
भशायाष्ट्र वलधानऩरयऴद 
ऩाचले अधधलेळन, २०१६ 
--------------------------------------------- 

तायाांकित प्रश्नोत्तयाांची मादी 
  

गुरुलाय, ददनाांि १५ डडवेंफय, २०१६ / अग्रशामण २४, १९३८ ( ळिे ) 
  
(१) भशवूर, भदत ल ऩुनलववन, वालवजननि फाांधिाभ 

(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री 

 

माांचे प्रबायी वलबाग 

 

(२) ऩरयलशन, खायबूभी वलिाव भांत्री  
(३) िृवऴ आणण परोत्ऩादन भांत्री  
(४) वालवजननि फाांधिाभ (वालवजननि उऩक्रभ) भांत्री  
(५) ऩळुवांलधवन, दगु्धवलिाव ल भत््मवलिाव भांत्री  

 
------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण वांख्मा - ५२ 
------------------------------------- 

  
ऩुणे ळशयात ळारेम वलद्मार्थमाांची लाशतिू ियणाऱ्मा  

फवेव वलना ऩयलाना वुरु अवल्माफाफत 

(१) *  २५६६५   श्री.अननर बोवरे, श्री.जमलांतयाल जाधल, अॅड.जमदेल 
गामिलाड, श्री.ख्लाजा फेग : वन्भाननीम ऩरयलशन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा 
कयतीर काम :- 
  

(१) ऩुणे ळशयातीर ळारेम वलद्मार्थमाांची लाशतूक कयणाऱ्मा वुभाये १००० फवेव 
वलनाऩयलाना वुरू अवल्माचे भाशे ऑक््ोफय, २०१६ भध्मे ला यामादययमान 
ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळी काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय वलनाऩयलाना ळाऱेच्मा फवची लाशतकू कयणाऱ्मा 
चारकालय ल यामाॊना वॊयषण देणाऱ्मा अधधकाऱ्माॊलय कोणती कायलाई केरी ला 
कयण्मात मेत आशे. 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. ददलािय यालते : (१) ल (२) भा.भुॊफई उच्च न्मामारम, खॊडऩीठ नागऩूय माॊनी 
जनहशत माधचका क्र.०२/२०१२ मात हदरेल्मा ननदेळाच्मा अनुऴॊगाने प्रादेशळक 
ऩरयलशन अधधकायी, ऩुणे कामाशरमाच्मा अशबरेखालय नोंद अवरेल्मा २८५८ ळारेम 
वलद्मार्थमाांची लाशतकू कयणाऱ्मा लाशनाॊऩकैी हदनाॊक १५/०६/२०१६ ऩमांत एकूण 
१३३४ लाशनाॊची ऩनुशतऩावणी कयण्मात आरी. यामानॊतय ऩनुशतऩावणीवाठी भुदतलाढ 
शभऱाल्मानॊतय एकूण २५७८ लाशनाॊची ऩुनशतऩावणी कयण्मात आरी ल शळल्रक 
२८० लाशनधायकाॊनी लाशने तऩावणीवाठी वादय न केल्माने यामाॊच्मा लाशनाॊची 
नोंदणी ननरॊबफत कयण्माची कामशलाशी वुरू आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 

----------------- 
 

याज्म ऩरयलशन भशाभांडऱाच्मा ऩारघय वलबागाची आधथवि स््थती वुधायण्माफात  

(२) *  २३७५०   श्री.वलजम ऊपव  बाई धगयिय : वन्भाननीम ऩरयलशन भांत्री 
ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) ऩारघय जजल््मात याज्म ऩरयलशन भशाभॊडऱाचे ९ डऩेो अवून मा वलबागीम 
ऩरयलशन भशाभॊडऱाचे कामाशरम दयभशा रुऩमे २ को्ी माप्रभाणे लऴाशरा रुऩमे २४ को्ी 
तो्मात आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, वदय कामाशरमात वलबागीम ननमॊत्रक, वलबागीम लाशतकु अधधकायी 
ल वलबागीम लाशतकु अधधषक शी ऩदे रयक्त अवून उक्त ऩदाचे काभ प्रबायी 
अधधकायी ऩाशत अवल्माचे हदनाॊक २ वप् े्ंफय, २०१६ योजी ला यामा वुभायाव 
ननदळशनाव आरे, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय याज्म ऩरयलशन भशाभॊडऱाचे उयाऩन्न लाढलून 
आधथशक जथथती वुधायण्माफाफत तवेच रयक्त ऩदे बयण्माफाफत कोणती कामशलाशी 
केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. ददलािय यालते : (१) याज्म ऩरयलशन भशाभॊडऱाच्मा ऩारघय वलबागाभध्मे 
आठ आगाये अवून दयभशा अॊदाजे रुऩमे २.८५ राख एलढा तो्ा शोत अवल्माचे 
ननदळशनाव आरे आशे. 
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(२) अळॊत: खये आशे. 
     ऩारघय वलबागातीर वलबागीम लाशतकू अधधकायी मा ऩदालय ऩुणश लेऱ 
अधधकायी ननमुक्त केरा आशे. 
(३) या.ऩ. भशाभॊडऱाने उयाऩन्न लाढलनू तो्ा कभी कयण्मावाठी कृती आयाखडा 
तमाय कयण्मात आरा आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
 

ऩांढयऩूय (स्ज.वोराऩूय) ळशय ल उऩनगयातीर य्त्माांची झारेरी दयुल्था 
 

(३) *  २५५५५   श्री.याभशयी रुऩनलय, श्री.आनांदयाल ऩाटीर, श्री.अळोि ऊपव  बाई 
जगताऩ, श्री.वांजम दत्त, श्री.दत्तात्रम वालांत, श्री.श्रीिाांत देळऩाांड े: वन्भाननीम 
वालवजननि फाांधिाभ (वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा 
कयतीर काम :- 
(१) ऩॊढयऩूय (जज.वोराऩूय) ळशय ल उऩनगयात तवेच भौजे ळेऱले, खेडबाऱलणी, 
कौठाऱी मा गालाॊतीर यथयामाची दयुलथथा झाल्माभुऱे लाशनचारक ल ऩादचाऱ्माॊना 
त्राव वशन कयाला रागत अवल्माचे भाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला यामादययमान 
ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, ऩॊढयऩूय ल भाऱशळयव (जज.वोराऩूय) मा दोन तारुक्मारा जोडणाया 
श्रीऩूय ते नेलये मा यथयामाचे हदड लऴाशऩुली राखो रुऩमे खचश करुनशी यथयामाची 
दयुलथथा झारी अवल्माचे भाशे ऑक््ोफय, २०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव 
आरे आशे, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय वदय यथयामाॊची दरुुथती कयण्माफाफत कोणती 
कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ?  
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१)  शोम, शे खये आशे. 
    प्रश्नाॊककत यथते शे प्रजजभा १७० ल प्रजजभा १३३ आशेत. मा दोन्शी 
यथयामाॊलरून भोठ्मा प्रभाणात लाऱू ल ऊव लाशून नेणाऱ्मा जड लाशनाॊची लाशतूक 
अवल्माने यथते भोठ्मा प्रभाणात षनतग्रथत झारे आशेत. 
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(२), (३) ल (४) यथयामाॊच्मा ३ कक.भी. राॊफीतीर डाॊफयी ऩषृठाबागालयीर खड्ड े
डाॊफय शभधश्रत खडीने बयण्मात आरे आशेत. उलशरयत ६ कक.भी. राॊफीतीर 
यथयामाॊच्मा  षनतग्रथत ऩषृठबाग खडी ल भुरूभाने दरुूथत करून यथता 
लाशतूकीवाठी वुरू ठेलण्मात आरा आशे. यथयामाच्मा कामभथलरूऩी दरुूथतीवाठी 
भजफतूीकयण ल डाॊफयीकयणाची काभे काशी राॊफीत कयणे आलश्मक आशे. शी काभे 
ळावनाच्मा वलवलध मोजनाॊभधून भॊजूयी ननधी, ननकऴ ल प्राधान्मक्रभानुवाय शाती 
घेण्माचे ननमोजन आशे. 

 

----------------- 
 

याज्मातीर आठ िृवऴ वशवांचारि (जेडीए) िामावरमाच्मा 
नवलन आिृनतफांधाव भांजूयी देण्माफाफत 

 

(४) *  २४७०४   श्री.शरयसवांग याठोड, श्री.वांजम दत्त, श्री.अळोि ऊपव  बाई 
जगताऩ, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम िृवऴ भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा 
कयतीर काम :- 
  

(१) याज्मातीर आठ कृवऴ वशवॊचारक (जेडीए) कामाशरमाचे नवलन आकृनतफॊध 
तमाय कयण्मात आरे अवून शे आकृनतफॊध ननणशमावलना ऩडून अवल्माने खते, 
बफमाणे, कक्कनाळकाॊच्मा गुणलत्ता ननमॊत्रणालय फऱ्माच भमाशदा आल्मा अवल्माचे 
भाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे 
काम, 
(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने ननणशम घेऊन वदय आकृनतफॊधाव भॊजूयी 
देऊन यामाची अॊभरफजालणी कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात 
मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. ऩाांडुयांग पुां डिय : (१) शे खये नाशी. 
(२) ल (३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 
 

----------------- 
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याज्म ऩरयलशन भशाभांडऱात वेलाननतृ्त िभवचाऱ्माांना भोपत ऩाव देण्माफाफत 

(५) *  २६३४०   श्रीभती स््भता लाघ : वन्भाननीम ऩरयलशन भांत्री ऩढुीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याज्म ऩरयलशन भशाभॊडऱात आमषुमबय वेला कयणाऱ्मा कभशचाऱ्माॊना दोन 
भहशन्माचा भोपत ऩाव वलरत मोजना फॊद कयण्मात आल्माचे भाहशतीच्मा 
अधधकायातनू भाशे जुरै, २०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे, शे खये 
आशे काम, 
(२) अवल्माव, वेलाननलतृ्त कभशचाऱ्माॊची भोपत ऩावची वलरत फॊद कयण्माची 
कायणे काम आशेत, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. ददलािय यालते : (१) ल (२) याज्म ऩरयलशन भशाभॊडऱातनू वेलाननलतृ्त 
झारेल्मा कभशचायी ल अधधकायी माॊना प्रयामेक लऴाशतनू जुरै ते पेब्रुलायी मा 
कारालधीत दोन भहशने भुदतीची भोपत ऩाव वलरत मोजना फॊद कयण्मात 
आरेरी नाशी. 
(३) ल (४) प्रश् न उद्् ालत नाशी. 
 

----------------- 
 

िणिलरी-आचया (स्ज.सवांधुदगुव) याज्म भशाभागावची झारेरी दयुल्था 

(६) *  २३९९२   श्री.नायामण याणे : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) कणकलरी-आचया (जज.शवॊधुदगुश) मा वुभाये ३२ कक.भी. अॊतयालयीर याज्म 
भशाभागाशच्मा दयुलथथेभुऱे प्रलाळाॊना अनेक वभथमाॊना वाभोये जाले रागत 
अवल्माने वदय यथयामाची दरुूथती कयण्माफाफत थथाननक ग्राभथथाॊनी भागीर २ 
लऴाशऩावून भा.ऩारकभॊत्री शवॊधुदगुश, भा.वालशजननक फाॊधकाभ भॊत्री, कामशकायी 
अशबमॊता, वालशजननक फाॊधकाभ वलबाग, कणकलरी, अधधषक अशबमॊता, 
वालशजननक फाॊधकाभ भॊडऱ, ययानाधगयी माॊच्माकड े रेखी भागणी केरेरी आशे, शे 
खये आशे काम,  
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(२) अवल्माव, वदयशू यथयामाॊच्मा भजफतूीकयण, खडीकयण ल डाॊफयीकयण 
कयण्माचे काभ शाती न घेण्माची कायणे काम आशेत, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून वदयशू यथयामाॊच्मा 
दरुुथतीचे काभ ऩूणश शोण्माच्मा दृष्ीने कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत 
आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१), (२) ल (३) प्रश्नाॊककत यथता या.भा. १८१ अवून 
कणकलरी-आचया मा दययमानची राॊफी ३६.८०० कक.भी. आशे. मा राॊफीऩकैी ७.८ 
कक.भी. राॊफीच्मा यथयामाचा डाॊफयी ऩषृठबाग काशी प्रभाणात षनतग्रथत झारा आशे. 
यथयामाच्मा डाॊफयी ऩषृठबागालयीर खड्ड े जाॊ्मा दगड खडीने  बयण्मात आरे 
आशेत. यथयामालयीर खड्ड ेडाॊफय शभधश्रत खडीने बयण्माचे काभ प्रगतीत आशे. 
     यथयामाच्मा षनतग्रथत राॊफीतीर भजफतुीकयण ल डाॊफयीकयण कयण्माचे  
काभ ल अन्म आलश्मक काभे ळावनाच्मा वलवलध मोजनाॊतगशत भॊजूयी, ननधी, 
ननकऴ ल प्राधान्मक्रभाने शाती घेण्माचे ननमोजन आशे. यथयामालयीर लाशतकू 
वुयऱीत वुरु आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
ऩुणे स्जल््मात दधु उत्ऩन्नात झारेरी घट  

(७) *  २४७५८   आकिव .अनांत गाडगीऱ, श्री.वांजम दत्त, श्री.अळोि ऊपव  बाई 
जगताऩ, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम दगु् धवलिाव भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) ऩुणे जजल््मातीर वशकायी दधू व्मलवामात घ् शोत अवल्माचे भाशे जुरै, 
२०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, वशकायी वॊथथाॊच्मा वलळऴे तऩावणी भोहशभेंतगशत २ शजाय ४८१ 
ऩैकी १ शजाय ३६५ प्राथशभक वशकायी दधू वॊथथा अलवामनात काढण्मात आल्मा 
अवून १५ फॊद अलथथेत आशेत, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून खाजगी व्मलवामाचे 
लचशथल लाढू नमे मावाठी वशकायी दधू व्मलवामारा हदरावा देण्माफाफत कोणती 
कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. भशादेल जानिय : (१) नाशी. 
     ऩुणे जजल्शमातीर वशकायी दधू व्मलवामात वन २०१५ भध्मे एवप्रर ते 
ऑगथ् मा कारालधीत एकूण २८.८३२ शर. एलढे दधू वॊकरन कयण्मात आरे 
आशे. तवेच वन २०१६ भध्मे एवप्रर ते ऑगथ् मा कारालधीत रु.२९.२५२ राख 
शर्वश एलढे दधू वॊकरन कयण्मात आरे अवल्माने वन २०१६ मा कारालधीत 
दधू वॊकरनात लाढ झारेरी आशे. 
(२) ऩुणे जजल्शमाभध्मे हदनाॊक ३०/१०/२०१६ अखेय एकूण २४९२ प्राथशभक दगु्ध 
वशकायी वॊथथा ऩकैी ११०० वॊथथा कामशयत अवून १३६१ वॊथथा अलवामनात ल 
३१ वॊथथा फॊद आशेत. यामाऩैकी वव्शेषणाच्मा वलळेऴ भोहशभेंतगशत अलवामनात 
ननघारेल्मा ३२२ वॊथथा आशेत. माऩूली अलवामनात ननघारेल्मा ल मा ३२२ अळा 
एकूण १६८३ वॊथथा अलवामनात आशेत. 
(३) ऩुणे जजल््मातीर तारुका वशकायी दधू वॊघ ल प्राथशभक वशकायी दधू 
वॊथथाॊची शळखय वॊथथा यशणजे ऩुणे जजल्शा वशकायी दधू वॊघ माॊना यामाॊचे 
उऩवलधीतीर उद्देळाप्रभाणे जजल््मातीर वशकायी दगु्ध व्मलवाम ह्कलण्मावाठी 
ल यामाभध्मे लाढ शोण्मावाठी वलशतोऩयी प्रमयान कयालमाच्मा वूचना देण्मात आल्मा 
आशेत. 
     ऩुणे जजल््मातीर तवेच याज्मातीर दगु्ध उयाऩादन लाढीव प्रोयावाशन 
देण्माच्मा दृष्ीने याज्मातीर प्रयामेक गालात अथला रशान गालवभूशावाठी फल्क 
शभल्क कुरय उऩरब्ध करुन देण्माकरयता दगु्धवलकाव खायामाभापश त वलेषण 
भोहशभ वुरु कयण्मात मेत आशे ल नलीन फल्क शभल्क कूरय फववलण्माचे प्रथताल 
भागवलण्मात मेत आशे. तवेच ज्मा गालात दधू वॊथथा नाशीत, तेथे यामा थथाऩन 
कयण्मावाठी ककॊ ला अलवामनातीर दधू वॊथथा ऩनुरुज्जीवलत कयण्मावाठी देखीर 
कामशलाशी कयण्मात मेत आशे. 
     तवेच कें द्र ळावनाकडून थलच्छ दधु उयाऩादन मोजना N.D.P-१ N.D.P-२ 
ऩूयक प्रधथने ननभाशण अशबमान इ. मोजनाचा राब वशकायी दधु वॊथथाना देण्मात 
मेत आशे. यामाभधनू ऩुणे जजल्शा वशकायी दधु वॊघारा प्रोयावाशन देण्माची 
कामशलाशी वुरू आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 
----------------- 
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भांत्रीभांडऱाच्मा औयांगाफाद मेथीर फैठिीत घेतरेल्मा  
ननणवमाची अांभरफजालणी ियण्माफाफत 

(८) *  २३४९२   श्री.अभयसवांश ऩांडडत, श्री.नयेंद्र ऩाटीर, श्री.ळयद यणवऩवे, 
श्री.वांजम दत्त, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम ननमोजन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
(१) भयाठलाडा वलबागाच्मा वलवलध प्ररॊबफत प्रश्नाॊफाफत हदनाॊक ४ ऑक््ोफय, 
२०१६ योजी औयॊगाफाद मेथे भॊत्रीभॊडऱाची फठैक घेण्मात आरी, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, मा भॊत्रीभॊडऱ फैठकीत रूऩमे ४९,२४८ को्ीॊच्मा आयाखड्माव 
भॊजुयी हदल्माची घोऴणा भा.भुख्मभॊत्री माॊनी केरी, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, मा फैठकीत घेतरेल्मा ननणशमाच्मा अॊभरफजालणीवाठी ळावनाने 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे,  
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. वुधीय भुनगांटीलाय : (१) ल (२) शे खये आशे. 
(३) ल (४) भॊत्रीभॊडऱ फैठकीतीर ननणशम ज्मा वलबागाॊळी वॊफॊधधत आशेत यामा 
वलबागाॊना ननणशमाची अॊभरफजालणी कयण्माफाफत वूचना देण्मात आल्मा आशेत. 
 

----------------- 
 

आत्भशत्माग्र्त ळतेिऱ्माांवाठी याफवलल्मा जाणाऱ्मा उऩाममोजनाांभध्मे  
नासळि वलबागाचा वभालेळ ियण्माफाफत 

(९) *  २४३७२   श्री.जमलांतयाल जाधल : वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री 
ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याज्मातीर २ शजाय ३२२ ळेतकऱ्माॊऩैकी नाशळक वलबागातीर ३७० ळतेकऱ्माॊनी 
भाशे वप् े्ंफय, २०१६ अखेय आयाभशयामा केल्मा आशेत, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय आयाभशयामाग्रथत ळेतकऱ्माॊवाठी चौदा जजल््मात 
याफवलल्मा जाणाऱ्मा उऩाममोजनाॊभध्मे नाशळक वलबागाचा वभालेळ करून 
उऩाममोजना याफवलण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शोम शे खये आशे. 
(२) वदय प्रकयणी जजल्शाथतयाॊलरून चौकळी करून ऩात्र ठयरेल्मा २०६ प्रकयणी 
रुऩमे १.०० रष प्रती प्रकयण इतकी आधथशक भदत अदा कयण्मात आरी आशे. 
तवचे ळतेकयी आयाभशयामा योखण्मावॊदबाशत वलवलध उऩाममोजना कयण्मावाठी 
कामशयत अवरेल्मा कै.लवॊतयाल नाईक ळतेी थलालरॊफन शभळनच्मा यामाचप्रभाणे 
फऱीयाजा चेतना अशबमान मा उऩक्रभाच्मा कामशषेत्राची व्माप्ती लाढलनू यामाभध्मे 
इतय जजल््माॊचा अॊतबाशल कयण्माची फाफ तऩावण्मात मेत आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 
 

----------------- 
 

मलतभाऱ स्जल््मातीर नुिवानग्र्त ळेतिऱ्माांना आधथवि भदत देण्माफाफत  

(१०) *  २५०८९   श्री.ख्लाजा फेग, श्री.आनांद ठािूय : वन्भाननीम भदत ल 
ऩुनलववन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) मलतभाऱ जजल््मात भाशे ऑगथ्-वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे ऩाऊव न ऩडल्माने 
खरयऩाची दोन राख शेक््यलयीर ऩीके कयऩनू गेल्माभुऱे ळेतकऱ्माॊचे नकुवान झारे 
आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय वऩकाचे वलेषण करून नुकवानग्रथत ळेतकऱ्माॊना 
आधथशक भदत देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे खये नाशी. 
(२) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 
(३) प्रश् न उद्् ालत नाशी. 

 
----------------- 
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भौजे देलणी फु. (स्ज.रातूय) मेथीर गयजू फेघय वल्थवऩत  
भदशरा िुटुांफाांना घयावाठी जागेचे प्रॉट देण्माफाफत 

(११) *  २५७२८   श्रीभती वलद्मा चव्शाण, श्री.कियण ऩालविय, श्री.शेभांत टिरे : 
वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भौजे देलणी फु. (जज.रातूय) मेथीर गालठाण वलथतायावाठी याखील अवरेरी 
जभीन वव्शे नॊ. २२६/२३८/१ भधीर २ शेक््य जभीन ७५ गयजू फेघय वलथथावऩत 
भहशरा कु्ुॊफाॊना घयावाठी प्रथभ प्राधान्माने देण्माफाफत वभथशन मा वॊथथेने 
भा.भशवूर भॊत्री माॊना हदनाॊक १ ऑक््ोफय, २०१६ योजी ला यामावुभायाव ननलेदन 
हदरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय ऩात्र ठयरेल्मा ७५ गयजू फेघय वलथथावऩत भहशरा 
कु्ुॊफाॊना घयावाठी जागेचे प्रॉ् ला्ऩ कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला 
कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शोम. 
(२) श्रशभक शक्क अशबमान भशायाषर वॊरग्न नॎळनर दशरत भानली शक्क 
अशबमान मा वॊघ्नेच्मा ननलेदनाच्मा अनऴुॊगाने तशशवरदाय, देलणी माॊनी 
थथावऩत केरेल्मा वलळऴे ऩथकाभापश त ७५ भहशरा कु्ुॊफ प्रभुखाॊची तऩावणी ऩूणश 
कयण्मात आरी आशे. यामाऩैकी एकूण ४५ राबाथी ऩात्र ठयरे अवून यामाॊना 
ननमभानुवाय बोगल्ाभूल्म लवुर करून बूखॊडाचे ला्ऩ कयण्माची कामशलाशी 
कयण्मात मेईर. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
 

म्शाप्रऱ (ता.दाऩोरी, स्ज.यत्नाधगयी) खाडीलयीर ऩुराची दरुू्ती ियण्माफाफत 

(१२) *  २४९६७   श्री.वुननर तटिये :   वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) यशाप्रऱ (ता.दाऩोरी, जज.ययानाधगयी) खाडीलयीर ऩुर अलजड लाशनाभुऱे ऩुरारा 
तड ेजालनू ऩुर धोकादामक झारा अवल्माचे ननदळशनाव आशे, शे खये आशे काम, 
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(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय वदय ऩुराचे थरक्चयर ऑडी् करून ऩरुाची 
दरुूथती कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) नाशी. 
(२) ऩूराचे वॊयषक कठड े षनतग्रथत झाल्माने यामाची दरुूथती कयण्माचे काभ 
प्रगतीत आशे. ऩूर वुजथथतीत आशे. ऩुराचे थरक्चयर ऑडी् कयण्मात मेत अवून 
मा ऑडी्च्मा अशलारातीर ननषकऴाशप्रभाणे कामशलाशी कयण्माचे ननमोजन आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
याष्ट्रीम िृवऴ ऩीि वलभा मोजनेंतगवत जादशय िेरेरी निुवान बयऩाई देण्माफाफत 

(१३) *  २५६३५   डॉ.(श्रीभती) नीरभ गोऱ्शे : वन्भाननीम िृवऴ भांत्री ऩुढीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याषरीम कृवऴ ऩीक वलभा मोजनेंतगशत जाहशय केरेरी नकुवान बयऩाई तीन 
भहशने शोऊन गेल्मानॊतयशी ५०७६५६ ळतेकऱ् माॊना शभऱारी नवल्माचे भाशे वप् े्ंफय, 
२०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय ळेतकऱ् माॊची प्ररॊबफत नकुवान बयऩाई देण्माफाफत 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ?  
 
श्री. ऩाांडुयांग पुां डिय : (१) याषरीम कृवऴ वलभा मोजना खयीऩ २०१५ अॊतगशत ८२.५० 
राख ळतेकऱ्माॊनी वशबाग घेऊन ४९.३३ राख शे. षेत्र वलभा वॊयक्षषत केरे शोते. 
यामाऩैकी ७१.५० राख ळेतकयी नकुवान बयऩाईव ऩात्र ठयरे आशेत ल यामाॊना    
रुऩमे ४२०५.०५ को्ी नकुवान बयऩाई बायतीम कृवऴ वलभा कॊ ऩनीभापश त भॊजुय 
कयण्मात आरी आशे. वदय नकुवान बयऩाई यक्कभ ऩात्र ळेतकऱ्माॊच्मा फॉक 
खायामालय जभा कयण्मावाठी वॊफॊधधत फॉकाॊना बायतीम कृवऴ वलभा कॊ ऩनीभापश त 
वलतयीत कयण्मात आरी आशे. प्राप्त अशलारानुवाय भाशे नोव्शेंफय, २०१६ अखेय 
६९.६५ राख ळेतकऱ्माॊच्मा खायामालय वॊफॊधीत फॉकाॊभापश त रुऩमे ४०२७.१७ को्ी 
नुकवान बयऩाई लगश कयण्मात आरी आशे. उलशरयत यकभेवॊफॊधधत उऩमोधगता 
प्रभाणऩत्र े फॉकाकडून अद्माऩऩमांत बायतीम कृवऴ वलभा कॊ ऩनीव प्राप्त झारेरी 
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नाशीत. वदय उऩमोधगता प्रभाणऩत्र े वॊफॊधधत फॉकाकडून प्राप्त करून घेणेफाफत 
बायतीम कृवऴ वलभा कॊ ऩनीकडून कामशलाशी वुरू आशे. 
(२) खयीऩ २०१५ शॊगाभावाठी भॊजुय नकुवान बयऩाई यक्कभ वॊऩूणशऩणे ऩात्र 
ळेतकऱ्माॊच्मा खायामालय जभा कयणेफाफत बायतीम कृवऴ वलभा कॊ ऩनीव वुधचत 
कयण्मात आरे अवून यामानुवाय कामशलाशी वुरू आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
याज्मातीर भस्च्िभायाांना फोटीांवाठी देण्मात मेणाऱ्मा  

डडझेरच्मा िोट्माभध्मे लाढ ियण्माफाफत 
(१४) *  २६४७७   अॅड.याशुर नालेिय, श्री.शेभांत टिरे, श्री.कियण ऩालविय, 
श्री.आनांद ठािूय : वन्भाननीम भत््मवलिाव भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा 
कयतीर काम :- 
  

(१) याज्मातीर भजच्छभायाॊना फो्ीॊवाठी भाशे पेब्रलुायी ते भाचश २०१५ भध्मे २० 
्क्के, भाशे एवप्रर ते भे, २०१५ भध्मे २० ्क्के, भाशे ऑगथ् ते ऑक््ोफय, 
२०१५ भध्मे ३० ्क्के, भाशे नोव्शेंफय ते जानेलायी, २०१५-१६ भध्मे ३० ्क्के 
आणण भाशे जनू-जुरै, २०१६ लगऱून एकुण रूऩमे ३५,७००/- इतक्मा यक्कभेचा 
डडझेर को्ा ऩुयवलण्मात मेतो, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, वदय डडझेर को्ा दोन भहशन्माचाच ऩुयवलण्मात मेत अवून तो 
को्ा लेऱेत शभऱत नवल्माभुऱे भजच्छभायाॊचे आधथशक नकुवान शोत अवून 
भजच्छभाय फाॊधलाॊनी लावऴशक को्ा एकत्र देण्माची ळावनाकड ेभागणी केरी आशे, 
शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून भजच्छभायाॊना लावऴशक 
डडझेर को्ा एकत्र देलनू डडझेर कोट्माभध्मे लाढ कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी 
केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. भशादेल जानिय : (१) शोम. 
(२) शोम, शे अॊळत: खये आशे. 
     भजच्छभायाॊना लावऴशक को्ा एकत्र देण्माची भागणी केरी अवरी तयी 
भहशनालाय ठयलनू हदरेल्मा को्ा ्क्केलायीनुवाय डडझेर को्ा लेऱेत भॊजूय 
कयण्मात मेत अवल्माने भजच्छभायाॊचे नकुवान शोत नाशी. 
(३) ल (४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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भुांफईतीर लाांदे्र ळाविीम लवाशतीचा ऩनुवलविाव ियण्माफाफत 

(१५) *  २४८१८   श्री.अभरयळबाई ऩटेर, श्री.वांजम दत्त, श्री.याभशयी रुऩनलय :   
वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ (वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भुॊफईतीर लाॊदे्र ळावकीम लवाशतीचा ऩुनवलशकाव कयण्माची फाफ ळावनाच्मा 
वलचायाधीन अवल्माचे भाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव 
आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नवुाय लाॊदे्र वशकायी लवाशतीत यशात अवरेल्मा ळावकीम 
कभशचाऱ्माॊच्मा याशण्माची ऩमाशमी व्मलथथा ल लवाशतीचा ऩुनवलशकाव कयण्माफाफत 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शोम 
(२) ल (३) मावाठी थकुर ऑप प्रॎननॊग ॲण्ड आककश ्ेक्चय, नली हदल्री माॊना 
फाॊद्रा ळावकीम लवाशतीच्मा ऩनुवलशकावावाठी प्रकल्ऩाचा प्रकल्ऩ ऩूलश अ्माव 
करून दोन भहशन्मात आऩरा अशलार वादय कयण्माच्मा वूचना देण्मात आल्मा 
आशेत. 
 

----------------- 
भयाठलाडा ल वलदबावत अनतलषृ्ट्टीभुऱे नुिवानग्र्त  

ळेतिऱ्माांना आधथवि भदत देण्माफाफत 

(१६) *  २४०९५   श्री.शेभांत टिरे, श्री.कियण ऩालविय, श्री.नयेंद्र ऩाटीर, 
श्री.वांजम दत्त, श्री.अब्दलु्राखान दयुावणी, श्री.धनांजम भुांड,े श्री.अभयसवांश ऩांडडत, 
श्री.अभरयळबाई ऩटेर, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री 
ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) भयाठलाडमातीर रातूय, फीड, नाॊदेड, ऩयबणी, उथभानाफाद ल वलदबाशतीर 
जजल््माभध्मे भाशे वप् े्ंफय ल ऑक््ोफय, २०१६ भध्मे झारेल्मा अनतलषृ्ीभुऱे 
जजवलत ल वलत्त शानी झाल्माचे ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, भयाठलाडा ल वलदबाशत झारेल्मा अनतलषृ्ीभुऱे जजल्शमात झारेल् मा 
नैवधगशक आऩत्तीचे ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, 
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(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून भयाठलाडा ल वलदबाशत 
अनतलषृ्ीभुऱे ळतेकऱ् माॊचे भोठमा प्रभाणात नकुवान झाल्माने ओरा दषुकाऱ 
जाहशय करुन नकुवानग्रथ ताॊना भदत देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला 
कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) अॊळत:  खये आशे. 
(२) ल (३) अनतलषृ्ीभुऱे ळेतीवऩकाॊची नकुवान बयऩाई देण्मावाठी झारेल्मा 
नुकवानीची आकडलेायी षेत्रीम कामाशरमाॊकडून अचूक ऩॊचनाभे करून भागवलण्मात 
आरी आशे. वदय भाहशती वॊकरीत कयण्माचे काभ प्रगतीऩथालय आशे. मावॊदबाशत 
प्राप्त शोणाऱ्मा भाहशतीच्मा अनुऴॊगाने नकुवानग्रथताॊना आधथशक भदत 
देण्माफाफतचा ननणशम घेण्माची फाफ प्रगतीऩथालय आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
धुऱे स्जल््मातीर निुवानग्र्त ळेतिऱ्माांना आधथवि भदत देण्माफाफत 

(१७) *  २६४३७   श्री.चांद्रिाांत यघलुांळी, श्री.वांजम दत्त, श्री.याभशयी रुऩनलय :   
वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) धुऱे जजल््मात ऩाऊव न ऩडल्माभुऱे ऩाण्माअबाली कृवऴ उयाऩादन ४० ते ५० 
्क्क्माॊनी घ्णाय अवल्माचे कृवऴ वलबागाच्मा ऩाशणीतनू भाशे ऑगथ्, २०१६ 
भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, फागामती कऩाळीवश बाजीऩारा ल इतय वऩकाॊलय योगाचा प्रादबुाशल 
लाढत आशे, शे खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय दषुकाऱग्रथत ळेतकऱ्माॊना आधथशक भदत 
देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शोम. 
(२) अॊळत: खये आशे. 
(३) फाधीत ळतेकऱ्माॊना आधथशक भदत देण्माची फाफ ळावनाच्मा वलचायाधीन आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 
 

----------------- 
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नासळि स्जल् ्मात लातालयणातीर फदराभुऱे डाऱीांफ वऩिे धोा मात आल् माफाफत 

(१८) *  २३७०१   डॉ.अऩूलव दशये : वन्भाननीम परोत् ऩादन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
(१) भारेगाल, व्ाण, कऱलण ल देलऱा (जज.नाशळक) मा तारुक्मात 
लातालयणातीर वततच्मा फदराभुऱे डाशऱॊफ वऩकारा "तेल्मा" योगाचा प्रादबुाशल 
शोलून दशा शजाय शेक््य डाशऱॊफ फाग ळेतकऱ्माॊचे नकुवान झाल्माचे तवेच 
दषुकाऱी ऩरयजथथतीभुऱे चाऱीव शजाय शेक््यलयीर डाशऱॊफ वऩके धोक्मात आल्माचे 
ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय तेल्मा योगालय प्रबाली उऩाम अॊभरात आणनू मा 
योगाचा वभुऱ नामना् कयण्माफाफत तवेच योगाचा प्रादबुाशल योखण्माफाफत 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 

 

श्री. ऩाांडुयांग पुां डिय : (१) शे खये नाशी. 
(२) ल (३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
भौजे राडणाऩूय (ता.वांग्राभऩुय, स्ज.फुरढाणा) गालातीर  

ळेतिऱ्माांनी आत्भशत्मा िेल्माफाफत 

(१९) *  २६४३५   श्री.वुबाऴ झाांफड, श्री.वांजम दत्त : वन्भाननीम भदत ल 
ऩुनलववन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भौजे राडणाऩूय (ता.वॊग्राभऩुय, जज.फुरढाणा) गालातीर एका ळेतकऱ्माॊने 
वततची नावऩकी ल कजशफाजायीऩणारा कॊ ्ाऱून हदनाॊक १५ ऑगथ्, २०१६ योजी 
आयाभशयामा केरी आशे, शे खये आशे काम,  
(२) अवल्माव, मा आयाभशयामाग्रथत ळेतकऱ्माॊच्मा कु्ूॊफारा भा.भुख्मभॊत्री माॊनी 
हदनाॊक २१ भे, २०१५ योजी बे् देऊन एक वलशीय, हठफॊक वॊच, वोरय ऩॊऩ, कृवऴ 
कजश देण्माचे जजल्शा प्रळावनारा ननदेळ हदरे, ऩयॊतू प्रळावनाने मा ननदेळाची 
ऩूतशता केरी नाशी, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करुन भा.भुख्मभॊत्र्माच्मा 
ननदेळाॊची ऩतूशता कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) अॊळत: खये आशे. 
     आनॊद वोनाजी दधुभर माॊनी हदनाॊक १५ ऑगथ्, २०१४ योजी आयाभशयामा 
केरेरी आशे. 
(२) ल (३) अॊळत: खये आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
भुांफई-नागऩूय उन्नत भशाभागावच्मा प्रिल्ऩाभुऱे 

फाधधत ळतेिऱ्माांना भोफदरा देण्माफाफत 

(२०) *  २४२९४   श्री.वांजम दत्त, श्री.ळयद यणवऩवे, श्री.अळोि ऊपव  बाई 
जगताऩ, श्री.याभशयी रुऩनलय, श्री.वुननर तटिये, श्री.प्रिाळ गजसबमे, श्री.याभयाल 
लडिुते, श्री.वनतळ चव्शाण : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ (वालवजननि 
उऩक्रभ) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) भुॊफई-नागऩूय उन्नत भशाभागश शबलॊडी, ळशाऩूय मा तारुक्मातीर २७ गालाॊतनू 
जात अवून वुभाये ३००० ळतेकऱ्माॊच्मा जशभनी वॊऩाहदत केल्मा जाणाय 
अवल्माभुऱे ळेतकऱ्माॊनी भा.भुख्मभॊत्री, भा.ऩारकभॊत्री, ठाणे माॊच्माकड े रेखी 
ननलेदनाद्लाये वलयोध केरा अवल्माचे भाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला यामादययमान 
ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय वदय प्रकल्ऩाकयीता ज्मा ळेतकऱ्माॊच्मा जशभनी 
वॊऩाहदत केल्मा जाणाय आशेत यामाॊना भोफदरा देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी 
ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. एिनाथ सळांदे : (१) शोम. 
(२) ल (३) प्राप्त शयकती भुख्मयाले ळावनाच्मा प्रथतावलत जभीन एकबत्रकयण 
ननमभाॊफाफत आशेत. मा यथयामावाठी आलश्मक जभीन शी जभीन एकबत्रकयण 
मोजनेतनू प्राप्त करून घेण्मात मेणाय अवून ज्मा रोकाॊची जभीन मा 
प्रकल्ऩावाठी घेण्मात मेईर यामाॊना यामाॊच्मा जशभनीच्मा भोफदल्मात वलकशवत 
बफनळेती बूखॊड अनुसेम ल देम याशीर ल मा बूखॊडाव दशा (१०) लऴाशनॊतय यामाचे 
मोग्म फाजाय भुल्म प्राप्त शोत नवल्माव बूवॊऩादन अधधननमभ २०१३ प्रभाणे देम 
शोणाया भोफदरा देऊन व्माजावश बूखॊड ळावनाकडून ऩुनशखयेदीची तयतुद आशे. 



17 

तवेच यामाॊच्मा जशभनीच्मा प्रतलायीनुवाय ऩढुीर १० लऴाशवाठी लावऴशक अनदुानशी 
देण्मात मेईर. जशभनीच्मा वलकावालयीर ल यामालयीर फाॊधकाभाचा भोफदरा तवेच 
मा फाॊधकाभाची वाभुग्री नेण्माव ऩयलानगी याशीर. बूखॊड धायकाॊना कु्ूॊफातीर 
एका ऩात्र व्मक्तीव ककभान कौळल्म प्राप्त करुन देणाये व्मालवानमक प्रशळषण 
अनुसेम याशीर. 

----------------- 
अस्जांठा ळशयाव ्लतांत्र तारुामाचा दजाव देण्माफाफत 

(२१) *  २४५८७   श्री.ळयद यणवऩवे, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम भशवूर 
भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) जगप्रशवध्द ऩमश् न थथऱाॊचे भध्मलती कें द्र ल ६० गालाॊचा वभालेळ अवरेल्मा 
अजजॊठा मा ळशयाव थलतॊत्र तारुक्माचा दजाश देण्माची फाफ वुभाये वात ते आठ 
लऴाशऩावून ळावनाच्मा वलचायाधीन आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, माफाफत ननणशम घेण्मात आरा आशे काम, ननणशमाचे थलरुऩ काम 
आशे, 
(३) नवल्माव, अजजॊठा मा ळॊबय ्क्के डोंगयी ल दगुशभ ल व्माद्रीच्मा डोंगय 
याॊगेतीर प्रभुख भशाभागश क्रभाॊक ८ लय अवरेल्मा मुनेथको भान्मता प्राप्त 
जागनतक लायवा थथऱावाठी नलीन तारुका ननभाशण कयण्माफाफत ळावनाने 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१), (२) ल (३) तारुका वलबाजनाच्मा अनऴुॊगाने ननकऴ 
ननजश्चत कयण्माफाफत वलबागीम आमुक्त, कोकण माॊच्मा अध्मषतेेखारी गठीत 
कयण्मात आरेल्मा वशभतीचा अशलार ळावनाव प्राप्त झारेरा आशे. प्राप्त 
अशलारातीर शळपायळीॊच्मा अनऴुॊगाने वलश वलबागीम आमुक्ताॊकडून भागवलण्मात 
आरेरे अशबप्राम प्राप्त झारे अवून यामाचा वलचाय करून तारुका वलबाजनाचे 
ननकऴ ननजश्चत कयण्माकाभी धोयण अॊनतभ कयण्माची कामशलाशी ळावनथतयालय 
वुरू आशे. वदय धोयण ननजश्चत झाल्मानॊतय यामाआधाये प्रकयणऩययाले नलीन 
तारुका ननशभशतीफाफत उधचत ननणशम घेण्माचे वॊकजल्ऩत आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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भौजे ऩाभ (ता.स्ज.ऩारघय) मेथे सवयॉन ड्रग्ज िां ऩनीने  
लदशलाटीचा य्ता फांद िेल्माफाफत 

(२२) *  २६०६९   श्री.आनांद ठािूय : वन्भाननीम भशवूर भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
(१) भौजे ऩाभ (ता.जज.ऩारघय) मेथीर वव्शे क्र.३०, ६४, ७५/३-फ ल १६४ मा 
जशभनीतनू थथाननक ळेतकऱ्माॊच्मा लहशला्ीतीर लडडरोऩाजजशत जागेत वले क्र.३० 
भध्मे भे.शवयॉन ड्रग्ज ॲण्ड पाभाशथमहू्कल्व शरशभ्ेड मा कॊ ऩनीने भोठा गे् 
फववलल्माभुऱे ळेतकऱ् माॊचा मेणे-जाण्माचा यथता ३-४ लऴाशऩावून फॊद झारेरा अवून 
माफाफत जजल्शाधधकायी, ऩारघय, उऩवलबागीम अधधकायी ल तशशवरदाय, ऩारघय 
माॊचेकड े हदनाॊक ३०/७/२०१४, हदनाॊक ११/८/२०१४ योजी ल भाशे एवप्रर, २०१६ 
भध्मे ला यामादययमान रेखी ननलेदनाद्लाये तक्रायी केरेल्मा आशेत, शे खये आशे 
काम, 
(२) अवल्माव, माफाफत भॊडऱ अधधकायी, तायाऩूय ल तराठी वजा कोरलड ेमाॊनी 
हदनाॊक ४/२/२०१५ योजी वामॊकाऱी ५.१० लाजता थथऱ ऩाशणी करुनशी वदय यथता 
खरुा केरेरा नाशी, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून भशायाषर जभीन 
भशवूर अधधननमभ, १९६६ चे करभ १४३ अॊतगशत ळेतकऱ्माॊचा बातळेतीचा 
लहशला्ीतीर अवरेरा यथता खरुा कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात 
मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१), (२), (३) ल (४) भौजे-ऩाभ, ता.जज.ऩारघय मेथीर 
व.नॊ.३०, ६४, ७५/३-फ ल १६४ मा जशभनीतनू थथाननक ळेतकऱ् माॊच्मा लहशला्ीतीर 
लडडरोऩाजजशत जागेत जाण्मा-मेण्माच्मा यथयामात व.नॊ.३० भध्मे भे.शवयॉन ड्रग्ज 
ॲण्ड पाभाशथमहू्कल्व शरशभ्ेड मा कॊ ऩनीने भोठा गे् फववलल्माभुऱे ळेतकऱ् माॊचा 
जाणे-मेणेचा यथता फॊद केल्माफाफत थथाननक ळतेकऱ् माॊनी ननलेदनाद्लाये तक्रायी 
दाखर केरेल्मा आशेत. 
     वदय कॊ ऩनीचे ऩलेूकडीर गे् ल दक्षषणेकडीर गे् खरेु कयण्मात आरे 
अवून वदय यथता आज योजी भोकऱा आशे. तवेच लृॊदालन वोवाम्ीचे वलकावक 
माॊनी ऩत्र े रालनू फॊद केरेरा यथता देखीर खरुा कयण्मात आरा आशे. वदय 
यथयामाची कामभथलरुऩी उऩाममोजना व्शाली मा दृष्ीने तशशवरदाय, ऩारघय माॊनी 
थथऱऩाशणी आमोजजत केरी अवून  भशायाषर जभीन भशवूर वॊहशता १९६६ चे 
करभ १४३ नुवाय कामशलाशी कयण्माचे तशशवरदाय माॊचे थतयालय वॊकजल्ऩत आशे. 

---------------------- 
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ऩयबणी ळशयातीर लाप भारभते्तलयीर अनतक्रभणे शटवलणेफाफत 

(२३) *  २४५००   श्री.अब्दलु्राखान दयुावणी, श्री.धनांजम भुांड,े श्री.अभयसवांश 
ऩांडडत : वन्भाननीम भशवूर भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) ऩयबणी ळशयातीर लक्प भारभत्ता अवरेल्मा वव्शे न.२ भधीर जशभनीलयीर 
अनतक्रभण श्वलण्माफाफत उऩजजल्शाधधकायी, तशवीरदाय, अधधषक बूभी 
अशबरेख माॊच्माथतयालरून वलरॊफ शोत अवल्माने भाशे ऑक््ोफय, २०१६ अखेयशी 
अनतक्रभणे कामभ याहशरी आशेत, शे खये आशे काम, 

(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय लक्प भारभते्तलयीर अनतक्रभणे श्लनू ७/१२ 
लयीर नाले लगऱण्माफाफत तवेच भशवूर ल लन वलबागाच्मा हदनाॊक १३ एवप्रर, 
२०१६ योजीच्मा ळावन आदेळाचा बॊग कयणाऱ्माॊलय वॊफॊधधताॊलय कोणती कायलाई 
केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) ल (२) ऩयबणी ळशयातीर वव्शे नॊ.२ भधीर 
जशभनीफाफत हदलाणी न्मामारम, ऩयबणी ल भा.उच्च न्मामारम, औयॊगाफाद 
खॊडऩीठ मेथे वलवलध न्मामारमीन दाले/ माधचका दाखर अवून प्रकयणे 
वद्मजथथतीत न्मामप्रवलषठ आशेत. यामाभुऱे उक्त जशभनीलयीर अनतक्रभणाफाफत 
अद्माऩ ननमभानुवाय कामशलाशी शोऊ ळकरी नाशी. उक्त प्रकयणाॊत न्मामारमीन 
आदेळ प्राप्त झाल् मालय ऩुढीर कामशलाशी कयण्माचे वॊकजल्ऩत आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 

----------------- 
यत्नाधगयी ल सवांधदुगुव स्जल््मातीर आांफा ल िाजू फागामतदाय 

 ळेतिऱ्माांना निुवान बयऩाई देण्माफाफत 

(२४) *  २३५५७   श्री.जमांत ऩाटीर, श्री.नायामण याणे : वन्भाननीम भदत ल 
ऩुनलववन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) ययानाधगयी ल शवॊधदुगुश जजल््मातीर आॊफा ल काजू फागामतदाय ळेतकऱ्माॊचे 
वन २०१४-२०१५ मा लऴाशत लातालयणातीर फदर, अलकाऱी ऩालवाभुऱे नकुवान 
झारेल्मा फागामतदाय ळेतकऱ्माॊना नुकवान बयऩाई शभऱारेरी नाशी, शे खये आशे 
काम, 
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(२) अवल्माव, ययानाधगयी जजल्शमातीर २० शजाय ७१८.२० शेक््य आॊफा ल ११ 
शजाय ९६.६१ षेत्रालयीर वुभाये ६४ शजाय ८७४ ळेतकऱ्माॊचे नकुवान झारे 
अवताॊना ळावनाने ययानाधगयी जजल्शमातीर नकुवानग्रथत आॊफा ल काजू ऩीक 
ळेतकऱ्माॊना नकुवानीऩो्ी रूऩमे ७९ को्ी ५३ राख ७५ शजाय भॊजूय करुन ते 
अनदुान जजल्शा प्रळावनाकड ेवुऩूदश केरे अवूनशी अद्माऩऩमशत रूऩमे ३६ को्ी २४ 
राख १५ शजाय ५१५ एलढी यक्कभ ययानाधगयी जजल्शमातीर नकुवानग्रथत 
राबार्थमाांना शभऱणे प्ररॊबफत आशे, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, वदयशू नकुवानग्रथत फागामतदायाॊनी नुकवानीॊची यक्कभ शभऱाली 
यशणनू जजल्शाधधकायी, शवॊधदुगुश तवेच जजल्शाधधकायी, ययानाधगयी माॊचेकड े भाशे 
जुरै, २०१६ भध्मे ला यामादययमान रेखी ननलदेनाद्लाये भागणी केरेरी आशे, शे शी 
खये आशे काम, 
(४) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून नकुवानग्रथत आॊफा ल 
काजू फागामतदायाॊना नकुवान बयऩाई देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला 
कयण्मात मेत आशे, 
(५) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे खये नाशी. 
(२) शे खये नाशी. 
(३) शे खये नाशी. 
(४) ययानाधगयी जजल््माच्मा भागणीप्रभाणे ळावन ननणशम क्र.एववीलाम-०४/२०१६/ 
प्र.क्र.३४/भ-११,  हदनाॊक १४ ऑक््ोफय, २०१६ अन्लमे रुऩमे ३६,२४,५१,०००/- इतका 
ननधी वलतयीत कयण्मात आरा अवून, वदय ननधी थे् ळेतकऱ्माॊच्मा फॉक खायामात 
जभा कयण्माची कामशलाशी वुरु आशे. जजल्शाधधकायी, शवॊधदुगुश माॊची भागणी 
अद्माऩ अप्राप्त आशे. 
(५) प्रश्न उद्् ालत नाशी.  

 
----------------- 
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यत्नाधगयी-नागऩूय भशाभागावलयीर वोराऩूय ते भांगऱलेढा  
मा य्त्माांची झारेरी दयुल्था 

(२५) *  २३९०६   श्री.प्रळाांत ऩरयचायि : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) वोराऩूय जजल््माभधनू जाणाया ययानाधगयी-नागऩूय याषरीम भशाभागश (क्र. १६६) 
मा भशाभागाशलयीर वोराऩूय ते भॊगऱलेढा मा यथयामाॊची दयुलथथा झाल्माचे 
ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, मा भशाभागाशलय खड्ड े ऩडल्माने ल वाईड ऩट्ट्मा खचल्माने 
अऩघात शोत आशेत, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय वदय यथयामाच्मा दरुुथती ल देखबार कयण्माफाफत 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे अॊळत: खये आशे. 
(२) शे खये नाशी. 
(३) भॊगऱलेढा ते वोराऩूय ्मा ५५.०० कक.भी. भशाभागाशऩकैी १६.०० कक.भी. यथता 
वुजथथतीत अवून ३९.०० कक.भी. उलशरयत भशाभागाशच्मा ऩषृठबागालयीर खड्ड े
बयण्मात आरे अवून नतुनीकयणाचे काभ ननवलदाथतयालय आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी.   

----------------- 
वांगभनगय (स्ज.वाताया) मेथीर िृष्ट्णा नदीलयीर ऩूराची झारेरी दयुल्था 

(२६) *  २६०८२   श्री.आनांदयाल ऩाटीर : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) वॊगभनगय (जज.वाताया) मेथीर कृषणा नदीलयीर बब्र्ीळकारीन ऩूराच्मा 
शबॊतीभध्मे वऩॊऩऱाची झाड े हठकहठकाणी लाढल्माने ऩूर धोकादामक झारा 
अवल्माचे भाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे, शे खये 
आशे काम, 
(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय मा ऩूराचे थरक्चयर ऑडड् करुन यामाची दरुुथती 
कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) नाशी, तथावऩ, झाड ेझुडऩे काढण्मात आरी आशेत. 
(२) ल (३) ऩूराची तऩावणी कयण्मात आरी आशे. ऩूर वुजथथतीत आशे. ऩरूाचे 
थरक्चयर ऑडी् कयण्माचे ननमोजन अवून अशलार प्राप्त झाल्मालय 
ननषकऴाशप्रभाणे कामशलाशी कयण्माचे ननमोजन आशे. ऩूरालरून लाशतकू वुयऱीत 
चारू आशे. 

----------------- 
 

ळशाऩूय (स्ज.ठाणे) तारुामातीर धयणग्र्ताांचे ऩुनलववन ियण्माफाफत 
 

(२७) *  २५७७८   प्रा.जोगेन्द्र िलाड े: वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री 
ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) ळशाऩूय (जज.ठाणे) तारुक्मात ऩा्फॊधाये वलबागाच्मा भुभयीचे धयणाच्मा 
उबायणीकरयता जभीन वॊऩादनाची प्रकक्रमा ऩूणश झारी अवून धयणफाधीताॊचे 
ऩुनलशवन ल ळावनाच्मा वुवलधाॊच्मा राबाची प्रकक्रमा प्ररॊबफत अवल्माचे भाशे 
ऑक््ोफय, २०१६ भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, मा बूवॊऩादनात लनजशभनीॊलय लवरेल्मा आहदलावी लाड्मा लथयामा 
थथराॊतयीत शोणाय आशेत, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, मा लाड्मा ल लथयामाॊच्मा ऩनुलशवन ल ळावन वुवलधाॊच्मा राबाची 
प्रकक्रमा याफलून राब देण्माफाफत ळावनाने कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात 
मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे खये नाशी. 
(२) प्रकल्ऩाभुऱे ३४ कच्च्मा घयाॊतीर ५४ कु्ुॊफे फाधीत शोणाय आशेत. 
(३) बुवॊऩादन प्रकक्रमा अद्माऩ वुरु झारेरी नाशी. प्रकल्ऩावाठी आलश्मक षेत्र 
खावगी ला्ाघा्ीद्लाये उऩरब्ध करुन घेण्माचे तवेच ननमभोचीत ऩनुलशवनाची 
प्रकक्रमा याफवलण्माचेशी प्रथतावलत आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 
----------------- 
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याष्ट् रीम भशाभागव िामावरमातीर रया त ऩदे बयण्माफाफत 

(२८) *  २६१०२   श्रीभती शु्नफानू खसरपे : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याष रीम भशाभागश कामाशरमात ननय भी ऩदे रयक् त अवल् माची फाफ भाशे 
ऑगथ ्, २०१६ भध् मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरी, शे खये आशे काम, 
(२) अवल् माव, झायाऩ ते कळेडी अॊतय २७० कक.भी. ऩेषा जाथ त आशे ल याष रीम 
भशाभागाशलयीर बब्र्ीळकारीन ऩूर तवेच भागाशची राॊफी ऩशाता या मावाठी ऩूणशलेऱ 
आणण आलश् मक या मा वॊख्मेने कभशचाऱ्माॊवश अधधकाऱ्माॊची आलश् मकता अवताना 
उऩ अशबमॊता, ळाखा अशबमॊता मा अया मॊत भशया लाच् मा २६ ऩैकी १७ ऩदे रयक्त तय 
थ थाऩया म अशबमाॊबत्रकी-९, लरयष ठ शरवऩक-४, कननष ठ शरवऩक-४, आयेखक-१, 
अनुयेखक वॊगणक ऑऩये्य प्रत    मेकी-१, लाशनचारक-६, चतुथशशे्रणी कभशचायी 
चौकीदाय-७ एलढी ऩदे रयक्त अवून कामाशरमातीर भॊजूय ११६ ऩदाॊऩकैी पक् त ६१ 
कामशयत तय ५५ ऩदे रयक् त आशेत, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल् माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून रयक् त ऩदे बयण् माफाफत 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल् माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१), (२) ल (३)  भुख्म अशबमॊता, याषरीम भशाभागश 
कामाशरमात ल यामा कामाशरमाच्मा अधधऩयामाखारीर षबेत्रम कामाशरमाॊतगशत एकूण 
१२०९ ऩदे भॊजूय आशेत. यामाऩैकी वद्म:जथथतीत ७९१ ऩदे कामशयत अवून ४१८ ऩदे 
रयक्त आशेत. 
     झायाऩ ते कळेडी शी याषरीम भशाभागाशची राॊफी कामशकायी अशबमॊता, याषरीम 
भशाभागाशची राॊफी कामशकायी अशबमॊता, याषरीम भशाभागश  वलबाग, ययानाधगयी माॊचे 
अखयामारयत मेते. कामशकायी अशबमॊता, याषरीम भशाभागश वलबाग, ययानाधगयी मा 
वलबागात एकूण ११६ ऩदे भॊजूय अवून ६१ ऩदे बयरेरी ल ५५ ऩदे रयक्त आशेत. 
     वदय रयक्त ऩदे बयण्माफाफत ळावनाच्मा प्रचशरत धोयणानुवाय कामशलाशी 
कयण्मात मेत आशे. 
(४) प्रश् न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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िोऱांफ (ता.भारलण, स्ज.सवांधदुगूव) ऩुराची झारेरी दयुल्था 

(२९) *  २५८३३   श्री.जनादवन चाांदयूिय, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम 
वालवजननि फाांधिाभ (वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा 
कयतीर काम :- 
  

(१) कोऱॊफ ऩूर (ता.भारलण, जज.शवॊधुदगूश) नादरुुथत अवून तो धोकादामक 
अवल्माचा अशलार वालशजननक फाॊधकाभ वलबागाने ळावनाकड ेवादय केरा आशे, 
शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, वालशजननक फाॊधकाभ वलबागाने तीन लऴाशऩलूीच ळावनारा हदरेल्मा 
अशलारात मा ऩुराची वुयषा भुदत वॊऩल्माचे वाॊगत ऩुरारा ऩमाशमी ऩुर 
उबायण्माची भागणी केरी आशे, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय मा ऩुराची दरुुथती न कयता मेथे नलीन ऩरु 
फाॊधण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) ल (२) नाशी. 
(३) ल (४) प्रश्नाॊककत ऩरूाची ऩाशणी कयण्मात आरी अवून यामानुवाय वदय 
ऩूराची दरुूथती कयण्माचे काभ भॊजूयी ल ननधी उऩरब्धततेच्मा अधधन याशून शाती 
घेण्माचे ननमोजन आशे. 

 

----------------- 
 

याज्मातीर लाशनधायिाांना आय.वी. फुि देण्माफाफत 
 

(३०) *  २५२६५   प्रा.अननर वोरे, श्री.सभतेळ बाांगडडमा, श्रीभती स््भता लाघ :   
वन्भाननीम ऩरयलशन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याज्मातीर ५० प्रादेशळक ल उऩप्रादेशळक ऩरयलशन कामाशरमाॊतगशत (आय.्ी.ओ.) 
कामाशरमाने भागीर दोन भहशन्माऩावून ५ राख १३ शजाय ५६१ लाशनधायकाॊना 
आय.वी. फकु हदरे नवल्माचे हदनाॊक २५ ऑगथ्, २०१६ योजी ला यामावुभायाव 
ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, वदय आय.्ी.ओ. कामाशरमाकडून ग्राशकाॊना आय.वी. फकु न 
शभऱण्माची कायणे कोणती आशेत, 
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(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणाची ळावनाने चौकळी केरी काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय लाशनधायकाॊना आय.वी. फकु देण्माफाफत कोणती 
कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे कोणती आशेत ? 
  
श्री. ददलािय यालते : (१) शोम. 
(२) नोंदणी प्रभाणऩत्र छऩाईवाठी आलश्मक ऩूलशभुद्रीत कागदाचा ऩुयलठा 
कयण्माकरयता भाशे भाचश, २०१६ भध्मे ननवलदा प्रशवध्द कयण्मात आरी शोती. 
तथावऩ, ननवलदा प्रकक्रमेव भा.हदलाणी न्मामारम, नागऩूय मेथे आव्शान हदरे 
गेल्माने काशी कारालधीकरयता ऩूलशभुद्रीत वॊगणकीम थ्ेळनयीची छऩाई शोऊ 
ळकरी नाशी ल ननवलदा प्रकक्रमा थथधगत झारी. ऩरयणाभी कामाशरमाव आलश्मक 
वॊख्मेने ऩूलशभुद्रीत थ्ेळनयीचा ऩुयलठा शोऊ ळकरा नाशी ल ऩरयणाभी 
लाशनधायकाॊना देण्मावाठी नोंदणी प्रभाणऩत्र छऩाई फाधधत झारी. 
(३) तायाऩुयती व्मलथथा यशणनू प्रादेशळक वलबाग थतयालय नोंदणी प्रभाणऩत्र 
छऩाईची प्ररॊबफतता नष् कयण्मावाठी वलश ऩरयलशन कामाशरमाॊना थथाननक 
ऩातऱीलय ऩलूशभुद्रीत वॊगणकीम थ्ेळनयी छऩाईकरयता ऩरयलशन आमुक्त 
कामाशरमाभापश त वूचना देण्मात आल्मा. 
     याज्म थतयालय ऩलूशभुद्रीत वॊगणकीम थ्ेळनयीचा ऩुयलठा कयण्माकयीता 
वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे ननवलदा प्रशवध्द केरी अवून यामानुवाय नोव्शेंफय, २०१६ 
भध्मे ऩलूशभुद्रीत थ्ेळनयीचा वलश ऩरयलशन कामाशरमाव ऩुयलठा कयण्मात आरा 
आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
फीड, रातुय, ऩयबणी, नाांदेडवश भयाठलाड्मातीर  

ळेतिऱ्माांना आधथवि भदत देण्माफाफत 

(३१) *  २५६०१   श्री.धनांजम भुांड े: वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री ऩढुीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) फीड, रातुय, ऩयबणी, नाॊदेडवश भयाठलाड्मातीर वलश बागात भाशे वप् े्ंफय, 
२०१६ भधीर अनतलषृ्ीभुऱे ळेतकऱ् माॊचे खयीऩ ऩीकाॊचे नकुवान झारे अवून ओरा 
दषुकाऱाची ऩरयजथथती ननभाशण झाल्माचे भाशे वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे ला 
यामादययमान ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
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(२) अवल्माव, ओरा दषुकाऱ जाहशय करून ळतेकऱ् माॊच्मा ऩीकाॊच्मा नकुवानीचे 
ऩॊचनाभे करून ळतेकऱ् माॊना भदत देण्माची भागणी ळतेकयी ल रोकप्रनतननधीॊकडून 
केरी जात आशे, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय ओरा दषुकाऱ जाहशय करून ळेतकऱ्माॊना आधथशक 
भदत कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे कोणती आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) अॊळत: खये आशे. 
(२) शे खये आशे. 
(३) अनतलषृ्ीभुऱे ळेतीवऩकाॊची नुकवान बयऩाई देण्मावाठी झारेल्मा नकुवानीची 
आकडलेायी षबेत्रम कामाशरमाॊकडून अचकू ऩॊचनाभे करून भागवलण्मात आरी आशे. 
वदय भाहशती वॊकशरत कयण्माचे काभ प्रगतीऩथालय आशे. मावॊदबाशत प्राप्त 
शोणाऱ्मा भाहशतीच्मा अनुऴॊगाने नकुवानग्रथताॊना आधथशक भदत देण्माफाफतचा 
ननणशम घेण्माची फाफ प्रगतीऩथालय आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 

----------------- 
 

फोईवय-तायाऩूय य्त्माचे चौऩदयीियण ियण्माफाफत 
 

(३२) *  २५६७५   श्री.िवऩर ऩाटीर : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) फोईवय-तायाऩूय यथयामाचे चौऩदयीकयण कयण्मावाठी न्मजुक्रअय ऩॉलय 
कॉऩोयेळनने ननधी उऩरब्ध करुनशी वदय यथयामाच्मा काभारा भॊजूयी शभऱारेरी 
नाशी, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय फोईवय-तायाऩूय यथयामाॊचे चौऩदयीकयण 
कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे खये नाशी. 
     वॊफॊधधत मॊत्रणेकड ेवालशजननक फाॊधकाभ वलबागाभापश त रुऩमे १७.८७ को्ी 
यक्कभेचा यथयामाची वुधायणा, भजफतुीकयण ल डाॊफयीकयण कयण्माच्मा काभाॊचा 
प्रथताल भॊजूयी ल ननधी उऩरब्धतेवाठी वप् े्ंफय, २०१४ भध्मे वादय केरा आशे. मा 
प्रथतालाव अद्माऩ भॊजूयी प्राप्त नाशी. 
(२) ल (३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 
 

----------------- 
 

याजभाता वलिाव भस्च्िभाय वशिायी वा्ं था भमाव. ववून 
डॉि मा वा्ं थेरा भांजूय ननधीभध्मे झारेरा गैयव्मलशाय 

(३३) *  २५७१०   श्री.अननर बोवरे, श्री.जमलांतयाल जाधल, श्री.ख्लाजा फेग :   
वन्भाननीम भत््मवलिाव भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याजभाता वलकाव भजच्छभाय वशकायी वॊथथा भमाश. ववून डॉक मा वॊथथेरा 
एन.वी.डी.वी. मोजनेतून हदनाॊक ३० भाचश, २००९ योजी ला यामावुभायाव फपश  
कायखाना आणण शळतगशेृ उबायण्मावाठी रूऩमे ३ को्ी ४२ राख ननधी शभऱूनशी 
मा वॊथथेने फपश  कायखाना ल शळतगशृाची उबायणी केरी नवल्माची फाफ अणखर 
भशायाषर भजच्छभाय कृती वशभतीचे अध्मषाॊनी हदनाॊक १४ जरैु, २०१६ योजी ला 
यामावुभायाव घेतरेल्मा ऩत्रकाय ऩरयऴदेभधनू ननदळशनाव आरी, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, याजभाता वलकाव भजच्छभाय वशकायी वॊथथेरा ३० भावेभायी 
माॊबत्रक नौकाॊकयीता वन २००६-०७ मा कारालधीत रूऩमे ११ को्ी ८४ राखाॊचा 
ननधी भॊजूय कयण्मात आरा शोता, ऩयॊतु भागीर ९ लऴाशत मा वॊथथेने एकाशी 
नौकेचे ननभाशण केरे नाशी, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय याजभाता वलकाव भजच्छभाय वशकायी वॊथथा 
भमाश. ववून डॉक मा वॊथथेरा नौका फाॊधणे ल फपश  कायखाना तवेच शळतगशृ 
उबायण्माकरयता ननधी भॊजूय करूनशी कोणतीच कामशलाशी न कयता ननधीचा 
अऩशाय कयणाऱ्मा वॊफॊधधताॊलय एवआम्ी भापश त चौकळी करून कोणती कायलाई 
केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. भशादेल जानिय : (१) शोम, शे अॊळत: खये आशे. फपश  कायखानाचे फाॊधकाभ 
ऩूणशयालाच्मा ्प्प्मात आशे ल ळीतगशृावाठी मॊत्रवाभुग्री जोडणीचे काभ वुरु आशे. 
(२) याजभाता वलकाव भजच्छभाय वशकायी वॊथथेच्मा १५ भॊजूय नौकाॊऩैकी ५ ऩूणश ल 
१० अऩूणश जथथतीत आशेत. उलशरयत १० नौका वशा भहशन्मात फाॊधकाभ ऩूणश 
कयण्माव अलधी हदरा आशे. 
(३) वदय वॊथथेने ऩाच नौकाॊचे फाॊधकाभ ऩूणश केरे आशे. दशा नौका वशा 
भहशन्मात ऩूणश कयणाय आशेत. फपश  कायखाना ल ळीतगशृ फाॊधकाभ ऩूणश केरे आशे 
ल भशळनयी जोडणीचे काभ चारू आशे. 
(४) प्रश् न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
एव.टी. भशाभांडऱातीर वेलाननलतृ्त िभवचाऱ्माांची गॅ्रज्मुएटी ल 

यजा योखीियणाची प्ररांबफत यािभ अदा ियण्माफाफत 

(३४) *  २३८७३   श्री.वलजम ऊपव  बाई धगयिय, श्री.वांजम दत्त : वन्भाननीम 
ऩरयलशन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) एव्ी भशाभॊडऱाच्मा वुभाये अडीच शजाय वेलाननलतृ्त कभशचाऱ्माॊना 
वेलाननलतृ्तीनॊतयची ग्रॎज्मुए्ी आणण यजा योखीकयणाची यक्कभ ननमभानुवाय एक 
भहशन्माच्मा आत वुऩदूश कयणे फॊधनकायक अवताॊना वेलाननलतृ्त कभशचाऱ्माॊची 
ग्रॎज्मुए्ी ल यजा योखीकयणाची यक्कभ रूऩमे १०० को्ीॊची थकीत याहशल्माचे भाशे 
वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे ला यामा दययमान ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, एव.्ी. भशाभॊडऱाकडून वभाजातीर वलवलध घ्काॊवाठी 
वलरतीच्मा दयात हदरी जाणायी नतकी् वेलेतीर वुभाये तीन शजाय को्ी 
रुऩमाॊची थकफाकी ळावनाकड े प्ररॊबफत अवल्माचे ननदळशनाव आरे, आशे, शे शी 
खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय वेलाननलतृ्त कभशचाऱ्माॊची थकीत यक्कभ देण्माफाफत 
तवेच वभाजातीर वलवलध घ्काॊवाठी वलरतीॊच्मा दयात देण्मात मेणाऱ्मा नतकक् 
वेलेतीर थकफाकी देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे. 
(४)  नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. ददलािय यालते : (१) नाशी. 
(२) ल (३) हदनाॊक ३१/०३/२०१६ अखेय शळल्रक वलरत भूल्म रूऩमे १३५४.८९ 
को्ी ळावनाकडून भशाभॊडऱाव मेणे प्ररॊबफत शोते. यामाऩकैी रूऩमे ६२५.०३ को्ी 
वलरत भूल्माॊची प्रनतऩतूी भशाभॊडऱाव हदनाॊक २१/०९/२०१६ च्मा ळावन 
ननणशमान्लमे योखीने अदा कयण्मात आरी आशे. यामाभुऱे भागीर थकफाकीऩैकी 
रूऩमे ७२९.८६ को्ी प्ररॊबफत याशतात. 
     वन २०१६-१७ मा आधथशक लऴाशतीर वुधायीत अॊदाजजत वलरत भूल्म    
रूऩमे १३७९.८१ को्ी वलचायात घेता वलरत भूल्माॊऩो्ी ळावनाकडून      
हदनाॊक ३१/०३/२०१७ अखेय वुभाये एकूण रूऩमे २१०९.६७ को्ी देणे प्ररॊबफत आशे. 
     ळावनाव भशाभॊडऱाकडून रूऩमे १०१२.०२ को्ी प्रलावी कय देम आशे. शा 
कय वलचायात घेता भशाभॊडऱाव ळावनाकडून रुऩमे १०९७.६५ को्ी देणे प्ररॊबफत 
आशे. वदय यक्कभ अदा कयण्माफाफत ळावन थतयालय कामशलाशी वुरू आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
भशागाल (स्ज.मलतभाऱ) तारुामातीर ऩळुलैद्मिीम 

दलाखाना फांद स््थतीत अवल्माफाफत 
(३५) *  २४७१४   श्री.शरयसवांग याठोड, श्री.वांजम दत्त, श्री.अळोि ऊपव  बाई 
जगताऩ, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम ऩळुवांलधवन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भशागाल (जज.मलतभाऱ) तारुक्मातीर ऩळुलदै्मकीम दलाखाना फॊद जथथतीत 
अवल्माभुऱे ऩळुऩारन ळेतकऱ्माॊची जनालये उऩचायाअबाली दगालत अवल्माने 
ऩळुऩारन ळतेकयी त्रथत झारे अवल्माचे भाशे ऑक््ोफय, २०१६ भध्मे ला 
यामादययमान ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय ऩळुलदै्मकीम अधधकाऱ्माॊना दलाखान्मात 
उऩजथथत याशण्माचे आदेळ देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत 
आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री.भशादेल जानिय : (१) शे खये नाशी. 
(२) ल (३) प्रश् न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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भयोऱ (ता.अांधेयी, स्ज.भुांफई) ऩोरीव लवाशतीतीर इभायतीांची झारेरी दयुल्था 

(३६) *  २४०७४   श्री.नायामण याणे :  वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भयोऱ (ता.अॊधेयी, जज.भुॊफई) मेथीर ऩोरीव लवाशतीतीर वॊयषण शबॊत 
ढावऱत अवल्माभुऱे वदय इभायतीॊचे फाॊधकाभ धोकादामक अवल्माने इभायतीॊच्मा 
दरुुथती ल ऩुनफाांधणी कयण्मात माली यशणनू हदनाॊक २८ वप् े्ंफय, २०१५ ल 
हदनाॊक ३ नोव्शेंफय, २०१५ योजी वलबागीम कामाशरमाने ऩोरीव आमकु्त तवेच 
अधधषक अशबमॊता, वालशजननक फाॊधकाभ वलबाग आदीॊकड ेप्रथतालाद्लाये भागणी 
केरी आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय भयोऱ मेथीर ऩोरीव लवाशतीतीर इभायतीॊच्मा 
दरुूथती ल ऩनुफाांधणीचे काभ कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात 
मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) अॊळत: खये आशे. 
     हदनाॊक २८/०९/२०१५ ल हदनाॊक ३/११/२०१५ योजीच्मा ऩत्रान्लमे वा.फाॊ. 
वलबागाच्मा षबेत्रम अधधकाऱ्माॊनी अनुक्रभे कुॊ ऩणशबॊतीची दरुुथती ल इभायतीबोलती 
काॉकक्र्ीकयण कयण्मावाठी कयालमाच्मा काभाॊवाठी एकूण रुऩमे ६९.१६ रष 
यकभेची ढोफऱ अॊदाजऩत्रके प्रळावकीम भान्मता ल ननधी उऩरब्धतेवाठी गशृ 
वलबागाकड ेवादय केरी आशेत. 
(२) ल (३) प्रश्नाॊककत इभायत वभूशातीर इभायती ३० लऴे ऩूली फाॊधण्मात आल्मा 
आशेत. इभायती खाऱ्मा ल दभ् शलाभानाभुऱे भोठ्मा प्रभाणात षनतग्रथत झाल्मा 
अवल्माने इभायतीॊचे थरक्चयर ऑडड् कयण्मात आरे आशे. मा ऑडी्भधीर 
ननषकऴाांप्रभाणे इभायतीच्मा वॊयचायाभक दरुुथयामा तातडीने कयणे आलश्मक आशे. 
मावाठी कयालमाच्मा काभाॊचा रुऩमे ४८.५१ को्ी यकभेचा प्रथताल गशृ वलबागाकड े
भाशे वप् ्ेंफय, २०१६ भध्मे वादय कयण्मात आरा आशे. मा  प्रथतालाव प्रळावकीम 
भान्मता ल ननधी उऩरब्ध करुन देण्माची फाफ भॊजूयी, ननधी, ननकऴ ल 
प्राधान्मक्रभानुवाय गशृ वलबागाॊतगशत ळावनाच्मा वलचायाधीन आशे. भॊजूयीनॊतय 
काभ शाती घेण्माचे ननमोजन आशे, यामाभुऱे वलरॊफाचा प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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भयाठलाडा वलबागातीर वलवलध भागण्माांफाफत 

(३७) *  २३४९३   श्री.अभयसवांश ऩांडडत, श्री.नयेंद्र ऩाटीर : वन्भाननीम भदत ल 
ऩुनलववन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) हदनाॊक ४ ऑक््ोफय, २०१६ योजी औयॊगाफाद मेथे भॊत्रीभॊडऱ फैठकीत 
भा.भुख्मभॊत्री भशोदमाॊना भयाठलाड्मातीर रोकप्रनतननधीॊनी भागण्माॊफाफतचे 
ननलेदन हदरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, मा ननलेदनातीर भागण्माफाफत ळावनाने कोणती कामशलाशी केरी 
ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) अवल्माव, भयाठलाड्मातीर प्ररॊबफत प्रश्न ल वलकावाचा अनुळेऴ दयू 
कयण्मावाठी ळावनाने कोणती उऩाममोजना केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 

श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१)  शे खये आशे. 
(२) मावॊदबाशत प्राप्त झारेल्मा ननलेदनाभध्मे भयाठलाडा वलबागाळी वॊफॊधधत 
वलवलध भागण्माॊचा अॊतबाशल आशे. वदय भागण्माॊवॊदबाशत वॊफॊधधत प्रळावकीम 
वलबागाॊभापश त कामशलाशी कयण्मात मेत आशे. 
(३) ननदेळाॊक ल अनुळेऴ वशभतीने वन १९९४ भधीर एकूण नऊ वलकाव षेत्रातीर 
ननजश्चत केरेरा अनळेुऴ दयू कयण्मावाठी ळावनाने उऩरब्ध करुन हदरेरा ननधी 
ऩरयणाभत: भयाठलाडा वलकाव भॊडऱातीर केलऱ वालशजननक आयोग्म मा वलकाव 
षेत्रातीर वलत्तीम अनुळेऴ शळल्रक अवून यामाकयीता वलकाव षेत्राच्मा भागणीनुवाय 
प्रनतलऴी ननधी उऩरब्ध करुन देण्मात मेत आशे. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
आणी-वालऱी (ता.आणी, स्ज.मलतभाऱ) मेथीर य्त्माची झारेरी दयुल्था 

(३८) *  २५०९२   श्री.ख्लाजा फेग, श्री.आनांद ठािूय : वन्भाननीम वालवजननि 
फाांधिाभ (वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर 
काम :- 
  

(१) आणी-वालऱी (ता.आणी, जज.मलतभाऱ) मेथीर यथयामाची एक लऴाशऩूली 
दरुुथती करुनशी वदय यथयामाची दयुलथथा झारी आशे, शे खये आशे काम, 
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(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नवुाय वदय यथयामाॊची फोगव काभ कयणाऱ्मा वलश वॊफॊधधताॊलय 
कायलाई करून यथयामाची दरुूथती कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला 
कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शोम, अॊळत: खये आशे. 
(२) शोम. 
     लाशतकू लदशऱीभध्मे झारेरी दपु्ऩ् लाढ, अनतलषृ्ी ल जड लाशनाॊची भोठ्मा 
प्रभाणात लाशतकू अवल्माभुऱे एकूण २२.५० कक.भी. राॊफीऩकैी वाधायणत: २.८ 
कक.भी. चा यथता षनतग्रथत झारा आशे. वदय यथता दोऴ दानमयाल कारालधीत 
अवल्माभुऱे यथयामाच्मा दरुुथती कयण्माचा वूचना कॊ त्रा्दायाव देण्मात आरेल्मा 
आशेत. डडवेंफय, २०१६ ऩमांत काभ ऩूणश कयण्माचे ननमोजन आशे. यथयामालरुन 
लाशतूक वुयऱीत वुरु आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 

----------------- 
 

वलदबावतीर ळतेिऱ्माांच्मा लाढत्मा आत्भशत्मा योखण्माफाफत 

(३९) *  २५७२६   श्रीभती वलद्मा चव्शाण, श्री.कियण ऩालविय, श्री.शेभांत टिरे : 
वन्भाननीम भदत ल ऩनुलववन भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) वलदबाशतीर वशाशी जजल््मातीर ळेत रागलडी नॊतयच्मा खचाशवाठी याषरीमकृत 
फॉकेचा लेऱेलय कजश ऩुयलठा न शोणे, कक्कनाळकाॊच्मा लाढरेल्मा ककॊ भती, 
अनतलषृ्ी, फी.्ी. काऩनू वशन न कयणे, तण काढणे आणण कोऱऩणी मावाठी 
आरेल्मा भजुयीत लाढ माभुऱे ळेतकऱ्माॊनी भाशे जुरै ऩेषा ऑगथ् भध्मे ३२%  
इतक्मा जाथत आयाभशयामा झाल्माचे हदनाॊक ८ वप् े्ंफय, २०१६ योजी ला 
यामादययमान ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत काम 
आढऱून आरे ल तद्नुवाय ळेतकयी आयाभशयामा योखण्माफाफत कोणती कामशलाशी 
केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) ल (२) शे खये नाशी. तथावऩ, ळेतकयी आयाभशयामा 
योखण्मावाठी उथभानाफाद ल मलतभाऱ जजल््माॊत फऱीयाजा चेतना अशबमान 
ऩथदळी वलळेऴ कामशक्रभ याफवलण्मात मेत आशे. वदय कामशक्रभाची व्माप्ती लाढलनू 
यामाॊची अॊभरफजालणी इतय जजल््माॊभध्मे कयण्माची फाफ तऩावण्मात मेत आशे. 
यामाचप्रभाणे औयॊगाफाद ल अभयालती वलबागातीर वलश जजल्शे ल नागऩूय 
वलबागातीर लधाश अळा एकूण १४ जजल््माॊवाठी हदनाॊक २४ ऑगथ्, २०१५ च्मा 
ळावन ननणशमान्लमे कै.लवॊतयाल नाईक ळेती थलालरॊफन शभळनची ऩनुयशचना 
कयण्मात आरी आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
याज्मातीर नलीन स्जल्शे ल तारुिे ननसभवतीफाफत 

(४०) *  २३७०३   डॉ.अऩलूव दशये, श्री.अब्दलु्राखान दयुावणी, श्री.धनांजम भुांड,े 
श्री.अभयसवांश ऩांडडत :  तायाांकित प्रश्न क्रभाांि १९५९५ रा ददनाांि १९ जुरै, २०१६ 
योजी ददरेल्मा उत्तयाच्मा वांदबावत : वन्भाननीम भशवूर भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याज्मातीर नलीन जजल्शे ल तारुक्माच्मा ननशभशतीफाफतचे ननकऴ ननजश्चत 
कयण्मावाठी थथाऩन कयण्मात आरेल्मा अप्ऩय भुख्म वधचल/ भशवूर माॊच्मा 
अध्मषतेखारीर वशभतीव भाशे जून-जुरै २०१६ ऩमांत भुदत लाढ देण्मात आरी 
शोती, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, भाशे जुरै, २०१६ अखेयीची भुदतलाढ वॊऩषु्ात आल्माने वशभतीने 
आऩरा अशलार ळावनाकड ेवादय केरा आशे काम,   
(३) अवल्माव, नाशळकवश याज्मातीर आठ भशानगयाॊची रोकवॊख्मा १५ 
राखाऩेषा अधधक अवल्माने मा आठ हठकाणी तशशवर कामाशरमाचे वलबाजन 
कयण्माचा तवेच भारेगाॊल (जज.नाशळक) शे अल्ऩवॊख्माॊक ळशय अवल्माने वलळऴे 
फाफ यशणनू भारेगाॊल तशशवर कामाशरमाचेशी वलबाजन कयण्माचा ननणशम ळावनाने 
घेतरा आशे, शे शी खये आशे काम, 
(४) अवल्माव, उक्त अशबप्राम-शळपायळीॊचे थलरुऩ काम आशे ल तारुका 
वलबाजनाचे ननकऴ ननजश्चत करून नवलन तारुका ननशभशतीफाफत ळावनाने कोणती 
कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(५) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१), (२), (३) ल (४) जजल्शा वलबाजनाफाफत ननकऴ 
ननजश्चत कयण्माकयीता अप्ऩय भुख्म वधचल (भशवूर) माॊच्मा अध्मषतेखारी 
वशभती गठीत कयण्मात आरी आशे. वदय वशभतीचा अशलार अॊनतभ कयण्मात 
आरा अवून ळावनाच्मा भान्मतेवाठी वादय कयण्माची कामशलाशी वुरू आशे. 
ळावनथतयालय भॊत्रीभॊडऱाच्मा भान्मतेने ननजश्चत केल्मा जाणाऱ्मा ननकऴानवुाय 
नाशळक जजल््माचे तवेच अन्म जजल््माॊचे वलबाजन / ऩुनयशचनेफाफत प्रकयणऩययाले 
उधचत ननणशम घेण्माचे मोजजरे आशे. तवेच तारुका वलबाजनाच्मा अनऴुॊगाने 
ननकऴ ननजश्चत कयण्माफाफत वलबागीम आमुक्त, कोकण माॊच्मा अध्मषतेखारी 
गठीत कयण्मात आरेल्मा वशभतीचा अशलार ळावनाव प्राप्त झारेरा आशे. प्राप्त 
अशलारातीर शळपायळीॊच्मा अनऴुॊगाने वलश वलबागीम आमुक्ताॊकडून भागवलण्मात 
आरेरे अशबप्राम प्राप्त झारे अवून यामाॊचा वलचाय करून तारुका वलबाजनाचे 
ननकऴ ननजश्चत कयण्माकाभी धोयण अॊनतभ कयण्माची कामशलाशी ळावनथतयालय 
वुरू आशे. वदय धोयण ननजश्चत झाल्मानॊतय प्रकयणऩययाले नलीन तारुका 
ननशभशतीफाफत उधचत ननणशम घेण्माचे वॊकजल्ऩत आशे. 
(५) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
याज्माचा आऩत्ती व्मल्थाऩन वलबाग मुयोऩच्मा 

धतीलय अद्ममालत ियण्माफाफत 

(४१) *  २४५८९   श्री.ळयद यणवऩवे, श्री.याभशयी रुऩनलय : वन्भाननीम भदत ल 
ऩुनलववन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) याज्माचा आऩत्ती व्मलथथाऩन वलबाग मुयोऩच्मा धतीलय अद्ममालत कयण्माचा 
ननणशम ळावनाने घेतरा आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, ननणशमाचे थलरूऩ काम आशे, 
(३) अवल्माव, यामानुवाय आऩत्ती व्मलथथाऩन वलबागाची यचना ल कामश प्रणारी 
कळी अवणाय आशे ल यामाद्लाये भदतकामश कयण्माफाफत ळावनाने कोणती 
कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) अळी फाफ नाशी. 
(२), (३) ल (४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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याज्मातीर वभुद्रातीर भत््म प्रजनन िारालधीत भावेभायीलय फांदी घारण्माफाफत 
 

(४२) *  २६१८२   श्री.आनांद ठािूय : वन्भाननीम भत््मवलिाव भांत्री ऩढुीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भशायाषर वागयी भावेभायी ननमभन अधधननमभ, १९८१ अन्लमे प्रजनन 
काऱात वभुद्रातीर भावेभायी फॊदीचा कारालधी हदनाॊक १ भे, २०१६ ते        
१५ ऑगथ्, २०१६ मा कारालधीचा अवाला माफाफत भशायाषर भजच्छभाय कृती 
वशभती माॊनी भा.भुख्मभॊत्री, भा.भयाथमवलकाव भॊत्री, प्रधान वधचल, भयाथमवलकाव 
वलबाग, आमुक्त, भयाथमवलकाव, भुॊफई माॊना हदनाॊक २५ एवप्रर, २०१६ योजी ल 
भाशे वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे ला यामादययमान रेखी ननलेदन हदरे आशे, शे खये आशे 
काम, 
(२) अवल्माव, वदयशू कारालधीत ऩजश्चभ ककनायऩट््ीतीर कनाश् क, गोला, केयऱ 
ल गुजयात इयामादी याज्मातीर फो्ी भावेभायी कयीत अवल्माने हदलवेंहदलव 
भयाथम उयाऩादन घ्ल्माने भजच्छभायाॊचा व्मलवाम फॊद शोण्माच्मा भागाशलय आरा 
आशे, शे शी खये आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून याज्मात भयाथम 
ऩुनजीलन शोऊन भयाथम वलकावात लाढ शोण्माच्मा दृष्ीने कोणती कामशलाशी केरी 
ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. भशादेल जानिय : (१) शोम. 
(२) शे खये नाशी. 
(३) ल (४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 
----------------- 
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ऩस्श्चभ उऩनगयातीर भाराड (ऩ) मेथीर ळाविीम  
बूखांडालय शोत अवरेरे अनतक्रभण 

(४३) *  २३५७३   श्री.जमांत ऩाटीर, श्री.नायामण याणे : वन्भाननीम गशृननभावण 
भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) ऩजश्चभ उऩनगयातीर भाराड (ऩ) मेथीर भारलणीतीर शव्ी वव्शे क्र.२२१, 
वी्ीएव क्र.२९२० अरीतराल मेथीर दौरत ळाऱेभागे गत ३० ते ४० लऴाशऩावून 
जजल्शाधधकायी अॊतगशत अवरेल्मा भोकऱमा ळावकीम बूखॊडालय बूभाकपमा यभा 
नतलायी, वलनोद नतलायी आणण यामाॊचे इतय वशकायी मानी ३०० ते ४०० ननलावी 
आणण अननलावी घये फाॊधरी अवून यामा जागेलय प्राॊह्ॊग करून राखो रूऩमाॊना 
मेथीर जागा वलकण्माचे वत्र वुरू अवल्माफाफत भाहशती तक्रायदाय ळील ऩूजन 
शवॊश माॊनी उऩनगय जजल्शाधधकायी, तशशवरदाय, भशाऩाशरका, भारलणी ऩोरीव 
ठाणे आदीकड ेभाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला यामादययमान तवेच गत १ लऴाशऩावून 
वातयामाने रेखी तक्रायी केल्मा आशेत, शे खये आशे काम, 

(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून वदय बागातीर 
ळावकीम जशभनीलय शोत अवरेरी अनतक्रभणे श्लनू बूभाकपमाॊवलरूध्द कायलाई 
कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. प्रिाळ भशेता : (१) ऩजश्चभ उऩनगयातीर भाराड (ऩ) भुॊफई मेथीर शव्ी वले 
क्र. २२१, वी्ीएव क्र. २६२० मेथे झोऩड्मा फनलनू वलकत अवल्माफाफत थथाननक 
रोकप्रनतननधीॊनी तक्रायी केल्मा शे खये आशे. 
(२) ल (३) उऩयोक्त तक्राय अजाशच्मा अनऴुॊगाने नगय बूभाऩन अधधकाऱ्माॊची 
चौकळी केरी अवता उक्त जागेलय अनतक्रभण अवल्माचे ननदळशनाव आल्माभुऱे 
हदनाॊक १९/११/२०१६ योजी कच्चा ल ऩक्क्मा थलरुऩाच्मा ११३ ननलावी/अननलावी  
झोऩड्माॊचे ननषकावन कयण्मात आरे आशे. वदय अनतक्रभणाव कायणीबूत 
अवरेल्मा श्री.यभा नतलायी, श्री.वलनोद नतलायी ल यामाॊचे इतय वशकायी माॊचेवलरुध्द 
भॊडऱ अधधकायी, गोयेगाल माॊचेभापश त बा.दॊ.वल. वॊहशता करभ ४४७ अन्लमे 
एपआमआय क्र. ७५४/१६, हद. १/१२/२०१६ दाखर कयण्मात आरा आशे. 
 

----------------- 
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तायाऩूय, वलटे, खयवोऱीते आणण ऩोशोयगाल (ता.ऩांढयऩूय, स्ज.वोराऩूय)  
मा गालाांतीर य्त्माांची झारेरी दयुल्था 

(४४) *  २३९०७   श्री.प्रळाांत ऩरयचायि : वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) तायाऩूय, वल्े, खयवोऱीते आणण ऩोशोयगाल (ता.ऩॊढयऩयू, जज.वोराऩूय) मा चाय 
गालाॊना जोडणाऱ्मा यथयामाची दयुलथथा झारी अवल्माने मा गालाॊचा वॊऩकश  
तु् ल्माचे हदनाॊक २ ऑक््ोफय, २०१६ योजी ला यामावुभायाव ननदळशनाव आरे, शे 
खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, बीभा नदीच्मा ऩात्रातीर लाऱूच्मा अलजड लाशतकुीभुऱे तायाऩूय 
नाका ते ऩोशयगालऩमांतचा यथता देखीर खचल्माचे ननदळशनाव आरे, शे शी खये 
आशे काम, 
(३) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय मा गालाॊचा वॊऩकश  तु् ू  नमे माकयीता यथयामाची 
दरुूथती कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे खये आशे. 
(२) शोम, शे खये आशे. 
(३) ल (४) प्रश्नाॊककत गालाॊना जोडणाये ३ यथते प्रजजभा दजाशचे आशेत. मा 
यथयामाॊची एकूण राॊफी १७ कक.भी. आशे. यथयामाॊलरून लाऱू लाशून नेणाऱ्मा जड 
लाशनाॊची लाशतकू भोठ्मा प्रभाणात शोत अवल्माने यथते काशी हठकाणी षनतग्रथत 
झारे आशेत. १.२० कक.भी राॊफीतीर भजफूतीकयण ल डाॊफयीकयणाचे काभ शाती 
घेण्मात आरे आशे. उलशरयत राॊफीतीर आलश्मक वुधायणा, भजफतुीकयण, 
डाॊफयीकयणाची काभे भॊजूयी, ननधी, ननकऴ ल प्राधान्मक्रभानुवाय शाती घेण्माचे 
ननमोजन आशे. वद्मजथथतीत यथयामालयीर खड्ड े बयण्माचे काभ प्रगतीत आशे. 
यथयामालयीर लाशतूक वुयऱीत ठेलण्मात मेत आशे. 
 

----------------- 
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वाताया मेथीर स्जल्शा भदृ वलेषण ल भदृ चाचणी (भाती ऩरयषण)  
िामावरमात िेसभिर खयेदीत शोत अवरेरा गैयव्मलशाय 

(४५) *  २६०८५   श्री.आनांदयाल ऩाटीर : वन्भाननीम िृवऴ भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा 
खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) वाताया मेथीर जजल्शा भदृ वलेषण ल भदृ चाचणी (भाती ऩरयषण) 
कामाशरमात भाती ऩरयषणावाठी आलश्मक केशभकरची वॊफॊधधत केशभकर 
कॊ ऩन्माच्मा वॊगनभताने पक्त खयेदीची बफरे जोडून येकॉडश ऩूणश कयण्माचे काभ 
कयण्मात मेऊन राखो रूऩमाॊच्मा ननधीचा अऩशाय केल्माचे भाशे वप् े्ंफय, २०१६ 
भध्मे ला यामादययमान ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नुवाय वॊफॊधधत दोऴी अधधकाऱ्माॊलय कोणती कायलाई 
केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
  
श्री. ऩाांडुयांग पुां डिय : (१) ल (२) जजल्शा भदृ वलेषण भदृ चाचणी 
प्रमोगळाऱेभध्मे भदृ नभुने तऩावणीवाठी आलश्मक यवामनाॊच्मा खयेदी 
प्रकक्रमेफाफतची कागदऩत्र े चोयीव गेल्माची फाफ ननदळशनाव आल्माने जजल्शा भदृ 
वलेषण अधधकायी माॊनी तारुका ऩोरीव थ्ेळन, वाताया मेथे हदनाॊक ०१/१२/२०१५ 
योजी गुन्शा दाखर केरा आशे. 
     वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे लतृ्तऩत्राभध्मे जजल्शा भदृ वलेषण ल भदृ चाचणी 
प्रमोगळाऱा वाताया मेथे भाती ऩरयषणावाठी आलश्मक केशभकरची वॊफॊधधत 
केशभकर कॊ ऩन्माॊच्मा वॊगनभताने पक्त खयेदीची बफरे जोडून येकॉडश ऩूणश 
कयण्माचे काभ कयण्मात मेऊन राखो रूऩमाॊच्मा ननधीचा अऩशाय झाल्माचे लतृ्त 
प्रशवध्द झाल्मानॊतय जजल्शा अधधषक कृवऴ अधधकायी माॊच्मा वाताया 
कामाशरमातीर तऩावणी ऩथकाने हदनाॊक ०९/०९/२०१६ योजी जजल्शा भदृ वलेषण 
भदृ चाचणी प्रमोगळाऱा तऩावणी केरी. चोयीचा आयोऩ अवरेल्मा कभशचाऱ्माॊना 
हदनाॊक २३/०९/२०१६ योजीच्मा आदेळान्लमे ननरॊबफत कयण्मात आरेरे आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 
----------------- 
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ठाणे स्जल््मातीर लतैयणा नदीतीर लाऱू उऩवा िामभ्लरूऩी फांद ियण्माफाफत 

(४६) *  २५९८५   श्री.जनादवन चाांदयूिय, श्री.वांजम दत्त, श्री.शरयसवांग याठोड, 
श्री.याभशयी रुऩनलय :   वन्भाननीम भशवूर भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा 
कयतीर काम :- 
(१) ठाणे जजल््मातीर लैतयणा आणण वपाऱे थ्ेळनभधीर लतैयणा नदीलयीर ९२ 
ल ९३ क्रभाॊकाचा ऩुर अलधै लाऱू उऩळाभुऱे धोकादामक अलथथेत अवल्माचा 
इळाया ऩजश्चभ येल्लेचे अशबमॊता माॊनी भशवूर वलबागाच्मा प्रभुख वधचलाव 
ऩाठवलरेल्मा ऩत्रारा हदरा अवून मेथीर लाऱू उऩळालय फॊदी आणाली अळी भागणी 
येल्ले प्रळावनाने ळावनाकड े केरी अवल्माचे भाशे ऑगथ्, २०१६ भध्मे ला 
यामादययमान ननदळशनाव आरे आशे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय वदय लाऱू उऩवा कामभथलरुऩी फॊद कयण्माफाफत 
कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 

(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) भशाप्रफॊधक, ऩजश्चभ येल्ले माॊनी हदनाॊक १० ऑगथ्, 
२०१६ योजीच्मा ऩत्रान्लमे भुख्म वधचल, भशायाषर ळावन माॊच्माकड े ऩजश्चभ 
येल्लेच्मा लतैयणा आणण वपाऱे थथानकाॊभधीर लतैयणा नदीभधीर ९२ ल ९३ 
क्रभाॊकाचा ऩूर अलैध लाऱू उऩळाभुऱे धोकादामक अलथथेभध्मे अवल्माने तेथीर 
लाऱू उऩळालय फॊदी आणण्माफाफत वलनॊती केल्माचे ननदळशनाव आरे आशे. 
(२) भुख्म वधचल, भशायाषर ळावन माॊचेकड े मावॊदबाशत हदनाॊक २० ऑगथ्, 
२०१६ योजी प्रधान वधचल (भशवूर), वलबागीम आमुक्त, कोकण वलबाग, 
जजल्शाधधकायी ल ऩोरीव अधधषक, ऩारघय, धचप ब्रीज इॊजजननअय (ऩजश्चभ येल्ले) 
माॊची फैठक आमोजजत करुन वदय फैठकीत उक्त येल्ले ऩरुाजलऱीर येतीचे अलधै 
उयाखनन थाॊफवलण्माफाफत वलवलध उऩाममोजना कयण्माचा ननणशम घेण्मात आरा 
अवून जजल्शा प्रळावनारा ल इतय वॊफॊधधताॊना यामानवुाय कामशलाशी कयण्माचे 
ननदेळ देण्मात आरे आशेत. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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ववून डॉि भत््मोद्मोग वशिायी वोवामटी भमावददत, भुांफई  
मा वा्ं थेच्मा व्मल्थाऩनाने िेरेरे गैयव्मलशाय 

 

(४७) *  २३४७६   श्री.धनांजम भुांड,े श्री.अभयसवांश ऩांडडत, श्री.जमलांतयाल जाधल, 
श्री.नयेंद्र ऩाटीर, श्री.कियण ऩालविय : वन्भाननीम भत््मवलिाव भांत्री ऩढुीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) ववून डॉक भयाथमोद्मोग वशकायी वोवाम्ी भमाशहदत, भुॊफई मा वॊथथेच्मा 
व्मलथथाऩनाने केरेल्मा गैयव्मलशायाफाफत उऩननफॊधक वशकायी वॊथथा (भयाथम) 
माॊच्माभापश त चौकळी वुरू अवल्माचे भाशे डडवेंफय, २०१५ भध्मे ला यामादययमान 
ननदळशनाव आरे, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩननफॊधक वशकायी वॊथथा (भयाथम) माॊच्माभापश त चौकळी ऩुणश 
झारी आशे काम, चौकळीनवुाय वॊफॊधधत दोऴी वॊथथा ल अधधकाऱ्माॊलय ळावनाने 
कोणती कायलाई केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. भशादेल जानिय : (१) शोम, शे खये आशे. 
(२) मावॊदबाशत ननरेखन यकभेफाफत चाचणी रेखाऩयीषण कयणेवाठी 
रेखाऩयीषकाॊना आदेळ देण्मात आरे आशेत. 
     वॊथथेच्मा व्मलथथाऩनाने वन २००७ ते २०१२ ऩमांतच्मा कारालधीत 
घेतरेल्मा वबा वशकाय कामद्मातीर तयतदुीनुवाय वलवॊगत अवल्माने भशायाषर 
वशकायी वॊथथा अधधननमभ, १९६० चे करभ ७५ (१) भधीर तयतदुीनुवाय 
प्राधधकृत अधधकाऱ्माची नेभणकू कयण्मात आरी आशे. तथावऩ, यामावलरूध्द वॊथथेने 
आमुक्त (भयाथम) माॊच्माकड ेअऩीर दाखर केरे आशे. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 
----------------- 
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भयाठलाडा वलबागातीर ळेतिऱ्माांचे वूक्ष्भ सवांचन अनदुान प्ररांबफत अवल्माफाफत 

(४८) *  २३५९९   श्री.अभयसवांश ऩांडडत, श्री.नयेंद्र ऩाटीर :  तायाांकित प्रश्न 
क्रभाांि १९६३६ रा ददनाांि २६ जुरै, २०१६ योजी ददरेल्मा उत्तयाच्मा वांदबावत:    
वन्भाननीम िृवऴ भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) भयाठलाडा वलबागात भागीर चाय लऴाशऩावून वतत दषुकाऱ ल ॊ्चाई 
ऩरयजथथती अवतानाशी मा बागातीर ळेतकऱ्माॊचे वूक्ष्भ शवॊचन अनदुान प्ररॊबफत 
अवल्माने केज (जज.फीड) तारुक्मातीर ळेतकऱ्माॊनी हदनाॊक २० ऑक््ोफय, २०१६ 
योजी ला यामावुभायाव वलबागीम आमकु्त, औयॊगाफाद माॊना ननलेदन देऊन 
आॊदोरन कयण्माचा इळाया हदरा आशे, शे खये आशे काम, 

(२) अवल्माव, भयाठलाडा वलबागातीर वलळेऴत् फीड जजल््मातीर ककती 
ळेतकऱ्माॊचे कोणकोणते अनदुान लऴशननशाम प्ररॊबफत आशे तवेच प्ररॊबफत अनदुान 
केव्शा शभऱणाय आशे, 
(३) अवल्माव, उक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी करून वूक्ष्भ शवॊचन ळेतकऱ्माॊचे 
प्ररॊबफत अनदुान देण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(४) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. ऩाांडुयांग पुां डिय : (१) शोम. 
(२) ल (३) फीड जजल््मातीर वन २०१३-१४ ल वन २०१४-१५ मा लऴाशतीर वूक्ष्भ 
शवॊचनाचे ऩलुश वॊभती हदरेल्मा प्रथतालाॊचे अनुदानाचे खारीरप्रभाणे प्रथताल 
प्ररॊबफत आशेत. 

अ.क्र. 
 

लऴव 
 

प्ररांबफत अजव 
(वांख्मा) 

 

रागणाया ननधी 
(रुऩमे राखात) 

१ २०१३-१४ ४८९ २१४.०० 
२ २०१४-१५ २९७५ ८९२.०० 
 एिूण ३४६४ ११०६.०० 

      

     ननधी उऩरब्धतेनुवाय अनदुानाचे ला्ऩ कयण्मात मेईर. 
(४) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
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भौजे फेरोया (ता.ददग्रव, स्ज.मलतभाऱ) गालाचे ऩनुलववन ियण्माफाफत 

(४९) *  २५०९४   श्री.ख्लाजा फेग, श्री.आनांद ठािूय : वन्भाननीम भदत ल  
ऩुनलववन भांत्री ऩुढीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भौजे फेरोया (ता.हदग्रव, जज.मलतभाऱ) मा गालात ऩुयाचे ऩाणी शळयत 
अवल्माने वदय गालाचे ऩनुलशवन कयण्माचा ननणशम ळावनाने वन २०१३ भध्मे 
घेलनू कोणतीच कामशलाशी केरी नाशी, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय ऩुयाभुऱे वदय गालातीर नागयीकाॊची जजलीत ल 
वलत्त शानी शोलू नमे यशणनू गालाॊचे ऩुनलशवन कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी 
ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१), (२) ल (३) अॊळत: खये आशे. 
     भौजा फेरोया मेथीर गालकऱ्माॊनी अरूणालती प्रकल्ऩातीर वॊऩाहदत जशभनी 
भोजा वालॊगा (फु) मेथीर व.नॊ.३५ ल ३६ माभध्मे ऩनुलशवन कयण्मात माले अळी 
भागणी केरी आशे. ऩयॊतु वदय जभीन धयणाच्मा ऩामर्थमाळी अवून ळावन 
ननणशमानुवाय धयण वुयक्षषततेच्मा दृष्ीने धयणाच्मा शबॊतीच्मा TOE ऩावून    
२०० भी. ऩमांत शवभाॊकन केल्मानॊतय अॊदाजे २ शेक््य जभीन शळल्रक याशते ल 
कडनेे नारा अवल्माने वदय जभीन गालठाण ऩुनलशवनाच्मा दृष्ीने मोग्म शोणाय 
नाशी. अवा अशलार उऩवलबागीम अशबमॊता, अरूणालती प्रकल्ऩ वलबाग, हदग्रव 
माॊनी हदरा आशे. यामाभुऱे भौजा धानोया (ख)ु मेथीर ळेत व.नॊ.४६, ४७, ५५ ल ५६ 
भधीर षेत्र ३४.७४ शे.आय. जभीन अनतरयक्त वलनालाऩय आशे. माफाफत भौ.फेरोया 
मेथीर ग्राभवबेचा ठयाल/वॊभती अद्माऩ प्राप्त नाशी. वदय ग्राभवबेचा 
ठयाल/वॊभती अवल्माव ल वॊफॊधधत वलबागाॊचे ना-शयकत प्रभाणऩत्र शभऱाल्मानॊतय 
ऩुढीर कामशलाशी कयण्मात मेईर. 

 
----------------- 
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असरफाग, भुरूड ल योशा (स्ज.यामगड) मा तारुामातीर  
ऩूर ल वािल माांची झारेरी दयुल्था 

(५०) *  २३६३९   श्री.जमांत ऩाटीर :   वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
(१) अशरफाग, भुरूड ल योशा (जज.यामगड) मा तारुक्मातीर अनेक रशान भोठे 
ऩूर ल वाकल शे भाशे जुरै, २०१६ ते वप् े्ंफय, २०१६ भध्मे ऩडरेल्मा 
अनतलषृ्ीभुऱे नादरुूथत शोऊन खचरे गेरे अवून वदय ऩूर ल वाकल ऩडल्माव 
अनेक गालाॊचे वॊऩकश  तु् ू न जजलीत ल वलत्तशानी झारी आशे, शे खये आशे काम, 

(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय वदय तारुक्मातीर ऩुराॊचे ल वाकलाॊचे वॊफॊधधत 
वलबागाकडून थरक्चयर ऑडड् करून वदय ऩरू ल वाकल माॊची दरुुथती 
कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) नाशी. 
    योशा, जज.यामगड मेथीर अशरफाग-योशा यथता या.भा.९१ लयीर कक.भी.४१/४१० 
भधीर रशान ऩूर अनतळम षनतग्रथत झारा शोता. मा ऩूराच्मा हठकाणी नलीन 
ऩूर फाॊधण्माच्मा काभाच्मा ननवलदा फोरालण्मात आल्मा आशेत. 
(२) ल (३) उऩप्रश्न क्र. १ भधीर फाफी वॊदबाशत षेत्रीम अधधकाऱ्माॊभापश त चौकळी 
केरी अवून वदय दघुश् ना अनतलषृ्ीभुऱे झाल्माचे ननषऩन्न झारे आशे. 
   अशरफाग, भुरुड, योशा तारुक्मातीर काशी ऩूराॊचे थ्क्चयर ऑडी् कयण्माची 
कामशलाशी प्रगतीत आशे. मा ऑडी्चा अशलार प्राप्त झाल्मालय यामातीर 
ननषकऴाशप्रभाणे कामशलाशी कयण्मात मेईर. 

----------------- 
भोशोऱ-लैयाग (स्ज.वोराऩूय) मा याज्म भागावची झारेरी दयुल्था 

(५१) *  २३९२०   श्री.प्रळाांत ऩरयचायि :   वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ 
(वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) भोशोऱ-लैयाग (जज.वोराऩूय) मा याज्म भागाशलय भोठे खड्ड े ऩडून ल खचनू 
वदय यथता धोकादामक फनरा अवून यामालय लाशने चारवलणे कठीण झारे आशे, 
शे खये आशे काम, 



44 

(२) अवल्माव, उऩयोक्त प्रकयणी ळावनाने चौकळी केरी आशे काम, चौकळीत 
काम आढऱून आरे ल तद्नवुाय वदय याज्म भागाशलयीर यथयामाॊची दरुूथती 
कयण्माफाफत कोणती कामशलाशी केरी ला कयण्मात मेत आशे, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) शे खये नाशी. 
     प्रश्नाॊककत यथता या.भा.१४१ चा बाग अवून राॊफी ३६.६० कक.भी. आशे. 
यथयामाॊच्मा काशी बागात वुभाये ५० भी. राॊफीत बयाल अनतलषृ्ीने षनतग्रथत 
झारा शोता. तवेच काशी राॊफीत डाॊफयी ऩषृठबागालय खड्ड े ऩडरे आशेत. भाती 
बयाल ऩनुशथथावऩत कयण्मात आरा आशे. डाॊफयी-ऩषृठबागालयीर खड्ड े बयण्माचे 
काभ प्रगतीत आशे. वद्मजथथतीत यथयामालरून लाशतकू वुयऱीत वुरू आशे. 
(२) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

 

----------------- 
 

टोर ियाय तऩावण्मावाठी नेभण्मात आरेल्मा  
उच्च्तयीम वसभतीच्मा अशलाराफाफत 

 

(५२) *  २३४७९   श्री.धनांजम भुांड,े श्री.अभयसवांश ऩांडडत, श्री.नयेंद्र ऩाटीर, 
श्री.जमलांतयाल जाधल, श्री.कियण ऩालविय, श्री.शेभांत टिरे :  तायाांकित प्रश्न 
क्रभाांि ४१५६ रा ददनाांि २० भाचव, २०१५ योजी ददरेल्मा उत्तयाच्मा वांदबावत :    
वन्भाननीम वालवजननि फाांधिाभ (वालवजननि उऩक्रभ लगऱून) भांत्री ऩढुीर 
गोष्ीॊचा खरुावा कयतीर काम :- 
  

(१) कोल्शाऩूय, खायघय ल अन्म हठकाणी ्ोरवलयोधात आॊदोरन वुरु झाल्मालय 
्ोर कयाय तऩावण्मावाठी नेभण्मात आरेल्मा उच्चथतयीम वशभतीच्मा 
अशलाराफाफत कोणतीच कामशलाशी झारी नाशी, शे खये आशे काम, 
(२) अवल्माव, खाजगीकयणाफाफत आरेल्मा प्रकल्ऩाॊच्मा ल ऩथकय थथानकाॊच्मा 
अडचणीफाफत अ्माव ग् वशभती थथाऩन कयण्मात आरी आशे ल वशभतीचा 
अशलार प्राप्त झाल्मानॊतय मोग्म ती कामशलाशी कयण्मात आरी आशे काम, 
(३) नवल्माव, वलरॊफाची कायणे काम आशेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत ऩाटीर : (१) अॊळत: खये आशे. 
 

अ) कोल्शाऩूय मेथीर ्ोरवलऴमाफाफत भुख्म अशबमॊता ल वशवधचल 
माॊच्मा अध्मषतेखारी वशभती नेभण्मात आरी शोती. मा वशभतीच्मा 
शळपायळीनुवाय हदनाॊक ०१/०१/२०१६ ऩावून कोल्शाऩूय एकाजयाभक  
यथते वलकाव प्रकल्ऩालयीर ऩथकय नाके फॊद कयण्मात आरे आशेत. 

फ) खायघय मेथीर ्ोरवलऴमाफाफत भुख्म वधचलाॊच्मा अध्मषतेखारी 
नेभरेल्मा वशभतीच्मा शळपायळीनुवाय कऱॊफोरी, ऩनलेर, काभोठे, 
कोऩया ल खायघय मा गालातीर यहशलाळाॊच्मा काय/जीऩ ल तऱोजा 
एभ.आम.डी.वी. कडून मेणा-मा वलश प्रकायच्मा लाशनाॊना तवेच 
एव.्ी. फवेवना हदनाॊक ०६/०१/२०१५ ऩावून ऩथकयातनू वू् देण्मात 
आरेरी आशे. 

क) अन्म हठकाणी तवेच जवे भुॊफई प्रलेळद्लाय ल भुॊफई-ऩुणे द्रतुगती 
भागश मा ऩथकय नाक्माॊफद्दर अऩय भुख्म वधचल (वा.फाॊ.) माॊच्मा 
अध्मषतेखारी वशभती नेभण्मात आरी शोती. वदय वशभतीने आऩरा 
अशलार हदनाॊक २७/०४/२०१६ योजी ळावनाव वादय केरा अवून 
वदय अशलार ळावनाच्मा वलचायाधीन आशे. 

(२) शोम. 
     भुख्म अशबमॊता, वा.फाॊ. प्रादेशळक वलबाग, भुॊफई माॊच्मा अध्मषतेखारीर 
वशभतीने भाचश, २०१५ भध्मे अशलार वादय केरा अवून यामाअनुऴॊगाने १ जनू, 
२०१५ ऩावून १२ ्ोरनाक्माॊलय ऩथकय लवूरी फॊद कयण्मात आरी आशे. तवेच 
एकूण ५३ ्ोरनाक्माॊलय काय, जीऩ ल शरक्मा लाशनाॊना ल एव.्ी. फवेवना 
आणण हदनाॊक २० जनू, २०१५ ऩावून थकुर फवेवना ऩथकयातनू वु् देण्मात 
आरी आशे.  
(३) प्रश्न उद्् ालत नाशी. 

----------------- 
वलधान बलन :   उत्तभसवांग चव्शाण 
नागऩूय.   वधचल, 

भशायाष्ट्र वलधानऩरयऴद 
________________________________________________________ 
भुद्रणऩूलश वलश प्रकक्रमा भशायाषर वलधानभॊडऱ वधचलारमाच्मा वॊगणक मॊत्रणेलय कयण्मात मेत आशे. 

भुद्रण: ळावकीम भध्मलती भुद्रणारम, नागऩूय. 


