
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची एिविसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

सातारा जिल् ्यात २७६७ अांगणवाडयाांना अांगणवाडया भरववणेिरीता इमारतीच नसलेबाबत 
  

(१)  १०२०० (०७-०४-२०१५).   श्री. शांभुराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय महहला व बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल् ्यातील राशाय ाासनाा या मलाला ि ब लालकाकास कागागाा या ातीन  ४७६६ 
इतक् या गींगबाायाया सु आ िा त, ा  खर  िा  काय, 

(२) गसल् यास, ४७६६ इतक् या गींगबाायायाींपीक  २७६७ इतक् या गींगबाायायाींना गींगबाायाया 
गरकाण् याकरीता इमारतीच नााीत, ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, सातारा जिल् ्यातील गींगबाायायाींा या इमारती नसल ल् या गींगबाायाया या कु   
समािमींदीरात तर कु   गायायाा या ारात गरकाल् या िात िा त ा  ाी खर  िा  काय, 
(४) गसल् यास, यासींदगाात राशा य ाासनान  चककाी क ली िा  काय, 
(५) गसल् यास, सातारा जिल् ्यात मलाला ि ब लालकाकास कागागातींगात सु आ गसल ल् या २७६७ 
इतक् या गींगबाायायाींना गींगबाायाया गरकाण् याकतरता इमारती द ब सींदगाात राशा य ाासनान  
कोबता ननबाय ा तला िा , 
(६) यासींदगाात राशा य ाासनान  ननबाय ा तला नसल् यास, ननबाय न ा ण् याची साासारारब 
कारब  काय िा त ? 

  

श्रीमती पांििा मुांड े (२६-०५-२०१५) : (१) सातारा जिल्ायात ४७९९ इतक्या गींगबााडया सु आ 
िा त. 
(२) गींात: खर  िा . 
     उपरोक्त ४७९९ गींगबााडयाींपीक  २०६२ गींगबााडयाींना स्ातींत्र इमारती उपलब्र िा त. 
उाातरत २७३७ गींगबााडयाींना स्ातींत्र इमारती नााीत. 
(३) गींात: खर  िा . 
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     २७३७ गींगबााडयाींपीक  गरण्याची ल काब  पुढीलप्रमाब  िा त :- 
     प्राथममक ााळा-८४८, ग्रामपींचायत इमारती-२८३, समािमींलदर-३२८,    
     खािगी/द ऊळ-३२७, गाडयााया इमारती-८२४, गन्य व्यास्था (उदा.काकास सींस्था, पडाी, 
इ.)-१२७ 
(४), (५) ा (६) जिल्ाा ननयोिन सममतीकडून दरार्षी प्राप्त ाोबाऱ्या ननयतव्ययानुसार 
गींगबााडयाींना स्ातींत्र इमारत मींिूर क ल्या िातात. माा  फ ब्राुारी, २०१५ नींतर जिल्ाा 
ननयोिन सममती गींतगात एकूब २७ गींगबााडयाींची काम  पुबा झाली िा त. सन २०१४-१५ 
मध्य  २६५ गींगबााडयाींना स्ातींत्र इमारती मींिूर करब त िल ल्या िा त. सन २०१५-१६ मध्य  
१७१ गींगबााडी इमारतीींना मींिूरी द ब  प्रस्ताकात िा . 
         तस च ाासनााया डोंगरी काकास कायाक्रमागींतगात सन २०१४-१५ मध्य  ३४ 
गींगबााडयाींची काम  प्रगतीपथाार िा त. 
  

___________ 
  
पाटण, जि. सातारा येथील ननवडणुिीत िाम िेलेल्या आशा िाययित्याांच ेमानधन देण्याबाबत 
(२)  १०२०२ (०६-०४-२०१५).   श्री. शांभुराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ब, जि. सातारा य थील  लोकसगा, कारानसगा सन २०१४ ाया ननाडबुक त िाा 
कायाकर्तयाांच   कामाच  मानरन  द ण्यात िल  नााी, ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, सदर िाा कायाकर्तयाांनी  माा  िान ाारी, २०१५ मध्य   कामाींच  मानरन 
ममळब कतरता तामसल कायाालयाार मोचाा काढला ाोता,ा मागबीच  नना दन पा्बच  
तामसलदार याींना लदल , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास,  नना दनाार  राशाय ाासनान  कोबती कायााााी क ली ाा करण्यात य त  िा , 
(४) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१५) : (१) ा (२) ाोय. 
(३) लोकसगा ा कारानसगा २०१४ ाया ननाडबूक मध्य  मतदानााया लदााी मतदान कें द्राार 
काम क ल ल्या िाा कायाकर्तयाींच  मानरन गदा करण्यात िल  नााी. 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  
पाटण तालुक् यातील मोरणा गुरेघर धरण प्रिल् पाच् या मा यमातून सरुु असलेल् या िॉ नचलचे िाम 

चुिीच् या प दतीन ेसुरु असल्याबाबत 
  

(३)  १०२०३ (०७-०४-२०१५).   श्री. शांभुराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा जिल् ्यातील पा्ब तालुक् यात क्ष बा खोर  काकास माामींडळाींतगात मोरबा गुर ार 
ाा मध् यम ररब प्रकल् प साकारण् यात िला िा , ा  खर  िा  काय, 
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(२) गसल् यास,या ररब प्रकल् पाा या माध् यमातून या कागागातील ा तीला पाबी द ब करीता 
कॅनॉलच  काम सु आ करण् यात िल  िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, ररबप्रकल् पाा या डाव् या ा उिव् या लािुन  य बा-या कॅनॉलमरील पाबी ा  या 
कागागातील डोंगरपायर्थ याापयांा या ा तीला ममळत नसून डोंगराकड च  लाूताींाी िमीन षेत त्र ा  
कोरड  राात िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(४) गसल् यास, सध् या सु आ गसल ल् या कॅनॉलच  काम ा  या पतरसरात ासल ल् या गाााींा या 
मरोमरनू सु आ गसून यामध् य  या कोक स र या गाााींतील नागतरकाींा या ारातून ाा कॅनॉल िात 
िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(५) गसल् यास, डोंगर पायर्थ यापयांत षेत त्राला पाबी ममळब करीता राशा य ाासनान  सध् या सु आ 
गसलल ल कॅनॉलच  काम ा  चकु ा या पध् दतीन  सु आ गसून ा  काम लदलब त याा  ा या 
कागागातील १०० ्क् क  षेत त्राला पाबी ममळाा  गाी मागबी ा तक-याींनी राशा याच  मु यमींत्री 
याींच कड  क ली िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(६) गसल् यास, यालालत राशा य ाासनान  कोबता ननबाय ा तला िा , नसल् यास ननबाय न 
ा ण् याची साासारारब कारब  काय िा त ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२९-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) ाोय. 
(३) नााी. 
(४) नााी. 
     सदया डाव्या कालव्याच  काम ा  कोक सर  गाााींतगात गसल ल्या कुीं गारााडीतील 
नागरीकाींाया ारापासून १०० मी. गींतराा आन िात िा . 
(५) ा (६) प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

खािगी सांस थाांम ये १५ ते २० हिार रुपये पगाराच् या  
मयायदेपुढे व् यवसाय िर िपात िरण् याबाबत 

  

(४)  १०२०७ (०७-०४-२०१४).   श्री. शांभुराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खािगी सींस् थाींमध् य  शा या मिुराचा ७५०० /-  आपय  मामसक पगार िा  र्त याच  पगारातून    
 आ. १५०/- व् यासाय कर कपात क ला िातो, ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास सध् याची माागाीची पतरजस्थती पााता खािगी सींस् थाींमध् य  शा याींा या पगाराींची 
मयाादा १५ त  २० ािाराींा या पुढ  िा  गााींा या पगारातून व् याासाय कर कपात करााा गाी 
गन क ार्षाापासनू खािगी सींस् था रारकाींची मागबी ाोत िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास यालालत राशा य ाासनान  कोबता ननबाय ा तला िा , 
(४) नसल् यास ननबाय लाकर ा ण् याची साासारारब कारब काय िा त. ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०७-०४-२०१४) : (१) ाोय, मामसक ा तन ाा मिूरी  आ. ७५०१/- त   आ 
१०.०००/- गसल ल्या पु आर्षाींाया ा तन ाा मिूरी मरून कपात करण्यात य बाऱ्या व्यासाय 
कराची रक्कम दरमाा  आ. १५०/- नसून,  आ. १७५/- इतक  िा . जस्त्रायाींाया लालत  आ. १०,०००/- 
पयात मामसक ा तन ाा मिुरी गसल्यास व्यासाय कर लागत नााी. 
(२) ाोय, 
कााी व्यक्ती तस च कााी औदयोगगक सींस्थाींकडून व्यासाय कर माफ सा ी गसल ली ा तन ाा 
मिूरीची मयाा्रदा ााढकाण्याची कानींती करण्यात िली िा . परींतू सदर व्यक्ती ाा सींस्थाकडून 
मागबी करण्यात िल ली ा तन ाा मिुरीची मयाादा ा गा गळी िा . 
(३) लद. १.७.२०१४ पूाी मामसक ा तन ाा मिूरीची रक्कम  आ. ५,०००/- पयात गसल ल्या 
व्यक्तीींना व्यासाय करामरून सू् द ण्यात िली ाोती. 
लद. ०१.०७.२०१४ पासून सदर मयाादा  आ. ७,५००/- करण्यात िली. तस च लद. ०१.०४.२०१५ 
पासून मलालाींसा ी सदर मयाादा  आ. १०,०००/- करण्यात िली िा . 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

िें द्र शासनाच् या एआयबीपी मधनू पाटण ववधानसभा मतदारसांघातील तार ी धरण 
प्रिल् पातांगयत देण् यात येणा-या उपसा िलससांचन योिनाांच् या ननधीची चशिशी िरणेबाबत 

  

(५)  १०२१२ (०८-०४-२०१५).   श्री. शांभुराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ब कारानसगा मतदारसींाामध् य  कें द्र ाासनाा या एियलीपी मरनू तारळी ररब 
प्रकल् पाींतगात मकि  लाींलाड , तारळ , िाड,े रुमकााडी ा कोंिाड  याल काबी उपसा िलमसींचन 
योिनाींना ननरी द ण् यात य बार िा  ा  खर  िा  काय, 

(२) गसल् यास, या प्रकल् पाींतगात खरोखरच या उपसा िलमसींचन योिनाींची काम  करण् याकरीता 
कें द्र ाासनान  ननरी द ा ूक ला िा  काय, गसल् यास राशा य ाासनास या ननरी सींदगाात मालाती 
िा  काय, 
(३) गसल् यास, कें द्र ाासनाा या एियलीपी कडून ननरी ममळाला नसल् यान  या उपसा 
िलमसींचन योिनाींची काम   प् प िा त याची चककाी राशा य ाासनान  क ली िा  काय, 
(४) नसल् यास, कें द्र ाासनाा या एियलीपी कडून तारळी ररब प्रकल् पातींगात उपसा िलमसींचन 
योिनाींना ननरी उपलब्र नसताना या योिनाींच  गूममपूिन करबा-या तर्त कालीन मींर्यायाींा याार 
राशा य ाासन कोबती कारााी करबार िा , 
(५) गसल्यास,र्त याच  थोडक् यात स् ा आप काय, 
(६) गदयाप यालालत राशा य ाासनान  ननबाय ा तला नसल् यास ननबाय न ा ण् याची साासारारब 
कारब  काय िा त ? 
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श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) : (१) ाोय, ा  खर  िा . 
(२) कें द्र ाासनास सादर क ल ल् यीं प्रस् तााामध् य  या ा्काींा या कामाींचा समाा ा िा . 
(३) कें द्र ाासनाा या एियलीपी योिन गींतगात सन २००७-०८ पासून ननरी ममळत िा . तारळी 
प्रकल् पाा या कामासाा ी सन २०१४-१५ मध् य   आ.१.०९ को्ी इतका ननरी कें द्र ाासनाकडून 
प्राप् त झाला िा . तस च रशा य ाासनाा यालाश् याा या ननरी उपलब् रत नूसार काम  सु आ िा त. 
तारळ , लाींलाड  उपसा मसींचन योिन ची काम  पूबा झाली िा त. उाारीत काम  प्रगतीपथाार 
िा . 
(४), (५) ा (६) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  
सशवािी नगर मानखुुदय पररसरातील सशधापत्रत्रिा धारिाांना अन्नधान्य व रचिेलचा पुरवठा 

ननसमष्ट्ठा नुसार व ववगतवारी नसुार िरण्याबाबत 
  

(६)  १०२४० (०७-०४-२०१५).   श्री. अबू आिमी (मानखूदय सशवािीनगर) :   सन्माननीय 
अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााािी नगर मानखुदा (मुींली) पतरसरातील नागतरकाींाया िीानााश्यक गन्नरान्य तस च 
रॉक लचा पुरा ा कागताारी ा ननममष ा नुसार करण्यााया मागबीलालत स्थाननक 
लोकप्रनतननरी, स ाागााी सींा्नाींच  पदागरकारी याींनी मा.मुयमींत्री, मा.गन्न ा नागरी पुरा ा 
मींत्री, मा.गन्न ा नागरी पुरा ा राशाय मींत्री, प्ररान सगचा, गन्न ा नागरी पुरा ा कागाग 
ा सींलींगरत मारााा्प यींत्रब च  षेत त्रत्रय गगरकारी तथा ननयींत्रक याींायाकड  माा  डडसेंलर, २०१४ 
मध्य  ाा र्तया दरम्यान ल खी नना दनाव्दार  क ली िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, सदराु मागबीाया गनुर्षींगान  कोबता ननबाय ा ण्यात िला ाा य त िा , 
(३)  नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१३-०५-२०१५) :(१) ा (२) ाोय, गाा प्रकारच  नना दन प्राप् त झाल  िा . 
     तथाकप, मानखुदा मााािी नगर गागात सााािननक कातरब व् यास् थेंतगात पात्र 
लागार्थ याांना कालात पतरमाबानुसार माराास् तूींचा पुरा ा करण् यात िला िा . सााािननक 
कातरब व् यास् थेंतगात माराास् तूींचा पुरा ा सुरळीत ा ा ळ ार ाोण् यालालत सींलींगरताींना 
िाश् यक सूचनााी द ण् यात िल ल् या िा त. गन् नरान् य ा क रोमसन न ममळाल् यालालत 
मारााा्प कायाालयास कोबतीाी तक्रार प्राप् त नााी. 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

सोलापूर जिल् हयातील बांद पाणी परुवठा योिना सुरु िरण्याबाबत 
(७)  १०३२४ (०७-०४-२०१५).   श्री. बबनराव सशांदे (माढा), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा), 
श्री. रमशे िदम (मोहो ), श्री. असमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सोलापूर जिल् ायात ाासनान  प्राद माक नळ पाबीपुरा ा योिना कायााजन्ात क ल् या िा त, 
तथाकप सदर योिना गदयाप पूबा झाल् या नसताना क्रकरन  पाबी परुा ा करण् याच  लींद क ल् यान  
नागतरकाींची गीरसोय ाोत िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) तस च, उक्त जिल् ्यात गत चार ार्षाात पाबी ी्ंचाीा या नाााखाली र्करार १०३ को्ी 
 आपयाींचा ननरी खचा झाला िा  ा   िीान प्रागरकरबाा या १४ पाबीपुरा ा योिनाींपीक  क ाळ 
४ योिना चालू गसून उाारीत ल-याच ार्षाापासून लींद िा त जि.प.ा या १५ प्राद माक योिनाींपीक  
८ लींद िा त तस च कााी योिना ाीि लीलागगााी लींद ा नाद ुआस्त िा त, ा  ाी खर  िा  
काय, 
(३) गसल् यास, उक् त प्रकरबी ाासनामाफा त चककाी क ली िा  काय, चककाीत काय िढळून 
िल , 
(४) गसल् यास, तदनुसार शाया पाबीपुरा ा योिना ाीि त्रललागगााी लींद ा नाद ुआस्त िा त 
गाा योिना सु आ करण्यालालत तस च कायमस्ा आपी पाबीपुरा ा करण्यालालत ा तातडीन  
र्करन  पाबी पुरा ा करण् यालालत ाासनान  कोबती कायााााी क ली ाा करण् यात य त िा , 

(५) गदयाप कोबतीच कायााााी क ली नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०५-२०१५) : (१)  ा  खर  नााी. 
(२) ाोय, ा  खर  िा . 
(३) ा (४) ाीि द यक  ा ळ ार न गरब , िाश् यक ती द खगाल द ुआस् ती न करब  तस च या 
गाााींत पाण् याची गन् य सारन  उपलब् र गसल् यान  प्राद माक योिनाींमरनू पाण् याची मागबी 
नसब  या प्रमुख कारबाींमुळ  योिना लींद िा त. या योिना सतत सु आ राााव् यात यासा ी 
सींलींगरत ग्रामपींचायतीाी ली का ा ऊन ननयमाप्रमाब  पाबीपट्टीची िकारबी करब  ा र्त याची 
ासुली करण् याा या सुचना षेत त्रीय स् तराार द ण् यात िल् या िा त. 
     पाबीपुरा ा योिनाींा या गदा करण् यात िल ल् या ाीि द यकाा या ५० ्क् क  रक् कम ची 
प्रनतपूती द खगाल द ुआस् ती प्रोर्त साान गनुदानाींतगात सींलींगरत स् थाननक स् ाराशा य सींस् थाींना द ण् यात 
य त . पाबी ी्ंचाी ननमााब झाल् यास मींिूर क्ती िराखडयानुसार िाश् यक उपाययोिना 
करण् याच  ननयोिन जिल् ाास् तराार करण् यात िल  िा . 
(५) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

प्रत् यक्ष वीि मीटर रींड ांग आणण वीि त्रबल यात तफावत असल् याबाबत. 
  

(८)  १०३५८ (०७-०४-२०१५).   श्री. आससफ शेख (मालेगाांव मय) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रर्त यषेत ाीि मी्र रीडड ींग ि ब ाीि त्रलल यात तफाात गसल् यान  काित्रललाार मी्र 
तरींडीग छायागचत्र छापल  िात नसल् यान  न मक  तकती त्रलल िकारल  या सींरमामात डोंत्रलाली 
(जि. ाब ) य थील ाीिग्रााक पडल  गसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ मध्य  ाा र्तयादरम्यान 
ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  काय, 
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(२) गसल् यास, ाीि ग्रााकाींना तकती ाीि त्रलल िकारल  ा  कळण् यासा ी ाीि त्रललाार मी्र 
तरडीींगच  छायागचत्र छापली िायची मात्र िता ाीि त्रललाार मी्र तरडीींगच  छायागचत्र  छापब  
लींद क ल् यान  नागतरकाींना यालालत गचानक िास् त काि त्रलल  याायास लागण् यान  सींलींगरत 
कागागातील नागतरकाींनी ाीि कातरब कीं पनीा या कायाालयात तक्रार क ली गसता गदयापाी 
सींलींगरताींनी दखल ा तली नसल् यान  नागतरकाींच  िगथाक नुकसान ाोत गसल्यान  ाासन याार 
िाश् यक ती कायााााी करबार िा  काय, 
(३) नसल् यास, यामागील कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (२९-०५-२०१५) : (१) नााी. 
(२) मााराषर राशाय ाीि कातरब कीं पनीाया रोरबानुसार नाीन  ्क्नॉलॉलीच  िर.एफ.मी्र 
लसकाण्यात य त िा त. डोंत्रलाली कागागातींगात गसल ल्या १,६६,००० ारगुती ा ाा बशाय ाीि 
ग्रााकाींपीक  सुमार  ३६,५०० ाीि ग्रााकाींना नाीन तींत्रज्ञानाच  िर.एफ.मी्र लसकाल  िा त. 
र्तयाींच  तरडीींग एच.एच.य.ू माीनदाार  ा तल  िात गसल्यामळु  र्तया मी्रच  फो्ो ाीि त्रललाार 
छापून य त नााीत. ाीि त्रलल  मात्र गचूक मी्र ााचनाप्रमाब  लदली िातात. ताींत्रत्रक 
गडचबीींमुळ  कााी िर.एफ.मी्रच  तरडीींग एच.एच.यू. माीनदाार  य त नााी गाा मी्रच  
प्रर्तयषेत मी्र ााचन क आन त्रलल द ण्यात य त . िर.एफ.  ्क्नॉलॉिीच  मी्र लसकाल्यामुळ  
मानाी ास्तषेत प कमी झाल्यामुळ  ग्रााकाींना गचुक त्रलल  य तात. या प्रकारामध्य  
नागरीकाींच /ाीि ग्रााकाींच  कोबर्तयााी प्रकारच  िगथाक नुकसान ाोत नााी. 
(३) प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद येथील भराडी स थाननि महाववतरण िे ३३ िेवी  
उपिें द्र च ेिननष्ट् ठ असभयांता पद ररक् त असल् याबाबत 

  

(९)  १०३५९ (३०-०४-२०१५).   श्री. अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगालाद य थील गराडी स् थाननक मााकातरब क  ३३ क ाी उपकें द्र च  कननष   गमगयींता 
पद मागील दोन ार्षाापासून तरक् त गसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ रोिी ाा र्त या सुमारास 
ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  काय, 

(२) गसल् यास, यामळु  िम ाबा य थील कननष   गमगयींर्त याकड  गनततरक् त पदगार लदला 
गसल्यामळू  ग्रााकाींची गीरसोय ाोत गसून गराडी सलस् ् ान गींतगात १८ गाा य त गसून दोन 
सल स् ् ान गींतगात ५१ गाींााकतरता एक कननष   गमगयींता कायारत गसल् यान  ा तकरी ा 
ग्रााक याींना त्रास ाोत गसल्यान  तरक्त गसल ल  कननष् गमगयींता पद गरण् यालालत िाश् यक 
ती कायााााी करबार िा  ाा करण्यात य त िा   
(३) नसल् यास, यामागील कालींलाची कारब  काय िा त ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (१३-०५-२०१५) : (१) ा  गींात: खर  िा . 
     गडारी ााखा कायाालयातील सााय्यक गमगयींता (कननष  गमगयींता) ा  पद लद.९ ऑगस््, 
२०१४ पासून तरक्त िा . 
(२)  गडारी ााखा कायाालयाचा गनततरक्त पदगार या पूाी िम ाबा ााखा कायाालयातील 
सााय्यक गमगयींता (कननष  गमगयींता) याींना सोपकाण्यात िला ाोता. सदर पदगार 
लद.२४.०२०२०१५ पासून सााय्यक गमगयींता कन्नड कागागीय कायाालय याींायाकड  सोपकाण्यात 
िला िा . 
     गमगयींता सींागाातील तरक्त पद  गरण्याकतरता  िालारात क्र.४/२०१४, लद.२६.०७.२०१४ ा 
िालारात क्र.६/२०१४, लद.१६.१२.२०१४ नुसार गरती प्रतक्रया सु आ िा . 
(३) प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

अांधारी (जि.औरांगाबाद) येथील डीपी बदलण् याबाबत 
  

(१०)  १०३६० (३०-०४-२०१५).   श्री. अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गींरारी (जि.औरींगालाद) य थ  डीपी लदलण् यासा ी ाारींाार मागबी क आनाी र्त याकड  दलुाषेत 
क ल् यान  त थील ाीि ग्रााकाींनी कननष   गमगयींर्त याींना ा राा ाालनू मागण् याच  नना दन लदल  
गसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ रोिी ाा र्त या सुमारास ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  
काय, 
(२) गसल् यास, उक् त नना दनानसुार या प्रकरबी ाासनान  काय कायााााी क ली िा  ाा 
करण्यात य त िा , 
(३) नसल् यास, यामागील कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (२४-०४-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) सदरील ल काबच  रोलात्र लदलनु काि पुरा ा सुरळीत करण् यात िला िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

औरांगाबाद जिल् ्यातील स थाननि ग्रामपांचायतीना आईएसओ दिाय सम ण् याबाबत 
  

(११)  १०३६३ (०७-०४-२०१५).   श्री. अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगालाद जिल् ्यातील स् थाननक ग्रामपींचायतीना िीएसद दिाा ममळण् याकतरता गन क 
प्रयर्त न क आन सुाोमगकरब, सोयी सुकारा सदराू ग्रामपींचायतीमध् य  उपलब् र क आन  लदली िात 
गसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ रोिी ाा र्त या सुमारास ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  
काय, 
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(२) गसल् यास, उक् त जिल् ्यात २५० गाींा  गसून िीएसद दिाा ममळााा ा  उद्दीष ् सींलींगरत 
जि.प.   ाल  गसून र्त यागनुर्षींगो कायााााी सु आ गसून सदराू प्रमाण् पत्र ममळण् यालालत ाासन 
िाश् यक कायााााी करबार ाा करीत िा  काय, 
(३) नसल् यास, यामागील कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१९-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) औरींगालाद जिल् ्यातील २५० ग्रामपींचायतीींना ि.एस.द. दिाा ममळण् यासा ी ग्रामपींचायत, 
पींचायत सममती ा जिल् ाा पतरर्षद माफा त कायााााी सु आ िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

बुलडाणा जिल् ्यात ववत युत ववतरण िां पनीत २५ वषायत नववन िायमस वरुपी ताांत्रत्रि 
िामगाराांची भरती िरण्यात आली नसल् याबाबत 

  

(१२)  १०३८४ (३०-०४-२०१५).   श्री. राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लुलडाबा जिल् ्यात १३ तालकु  गसून कादयुत कातरब कीं पनीच  ाााीनी रालात्र १३४२९ िा  
ा ६ लषेत २१ ािार २०७ ग्रााकाींची सीं या गसताींना गा या रेण बीतील ताींत्रत्रक कामगाराींची 
सीं या क ाळ ८२० इतक  िा , ा  खर  िा  काय, 

(२) सन १९८९ मध् य  लुलडाबा जिल् ्यात कादयुत कातरब कीं पनी गींतगात ताींत्रत्रक कामगाराींची 
सीं या िाळपास ३ ािार इतक  ाोती िबी २५ ार्षाात नकान कायमस् ा आपी ताींत्रत्रक 
कामगाराींची गरती करण्यात िली नसल् यान  जिल् ्यात क ाळ ८२० ताींत्रत्रक कामगार काम 
करीत गसल्यान  र्तयाायाार प्रचींड ताब य त गसल् याच  सींा्न न  मा.मु यमींत्री याींना लदनाींक २८ 
नोव् ाेंलर, २०१४ रोिी गथाा र्त या सुमारास नना दन लदल  िा , ा  द खील खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, या नना दनानसूार ाासनाकडून ताींत्रत्रक कामगाराींची नकान पद  गरती   करण्या 
सींदगाात काय कायााााी करण् यात िली िा  ाा करण्यात य त िा , 
(४) गसल्यास, गदयापपयांत पद  गरती करण्या सींदगाात कोबतीच कायााााी करण् यात िली 
नसल् यास कालींलनाची साासारारब कारब  काय िा त ? 

  
श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (१३-०५-२०१५) : (१) ा  खर  नााी. 
    सदयजस्थतीत लुलढाबा मींडलाींतगात उाच दाल १८१ ा लाुदाल ५४१८५ गाी एकूब 
५४१६६६ एाढी ग्रााक सींया िा . लुलढाबा मींडलाींतगात ताींत्रत्रक कमाचाऱ्याींची १५४६ ा  मींिूर 
गसून १२५० पद  कायारत गसून २९६ पद  तरक् त िा त. 
(२) ा  खर  नााी. 
(३) ाोय. 
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     गमगयींता सींागाातील ा ताींत्रत्रक कमाचाऱ्याींपीक  ागा ४ ची प्रारींगी पद  गरतीलालत गरती 
प्रतक्रया सु आ िा . इतर ागा ३ ा ४ ाया ताींत्रत्रक कमाचाऱ्याींची पद  पदोन्नती दाार  गरण्यालालत 
लुलढाबा मींडलास िद ाीत करण्यात िल  िा . 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  
धचखली तालुक् यातील मशि ेउां द्री व पेठ येथील परीसरात ववत युत ग्राहिाांची सांख् या तसेच 

वाहीणी रोहहत्राची सांख् या मोठ्या प्रमाणावर वाढल् याबाबत 
(१३)  १०३८८ (०४-०४-२०१५).   श्री. राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गचखली तालुक् यातील मकि  उीं द्री ा प   य थील परीसरात कादयुत ग्रााकाींची सीं या तस च 
ाााीबी रोलात्राची सीं या मोयाया प्रमाबाार ााढल् यान , कादयुत कातरब कीं पनीन  ग ल् या ३ 
ार्षाापूाी नकान उपकें द्र ाोण् यासींदगाात तरतसर प्रस् ताा ाासनाकड  सादर क ला गसल् याच  माा  
नोव् ाेंलर, २०१४ रोिी ाा र्त या सुमारास ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  काय, 

(२) गसल्यास, िराखयायामध् य  मकि  उीं द्री ा मकि  प   य थ  नकान कादयुत उपकें द्र 
सु आ करण्यासा ी समाकाष् करण् यात य बार िा , ा  खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, गदयापपयांत समाकाष् करण् यात िला नसल् यास नकान कादय त कें द्र क व् ाा ा 
तकती लदासात समाकाष् करण्यात य बार िा  करबार, 
(४) नसल्यास कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (२९-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) कें द्र ाासनान  प्रस्ताकात क ल ल्या लदनदयाल उपाध्याय ग्रामशायोती योिन मध्य  मकि  ऊीं द्री 
ा प   य थ  ३३/११ क व्ाी नकान उपकें द्र समाकाष् क आन प्रस्ताा कें द्र ाासनास पा काण्यात 
य बार िा . 
(३) प्रश्न उद् ाात नााी. 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

सशवना (जि.औरांगाबाद) येथील बसस थानिावर बाांधण्यात आलेले व्यापारी गा े सया 
अनतक्रमणाच्या वव ख्यात सापडले असल्याबाबत 

  

(१४)  १०३९७ (०७-०४-२०१५).   श्री. अब् दलु सत्तार (ससल्लोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााना (जि.औरींगालाद) य थ  जिल् ाा ग्रामीब काकास यींत्रब ा या मुलगुत सुकारा 
योिन गींतगात मााना (ता.मसल् लोड) य थील लसस् थानकाार सन १९९८ मध् य  लाींरण् यात िल ल  
व् यापारी गाळ  सध् या गनतक्रमबाा या काळ यात सापडल  गसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ मध् य  
ाा र्त या समुारास ननदाानास िल  गा , ा  खर  िा  काय, 
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(२) गसल् यास, दातरद्र्यर र्ष खालील ल रोिगाींराींना रोिगार ममळााा यासा ी तर्त कालीन 
लोकप्रनतननरीनीा या प्रयर्त नातून गायायाच  लाींरकाम झाल  गसून लारा ार्षाापासून गायायाींच  
ास् ताींतरब रखडल  गसून थोयायाच मलान् यापूाी लचतग्ाींना दरमाा पींरराा   आपय  गाड तर्त ााार 
गायायाींच  ास् ताींतरब झाल  परींतू सदराू लाुींतींाी मलाला लचतग्ाींनी ा  गाळ  चक् क तीन ािार 
 आपय  प्रनतमाा गाड तर्त ााार खासगी व् याासानयकाींना लदल  गसून या व् यापा-याींनी गायायाींसमोरील 
िाग ार पर्यायाींच  ा ड ्ाकून इतरक व् याासानयकाींना ा  गाळ  ा समोरील मोकळी िागा गायायान  
लदली यामळु  या पतरसराला लकाळ गास् था प्राप् त झाली िा , ा  पााता ाासन र्त ारीत 
िाश् यक कायााााी करबार ाा करीत िा काय, 
(३) नसल् यास, यामागील कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) मााना ग्रामपींचायत माफा त मलुगूत सुकारा योिन गींतगात लाींरकाम क ल ल  दकुान गायायाच  
ासताींतरब रखडल ल  नसून त  ग्रामपींचायतीा या ताब् यात ाोत . लदनाींक १५/२/२०१० रोिी २, 
लदनाींक १८/१/२०११ रोिी १, लदनाींक ३/५/२०१२ रोिी ३, ा लदनाींक ३०/४/२०१२ रोिी ४ गस  
एकूब १० दकुान गाळ  ाा्प क ल ल  िा . सदरील दकुानगाळ  गाड  तर्त ााार लचत ग्ाींना 
लदल ल  गसून लचत ग्ान  खािगी व् याायायीकाींना लदल ल  नााी. लचत ग्ाा या माध् यमातून 
सदर दकुान गायायात व् यासाय सु आ िा . त सच दकुान गायायासमोरील िाग ार ्ाकल  पत्राच  
ा ड ग्रामपींचायत माफा त लदनाींक ३/४/२०१४ रोिी ा्काण् यात िल  िा . गनतक्रमब 
ा्काल् यामुळ  सदरील दकुान गायायािाळीत पतरसर मोकळा झाल ला िा . गायायासमोरील 
मोकळी िागा कोबालााी गायायान  लदल ली नााी. 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  
मशि ेमा शेंबा (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथे राष्ट् रीय ग्रामीण पेयिल योिन ेअांतगयत न  

योिनेच ेथकित वीि देयिाचा भरणा िरण्याबाबत 
  

(१५)  १०४०८ (०७-०४-२०१५).   श्री. राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण 
सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)  मकि  माळाेंला (ता.गचखली, जि.लुलढाबा) य थ  राष रीय ग्रामीब प यिल योिन  गींतगात 
नकान नळ योिन च  काम पुबा झाल ल  िा , परींतु ाीि कातरब कीं पनीकडून िुन् या नळ 
योिन च  थक त त्रलल गरबा क ल् यामाााय ाीि िोडबी क ली िाबार नााी गस  साींगण् यात 
िल् यामुळ , योिन च  काम पुबा झाल ल  गसताींना सुध् दा सदर योिन चा लाग गााक-याींना 
ममळत नसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ मध्य  ाा र्त या दरम्यान ननदाानास िल , ा  खर  िा  
काय, 

(२) गसल्यास, मकि  माळाेंला ग्रामपींचायतीा या पुाीा या नळ योिन ा या थक त ाीि त्रललाची 
रक् कम िास् त गसल् यामुळ  सदर ग्रामपींचायत त्रलल गरण् यास सषेतम नााी, र्त यासा ी 
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ाासनाकडून थक त ाीि त्रलल गरबा करण् यासा ी तरतूद करण् यात य बार िा  काय, तरतूद 
क ली िाबार गसल् यास कें व् ाा ा तकती लदासात करण्यात य बार िा , 
(३) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (१३-०५-२०१५) : (१) ाोय, ा  खर  िा . 
(२) मकि  माळाेंला, ता.गचखली य थ  राष रीय ग्रामीब प यिल योिन गींतगात पूबा झाल ल् या 
नाीन नळ पाबीपुरा ा योिन ा या गींदािपत्रकात नाीन ाीि िोडबीसा ी  आ.१,५०,०००/- इतक  
तरतुद करण् यात िली िा . पूाीा या नळ योिन ा या थतकत काि त्रललाचा गरबा 
करण् याकतरता, गींदािपत्रकात तरतदु करता य त नााी. 
(३) ग्रामपींचायतीा या पूाीा या नळ योिन ा या थतकत ाीि त्रललाची रक् कम गरण् याची 
िलालदारी ाी सींलींगरत ग्रामपींचायतीची िा . 

___________ 
  
महाराष्ट्र राज्य सहिारी सांघाने नागरी सहिारी पगारदारी सांसथाांिडून मोठ्या प्रमाणात सशक्षण 

ननधी वसूल िरुन त्याप्रमाणात पतसांसथेच्या प्रसशक्षणावर खचय िेला नसल्याबाबत 
(१६)  १०४०९ (०९-०४-२०१५).   श्री. राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मााराषर राशाय साकारी सींाान  ग ल्या गन क ार्षाापासून नागरी साकारी पगारदारी 
सींस्थाींकडून मोयाया प्रमाबात माषेतब ननरी ासूल क आन र्तयाप्रमाबात पतसींस्थ ाया प्रमाषेतबाार 
खचा क ला नसल्यान  माा  डडसेंलर, २०१५ मध्य  ाा र्तया दरम्यान ननदाानास िल  िा , ा  खर  
िा  काय, 
(२) मााराषर राशाय साकारी सींााची ासुली थाींलकाण्याच  दृष्ीन  कााी पतसींस्थ नी क ल ल्या 
दाव्या सींलींरी साकार न्यायालय कोपरगाींा याींनी गाा प्रकारची ासुली करण्यास मााराषर 
राशाय साकारी सींााला तुताास मनाी करण्याचा िद ा लदला िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) तदनुसार चुक ाया पध्दतीन  ा गयोग्य कारबासा ी खचा क ल ली रक्कम ासुल क ल ल्या 
पतसींस्थ ला परत करण्यालालत कोबती कायााााी करण्यात िली ाा य त िा , 
(४) पतसींस्थ कडून ासुल क ल ली रक्कम परत करबार गसल्यास तकती लदासात ा क व्ाा परत 
करबार, नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ा सदराू रक्कम तकती कालाारीत ा क व्ाा 
परत करण्यात य बार िा  ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-०५-२०१५) : (१) मााराषर राशाय साकारी सींा या राशाय स्तरीय 
सींाीय सींस्था मााराषर साकारी सींस्था गगरननयम १९६० च  कलम ६८ नसुार ाासनान      
लद. १३.४.१९७२ ाया िद ाान  गगरसूगचत क ल  गसून ननयम ५३ गनुसार कााीत दरान  माषेतब 
ननरी सींकमलत क ल ला िा . 
    सदर ननरी सींाच  उलद्दष्ानुसार नागरी/कमाचारी पगारदार पतसींस्थाींसा इतर साा 
प्रकारााया साकारी सींस्थाींच  माषेतब/प्रमाषेतब, प्रचार ा प्रमसध्दीच  उलद्दष् पूतीसा ी खचीत 
पडल ला िा . 
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(२) मााराषर राशाय साकारी सींााची माषेतब ननरी ासूली थाींलकाण्याच  दृष्ीन  साकार 
न्यायालय कोपरगाींा याींच कड  पतसींस्थ न  दााा (ााद) क्रमाींक एली.नीं.४९०/२०१० दाखल क ला 
ाोता ा  खर  िा . परींत ुसदर न्यायालयान  ाादी सींस्थ स  आ. २०००/- कॉस्् (दींड) रकम सा दााा 
लद. २५.१.२०११ रोिी फ ्ाळला िा . 
(३) प्रश्न उद् ाात नााी. 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

राज्यातीलऔत योधगि धोरणाला चालना देण्याबरोबरच राज्यात िलसाठ्याची 
उपलब्धता िाणून अनुरुप िृषी धोरण आखण्याबाबत 

(१७)  १०४१६ (०४-०४-२०१५).   श्री. िुणाल पाटील (धु े ग्रामीण), प्रा. ववरेंद्र िगताप 
(धामणगाव रेल्वे), अॉड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. असमत झनि (ररसोड) :   
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राशा यातील औदयोगगक रोरबाला चालना द ण् यालरोलरच राशा यात िलसा याची उपलब् रता 
िाबून गनुरूप गस  क्र्षी रोरब िखण् याा या दृष ्ीकोनातून राशा यातील जिल् ाागरका-याींची 
मार्त र्त ापूबा ली क मा.मु यमींत्री याींा या न तर््त ााखाली लदनाींक १७ िान ाारी, २०१५ रोिी ाा र्त या 
सुमारास मींत्रालयीन पातळीार सींमत झाली िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास, राशा यातील पाबी ी्ंचाीा या गीर्षब समस् य लालत उपाययोिना िखब  ि ब 
दषु काळ मुक् त करण् यासा ी कोबता रोरबार्त मक ननबाय फ रकाचाराींती ा ण् यात िला ाा य त 
िा , 
(३) गसल् यास, सदर ननबायाच  स् ारूप ा व् याप् ती ि ब सदय्जस्थती काय िा , 
(४) नसल् यास, सदर लालतीत ाोत गसल ल् या कायाक्रमात उदामसनता दााकाबा-या प्रागरका-याींार 
कोबती प्राासक य ा दींडार्त मक कारााी ग ीत करण् यात िली ाा य त िा  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) : (१) ाोय, गींात् खर  िा . 
     लदनाींक १७ िान ाारी, २०१५ रोिी मा.मु यमींत्री याींा या गध् यषेतत खाली पदमसध् द सदस् य 
गसल ल  मींत्री ा सगचा याींा यासमा त राशा य िल पतरर्षद ची पलाली ली क ियोजित करण् यात 
िली ाोती. 
(२) ा (३) सदर ली क त मसींचन कार्षयक काकार कायदयामरील सरुारबा ा ननयम सरुारबाींची 
प्रतक्रया पूबा करााी. मााराष र िलसींपर्त ती ननयमन प्रागरकरब गगरननयम, २००५ गींतगात 
राशा यातील िलसींपर्त तीची काननयमन (Regulation) करण् याची िलालदारी प्रागरकरबान  पार 
पाडााी. तस च, गोदाारी खो-याचा िराखडा राशा य िल मींडळास सादर करााा ा उाातरत    
खो-याींच  िल िराखड  काललध् द कायाक्रम िखून पूबा कराा त, गस  मा.मु यमींत्री तथा 
गध् यषेत, राशा य िल पतरर्षद याींनी ननदेा लदल ल  िा त. 
(४) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
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नाांदेड महानगरपासलिेने बी.एस.यु.पी. या योिनेंतगयत हदलेल्या मोबीलायझशेन अडव्हाांस बदल 
(१८)  १०४२५ (०६-०४-२०१५).   श्री. सभुाष साबने (देगलूर) :   सन्माननीय गहृननमायण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींद ड माानगरपामलक न  ली.एस.यु.पी. या योिन गींतगात काम  करण्यासा ी पींद  कीं पनीस 
लदल ल्या मोलीलायझ ान गॅडव्ााींस ाया ननरीतून काम  करण्यात िल ली नााीत, ा  खर  िा  
काय, 
(२) गसल्यास, सदर कीं पनीकडून सदरचा ननरी ासूल करण्याची कोबती कायााााी करण्यात 
िली िा  ाा करण्यात य त िा , 
(३) गसल्यास, उक्त रक्कम ार साासारारब सग ाया  रााादाार  तकती ्क्क  व्याि दर 
िकारााा गाी माफारस करण्यात िली िा , 
(४) गसल्यास, उक्त पींद  कीं पनीकडून सदर रक्कम व्यािासा ासूल करण्याची कोबती 
कायााााी करण्यात िली, 
(५) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (१६-०५-२०१५) : (१) ा  खर  नााी. 
(२), (३) ा (४) नाींद ड-ााााळा ाार माानगरपामलक  गींतगात रालकाण् यात य बा-या 
ली.एस.यु.पी.प्रकल् पातील कामाींसा ी म .पींर  इन् राकॉन् स प्रा.मल.सोलापूर या कीं पनीस 
माानगरपामलक कडून द ण् यात िल ला मोलीलायझ ान गॅडव् ाान् सची रक् कम व् यािासा, इतर 
प्रगतीपथाार गसल ल् या कामाा या द यकातनू कपात करण् यात य त िा  (एन्ीसी ममल य थील 
प्रकल् प ागळून). 
     तथाकप एन्ीसी ममल गागातील प्रकल् पाच  काम िममनीच  ास् ताींतरब ाोऊ न 
ाकलल् यामुळ  सु आ ाोऊ ाकल  नाी, यामुळ  प्रस् तुत प्रकल् पाा या कामाींसा ी कीं पनीला लदल ल् या 
मोलीलायझ ान गॅडव् ाान् स ारील व् याि माफ करण् याची कानींती कीं पनीन  क ली िा . यासींदगाात 
माानगरपामलक ा या साासारारब सग न  कीं त्रा्दाराच  व् याि माफ करण् याचा  राा पातरत क ला 
िा . तस च मळू मोलीलायझ ान गॅडव् ाान् सची रक् कम इतर कामाा या द यकातनू कपात 
करण् यात य त िा . 
(५) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

नाांदेड जिल््यातील सवसत धान्य दिुानातील धान्य व रचिेलचा िा ा बािार तसेच परराज्यात 
ववक्री होत असतानासुदा जिल्हा पुरवठा अधधिाऱयाांनी िेलेले दलुयक्ष 

(१९)  १०४२९ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुभाष साबने (देगलूर) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींद ड जिल््यातील स्ास्त रान्य दकुानातील रान्य ा रॉक ल मोयाया प्रमाबाार 
रािरोसपब  कायाया लािारात ा परराशायात काक्र सा ी न त गसताना सदर ा्न लालत जिल्ाा 
पुरा ा गगरकारी याींनी कायााााी न क ल्यामळु  जिल्ाा पुरा ा गगरकारी याींची काकार 
कागागाकडून उाचस्तरीय चककाी करण्यात िली िा , ा  खर  िा  काय, 
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(२) गसल्यास, सींलींगरत जिल्ाा परुा ा गगरकाऱ्याींार कोबती कारााी क ली ाा करण्यात य त 
िा , 
(३) नसल्यास, र्तयाची कारब  काय िा त ? 
  

श्री. धगरीश बापट (११-०५-२०१५) : (१) ा  खर  नााी, 
(२) नाींद ड जिल््यात १६४७ इतक्या रास्तगाा दकुानाींाया तपासण्या ाासनााया मापदींडाप्रमाब  
करण्यात िल्या गसून, या तपासबीमध्य  दोर्षी िढळून िल ल्या ९ स्ास्त रान दकुानाचा 
परााना रद्द ा ११ स्ास्त रान्य दकुानाच  पराान  ननलींत्रलत करण्याची कायााााी करण्यात िली 
िा . 
     सन २०१४ मध्य  १३८७ क रोसीन पराान्याींाया तपासण्या करण्यात िल्या.  या 
तपासण्यामध्य  दोर्षी िढळून िल ल्या १ गरा ााऊन क रोमसन परााना रद्द ा ६ तकरकोळ 
क रोमसन परााना ननलींत्रलत करण्याची कायााााी करण्यात िली िा . 
     षेत त्रत्रय गगरकारी/कमाचारी याींच कडून रास्तगाा दकुान /तकरकोळ क रोमसन पराान  याींाया  
ननयममत/ ा िकजस्मक तपासण्या करण्यात य तात.  तपासबीत दोर्षी िढळून य बाऱ्या 
रास्तगाा दकुान/तकरकोळ क रोमसन पराानारारकाींका आध्द दींडाची तस च परााना ननलींत्रलत गथाा 
रद्द करण्याची कायााााी क ली िात .  र्तयामळु  सदय:जस्थतीत जिल्ाा पुरा ा गगरकाऱ्याींार 
कारााीचा प्रश्न उद् ाात नााी. 
(३) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

नाांदेड जिल् हा वप रषदेअांतगयत ववशेष हक् ि योिनअेांतगयत झालेल् या  
सहहत् य खरेदीतील गररव् यवहारप्रिरणी 

(२०)  १०४३१ (०८-०४-२०१५).   श्री. सुभाष साबन े(देगलूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींद ड जिल् ाा पतरर्षद न  सन २०१४-१५ या ार्षााकरीता मागासागीय लागार्थ याांना ाींगर ्क् क  
गनुदानाार ाा्प करण् याच  सालार्त य २० ्क् क  स स ननरीतून खर दी करताना लागाथी ननाड 
करब पूाीच ननयमला्यपब  सालार्त य खर दी क ल् याा्प्रकरबी चककाी क आन दोर्षीींार कारााी 
करण् यात िली िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास, चककाीच  ा कायााााीच  स् ा आप काय िा , 
(३) उक् त प्रकरबी गदयापी चककाी झाली नसल् यास ाासनान  या प्रकरबी नव् यान  चककाी 
करबार िा  काय ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(०८-०५-२०१५) : (१) ा  खर  नााी. 
नाींद ड जिल् ाा पतरर्षद न  सन २०१४-१५ या ार्षााकतरता मागासागीय लागार्थ याांना १००% 
गनुदींनाार ाा्प करण् याच  सालार्त य खर दी या ाीयजक्तक लागाा या योिन गींतगात सींगाव् य 
लागाथी उपलब् र गसल् यामळु  खर दी करण् यात िली िा . खर दी प्रतक्रया ननयमानुसार करण् यत 
िली गसून सदरा या काळात लागाथी नोंदााी उपलब् र ाोती. 
(२) ा (३) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
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सोशल समडीयाच्या मायमातून अफवा पसरवणे तसेच सामाजिि तढे ननमायण िरणे 

यासारख्या प्रिारात वाढ झाल्याबाबत 
(२१)  १०४५० (०६-०४-२०१५).   श्री. नरहरी णझरवा  (हदांडोरी), श्री. अिय चशधरी (सशवडी) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोाल ममडीयााया माध्यमातून गफाा पसराब  तस च सामाजिक त ढ ननमााब करब  
यासारया प्रकारात ााढ झाली गसल्याच  ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, गाा माध्यमाार ननयींत्रब   ाण्याकतरता ाासनान  कोबती उपाय योिना क ली 
ाा करण्यात य त िा , 
(३) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय  िा त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१५) : (१) ाोय, ा  खर  िा . 
(२) राशा यींतील साा ा्काींमध् य  गुन् ्याींचा तपास करण् यासा ी साात्र सायलर क्राीम स ल तयार 
करण् यात िल  गसून र्त यातील ल-याच ा्कामध् य  इीं्रन ् मॉन ् तरींग स ल कायारत गसून 
लदासा २ ा रात्री २ कमाचारी (न ् ाॉचसा) काम करीत गसतात ा सदर ल काबी िषेत पााा 
किकूर िढळलयास तालडतोड कारााी क ली िात . 
     मााराष र राशा यातील साा सायलर कॅफ ना र्त याींा याकड  िल ल् या ग्रााकाींच  दळखपत्र, नाा, 
पर्त ता गाा लालीींची मालाती सींकलत करण् यालालत लींरनकारक क ल  गसून र्त याींच  उल् लींान 
करण् याारती ा ळोा ळी योग् य ती कायााााी क ली िात . र्त याींा या द खील मम्ीींग ियोजित क आन 
योग् य ती दषेतता द खील मम्ीींग ियोजित क आन योग् य ती दषेतता ा ब लालत सुचना द ण् यात 
य त िा त. सोाल ममडीयाींसींदगाात ाडबा-या गुन् ्याींचा तपास योग् यतरतीन  व् ाााा याकरीता 
राशा यातील काकार ा्कामध् य  पालीस गगरकारी ा कमाचारी याींना तपासालालतच  मागादााना 
तस च नानाीन तींत्रज्ञानाची मालाती द ब सा ी नॅसकॉम, सीडॅक, यासार या सॉटव्ा गर 
कीं पन् याींच  साकाया ा ाून प्रमािषेतत क ल  िात िा . 
     सोाल ममडीयासींदगाात ाडबा-या गुन् ्याींची र्त ारीत मालाती ममाब करीता ााळा, कॉल ि 
या ल काबी ग ्ी द ाून युाकाींना मालाती तींत्रज्ञान कायाद कलम  ६६ ा या तरतुदीींची माषेत ची 
सुपुबा मालाती द ण् यात िली िा . तस च प्रषेतोगक मलखाब मिकुर ा गचत्र  याींचा सोाल 
ममडीयाार प्रसार न करता त  तार्त काळ डडमल् करब लालत तकीं ाा तरपो ा् करब लालत युाकाींना 
प्रार्त यिषेतकाींसा समिााून साींगण् यात िल  िा . 
     पोलीस ा्कातील सायलर स ल माफा त िषेत पााा पोस् ् डडली् करण् यासा ी फस लकुा या 
स ल्ींगमरून िास् तीत िास् त तरपो ा् क ल  िात . तस च मोयाया प्रमाबाार र्त ारीत सींद ा 
पा काण् याकरीता नॅानल इन् फॉरम ान सें्र, नाी लदल् ली यादाार  लल् म एस.एम.एस. सुकारा 
कायाजन्ात करण् यात गल ली िा . CERT IN ीम लदाार  मालाती द ाून सींलींगरत ा लसाी्ला 
कळकाण् यालालत तस च र्त याा या स् तराार कारााी करण् यात य त . कााी ा्कामाफा त ास् तजुस्थती 
दााक, ााींतत च  िााान करबार  पोस् ्र तयार क आन त  फल क् स, लॅनर पॅम् पल ् दाार  प्रमसध् दी 
करण् यात िल  िा त तस च व् ाॉट्स स गप, फ सलुक, ा लसाी्, ब् लॉग्  ा एसएमएस यादाार  
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सुध् दा लोकाींपांत पोाचकाल , कप्र ी्ं  ममडीया , इल क् रॉननक ममडीया माध् यमातून िनत ल ााींतत च  
िााान करण् यात िल  िा . तस च कें द्र ाासनाा या रतीार मााराष राताी CERT IN ची 
सींस् था स् थापन करब लालतची कानींती राशा य ाासनान  कें द्र ाासनास क ली िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
  
 

मुांबईतील धचत्रपटनगरीच ेसह. व्यवसथापिीय सांचालि  
याांच्यािडून िामगाराांना होत असलेेला त्रास 

  

(२२)  १०४६६ (०७-०४-२०१५).   श्री. नरहरी णझरवा  (हदांडोरी) :   सन्माननीय साांस िृनति 
िायय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींलीतील गचत्रप्नगरीच  सा. व्यास्थापक य सींचालक ा  गचत्रप्नगरीतील कामगाराींाी 
गर रााी, दमदा्ी करत गसून िीा  मारण्याची रमक  लदल्याप्रकरबी िर  पोलीस  ाण्यामध्य  
लदनाींक १९ िान ाारी, २०१५ रोिी ाा र्तयासुमारास तक्रार दाखल क ली, ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, यालालत चककाी क ली िा  काय, चककाीत काय िढळून िल  ा र्तयानुर्षींगान  
कोबती कायााााी क ली ाा करण्यात य त िा , 
(३) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त तस च कामगाराींना सुरषेता द ण्यासींदगाात कोबता 
पा पुरााा करण्यात िला ाा य त िा  ?  
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) यालालत मााराष र गचत्रप्, रींगगूमी ि ब साींस् क्नतक काकास माामींडळ याींा याकडून 
गाााल मागकाण् यात िला. माामींडळाकड  प्राप् त तक्रारीच  ननाारब करण् यासा ी प्राासक य 
मास् तीचा गाग म् ाबून माामींडळ प्राासनान  र्त याींा या तीन कमाचा-याींना कायाालयीन 
िद ाादाार  मास् तीच  पालन करण् याा या सूचना लदल् या. या कायााााीस गनलुषूेतन दोन 
कमाचाऱ्याींनी कायाालयीन िद ााच  पालन क ल . मात्र नतस-या कमाचा-यान  कारोर क ला. या 
कमाचा-यान  लदल ल् या सूचनाींचा गीरसमि क आन ा ऊन प्राासनाार दलाा िबण् याा या 
दृष ्ीकोनातून पोलीस  ाण्यात तक्रार क ली. पोलीसाींनी गदखलपात्र गुन् ाा दाखल क ला िा . 
   ा  प्रकरब ताबतबाााा या पतरजस्थतीत ननमााब झाल ल् या गीरसमि  ा कापयाासामळु  
उपजस्थत झाल  िा . कमाचा-याींना प्राासक य मास् त/ननयम/कायापध् दतीच  पालन करण् याच  
ननद ा द ब , सुननयींत्रत्रत प्राासनाकतरता िाश् यक िा . मात्र गस  करताना िर एखादा 
कमाचारी प्राासक य िद ााच  पालन करीत नस ल ा दलाा िबण् यासा ी पोलीस तक्रार 
करण् याची क्ती करीत गस ल तर, प्राासक य गगरका-याींना यासा ी िलालदार ररब  उगचत 
 रबार नााी. यास् ता या प्रकरबी पोलीस तक्रारीस गनुलषूेतन सा. व् यास् थापक य 
सींचालकाींका आध् द कायााााी करण् याची िाश् यकता नााी. 
(३) कायााााी करण् याची िाश् यकता नााी. सा.व् यास् थापक य सींचालक तीन ार्ष ेमाामींडळात 
कायारत ाोत . र्त याींा याका आध् द यापूाी कोबीाी तक्रार क ल ली नााी. तस च र्त याींची कायापध् दती 



का.स. २१ (18) 

कमाचारी कारोरी तकीं ाा कामगाराींना गसुरिषेतत करबारी करीाी नव् ाती. सलल, कमाचा-याींा या 
गसुरिषेततत चा प्रश् नच उपजस्थत ाोत नसल् यान  यालालत कोबतााी पा पुरााा करण् याची 
िाश् यकता नााी. 
        िता र्त याींचा माामींडळातील प्रनतननयुक् ती कालाारी सींपला गसल् यान  र्त याींा या स ाा 
र्त याींा या मूळ कागागाला परत करण् यात िल् या िा त. 
  

___________ 
  

नासशि जिल््यातील उपसाससांचन योिना गररव्यवहाराबाबत 
(२३)  १०४६९ (०७-०४-२०१५).   श्री. नरहरी णझरवा  (हदांडोरी) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामाक जिल््यातील उपसा मसींचन योिना २ ा ३ मरील साेषेतबामध्य  झाल ल्या 
गीरव्याााराची चककाी गगरषेतक गमगयींता, दषेततापथक, पा्लींरार  कागाग, मुींली पतरमींडळ, 
 ाब  माफा त सुरू गसल ली चककाी पुबा झाल ली िा  काय, गसल्या उक्त प्रश्नी चककाीत 
काय िढळून िल  ा र्तयानुसार िता पयांत काय कारााी करण्यात िली, 
(२) नसल्यास, सदर प्रश्नी चककाी पूबा झाल ली नसल्यास र्तयाची साासारारब कारब  काय, 
(३) तस च, सदरचा गाााल लाकरात लाकर प्राप्त करण्याकरीता कोबता पा पुरााा करण्यात 
िला िा  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०५-२०१५) : (१) दषेतता प थक,  ाब  याींच कडून प्राथममक गन् ा र्षब 
गाााल लद. १७/०४/२०१५ रोिी प्राप् त झाला िा . साेषेतबाा या कामाा या ननकादा प्रतक्रय त 
गननयममतता झाल गसल् याा या ननष कर्षा सदर गााालात नमूद करण् यात िला िा . प्रथममक 
चककाी पूबा झाली िा . सा षेतब कामाींा या ननकादा प्रतक्रय त कााी गननयममतता झाल् याच  
ननदाानास िल  िा . र्त यानुर्षींगान  पुढील कायााााी प्रगतीत िा . 
(२) प्रश् न उद् ाात नााी. 
(३) ाासनपत्र लद.०९/०९/२०१४, ०४/१२/२०१४ ा लद. ०७/०४/२०१५ गन् ाय  प्राथममक चककाी 
गाााल तातडीन  सादर करण् यालालत गरीषेतक गमगयींता, दषेतता पथक,  ाब  याींना कळकाण् यात 
िल  ाोत . 

___________ 
  
ससांचन अनुशेषाांतगयत घेण् यात येणा-या अमरावती जिल् ्यातील ६९ ससांचन प्रिल् पाांचे िाम 

मागील तीन वषायपासून भुसांपादन न झाल् याम ेु रखडले असल्याबाबत 
  

(२४)  १०४८४ (०७-०४-२०१५).   श्री. बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींचन गनुा र्षाींतगात ा ण् यात य बा-या गमरााती जिल् ्यातील ६९ मसींचन प्रकल् पाींच  काम 
मागील तीन ार्षाापासून गुसींपादन न झाल् यान  गडल ल  िा , ा  खर  िा  काय, 
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(२) गसल् यास, ाी काम  पुबा करण् याच  उलद्दष ्  रल ल  गसताना गदयापपयांत गसुींदान ा 
सींयुक् त मोिबीची काम ाी पूबा झाल ल  नााीत, ा  खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, ननरीची गपुरी तरतुद ि ब प्राासक य लदरगाींी यामुा  ा  मसींचन प्रकल् प सु आ 
झाल ल नााीत, ा  खर  िा  काय, 
(४) गसल् यास, २०१६ पयांत ा  प्रकल् प पुबा व् ााा त यासा ी ाासन कास उपाययोिना करबार 
िा त ? 
  

श्री. धगरीष महािन (०१-०६-२०१५) : (१) गींात् खर  िा . गमरााती जिल् ्यात गनुा र्षा 
गींतगात ३३ लाींरकामारीन प्रकल् प िा त. र्त यापीक  प्रकल् पाच  गसूींपादन पुबा झाल ल  िा . 
िनुना (खीं) ल.पा. योिना िलसींरारब कागागाकड  ास् ताींतरीत करण् यात िलिी िा . उाातरत 
प्रकल् पाींची काम  गूसींपादनागगााी गपूबा िा त. 
(२) एकूब ४८३०.८३ ा . षेत त्राची ३६३ प्रकरब  जिल् ाागरकारी याींना सादर करण् यात िल ली 
िा त. र्त यापीक  ४७ ३.४४ ा  षेत त्राच  ६५ प्रकरबी ननााडा ाोकर्षत झाल ला िा . एकूब ९० 
प्रकरबी सुयुक् त मोिबी पुबा झाल ली नााी. इतर प्रकरब  गूसींपदानाा या काकार ्प् प् याार 
प्रगतीत िा त. 
(३) नााी. 
(४) सदर प्रकल् पाींची काम  िून, २०१८ पयांत पूबा करण् याच  ननयोिन क ल  िा . गूसींपादन 
प्रतक्रय स गती द ब सा ी लद.१२ म , २०१५ रोिी ाासनान  खािगी ाा्ााा्ीदाार  थ ् िममन 
खर दी करब लालतचा ननबाय ा तला िा . 

___________ 
  

राज् यातील अपांगाांच् या ववववध मागण् याांबाबत 
  

(२५)  १०५०२ (१०-०४-२०१५).   श्री. बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राशा यातील गपींगाींा या काकार मागण् यासा ी करण् यात िल ल् या िींदोलन प्रसींगी शा या 
मागण् या मान् य करण् याच  िश् ाासन ाासनान  लदल , र्त या िश् ाासनाींची पुताता करण् यात यााी 
गाी मागबी सदर लोकप्रनतननरीींनी लदनाींक ७ िुली, २०१४ र िी मा.मींत्री, सामाजिक न् याय 
याींच कड  क ली, ा   र  िा  काय, 

(२) गसल् यास, ९ िान ाारी, २०१३ तस च २ ा ४ फ ब्रुाारी, २०१३ रोिी झाल ल् या िींदोलनाा या 
ा ळी द ण् यात िल ल् या िश् ाासनाींची पुताता ाोण् यास कालींल ाोण् याची कारब  काय िा त, 
(३) ाासन या सींदगाात काय कायााााी करबर िा  ? 
(४) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 

श्री. राििुमार बडोले (२७-०५-२०१५) : (१) ाोय, ा  खर  िा . 
(२), (३) ा (४) सींलींगरत लोकप्रनतननरी याींनी लद.९ िान ाारी, २०१३ तस च लद.२ ा ३ फ ब्रुाारी, 
२०१३ रोिी क ल ल् या िींदोलनाा या ा ळी द ण् यात िल ल् या िश् ाासनाींा या गनुर्षींगान  
खालीलप्रमाब  कायााााी करण् यात िल ली िा  :- 
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१) ाासक य ा गनुदाननत ासतीगा्ाींमध् य  गपींगाींा या ३% िागा पूबापब  गरब  ा गपींगाींना 
साा सोयी सुकारा पुरकाब लालत लद.१९/१०/२०१३ ा या ाासन पतरपत्रकान् ाय  सूचना द ण् यात 
िल ल् या िा त. 
२) िींतरिातीय काााााा या रतीार गपींग-गव् यींग कााालात गपींगाींना काा र्ष सााय्य 
द ण् यालालतचा ाासन ननबाय लद.१७ िून, २०१४ रोिी ननगाममत करण् यात िल ला िा . 
३) गपींग कादयार्थ याांा या माष यार््त तीमध् य  ााढ करण् यालालतच  िद ा लद.३० ऑगस् ्, २०१४ 
रोिी ननगाममत करण् यात िल ल  िा त. 
४) सींिय गाींरी ननरारार गनुदान योिना सममतीार गपींगाींना प्रारान् य द ण् यालालतचा ाासन 
ननबाय लद.२१ िान ाारी, २०१४ रोिी ननगाममत करण् यात िल ल  िा त. 
५) गपींगाींा या ााळाींा या गनुज्ञाप् ती नुतनीकरबालालत लदनाींक २४ िान ाारी, २०१४ रोिी 
ास् ताींतर स् थलाींतरबाा या ाासन ननबायान् ाय  नुतनीकरबाचा कालाारी ननजश्चत करण् यात 
िल ला िा . 
६) इतर कााी मागण् या काकार मींत्रालयीन कागागाींाी सींलींगरत गसून, सींलींगरत कागागाींकडून 
गा्ननमााब प्रकल् पात गसल ल  २% िरषेतब ३% करब , िन् म नोंदााीत गपींगाींची स् ातींत्र नोंद 
करब , इींलदरा िाास योिन मध् य  गपींगाींना प्रारान् य द ब  इर्त यादीलालत ाासन गगरसूचना, 
ाासन ननबाय, पतरपत्रक  ननगाममत करण् यात िल ली िा त. 
७) तस च ाासन स ा तील इतर गपींग कमाचा-याींप्रमाब  मुक-लरीर कमाचा-याींनाद खील काा र्ष 
ााान गर्त ता लागू करब लालत कार्त त कागागाकडून कायााााी सु आ िा . 
८) गपींग कल् याब ियुक् तालयाच  लळक्ीकरब करब , सींिय गाींरी ननरारार गनुदान 
योिन ा या उर्त पन् न मयााद त ााढ करब  इर्त यादीलालत या कागागाकडून कायााााी सु आ िा . 
९) र्त याचप्रमाब  िन् म नोंदााीत गपींगाींची स् ातींत्रपब  नोंद   ाण् यालालत ननगाममत क ल ल् या 
ाासन ननबायाची गींमललिााबी सींलींगरत सींस् थाींकडून ाोत नसल् यालालत नगर काकास कागाग 
ा ग्रामकाकास कागाग या कागागाींना लदनाींक १८/०७/२०१४ ा या पत्रान् ाय  कायााााी करण् यालालत 
कळकाण् यात िल ल  िा . 

___________ 
  
त्रबबट्याला पिडण् यासाठाचा उपाय  हणून त् यास भूल देण् याच् या औषधाांचा असलेला तुटवडा 

  

(२६)  १०५२९ (०७-०४-२०१५).   श्री. बा ासाहेब थोरात (सांगमनेर) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गामदनगर जिल् ्यात साात्र त्रललट्स याींचा मुक् त सींचार सु आ गसनू र्त याींचा उपद्रा नागरीक ा 
ा तकरी याींना ाोतो, गााा ळी त्रललट्स याला पकडण् यासा ीचा एक उपाय म् ाबून र्त यास गलू 
द ण् याच  और्षर जिल् ्यात को  ाी उपलब् र नााी, ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, त्रलल्यास गूल द ण् यासा ीच  और्षर नसल् यान  र्त यास पकडण् यात तकती 
प्रकरबात गपया िल  ा ाी और्षर  करी पासून माल् लक नााीत, 
(३) गसल्यास, चालू िगथाक ार्षाात गस  गपया य ण् यापूाी ा नींतर तकती मानाी जिााींना 
याचा त्रास झाला ा र्त याींना तकती मदत द ण् यात िली ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) ा (२) गामदनगर जिल् ्यात गामदनगर 
ानकागाग ा सींगमन र उपकागागाचा समाा ा ाोतो. मुळा, प्रारा ा म् ााळुींगी नदयाींा या 
का ाारील ऊस लागायती ा तमध् य  त्रललट्स याींच  िरेणय स् थान गसल् याच  ननदाानास िल  िा . 
     त्रललट्स याला पकडण् यासा ीचा एक उपाय म् ाबून र्त यास गूल द ण् याच  और्षर गामदनगर 
ानकागाग ा सींगमन र उपकागागाकड  िाश् यक प्रमाबात उपलब् र िा  गूल द ण् याच  और्षर 
नसल् यान  त्रललट्स याला पकडण् याच  प्रकरबात गपया िल  गस  झाल ल  नााी. 
(३) गामदनगर जिल् ्यात सन २०१४-१५ मध् य  त्रललट्स याा या ाल् ल् यात ९ व् यक् ती िखमी तर १ 
व् यक् ती मर््त य ू झाल् याा या ा्ना ाडल् या गसून ाासन ननबायाा या तरतूदीनुसार िखमी 
व् यक् तीस एकूब  आ.२,४०,६७३ ा मत् व्यक्तीाया कायद ाीर ाारसास  आ.५.०० लाख नुकसान 
गरपाी गदा करण् यात िली िा . 
  

___________ 
  
ग्रामपांचायत ननवडणुिीसाठा उमेदवांरी अिय दाखल िरताांना नामननदेशन पत्रासोबत िात 

प्रमाणपत्र िोडण् याची अट सशधथल िरण् यबाबत 
  

(२७)  १०५४५ (०७-०४-२०१५).   श्री.बा ासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), 
श्री.रुपेश  हात्र े(सभवांडी पूवय), श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.अिुयन खोतिर (िालना), श्री.अिय 
चशधरी (सशवडी), श्री.अननल बाबर (खानापूर), श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग्रामपींचायत ननाडबुक सा ी उम दाारी गिा दाखल करताींना नामननदेान पत्रासोलत िात 
प्रमाबपत्र िोडण् यींची ग् मागथल करण्याच  प्रस् ताकात िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, उम दाारी गिा गरल् यानींतर कामाष ् कालाारीत िातीचा दाखला सादर 
करण्याची ग् रााबार गसल् याच  प्रस् ताकात िा , ा  खर  िा  काय, 
(३) ारील प्रस् ताा करण् याऐवजािी इा छुक उम दााराींनी नामननदेानपूाीच िात प्रमाबपत्र उपलब् र 
क आाून  याा त यासा ी कााी ननयोिन क ल िा  का ा गसल् यास र्त याची व्याप् ती काय     
िा  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (१५-०५-२०१५) : (१) ा (२) ग्रामपींचायत ननाडबुकाींसा ी राखीा प्रागातुन 
ननाडबुक लढकाबा-या उम दााराींसा  िाताीरता प्रमाबपत्र सादर करण् यास, ननाडून िल् याा या 
लदनाींकापासनू साा मलान् याींची मुदतााढ द ण् यात िली िा . ाी मुदतााढ लद.३१ डडसेंलर, २०१५ 
रोिीपयांत ाोबा-या ग्रामपींचायत ननाडबुकाींसा ी लागू रााबार िा . 
     यासींदगाात, लद.२६ माचा, २०१५ रोिी गगरसूचना ननगाममत क ली िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
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भातसा िालवा ववभाग क्र.१ याांच ेिायायलय सथलाांतररत  
िरण्याचा शासनान ेननणयय घेत्ल्याबाबत 

  

(२८)  १०५८९ (०७-०४-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री. रमेश िदम (मोहो ),     
श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गातसा कालाा कागाग क्र.१ याींच  कायाालय  ाब  जिल््यातील ााापूर य थ  िा , ा  खर  
िा  काय, 
(२) गसल्यास, ा  कायाालय िता पालार (जि.पालार) य थ  स्थलाींततरत करण्याचा ाासनान  
ननबाय ा तला िा  ा  ाी खर  िा  काय, गसल्यास, र्तयाची कारब  काय, 
(३) ााापूर मुयालय गसून मध्याती ल काबी गसल्यामळु  त थील नागतरकाींायादृष्ीन  
सोयीच  िा  र्तयामुळ  गातसा कालाा कागाग क्रमाींक १ ा  कायाालय ााापूर य थ च   ाण्यालालत 
त थील ा तकऱ्याींनी ा सींलींगरत लोकप्रनतननरीींनी लदनाींक २७ िान ाारी, २०१५ रोिी मा.िलसींपदा 
मींत्री याींच कड  ल खी नना दनाव्दार  मागबी क ली िा , ा  खर  िा  काय, 
(४) गसल्यास, या मागबीार ाासनान  कोबता ननबाय ा तला ाा ा ण्यात य त िा  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२२-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) नााी. 
(३) लद. २७ िान ाारी, २०१४५ पूाी ा यानींतर लोकप्रनतननरी याींनी गातसा कालाा कागाग   
क्र.१ ााापूर ा  कागागीय कायाालय ााापूर य थ च कायारत   ाण्यालालत मा.मींत्री (िलसींपदा) 
याींना कानींती क ली िा . 
(४) कोकब पा्लींरार  काकास माामींडळ,  ाब  याींच कडून लदनाींक १०.०४.२०१५ रोिी सुरातरत 
प्रस्ताा सादर क ला गसून, प्रस्तााासींदगाात ाासनान  गदयाप ननबाय ा तल ला नााी. 
  

___________ 
  

राज् यातील अनतररक् त िांगल भागात इिो-टूररझम राबववण् याबाबत 
  

(२९)  १०५९१ (०६-०४-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहो ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा), श्री. सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय वने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राशा यातील गनततरक् त िींगल गागात इको-्ूतरझम रालकाण् यात य बार िा , ा  खर  िा  
काय, 
(२) गसल् यास, िींगल गागात इको-्ूतरझम रालाून िगथाक स् तर ााढकाब  नीसगगक 
सारनसींपर्त तीच  सींारान व् ााा , र्त याची नागतरकाींना मालाती व् ाााी, याकतरता सदर प्रकरबी 
कोबता ननबाय ा तला ा ा ण् यात य त िा , 
(३) नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) सन २०१५-१६ पासून ननसगा पया् न ा ान पया् न 
या दोन् ाी योिना एकत्रत्रत करण् यात िल् या िा त. गगयारण् य गगयारण् याला िोडून गसल ल  
षेत त्र ा गगयारण् य नसल ल् या ान षेत त्रात सदर योिना रालकाण् यात य त िा . 
(२) सन २०१४-१५ मध् य  ननसगा पया् न या योिन तींगात गगयारण् य, गगयारण् याला िोडून 
गसल ल  षेत त्र ा गगयारण् य नसल ल् या ान षेत त्रात िलदाासी कु्ूींलाच  ारकुल, रलााास, पया् न, 
ान कारेणाम गा्, पयाारब सींतमुलत करब  (सकरउिाा), ान पया् काींना सींक त स् थळाा आन 
िरषेतब व् यास् था करब , फलक लााब , साींडपाबी प्रतक्रया करब  इर्त यादी सुकारा पुरकाण् यात 
िल् या गसून पतरसर काकास सममतील ान पया् न ननमााब करण् यासा ी गनुदान उपलब् र 
क आन लदल  िा . 
       सन २०१५-१६ मध् य  या योिन सा ी  आ.३५.७० लषेत इतका ननरी गथासींकल् पीत 
करण् यात िला िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  
ठाणे जिल् ्यातील तानसा अभयारण् याांम ये ननसगय पययटन वविास प्रिल् प राबववण् यासाठा 

वन् यिीव ववभागाने आहदवासी वविास ववभागािड ेपाठववलेला प्रसताव 
  

(३०)  १०५९६ (०७-०४-२०१५).   श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.रमेश िदम (मोहो ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१)  ाब  जिल् ्यातील तानसा गगयारण् याींमध् य  ननसगा पया् न काकास प्रकल् प रालकाण् यासा ी 
ान् यिीा कागागान  िलदाासी काकास कागागाकड  माा  िान ाारी, २०१५ ा या नतस-या 
ि ायायात प्रस् ताा पा काल ला िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास, उक् त प्रश् नी पा काल ल् या प्रस् ताााच  थोडक् यात स् ा आप काय िा  ा र्त यानसुार 
ितापयांत कोबती कायााााी क ली ाा करण् यात य त िा , 
(३) उक् त प्रश् नी उदयाप कोबतीाी कायााााी क ल ली नसल् यास र्त याची साासारारब कारब  काय 
िा त तस च सदर प्रस् तााास मान् यता द ण् यासींदगाात ितापयांत कोबता पा पुरााा क ला ाा 
करण् यात य त िा  ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) ा (२) तानसा ान् यतीा गगयारबामध् य  नीसगग्रक 
रलरल  दीााकाळ चालू रााून ान् यिीा प् याींना पाबी उपलब् र व् ााा  तस च पया् काींना िककर्षात 
करब सा ी ान लींरार  लाींरब क, च कडॅम लाींरब , ाॉ्र ाोल तयार करब , ाॉरम ्री कॅलीन खर दी 
करब  रलरब् याा या ल काबी लोखींडी िाळीच  काम  करब  इर्त यादीचा प्रस् ताा कें द्रस् थ गगरकारी 
तथा उपानसींरषेतक,  ाब  याींच माफा त जिल् ाा ााकर्षाक योिन गींतगात मााूली गड ननसगा पया् न 
माा  डडसेंलर, २०१४ ा माा  फ ब्राुारी, २०१५ गाा दोन ्प् प् याींमध् य जिल् ाागरकारी,  ाब  याींना 
सादर कारण् यात िला ाोता. तस च सााय्यक ानसींरषेतक, िींकास ााापूर याींनी तानसा ा 
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लोराळा ग्राम पतरजस्थतीतकय काकास सममतीमाफा त िलकााार नकका, ननसगा ााचन कें द्र द ुआस् ती 
ा लींलदस् त मस् य पालन ा VEDC लळक्ी करब इ. काम  ानपया् न ा िलदाासी काकास 
कामाचा प्रज्ञता िलदाासी काकास कागगामाफा त जिल् ाागरकारी याींना पा काण् यात िला ाोत 
र्त यास जिल् ाागरकारी याींनी मींिूरी प्रदान क ली िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  
पालघर जिल््यातील िव्हार तालकु्यातील डोसमहहरा धरणाचे िाम ननिृष्ट्ट दिायच ेझाल्याबाबत. 
  

(३१)  १०६०५ (०७-०४-२०१५).   श्री. पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री. रमशे िदम (मोहो ), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) पालार जिल््यातील िव्ाार तालुक्यातील डोममलारा ररबाच  काम ननक्ष् दिााच  झाल  
िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) तस च, या ररबाार तकती खचा करण्यात िला िा , 
(३) गसल्यास, ररबग्रस्ताींच  पुनाासन कास्ााडी (िसरानगर) य थ  करण्यात िल  गसनू 
र्तयाल काबी नळयोिना, समािमींदीर, स्माानगूमी इर्तयादी सुकारा पुरकाण्यात िल्या नााीत, 
ा  ाी खर  िा  काय, 
(४) गसल्यास, र्तयाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) : (१) गींात् खर  िा , डोममलारा ररब ा  माती ररब 
गसून र्त यातून गळती नााी. साींडव् याा या दगडी लाींरकामातून गळती िढळून िली िा . 
(२) ररबकामाार माचा, २०१५ पयांत  आ.६९.९५ को्ी इतका खचा झाल ला गसून प्रकल् पाार 
एकूब  आ.९८.३४ को्ी इतका खचा झाल ला िा . 
(३) ा (४) नााी, प्रकल् पग्रस् ताींनी स् ा ा छा पुनाासन ा तल ल  गसनू र्त याींना कास्ााडी य थ  स् ात् 
ार  लाींरली िा त. प्रकल् पग्रस् ताींनी स् ा ा छा पुनाासनाच  लाग स् ाीकारल  िा त, र्त यामुळ  प्रश् नात 
नमुद सुकारा र्त याींना गनुज्ञ य नााीत. 
  

___________ 
  
राज् यातील ननराधार वृ द व् यक् तीांसाठा श्रावणबा  सेवा राज् य ननवतृ् तीवेतन योिना व िें द्र 
शासनाच् या इांहदरा गाांधी राष्ट् रीय वृ दापिा  ननवतृ् तीवेतन योिना सरुु िेल्याबाबत 

(३२)  १०६२७ (०९-०४-२०१५).   श्री. उल्हास पाटील (सशरो ) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राशा यातील ननरारार ाध्् द व् यक् तीींना मामसक ननार््त तीा तन द बााया ा तून  रेणााबलाळ स ाा 
राशा य ननार््त तीा तन योिना ा कें द्र ाासनाा या इींलदरा गाींरी राष रीय ाध्् दापकाळ ननार््त तीा तन 
योिना सु आ क ली िा , ा  खर  िा  काय, 
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(२) गसल् यास, रेणााबलाळ स ाा राशा य ननार््त तीा तन योिना ग् ल ्या योिन तून ि  गरिू 
ननरारार ाध्् द िा त पब दातरद्र्य र र्ष खालील यादीमध् य  शा याींची नोंद नााी ा शायााया कु्ूींलाच  
ााकर्षाक उर्त पन् न  आ.२१०००/- पयांत गस ल तर गाा ाध्् दाींस सींपूबा  आ.६००/- इतका लाग ाोतो, ा  
खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, सदर योिनेंतगात लागार्थ याांा या कु्ूींलाची ााकर्षाक उर्त पन् न  आ.२१०००/- पयांत 
गसल ली ग् माथील क आन लागार्थ याांना ममळबारा  आ.६००/- लागाची रक् कम दपु् प् 
करण् यालालत ाासन स् तराार काय कारााी करण् यात िली ाा य त िा , 
(४) नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 

  
श्री. राििुमार बडोले (२८-०५-२०१५) : (१) ाोय, ा  खर  िा . 
(२) ाोय, ा  खर  िा . 
(३) लागार्थ याांा या कु्ुींलाा या ााकर्षाक उर्त पन् न मयााद मध् य  ााढ करण् याची तस च मामसक 
ननार््त तीा तनामध् य  ााढ करण् याची लाल ाासनाा या काचारारीन िा . 
(४) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

चेंबूर आणण गोवांडी येथील सशधावाटप िायायलयात अपुरा िमयचारी असल् याबाबत 
  

(३३)  १०६४२ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुननल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री. अिुयन खोतिर (िालना), 
श्री.अिय चशधरी (सशवडी), श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री. सुननल राऊत (ववक्रो ी), 
श्री. सांिय पोतनीस (िसलना) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गन् न सुरषेता कार यकामुळ  सामान् य नागतरकाींना गर्त यल् प दरान  गन् न रान् य पुरा ा 
करण् याच  िद ा ाासनान  मुींलीतील साा मारााा्प दकुानाींना लदल  िा त, ा  खर  िा  काय, 

(२) गसल् यास, चेंलूर ा गोाींडी य थील मारााा्प कायाालयात गपुरा कमाचारीागा गसल् यान  
सदर योिनाींची काम  प्रलींत्रलत गसल् याच  माा  िान ाारी, २०१५ मध्य  ाा र्तयादरम्यान 
ननदाानास िल  िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, सदर कायाालयातील काकार सींागाातील तकती पद  तरक् त िा त ा र्त याची कारब  
काय िा त, 
(४) गसल् यास, उक्त पद  तातडीन  गरण् यालालत कोबती कायााााी क ली िा  ाा करण् यात य त 
िा , 
(५) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
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श्री. धगरीश बापट (१२-०५-२०१५) :(१) ाोय. 
(२) नााी. 
(३) मारााा्प कायाालय क्रमाींक -३३ ी-चेंलूर या कायाालयात १७ पद  तरक् त िा त. तस च 
मारााा्प कायाालय क्र.४४ ी-गोाींडी या कायाालयात १६ पद  तरक् त िा त.  
     पद  तरक् त राााण् याची कारब - 
     ग) पदोन् नतीा या को्याा या पदाार पदोन् नती द ण् याकतरता िाश् यक गसल ली पात्रता 
रारब करबार  कमाचारी खाला या पदाार पुर ाा सीं य त उपलब् र नााीत. 
     ल) मााराष र लोकस ाा ियोगामाफा त ननयुक् ती झाल ल् या कमाचा-याींपीक  कााी मलकपक-
ी्ंकल खक स ाा सोडून ग ल ल  िा त. 

(४) पद  गरण् यालालत करण् यात य त गसल ली कायााााी. 
     ग) मारााा्प गगरकारी, साायक मारााा्प गगरकारी, मारााा्प ननरीषेतक/ातरष   
मलकपक/ उपल खापाल सींागाात पदोन् नती द ण् याची िाश् यक ती पूाातयारी करण् यात य त िा . 
     ल) मलकपक- ी्ंकल खक सींागाातील तरक् त पद  गरण् याकतरता सामान् य प्राासन कागागाकड  
मागबी करण् यात िली िा . 
(५) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातील लाांिा तालकु्यातील वीि त्रबल थिलेल् या 
अनेि शा ाांचे वीि िेनक्शन बांद असल्याबाबत 

  

(३४)  १०६७३ (०४-०४-२०१५).   श्री. रािन सा वी (रािापूर) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रर्तनागगरी जिल््यातील लाींिा तालुक्यातील ाीि त्रलल थकल ल् या गन क ााळाींच  ाीि 
क नक्ान क् करण्यात िल्यान  सींगबकासलात गसल ल्या ााळाींमरील कादयार्थयाांनी 
सींगबकााया ज्ञानापासून ाींगचत रााा  लागत गसल्याच  नकुत च माा  िान ाारी, २०१५ मध्य  
ननदाानास िल िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, तालुक्यातील प्रर्तय क ााळाींना व्यापारी तर्तााारील ाीि कन क्ान द यात िल  
िा त, ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, व्यापारी तर्तााार लदल ल  ाीि कन क्ान रद्द क आन ारगुती पद्धतीन  दयाा  गाी 
मागबी तालुक्यातून ाोत िा  ा ाी खर  िा  काय, 
(४) गसल्यास, यालालत ाासनान  फ रकाचार क ला िा  काय, 
(५) नसल्यास, र्तयाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (२९-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) नााी. साा ााळाींना कादयुत ननयामक ियोगााया ाीि दर िद ाानुसार सााािननक स ाा 
या ागााारी गींतगात ाीि िकारबी क ली िात . 
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(३) नााी. 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 
(५) प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  
सांगमेश्वर तालुक्यात (जि.रत्नाधगरी) शेतिऱयाांना जिल्हा पररषदेिडून देण्यात आलेल्या िृवष 
अविाराांच्या शेतिारी सहभागाच्या रक्िमेत मोठ्या प्रमाणात गररव्यवहार झाल्याबाबत 

  

(३५)  १०६७७ (०८-०४-२०१५).   श्री. रािन सा वी (रािापूर), श्री. भासिर िाधव (गुहागर), 
श्री. हसन मुश्रीफ (िागल), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगम श्ार तालुक्यात (जि.रर्तनागगरी) ा तकऱ्याींना जिल्ाा पतरर्षद कडून सकरकीं दील, लागाड 
गािार  िलदकतरता द ण्यात िल ल्या क्कर्ष गािाराींाया ा तकरी सागागााया रक्कम त मोयाया 
प्रमाबात गीरव्यााार झाल्याच  नकुत च माा  िान , २०१५ मध्य  उाडक स िल  िा , ा  खर  
िा  काय, 
(२) गसल्यास, सुमार  १८ लाख ३६ ािार  आपयाींचा गीरव्यााार झाल्याच  उाडक स िल  िा , 
ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, यासींदगाात ाासनान  सखोल चककाी क ली िा  काय, र्तयात काय िढूळन 
िल , 
(४) तदनुसार यात दोर्षी िढळून िल ल्या व्यक्तीींार कोबती कारााी करण्यात िली िा  ाा 
य त िा , 
(५) नसल्यास, र्तयाची कारब  काय िा त ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०८-०५-२०१५) : (१) ा  खर  िा . 
(२) ाोय. 
(३) ा (४) सींलींरीत क्र्षी गगरकारी रेणी.िर.व् ाी.कबस  याींची खात ननााय चककाी प्रस् ताकात 
करण् यात िली गसून तयाींना स ा तून ननलींलीत करण् यात िल  ाोत . तथाकप, कागागयी चककाी 
प्रकरबातील ननबायाा या गगरन त न  र्त याींना गकायाकारी पदाार पनुा् स् थाकपत करण् यात िल  
िा . 
(५) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
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ठाणे शहरातील घोडबांदर रोड येथील सावयिननि बाांधिाम ववभागाच ेशासिीय ववश्रामगहृ 
िागेसह राज्य पययटन वविास महामांड ािड ेवगय िरणेबाबत 

(३६)  १०६८२ (०९-०४-२०१५).  श्री.प्रताप सरनाईि (ओव ा माजिवडा) : सन्माननीय 
सावयिननि बाांधिाम (सावयिननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१)  ाब  ाारातील ाोडलींदर रोड य थील सााािननक लाींरकाम कागागाच  ाासक य कारेणामगा् 
िाग सा राशाय पया् न काकास माामींडळाकड  ागा करण्यात याा  गाी मागबी लदनाींक १६ 
डडसेंलर, २०१४ रोिी ाा र्तया समुारास स्थाननक लोकप्रनतननरीींनी मा.मुयमींत्री याींच कड  एका 
नना दनादाार  क ली िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, यासींदगाात कोबता ननबाय ा तला िा  ा र्तयानुर्षींगान  पुढ  कोबती कायााााी 
क ली िा , 
(३) गदयाप या सींदगाात ननबाय झाला नसल्यास, ाोबाऱ्या कालींलाची कारब  काय िा त ा 
यालालतची सदयजस्थती काय िा  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२८-०५-२०१५) : (१) ाोय 
(२) ा (३) सा.ला. कागाग ा मााराषर पया् न काकास माामींडळ याींची एस.पी.व्ाी. करण्याचा 
प्रस्ताा ाासनााया काचारारीन िा . तदनींतर गश्या प्रकाराया लाली सींदगाात यथोगचत ननबाय 
ा तला िाील. 

___________ 
  

राज् यात सशरऊिाय ननसमयतीसाठा राज् याचे सशर ऊिाय धोरण िरण् याचा  
प्रस ताव शासनाच् या ववचाराधीन असल्याबाबत 

  

(३७)  १०६९६ (३०-०४-२०१५).   श्री. प्रताप सरनाईि (ओव ा माजिवडा), श्री. अिुयन खोतिर 
(िालना), डच. राहूल पाटील (परभणी), श्री. नारायण पाटील (िरमा ा) :   सन्माननीय ऊिाय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राशा यात सकरऊिाा ननममातीसा ी गनकुुल ााताारब गसल् यान  कें द्र ाासनाा या पारींपातरक 
ऊिाा रोरबानुसार राशा याच  सकरऊिाा रोरब करण् याचा प्रस् ताा ाासनाा या काचारारीन िहे, ा  
खर  िा  काय, 

(२) गसल् यास, या प्रस् ताााार ाासनान  ननबाय ा तला िा  काय, र्त याच  स् ा आप काय िा  ा 
र्त यानुर्षींगान  पुढ  कोबती कायााााी क ली िा , 
(३) या प्रस् ताााार ाासनान  गदयापाी ननबाय ा तला नसल् यास, ाोबा-या कालींलाची कारब  
काय िा त तस च यालालतची सदय्जस्थती काय िा  ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (०८-०५-२०१५) : (१) ा  खर  नााी. 
(२) ा (३) परींतु सकरऊिाा ाीिननममाती प्रकल् प यासा इतर गपारींपतरक ऊिाा स् त्रोताींपासून ाीि 
ननममाती करण् याच  एकत्रत्रत रोरब िााीर करण् याची कायााााी राशा य ाासनाा या काचारारीन 
िा . 
  

___________ 
  

नाांदरुा तालुक्यातील (जि.बलुढाणा) मशिे व ती ब.ु त ेव ती  
खु. रस त् यावरील ञानानगांगा नदीवर पुल बाांधण्याबाबत 

  

(३८)  १०८१९ (१०-०४-२०१५).   श्री. चरनसखु सांचेती (मलिापूर) :   सन्माननीय सावयिननि 
बाांधिाम (सावयिननि उपक्रम वग ून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लुलडाबा जिल् ्यातील मलकापूर कारानसगा मतदार सींाातील नाींदरुा तालुक् यातील मकि  
ाळती लु. त  ाळती खु. रस् र्त यींार ज्ञानगींगा नदीार पुल नसल् यामुळ  या रस् र्त याार साा सामान् य 
नागतरक, दचुाक  ा चारचाक  ााान रारकाींना गाागमन करब  त्रासाच  झाल  गसल् याची लाल 
माा  फ ब्रुाारी, २०१५ मध् य  ननदाानास िली गसून या खोलग् गागात लाान पुलाच  लाींरकाम 
करण् यासाइी  आ.५० लषेत ननरीची िाश् यकता िा , ही लाल खरी िा  काय, 
(२) गसल् यास, सदर रस् र्त याार लाान पुल लाींरब  गर्त यींत गरि च  िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, उपरोक् त पुलाा या लाींरकामासा ी स् थननक लोकप्रनतननरी याींनी मा.कायाकारी 
गमगयींता, सा.लाीं. कागाग, खामगाींा याींना ा ळोा ळी सूगचत क ल  िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(४) गसल् यास, यालालत ाासनान  क ल ली कायााााी, 
(५) नसल् यास, कालींलाची कारब  ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) गींात: खर  िा . 
     प्रश्नारीन पूलााया कामास पोचमागाासा गींदाि   आपय  २.५० को्ी इतक्या ननरीची 
िाश्यकता िा . 
(२) सदर रस्र्तयाार मोयाया पूलाच  लाींरकाम गरि च  िा . 
(३) ाोय. 
(४) ा (५) प्रश्नारीन पूल ाो ग्रामीब मागााार गसून सााािननक लाींरकाम कागाग, खामगाा 
याींायामाफा त प्राथममक साेषेतब क ल ल  िा . सदर पूलाच  ननकर्ष, मींिूरी ा ननरी उपलब्रत ाया 
गरीन रााून ााती ा ण्याचा प्रयर्तन रााील. 
  

___________ 
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हतनुर प्रिल्प (जि.ि गाांव) िालव्याांच्या ननिृष्ट्ठ कामाबाबत 
  

(३९)  १०८४७ (०७-०४-२०१५).   श्री. हरीभाऊ िाव े (रावेर) :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ातनुर प्रकल्प, जि.िळगाींा ाया कालव्याींाया द ुआस्तीार ाासनााया मो ा ननरी खचा 
ाोऊनाी ननर्तक्ष् कामाींमुळ  काला  नादरुूस्तच िा त ा कालव्याींच  झाल ल  दरुूस्तीच  काम 
ननर्तक्ष् िा  ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, सींलींरीत िलालदार गगरकारी ा   क दाराींार कोबती कायााााी करण् यात िली 
िा  ाा य त िा  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) : (१) ा (२) गींात् खर  िा . 
     िागनतक लरक ा या गथासााय्यान  मााराष र िलसरुार प्रकल् प योिन तींगात ातनूर 
प्रकल् पाा या कालाा ा कातरब व् यास् थ ची काम  करण् यात िली गसून या कामाची तपासबी 
करण् याकरीता उा चस् तरीय सममती ननयुक् त करण् यात िली ाोती. सदर सममतीन  दााामल ल् या 
काकार कामाींारील त्रु्ीींची पतुाता कत्राीं्दारामाफा त ा र्त याा या खचाान  क आन कामातील उबीाा 
दरू करण् यात िल् या िा त ा कीं त्रा्दाराार षेत त्रत्रय कायाालयाकडून ननकादा ातीनुसार कायााााी 
करण् यात िली िा . 
  

___________ 
  
िोंढवा बु. (जि.पुणे) येथील नागररिाांना हवेली तहसील रेशननांग िायायलयाऐविी पुणे अन् न 

धान् य ववतरण िायायलयाच् या ड पररमांड ाम ये समाववष्ट् ट िरण्याची मागणी 
  

(४०)  १०८७३ (०७-०४-२०१५).   श्री. योगेश हट ेिर (हडपसर), श्री. िगदीश मु ीि (वडगाव 
शेरी), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ाडपसर कारानसगा मतदार सींाातील कोंढाा लु. (जि.पुब ) य थील नागतरकाींना ाा ली 
तासील र ाननींग कायाालयाऐािी पुब  गन् न रान् य कातरब कायाालयाा या ड पतरमींडळामध् य  
समाकाष ् व् ााा  तस च  ाडपसर कागागासा ी गसल ल   ड पतरमींडळ कायाालय मााािीनगर 
ऐवजािी ाडपसर य थ  सु आ कराा  गाा प्रकारची ल खी मागबी लदनाींक २३ िान ाारी, २०१५ रोिी 
ाा र्तयासुमारास स् थाननक लोकप्रनतननरीींनी मा.गन् न नागरी पुरा ा मींत्री ा जिल् ाागरकारी, पुब  
याींना क ली, ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास, कोंढाा ल.ु य थील नागतरकाींची सदर मागबी गन क ार्षाापासून प्रलींत्रलत िा , ा  
ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, सदर मागबीलालत ाासनान  कोबती कायााााी क ली ाा करण्यात य त िा , 
(४) नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
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श्री. धगरीश बापट (१२-०५-२०१५) : (१) ाोय 
(२) ा (३) ाोय. 
     प्रस् ताााची छाननी पूबा झाली गसून प्रस् ताा काचारारीन िा . 
(४) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  
िोंढिा (जि.पुणे)येथील एिा गोदामावर पोसलसाांनी छापा टािून त् यात स वस त धान् य दिुानातील 

धान्य िाळ्या बािारात ववकक्रसाठा नेत असताना पिडल्याबाबत 
  

(४१)  १०८७८ (०७-०४-२०१५).   श्री. योगेश हट ेिर (हडपसर), श्री. िगदीश मु ीि (वडगाव 
शेरी), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कोंढाा (जि.पुब ) य थील एका गोदामामरील स् ास् त रान् य मारााा्प दकुानातील रान्य 
कायाया लािारात कातक्रसा ी न त गसताना माा  डडसेंलर, २०१४ मध्य  ाा र्तया दरम् यान 
पोमलसाींनी छापा ्ाकून पकडल , ा  खर  िा  काय, 
(२) तस च, सदर पतरसरात पुरा ा कागागान  स् ास् त रान् य मारााा्प दकुानदाराींची तपासबी 
मोाीम सु आ क आन साा मलान् याींा या दप् तराींची तपासबी क ली िा  काय, तपासबीमध्य  काय 
िढळून िल , 
(३) गसल्यास, उक्त प्रश्न गाग (१) ा (२) लालत चककाी करण्यात िली िा  काय, 
र्तयानुर्षींगान  सींलींगरत मारााा्प दकुानदाराींार कोबती कारााी क ली ाा करण् यात य त िा , 
(४) नसल् यास, कालींलाची साासारारब कारब  काय िा त ? 
  
श्री. धगरीश बापट (११-०५-२०१५) :(१) ाोय, पोमलस ननतरषेतक, गुन्ा  ााखा युनन् पुब  याींनी 
लदनाींक १६ डडसेंलर, २०१४ रोिी १३७६ ताींदळुाची पोती ा २३६ गव्ााची पोती गसा एकूब २७५२ 
जक्ाीं्ल ताींदळू ा ४७२ जक्ाीं्ल गाू िप्त क ला िा . 
(२) या गुन््याचा गनुर्षींगान , तपासबी पथकामाफा त एकूब ४६ रास्तगाा दकुानााया तपासण्या 
क ला गसता, िढळून िल ल्या तकरकोळ दोर्षाींाया गनुर्षींगान  पुढील कारााी करण्यात य त 
िा . 
(३) सींलींगरताींार माके् याडा पोमलस स्  ्ान, पुब  य थ  िीानााश्यक ास्त ुकायदा १९५५ ाया 
कलम ३ ा ७ गन्ाय  लदनाींक १४ डडसेंलर, २०१४ रोिी गुन्ाा दाखल करण्यात िला िा . 
   तस च या गुन््याींाी सींलींगरत नऊ पराानारारकाींची सखोल चककाी क ली गसून त  दोर्षी 
गसल्याच  िढळून िल्यान  र्तयाींना कारब  दाखाा नो्ीस द ाून सदर ९ पराान  लदनाींक २७ 
िान ाारी, २०१५ ाया िद ाान्ाय  कायमस्ारूपी रद्द करण्यात िल ल  िा त. 
(४) प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
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पुणे शहरामये दहशतवाद ववरोधी पथिाने शसत्र बा गणा-याला आणण अमलीपदाथाांची  
ववक्री िरणाऱयाांना अटि िेल्याबाबत 

(४२)  १०९०१ (०७-०४-२०१५).   श्री. योगेश हट ेिर (हडपसर), श्री. िगदीश मु ीि (वडगाव 
शेरी), श्री. सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुब  ाारामध्य  दाातााद कारोरी पथकााया पुब  युनन्न  मोयाया प्रमाबाार ास्त्र 
लाळगबा-याला ि ब गींमलीपदाथाांची काक्र  करबाऱ्याींना ग्क क ल्याच  िान ाारी, २०१५ ाया 
दसुऱ्या ि ायायात ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास िरोपीार गींगीर गुन््याची नोंद गसल्याच  ा तो िमीन खर दी-काक्र  
व्यासायात सक्र य गसल्याच  तस च पुण्यातील ा गा गयाया गुन्ा गारी ्ोयायाींाी सींलींर गसल्याच  
उाडक स िल  िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, िरोपीार कोबती कारााी क ली ाा करण्यात य त िा , 
(४) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१५) : (१) ाोय, लद.१६.१.२०१५ ा लद.१७.१.२०१५ रोिी ग्क 
क ल ल् या दोन िरोपीींपीक  पलालया िरोपीकड  ाडगाा फा्, मसींाग रोड, पुब  य थ  गग् नीास् त्र 
परााना नसताना लोकायद ाीरतरर्त या ६ द ाी लनाा्ीच  कपस् तुल  ा ११ जिाींत काडतुस  ा दसु-या 
िरोपीकड  गुींिन चकक, य राडा, पुब  य थ  एकूब ९७० गॅ्रम चरस नाााचा गींमली पदाथा काक्र  
करण् यासा ी िबाला गसता ममळून िला. 
(२) पलालया िरोपी का आध् द स् ाारग ् पोलीस स् ् ान, पुब  ाार गु.र.नीं.३३२३/२००७ मुींली 
पोलीस गॅक् ् कलम ३७(१) सा ३५ ऑक् सा गम् क् ् कलम -४ (२५) प्रमाब  गुन् ाा दाखल िा . 
     दसु-या िरोनी का आध् द पुब  कायाषेत त्राा या ाद्दीत कोबर्त यााी प्रकारचा गुन् ाा दाखल नााी. 
(३) पलालया िरोपी का आध् द द.का.प. पोलीस  ाब  गु.र.नीं.०१/२०१५ गारताचा इर्त यार कायदा 
कलम ३,२५ प्रमाब  गुन् ाा दाखल करण् यात िला िा . 
     दसु-या िरोपी का आध् द द.का.प. पोलस  ाब  गु.र.नीं.२/१५ एनडीपीएस गॅक् ् कलम 
८,२०(ल) प्रमाब  गुन् ाा दाखल करण् यात िला िा . 
(४) प्रश् न उद् ाात नााी. 

___________ 
  
गोराई-३ येथील क् लस टर क्र.२८४ ते २९६ या भखूांडासाठा  हाडान े१९९४ म ये सोडत िाढून 

लाभार्थ याांिडून २५ टक् िे रक् िम भूनन घेतल्याबाबत 
(४३)  १०९२८ (०७-०४-२०१५).   श्री. बसवराि पाटील (औसा), अॉड. वारीस पठाण (भायख ा), 
श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पजश्चम) :   सन्माननीय गहृननमायण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) गोराी-३ य थील क् लस् ्र क्र.२८४ त  २९६ या गखूींडासा ी म् ााडान  १९९४ मध् य  सोडत काढून 
लागार्थ याांकडून २५ ्क् क  रक् कम गरूनाी ा तली तदनींतर लागार्थ याांनी उाातरत ७५ ्क् क  रक् कम 
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गरून सोसाय्ी स् थापन करून लाींरकाम करब  क्रमप्राप् त ाोत , परींतू या गखूींडाला सीिरझ डच  
ग्राब लागल् यामळु  लागार्थ याांना गखूींडाचा ताला द ण् याची प्रतक्रया रखडल् यामुळ  तब् लल २० ार्षा ाा 
गूखींड तसाच पडून रालाला िा , ा  खर  िा  काय, 

(२) गोराी य थील सदराू मोक् याा या ल काबी २ ा क् ्रचा गूखींड त्रलल् डरा या ााात 
ाालण् यासा ी गगरकाऱ् याींनी सींगनमतान  लागाथच्ा या लोगस सोसाय्ी, लोगस सींमतीपत्र ा 
गन् य लोगस कागदपत्राा या िरार  गा या १० लदासाींत (लदनाींक ३ िान ाारी, २०१४ रोिी) 
प्रस् ताााला मींिूरी द ऊन र्त यानींतर कााी लदासातच त्रलल् डरला सींमतीपत्राी द ण् याचा गीरप्रकार 
क ला िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल् यास, याप्रकरबी चककाी करण् यात िली िा  काय, 
(४) गसल् यास, चककाीत काय िढळून िल  ा र्त यानसुार पुढ  कोबती कारााी क ली ाा 
करण् यात य त िा , 
(५) नसल्यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता (२६-०५-२०१५) : (१) गाींत: खर  िा . 
     सदर गूखींडाचा काकास सीिरझ ड कायदयातील प्रनतलींरार्तमक तरतुदीमुळ  मागील २० 
ार्षाापासून रखडल ला िा . मा.उाच न्यायालयान  तर् यागचका क्र. ३२४०/२००४ मध्य        
लद. ०६/१०/२००५ रोिी लदल ल्या िद ाानुसार काींदळानापासनू ५० मी. गींतरापयांत गसल ल्या 
गुींखडााया काकमासास स्थगगती लदली. सदरच  गूखींड ा  काींदळानापासून ५० मी. गींतरापयांत 
गसल्यान  उपरोक्त ासाातीचा पनुकााकास रखडला िा . 
(२), (३) ा (४) सदर गमगन्यासामध्य  क्लस््र क्र. २८४ त  २९६ या एकत्रत्रात गूखींडाच  षेत त्र 
१५५८०.०३ चक. मी. इतक  गसून सदर गखूींडास सींलग्न गसल ल्या मात्र सी.िर.झ ड. षेत त्रााया 
लाा र गसल ल्या करमबूक ाया गखूींडाच  सलस्  ्ानसाीत षेत त्र ११२५९.३३ चक. मी. इतक  िा . 
सदर दोन्ाी गूखींडाची गदलालदल क आन रखडल ला पुनकााकास करण्यालालत म्ााडा गखूींड 
लागाथी कल्याब सींा या सींलींरीत सींस्थ न  म्ााडाकड  र्तयाींाया िकी  ्क माफा त प्रस्ताा सादर 
क ला ाोता गस  क ल्यास सींकुलातील २० ार्षाापासून काकासास ाींगचत गसल ल्या ३६७ 
लागार्थयाांना ार  उपलब्र ाोतील, तस च म्ााडाससुध्दा कानामूल्य ार  उपलब्र ाोतील या लाली 
काचारात ा ऊन म्ााडान  र्तयाींाया लद. ०७/०१/२०१५ ाया पत्रान्ाय  सदर सींस्थ स कााी ग्ी ा 
ाती नमूद क आन क ाळ प्राथममक इरादापत्र (Letter of Intent) लदल ल  िा  गस  म्ााडान  
र्तयाींाया गााालात नमूद क ल  िा . 
     र्तयानसुार सदर सींस्थ स िाश्यक ग्ी ा ातीची पतूाता करब , मााराषर कोस््ल झोन 
मॅन िम ण्ड ऑथोतर्ी (MCZMA), ममननस्री ऑफ इनव्ाॉनाम ण्् फॉर स्् ॲण्ड क्लायम ् चेंि 
(MOEF), ला्न्मुींली माानगरपामलका ा इतर िाश्यक साा कागागाकडून मींिूऱ्या प्राप्त 
करब , सुरातरत गमगन्यास मींिूर करब  इर्तयादी लालीींची पुताता करब  िाश्यक िा . सदर साा 
ग्ी ा ातच्ची पूताता क ल्यानींतर सदर सींस्थ स म्ााडाकडून गींनतम द कारपत्र िारी करण्याच  
प्रस्ताकात िा . तस च मा.मुींली उाच न्यायालयात प्रलींत्रलत िनलात यागचका क्र.८७/२००६ मध्य  
ाोबारा गींनतम ननबाय सींस्थ स लींरनकारक रााील गाी ाी ग् म्ााडान  प्राथममक इरादापत्रात 
नमूद क ली िा . 
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     गस  गसल  तरी सी.िर.झ ड.मुळ  लारीत गसल ल्या म्ााडााय काकार गूखींडाींार 
गा्ननमााब प्रकल्प रालकाण्यासा ी मा.मुींली उाच न्यायालयााया लद. ०६/०१/२००५ ाया 
स्थगगती िद ाामरनू सू् ममळण्यासा ी िनलात यागचका क्र. ८७/२००६ मध्य  म्ााडान  नो्ीस 
ऑफ मोान क्र. ७४३/२०१४ मा.मुींली उाच न्यायालयात दाखल क ल ला िा . र्तयामध्य  मा.मुींली 
उाच न्यायालयान  लद. ०९/०३/२०१५ रोिी गींततरम िद ा लदल  गसनू र्तयानसुार ला्न्मुींली 
माानगरपामलक न  सी.िर.झ ड. गगरसुचना लद. ०२/०१/२०११ मध्य  नमुद ग् क्र.१ 
(काींदळानाच  षेत त्र) १००० चक. मी. प षेता िास्त िा  तकीं ाा कस  ा मुद्दा क्र. २ (सदर गखूींड 
काींदळानापासून ५० चक.मी. ाया ित िा  तकीं ाा कस ) या ग्ीाया िरार  म्ााडााया सींलींगरत 
गूखींडाींच  साेषेतब क आन तसा गाााल मा.मुींली उाच न्यायालयासमोर ४ ि ाडयात सादर 
करााा, गस  ननदेा लदल  िा त. सलल सदर गाााल मा.मुींली उाच न्यायालयात ला्न्मुींली 
माानगरपामलक कडून सादर झाल्यानींतर गोराी य थील ार नमूद सी.िर.झ ड. लारीत गखूींडाार 
रालकाण्यााया प्रकल्पालालत मा.मुींली उाच न्यायालयााया गींनतम िद ाानुसार पुढील कायााााी 
करण्यापूाी या प्रकरबी योग्य गसा रोरबार्तमक ननबाय ाोण्यााया दृष्ीन  ाासनस्तराार 
िद ााथा प्रस्ताा सादर करााा गाा सुचना ाासनााया लद. १२.०५.२०१५ ाया पत्रान्ाय  म्ााडास 
द ण्यात िल ल्या िा त. 
(५) प्रश्न उद् ाात नााी. 

___________ 
  

राज्यातील अपांगासाठाच्या धोरणाननसमयतीचा प्रसताव प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
(४४)  १०९३७ (०९-०४-२०१५).   श्री. बसवराि पाटील (औसा), श्री. अस लम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 

  

(१) राशायातील गपींगासा ीाया रोरबाननममातीचा प्रस्ताा मागील २ ार्षाापासून प्रलींत्रलत 
गसल्यान  ा यालालत पा पुरााा क आनाी ाासनान  रोरब लागू क ल ल  नााी, ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, िगथाक लोिा न ्ाकता तस च या रोरबास ाासनााया साा कागागाची 
मान्यता गसूनाी रोरब रालकाण्यास कालींल ाोत गसल्यान  राशायातील गपींगासा ीच  रोरब 
लागू करण्यात याा  गाी मागबीच  एक नना दन लदनाींक १४ िान ाारी, २०१५ रोिी ाा 
र्तयासुमारास मा.मुयमींर्यायाींना मााराषर राशाय गपींग रोरबननममाती क्ती सममतीाया ातीन 
सादर क ल  िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, गपींगासा ीच  रोरब लागू करण्यास कालींल ाोण्याची साासारारब कारब  काय 
िा त ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (२५-०५-२०१५) : (१) ा (२) ाोय, ा  खर  िा . 
(३) गपींगाींा या सााांगगब काकासासा ी तयार करण् यात िल ल् या रोरबाचा मसुदा तर्त कालीन 
मींत्रीमींडळाा या मान् यत सा ी लद.३० ऑगस् ्, २०१४ रोिी सादर करण् यात िला ाोता. तथाकप, 
सदर प्रस् ताा र्त याा ळी चचसेा ी य ऊ ाकला नााी. गपींग रोरबाचा प्रस् तुत मसुदा फ रतपासून 
पुनश् च् मींत्रीमींडळाा या मान् यत सा ी सादर करण् याची कायााााी ाासनस् तराार सु आ िा . 
  

___________ 
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सोलापूर येथील यांत्रमागावर पट्टा चादरीच ेउत् पादन घेण् यास बांदी असल्याबाबत 
  

(४५)  १०९५५ (१०-०४-२०१५).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मय) :   सन्माननीय 
वस त्रोत योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर य थील पट्टा चादर ाी ाातमाग उदयोगासा ी राखीा गसून यींत्रमागाार पट्टा 
चादरीच  उर्त पादन ा ण् यास लींदी िा  र्त यामुळ  पट्टा चादरी उर्त पादकाींना गन क गडचबीींना सामोर  
िाा  लागत गसल्यामुळ  पट्टा चादरी ारील िरषेतब काढून ्ाकण्यालालत त थील उदयोिकाींची 
मागबी िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास, यालालत ाासनान  चककाी क ली िा  काय, चककाीत काय िढळून िल  ा 
तदनुसार ाासनान  कोबती कायााााी क ली ाा करण्यात य त िा ,  
(३) नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१५) :(१) पट्टा चादरी ारील िरषेतण्  काढून ्ाकण्यालालत 
कोबर्तयााी उदयोिकाींनी मागबी क ल्यालालतचा सींदगा ाासनास गथाा सींचालक (ास्त्रोदयोग) 
याींच कड  प्रापत झला नााी. तथाकप, या कार्षयालालत गथासींकजल्पय गगरा ानात कपात सूचना 
माींडण्यात िली गसून सदर कपात सूचना प्राप्त िा . 
(२) कें द्र ाासनााया ाातमाग (उर्तपादनसा ी ााबाींच  िरषेतब) कायदा, १८८५ नुसार एकूब ११ 
ााब ाातमागासा ी राखीा गसनू यींत्रमागाउार सदर उर्तपादन ा ण्यास लींदी िा . सदरचा 
कार्षय कें द्र ाासनााया गखर्तयातरत िा . 
(३) राशाय ाासनामाफा त कायााााी करण्याचा प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

परभणी जिल््यातील महावनतरण िां पनीमये िमयचाऱयाांची पदे भरण्याबाबत. 
  

(४६)  १०९९८ (३०-०४-२०१५).   डच. राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय ऊिाय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परगबी जिल््यातील ि  ाार  ८३५ गाींाामध्य  मााानतरबच  काकार तीन लाख ५२ 
ािार ३६७ ग्रााक गसून र्तयाींना स ाा द ण्याच  काम क ाळ ८०० कमाचारी करीत गसल्याच  
नुकत च माा  डडसेंलर, २०१४ मध्य  ननदाानास िल  िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल्यास, जिल््यात ग्रााकाींची ााढल ली सींया, कमाचाऱ्याींची ााबाा, एक कागाग लींद 
करण्याचा ननबाय, तर प्रर्तय क कमाचाऱ्याींार दाा गाााींचा कारगार साींगाळण्याची िलालदारी 
िल्यामुळ  जिल््यातील मााकातरबाची स ाा कास्कळीत झाली िा , ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, यासींदगाात ाासनान  चककाी क ली िा  काय, र्तयात काय िढळून िल  िा , 
(४) तदनुसार पुढ  कोबती कायााााी क ली िा  ाा करण्यात य त िा ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिु े (१३-०५-२०१५) : (१) ा  गींात: खर  िा . 
(२) नााी. 
      शाया मींडल कायाालयाींतगात एकच कागागीय कायाालय  िा . गाा कागागाच  मींडल 
कायाालयामध्य  कामलनीकरब करण्यात िल  िा . र्तयानुसार परगबी कागाग ाा परगबी 
मींडलाींतगात कामलन करण्यात िल ला िा . 
(३) ा (४) परगबी कागागीय कायाालय सुर करण्यालालत मााकातरब कीं पनी माफा त िढााा 
ा ण्याची कायााााी सु आ िा . 
  

___________ 
  

परभणी जिल् ्यातील वृ द िलावांताच् या मानधनाच ेप्रस ताव प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(४७)  ११००८ (०७-०४-२०१५).   डच. राहूल पाटील (परभणी) :   सन्माननीय साांस िृनति िायय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परगबी जिल् ्यातील ाध्् द कलााींताा या मानरनाच  जिल् ाा सममतीन  मींिूर क ल ल  प्रस् ताा 
ाासनाकड  सन २०१० पासून प्रलींत्रलत िा त, ा  खर  िा  काय 
(२) गसल् यास, सदर प्रस् ताा प्रलींत्रलत  रााण् यामागची कारब  काय िा त, 
(३) गसल् यास, यालालत ाासनान  चककाी क ली िा  काय, र्त यात काय िढळून 
िल , तदनुसार सदर प्रस् ताींााना तार्त काळ मींिूरी द ण् यालालत कोबती कायााााी क ली ाा 
करण्यात य त िा , 
(४) नसल् यास, र्त याची कारब  काय िा त? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-०५-२०१५) : (१) ाोय, ा  खर  िा . 
(२), (३) ा (४) नव् यान  पात्र  रल ल् या कलााींताींना मानरन कातरीत करण् यासा ी िाश् यक 
गसल ल् या ननरी उपलब् र क आन ा ण् याची कायााााी सु आ िा . 
  

___________ 
  

उसमानाबाद जिल््यातील शेतिऱयाांच्या माती परीक्षनािड े 
मतृ सवेक्षण ववभागाचे होत असलेले दलुयक्ष 

  

(४८)  ११०२४ (०४-०४-२०१५).   श्री.राणािगिीतससांह पाटील (उसमानाबाद), श्री.रमशे िदम 
(मोहो ), श्री.रािशे टोपे (घनसावांगी), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.सुरेश लाड (िियत), 
श्री.जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) उस्मानालाद जिल््यातील ा तकऱ्याींाया माती परीषेतनाकड  मद् साेषेतब कागागाच  ाोत 
गसल ल  दलुाषेत माा  डडसेंलर, २०१४ मध्य  ाा र्तयादरम्यान ननदाानास िल , ा  खर  िा  काय, 
 



का.स. २१ (37) 

(२) गसल्यास, माा  एकप्रल, २०१४ त  नोव्ाेंलर, २०१४ या कालाारीत ३७९७ माती नमुन्याींची 
तपासबी झालीच नााी, ाी रक्कादायक मालाती समोर िली, ा  ाी खर  िा  काय, 
(३) गसल्यास, तपासनीस ाोबाऱ्या कालींलाची कारब  काय ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (१९-०५-२०१५) : (१) ा  खर  नााी. 
(२) ा  खर  नााी. सन २०१४-१५ मध्य  ९६३३ साा सारारब मद् नमुन  ७०९१ सु्म मुलद्रव्य  
नमुन , १६१३ काा र्ष मद् नमुन  याींची ि ब ४१२९ पाबी नमुन  याींची तपासबी जिल्ाा मत् 
साेषेतब ा मत् चाचबी प्रयोगााळा उस्मानालाद याींनी क ल ली िा . लषेतकाींाया तुलन त साध्य 
१०० ्क्क  प षेता िास्त िा . 
(३) प्रश्न उद् ाात नााी. 
  

___________ 
  

उस मानाबाद जिल् हयातील ७०१ दधु सांस थाांनी सहिार िायत यातील  
ननयमाची पूतयता िेली नसल् याबाबत 

  

(४९)  ११०३८ (०९-०४-२०१५).   श्री. राणािगिीतससांह पाटील (उसमानाबाद), श्री. रमेश िदम 
(मोहो ), श्री. राहुल मोटे (पराांडा), डच. सुरेश (भाऊ) खाड े(समरि), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
ि वा) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१) उस् मानालाद जिल् ायातील ७०१ दरु सींस् थाींनी साकार कायदयातील ननयमाची पूताता क ली 
नसल् याच  माा  डडसेंलर, २०१४ ा या नतस-या ि ाडयात ननदाानास िल , ा  खर  िा  काय, 

(२) गसल्यास, उक् त प्रकरबी ाासनामाफा त चककाी क ली िा  काय, चककाीत काय िढळून 
िल  ा तदनुसार पुढ  कोबती कायााााी क ली ाा करण् यात य त िा , 
(३) गदयाप कोबतीच कायााााी क ली नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  

श्री. एिनाथराव खडसे (०२-०६-२०१५) : (१) ा  गींात: खर  िा . 
     उस्मानालाद जिल््यातील १५८३ प्राथममक दरू सींस्था पीक  १४६८ सींस्था याींच  कामकाि 
लींद गसब . ऑनलाीन मालाती सादर न करब , ननाडबुक लालतची मालाती न द ब , 
ल खापतरषेतब न करब , ीर्तयादी प्रकाराया साकार कायदा ा ननयमानुसार िाश्यक कायााााी 
न करब  ाी लाल ऑक््ोलर,२०१४ त  डडसेंलर,२०१४ या कालाारीत ननदाानास िली. 
(२) सााय्यक ननलींरक, साकारी सींस्था (दगु्र) जि.उस्मानालाद याींनी मााराषर साकारी सींस्था 
गगरननयम १९६० च  कलम १०२ मरील तरतुदीनुसार र्तयाींाया लद.३०/१०/२०१४ ा 
लद.३१/१२/२०१४ ाया िद ाान्ाय  ८४६ ा ६८२ गाा एकूब १५२८ प्राथममक साकारी दरू सींस्था 
या गासायनात काढल्या गसून गासायन प्रतक्रय च  पुढील कामकाि ननयमानसुार सु आ िा . 
(३) गासायन प्रतक्रय ची कायााााी सु आ गसल्यामुळ  कालींल झाल ला नााी. 
  

___________ 
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िोिण किनारपट्टीचा वविास आणण राज् यातील उत योग िगताला आयात-ननयायतीसाठा उत् तम 
दिायच् या सुववधा उपलब् ध िूनन देण् याबाबत 

  

(५०)  ११०३९ (०६-०४-२०१५).   श्री. राणािगिीतससांह पाटील (उसमानाबाद), श्री. रमेश िदम 
(मोहो ), श्री. राहुल मोटे (पराांडा), श्री. जितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा ि वा), श्री. सुरेश लाड 
(िियत) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकब तकनारपट्टीचा काकास ि ब राशा यातील उदयोग िगताला ियात-ननयाातीसा ी 
उर्त तम दिााा या सुकारा उपलब् र करून द ण् यासा ी य थील लींदराचा काकास करब  ा ियगड 
लींदर कोकब र ल् ा ला िोडण् याचा ननबाय ा ण् यात िल ला िा , ा  खर  िा  काय, 
(२) गसल् यास, उक् त प्रश् नी ा तल ल् या ननबायाच  थोडक्यात स् ारूप काय िा  ा र्त यानसुार 
ितापयांत कोबती कायााााी क ली ाा करण् यात य त िा , 
(३) नसल् यास, कालींलाची कारब  काय िा त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) : (१) ाोय. 
(२) कोकब तकनारपट्टीाररल र ास-िार  ा लदाी (जि.रायगड), रामबखोल-ियगड ा िींग्र  
(जि.रर्त नागगरी) ि ब काियदगुा ा र डी (जि.मसींरुदगुा) ाी लींदर  खािगी षेत त्राा या सागागान  
काकमसत करण् यात य त िा त. र्त यापीक  लदाी, रामबखोल-ियगड ि ब िींग्र  ाी तीन लींदर  
कायााजन्ात झाली िा त. रीास-िार  लींदराा या नकाान मागााकरीता मुींली पो ा् रस् ्ा या सागरी 
ाद्दीतून पराान गी ममळण् यासा ी पा पुरााा करण् यात य त िा . काियदगुा ि ब र डी ्या 
लींदराींच  पयााारबकार्षयक दाखल् याींच  प्रस् ताा कें द्र सरकारा या काचारारीन िा त. 
     ियगड लींदर कोकब र ल् ा ला िोडण् यासा ी ियगड त  डडगबी गसा र ल् ा मागा ननमााब 
करण् याकरीता कोकब र ल् ा  कॉ.मल. मााराष र म री्ाीम लोडा ि ब ि .एस.डब् ल् यू. ियगड पो ा् 
मल. याींा यामध् य  परस् पर सामींिस् य करारनामा ा गागरारक करानामा स् ााषेताींतकत झाला िा . 
प्रकल् पाा या गींमललिााबीसा ी स् ातींत्र कीं पनी स् थापन करण् याची कायााााी प्रगतीपथाार िा . 
(३) प्रश् न उद् ाात नााी. 
  

  
  
ववधान भवन :   डच. अनांत ि से 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
ाासक य मध्याती मुद्रबालय, मुींली. 


