
                                                                                  
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तेहततसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील सववच ववद्यापीठातील अध्यापिाांच्या पदोन्नती व  
वेतनवाढीिररता शशफारस िरणारी प्रिरणे रखडल्याबाबत 

  

(१)  १७ (२२-१२-२०१४).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस् लम शेख (मालाड प्श्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण) :   
सन्माननीय उच् च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सर्वच वर्द्यापीठातील अध्यापकाींच्या पदोन्नती र् र्ेतनर्ाढीकररता शिफारस 
करणारी प्रकरणे प्रलींबित असल्याचे माहे ऑगस््, २०१४ च्या सुमारास ननदिवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अध्यापकाींच्या पदोन्नतीच ेप्रकरण मागी लार्ण्यासाठी िासनस्तरार्रुन कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र् (३) सींिींधित वर्द्यापीठास त्रु्ीींच्या पुतवतेिाित पत्रव्यर्हार करण्यात आलेला आहे. 
त्रु्ीींच्या पूतवतेच्या अनुषींगान े सींचालक, उच्च शिक्षण, महाराषर राज्य, पुणे याींच्या स्तरार्र 
कायवर्ाही चाल ूआहे. 
  

___________ 
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मुांबईतील बेस्टच्या बसगाडयाांमध्ये सीसीटीव्ही िॅमेऱ्याचे  
धच्र ीिरण साठवण्याची व्यवस्था नसल्याबाबत 

  

(२)  १८ (२३-१२-२०१४).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस् लम शेख (मालाड प्श्चम), 
प्रा.वषाव गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा) :   
सन्माननीय मखु्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिईतील िेस््च्या िसगाडयाींमध्ये सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याच ेधचत्रीकरण साठर्ण्याची व्यर्स्था 
असलेल्या िसगाडयाींमध्ये अनेक कॅमेरे िींद र् ननकामी असल्याचे एका महहलेन े केलेल्या 
तक्रारीर्रुन िक्कादायक िाि माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नािाित चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले र् त्यानूसार सदर घ्नेिाित दलुवक्ष र् 
िेजिािदार असणाऱ्या अधिकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली तसचे महहला सुरक्षतेसाठी कह्िध्द 
असलेल्या िेस्् प्रिासनाने िसगाडयाींतील त्रु्ी समजून घेऊन िेस््च्या िसगाडयाींतील 
सीसी्ीव्ही कॅमेरे कायावन्न्र्त करण्यािाित कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये िसमागव क्रमाींक ६७ मध्ये 
एका महहला प्रर्ािािरोिर गैरर्तवन झालेल्या सींिींधित िसगाडीमिील सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरा 
शसस््म नादरुुस्त असल्याचे ननदिवनास आले होत.े 
(२) होय. 
(३) र् (४) सदर प्रकरणाच्या चौकिीत कॅमेरा शसस््ीम नादरुुस्त असल्याच े ननदिवनास आले. 
िेस्् िसगाडयाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे िसवर्णे र् त्याींच्या देखभालीची कामे कॅमेरे िसवर्णे 
र् त्याच्या देखभालीची कामे मेससव व्हर्व कॉम््युसॉफ्् प्रा.शल. या खाजगी कीं त्रा्दारास िेस्् 
प्रिासनामाफव त देण्यात आलेली आहे. सदर कीं पनी िेस्् िसगाडयाींमिील सी.सी.्ी.व्ही. 
शसस् ्ीम स्र्खचावने िसवर्त असून त्याची देखभाल सुध्दा करीत आहे. याकररता िेस्् 
उपक्रमान ेसदर कीं पनीस कोणतीही रक्कम अदा केलेली नाही. त्या िदल्यात सदर कीं पनीला 
िसगाडयामध्ये दोन एलसीडी स्क्रीनची माींडणी करुन त्यार्र जाहहरातीच ेहक्क देण्यात आलेले 
आहेत. 
     िेस्् िसगाडयाींमश्ये सी.सी.्ी.व्ही कॅमेरे िसवर्ण्यच ेकाम ्््या्््याने करण्यात येत 
असून उर्वररत िसगाडयाींमध्ये सी.सी.्ी.व्ही. शसस््ीम िसवर्ण्याच ेकाम माचव, २०१५ पयतं पुणै 
करण्याचे ननदेि सींिींधित कीं पनीस िेस्् प्रिासनामाफव त देण्यात आले आहेत. तसचे नादरुुस्त 
असलेले सीसी्ीव्ही तातडीन ेदरुुस्त करण्याच ेआदेि सुध्द त्याींना देण्यात आले आहेत. 
     सी.सी.्ी.व्ही. आणण कॅमेरे ही यींत्रणा नर्ीन असल्यींमुळे सािनसामुग्रीची अनुपलब्िता 
आणण अन्या ताींबत्रक िािीींमुळे यीं यींत्रणेची अींमिजार्णी पूणव होण्यास वर्लींि होत आहे. तसेच 
यींत्रणेत ननमावण होणारे बिघाड दरुुस्त करण्यास देखील वर्लींि होत आहे. सदर काम अपेक्षक्षत 
गतीने होत असून यािाित सदर कीं पनीला नो्ीस िजार्ण्यात आलेली आहे. तसेच हे काम 
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जलदगतीन े होण्याकररता आणण यींत्रणेतील बिघाड दरुुस्तीकररता देखील सातत्याने पाठपुरार्ा 
करण्यात येत आहे. पररणामस्र्रुप या यींत्रणेतील कामकाजास गती येत असून जानेर्ारी २०१५ 
मध्ये २९४५ िसगाडयाींर्र असलेली ही यींत्रणा सद्य:न्स्थतीत ३४७४ िसगाडयाींर्र िसवर्ण्यात 
आलेली आहे. 
     उपरोक्त र्स्तुशसथती वर्चारात घेता, िेस्् उपक्रामाच्या अधिका-याींनी सातत्यान े
पाठपुरार्ा केल आहे. सिि िेस्् अधिका-याींर्र कारर्ाई करण्याचा प्रश्न उद्् ार्ला नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि ्िल् ्यातील धगरण् या प्रिल् पामधील सन १९७६ पुवीच् या  
पुनववशसत गावठाणाांमध् ये पुरवायच् या नागरी सुववधाांबाबत 

  

(३)  १३६०७ (०७-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पुनववसन व मदत िायव मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक न्जल् ्यातील धगरण् या प्रकल् पामिील सन १९७६ पुर्ीच् या पुनर्वशसत गार्ठाणाींमध् ये 
पुरर्ायच् या नागरी सुवर्िाींिाित हदनाींक ३१ जुल,ै २०१४ रोजी नाशिक वर्भागीय आयुक् तालयान े
िासनाकड ेप्रिासकीय मान् यतेसाठी अींदाजपत्रके पाठर्नूही सदर प्रस् तार् माहे जानेर्ारी २०१५ 
पयतं िासनाकड ेप्रलींबित असल् याचे आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पुनर्वशसत गार्ाींना नागरी सुवर्िा पुरवर्णे आर्श् यक असल् यामुळे उक् त 
अींदाजपत्रकाींना प्रिासकीय र् वर्त् तीय मींजुरी देण् याची स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे नोव् हेंिर 
२०१४ मध् ये र्ा त्यादरम्यान िासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) र् (२) िाित िासनामाफव त कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (२७-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन १९७६ पूर्ीच्या प्रकल्पातील पनुर्वशसत गार्ाींना नागरी सुवर्िा पुरवर्णे या 
योजनेअींतगवत सद्य:न्स्थतीत पुरेसा ननिी उपलब्ि नसल्यामळेु, नाशिक न्जल््यातील धगरणा 
प्रकल्पातील पुनर्वशसत गार्ाींना नागरी सुवर्िा पुरवर्ण्याच्या अींदाजपत्रकाींना प्रिासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेली नाही. यासींदभावत ननयोजन वर्भागाच्या सचूनाींनुसार सदर मूल्यमापन 
सशमतीमाफव त आढार्ा घेण्यात येत असनू मूल्यमापन सशमतीच्या मान्यतेनींतर सदर प्रकरणी 
पुढील कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
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राज् यातील खािगी ्द्योधगि प्रशश्षणण सांस् थाांच े 
प्राचायव व िमवचाऱ्याांच्या मागण्याबाबत 

  

(४)  १३६१२ (०८-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील खाजगी ्द्योधगक प्रशिक्षण सींस् थाींचे प्राचायव र् कमवचारी सींघ्नाींनी     
हदनाींक ८ डडसेंिर, २०१४ पासून िमेुदत साखळी उपोषणाच ेआींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर सींघ्नाींच् या सर्वसािारण मागण् या काय आहेत, 
(३) असल् यास, उक् त मागण् याींच् या अनुषींगान ेिासनामाफव त कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. ववनोद तावड े(११-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज् यातील खाजगी ्द्योधगक प्रशिक्षण सींस् थाींना र्ेतन र् र्ेतनेत्तर अनुदान देण् याची 
मागणी सींघ्नेने िासनास केलेली आहे. 
(३) अनुदान देता येणार नाही असा ननणवय िासनस् तरार्र घेण् यात आलेला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि ्िल् ्यातील नाांदगावसह ५६ खेड ेप्रादेशशि  
नळपाणीपुरवठा योिनेच ेनुतनीिरण िरण् याबाबत 

  

(५)  १३६२६ (०७-०४-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक न्जल् ्यातील नाींदगार्सह ५६ खेड ेप्रादेशिक नळपाणीपुरर्ठा योजनेचे नुतनीकरण 
करण् याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे जानेर्ारी, २०१५ मध् ये र्ा त्यादरम्यान िासनाकड े
मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर योजना कालिा्य झाल् यामुळे या योजनेचे नुतनीकरण करण् यासाठी 
नाशिक न्जल् हा पररषदेच् या सर्वसािारण सभेमध् ये माहे डडसेंिर, २०१० मध् ये ठरार् करण् यात 
आलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त मागणी र् ठरार्ाच् या अनुषींगाने िासनान ेकोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०५-२०१५) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) र् (३) होय, खरे आहे.  
      उक्त मागणी र् ठरार्ाच्या अनुषींगान ेसदर योजना सन २०१५-१६ च्या राषरीय ग्रामीण 
पेयजल कायवक्रमाींच्या कृती आराखडयात समार्ेि करण्यात आला आहे. याशिर्ाय समावर्ष् 
गार्ाींच्या ग्रामसभेचे/ग्रामपींचायतीच ेयोजना न्स्र्कृतीिाित ठरार् प्रा् त करण्याची कायवर्ाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात अनेि िुटुांबाचे यो य सववेक्षणण न ााल् यान ेत् याांना दाररद्रय रेषेखालील 
 वपवळ्या शशधा पत्र्र िेपासून वांचीत राहाव ेलागल्याबाबत 

  

(६)  १३६५५ (०७-०४-२०१५).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर), श्री.रािाभाऊ 
(पराग) वाि े (शसन्नर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज् यात अनेक कु्ुींिाचे यो य सर्ेक्षण न झाल् यान े त् याींना दाररय रय रेषेखालील वपर्ा या 
शििा पबत्रकेपासून र्ींचीत राहार्े लागत असल् याचे माहे जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त् या समुारास 
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यो य सर्ेक्षण न झाल् यामुळे र्ींधचत असलेल् या कु्ुींिाींना वपर्ा या शििापबत्रका 
देण् यासाठी िासनाकडून कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. धगरीश बापट (१६-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) राज् यातील दाररय रयरेषेखालील कु्ूींिे ननन्श्चत करण् यासाठी कें य र िासनाच् या मागवदिवक 
सुचनाींनुसार राज् यात सामान्जक, आधथवक र् जातननहाय सर्के्षण, २०११ ची कायवर्ाही 
िासनाच् या ग्रामवर्कास र् जलसींिारण वर्भागामाफव त स् र्तींत्रपण ेकरण् यात येत आहे. त् यानसुार 
सदर प्रक्रक्रयेतील सर्ेक्षणाचे काम पूणव झाले असून प्रारुप यादी प्रशसध् द करणे, दार्े र्ा आके्षप  
ननकालात काढणे इ.प्रक्रक्रया सुरु आहे. सदर प्रक्रक्रया पूणव झाल् यानींतर सर्ेक्षणाची पररपूणव 
माहहती कें य र िासनास सादर करण् यात येऊन प्रा् त ननकषानींतर पुढील कायवर्ाही करण् यात 
येणार आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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परभणी ्िल् ्यातील ्िल् हा पररषद िायावलयाच् या माध् यमातून िायव  

िरणा-या समाििल् याण अपांग ववभागामधील िमवचारी व 
अधधिारी हे िायावलयात हिार राहत नसल् याबाबत 

  

(७)  १३६६४ (०८-०४-२०१५).   डॉ.राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) परभणी न्जल् ्यातील न्जल् हा पररषद कायावलयाच् या माध् यमातून कायव करणा-या 
समाजकल् याण अपींग वर्भागामिील कमवचारी र् अधिकारी हे कायावलयात हजर राहत नसल् यान े
लाभिारकाींना अनेक समस् याींना सामोरे जार् ेलागत असल् याचे नकुतेच माहे जानेर्ारी, २०१५ 
मध् ये उघडकीस आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, िासनाच् या र्तीने अपींग नागररकाींसाठी वर्वर्ि कल् याणकारी योजना 
रािवर्ण् यात येत आहेत परींत ु या योजनाींचा सींिींधित लाभिारकाींना ररतसर लाभ होत 
नसल् याचेही ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींदभावत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
(४) तद्नुसार िासन स् तरार्र काय कायवर्ाही करण् यात आली आहे र्ा येत आहे, 
(५) नसल् यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(१८-०५-२०१५) : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र् (५) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई परर्ेषण्र ाती मुांबई उपनगर, ठाणे, नाशशि, रायगड, पालघर या  
्िल् ्यातील महाववतरण िां पनीची वीि चोरी वाढल् याबाबत 

  

(८)  १३६७७ (०४-०४-२०१५).   श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाव) :   सन्माननीय ऊिाव मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींिई पररके्षत्राती मुींिई उपनगर, ठाणे, नाशिक, रायगड, पालघर या न्जल् ्यातील 
महावर्तरण कीं पनीची र्ीज चोरीचे प्रमाण र्ाढल् याचे माहे फेरुवरु्ारी, २०१५ च् या सुमारास 
ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, आतापयतं क्रकती र्ीज चोरीची प्रकरणे पकडली आहेत र् त् याींचेर्र कोणती 
कारर्ाई केली र् करण् यात येत आहे, 
(३) असल् यास, त् याींचेकडून आतापयतं क्रकती रुपयाींची दींड र्सूल करण् यात आला आहे ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) मुींिई उपनगर, ठाणे, नाशिक, रायगड, पालघर या न्जल््यात सन २०१४-१५ मध्ये एकूण 
८६७३ ग्राहकाींची र्ीज चोरी पकडण्यात आली असून त्याींना रु.९३८.८२ लाखाची र्ीज चोरीची 
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देयके देण्यात आली आहेत. वर्जचोरी करणाऱ्या ग्राहकाींर्र वर्द्युत कायदा २००३ कलम 
१२६/१३५ अींतगवत कायवर्ाही करण्यात येत.े 
(३) र्ीजचोरीच्या देयकापो्ी रु.४३२.९४ लाखाचा दींड र्सूल करण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

राज् याच् या अथवसांिल् पात शश्षणणासाठभ भरीव तरतूद िरण् याबाबत 
  

(९)  १३६८१ (०९-०४-२०१५).   श्री.शभमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) युनेस् कोच् या शिक्षणवर्षयक मागवदिवक तत् त् र्ानसुार प्रत् येक देिाने आपल् या राष रीय 
अींदाजपत्रकात शिक्षणार्र ६ ्क् के खचव करणे अपेक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कें य र र् राज् य िासनान ेअथवसींकल्पात अद्यापपयतं ४ त े४.५ ्क् क् याच् या र्र 
तरतूद केलेली नसून राज् याच् या अथवसींकल् पात करण् यात येत असलेल् या तरतूदीींमिील 
ननम् म् याहून अधिक खचव उच् च शिक्षणार्र केला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यात मलुभूत असलेल् या प्रारींशभक शिक्षणाकरीता अथवसींकल् पात भरीर् तरतूद 
करण् यािाित िासनाकडून आजतागायत कोणती कायवर्ाही करण् यात आली र्ा येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०५-२०१५) :  (१), (२), (३) र् (४) राषरीय िैक्षणक्रक िोरणाप्रमाणे स्थूल 
उत्पन्नाच्या (GDP) ६% खचव शिक्षणार्र होणे अपेक्षक्षत आहे. सन २०१५-२०१६ च्या 
अथवसींकल्पीय अींदाजानुसार िालेय शिक्षण वर्भागाचा खचव राज्याच्या एकूण स्थलू उत्पन्नाच्या 
(GDP) २.६४% इतका आहे तर चालू क्रकीं मतीर्र आिाररत राज्य उत्पन्नाच्या २.९२% इतका 
आहे. सन २०१५-२०१६ या र्षावत राज्याच्या एकूण अथवसींकल्पाच्या िालेय शिक्षणार्रील खचव 
१७.३५% इतका आहे. 

___________ 
  

राज् यात ग्राहि िल् याण सल् लागार सशमती फेरगठभत िरण् याबाबत 
  

(१०)  १३६९५ (०७-०४-२०१५).   श्री.शभमराव धोंड े (आष्ट्टी), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :   
सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज् यात ग्राहक चळर्ळीला प्रोत् साहन देऊन ती ग्रामीण भागात पोहचवर्ण् यासाठी िासनास 
वर्वर्ि उपाययोजना आखण् यािाित सल् ला देण् यासाठी नेमलेली ग्राहक कल् याण सल् लागार 
सशमती िासनाने िरखास् त केली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर सशमती फेरगठीत करण् यािाित िासनान े कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची सर्वसािारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२०-०४-२०१५) : (१), (२) र् (३) ग्राहक चळर्ळीला प्रोत्साहन देण्याचे र् ही 
चळर्ळ ग्रामीण भागात पसरवर्ण्यासाठी, त्यासाठी करार्याच्या उपाययोजना र् सशमतीकडून 
िासनास अपेक्षक्षत असलेली कामे न केल्यामुळे राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार सशमती 
िरखास्त करण्याचा ननणवय हदनाींक २४ डडसेंिर,२०१४ रोजी घेण्यात आला आहे. सदय:न्स्थतीत 
सशमतीचे फेरगठन करण्याचा प्रस्तार् िासनाच्या वर्चारािीन नाही. 
  

___________ 
  

्िल् हा यवतमाळ येथील पारवा वन ववभाग ्ेषण्र ातील  
िाांब येथील अवैध व्ृषणतोड 

  

(११)  १३७१५ (०८-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), 
श्री.सां्िवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय वन ेमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) न्जल् हा यर्तमाळ येथील पारर्ा र्न वर्भाग पररके्षत्रातील जाींि या गार्ात झामािाइ  
तोडसाम या आहदर्ासी महहलेचे ५ एकर िेत असून सन २०११ मध् ये त् याींच ेपती ीी.गणपत 
तोडसाम याींनी र्न वर्भागाच् या परर्ानगीने िेतातील सागर्ान झाडाींची तोड केली, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, र्न वर्भागान ेितेातील तोडलेली सागर्ान झाड ेअर्ैि र्कृ्षतोड म् हणून उमरी 
र्खारात जमा केली असनू त् या झाडाींची क्रकीं मत ५ लाख ११ हजार रु. असून सदर रक् कम पती 
याींच् या नार्ाने र्न वर्भागाकड ेजमा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, आपल् या सागर्ानाची रक् कम शमळार्ी म् हणून त् याींच ेपती याींनी रक् कम करीता 
र्ारींर्ार अडचणीमुळे उपचाराअभार्ी मतृ् य ूझाला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, आपल् या हक् काची सदर रक् कम त् र्रीत शमळण् यािाित र् न शमळाल् यास 
आपल् या मलुी सह समािी घेर्नू न्जर्नयात्रा सींपवर्ण् यािाित ची सुचना ीीमती झामािाई 
तोडसाम याींचेकडून न्जल् हाधिकारी याींचेकड ेप्रा् त झाली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, प्रिासनाकडून कोणती कायवर्ाही करण् यात आली र्ा येत आहे र् कस े?  

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०९-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ीीमती झामािाई तोडसाम याींचे पती ीी.तोडसाम याींनी सन २००९ मध्ये स्र्त:च्या ग् 
नीं.९९ मिील साग र्कृ्षाींची वर्ना परर्ाना तोड केलेल्या १८० साग र्कृ्षापैकी ६० र्कृ्ष गार् 
नकािानुसार ग् क्रमाींक ९९ च्या सीमेतील होत ेआणण १२० र्कृ्ष लगतच्या ई-र्गव िासकीय 
जशमनीतील असल्याच ेतपासात स्पष् झाले. ीीमती झामािाई तोडसाम याींच्या स्र्त:च्या ग् 
नीं.९९ मोजा जाींि मिील ६० झाडापासनूचा १०.९८० घ.मी.माल. होता. त्या मालाची क्रकीं मत 
रु.१,७०,३३३/- होती. ीीमती तोडसाम याींना यापूर्ी हदलेल्या अग्रीम र्खार खचव र्जा करुन 
रु.१,१३,९१० रक्कम हदनाींक ६.१.२०१५ रोजी देण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) र् (५) ीीमती झामािाई तोडसाम याींनी आपल्या मलुीसह समािी घेऊन जीर्नयात्रा 
सींपवर्ण्यािाित ननर्ेदन प्रा्त झालेले नाही. तथावप, त्याींना लाकडाच े पैसे शमळण्यािाितच े
न्जल्हाधिकारी यर्तमाळ याींचकेडून हदनाींक १.११.२०१४ रोजी प्रा्त झाले आहे. त्यानसुार 
ीीमती तोडसाम याींना रु.१,१३,९१० रक्कम हदनाींक ६.१.२०१५ रोजी देण्यात आली आहे. 
  

___________ 
 

यवतमाळ ्िल््यातील शासनाच् या स् वस् त धान् य दिुानातील माल थेट  
िाळ्याबािारात ववक्री होत असल् याबाबत 

(१२)  १३७१८ (०७-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), 
श्री.सां्िवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यर्तमाळ न्जल् ्यातील पसुद, उमरखेड, महागाींर् या तालुक् यातील स् र्स् त िान् य 
दकुानातील िान् य दकुानदार िीपीएल, एपीएल र् केिरी काडव िारक, अन् न सुरक्षा काडव 
िारकाींना मालाच े र्ा्प करुन उर्वरीत काडव िारकाींचा माल थे् काा यािाजारात वर्क्री होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर न्जल् ्यातील जर्ळपास तीनि ेदकुानदाराींकड ेभाडयाने घेतलेला परर्ाना 
असून स् र्तचच् या परर्ान् यार्रील िान् याची कमी उचल र् भाडयाने असलेल् या परर्ान् याच्या 
िान् याची उचल जास् त प्रमाणात होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, पुसद तालुक् यातील काही ननलींबित परर्ाने इतरत्र दकुानास जोडले असून त् या 
दकुानाींच ेअींतर २० त े२५ क्रक.मी. आहे, त् यातील एकाही परर्ाना िारकान ेलाभार्थ यांना िान् य 
र्ा्प केलेले नसून  काा या िाजारात वर्क्री केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उक्त् ा प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्यानुषींगान ेकोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (११-०५-२०१५) : (१) या आियाच्या िातम्या र्तृ्तपत्रात प्रशसध्द झाल्या 
आहेत.  त्या अनुषींगाने तपास केला असता, िातमीत तर्थय आढळून आले नाही. 
(२) यर्तमाळ न्जल््यात कोणत्याही दकुानदाराींकड ेभाडयान े घेतलेला परर्ाना नाही, त्यामुळे 
िान्याची उचल कमी जास्त प्रमाणात होण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) पुसद तालुक्यात ननलींबित केलेली ३२ रास्तभार् दकुाने जर्ळच्या रास्तभार् दकुानाींना 
जोडण्यात आली आहेत.  यापैकी मौजे हहळर्णी (पालमोड) येथील एकच रास्तभार् दकुान, 
तेथील जर्ळचे रास्तभार् दकुानदार घेण्यास तयार नसल्यान,े २० क्रक.मी. अींतरार्र पुसद 
येथील रास्तभार् दकुानास जोडण्यात आले आहे.  सदर रास्तभार् दकुानातील दकुानदार 
हहर्ळणी येथील काडविारकाींना दरमहा ननयमानुसार िान्याच ेर्ा्प करीत आहे. 
(४) र् (५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
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यवतमाळ तालुिातील पाांढुणाव, वपांप्री येथील अांगणवाडीतील  

मुलाांची गैरसोय होत असल् याबाबत 
  

(१३)  १३७२० (०८-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), 
श्री.सां्िवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय महहला व बाल िल्याण मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यर्तमाळ तालुक्यातील पाींढुणाव, वपींप्री येथील अींगणर्ाडीमध् ये वर्द्यार्थ यांना कोणत् याही 
प्रकारची सोयी सुवर्िा शमळत नसल् यामुळे स् थाननक ग्रामस् थाींनी मुय य कायवकारी अधिका-याींना 
ननर्ेदन देऊन सींिींधित सुपर र्ायझर, सेवर्का र् मदतननस याींच् यार्र कारर्ाई करण् याची 
मागणी केली, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, अींगणर्ाडीमध् ये िालक र् गरोदर न्स्त्रयाींसाठी असलेल् या िासकीय योजनाींचा 
लाभ देण् यात येत नसून अींगणर्ाडी सेवर्का र् मदतननस ननयशमतपणे अींगणर्ाडीत येत 
नसल् यामळेु िालकाींचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, अींगणर्ाडी सेवर्का िाहेरगार्ी राहात असल् यामुळे अींगणर्ाडी सेवर्का किीच 
र्ेळेर्र पोहोचत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, प्रिासनाकडून कोणती कायवर्ाही करण् यात आली र्ा येत आहे र् कस े? 

  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०५-२०१५) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
     यर्तमाळ तालुक् यातील मौजे पाींढुणाव, वप्रींपी येथील ग्रामस् थाींनी हदनाींक २६.११.२०१४ रोजी 
तक्रार केली होती. 
(२) अींितच खरे आहे. 
     उपमुय य कायवकारी अधिकारी (िाल कल् याण), न्जल् हा पररषद, यर्तमाळ कायावलयाच ेपत्र 
क्र.१६७, हदनाींक ०५.१२.२०१४ अन् र्ये तक्रारीची सखोल चौकिी करण् याकतरता चौकिी सशमती 
नेमण् यात आली. त् यात फक् त ०३ र्षे ते ०६ र्षे र्योग्ातील लाभाथींना माहे ऑगस््, २०१४ 
ते नोव्हेंिर, २०१४ या कालार्िीत गरम ताजा आहारापासून र्ींधचत राहहले परींतु गरोदर र् 
स् तनदा माता तसचे ०६ महहने ते ०३ र्षे र्योग्ातील लाभाथींना घरपोच आहार देण् यात 
आला आहे र् आरो य तपासणी, लसीकरण कायवक्रम ननयशमतपणे घेण् यात आले आहे. 
(३) अींितच खरे आहे. 
     सदर अींगणर्ाडी सेवर्का ही चौकिीच् या कालार्िीपयतं घुईखडे र्रुन ये-जा करत होती 
सद्यन्स्थतीत अींगणर्ाडी सेवर्का अींगणर्ाडी न्स्थतगार्ात कायम र्ास् तव् यास राहात आहे. 
(४) सदर प्रकरणात चौकिी सशमतीच् या अहर्ालानसुार दोषी आढळलेल् या दोन सुरपरर्ायझार 
याींना ननलींबित करण् यात आले असून त् याींचेवर्रुध् द खात े चौकिी प्रस् तावर्त करण् यात आली 
आहे. तसेच सींिींधित मानिनी अींगणर्ाडी सेवर्का र् मदतनीस याींना कामाकाजात सुिारणा 
करण् यािाित सक् त ताकीद देण् यात आली आहे. 
  

___________ 
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पाांढरिवडा (्ि.यवतमाळ) तालुक्यातील वडिी, पारवा, घाटांिी, राळेगाांव व पाांढरिवडा      
येथे प्रचांड प्रमाणात अवधै धांदे सरुु असल्याबाबत 

  

(१४)  १३७२९ (०७-०४-२०१५).   श्री.मदन येरावार (यवतमाळ), श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड), 
श्री.सां्िवरेडडी बोदिुरवार (वणी), श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकर्डा र् केळापूर (न्ज.यर्तमाळ) तालुक्यातील र्डकी, पारर्ा, घा ी्ंजी, राळेगाींर् र् 
पाींढरकर्डा हे पाचही पोशलस स् ्ेिन उपवर्भागीय पोशलस अधिकारी याींच् या कायवके्षत्रात 
येतात,या पोलीस स् ्ेिन अींतगवत येत असलेल् या पररसरात प्रचींड प्रमाणात अर्ैि िींदे सुरु 
असून उपवर्भागीय पोशलस अधिकारी सींिींधित पो.स् ्े .च् या ठाणेदाराींकडून महहन् याला १० ्क् के 
रक् कम घेत असल् यामुळे या पररसरातील अर्िै व् यार्सायीक मनमानी कारभार करुन िींदे 
करीत आहे, हे  खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ज् या हठकाणाहून महहन् याला १० ्क् के रक् कम शमळते तेथे िाड न ्ाकता ज् या 
हठकाणाहून ह् ते हदले जात नाहीत, अिा हठकाणी उपवर्भागीय पोशलस अधिकारी िाडी ्ाकून 
त् याींच् याकडून रक् कम र्सूल करतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल् यास, यािाित प्रिासनाकडून कोणती कारर्ाई करण् यात आली र्ा येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) र् (२) नाही. 
(३) र् (४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

मांगळवेढा (्ि.सोलापूर) या तालुक् यात ८३ गावाांपैिी ३० हून अधधि गावात   
अल् पसांख् यािाांची बहुल ग्रामीण ्ेषण्र  वविास िायवक्रमामधून वगळयाबाबत 

  

(१५)  १३७६७ (०७-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळर्ेढा (न्ज.सोलापूर) या तालुक् यात ८३ गार्ाींपैकी ३० हून अधिक गार्ात 
अल् पसींय याकाींची मोयाया प्रमाणार्र लोकसींय या असूनही त् याींची सींय या चुकीची दाखवर्ण् यात 
आल् यामुळे अल् पसींय याींक िहुल ग्रामीण के्षत्र वर्कास कायवक्रमामिून र्ेगळे करण् यात आल् यामुळे 
त् याींच् या वर्कासकामाला खीळ िसली असल् याचे माहे जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त् या सुमारास 
उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, अल् पसींय याींकाींची लोकसींय या यो य दाखवर्ण् यात येऊन त् याींना न् याय 
शमळण् यासाठी मा.स् थाननक लोकवप्र तननिी याींनी मा.न्जल् हाधिकारी याींचेकड ेर्ारींर्ार ननर्ेदनाद्र्ारे 
मागणी करण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी िासनाने कोणती तातडीची कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०६-२०१५) : (१) नाही. 
     अल्पसींययाक िहुल ग्रामीण के्षत्रवर्कास कायवक्रम ही योजना सन २००१ च्या 
जनगणनेनुसार मुींिई िहर र् मुींिई उपनगर हे न्जल्हे र्गळता राज्यातील उर्वररत न्जल््याींतील 
४४० ग्रामपींचायतीींची तालुकाननहाय उहदष् या ननकषयार्र रािवर्ण्यात येत.े त्यानुसार न्जल्हा 
सोलापूरची अल्पसींययाक लोकसींयया १,८५,४६१ असून मींगळर्ेढा तालुक्याची अल्पसींययाींक 
लोकसींयया ६,८७५ (०.१०%) इतकी आहे. ज्या ग्रामपींचायतीतील अल्पसींययाकाींची लोकसींयया 
कमीत कमी १०० क्रकीं र्ा अधिक आहे अिा ग्रामपींचायती ननकषानसुार अनुदान शमळण्यास पात्र 
आहेत. त्यायोगे मींगळर्ेढा तालुक्याची ननर्ड होऊ िकली नाही 
(२) होय. 
(३) र् (४) सन २०११ च्या जनगणनेचा अल्पसींययाक लोकसींययेचा अहर्ाल प्रा्त झाल्यानींतर 
सोलापूर र् मींगळर्ेढा तालुक्यातील अल्पसींययाक समुहाची लोकसींयया वर्चारात घेऊन वर्हीत 
ननकषापनुसार पुढील योय ती कायवर्ाही करण्यात येईल. 
  

___________ 
 

सोलापूर ्िल् ्यात शुध् द दधूपूरवठा िरण् यासाठभ दधूाची 
 तपासणी िरणारी पुरेशी यां्र णा नसल्याबाबत 

  

(१६)  १३७७५ (०४-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय दु धवविास मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर न्जल् ्यात िुध् द दिूपूरर्ठा करण् यासाठी दिूाची तपासणी करणारी यींत्रणा पुरेिी 
नसल्यामळेु ग्राहकाींना चाींगल् या प्रकारच ेदिू शमळत नसल् याचे माहे जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा 
त् यासुमारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, दिूाची तपासणी करण् यासाठी यींत्रणा र्ाढवर्ण् यािाित र् ग्राहकाींना िुध् द दिू 
पुरर्ठा होण् यासाठी िासनाने कोणती तातडीची कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायवर्ाही करण् यात आली नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्राथशमक सहकारी दिू सींस् थाींकडून ननयशमत तपासणी होर्नू उच् च गुण प्रतीच् या ननभळे 
दिूाची न्स्र्कृत होण् याकररता सन २०१३-१४ र् सन २०१४-१५ या र्षावत सोलापूर न्जल् हा 
सींघाद्र्ारे राष रीय डअेरी ् लॅन मिून ३२ सहकारी दिू सींस् थाींना दिू तपासणी यींत्र, र्जनका्ा, 
स् ्ल भाींडी, एसएस कॅन इ. चा परुर्ठा केला आहे. न्जल् हा ननयोजन र् वर्कास शमती, सोलापूर 
याींच् या ननिीतून एकान्त्मक दु िवर्कास सींस् थाींना सींगणक सधचर् सींचाचा पुरर्ठ केला आहे. 
यामुळे दिु उत् पादकाींच् या दिुामिील फ्, एसएनएफ, प्रो्ीन, शमसळलेले पाणी इ. घ्काींची 
तात् काळ तपासणी झाल् यामुळे दिुाच् या मूळ प्रतीमध् ये र्ाढ होर्नू दिुामिील भसेळ कमी 
होण् यास मदत होणार आहे. 
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     सन २००७-०८ र् सन २०१०-११ र् सन २०११-१२ या र्षावत शिर्ामतृ दिु सींघान े
कें य रिासनाच् या स् र्च् छ दिू योजनेंतगवत २७ हठकाणी िल् क शमल् क कुलर िसवर्लेले आहेत. सन 
२००७-०८ मध् ये १२० भसेळ तपासणी सींच र् ६० सींस् थाींना दिू गाळणी, स् ्ेनलेस स् ्ील भाींडी 
इ. साहहत् य हदलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

सोलापूर ्िल््यामध्ये स्वस्त धान्य दिुानाांपयवन्त द्वार ववतरण  
व्यवस्था सुरु िरण्याबाबतची मागणी 

  

(१७)  १३७८० (०७-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मींगळर्ेढा (न्ज.सोलापूर) िहरापासून ते सींिींधित स् र्स् त िान् य दकुानापयतं र्ाहतकुीकररता 
३० ते ३५ रुपये खचव येत असून िासनाकडून ९ रुपये ५६ पसै े इतकी रक् कम शमळत आहे, 
दकुानदारास सदर र्ाहतकू खचव न परर्डणारा असल् याने पूर्ीप्रमाणे द्र्ार वर्तरण व् यर्स् था 
सुरु करार्ी, यािाित स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक १ जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा 
त्यासुमारास न्जल् हा पुरर्ठा अधिकारी, सोलापूर याींना ननर्ेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर ननर्ेदनािाित कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट (०८-०५-२०१५) : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे. हदनाींक १ जानेर्ारी, २०१५ 
रोजीच्या मा.वर्िानसभा सदस्य याींच्या ननर्ेदन पत्राच्या अनुषींगाने, सुिाररत िान्य वर्तरण 
पद्धतीनुसार सोलापूर न्जल््यात सन २०१३-२०१६ या कालार्िीसाठी अन्निान्य र्ाहतुकीची 
ननवर्दा प्रक्रक्रया ननन्श्चत करण्यािाितची कायवर्ाही प्रगतीपथार्र असनू, र्ाहतूक कीं त्रा् ननन्श्चत 
होताच मींगळर्ेढा (न्ज.सोलापूर) िहरापासून ते सींिींधित स्र्स्त िान्य दकुानापयतं र्ाहतुक सुरु 
करण्यात येईल, यािाित मा.वर्िानसभा सदस्य याींना कळवर्ण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

भाळवणी (ता.पांढरपूर, ्ि.सोलापूर) येथील मािी सरपांच याांची अज्ञात  
व् यक् तीांनी धारदार शस् ्र ाने तनघृवण हत्या िेल्याबाबत 

  

(१८)  १३७८३ (०७-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय मखु्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भाळर्णी (ता.पींढरपूर, न्ज.सोलापूर) येथील माजी सरपींच र् वर्द्यमान ग्रामपींचायत सदस् य 
याींचा हदनाींक १७ डडसेंिर, २०१४ रोजी भर रस् त् यार्र काही अञानान व् यक् तीींनी िारदार िस् त्रान े
ननघृवण खून करण् यात आल् यामळेु पींढरपूर िहर र् तालकुा पररसरात दहितीच े र् शभतीच े
र्ातार्रीण पसरले असून सुरक्षक्षतता िोक् यात आली असल् याच ेआढळून आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल् यास, या प्रकरणी सींिींधित पोलीस स् ्ेिनला गुन् हा दाखल करण् यात येऊनही अद्यापी 
गुन् हेगाराींना पकडण् यात आले नसल् यान ेत् या भागामध् ये जनआींदोलन झाल्याचे             
माहे जानेर्ारी, २०१५ मध् ये र्ा त् यासुमारास ननदिवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी िासनाने कोणती कारर्ाई केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२१-०५-२०१५) : (१) भाळर्णी (ता.पींढरपूर, न्ज.सोलापूर) येथील माजी 
सरपींच र् वर्द्यमान ग्रामपींचायत सदस् य याींचा हद.१७ डडसेंिर, २०१४ रोजी भर रस् त् यार्र काही 
अञानात व् यक् तीींनी िारदार िस् त्रान े ननघृवण खून करण् यात आला हे खरे आहे, तथावप, पींढरपूर 
िहर र् तालुका पररसरात दहितीचे र् शभतीचे र्ातार्रण पसरले नसून सुरक्षक्षतता िोक् यात 
आली असल् याचे आढळून आलेले नाही. 
(२) र् (३) सदर प्रकरणी पींढरपूर तालकुा पोलीस ठाणे येथ े हद.१७.१२.२०१४ रोजी भाग             
५ भारतीय दींडवर्िान सींहहता कलम ३०२ प्रमाणे आरोपीींवर्रुध् द गुन् हा दाखल करण् यात आला 
आहे. आरोपीस हद.१८.१२.२०१४ रोजी अ्क करण् यात आली असनू गुन् ्याचा तपास सुरु आहे. 
तथावप, सदर गुन् ्यामध् ये इतर आरोपीींना अ्क व् हार्ी म् हणून माहे जानेर्ारी, २०१५ मध् ये 
भाळर्णी गार्ात जन आींदोलन केले होत.े 
(४) वर्लींि झालेला नाही. 
  

___________ 
  

मांगळवेढा (्ि.सोलापूर) तालुक् यामध् ये पर राज् यातून गुटखा व रतर 
 अांमली पदाथावची अवैध वाहतूि होत असल् याबाबत 

  

(१९)  १३७८४ (०६-०४-२०१५).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय अन्न आणण 
्षध प्रशासन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मींगळर्ेढा (न्ज.सोलापूर) तालुक् यामध् ये पर राज् यातून गु्खा र् इतर अींमली पदाथावची 
अर्ैि र्ाहतूक होत असताना अन् न र् ्षि प्रिासनाने सुमारे अडीच लाखाींचा गु्खा ज् त 
केला असल् याचे हदनाींक ८ जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त्यासुमारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, िासनाने त् यार्र कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, तसेच सदरची 
अर्ैि र्ाहतकू कायमस् र्रुपी िींद करण् यासाठी िासनाने कोणती उपायोजना केली र्ा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (२१-०५-२०१०) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी अर्ैि र्ाहतकु करणाऱ्याकडून रु २,३६,८८०/- चा गु्खा ज्त करण्यात 
आला आहे र् मींगळर्ेढा पोलीस स््ेिन येथे भारतीय दींड वर्िान १८८, २७३,३२८,३४ र् अन्न 
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सुरक्षा र् मानके कायदा २००६, ननयम र् ननयमन े२०११ अींतगवत कलम २६ (२) (i) र् २६ (२) 
(iv) अन्र्ये हद.०८/०१/२०१५ रोजी प्रथम खिरी अहर्ाल क्र.११/२०१५ नोंदवर्ला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् याच् या चारही िृषी ववद्यापीठातील ि वगव व ड वगावच् या िमवचा-याांना  
सुधारीत सेवा अांतगवत आश् वाशसत प्रगती योिना लागू िरणेबाबत 

  

(२०)  १३७९० (०७.०४.२०१५).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला प्श्चम), श्री.रािेंद्र पाटणी 
(िारांिा) :   सन्माननीय िृषी मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराष र राज् याच् या चारही कृषी वर्द्यापीठातील क र्गव र् ड र्गावच् या कमवचा-याींना 
सुिारीत सेर्ा अींतगवत आश् र्ाशसत प्रगती योजना लागू करणेिाित स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
हदनाींक २४ डडसेंिर, २०१४ रोजी र्ा त् या दरम् यान कृषी मींर्यायाींना ननर्ेदन हदले, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल् यास, सदर ननर्ेदनार्र िासनाकडून काय कायवर्ाही करण् यात आली आहे र्ा येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (०९.०५.२०१५) : (१) होय. 
(२) प्रस् तुत प्रकरण िासनाच् या वर्चारािीन आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
 

प्रधानमां्र ी ग्रामसडि योिनतेील अशभयांत् याांची ररक् त असलेली पदे 
  

(२१)  १३७९२ (०८-०४-२०१५).   श्री.गोवधवन शमाव (अिोला प्श्चम), श्री.रािेंद्र पाटणी 
(िारांिा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नव् या रस् त् याींची ननशमवती आणण जुन् या रस् त् याींर्रील खडड ेिुजवर्ण् याची जिािदारी असलेल् या 
प्रिानमींत्री ग्रामसडक योजनेतील वर्भागात महाराष रात हठकहठकाणी अशभयींत् याींची ररक् त पदे 
असल् याच ेमाहे जानेर्ारी, २०१५ मध् ये र्ा त्या दरम्यान ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू अशभयींत् याींची पदे ररक् त असल् यान े कामाची गती मींदार्ली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त ररक् त पदे भरण् यािाित िासनाची भूशमका काय आहे, तसेच क्रकती 
कालार्िीत ही पदे भरण् यात येणार आहेत, 
(४)  नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२६-०५-२०१५) : (१) अींितच खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     प्रिान मींत्री ग्राम सडक योजनेतींगवत ज् या न्जल् ्यामध् ये अशभयींत्याींची पदे ररक् त आहेत 
त् या पदाींचा अनतररक् त कायवभार इतर न्जल् ्यातील सींिींधित अशभयींत् याींकड े देण् यात आलेला 
आहे. त् यामुळे प्रिान मींत्री ग्राम सडक योजनेतींगवत  च् या कामाींची गती मींदार्लेली नाही. 
(३) र् (४) प्रिान मींत्री ग्राम सडक योजनेतींगवतची ररक् त पदाींर्र प्रनतननयुक् तीने उमेदर्ार 
उपलब् ि करुन देण् यािाित सार्वजननक िाींिकाम वर्भागकड ेपाठपूरार्ा करण् यात येत आहे. 

___________ 
 

बेंबळा प्रिल् पामळेु बाधधत गावातील भोई समािातील लोिाांना  
अग्रक्रमान ेमासेमाररिीरता प्रिल् प देण् याबाबत 

  

(२२)  १३७९५ (३०-०४-२०१५).   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.राि ु तोडसाम (अणी), 
श्री.सां्िवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मां्र ी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेंिळा प्रकल् प (ता.िाभळुगार्, न्ज.यर्तमाळ) मासमेारी कररता तयार असून याकररता 
मत् स् यवर्भागातफे ननवर्दा काढण् यात आल् या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ननवर्देची सद्यचन्स्थती काय, 
(३) असल् यास, प्रकल् पामुळे िाधित गार्ातील भोई समाजातील लोकाींना अग्रक्रमान े
मासेमाररकीरता प्रकल् प देण् याची िासनाकड ेतरतुद आहे काय, 
(४) असल् यास, अिा तरतुदीनसुार मासमेारी सोसायटयाींना वर्ना ननवर्दा सर्लतीच् या दरात 
रोजगार उपलब् ि होण् याच् या ष्ष ्ीने िासनान ेकाय कायवर्ाही केली आहेर्ा करण्यात येत आहे, 
(५) असल् यास, त् याचे स् र्रुप काय आहे ? 
  
श्री. एिनाथराव खडस े(१६-०५-२०१५) : (१) र् (२) हो, ऑक् ्ोिर, २०१४ मध् ये हदलेलया जाहीर 
ननवर्दा मध् ये तीन ननवर्दा प्रा् त झाल् या असून स् थाननक मत् स् य सींस् थेने केलेल् या वर्नींतीच् या 
अनुषींगाने सदर ननवर्दा प्रक्रक्रयेस स् थधगती देण् यात आली आहे. सद्यन्स्थतीत उक् त ननवर्दा 
अद्याप उघडण् यात आलेल् या नाहीत. 
(३), (४) र् (५) नाही, सदर जलाियाचे मासेमारी हक् क वर्भागस नोव् हेंिर, २००९ ला प्रा् त 
झाले असल् यान े हद.१५/१०/२००१ च् या िासन ननणवयातील अ् क्र.११ नुसार जाहीर ननवर्देने 
ठेका देण ेआर्श् यक आहे. तथावप, सदर पररसरातील स् थाननक मन्च्छमाराींना मासमेारी परर्ाना 
देऊन रोजगार उपलब् ि करुन देण् यात येत.े 
  

___________ 
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बेंबळा प्रिल्प (ता.बाांभुळगाव ्ि.यवतमाळ) अांतगवत मोरगाव, धचखली आष्ट्टा  
(ता.िळांब) उपिालव्याचे तनिृष्ट्ट दिावचे िाम ााल्याबाबत 

  

(२३)  १३७९८ (०८-०४-२०१५).   प्रा.अशोि उईिे (राळेगाव), श्री.राि ु तोडसाम (अणी), 
श्री.सां्िवरेडडी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) िेंिळा प्रकल्प (ता.िाींभुळगार्, न्ज.यर्तमाळ) अींतगवत मोरगार्, धचखली आष्ा          
(ता.कळींि) उपकालव्याचे ननकृष् दजावचे काम झाल्यामळेु या भागातील जशमनी पाझरामुळे 
खराि झालयाच ेहदनाींक ७ डडसेंिर, २०१४ रोजी र्ा त्यासुमारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननकृष् दजावच्या कामाींची चौकीिी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई करण्यात आली 
आहे र्ा येत आहे, 
(४) असल्यास, सदर प्रकल्पाच्या ननकृष् दजावच्या कामामळेु िेतक-याींच्या जशमनीचे झालेले 
नुकसान यािाित िासन नकुसान भरपाई देणार आहे काय ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) के्षबत्रय स् थळी भौगोशलक पररन्स्थतीमुळे होणा-या पाझरार्र आर्श् यक उपाययोजना 
करण् यात येत आहेत. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
(४) कालव् याच् या पाझरामुळे िेतक-याींच ेनुकसान होणार नाही यािाित आर्श् यक उपाययोजना 
करण् यात येत आहे. 
  

___________ 
 

राज्यातील गहृर्षणि दलाच्या (होमगाडव) ्िल्हा मुख्यालयातील  
साप्ताहहि परेड बांद िेल्याबाबत 

 

(२४)  १३८३३ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सु्ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश ्षणीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गहृरक्षक दलाच्या (होमगाडव) न्जल्हा मयुयालयाींना सा्ताहहक परेड िींद 
करण्याच ेआदेि हदनाींक १२ डडसेंिर, २०१४ रोजीच्या सुमारास देण्यात आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची परेड िींद करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच कोल्हापूर न्जल्हा समादेिक पद ररक्त आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर पद ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत र् हे ररक्त पद केव्हापयतं 
भरण्यात येणार आहे ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) होय.  
     तथावप, महासमादेिक, होमगाडव या कायावलयाच् या हद.२६.०३.२०१५ च् या आदेिान् र्ये 
प्रत् येक महहन् याच् या दसु-या रहहर्ारी स् ताहहक कर्ायत चाल ूकरण् यास मान् यता देण् यात आली 
आहे. 
(२) सा् ताहहक कर्ायतीींच् या होमगाडवच् या हजेरीपत्रकात अननयशमतता होत असल् याची िाि 
ननदिवनास आली होती. त् यामळेु सा् ताहहक कर्ायती िींद करण् यात आल् या होत् या. 
(३) र् (४) न्जल् हा समादेिक, कोल् हापूर या पदाचा अनतररक् त कायवभार अपर पोलीस अधिक्षक 
याचेकड े देण् यात आला आहे. होमगाडव सींघ्नेच् या पुनरवचनेचा प्रस् तार् वर्चारािीन आहे. तद् 
नींतर या पदार्र ननयशमत ननयुक् ती करता येईल. 

___________ 
 

िोल् हापूर ्िल् हा तनयोिन मांडळािडून तन  या सदस् याांना  
तनयोिन मांडळातून तनधी शमळत नसल्याबाबत 

 

(२५)  १३८४९ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सु् ित शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश ्षणीरसागर 
(िोल्हापूर उत्तर) :   सन्माननीय तनयोिन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् हापूर न्जल् हा ननयोजन मींडळाकडून न्जल् हा पररषदेला शमळणा-या ननिीतून ननयोजन 
मींडळाच् या सदस् याींच् या मतदार सींघातीलच कामाींसाठी ननिी देण् यात येत असल् याने सुमारे 
ननम् म् या सदस् याींना ननयोजन मींडळातून ननिी शमळणार नाही, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या सदस् याींनी पूर्ीप्रमाणे ननिी शमळण् याची मागणी माहे जानेर्ारी, २०१५ मध् ये 
र्ा त् या दरम् यान केली, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, यासींदभावत िासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे, त् याींचे स् र्रूपप काय आहे ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (११-०५-२०१५) : (१) र् (२) हे खरे नाही. 
(३) न्जल् हा ननयोजन सशमती ही घ्नात् मक सशमती असल् याने िासनान े मींजूर केलेल् या 
ननयमव् ययानुसार न्जल् ्यात मींजरू योजनखेाली कामे घेण् यािाितचा ननणवय सदर सशमतीद्र्ारे 
घेण् यात येतो. 

___________ 
 

शासनाने अल् पसांख् याांि मुस् लीम, शीख, बुध् दीस् ट व िैन समािाची  
अधधि लोिसांख् या गावातील भागाचा वविास िरण् याबाबत 

  

(२६)  १३८७५ (०७-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासनाने अल् पसींय याींक मुस् लीम, िीख, िुध् दीस् ् र् जैन समाजाची अधिक लोकसींय या 
गार्ातील भागाचा वर्कास करण् यासाठी ननणवय घेतला आहे त् याची अींमलिजार्णी        
हदनाींक १४ म,े २०१३ पासून करण् यात आली आहे त् यासाठी दरर्षी सोलापूर न्जल् ्यात १ को्ी 
२० लाख रुपये हदले जातात मात्र योजनेतून उत् तर सोलापूर र् मींगळर्ेढा तालुके र्गळण् यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या योजनमेध् ये उत् तर सोलापूर र् मींगळर्ेढा तालुक् याचा समार्ेि 
करण् यासींदभावत िासनाने काय कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनाथराव खडस े (०९-०६-२०१५) : (१) अल्पसींययाक िहुल ग्रामीण के्षत्रवर्कास कायवक्रम 
या योजने अींतगवत सन २००१ च्या जनगणनेनुसार मुींिई िहर र् मुींिई उपनगर हे न्जल्हे 
र्गळता राज्यातील उर्वररत न्जल््याींतील ४४० ग्रामपींचायतीींच े र्ावषवक उहदष् पायाभूत 
सुवर्िाच्या अनुदानाींसाठी ननन्श्चत करण्यात आले आहे. तसेच ज्या ग्रामपींचायतील 
अल्पसींययाकाींची लोकसींयया कमीत कमी १०० क्रकीं र्ा अधिक आहे अिा ग्रामपींचायती 
ननकषानुसार अनुदान शमळण्यास पात्र आहेत. सन २००१ च्या जनगणनेनुसार सोलापूर 
न्जल््यातील सर्व तालुक्यातील एकूण १२ ग्रामपींचायती पायाभूत सुवर्िासाठी अनुदान 
शमळण्यास पात्र आहेत. सन २०११ च्या जनगणनेच्या अहर्ालातील (अहर्ाल अद्याप अप्रा्त) 
सोलापूर र् मींगळर्ेढा तालुक्यातील अल्पसींययाक समुहाची लोकसींयया वर्चारात घेऊन 
अनुदानास पात्र ठरवर्ण्यातसाठी पढुील योय ती कायवर्ाही करण्यात येईल. 
(२) र् (३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

सोलापूर पेयिल उिनीतून उन् हाळी हांगामासाठभ दोन पाणी आवतवने  
व नदीतून एिवेळा पाणी सोडण् याची मागणी 

(२७)  १३८७६ (०७-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर पेयजल उजनीतनू उन् हाळी हींगामासाठी दोन पाणी आर्तवने र् नदीतनू एकर्ेळा 
पाणी सोडण् याची मागणी स् थाननक लोकप्रनतननिीींनी माहे जानरे्ारी २०१५ मध्ये र्ा त् या 
दरम्यान िासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या सींदभावत िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) : (१) होय. 
     प्रस् तुत प्रकरणी सींिींधित लोप्रनतननिी याींनी मा.मींत्री, जलसींपदा याींच् या अध् यक्षतेखाली 
हद.१९/१२/२०१४ र् हद.२४/०३/२०१५ रोजी उजनी िरणातील सन २०१४-१५ च् या पाणी 
ननयोजनाच् या िैठकीत उजनी िरणातून सोलापूर िहरासाठी वपण् यासाठीचे पाणी शभमा नदीत 
सोडण् यािाित मागणी करण् यात आली होती. 
(२) उन् हाळी हींगामासाठी हद.२५./०३/२०१५ ते ०४/०४/२०१५ पयतं ५.४९ ्ीएमसी पाणी उजनी 
िरणातून भीमा नदीत सोडण् यात आले आहे. तसचे हद.२५/०५/२०१५ ते ०५/०६/२०१५ पयतं ५.५० 
्ीएमसी पाणी सोडण् याच ेननयोन्जत आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
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सोलापूर ्िल् हा तनयोिन सशमतीिडून ववववध ववभागाांना वविास  

िामाांसाठभचा मांिूर तनधी पडून असल्याबाबत 
  

(२८)  १३८८० (०८-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
तनयोिन मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर न्जल् हा ननयोजन सशमतीकडून वर्वर्ि वर्भागाींना वर्कास कामाींसाठी ननिी उपलब् ि 
केला जातो पण सन २०१४-१५ या र्षावमध् ये ननिी मींजूर होऊनही वर्भागाच् या अकायवक्षमतमेुळे 
३५ को्ी रुपयाचा ननिी पडून आहे, यामध् ये शसींचन, क्रक्रडा, शिक्षण, पाणलो् या वर्भागासाठी 
ननिी मींजूर करण् यात आला असल् याचे उघडकीस आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या अखधचवत ननिीसींदभावत िासनान ेचौकिी करुन काय कायवर्ाही केली आहे 
र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (२५-०५-२०१५) : (१), (२) र् (३) सोलापरू न्जल् ्याच् या सर्वसािारण 
न्जल् हा र्ावषवक योजना, सन २०१४-१५ कररता रु.२७५.०० को्ी इतका ननयतर्य मींजूर तथा 
अथवसींकल् पीत करण् यात आला असनू तो न्जल््यास पूणवपणे वर्तरीत करण् यात आला आहे. 
     वर्तरीत ननिीपकैी माचव, २०१५ अखेर रु.२७४.९० को्ी इतका खचव झाला आहे र् 
रु.१०.०० ला प्रत् यावपवत झाले आहेत. 
     सिि, सोलापूर न्जल् ्याच् या वर्कास कामाींचा ननिी पडून आहे अस ेम् हणता येणार नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ ्िल््यातील अमरावती महसूल ववभागातील सुमारे 
 हदड हिार ग्रामपांचायती िटडट ााले नसल्याबाबत 

(२९)  १३८८९ (०८-०४-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यर्तमाळ न्जल््यातील अमरार्ती महसूल वर्भागातील सुमारे हदड हजार ग्रामपींचायतीच्या 
आधथवक व्यर्हराच ेगेल्या तीन त ेसात र्षावपासूनप ऑडड्च झाले नसल्याची िक्कादायक िाि 
हदनाींक ३१ जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त्यासुमारास ननदिवनास आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑडड् न झाल्याने सदर ग्रामपींचायतीमिील आधथवक गैरव्यर्हार दडला 
असल्याचेही हदसून येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतके र्षे होऊनही अद्यापपयतं ऑडड् का करण्यात आले नाही, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणाची चौकिी करुन ऑडड् ्ाळणाऱ्यार्र काय कारर्ाई करणार 
आहे, 
(५) असल्यास, सदर दीड हजार ग्रामपींचायतीचे ऑडड् किीपयतं करण्यात येणार आहे, 
(६) असल्यास, त्यानुसार ऑडड् मध्ये गैरव्यर्हार झाल्याच ेआढळून आल्यार्र िासन त्यार्र 
कोणती कारर्ाई करणार आहे र्ा कररत आहे ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (१३-०५-२०१५) : (१), (२), (३) र् (४) अमरार्ती महसूल वर्भागातील 
यर्तमाळ न्जल् ्यात एकूण १२१० ग्रामपींचायती असून सन २००९-१० या र्षावपयतंचे सर्व 
ग्रामपींचायतच े लेखापररक्षण पूणव झाले आहे. सन २०१०-११ ते २०१२-१३ चे १२१० 
ग्रामपींचायतीपैकी ७८७ ग्रामपींचायतीींचे लेखा पररक्षण पूणव झाले असून ४२३ ग्रामपींचायतीचे लेखा 
पररक्ष् उण प्रलींबित आहे. त् याींच् या लेखापररक्षणाचे काम सध् या प्रगतीत आहे. 
(५) ग्रामपींचायत लेखा पररक्षण स् थाननक ननिी लेखा पररक्षा म.रा.यर्तमाळ याींच े
ननयपोजनानसुार केले जात.े सन २०१०-११ ते २०१२-१३ या र्षावचे ४२३ ग्रामपींचायतीचे लेखा 
पररक्षण प्रलींबित असून सदर लेखा पररक्षण माहे जून, २०१५ अखेर पूणव करण् यात येणार आहे. 
तसेच, जुल,ै २०१५ पासून सन २०१३-१४ र् सन २०१४-१५ या वर्त् तीय र्षावच े लेखा पररक्षण 
ननयोन्जत दौरा कायवक्रमानुसार पणूव करण् यत येणार आहे. 
(६) ऑडड्मध् ये गैरव् यर्हार आढळून आल् यास त् याची प्राथशमक चौकिी ग् वर्कास अधिकारी 
याींचेमाफव त करुन चौकिी अहर्ालाच् या अनुषींगान ेअपहाराची रक् कम ननन्श्चत झाल्यास अपहार 
रक् कम सींिींधिताींकडून र्सूल करण् याची कारर्ाई केली जात.े तसेच ननयमानसुार कारर्ाई 
करण् यात येते. 

___________ 
 

नाशशि ्िल् ्यातील शासिीय गोदामामध् ये पुरवठा ववभागाच् या  
अन् नधान् याच्या हाताळणुिीबाबत ाालेली बैठि 

  

(३०)  १३९२५ (०७-०४-२०१५).   श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाव), श्री.्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांर्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक न्जल् ्यातील िासकीय गोदामामध् ये पुरर्ठा वर्भागाच् या अन् निान् याची हाताळणुक 
यािाित तत् कालीन अन् न नागरी पुरर्ठा अधिकारी याींच् या अध् यक्षतेखाली हदनाींक ११ स् ्ेंिर, 
२०१२ रोजी िैठक आयेान्जत करण् यात आली होती, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, त् यात कोणकोणते ननणवय घेण् यात आले आहेत, तसेच सदर ननणवयाची 
अींमलिजार्णी करणेिाित िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश बापट (१३-०५-२०१५) : (१) होय, तथावप, सदरची िैठक मा.मींत्री, अ.ना.प.ु र् 
ग्रा.सीं. याींच् या अध् यक्षतेखाली आयोन्जत करण् यात आली होती. 
(२) र् (३) हद.११ स् ्ेंिर, २०१२ रोजी झालेल् या िैठकीत खालील ननणवय घेण् यात आला. 
      अन् निान् य हाताळणुकीच् या कामासाठी ननन्श्चत करण् यात येणा-या कीं त्रा्ाच् या 
करारनाम् यात, समावर्ष ् नसलेल् या/ दर न ठरवर्ण् यात आलेल् या कामाींिाित न्जल् ्यातील 
माथाडी मींडळाने दर ननन्श्चत करार्ेत र् सदर दर न्जल् हा पुरर्ठा अधिकारी याींना कळर्ार्ते. 
न्जल् हयातील माथाडी मींडळान े अन् निान् य हाताळणुकीच् या सर्व िािीींिाित दर ननन्श्चती 
केल् यानींतर न्जल् हा पुरर्ठा अधिकारी, याींनी प्रस् तार् िासनास सादर करार्ा र् सदर प्रस्तार् 
प्रा् त झाल् यानींतर अन् न, नागरी पुरर्ठा वर्भागान ेकामगार वर्भागाच् या सहमतीन ेसध् याच् या 
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िोरणातील/िासन ननणवयातील तरतुदी तपासून पुनननववर्दा काढण् यािाित यो य तो ननणवय 
घ् यार्ा. 
        सदर ननणवयाच् या अनुषींगान े नाशिक न्जल् हयातील माथाडी मींडळाकडून 
हद.२७/१२/२०१२, हद.२२/०७/२०१४ र् हद ०९/०८/२०१४ अन् र्ये न्जल् हा पुरर्ठा कायावलयास 
आिारभूत दर प्रा् त झालेले असून, न्जल् हास् तरार्र अन् निान् य हाताळणुकीच् या कामािाित 
आिारभूत दर ननन्श्चत करण् याची कायवर्ाही सुरु आहे. 

___________ 
 

नाशशि ्िल् ्यातील दाररयरेषयरेषेखालील गरीब आहदवासीांसाठभची  
बांद असलेली खावटी योिना पूवववत सुरु िरण् याबाबत 

 
(३१)  १३९३२ (१०-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपूरी) :   सन्माननीय आहदवासी 
वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक न्जल् ्यातील दाररयरेषयरेषेखालील र्ाडयापाडयात राहणा-या गरीि आहदर्ासीींसाठी 
पार्साा यात कामिींदा शमळत नसल् यामळेु त् याींची उपासमारी रोखण् यासाठी सुरु करण् यात 
आलेली खार््ी योजना सध्या िींद असल् यामळेु या आहदर्ासीींर्र उपासमारीची र्ेळ येत 
असल् याच ेमाहे जानेर्ारी, २०१५ मध्ये र्ा त् यासुमारास आढळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सद्या िींद असलेली खार््ी योजना पूर्वर्त सुरु करण् यािाित िासनाने कोणती 
कायवर्ाही केली र्ा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पार्साा यात जनू त ेस् ्ेंिर या कालार्िीत रोजगारावर्ना आहदर्ासीींच उपासमार होऊ नये 
याकररता सन १९७८ पासनू खार््ी कजव योजना सुर करण् यात आली असून सन २०१३-१४ 
पयतं खार््ी कजावच े र्ा्प करण् यात आले आहे. या योजनेच् या तरतूदीनुसार खार््ी कजव 
थक्रकत असलेल् या लाभार्थ यांना पुन् हा खार््ी कजव र्ा्प करण् यात येत नाही. सन २०१४-१५ या 
आधथवक र्षावत नर्ीन लाभाथी उपलब् ि न झाल् यान ेखार््ी कजव योजनेंअींतगवत खार््ी कजावच े
र्ा्प करता आलेले नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
 

राज् यात बालमिुरी िमी िरण् यासाठभ िठोर िायदे िरण् यात येत असून  
सुध् दा नाशशि ्िल् ्यातील घोटी (ता.रगतपुरी) येथ ेशासनान े 

तनयम धाब् यावर बसववण् यात आल्याबाबत 
(३२)  १३९३७ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती तनमवला गाववत (रगतपूरी) :   सन्माननीय िामगार 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात िालमजुरी कमी करण् यासाठी कठोर कायदे करण् यात येत असून सुध् दा 
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नाशिक न्जल् ्यातील घो्ी (ता.इगतपुरी) येथे िासनाने ननयम िाब् यार्र िसवर्ण् यात येर्ून 
र्ाडीर्-हे ते भींिाळा फा्ा या रस् त् याींच् या कामार्र िालमजूर ठेर्ण् यात आल् याचा प्रकार माहे 
जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त् या समुारास ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, िालमजुराकडून रस् त् याचे काम करुन घेणाऱ् यार्र कारर्ाई करण् यािाित तसेच 
यापुढे असे प्रकार घडू नयेत याची दक्षता घेण् यािाित िासनाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. प्रिाश मेहता (०५-०६-२०१५) : (१) हे खरे आहे नाही. 
(२) र् (३) यािाित चौकिी केली असता राष रीय महामागव क्र.३ र्रील र्ाडीर्-हे ते भींिाळा 
फा्ा रोडर्रील रस् ता रुीं दीकरणाच् या कामार्र िालकामगार कायवरत असल् याचे आढळून आलेले 
नाही. िालकामगार या अननष ् प्रथेच े ननमूवलन करण् याच् या योजनेंतगवत न्जल् हा स् तरार्र 
कृतीदलाींच् या माध् यमातून िाडी ्ाकून कामार्र िालकामगार ठेर्णा-या आस् थापनेवर्रुध् द 
कारर्ाई करण् यात येत.े नाशिक न्जल् ्यासाठी सदर कृतीदल कायवरत असून या कृतीदलामाफव त 
र्ेळोर्ेळी िाडी ्ाकल् या जात असतात. 
  

___________ 
  

अचलपूर (ता, ्ि.अमरावती) येथील ्िल् हा पररषद शाळाांसह सवव शाळाांना  
पुरववण् यात येणा-या शालेय पोषण आहाराचे धान्य  

परस्पर गहाळ होत असल्याबाबत 
  
 

(३३)  १३९५० (०९-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
शालेय शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अचलपूर (ता. न्ज.अमरार्ती) येथील न्जल् हा पररषद िाळाींसह सर्व िाळाींना पुरवर्ण् यात 
येणा-या िालेय पोषण आहाराच् या ताींदळासह अनेक प्रकारच े िकेडो न्क्र्ीं्ल िान् य परस् पर 
गहाळ करण् यात येत असल् याच ेमाहे जानेर्ारी, २०१५ मध्ये र्ा त् या सुमारास ननदिवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रकरणी सुरूप असलेल्या गैरप्रकाराची िासनान े त् र्रीत चौकिी करुन 
आर्श् यक कारर्ाई करणार आहे काय र्ा करीत आहे, 
(३) नसल् यास, यामागील वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र् (३) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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नांदरुबार ्िल् ्यातील अक् िलिुवा तालुक् यातील आांबाबारी  
येथे देहली शसांचन प्रिल् पाबाबत 

  

(३४)  १३९८१ (०८-०४-२०१५).   श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुिार न्जल् ्यातील अक् कलकुर्ा तालुक् यातील आींिािारी येथे देहली शसींचन प्रकल् प या 
िासनाच् या महत् र्ाकाींक्षी प्रकल् पाची सद्यचन्स्थती काय आहे, 

(२) असल् यास, या प्रकल् पामुळे त् या पररसरातील क्रकती गार् ेवर्स् थावपत होणार आहेत, 
(३) असल् यास, वर्स् थावपत होणा-या गार्ाींच् या पुनर्वसनािाित िासनाने कोणती पार्ले उचलली 
आहेत, 
(४) तसेच, सदर प्रकल् प अजूनपयतं प्रलींबित राहण् याची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महािन (०४-०६-२०१५) : (१) सदर प्रकल् पाचे माती िरणाचे काम ६०% पूणव झाले 
असून साींडर्ा िाींिकाम १००% पणू झाले आहे. मुय य कालव् याच े क्रकमी १ त े ९४ लाींिीतील 
मातीकाम र् िाींिकामे अींितच पूणव झाली असून उर्वररत काम प्रगतीत आहे. 
(२) देहली प्रकल् पाींतगवत आींिािारी ता. अक् कलकुर्ा हे गार् वर्स् थापीत होणार आहे. 
(३) प्रकल् पग्रस् ताींच् या पुनर्वसनािाित सन १९९९ च् या पूनर्वसन अधिननयमानुसार कायवर्ाही 
करण् यात येत आहे. 
(४) प्रकल् पग्रस् ताींनी र्ेळोर्ेळी ती वि वर्रोि करुन प्रचशलत िासन िोरणानुसार देय नसलेल् या 
काही मागण् या केल् याने तसेच प्रकल् पग्रस् ताींनी मागण् याचे स् र्रुप सतत िदलते ठेर्ल् यामुळे 
प्रकल् पाचे काम रेंगाळले आहे. 
  

___________ 
  

नांदरुबार ्िल् ्यातील तळोदा तालकु् यातील रच् छागव् हाण  
धरणाला शासनाच्या मान् यतेबाबत 

  

(३५)  १३९८२ (०८-०४-२०१५).   श्री.उदेशसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय िलसांपदा मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नींदरुिार न्जल् ्यातील तळोदा तालुक् यातील इच् छागव् हाण िरणाला िासनाची मान् यता 
शमळाली आहे काय, 

(२) असल् यास, प्रत् यक्ष काम केव् हा सुरु होईल, 
(३) असल् यास, सदर िरणाच े काम सुरु होण् याकररता िासनान े कोणती पार्ले उचललेली 
आहेत, 
(४) नसल्यास, सदरहू प्रकल् पास वर्लींि होण् याची सर्वसािारण कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) : (१) होय, हदनाींक २/२/१९९९ रोजी रु.४.४० को्ी 
क्रकीं मतीच् या उक् त योजनेच् या प्रकल् प अहर्ालास तापी पा्िींिारे वर्कास महामींडळान ेप्रिासकीय 
मान् यता हदली आहे. 
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(२) सदर योजनेसाठी र्नजशमन हस् ताींतरणाींिाितची कायवर्ाही प्रगतीत असून र्नजशमन 
हस् ताींतरण प्रस् तार्ास कें य र िासनाची अींनतम मान् यता शमळाल् यानींतर प्रकल् पाच ेकामे प्रत् यक्ष सुरु 
करण् यात येईल. 
(३) सद्यन्स्थतीत र्नजशमन हस् ताींतरण प्रस् तार्ार्र अ् पर प्रिान मुय य र्न सींरक्षक नागपूर 
याींनी हदनाींक ५/९/२०१३ रोजी उपन्स्थत केलेल् यीं ि-ेयाींची पुतवता सुरु आहे. 
(४) र्नजशमन हस् ताींतरणा अभार्ी प्रकल् पास वर्लींि होत आहे. 
  

___________ 
  

नागपूर महानगरपाशलिेच् या ववस् तारासोबतच शहरात टोलेिांग रमारती  
उभ् या राहत असताना महापाशलिेच् या अ्नशमन  

ववभागािड ेिनुीच यां्र णा असल्याबाबत 
  

(३६)  १४००० (०७-०४-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मखु्यमां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर महानगरपाशलकेच् या वर्स् तारासोितच िहरात ्ोलेजींग इमारती उ् या राहत 
असताना महापाशलकेच् या अन्निमन वर्भागाकड े१५-२० र्षावपूर्ी जी यींत्रणा होती तीच आजही 
कायवरत असल् याचे ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर प्रकरणी िहरात २०-२२ मी्र उींचीच् या इमारतीत आग लागल् यास ती 
आ्ोक् यात आणणारी यींत्रणा या वर्भागाकड ेनाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नागपूर िहरातील अन्निमन वर्भाग सुसज् ज करण् यािाित र् अधिकारी 
कमवचाऱ् याींची भरती करण् यािाित िासन कोणती कायवर्ाही करीत आहे र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) १३ अन्निमन स् थानके र् त् याकरीता आर्श् यक असणा-या २५४ र्ाढीर् पदे ननशमवतीची र् 
आकृतीिींद िाितचा प्रस् तार् महानगरपाशलकेने महासभेपुढे सादर केला आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
नागपूरच् या तीन ववभागात वीि ववतरण िरणा-या  
एसएनडीएल फ्रें चायाीचे िटडट िरण्याबाबत 

(३७)  १४००१ (०७-०४-२०१५).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय ऊिाव मां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरच् या तीन वर्भागात र्ीज वर्तरण करणा-या एसएनडीएल फ्रें चायझीच् या र्ाढणा-या 
तक्रारी िघता कीं पनीच् या तीन र्षावच् या प्रिासकीय कामाच े गुणर्त् ता ऑडड् करण् याचे आदेि 
ऊजावमींर्यायाींनी जानेर्ारी, २०१५ च् या िेर््च् या आठर्डयात हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, त् यानुसार ऑडड् पूणव झाले आहे काय, 
(३) असल् यास, ऑडड्मध् ये काय आढळून आले आहे त् यानुसार कीं पनीर्र कोणती कारर्ाई 
करण् यात आली आहे र्ा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) सींचालक महाराषर राज्य वर्द्युत मींडळ सुत्रिार कीं पनी मयावहदत याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सत्यिोिक सशमती म.ेएस.एन.डी.एल. नागपूरच्या वर्वर्ि कामाचा आढार्ा घेऊन अशभप्राय 
यादर करणार आहे. 
(३) अद्याप अशभप्राय अप्रा्त आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील गेल् या ४० वषावपासून प्रलांत्रबत असलेल् या साववितनि  
ग्रांथालय सेविाांच् या वेतनशे्रणी व सेवा तनयमाबाबत 

  

(३८)  १४००७ (०८-०४-२०१५).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
उच् च व तां्र  शश्षणण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सार्वजननक ग्रींथालय सेर्काींच् या गेल् या ४० र्षावपासून प्रलींबित असलेल् या 
र्ेतनीेणी र् सेर्ाननयमाींिाितच्या मागणीर्र िासनान ेननणवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननणवयाच ेस् र्रुप काय आहे, 
(३) अद्याप ननणवय घेतला नसल् यास, त् याची सर्वसािारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०६-२०१५) : (१) र् (२) राज्यातील सार्वजननक ग्रींथालयातील कमवचारी हे 
िासकीय कमवचारी नसल्यामुळे त्याींना र्ेतनीेणी देण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
     तथावप र्ाढती महागाई र् पुस्तकाींच्या र्ात्या क्रकीं मती लक्षात घेर्ून या कमवचा-याींच्या 
र्ेतनात र्ाढ होण्याच्याष्ष्ीने, िासन ननणवय हदनाींक २१.२.२०१२ अन्र्ये राज्यातील सार्वजननक 
ग्रींथालयाींच्या पररक्षण अनुदानात ५०% र्ाढ करण्यात आलेली आहे. 
     तसेच या िासनमान्य सार्वजननक ग्रींथालयातील कमवचा-याींच्या सेर्ावर्षयक िािीींमध्ये 
एकसूत्रता येण्यासाठी त्याींना द्यार्याच्या सेर्ावर्षयक सर्लती र् सुवर्िाींवर्षयक मागवदिवक 
तत्र्ाींिाितच ेपररपत्रक, ग्रींथालय सींचालनालयाने हदनाींक ८.५.२०१३ अन्र्ये ननगवशमत करण्यात 
आल आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 

___________ 
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राज्यात एलबीटी ऐविी आयिीएसटी िर लावण्याबाबत 
  

(३९)  १४००९ (०८-०४-२०१४).   श्री.सुरेश (रािमूामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
ववत् त मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एलिी्ी ऐर्जी आयजीएस्ी कर लार्ण्याची िाि िासनाच्या वर्चारािीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार िासनान ेआतापयतं कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायवर्ाही केली नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०५-२०१५) : (१) माचव २०१५ च्या अथवसींकल्पीय या भाषणात      
१ ऑगस्् २०१५ च्या पासून एलिी्ी रद्द करण्यात येईल. अस े घोवषत केले आहे. तथावप 
एलिी्ी ऐर्जी आयजीएस्ी लार्ण्याची िाि िासनाच्या वर्चारािीन नाही. 
(२) लागू नाही. 
(३) लागू नाही. 

___________ 
 

तन न पेढी प्रिल् प् ा (्ि.अमरावती) बाधीत ्ेषण्र ातील  
गावाचे पुनववसन न ााल् याबाबत 

(४०)  १४०४२ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननम् न पेढी प्रकल् प (न्ज.अमरार्ती) च ेकाम िािीत के्षत्रातील गार्ाींचे पुनर्वसन न झाल्या 
कारणान ेमागील चार र्षावपासून काम िींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल् प पुणव करण् याचे र् पुनर्वसन पुणव करण् याचे काय ननयोजन आहे, 
(३) असल्यास, प्रकल् पाचे काम केव् हा पुणव होऊन र् शसींचन क्षमता पुणवतच ्् ्या ्््यान े
र्षावननहाय किाप्रकारे ननमावण होईल,  
(४) तसेच, सदर प्रकल् प पुणव करण् यािाित िासनाच ेकाही िोरण ठरले आहे काय र् असल् यास 
ते काय आहे ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) : (१) होय, िरणाचे काम पनुर्वसना अभार्ी माचव, २०१३ 
पासुन िींद आहे. 
(२) सदर प्रकल्पाचे पुनर्वसन सन २०१७ पयतं पूणव करुन, प्रकल्पाचे काम सन २०१९-२०२० 
पयतं पूणव करण्याच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रकल्पाच े काम ननिीच्या उपलब्ितेनुसार र् पुनर्वसन पुणव झाल्यानींतर पहहल्या ््यात 
२००० हेक््र, दसुऱ्या ््यात ४००० हे. र् नतसऱ्या ््यात ६,२९२ हेक््र. शसींचन क्षमता 
ननमावण करण्याचे ननयोजीत आहे. 
(४) ननम्न पेढी प्रकल्प हा शसींचन अनुिेष कायवक्रमामध्ये समावर्ष् आहे. त्यानुसार र्र नमुद 
केलेनुसार प्रकल्प जून २०२० पयतं पुणव करण्याचे ननयोजन केले आहे. 
  

___________ 
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अमरावती अनशुेषा अांतगवत असलेल् या प्रिल् पाांिरीता  
सन २०१४-१५ मध्ये प्राप् त तनधी व खचावबाबत 

  

(४१)  १४०४४ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अमरार्ती न्जल् हयातील अनिुेष अींतगवत असलेल् या प्रकल् पाींकरीता र्षव २०१४-१५ करीता 
क्रकती ननिी प्रा् त आहे र् त् यापकैी आतापयतं क्रकती ननिी खचव करण् यात आला आहे, 

(२) असल्यास, उपलब् ि ननिी पणुव खचव करण् यात आला काय, 
(३) नसल् यास, ननिी अखधचतं राहण् याची कारणे काय, 
(४) तसेच, र्षव २०१५-१६ करीत अनुिेष अींतगवत असलेल् या प्रकल् पाींकरीता क्रकती ननिी 
आर्श् यक आहे ? 

श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) : (१) अमरार्ती न्जल् ्यातील अनुिेष अींतगवत असलेलया 
राज् यस् तरीय प्रकल् पाींकररता र्षव २०१४-१५ मध् ये रु.३०२.४७ को्ी प्रा् त आहे र् त् यापैकी 
फेरुवुर्ारी, २०१५ पयतं रु.२१४.५५ को्ी इतका ननिी खचव झाला आहे. 
(२) नाही. 
(३) भूसींपादन, पुर्वसन, र्नजशमन हस् ताींतरण तसेच प्रकल् पाींन सुिाररत प्रिासकीय मान् यत े
अभार्ी ननिी खचव हाेेर् ूिकलेला नाही. 
(४) सन २०१५-१६ मध् ये अमरार्ती न्जल् ्यातील प्रकल् पाींना रु.२८८.९५ को्ी अनुदान प्रा् त 
आहे. तसेच फेरुवुर्ारी, २०१५ अखरे सुमारे ४७२.५३ को्ी इतका ननिी शिल् लक आहे. हा ननिी 
सन २०१५-१६ मध् ये पुरेसा आहे. 

___________ 
  

अमरावती ्िल््यातील शसांचन अनुशेषाबाबत 
  

(४२)  १४०४५ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्ती न्जल््याचा सद्य:न्स्थतीत शसींचन अनिुेष क्रकती आहे, 
(२) असल्यास, अनुिेष ननमुवलना सींदभावत िासनाच े काय ननयोजन आहे र् त्यािद्दल काय 
अडचणी आहेत, 
(३) असल्यास, अडचणी सोडर्ून शसींचन अनुिेष ननमुवलन करण्याची िासनाची योजना आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपाय योजनाींची सवर्स्तर माहहती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) : (१) अमरार्ती न्जल् ्याचा जनू २०१४ अखेर सुमारे ७७.४८ 
हजार हेक् ्र रब् िी समतुल् य भौनतक अनिुेष शिल् लक आहे. 
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(२) अमरार्ती न्जल् ्यात अनुषेश्ष ननमुवलन कायवक्रमाींतगवत ३४ प्रकल् पाींचा समार्िे आहे. सदर 
प्रकल् प पुणवत् र्ास नेण् यामध् ये भूसींपदान, पुनर्वसन, र्नजशमन हस् ताींतरण, सुिाररत प्रिासकीय 
मान् यता या प्रमखु अडचणी आहेत. 
(३) होय. 
(४) प्रकल् पातील अडचणी सोडर्णेसाठी वर्िेष प्रयत् न करणे, जलद ननणवय प्रक्रक्रयेसाठी 
अधिकाराचे वर्कें य रीकरण करणे, पुरेसा अधिकारी र्गव र् आर्श् यक ननिी प्रािान् याने उपलब् ि 
करुन देणे र् अनिुेष ननमुवलन कामाचे ननयशमतपणे सींननयींत्रण करणे असे िासनाने आखलेल् या 
योजनेच ेस् र्रुप आहे. 
  

___________ 
  

अमरावती शहरात िड वाहन ेव हलिी मालवाहू वाहनाांना  
िाढलेल् या प्रवेशबांदी अधधसुचनेबाबत 

  

(४३)  १४०४६ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरार्ती िहरात जडर्ाहने र् मालर्ाहू र्ाहनाींना दररोज सकाळी ६.०० र्ा. ते रात्री २२.३० 
र्ा.पयतं येण् यास र् जाण् यास मनाई करण् यात आली आहे, अिा आियाची सुचना पोलीस 
उपायुक् त (मुय यालय) याींनी हदनाींक ३१जानेर्ारी,२०१५ रोजी ननगवशमत केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, यािाित स् थाननक व् यापा-याींनी वर्रोि करुन ही र्ळे कमी करण् यात यार्ी अिा 
आियाच े ननर्ेदन वर्वर्ि र्ाहतूक सींघ्नाींनी पोलीस आयुक् त, अमरार्ती याींना हदले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर ननर्ेदनाचे अनुषींगाने प्रिासनातफे कोणती कायवर्ाही केली करण् यात येत  
आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. तथावप, जड र् मालर्ाहू र्ाहनाींना 
िहरामध् ये सकाळी ६.०० त े१०.०० र्ाजेपयतं मनाई करण् यात आलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर ननर्ेदनाच् या अनुषींगान ेहद.३१.१.२०१५ ची अधिसूचना स् थधगत करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
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पेढी बॅरेि (अमरावती ्िल् हा) प्रिल् पाच् या सद्य्स्थतीबाबत 

 

(४४)  १४०४८ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुतनल देशमुख (अमरावती) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) पेढी िॅरेज (न्जल् हा अमरार्ती) चे कामाची सद्यन्स्थती काय आहे, 

(२) तसेच, सदर प्रकल् पाचे काम पुणव करण् याच ेकाय ननयोजन आहे, 
(३) या प्रकल् पाद्र्ारे िािीत होणा-या गार्ाची पूनवर्सना िाितची सद्यन्स्थती काय आहे, 
(४) तसेच, पुनवर्सन पूणव करण् यािाितचे काय ननयोजन आहे ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) : (१) प्रकल्पाचे मातीकाम काम ५० ्क्के झाले असून 
भूसींपादन र् पूनर्वसनाच्या अडचणी मळेु सद्या प्रकल्पाच ेकाम िींद आहे. 
(२) भूसींपादन र् पूनर्वसनाची कायवर्ाही पूणव झाल्यानींतर प्रकल्पाचे काम २ र्षावत पूणव 
करण्याचे ननयोजन आहे. 
(३) सदर प्रकल्पाद्र्ारे रोहणखेडा, पर्वतापुर र् दोनद या तीन गार्ाींच े पुनर्वसन करार्याच े
असून यापैकी रोहणखेड र् पर्वतापुर गार्ाच ेपुनर्वसनासाठी ननन्श्चत केलेल्या नर्ीन गार्ठाणाच े
जागेस तेथील िेतकऱ्याींचा वर्रोि असल्यान ेभखुींडाऐर्जी एकमुस्त मोिदला देण्याची मागणी 
पुनर्वशसत होणाऱ्या गार्कऱ्याींनी केली आहे. उर्वरीत दोन गार्ाचे पुनर्वसनासाठी आर्श्यक 
जशमनीचे भूसींपादनाची कायवर्ाही प्रगतीत आहे. 
(४) िाधित होणाऱ्या तीन गार्ाींपैकी रोहणखेड र् पर्वतापुर येथील पुनर्वशसत होणाऱ्या 
गार्कऱ्याींचा एकमुस्त मोिदल्याचा प्रस्तार् िासनाच े वर्चाराधिन आहे. दोनद गार्ाच े
पुनर्वसनासाठी महसलु वर्भागामाफव त नर्ीन गार्ठाणाची जागा ननन्श्चतीनींतर नागरी सुवर्िाींची 
काम ेपुणव करण्याचे ननयोजन आहे. 

___________ 
 
 

पाांढरिडा, आणी व घाटांिी (्ि.यवतमाळ) या तालुक् यात  
घरफोडी, सराफा दिुानातील चो-याबाबत 

(४५)  १४०५३ (०७-०४-२०१५).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  आणी र् घा ी्ंजी (न्ज.यर्तमाळ)या तालुक् यात तसेच  पाींढरकडा येथे  घरफोडी, 
सराफा दकुानातील चो-यामुळे  या िहरातील नागररक त्रस् त झाली असून याकड े
पोलीस प्रिासनाचे  दलुवक्ष् ा होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकारामुळे सराफ व् यार्सानयकाींमध् ये भीतीच े र्ातार्रण ननमावण 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरणी चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
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(४) असल् यास, चौकिीत काय आढळून आले र् त्यानुषींगाने सदर घ्नाींर्र प्रनतिींि 
घालून या घ्नाींकड ेदलुवक्ष करणा-या अधिका-यार्ींर िासनाने कोणती कारर्ाई केली 
र्ा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) र् (४) यर्तमाळ न्जल् हयात घरफोडी र् सराफ दकुानातील चोरीसींदभावत पोलीस 
स् ्ेिनमध् ये नोंद झालेल्या सर्व गुन् ्याींचा तपास करण् यात आला आहे. गुन् हयाचा सखोल 
तपास करुन ज् या गुन् हयात आरोपी सापडले आहेत त् याींना अ्क करण् यात येऊन 
त् याींच् यावर्रुध् द न् यायालयात आरोपपत्र दाखल करण् यात आले आहे. 
     घरफोडी र् सराफ दकुानातील चोरीसींदभावत पोलीसाींकडून कोणतेही दलुवक्ष झाले 
नसल् यामळेु पोलीस अधिका-याींवर्रुध् द कायवर्ाही करण् याचा प्रश् न उद्् ार्त  नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
 

वणी तालुक् यात (्ि.यवतमाळ) शतेात िापूस वेचत असलेल् या  
महहलेवर वाघान ेहल् ला िेल् यामुळे ततचा मतृ् यू ााल् याची घटना 

  

(४६)  १४०५९ (०८-०४-२०१५).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वने मां्र ी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) र्णी तालुक् यात (न्ज.यर्तमाळ) िेतात कापूस र्ेचत असलेल् या जीजी िलकी या महहलेर्र 
र्ाघान े हल् ला केल् यामुळे नतचा मतृ् यू झाल् याची घ्ना माहे जानेर्ारी, २०१५ च् या नतस-या 
आठर्डयात घडल् यामुळे पररसरातील िेतमजूर र् िेतकरी र्गावत प्रचींड घिराह्ीचे र्ातार्रण 
पसरलेले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या घ्नचेी चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर घ्नेत मतृ पार्लेल् या महहलेच् या कु्ुींबियास िासनाने कोणती मदत 
केली आहे र्ा करण् यात येत आहे, 
(४) उक् त, तालुक् यात र्नवर्भागाने र्ाघाच् या िींदोिस् ताकररता कोणती उपाययोजना केली आहे 
र्ा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१), (२) र् (३) हदनाींक २४.०१.२०१५ रोजी यर्तमाळ 
न्जल् ्यातील पाींढरकर्डा र्नवर्भगाींतगवत र्णी तालुक् यातील मौज े गोंडगार् येथ े राहण् या-या   
सौ. न्जजािाई दादाजी िलकी ्या कापूस र्ेजण् यासाठी िेतात गेलया असता र्ाघाच् या हल् ल् यात 
त् याींचा मतृ् य ू झाला आहे. सदर मतृ महहलेच् या कायदेिीर र्ारसास िासन ननणवयातील 
तरतूदीनुसार रु.८.०० लक्ष नकुसान भरपाई अदा करण् यात आलेली आहे. 
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(४) र् (५) र्णी (प्रादेशिक) र्नपररके्षत्रातील सुकनेगाींर् तसेच झारी-जामणी पररसरात पाहण् यात 
असलेल् या र् मानर्ी न्जर्ीतास िोकादायक ठरलेल् या र्ाघास व् याघ्र स सींर्विन प्राधिकरण, नर्ी 
हदल् ली याींनी जारी केल् या मागवदिवक सूचना र् गरजेप्रमाणे तञानाींचे उपन्स्थतीत िेिुध् द करुन 
िींहदस् त करण् यािाित मुय य र्न् यजीर् रक्षक तथा प्रिान मुय य र्नसींरक्षक (र्न् यजीर्), 
महाराष र राज् य, नागपूर याींनी हदनाींक २८.०४.२०१५ रोजी आदेि जारी केले आहेत. 

___________ 
  

अमरावती ्िल् ्यातील मो या, मध् यम व लघुशसांचन प्रिल् पाांतबाबत 
  

(४७)  १४०६८ (०८-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
िलसांपदा मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरार्ती न्जल् ्यातील मोयाया, मध् यम र् लघुशसींचन प्रकल् पाींत सद्यन्स्थतीत ५९.०४ ्क् के 
जलसाठा आहे गत र्षावच् या तुलनते तो सहा ्क् क् याींनी कमी आहे मात्र रब् िी हींगाम आ्ोपात 
आल् याने उन् हाळी वपकाींसाठी पाण् याची फारिी मागणी होत नसल् याने उन् हाा यात पाण् याच े
सींक् ननमावण होण् याचा िोका असल् याच े माहे जानेर्ारी, २०१५ रोजी र्ा त् या सुमारास 
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त पररसरात नागररकाींची पाण् याची गैरसोय होणार आहे हे पाहता िासन 
त् र्रीत आर्श् यक कायवर्ाही करणार र्ा करीत आहे काय, 
(३) नसल् यास, यामागील वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीष महािन (०९-०६-२०१५) : (१) अमरार्ती प्रादेशिक वर्भागाींतगवत अमरार्ती 
न्जल््यात जून २०१४ अखरे ८५५.१९७ दलघमी पाणीसाठा ननशमवत झाला आहे. हदनाींक 
१५/११/२०१४ रोजी या प्रकल्पाींमध्ये ७६५.०६ दलघमी पाणीसाठा उपलब्ि होता.          माहे 
जानेर्ारी, २०१५ अखरे ५१२.५९ दलघमी (५७.९० ्क्के) पाणी साठा उपलब्ि होता. 
(२) प्रिासनाकडून घरगुती र्ापराकरीता पाणीसाठा मागणीनुसार राखुन ठेर्ण्यात येतो. यामुळे 
नागररकाींची गैरसोय होण्याचा प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

ग्राम िातुवली (ता.आमगाांव, ्ि.गोंहदया) तनवासी सुशील शसताराम  
िोरेची हत् या िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४८)  १४०७७ (०७-०४-२०१५).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया) :   सन्माननीय मुख्यमां्र ी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्राम कातुवली, ता.आमगाींर्, न्ज.गोंहदया ननर्ासी सुिील शसताराम कोरेची याींची       
हदनाींक २५ डडसेंिर, २०१४ रोजी हत् या करुन मतृदेह कातुवली- इरी मागावर्र ्ाकण्यात आला, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पोलीसव्दारे सदर प्रकरणी एक् सीडें् म् हणून कोणतीही कायवर्ाही न केल्याने 
स् थानीय लोकाींनी हत् येचा सींिय व् यक् त करुन कारर्ाई करण् याची मागणी केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान ेचौकिी करुन कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) नाही. 
     सुशिल शसमाराम कोरे याींचा मतृदेह कातुवली-ईरी मागावर्र सापडला. तथावप, या प्रकरणी 
खुन क्रकीं र्ा अपघात झाला आहे यािाित पुरार् ेआढळून आले नाहीत. 
(२) र् (३) या प्रकरणी, रवर्ींय र शसताराम कोरे याींनी हदलेलया तक्रारीमध् ये मतृक हा अपघातात 
गींळीर जखमी होर्ून मरण पार्ला, असे स् पष ् नमूद करण् यात आले आहे. मतृकाची हत् या 
झाल् यािाित कोणताही पुरार्ा आढळून आलेला नाही. त् यामुळे ही त् या आहे की अपघात आहे. 
हे स् पष ् होत नसल् यामुळे पोलीसाींकडून चौकिी सुरु आहे. 
     या सींिींिात कोणतीही लेखी तक्रार नसलयामुळे गुन् हा दाखल न करता अकस् मात 
मतृ् यूची चौकिी सुरु आहे. उक् त प्रकरणी अकस् मात मतृ् यू क्रमाींक ३२/२०१४ सीआरपीसी कलम 
१७४ अन् र्ये दाखल करण् यात आले आहे. 
(४) या प्रकरणी कोणताही वर्लींि झालेला नाही. 
  

___________ 
  

साांगली शमरि िुपवाड महानगरपाशलिा हद्दीत असणा-या अल् पसांख् याि  
समािाच् या वस् त् यासाठभ महापाशलिेला ६० लाखाचे अनुदान ३  

वषावपासून खचव न ााल् याच ेतनदशवनास आल्याबाबत 
  

(४९)  १४०८६ (०७-०४-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े(शमरि) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली शमरज कुपर्ाड महानगरपाशलका हद्दीत असणा-या अल् पसींय याक समाजाच् या 
र्स् त् यासाठी महापाशलकेला ६० लाखाच ेअनुदान ३ र्षावपासनू खचव न झाल् याच े एवप्रल २०१४ 
च् या िेर््च् या आठर्डयात ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, िासनाच् या अल् पसींय याक कल् याण सशमतीच् या िोरणानुसार महापाशलका के्षत्रात 
१० ्क् केपेक्षा जास् त र्स् त् या आहेत अिासाठी प्रनतर्षी िासनाकडून १० लाखाचे अनुदान 
शमळते त् यानुसार सन २०११-१२-१३ -१४ नुसार अनुदान प्रा् त आहे, हे खरे आहे काय,  
(३) तसेच या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) चौकिी अींती सींिींधित अधिका-याींर्र िासनान े कोणती कारर्ाई केली र्ा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०६-२०१५) : (१) अींित: खरे आहे. 
     सन २००८-०९, सन २००९-१० र् सन २०११-१२ या र्षावत रु.६० लक्ष अनुदान वर्तरीत 
करण्यात आले आहे त्यापकैी रु.४४,०१,२६५/- एर्ढे अनुदान खचव करण्यात आले आहे. सन 
२००९-१० र्षावतील रु.६,९१,७२७ इतका खचव झाला आहे र् उर्वररत रु.५,७९,७३०/- एर्ढ्या 
रकमेचे कामकाज अींनतम ््यात आहे. उर्वररत वर्कासकामे जागे अभार्ी मींजूर करता आलेली 
नाहीत 
(२) सन २०११-१२ या आधथवक र्षावमध्ये या योजनेंतगवत रु.२० लक्ष इतका ननिी वर्तरीत 
करण्यात आला आहे. सन २०१२-१३ र् सन २०१३-१४ या आधथवक र्षावमध्ये कोणतेही वर्कास 
काम मींजूर केले नसल्याने ननिी देण्यात आला नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्त नाही. 
  

___________ 
  

शमरि (साांगली) तालुक्यातील िीवनदायी आरोय योिनेबाबत 
  

(५०)  १४०९६ (०८-०५-२०१५).   डॉ.सुरेश (भाऊ) खाड े (शमरि) :   सन्माननीय साववितनि 
आरोय आणण िुटुांब िल्याण मां्र ी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) साींगली न्जल् ्यातील शमरज तालुक् यातील जीर्नदायी आरो य योजनेअींतगवत असणा-या 
रु णालयाची देयके िासनाने तात् काळ अदा करणेिाित लोकप्रनतननिी शमरज याींनी 
मा.वर्त् तमींत्री र् मा.सार्वजननक आरो य मींत्री याींना हदनाींक २८ एवप्रल, २९१४ र् २२ डडसेंिर, 
२०१४ रोजी पत्र हदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, शमरज तालुक् यातील र्ॉन् लेस (शमिन) हॉस् पी्ल ५९ लाख, शसध् दीवर्नायक 
कॅन् सर हॉस् पी्ल १ को्ी ३४ लाख, आहदत् य हॉस् पी्ल ५८ लाख १४ हजार इतकी देयके देणे 
िाकी आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त सर्व रु णालयाची तसेच शमरज तालुक् यातील रु णालयाची देयके िासन 
केव् हापयतं अदा करणार आहे, 
(४) नसल् यास, वर्लींिाची कारणे काय आहेत ? 

डॉ. दीपि सावांत (११-०६-२०१५) :(१) होय. 
(२) अींितच खरे आहे. 
     शमरज तालुक् यातील रु णाींलयाची थकिाकी पुढीप्रमाणे आहे. 
र्ॉन् लेस हॉस् पी्लच- रु. ५१.०४ लाख 
शसध् दीवर्नायक कॅन् सर हॉस् पी्लच- रु.७०.४१ लाख 
आहदत् य हॉस् पी्लच- रु.३३.२४ लाख 
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(३) र् (४) सन २०१४-१५ या आधथवक र्षावसाठी जीर्नदायी आरो य योजनेकररता रु.३८.५० 
को्ी एर्ढीच तरतुद मींजूर होती. त् यापकैी ननिी उपलब् ितेनुसार रु.३०.८० को्ी एर्ढी रक् कम 
रु णालयाींना मींजुर करण् यात आली. त् यामध् ये र्ॉन् लेस (शमिन) हॉस् पी्ल, शसध् दीवर्नायक 
कॅन् सर हॉस् पी्ल आणण आहदत् य हॉस् पी्ल याींना अनकु्रम ेरु.३८.५० लक्ष, रु.५४.५० लक्ष आणण 
रु.२४.९० लक्ष इतके अनुदान अदा करण् यात आलेले आहे. 
     उर्वररत प्रलींबित देयके भागवर्ण् यासाठी सन २०१५-१६ या आधथवक र्षावमध् ये रक् कम प्रा् त 
करुन घेण् यािाित वर्त् त वर्भागाकड े पाठपुरार्ा करण् यात येईल, ननिी प्रा् त होताच उपलब् ि 
ननिीच् या प्रमाणात सर्व रु णालयाींची प्रलींबित देयके मींजुर केली जातील. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यर्ती मुय रणालय, मुींिई. 


