगनाींक ०१.०३.२०१४ अन् ये राजपरातात प्रमसध्ग करयात आली 
होती. 
     सगर उष्घोर्णेया अनुर्ींगाने प्रात हरकती   सुचना याींचा व चार क न ग्रामव कास 
व र्ागाया सहमतीन े बुलढाणा जजल््यातील सींग्रामपुर   मोताळा येथ े नगरपणरर्ग 
स्थापनेबाबतची अींरतम अकनसचुना ठगनाींक ०४.०३.२०१५ रोजी राजपरातात प्रमसध्ग करयात 
आली आहे. 
     ठगनाींक ०१.०३.२०१४ रोजीया उदघोर्णेया अनुर्ींगान े राज्यातील तालुका मुख्यालय 
असलेल्या ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीत  पाींतर करयाबाबत ग्रामव कास व र्ागाची सहमती 
प्रात झाल्यानींतर उ  णरत स   ग्रामपींचायतीचे नगरपींचायतीत  पाींतर करयाची काय  ाही 
करयात येत आहे. 
  

___________ 
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महाराष्ट् र राज् यात अपांग प्रोत् साहन वववाह योजना अांतगतत  
(५०.००० रु.) बक्षीस दे यात येत असल्याबाबत 

 

(२८)  ११६२७ (१०-०४-२०१५).   श्री. हर्षतवधतन सपिाळ (बुलनाणा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ट्र राज् यात अपींग प्रो साहन व  ाह योजना अींतग त ५०.०००  . बषेतीस        
(रोख २५.०००/-    स् तु स्   पात २५.०००/-) गे यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त योजनसे लेखा मोर्  तथा कोणयाही प्रकारची तरतुग आज पयांत 
ोासनाने केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त योजनेबाींत लेखा मोर्    तरतुग उपलब् न क न गे याबाबत ोासनान े
काय काय  ाही केली  ा कर यात येत आहे ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२५-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२)   (३) सगर योजनेकरीता न ीन लेखामोर् बाबतचा प्रस् ता  मान् यतेसािी व त व र्ागास 
सागर कर यात आला आहे. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट् र जीवन प्राधधिरण खात् याच् या सहायि अमभयांता पदाच् या उमेदवाराची  
ननवड होऊन सुध् दा उमेदवाराांना ननयुक् ती दे यात आली नसल्याबाबत 

  

(२९)  ११६२८ (०६-०४-२०१५).   श्री. रणधीर सावरिर (अिोला पवूत), श्री. रमशे लटिे (अांधेरी 
पूवत) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) राज् यातील व व न खा यातील अमर्याींरिकरातकी पगे र्र यासािी महाराष ट्र लोकसे ा आयोगान े
पणरषेता घेऊन रन   केलेल् या उमेग ाराींची यागी माहे माच  २०१४ मध् ये  ा यासमुारास सींबींनीत 
व र्ागाींना पािव ली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराष ट्र जी न प्राकनकरणात सहायक अमर्यींता (स् थाप य) गे्र  -II पगा या 
१५५  उमेग ाराची रन   होऊन, १  र्ा पेषेता अकनक काला नी उल्ुन सुध् गा  उमेग ाराींना 
रनयुक् ती गे यात आली नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उमेग ाराींना रनयुक् ती गे यास व लींबाची काय कारणे आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२९-०५-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) महाराषट्र जी न प्राकनकरणाचे आकथ क पणरजस्थतीमळेु मोर्ारासप्रात स   उमेग ाराींना 
महाराषट्र जी न प्राकनकरणामध्ये रनयुक्ती गेणे ोक्य नसल्यान े यापकैी काही उमेग ाराींना 
इतर व र्ागाींत सामा ून घेयाबाबत तपासणी करयात आल्यान ेप्रकरणी व लींब झाला आहे. 
महाराषट्र जी न प्राकनकरणामार् त मोर्ारसप्रात उमगे ाराींची  ैदयकीय तपासणी   चाणरत्र्य 
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प ताळणी करयाबाबत ठग.३१.३.२०१५ या परातान् ये सींबींकनत जजल्हा ोल्य कचककसक   
पोलीस  आयुक्त याींना कळव यात आले असनू याबाबतचा अह ाल सींबींकनताींक ून प्रात 
होताच कागगपराताींची प ताळणी क न सींबींकनत उमेग ाराींना रनयुक्तीचे आगेो गेयाची काय  ाही 
करयात येत आहे. 
  

___________ 
  

नवी मुांबई खार र (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथे बारावीच्या  
पररके्षसाठी पररक्षा िें द्र नसल्याबाबत 

(३०)  ११६४० (०९-०४-२०१५).   श्री. प्रशाांत ठािूर (पनवेल) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) न ी मुींबई खारघर (ता.पन ेल, जज.रायग ) येथे बारा ीया पणरषेेतसािी पणरषेता कें द्र 
नसल्यान े व दयार्थयाांना कळींबोली, पन ेल ोहरामध्ये जा  े लागत असल्यान े खारघर 
्ोलनाक्यामुळे आकथ क र्ुगां  प त असनू  ळेही  ाया जात असल्याच े माहे जाने ारी २०१५ 
मध्ये  ा यासुमारास रनगो नास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  खारघर पणरसरात स् तींरात पणरषेता कें द्र उपलब्न करून गेयाची मागणी या 
व र्ागातील महाव दयालयाींनी पणरषेतामीं ळाक  ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तदनुसार चौकोी करून ोासनाने कोणती उपाययोजना केली  ा करयात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०१-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) पुढील रे्रुवु./ माच  २०१६ या परीषेेतपासून परीषेता कें द्र रनमा ण करयाचा प्रस्ता  
राज्यमीं ळाया व चारानीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

िसोदा (ता.एरांडोल, जज.जळगाांव) येथे वसांत सहिारी साखर िारखान् याांवर जजल् हाधधिारी 
जळगाांव याांची अवसायि म् हणून नेमणूि िर यात आल्याबाबत 

(३१)  ११६६३ (०९-०४-२०१५).   डॉ. सतीश (अणासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कसोगा (ता.एरीं ोल, जज.जळगाीं ) येथ े सींत सहकारी साखर कारखान् याीं र जजल् हाकनकारी 
जळगाीं  याींची अ सायक ् हणून नेमणूक कर यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अ सायक ् हणून  याींची रनयुक् ती के हा कर यात आली    याींनी काय र्ार 
के हा स्  ीकारला, 
(३) अदयाप काय र्ार स्  ीकारला नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) साखर आयुक्त   व ोेर् रनबींनक सहकारी सींस्था महाराषट्र राज्य, पुणे याींच ेकाया लयीन 
आगेो जा.क्र.आसा/प्रोा-३/ सींतससाका/अींरतमअ सायन/२४२/६०३६/१४ ठग.२९ माच , २०१४ 
अन् ये अ सायक ्हणून मा.जजल्हाकनकारी, जळगाीं  याींची रनयुक्ती करयात आली आहे. 
मा.जजल्हाकनकारी, जळगाीं  याींनी अदयाप पगर्ार जस् कारलेला नाही. 
(३) व ोेर् लेखापणरषेतकाींक ून कारखान्याची आकथ क परातके तयार क न घेऊन काय र्ार 
जस् कारयाची काय  ाही करयात येत आहे. 
  

___________ 
  

साविरनगर, ्धव नगर, शांतीवन, श्रीिृष्ट्णनगर (बोररवली, मुांबई) येथील रत्यावर  
होणाऱया बिेायदेशीर अनधधिृत पाकिी ग थाांबववयािररता सदर ववभाग  

नोपाकिी ग झोन म्हणून जाहहर िरणेबाबत 
  

(३२)  ११६७६ (०४-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  सा करनगर, ्न  नगर, ोींती न, श्रीक षणनगर (बोणर ली, मुींबई) येथील रस्या र 
होणाऱया बेकायगेोीर अनकनक त पाककां ग थाींबव याकणरता सगर व र्ाग नो पाककां ग झोन 
्हणून जाठहर करणेबाबत स्थारनक लोकप्ररतरननीींनी मा.  णरषि  पोमलस रनणरषेतक, पणर हन, 
सींजय गाींनी राष्ीय उगयान समोर, बोणर ली याींयाक  े ठगनाींक १० ड सेंबर, २०१४ या 
सुमारास रन ेगन ठगले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या रन ेगनानसुार ोासनाने कोणती काय  ाही केली  ा करयात येत आहे, 
(३) अगयाप काय  ाही केली नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०६-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२)  ाहतूक पोलीस मुख् यालया या ठग.९.४.२०१५  या आगेोान्  ये सींत ज्ञानेश्  र मागा  र स   
प्रकार या प्र ासी  ाहतूक करणा-या बसेस   ज -अ ज   ाहनाींना पाककां गकरीता बींगी 
घाल यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

मुांबई उपरगरातील मागाठाणे येथील अांगणवाडी व बालवाडीांची अत् यांत दरुवथा 
  

(३३)  ११६८६ (०६-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश सुव े(मागाठाणे) :   सन्माननीय महहला व बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपरगरातील मागािाणे येथील अींगण ा ी   बाल ा ीींची अ यींत गरु स्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या अींगण ा ी   बाल ा ी या ग ुस् तीकणरता तसेच आनुरनक   कल् पक 
ोैषेतणीक साठह य उपलब् न क न गे यासींगर्ा त ोासनाने रनण य घेतला अहे काय,  याींचे 
स्   प काय आहे, 
(३) यासींगर्ा त ोासनान ेरनण य घेतला नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अींगण ा ी कें द्राकरीता आनुरनक   कल् पक ोैषेतणणक साठह य खालीलप्रमाण ेउपलब् न क न 
गे यात आले आहेत. 
(अ) तों  ओळख अींग्रजी र्ार्ेची - ठग.२.०४.२०१४ रोजी पुर िा कर यात आले आहे. 
(ब) प्रबोननपर माठहती पुजस्तका - ठग. २८.१०.२०१४ रोजी पुर ि कर यात आले आहे. 
(क) प्रबोनन सींगेो चा  ् - ठग.२८.१०.२०१४ रोजी पुर ि कर यात आले आहे. 
( ) प्रबोननपर फ्लॅो का   - ठग.२८.१०.२०१४ रोजी पुर ि कर यात आले आहे. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

मुांबई उपनगरातील बोरीवली येथील सांजय गाांधी राष्ट् रीय उद्यान येथील दहहसर  
नदीवर श्रीिृष्ट् णनगर येथ ेिोल् हापरूी पध् दतीचा बांधारा बाांध याबाबत 

  

(३४)  ११६८९ (०६-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश सुवे (मागाठाणे) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील बोरी ली येथील सींजय गाींनी राष ट्रीय उदयान येथील गठहसर नगी र 
श्रीक ष णनगर येथ े कोल् हापूरी पध् गतीचा बींनारा बाींननू पाणी अ  ून सा  जरनक गणेो 
व सज नासािी गणेो घा्, जलकक्र ा, पय ् नासािी  ापर कर याबाबतचा प्रस् ता  ोासना या 
व चारानीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या सींगर्ा त ोासनाने रनण य घेतला आहे काय,  याींचे स्   प काय आहे, 
(३) असल् यास,  याींची अींमलबजा णी कर यात येणार आहे काय, 
(४) अदयाप रनण य घेतला नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३)   (४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
  

___________ 
 

उदगीर (जज.लातूर) येथ ेदुध तांत्रज्ञान महाववद्यालय पुने  
चालू राहयाच्या दृष्ट्टीन ेअनतररक्त ननधी ममळयाबाबत 

(३५)  ११७१५ (०४-०४-२०१५).   डॉ. सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय दु धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उगगीर (जज.लातूर) येथ े गुन तींरातज्ञान महाव दयालय सन २००८-२००९ या  र्ा पासून 
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ोासनाने सु  केले तथावप, अपुऱया रननी अर्ा ी सगरहू महाव दयालय पुढे चाल ू िे याया 
ष्ष्ीने किीण पणरजस्थती रनमा ण झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपुरे सानन सामगु्री, अपुरी जागा   अल्प मोषेतकाीं र अनेक व दयार्थयाांचा र्ार 
यामुळे या व दयालयाया ोैर्णणक प्रगती र पणरणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सगरहू महाव दयालय पुढे चाल ूराहयाया ष्ष्ीन ेसन २०१३-१४ या  र्ा करीता 
रूपये १४१६.६२ ए ढा अरतणरक्त रननी आ श्यक असल्याचे ोासनाने याष्ष्ीने काय 
काय  ाही केली आहे  ा करयात येत आहे, 
(४) अदयाप काय  ाही कारयात आली नसल्यास, यामागील व लींबाची कारणे काय आहेत?  
श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
उगगीर, जज.लातूर येथ ेगु न तींरातज्ञान महाव दयालय सन २००८-२००९ या  र्ा पासून ोासनान े
सु  केले आहे. सगर महाव दयालय पुढे चाल ू िे  या या ष्ष ्ीन ेसन २००८-०९ त े२०१४-१५ 
या काला नी मध् ये व दयापीिा या मागणी प्रमाणे  .३२४.६४ लषेत ए ढा रननी उपलब् न क न 
ठगलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) सदयजस्थतीत सगर महाव दयालय पुढे चालू िे  यासािी ोा.रन. ठग.३ माच , २०१४ अन्  ये 
३७ मोषेतक   मोषेतके तर न ीन पगे रनमम तीसह १८ पगाींचे काम बा्यस् रातोस् ताद ारे कर यास 
मान् यता ठगलेली आहे. तसचे महाव दयालयाची स्  तःची स्  तींरात इमारत, प्रयोगोाळा मलुाींसािी 
 सरतग ह, यींरातसामुग्री, इ. सोईसुव ना उपलब् न हो यासािी  .५७५८.०७ लषेत इतका रननी मींजूर 
कर यात आला असून ५  र् े ् या् याने व दयापीिा या मागणी नुसार उपलब् न कर यात 
येणार आहे. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
  

___________ 
  

सातपूर (जज.नामशि) येथील उद्योगभवनाच्या आवारातील िचरा िुां डीत अन्न व ्र्षध 
प्रशासनानां जप्त िेलेले खादय पदाथाीच ेनमून ेटािून देयात आल्याबाबत 

  

(३६)  ११७४० (०६-०४-२०१५).   श्री. योगेश (बापू)  ोलप (देवळाली), श्री. सभुार्ष साबने 
(देगलूर), श्री. राजाभाऊ (पराग) वाज े (मसन्नर), श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   
सन्माननीय अन्न आणण ्र्षध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातपूर (जज.नामोक) येथील उदयोगर् नाया आ ारातील कचरा कुीं  ीत अन्न   ्र्न 
प्रोासनाने जत केलेल्या खागय पगाथाांच ेनमनूे ्ाकून गेयात आल्याच ेठगनाींक ३१ जाने ारी, 
२०१५  रोजी  ा यासुमारास काही जाग त नागणरकाींनी सींबींकनत अकनकाऱयाींया लषेतात आणून 
ठगले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सगर प्रकरणी चौकोी केली आहे काय, चौकोीच े रनषकर्  काय आहेत   
यानुर्ींगान ेसबींकनताीं र कोणती कार ाई केली  ा करयात येत आहे, 
(३) नसल्यास, होणाऱया व लींबाची कारणे काय आहेत   याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे ? 
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श्री. धगरीश बापट (२१-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२)   (३) प्रश्न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

 

साांगली येथील सहायि िामागार आयुक् त िायातलयामाफत त  
अधधिृत सुरक्षा योजनेनुसार अजत मागवव याबाबत 

 

(३७)  ११७५२ (०६-०४-२०१४).   श्री. अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली येथील सहायक कामगार आयुक् त काया लयामार् त अकनक त सुरषेता योजनेनुसार 
अज  मागव  यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास,  याींची छाननी क न   सींबींकनताची चाचणी घेऊन प्ररतषेता यागी तयार क न   
 याला ोासनाक ून मींजूरी घे यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अींरतम यागी तयार कर याची अींरतम मुगत ठगनाींक ४ रे्रुवु ारी, २०१५ पयांतची 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या सींगर्ा त होणाऱ या व लींबाची कारणे काय आहेत सगर यागी तयार 
कर यासािी कोण या उपाययोजना केल् या आहेत, 
(५) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. प्रिाश मेहता (२५-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही, कारण सहायक कामगार आयुक्त, साींगली याींनी ोाणरणरक चाचणी   मैगानी 
चाचणीत पारात झालेल्या उमेग ाराींया नोंगणीस मींजूरी गेयाबाबतचा प्रस्ता  ठगनाींक 
२६/८/२०१४ रोजी ोासनास सागर केला होता. तथापी र्रती प्रकक्रयेनींतर अींरतम रन   झालेल्या 
सुरषेता रषेतकाींया नोंगणीस मान्यता ममळयाबाबतचा प्रस्ता  ोासनाने ठगनाींक ९/१/२०१५ 
रोजीया  परातान् ये व ठहत केलेल्या व  रणात प्रमाणपरातासह सागर करयाव र्यी मीं ळास 
कळव ले असून यानुसार मीं ळाक ून काय  ाही सु  आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 
(५) प्रश् न उद् ा त नाही. 
  ___________ 
 

जळगाांव जजल् ्यातील ननम् न तापी प्रिल् प पाडळसरे या प्रिल् पातील  
धुपे ख ुहे १०० टक् िे बुडीत असल्याबाबत 

  

(३८)  ११७६२ (०७-०४-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाीं  जजल् ्यातील रन् न तापी प्रकल् प पा ळसरे या प्रकल् पातील नुपे खु हे १०० ्क् के 
बु ीत आहे हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, ही पुन  सनाची कामे रनक ष ् होत असल् याबाबत स् थारनक रठह ाोाींनी मा. 
मुख् यमींराती, मा. जजल् हाकनकारी   अकनषेतक अमर्यींता याींचक  ेतक्रारी केल् या आहेत हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ोासनान ेचौकोी क न सींबकनता र काय कार ाई केली आहे ? 
 

श्री. धगरीर्ष महाजन (०४-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) अोींतः खरे आहे. 
     नुपे ग्रामस् थाींनी सगरची तक्रार व र्ागीय आयुक् त, नामोक याींचमेार् त अनीषेतक 
अमर्यींता, जळगाीं  पा्बींनारे प्रकल् प मीं ळ, जळगाीं  याीं याक  ेप्रा त झाली आहे. 
(३) सगर तक्रारी या अनुर्ींगान े पुन  सन कायदयाींतग त गेय नागरी सुव नाीं या झालेल् या 
कामाीं या गुणरनयींरातण व र्ाग, नुळे याींचे मार् त घेतलेल् या चाच याींचे रनष कर्  प ताळ यात 
आले असून सगर रनष कर्  व रनगेोासनुसार या मापगीं ात आहेत. तथावप, सगर कामाींची 
चौकोी रातयश् य काय कारी अमर्यींता मार् त कर याचे रनगेो गे यात आले असून चौकोी 
अह ाह अदयाप प्रा त झालेला नाही. 

___________ 
 

जळगाांव जजल् ्यातील चोपडा तालकु् यातील गूळ मध् यम मसांचन  
प्रिल् प अांतगतत पाटचा-याांचे िामाबाबत 

(३९)  ११७६३ (०८-०४-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाीं  जजल् ्यातील चोप ा तालुक् यातील गूळ मध् यम मसींचन प्रकल् प अींतग त पा्चा-याींच े
काम पूण  झाले आहे हे खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास,  या पा्चा-याींचे प्रकल् पाक ून रा ेर मसींचन उपव र्ागाक  ेहस् ताींतर कर याच े
ोासना या व चारानीन आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, रा ेर मसींचन उपव र्ागाऐ जी चोप ा तालुक् यातील हतनूर पा्बींनारे अींतग त 
मसींचन उपव र्ागा  े गूळ मध् यम मसींचन प्रकल् प अींतग त पा्चा-याींचे हस् ताींतरण कर याबाबत 
ोासनाने काय काय  ाही केली  ा करणार आहे ? 
 

श्री. धगरीर्ष महाजन (०४-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) ठगनाींक २७/०८/२०१४ रोजी या  य स् थापनाचे कामाकरीता रा रे उपव र्ागाींतग त व र ा  े
ता. चौप ा येथ ेनव न ोाखा काया लयाची स् थापना कर यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

 

हहांगोली येथ ेव्हॉटसॲपवर वादग्रत व्यांगधचत्र टािल्याबाबत 
(४०)  ११७७६ (०६-०४-२०१५).   श्री. ववनायिराव जाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठहींगोली येथे हॉ्सॲप र  ागग्रस्त यींगकचरात ्ाकयाची ठग. १४ जाने ारी, २०१५ रोजी 
अर् ा पसरून एका समाजाया जमा ाने गकुानाीं र    ाहनाीं र गग रे्क केली, हे खरे आहे 
काय, 



व .स. २६ (27) 

(२) असल्यास, याप्रकरणी ोासनान े कोणती कार ाई केली  ा करयात येत आहे, तसचे 
राज्यात याप्रकारया घ्ना घ ू नयेत यासािी ोासन कोणती उपाययोजना केली आहे, 
(३) नसल्यास व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१८-०५-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ठग.१२.१.२०१५ रोजी  ॉ्सअप र प्रेवर्त मोह् मग पैगींबर याींचे  यींगकचरात ्ाकून नामीक 
र्ा ना गखुाव ल् या  न ठग.१३.१.२०१५ रोजी काही समाजकीं ी्ंकाक ून अनेक  यापाराीं या 
गकुानाींची तो र्ो  केल् याप्रकरणी घ लेल्या घ्नेसींबींनी कर्या गी या कर्या गी   न पोस् ्े, 
ठहींगोली ोहर गुरनीं. ११/१५ कलम १४३, १४७, १४८, ३२३, ३३६, ४२७ र्ागींव प्रमाणे गुन् हा 
गाखल आहे. सगर गुन् ्याखाली सदयजस्थतीत २५ आरोपीताींना अ्क केली असून  याींचे र 
प्ररतबींना मक काय  ाही कर यात आली असून गुन् हा पोलीस तपासा र आहे. 
     राज् यातील स   घ्काींमध् ये गुन् ्याींचा तपास कर यासािी स  रात सायबर क्राईम सले 
तयार कर यात आले असून  यातील ब-याच घ्कामध् ये इीं्रने्  मॉने्णरींग सेल काय रत 
असून ठग ा २   राराती २ कम चारी (ने्  ॉचस ) काम करीत असतात   सगर ठिकाणी 
आषेेतपाह  मजकूर आढळयास ताब तोब कार ाई केली जात,े काही घ्कामार् त  स् तुजस्थती 
गो क, ोाींततचेे आ ाहन करणारे पोस् ्र तयार क न ते र्लेक् स, बॅनर पॅ् पले् द ारे प्रमसध् गी 
कर यात आले तसच  हॉ्सअप, रे्सबुक,  ेबसाई्, ब् लॉग   एसएमएस याद ारे सुध् गा 
लोकाींपयांत पोहचव ले. 
     राज् यातील व व न घ्काींमध् ये  ेळो ळेी ोाींताता   मोहल् ला कमम्ी समाजसे क, 
राजकीय नेते तसेच प्ररतष ्ीत  यक् ती याीं या मम्ीींग आयोजज क न सगर मम्ीींगमध् ये तसेच 
व व न साींस् क रतक काय क्रमाींमध् ये सींबींनीत गुन् ्याची माठहती   रीत कळव णेबाबत तसेच 
जातीय सलोखा राखणेबाबत आ ाहन कर यात येते.    तपरात, ोाळा कॉलेजमध् ये तसेच हौमसींग 
सोसाय्यामध् ये सेममनार आयोजजत क न लोकाींमध् ये यासबींनी अ रेनेस रनमा ण क न  याींना 
ोाींतता राख याच ेआ ाहन कर यात येत आहे. सथारनक केबल  ाठहनी   कचरातप्ग हे येथ े
सायबरजनजाग ती जाहीराती प्रमसध् ग क न ोींतता राख याचे अ ाहन कर यात येत आहे, काही 
घ्काींमार् त  याच ेकाय षेेतरातातील अकनकारी   कम चारी याींचे मोबाईल   न तसेच  हॉ्स अॅप 
  न व व न स् तरातील व व न लोकाींना सींगेो पाि ून ोींततेचे आ ाहन कर यात येत आह, 
वप्री्ं  मम ीया, इलेक् ट्रॉरनक मम ीया माध् यमातून जनतलेा ोाींततचेे आ ाहन कर यात आले. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 
  

___________ 
 

राज् यातील सुमशषक्षत बेरोजगार सोसायटयाांना िामात १६.५% िोटा दे याबाबत 
(४१)  ११८०१ (१०-०४-२०१५).   श्री. राणाजगजीतमसांह पाटील (उमानाबाद), श्री. राहुल मोटे 
(पराांडा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सुमोक्षषेतत बेरोजगार सोसाय्याींना कामात १६.५% को्ा गे याबाबतचा 
ोासना या व चारानीन असलेला प्रस् ता  सहकार व र्ागाक  ेप्रलींरिकबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सगर प्रकरणाची सदयःजस्थती काय आहे,   ते ल करात ल कर लागू 
होणेसािी कोणती उपाययोजना केली  ा कर यात येत आहे, 
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(३) अदयाप कोणतीच उपाययोजना केली नसल् यास व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) :(१)   (२) सगर प्रस् ता  ोासना या व चारानीन असनू 
ोासना या कौोल् य व कास   उदयोजकता व र्ाग, सहकार, पणन    स् रातोदयोग व र्ाग, 
सा  जरनक बाींनकाम व र्ागाक ून याबाबत काय  ाही कर यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
रत् नाधगरी जजल्हयातील सांगमेश्वर पांचायत सममतीत शेतिऱयाांना देयात आलेल्या िृर्षी 
्जाराांच्या शेतिरी सहभागाच्या रिमेवर त्यासांबांधीत अधधिाऱयाांनीच अपहार िेल्याबाबत 

  

(४२)  ११८०७ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र नाकगरी जजल्हयातील सींगमेश् र पींचायत सममतीत ोेतकऱयाींना गेयात आलेल्या क र्ी 
्जाराींया ोेतकरी सहर्ागाया रकमे र यासींबींनीत अकनकाऱयाींनीच अपहार केल्याच े
जाने ारी, २०१५ या रतसऱया आि  यात रनगो नास आले आहे, हे खरे आ हे काय ? 
(२) असल्यास, यासींबींनी योय चौकोी करकयातय आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकोीनसुार सींबींनीत भ्रष् अकनकाऱयाींव  ध्ग कार ाई करयात आली आहे 
काय ? 
(४) नसल्यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) सींबींनीत क र्ी अकनकारी श्री.आर. ही. कणसे याींची खातेरनहाय चौकोी प्रस् ताव त कर यात 
आली असून  याींना से ेतून रनलींबीत कर यात आले होत.े तथावप, व र्ागीय चौकोी 
प्रकरणातील रनण या या अकननतनेे  याींना अकाय कारी पगा र पनु ःस् थावपत कर यात आले 
आहे. 
(४) प्रश् न उद् ा त नाही. 

___________ 
 

नामशि, सोलापूर आणण साांगली व इतर िाही जजल् ्याांत मोठया  
प्रमाणात शेळया व मेंनया मतृ झाल्याबाबत 

  

(४३)  ११८१३ (३०-०४-२०१५).   श्रीमती मोननिा राजळे (शेवगाांव - पाथडी), िुमारी प्रणणती 
मशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री. अजुतन खोतिर (जालना), श्री. अब् दलु सत्तार (मसल्लोड), श्री. 
अममन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अ लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पशुसांवधतन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ोासनाक ून ोेतक-याींना ोतेीसोबत जो नींगा ् हणून ोासनाने गेल् या काही  र्ा पासनू 
पु यश् लोक अठहल् यागे ी मेंढी   ोेळी व कास महामीं ळातरे् अनके ोेतक-याींना ोळेयाींच े ा्प 
केले होत,े हे खरे आहे काय ? 
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(२) असल् यास, काही जजल् ्याींत उगा.नामोक, सोलापूर आणण साींगली   इतर काही जजल् ्याींत 
मोिया प्रमाणात जाने ारी, २०१५  या ोे ् या आि  यात ोेळया   मेंढया  म त झालेल् या 
आहेत अस ेरनगो नास आले आहे, हे ही खरे आहे काय ? 
(३) असल् यास, महामीं ळाने राज् य ोासनास तब् बल ६६० ोेतक-याींना ोेळयाींचे  ा्प केले आहे, 
हे खरे आहे काय ? 
(४) तसेच पोु  ैदयकीय अकनका-याक ून रोग अन्  ेर्न व र्ागा या प्रयोग ोाळेत तपासणी 
केली असता पीपीआर या रोगाची लागण झाल् यामुळे ोेळया-मेंढयाींचा म  यु झाल् याचे उघ ककस 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय ? 
(५)असल्यास याबाबत ोासनान ेकाय काय  ाही केली आहे  ा करयात येत आहे 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२)   (३) हे अींोत: खरे आहे. 
      सगर योजनेंतग त महाराषट्र राज्यात माहे जुल ै ते ड सेंबर,२०१४ मध्ये पुयश्लोक 
अठहल्यागे ी महाराषट्र मेंढी   ोेळी व कास महामीं ळातरे् एकूण ३९,१८६ ोेळया  ा्प 
करयात आलेल्या होया. यापकैी ६१२ ोळेया मरतुक झाल्याबाबत माठहती प्रात झाली आहे. 
(४) हे खरे आहे. 
(५) सगर घ्नचेी पुनरा  ती होऊ नये यास्त  खालील उपाययोजना करयात आल्या आहेत. 
   १. ग्  ा्पाया  ळेी प्रषेेतराता र १० ठग स ोेळया िे णे बींननकारक करयात आलेले 
आहे. 
   २.  ा्पापू ी पीपीआर रोगाच ेलसीकरण करणे बींननकारक करयात आलेले आहे. 
   ३.  ा्पापू ी जींत रनमू लन करणे बींननकारक आहे. 
   ४. लार्ार्थया स महामीं ळाक ून खरेगी करयाची अ् मोकथल क न स्थारनक बाजारातून 
खरेगी करयाची पर ानगी गेयात आलेली आहे. 
  

___________ 
 

मसन् नर (जज.नामशि) तालुक् यात प्रादेमशि पाणी  
पुरवठा योजनाांच ेपुनरुज् जीवन िर याबाबत 

  

(४४)  ११८३२ (०७-०४-२०१५).   श्री. राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) युती ोासनान े १९९५ साली ‘’्ँकरमुक् त महाराष ट्र‘’ योजनेंतग त महाराष ट्र जी न 
प्राकनकरणा या माध् यमातून  मसन् नर (जज.नामोक) तालुक् यात प्रागेमोक पाणी पुर िा योजना 
राबव ल् या हो या, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास,  याची सदय पणरजस्थती काय   बींग असलेल् या योजनाींच े पुन ज् जी न 
कर यासािी तसेच गेखर्ाल,  य स् थापन सुरळीत होणेसािी ोासनामार् त कोणती काय  ाही 
केली  ा कर यात येत आहे, 
(३) नसल् यास,  याची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (१४-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२)   (३) मसन् नर तालुक् यात महाराष ट्र जी न प्राकनकरणामार् त एकूण आि प्रागेमोक पाणी 
पुर िा योजना राबव  यात आलेल् या आहेत. 
(अ) सममतीमाफत त/ग्रामपांचायत/मजीप्रा जलव् यव थापनमाफत त सुरु असलेल् या योजना 
(१) मनेगा  प्रागे.पा.पु.योजना-सींकजल्पत काला नी पूण  झाल् याने योजना राष ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल काय क्रमाींतग त नव न योजना प्रस् ताव त 
(२) कणकारी प्रागे.पा.पु.योजना-सममती मार् त योजना सु  
(३) िाणगाीं  प्रागे.पा.प.ुयोजना-सममती मार् त योजना सु  
(४) र्ा् ा ी प्रागे.पा.प.ुयोजना-सममती मार् त योजना सु  
(५) घोर   प्रागे.पा.पु.योजना-ग्रामपींचायतीमार् त आ श् यकतेनुसार योजना चालव  यात येते. 
(६) नायगाीं  प्रागे.पा.पु.योजना-मजीप्रा मार् त योजना सु  . 
(ब) उदभव िोरडा झाल् याने पुनरुज् जीववत िर यात आलेली योजना 
(७) बारागाीं  प्रागे. पा.प.ु योजना -योजनेच ेकाम प्रगतीपथा र आहे. 
(ि) प्रगतीपथावरील योजना 
(८) ममिसागरे पाींचाळे प्रागे.पा.पु.योजना -र्ाग १ पाणीपुर िा सु , र्ाग २ ची ९०%  काम े
पूण , योजनेद ारे म,े २०१५ अखेर पाणी पुर िा सु  करणे प्रस् ताव त 
  

___________ 
  

राज् यामध् ये छुपी वीज दरवान िेल् याबाबत 
  

(४५)  ११८४१ (०४-०४-२०१५).   श्री. राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय ऊजात 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ट्रात  ीज ग्राहक सींघ्नेने ठग.३ रे्रुवु ारी २०१५ रोजी मुींबइ त पणरर्ग आयोजजत 
क न  ीज गर ाढीस तीव्र व रोन केला आहे, हे खरे आहे, 
(२) असल् यास, राज् यामध् ये   ीज गर ाढ केल् यामळेु अनेक ग्राहकाींना  ाढी   ीज रिकबलाींना 
सामोरे जा  े लागत असल् यामुळे  ीज ग्राहक सींघ्ना, उदयोग सींघ्ना   यींरातमागनारकाींनी 
माहे जाने ारी, २०१५ मध् ये  ा  यासुमारास ोासनाक  ेतक्रारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न र्ाग (१)   (२) बाबत ोासनामार् त कोणती काय  ाही केली  ा कर यात 
येत आहे, 
(४) अदयाप कोणतीही काय  ाही  केली नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) महाव तरणने आकथ क  र्  २०१३-१४ ते २०१५-१६ करीता सरासरी ८%  ीज गर  ाढीचा 
प्रस्ता  आयोगाक  ेसागर केला आहे. क वर् ग्राहकाींना कोणतीही  ीज गर  ाढ प्रस्ताव त नाही. 
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उचगाब ्दयोकगक (एक्सप्रेस कर् स )  ग  ारीतील ग्राहकाींया  ीजगरात ५% घ् तर 
लघुगाब ्दयोकगक ०-२० कक. .ॅ उप ग  ारीतील ग्राहकाींया गरात १% घ् तसेच २० कक. .ॅ 
पेषेता अकनक उप ग  ारीतील ग्राहकाींया ७% घ् प्रस्ताव त केलेली आहे. घरगुती ग्राहकाींसािी 
पु ीया तुलनेत  ीज  ापरा याया ्यानसुार स् तींरात  ीज गर प्रस्ताव त आहे. 
(४)  प्रश्न उद् ा त नाही. 
  

___________ 
  

मसांचन प्रिल् पाच् या बाांधिामात चिुसच् या ननयोजनामुळे मागील आधथति वर्षातत  
जलसांपदा ववभागाला समुारे १२ िोटी रुपयाांचा तोटा झाल् याबाबत 

  

(४६)  ११८५२ (०६-०४-२०१५).   श्री. राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मसींचन प्रकल् पा या बाींनकामात चुकी या रनयोजनामळेु मागील आकथ क  र्ा त जलसींपगा 
व र्ागाला सुमारे १२ को्ी  पयाींचा तो्ा झाल् याची बाब जान ेारी २०१५  ा  यासुमारास 
रनगो नास आली, हे खरे आहे काय ? 
(२) असल् यास, तदसींबींनी ोासनाक ून चौकोी कर यात येत आहे काय ? 
(३) असल् यास, चौकोीत काय आढळून आले    यानुसार सींबींकनताीं र काय काय  ाही आली  ा 
कर यात येत आहेत ? 
(४) नसल् यास व लींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. धगरीर्ष महाजन (२२-०५-२०१५) :(१), (२)   (३) नाही. 
     तथावप, र्ारताचे रनयींरातक   महालेखापणरषेतक (कॅग)  याींचे सन २०११-१२ या आकथ क 
षेेतरात अह ालातील ( र्  २०१३ चा अह ाल क्र.४) पणरछेग क्र. ३.३.१ मध्ये र्ीं ारा पूरसींरषेतक 
मर्ींतीचे कामात  . १२.८३ को्ीींच ्ाळता येयाजोगा खच  झाला आहे. असे रनणरषेतण नमूग 
करयात आले आहे. यानुर्ींगाने व र्ागाचे अमर्प्राय ठग. २३/०६/२०१४ या ठ्पणीन् ये 
मा.महालेखापाला याींच ेकाया लयास सागर केलेले आहेत. 
(४) यासींगर्ा त महालेखापाल याींचे काया लयाक ून अनौपचारीक सींगर्  (OUR)  प्रात झाला 
असून यानुसार व र्ागाचे अमर्प्राय पािव याची काय  ाही प्रगतीपथा र आहे. 
  

___________ 
मौज ेठाणगाव (ता. मसन् नर जज. नामशि) पररसरातील  
वनववभागाच् या जांगलाांतून मोठयाप्रमाणावर वकृ्षतोड 

  

(४७)  ११८५५ (०६-०४-२०१५).   श्री. राजाभाऊ (पराग) वाज े (मसन्नर) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे िाणगा  (ता. मसन् नर जज. नामोक) पणरसरातील  नव र्ागा या जींगलाींतून 
मोियाप्रमाणा र   षेततो  होत असल् याची बाब नो हेंबर २०१४ तध् ये  या सुमारास रनगो नास 
आली ही बाब खरी आहे काय ? 



व .स. २६ (32) 

(२) असल् यास ोासना या  तीन सगर   षेततो  थाींबव  यासािी काय काय  ाही कर यात आली 
 ा कर यात येत आहेत ? 
(३) अदयाप कोणतीही काय  ाही नसल् यास  या या व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२)   (३)  नसींरषेतणा या ष्ष ्ीन ेखालीलप्रमाणे उपाययोजना केल् या आहेत: 

  न अकनकारी / कम चारी याीं याक ून जींगलात रनयममत गस् त घाल यात येत.े 
 सींयुक् त  न य स् थापन सममतीमार् त स् थारनकाीं या सहकाया तून  नसींरषेतणाची काम े

कर यात येतात. 
 अ ैन   षेततो ीस आळा बसा ा यासािी ग्रामीण जनतलेा गॅस कनेक् ोन सारख् या सुव ना  

उपलब् न क न गे यात आल् या आहेत. 
  नषेतेरातामध् ये  नचौक् या उर्ा न  नसींरषेतणासािी  नकम चा-याींच ेपथक नेम यात आले 

आहे. 
___________ 

 

ननळवांड ेधरणाच् या लाभके्षत्रात असलेल् या िालव् याांच् या िामाच्या सद्यजथती बाबत 
  

(४८)  ११८५६ (०६-०४-२०१५).   श्री. राजाभाऊ (पराग) वाजे (मसन्नर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रनळ ीं  े नरणा या लार्षेेतरातात असलेल् या मसन् नर तालुक् यातील सहा गा ाींमनील 
काल याीं या कामाची सध् याजस्थती काय आहे ? 
(२) तसेच,कामे अपूण  असल् यास,  या या व लींबाची कारणे काय   ते के हापयांत पूण  होणार? 
(३) तसेच, काम पूण  कर या या हेतून े ोासनाक ून काय काय  ाही कर यात आली  ा 
कर यात येत आहेत ? 
 

श्री. धगरीर्ष महाजन (०४-०६-२०१५) :(१) मसन् नर तालुक् यातील सहा गा ातील लार्षेेतरातासािी 
उध्    प्र रा  ा ा काल या या तळेगा  ोाखचेे काम हाती घे यात आले आहे. सदयःजस्थतीमध् ये 
तळेगाीं  ोाखा काल याच ेककमी. १ ते ७ मनील खोगकाम पूण  झालेले आहे. ककमी. ८ त े१५ 
मनील खोगकाम   कक.मी १ ते १५ मनील बाींनकामे सु  कर यात येत आहेत. व तरण 
प्रणालीसािी स हेषेतण, सींकल् पन   अींगाजपरातके कर यात आलेले आहेत. 
(२) सगर कामाची रनव गा प्रकक्रया पूण  झाली असून काया रींर् आगेो गे यात आलेले आहेत. 
मींजूर रनव गेनुसार सगरची काम े माहे ऑगस् ्, २०१८ पयांत रननी या उपलब् नतेनसुार पूण  
कर याचे रनयोजन आहे. 
(३) उध्    प्र रा  ा ा काल ा अींतग त तळेगा  ोाखा काल ा कक.मी. ८ त े१५ मनील उ  णरत 
खोगकाम   ककमी १ ते १५ मनील सींपूण  बाींनकामाींची ए करिकरातत रनव गा मींजूर कर यात आली  
असून कामाचे काया रींर् आगेो गे यात आलेले आहेत. 
  

___________ 
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शासनाने धगरणी िामगाराांच् या  राांसाठी सार वत बकि व अॅजक्सस बकिेमाफत त 
 माहहती सांिलनाच ेअजत भरुन  ेतले यासांबांधी धगरणी िामगार  

िमतचारी ननवरा आणण िल् याणिारी सां ाबाबत 
  

(४९)  ११८६७ (०७-०४-२०१५).   श्री. सदा सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय गहृननमातण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१०   २०११ मध् ये ोासनाने कगरणी कामगाराीं या घराींसािी सारस्  त बकँ   
अॅजक्सस बँकेमार् त माठहती सींकलनाच ेअज  र् न घेतले यासींबींनी कगरणी कामगार कम चारी 
रन ारा आणण कल् याणकारी सींघ या सारख् या सींस् थाींसम ेत ोासन गरबारी मींरातालयात बैिक 
घे यात आली.  या ेळी कामगाराीं या माठहती कणरता वप्री्ं मम ीया तसचे इलेक् ट्रॉरनक 
मम ीया या माध् यमातून तसेच गा ोगा ी ग ीं ी गेऊन माठहती प्रसाणरत कर यात येईल अस े
आश्  ासन ठगले गेले होते. तथापी अनके कगरणी कामगाराींनी माठहती  सींकलनाच ेअज  माठहती 
अर्ा ी अदयाप ठगलेले नाहीत. याबाबत कगरणी कामगार कम चारी रन ारा आणण कल् याणकारी 
सींघ याींनी  याीं याक  े प्रा त झालेल् या उ  णरत कगरणी कामगाराींपैकी काही ना  े माठहती 
सींकलन  केलेल् या यागीत समाव ष ् कर याबाबत व नींती अज  सागर केला असून  यामध् ये 
३४८ कगरणी कामगार  ा  याींच े ारस याींची ना े आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास,  या कगरणी कामगाराींची / ारसाींची ना  ेमाठहती सींकलन यागीत नाहीत  याींची 
ना े सगर यागीत समाव ष ् कर याबाबत ोासनाक ून कोणती काय  ाही कर यात आली, 
(३) नसल् यास, व लींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता (०८-०६-२०१५) :(१), (२)   (३) मुींबईतील बींग/आजारी कगरणी कामगाराींची 
सन २०१०   २०११ मनील अोी गोन  ळेा माठहती सींकमलत कर यात आली आहे तथावप, 
सगरहू  मोठहमेगर् यान प्रा त झालेल् या काही अजाां र अज गाराींक ून अथ ा बकेँक ून माठहती 
र्रताींना कगरणी कामगाराींच ेना  कगरणी को  (ममल सींकेताींक) क्रमाींक इ. बाबत झालेल् या युका 
ग ुस् त कर यास सींबींकनत अज गाराींना मुर्ा गे यात आलेली आहे. तसेच यापू ी अज  सागर क  
न ोकलेल् या कगरणी कामगाराींना ोे ्ची सींघी ् हणून सगरहू मोठहमे गर् यान अज  सागर 
कर यास ोासना या ठग. ०१.०४.२०१५ रोजी या परातान्  ये ् हा स सूचना गे यात आलेल् या 
आहेत. 

___________ 
उत् तर सोलापूर (जज.सोलापूर) पांचायत सममतीतील पदे ररक् त असल् याबाबत 

  

(५०)  ११९०९ (०६-०४-२०१५).   श्री. सुभार्ष देशमखु (सोलापूर दषक्षण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल् ्यातील उ तर पींचायत सममती सोलापूर येथ े  णरष ि सहाय्यक करनष ि 
प्रोासक, आरो य प्र ेषेतक तसचे इतर काही पगे ब-याच ठग सापासून णरक् त आहेत अस े
रनगो नास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ही पगे कनीपयांत र्र यत येतील, 
(३) नसल् यास, व लींबनाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (१९-०५-२०१५) :(१) सोलापूर जजल् हा पणरर्गेक ील उ तर पींचायत सममती 
अींतग त कम चा-याीं या एकूण २३९ मींजूर पगाींपैकी २३१ पगे काय रत असून ८ पगे णरक् त आहेत. 
(२)   (३) रनयममत पगोन् नतीच े ककीं  ा माहे म,े २०१५ मनील स  सानारण बगली या  ेळी 
समुपगेोनाींन ेणरक् त पगे र्र याची काय  ाही कर यात येत आहे. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
ोासकीय मध्य ती मुद्रणालय, मुींबई. 


