
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १४८ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महापाललिा के्षत्रातील अनिे उदूू शाळाांची झालेली दरुवस्था 
  

(१)  २६४३ (२२-१२-२०१४).   श्री.अिू आिमी (मानखूदू लशवािीनगर) :   सन्माननीय शालेय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण-डोंबिवली (जि.ठाणे) महापाललका के्षत्रातील अल्पसींखयाींकाींच्या उन्नतीसाठी 
असलेल्या अनेक उर्दू शाळाींची मोठ्या प्रमाणात र्दरवस्था झाल्याच ेमाहे नोव्हेंिर, २०१४ मध्ये 
वा त्यासुमारास ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र शाळाींची वा लशक्षण सींस्थाींची पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र शाळाींची र्दरवस्था र्दर करण्यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची सवसूाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०२-०५-२०१६) : (१) नाही. 
(२) होय. 
(३) व (४) शाळाींची र्दरवस्था झालेली नसल्यान ेप्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील महाववद्यालयीन प्राध्यापिाांना त्याांनी िेलेल्या असहिार आांदोलनाच्या 
िालावधीतील वेतन लमळण्यािाित 

  

(२)  १५०२७ (०९-०४-२०१५).   श्रीमती देवयानी फराांदे (नालशि मध्य) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराष र प्राध् यापक सींन्नेच् या आरे्शानुसार नर्नाींक ४ फेब्रुवारी, २०१३ त े१० म,े २०१३ 
या कालावधीत महाराष रातील महाववदयालयीन प्राध् यापकाींचे परीके्षसींिींधात कामावर असहकार 
आींर्ोलन सुरु होत,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, आींर्ोलनाच् या कालावधीत महाववदयालयीन प्राध् यापकाींनी अध् यापनाचे काम पदण ू
केले आहे काय, तसेच रै्ननक हिेरी पत्रकावर सही केलेली आहे काय, 
(३) असल् यास, नर्नाींक १० मे, २०१३ रोिी पररके्षच् या कामाकािावरील आींर्ोलन मागे 
नेतल् यानींतर परीके्षसींिींधीचे काम महाववदयालयीन प्राध् यापकाींनी पदण ू केले होत े व नर्नाींक १० 
म,े २०१३ नींतर सव ूपररके्षसींिींधधची काम ेमहाववदयालयीन प्राध् यापकाींनी पदण ूकेल् यािाितचे पत्र 
महाराष रातील सव ूमहाववदयालयीन कुलगुरुीं नी शासनाला पाठववले होते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शासनाने उक्त कालावधीतील वेतन अदयाप सींिींधधत प्राध्यापकाींना न रे्ण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(५) असल् यास, उक्त् ा कालावधीत वेतन सिींधधत महाववदयालयीन प्राध् यापकाींना रे्ण्यािाि त 
शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, असल्यास, त्यानुषींगाने उपरेाक्त 
प्राध्यापकाींना उक्त कालावधीतील वेतन कें व्हापयतं लमळण ेअपेक्षक्षत आहे ? 

श्री. ववनोद तावड े(०३-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) व (५) अकृवष ववदयापीठीय लशक्षक व सींलजननत महाववदयालयातील लशक्षकाींच्या पररके्षच्या 
कामकािावरील िनहषकारािाित शासनान ेशासन पररपत्रक नर्. ६.०३.२०१३ अन्वये िनहषकारात 
भाग नेतलेल्या अध्यापकाींना “काम नाही वेतन नाही” या तत्वानसुार वेतन अर्ा करण्यात ये  
नये असा ननणयू नेतला आहे. त्याववरोधात एम.फुक््ो. या लशक्षक सींन्नेन े परीके्षच्या 
कामकािावर नातलेल्या िनहषकाराववरुध्र् मा.उच्च न्यायालयात याधचका क्र.१३२६/१२ र्ाखल 
केली होती. त्यामधील मा.उच्च न्यायालयाच्या नर्नाींक १० म,े २०१३ च्या आरे्शानुसार तक्रार 
ननवारण सलमती नर्.२५.०७.१३ च्या शासन ननणयूान्वये गठीत करण्यात आलेली आहे. सर्र 
सलमतीच्या र्ोन िैठका नेण्यात आल्या. उक्त कालावधीतील वेतन रे्णेिाितचा ननणयू 
अदयापही नेण्यात आलेला नाही. आता उक्त सलमतीची पुनरूचना करुन नर्.०४.०२.२०१३ ते 
नर्.१०.०५.२०१३ या कालावधीत परीके्षच्या िनहषकारात सहभागी झालेल्या लशक्षकाींचे या 
कालावधीत वेतन िींर् करण्यािाित नेतलेल्या आरे्शाच्या अनुषींगान ेलशक्षक सींवग ूव सींन्नाींची 
भदलमका ऐकद ण ने न ननणयू नेण्यासाठी नर्.१०.०३.२०१६ च्या शासन ननणयूान्वये राज्यस्तरावर 
सलमती गनठत करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

राज् यात िीवनावश्यि वस्तूांच,े भािीपाला, डाळी आणण िडधान याांच े 
दर जस्थर ठेवण् यासाठक िरावयाच्या उपाययोिनेिाित 

  

(३)  २४४२५ (३१-०७-२०१५).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.सुननल 
लशांदे (वरळी) :   सन्माननीय अन न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात भािीपाला, डाळी आणण कडधान् याींच े र्र नर्वसेंनर्वस वाढत असदन तदर रु. १२० 
ककलो, मदग रु. १२८, उडीर् रु.१२८, चणाडाळ, मसदर, म्की, चवळी याींच ेर्र तब् िल २० त े३० 
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रुपयाींनी वाढ झाल्याने सवसूामान् य नागररकाींना महागाचची झळ िसत असल् याचे माहे िदन 
२०१५ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, राज् यात िीवनावश्यक वस्तदींच,े भािीपाला, डाळी व कडधान् याींचे र्र जस्थर 
ठेवण् यासाठी व सवसूामान् याींना महागाचचे झळ पोहचद नये याकरीता कोणती उपाययोिना 
शासनाने आखली आहे वा त् यानुसार कोणती कायवूाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीश िापट (१२-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) शासनाने डाळी व खादयतले याींवर साठामयाूर्ा लागद केलेली आहे. त्या अनुषींगान े
िीवनावश्यक वस्तुींच्या साठेिािीस आळा िसावा या दृष्ीकोनातदन धाडी/ तपासण्या 
करण्याच्या सदचना के्षत्रीय कायालूयाींना रे्ण्यात आलेल्या आहेत. 
     तदर/तदरडाळ, खादयतेल, खादयतेल बिया व इतर कडधान्य याींच्या ककीं मती ननयींत्रीत 
ठेवण्याच्या अनुषींगाने उपाययोिना करण्यासाठी नर्नाींक २८.१२.२०१५ रोिीच्या शासन 
ननणयूान्वये र्र ननयींत्रक सलमती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
     त्याचप्रमाण े डाळीच े र्र ननयींत्रीत ठेवण्यासाठी र्र ननयींत्रक कायदयाच्या प्रारुपास 
मा.मींत्रीमींडळाने मान्यता नर्लेली असदन सर्र कायदयाच्या प्रारुपास ववधी व न्याय 
ववभागामाफूत कें द्र शासनाची मान्यता प्राप्त करुन नेण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात होत असलेली गुटखा ववक्री 
  

(४)  २८२३० (१५-१०-२०१५).   श्री.योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय अनन आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात गु्खा िींर्ी असली तरीही छुप्या पध्र्तीने गु्खयाची खरेर्ी-ववक्री िोरात सुरु 
असदन उत्पार्काींच े नाव व पत्त े कळद नये यासाठी गु्खयाच्या पाकी्ावर इम्पो्ेड फ्रॉम 
िाींनलारे्श, नेपाळ अस े ललनहण्यात येत असल्याच े नर्नाींक १ ऑगस््, २०१५ रोिी वा त्या 
सुमारास ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील िालना शहरािवळ र्ोन नठकाणी छापे ्ाकद न िर्नापदर पोलीसाींनी रूपये 
१ को्ी ८० लाख ककीं मतीचा ववववध कीं पन्याींचा गु्खा िप्त केला असल्याचे नर्नाींक २८ माच,ू 
२०१५ रोिी वा त्या सुमारास ननर्शनूास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यात बिहार, गुिरातसह लसल्वासा, र्ीव-र्मण येथदनही गु्खा येत असदन माहे 
िुलै २०१५ च्या शेव्च्या आठवडयात अन्न व औषध प्रशासनाने ठाण े जिल्हयात मोठया 
प्रमाणात गु्खा पान मसाला पकडला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात गु्खािींर्ी असतानासुध्र्ा अवैध मागानूे गु्खा ववक्री मेाठया प्रमाणात 
सुरु असदन गु्खयामुळे ववववध गींभीर आिार होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, यािाित शासनाने कोणती कारवाच वा उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (०४-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
       तथावप, काही गु्खयाींच्या पाकी्ावर उत्पार्काींचा पत्ता म्हणदन नेपाळ, यु.ए.च.या 
रे्शाींचा उल्लेख केला असल्याचे आढळदन आले आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
       तथावप, सर्र कारवाच ही नर्नाींक २८ माच,ू २०१५ रोिी नेतली नसदन, नर्.२५/०८/२०१५ 
व २७/८/२०१५ रोिी अन्न व औषध प्रशासन आणण पोलीस ववभाग िालना याींनी सींयुक्तपणे 
कारवाच करुन रु.१,०१,७७,७९२/- ककमतीचा ववववध  कीं पन्याींचा गु्खा व तत्सम अन्नपर्ाथाूचा 
िर्नापदर येथदन िप्त केला आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
       काही/गु्खा पानमसालाच्या पाकी्ाींवर उत्पार्काींचा पत्ता हा अहमर्ािार्, िरोडा असा 
उल्लेख केला असल्याचे आढळदन आले आहे. 
(४) राज्यात गु्खा ववक्री छुप्या पध्र्तीने तुरळक प्रमाणात होत असल्याचे ननर्शनूास आले 
असदन, गु्खयामुळे ववववध गींभीर आिार होतात हे ननषपन्न झाल्यामुळेच त्यावर सन २०१२ 
पासदन राज्यात प्रनतिींध नातला आहे. 
(५) नर्.१५/७/२०१५ रोिी अधधसदचनेदवारे राज्यात गु्खा, पानमसाला, सुगींधधत/स्वानर्ष ् तींिाखद, 
सुगींधधत/स्वानर्ष् सुपारी, अपलमश्रकेयुक्त उत्पानर्त चनळण्याची तींिाखद इत्यार्ीींवर प्रनतिींध 
नालण्यात आला आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मराठक भाषेला अलभिात भाषचेा दिाू लमळण्यािाित 
  

(५)  २८६७५ (२३-०१-२०१६).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांिी), श्री.शरददादा सोनावण े
(िुननर), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)ू :   सन्माननीय मराठक भाषा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी भाषेला अलभिात भाषेचा र्िा ू रे्ण्यासाठी राज्य शासनान ेकें द्र शासनाकड ेप्रस्ताव 
सार्र केला असदन मराठी भाषेचा इनतहास र्ीड त ेर्ोन हिार वषांपवुींचा असल्याच ेपुराव ेसार्र 
केले आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषराच्या साींस्कृनतक भाषेचा वारसा ितन करुन अधधक प्रगल्भ व्हावा 
याकररता मराठी भाषेला अलभिात र्िाू रे्ण्याच्या राज्यातील िनतेच्या मागणीकड े सतत 
र्लुकू्ष होत आहे, हे ही, खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मराठी भाषेला अलभिात भाषेचा र्िा ू रे्ण्यासाठी शासनाकडदन कोणते प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत वा येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावड े(१६-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) भारतीय भाषाींना अलभिात भाषेचा र्िा ू रे्ण् यासींर्भाूत मा.उच् च न् यायालय, मद्रास 
येथे प्रलींबित असलेल् या ववववध री् याधचकेवर होणा-या ननणयूानींतर मराठी भाषलेा अलभिात 
भाषेचा र्िाू रे्ण् यािाित अींनतम ननणयू नेण् यात येणार असल् याच ेकें द्र शासनाने कळववले आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्राथलमि, माध्यलमि व उच्च माध्यलमि शाळेतील ववद्यार्थयाांच्या  
शालेय पोषण आहाराच्या ननधीत वाढ िरण्यािाित 

  

(६)  २८७६६ (२१-०१-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), 
श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूव)ू, श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.अजित पवार (िारामती), श्री.सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   सन्माननीय  शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  
(१) कें द्र व राज्य शासनाच्या ननधीतदन प्राथलमक, माध्यलमक व उच्च माध्यलमक शाळेतील 
ववदयार्थ्यायांसाठी सन २०१५-२०१६ या शालेय वषाूसाठी शालेय पोषण आहारात केवळ ५ ्क्के 
वाढ करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्याची महागाच ववचारात ने न शालेय पोषण आहाराच्या ननधीत करण्यात 
आलेली वाढ ही अनतअल्प असल्यान े त्यामध्ये वाढ करण्याची आवश्यकता आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनान ेकोणता ननणयू नेतला आहे वा नेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 

श्री. ववनोद तावड े (२९-०४-२०१६) : (१), (२) व (३) कें द्र शासनाच्या नर्.२८/०७/२०१५ च्या 
ननरे्शानुसार राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार योिनेंतगतू अन्न लशिववण्याच्या र्रात 
नर्.१२/१०/२०१५ च्या शासन ननणयूान्वये ५% वाढ केली आहे. तथावप, कें द्र शासनाने यामध्ये 
िर्ल करुन नर्.१/१/२०१६ च्या पत्रान्वये सर्र वाढ ७.५% पयतं करण्याच ेननरे्श नर्लेले होत.े 
त्यानुषींगाने शासनाने नर्.०९/०३/२०१६ च्या शासन ननणयूान्वये यािाित सुधारणा करुन सन 
२०१५-१६ साठी अन्न लशिववण्याच्या र्रात ७.५% वाढ केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िुलडाणा येथे सांत गाडगेिािा अमरावती ववद्यावपठाचे उपिें द्र सुरू िरण् यािाित 

  

(७)  २८७८३ (२३-१२-२०१५).   श्री.हषवूधनू सपिाळ (िुलढाणा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िुलढाणा येथे सींत गाडगेिािा अमरावती ववदयावपठ अमरावतीचे उपकें द्र सदरू करणे िाित 
स् थाननक लोकप्रनतननधी याींनी नर्नाींक २९ िदन २०१५ रोिी वा त्यासमुारास प्रधान सधचव, उच् च 
व तींत्रलशक्षण याींना ननवेर्न  सार्र केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववदयावपठाच् या पररके्षत्रात प्रत् येक जिल् ्यात उपकें द्र स् थापन करण् यािाितचा 
प्रस् ताव शासनाकड े सन १९९७ मध् ये सार्र केला होता व त् यामध् ये िुलढाणा जिल् ्याचा 
समावेश होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास उपरोक् त ववदयावपठाचे उपकें द्र िलुढाणा येथे कायाूजन्वत करणे िाित शासनान े
काय कायवूाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) तत्कालीन शासनाने िागेची उपलब् धता तपासदन अकोला ककीं वा वालशम येथ े उपकें द्र सुरु 
करण्यािाित नर्लेल् या सदचनेनुसार सींत गाडगेिाित अमरावती ववदयापीठान ेवालशम येथ ेउपकें द्र 
सुरु करण्यािाितचा प्रस्ताव सन २०१० मध्ये शासनास सार्र केला आहे. 
(४) राज्यातील अकृषी ववदयापीठाींतगतू उपकें द्र स्थापन करण्यासींर्भातू ननजश्चत धोरण 
ठरववण्याकरता उच्च व तींत्र  लशक्षण ववभाग शासन ननणयू नर्.२८.०४.२०१५ अन्वये ननयुक्त 
केलेल सलमतीने आपला अहवाल नुकताच शासनास सार्र केला आहे. सर्रहद अहवालावर 
शासनस्तरावर योनय तो ननणयू झाल्यानींतर त्यानुषींगान ेपुढील कायवूाही करण्यात येचल. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जिल््यातील जिल्हा पररषद, महापाललिा शाळाांमध्ये क्रीडा साहहत्य नसलेिाित 
  

(८)  २९०४७ (२२-१२-२०१५).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय  
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शहराींसह ग्रामीण भागातील शाळाींतदन क्रीडाववषयक पायाभदत सोयी-सुववधा ननमाूण 
व्हाव्यात, खेळाडद ींना अदययावत क्रीडा सानहत्य लमळाव े यासाठी शासनाने क्रीडा धोरणाींमध्ये 
ववशेष ननधीची तरतदर् केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास शासनाच्या योिनाींचा लाभ नेण्यासाठी अनेक प्रकारच्या िाचक अ्ीींची पदततूा 
शाळाींना करता येत नसल्याने अनेक शाळाींना क्रीडा सानहत्यच लमळत नसल्याच े ननर्शनूास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोल्हापदर जिल््यातील अनेक शाळाींना अनुर्ान नसल्यान े ववदयार्थ्यायांना 
खेळाींपासदन वींधचत राहाव ेलागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, शासनान े उक्त प्रकरणी कोणती उपाययोिना  केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय ? 

श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) क्रीडा धोरण २०१२ नुसार जिल्हा वावषकू योिनेच्या क्रीडाींगण ववकास अनुर्ान 
योिनेतदन सव ूमान्यताप्राप्त अनरु्ानीत तसेच स्थाननक स्वराज् य सींस्थाींच्या शाळाींना रु.३.०० 
लाखापयतं क्रीडा सानहत्य पुरववण्याची तरतदर् केलेली आहे. तथावप, या योिने अींतगतू फक्त 
एका ग्रामपींचायत शाळेकडदन शु् ीींग या खेळाच े साहीत्य मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा 
अधधकारी, कोल्हापदर कायालूयाकड े प्राप्त झालेला होता. त्याप्रमाणे त्याींना साहीत्य पुरवठा 
करण्यात आलेले आहे. या योिनेंतगतू सींिींधधत पात्र शाळाींकडदन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्या 
अनुषींगाने पुढील कायवूाही करण्यात येचल. 
       शासन ननणयू नर्नाींक १३.०२.२०१४ नुसार क्रीडाींगण ववकास अनुर्ान योिनेतदन क्रीडा 
सानहत्य पुरवठा करण्यासाठी सार्र करावयाच्या प्रस्तावासोित िोडावयाच्या कागर्पत्राींच्या 
अ्ीिाित अथवा त्याच्या लशथीलतेिाित कोणत्याही शाळा/सींस्थनेे ववचारणा/मागणी केलेली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण व शहरामधील िुटुांिाांसाठक वैयजतति शौचालयाांची उभारणी िरण्यािाित 
  

(९)  २९६५२ (१६-०१-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अलमत झनि (ररसोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), प्रा.वषाू गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ग्रामीण भागात ५६ लाख तर शहरामध्ये ८ लाख कु्ुींिाींना वैयजक्तक 
शौचालयाची गरि असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मोठयाप्रमाणात शौचालयाींची उभारणी करण्यािाित शासनाने कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०२-०४-२०१६) :(१) सन २०१२मध्ये केलेल्या पायाभदत सवके्षणानसुार 
राज्याच्या ग्रामीण भागातील १,२५,२४,७९७ कु्ुींिाींपैकी ६४,९२,४०६ कु्ुींिाींकड े शौचालयाची 
सुववधा उपलब्ध नव्हती. यापकैी, माहे, ऑगस््, २०१५ पयतं ५०,७३,९६४ कु्ुींिाींकड े
शौचालयाची सुववधा उपलब्ध नव्हती. 
       तसेच, सन २०११ च्या िनगणनेनुसार राज्याची नागरी लोकसींखया ही ५,०८,२७,५३१ 
एवढी होती. यापैकी, माहे, ऑगस््, २०१५ पयतं २९% म्हणिेच १,४७,३९,९८३ कु्ुींिाींकड े
शौचालयाची सुववधा उपलब्ध नव्हती. 
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(२) व (३) नर्नाींक २ ऑक््ोिर, २०१४ पासदन लागद करण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत लमशन - 
नागरी व ग्रामीण या कें द्र पुरस्कृत कायकू्रमाच्या माध्यमातदन रे्शाच्या शहरी व ग्रामीण भागात 
मोठ्याप्रमाणात वैयजक्तक शौचालयाींची उभारणी करुन नर्नाींक २ ऑक््ोिर, २०१९ पयतं राज्य 
हागणर्ारीमुक्त करण्याच ेननयोिन आहे. 
  

___________ 
  

श्रीरामपूर (ता.जि.अहमदनगर) येथील टािळीभान येथ ेक्रीडा सांिुलन उभारण्यािाित 
  

(१०)  २९७५७ (२२-१२-२०१५).   श्री.भाऊसाहेि िाांिळे (श्रीरामपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय  क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) श्रीरामपदर (ता.जि.अहमर्नगर) येथील ्ाकळीभान येथ े अनके होतकरु किड्डी खेळाडद 
असदन त्याींना खळेण्याकररता आवश्यक कक्रडा सींकुल नसल्याच े त्याींची गैरसोय होत 
असदन, कक्रडा सींकुलाकररता आवश्यक िागा रे्ण्यात आल्यास ्ाकळीभान येथ े तालकुा कक्रडा 
सींकुलाच्या उभारणीकरीता आवश्यक सहकाय ू करु अस ेआश्वासन स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
नर्ल्याचे माहे ऑक््ोिर, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग १ लक्षात नेता आवश्यक कायवूाही अदयापही न झाल्यान े
कक्रडापट्टदची गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन यािाित लक्ष नालदन आवश्यक कायवूाही करणार वा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२७-०४-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ्ाकळीभान येथ े तालुका/ग्राम क्रीडा सींकुलासाठी िागा ननकश्चत करण्यासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींशी नर्नाींक १५.०१.२०१६ रोिी िैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सर्र िैठकीमध्ये ग्राम क्रीडा सींकुलाकररता ग.नीं.२३२ मधील के्षत्र ६.८० हे. िागा ननजश्चत 
झालेली आहे. सींिींधधत ग्रामपींचायतीला ननधी ववतरीत करण्याची कायवूाही तालकुा क्रीडा सींकुल 
सलमतीदवारे करण्यात येत आहे. त्यामुळे खळेाडद ींना सुववधा उपलब्ध होणार आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औांढानागनाथ (जि. हहांगोली) या तालुतयातील िरांिा येथ ेदललत वस्तीत  
पाणी उपलब्ध िरुन देण्यािाित 

  

(११)  ३००६४ (१६-०१-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), अडॅ.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
प्रा.वषा ूगायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औींढानागनाथ (जि.नहींगोली) या तालुक्यातील करींिा येथ ेर्ोन शासकीय िोरवेल असदन ती 
सवांसाठी खुली असतानाही र्ललत वस्तीतील ग्रामस्थाींना पाणी उपलब्ध करुन नर्ले िात नाही 
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यामुळे तहसीलर्ार याींनी र्ललत वस्तीला िोअरवेलच े पाणी उपलब्ध करुन रे्ण्याच े आरे्श 
रे्वदनही अदयाप पाणी उपलब्ध करुन रे्ण्यात आले नसल्याच ेमाहे सप् े्ंिर, २०१५ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय व चौकशीअींती काय आढळदन 
आले, 
(३) असल्यास, तद नुसार र्ललत वस्तीत पाणी उपलब्ध करुन रे्ण्यािाित तसचे र्ललत 
वस्तीतील पाणी रे्ण्यास ववरोध करणाऱयाींवर शासनाने कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (१६-०५-२०१६) :(१), (२) व (३) मौि े कीं िारा गावातील र्ललत 
वस्तीतील ग्रामस्थाींना अदयाप पाणी उपलब्ध करुन रे्ण्यात आले नसल्याची िाि खरी नाही. 
यािाितची वस्तुजस्थती अशी आहे की, सर्र गावातील शासकीय िोअरवर एका खािगी  
व्यक्तीने अनतक्रमण करुन त्या पाण्याचा वापर तो शेतीसाठी करीत असल्याचे ननर्शनूास आले 
तदननींतर सर्र अनतक्रमण काढदन ्ाकल्यावर तेथ ेग्रामपींचायतीची मो्ार िसववण्यात आली. 
तथावप, त्यावेळी त्या िोअरला पाणी नसल्याच े आढळदन आले. या अनतक्रमणाकड े र्लुकू्ष 
करणाऱया तत्काललन ग्रामसेवकाववरुध्र् कायवूाही प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
       शासकीय िोअरला पाणी नसले तरी गावातील एका खािगी व्यक्तीच्या िोअरवरुन 
र्ललत वस्तीतील ग्रामस्थाींना पाणीपुरवठा करण्यात येत असदन तो आितागायत चालद आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत  नाही.  
  

___________ 
  

देवगड (जि.लसांधुदगु)ू नळयोिनेच ेदेखभाल दरुुस्तीच ेिाम प्रलांबित असल्यािाित 
  

(१२)  ३०३२८ (२१-१२-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रे्वगड (जि.लसींधुर्गु)ू नळयोिनेचे रे्खभाल र्रुुस्तीचे काम िुन्या र्राप्रमाणे परवडत 
नसल्यामळेु ठेकेर्ारान ेठेकेर्ारी सोडत असल्याचे पत्र नर्ले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु पाणीपुरवठा ववभागाकडदन मुर्तवाढ रे् न नवीन ननववर्ा काढण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र काम प्रलींबित असल्याने रे्वगड िामसींडचेा पाणीप्रश्न आणखी गींभीर 
झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त नळयोिना र्रुूस्तीच ेकामािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा 
करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ििनराव लोणीिर (०६-०४-२०१६) : (१) व (२) हे खरे आहे 
(३) हे खरे नाही. प्रारे्लशक रे्वगड नळ पाणी पुरवठा योिना सन २०१० मध्ये जिल्हा 
पररषरे्कड े रै्नींनर्न सींचलन व रे्खभाल र्रुुस्तीसाठी हस्ताींतरीत करण्यात आली आहे. सर्र 
योिनेची रै्नींनर्न सींचलन व रे्खभाल र्रुुस्ती ही ठेकेर्ारामाफूत सरुु असदन योिनेअींतगतू सव ू
गावाींना पाणी पुरवठा सुरु आहे. नवीन ठेकेर्ार नमेणदकीिाित ननववर्ा प्रक्रीया चालद आहे. 
(४) सन २०१५-१६ च्या ी्ंचाच कृती आराखड्यात प्रारे्लशक रे्वगड नळ पाणी पुरवठा योिनेच्या 
र्रुुस्तीचे काम प्रस्ताववत करण्यात आले असदन त्यास जिल्हाधधकारी लसींधुर्दग ू याींनी मींिदरी 
नर्ली आहे. तालुकास्तरावरुन त्यािाित अींर्ािपत्रके प्राप्त करुन नेण्यात येत आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील सव ूवाचनालयाांसह १२ हिार ग्रांथालयाचे थकित अनुदान तातडीने देण्यािाित 
  

(१३)  ३०५५३ (२३-१२-२०१५).   श्री.शामराव ऊफू िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), श्री.किसन 
िथोरे (मुरिाड), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.पाांडुरांग 
िरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.सुरेश लाड (िितू), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव), श्रीमती हदवपिा चव्हाण (िागलाण), श्री.वविय भाांिळे 
(जिांतूर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.िसवराि 
पाटील (औसा), श्री.वैभव नाईि (िुडाळ), श्री.उनमशे पाटील (चाळीसगाव), श्री.रािेश टोप े
(घनसावांगी), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानािाद), िाळासाहेि सानप (नालशि पूव)ू :   
सन्माननीय उच् च व तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सव ू वाचनालयाींसह १२ हिार ग्रींथालयाच े अनरु्ान थककत असल्याच े माहे 
सप् े्ंिर, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वाचनालयाींची थककत अनुर्ान ननधीची रक्कम तातडीने रे्ण्याची 
मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय लशक्षण मींत्री, मा.उच्च व तींत्र लशक्षण मींत्री व 
मा.साींस्कृनतक काय ूमींत्री याींचेकड ेनर्नाींक २२ िदन, २०१५ रोिी वा त्या सुमारास केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनुषींगान ेशासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) :(१) नाही. 
राज्यातील १२,१५० शासनमान्य साविूननक ग्रींथालयाींना सींिींधधत जिल््याींच्या जिल्हा ग्रींथालय 
अधधकारी कायाूलयाींमाफूत परररक्षण अनुर्ान ननयामानुसार प्रर्ान करण्यात आलेले आहे. 
(२) नाही. 
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(३) राज्यातील सव ू१२,१५० ग्रींथालयाींच ेननयामानुसार असलेले अनरु्ान ववतरीत करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाने दहीहांडीला साहसी खेळाचा दिा ूदेण्यािाित घेतलेला ननणयू 
  

(१४)  ३१६२१ (२२-१२-२०१५).   श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.सुरेश लाड (िितू), 
श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड), श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.हसन 
मुश्रीफ (िागल), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनान ेर्हीहींडीला साहसी खेळाचा र्िा ूरे्ण्याचा ननणयू माहे ऑगस््, २०१५ च्या 
शेव्च्या आठवड्यात नेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी नेतलेल्या ननणयूाचे थोडक्यात स्वरूप काय, तसेच सर्र प्रकरणी 
नेतलेल्या ननणयूामध्ये सुस्पष्ता नसल्यान े ननमाूण झालेला सींभ्रम र्दर करण्यासींर्भाूत 
आतापयतं कोणता पाठपुरावा केला व त्यानुसार पुढे कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (११-०२-२०१६) : (१) व (२) नर्नाींक ११.०८.२०१५ च्या शासन ननणयूान्वये 
गोंववर्ा या मानवी मनोरे उभारावयाच्या प्रकारास (खेळास) साहसी क्रीडा प्रकाराच्या र्िा ू
रे्ण्यास शासनाची मान्यता रे्ण्यात आली आहे. तसेच गोववींर्ा खळेाच्या आयोिनप्रसींगी 
सुरक्षक्षततेच्या दृष्ीने घ्यावयाच्या सींर्भाूतील मागरू्शकू सदचनाही सर्र शासन ननणयूा 
सोितच्या पररलशष्ान्वये रे्ण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 इांदीरा गाांधी शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालय येथ े 
सफाईिामगाराांची पद भरती िरणेिाित 

  

(१५)  ३२५२४ (२२-१२-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय वैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  इींनर्रा गाींधी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुनणालय अधधषठाता नागपदर याींनी पत्र 
क्र. इींगाशावैमवरुना/ आस्था-३ प्रस्ताव/ २२/०४/२०१५ अन्वये मा. सींचालक, वैदयकीय लशक्षण व 
सींशोधन मुींिच याींना सर्र महाववदयालय व रुनणालयाची ववदयाथी क्षमता १५० झाल्यामुळे 
वाढत्या रुनणालयीन खा्ाींसाठी नवीन वग ू-४ (सफाचगार) पर्ाींची ननमीती करणे िाितचे पत्र 
सार्र केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अधधषठाता इींर्ीरा गाींधी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुनणालय 
नागपदर याींनी पत्र क्र. इींगोशावमैना /आस्था ३-४ / प्रस्ताव/ १५७-५८ /२०१५ अन्वये मा. 
सींचालक, वैदयकीय लशक्षण व सींशोधन मुींिच याींना १४१ अनतररक्त सफाचकामगाराींची 
आस्थापनेवर ननयुक्त करण्यािाित प्रस्ताव सार्र केला आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अधधषठाता, इींर्ीरा गाींधी शासकीय वैदयकीय महाववदयालय व रुनणालय 
नागपदर याींनी पत्र क्र. इींगाशावैमना/ आस्था ३-४/ प्रस्ताव/ १५७ -५८ /२०१५ अन्वये सींचालक 
वैदयकीय लशक्षण व सींशोधन मुींिच याींना सफाचकामगाराींची मींिदर परे् ३२ असदन अनतररक्त ३८ 
पर्ाींचा प्रस्ताव सार्र केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय व त्यानुसार कोणती कायवूाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०४-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) भाग क्र. २ व ३ मध्ये नमदर् केलेले प्रस्ताव शासन स्तरावर ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासनाच् या गाव येथे वाचनालय योिनेिाित 
  

(१६)  ३४१२७ (२०-०१-२०१६).   श्री.िसवराि पाटील (औसा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े५ वषाूपदवी गाव येथ ेवाचनालय योिना रािववल्यामळे गावागावात वाचनालय सुरु 
होवदन वाचन सींस्कृती वाढीस लागलेली असताना, राज्यात शासनमान्य खािगी अनुर्ानीत ११ 
हिार ९९६  वाचनालयाींना २०१४-२०१५ वषाूतील र्सुऱया ्प्यातील ३६ को्ी ६१ लाख २८  
हिाराचे अनुर्ान आधथकू वष ूसींपदनही प्राप्त न झाल्यान ेया वाचनालयातील ग्रींथपाल, ललपीक 
व अन्य कमचूारी अस े एकद ण २१ हिार ६१५ कमचूारी वेतनापासदन वींधचत रानहले आहेत, 
तसेच पुस्तक खरेर्ी व इतर खच ूठप्प झाल्यान ेया ग्रींथालयापुढे आधथकू सींक् उभ ेरानहले  
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शासन मान्य खािगी अनुर्ानीत ग्रींथालयाच े अनुर्ान न 
लमळण्याची सवसूाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) सर्रहद ग्रींथालयाींना थककत अनुर्ान अर्ा होण्याच्या दृष्ीन ेशासनान ेकोणती कारवाच केली 
आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(३०-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
राज्यातील १२,१५० शासनमान्य साविूननक ग्रींथालयाींना सींिींधधत जिल््याींच्या जिल्हा ग्रींथालय 
अधधकारी कायाूलयाींमाफूत पररक्षण अनुर्ान ननयामनुसार प्रर्ान करण्यात आलेले आहे. 
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(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) राज्यातील सव ू१२,१५० ग्रींथालयाच ेननयमानसुार असलेले अनरु्ान ववतरीत करण्यात आले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
रामटेि, (जि.नागपूर )येथील िवी िुलगुरु िालीदास सांस् िृत ववद्यापीठासाठक भुसांपादन िरणे 

व िाांधिामासाठक ननधी उपलब् ध िरण् यािाित 
  

(१७)  ३४६३२ (२३-१२-२०१५).   श्री.डड मल्लीिािूनू रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक, (जि.नागपदर) येथील कवी कुलगुरु कालीर्ास सींस् कृत ववदयापीठासाठी भुसींपार्न व 
ववदयापीठाच् या ववववध इमारती िाींधकामासाठी ननधी उपलब् ध करण् याचा प्रस् ताव माहे 
ऑक् ्ोिर, २०१५ च् या र्सु-या आठवड्या पयतं प्रलींबित असल्याचे ननर्शनूास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, ववदयापीठाच् या स् थापनेच् या वळेी शासनाने भसुींपार्न करण् याची मान् यता 
रे्वदनही ननधी अभावी भुसींपार्न अदयाप प्रलींबित आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रस् तावािाित शासनान ेकोणती कारवाच केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) कवव कुलगुरु काललर्ास सींस् कृत ववश् वाववदयालय राम्ेक, जि.नागपदर ववदयापीठाच् या 
ववदयाशाखा ववस् ताराकरीता शासनाने शासन ञापापन क्र.िमीन २०१५/प्र.क्र.२७५/ि-८, 
नर्.२०.११.२०१५ अन् वये मौिा काळडोंगरी ता.नागपदर (ग्रा) येथील स.क्र.१२३, आरिी ५४.१४ हे 
आर.पैकी ५० एकर शासकीय िमीन ववदयापीठास उपलब् ध करुन नर्ली आहे. 
(४) प्रश् न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यामध्ये शालेय पोषण आहारात अांडी तसेच दधू पावडरचा समावेश िरणेिाित 
  

(१८)  ३५९५५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अननल िािर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े राज्यामध्ये शालेय पोषण आहारात अींडी तसेच र्दध पावडर चा समावेश 
करणेिाित ननणयू ् नेतले आहे असे माहे ऑगस्् व सप् े्ंिर २०१५  वा त्या सुमारास  
ननर्शनूास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शालेय पोषण आहारात उकडलेली अींडी तसेच र्दध पावडर रे्णे या योिनचेे 
साधारण स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केलेली आहे वा करणेत येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत व यािाितची सदय:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२९-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

भांडारा जिल््यातील सािोली (ता. सािोली) येथील क्रीडा सांिुल  
लोिापणूाच्या प्रनतक्षेत असल्यािाित 

  

(१९)  ३६१०९ (२२-१२-२०१५).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली) :   सन्माननीय  क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल््यातील साकोली (ता. साकोली) येथील पींचशील वाडाूत तयार करण्यात आलेले 
क्रीडा सींकुल गत सहा वषाूपासदन लोकापणूाच्या प्रनतके्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र क्रीडा सींकुल िाींधकाम ववभागाने क्रीडा ववभागाला हस्ताींतरीत न 
केल्यामुळे क्रीडा सींकुलाकड ेसींिींधधत ववभागाचे र्लकू्ष असल्याचे आक््ोिर, २०१५ च्या सुमारास 
ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२७-०४-२०१६) :(१), (२) व (३) हे खरे नाही, शासन ननणयू नर्नाींक 
२६.०३.२००३ अनुसार तालकुा क्रीडा सींकुल, साकोली िाींधकामासाठी रु.२५.०० लक्ष अनुर्ान 
ववतरीत केले होते. त्याअनुषींगान ेसाविूननक िाींधकाम ववभाग, भींडारा याींनी सर्र प्रकल्पावर 
रु.२०.०० लक्षचे अनुर्ानाचे ववननयोग प्रमाणपत्र व प्रकल्पाचे फो्ोग्राफ उपलब्ध करुन नर्लेले 
आहेत. तथावप, प्रकल्प पुणतू्वाच ेप्रमाणपत्र, प्रकल्प िाींधकामाच ेहस्ताींतर तसचे ररतसर तािा 
सींकुल सलमतीस अदयापपयतं नर्लेला नाही. तालुका क्रीडा सींकुल सलमतीन े सार्र केलेल्या 
रु.७५.०० लक्ष अींर्ािपत्रक व आराखड्यास नर्नाींक २८.०३.२०१३ रोिी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
झाली असदन एकद ण ८० लक्ष ननधी ववतरीत केलेला आहे. त्याअनुषींगान े सदयजस्थती 
सींकुलामध्ये िास्के् को्ू, कायालूयीन इमारत, इींनडोर हॉल, २०० मी. धावन पथ, ववववध 
खेळाची मैर्ान,े सींरक्षण लभींत  इ.काम े प्रगतीपथावर आहेत. प्रलींबित काम े पदण ू करुन सर्र 
क्रीडा सींकुलाच ेलोकापणू करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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गोंहदया जिल् ्यात ४० टत िे िुटुांिाांना शौचालयाची सुववधा उपल्ब्ध िरुन देण्यािाित  

(२०)  ३६१८२ (२१-१२-२०१५).   डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंनर्या जिल् ृयात ४० ्क् के कु्ुींिात वैयजक्तक शौचालये नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) सुधाररत वावषकू कृती आराखडा तयार करण् यात आला असदन यावषी १०३ गावाींमधील १४ 
हिार १३१ कु्ुींिात वैयजक्तक शौचालय िाींधण् याचे उनर्ष ् ठरववण् यात आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सुधाररत कृती आराखड्यावर आठही तालुक् यातील िीपीएल कु्ुींिाींमध् ये शौचालय 
िाींधण् याच ेउनर्ष ् ठरववले आहे त ेपुनतू् वास नेण् यास कमचूारी, अधधकारी अपयशी ठरले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान े उक्त प्रकरणाची चौकशी केली आहे काय व चौकशीनुसार कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (०६-०४-२०१६) :(१) सन २०१२ च्या पायाभदत सवेक्षण अहवालानुसार 
गोंनर्या जिल््याच्या ग्रामीण भागातील २,२१,२५३ कु्ुींिाींची नोंर् असदन त्यापैकी ५९,३०४ 
कु्ुींिाींकड ेशौचालय नाहीत. सर्र कु्ुींि सींखयेची ्क्केवारी ही मदळ कु्ुींि सींखयेच्या २६.८०% 
एवढी आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) सुधारीत वावषकू कृती आराखड्यानसुार गोंनर्या जिल््यातील ८ तालकु्याींमध्ये 
एकद ण १४,१३१ वैयजक्तक शौचालये िाींधण्याचे उनिष् असदन त्यात ६,५८३ िीपीएल कु्ुींिाींचा 
समावेश आहे. सर्र उनिष्ाींपैकी माहे, फेब्रुवारी, २०१६ अखेरपयतं २,२९३ िीपीएल कु्ुींिाींसाठी 
शौचालयाींचे िाींधकाम पदण ूझाले असदन उवरूीत लाभार्थ्यायांना माच,ू २०१६ अखेरपयतं शौचालयाची 
सुववधा उपलब्ध करुन रे्ण्याच ेजिल्हा, तालुका व ग्रामपींचायतस्तरावरील यींत्रणेकडदन कसोशीने 
प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सर्र उनिष् गाठण्यासाठी आवश्यक त्या सव ू उपाययोिना 
करण्यात येत असदन ननजश्चत केलेले उनिष् पदण ूकरण्याचे ननयोिन आहे. 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाने स्थापन िेलेल्या मलू्य जस्थरता ननधी (पीएसएफ) अांतगतू 
 प्रस्ताव सादर न िेल्यािाित 

  

(२१)  ३६२२३ (१४-०१-२०१६).   श्री.सुननल लशांदे (वरळी), श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलिार 
हहल) :   सन्माननीय अन न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनान े स्थापन केलेल्या मदल्य जस्थरता ननधी (पीएसएफ) ननधीतदन िीवनावश्यक 
वस्तदींचा पुरेसा साठा करणे, िािारपेठेतील भाव वाढले असतील तर लशधावा्प ककीं वा अन्य 
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मागाून ेत ेरास्त र्राींमध्ये ववक्रीसाठी उपलब्ध करणे इत्यार्ी उपाय करता येतात, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात काींरे् व डाळीींचे भाववाढ झाली असतानाही शासनाने पीएसएफ 
ननधीसाठी कें द्र शासनाकड ेप्रस्ताव सार्र केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्रहद ननधीकररता सर्र प्रस्ताव कें द्र शासनाकड ेसार्र न करण्यामागची कारण े
काय आहेत, 
(४) असल्यास, राज्यात िीवनावश्यक वस्तदींच्या वाढत्या ककीं मतीवर ननयींत्रण ठेवण्यािाित 
शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश िापट (०४-०४-२०१६) :(१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
(४) राज्य शासनाने नर्नाींक १९.१०.२०१५ च्या पत्रान्वये डाळी, खादयतेल व खादयतेलबिया या 
िीवनावश्यक वस्तुींवर नर्नाींक ३०.०९.२०१६ पयतं साठा ननिधं लागद केले आहेत. त्यास 
अनुसरुन के्षबत्रय कायाूलयाींनी कायवूाही केली आहे. 
       मुक्त केलेली तदरडाळ व मुक् त केलेल्या तदरीच्या भरडाचनींतर तयार झालेली तदरडाळ 
महाराषर राज्यातच रु.१००/- प्रनतककलो या र्रान े ववकली िाचल, तसेच मुक् त केलेले इतर 
कडधान्य महाराषर राज्यातच ववकले िाचल, या अ्ीवर सींिींधधत व्यापाऱयाकडदन Indemnity 
Bond ने न, िप्त करण्यात आलेला तदर/तदरडाळ व इतर कडधान्याचा साठा त्याला परत 
करण्यात यावा, असे नर्नाींक २४.११.२०१५ च्या शासन ननणयूान्वये सव ू के्षबत्रय कायाूलयाींना 
ननरे्श रे्ण्यात आले. 
       भववषयात  तदर/तदरडाळ, खादयतेल, खादयतेल िीया व इतर कडधान्य याींच्या वाढीव 
ककीं मती ननयींबत्रत करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोिनाींिाितचा कृती आराखडा (Action Plan) 
तयार करण्यासाठी, नर्नाींक २८.१२.२०१५ च्या शासन ननणयूान्वये र्र ननयींत्रक सलमती (Price 
Monitoring Committee) गनठत करण्यात आली आहे. 
       िीवनावश्यक वस्तद अधधननयम, १९५५ अींतगतू लागद असलेल्या साठा ननिधंाची 
का्ेकोरपणे अींमलििावणी करण्यात यावी, यािाित सव ू के्षबत्रय कायाूलयाींना नर्नाींक 
२९.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये पुन्हा एकर्ा सदचना रे्ण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सतिरदरा ( जि. नागपूर) शासिीय आयुवेद व महाववद्यालय येथे १५० खाटाांचे नववन 
रुग्णालय िाांधण्याच्या प्रस्तावािाित 

  

(२२)  ३६४३२ (२०-०१-२०१६).   श्री.सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री.सुधािर देशमखु 
(नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूव)ू, श्री.वविास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   
सन्माननीय वैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सक्करर्रा, (जि. नागपदर) शासकीय आयुवेर् व महाववदयालय येथे १५० खा्ाींचे नववन 
रुनणालय िाींधण्याचा प्रस्ताव गत ५ वषाूपदवी शासनाकड ेपाठववण्यात आला असल्याच ेनर्नाींक 
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१५ मे, २०१५ रोिी वा त्या समुारास ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानठकाणी सोचसुववधा व खा्ाींची सींखया कमी असल्याने रुनणाींची गैरसोय होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२९-०४-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
       सर्र प्रस्तावाींतगतू सींचालक आयुष याींनी रुपये ५,८५,९८०००/- इतक्या अनुर्ानाचा 
िाींधकामासह प्रस्ताव नर्नाींक १४ िदन, २०१३ व २१ म,े २०१५ रोिी प्राप्त झाला असदन त्यास 
साविूननक िाींधकाम ववभागाकडदन प्रशासकीय मान्यता नेण् यात येत असदन, त्या  ववभागाने 
मागीतलेली आवश्यक व सुधारीत कागर्पत्र ेत्याववभागास रे्ण्याची कायवूाही सुरु आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
नांदरुिार जिल््यात जिल्हा पररषदेमाफूत ग्रामवविास योिनेंतगतू सांपूण ूजिल् ्यातील गावाांना 

नळाद्वारे पाणीपुरवठा िरण्यािाित 
  

(२३)  ३९११३ (२०-०१-२०१६).   श्री.उदेलसांग पाडवी (शहादा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नींर्रुिार जिल््यात जिल्हा पररषरे्माफूत ग्रामववकास योिनेंतगतू सींपदण ू जिल् ्यात ककती 
खेडगेावाींना नळादवारे पाणीपुरवठा केला आहे तसेच िहुतके शाळाींना पाणी पुरवठा सुरु 
झाल् याचे कागर्ोपत्री र्ाखववले आहे परींतु अदयापही प्रत् यक्षात पाणी पुरवठा सुरु झालेला नाही, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल् यास, सर्र नळादवारे पाणी पुरवठा योिना सुरु करण् यासाठी शासनान े कोणती 
कायवूाही केली वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (०४-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
नींर्दरिार जिल््यात ग्रामववकास योिनेंतगतू ८४७ पाणी पुरवठा योिना नेण्यात आल्या आहेत. 
तसेच एकद ण १३८५ प्राथलमक शाळाींना पाणी पुरवठा सुरु आहे. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रा म्हपूरी आणण लसांदेवाही (जि.चांद्रपरू) येथे धानय गोदामाचे  

िाांधिामािररता ननधी लमळण्यािाित 
  

(२४)  ३९७८८ (२८-०४-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी) :   सन्माननीय अन न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब्रम्हपदरी आणण लसींरे्वाही (जि.चींद्रपदर) येथ े धान्याची साठवणदक करण्यासाठी धान्य 
गोर्ामाच ेिाींधकाम करण्यािाित कायकूारी अलभयींता रोहयो सा.िा.चींद्रपदर याींच्या वतीन े१७८.९८ 
लक्ष रूपये आणण १५३.६९ लक्ष रूपयाींचा अींर्ािपत्रकीय प्रस्ताव शासनाकड ेपाठववला असता  
शासनान े प्र.मा.क्र.शासन ननणयू क्र.गोर्ािा-१०१३/प्र.क्र.३४२/नाप-ु१६ ि, नर्नाींक ५ िलुै २०१३ 
नुसार र्ोन्ही प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता रे्ण्यात आलेली असताींना सुध्र्ा अदयापही सर्र 
र्ोन्ही गोर्ामाींचे िाींधकाम करण्यासाठी  ननधी उपलब्ध करून नर्लेला नसल्याचे नर्नाींक २७ 
िानेवारी २०१६ रोिी वा त्या सुमारास ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र र्ोन्ही गोर्ामाच े िाींधकाम करण्यासाठी शासनाने ननधी उपलब्ध करून 
रे्ण्यािाित कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (३१-०५-२०१६) : (१), (२) व (३) ब्रम् हपदरी  व लसींरे्वाही येथील नर्. 
५.०७.२०१३ रोिीच् या शासन ननणयूान् वये प्रशासकीय मान् यता नर्लेल् या गोर्ाम िाींधकामास सन 
२०१५-१६ मध् ये रु.९६,३०,७९३/- इतका ननधी उपलब् ध करुन नर्ला आहे. 
  

___________ 
  

नागपूर शहरातील टेिा नािा पररसरात अवैद्य औषधाांचा साठा िप्त िेल्यािाित. 
  

(२५)  ४०१८७ (१७-०३-२०१६).   डॉ.लमललांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय अनन आणण 
औषध प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपदर (जि.नागपदर) शहरातील ्ेका नाका पररसरात ववनापरवाना औषधाींची अवैध 
साठवणदक केल्याच ेनर्नाींक १ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शनूास आले आहे, हे 
खरे आहे काय. 

(२) असल्यास, अन्न व औषधी प्रशासन ववभागाच्या तक्रारीवरून श्री. फराि फारूख 
खान, श्री. अयान अहमर् इमरान याींच्यावर गुन्हे र्ाखल केले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय. 
(३) असल्यास, या प्रकरणािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळदन आले, त्यानुषींगाने सींिींधधताींवर कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश िापट (०१-०४-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. फराि फारुख हाडा व अमान अहमर् इमरान अहमर् या र्ोन 
व्यक्तीींववरुध्र् नर्नाींक ३१/१२/२०१५ रोिी प्रथम खिर अहवाल क्र. ४२०/२०१५ नोंर्ववण्यात 
आला आहे. सर्र र्ोन्ही आरोवपींना नर्नाींक ३१/१२/२०१५ रोिी अ्क करण्यात आली होती. 
(३) होय, नर्नाींक ३०/१२/२०१५ रोिी मे. रझा मोिाचल ॲण्ड स््ेशनरी शॉप, ्ेका नाका, 
नागपदर या पेढीतदन ववना परवाना औषधाींची अवैध साठवणदक करुन ववक्री करत असल्यािाित 
लमळालेल्या गोपनीय मानहतीनुसार नर्नाींक ३०/१२/२०१५ रोिी चौकशीस्तव अन्न व औषध 
प्रशासनाच्या नागपदर कायालूयातील औषध ननरीक्षकाींनी धाड ्ाकली. त्यावेळी Spasmo-
proxyvon plus, B.No. JQ१०८२४, mfg dt.Oct, १५, exp date Sept,२०१७, Mgd by 
M/s Wockard ltd., p.No.५७, Village, Kunjhal, P.P. Barotiwala, Tal.Nalagarh, 
Dist. Solan(H.P.) या औषधाच्या ८ स्रीप्स एकद ण १०४ कॅप्सदलचा ववनापरवाना साठा 
आढळदन आला. सर्र साठयातदन नमुने ववश्लेषणास्तव ने न उवरूरत साठा िप्त करुन ताब्यात 
नेतला आहे. ववश्लेषणासाठी नेतलेल्या नमुन्याींचे अहवाल प्रलींबित आहेत. तसचे सर्र िागेत 
Spasmo-proxyvon plus या औषधीच े ववववध िॅच नीं. व इतर छापील मिकद र नमदर् 
असलेले ९ िॉक्स आढळदन आले. व्यक्तीींववरुध्र् नर्नाींक ३१/१२/२०१५ रोिी प्रथम खिर अहवाल 
क्र. ४२०/२०१५ नोंर्ववण्यात आला आहे. सर्र र्ोन्ही आरोपीींना नर्नाींक ३१/१२/२०१५ रोिी अ्क 
करण्यात आली होती उपरोक्त र्ोन्ही आरोपीींच्या चौकशीर्रम्यान आरोपीींकडदन प्राप्त झालेल्या 
मानहतीवरुन पोललसाींनी उिेर् अन्सारी या इसमास सुध्र्ा नर्नाींक १/१/२०१६ रोिी अ्क केली. 
तीनही आरोपीींची नर्.१२/१/२०१६ रोिी िालमनावर सु्का झाली आहे. याप्रकरणी पोललस तसेच 
अन्न व औषध प्रशासनाकडदन तपास सुरु आहे. तपास पदण ू होताच पुढील कारवाच नेण्यात 
येचल 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नालशि येथे गोरेगावच्या धतीवर दादासाहेि फाळिे धचत्रपटसषृ्ट्टी ननमाूण िरण्यािाित 
  

(२६)  ४०८०१ (२८-०४-२०१६).   श्री.छगन भुििळ (येवला) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाय ू
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येथे गोरेगावच्या धतीवर र्ार्ासाहेि फाळके धचत्रप्सषृ्ी ननमाूण करण्याकररता 
नालशक ववकास कायकू्रमाींतगतू नर्नाींक २७ ऑगस्् २००९ रोिी रूपये १० को्ी ननयतव्यय 
ननजश्चत केल्यानुसार जिल्हाधधकारी नालशक याींनी नर्नाींक ५ नोव्हेंिर २०१४ रोिी महाराषर 
धचत्रप् रींगभदमी आणण साींस्कृनतक ववकास महामींडळास सववस्तर प्रकल्प अहवाल सार्र केलेला 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सर्र प्रकल्पासाठी मुींढेगाव ता.इगतपुरी येथील िागा साींस्कृनतक काय ू
ववभागाच्या नाव ेहस्ताींतररत करण्याकररता महसदल व वन ववभागास प्रस्ताव पाठववण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सर्र धचत्रप्सषृ्ीसाठी साींस्कृनतक काय ूववभागास िमीनीच ेहस्ताींतरण करून 
सर्र धचत्रप्सषृ्ीच ेकाम सुरु करण्यासाठी शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०५-२०१६) :(१) जिल्हाधधकारी, नालशक याींनी िागेशी सींिींधधत कागर्पत्र े
महामींडळास पाठववली आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) मुींढेगाव ता.इगतपुरी येथील िागा साींस्कृनतक काय ू ववभागास हस्ताींतरीत करण्याची 
कायवूाही महसदल ववभागाकडदन करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

लाप,लापखुदू, दाभाड,िाांदे्र, चाणे, झीडिे किरवली लभणार (ता.लभवांडी,जि.ठाणे) या गावाांमधील 
पाणी पुरवठा योिनेमधील गैरव्यवहारािाित 

  

(२७)  ४१७२८ (१०-०३-२०१६).   श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाप,लापखुरू्, र्ाभाड,िाींदे्र, चाण,ेझीडके ककरवली लभणार (ता.लभवींडी,जि.ठाणे) या गावाींमध्ये 
पाणी पुरवठा योिना सुजस्थतीत असताना सुद्धा भारत ननमाूण योिना पाणी पुरवठा 
योिनेंतगतू सन २०१३-१४ मध्ये च- े्ंडररींग न करताच िोगस नोंर्णीपत्र पाणी पुरवठा करून 
अधधकाऱयाींनी ठेकेर्ाराींशी सींगनमत करून मोठ्या प्रमाणात ननधीचा अपहार केल्यान ेलापखुरू् 
येथील समािसेवक रािाराम गणपत पा्ील याींनी मुखय कायकूारी अधधकारी याींचकेड े लेखी 
तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीअींती काय ननर्शनाूस आले तदनुसार खो्ी कागर्पत्र ेसार्र करणाऱया 
ठेकेर्ार व सींिींधधत अधधकाऱयाींवर कोणती  कारवाच केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) र्ाभाड नळ पाणी परुवठा योिनेिाित तक्रार प्राप्त झाल्यामुळे मुखय कायकूारी 
अधधकारी, जिल्हा पररषर्, ठाणे याींनी चौकशी अधधकारी नेमदन चौकशी केली आहे. सर्र 
चौकशीत योिनेच्या मींिदरीसाठी िोगस र्स्तऐवि सार्र केल्याच े तसेच योिनेच्या कामात 
अननयलमतता झाल्याच ेस्पष् झाल्याने सींिींधधत ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सलमतीच े
अध्यक्ष व सधचव याींच्या ववरुध्र् FIR (FIR No. ५७/२०१६) र्ाखल करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
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राज्यात तुरडाळ भाव जस्थर ठेवण्यािाित तसेच सोलापूर येथे  

भेसळयुतत डाळीची होत असलेली ववक्री 
  

(२८)  ४२३११ (२८-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय अन न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तुरडाळ रु. २०० ककलो या र्राने ववकली िात असल्याने सोलापदर जिल्हयातील 
ग्रामीण भागात लाख आणण हरभऱयाची डाळ सराूसपणे ववकली िात असदन लननसराचत व 
समारींभात मोठयाप्रमाणात भसेळयुक्त डाळ वापरली िात असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये 
वा त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळदन आले व त्यानुसार राज्यात तुरडाळ भाव जस्थर 
ठेवण्यासाठी कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच सोलापदर येथ े भेसळयुक्त 
डाळ ववक्री करणाऱयाींवर कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (०७-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     सोलापदर जिल््यात सध्या तदरडाळीचा भाव रु.१३०/- ते रु.१३५/- प्रतीककलो असा असदन, 
लननसराच ककीं वा लनन समारींभात भेसळयुक्त डाळ वापरली िात असल्याची िाि ननर्शनूास 
आलेली नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) राज्य शासनान े राज्यात डाळी, खादयतेल व खादयतेल िीया या िीवनावश्यक वस्तदींवर 
नर्.३०.९.२०१६ पयतं साठा ननिधं लागद केले आहेत. तसेच डाळीींकरीता ठरावीक कालावधीसाठी 
र्र ननयींत्रक कायदयाच्या प्रारुपास मा.मींत्री मींडळान े मान्यता नर्लेली असदन त्यानसुार सर्र 
प्रारुप कें द्र शासनाकड ेमींिदरीसाठी ववधी व न्याय ववभागामाफूत पाठववण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे जिल््यातील ऐनतहालसि घोडिांदर किल्ल्याचे सशुोलभिरण िरण्यािाित 
  

(२९)  ४२३८१ (२८-०४-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अतिलिुवा), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अलमत साटम (अांधेरी 
पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)ू, श्री.िाळासाहेि मुरिुटे (नेवासा) :   
सन्माननीय साांस् िृनति िाय ूमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण े जिल्हयातील नोडिींर्र रोड येथील ऐनतहालसक नोडिींर्र ककल्ल्याची र्यनीय अवस्था 
झालेली असतानाही या ककल्ल्याच्या सुशोलभकरणा कररता अदयाप कोणतीही कायवूाही 
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करण्यात आली नसल्याच े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्शनूास आलेले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त ककल्ल्याचे सुशोलभकरणास ववलींि होण्याची नेमकी कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सर्र ककल्ल्याच ेसुशोलभकरण करून येथ ेआवश्यक त्या सोयीसुववधा उपलब्ध 
करून रे्ण्यािाित शासनान े कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, यािाित ककती 
कालावधी लागणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१६) : (१) होय, 
(२) व (३) नोडिींर्र ककल्ला राज्य सींरक्षक्षत स्मारक म्हणदन नोवषत करण्यािाित प्राथलमक 
अधधसदचना नर्नाींक २२.३.२०६ च्या शासन ननणयूान्वये प्रलसध्र् करण्यात आली आहे.  सर्र 
अधधसदचनेवर र्ोन मनहन्याच्या आत प्राप्त हरकती ववचारात नेतल्यानींतर सर्र ककल्ला राज्य 
सींरक्षक्षत स्मारक म्हणदन नोवषत करण्यािाितची अींनतम अधधसदचना प्रलसध्र् करण्यात येचल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील गड-किल्ल्याांच्या सांवधनूािाित िरावयाच्या उपाययोिना 
  

(३०)  ४२५७२ (२८-०४-२०१६).   प्रा.वषाू गायिवाड (धारावी), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर 
(चांदगड), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), श्री.शामराव ऊफू िाळासाहेि पाटील (िराड उत्तर), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.शलशिाांत 
लशांदे (िोरेगाव), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)ू, डॉ.शलशिाांत 
खेडिेर (लसांदखेड रािा), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.अिुनू खोतिर (िालना), श्री.रुपेश 
म् हात्र े(लभवांडी पूव)ू, श्री.िाळासाहेि थोरात (सांगमनेर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेि) पाटील (एरांडोल), 
श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानािाद) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाय ू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गड-ककल्ल्याींची र्रूु्शा तसेच या ककल्ल्याींच्या सींवधनूासाठी कराव्या लागणाऱया 
उपाययोिनाींची आढावा िैठक नेतल्याच े माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान 
ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यातील पाच ककल्ल्याींच्या सींवधनूासाठी १२ को्ी रूपयाींचा ववशेष आराखडा 
शासनाने तयार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र आराखड्याच े स्वरूप काय आहे व यासींर्भातू राषरीय पुरातत्व 
ववभागािरोिर िोलणी सुरु असदन त्याकररता सामींिस्य करार करण्यात येणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) तसेच राज्यात लोकसहभागातदन र्गुसूींवधनूाचा प्रयत्न करण्यासाठी शासनाने गडसींवधनू 
सलमती नेमली असल्याचे ननर्शनूास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, राज्यातील गड-ककल्ल्याींच्या सींवधनूासाठी येत असलेल्या अडचणी र्दर करुन 
गड-ककल् ल्याची र्रुुस्ती करण्यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्यास ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (१८-०५-२०१६) :(१) ,(२), (३), (४), (५) व (६) मा. मींत्री साींस्कृनतक काय ू
याींच्या अध्यक्षतखेाली नर्नाींक ३०/३/२०१५ च्या शासन ननणयूान्वये गड सींवधनू सलमतीची 
स्थापना करण्यात आली होती.  सर्र सलमतीच्या ननयलमत िैठका नेण्यात आल्या.  यात गड 
सींवधनूाकररता करावयाच्या उपाययोिनाींिाित चचा ू करण्यात आली.  त्यास अनुसरून 
राज्यातील ५ ववभागीय स्तराींवर गड सींवधनू कायशूाळा नेण्यात आल्या.  तसेच सलमतीन े
लशफारस केल्यानुसार राज्यातील १४ ककल्ले मॉडले फो्ू म्हणदन ववकलसत करण्यात येत आहे.  
त्यापैकी माणणकगड ककल्ला, नगरधन ककल्ला, अींिागड ककल्ला, तोरणा ककल्ला, भुर्रगड 
ककल्ला, अींतदर ककल्ला, औसा ककल्ला, गाळणा ककल्ला, लशरींगाव ककल्ला या ककल्ल्याींची काम े
प्रगतीपथावर आहेत.  गड सींवधनू सलमतीची नर्नाींक ०१/०४/२०१६ च्या शासन ननणयूान्वये 
पुनरूचना करण्यात आली आहे.  सर्र सलमतीच्या लशफारशीनुसार पुढील ्प्प्यात १४ ककल्ले 
मॉडले फो्ू म्हणदन ववकलसत करण्यात येणार आहे.  तसेच सर्र सलमतीच्या माध्यमातदन 
राज्यातील गडप्रेमी सींस्थाींच्या मर्तीने नर्नाींक ०१ मे त े७ मे या कालावधीत ककल्ले स्वच्छता 
अलभयान रािववण्यात आले.  तसेच राषरीय सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या सभोवताली पयू् काींना सेवा 
सुववधा पुरवण्याकररता महाराषर पयू् न ववकास महामींडळ व कें द्रीय पुरातत्व ववभाग याींच्यात 
सामींिस्य करार करण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
  

___________ 
  

सोलापूर जिल््यातील उिनी धरणातील नदीिाठाच्या गावाांच्या  
वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ननमाूण झाल्यािाित 

  

(३१)  ४३००० (२८-०४-२०१६).   िुमारी प्रणणती लशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अस्लम शेख 
(मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्रीमती ननमलूा गाववत (इगतपूरी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापदर जिल््यातील उिनी धरणातील नर्ीकाठाच्या गावाींच्या वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न 
ननमाूण झाल्याच ेमाहे ऑक््ोिर, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नािाित शासनान े चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळदन आले व त्यानुसार कोणती कायवूाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ििनराव लोणीिर (२५-०५-२०१६) : (१) नाही. 
(२) उिनी धरणातील नर्ीकाठच्या गावाींना स्वतींत्र नळ पाणीपुरवठा योिना व हातपींपादवारे 
पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाने गावननहाय पाणीटांचाईचा आराखडा तयार िरण्याचा घेतलेला ननणयू 
  

(३२)  ४३२०२ (२८-०४-२०१६).   श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), 
श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांिेगाव) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पाणी ी्ंचाचवर मात करण्यासाठी शासनाने गावननहाय पाणी ी्ंचाचचा आराखडा 
तयार करण्याचा ननणयू नेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार आतापयनू्त ककती गावाींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, गावननहाय पाणी ी्ंचाचचा आराखडा तयार करण्याचे काम ककती कालावधीत 
पदण ूकरण्यात येचल, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (२५-०५-२०१६) :(१) होय, 
(२) व (३) ऑक््ोिर २०१५ त े िदन २०१६ या कालावधीकररता सींभाव्य पाणी ी्ंचाच कृती 
आराखडा तयार करण्यात आला असदन त्यामध्ये ३८४७० इतक्या गावाींमध्ये ७२३७८ इतक्या 
उपाययोिना प्रस्ताववत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य शासनाच् या पुरातत्व व वस्तू सांग्रहालय सांचालनालयाला सांचालि नसल् यािाित 
  

(३३)  ४४४५३ (२८-०४-२०१६).   श्री.शरददादा सोनावणे (िुननर), श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड 
दक्षक्षण), श्री.िसवराि पाटील (औसा), श्री.िालीदास िोळांििर (वडाळा), श्री.नसीम खान 
(चाांहदवली), श्री.अस्लम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), श्री.सरदार तारालसांह 
(मुलुांड) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाय ूमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्य शासनाच्या पुरातत्व व वस्तद सींग्रहालय सींचालनालयाला गत अडीच त े तीन 
वषाूपासदन सींचालक नसल् याच े नर्नाींक २१ िानेवारी, २०१६ रोिी वा त् या समुारास ननर्शनूास 
आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल् यास, एक वषाूपदवी पदणवूेळ सींचालक नेमण् याची नोषणा मा. साींस् कृनतक मींत्रयाींनी 
करुनही अदयापी सींचालक नमेण् यात न येण,े तसेच गेल् या १८ वषाूत एकही पुरातत् ववेत् ता या 
पर्ावर नेमण् यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, राज् यातील एकद ण३७१ सींरक्षक्षत वास् तदींच् या सींरक्षण सींवधनूाची ििािर्ारी असणा-
या या सींचालनालयासाठी ३०० कमचूा-याींची तरतदर् असदन, त् यापैकी ९४ परे् ररक् त व ७९ पर्ाींच े
काम िाहेरुन करण् यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, रायगड महोत् सवाकरीता शासनाने को्यवधी रुपयाींचा खच ू केला, परींतु गड 
सींवधनू योिन ेअींतगतू चालद वषाूत पदण ूकरायच् या १२ को्ी ७० लाख रुपयाींची  काम ेसुरु 
झाली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, गड सींवधनूाच् या कामाकरीता िाहीर झालेल् या ६१ को्ी रुपयाींपैकी या आधथकू 
वषाूत प्रत् यक्षात ककती को्ी रुपये खच ू करण् यात आले, नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१८-०५-२०१६) :(१) होय 
(२) अींशत: खरे आहे. 
         महाराषर लोकसेवा आयोगामाफूत सरळसेवेन े सींचालक नेमण्याची कायवूाही सुरु 
आहे.  तथावप सर्र िाि न्यायप्रववषठ आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
      ग् क व ग् ड सींवगातूील ६४ ररक्त पर्ाींची काम े ननयमानुसार िा्ययींत्रणेदवारे 
करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) नाही. 
     गडसींवधनूाकररता मींिदर करण्यात आलेल्या ननधीपैकी माच ू२०१६ अखेर रु. ३.७५ को्ी 
रकमेची कामे पदण ूकरण्यात आली असदन कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यात रेशनिाड ूिायोमेहरि आधारललांि िरण्यािाित मुदतवाढ लमळण्यािाित 
  

(३४)  ४४६२८ (२८-०४-२०१६).   श्री.सुरेश लाड (िितू), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा), 
श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर), श्री.किसन िथोरे (मुरिाड) :   सन्माननीय अन न, नागरी पुरवठा 
व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात रेशनकाड ूिायोमेनरक आधारललींक करण्यासाठी शासनाने मोठया प्रमाणावर मोनहम 
सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासाठी कागर्पत्र भरून रे्ण्याचा शेव्चा नर्नाींक ३१ डडसेंिर, २०१५ असल्यान े
खेडगेावातील खेडदत तसेच रानवनात राहणारे आनर्वासी याींच्यापयनू्त ही िाि पानहि े
त्याप्रमाणात पोहचली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यािाित ही मुर्त नर्नाींक ३१ माच,ू २०१६ पयतं वाढवदन दयावी अशी मागणी 
सवसू्तरावरुन शासनाकड ेहोत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२५-०५-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. लाभार्थ्यायांच ेआधार क्रमाींक, िॅंक खात ेक्रमाींक व मोिाचल क्रमाींक सींकललत करण्याच े
काम िदन २०१५ पासदन करण्यात येत आहे. रास्तभाव र्कुानामध्ये धान्य नेण्यासाठी येणा-या 
प्रत्येक लाभार्थ्यायालूा याची मानहती रे्ण्यात आलेली आहे. तसेच, रास्तभाव र्कुानर्ार, पोलीस 
पा्ील, तलाठी व आशा वकूर, इ. माफूत लाभार्थ्यायाूची मानहती सींकललत करण्यासाठी प्रयत्न 
करण्यात येत आहेत. 
(३) होय. 
(४) शासनान ेआधार क्रमाींक सींकललत करण्यासाठी ३१ म,े २०१६ पयतं मुर्तवाढ नर्लेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

लशरोळ (जि.िोल्हापूर) तालुतयातील ११ गावाांतील पाणी योिनमेध्ये  
झालेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्यािाित 

  

(३५)  ४५३०९ (१०-०३-२०१६).   डॉ.सुजित लमणचेिर (हातिणांगले), श्री.रािेश क्षीरसागर 
(िोल् हापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) लशरोळ (जि.कोल्हापदर) तालुक्यातील ११ गावाींतील पाणी योिनेमध्ये सुमारे रुपये अडीच 
को्ीींचा गैरव्यवहार झाला असदन सर्र गैरव्यवहाराची चौकशी तातडीने व योनय प्रकारे करावी, 
या मागणीकररता नर्नाींक १५ ऑगस््, २०१५ रोिीपासदन लशरोळ तहलसलर्ार कायाूलयासमोर 
अींकुश सींस्थेच ेपर्ाधधकारी िेमुर्त उपोषणास िसले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र सींस्थेच्या मागणीनुसार या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, त्यात काय आढळदन आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार सींिींधधत र्ोषीींवर कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. लशरोळ तालुक्यातील १२ योिनाींच्या 
चौकशीच्या मागणीसाठी अींकुश सींस्थेन े नर्.१५.०८.२०१५ रोिी उपोषणास िसणार म्हणुन 
नो्ीस नर्ली होती. तथावप, ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सलमती, लशरोळ याींचे पातळीवर 
चचाू हो न उपोषणास िसले नाहीत. 
(२) व (३) सर्र १२ योिनाींपकैी २ योिनाींच े तक्रारीत तर्थ्याय नसलेन े ननकाली काढण्यात 
आल्या, ३ योिनाींतील अननयलमततेिाित सींिींधधतावर खातेननहाय चौकशी प्रस्ताववत करण्यात 
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आली आहे, २ योिनाींिाित वसलुी करण्यात आली आहे, ४ योिनाींच्या चौकशी अहवालाच्या 
अनुषींगाने सींिींधधताकडदन खुलासे मागववण्यात आले आहेत व एका योिनचेी जिल्हा पररषर् व 
महाराषर िीवन प्राधधकरणामारू्फत सींयुक्त पहाणी करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

घाटांिी(जि.यवतमाळ) तालुतयात धानयाचा िाळािािार सुरु असल्यािाित 
  

(३६)  ४६५९४ (२८-०४-२०१६).   श्री.रािु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय अन न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ना ी्ंिी (जि.यवतमाळ) तालकु्यात धान्याचा काळािािार सुरु असल्याचे माहे िानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गररिाींना हक् काचे धान्य लमळववण्यासाठी रेशन र्कुानावर वारींवार पायपी् 
करावी लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने जिल््यातील पुरवठा 
ववभागाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश िापट (२३-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
अमरावती जिल्हयातील ७ हिारावर िलावांताना समाि िल्याण ववभागामाफूत देण्यात येणारे 

मानधन मागील वषाूपासून प्रलांबित असल्यािाित 
  

(३७)  ४६९५२ (२४-०२-२०१६).   प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव रेल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर 
(नतवसा), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाय ूमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती जिल्हयातील ७ हिारावर कलावींताना समाि कल्याण ववभागामाफूत रे्ण्यात 
येणारे मानधन गेल्या वषाूपासदन प्रलींबित असल्याचे माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये वा त्यार्रम्यान 
ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वधृ्र् कलावताींना त्याींच े प्रलींबित असलेले मानधन त्वरीत व ननयलमत 
रे्ण्यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०१-०४-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अमरावती जिल््यात वधृ्र् सानहजत्यक व वधृ्र् कलावींत मानधन योिनअेींतगतू 
एकद ण ६३७ इतके लाभाथी असदन ऑक््ोिर, २०१५ पयतंचा ननधी ववतरीत करण्यात आलेला 
आहे. 
  

___________ 
  

मराठवाड्यासह िीड,िालना जिल््यात भूवैज्ञाननिाांची अनेि पदे ररतत असल्यािाित 
  

(३८)  ४७२७६ (२८-०४-२०१६).   श्री.अिुनू खोतिर (िालना), श्रीमती सांगीता ठोंिरे (िेि) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाडयातील जिल््याींमध्ये भदवैञापाननकाींची एकद ण ३२ परे् ररक्त असदन त्यापैकी िीड 
जिल््यात ६ परे् तसेच िालना जिल््यात २ परे् ररक्त असल्याच ेमाहे िानेवारी, २०१६ मध्ये 
वा त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त परे् ररक्त असल्यामळेु भदिल सवेक्षणाची काम प्रलींबित असदन सर्र परे् 
ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सर्र परे् तात्काळ भरण्यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (२४-०५-२०१६) :(१) मराठवाड्यातील जिल््याींमध्ये भदवैञापाननकाींच्या 
मींिदर ७९ पर्ाींपकैी एकद ण ३८ परे् ररक्त आहेत. त्यापैकी िीड जिल्हयात ८ परे् तर िालना 
जिल््यात ४ परे् ररक्त आहेत. 
(२) भदिल सवेक्षणाची काम े प्रींलबित नसदन, आवश्यकतनेुसार उपलब्ध असलेल्या 
भदवैञापाननकाींकडदन सवेक्षणाची काम ेकरुन नेण्यात आलेली आहेत. इतर ववभागात नेमणदकीमुळ 
िर्लीमुळे सेवाननवतृ्तीमुळे व पर्ोन्नतीमुळे परे् ररक्त आहेत. 
(३) वररषठ भदवैञापाननक व सहाय्यक भदवैञापाननकाींची ५०% परे् तसेच कननषठ भदवैञापाननकाींची 
१००% परे् सरळसेवेने महाराषर लोकसेवा आयोगामाफूत भरण्यात येतात. ववत्त ववभागाच्या 
नर्.२ िदन २०१५ च्या शासन ननणयूानुसार सरळसेवेच्या कोट्यातील ररक् त असणा-या पर्ाींपैकी  
५० % ककीं वा एकद ण सींवगाूच्या ४ % यापैकी िे कमी असेल इतकीच परे् भरण्यािाित तरतुर्ी 
आहेत. भदवैञापाननकाींची परे् पर्ोन्नतीने भरण्याची कायवूाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िळसोंड (जि.हहांगोली) येथील नळ्योिनेचा प्रस्ताव  
जिल्हा पररषदेिड ेप्रलांबित असल्यािाित 

  

(३९)  ४८३६८ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  िळसोंड (जि.नहींगोली) येथील नळयोिनेच्या प्रस्तावाला महाराषर िीवन प्राधधकरणान े
ताींबत्रक मान्यता नर्ली असदन सर्र प्रस्ताव लशफारसपत्रासाठी जिल्हा पररषरे्कड ेप्रलींबित आहे 
त् यामुळे येथील पाणी प्रश्न सोडववण्यासाठी गावकऱयाींनी आींर्ोलनाचा इशारा नर्ला असल्याच े
माहे नोव्हेंिर, २०१५ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्शनूास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र प्रस्तावाला तातडीन ेलशफारसपत्र रे् न प्रस्ताव अींनतम मींिदरीसाठी वररषठ 
कायालूयात पाठववण्यािाित शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (२६-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही 
(२) िळसोंड नळ पाणी पुरवठा योिनचेा प्रस्ताव मा. मुखय कायकूारी अधधकारी जिल्हा 
पररषर्, नहींगोली  याींनी नर्नाींक १८.१.२०१६ रोिी मान्यतेसाठी सार्र केला आहे. तथावप राषरीय 
ग्रामीण पेयिल कायकू्रम योिनेची अींमलििावणी कें द्र ननरे्शानुसार करण्यात येत,े या सींर्भाूत 
कें द्राच्या नर्.२९.०७.२०१५ च्या पत्रान्वये राषरीय ग्रामीण पेयिल कायूक्रमातींगतू नवीन पाणी 
पुरवठा योिना नेणेसींर्भाूत (काही अपवार् वगळता) ननिधू नातले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

स्वच्छ भारत अलभयान या योिनिेररता ननधी उपलब्धतेिाित 
  

(४०)  ४८८३२ (२८-०४-२०१६).   श्री.योगेश (िाप)ू घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्वच्छ भारत अलभयान या योिनेकररता कें द्र शासनाचा ७५ ्क्के नहस्सा व राज्य 
शासनाचा २५ ्क्के नहस्सा अशा प्रकारे ननधी उपलब्ध करुन रे्ण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यानुसार राज्य शासनाने आपल्या नहश् श्याचे २४ को्ी ८९ लाख रुपये उपलब्ध 
करुन नर्ले असदन कें द्र शासनाने फक्त ५० ्क्के नहस्सा नर्ला असल्याने राज्याने नर्लेले १४ 
को्ी रुपये परत करण्याची तयारी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनान ेआपल्या नहश्श् याची रक्कम रे्ण्यास नकार रे्ण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाची भदलमका काय आहे ? 
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श्री. ििनराव लोणीिर (२४-०५-२०१६) : (१)  हे अींशत: खरे आहे. 
     कें द्र शासनाच्या मागरू्शकू सदचनेनुसार सन २०१४-१५ मध्ये स्वच्छ भारत लमशन (ग्रा.) 
अींतगतू कें द्र नहस्सा ७५ ्क्के व राज्य नहस्सा २५ ्क्के अस े ववत्तीय आकृतीिींध होत.े 
तथावप, सन  २०१५-१६ या आधथकू वषाूपासदन स्वच्छ भारत लमशन (ग्रा.) अींतगतू कें द्र नहस्सा 
६० ्क्के व राज्य नहस्सा ४० ्क्के अस ेसुधाररत ववत्तीय आकृतीिींध करण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ररध्दपूर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथील भारत राि गॅस एिन सी िीपीएल गॅस  
धारिाांिडून िास्त पसैे घेत असल्यािाित 

  

(४१)  ४८८६१ (२८-०४-२०१६).   अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), प्रा.ववरेंद्र िगताप (धामणगाव 
रेल्वे), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय अन न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ररध्र्पदर (ता.मोशी, जि.अमरावती) येथील भारत राि गॅस एिन् सी िीपीएल गॅस 
धारकाींकडदन िास्त पैस ेनेत असल् याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यार्रम् यान ननर्शनूास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यासींर्भाूत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींिींधधत गॅस 
एिन् सीवर कोणती कारवाच केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश िापट (२५-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
    यािाितची तक्रार जिल्हा पुरवठा अधधकारी, अमरावती तसचे भारत पेरोललयम कॉपेररशन 
लल. या तेल कीं पनीकड ेप्राप्त झालेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िुलडाणा जिल्हा पररषदे अांतगतू अनेि नळ पाणी पुरवठा  
योिना ननधी अभावी अपुण ूअसल्यािाित 

  

(४२)  ४९२२३ (१०-०३-२०१६).   श्री.हषवूधनू सपिाळ (िुलढाणा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)िुलडाणा जिल्हा पररषरे् अींतगतू भारत ननमाूण, िलस्वराि व इतर योिना अींतगतू अनके 
नळ पाणी पुरवठा योिना ननधी अभावी अपदण ू असल्याच े माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये वा 
त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामुळे सींिींधधत गावामध्ये तीव्र पाणी ी्ंचाच ननमाूण होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सर्र नळ पाणी पुरवठा त्वरीत पुण ू करण्यासाठी आवश्यक ननधी उपलब्ध 
करुन रे्ण्यािाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्याींत येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) : (१) आणण (२) हे खरे नाही. राषरीय ग्रामीण पेयिल 
कायकू्रमाींतगतू (भारत ननमाूण योिना) ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता सलमतीच्या 
मागणीनुसार ननधी रे्ण्यात येतो. िलस्वराि ्प्पा- २ अींतगतू ७ गावाींच े सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल मींिदरीच्या प्रकक्रयेत आहेत. 
(३) राषरीय ग्रामीण पयेिल कायकू्रमाींतगतू जि.प.िुलडाणा याींना नळ पाणी पुरवठा योिना 
पदण ू करण्यासाठी शासनामाफूत वेळोवेळी ननधी उपलब्ध करुन रे्ण्यात आला आहे. यापुढे 
ननधीच्या उपलब्धतेनुसार ववतरण करण्यात येचल. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

वालशम जिल््यातील िऊळिा रेल्वे, उडी, वरदरी िु. या तीन गावाांची  
पाणीपुरवठा सुरु िरण्यािाित 

  

(४३)  ४९८९५ (१०-०३-२०१६).   श्री.अलमत झनि (ररसोड), श्री.अलमन पटेल (मुांिादेवी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (लसल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.त्र्यांििराव लभस े (लातूर 
ग्रामीण) :   सन्माननीय पाणीपरुवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वालशम जिल््यातील ि ळका रेल्वे, उडी, वरर्री िु. या तीन गावाींना पाणीपुरवठा करणारी 
महाराषर िीवन प्राधधकरण योिना ही तब्िल १८ वषाूपासदन िींर् असदन ही योिना नर्नाींक ३० 
िानेवारी, पयतं चालद न झाल्यास मुलािाळाींसह पाण्याच्या ्ाकीवर शोले आींर्ोलन करण्यात 
येचल, असा इशारा उडी येथील ग्रामस्थाींनी जिल्हाधधकारी व िीवन प्राधधकरण कायाूलय याींना 
ननवेर्नादवारे नर्ला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१६ मध्ये  वा त्यार्रम्यान ननर्शनूास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त गावाींना ननयोजित पाणीपुरवठा सुरु करण्यािाित शासनान े कोणती 
कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) योिनेची र्रुुस्ती करुन सर्र गावाींना नर्नाींक ४/२/२०१६ पासदन पाणी पुरवठा सुरु करण्यात 
आला आहे. तसेच सर्र योिनचेा सन २०१५-१६ च्या पाणी ी्ंचाच अींतगतू ववशेष र्रुुस्तीचा 
प्रस्तावावर कायवूाही सुरु असदन, ी्ंचाच कृती आराखडयात वरर्री िु. या गावाकरीता ्ँकरन,े 
तसेच उडी व ि ळका या गावाींकरीता खािगी ववहीर अधधग्रहणादवारे पाणी पुरवठा करणे या 
उपाय योिनाींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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हररहरेश्वर (ता.श्रीवधनू, जि.रायगड) येथील भारत ननमाूण योिनेंतगतू  
पाणी पुरवठा योिनेिाित 

  

(४४)  ५११४९ (१०-०३-२०१६).   श्री.सभुाष उफू पांडडतशेठ पाटील (अललिाग) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हररहरेश्वर (ता.श्रीवधनू,जि.रायगड) येथील पाणी पुरवठा योिना भारत ननमाूण योिनेंतगतू 
सन २००८ पासदन सुरु करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र योिनेकररता ननधी ववतरीत हो नही सींिींधधत सलमतीन ेयोिना पदण ून 
केल्यान ेहोणाऱया पाणी ी्ंचाचसाठी कोणती उपाययोिना करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने योिना अपदण ू
ठेवणाऱया सलमतीवर कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) या योिनेतील हरेश्वर व मारळ या र्ोन्ही गावाींसाठी िाींधलेल्या आर.सी.सी. साठवण 
चेंिरचे काम पदण ूझाले असदन सर्र चेंिर मधदन हरेश्वर गावासाठी अजस्तत्वातील िुन्या गुरुत्व 
वानहनीतदन पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. मारळ गावासाठी सदय:जस्थतीत अजस्तत्वातील 
लनु नळ पाणी पुरवठा योिनेतदन पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. 
(३) होय, सर्र योिनतेील आर. सी. िींधाऱयाच ेसींकल्प धचत्र स्थाननक भदगभीय पररजस्थतीनुसार 
िर्लावे लागले आहे. त्यामुळे योिनेच्या अींर्ािपत्रकात वाढ हो न शासन स्तरावरुन योिनेस 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागली आहे. तसेच स्थाननक अडचणी व नव्याने च 
ननववर्ा प्रक्रीया यामुळे योिनेतील सव ूकाम ेपदण ूहोण्यास ववलींि झाला आहे. सर्र योिनेच े
काम िदन, २०१६ अखेर पदण ू करण्याच े ननयोिन आहे. सलमतीन े वेळोवळेी काम करुन 
सदय:जस्थतीत तात्पुरता पाणी पुरवठा सुरु ठेवलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
 

मौि ेिारी, िहाधगरदारवाडी (ता. अिोले, जि.अहमदनगर) येथील  
पाणी पुरवठा योिना पूण ूिरण्यािाित 

  

(४५)  ५१३०५ (१०-०३-२०१६).   श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरांग िरोरा (शहापूर) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे िारी, िहाधगरर्ारवाडी (ता.अकोले, जि.अहमर्नगर) या गावाींसाठी असलेल्या 
पाणीपुरवठा योिनसेाठी सुमारे र्ोन वषाूपदवी सुरुवात हो न योिनचेे काम अदयाप अपदण ूआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
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(३) असल्यास, सर्र योिनेचे काम पदण ूकरुन गावाींना पुरेसा पाणीपुरवठा करणेिाित शासनाने 
कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सर्र योिनेस ऑक््ोिर २००६ मध्ये प्रशासकीय मान्यता लमळाली परींतु ननधी व 
लोकवगणूी अभावी या योिनचेी ननववर्ा सन २००९-१० मध्ये मदळ मींिदर योिनेच्या ककीं मतीवर 
काढण्यात आली व ननववर्ा सन २०१०-११ मध्ये ननजश्चत केल्यामुळे योिनेची ननववर्ा ही 
वाढीव ७५ % िार्ा र्रान े मींिदर करावी लागली. त्यामुळे योिना सुधाररत करणे आवश्यक 
हो न सुधाररत योिना शासनास प्रशासकीय मान्यतेसाठी सार्र करण् यात आली.त्यामुळे सर्र 
योिनेच्या कामास ववलींि झाला आहे. सुधाररत योिनेस शासन ननणयू नर्.१२.८.२०१४ अन्वये 
प्रशासकीय मान्यता व नर्. १०.३.२०१५ रोिी सधुाररत ताींबत्रक मान्यता लमळाल्यानींतर योिनचेी 
उवरूरत काम ेहाती नेण्यात आली आहेत. 
(३) सदयजस्थतीत योिनेची काम ेपदणतू्वास असदन योिनेची चाचणी नेणे प्रगतीपथावर आहे. 
त्यानींतर लगेचच गावाींस पाणी पुरवठा सुरू करण्याचे ननयोिन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील लशधापबत्रिा आधार योिनेशी सांलग्न िरण्याच्या िामािाित 
  

(४६)  ५१८५० (२८-०४-२०१६).   श्री.हरीभाऊ िावळे (रावेर) :   सन्माननीय अन न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील लशधापबत्रका आधार योिनेशी सींलनन करण्याचे काम शासनाचा ननधी व वेळ 
खच ूहो नही झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सव ूलशधापबत्रका आधार सींलनन करण्याचे काम पदण ूकरण्याकररता 
शासनाने कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश िापट (२५-०५-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) या योिनेवर राज्यात काम सुरु असदन सदयजस्थतीत राषरीय अन्न सुरक्षा कायर्ा अींतगतू 
राज्यातील एकद ण ७ को्ी लाभार्थ्यायाूपैकी ५ को्ी ६१ लाख लाभार्थ्यायांच्या आधार क्रमाींकाींच े
लसडीींग करण्यात आलेले आहे. आधार क्रमाींक व इतर मानहती PDS Database मध्ये 
समाववष् करण्याकररता के्षत्रीय स्तरावर डा्ा एींरी एिन्सीिची ननयुक्ती करण्यात आलेली 
आहे व नवीन आधार क्रमाींक नोंर्णीसाठी जिल्हास्तरावर कॅम्पचे आयोिन करण्यात येत आहे. 
तसेच, उवरूरत काम प्रगतीपथावर असदन त ेलवकरात लवकर पदण ूकरण्याचे ननयोिन करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
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यवतमाळ जिल््यातील साखर नॉमीनी याांनी िेलेला गैरव्यवहार 
  

(४७)  ५१८६४ (१०-०३-२०१६).   श्री.रािेंद्र निरधन े(उमरखेड) :   सन्माननीय अन न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  यवतमाळ जिल््यातील साखर नॉमीनी याींनी सन २०१० ते २०१४ या कालावधीत साखर 
कारखान्याींकडदन शासना माफूत लमळालेली लेव्हीची साखर लशधावा्प धान्य र्कुानर्ाराींना न 
रे्ता अधधकाऱयाींशी सींगनमत करुन खुल्यािािारात ववक्री केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववभागीय आयुक्त, अमरावती याींनी नर्नाींक ४ मे, २०१३ रोिी नर्लेल्या 
पत्रानुसार  यवतमाळ जिल्हाधधकारी याींचे माफूत चौकशी करुन सर्र जिल््यात साखर नॉमीनी 
याींनी साखर खुल्या िािारात ववक्री करुन ककती रक्कमेचा अपहार केला व सर्र रक्कम वसुल 
करण्यात येवदन सींिींधीत साखर नॉमीनीींना अ्क करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगाने सींिींधधताींवर 
कोणती कारवाच केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश िापट (०१-०४-२०१६) : (१) होय.  
(२) यवतमाळ जिल््यातील साखर नॉलमनी याींनी सन २०१० त े२०१४ या कालावधीत साखर 
कारखान्याकडदन शासनामाफूत लमळालेली लेव्हीची साखर लशधावा्प धान्य र्कुानर्ाराींना न 
रे्ता अधधकाऱयाींशी सींगनमत करून खुल्या िािारात ववक्री केल्याप्रकरणी ववभागीय आयुक्त, 
अमरावती याींचे पत्र नर्.४ म,े २०१३ नुसार तहलसल स्तरावर ननरीक्षण अधधकारी याींचे अधधनस्त 
पथक तयार करून सींिींधधत नॉमीनीच े तपासणी करून तपासणीअींती उनड झालेल्या ४ 
प्रकरणाींची सदय:जस्थती पुढीलप्रमाणे आहे :- 

(अ) यवतमाळ तालुक्यातील साखर नॉमीनी श्री एच. डब्ल.ु धलवार याींनी २९३.५० 
जक्वीं. साखरेचा अपहार केल्याच ेननर्शनूास आल्यामुळे त्याींचेकडदन अपहारीत साखरेची 
रक्कम रू. ३८५५९०/- वसदल करण्यात आली आहे. तसचे साखर अपहार प्रकरणी 
सींिींधधत नॉमीनीवर र्ोषारोप पत्र र्ाखल झाले असदन प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(ि) यवतमाळ तालुक्यातील साखर नॉमीनी श्री. मनोि पसारी, याींनी १२५३.२५ जक्वीं. 
साखरेचा अपहार केल्याचे ननर्शनूास आल्यामुळे त्याींचेकडदन अपहाररत साखरेची 
रक्कम रू. ४२,९०,६२६.७०/- वसदल करावयाची आहे. साखर अपहार प्रकरणी 
न्यायालयात र्ोषारोप पत्र र्ाखल झाले असदन, प्रकरणात न्यायाधधश वररषठ स्तर, 
यवतमाळ याींनी स््े्स्को नर्ल्यामुळे वसदलीची कायवूाही सदयजस्थतीमध्ये स्थधगत 
आहे. 
(क) महागाव तालुक्यातील साखर नॉमीनी अध्यक्ष स्व. उत्तमराव सुरोशे िहुउिेलशय 
सींस्था महागाव याींनी ४८० जक्वीं. साखरेचा अपहार केल्याचे ननर्शूनास आल्यामुळे 
त्याींचेकडदन अपहारीत साखरेची रक्कम रू. १५,३६,०००/- वसदल करणेची कारवाच चालु 
आहे. गुन्हा र्ाखल करण्यात आला आहे. 
(ड) उमरखेड तालुक्यातील साखर नॉमीनी, अध्यक्ष शैलेश नर्लीपराव सुरोश,े याींनी 
७६५ जक्वीं. साखरेचा अपहार केल्याचे ननर्शनूास आल्यामुळे त्याींचेकडदन साखरेच्या 
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अपहाराची रक्कम रू. १४ लक्ष १५ हिार वसदल करणेची कारवाच चाल ुआहे. गुन्हा 
र्ाखल करण्यात आला असदन प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. 

(३) व (४) साखर अपहार प्रकरणी ववभागीय आयुक्त कायालूयाचे पत्र नर्.९ िानेवारी, २०१५ 
नुसार यवतमाळ जिल््यातील साखरेची तपासणी करणेकररता तपासणी पथक नेमण्यात आले 
आहे. 
  

___________ 
  

लातूर जिल्हयात पाणी टांचाईमुळे उद्योगधांदे व रुग्णालयातील  
शस्त्रकक्रया िरणे िांद झाल्यािाित 

  

(४८)  ५२०१८ (१०-०३-२०१६).   श्री.वविय वडटे्टीवार (रा म्हपूरी), श्री.अलमत ववलासराव देशमखु 
(लातूर शहर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) लातदर जिल््यात पाणी ी्ंचाचचा प्रश्न तीव्र असदन ्ँकरच्या पाणीपुरवठ्यावरून 
हाणामाऱयाींचे प्रकार नडत आहेत तसेच पाण्याअभावी शासकीय वैदयकीय रुनण्यालयाींनी 
शस्त्रकक्रया करणे थाींिववल्याच ेमाहे फेब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्या र्रम्यान ननर्शनूास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच लातदर शहराला पाणी पुरवठा करणारे सव ू िलस्त्रोत आ्ल्यामदळे लातदर शहरात 
पाण्यावरून आणीिाणीची पररजस्थती ननमाूण झाली असदन अनके उदयोगधींरे् िींर् पडले असदन 
५० हिार मिदराींनी इतरत्र स्थलाींतर केले आहे तसेच ववदयाथी वसतीगहेृ, र्वाखान्यातील 
ऑपरेशन धथए्र िींर् ठेवण्याची वेळ आली असल्याचे माहे २२ फेब्रुवारी, २०१६ रोिी वा त्या 
सुमारास ननर्शनूास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ब्रम्हपदरी (ता.अहमर्पदर, जि.लातदर) येथील मनोहर अशोक हराळे वय १४, रोहीत 
िालािी भगत वय १५ या र्ोन शालेय ववदयार्थ्यायाचंा पाणी ी्ंचाचने िळी नेतल्याची न्ना 
नर्नाींक २१ फेब्रुवारी २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननर्शनूास आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त सव ूप्रकरणािाित शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगान ेपाणी 
पुरवठा करण्याकररता कोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ििनराव लोणीिर (०१-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
    लातदर शहरात ॅ्ंकरच्या पाणी पुरवठ्यावरुन हाणामा-याचे प्रकार नडल्याचे ननर्शनूास 
आलेले नाही. 
    तसेच पाणी ी्ंचाचमुळे शासकीय वैदयकीय  रुनणालयातील शस्त्रकक्रया िींर् करण्यात 
आल्या नसदन त्या एक नर्वस पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. 
(२) हे खरे नाही. 

लातदर शहरातील उदयोग पाण्याच्या ी्ंचाचमुळे िींर् पडत असल्याचा कोणताही अि ू
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उदयोग कें द्र, लातदर याींच्याकड ेप्राप्त झालेला नाही.  
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लातदर जिल््यात कोणतेही शासकीय वसतीगहृ अथवा खािगी स्वयींसेवी सींस्थेमाफूत 
चालववले िाणारे अनुर्ाननत वसतीगहृ पाण्याअभावी िींर् झालेले नाहीत. 
(३) व (४) अींशतः खरे आहे. 
       नर्नाींक २१.०२.२०१६ रोिी मनोहर अशोक हराळे व रोनहत िालािी भगत ही मुले 
तलावामध्ये पोहणेसाठी गेले असता सर्रची न्ना नडलेली आहे. िुडदन मतृ्य ु झाल्यािाित 
पोस््मा्ूम (शव परीक्षण)अहवाल आहे. 
        ब्रम्हपदरी गावात सदयजस्थतीत र्ोन खािगी िोअरवेलदवारे पाणी पुरवठा करण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िहाांडळवाडी (वावी, ता.लसन नर, जि.नालशि) येथील रास् तभाव  
दिुानाचा परवानाां रद्द िरण् यािाित  

  

(४९)  ५२४६३ (१०-०३-२०१६).   अॅड.िे.सी.पाडवी (अतिलिुवा), श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   
सन्माननीय अन न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) कहाींडळवाडी (वावी, ता. लसन्नर, जि.नालशक) येथील रास्तभाव र्कुानर्ार धान्य व 
रॉकेलचा लशधापबत्रकाधारकाींना पुरवठा न करता अवैध साठा करीत असल्यान ेसर्र र्कुानर्ार 
अपात्र असदन त्याचा परवाना रि करुन त्यास पुन्हा र्कुान चालववण्यास रे्  नये असे आरे्श 
झाले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र र्कुानर्ारास शासनान ेपुन्हा रास्त भाव र्कुानाचा परवाना नर्ला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींर्भाूत शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यानुषींगान े सर्र र्कुानाचा 
परवाना रि करण्यािाित कोणती कायवूाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींिाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. धगरीश िापट (०१-०४-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. मौिे कहाींडळवाडी, ता.लसन्नर येथील 
सींिधधत परवानाधारक याींच ेरास्तभाव र्कुानाचे प्राधधकारपत्र उप ववभागीय अधधकारी, ननफाड 
याींनी नर्नाींक ३१.०८.२००० रोिी रि केले होत.े याववरुद्धचे सींिधधत परवानाधारक याींचे अपील 
उप आयुक्त (पुरवठा), नालशक ववभाग, नालशक याींनी नर्.१४/०३/२०११ च्या आरे्शान्वये ना-
मींिुर केले होत.े 
(२) व (३) सींिधधत परवानाधारक याींनी, महाराषर अनुसदधचत वस्तद (ववतरण व ववननयमन) 
आरे्श, १९७५ मधील तरतुर्ीस अनुसरुन तत्काललन मींत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
सींरक्षण) याींचेकड े पनुररक्षण अि ू र्ाखल केला होता.जिवनावश्यक वस्तद अधधननयम, १९५५  
च्या सींववधाननक आरे्शामधील तरतुर्ीस अनसुरुन तत्काललन मींत्री, (अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक सींरक्षण) याींनी सींिधधत परवानाधारक याींना सुनावणीची सींधी रे् न त्याींचे म्हणणे ऐकद न 
नेतले होत.े पनुररक्षण अिाूची िाि अधनू्यानयक स्वरुपाची असल्याने त्यावर सुनावणी ने न 
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ननणयू नेण्याचा अींनतम अधधकार पुनररक्षण प्राधधकारी म्हणदन मींत्री, (अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक सींरक्षण) याींचा असल्यान े त्या अधधकाराींतगूत तत्काललन मींत्री महोर्याींनी 
नर्.११/०९/२०१४ च्या आरे्शान्वये सींिधधत परवानाधारक याींचा पुनररक्षण अि ूर्ींडात्मक कारवाच 
करुन अींशत: मींिुर केला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र िेरोसीन हॉिस-ूररटेलस ूिामगार सांघटनेच्या मागण्याांिाित 
  

(५०)  ५२८५९ (२८-०४-२०१६).   श्री.शलशिाांत लशांदे (िोरेगाव), श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री.राणािगिीतलसांह पाटील (उस्मानािाद) :   सन्माननीय अन न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर केरोसीन हॉकस-ूरर्ेलस ू कामगार सींन्नेन े आपल्या मागण्याींच े ननवेर्न मा. 
मुखयमींत्री, मा. अन्न व नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण मींत्री याींना माहे डडसेंिर, २०१५ मध्ये 
वा त्यार्रम्यान नर्ले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सर्र मागण्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सर्र मागण्याींिाित शासनान ेकोणती कायवूाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश िापट (११-०५-२०१६) :(१) व (२) ककरकोळ व हॉकस ूकेरोलसन परवानाधारकाींच्या 
कोट्यात करण्यात आलेली कपात रि करणे, गॅस लसलेंडर वा्पाची डडलरशीप रे्णे, कु्ुींिातील 
एका सर्स्याला शासकीय नोकरी रे्णे, लशधापबत्रकेवरील केरोलसन वा्पाचे पररमाण वाढववणे, 
इत्यार्ी मागण्याींिाितच े ननवेर्नअध्यक्ष, महाराषर केरोलसन हॉकस ूरर्ेलस ूकामगार युननयन, 
नागपदर याींनी मा.मुखयमींत्री व मा.अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण याींचेकड ेनर्ले आहे. 
(३) सर्र ननवेर्नातील मागण्या मान्य करता येत नसल्यािाित ननवेर्नकत्यासू 
शासनस्तरावरुन कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींिच. 


