
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिोणिसावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूि सांख्या - ५० 
___________ 

  

िोल् हापूरूर ल्ल् ्यातीद चांदणि आणि आ्रा तादुा यात व य प्रा् याांनी  
शेती वपूरिाांचे मोठ्या प्रमािात निुसान िेल्याबाबत 

  

(१)  ८७५८ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपूरेिर (चांदणि), श्री. भास्िर ्ाधव 
(णुहाणर) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र ल्ल् ्यातील चींआगि आजर आ्रा तालुा यात ्न् य ्ाण याींनी ी ती ापकाींच  
मोठ्या ्मारात नुकसान माह  डिसेंबर, २०१४ मध्य  ्ा त्याआरम्यान क ल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, उा त ्कररी ीासनामा फ्त त पाहरी क ली आह  काय, 
(३) असल् यास, पाहरीच  ननष कर्षफत काय आह त ् त्  नुसार नुकसा्रस् त ी तक-याींना नुकसान 
भरपाई आ र बाबत ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
(४) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यास ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. सुधीर मुनणांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१), (२) ् (३) माह  डिसेंबर, २०१४ मध्य  कोल्हाप र 
ल्ल्हयातील चींआगि ् आ्रा तालुायात ्न्य्ाणयाींनी ी तापकाींच  नुकसान क ल्याची २२८ 
्करर  ननआीफतनास आली अस न सआर ्कररात सींबींधितास नुकसान्रस्त ी तकऱ्यास 
भरपाईपो्ी रु. ४,६९,५३९/- नुकसानभरपाई अआा करणयात आली आह . 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  

आ्रा तादुायातीद (ल्.िोल्हापूररू) उचांणी प्रिल्पूराच ेिामअद्यापूर पूरूिण झादे नसल्याबाबत 
  

(२)  ८७५९ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपूरेिर (चांदणि) :   सन्माननीय 
्दसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) आ्रा तालाुयातील (ल्.कोल्हाप र) य थील उचींगी ्कल्पाच  काम २००० सालापास न सुरू 
करून अ् याप काम प रफत झाल  नाही ह  खर  आह  काय, 
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(२) तस च सआर ्कल्पाच  काम तातिीन  प रफत करून पारी साठा करर बाबत मा.्लसींपआा मींत्री 
याींना ्थाननक लोक्नतननिीींनी दआ. ३० ्ान ्ारी २०१५ रो्ी ल खी नन् आनाव्आार  मागरी क ली 
आह  काय, 
(३) असल्यास, ्श्न भाग (१) ् (२) बाबत ीासनामा फ्त त चौकीी क ली आह  काय, 
(४) असल्यास, चौकीीच  ननषकर्षफत काय आह त ् तआनुसार सआर ्कल्पाच  काम प रफत करून 
पारी साठा करर बाबत ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करणयात य त आह , 
(५) अ् याप कोरतीही कायफ्त ाही क ली नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त? 
 

श्री. धणरीष महा्न (२५-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. दआ. १५ ्ान ्ारी, २०१५ रो्ीच् या पत्रान् ्य  मागरी क ली आह . 
(३) पुन्फतसनाच  काम अप रफत असल् याकाररान  ्कल् पाच  काम होश ीकल  नाही. 
(४) ् (५) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

मौ् ेचांदणि (ल्.िोल् हापूरूर) ये े तारपरपूरिन नदीवर िोल् हापूरूरी पूरध् दती्या बांधारयाबाबत 
  

(३)  ८७६० (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपूरेिर (चांदणि), श्री. भास्िर ्ाधव 
(णुहाणर) :   सन्माननीय ्दसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ्  चींआगि (ल्.कोल् हाप र) य थ  ताम्रपरी नआी्र कोल् हाप री पध् आतीचा बींिारा अस न 
त् याची रुीं आी कमी असताना ्ि ्ाहन  सआर पुला्रुन ्ात असल् यान  अपतात होत असतानाही 
त् या पुला्रुन आ् आ खील ्ि ्ाहन  ्ात आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, सआर पुल ्ि ्ाहनासाठी, ्ाहतुकीसाठी बींआ करर बाबत ीासनान  कोरती 
कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
(३) अ् याप, कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 

श्री. धणरीष महा्न (०२-०६-२०१५) : (१) ह  खर  आह . 
(२) सआर बींिारा हा खा्गी ्ाहत कीसाठी नाही, अीा स चना या दठकारी ला्र ची कायफ्त ाही 
क ली आह . स् य:ल्थतीत ्ि ्ाहनाींच्या ्ाहतकुीस ा्रोि करणयासाठी लोखींिी साींगािा 
ला्णयाच  ननयोल्त आह . 
(३) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
आ्ारा तादुा यातीद (ल्.िोल् हापूररू) धचत्री धरिाची उांची वाढवव् याबाबत 

(४)  ८७६२ (०८-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपूरेिर (चांदणि), श्री. भास्िर ्ाधव 
(णुहाणर) :   सन्माननीय ्दसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ्ारा तालुा यातील (ल्.कोल् हाप र) धचत्री िरराची उींची ्ाढा्ण याची बाब ीासनाच् या 
ा्चारािीन आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, त् यानुसार ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
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(३) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. धणरीष महा्न (०२-०६-२०१५) : (१) नाही. 
(२) कृषरा पारी ताआ ल्ाआानसुार राज्यास त््भा उपखोऱ्यात उपलब्ि झाल ल्या पाणयाच  
ननयो्न पुरफत झाल  असल्यान  धचत्री िररमध्य  ्ाढी् पारीसाठा करणयासाठी उींची ्ाढ करर  
ीाय नाही. 
(३) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
िोल् हापूरूर ल्ल् ्यातीद शेति-याांनी िृवष पूरांपूरासाठी दाणिारी अनामत  

रािम भरुन वी् ्ोि् या दे् यात आल् या नसल्याबाबत 
(५)  ८७६४ (०४-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपूरेिर (चांदणि), श्री. भास्िर ्ाधव 
(णुहाणर) :   सन्माननीय ऊ्ाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र ल्ल् ्यातील गिदहीं  ल् उपा्भागतील गिदहीं  ल्, आ्रा ् चींआगि 
तालुा यातील समुार   क ह्ारा्र ी तक-याींनी कृार्ष पींपासाठी लागरारी अनामत राकम भरुन 
 क ्र्षाफतचा काळ ओलाींि न ग ला तरी ्ी् ्ोिण या आ ण यात आल् या नाही, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारर  काय आह त, 
(३) तस च सआर ी तक-याींच् या कृार्ष पींपाना तातिीन  ा्् युत पुर्ठा करर बाबत ीासनान  
कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
(४) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यस, ा्लींबाची स्फतसािरर कारर  काय आह त ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) ्लींबबत असराऱ्या ्रसाहकाींसाठी पायाभ त सुा्िा म्हर्  रोदहत्र , उच्चआाब ्ादहनी, लतुआाब 
्ादहनी इ. उभ  करा्  लागरार आह त. ्रील काम  पायाभ त आराखिा यो्ना-२ मध्य  
समाा्ष् अस न सआरची काम  ्गतीपथा्र आह त. 
(३) ी ती पींपाच्या न्ीन ्ी् ् िरीसाठी पैस  भरुन ्लींबबत असराऱ्या ी तकऱ्याींसाठी ्ाआा 
ा्् च  खाींब. न्ीन ट्रान्स्ॉमफतर, उच्चआाब ् लतुआाब ्ादहनी इत्याआी काम  महाा्तररच्या 
इन्रा-२ या यो्न त न करणयात य त आह . ् षठता याआी नुसार ी ती पींपाना ्ी्पुर्ठा 
करणयाच  काम ्गतीपथा्र आह . 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
मौ् ेहोसूर (ता.चांदणि,ल्.िोल्हापूररू) णावादा स्व्छ, शुध्द व पूरुरेसा पूरािी पूरुरवठा होिेबाबत 

  

(६)  ८७६६ (०७-०४-२०१५).   श्रीमती सांध् यादेवी देसा -िुपूरेिर (चांदणि), श्री. भास्िर ्ाधव 
(णुहाणर) :   सन्माननीय पूरािीपूररुवठा आणि स्व्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौ्  होस र (ता.चींआगि,ल्.कोल्हाप र) या गा्ाची पारीपुर्ठा यो्ना ्ुनी झाल्यान  
पारीपुर्ठा यो्न च्या ्ल्ादहन्याींना मोठया ्मारात गळती लागल्यान  गा्कऱ्याींना 
पाणयाची तीव्र ी्ंचाई ननमाफतर झाली आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल्यास, उात ्कररी ीासनामा फ्त त चौकीी क ली आह  काय, 
(३) असल्यास, चौकीीच  ननषकर्षफत काय आह त ् त् नुसार सआर गा्ाला ््च्छ, ीुध्आ ् 
पुर सा पारी पुर्ठा होर बाबत तस च ्ल्ादहन्याींच्या आरुु्तीकररता ीासनान  कोरती कायफ्त ाही 
क ली ्ा करणयात य त आह , 
(४)  नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. बबनराव दोिीिर (०८-०५-२०१५) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) सआर ्कररी चौकीी करण यात आली नाही. 
(३) सआर यो्न ची आाबनललका अींतर ८०० त  २३०० मी. हा भाग काळया मातीच् या ् तरात न 
्ात असल् यान  या भागात पाईपलाईनची ्ारीं्ार गळती होत असल् यामुळ  गा्ात पारी पुर्ठा 
खींडित होशन ापण याच् या पाण याची ी्ंचाई ननमाफतर होत असल् याच  ्त् यक्ष  पाहरीआरम् यान 
ननआीफतनास आल . राष ट्रीय ्रसामीर प य्ल कायफतांतमाींतगफतत सन २०१४-२०१५ च् या कृती 
आराखड्यात सआर गा्ाचा समा् ी करण यात आला आह . अल्तत् ्ातील उींच ्ाकी ् पुर्ठा 
ा्हीर याींचा समा् ी करुन न्ीन यो्ना ल्ल् हा ् तरा्र मीं् र करण यात आली आह . सआर 
यो्न च् या नना्आाबाबतची कायफ्त ाही सुरु आह . 
(४) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
वावषणि यो्नेच ेआिारमान िमी िरुन ते ननधी् या उपूरद धतेनुसार ठेव् याचा प्रस् तावाबाबत 

  

(७)  ८७८६ (०७-०४-२०१५).   श्री. मांणदप्रभात दोढा (मदबार हहद) :   सन्माननीय ननयो्न 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ाार्षफतक यो्न च  आकारमान कमी करुन त  ननिीच् या उपलब् ित नुसार ठ ्ण याचा ्् ता् 
ीासनाच् या ा्चारािीन आह  ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, उा त ा्चारािीन ्् ता्ा्र क व् हापय त अींमलब्ा्री होरार आह  ? 

श्री. सुधीर मुनणांटीवार (२९-०४-२०१५) :१) ् २) नाही. 
 उपलब्आ सािनसींपत्तीच्या मयाफतआ त, सन २०१४-१५ च्या रु.५१२२२.५४ को्ी रकम च्या ्ाार्षफतक 
यो्न च्या तुलन त सन २०१५-१६ च्या ्ाार्षफतक यो्न च  आकारमान रु. ५४९९९.०० को्ी इतक  
््ताा्त क ल  आह . 

___________ 
भांिारा ल्ल्हयातीद शेति-याांना िृवष ववभाणा्या यो्नाांची  

माहहती शतेिऱयाांना पूरोहचत नसल्याबाबत 
  

(८)  ८८२० (०४-०५-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांिारा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारमा फ्त त ्यैलातक लाभाच्या अन क यो्ना ी तकऱ्याींसाठी राबा्ल्या ्ात 
आह त, ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल्यास, यामध्य  ्ुलापक ,कीं आ्ुल ,सु्ी्ुल  ना्न बागीचा ्थापन करर , आआीफत 
रोप्ाद्का, बी्उत्पाआन ,हररतगहृ,सामुदहक तळ ,प्लॉल््क अच्छाआन, स ्-न ् या यो्न ची 
मादहती भींिारा ल्ल्हयातील ी तकऱ्याींना  दआली ्ात नसल्याच  माह  ्ान ्ारी,२०१५ मध्य  ्ा 
त्याआरम्यान ननआीफतनास आल  आह , ह ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, सआर यो्ना ी तकऱ्याींपय त पोहचा्णयाच्या ्बाबआारी सींबींधित अधिका-याीं्र 
अस नही ही यो्ना ी तकऱ्याींपय त पोहचत नसल्याच  आढळ न आल  आह , ह ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, सआर यो्ना ी तकऱ्याींपय त पोहचणयास ्ाळा्ाळ करराऱ्या सींबींधित 
अधिकाऱ्याीं्र ीासन कोरती किक कार्ाई कररार आह  ्ा कररत आह , 
(५) नसल्यास, त्याची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. एिना राव खिसे (२५-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. कृार्ष ा्भागामा फ्त त राबा्णयातय य राऱ्या यो्नाींची मादहती ी तकऱ्याींपयफतत आैननक 
्तृ्तपत्रो, ी तकरी ्लीक्ष र ्गफत ् पो््सफत, ली्ल ् आ्ाहना् ्ार , ्लसघ्आी क ली ्ात . सन 
२०१४-१५ या ्र्षाफतत भींिारा ल्ल्हयातील १६ ी तकऱ्याींना तळ गा् आाभाि , ल्.पुर , य थ  ी िन ् 
व्य््थापनाच्या ्लीक्ष राकररता पाठा्णयात आल ल  आह . 
(३) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 
(५) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

भांिारा (ल्.भांिारा) शतेीतीद ववद्यतु बबद ममटरचे फोटो न िाढता  
्ास्त दर आिारिी िरुन बबद पूराठववदे ्ात असल्याबाबत 

  

(९)  ८८२१ (०४-०४-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांिारा) :   सन्माननीय ऊ्ाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  भींिारा ल्ल््यातील प्री तालुायातील चौरास भागातील ्त्य क ी तकऱ्याींच्या ी तात बोर् ल 

ककीं ्ा ा्दहरी्र मो्ारपींप बसा्ल  आह  परींतु मदहन्याकाठी य रार  ा्् युत बबल लम्रच  ्ो्ो न 

काढता पाठा्ल  ्ात , ह  खर  आह  काय, 

(२) असल्यास, ककत्य काींना ज्या्तीच  बबल आल्याच  ननआीफतनास आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 

(३) असल्यास,सआर ज्या्तीच  बबल आकारणयात य त अस न त्याची चौकीी करणयात आली  आह  
काय, 

(४) असल्यास, चौकीीनुसार ीासनान  कोरती कायफ्त ाही कररार आह  ्ा ककरणयात य त आह  
(५) असल्यास, कायफ्त ाहीच  ््रुप काय आह  ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. भींिारा ल्ल््यातील प्नी 
तालुायात  क र ७७२२ कृर्षीपींप ्रसाहक अस न १०० ्ाक  ्रसाहकाींना ा्् युत लम्र् ्ार  ा्् 
पुर्ठा करणयात य तो. तस च कृर्षी ्रसाहकाींना यो य ररिीींग्मार  बबल लमळा्  म्हर न 
्ो्ोररिीींगनुसार बबलीींग करणयात य त . 
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(२) ह  खर  नाही. 
(३) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 
(५) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

भांिारा (ल्.भांिारा) शहरात वाहतूि ननयांत्रि हदव् याची दरुुस् तीिरुन  
नववन वाहतूि ननयांत्रि हदव् या् या प्रस् तावास मा्ं ूरी दे् याबाबत 

  

(१०)  ८८२४ (०६-०४-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांिारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींिारा ीहरात ८ ्र्षाफतप ्ी ्ायोधगक ् तराीं्र ीहरातील ल्ल् हा पररर्षआ चौकात ्ाहत क 
ननयींत्रर दआ्  ला्ण यात आली होती, परींत  काही दआ्सातच सआर दआ्  बींआ अ्् थ त पिल  
आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, सआर ्ायोधगक तत् ् ा्र ला्ण यात आल ल  दआव् याच  नगरपाललक न  ्ी् बबलाच  
आ यक भरल  नसल् यान  बींआ अ्् थ त पिल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, आसुऱ् या दठकारी न्ीन दआ्  ला्ण याचा ्् ता् रखिला आह , ह  ही खर  आह  
काय, 
(४) असल् यास, ीासनान  नगरपाललक च्या मुख्य चौकात ्ाहतुक ननयींत्रर दआ्  कायाफतलन््त 
राहणयाबाबत कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करणयात य त आह , 
(५) नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फििवीस (२६-०५-२०१५) : (१), (२), (३), (४) ् (५) भींिारा ीहरात ८ ्र्षाफतप ्ी 
्ायोधगक ्तराीं्र ीहरातील ल्ल्हा पररर्षआ चौकात ला्णयात आल ल  ्ाहत क ननयींत्रर दआ्  
स् या बींआ पिल  आह त. याबाबत नगरपररर्षआ कि  कुठल ही ्ी् बबल ्लींबबत नाही. 
     नगरपररर्षआ च्या मुख्य चौकात ्ाहतकु ननयींत्रर दआ्  कायाफतलन््त करणयाबाबत भींिारा 
नगरपररर्षआ न  स्फतसािारर सभा ांतमाींक १३, दआनाींक २५.०८.२०१४ नुसार ठरा् पाररत क ला 
आह . सआर ठरा्ानसुार अींआा्पत्रक तयार करणयाची कायफ्त ाही क्ष  बत्रय ्तरा्रुन सुरु आह . 

___________ 
भांिारा ल्ल् ्यातीद धनिचरा ननमुणदन िें द्र डस पूरिल् याबाबत 

  

(११)  ८८२९ (०६-०४-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांिारा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींिारा नगरपाललक न  को्या्िी रुपय  खचफत करुन ननमाफतर क ल ल् या कचरा ननम फतलन 
्कल् पाला भींगाराच  ् ्रुप आल  अस न कचरा ् तारीमळु  आ् बा् च् या पररसराच  
उकीरियामध् य  रुपाींतर झाल् याच  ननआीफतनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, या कें द्राचा कोरताही उपयोग होत नाही ् कें द्र ब ् ारस ल्थतीत असल् यामुळ  
चोरानी लाखो रुपयाींच  सादहत् य लींपास क ल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल् यास, याबाबत ीासन कोरती कायफ्त ाही कररार आह  ्ा करीत आह , 
(४) नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फििवीस (२६-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ् (४) भींिारा नगरपररर्षआ च्या तनकचरा व्य््थापन ्कल्प उभाररीच्या ा्ा्ि 
्कांतयाींबाबत श्री. ा्् क च  ्ल , ्ो.ओम ॲ्रसो  ्क, समथफत नगर मुरमािी तालुका लाखरी,    
ल्. भींिारा ा्रुध्आ अध्यक्ष  नगरपररर्षआ भींिारा या न्याय्ा्ष् ्करराचा दआनाींक १६.१०.२०१४ 
रो्ी आआ ी पाररत झाला आह . त्यानसुार पुन्हा तनकचरा व्य््थापनाबाबत ्कांतया सुरु 
करणयात आली आह . ही कायफ्त ाही क्ष  त्रीय ्तरा्र अींनतम ्प्प्यात आह . 

___________ 
 

मुरमािी(ल्.भांिारा) ये ीद पूरशुवैद्यिीय दवाखायातीद पूरशुधन  
वविास अधधिाऱयाची ररात ्ाणा भर्याबाबत 

  

(१२)  ८८३४ (३०-०४-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांिारा), श्री. रा्ेश िाशीवार 
(सािोदी) :   सन्माननीय पूरशुसांवधणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुरमािी (ल्.भींिारा) य थील आ्ाखान्यात २०१३ नींतर य थ  ्थायी पीुिन ा्कास अधिकारी 
आ णयात आल  नाही ् श्र री १ च्या पीु्ै् यकीय आ्ाखान्याची िुरा चतथुफत श्र री पररचाराीं्र आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल्यास, परररामी पररसरातील १७ गा्ाींतील ी तकऱ्याींना त्याींच्या पीुिना्र उपचार खा्गी 
पीु्ै् यकाींकि न कि न घ्या्  लागत असल्यान  आधथफतक भुआफति सोसा्ा लागत असल्याच  ननआीफतनास 

आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 

(३) असल्यास, पीु्ै् यकीय ा्भागाच्या अन क यो्ना पीुपालकाींपयफतत पोहचत नसल्यान  य थील 

पीुपालकाींना यो्नापास न ्ींधचत राहा्  लागत असल्याच  ननआीफतनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, याबाबत ीासनान  कोरती कार्ाई क ली आह  ्ा करणयात य त आह, 
(५) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. एिना राव खिसे (०८-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ह  खर  नाही. 
(४) ररात असल ल्या पआाींचा अनतररात कायफतभार न्ीकच्या पीिुन ा्कास अधिकाऱ्याींकि  
सोपा्णयात आला अस न पीुपालकाींना ननयलमत स ्ा पुरा्णयात य त आह त. त्याच्मार  
याबाबत लोक्नतननिी ककीं ्ा ी तकऱ्याींकि न कुठल्याही तांतारी ्ाप्त नाहीत. ल्ल््यातील 
पीुपालकाींना ा्भागाच्या ा्ा्ि यो्नाींचा लाभ चाल  ्र्षाफतत सधु्आा आ णयाची कायफ्त ाही सुरु 
आह . 
     पीुसीं्िफतन ा्भागात पीुिन ा्कास अधिकारी ग्-अ सीं्गाफतची ररात असल ली  क र 
३७२ पआ  भरणयाकरीता महाराषट्र लोकस ्ा आयोगास मागरीपत्र साआर करणयात आल  होत . 
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त्यानुसार आयोगान  दआ.१२.३.२०१५ रो्ी ३०० पात्र उम आ्ाराींची ्ै् यकीय तपासरी ् प ्फत 
चाररत्र्य पिताळरी करुन त्याींना पआ्थापना आ णयाची कायफ्त ाही सुरु आह . 
(५) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
भांिारा (ल्.भांिारा) ल्ल् ्यातीद शेति-याांचे वन ववभाणािि े 

अनेि प्रिरिे प्रदांबबत असल् याबाबत 
(१३)  ८८३५ (०७-०४-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांिारा) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींिारा ल्ल् ्यात ्न् य ्ाण याींकि न झाल ल् या ापक नुकसानीबाबत भरपाई लमळा्ी यासाठी 
ी तक-याींच  ी किो ्् ता् ्न ा्भागाकि  ्लींबबत असल् याच  ननआीफतनास आल  आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल् यास, भींिारा ल्ल् ्यात उमर ि-क-हाींिला, कोका, न् य  नागजझरा अस  तीन 
अभायारण याची ननलमफतती झाली याली्ाय आढयाळ, लाखाींआ र, तुमसर मोहािी या तालुा यातही 
तनआा् ्ींगल अस न त थील ्ाण याींपास न ी तापकाींच  ् ्ी्हानीच  नकुसान झाल् याच  
ननआीफतनास आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, सआर ी तक-याींच् या ापकाच  झाल ल  नुकसानीच  पींचनाम  करण यात आल  आह त 
काय, 
(४) असल् यास, ककती ी तक-याींच  ापकाींच  नुकसान झाल  आह , 
(५) असल् यास, पींचनाम् यान सार ी तक-याींना ककती नकुसान भरपाई आ ण यात आली आह , 
(६) अ् यापपय त नकुसान भरपाई दआली नसल् यास ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. सुधीर मुनणांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) ह  खर  आह . 
(३), (४) ् (५) भींिारा ल्ल्हयात सन २०१२-१३ त  सन २०१५-१६ आ्पा् तो ्न्ाणयाींनी 
ी तापकाींच  नुकसान क ल्याची ४११८ ्करर  ननआीफतनास आली अस न ४०४९ ्कररात नुकसान 
्रस्त ी तकऱ्यास रु. १,९६,९९,१६०/- इतकी राकम अआा करणयात आली अस न सन २०१५-१६ 
मिील ६९ ्कररात रु. ५,२५,०००/- इतकी राकम नुकसान्रस्त ी तकऱ्यास अआा करणयाची 
कायफ्त ाही सुरु आह . 
(६) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
मुांब   शहर व उपूरनणरात ववशेषत  झोपूरिपूरटटी पूरररसरात 
 ह्ारो नाणररि आधारिािणपूरासनू वांधचत असल् याबाबत 

(१४)  ८८५३ (०६-०४-२०१५).   श्री. योणेश साणर (चारिोपूर), श्री. बाळासाहेब  ोरात 
(सांणमनेर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आिारकािफत स्फतच ीासकीय कायाफतलयात, बँक च  व् य्हार, लसललींिरमध् य  सबलसिी 
तस च इतर कामासाठी आिारकािफत बींिनकारक करण यात आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल् यास, मुींब ई ीहर ् उपनगरात ा्ी र्षत  झोपिप््ी पररसरात आ् ही ह्ारो 
नागररक आिारकािफतपास न ्ींधचत असल् याच  ननआीफतनास आल  आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास आिारकािफत काढण यासाठी सध् या  का ा्िानसभाक्ष  त्रात  कच कें द्र आह  त् यामुळ  
नागररकाींच  हाल होत असल् यान  ्त् य क मोठया ्् त् याींमध् य   क आिारकािफत कें द्र  असा्  अीी 
नागररकाींची मागरी आह , याबाबत ीासनान  कोरती उपाययो्ना क ली ्ा करणयात य त आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फििवीस (२५-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) ् (४) ्त्य क तहलसलमध्य  ्मारकाप क्ष ा ्ा्त आिार कािफत कें द्र ्थापन करणयात आली 
आह त. तस च आिार कािफत नोंआरीकररता आींगर्ािी ् ीाळाींमध्य  ा्ी र्ष लीबीर आयोल्त 
क ल  आह त ् करणयात य तील. 

___________ 
्ळणाांव ल्ल््यात स्वस्त धायचा िाळाबा्ार रोख्यािररता  

ग्राम दक्षता सममती णठीत िर्याबाबत 
(१५)  ८९०७ (०७-०४-२०१५).   श्री. णुदाबराव पूराटीद (्ळणाव ग्रामीि) :   सन्माननीय 
अ न, नाणरी पूरुरवठा व ग्राहि सांरक्षि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ल्ल्हा ् तालकुा पातळी्रील ्््त िान्य आकुानाींच्या िान्य ा्तरर ्राली्र 
लक्ष  ठ ्णयासाठी आक्ष ता सलमत्या कायफतरत नाहीत, ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च, ्ळगाीं् ल्ल््यातील ११५१ ्रसामपींचायतीच्या हद्दीतील ३ ह्ार ४९९ अधिक ्््त 
िान्य आकुानात न गोर गररबाींसाठी असराऱ्या ्््त िान्याचा काळाबा्ार होश नय  म्हर न 
्रसाम आक्ष ता सलमती गठीत करणयासाठी आजर ्््त िान्याचा काळाबा्ार रोखणयासाठी 
ीासनाकि न अन्य कोरती उपाययो्ना क ली ्ा करणयात य त आह , 
(३) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. धणरीश बापूरट (११-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) ्ळगाीं् ल्ल््यातील १५ तालुायात  क र ११५१ ्रसामपींचायती अस न 
्रसामपींचायत्तरा्रील कायफतरत असल ल्या ्रसामआक्ष ता सलमत्याींची सींख्या ११५१ आह .  तस च 
राज्यातील सा्फ्त ननक ा्तरर व्य््थ च  सींगरकीकरर करणयाचा ्कल्प दआनाींक ११ माचफत, 
२०१५ रो्ीच्या ीासन ननरफतयातील तरतुआीनुसार आोन ्प्प्यात राबा्णयात य रार आह . ्प्पा 
१ मध्य  स्फत लीिा्ा्प कायाफतलयातील कामाींच  सींगरकीकरर ् लाभाथी कु्ुींबाला सींगरकीकृत 
लीिापबत्रका आ र  या बाबीींचा समा् ी आह . ्प्पा ांतमाींक २ मध्य  रा्तभा् आकुानातील 
व्य्हाराींच  सींगरका् ्ार  व्य््थापन करणयात य रार आह .  या व्यनतररात अन्नदआन, अन्न 
सप्ताह ् ट्रक टॅ्रककीं ग या उपाययो्ना राबा्णयात य त आह त. 
(३) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
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महाि शहरात नोव्हेंबर महहयात वी्बबदे ्ास् त येत आसल् याबाबत 
(१६)  ८९१९ (०४-०४-२०१५).   श्री. भरतशेठ णोणावदे (महाि) :   सन्माननीय ऊ्ाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाि ीहरात माह  नोव् हेंबर, २०१४ ची ्ी्बबल  ्ा् त ्मारात आली आह  ह  खर  आह  
काय, 
(२) असल् यास, यासींआभाफतत महाा्तरराच् या कायाफतलयाीी नागररकाींनी सींपकफत  सािला असता 
आय.आर.मीीन बींआ पिल् यान  तीन ट्रान् स्ामफ्त रील ्रसाहकाींना ४५ दआ्साींच  बबल दआल  
असल् याच  ् पष ् क ल  आह  ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, याबाबत ीासनान  चौकीी क ली आह  काय ् त् यात काय आढळ न आल  आह , 
(४) असल्यास, त्  नुसार यास ्बाबआार असरा-या व् या ती्र कोरती कार्ाई क ली आह  
काय, ्ा करणयात य त आह  
(५) नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) महाि ीहरातील र ादहत्र ांत.४१३०११३, ४१३०११६, १३००००१० ्रील ्रसाहकाींच  मी्र ह  
आय.आर.्कारच  असल्यान  मी्र ररिीींग ह  H.H.U. उपकररा् ्ार  त तल  ्ात  ् नींतर 
सींगरक ्रालीकि  पाठा्ल  ्ात . नोव्हेंबर २०१४ मध्य  H.H.U. उपकररात आोर्ष ननमाफतर 
झाल्यामुळ  ्रील रोदहत्रा्रील ्रसाहकाींच  ररिीींग सींगरक ्रालीकि  ् ळ त ्गफत झाल  नाही ् 
सआर ्रसाहकाींच  पुन्हा ररिीींग त णयात आल  त्यासाठी ्ा्त दआ्स लागल्यान  ्रसाहकाींना ४५ 
दआ्साींच  नोव्हेंबर २०१४ च  बबल आ णयात आल  ् ्रसाहकाींच  कुठल ही आधथफतक नुकसान न करता 
३० दआ्साींच  ल्थर आकार ् १५ दआ्साींच  ल्थर आकार समायो्ीत करुन बबल आरुु्त करुन 
आ णयात आल ल  आह त. 
(४) सआरचा आोर्ष हा H.H.U. उपकररात ननमाफतर झाल्यामुळ  सींबींधित कीं पनीकि  आरुु्तीसाठी 
पाठा्णयात आल  होत  ् आरुु्त झाल्यानींतर स् यल्थतीत ्ापरात आह त. 
(५) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

सोदापूरूर ल्ल् हयातीद ११२५ अांणिवाियाांना स् वत ची ममारती नसल् यामुळे त् याांना भाय या् या 
ममारतीमध् ये अांणिवािया  याव् या दाणत असल्याबाबत 

(१७)  ८९३६ (०७-०४-२०१५).   िुमारी प्रणिती मशांदे (सोदापूरूर शहर मध्य), श्री. सभुाष देशमखु 
(सोदापूरूर दक्षक्षि) :   सन्माननीय महहदा व बाद िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) सोलाप र ल्ल् हयातील ११२५ अींगर्ाियाींना ् ्त ची इमारती नसल् यामुळ  त् याींना 
भाज् याच् या इमारतीमध् य  अींगर्ािया घ् याव् या लागत असल् याच  माह  ्ान ्ारी, २०१५ मध् य  ्ा 
त् या आरम् यान ननआीफतनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, अींगर्ाियासाठी ् ्त ची इमारत बाींिण याबाबत ीासनान  कोरती तातिीची 
कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
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(३) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 

श्रीमती पूरांि्ा मुांि े(१९-०५-२०१५) : (१) नाही ह  खर  नाही. 
     सोलाप र ल्ल् ्यामध् य  ्रसामीर ्कल् पाींतगफतत  क र ३२६९ अगर्ािी कें द्र अस न त् यापैकी 
२१९२ अींगर्ािी कें द्राला ् ्त च् या इमारती उपलब् ि आह त. ७७० अींगर्ाड्या ्ाथलमक 
ीाळ च् या खोल् यामध् य  भरा्ल् या ्ातात. २२२ अींगर्ाड्या ्रसामपींचायत इमारतीमध् य  भरा्ल् या 
्ातात. ६२ अींगर्ाड्या समा् मींदआरात भरा्ल् या ्ातात. सोलाप र ल्ल् ्यामध् य  करमाळा या 
्रसालमर ्कल् पात ११ अींगर्ाड्या ् उत् तर सोलाप र या ्रसालमर ्कल् पात १२ अींगर्ाड्या 
भाड्याच् या इमारतीमध् य  भरा्ल् या ्ात आह त. तस च सोलाप र ल्ल् ्यात नागरी ्कल् पाींतगफतत 
 क र ५१९ अींगर्ािी कें द्र अस न त् यापैकी २२ अींगर्ािी कें द्र ीासकीय इमारतीत भरा्ली 
्ातात ् उ् रीत ४९७ अींगर्ािी कें द्र भािृयाच् या इमारतीत भरा्ली ्ातात. 
(२) अींगर्ाड्यासाठी ् ्त च् या इमारती बाींिण यासाठी ल्ल् हा ननयो्न सलमतीकि न सन 
२०१४-१५ मध् य  रुपय  १४ को्ी ५० लाख इतका ननिी उपलब् ि करुन आ ण यात आल ला होता. 
यात न  क र ३६७ अींगर्ािी इमारत बाींिकाम करण यास मीं् री आ ण यात आल ली आह . सआरची 
काम  ल्ल् हा पररर्षआ च् या बाींिकाम ा्भागाला पुरफत करण यासाठी सोपा्ण यात आल ली आह त. 
     सन २०१५-१६ मध् य  ल्ल् हा ननयो्न सलमतीकि न रु.१५ को्ी इतका ननयतव् यय मीं् र 
करुन त ण यात आल ला आह . यात न ३०० अींगर्ाड्याच् या इमारती बाींिण यींच  ननयो्न करण यात 
आल ल  आह . चाल  ्र्षी सआरचा ननिी ्ाप् त होताच अींगर्ाड्याच् या इमारती बाींिकाम  सुरु 
करण यात य रार आह त. तस च सन २०१६-१७ मध् य  उ्फतररत ४१० अींगर्ाड्या इमारतीसाठी 
ल्ल् हा ननयो्न सलमतीकि न ननिी उपलब् ि करुन त शन इमारती बाींिकामाचा इष ्ाींकप ती 
करण याची आक्ष ता त ण यात य त आह . 
     नागरी भागात अींगर्ािी कें द्र बाींिकामासाठी आ्श् यकत नुसार ् ्ाग च् या 
उपलब् ित नुसार ननिी उपलब् ि करुन आ ण यात य तो. 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

सोदापूरूर ल्ल् हयातीद प्रशासना् या ददुणक्षामुळे मशरापूरूर उपूरसा मसांचन यो्नेपूराठोपूराठ  
आता रेशीम पूरािण  हा माळढोि बाधधत के्षत्रात अििल् यान ेतरतूद  

िेदेदा ननधीही पूररत िर् यात आल्याबाबत 
(१८)  ८९४२ (१०-०४-२०१५).   िुमारी प्रणिती मशांदे (सोदापूरूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
वस्त्रोद्योण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) सोलाप र ल्ल् हयातील ्ीासनाच् या आलुफतक्ष ामळु  लीराप र उपसा लसींचन यो्न पाठोपाठ आता 
र ीीम पाकफत  हा माळढोक बाधित क्ष  त्रात अिकल् यान  तरत आ क ल ला ननिीही परत करण यात 
आला असल् याच  माह  ्ान ्ारी, २०१५ मध् य  ्ा त् या आरम् यान उतिकीस आल  आह , ह  खर  
आह  काय, 
(२) असल् यास, उ्फतररत क्ष  त्रासाठी ननिीची कमतरता ् माळढोकची अिचर होत असल् यान  
परत ग ल ल् या ननिीची तातिीन  प तफतता करण याबाबत ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली आह  ्ा 
करणयात य त आह , 
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(३) असल् यास, सआरील ननिी पुन् हा किी लमळरार आह , 
(४) अ् याप, उा त ्कररी कोरतीच कायफ्त ाही करण यात आली नसल् यास त् याची स्फतसािारर 
कारर  काय आह त ? 

श्री. चांद्रिाांत पूराटीद (१५-०५-२०१५) : (१) सोलाप र य थ  राषट्रीय कृार्ष ा्कास यो्नेंतगफतत 
र ीीम पाकफत  मी्ं  र करणयात आल  आह . त्यासाठी आ्श्यक स्फत ननिीही कृार्ष ा्भागाकि न 
उपलब्ि झाला होतो. तथाापक सआर ्लमन माळढोक उभयारणयासाठी लअ िस चत करणयात 
आल्याच  ननआ ीफतनास आल्यान  तस च कें द्रीय ्न्य्ी् मींिळाची मीं् री आल्याली्ाय त्या 
्ाग ्र कोरतही पुढील का करर  ीाय नव्हत . उपलब्ि ननिी दआनाींक ३१ माचफत, २०१५ पय त 
खचफत होरार नसल्यान  कृार्ष  ा्भागाच्या स चन नसुार तो समापफतत करणयात आला आह . र ीीम 
पाकफत साठी सोलाप र य थ च सोयी्कर ्ागा उपलब्ि करुन त णयासाठी ल्ल्हाधिकारी, सोलाप र 
याींच्याकि  ्ागा उपलब्ि झाल्या्र र ीीम पाकफत  उभारणयाच  ीासनाच्या ा्चाराधिन आह . 

___________ 
 

िोल् हापूरूर - साांणदी ल्ल् ्यातीद वारिा नदीपूरात्रात मणरीची सांख् या वाढल् याने वारिानदी 
िाठावरीद ग्रामस्  ाांमध्ये ननमाणि झादेदी घबराट 

(१९)  ८९५३ (०७-०४-२०१५).   श्री. ्यांत पूराटीद (मस्दामपूरूर), श्री. ल्तेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळवा), श्री. रमशे िदम (मोहोळ), श्री. हसन मशु्रीफ (िाणद), श्री. हनमुांत िोळस 
(माळमशरस), श्री. पूराांिुरांण बरोरा (शहापूरूर) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल् हाप र - साींगली ल्ल् ्याचा आु् ा सािरा-या ्ाररा नआीपात्रात मोठया ्मारात 
मगरीची सींख् या ्ाढल् यान  ्ाररानआी काठा्रील ्रसाम् थाींत ्चींि ्मारात तबरा् ननमाफतर 
झाली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, सआर मगरीपास न नागरीक ् ्ना्र  याींच ्र मगरीच  हल् ल  हो्  नय  म् हर न 
ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
(३) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. सुधीर मुनणांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) कोल् हाप र ल्ल् ्यातील ्ाररा नआीपात्रात मगरीच  
्ा् तव् य आह  ह  खर  आह . कोल् हाप र-साींगली ल्ल् ्याचा आु् ा सािरा-या ्ाररा नआीपात्रात 
मागरीींची सींख् या मोठ्या ्मारात ्ाढल् यान  ्ाररा नआी काठा्रील ्रसाम् थात तबरा् ननमाफतर 
झाल् याची बाब खरी नाही. 
(२) नागरी क् ्ना्र  याींच ्र मगरीच  हल् ल  होश नय त म् हर न ्ना्भागातील कमफतचा-
याकि न नागरीकामध् य  ् ळो् ळी ्न्ागतृी करण यात य त . यासाठी अीासकीय ् ्यींस ्ी 
सीं् थाींच  सहकायफत त र त य त आह . तस च ्नमानसाींत ्बोिन होर साठी नआी ककनारी 
मादहतीआीफतक ्लक ला्ण यात आल  आह त. तस च याबाबत मद्रास ांतोकोिईल पाकफत  ् मगरतञ 
िॉ.गौरी मल् लाप र -नतलारी बायोिाव् हलसफ्त ी ट्र् ् याींच  सहकायफत ् मागफतआीफतन त र त य त आह . 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
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सातारा ल्ल््यातीद िोरेणाव पूरांचायत सममतीची ममारत मोिििळीस आल्याबाबत 
 

(२०)  ८९९९ (०८-०४-२०१५).   श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेणाव), श्री. ल्तेंद्र आव् हाि (मुांरा 
िळवा), श्री. भास्िर ्ाधव (णुहाणर), श्री. अवधूत तटिरे (श्रीवधणन) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा ल्ल््यातील कोर गा् पींचायत सलमतीची इमारत मोकिकळीस आल्यान  न्ीन 
इमारत बाींिणयासाठी सन २०१३ मध्य  मीं् री लमळ नही सआर इमारत बाींिणयास अ् याप 
सुरु्ात करणयात आली नाही, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारर  काय आह त, 
(३) तस च सआर इमारतीसाठी ननिी उपलब्ि करुन सआर इमारतीच  बाींिकाम तातिीन  प रफत 
करर बाबत ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली्ा करणयात य त आह , 
(४) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल्यास ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्रीमती पूरांि्ा मुांि े(१८-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) कोर गा् पींचायत सलमती ्ीासकीय इमारतीच  बाींिकाम मी्ं  र ्् ताा्त ्ाग त न करता 
माफ्कोच् या अधिपत् याखालील ्ाग ्र करण याच  सन् माननीय लोक्नतननिीींनी सुचा्ल  अस न, 
सआर ्ागा उ् याप उपलब् ि न झाल् यान  पींचायत सलमतीच  बाींिकाम अ् याप सुरु झाल ल  
नाही. 
(३) सआरहु बाींिकामासाठी ्ागा उपलब् ि करुन त ण याची कायफ्त ाही ल्ल् हाधिकारी, सातारा 
याींच् या कि न सुरु आह . ्ागा उपलब् ि झाल् यानींतर या कामी ्चललत कायफत पध् आतीनुसार 
कामाच् या सा्् तर अींआा्पत्रकास ताींबत्रक मान् यता ्ाप् त झाल् यानींतर उपलब् ित नसुार ् 
कामाच् या ्प् प् यानुसार आ्श् यक ननिी ल्ल् हा पररर्षआ ला ा्तरीत क ला ्ाईल. 
(४) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

दाां्ा तादुायातीद (ल्.रत्नाधणरी) रस्त्या्या दरुुस्तीबाबत 
(२१)  ९०३३ (१०-०४-२०१५).   श्री. सा्ं य िदम (दापूरोदी), श्री. भास्िर ्ाधव (णुहाणर), श्री. 
ल्तेंद्र आव् हाि (मुांरा िळवा), श्री. ्यांत पूराटीद (मस्दामपूरूर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. 
रा्न साळवी (रा्ापूरूर) :   सन्माननीय सावण् ननि बाांधिाम (सावण् ननि उपूरक्रम वणळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लाीं्ा-सा््ली मागाफत्रील (ल्.रत्नाधगरी) कोत्र ् ािी त  पाल् ्ािी आरम् यानच् या आीि 
ककलोमी्र तस च लाीं्ा त  सा््ली य थील २५ कक.मी. र्त्याची मोठया ्मारात आरुा्् था 
झाली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च आसग - तळ्ि  तस च रु  र सा््ली मागाफत्रील ता्ातील िोंगराच  कद्ींग 
िोकाआायक बनल ल  अस न पा्साळ्यात आरिी र् त् या्र य शन र् ता बींआ होशन अन क ् ळा 
्ाहत क कोंिी ननमाफतर होत आह , ह ही खर  आह  काय, 
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(३) असल् यास, उा त ्कररी ीासनान  चौकीी क ली आह  काय, चौकीीत काय आढळ न आल  
् तआनुसार कोत्र ् ािी त  पाल् ् ािी, लाीं्ा त  सा््ली या र्त्याची आरुु्ती करणयाबाबत 
तस च आसग -तळ्ि  तस च रु र सा््ली मागाफत्रील आरिी र्त्या्र य त असल्यामळु  
ीासनान  कोरत्या उपाययो्ना क ल्या आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ् सआरह  ्करराबाबतची स् यल्थती काय   
आह  ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पूराटीद (३०-०५-२०१५) : (१) ् (२) नाही. 
(३)  आसग  तळ्ि  या र्त्याच्या कक.मी. ७/३००मध्य  ््ळ पा्साळ्यात आरि कोसळ न माती 
खाली आली होती. परींत ु ्ाहतकुीस कोरताही अिथळा ननमाफतर झाला नव्हता. र्त्याच्या 
कि ला आल ली माती आ्श्यकत नुसार बा्ुला करणयात आली होती. ग्ारात पिल ली माती 
काढणयाच  काम हाती त णयात आल  आह . 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

मभवांिी (ल्.ठािे) ये ीद शेति-याा्ं  या भातास यो य भाव ममळावा  
म्हिून बांद िेदेदी भात खरेदी िें द्र सुरु िर्याबाबत 

 

(२२)  ९०४२ (०७-०४-२०१५).   श्री. सां्य िदम (दापूरोदी), श्री. ल्तेंद्र आव् हाि (मुांरा िळवा), 
श्री. भास्िर ्ाधव (णुहाणर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय अ न, नाणरी पूरुरवठा 
व ग्राहि सांरक्षि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लभ्ींिी (ल्.ठार ) य थील भातखर आी कें द्र  ठ क आारान  माह  ्ान ्ारी, २०१५ च् या आसु-या 
सप् ताहात बींआ क ली आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, त् याींची कारर  काय आह त, 
(३) तस च ी तक-याींच् या भातास यो  य भा् लमळा्ा महर न बींआ क ल ली भत खर आी कें द्र सुरु 
करा्ीत म् हर न ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
(४) नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. धणरीश बापूरट (१६-०५-२०१५) : (१) ह  खर  आह . 
(२) कोकर ा्भागातील हींगाम २०१३-१४ मध् य  खर आी क ल ल् या िानाची भरिाईसाठी उचल न 
झाल् यामुळ  तस च हींगाम २०१०-११ त  २०१२-१३ च  गोआाम भाि  रु. ५,४२,९३८/- ीासनाकि न 
अ्ाप् त आह त. तस च याप ्ी ीासनाकि न सा्फ्त ननक बाींिकाम ा्भागाच् या आरान  गोआाम भाि  
लमळत होत . परींत  कें द्र ीासनान  आोन मदहन् याच  गोआाम भाि  ्नत ला्ीं्ल रु. २.०८ ् रु. 
२.४० या आरान  आ ण याच  ननलश्चत क ल  आह . 
(३) दआ.०२.१२.२०१४ पास न परन महासींताच् या गोआामात हींगाम २०१४-१५ मिील िान खर आी 
सुरु करण यात आली आह . 
(४) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
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वधाण ल्ल् हा मध् यवतन बकिमध् ये ल्ल् हा पूरररषदेचे  
९१ िोटी ३७ दक्ष रुपूरये अििदे असल् याबाबत 

  

(२३)  ९१३६ (०८-०४-२०१५).   श्री. अबू आ्मी (मानखूदण मशवा्ीनणर) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) ्िाफत ल्ल् हा पररर्षआ च  ९१ को्ी ३७ लक्ष  रुपय  ा्कास ननिी मागील आोन ्र्षाफतपास न  ्िाफत 
ल्ल् हा मध् य्ती बॅकमध् य  अिकुन पिल ला अस न  त् यामुळ  ्िाफत ल्ल् ्यातील ा्कास काम  
ठप् प पिली आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, सआर रा कम ्ाप् त करण याकरीता ल्ल् हा पररर्षआ ्ीासनान  आोन ्र्षाफतत 
कोरतीही कायआ ीीर कायफ्त ाही क ली नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, ्श् नोा त सींआभाफतन् ्य  सभागहृाला आश् ्ालसत क ल् यानुसार माह  ्ान ्ारी, २०१५ 
अख रपय तची ्् तुल्थती काय आह , 
(४) नसल् यास, ा्लींबाची स्फतसािारर कारर  कोरती ? 

श्रीमती पूरांि्ा मुांि े(०८-०५-२०१५) : (१) ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
ल्ल् हा मध् य्ती सहकारी बँक तील ननिी परत लमळत नसल् यान , ल्ल् हा मध् य्ती सहकारी 
कोर्षागाराच  च अरमन ् ्नरल मॅन ्र दआ. १०/८/२०१३ रो्ी नो्ीस आ ण यात आली अस न 
मा.उच् च न् यायालय, नागप र य थ  दआ. २०/३/२०१५ रो्ी ल्ल् हा मध् य्ती सहकारी बँक, ्िाफत 
याींच् या ा्रोिात री् ाप्ीीन आाखल करण यात आल  आह . 
(३) मा.उच् च न् यायालय, नागप र य थील री् ाप्ीीन आाखल करण यात आल  अस न सआर 
्कररी अ् याप न् यायालयाच  अींनतम आआ ी ्ाप् त झाल ल  नाहीत. 
(४) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

मुांब  ठािे पूरररसरात खा्णी वनके्षत्राती बाांधिाम ननयममत िरुन  
्ाणे्या सातबारावरुन वन ववभाणा्या नोंदी रद्द िर्याबाबत 

  

(२४)  ९१४० (०९-०४-२०१५).   श्री. अबू आ्मी (मानखूदण मशवा्ीनणर) :   सन्माननीय वन े
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ठार  पररसरात खा्गी ्नक्ष  त्रात राहराऱ्या लाखो नागरीकाींच  ्ा्तव्य असल ली 
बाींिकाम  ननयलमत करुन ्ाग च्या सातबारा्रुन ्न ा्भागाच्या नोंआी रद्द करणयाच  
मा.स्ोच्च न्यायालयान  दआल ल्या आआ ीानुसार कायफ्त ाही करणयात आल ली आह , ह  खर  आह  
काय, 
(२) उात ्श्नी चौकीी क ली आह  काय, चौकीीत काय आढळ न आल  ् त्यानसुार आतापय त 
कोरती कार्ाई ् उपाययो्ना क ली ्ा करणयात य त आह , 
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(३) असल्यास, उात ्श्न भाग (१) ् (२) मिील ्कररी सुरु असल ली कायफ्त ाही अ् याप 
प रफत झाल ली नसल्यास, त्याची स्फतसािारर कारर  काय आह त तस च मा.स्ोच्च् ा 
न्यायालयाच्या आआ ीानसुार आ्श्यक कायफ्त ाही करणयासींआभाफतत आतापय त कोरता पाठपुरा्ा 
क ला ्ा करणयात य त आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची स्फतसािारर कारर  कोरती ? 
 

श्री. सधुीर मनुणांटीवार (२९-०५-२०१५) : (१) मा.स्ोच् च न् यायालयात आाखल झाल ल् या ् प ील 
ललव् ह ाप्ीीनमिील लसव् हील अपलल ांतमाींक ११०२ त  ११०२/२०१४ मध् य  मा.स्ोच् च 
न् यायालयान  दआनाींक ३०.०१.२०१४ रो्ी ननरफतय दआला आह . सआर ननरफतयानुसार ीासनाच् या 
दआ.१२.१२.२०१४ पत्रान् ्य  ्करर ननहाय कायफ्त ाही करताना मा.स्ोच् च न् यायालयाच  अ्मान 
होरार नाही यींची आक्ष ता त ण याबाबतच  आआ ी ल्ल् हाधिकारी मुींबई उपनगर ् ठार  याींना दआल  
होत . 
(२) ् (३) मा.स्ोच् च न् यायालयाच् या दआनाींक ३०.०१.२०१४ रो्ीच् या ननरफतयाच् या अनुपालनाथफत 
आपरोा त नम आ दआनाींक १२.१२.२०१४ रो्ीच् या ीासनपत्रातील स चनाींनुसार कायफ्त ाही करण यात 
य त आह . 
(४) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

राय यातीद अपूरांणाां् या अनुदाननत शाळाांमधीद िमणचा-याांना  
शासिीय यो्नाांचा दाभ ममळिेबाबत 

  

(२५)  ९१८२ (०९-०४-२०१५).   श्री. अबू आ्मी (मानखूदण मशवा्ीनणर) :   सन्माननीय 
सामाल्ि  याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ट्र राज् यात अपींगाींना ा्ी र्ष लीक्ष र ् ्लीक्ष र आ रा-या ७०० प क्ष ा ्ा् त ा्ी र्ष 
ीाळा ् कायफतीाळा महाराष ट्र ीासन मान् य अनुआाननत अस न त् यात अींआा्  ९००० लीक्ष क ् 
कमफतचारी कायफतरत अस न यापैकी अींआा्  ८०० कमफतचारी ह  कायफतीाळ च  आह त, ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च, ा्ी र्ष ीाळ तील लीक्ष क ् लीक्ष क त् तर कमफतचा-याींना १९८९ पास न नन्तृ् ती ् तन ् 
उपआान यो्ना लाग  अस न, तथााप दआनाींक १ नोव् हेंबर, २००५ प ्ीपास न अपींगाींच् या ीासन 
मान् य अनुआाननत कायफतीाळ तील ननआ ीक ् कमफतचारी लमळ न अींआा्  ीासन आरबारी य शन 
सींबींधित ा्भागाींना नन् आन आ शन पाठपुरा्ा करत आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, कमफतचा-याींना उा त यो्न च  लाभ लमळण याकरीता ीासनान  कोरती कायफ्त ाही 
क ली ्ा करण यात य त आह , 
(४) नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह  ? 
 

श्री. रा्िुमार बिोदे (२८-०५-२०१५) : (१) सध् या राज् यात ७२९ ीाळा/कमफतीाळा कायफतरत अस न 
त् यापैकी ८६ कमफतीाळ मध् य  ७६६ कमफतचारी कायफतरत आह त. 
(२), (३) ् (४) कमफतीाळ तील कमफतचा-याींना स ्ानन्तृ् ती यो्ना लाग  करण याबाबतच् या 
्् ता्ा्र ा्चार सुरु आह . 

___________ 
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हदांिोरी (ल्.नामशि) तादुा यातुन ्ािा-या उ् च दाब क्षमते् या वव् वाहहनीचे िामास 
स्  ाननि शेति-याांचा ववरोध असल्याबाबत 

  

(२६)  ९२०५ (०४-०४-२०१५).   श्रीमती सीमाता  हहरे (नामशि पूरलश्चम) :   सन्माननीय ऊ्ाण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दआींिोरी (ल्.नालीक) तालुा यातुन ्ारा-या उच् च आाब क्ष मत च् या ा्् ्ादहनीच  कामास 
् थाननक ी तक-याींचा ा्रोि आह  ह  खर  आह  काय. 
(२) असल् यास ी तक-याींच् या ा्रोिाला न ्ुमानता उच् च आाब ्ादहनीच  कामास पॉ्र्रसीि 
कीं पनान  माह  ्ान ्ारी २०१५ मध् य  सुरु्ात क ली आह  ह  खर  आह  काय. 
(३) असल् यास या ा्रोिात ी तक-याींनी आत् मआहनाचा इीारा आ खील दआल ला आह  ह  खर  आह  
काय. 
(४) असल् यास ीासनान  सआरच् या कामाबाबत ् ी तक-याींना न् याय लमळ्ुन आ ण याच  ष्ष ्ीन  
काय कार्ाई करीत आह  ्ा करणयात य त आह  ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सआर ्कररी पॉ्र ्रसीि कॉपोर ीन ऑ् इींडिया लल.याींच  मा फ्त त इल ाट्रीलस्ी कायआा, 
२००३ ्  ्ली्रसा् कायआा १८८५ नुसार  ् र स्ेक्ष र करणयात आल ल  आह . या काय् यानुसार 
अनत उच्च आाबाची ा्् युत ्ाहीनी ही कमी लाींबीच्या मागाफतन  कमीत कमी ी तकरी ्गफत 
्भाा्त होईल ् पायाभ त सुा्िा तस च, ्न क्ष  त्रा्र तार पिरार नाही अीा पध्आतीन  
्थापीत करणयाबाबतची तरत आ आह . परींतु ना्न मागफत या तरतुआीींच्या ननकर्षात बसत 
नसल्यामळु  ना्न मागाफतन  सआरची अनत उच्च आाब ्ाहीनी ्ाकर  सींयुलातक होरार नसल्याच  
पॉ्र ्रसीि कॉपोर ीन ऑ् इींडिया लल. याींनी कळा्ल  आह . याबाबत स्फतमान्य तोिगा 
काढणयाच्याष्ष्ीन  ल्ल्हाआींिाधिकारी/सींबींधित उपा्भागीय आींिाधिकारी याींच  ्तरा्र 
सींबींधितासम् त बैठका त णयात आल्या अस न त्यानुसार पुढील कायफ्त ाही करणयात य त आह . 

___________ 
  

आदेणाव पूराणा (ता.मशरुर,ल्.पूरुिे) ये े ्दशुध् दीिरि मशीन बसवव्याबाबत 
  

(२७)  ९२३४ (०७-०४-२०१५).   श्री. दक्ष्मि ्णतापूर (धचांचवि) :   सन्माननीय पूरािीपूरुरवठा 
आणि स्व्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आल गा् पागा (ता.लीरुर,ल्.पुर )य थ  नागररकाींना ापण याच  पारी ीुध् आ लमळा्  यासाठी 
ीासकीय यो्न त न ्लीुध् आीकरर मीीन मी्ं  र झाल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, सआर ्लीुध् आीकरर मीीन ्रसामपींचायतीन  नागररकाींच् या सोयीच् या दठकारी 
बस् न त् ्रीत कायफ्त ाही करा्ी यासाठी ्रसामसभ त ठरा् झाला, ह  ही खर  आह  काय, 
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(३) असल्यास, आल गा् पागा य थील ्ा् त बागायती क्ष  त्रामुळ  ्लमनीतील पाण यामध् य  
क्ष ाराींच  ्मार ख पच असल् यान  त थील ापण याच  पारी अीुध् आ असल् याबाबतचा 
अह्ाल ्ाथलमक आरो  य कें द्रान  दआला आह , ह  ही खर  आह  काय, 
(४) असल्यास, उात ्कररी कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करणयात य त आह , 
(५) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. बबनराव दोिीिर (०८-०५-२०१५) : (१)  ् (२) होय. ह  खर  आह . 
(३) ह  खर  नाही. 
     ल्ल् हाधिकारी, पुर  ् महाराष ट्र ्आ र्षर ननयींत्रर मींिळ, पुर  याींनी ापण याच् या पाण याच  
्त्रोत बाधित आढळल् याबाबत ननलश्चत क ल ल् या गा्ामिील आह . 
(४) पुर  महानगरपाललका ् ापींपरी धचींच्ि महानगरपाललका याींच कि न ्लीुध् आीकरर मीीन 
बसा्ण यासाठी ननिी उपलब् ि झाला आह . त् याकररता आ्श् यक ्ोि पाईपलाईन ् मीीनची 
उभाररी करण यात आली आह . आल गा् पागा ्रसामपींचायतीन  ा्् युत ्ोिरीच  को  ्ीन 
मागा्ल  आह . ा्् युत ्ोिरी करुन ्लीुध् आीकरर मीीन कायाफतलन््त करण याच  काम 
्गतीपथा्र आह . 
(५) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  

राय यातीद शतेि-याांना िृवषपूरांपूर पूररुवव् याबाबत 
  

(२८)  ९२५२ (०४-०४-२०१५).   श्री. हनुमांत िोळस (माळमशरस), श्री. रुपूरेश म् हात्र े(मभवांिी पूरूवण), 
श्री. णिपूरत णायिवाि (िल्याि पूरूवण), श्री. ल्तेंद्र आव् हाि (मुांरा िळवा), श्री. सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री. किसन ि ोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय ऊ्ाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :-  
(१) राज् यातील ी तक-याींना आर्र्षी पाच लाख कृार्षपींप आ ण याची ीासनान  ननरफतय त तला आह  ह  
खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, उा त ननरफतयाच  थोिा यात ् ्रुप काय आह , 
(३) असल्यास, ी तक-याींना कृार्षपींप पुरा्ण याबाबत ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा 
करणयात य त आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०५-२०१५) : (१) होय, ह  अींीत:  खर   आह . 
(२) ीासन ननरफतय दआ.२७ माचफत, २०१५ अन््य  ा्हीत क ल ल्या पात्रता ् ५  कर प क्ष ा कमी 
्लमनीच  क्ष  त्र असराऱ्या ी तक-याींना ३.५ ककीं ्ा ७.५  चपी क्ष मत च  सौर कृार्षपींप आ णयाच्या/ 
आ्थाापत करणयाच्या यो्न स मान्यता आ णयात आली आह . कें द्र ीासनाच्या यो्न नुसार 
महाराषट्र राज्यात  क र ७५४० सौर कृार्ष पींपाींच  उदद्दष् आ णयात आल ल  आह . 
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(३) ीासन ननरफतय दआ.२७ माचफत, २०१५ अन््य  ्थापन क ल्यानसुार दआ.५ म , २०१५ रो्ी 
सुकार  सलमतीची बैठक होशन त्यामध्य  े्ंिर सलमती ् ताींबत्रक सलमतीची ्थापना करणयात 
आली आह . या सलमत्याींमा फ्त त पुढील कायफ्त ाही करणयात य ईल. 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  

अमरावती ल्ल् हया्या वविास ननयो्न आराखड्याबाबत 
  

(२९)  ९२८१ (०८-०४-२०१५).   अकि. यशोमती ठािूर (सोनाविे) (नतवसा) :   सन्माननीय 
ननयो्न मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) अमरा्ती ल्ल् हयाचा समतोल सािण याच् या ष्ष ्ीन  आर्र्षी ल्ल् हा ा्कास ननयो्न 
आराखिा  तयार करणयात य त अस न सन २०१४ - १५ या आधथफतक ्र्षाफतत ा्आभाफतसाठी 
को्या्िीचा ा्कास आराखिा मी्ं ुर करण यात मात्र ननिी अभा्ी आ्ही अन क ा्कास काम  
रखिली असल् याच  माह  ्ान ्ारी २०१५ रो्ी ्ा त् यानसुार आढळ न आल  ह  खर  आह  काय , 
(२) असल् यास, ा्आभाफततील रखिल ली ा्कास काम  प रफत करण याबाबत तातिीन  ननिी उपलब् ि 
करुन आ ण याबाबत ीासनान  कोरती तातिीची कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह  
(३) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही करण यात आली नसल् यान  ा्लींबाची कारर  काय आह त 

श्री. सुधीर मुनणांटीवार (११-०५-२०१५) : (१), (२) ् (३) अमरा्ती ल्ल् ्याच् या ा्कासासाठी 
ल्ल् हा ननयो्न सलमती, अमरा्ती कि न आर्र्षी यो्ना आराखिा तयार करण यात य तो. 
     अमरा्ती ल्ल् ्यासह ा्आभाफततील स्फत ल्ल् ्याींच् या ल्ल् हा ्ाार्षफतक यो्ना सन २०१४-
१५ साठी (स्फतसािारर, अनुसुधचत ्ाती उपयो्ना, आदआ्ासी उपयो्ना आजर आदआ्ासी 
उपयो्ना बा्यक्ष  त्र यो्ना)  क र रु.२९६१.०१ को्ी ननिी अथफतसींकलल्पत करुन त् यापैकी 
रु.२८१९.५७ को्ी ा्तररत करण यात आला आह . सबब, ननिी अभा्ी ा्कास काम  रखिली 
अस  म् हरता य त नाही. 

___________ 
  

अमरावती ल्ल््यातीद रखिदेदी आणि अनुशेषातणणत पूरूिण होिे अपूरेक्षक्षत  
असदेदे मसांचन प्रिल्पूराांची िाम वणेाने िर्याबाबत 

  

(३०)  ९२८२ (०७-०४-२०१५).   अकि. यशोमती ठािूर (सोनाविे) (नतवसा) :   सन्माननीय 
्दसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा्ती ल्ल््यातील रखिल ली आजर अनुी र्षातगफतत प रफत होर  अप क्षक्ष त असल ल  लसींचन 
्कल्पाींची काम ् गान  करणयाबाबत नना्आा मागा्णयाच  काम ्लआ गतीन  होणयासाठी 
ीासनान  कोरती तातिीची कायफ्त ाही क ली ्ा करणयात य त आह , 
(२) अ् याप, कोरतीच कायफ्त ाही करणयात आली नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
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श्री. धणरीष महा्न (०१-०६-२०१५) : (१) ् (२) अमरा्ती ल्ल् ्यातील पा्बींिार  ा्कास 
क्ष  त्रातील अनुी र्ष ननमुफतलन करण यासाठी ्गतीपथा्रील ्कल् पाींची काम  नना्आा ्कांतय साठी 
रखिल ली नाहीत. ्कल् प कामाींच् या आ्श् यकत ्मार  ् ीासनाच् या नना्आ बाबतच् या ्चललत 
ननयमाींच  पालन करुन ् ळो् ळी नना्आा मागा्ण यात य त आह त. त् यामुळ  उा त ्कररी 
ा्लींबाचा ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

वरुि (ल्. अमरावती) तादुायातीद मशधावाटपूर दिुानातनू  
ननिृष्ट्ट द्ाण्या यवारीची होत असदेदी ववक्री 

  

(३१)  ९२८८ (०७-०४-२०१५).   प्रा. ववरेंद्र ्णतापूर (धामिणाव रेल्वे), अकि. यशोमती ठािूर 
(सोनाविे) (नतवसा) :   सन्माननीय अ न, नाणरी पूरुरवठा व ग्राहि सांरक्षि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्रुि (ल्. अमरा्ती) तालुायातील लीिा्ा्प आकुानात न ककि लागल ल्या ननकृष् 
आ्ाफतच्या ज््ारीची ा्ांती होत असल्याचा ्कार माह  नोव्हेंबर, २०१४ मध्य  ्ा त्यासुमारास 
ननआीफतनास आला, ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च सआर तालुायात ना  ् ि अींतगफतत सन २०१३ मध्य  हमी भा्ान  ८०८ ला्ीं्ल ज््ारी 
आजर ३२८ ला्ीं्ल मका खर आी करणयात आला होता सआर िान्य रोीनख िा ्ाट्या्रील  का 
खा्गी गोिा् नमध्य  ठ ्णयात आल  होत  परींत  या ज््ारीला लभरि लागली अस न सआर 
ननकृष् ज््ारी र ीन आकुानात न र ीनकािफत िारकाींना ा्कत असल्याच  माह  ्ान ्ारी, २०१५ 
मध्य  ्ा त्यासुमारास ननआीफतनास आल , ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, यासींआभाफतत चौकीी करणयात आली आह  काय, 
(४) असल्यास, चौकीीच्या अनरु्षींगान  सींबींधिताीं्र कोरती कार्ाई क ली ्ा करणयात य त 
आह , 
(५)  नसल्यास त्याची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. धणरीश बापूरट (०७-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) ह  खर  नाही. 
अमरा्ती ल्ल््यामध्य  ्रुि तालुायात सन २०१३ मध्य हमी भा्ान  ८०८ लाकीं ्ल ज््ारी ् 
३२८० लाकीं ्ल मका खर आी करणयात आला होता, सआर ८०८ लाकीं ्ल ज््ारी चाींगल्या ्तीच  
असल्याच  भारतीय खा् य ननगम याींच्या कि न ननयतनाच  आआ ी ्ाप्त झाल . त्यानुसार 
ज््ारीच  ा्तरर ह  रा्तभा् आकुानात न करणयात आल  आह . सआर ज््ारी ही लभरि लागल ली 
नाही ् तीी कोरत्याही लीिापबत्रका िारकाींची अथ्ा लाभार्थया ची तांतार ्ाप्त नाही. 
(३), (४) ् (५) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
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अमरावती ल्ल् ्यातीद चाांदरू रेल् वे भाणात र बी् या वपूरिाच ेव त् यासाठी दाणिा-या पूरा् याचे 
िुठदेही ननयो्न स्  ाननि पूराट बांधारे िायाणदयान ेिेदे नसल्याबाबत 

  

(३२)  ९३०१ (०८-०४-२०१५).   प्रा. ववरेंद्र ्णतापूर (धामिणाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
्दसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अमरा्ती ल्ल् ्यातील चाींआ र र ल् ्   भागात रब् बीच् या ापकाच  ् त् यासाठी लागरा-या 
पाण याच  कुठल ही ननयो्न ् थाननक पा् बींिार  कायाफतलयान  क ल  नस न आर्र्षी ् थाननक 
पररसरातील म् र ला् न मदहन् याभराप ्ीच स्फत काल्  सा् करण यात य त होत , परींतु या्र्षी 
ी तक-याींच् या प रण या सुरु झाल् या असताींनाच ताईताईन  काल्  स्ाई क ली ्ात असल् याची 
बाब माह  डिसेंबर, २०१४ च् या सुमारास ननआीफतनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, याबाबत चौकीी करण यात आली आह  काय, 
(३) असल् यास, चौकीीच् या अनुर्षींगान  सींबींधित कीं त्रा्आाराीं्र कोरती कार्ाई करण यात आली 
आह  ्ा य त आह  ? 
  
श्री. धणरीष महा्न (२६-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. 
(२) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  

राय यातीद ननमणदग्राम पूरुरस् िार ममळववदेल्या णावाांना शासनाने ववशेष द्ाण न देता या 
णावातीद वविासािि ेददुणक्ष होत असल्याबाबत 

  

(३३)  ९३२२ (०७-०४-२०१५).   िॉ. सुल्त ममिचेिर (हातििांणदे), श्री. रा्ेश क्षीरसाणर 
(िोल्हापूरूर उत्तर) :   सन्माननीय पूरािीपूरुरवठा आणि स्व्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील ननमफतल्रसाम पुर् कार लमळा्ल ल्या गा्ाींना ीासनान  ा्ी र्ष आ्ाफत न आ ता या 
गा्ातील ा्कासाकि  आलुफतक्ष  होत असल्याच  तस च ननमफतल यो्नेंनींतर ् ्च् छत बाबत कोरताही 
उपांतम ीासनान  न राबा्ल् यान  ननमफतलगा् म ळपआा्र य त आह त यामुळ  सा्फ्त ननक 
् ्च् छत कि  आलुफतक्ष  होत आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च क रळ, दहमाचल ्आ ी, लसा कीम या राज् यानी बचतग्ाींच् या माध् यतात न 
हगरआारीमुा त गा् यो्न ला गती दआली त् याच िती्र राज् यातही ही पध् आत राबा्ण यासींआभाफतत 
कोरता ननरफतय त तला ्ा त णयात य रार आह , 
(३) असल् यास, या सींआभाफतत ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करण यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
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श्री. बबनराव दोिीिर (३०-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. ीासन पररपत्रक ांत.ा्पआ-
१०११/्.ांत.६९/पाप-ु०७, दआ.२७ म , २०११ नुसार ननमफतल ्रसाम पुर्कार ्ाप्त गा्ाींना ्रसामीर 
पारीपुर्ठा यो्ना राबा्ताना ्ािान्य आ णयात य त . तस च ीासनाकि न ा्ा्ि यो्नेंतगफतत 
तनकचरा ् साींिपारी व्य््थापन, सा्फ्त ननक ीौचालय, पींचायत ा्भागाच्या ्तीन  तीं्ागािी, 
कचऱ्यापास न  खतननलमफतती करर  इ.उपांतम राबा्णयात य तात.तस च गा्ातील काही ्नतलषठत 
नागररक, मदहला बचतग् अींगर्ािी कायफतकत्याफत, मआतनीस, यु्क मींिळ , ीाळ तील लीक्ष क ् 
ा्् याथी ह   कबत्रत य शन सा्फ्त ननक ््च्छत कि  तस च ््च्छत बाबत ्न्ागतृी करतात. 
तस च ् ळो् ळी अधिकाऱ्याींमा फ्त त क्ष  त्रभ ्ीच्या माध्यमात न ्रसामपींचायतीच्या सा्फ्त ननक 
््च्छत कि  लक्ष  आ णयात य त आह . 
(२) ् (३) ््च्छ भारत अलभयान अींतगफतत सामुआानयक सींत्ना, ््यींस ्ी सीं्था कायफतरत 
आह त. तस च सन २००९-१० मध्य  ््च्छत ची व्याप्ती ्ाढा्णयासाठी मदहला बचत ग्ाींच्या 
माध्यमात न कु्ुींब सींपकफत  अलभयान राबा्णयात आल . तस च ल्ल्हा पररर्षआ कि न स्फत 
्रसामपींचायत ्तरा्र बचत ग्ाच्या माध्यमात न तस च ्बोिनात न हागरआारी मुात गा् 
यो्न ची ् ््च्छत ा्र्षयी ्न्ागतृी करणयात य त . 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

िोल् हापूरूर ये े णेल् या अनिे वषाापूरासून आरो य ववभाणा् या ननयांत्रिाखादी असिा-या पूरािी 
णुिवत् ता तपूरासिी प्रयोणशाळा पूरािीपूरुरवठा व स् व् छता ववभाणािि ेवणण िर् याचा ननिणय 

  

(३४)  ९३२५ (०७-०४-२०१५).   िॉ. सुल्त ममिचेिर (हातििांणदे), श्री. रा्ेश क्षीरसाणर 
(िोल्हापूरूर उत्तर) :   सन्माननीय पूरािीपूरुरवठा आणि स्व्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कोल् हाप र य थ  ग ल् या अन क ्र्षा पास न आरो  य ा्भागाच् या ननयींत्रराखाली असरा-या पारी 
गुर्त् ता तपासरी ्योगीाळा पारीपुर्ठा ् ् ्च् छता ा्भागाकि  ्गफत करण याचा ननरफतय माह  
डिसेंबर, २०१४ मध् य  ्ा त् या आरम् यान त तला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) तस च राज् यात न्ीन आहा उपा्भागीय ्योगीाळा मीं् र झाल् या अस न अ् यापी काम 
सुरू करण यात आल  नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, या न्ीन ्योगीाळाींच  काम क व् हापय त सुरू करण याचा ीासनाच् या मानस 
आह , 
(४) ्श् न भाग (१) च् या ीासनान  त तल ल् या ननरफतयाची अींमलब्ा्री क व् हापास न सुरू 
करण यात य रार आह  ? 

श्री. बबनराव दोिीिर (२५-०५-२०१५) : (१) होय, ह  खर  आह . पारी पुर्ठा ् ््च्छता 
ा्भाग ीासन ननरफतय ांतमाींक िब्ल्य ाय  म-२०१४/्.ांत.०८/पाप-ु१२, दआनाींक १८.१२.२०१४ अन््य  
सा्फ्त ननक आरो य ा्भागाच्या सननयींत्रराखाली असल ल्या ल्ल्हा पारी गुर्त्ता तपासरी 
्योगीाळा ् उप ा्भागीय ्योगीाळाींमध्य  कायफतरत असल ल  कीं त्रा्ी मनुषयबळ, सादहत्य 
पारी पुर्ठा ् ््च्छता ा्भागाच्या सननयींत्रराखाली त णयाचा ननरफतय त णयात आला आह . 
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(२) ् (३) होय. ह  खर  आह . 
राज्यात न्ीन आहा उप ा्भागीय ्योगीाळा सुरु करणयासाठी सा्फ्त ननक आरो य ा्भागाकि  
ा्तरीत क ल ला ननिी या ा्भागाकि  अ् याप ह्ताींतरीत करणयात आल ला नाही. सआर ननिी 
ह्ताींतरीत होताच ्ाग च्या उपलब्ित नुसार न्ीन ्योगीाळा सुरु करणयात य तील. 
(४) सा्फ्त ननक आरो य ा्भागाच्या सननयींत्रराखाली असल ल्या ल्ल्हा पारी गुर्त्ता 
तपासरी ्योगीाळा ् उप ा्भागीय ्योगीाळाींमध्य  कायफतरत असल ल  कीं त्रा्ी मनुषयबळ, 
सादहत्य ३१ माचफत, २०१५ अख र पारीपुर्ठा ् ््च्छता ा्भागाच्या अधिपत्याखाली असल ल्या 
सींचालक, भ ्ल स्ेक्ष र आजर ा्कास यींत्ररा, पुर  याींच कि  ह्ताींतरीत करुन त णयात आल  
अस न दआनाींक ०१  ा्ल, २०१५ पास न अींमलब्ा्री सुरु करणयात आली आह . 

___________ 
  

महाराष्ट् र दोिसेवा आयोणामाफण त घे् यात आदेल् या धषध  
ननररक्षि पूरदा् या भरतीत झादेल्या णैरव्यवहाराबाबत 

  

(३५)  ९३२७ (०७-०४-२०१५).   िॉ. सुल्त ममिचेिर (हातििांणदे), श्री. रा्ेश क्षीरसाणर 
(िोल्हापूरूर उत्तर), श्री. पूरांि् भु्बळ (नाांदणाव), श्री. रमशे िदम (मोहोळ), श्री. ल्तेंद्र 
आव् हाि (मुांरा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ट्र लोकस ्ा आयोगामा फ्त त २००७ मध् य  त ण यात आल ल् या धर्षि ननररक्ष क पआाच् या 
भरतीतील गैरव्य्हारा्कररी न् यायालयाच् या आआ ीानुसार तत् काललन उपसधच् श्रीमती नन. ी. 
प््िफतन याींच् यास ह ३९ ्राींा्रुध् आ मुींबईतील आझाआ मैआान पोललस ठाण यात माह  डिसेंबर, 
२०१४ च् या समुारास गुन् हा आाखल करण यात आला आह  काय, 
(२) असल् यास, त् याींच ्र पुढ  कोरती कार्ाई क ली ्ा करण यात य त आह , 
(३)  नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. देवेंद्र फििवीस (११-०५-२०१५) : (१) होय, ह  खर  आह . 
(२) ्कररी आझाआ मैआान पोलीस ठार   म.ई.सी.आर.ांत. ०३१४, कलम ४०३, ४१८, ४१९, 
४२०, ४६५, ४६८, ४७१, ३४, १२० (ब), १०९, १९३, ५०६ सह ३४, ४०९ भा.आीं.ा्. नसुार गुन् हा 
नोंआ करण यात आला अस न गुन् हयाचा तपास चाल  आह . 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
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सावि े(ल्.िोल् हापूरूर) णाव् या वपूर् या् या पूरा् यासाठी  
उभार् यात आदेल्या ्दिुां भाची झादेदी दरुवस् ा 

  

(३६)  ९३२९ (०७-०४-२०१५).   िॉ. सुल्त ममिचेिर (हातििांणदे), श्री. रा्ेश क्षीरसाणर 
(िोल्हापूरूर उत्तर) :   सन्माननीय पूरािीपूरुरवठा आणि स्व्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) सा्ि े (ल्.कोल् हाप र) य थील ापण याच् या पाण यासाठी उभारण यात आल ल्या ्लकुीं भाच  
् लॅबच  कठि  कोसळत अस न िोकाआायक ्लकुीं भाच  ननलेखन करुन तो उतरुन त ण याची 
मागरी ् थाननक नागररकाींनी माह  डिसेंबर, २०१४मध्य  ्ा त्या आरम्यान सींबींधित ा्भागाकि  
क ली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, सआर ्लकुीं भ खाली उतरा्ण याकरीता ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा 
करण यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
  
श्री. बबनराव दोिीिर (०८-०५-२०१५) : (१) ह  खर  नाही. तथााप, सा्ि े ्रसामपींचायतीच् या 
दआनाींक २६ माचफत, २०१५ रो्ीच् या झाल ल् या ्रसामसभ मध् य  सआरची ्ाकी ननलेजखत करण याबाबत 
चचाफत करण यात आली आह . 
(२) ्रसामपींचायतीींकि न ल्ल् हा पररर्षआ कि  अ् याप ्ाकीच् या ननलेखनाबाबतचा ्् ता् झाला 
नस न ्् ता् ्ाप् त झाल् यानींतर त् यानुर्षींगान  उधचत कायफ्त ाही करण यात य ईल. 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  

हातििणदे (ल्.िोल्हापूरूर) तादुायातीद रू  ये ीद शाहूिामदन बांधाऱयाचे सांरक्षि िठि,े 
सांरक्षि मभांती व वपूरदर मोििळीस आल्याबाबत 

  

(३७)  ९३३८ (०७-०४-२०१५).   िॉ. सुल्त ममिचेिर (हातििांणदे), श्री. रा्ेश क्षीरसाणर 
(िोल्हापूरूर उत्तर) :   सन्माननीय ्दसांपूरदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हातकरगल  (ल्.कोल्हाप र) तालुायातील रूई य थील ीाह काललन बींिाऱ्याच  सींरक्ष र कठि , 
सींरक्ष र लभींती ् ापलर मोिकळीस आल्यान  त थील नागररकाींनी पा्बींिार  खात्याकि  ्ारीं्ारीं 
तीव्र आींआोलन क ल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या बींिाऱ्याची पाहरी ीासनान  क ली आह  काय, या पाहरीनुसार या 
बींिाऱ्याींच्या आरुू्तीसाठी ीासन कोरती कायफ्त ाही कररार आह , 
(३) असल्यास, सआरची आरुू्तीची काम क व्हापय त प रफत करणयात य रार आह  ? 
  
श्री. धणरीष महा्न (०२-०६-२०१५) : (१) होय, अींीत: खर  आह . रुई कोल्हाप र पध्आतीच्या 
बींिाऱ्याची आरुु्ती करर  आ्श्यक आह . परींत,ु त थील नागररकाींनी आींआोलन क ल ल  नाही. 
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(२) सआर बींिाऱ्याींची आरुु्ती करर  आ्श्यक असल्यान  त्याची पाहरी क्ष  बत्रय अधिकारी 
याींच कि  माह  १०/२०१४ मध्य  करणयात आली अस न आरुु्तीसाठीच  अींआा्पत्रक तयार करणयात 
आल  आह . सन २०१५-२०१६ मध्य  आ खभाल आरुु्तीसाठी उपलब्ि होराऱ्या ननिीत न आरुु्ती 
करर च  ननयो्न आह . 
(३) सन २०१५-२०१६ मिील उपलब्ि ननिीनुसार आरुु्तीची काम करणयात य ईल. 

___________ 
िोल् हापूरूर ल्ल्हातीद णहृरक्षिाांना णत सात महह यापूरासनू मानधन न ममळाल्याबाबत 

  

(३८)  ९३४१ (०६-०४-२०१५).   िॉ. सुल्त ममिचेिर (हातििांणदे), श्री. रा्ेश क्षीरसाणर 
(िोल्हापूरूर उत्तर), श्री. प्रिाश आबबटिर (राधानणरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)कोल् हाप र य थील गहृरक्ष काींना ग ल् या सात मदहन् यापास न मानिन आ णयात आल ल  नाही, ह  
खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, या कायाफतलयातील ल्ल् हा समाआ ीक ह  स ्ानन्तृ् त झाल् यान  गहृरक्ष काींच् या 
ननिीचा पाठपुरा्ा क ला ्ात नाही, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, या गहृरक्ष काींना तातिीन  मानिन आ ण यासींआभाफतत कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा 
करण यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 
श्री. देवेंद्र फििवीस (११-०५-२०१५) : (१)  ् (२) ह  खर  नाही. 
(३) ् (४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 

मसधुदणुण ल्ल् ्याां् या ग्रामीि भाणात ववद्युतीिरिा् या पूरायाभूत सुववधा ननमाणि िर्याबाबत 
  

(३९)  ९३४४ (०४-०४-२०१५).   श्री. वैभव ना ि (िुिाळ) :   सन्माननीय ऊ्ाण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसिुआगुफत ल्ल् ्याींच् या ्रसामीर भागात ा्् युतीकरराच् या पायाभ त सुा्िा ननमाफतर 
करण यासाठी ा्् युत ा्तरर कीं पनीन  ११६ को्ी २६ लाख रुपय  खचाफतचा आराखिा ्् ताा्त 
करण यात आला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, उा त ्् ताा्त आराखियात न गीं्ल ल  खाींब बआलर , मनोर  उभारर , उपकें द्र 
सुरु करर  ्ुन् या ्ादहन् या बआलर , आाररद्रय र र्ष खालील ्नत ला ्ी् कन ा ीन आ र , कृर्षी 
पींपाींना कन ा ीन आ र  अीा ा्ा्ि यो्ना राब् न ्ी् ा्तरर व् य्् थ च  आिुननकीकरर 
करण यात य रार आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, सआर आराखिया्र क व् हा अींमलब्ा्री करणयात य रार आह  ? 
  
 
 



ा्.स. १९ (26) 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सआर आराखड्यातील पायाभ त आराखिा उभाररी-१, पायाभ त आराखिा उभाररी-२, 
रो्गार हमी यो्ना या कायफतरत यो्नाींपैकीच्या कामाींना सुरु्ात झाली अस न, ््ताा्त 
यो्नाींपकैी अप्रस ि ीन ् सक्ष मीकरर ् न्ीन ्ी् पुर्ठा मी्ं  र अस न पुढील कायफ्त ाही 
चाल  आह . कें द्र ीासनाच्या दआनआयाळ उपाध्याय ्रसामज्योती ् आयपीिी स यो्नाींना 
्ीासकीय मीं् री ्ाप्त झाल्यानींतर मीं् र रकम नसुार ताींबत्रकष्षट्या ्ािान्यांतम ् 
आधथफतकष्षट्या व्य्हायफतता लक्ष ात त शन सआर मी्ं  र कामाींच्या नना्आा ्कांतया प रफत झाल्या्र 
सआर कामाींना सुरु्ात करणयात य ईल. 

___________ 
 

आिेरी-आांल्वि ेघाटा् या िामाचा ववचाराधीन असदेल् या प्रस्तावाबाबत 
(४०)  ९३६३ (१०-०४-२०१५).   श्री. वभैव ना ि (िुिाळ), श्री. सदा सरवििर (माहहम) :   
सन्माननीय सावण् ननि बाांधिाम (सावण् ननि उपूरक्रम वणळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) लसींिुआ गफत ल्ल् ्याचा आगुफतम भाग कोल् हाप रला ्ोिरा-या आक री-आींल््ि  ता्ाच् या कामाचा 
ा्चारािीन असल ल् या ्् ता्ा्र ीासनान  ननरफतय त तला आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, सआर ता् र् त् यासाठी ककती ननिीची तरत आ करण यात आली आह  ् यामळु  
ककती गा्ाींच् या आळर-्ळराची सोय होरार आह , 
(३) अ् याप ननरफतयाच् या अनुर्षींगान  कायफ्त ाहीस सुरु्ात झाली नसल् यास ा्लींबाची कारर  काय 
आह त ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पूराटीद (३०-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) ् (३) सआर ता्ामध्य  अन क दठकारी १०० त  १५० मी्र उींचीच  उभ  कि  आह त. त्यामुळ  
सआर ता्ात बाींिकाम करर  ताींबत्रकष्षट्या ीाय आह  काय यासाठी स् क्ष र करर  आ्श्यक 
आह . तस च या ता्ासाठी ्न्लमन सींपाआन करर  आ्श्यक आह . सआर काम स् यल्थतीत 
कोरत्याही यो्न त मीं् र अथ्ा ्गतीत नाही. 

___________ 
 

रा्ापूरूर तादुा यातीद अांणिवािया ्ाणे अभावी हािा्या ममारतीपूरासून वांधचत असल्याबाबत 
  

(४१)  ९३६७ (०७-०४-२०१५).   श्री. रा्न साळवी (रा्ापूरूर) :   सन्माननीय महहदा व बाद 
िल्याि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) रा्ाप र तालुा यात (ल्.रत् नाधगरी) सुमो ३९७ मोठया ् लमनी अींगर्ािया अस न त् यापकैी 
सुमार  १४२ अींगर्ाियाची ् ्मालकीची इमारत अस न उ्फतररत अींगर्ाियापैकी १२३ 
अींगर्ाियातील मुल  ल्ल् हा पररर्षआ च् या ्ाथलमक ीाळ त, १४ ्रसामपींचायत इमारतीत, २२ 
समा्मींदआरात तर ८१ अींगर्ािरातील मुल  खासगी ्ाग त लीक्ष र त त असलयाच  नकुत च 
माह  ्ान ्ारी, २०१५ मध् य  ्ा त् या आरम् यान ननआीफतनास आल  आह , ह  खर  आह  काय, 
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(२) असल् यास, सन २०१४-१५ साली तालुा यातील सुमार  १५ अींगर्ािी इमारतीींच् या 
बाींिकामाला मीं्ुरी लमळाली अस न अींगर्ािी इमारतीला ्त् य क ६ लाख रूपयाच  अनुआान 
मीं् र झाल  आह , ह  खर  आह  काय, 
(३) असल् यास, तालुा यातील बहुताींी अींगर्ािया ्ाग  अभा्ी हा काच् या इमारतीपास न 
अ् यापी ्ींधचत आह त याबाबत ीासनान  चौकीी क ली आह  काय, त् यात काय आढळ न आल  
आह , 
(४) तआनुसार ् ्मालकीच् या इमारतीच् या ्नतक्ष  त असरा-या अींगर्ाियाींना इमारतीींकररता 
्ागा ् अनुआान उपलब् ि करून आ ण याबाबत ीासन ् तरा्र काय कायफ्त ाही करण यात आली 
आह  ्ा य त आह , 
(५) नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त  ? 
  
श्रीमती पूरांि्ा मुांि े (१९-०५-२०१५) : (१) होय, ह  खर  आह . माचफत २०१५ अख र १७७ मोठया 
अींगर्ाियाींकररता ््तींत्र इमारती आह त. 
(२) होय, ह  खर  आह . 
(३), (४) ् (५) अींगर्ािी इमारतीकरीता सींबींधित ्रसामपींचायतीच  सरपींच ् ्रसाम्थ याींनी 
्ागा बक्ष ीसपत्रान  उपलब्ि करुन आ्श्यक ््ता् बाल ा्कास ्कल् प अधिकाऱ्यामा फ्त त 
ल्ल्हा पररर्षआ कायाफतलयास साआर क ल्यानींतर अींगर्ािी इमारत बाींिकामासाठी अनुआान 
उपलब्ि करुन आ णयात य त . स् य:ल्थतीत ्ाप्त ््ता्ाींपैकी पररप रफत स्फत ््ता्ाींना मी्ं  री 
आ णयात आली आह .  कही पररप रफत ््ता् लील्लक नाही. 

___________ 
  

रत्नाधणरी ल्ल््यातीद खारभूमी वविासासाठी १५ वषाणपूरूवन  
तबद १७० प्रिल्पूर ननधीअभावी प्रदांबबत 

  

(४२)  ९३७३ (०७-०४-२०१५).   श्री. रा्न साळवी (रा्ापूरूर) :   सन्माननीय ्दसांपूरदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाधगरी ल्ल््यातील खारभ मी ा्कासासाठी १५ ्र्षाफतप ्ी तब्बल १७० ्कल्प मीं् र 
करणयात आल  होत , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, उात ्कल्पापकैी ६७ ्कल्प ननिीअभा्ी ्लींबबत आह त ह  खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, यासआभाफतत ीासनान  सखोल चौकीी क ली आह  काय, त्यात काय आढळ न 
आल , 
(४) तआनुसार उपरोात ्लींबबत ६७ ्कल्पाींना तात्काळ ननिी उपलब्ि करून आ णयाबाबत 
ीासन ्तरा्र काय कायफ्त ाही करणयात आली आह  ्ा य त आह , 
(५) नसल्यास, त्याची कारर  काय आह त ? 
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श्री. धणरीष महा्न (१२-०५-२०१५) : (१) नाही. 
       सन १९५०-८२ मध् य  खारभ मी ा्कास मींिळाचा बहृत आराखिृया तयार करण यात 
आला. त् यानसुार रत् नाधगरी ल्ल् ्यातील १७० खारभ मी ा्कास यो्नाींच  ननयो्ना करण यात 
आल  आह . 
(२) नाही. 
       १७० खारभ मी यो्नाींपकैी ७९ खारभ मी यो्नाींची काम  प रफत झाल ली अस न १५ 
यो्नारींची काम  ्गतीपथा्र आह त. उ्फतरीत ७६ यो्नाींपैकी ५६ यो्नाींच  कायफतक्ष  त्रात 
काींआळ्न असल् यान  सआर दठकारी यो्ना राबा्र  ीा य नाही. 
उ्फतरीत २० खारभ मी यो्ना खारभ मीच् या ्चललत मापआींिात बसत नाहीत. 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 
(४) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 
(५) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  

साळवा त ेननमािे (ता.धरिणाांव, ल्.्ळणाांव) रस्त्याांच ेिामाबाबत 
(४३)  ९४१० (०७-०४-२०१५).   श्री. णुदाबराव पूराटीद (्ळणाव ग्रामीि) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साळ्ा (ता.िररगाीं्, ल्.्ळगाीं्) य थ  साळ्ा त  ननमार  र्त्याींच  अींतर  अ्त   का 
ककलोलम्र्र अस न या र्त्याींच  खिीकरर ् िाींबरीकरराच  काम ्ात ६०० लम्र झाल ल  
अस न बाकी ८०० लम्र काम अ् न अप रफत आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, ननमार  त  साळ्ा आरम्यान  का ककलोलम्र अींतराचा र्ता अस न त थ न लमर  
गा्ाचा हा आैनींदआन ्ापर आ्ाखान्यात, बँक त तस च ीाळ त ्ाराऱ्या ा्् यार्थया चा ्ापर आह , 
ह  ही खर  आह  काय, 
(३) असल्यास, य थील ी तकऱ्याींची ी ती ननमार -ापपळ -बाभळ -ली्ार असल्यामळु  या 
र्त्या्रुन मोठ्या ्मारात ्ापर अस न उ्फतररत िाींबरीकरराच  काम क व्हा करणयात य रार 
आह  ? 
 
श्रीमती पूरांि्ा मुांि े(१६-०५-२०१५) :(१) ह  खर  नाही. 
(२) ह  खर  आह . 
(३) साळ्ा त  ननीार  र् ता हा ्रसामीर मागफत ांत.१४ अस न सआर र् त् याची लाींबी १.६०० 
कक.मी. आह . त् यापैकी १.२०० कक.मी. लाींबी िाींबरी पषृ ्भागाची आह . उ्फतरीत ४०० मी्र 
लाींबीपैकी ३२५ मी्र लाींबीमिील िाींबरीकरराच  काम ्गतीत आह . उ्फतरीत ७५ मी्र लाींबीतील 
िाींबरीकरराच  काम ल्ल् हा पररर्षआ ला ा्ा्ि यो्नाींमि न ्ाप् त होरा-या ननिी ् ननकर्षाच् या 
अधिनत न  ् ्ािान् य ांतमान  हाती त ण याच  ल्ल् हा पररर्षआ च  ननयो्न आह . 

___________ 
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्ळणाांव ल्ल््यासह महाराष्ट्रातीद ग्रामपूरांचायतीमधून ऑनदा न दाखदे  
दे्यासाठी सुरू िर्यात आदेल्या महासांग्राम िक्षाबाबत 

  

(४४)  ९४११ (०७-०४-२०१५).   श्री. णुदाबराव पूराटीद (्ळणाव ग्रामीि) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्ळगाीं् ल्ल््यासह महाराषट्रातील ्रसामपींचायतीमि न ऑनलाईन आाखल  आ णयासाठी सुरू 
करणयात आल ल्या महासीं्रसाम कक्ष ासाठी खचफत करणयात य राऱ्या ननिीत मोठ्या ्मारा्र 
भ्रष्ाचार झाल्याच  माह  ्ान ्ारी, २०१४ च्या सुमारास ननआीफतनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या सीं्रसामकक्ष ामध्य  ऑपर ्र नसताींनाही त्याींच्या आर्र्षीच्या पगारा्र ५ को्ी 
५३ लाख ् ्  ्ीन्र ६ को्ी ६३ लाख खचफत होतात, ह  ही खर  आह  काय, 
(३) ्रसामपचायतीमध्य  ७/१२ ्न्म-मतृ्य,ु आाखल्यासह ा्ा्ि आाखल  आ णयासाठी सीं्रसाम कक्ष  
सुरू करणयात आल  आह  त्यासाठी ऑपर ्रची ननयुाती करणयात आली आह , ् याकररता १३ 
व्या ा्त्त आयोग ननिीत न आरमहा ८ ह्ार ८०० रूपय  कपात क ल  ्ातात ह  ही खर  आह  
काय ? 
 

श्रीमती पूरांि्ा मुांि े(१९-०५-२०१५)  : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) नॅीनल ई-गव् हनफतन् स कायफतांतमाींतगफतत ई-पींचायत/सीं्रसाम या लमीन मोि ्कल् पाची 
अींमलब्ा्री करण यात य त आह . आ ीातील स्फत पींचायती रा् स् थाींच् या कारभारात  कसुत्रता 
् पारआीफतकता आर न नागररकाींना ा्ा्ि स ्ा/आाखल  त् याींच  रदह्ासी क्ष  त्रातच उपलब् ि करुन 
आ ण यासाठी ई-पींचायत/सीं्रसाम ्कल् पाची अींमलब्ा्री करण यात य त आह . या ्कल् पाींतगफतत 
ा्ा्ि आञा्लीत मादहती भरण यासाठी ताींत्रीक मनुष यबळ तस च ा्ा्ि आञ्ली/सींक त् थळ  
ा्कलसत करर , त् याींच  ्लीक्ष र बैठका ् ्रसामपींचायत ् तरा्रील कागआ, ्ोनर इ. स्फत 
खचाफतच् या बाबीींसाठी ्रसामपींचायत ् तरा्र महाऑनलाईनला रु.८००० + स ्ा कर आआा करण यात 
य तो. 

___________ 
 

स् व. यशवांतराव चव् हाि व स् व. िॉ. पूरां्ाबराव देशमुख याांना मरिोत् तर  
भारतरत् न पूरुरस् िार दे् यासाठी मशफारस िरिेबाबत 

 

(४५)  ९४१६ (०६-०४-२०१५).   श्री. हषणवधणन सपूरिाळ (बुदढािा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ् ्. यी्ींतरा् चव् हार ् ् ्. िॉ. पीं्ाबरा् आ ीमुख याींना मररोत् तर भारतरत् न पुर् कार 
आ ण यासाठी ली्ारस करणयाबाबत लोक्नतननिीींनी नन् आन  दआल  आह  , ह  खर  आह  काय ? 
(२) असल् यास, सआर ्कररी ीासनान  कें द्र ीासनाकि  ली्ारस करर बाबत कोरती कायफ्त ाही 
क ली ्ा करण यात य त आह , 
(३) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
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श्री. देवेंद्र फििवीस (०८-०५-२०१५) : (१) होय, 
(२) ् (३) भारतरत्न पुर्कारा सींआभाफतत कें द्रीय गहृ मींत्रालयाच्या मागफतआीफतक स चनाींमध्य  “The 
recommendation for Bharat Ratna are made by the Prime Minister himself to 
the President. No formal recommendations for this are necessary.” तथााप, 
राज्य ा्िानमींिळात ् ळो् ळी माींिणयात आल ल  ठरा्, झाल ल्या चचाफत ् त्या अनुर्षींगान  
तत्काललन मा.मुख्यमींत्री/मा.मींत्री याींनी दआल ल्या आश््ासनाींच्या अनुर्षींगान  काही ्करराींमध्य  
भारतरत्न पुर्कारासींआभाफतत ली्ारीी करणयात आल ल्या आह त. त्यानुसार ््. यी्ींतरा् 
चव्हार याींना मररोत्तर भारतरत्न पुर्कार लमळणयाबाबत सन २०१२ मध्य  कें द्र ीासनास 
ली्ारस करणयात आली आह . तथााप, ््.िॉ.पीं्ाबरा् आ ीमुख याींना मररोत्तर भारतरत्न 
पुर्कार आ णयाबाबत, ली्ारस करणयात आल ली नाही. 

___________ 
पूरनवेद (ल्.रायणि) ये ीद धद्योधणि वसाहतीत रस् ते, पूरािी व वी्  

या मदुभुत सुववधाांचा अभाव असल् याबाबत 
  

(४६)  ९४९५ (१०-०४-२०१५).   श्री. प्रशाांत ठािूर (पूरनवेद), श्री. णिपूरत णायिवाि (िल्याि 
पूरूवण), श्री. ल्तेंद्र आव् हाि (मुांरा िळवा), श्री. किसन ि ोरे (मुरबाि) :   सन्माननीय उद्योण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) पन् ल ध् योधगक ्साहतीमध् य  ६५ लत ुउ् योग अस न २५० अधिक कामगाराींचा 
उआरनन्ाफतह या ्साहती मळु  चालत अस न ्साहती मिील र् त् याच् या आरुा्् था, पाण याचा 
अपुरा पुर्ठा, ्ाींर्ार खींिीत होरारा ा्् पुर्ठा इत् याआी मुलभ त सुा्िा न लमळाल् याच  
काररा् त् उत् पाआना्र पररराम होत अस न लसिको अथ्ा पन् ल महानगरपाललकाही आलुफतक्ष  
करत असल् यामुळ  ध् योधगक ्साहतीची आरुा्् था झाली आह , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, या ्कररी ीासनान  अधिक चौकीी क ली आह  काय, 
(३) असल् यास, चौकीीत काय आढळ न आल  ् त् यानुसार पुढ  कोरती कायफ्त ाही क ला आह  ्ा 
करण यात य त आह , 
(४) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 

श्री. सुभाष देसा  (१८-०५-२०१५) : (१) पन् ल ध् योधगक ्साहतीमध् य  ६५ लतु उ् योग 
अस न २५० अधिक कामगाराींना रो्गार ्ाप् त झाल ला नस न  ्साहतीमध् य  ८५ उ् योग अस न 
१०२१ कामगाराींना रो्गार ्ाप् त झाल ला आह . तस च सु् म, लतु उपांतम सम ह ा्कास 
यो्ना (MSECDP) अींतगफतत पन् ल सहकारी ध् योधगक ्साहतीचा  कालत्मक पायाभ त 
सुा्िा ा्कास यो्नाींतगफततचा ्् ता् सन २०१२ पास न लसिबी या ा्त् तीय सीं् थ च् या ् तरा्र 
्लींबबत आह . या ली्ाय ्साहतीतील मुलभ त सुा्िाींच  आरुा्् थ बाबत कोरताही ्् ता् 
उ् योग सींचालनालयास ्ाप् त झाल ला नाही. 
(२), (३) ् (४) याबाबतच  नन् आन ध् योधगक ्साहतीकि न ्ाप् त झाल ल  नसल् यान  चौकीी 
करण याचा ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
 



ा्.स. १९ (31) 

पूरारमशवनी / रामटेि तादुा यातीद (ल्.नाणपूरूर) आहदवासी णाव ेनकशनद पूरािण  / बफर  
झोन ् या बॉिणरवन असल् याने ्ांणदातीद ्नावरे या णावातीद  

शेति-याां् या शेतात ्ाऊन वपूरांिाांचे होत असदेदे निुसान 
  

(४७)  ९५१२ (०७-०४-२०१५).   श्री.  ि मल्दीिा्ूणन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय वन ेमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पारली्नी / राम  ्क तालुा यातील (ल्.नागप र) आदआ्ासी गा्  नॅीनल पाकफत  / ब्र झोन 
च् या बॉिफतर्र असल् यान  ्ींगलातील ्ना्र  या गा्ातील ी तक-याींच् या ी तात ्ाशन ापकाींच  
नुकसान होत, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, याकररता ्ींगलाला लाग न असल ल् या ी तीींना ्न ा्भागाकि न तार च  कुपर 
ताल न आ ण याची मागरी त थील ी तक-याींनी सींबींधित ा्भागाकि  ्ारीं्ार क ली आह , ह  ही खर  
आह  काय, 
(३) असल् यास, या नकुसान्रस् त ी तक-याींना ीासनाकि न कोरत् या ्कारची मआत दआली ्ा 
आ ण यात य त आह , तस च तार च  कुीं पर तालण यासींआभाफतत कोरती कायफ्त ाही क ली आह  ्ा 
करण यात य त आह  ? 
 
श्री. सुधीर मुनणांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) ह  खर  आह . 
(२) ह  खर  नाही. 
(३) ्न् य्ाण याींपास न ी तापकाींच  नुकसान ्कररी ीासनाच् या ्चलीत ननरफतयानुसार सींबींधित 
नुकसान्रस् त ी क-याींस नुकसान भरपाई अआा करण यात य त . 
       तार च  कुपर ताल न आ ण याबाबत ी तक-याींनी मागरी क ल् याच  ननआीफतनास आल ल  नाही. 
तथााप सन २०११-१२ मध् य  पु्फत पेंच, ापपरीया या ्नपररक्ष  त्रातील ्ुलझारी या गा्ातील 
्ींगलाला लागुन असल ल् या ी तीच  ्न् य्ाण यापास न नकुसान होशन नय  यासाठी ४.५० कक.मी. 
सौर श्ाफत कुीं पर ला्ण यात आल  आह . सन २०१४-१५ कररता रु.३५.०० लक्ष चा ्् ता् ल्ल् हा 
यो्ना सलमती. नागप र याींच कि  पठा्ण यात आला अस न अींबाझारी पठार, ता.पारली्नी 
कररता रु.१०.३१लक्ष  ननिी ्ाप् त झाला आह . 

___________ 
 

मनसर-खवारा हायवेचे ववस् तारीिरि िर्याबाबत 
  

(४८)  ९५१७ (१०-०४-२०१५).   श्री.  ि मल्दीिा्ूणन रेड्िी (रामटेि) : सन्माननीय सावण् ननि 
बाांधिाम (सावण् ननि उपूरक्रम वणळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मनसर-ख्ारा हाय् च  ा्् तारीकरराींच् या (ल्.नागप र) अन क अिचरी य त अस न मुींबई 
उच् च न् यायालयाच् या नागप र खींिपीठान  यासींआभाफतत राज् य ीासनान  कें द्र ीासनाकि  पाठपुरा्ा 
करा्ा अस  ननआेी माह  डिसेंबर, २०१४ मध्य  ्ा त्या आरम्यान दआल  ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, न् यायालयाच् या ननआेीानसुार राज् य ीासन् तरा्रून आतापय त कोरत् या 
् ्रूपाच् या पाठपुरा्ा करण यात आला आह , 
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(३) असल्यास, याबाबत ीासनान  चौकीी क ली आह  काय, चौकीीत काय आढळ न आल  ् 
तआनुसार ीासनान  कोरती कायफ्त ाही क ली ्ा करणयात य त आह , 
(४) अ् याप कोरतीच कायफ्त ाही क ली नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ् सआरह  
्करराबाबतची स् यल्थती काय आह  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पूराटीद (१६-०५-२०१५) : (१) मा.मुख्यमींत्री, महाराषट्र राज्य, मा.कें द्रीय मींत्री भुतल, 
परर्हन ् महामागफत मींत्रालय,  मा.कें द्रीय राज्यमींत्री (््तींत्र कायफतभार), पयाफत्रर, ्न ् 
पयाफत्रर बआल याींनी सआर ्श्नी लक्ष  तालझ्याच्या स चना दआल्या आह त. 
(२) राज्य ीासनाच्या पयाफत्रर खात्याकि न ह्ताींतरीत क ल ल्या ्न ्लमनीच्या ्ाग ्र काम 
करणयाची पर्ानगी आ णयात आल ली आह . उपा्भागीय अधिकारी, राम  ्क ् ्नसींरक्ष क, 
राम  ्क याींनी कक.मी. ६७९/०० त  कक.मी. ६८९/०० या १० कक.मी. लाींबीतील झाि  तोिणयाची 
पर्ानगी दआली आह . 
(३) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 
(४) ्श्न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  
रामटेि (पूरारमशवनी) (ल्.नाणपूरूर) तादुायातीद स्वस्त धाय दिुानातून मशधापूरबत्रिाधारिाांना 

ननयममत धायाचा पूरुरवठा होत नसल्याबाबत 
  

(४९)  ९५१९ (०७-०४-२०१५).   श्री.  ि मल्दीिा्ूणन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय अ न, 
नाणरी पूरुरवठा व ग्राहि सांरक्षि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम  ्क (पारली्नी) (ल्.नागप र) तालुायातील ्््त िान्य आकुानात न लीिापबत्रकाीं 
िारकाींना ् ळ ्र ् ननयलमत िान्याचा पुर्ठा होत नाही तस च आकुान ही ्ारीं्ार बींआ ठ ्णयात 
य त असल्याच  माह  डिसेंबर, २०१४ मध्य  ्ा त्या सुमारास ननआीफतनास आल , ह  खर  आह  काय, 
(२) असल्यास, या सींआभाफतत स्फत लीिा्ा्प आकुानाींची चौकीी क ली आह  काय, त्यात काय 
आढळ न आल , चौकीीनसुार सींबींधित लीिा्ा्प आकुानाीं्र कोरती कार्ाई क ली ्ा करणयात 
य त आह , 
(३) नसल्यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 

श्री. धणरीश बापूरट (११-०५-२०१५) :(१) ह  खर  नाही. 
      श्री.सनती आनु आार, राम  ्क याींनी श्री.ननलकीं ठ महा्न, याींच् या ् ्् त िान् य आकुान 
ांत.१८४७० राम  ्कच् या बाबत दआल ल् या तांतारीच् या अनुर्षींगान  आकुानाची तपासरी क ली असता, 
तांतारीत तर्थ य आढळ न आल  नाही. 
(२)  माह  डिसेंबर, २०१४ त  माचफत, २०१५ या काला्िीत राम  ्क तालुा यातील रा् तभा् 
आकुानाच् या  क र ७८ तपासण या करण यात आल ल् या अस न आोर्षयुा त ्करर  आढळ न आल ल  
नाहीत. 
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       माह  डिसेंबर, २०१४ त  माचफत, २०१५ या काला्िीत पारली्नी तालुा यातील  क र ३२ 
रा् तभा् आकुानाच  तपासण या करण यात आल ल् या अस न चौकीीनुसार लाभार्थ या ना िान् याच  
्ा्प ननयलमत करण यात आल् याच  दआस न आल . त् याबाबत कोरतीही तांतार ककीं ्ा नन् आन 
्ाप् त झाल ली नाही. 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
नाणपूरूर ल्ल् ्यातीद ि हान व पूरारमशवनी पूरोदीसाांनी अवैध रेती वाहतूि  

िरिारे दोन रका टर व स् िॉवपूरणड ् त िेल्याबाबत 
  

(५०)  ९५३० (०६-०४-२०१५).   श्री.  ि मल्दीिा्ूणन रेड्िी (रामटेि) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कन् हान ् पारली्नी (ल्. नागप र) पोलीसाींनी ्ुनी कामठी आजर इ्गा् ली्ारात माह  
डिसेंबर, २०१४ च् या आरम्यान क ल ल् या कार्ाईमध् य  अ्ैि र ती ्ाहत क कररार  आोन टॅ्रा ्र ् 
् कॉापफतओ ्प् त क ली, ह  खर  आह  काय, 
(२) असल् यास, या ्कररी कोरती कार्ाई क ली ्ा करण यात य त आह , 
(३)  नसल् यास, ा्लींबाची कारर  काय आह त ? 
 

श्री. देवेंद्र फििवीस (११-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) सआर ्कररी पारली्नी पररसरात १ ब्रास र ती रु. ३,२००/- चोरुन न ताना २ आरोपी 
आढळल  त् यामध् य  १ टॅ्रा ्र ् १ ् कॉापफतओ गािी ्प् त करण यात आली अस न या ्कररी २ 
आरोपीींा्रुध् आ पोलीस ् ् ीन पारली्नी य थ  गु.र.ांत.०१/१५, भा.आीं.ा्. कलम ३७९, ३४ अन् ्य  
गुन् हा आाखल करण यात आला अस न आोर्षारोपपत्र न् यायालयात आाखल करण यात आल  आह . 
     ्ुनी कामठी, कन् हान नआी र ती ता् पररसरात १ ब्रास र ती ककीं मत रु.२,०००/- चोरुन 
न ताना २ आरोपी आढळल  १ टॅ्रा ्र ् १ ् कॉापफतओ गािी ्प् त करण यात आली अस न या 
्कररी २ आरोपीींा्रुध् आ पोलीस ् ् ीन कन् हान य थ  गु.रांत. ०२/१५ भा.आीं.ा्. कलम ३७९, ३४ 
अन् ्य  गुन् हा आाखल करण यात आला अस न आोर्षारोपपत्र न् यायालयात आाखल करण यात आल  
आह . 
(३) ्श् न उ् ् ा्त नाही. 

___________ 
  
 
ववधान भवन :   िॉ. अनांत िळसे 
मुांब .   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
 

_________________________ 
ीासकीय मध्य्ती मुद्ररालय, मुींबई. 


