
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सदततसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

माचाळ (ता.लाांजा, जज. रत्नाधिरी) येथील “ब” पययटन के्षत्रातील अपणूय  
रस्तत्याच्या िामासाठी तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१)  १२३९४ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाींजा (जज.रत्नागगरी) तालुक्यातील माचाळ “ब” पयय् न के्षत्रातील अपूर्य रस्तत्याच्या कामाला 
ननधी उपलब्ध कुनन ेे्याबाबत तत्कािलन नगरिककास रा्यमींत्री ताा पालकमींत्री, रत्नागगरी 
याींना देनाींक २२ म,े २०१४ रोजी पत्रव्यकहार कुननही अद्यापी कोर्तीच काययकाही झालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेर रस्तत्याच ेअपूर्य काम पूर्य कर्यासाठी शासन स्ततराकर कोर्ती काययकाही 
कर्यात आली का येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-०६-२०१५) : (१), (२) क (३) तत्कालीन पालकमींत्री, रत्नागगरी याींना 
लोकप्रनतननधीींनी देलेले दे. ४/२/२०१४ च ेपत्र जजल्हागधकारी, रत्नागगरी याींना प्राप्त झाले आहे. 
हा रस्तता साकयजननक बाींधकाम िकभागाच्या मालकीचा असल्याने साकयजननक बाींधकाम 
िकभागाच्या ननधीतून रस्तता पूर्य कर्याबाबत जजल्हागधकारी, रत्नागगरी याींनी साकयजननक 
बाींधकाम िकभागास कळिकले आहे. 

___________ 
  

रत् नाधिरी जजहयहयात िुष्ट् ठरोि वसाहतीची झालेली दयनीय अवस्त था  
(२)  १२४२८ (०६-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय सावयजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िहययाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नागगरी जजल्हयात कुष ठरोग कसाहतीची अत् यींत ेयनीय अकस्त ाा झालेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल् यास, सेर कसाहतीमध् ये आक यक सो -सुिकधाींचा अभाक आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, सेर कसाहतीींची सुधारर्ा कररे् क आक यक सो -सुिकधा उपलब् ध कररे्बाबत 
कोर्ती काययकाही केली आहे का कर्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (०९-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     कुषठकसाहतीमधील सद्य:जस्तातीत कुषठुनग्र् राहत असलेल्या काही घराींची पडझड, 
गळती क िभींतीना तड ेगेले आहेत. 
(२) क (३) आरोग्य िकभागामार्य त कैद्यककय पुनकयसन कुषठकसाहतीमधील कुषठुनग्र्ाींना 
कैद्यककय सेका सहाय्यक सींचालक, जजल्हा आरोग्य अगधकारी अींतगयत प्रा.आ.कें द्र िशरगाक 
येाील कैद्यककय अगधकारी ननयिमतपर्े मोर्त औषधोपचार, सेल्र् केअर कक्, एम.सी.आर. 
चप्पल, गॉगल्स, जस्तप्ल्स ्का्प क सींेभय सेका कें द्र येाे गुींतागुींत असर्ाऱ्या कुषठुनग्र्ाींना इतर 
आरोग्य सुिकधा ेे्यात येतात. 
     कसाहतीमधील अींतगयत रस्तते, पार्ी, िकद्युत पुरकठा, शौचालय व्यकस्ताा इ. सो  सुिकधा 
मोर्त केली आहे. कुषठकसाहतीमधील ककरकोळ ेुुनस्ततीचे काम कर्याबाबत सहसींचालक, 
आरोग्य सेका (कुषठ क क्षय), पुरे् याींच्यामार्य त ग्रामपींचायत िशरगाींक याींना कळिक्यात आले 
आहे. 
(४) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेिुडप (ता.धचपळूण, जज.रत् नाधिरी) येथे लपुपाटबांधारे योजनेबाबत 
 

  

(३)  १२४३० (०६-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौजे कुडप (जज.रत् नागगरी, ता. गचपळूर्) येाे लघुपा्बींधारे योजना मींजूर असूनही काही 
स्त ााननक पुढा-याींच् या िकरोधामुळे सेर योजना रद क कर् याची काययकाही जलसींपेा खात् याकडून 
सुुन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेर दठकार्ी धरर् होर्े आक यक असनू स्त ााननक जनतेची यासाठी मागर्ी 
क सहमती असून सेरचे काम रद क न होता तातडीने सुुन होरे्बाबत स्त ााननक लोप्रनतननधीींनी 
मा. जलसींपेामींत्री, मा. जलसींपेा रा् यमींत्री तसेच सींबींगधत कायायलयाींकड ेदे.२१/१२/२०१४ रोजी 
पत्र देले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत कोर्ती काययकाही केली आहे का कर्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहे ? 
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श्री. धिरीष महाजन (०९-०७-२०१५) : (१) हे खरे आहे, कुडुप ल.पा. प्रकल्पाच्या लाभके्षत्रातील 
मौजे साकड े गाकातील लोकाींचा प्रकल्पास तीव्र िकरोध आहे. प्रकल्प रद क कर्यासाठी कोंकर् 
पा्बींधारे िककास महामींडळाच्या ननयामक मींडळाच्या ५९ व्या बठैकीतील ठराक क्र.५९/७ नुसार 
मान्यता प्राप्त आहे. 
(२) होय. 
(३) कोंकर् पा्बींधारे िककास महामींडळाकडून कस्ततुजस्तातीेशयक अहकाल मागिक्यात आला 
आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

(जज.रत् नाधिरी) महात् मा िाांधी राष्ट् रीय रोजिार हमी योजनेतील िामे िरण्यास 
बाांधिाम ववभािाच् या शाखा अभभयांत् याांनी निार ादलाबाबत 

  

(४)  १२४४७ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय रोजिार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) (जज.रत्नागगरी) महात्मा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजनेतील कामे कर्यास बाींधकाम 
िकभागाच्या शाखा अिभयींत्याींनी नकार देला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामळेु जजल् ्यातील नव् यान े मींजूर असलेल् या समुारे अडीचश े को्ीींचा 
आराखडा तसेच सद्या सुरू असलेल्या मनरेगातील सुमारे साडचेार हजार कामे रखडर्ार 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शाखा अिभयींत् याींनी कामे कर्यास नकार ेे् याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल् यास, तेनुषींगाने कोर्ती काययकाही केली आहे का कर्यात येत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१०-०७-२०१५) : (१) रत्नागगरी जजल््यातील जजल्हा पररषे रत्नागगरी 
अींतगयत बाींधकाम िकभागाकडील शाखा अिभयींताकडून मग्रोरोहयो अींतगयत काम े कर्यास    
दे.६ जानेकारी, २०१५ रोजीच्या ननकेेनाद्कारे नकार कळिकला होता. 
     या प्रकरर्ी अिभयींता सींघ्ना याींची मुख्य काययकारी अगधकारी, जजल्हा पररषे, 
रत्नागगरी याींच्याशी दे.९ माचय, २०१५ रोजी झालेल्या चचनेींतर, अिभयींता सींघ्नेने आपले 
काम बींे आींेोलन मागे घेतलेले आहे. 
(२) नाही. 
(३) क (४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
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जजहय हा पषरषद रत् नाधिरी अांतियत ववववध पदावर िाययरत असणा-या                     

२२ िमयचा-याांना सेवेतून तनलांबीत िरण् यात आहययाबाबत 
  

(५)  १२४५२ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल् हा पररषे रत् नागगरी (जज.रत् नागगरी) अींतगयत िकिकध पेाकर काययरत असर्ा-या २२ 
कमयचा-याींना देनाींक १७ जानेकारी, २०१५ रोजी का त् यासुमारास सेकेतून ननलींबीत कर् यात 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेर ननलींबीत कर् यात आलेल् या कमयचा-याींकर कोर्ते ेोषारोप ठेक्यात आले 
आहेत, 
(३) असल् यास, सेर प्रकरर्ी सखोल चौकशी कर् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले क तेनुषींगाने कोर्ती कारका  कर्यात आली 
आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१०-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     दे.१७.१.२०१५ रोजी का त्या सुमारास जजल्हा पररषे रत्नागगरी अींतगयत ेोन कमयचा-याींना 
ननलींबबत कर्यात आले आहे. 
(२) सेरच्या ेोन कमयचा-याींकर पढुीलप्रमारे् ेोषारोप ठेक्यात आले आहेत. 
      (१) कृषी अगधकारी 
     कृषी औजारे लाभााी दहस्तसा कळेेकर भरर्ा न करता स्तकत:कड े ठेकून कायायलयाची 
देशाभूल कररे्, शासकीय आगायक कामकाजात अननयिमतता कररे् या कारर्ाखाली त्याींना 
दे.१६.१.२०१५ रोजी ननलींबबत केले आहे. 
      (२) ग्रामसेकक 
     १२ क १३ िकत्त आयोगामधून झालेल् या कामामध्ये अपहार कररे्, ग्रामननगधमध्ये 
अपहार कररे्, ग्रामपींचायतीच े उत्पर उपलब्ध कुनन न ेेर् े या कारर्ाखाली त्याींना 
दे.१७.१.२०१५ रोजी ननलींबबत केले आहे. 
(३) क (४) होय. 
     सखोल चौकशी अींती श्री.राजेंद्र िकठ्ठल कर्से, कृिष अगधकारी क श्री.जजतेंद्र मकुुीं े मींगले 
हे ेोषी आढळलेन े श्री.राजेंद्र कर्से, याींना देनाींक १६.१.२०१५ रोजी तर श्री.जजतेंद्र मुकुीं े 
माींगले, ग्रामसेकक याींना देनाींक १७.१.२०१५ रोजी जजल्हा पररषे सेकेतून ननलींबबत कर्यात 
आले आहे. तसेच श्री.राजेंद्र कर्से, कृिष अगधकारी याींचेिकुनध्े मुख्य काययकारी अगधकारी, 
जजल्हा पररषे, रत्नागगरी याींच्या स्ततराकरती खातेननहाय चौकशी प्रस्ततािकत कररे्त आली आहे. 
  

___________ 
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धचपळूण व सांिमेश्वर तालुक्यामध्ये (जज.रत्नाधिरी) िृषी ववभािािडून बाांधण्यात येणारे 

बांधारे बहूताांशी चुिीच्या ाठिाणी  बाांधण्यात येत असहययाबाबत 
  

(६)  १२४५५ (०८-०४-२०१५).   श्री.सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गचपळूर् क सींगमेकर तालुक्यामध्ये (जज.रत्नागगरी) कृषी िकभागाकडून पार्लो् 
व्यकस्ताापन का अन्य काययक्रमाींतून बाींध्यात येर्ारे बींधारे बहुताींशी चकुीच्या दठकार्ी 
बाींध्यात येत असून बाींधकाम योग्य पध्ेतीन ेहोत नसल्यामळेु त्यामध्ये पार्ी साठकर् होत 
नसल्याच ेननेशयनास येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेरचे बींधारे योग्य पध्ेतीने बाींधकाम होरे् करीता सव्हेक्षर् क आेी ताींबत्रक 
कामाींसाठी आकयक ताींबत्रक कमयचारी कगय कृषी िकभागाकड ेउपलब्ध नसून कामाींच्या ननिकेा 
प्रकक्रयाही होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेर प्रकरर्ी ेखल घेऊन कामाींचा ेजाय सुधाररे्, बाींध्याचा हेतू सर्ल होरे्, 
तसेच ताींबत्रक कमयचारी कगय ननयुक्त कररे् क ननिकेा प्रकक्रया सुरू कररे्बाबत कोर्ती 
काययकाही केली आहे का कररे्त येत आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  
 

___________ 
  

िळमनुरी (जज.ाहांिोली) येथील िायायलयास प्राप्त झालेला तनधी खचय न झाहययाबाबत 
  

(७)  १२४५९ (१०-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय आादवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एकाजत्मक आदेकासी िककास प्रकल् प कायायलय, कळमनुरी (जज.दहींगोली) या कायायलयास 
मागील ३ कषायत प्राप् त झालेला िकिकध आदेकासी योजनाींचा बराचसा ननधी खचय न होता 
शासनाकड ेपरत गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेर आदेकासी योजनाींचा ननधी पुर्य पर् ेखचय न हो् याची सकयसाधारर् काररे् 
काय आहेत, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने काय काययकाही केली का कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) काही आदेकासी िककास योजनाींना जजल्हागधकारी दहींगोली याींची प्रशासकीय मान्यता न 
िमळाल्यान ेननधी अखगचयत रादहला आहे. 
(३) आदेकासी उपयोजन ेअींतगयत जजल्हास्ततरीय योजनाींखालील प्रस्तताकाींना प्रशासकीय मान्यतेच े
उचीत ननर्यय घे्याबाबत जजल्हागधकारी दहींगोली याींना सचुना ेे्यात आल्या आहेत. 
(४) ननरींक 
  

___________ 
  

ाहांिोली (जज.ाहांिोली) येथील औद्योधिि वसाहतीमध् ये  
उद्योजिाांना नववन उद्योि सुरु िरण् याबाबत 

  

(८)  १२४६० (१०-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र रा् य औद्योगगक िककास महामींडळाच् या दहींगोली (जज.दहींगोली) येाील 
औद्योगगक कसाहतीमध् ये उद्योजकाींना निकन उद्योग सुुन कर् यासाठी भूखींड उपलब् ध नाहीत, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, निकन उद्योगाींना भखूींड उपलब् ध कुनन ेे् यासाठी सध् याच् या औद्योगगक 
कसाहत के्षत्राचा िकस्त तार कर् याची योजना शासनाच् या िकचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सेर औद्योगगक कसाहतीचा िकस्त तार कर् याच् या योजनेस शासनाकडून 
तात् काळ मींजूरी ेे् यात ये ल काय ? 

  
श्री. सुभाष देसाई (१५-०६-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     दहींगोली औद्योगगक के्षत्रामध्ये १९.२२ हे. आर के्षत्रामध्ये आरेखखत कर्यात आलेले ६६ 
भूखींड का्पासाठी उपलब्ध आहेत. 
(२) दहींगोली औद्योगगक के्षत्रामध्ये उद्योजकाींची भिकषयातील गरज लक्षात घेता, अनत. दहींगोली 
औद्योगगक के्षत्र स्ताापन कर्यासाठी मौजे कुीं डकर िपींपरी, सींतुक िपींपरी क दहकरा येाील 
५२६.४० हे. आर खाजगी के्षत्र क ३८.५३ हे. आर सरकारी के्षत्र अस ेएकूर् ५६४.९३ हे. आर के्षत्र 
सींपादेत कर्यात येर्ार आहे. 
(३) अनत. दहींगोली औद्योगगक के्षत्र स्ताापन कर्याचा प्रस्तताक उच्चागधकार सिमती पुढे 
ठेक्यात आला होता. त्याकेळी सेर के्षत्रासाठी पा्याच ेआरक्षर् प्राप्त झाल्यानींतर ्प्प्या-
्प्प्याने भूसींपाेन कर्यास उच्चागधकार सिमतीने मींजूरी देलेली असून, त्याअनुषींगान े
पा्याच ेआरक्षर् िमळ्याबाबत सींबींगधत िकभागाकड ेपाठपुराका कर्यात येत आहे. 
  
 
 

___________ 
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ाहांिोली येथील महाराष्ट् र राय य औद्योधिि वविास महामांडळाच् या  
औद्योधिि वसाहतीमध् ये सोयी-सुववधा उपलब् ध नसहय याबाबत 

  

(९)  १२४६३ (१०-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली येाील महाराष र रा् य औद्योगगक िककास महामींडळाच् या औद्योगगक 
कसाहतीमध् ये पार्ी पुरकठा, अग्नीशमक यींत्रर्ा, पोलीस चौकी इत् याेी सोयी-सुिकधा उपलब् ध 
नसल् यामळेु उद्योजकाींना अडचर्ी येत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सेर औद्योगगक कसाहतीमध् ये पुरेशा सोयी-सुिकधा परुिक् याबाबत औद्योगगक 
सींघ्नाींनी शासनाकड ेअनेक केळा ननकेेने देली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सेर औद्योगगक कसाहतीमध् ये पुरेशा सोयी-सुिकधा उपलब् ध कर् याबाबत 
शासनाकडून कोर्त् या उपाययोजना कर् यात आल् या का येत आहे,  
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देसाई (१५-०६-२०१५) : (१) दहींगोली औद्योगगक के्षत्रामध्ये रस्तते, पादेके, 
जलिकतरर्ीका इत्याेी प्राािमक सुिकधा उद्योजकाींना पुरिक्यात आलेल्या असून िकींधन 
िकदहरीद्कारे पा्याच्या उपलब्धतनेुसार साधारर्त: ८ त े१० घनमी्र प्रनत देन पार्ीपुरकठा 
कर्यात येतो. 
     सेर औद्योगगक के्षत्रात पोलीस चौकीसाठी महामींडळान े ३१ X ५४ चौ.मी. के्षत्रर्ळाचा 
भूखींड पोलीसाींना उपलब्ध कुनन देलेला आहे क अजग्नशमन व्यकस्ताेसाठी ेेखील ७५ X ८५ 
मी्र आकाराचा भूखींड राखीक ठेक्यात आला आहे. 
(२) दहींगोली औद्योगगक के्षत्रात सोयी-सुिकधा पुरिक्याबाबत दहींगोली जजल्हा इींडजस्तरज 
असोिसएशन याींनी दे.१९/११/२०१४ रोजी महामींडळाकड ेननकेेन साेर केले आहे. 
(३) दहींगोली औद्योगगक के्षत्रासाठी २६ कक.मी. अींतराकर असलेल्या िसध्ेेकर धरर्ातून ५ 
ेशलक्ष िल्र प्रनत देकस एकढ्या क्षमतेची कायम स्तकुनपी पार्ी पुरकठा योजना प्रस्ततािकत 
आहे. त्या ेरम्यान सेर औद्योगगक के्षत्रामध्ये तात्पुरती पार्ी परुकठा व्यकस्ताा कर्यासाठी 
२ िकहीरी घे्याचे प्रस्ततािकत असनू त्यास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

ाहांिोली जजहय हा तनयोजन सभमतीच् या वतीने आादवासीच् या उपयोजनाांवर मांजूर 
 असलेला तनधी इतर योजनाांवर वळववण् यात आहय याबाबत 

  

(१०)  १२४७० (१०-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (भसहयलोड), 
श्रीमती तनमयला िाववत (इितपूरी) :   सन्माननीय आादवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल् हा ननयोजन सिमतीच् या कतीन ेसन २०१५-१६ या चाल ूआगायक कषायत तयार 
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कर् यात आलेल् या आराखयायात आदेकासीच् या उपयोजनाींकर मींजूर असलेला ननधी इतर 
योजनाींकर कळिक् यात आल् याचा आके्षप घेतले प्रकल् पस्त तरीय ननयोजन आढाका सिमतीच् या 
सेस्त याींनी देनाींक १० जानेकारी, २०१५ च् या रोजी घेतल् याच ेननेशयनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, आदेकासी योजनाींसाठी असलेला ननधी इतर योजनाेर कळती कर् याची नेमकी 
काररे् काय आहेत, 
(३) असल् यास, त् यामळेु आदेकासी समाजाकर अन् याय होत असल् याने याबाबत शासनान े
चौकशी केली आहे काय क चौकशीच् या अनुषींगान ेेोषी आढळून आलेल्या सींबींगधताींकर कोर्ती 
कारका  कर् यात आली का येत आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०६-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) क (४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जजहयहा पषरषद येथील माध्यभमि ववभािाचे भशक्षण अधधिारी याांनी  
अनुसूधचत जािेवर खुहयया प्रविायतील मान्यता देऊन िेलेला िैरव्यवहार 

  

(११)  १२४७१ (०९-०४-२०१५).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (भसहयलोड), 
श्रीमती तनमयला िाववत (इितपरूी) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठार् े जजल्हा पररषे येाील माध्यिमक िकभागाच े िशक्षर् अगधकारी याींनी अनुसूगचत 
जागेकर खुल्या प्रकगायतील मान्यता ेेऊन केलेल्या भ्रष्ाचाराबाबत चौकशी कुनन सन २००४ 
च्या कायद्यानुसार त्याींच्याकर गुन्हा ेाखल कर्याबाबत िकभागीय आयुक्त, कोकर् िकभाग 
याींना देनाींक १२ माचय, २०१४ रोजी पत्र क्र.िककास/मिकसे/कायाय-१/प्र.क्र.४८०/२०१४ मा.मुख्य 
काययकारी अगधकारी याींचेकड ेकळिक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुषींगान ेउक्त प्रकरर्ी सींबींगधत ेोषीींकर कोर्ती कारका  कर्यात आली का 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, िकलींबाची सकयसाधारर् काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) या प्रकरर्ी आयुक् त िशक्षर् याींचेकडून अहकाल मागिक् यात आला आहे. त् याींचा अहकाल 
अद्याप प्राप् त झालेला नाही. 
(३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
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खामिाव (जज.बुलढाणा) येथील डडप्लोमा इन िॅम्पप्युटर इांजजतनअषरांिच्या अांतीम वषायच्या 
तनिालाववषयी ववद्यार्थयाांसह पालिाांनी व्यक्त िेलेली नाराजी 

  

(१२)  १२४७५ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.अस्त लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाक (जज.बुलढार्ा) येाील शासकीय तींत्रननकेतनच्या डडप्लोमा इन कॅम्प्यु्र 
इींजजननअररींगच्या अींतीम कषायचा ननकाल लागला यामध्ये शासकीय तींत्रननकेतनाच्या एकूर् ५२ 
िकद्यार्थयाांना तब्बल ४ िकषयात कमी गुर् िमळाले असल्याने उपरोक्त लागलेल्या ननकालाच्या 
िकषयी िकद्यार्थयाांसह पालकाींकडून नाराजी व्यक्त होत असल् याचे देनाींक १९ जानेकारी, २०१५ 
रोजी का त्यासमुारास ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िकद्यार्थयाांना बोडायच्या पुनमुयल्याींकनासाठी िकद्यााी र्क्त ेोन िकषयाींच ेअजय 
भुन शकतात त्यासाठी ुन. ५२० शलु्क भराक ेलागरे्, मात्र चार िकषयात कमी गुर् िमळाल्यान े
या िकद्यार्थयाांनी काय कराक ेअसा प्रन उपजस्तात होत असून उपरोक् त ननयम रद क कर्याची 
मागर्ी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने यासींेभायत कोर्ती काययकाही केली का कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०७-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पुनयमुल् याींकनासाठी असलेल् या ननयमाकलीत बेल कर् यासाठी काही िकद्यााी क 
पालकाींकडून मागर्ी कर् यात आलेली आहे. 
(३) िकद्यााी क पालकाींकडून आलेल् या ननकेेनाकर िकचार कुनन ननर्यय घे् याकरीता महाराष र 
रा् य तींत्रिशक्षर् मींडळाने दे.१०.५.२०१३ रोजी एका तज्ञ सिमतीची बैठक आयोजजत केली 
होती. सेर बैठकीत पुनयमुल् याींकनामुळे येर्ारा कामाचा तार्, रा् यातील इतर िकद्यापीठाींकड े
प्रचिलत असलेल् या पनुयगुर्मुल् याींकनाच् या कामात िशक्षककगय गुींतल् यान ेशैक्षखर्क कामकाजाकर 
होर्ारा पररर्ाम अशा सकय बाबी िकस्त ततृपर्े चचाय झाल् यानींतर सिमतीने सेर बठैकी प्रस्त तुत 
पररजस्तातीत ननयमाकलीत कोर्ताही बेल कुन नये असा ननर्यय घेतलेला आहे. 
(४) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

जज.बुलढाणा येथील अततवषृ्ट् टीने खचलेहय या ववाहरीांसाठी निुसान  
भरपाईचा लाभ भमळण् यापासून शतेिरी वांधचत रााहहययाबाबत 

(१३)  १२४७७ (०८-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अस्त लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय रोजिार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जज.बुलढार्ा येाील अनतकषृ ्ीने खचलेल् या िकदहरीींसाठी नुकसान भरपा चा लाभ 
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िमळ् यापासून जजल् ्यातील ८६९ शेतकरी कींगचत रादहले आहेत, प्रशासकीय समन् कयाअभाकी 
शासन ननर्ययानुसार मुेत सींपल् याने जजल् ्यातील िकहीर पडक् या अकस्त ाेतच असल् याचे   
देनाींक २० जानेकारी, २०१५ रोजी का त् यासुमारास ननेशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, पडक् या िकदहरीींच् या कामाींसाठी नव् याने मुेतकाढ ेेऊन खरीप हींगामाच् या 
िपकासाठी िकदहरीींचा लाभ ेेता ये ल यासाठी शासनान ेकाय काययकाही केली आहे का कर् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०६-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     बुलढार्ा जजल््यात सन २०१३ मध्ये अनतकषृ्ीमुळे ७६४ क बजुल्यामुळे १०५ अशा एकूर् 
८६९ िकदहरी बागधत झाल्या आहेत. महात्मा गाींधी नरेगाअींतगयत खचलेल्या क बुजलेल्या 
िकहीरीींच्या ेुुनस्ततीची कामे देनाींक २३ म,े २०१४ अन्कये घे्यास मान्यता ेे्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार सेर काम े देनाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ पयांत पुर्य कर्याच्या सुचना ेे्यात 
आल्या होत्या. 
(२) शासन पररपत्रक देनाींक ५ जानेकारी, २०१५ नुसार सेर कामस देनाींक ३१ म,े २०१५ 
पयांत मुेतकाढ ेे्यात आलेली आहे. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  
 

___________ 
  
 

अमरावती तालुक् यात नाांदिाव पेठ येथे एम.आय.डी.सी. उभारण् याबाबत 
  

(१४)  १२५२९ (१०-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.अब् दलु सत्तार 
(भसहयलोड), श्री.अभमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) अमराकती तालुक् यात २० कषायपूकी (१९९४-९५) नाींेगाक पेठ येाे एम.आय.डी.सी. 
उभार् यासींेभायत १२ गाकाींची जमीनी अगधग्रहीत कर् यात आली, परींतु या जिमनीचा मोबेला 
अद्यापही िमळाला नसल् याचे देनाींक २१ डडसेंबर, २०१४ रोजी का त् यासुमारास ननेशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने सींपादेत केलेल् या जिमनीपैकी २८६ हेक््र जमीन २००४ मध् ये ेे् यात 
आली असून या हस्त ताींतरीत जिमनाचाही मोबेला अद्याप शेतक-याींना िमळाला नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, या सींपादेत केलेल् या जिमनीचा मोबेला बाजारभाकानुसार ेे् याबाबत शासनान े
काय काययकाही केली आहे का कर् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१५-०६-२०१५) : (१), (२) क (३) अनतररक्त अमराकती (नाींेगाींक पेठ) 
औद्योगगक के्षत्रासाठी एकूर् २६९२.५६ हे.आर एकढे खाजगी के्षत्र महामींडळाने सन १९९७ साल 
महाराषर औद्योगगक िककास अगधननयमातील तरतुेीनसुार सींपादेत केलेले आहे. भसूींपेान 
अगधकारी, अमराकती याींनी जिमन मोबेल्यापो्ी सींबींगधत भधूारकाींना ुन.१४,६२,७१,५८१/- 
इतक्या रक्कमेच ेका्प कुनन जिमनीचा ताबा महामींडळाकड ेसुपु ये केलेला आहे. ताािप, सेर 
जिमनीचा मोबेला मान्य नसल्याने ९४४ भूधारकाींनी देकार्ी न्यायलय, कररषठ स्ततर, 
अमराकती येाे काढीक मोबेल्यापो्ी ेाके ेाखल केले आहेत. त्यापकैी ३५५ खातेेाराची प्रकररे् 
लोकन्यायालयामार्य त आपसी समझोत्यानुसार ुन.२,२५,००/- प्रती हेक््र ेर ेेऊन ननकाली 
काढलेली आहेत. तसेच न्यायालयाने गुर्कत्तेनुसार ३९१ प्रकररे् ननकाल काढली असून, 
सींबींगधत खातेेाराींना मोबेल्याच े का्प कर्यात आले आहे. सद्य:जस्तातीत १९५ प्रकररे् 
देकार्ी न्यायालय, अमराकती येा ेन्यायाप्रिकषठ आहेत. 
     उपिकभागीय अगधकारी, अमराकती याच्याकड ेभूसींपेान अगधननयम २८ (अ) खाली प्राप्त 
झालेल्या २५१ खातेेाराींनरा भूसींपाेन अगधकारी याींनी मागर्ी केलयानुसार ७ को्ी ४७  लक्ष 
इतकी रक्क्म का्पासाठी उपलब्ध कुनन ेे्यात आलेली आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

शासनाने वीजेवर भमळणारी २० टक् िे सबभसडी बांद िरण् याचा तनणयय पेतहय याबाबत 
  

(१५)  १२५३० (०४-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा), श्री.अभमन पटेल 
(मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार (भसहयलोड) :   सन्माननीय ऊजाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) शासनान ेकीजेकर िमळर्ारी २० ्क् के सबिसडी बींे कर् याचा ननर्यय घेतल् यामुळे आधीच 
ेरकाढीचा र््का बसला असताींना शासनाच् या महाननिमयतीन ेकीज ननयामक आयोगाकड ेेरकाढी 
सींेभायत प्रस्त ताक ेाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, महाननिमयतीची कीज अन् य साकयजननक क खासगी पुरकठाेाराींपेक्षा १ ुन २५ पैस े
प्रनतयुनन् इतकी महाग आहे त् यामुळे ग्राहकाींना ेरकषी सुमारे ५ हजार को्ी ुन. चा र््का 
बसत आहे त् यामळेु कायद्यातील तरतूेी नसुार महाननिमयतीच् या औष र्ीक कें द्रातील महागडी 
कीज खरेेी बींे कराकी अशी मागर्ी महाराष र कीज ग्राहक सींघ्नेने कीज ननयामक 
आयोगाकड े देनाींक ११ डडसेंबर, २०१४ रोजी का त् या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त सींघ्नचे् या या मागर्ीकर शासनाने काय काययकाही केली आहे का 
कर् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१८-०६-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
    ग्राहक सींघ्ननेे मागर्ी केली आहे परींतु ग्राहकाींकरील बोजाबद कलचे िकधान खरे नाही. 
(३) भारप्रेषर्ाच्या ननयमाकलीनुसार उपलब्ध कीज पुरकठा क मागर्ी याींची साींगड घालताींना 
मागर्ीपेक्षा पुरकठा जास्तत असल्यास, तुलनेने महागडी कीज खरेेी बींे कररे् अननकायय असते. 
म्हर्जेच ननयमानुसार महागयाया कीज खरेेी सींेभायत ग्राहकाींच्या दहताची काळजी घे्यात येते. 
सद्य:जस्तातीत या ननयमाचे का्ेकोरपरे् पालन होत असल्यामळेु, अशा पररजस्तातीत उपलब्ध 
कीजपैकी महाननिमयती कीं पनीची कीज तुलनेने महाग असल्यास, महाननिमयती कीं पनीच्या सेर 
औजषर्क कें द्राना कीज पुरकठा कमी कर्याच े आेेश िमळतात क अशा कीजचेा कोर्ताही 
अनतररक्त बोजा ग्राहकाींकर पडत नाही. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  
 

अमरावती जजहय्यातील नाांदिाव पेठ येथील उद्योिाांमध्ये  
रोजिार तनमुयलन िरण्याबाबत 

 
  

(१६)  १२५४३ (१४-०४-२०१५).   अॅड.यशोमती ठािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   सन्माननीय 
उद्योि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमराकती जजल््यातील नाींेगाक पेठ येाील उद्योगाींमध्ये तब्बल १ हजार को्ी ुनपयाींची 
गुींतकरु्क असताना रोजगार ननिमयती क्षमता केकळ ४ हजार असल्याचे दे.१२.१२.२०१४ रोजी का 
त्या समुारास ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गुींतकरू्कीनुसार उद्योगाींमध्ये रोजगार ननमुयलन कर्याबाबत माप ीेंड ननजचत 
कर्यासींेभायत शासनाने काय काययकाही केली आहे का कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

  
श्री. सुभाष देसाई (०९-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. अमराकती जजल््यातील अनतररक्त 
अमराकती (नाींेगाक पेठ) औद्योगगक के्षत्र तसेच सेर के्षत्रातील ्ेक्स्ा ल्स झोनमध्ये िमळून 
एकूर् १३९३५.०० को्ी ुनपयाींची गुींतकरू्क होर्ार असून त्यामधून एकूर् ९००५ लोकाींना 
रोजगार उपलब्ध होर्ार आहे. तसेच सेर औद्योगगक के्षत्रामध्ये ्या मोठ्या उद्योगाींना 
भुखींडाच ेका्प कर्यात आलेले आहे, त्याींचेकडून भखूींड िककासाबाबतची काययकाही सुुन असून 
अद्याप उत्पाेनास सुुनकात झालेली नाही. 
(२) गुींतकरू्कीनुसार रोजगाराबाबत माप ीेंड ननजचत नाहीत. ताािप रोजगार ननिमयती कररे् क 
त्या अनुषींगगक उद्योगात गुींतकरू्क कररे् या ेोन्ही बाबी स्तकतींत्र असून या ेोन्हीपकैी एका 
घ्काकर आधाररत उद्योगाींना ठरािकक ्प्पा गाठल्यानींतर िकशाल प्रकल्प ेजाय ेे्यात येतो. 
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रा्यात िकिकध भौगोिलक के्षत्राींची कगयकारी अ,ब,क,ड,ड+ अशी कुनन यासाठी ककमान ड+ या 
प्रकगायसाठी ुन. २५० को्ी गुींतकरू्क अाका ५०० व्यक्तीींना रोजगार उपलब्ध कुनन ेेर्ा-या 
उद्योगास िकशाल प्रकल्पाींच ेर्ायेे ेे्याच ेशासनान ेघोिषत केले आहे. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

अमरावती जजहय हयातील नाांदिाांव पेठ येथील भसमेंट नाला बाांधिामात  
शासनाच् या तनधीचा अपहार झाहययाबाबत 

  

(१७)  १२५४७ (०८-०३-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जिताप (धामणिाव रेहयवे) :   सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमराकती जजल् हयातील नाींेगाींक पेठ येाील िसमें् नाला खोलीकरर् क बाींधकाम सुुन 
असून जामठी नाल् याच ेखोेकाम केल् यानींतर त् या नाल् यात पुन् हा माती भर् याच ेकाम येाील 
कृषी िकभागान ेकुनन शासनाच् या ननधीचा अपहार केल् याच े देनाींक २६ जून, २०१४ रोजी का 
त् या समुारास ननेशयनस आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या सींेभायत शासनाने चौकशी केली आहे काय क चौकशीत काय आढळून आले, 
(३) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०६-२०१५) : (१) क (२) हे खरे नाही. 
ताािप, या सींेभायत कतयमानपत्रात बातमी प्रिसध्े झाली होती. सेर बातमीच्या अनुषींगान ेउप 
िकभागीय अगधकारी (महसलु) याींनी रे्ब्रुकारी, २०१५ मध्ये पाहर्ी केली असता, नाला 
सुजस्तातीत असनू नाल्यामध्ये पार्ी असल्याचे क नाल्यात माती भरलेली नसल्याच ेआढळून 
आले आहे. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

रहाटिाांव (जज. अमरावती) येथील मनपा शाळेची ददूयशा झाहययाबाबत 
  

(१८)  १२५६५ (०७-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जिताप (धामणिाव रेहयवे) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रहा्गाींक (जज.अमराकती) येाील मनपा शाळेची ेूे यशा झाली असुनही सींबींगधत व् यकस्त ाापन 
याकड ेेलुयक्ष करीत असल् याचे माहे जानेकारी, २०१५ मध्ये का त् या सुमारास ननेशयनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त कारर्ास्त तक िकद्यार्थ याांचे आरोग् य धोक् यात आले आहे हे पाहता शासन 
कोर्ती काययकाही करर्ार का करीत आहे, 
(३) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०६-२०१५) : (१) सेर शाळा सुजस्तातीत आहे.  
(२) क (३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  
 

अिोला जजहय ्यातील पाटबांधारे प्रिहय पाच्या सुधारीत प्रशासिीय मान् यतेबाबत 
  

(१९)  १२५९५ (०६-०४-२०१५).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवय) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल् ्यातील खारपार्पालायाला करेान ठरर्ा-या अनेक पा्बींधारे प्रकल् पाच े
सुधारीत प्रशासकीय मान् यता प्रस्त ताक शासनस्त तराकर प्रलींबीत असल् यान े प्रकल् पाींची काम े
रखडलीत हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सेर सुधारीत मान् यतेच् या प्रस्त ताकाींना मींजूरीसाठी जबाबेार अगधका-याींकर 
शासन काय कारका  करर्ार आहे, 
(३) असल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत, 
(४) असल् यास, सेर प्रस्त ताकाींची सुधारीत प्रशासकीय मान् यतेची जस्ताती काय आहे ? 

  
श्री. धिरीष महाजन (०२-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(३) क (४) अकोला जजल््यातील खारपार् पालायातील ११ प्रकल्पाींपैकी ३ प्रकल्पाींचे (घुगींशी 
बॅरेज, शहापूर ब.ृलपायो क का  (सींग्राहक) लपायो) सुप्रमा प्रस्तताक शासन स्ततराकर मान्यतचेे 
प्रकक्रयेत क १ प्रकल्पाच े (का्ेपरु्ाय बॅरेज) सुप्रमा प्रस्तताक रा.ताीं.स.स नािशककड े काययकाहीत 
आहेत. ताािप, सेर प्रकल्पाींकर सन २०१२-१३ क सन २०१३-१४ या आगायक कषायत िकतरीत 
ननधीच्या मयायेेमध्ये प्र.मा. ककमतीपेक्षा काढीक खचायला, सुप्रमा प्रस्तताकाच्या ककीं मतीच्या अधीन 
राहुन खचय कर्यास मान्यता देली आहे. 
  

___________ 
  

रायिड जजहय ्यातील १५ तालुक् यातील १७९६ पाणी नमुन् याांपैिी  
२९५ पाणी नमुन ेवपण् यास अयोग् य असहययाबाबत 

  

(२०)  १२५९७ (०६-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय सावयजतनि आरोग्य 
आणण िुटुांब िहययाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड जजल् ्यातील १५ तालकु् यातील १७९६ पार्ी नमुन् याींपैकी २९५ पार्ी नमुने िप् यास 
अयोग् य असल् याचे जजल् हा आरोग् य िकभागान े माहे रे्ब्रुकारी, २०१५ च् या सुमारास ननेशयनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, या अशुध् े पा् यामुळे तेाील नागररकाींच् या आरोग् यास धोका ननमायर् झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या गाकाींना शुध् े पा् याचा पुरकठा कर् यासींेभायत कोर्ती उपाययोजना केली 
आहे का कर् यात येत आहे ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१०-०७-२०१५) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे अशींत: खरे असनू जजल्हा आरोग्य अगधकारी, जजल्हा पररषे रायगड याींचेकडून प्राप्त 
मादहतीनुसार डडसेंबर २०१४ या कालाकधीत खडी, खु. ता.मार्गाक, जजल्हा-अिलबाग येा ेेिुषत 
पा्यामळेु अनतसाराची लागर् झाली होती. 
(३) पार्ी शुध्ेीकरर्ाची जबाबेारीस्तााननक स्तकरा्य सींस्तााींची आहे. त्यामुळे जजल्हा 
साकयजननक आरोग्य प्रयोगशाळा, रायगड अिलबाग, याींचेमार्य त अरु्जीक तपासर्ीअींती ेिुषत 
आढळुन आलेल्या पार्ी नमुन्यासींबींधी सींबींगधत प्राािमक आरोग्य कें द्राींना कळिकर्त येते. 
त्यानुसार सींबींगधत कैद्यकीय अगधकाऱ्याींमार्य त ग्रामपींचायतीना पार्ी शुध्ेीकरर्ाबाबत 
कळिक्यात येते. 

___________ 
  

राययातील बीएमएस, एमबीए व डडप्लोमा/ डडग्री ववद्यार्थयाांना एस.टी. पास सवलतीबाबत 
  

(२१)  १२६०३ (०९-०४-२०१५).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र भशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा्यातील बीएमएस, एमबीए क डडप्लोमा/ डडग्री िकद्यार्थयाांना एस.्ी. पास सकलतीबाबत 
मुींब  इीं्रप्रायजेस सामाजजक सींस्ताा, ेाेरपाडा, उरर्, जज.रायगड याींनी मा.िशक्षर् मींत्री 
याींचेकड े देनाींक २१ जानेकारी, २०१५ रोजी का त्या सुमारास लेखी ननकेेन देले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या ननकेेनानसुार शासनाने या िकद्यार्थयायना एस.्ी. पास सकलत ेे्यासींेभायत 
ननर्यय घेतला आहे काय क त्याच ेस्तकरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, त्याची अींमलबजाकर्ी कें व्हापासून कर्यात येर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत धोरर्ात्मक ननर्यय घे्याची काययकाही चालू आहे. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
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वरूड तालुक्यातील (जज.अमरावती) येथे थांडीच्या लाटेने वपिाांचे मोठे नुिसान झाहययाबाबत 
  

(२२)  १२६०९ (१०-०१-२०१४).   डॉ.अतनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय पुनवयसन व मदत 
िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) करूड तालुक्यातील (जज.अमराकती) दे. १९ क ३० डडसेंबर २०१४ रोजी ाींडीच्या ला्ेन े
िपकाींचे मोठे नकुसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नुकसानीचे सकेक्षर् करून शेतकऱ्याींना मेत द्याकी अशी मागर्ी सेर 
लोकप्रनतननधीींनी दे. ३१ डडसेंबर, २०१४ रोजी का त्यासुमारास मा.कृषीमींत्री याींचकेड े केली,     
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींेभायत काय काययकाही कर्यात आली ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१५) : (१) अमराकती जजल््यातील कुनड तालुक्यात    
देनाींक १९ क ३० डडसेंबर, २०१४ रोजी ाींडीच्या ला्ेने नकुसान झालेले नाही. 
(२) होय. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
 

ता.किनवट जज.नाांदेड येथे िावठी दारूच्या भट्टयाांचे प्रमाण वाढहययाबाबत 
  

(२३)  १२६१६ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय राय य उत् पादन 
शुहय ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ता.ककनक् (जज.नाींेेड) येाील खेडोपायायात गाकठी ेारूच्या भालायाींच े प्रमार् काढल्याच े
जानेकारी, २०१५ मध्ये ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उत्पाेन शुल्क कायायलय, ककनक् येाील अगधकारी क कमयचारी याकड े
जार्ीपूकयक ेलुयक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सेर अगधकारी क कमयचाऱ्याींकर शासनान ेकोर्ती कारका  केली का कर्यात 
येत आहे, 
(४) अद्याप कोर्तीच कारका  कर्यात आली नसल्यास िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०७-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२), (३) क (४) 
      ककनक् तालुक्यात, अकैधररत्या तयार होर्ाऱ्या गाकठी ेाुन िकके्रत्याींकर केळोकेळी रा्य 
उत्पाेन शुल्क क पोलीस िकभागाद्कारे ननयिमतपरे् कारका  केली जाते. सन २०१३ त ेदेनाींक 
१५.४.२०१५ या कालाकधीत एकूर् ३०६ गुन्हे उघडकीस आर््यात आले आहेत. सींबींगधत 
अगधकारी क कमयचारी याींच्यामार्य त ननयिमतपरे् अकैध दठकार्ी धाडी ्ाकून गुन्हे नोंे करीत 
असल्यान ेत्याींच्याकर कारका  कर्याचा प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
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राय यात म.ग्रा.रो.ह.यो. अांतियत डीप सी.सी.टी, एम.एन.बी. व सी.एन.बी वन  
जभमनीतील िाम िरणाऱ्या मजुराांच् या मजूरीत वाढ िरणेबाबत 

  

(२४)  १२६१९ (०८-०४-२०१५).   श्री.प्रदीप नाईि (किनवट) :   सन्माननीय रोजिार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रा् यात म.ग्रा.रो.ह.यो. अींतगयत डीप सी.सी.्ी, एम.एन.बी. क सी.एन.बी कन जिमनीतील 
०/१ त े /१० कक.मी. अींतराकर काम असताना मजुराींना शासन १६८ ुनपये मजूरी ेेत,े हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, सेर मजूरी ही अत् यल् प असल् यान ेमजुराींना ती परकडत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, शासनान े १६८ ुनपयाींऐकजी २०० ुनपये मजूरी करर्ार आहे का क यासींेभायत 
६०% मिशनरी क ४०% मजुरी िमळरे्बाबत कोर्ती काययकाही का उपाययोजना करर्ार आहे, 
(४) अद्यापपययत कोर्तीच उपाययोजना केली नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत क 
त् याबाबतची सद्य्जस्ताती काय आहे ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े (२६-०६-२०१५) : (१) क (२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी 
कायेा २००५ (४२ का २००५) मधील कलम ६ नुसार प्रत्येक रा्यासाठी मजुरी ेर ननधायररत 
केला जातो. त्यानुसार कें द्र शासन ेरकषी प्रत्येक रा्यासाठी मजुरी ेर ननजचत करत.े    
सन २०१४-१५ करीता महात्मा गाींधी नरेगाअींतगयत मजुरी ेर देनाींक १ एिप्रल, २०१४ पासून     
ुन. १६८/- इतका ननधाररत कर्यात आला होता. 
(३) कें द्र शासनान ेदेनाींक ३१ माचय, २०१५ च्या अगधसुचनेनुसार रा्यासाठी देनाींक १ एिप्रल, 
२०१५ पासून ुन. १८१/- इतका मजुरी ेर ननजचत केला आहे. त्यानुसार शासन ननर्यय   
देनाींक १० एिप्रल, २०१५ अन्कये मजुरी ेरपत्रक ननगयिमत कर्यात आले आहे. तसचे 
महाराषर रोजगार हमी अगधननयम १९७७ (देनाींक ६ ऑगस्त्, २०१४ पयांत सुधाररत) मधील 
अनुसूची  २ मधील कलम १९ मध्ये मजुरी सादहत्याचे ६०:४० प्रमार्ाबाबत सुचना देलेल्या 
आहेत. त्यानसुार ग्रामपींचायत कायायन्कयीन यींत्रर्ा असल्यास मजुरी सादहत्याच े६०:४० प्रमार् 
ग्रामपींचायत स्ततराकर क इतर यींत्रर्ा कायायन्कयीन यींत्रर्ा असल्यास  मजुरी सादहत्याच े   
६०:४० प्रमार् जजल्हा स्ततराकर ठेकर्े बींधनकारक आहे क यामध्ये रा्य शासनास कोर्ताही 
बेल करता येत नाही. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

वाभशम जजहय हा व पषरसरामध् ये ववववध प्रिारचे सुमारे १५ चो-याांच् या  
िुन् हयाांचे प्रयत् न झाहययाबाबत 

  

(२५)  १२७०२ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा), श्री.लखन मभलि (वाभशम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कािशम जजल् हा क पररसरामध् ये देनाींक १ जानेकारी, २०१५ ते ३० जानेकारी, २०१५ पयांत 
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िकिकध प्रकारच ेसुमारे १५ चो-याींच् या गुन् हयाींचे प्रयत् न झाले असल् याची बाब ननेशयनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरर्ी चोर्याींना अ्क कर् यात पोिलसाींना यश आले आहे काय, 
तसेच चो-याींकर आळा घाल् याच् या ष्ष ्ीन े कोर्ती कारका  केली का कर्यात येत आहे , 
(३) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०६-२०१५) : (१) होय. 
     कािशम जजल्हा क पररसरामध्ये देनाींक १ जानेकारी, २०१५ ते ३० जानेकारी, २०१५ या 
कालाकधीत चोरी या सेराखाली एकूर् ४५ गुन्हे ेाखल झाले असून सेर गुन््याींमध्ये ुन. 
१२,५१,०४३/- ची मालमत्ता चोरीस गेली आहे. 
(२) एकूर् ४५ गुन््याींपैकी ८ गुन्हे उघडकीस आले असून एकूर् १५ आरोपीींना अ्क कर्यात 
आली असून त्याींच्याकडून चोरीस गेलेल्या मालापकैी ुन. १,६२,४९६/- ची मालमत्ता हस्ततगत 
कर्यात आली आहे. 
     चोरीच्या गुन््याींना आळा बस्यासाठी जजल््यातील प्रत्येक पोलीस स्त्ेशन अींतगयत 
पररसरामध्ये सशस्तत्र मो्ार सायकल पेरोिलींग लाक्यात आली आहे. रा्य महामागय २०७ कर 
ेरोडा प्रनतबींधक सशस्तत्र पेरोिलींग लाक्यात आली आहे. कािशम जजल््यातील ३ उपिकभागीय 
स्ततराींकर ेररोज पेरोिलींग लाक्यात आली आहे. पोलीस स्त्ेशन कािशम शहर, ररसोड, 
मींगळुरपीर येाे बी् माशयल सुुन कर्यात आली आहे. जजल््यातील प्रत्येक पोलीस 
स्त्ेशनमधनू पोलीस स्त्ेशन पररसरात ेररोज रात्रीची गस्तत लाक्यात आली आहे. तसेच 
जजल््यात अचानकपर् े केगकेगळ्या दठकार्ी नाकाबींेी कुनन काहन तपासर्ी कर्यात येत 
आहे. 
(३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  
 डोंिराळ, सावरिाांव (ता.मानोरा, वाभशम) येथील रोजिार हमी योजनेअांतियत  मांजूर झालेला 

रस्त ता अद्यापपयांतही तयार िरण् यात आला नसहय याबाबत 
  

(२६)  १२७०९ (०८-०४-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय रोजिार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डोंगराळ, साकरगाींक, ता.मानोरा, कािशम येाील सन २००४ मध् ये रोजगार हमी 
योजनेअींतगयत मींजूर झालेला रस्त ता अद्यापपयांतही तयार कर् यात आला नसल् याची बाब 
उघडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेरहू रस्त ता अद्यापही पूर्य न हो् याची काररे् काय, 
(३) असल् यास, तातडीने हा रस्त ता पूर्य कर् याबाबत शासन काय काययकाही करीत आहे का 
करर्ार आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) डोंगराळ साकरगाींक येाील रोहयो अींतगयत मींजुर झालेल्या रस्तत्यींची एकुर् लाींबी       
४.५० कक.मी.पैकी सुुनकातीची रस्तता लाींबी १.५० कक.मी.चे काम हे पूर्य झालेले आहे. उकयरीत 
३.०० कक.मी. चा रस्तता कन जमीनीच्या मान्यतअेभाकी काम पूर्य होऊ शकले नाही. 
(३) सेर रस्तत्याच े काम पूर्य कर्यास्ततक कन सींकधयन अगधननयम १९८० अींतगयत ्या 
रस्तत्याच्या कन जिमनीचा कळतीकरर्ाचा प्रस्तताक काययकारी अिभयींता, बाींधकामिकभाग 
जज.प.कािशम याींच ेऑनला न प्रस्तताक क्र.एर्.पी./एम.एच./रस्तता/१२१५८ दे.२९/०४/२०१५ अन्कये 
प्रघान मुख्य कनसींरक्षक, नागपूर याींच ेकड ेमींजूरीस्ततक साेर कर्यात आला आहे. प्रस्तताकास 
मान्यता प्राप्त होताच रस्तत्याचे काम पूर्यकर्यात ये ल. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

वाभशम जजहय्यामध्ये िृषी ववभािाांतियत ववववध प्रिारच्या योजनेबाबत 
  

(२७)  १२७२१ (०८-०४-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कािशम जजल््यामध्ये कृषी िकभागाींतगयत िकिकध प्रकारच्या योजना गनतमान पार्लो्, 
िकदहर िसींचन, कीडीपीपी, आयडब्लु, एम.पी.डी.सी.िसमें् तलाकबाींध, रोपका्ीका इत्याेी ्या 
राबिकल्या गेल्या आहेत त्याींची कषय २०१३-१४, २०१४-१५ मध्ये मोठ्या प्रमार्ात भ्रष्ाचार क 
अननयिमतता झाली असल्याची बाब जजल्हा ननयोजन सेस्तयाींनी देनाींक २७ जानेकारी, २०१५  
मधील सभमेध्ये माींडली असून त्या बाबीींची चौकशीची मागर्ी कर्यात आली आहे,  हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सखोल चौकशी पूर्य झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषय काय क त्यानुसार ेोषीींिकरूध्े कोर्ती कारका  कर्यात 
आली आहे, 
(४) अद्याप चौकशी केली नसल्यास िकलींबाची काररे् काय ? 
 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
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वधाय जजहय ्यातील तनम्प न वधाय, आजनसरा, लालनाला आदी भसांचन  
प्रिहय पाद्वारे शेति-याांना प्रत् यक्ष भसांचनाच्या लाभ भमळण्याबाबत 

  

(२८)  १२७४३ (०८-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (ाहांिणपाट) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कधाय जजल् ्यातील ननम् न कधाय, आजनसरा, लाल नाला आेी िसींचन प्रकल् पाद्कारे शेतक-
याींना प्रत् यक्ष िसींचनाचा लाभ िमळाका यासाठी सलगररतीने पार्ी पोहचिक् यासाठी पा्च-याींच् या 
कामाींना प्राधान् य ेे् यासोबतच अपूर्य कामे पूर्य कर् यासाठी कालबध् े काययक्रम तयार करा 
अशी सूचना मा.मुख् यमींत्री महोेयाींनी माहे डडसेंबर, २०१४ ेरम् यान झालेल् या कधाय जजल् हा  
िककास काम आढाका बैठकीत देल् या, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सेर सूचनेच् या अनुषींगाने शासन / प्रशासनामार्य त कोर्ती ठोस काययकाही 
कर् यात आली का येत आहे, 
(३) असल् यास, त् याची अींमलबजाकर्ी शासनामार्य त कर् यात आली आहे काय, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची सकयसाधारर् काररे् काय आहेत ? 

 
 

श्री. धिरीष महाजन (०१-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) ननम्न कधाय प्रकल्प : ननम्न कधाय प्रकल्पाकर जून, २०१४ अखेर ननिमयत िसींचन क्षमता 
१७७६४ हे. असनू सेर के्षत्राकरील शेतकऱ्याींना प्रत्यक्ष िसींचनाचा लाभ िमळ्याच्या ष्ष्ीने  भ-ू
िककास भाग १ कामाचे ननयोजन कुनन तातडीन ेकामे हाती घे्यात आली आहेत. 
     सन २०१५-१६ मध्ये १०,००० हेक््र के्षत्राकर लाभके्षत्र िककासाची काम े कर्याच े
प्रस्ततािकत आहे. त्याष्ष्ीन े िकतरर् व्यकस्तााचा प्रााम्यक्रम ननजचत कुनन ननिकेा प्रकक्रया 
हाती घे्यात आली आहे. 
आजनसरा प्रकल्प : सेर प्रकल्पाकरीता लागर्ारी कनजिमन क भसूींपाेान कमीत कमी ठेकून 
प्रकल्प व्याप्तीत बेल कुनन प्रकल्पाींचा नव्याने जलशास्तत्रीय अभयास कर्याच्या अनुषींगान े
काययकाही प्रगतीत आहे. 
लाल नाला प्रकल्प लाल नाला प्रकल्पाच्या धरर्ाच ेकाम क मखु्य कालव्यातील ७ कक.मी.  
पयांतच्या मुख्य कालका  क िकतरर् प्रर्ालीची कधाय जजल््यातील कामे अींनतम ्प्प्यात आहेत. 
त्यातील ४५ हेक््सय करील भूिककास भाग १ ची कामे प्रगतीपााकर आहेत. कालव्याची क 
िकतरर्प्रर्ालीची चींद्रपूर जजल््यातील काम ेप्रगतीपााकर आहेत. 
     या प्रकल्पाची एकूर् ७२९० हेक््र पकैी ३९०० हेक््र िसींचन क्षमता ननमायर् झालेली 
असून सन २००७-०८ पासून िसींचन सुुन आहे. 
(३) होय. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
 

___________ 
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वधाय जजहय ्यातील शेति-याांना शासनामाफय त  
पीि ववमा योजनेची रक् िम भमळाली नसहय याबाबत 

  

(२९)  १२७५२ (०४-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (ाहांिणपाट), अॅड.यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (ततवसा), श्री.अभमत झनि (षरसोड) :   सन्माननीय पुनवयसन व मदत िायय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३ मध् ये झालेल् या अनतकषृ ्ीमुळे कधाय जजल् ्यातील शेतक-याींच् या अनेक जमीन 
खरडून गेल् या त् याबेल् यात अद्यापही शेतक-याींना शासनामार्य त पीक िकमा योजनेची रक् कम 
िमळाली नसल् याच,े जानेकारी, २०१५ ेरम् यान ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेर प्रकरर्ाची शासनामार्य त सखोल चौकशी कर् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय ननष पन् न झाले क त् याअनुषींगाने शेतक-याींना पीक िकमा 
योजनेची रक् कम िमळकून ेे् याबाबत शासन /प्रशासनामार्य त कोर्ती ठोस काययकाही कर् यात 
आली का येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१५) : (१) पीक िकमा योजनेतींगयत पीकाींच्या नुकसानी बाबत 
भरपा  ेे्याची तरतूे आहे. 
(२) क (३) पीक िकमा योजनमेध्ये अनतकषृ्ीचा समाकशे होत नसल्यान,े खरडून गेलेल्या 
जिमनीचा पीक िकमा ेे्यात आलेला नाही. 
     सन २०१३ मध्ये अनतकषृ्ीमुळे झालेल्या शेतजिमनीच्या नुकसानीबाबत बागधताींना मेत 
ेे्यात आली आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

राय य शासनामाफय त राबववहय या जाणा-या ब् लड नन िॉल या  
योजनेला खेड्यापाड्यात प्रततसाद भमळत नसहय याबाबत 

(३०)  १२७७० (०८-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (ाहांिणपाट) :   सन्माननीय सावयजतनि 
आरोग्य आणण िुटुांब िहययाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा् य शासनामार्य त राबिकल् या जार्ा-या ब् लड ऑन कॉल या योजनेला खेयायापायायात 
प्रनतसाे िमळत नसल् याचे माहे रे्ब्रुकारी, २०१५ का त्याेरम् यान ननेशयनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सेर योजनेचा लाभ ग्रामीर् जनतेला कर् याकररता प्राािमक आरोग् य कें द्र 
पररसरात रक् तपेढी उभार् याबाबत रा् य शासनान े या योजनते रे्रर्ार कर् याच ेआ कासन 
देले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सेर रे्रर्ारबाबत शासनामार्य त कोर्ती ठोस काययकाही केली आहे, 
(४) असल् यास, सेरहू काययकाहीची अींमलबजाकर्ी कर् यात आली आहे ? 
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डॉ. दीपि सावांत (०९-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     ब्लड ऑन कॉल या योजनेंतगयत जजल्हा ुनग्र्ालयाच्या ४० कक.मी. पररसरातील ककीं का   
१ तासाच्या अींतराकरील शासकीय क खाजगी ुनग्र्ालयाींना रक्तपुरकठा कर्यात येतो. या 
योजनेंतगयत माहे रे्ब्रुकारी, २०१५ मध्ये एकूर् ८९५ रक्त िपशव्याींची मागर्ी नोंे झाली होती 
क ८५० रक्तिपशव्या िकतरीत कर्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये ग्रामीर् भागातील शासकीय क 
खाजगी ुनग्र्ालयाींचा ेेखील समाकेश आहे. 
(२) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
(३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
(४) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

ववमुक् त भटक् या जातीांना अनुसूधचत जाती-जमातीच् या सवलती भमळण्याबाबत 
  

(३१)  १२७७३ (१०-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (ाहांिणपाट) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा् य शासनाने सायमन अयींगर आयोग, काका कालेरकर आयोग, डी.एन.मेहरा आयोग 
यासह अन् य आयोगाकड े िकमुक् त भ्क् या जातीींना अनसुूगचत जाती-जमातीच् या सकलती 
िमळाव् यात अशी िशर्ारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सेर िशर्ारशीच् या अनुषींगाने अद्यापही िकमुक् त भ्क् या जातीींना अनसुूगचत 
जाती-जमातीच्या सकलती िमळत नसल् याच ेशासनाच् या ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती काययकाही केली का कर्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(३) क (४) रा्यातील मूळ १४ िकमुक्त जाती क मूळ २८ भ्क्या जमाती याींचा समाकेश 
अनुसुगचत जाती ककीं का अनुसुगचत जमाती यामध्ये कराका ककीं का कसे याकररता अहकाल रा्य 
शासनास साेर कर्यासाठी या िकभागाच्या दे.२३/०८/२००४ च्या शासन ननर्ययान्कये 
न्या.अशोक अग्रकाल अभयास सिमती (आयोग) गठीत कर्यात आली होती. आयोगाची मुेत 
दे.३१/८/२०१२ रोजी सींपुष्ात आल्यानींतर या आयोगास मुेतकाढ नाकार्यात आली आहे. 
सेर आयोगान ेअद्यापयांत केलेले सकय कामकाज क ेस्तताऐकज शासनान ेताब्यात घेतले असून 
या आयोगाकर नकीन अध्यक्षाींची ननयुक्ती कर्याची काययकाही चालू आहे. आयोगाचा अहकाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. सेर अहकाल प्राप्त झाल्यानींतर याोगचत ननर्यय घे्यात ये ल. 
  
 

___________ 
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वधाय जजहय्यातील िाांढली-भसांदी (रेहयवे) रस्तत्याांची सावयजतनि बाांधिाम ववभािाच्या  
दलुयक्षामुळे झालेली दरुवस्तथा 

  

(३२)  १२७८० (१०-०४-२०१५).   श्री.समीर िुणावार (ाहांिणपाट) :   सन्माननीय सावयजतनि 
बाांधिाम (सावयजतनि उपक्रम विळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कधाय जजल््यातील काींढली-िसीें ी (रेल्के) येाील रस्तत्याींची अकस्ताा साकयजननक बाींधकाम 
िकभागाच्या ेलुयक्षामुळे ेयनीय झाली असून ताेे अपघाताचे काढते प्रमार् तसेच रस्तत्यान े 
काहतुक कररे् धोकाेायक झाल्याने रस्तत्याची ेुुनस्तती कर्याबाबत तेाील स्तााननकाींनी 
साकयजननक बाींधकाम िकभागाकड े डडसेंबर, २०१४  मध्ये का त्या ेरम्यान ननेशयनास आले,    
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले क 
तेनुसार सेरहू रस्तत्याची तातडीने ेुुनस्तती कर्याबाबत शासनान ेकोर्ती काययकाही केली का 
कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०६-२०१५) : (१) क (२) प्र नाींककत रस्त त् याची एकूर् लाींबी        
१६.०० कक.मी. असून त् यातील रस्त त् याचा काही भाग ेबलेला असल् याचे आढळून आले होते. 
     सेर लाींबीपैकी ८.०० कक.मी. लाींबीतील रस्त त् याचे नाबाडय क पुरहानी २०१४-१५ अींतगयत 
ुनीं ेीकरर् क डाींबरीकरर् कर् यात आले आहे. 
     उकयररत ८ कक.मी. रस्त त् याच् या लाींबीतील डाींबरी पषृ ठभागाकरील खयाड ेभर् याच ेकाम पूर्य 
कर् यात आले आहे. सद्य्जस्तातीत रस्त ता काहतूकीस सुजस्तातीत आहे. 
(३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
 

अिोला, अिोट तालुक्याांतील दोनशे ववटभट्टी मालिाांना निुसान भरपाई भमळणेबाबत 
  

(३३)  १२७८७ (०४-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश भारसािळे (अिोट) :   सन्माननीय पुनवयसन व 
मदत िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, अको् तालुक् यात गेल् या आठकयायात अककाळी पाकसाने अचानक हजेरी 
लाकल् यान े िक् भालाी मालकाींचे जजल् ्यात प्रचींड नुकसान झाले प्रत् येक िक् भालाी मालकाींच े
आगायक नुकसान ेहा लाख ुनपये ेरम् यान झाल् याचे स्त ा ाननक लोकप्रनतननधी क महसूल िकभाग 
ला देलेल् या देनाींक ५ जानेकारी, २०१५ का त् या ेरम् यान ननकेे नात म् ह्ले आहे, ताापी 
जजल् ्यातील ेोनश ेिक् भालाीमालकाींचे को्यकधीच ेआगायक नुकसान झाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली काय, 
(३) चौकशीअींती िक् भालाी मालकाचे को्यकधीचे नकुसान झाल् यान ेआगायक सींक्ात सापडर्ा-
या िक् भालाी मालकाींना आगायक नुकसान भरपा  ेेरे्बाबत शासनान ेकोर्ती उपाययोजना 
केली का कर्यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२३-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३) क (४) नैसगगयक आपत्ती अींतगयत SDRF च्या ननकषानुसार की्भ््याींचे नकुसान 
झाल्यास त्या अींतगयत आगायक मेत ेेय नाही. 

___________ 
  

राय यात रोजिार हमी योजनेच् या शासन तनणययातील मुदा ा क्रमाांि 
 ८ मधील अट भशधथल िरण् याबाबत 

  

(३४)  १२८०४ (०८-०४-२०१५).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.राणाजिजीतभसांह पाटील 
(उस्तमानाबाद) :   सन्माननीय रोजिार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) रा् यात रोजगार हमी योजनेच् या कामाबाबत देनाींक ८ जलुै, २०१२ रोजी ननगयिमत 
कर् यात आलेल् या शासन ननर्ययातील मुद का क्रमाींक ८ मधील अ् िशगाल कर् याची मागर्ी 
मा.रोजगार हमी योजना मींत्री याींचे कड े पराींडा काशी येाील स्त ााननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
जानेकारी, २०१५ च् या ेसु-या आठकयायात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मागर्ीच् या अनुषींगान ेशासनान ेकोर्ती काययकाही केली का कर् यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोर्तीच काययकाही केली नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(३०-०६-२०१५) : (१) श्री.राहुल मो्े, िकधानसभा सेस्तय (पराींडा-भूम-काशी) 
याींनी देनाींक २ रे्ब्रुकारी, २०१५ च्या पत्रान्कये शासन ननर्यय देनाींक ४ जुल,ै २०१२ मधील 
मुद का क्र.८ मधील ५ अपुर्य कामाबाबतची अ् िशगाल कर्याबाबत शासनास िकनींती केली 
आहे. 
(२) यासींेभायत शासन पत्र देनाींक १२ माचय, २०१५ अन्कये सुधाररत सुचना ेे्यात आल्या 
आहेत. त्यानुसार एका ग्रामपींचायत के्षत्रात एका कषायपेक्षा जास्तत कालाकधीकरीता ५ पेक्षा जास्तत 
कामे जरी अपुर्य असली तरी सेर ग्रामपींचायत के्षत्रात मजुराींच्या कामाची मागर्ी असल्यास 
त्या दठकार्ी प्राधान्यान ेमजुर प्रधान जलसींधारर् क जलसींकधयनाची कामे घेता येतात क अशा 
कामाींना जजल्हागधकारी याींची कायोत्तर मींजुरी घे्याची तरतुे आहे. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

मौज ेधिरवली (ता.भूम,जज.उस्त मानाबाद) येथ े३३ िे.व् ही. च े 
सबस्त टेशन उभारण् यास मान्यता न भमळाहययाबाबत 

  

(३५)  १२८०६ (०४-०४-२०१५).   श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय ऊजाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेगगरकली (ता.भूम,जज.उस्त मानाबाे) येा े३३ के.व् ही. च ेसबस्त ्ेशन उभार् याची मागर्ी 
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एक कषायपूकी कुननही त् यास अद्याप मान् यता ेे् यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची सकयसाधरर् काररे् काय आहेत, 
(३) तसेच सेर सबस्त ्ेशन अभाकी नागररकाींचे नुकसान होकू नये म् हरू्न सबस्त ्ेशन तातडीन े
उभाररे्बाबत शासनान ेकोर्ती काययकाही केली का कर् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोर्तीच काययकाही केली नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१५-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) मौज े गगरकली (ता.भूम, जज.उस्तमानाबाे) येाे ३३ केव्ही उपकें द्र उभारर्ीचा समाकशे 
पायाभूत आखडा २ योजनेत केलेला नाही. त्यामळेु सेर उपकें द्र देनेयाळ योजनेत प्रस्ततािकत 
कर्यात येत आहे. 
(३) सेर उपकें द्र देनेयाळ उपाध्याय ग्राम्योती योजनअेींतगयत निकन उपकें द्र उभारर्ीचे काम 
प्रस्ततािकत कर्यात येत आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

भशक्षण ववभािािडून सन २०१० मध् ये भशक्षि पदासाठी झालेहय या सीइयटी पषरके्षत  
 २१८१ ववद्याथी पात्र असतानाही त् याांना अपात्र ठरववण्यात आहययाबाबत 

  

(३६)  १२८२४ (०९-०४-२०१५).  श्री.अजय चौधरी (भशवडी) :   सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िशक्षर् िकभागाकडून सन २०१० मध् ये िशक्षक पेासाठी झालेल् या सीइय्ी पररके्षत २१८१ 
िकद्यााी पात्र असतानाही िशक्षर् िकभागाच् या अगधका-याींच् या चुकीमुळे त् याींना अपात्र 
ठरिक् यात येऊन त् या जागाींकर िशक्षर् िकभागाने ेसु-या िशक्षकाींची ननयुक् ती केली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, सेर प्रकरर् िशक्षकाींनी न् यायालयात यागचका ेाखल केल् यानींतर न् यायालयाने 
िशक्षर् िकभागाच् या अगधका-याींच् या चकुीमळेु ् या पात्र उमेेकाराींना अपात्र ठरिक् यात आले 
त् याींना सेकेत सामाकून य याक ेअसा ननकाल देला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त् ा ननकालाच्या अनुषींगान े शासनान े उपरोक्त अपात्र ठरिक् यात आलेल् या 
िकद्यार्थयाांना सेकेत समाकून घे्याबाबत कोर्ती काययकाही केली का कर्यात येत आहे, 
असल्यास, अद्यापपयांत ककती िकद्यार्थयाांना सेकेत ुनज ूकुनन घेतले का घे्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१५-०७-२०१५) : (१) नाही. 
(२) क (३) प्रनपबत्रकेतील त्रु्ीींमळेु मा. न्यायालयाच्या आेेशानसुार पुनपयडताळर्ी कर्यात 
आली आहे. त्यापैकी ३०४१ पात्र उमेेकाराींना ननयुक्ती ेे्यात आली असून उकयररत उमेेकाराींना 
ररक्त जागाींनुसार ननयुक्ती ेे्याची काययकाही सुुन आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
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राययात “आम आदमी ववमा” योजना सुरु िरण्यात आहययाबाबत 
  

(३७)  १२८३२ (१०-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत भमणचेिर (हातिणांिले), श्री.राजेश क्षीरसािर 
(िोहयहापूर उत्तर) : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१) रा्यात “आम आेमी िकमा” योजना देनाींक २७ ऑक््ोबर, २००७ सालापासून सुुन 
कर्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेअींतगयत नैसगगयक मतृ्य ूझाल्यास, अपघाती मतृ्य ूझाल्यास, अपींगत्क 
आल्यास मेत तसेच िकद्यार्थयाांना िशषयकतृ्ती ेे्यात येर्ार होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापूर जजल््यातील अनकेाींना अद्यापही यापैकी कोर्तीही मेत िमळालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींेभायत शासनाने काय काययकाही केली का कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२०-०६-२०१५) : (१) आम आेमी िकमा योजना रा्यात शासन ननर्यय 
दे.१६ ऑक््ोबर, २००७ नुसार सुुन कर्यात आली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
     कोल्हापूर जजल््यात सन २०१४-१५ अखेर पयांत १४१२ िकमा ेाक े प्राप्त झाले होत.े 
भारतीय आयुिकयमा महामींडळान ेयापैकी ५१३ िकमा ेाव्याींची ुन.१,७४,१५,०००/- इतकी रक्कम 
अेा केली आहे. ४२३ िकमा ेाके महामींडळाने नामींजूर केले आहेत क ४७६ िकमा ेाक े
महामींडळाकड े प्रलींबबत आहेत. त्याप्रमार्े २०१४-१५ अखेरपयांत िशषयकतृ्तीसाठी ६५,३८४ अजय 
प्राप्त झाले होत.े महामींडळान े त्यापकैी २३,८०५ िकद्यार्थयाांची ुन.१,४२,८३,०००/- इतक्या 
रक्कमेची िशषयकतृ्ती अेा केली आहे. 
(४) क (५) भारतीय आयुिकयमा महामींडळाकड ेप्रलींबबत िकमा ेाक ेक िशषयकतृ्तीसाठी पाठपुराका 
कर्यात येत आहे. 

___________ 
  

आजरा (जज.िोहयहापूर) तालुक्यातील योजनाांच्या लाभार्थयाांची चौिशी थाांबववहययाबाबत 
  

(३८)  १२८७९ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानिरी) :   सन्माननीय ववशेष 
सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींजय गाींधी ननराधार योजना, श्राकर्बाळ योजना, इींदेरा गाींधी कधृ्ेापकाळ योजना 
लाभार्थयाांची चौकशी ााींबकाकी, सकय पेन्शन योजना तीन हजार प्रनत मदहना कराकी, अपींग 
व्यक्ती प्रमार्पत्र ेे्याची गडदहींग्लज येाील उपजजला रूग्र्ालयात व्यकस्ताा व्हाकी, रेरु्का 
जाधक या मदहलेल्या पेन्शनची चौकशी ााींबकाकी, आेी माग्यासींेभायत श्रिमक मुक्ती ेलाच्या 
नेततृ्काखाली आजरा तालुक्यातील (जज.कोल्हापूर) िकधका, पररत्यक्ता, ननराधार मदहला, अपींग 
क कधृ्ेाींचा प्रचींड मोचाय नुकताच माहे जानेकारी, २०१५ मध्ये बाजार मैेान येानू आजरा 
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तहसली कायायलयासमोर काढ्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेर माग्यासींेभायत शासनान ेचौकशी करून शासन स्ततराकर काय काययकाही 
केली आहे का कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२०-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्रिमक मुक्ती ेल अपींग पुनकयसन सिमती याींनी दे.१६/०१/२०१५ रोजी देलेल्या 
ननकेेनाच्या अनुषींगाने खालीलप्रमारे् काययकाही कर्यात आलेली आहे :- 
     (१) शासन ननर्यय दे.२६/१०/२०१० मध्ये सेर योजनाींमध्ये लाभा घेर्ाऱ्या लाभार्थयाांची 
पात्रता तपासर्ी कषायतनू एकेा कर्यात याकी, असे ननेेश आहेत. या तरतूेीनसुार पात्रता 
तपासर्ी हाती घे्यात आली आहे. 
     (२) लाभार्थयाांना ेे्यात येर्ाऱ्या अनुेानाच्या रकमेत काढ कर्याची बाब शासनस्ततराकर 
िकचाराधीन आहे. 
     (३) अपींग व्यजक्तींनी चालिकलेल्या बचत ग्ाींची राषरीयकृत बँकेत खाती काढून 
घे्याबाबत ग्िककास अगधकारी, पींचायत सिमती, आजरा याींनी दे.२७/०१/२०१५ नुसार बँकाींना 
कळिकले आहे. 
     (४) अपींग प्रमार्पत्र जजल्हा ुनग्र्ालयामार्य त ेे्यात येतात. कोल्हापूर येाील जजल्हा 
ुनग्र्ालय कैद्यकीय महािकद्यालयाच्या अखत्याररत येत े क त्याींचमेार्य त ेर बुधकारी सकाळी 
९.०० ते १.०० या केळेत प्रमार्पत्र ेदेली जातात. 
     सेर ननकेेनात रेरू्का जाधक नाकाच्या मदहलेची चौकशी ााींबिकर्ेबाबत कोर्तीही 
मागर्ी नव्हती. अपात्र लाभााी शोध मोदहमेत श्रीमती.रेरू्का जाधक या नाकाच्या कोर्त्याही 
मदहलेची चौकशी कर्यात आलेली नाही. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राय य पूवय प्राथभमि सेवविा व अांिणवाडी िमयचारी, महासांप, िोहय हापूर  
येथील अांिणवाडी माहलाांच् या प्रलांबबत प्रश् नाबाबत 

  

(३९)  १२८८४ (०८-०४-२०१५).   डॉ.सुजजत भमणचेिर (हातिणांिले), श्री.राजेश क्षीरसािर 
(िोहयहापूर उत्तर) :   सन्माननीय माहला व बाल िहययाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) महाराष र रा् य पूकय प्राािमक सेिकका क अींगर्काडी कमयचारी, महासींघ, कोल् हापूर येाील 
अींगर्काडी मदहलाींच् या प्रलींबबत प्र नाबाबत कारींकार शासनाकड ेमागर्ी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या माग् यासींेभायत शासनान े ननर्यय घेतला आहे काय, त् याींचे स्त कुनप काय 
आहे, 
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(३) असल् यास, कोर्त् या माग् या मान् य कर् यात आल् या आहेत ? 
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०७-२०१५) : (१) होय. 
(२) क (३) सेर ननकेेनातील माग्याींबाबत आयुक्त, एकाजत्मक बाल िककास सेका योजना, 
महाराषर रा्य, नकी मुींब  याींचकेड े काययकाहीसाठी कळिक्यात आले असून आकयक ताेे 
प्रस्तताक शासनास साेर कर्याबाबत ननेेश ेे्यात आले आहेत. 

___________ 
 

    नाभशि जजहय ्यातील ववमुक् त जाती भटक् या जमातीच् या आश्रमशाळाांच े       
तनयमबा्य पध् दतीने अनुदान मांजूर िरण्यात आहययाबाबत 

  

(४०)  १२८८६ (१०-०४-२०१५).   श्री.योिेश (बापू) पोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नािशक जजल् ्यातील िकमुक् त जाती भ्क् या जमातीच् या आश्रमशाळाींच े मुल् य ननधायरर् 
करताना मागील कषायतील मूल् यननधायरर्ात आढळून आलेल् या त्रु्ीींची पूतयता कुनन न घेताच 
मनमानी पध् ेतीने अनुेान मींजरू कर् यात आल् याच े माहे जानकेारी, २०१५ मध्ये का त्या 
ेरम्यान ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अशा प्रकारे ननयमबा्य पध् ेतीन ेअनुेान मींजूर कुनन शासनाचे को्यकधी 
ुनपयाींचे नकुसान करर्ा-या सींबींगधत प्राेेिशक उपायुक् त क सहाय्यक आयुक् त, समाजकल् यार् 
िकभाग, नािशक याींचेिकुनध् े कोर्ती कारका  केली का कर् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्री. राजिुमार बडोले (२१-०७-२०१५) :(१) नाही. 
      नािशक जजल् ्यात २८ मान् यता प्राप् त िकजाभज अनुेाननत आश्रमशाळा काययरत असून 
सेर आश्रमशाळाींच् या मागील पाच कषायतील त्रु्ी िकचारात घेऊन मूल् यननधायरर् केले आहे.    
२८ पैकी २६ आश्रमशाळाींना मूल् यननधायरर् केल् यानींतर सींचालनालयाकडून तेाय अनुेान ेे् यात 
आले आहे. त् यापैकी उकयररत २ आश्रमशाळाींना अींतगयत काेामळेु तेाय अनुेान ेे् यात आलेले 
नाही. 
(२) क (३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
 

राजापूर तालुक् यातील (जज.रत् नाधिरी) तारळ व वडापाहय ये खारभूमी  
योजनेला सीआरझडे मधनू सूट भमळणेबाबत 

  

(४१)  १२८९३ (०७-०४-२०१५).   श्री.राजन साळवी (राजापूर) :   सन्माननीय पयायवरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राजापूर (जज.रत् नागगरी) तालकु् यातील तारळ क कडापाल् ये खारभूमी योजनेला सीआरझडे 
मधून सू् िमळरे्बाबत स्त ााननक लोकप्रनतननधीींनी देनाींक १६ डडसेंबर, २०१४ रोजी का त् या 
सुमारास मा.मुख् यमींत्री याींना पत्रव् यकहार कुननही कोर्तीच काययकाही झालेली नाही, हे खरे आहे 
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काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रकरर्ी काययकाही हो् यास िकलींब लाग् याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल् यास, यासींेभायत शासनस्त तराकर काय काययकाही कर् यात आली आहे का येत आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम (०२-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) क (४) तालकुा राजापूर येाील तारळ क काडापाल्ये या खारभूमी योजनाींना सीआरझडे 
अगधसुचना १९९१ मधनू सु् िमळरे्बाबतचा प्रस्तताक खारभुमी िककास मींडळ, ठारे् याींचेकडून 
प्राप्त झाला होता. सेर प्रस्तताक महाराषर ककनारी के्षत्र व्यकस्ताापन प्रागधकरर् अाायत 
एम.सी.झङे एम.ए. च्या देनाींक २४ क २५ नोव्हेंबर, २०१४ रोजी सींपन्न झालेल्या ९४ व्या 
बैठकीमध्ये चचेसाठी ठेक्यात आला होता. सीआरझडे अगधसूचना २०११ नुसार उपरोक्त नमुे 
नकीन खारभमूी योजनाींसाठी जले पयायकरर्ीय आघात मुल्याींकन अहकाल साेर कररे् 
आकयक आहे असा ननर्यय सेर बैठकीमध्ये घे्याींत आला. सेर ननर्ययानुसार जले 
पयायकरर्ीय आघात मुल्याींकन अहकाल साेर कररे्बाबत अधीक्षक अिभयींता, खारभूमी िककास 
मींडळ, ठार्े याींना कळिक्यात आले आहे. सेर अहकाल अद्याप अप्राप्त आहे. 
  

___________ 
 

हातिां णिले तालुक् यातील (जज.िोहय हापूर) नदी िाठची जभमन वेिाने क्षारपड होत असहय याबाबत  
  

(४२)  १२८९८ (०७-०४-२०१५).   श्री.उहयहास पाटील (भशरोळ) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हातकीं र्गले तालुक् यातील (जज.कोल् हापूर) नेी काठची जिमन पा् याच् या अनतकापरामुळे  
केगाने क्षारपड होत असून जिमन नािपक हो् याचा धोका असल् याचे कृिष िकभागान ेगतकषी 
केलेल् या माती पररक्षर्ातून नुकतचे ननेशयनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, या सींेभायत शासनाने कोर्त् या उपाययोजना केल् या आहेत क त् याची 
र्ल्ननष पत् ती काय आहे, 
(३) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ?  

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) या सींेभायत कारर्ा क पींचगींगा नेी काठच् या काययके्षत्रातील गाकाींमध् ये दठबक िसींचनाींचा 
काययक्षम कापर कररे्बाबत मागये शयन कर् यात आले असून तालुक् यातील एकूर् बागायत 
के्षत्राच् या जकळपास १५ ्क् के के्षत्राकर दठींबक िसींचन सींच बसिकर्ेत आलेले आहेत. उस िककास 
योजनेतून दहरकळीच े खत क जजप् सम पुरकठा कर् यात आला आहे. सेर योजनेंचा लाभ 
घेतल् यामुळे केगाने होर्ा-या क्षारपड जिमनीमध् ये सुधारर्ा होत आहे भिकषयात नापीक/क्षारपड 
जिमन होक ूनये यासाठी उघयायाकरील चर खोेा  कररे् सच्छीद्र पा प प्रर्ालीचा कापर कररे्, 
दठबींक िसचनाींचा कापर कररे् क जजप्सम क दहरकळीच् या खताींचा कापर कररे्बाबत या 
गाकाींमध् ये कृिष िकभागामार्य त प्रचार क प्रसार कर् यात येत आहे. 
(३) प्र न उद्भ ाकत नाही. 
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___________ 
 

िोहय हापूर जजहय ्यातील सांजय िाांधी तनराधार (अपांि) योजना आणण श्रावणबाळ  
योजनेतील अपात्र लाभार्थयाांची शोध मोाहम राबववहययाबाबत 

  

(४३)  १२९०६ (१०-०४-२०१५).   श्री.उहयहास पाटील (भशरोळ), श्री.राजेश क्षीरसािर (िोहयहापूर 
उत्तर), श्री.प्रिाश आबबटिर (राधानिरी), डॉ.सुजजत भमणचेिर (हातिणांिले) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर जजल् ्यातील सींजय गाींधी ननराधार (अपींग) योजना आखर् श्राकर्बाळ योजनेतील 
अपात्र लाभााीची शोध मोदहम राबिक् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या शोध मोदहमेत ् याींच् याकडून प्रस्त ताकाींची छाननी झाली, त् याींच् याकडूनच 
प्रस्त ताक अपात्र ठरिकले जात असल् याने अनके पात्र लाभाााना याचा लाभ िमळत नसल्यान े
त्याींना आगायक गैरसोय होत असल्याच े माहे जानेकारी, २०१५ च् या पदहल् या आठकयायात 
ननेशयनास आले आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरर्ाची ननपक्षपाती चौकशी हो् यासाठी शासनान ेकाय काययकाही केली का 
कर्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (१५-०६-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. शासन ननर्यय देनाींक २६/१०/२०१० मधील ननेेषानुसार कोल्हापूर 
जजल््यातील सेर लाभार्थयाांची कािषयक पात्रता तपासर्ी सुुन कर्यात आली आहे. या 
तपासर्ीत मयत, स्तालाींतरीत ननकषापेक्षा कमी/जास्तत कय असर्े, स्तकत: नोकरी/व्यकसाय 
करीत असो, कमाकती मुले असरे् इ. कारर्ाींमुळे अपात्र असल्याच े आढळून आलेल्या 
लाभार्थयाांच े अनुेान बींे कर्यात आले आहे. मात्र पात्र असल्याचे आढळून आलेल्या 
लाभार्थयाांना अनुेान ेे्यात येत आहे. 
(३) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

भारतीय नभसांि िौजन्सल आणण महाराष्ट् र आरोग् य ववद्यापीठाच् या मानिाप्रमाणे 
 बीएससी िॉलेजमध् ये शैक्षणणि व भशक्षिेतर पदाांचा भरणा न िेहययाबाबत 

  

(४४)  १२९३० (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
भशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतीय निसांग कौजन्सल आखर् महाराष र आरोग् य िकद्यापीठाच् या मानकाप्रमार् ेबीएससी 
कॉलेजमध् ये शैक्षखर्क क िशक्षकेतर पेाींचा भरर्ा गेल् या आठ कषायपासून कर् यात आलेला 
नसल् याच ेमाहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये का त्यासमुारास ननेशयनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, जीएनएमचा ेजाय काढूकन मुींब , पुरे्, औरींगाबाे, नागपूर येा ेसुुन कर् यात 
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आलेल् या बीएससी निसांग कॉलेज चालिक् यासाठी शासनान े स्त कतींत्र आगायक ननधीची तरतूे 
केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त बाब क्र. (१) क (२) नुसार चौकशी कर् यात आली आहे काय, चौकशीच् या 
अनुषींगाने शासनाने कोर्ती काययकाही केली का कर् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१५-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) क (३) बाबत नमूे कर्यात येते की, िकषयाींकीत पररचयाय महािकद्यालयात िशकत 
असलेल्या िकद्यार्थयायना िशकिक्यासाठी भारतीय पररचयाय परीषेेच्या मानकानसुार प्राचायय, 
उपप्राचायय, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आखर् अगधव्याख्याता या सींकगायतील पेे भर्यास 
क त्या पेाकरीता लागर्ा-या केतन क भत्त्यापो्ीची तरतूे चालू आगायक कषायच्या 
अायसींकल्पात कर्यात आलेली आहे. 
     सेर पेे नव्याने ननमायर् केलेली असल्यामळेु या पेाच्या सरळ सेका/पेोन्नती 
को्यातील पात्र उमेेकार सद्य:जस्तातीत तातडीने उपलब्ध हो्याची शक्यता नसल्यामुळे सेर 
पेे लोकसेका आयोगाच्या काययके्षत्रातून कगळून त्या पेाकर सद्य:जस्तातीत जे जेषठतम 
पाठयननेेशक शैक्षखर्क अहयता धारर् करीत आहेत अशा पाठयननेेशकाींची ननयुक्ती 
कर्याबाबतचा प्रस्तताक मींबत्रमींडळाच्या मान्यतेकरीता साेर कर्यात आलेला आहे. 
(४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

सरिारी योजनेतून एचआयव्ही बाधधत रुग्णाांचे प्रलांबबत  
प्रस्तताव तातडीन ेमांजूर िरण्याबाबत 

  

(४५)  १२९४९ (०९-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भसुावळ) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) एचआयव्ही बागधक ुनग्र्ाींना सींजय गाींधी योजना, बाल सींगोपन योजना, श्राकर् बाळ 
योजना, पोषक आहार योजना, अत्योेय योजना आदेींच्या माध्यमातून सरकारी मेत म्हरू्न 
ेरमहा ४०० त े६०० ुन. मानधन देले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेत िमळ्यास पात्र असलेल्या उमेेकारास एचआयव्ही बागधत अस्याबरोबर 
इतर बऱ्याच अद्ींची पुतयता कराकी लागते, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब क्र.१ क २ नुसार चौकशी कर्यात आली आहे काय, तसेच 
चौकशीच्या अनुषींगान ेएचआयव्ही बागधत ुनग्र्ाींच ेप्रलींबबत प्रस्तताक मींजूर कर्याबाबत शासन 
कोर्ती काययकाही करर्ार आहे का केली आहे, 
(४) नसल्यास, िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (१४-०७-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     एचआयव्ही बागधत ुनग्र्ाींना सींजय गाींधी ननराधार अनुेान योजनअेींतगयत प्रनतलाभााी 
प्रनतमाह ुन. ६००/-  तर एचआयव्ही बागधत पालकाींच्या बालकाींना बाल सींगोपन योजनेअींतगयत 
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प्रनतलाभााी प्रनतमाह ुन.४२५/- एकढे अनुेान देले जाते. मात्र शालेय पोषर् आहार योजना क 
अींत्योद्य अन्न योजना या एचआयव्ही बागधत ुनग्र्ाींशी सींबगधत नाहीत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     एचआयव्ही बागधत ुनग्र्ाींना सींजय गाींधी ननराधार अनुे ान योजनेअींतगयतचा लाभ 
घे्याकररता जजल्हा शल्यगचकीत्सक/शासकीय ुनग्र्ालयाच े कदै्यकीय अगधक्षक याींच्या 
ेाखल्याची आकयकता असत े त्याचप्रमार् े कय, उत्पन्नाचा ेाखला, ेाररद्रय रेषेखाली 
असल्याचा पुराका, रदहकाशी ेाखला इत्याेीबाबतच्या कागेपत्राींची पतूयता कररे् गरजेचे असते. 
(३) क (४) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

अपात्र उमेदवाराांना पदावर नसतानाही वरच् या पदाची  
वेतनशे्रणी लािू िरण् यात आहय याबाबत 

  

(४६)  १२९५० (०७-०४-२०१५).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय ऊजाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) रा् य शासनाच् या कीजननिमयती कीं पनीने २००६ च्या ेरम् यान काययकारी अिभयींता पेाच् या 
भरती प्रकक्रयेत तर अपात्र उमेेकाराींना पेाकर नसतानाही करच् या पेाची केतनशे्रर्ी लागू 
कर् यात आल् याची धक् काेायक बाब माहे डडसेंबर, २०१४ ेरम् यान ननेशयनास आली, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल् यास, कीं पनीच् या मानक सींसाधन िकभागान ेकोर्तीही सक्षम ननकड सिमती गठीत न 
करताच उमेेकाराींची ननयुक् ती केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त बाब क्रीं .१ क २ नूसार चौकशी कर् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगाने ेोषी आढळर्ा-या व् यक् तीींकर शासनाने कोर्ती काययकाही 
केली आहे का कर्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, काययकाहीस होर्ा-या िकलींबाची काररे् काय आहेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (१०-०७-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) क (५) प्रन उद्भ ाकत नाही. 

___________ 
  

ाहांिोली जजहय ्यातील ियाध ूनदी व खो-यामध् ये उपलब् ध  
असलेले पाणी िुठेही अडववले िेले नसहय याबाबत 

  

(४७)  १२९५३ (०८-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल् ्यातील कयाध ूनेी क खो-यामध् ये उपलब् ध असलेले पार्ी कुठेही अडिकले 
गेले नसल् यामुळे काया जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कयाध ूनेीच् या खो-यामध् ये सध् या एकूर् ककती पार्ी उपलब् ध आहे, 
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(३) असल् यास, सेर उपलब् ध पा् याचा कापर कर् याकररता शासनाकडून कोर्त् या व् यकहायय 
िसींचन योजना प्रस्त ताकीत केल् या गेल् या आहेत, 
(४) असल् यास, सेर प्रस्त ताकीत िसींचन िकहीत कालाकधीत पूर्य कर् याबाबत शासनाकडून काय 
काययकाही कर् यात येत आहे का ये ल ? 
 

श्री. धिरीष महाजन (३०-०६-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     कयाध ू नेीकरील सापळी धरर्ाच े ननयोजजत काम प्रकल्पग्रस्तताींच्या तीव्र िकरोधामळेु 
अद्याप चाल ूझाले नसल्याने ननयोजजत पार्ीसाठा होऊ शकला नाही. 
(२) कयाध ूनेीच्या उपखोऱ्यात सापळी धरर्ाच ेखररप बचतीतून दहींगोली जजल््यातील सापळी 
धरर्ाचे पार्लो् के्षत्रात १०८.८३ े.ल.घ.मी. पार्ी कापराच्या नकीन योजना हाती घे्यास 
मुख्य अिभयींता, ननयोजन क जलिकज्ञान, नािशक याींनी मींजुरी देलेली आहे. 
(३) उपलब्ध पा्याचा कापर कर्यासाठी १५ ल.पा. योजना प्रस्ततािकत केल्या आहेत. या १५ 
ल.पा.योजनाींना पार्ी उपलब्धता प्रमार्पत्र कर्यात आले असून त्यापैकी ५ योजनाींना 
प्र.मा.प्राप्त झाली आहे. तसेच कयाध ूनेीकर दहींगोली जजल््यात ५ को.प. बींधाऱ्याींची श्रृींखला 
प्रस्ततािकत आहे. 
(४) उपरोक्त १५ ल.पा. योजनाींना पार्ी उपलब्धता प्रमार्पत्र प्राप्त कर्यात आले असून, या 
पैकी ५४ योजनाींना प्र.मा.प्राप्त झाली असून त्याींची ननिकेा झाली आहे. यापैकी नकलगव्हार् 
सा.त.या योजनेचे काम प्रगतीपााकर आहे. कयाधू नेीकर सद्य:जस्तातीत प्रस्ततािकत ५ को.प. 
बींधाऱ्याींना पार्ी उपलब्धता प्राप्त कररे्साठीची काययकाही चाल ूआहे. 

___________ 
  

ाहांिोली जजहय ्यात महाराष्ट् र ग्रामीण रोजिार हमी योजनेंतियत  
पाांदन रस्तत्याांच् या िामाांना मांजूरी बाबत 

  

(४८)  १२९५५ (०८-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय रोजिार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल् ्यात महाराष र ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेंतगयत पाींेन रस्त त् याींच् या कामाींना 
मींजूरी नसल् यामळेु काम े बींे असून मजुराींना काम े िमळत नसल् यामळेु मजुराींचे मोठ्या 
प्रमार्ाींकर स्त ालाींतर होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, जजल् ्यातील पाींेन रस्त त् याींची कामे मींजुर न हो् याबाबतची सकयसाधारर् काररे् 
काय आहेत, 
(३) जजल् ्यात महाराष र ग्रामीर् रोजगार हमी योजन ेअींतगयत पाींेन रस्त त् याींची काम ेसुुन कुनन 
मजुराींच ेस्त ाालींतर ााींबिक् यासाठी शासनाकडून काय काययकाही कर् यात ये ल ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०६-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     दहींगोली जजल््यात पींचायत सिमती दहींगोली, औींढा ना.कळमनुरी, सेनगाक, बसमत येाे 
एकूर् ३१७ पाींेन रस्तत्याींची कामे मींजूर कर्यात आलेली आहेत. तसेच दहींगोली जजल््यात 
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ग्रामपींचायत स्ततराकर एकूर् ३६३७ कामे शेल्र्कर आहेत. 
(२) प्रन उद्भ ाकत नाही. 
(३) दहींगोली जजल््यात ग्रामपींचायत स्ततराकर एकूर् ३६३७ काम े शेल्र्कर ठेक्यात आलेली 
आहेत. त्यानुसार मजुराींमार्य त कामाची मागर्ी प्राप्त होताच उपलब्ध असलेल्या कामाींपकैी 
सींबींधीत मजूराींना काम उपलब्ध कुनन ेे्यात ये ल. 

___________ 
  

लोहारा (ता.जज. ाहांिोली) येथील साठवण तलावाबाबत 
  

(४९)  १२९५८ (०८-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय रोजिार हमी 
योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहरा (ता.जज.दहींगोली) येाील साठकर् तलाकाच ेबुडीत के्षत्रातील सकय जमीनीचे भुसींपाेन 
झाले नसताींनाही तलाकाचे काम सुुन कर् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सेर तलाकाच् या बुडीत के्षत्रातील सकय जमीनीच े भुसींपाेन अद्यापही न 
हो् याची सकयसाधारर् काररे् काय आहेत, 
(३) बुडीत के्षत्रातील भुसींपाेन न झालेल् या जमीनीच ेभुसींपाेन कुनन सेर जमीनीचा माकजेा 
सींबींधीत शेतक-याींना ननजचत ककती कालाकधीत ेे् यात ये ल ? 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०७-२०१५) : (१) होय 
(२) सेर पाझर तलाकाच्या बुडीत के्षत्रात अ) लोहरा ब) डडग्रसकार्ी क क) येहळेगाक या तीन 
गाकातील के्षत्र येत.े 
     मौजे लोहरा येाील जिमनीचे भुसींपाेन झाले असून माकेजा का्प केला आहे. 
     मौज े येहळेगाक क डडग्रसकार्ी या गाकातील जिमनीच्या मालकीबाबत काे असल्यान े
तसेच ७/१२ कर ननजचत के्षत्र ेशयकले नसल्याने सींबींगधत शेतकऱ्याींची सींमींतीपत्र े िमळिक्यास 
िकलींब झाला आहे. 
(३) सेर जिमनीच्या सींयुक्त मोजर्ीचा प्रस्तताक साेर केला असून सींयुक्त मोजर्ी 
झाल्यानींतर माकेजा का्प कर्यात ये ल. 

___________ 
  

ाहांिोली जजहय ्यातील ाहांिोली, सेनिाांव व औांढा (ना.) तालुक् यातील शाळेतील मुलीांना  
मोफत प्रवासासाठी एस.टी.बस अनेि िावापयांत पोहचत नसहय याबाबत 

  

(५०)  १२९६३ (०४-०४-२०१५).   श्री.तानाजी मुटिुले (ाहांिोली) :   सन्माननीय पषरवहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जजल् ्यातील दहींगोली, सेनगाींक क औींढा (ना.) तालकु् यातील शाळेतील मुलीींना 
मोर्त प्रकासासाठी मानक िककास काययक्रमाींतगयत सुुन कर् यात आलेल् या एस.्ी.बस अनेक 
गाकापयांत पोहचत नसल् यामुळे िकद्यााानीना त्रास होत असून िशक्षर्ाकर िकपरीत पररर्ाम 
होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सेर बस शाळेतील मुली प्रकास करीत असलेल् या मागायकर न धाक् याची 
सकयसाधारर् काररे् काय आहेत, 
(३) दहींगोली, सेनगाींक क औींढा (ना.) तालुक् यात शाळेतील मलुी प्रकास करीत असलेल् या 
मागायकर मानक िककास काययक्रमाींतगयत एस.्ी.बससे पुरेशा प्रमार्ात धाक् याबाबत शासनाकडून 
उपाययोजना कर् यात ये ल काय ? 
  
श्री. ादवािर रावत े(१४-७-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
     दहींगोली जजल््यातील दहींगोली सेनगाींक क औींढा तालुक्याच्या शाळेतील मुलीींना काहतकू 
सुिकधा पुरिक्यासाठी मानक िककास काययक्रमाींतगयत प्रत्येक तालकु्यासाठी ५ बसेसचा पुरकठा 
कर्यात आला आहे. 
(२) क (३) सेर बससे मानक िककास सिमती याींनी ननेेिशत केलेल्या मागायकर चालिकल्या 
जातात. 
      मानक िककास योजनेअींतगयत ननयोजन िकभागाच्या देनाींक ११.०७.२०११ च्या शासन 
ननर्ययाप्रमार्े दहींगोली, सेनगाींक क औींढा नागनाा या तालुक्यातील शालेय िकद्यााीनीींना 
बसेसची सेका उपलबध कुनन  ेे्यात आली आहे. 
 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यकती मुद्रर्ालय, मुींब . 


