
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सत्तावीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

दक्षिण सोलापूर मतदार सांघात रास् त भाव धा् य दिुानात  
रॉिेल व धा् य पुरेशा प्रमाणात उपलब् ध नस् याबाबत 

  

(१)  ११९२१ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुभाष देशमुख (सोलापूर दक्षिण) :   सन्माननीय अ् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दक्षिण सोलापूर मतदारसींघात रास् त ाा  ाान् य दकुानातून पुरशाा ्रममाणात रॉकश ल   ाान् य 
उपलब् ा नस् याचश दनदाानास ेलश े श,  श खरश े श काय, 

(२) अस् यास, या ्रमकरणाची चौकाी कश ली े श काय,   चौकाीत काय ेढळून ेलश, 
त् यानुसार सींधींताताीं र कोणती काया ा ी कश ली  ा कर यात यशत े श, 
(३) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
  

श्री. धगरीश बापट (१३-०५-२०१५) : (१)  कें द्र ाासनानश मा श जानश ारी, २०१५ पासून राज् याच् या 
े श् यकतशच् या २८ ्क् कश  कतकश  कश रोनसन दनयतन उपलब् ा कुनन िदलश े श  उपलब् ातशच् या 
्रममाणानुसारच नााापत्रिकााारकाींना कश रोनसन व तररत कर यात ेलश े श  राज् याच् या कश रोनसन 
को्यात  ाढ कर याधाधत कें द्र ाासनाक श पाुपुरा ा सुुन े श  
     दक्षिण सोलापूर तालुक् यात ्रमााान् य कु्ुींधाच् या   अींत् योदय अन् न योजनशअींतगात पाि 
लााार्थ याांनाि नााापत्रिकााारकाींना व ि त पररमाणानसुार अन् नाान् य  ा्प कर यात ेलश 
े श  
(२)   (३) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
  

___________ 
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िें द्रीय ग्रामीण मांत्रालयाच् या माच  २०१० मधील आदेशाप्रमाण ेराज् यात 
सन २०११ साली दाररद्रयरेषेखालील ननगणना िर् याबाबत 

(२)  ११९६४ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुरेश हाळवणिर (इचलिरांनी), िुमारी प्रणणती शशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) कें द्रीय ग्रामीण मींिालयाच् या माचा २०१० माील ेदशाा्रममाणश राज् यात सन २०११ साली 
दाररद्रयरशषशखालील जनगणना कर यात ेली े श,  ी धाध खरी े श काय, 
(२) अस् यास, उक् त जनगणना पूणा ााली े श काय   त् याम यश दाररर्यरयरशषशखालील तकती 
कु्ुींधश ेढळून ेली, 
(३) तसशच,जनगणना पूणा ााली नस् यास स ासााारण कारणश काय े शत   जनगणना पूणा 
 ो यास तकती काला ाी अपशक्षित े श ? 
  
श्रीमती पांिना मुांड े(१९-०५-२०१५) : (१)  ोय  
(२)   (३) राज् यातील दाररर्यरय रशषशखालील कु्ूींधश दनश्श्चत कर याकरीता कें द्र ाासनाच् या 
मागादााक सूचनशनुसार   ्रमाप् त ्रमश् ना लीनुसार राज् यात सामाश्जक, ेतथाक   जात स ेिण 
२०११ कर यात यशत े श  ेता या ्रमतेयशतील ्रमत् यि स ेिणाचश काम पूणा ाालश असून कें द्र 
ाासनाच् या सूचनशनुसार स ेिणाची ्रमाुनप यादी ्रमनस द करणश   त् याधाधतचश दा श   ेिशप 
दनकालात काढणश क  ्रमतेया सुुन कर यात ेलशली े श  त् यानुसार ३१ श्ज् हयाींम यश दा श   
ेिशप ्रमतेया सुुन कर यात ेलशली े श  उ ाररत श्ज् हयाींम यश ्रमाुनप यादी ्रमनस द 
कर याची काया ा ी सुुन े श  त् याींनतर या माि तीची अींदतम यादी ्रमनस द कर यात यशणार 
े श  सदरील अींदतम यादी कें द्र ाासनाक श सादर कर यात यशणार असून, त् यानींतर कें द्र 
ाासनाक ून राज् यातील दाररर्यरय रशषशखालील कु्ुींधाींचश दनश्श्चतीकरण  ोणार े शत  

___________ 
  

िामोठे, पनवेल, (जन.ठाणे) येथील सेक्टर नां. ११ मधील धम रान ज्वेलस च्या दिुानातून 
चोराांनी ५० लाखाांचा ऐवन लुट्याबाबत 

(३)  ११९७७ (०६-०४-२०१५).   श्री. अस् लम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कामो शु , पन शल, (श्ज ुाणश) यशथील सशक््र नीं  ११ माील ामाराज ज् शलसाच्या दकुानातून 
रूपयश ५० लाखाींचा ऐ ज िद  २५ जानश ारी, २०१५ रोजी  ा त्यासुमारास चोरटयाींनी लु्ला 
असून  चोराींना अद्याप पक यात ेलश ना ी ,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, सदर ्रमकरणी कोणती कार ाई कश ली  ा करयात यशत े श, 
(३) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१५) :(१) ना ी  
(२) सदर ्रमकरणी कामो शु पोलीस स् ्शान यशथश गु र े १६/२०१५, ाा दीं व   कलम ४५४, ४५७, 
३८०, ३४ ्रममाणश गुन्  ा दाखल कर यात ेला े श  
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     तपासाअींती सदर गुन् हयाम यश ४ ेरोपीींचा समा शा अस् याचश ेढळून ेलश  त् यामाील 
२ ेरोपीींना अ्क कर यात ेली असनू २ ेरोपी फरार असनू तश ाारखीं  यशथश रा णारश 
े शत  त् याींचा ाोा चाल ूे श  
     चोरीस गशलश् या ुन २८,४८,८१२/- तकीं मतीच् या सोन् याच् या   चाींदीच् या दातगन् याींपी कट अ्क 
ेरोपीींक ून ुन ६,६९,५९०/- तकीं मतीचश सोन् याचश   चाींदीचश दातगनश  स् तगत कर यात ेलश े श  
सदर ्रमकरण पोलीस तपासा र े श  
(३) ्रमश् न उद्भा त ना ी  

___________ 
  

पुणे येथील धनिवडी पररसरात वाहनाांच ेमोठ्याप्रमाणात  
नुिसान िर् यात आ्याबाबत 

(४)  १२०११ (०६-०४-२०१५).   श्री. शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणश यशथील ानक  ी पररसरात धालाजीनगर यशथश पाका  कश लश् या १० दोन चाकट गाड्या 
पश् ून िद् याचश   च  ाणनगर पररसराम यश रस् त् याच् या क शला पाका  कर यात ेलश् या १२ 
 ा नाींच् या काचा फो ून  ा नाींचश मोयाया्रममाणात नुकसान कर यात े्याचश नुकतशच 
दनदाानास ेलश,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, अाा घ्ना ानक  ी पररसरात  ारीं ार  ोत असताींना खधरदारी म्  णून 
कोणती उपाययोजना कर यात ेली  ा यशत े श, 
(३) नस्यास,व लींधाची कारणश काय े श ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१)  ोय  
(२) श्री अदनकश त पाीं ुरींग गायक ा  याींनी ानक  ी, पुणश यशथश अकॅ् ्ी  ा मो्रसायकल पाका  
कुनन शु ली असता िदनाींक १५ जानश ारी, २०१५ रािी ९  ा तश सकाळी २  ा चश दरम् यान 
अज्ञात कसमाींनी मो्रसायकलला ेग ला ली   त् यात ूकूण १० दचुाकट गाड्या जळून     
ुन  २,८७,०००/- चश नुकसान ाालश  या घ्नशसींधींाात तफयाादीनश िदलश् या तेारी ुनन स कारनगर 
पोलीस स् ्शान यशथश गु र े  १५/२०१५ ाा दीं व  कलम ४३५, ४२७, ३४ ्रममाणश गुन्  ा दाखल 
कर यात ेला े श  या ्रमकरणी तपासाअींती ूकूण ४ ेरोपीना अ्क कर यात ेली असून 
त् याींच् याव ुन द न् यायालयात दोषारोपपि दाखल कर यात ेलश असून गुन्  ा न् याय्रमव ष ु े श  
     रनाद ररजाउद्दीन कनामदार याींनी त् याींची श्म् पोटॅ्रॅव  लर   माुनती कको त् याींच् या 
धींग् यासमोर पाका  कुनन शु ली असता िदनाींक ०१ फश ब्रु ारी, २०१५ रोजी अज्ञात कसमाींनी सदर 
गाड्याींच् या काचा   त् या गा ीच् या धाजूला पाका  कश लश् या कतर  ा नाींच् या अाा १४ पा नाींच् चा 
काचा लोखीं ी गजानश फो ून ुन  १८,५०० चश नुकसान ाालश  सदर ्रमकरणी तफयाादीनश िदलश् या 
तेारी ुनन स कारनगर पोलीस स् ्शान यशथश गु र े  २७/२०१५ ाा दीं व   कलम २९०, ४२६, 
४२७ तेमीनल लॉ अमें में् अॅक् ् े  ७ अन्  यश गुन्  ा दाखल कर यात ेला े श  सदर 
्रमकरणी ेरोपीस अ्क कर यात ेली असून त् याच् याव ुन द न् यायालयात दोषारोपपि दाखल 
कर यात ेलश असून गुन्  ा न् याय्रमव ष ु े श  
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      रील स ा ेरोपीींचश व रू द फौजदारी दीं ्रमतेया सींि ता कलम १०७ नुसार ्रमदतधींाक 
काया ा ी कर यात ेली े श  
     अाा ्रमकारच् या घ्ना घ ू नयशत म्  णून सोसाय्ीच् या पाकचगच् या जागा, सा ाजदनक 
िुकाणी पाका  कर यात यशणारी  ा नश याींचश नुकसान  ो ू नयश म्  णून दनरदनरा्या 
सोसायटयाींचश चशयरमन, नागररक,  ॉचमन या स ाांसोधत पोलीस स् ्शान यशथश  शग शगळया 
धी ुकाींचश ेयोजन कर यात यशतश   त् याींना मागादाान कर यात यशतश  तसशच िद सा   रािी 
पोली अताकारी   कमाचारी याींची दनयनमत गस् त नशम यात ेली े श  
(३) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

हवेली तालुक्यातील (जन.पुणे) राखीव वनिेत्रात  
मोठ्या प्रमाणात अततक्रमणे झा्याबाबत 

  

(५)  १२०१३ (०६-०४-२०१५).   श्री. शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्रीमती मधेा िुलिणी 
(िोथरुड) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   शली तालुक्यातील (श्ज पुणश) मौजश धुकेगा ,  ोंगरगा , लोणीकीं द, फलगा , ाा  ी   
 ू ळगा  यशथश राखी   निशिात मोयाया ्रममाणात अदतेमणश ााली े शत,  श खरश े श काय, 
(२) तसशच  निशिाच्या ाो ताली असणा-या  द्दीच्या खुणा  नष्  कश ्याचश ेढळत े श,  श 
खरश े श काय, 
(३) सदरच्या अदतेमाणामुळश  निशिातील  न्य्रमाणी  निशि सो ून कतर खाजगी ाशती वपकाींचश 
नुकसान करीत े शत,  श खरश े श काय, 
(४)  न व ाागाच्या सींधींतात स ा स्तरा रील अताका-याींाी  ारीं ार ग्रामस्थाींनी पाुपुरा ा 
कुनन सुदा कोणती ी कार ाई करीत ना ी,  श खरश े श काय ? 
  
श्री. सधुीर मुनगांटीवार (२९-०५-२०१५) :(१)  श अींातः खरश े श  पुणश श्ज् हयातील   शली 
तालुक् यातील मौजश धुकेगा ,  ोंगरगा , लोणीकीं द फलगाीं  ाा  ी    ु ुळगा  यशथील  निशि 
म सूल व ाागाच् या ताब् यातून सन २००९ साली  न व ाागाक श जुन् या अदतेमण िशिास  
 स् ताींतरीत कर यात ेलशलश े श  
(२)  श खरश ना ी   निशिाचा स  े तालुका ामूी अनालशख   व ाागीय  न स  ेअर 
याींच् याक ून कुनन घश यात ेला असून त् याींनी न ीन स  े्रममाणश नसमें् वपलसा ला  यात 
ेलशलश े शत  
(३)   (४)  श खरश ना ी   निशिातील  न् य्रमाणी  निशि सो ून कतर खाजगी ाशती वपकाींचश 
नुकसान करीत अस् याचश ेढळून ेलश ना ी  तसशच न यानश कश लशलश अदतेमण दनदाानास 
यशताच ाक् य तशथश अदतेमण दनष कासीत कर यात ेलश े श  जुन् या अदतेमणाधाधत 
दनयमानुसार काया ा ी कर याधाधत सींधींताताींना ेदशा दश यात ेलश े शत  
  

___________ 
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पुणे जन् हयातील खडिवासला मतदारसांघात उत् तमनगर व धायरी 
पररसरामध् ये दिुानाांमध् ये तोडफोड िर् यात आ्याबाबत 

  

(६)  १२०१६ (०७-०४-२०१५).   श्री. शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणश श्ज्  यातील ख क ासला मतदारसींघात मा श जानश ारी म यश उत् तमनगर   ाायरी 
पररसराम यश दकुानाींम यश तो फो  कर यात ेली,तसशच अाा घ्ना  ारीं ार घ त े शत   श 
खरश े श काय, 

(२) अस् यास,  पोलीस ्रमाासनाक ून कोणती  कार ाई कर यात ेली  ा यशत े श, 
(३) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१) ना ी  
     ख क ासला मतदारसींघातील उत्तमनगर   ाायरी पररसरात दकुानाींमयश तो फो  
ाा्याधाधत फक्त दोनच गुन् श दाखल ाालश े शत  
(२) (१) अचानक चौक, ना णश यशथील लक्ष्मी स् ी्  ोम या दकुानात दोन कसमाींनी कॅाीयरला 
ना ीगाळ कुनन नाश्ता काऊीं ्रचश   नमुाई काऊीं ्रचश काचश र दग  माुनन ुन १ लाखाचश 
नुकसान कश लश   ग््यातील ुन ५,०००/- जधरदस्तीनश काढून घश नू तश पळून गशलश  या ्रमकरणी 
 ारजश माळ ा ी पोलीस स् श्ान यशथश गु र े २८/२०१५, ाा दीं व   कलम ३९२, ४२७, ५०४, ५०६, 
३४ ्रममाणश गुन् ा दाखल करयात ेला े श  यामयश तीन ेरोपीींना अ्क करयात ेली 
असून, ेरोपीींक ून ग््यातून चोुनन नशलश्या ुन ५,०००/- पी कट ुन ३,०००/- जप्त करयात 
ेलश े शत  
(२) श्री सतराराम रताराम चौारी, गणशानगर, ाायरी याींच्याक श ३ कसमाींनी दाुन वपयासाुी 
पी सश मातगतलश असता त्याींनी तश िदलश ना ीत म् णून त्याींच्या ममता स् ीटस   ेरी स् ीटस, 
ाायरी फा्ा, पुणश या दकुानाीं र दग फश क कुनन ुन १,४५,०००/- ू ढश नुकसान कश लश  त्याींनी 
िदलश्या तफयाादी ुनन नसीं ग  रो  पोलीस स् श्ान यशथश गु र े  ४३/२०१५, ाा दीं व   कलम 
३८५,४२७,५०४,५०६,३४ अन् यश गुन् ा दाखल करयात ेला े श  सदर गुन्हयात तीन 
ेरोपीींना अ्क करयात ेली े श  
      रील दोन् ी गुन् श पोलीस तपासा र ्रमलींत्रधत े शत  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

पुणे जन््यातील खडिवासला धरणातील गाळाबाबत 
 

(७)  १२०१७ (०६-०४-२०१५).   श्री. शभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
नलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणश श्ज्हयातील ख क ासला ारणात “मशरी” या सींस्थशच्या अ  ालानसुार ारणाच्या 
तळााी २ ्ीूमसी गाळ साचला े श असश  ताव यात ेलश े श  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, ारणाच्या पररसरात पाऊस प ्यास ारणात मोयाया ्रममाणात गाळ साच्यानश 
पाणी साु यास जागाच ना्लक र ात ना ी,  श खरश े श काय, 
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(३) तसशच ख क ासला ारणात मोयाया ्रममाणात गाळ साच्यानश दसुऱ्याच िद ाी ारण 
पररसरात पूरसदृश्य पररश्स्थती दनमााण  ोतश,  श खरश े श काय, 
(४) उक्त ्रमकरणी सींधींतात व ाागाक ून का ी काया ा ी करयात ेली काय, अस्यास 
कोणती ? 
 
श्री. धगरीष महानन (०२-०६-२०१५) : (१)  श खरश ना ी  
(२) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
(३) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

मु.मेंदडी (ता.म्हसळा, जन.रायगड) येथील श्रीमती स्वाती शरद पाबरेिर  
याांचा सांशयास्पद मतृ्यू झा्याबाबत 

(८)  १२०७६ (०७-०४-२०१५).   श्री. अवधतू तटिरे (श्रीवध न), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. 
जनतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
  

(१) मु मेंद ी (ता म् सळा, श्ज रायग ) यशथील उपकें द्र  ारळ यशथश नसा म् णून कायारत 
असलश्या श्रीमती स् ाती ारद पाधरशकर  ीचा िदनाींक ४ ूव्रमल, २०१४ रोजी  ा त्या समुारास 
सींायास्पद मतृ्यू ााला,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, मतृ नसाच्या  ड लाींनी सींायीत ेरोपीच्या व रोाात म् सळा पोलीस ुाणश यशथश 
मा श ूव्रमल, २०१४ मयश अनशक शळा पोलीसाींत लशखी तेार कुनन सुदा कोणतीच कार ाई 
कश ली ना ी,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस्यास, या ्रमकरणी पोलीसाींनी कार ाई न करयाची  कारणश काय े शत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०५-२०१५) : (१) मतृ्यू ााला  श खरश े श  परींतु सींायास्पद मतृ्य ू
ाा्याचश िदसून यशत ना ी  
(२)   (३)  ोय  
    मतृ नसाच्या  ड लाींनी म् सळा पोलीस ुाणश यशथश ३ यक्तीव ुनद तेार अजा कश लश 
े शत तथावप, अजादार याींनी  शळो शळी तेार कश ्यानींतर त्याींना पोलीसाींनी तफयााद दशयास 
साींतगतलश असता त्याींनी तफयााद िदली ना ी  
      श्ज् ा ा्यतचतकत्सक, रायग  याींचा ा व च्छशदन अ  ाल, कश नमकल अनालायार, 
मुींधई याींचा श् सशरा ररपो ा्, गॅ्रन्  मशड कल कॉलशज ेणण सर जश जश समू  ुनग्णालय, मुींधई 
याींच्याक ील पॅथॉलॉजी ररपो ा् याींना िदलश्या दस्तऐ ज   कागदपिाींची तपासणी कश ली असता 
श्रीमती स् ाती ारद पाधरशकर याींच्या मतृ्यचूश कारण त्याींचश रक्त, नल र, तक नी प्ली ा 
कत्यादीमयश क्लोरोक् ीनची पातळी ्ॉक्सीक लश ल पशिा खुपच अस्याचश ेढळून े्यानश 
त्याींचा मतृ्य ूााला े श, असश ेढळून ेलश े श  
 

___________ 
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राज्यात सौरऊनेवर चालणारे िृषीपांप बसवव्याबाबत 
 (९)  १२०८८ (०४-०४-२०१५).   श्री. सांतोष दानवे (भोिरदन), अॅड. आशशष शेलार (वाांदे्र 
पजश्चम), श्री. प्रशाांत बांब (गांगापूर), श्रीमती मोतनिा रानळे (शेवगाांव - पाथडी) :   
सन्माननीय ऊना  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सौरऊजे र चालणारश कृषीपींप धस ्यास कृषीपींपाच्या  ीज ापराचा उद्योगाीं रील 
ाार  ळू ळू कमी  ोईल,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, पाच अश् ाक्तीच्या ूका पींपाची तकीं मत सुमारश पाच लाख ुनपयश असून  षााला 
पाच लाख पींप धस ासचश अस्यास २५  जार को्ी ुनपयाींची गरज असून त्यापी कट राज्य 
ाासनाला ३०%  ा्ा म् णजश ७५०० को्ी ुनपयश लागणार े श,  श खरश े श काय, 
(३) अस्यास, सदर ्रमक् प काीपयांत राधव यात यशणार े श ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२२-०५-२०१५) :(१)  ोय  
(२) अींात: खरश े श  
     कें द्र ाासनानश राषट्रॅवीय स्तरा र १ लाख नग सौर कृवष पींप योजनशसाुी ुन  ४०० ०० को्ी 
ू ढी तरतूद घोवषत कश ली े श त्याअींतगात राज्यासाुी ७५४० नग सौर कृवष पींपाींचश उिद्दष् 
दनश्श्चत कश लश े श  त्यासाुी, अींदाश्जत खचा ुन ४४५ ०१ को्ी अपशक्षित े श  त्यापी कट, राज्य 
ाासनानश अनुदान ५% म् णजशच ुन २२ २५ को्ी े श  
(३) सदर पथदाी योजना सन २०१५-१६ या ेतथाक  षाात राधव यात या याची े श  

___________ 
 

उदगीर (जन.लातूर) येथ ेसन २००८ पासुन मराठवाडा वविास िाय क्रम  
२००७ अांतग त दगु्ध तांत्रज्ञान महाववद्यालया सुरु िर्यास शासनान े 

शासिीय व ताांत्रत्रि मांनूरी प्रदान िे्याबाबत 
(१०)  १२०९६ (०४-०४-२०१५).   डॉ. सुधािर भालेराव (उदगीर) :   सन्माननीय दगु् धवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदगीर (श्ज लातूर) यशथश सन २००८ पासुन मराु ा ा व कास कायाे म २००७ अींतगात दगु्ा 
तींिज्ञान म ाव द्यालया सुुन करयास ाासनानश ्रमाासकटय   ताींत्रिक मींजूरी ्रमदान कश ली ,  श 
खरश े श काय, 
(२) अस्यास, सदर म ाव द्यालयात सोई सुव ाा उपलब्ा नस्यानश  श म ाव द्यालय 
पाु ी द्यकटय म ाव द्यालयाच्या कमारतीत सुुन करा श तसशच दगु्ा तींिज्ञान म ाव द्यालय  ुन  
(पुसद) श्ज य तमाळ यशथनू नािकिनािकश त्तर अताकारी, कमाचारी याींच्या सश ा तात्पुरतश 
स् ुनपात घ्यायात असश सूतचत करयात ेलश े श,  श खरश े श काय, 
(३) अस्यास, त्यानुसार अींमलधजा णी करयात ेली े श काय, 
(४) अस्यास, त्याचश थो क्यात स् ुनप काय े श, 
(५) अस्यास, सदर म ाव द्यालयाकररता ाासनानश दनाी मींजूर कश ला े श काय,  ा करयात 
यशणार े श काय अस्यास तकती दनाी मींजूर करयात यशणार े श ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) :(१)  ोय,  श खरश े श  
(२)  ोय,  श खरश े श  
(३)  ोय, उपलब् ा सोई सुव ाा ग्राहय ाुनन अींमलधजा णी कर यात ेली े श  
(४) दगु् ा तींिज्ञान म ाव द्यालय  ुन  (पुसद) श्ज य तमाळ यशथून नािकिनािकश त् तर 
अताकारी, कमाचारी याींच् या सश ा तात् पुरत् या स्  ुनपात घश ात े् या े शत  
(५) सदर म ाव द्यालय पुढश चाल ू शु  याच् या दृष ्ीनश सन २००८-०९ तश २०१४-१५ या काला ाी 
म यश व द्यापीुाच् या मागणी ्रममाणश ुन ३२४.६४ लि ू ढा दनाी उपलब् ा कुनन िदलशला े श  
     तसशच सद्यश्स्थतीत सदर म ाव द्यालय पुढश चालू शु  यासाुी ाा दन  िद  ३ माचा, 
२०१४ अन्  यश ३७ नािक   नािकश त् तर न ीन पदश दननमातीस  १८ पदाींचश काम 
धाहयस् िोस् तराद् ारश कर यास मान् यता िदलशली े श  तसशच म ाव द्यालयाची स्  तःची स्  तींि 
कमारत, ्रमोगााळा, मुलाींसाुी  सदतग ृ, यींिसामुग्री, क सोईसुव ाा उपलब् ा  ो यासाुी ुन  
५७५८.०७ लि कतका दनाी मींजरू कर यात ेला असून ५  ष े ्प् या्प् यानश व द्यापीुाच् या 
मागणी नसुार उपलब् ा कर यात यशणार े श  

___________ 
  

जन् हा पररषद साांगलीच् या इमारत व पररसरामधील नागा ववना मोबदला वापरुन जन् हा 
पररषद स् वीय तनधीच ेलाखो रुपयाांचे उत् प् न बुडवव् याबाबत 

  

(११)  १२१०३ (११-०५-२०१५).   श्री. धननांय (सधुीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्ज्  ा पररषद साींगलीच् या कमारत   पररसरामाील जागा व ना मोधदला  ापुनन ाासकटय 
कायाालयश   कमाचा-याींच् या सींस् था याींनी श्ज्  ा पररषद स्  ीय दनाीचश लाखो ुनपयाींचश उत् पन् न 
धु व ् याधाधतची माि ती मा श जानश ारी, २०१५ च् या अखशरीस दनदाानास ेली े श  श खरश 
े श काय, 

(२) अस् यास, सींधींाीता र काय कार ाई करयात ेली े श, 
(३) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत, 
(४) तसशच, त् याची सद्यश्स्थती काय े श ? 

श्रीमती पांिना मुांड े(०८-०५-२०१५) : (१)  ोय, अाींतः खरश े श  
(२), (३)   (४) श्ज्  ा पररषदशच् या कमारत   पररसरात ूकूण १५ कायाालयाचश असून त् यापी कट 
५ कायाालयश श्ज्  ा पररषदशाी सींधींतात असनू त् याचश मानसक ाा श दरम ा स्  ादनाी जमा  ोतश  
     उ ाररत कायाालयाचश श्ज्  ा पररषदशच् या का ी व ाागााी सींधींाीत असणारी ाासकटय 
कायाालयश   कमाचारी तपसींस् था े शत   ी कायाालयश कायााश्न् त ाालशपासून ेज अखशरचश ाा श 
स्  दनाीम यश ारणशधाधत सींधींतात कायाालयाना कळव लश असून ाा श  सूल करणशची काया ा ी 
सुुन कर यात ेली े श  
  

___________ 
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साांगली जन् हामधील जन् हा पररषद पांचायत सशमत् या व ग्रामपांचायतीांना  
पुरवठा िर् यात आले् या युपीएस मध् ये गवरव्यवहार झा् याबाबत 

(१२)  १२१०६ (०८-०४-२०१५).   श्री. धननांय (सधुीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली श्ज्  ामाील श्ज्  ा पररषद पींचायत सनमत् या,   ग्रामपींचायतीींना पुर ुा कर यात 
ेलश् या युपीूस म यश गी रय  ार ाा् याचश मा श जानश ारी, २०१५ च् या अखशरीस दनदाानास 
ेलश े श  श खरश े श काय, 

(२) अस् यास, उक् त ्रमकरणी चौकाी कर यात ेली े श काय, 
(३) अस् यास, सींधींाीता र काय काया ा ी कर यात ेली, 
(४) नस् यास, व लींधाची कारणश काय ? 
 

श्रीमती पांिना मुांड े (१९-०५-२०१५) :(१)  ोय  युपीूस पुर ुादाराींनी व  ीत िमतशपशिा कमी 
दजााच् या युपीूसचा पुर ुा कश ् याचश मा श ऑगस् ् २०१४ च् या सुमारास ाासनाच् या दनदाानास 
ेलश  
(२)  ोय  
(३) सींधींाीत युपीूस पुर ुादार कें द्राासनाच् या दरकारारा र अस् यानश (DGS&amp;D) त् याींना 
का्या यादीत ्ाक याधाधत ाासन पि िद ३० ऑगस् ्, २०१४ अन्  यश सींचालक, पूदत ा तथावप 
दनप्ान म ादनदशाालय, न ी िद् ली याींना कळव  यात ेलश े श  तसशच या पुर ुादारा र 
फौजदारी गुन्  ा दाखल कर याची कार ारई कर याधाधत ाासन पि िद ७ ऑक् ्ोधर, २०१४ 
अन्  यश सींधींाीत मुख काया ा ी अताकारी, श्ज्  ा पररषद याींना दनदेाीत कश लश े श  
(४) व लींध ाालशला ना ी  

___________ 
  

माधवनगर ( ता.शमरन,जन.साांगली) या पाणीपुरवठा 
योननेचा वीन पुरवठा खांडीत िे्याबाबत 

  

(१३)  १२१०९ (०७-०४-२०१५).   श्री. धननांय (सधुीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) माा नगर( ता नमरज, श्ज साींगली ) या ाागात पाणी पुर ुा  योजनशचा  ीज पुर ुा 
खीं ीत कश ला े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, सदर योजनश र अ लींधून असणा-या गा ाींमयश वपयाच्या पायाची गींाीर 
समस्या दनमााण ााली े श,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस्यास, त्याची स ासााारण कारणश काय े शत, 
(४) अस्यास, याधाधत ाासनानश कोणती काया ा ी कश ली  ा करयात यशत े श, 
(५) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०५-२०१५) : (१)  श खरश ना ी  तथावप, थतकत  ीजदशयकामुळश   
िद २० फश ब्रु ारी, २०१५ तश िद ०२ माचा, २०१५ पयांत सदर योजनशचा  ीजपुर ुा खींड त कर यात 
ेला  ोता  िदनाींक ०२ माचा, २०१५ रोजी  ीज दशयकाच् या अदायगीनींतर पाणीपुर ुा सुुन 
कर यात ेला े श  
(२)   श खरश ना ी  
(३) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
(५) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

 

साांगली जन् ्यात रोहोयो मनूराांिड ेआधार िाड  नस् यामुळे  
त् याांना मनुरीपासून वांधचत ठेव्याबाबत 

(१४)  १२११३ (०८-०४-२०१५).   श्री. धननांय (सधुीर हरी) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय 
रोनगार हमी योनना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) साींगली श्ज् हयातील  जारो रो यो मजूराींच् याक श ेाार का ा नस् यामळुश त् याींना मजूरी 
नमळणार नस् याचश जानश ारी, २०१५ च् या सुुन ातीस दनदाानास ेलश े श,  श खरश े श काय, 

(२) अस् यास, अाा मजुराींची सींख् या तकती े श, 
(३) अस् यास, यासींदााात सद्यःश्स्थती काय े श, 
(४) अस् यास, ाासनानश याधाधतीत काय काया ा ी कश ली े श ? 
 
श्रीमती पांिना मुांड े(११-०५-२०१५) :(१) ना ी 
(२), (३)   (४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

मुांबईतील मीठीनदीच्या १७.८४ भागापविी ११.८४ कि.मी.चा भाग मुांबई 
महानगरपाशलिेच्या हद्दीतून असनू उव ररत ६ कि.मी. चा भाग मुांबई  
महानगर प्रादेशशि वविास प्राधधिरणािड ेसोपवव्यात आ्याबाबत 

(१५)  १२१३१ (०७-०४-२०१५).   श्री. अजनत पवार (बारामती), श्री. जनतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा), श्री. भास्िर नाधव (गुहागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. शशशिाांत शशांदे 
(िोरेगाव), श्री. ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींधईतील मीुीनदीच्या १७ ८४ ाागापी कट ११ ८४ तक मी चा ााग मुींधई म ानगरपानलकश च्या 
 द्दीतून असून उ ाररत ६ तक मी  चा ााग मुींधई म ानगर ्रमादशनाक व कास ्रमाताकरणाक श 
सोपव यात ेला े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, या ्रमक्पा र रूपयश ९०० को्ी खचा ाालश असून या ्रमक्पाींचश काम सन २०१० 
मयश पूणा  ोणश अपशक्षित  ोतश,  श  ी खरश े श काय, 
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(३) अस्यास,  ा ्रमक्पाचश काम  शळीच पूणा न  ोयाची कारणश काय   या र ेणखी तकती 
खचा अपशक्षित े श, 
(४) अस्यास, या ्रमक्पाींसाुी कें द्र ाासनाक ून तकती दनाी नमळाला   त्यापी कट तकती दनाी 
खचा करयात ेला ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१)  ोय  श खरश े श  
(२)   (३) नमुी नदी व कास कामाींचा ्प् पा-१   ्प् पा-२ नमळून मुींधई म ानगर ्रमदशा व कास 
्रमाताकरणाींच् या  द्दीतील कामाीं र ुनपयश ४८८.४० को्ी   ध ृन् मुींधई म ानगरपानलकश च् या  द्दीतील 
कामाीं र ुन ६२२.२ को्ी कतका खचा ााला े श  ्रमाताकरणाच् या  द्दीतील कामश २०१० म यश 
पूणा  ोणश अपशक्षित  ोतश तर म ानगरपानलकश च् या  द्दीतील कामश २०१७ म यश पूणा  ोणश अपशक्षित 
े श  
       सदर कामास अदतेमाणश दनष कासन कर यासाुी ाालशला उनार, ाूसींपादन ्रमतेयशस 
लागणारा उनार, न् यायालयीन ्रमकरणश क  मळुश ्रमक् प पूणात्  ास उनार ााला े श  सदर 
्रमक् पातील उ ारीत ्रमाताकरणाच् या  द्दीतील कामाीं र ुन ११ को्ी   म ानगरपानलकश च् या 
 द्दीतील कामाीं र ुन ६४६.३४ को्ी कतका खचा अपशक्षित े श  
(४) सदर ्रमक् पासासाुी कें द्र ाासनाक ून कुु् या ी ्रमकरचा दनाी ्रमाप् त ााला ना ी  
 

___________ 
 

दापोली, मांडणगड तालुक्यात (जन.रत्नाधगरी) िेळशी पररसरात बॉक्साईडचे  
उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत अस्याबाबत 

 (१६)  १२१४३ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांनय िदम (दापोली), श्री. जनतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय खतनिम  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दापोली, मीं णग  तालुक्यात (श्ज रत् नातगरी) कश ळाी पररसरात धॉक्साई चश उत्खनन मोयाया 
्रममाणात  ोत े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, सदर उत्खननाधाधत मायदनींग कीं पनीक ून ३० को्ी ू ढा मोयाया ्रममाणात 
रॉय््ी जमा कश ली े श,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस्यास, ज्या ाागातील उत्खननापासून रॉय््ी नमळतश त्या ाागातील रस्त्या र सदर 
रॉय््ीच्या पी ाातून रस्ता दुुनस्ती करयाचा दनणाय घश नू ी रस्त्याींची दुुनस्ती करयात यशत 
ना ी,  श  ी खरश े श काय, 
(४) अस्यास, ्रमश्न ााग (१)   (२) धाधत चौकाी करयात ेली े श काय, 
(५) अस्यास, चौकाीत काय ेढळून ेलश   तद्नुसार पुढश कोणती काया ा ी कश ली  ा 
करयात यशत े श ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता (१३-०५-२०१५) :(१) मौजा-कश ळाी, ता मीं णग  पररसरात धॉक् साई्चश 
उत् खनन चाल ुना ी  पींरत ुदापोली तालुक् याम यश ाासनानश मींजुर कश लश् या मौजा-रो लश   मौजा-
उीं धराशत यशथश मश अाापुरा माईनकश म नल  दापोली या कीं पनीद् ारश मींजुर खदनपट्टय्ाम यश   
मीं गणग  तालुकयातील मौजा-गु शघर यशथश मश कन् रास् ट्रॅवक् चर लॉश्जस् ्ीक ्रमाय  श् नल  
कीं पनीद् ारश धाक् साई्चश उत् खनन सुुन े श  
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(२) अींातः खरश े श  ाासनानश मींजूर कश लश् या खदनपट्टय्ातील खदनजासाुी सींधींाीत 
कीं पन् याींक ून ुनपयश २४,३६,०९,७३९/- कतकट रक् कम स्  ामीत्  ानापो्ी ाासन जमा कश ली े श  
(३) खदनज व कास दनाी अींतगात रत् नातगरी श्ज् हयातील दापशली तालकुयातील रस् तश 
व कासाच् या ुन ९५.७६ लि रक् कमशच् या ६ कामाींना   मीं णग  तालुकयातील ुन ६९.३ लि 
रक् कमशच् या ५ कामाींना ्रमासकटय मान् या दश यात ेली असून ज् या ाागातील रस् तश धातात 
ाालश े शत त् या रस् त् याींची दुुनस् ती खदनज व कास दनाी अींतगात कर याधाधतचश ्रमस् ता  
श्ज्  ाताकारी रत् नातगरी याींनी म ाराष ट्रॅव राज् य खदनकमा म ामीं ळ नागपुर याींच् याक श पाुव लश 
े शत  म ामीं ळाक ून ्रमस् ता  ाासनास ्रमाप् त ाा् यानींतर पुढील काया ा ी कर यात यशईल  
(४)   (५) मींजूर खदनपट्टय्ातून खदनजाचश उत् खनन कर यात अलश असून तया खदनजापो्ी 
सींधींाीत खाणपट्टा ाारकाींनी स्  ामीत्  ानाची रक् क् म दनयमानुसार ाासनजमा कश लशली 
अस् यामळुश ्रमश् न उद्भ त ना ी   

___________ 
 

 

मा.बाळासाहेब िोिण ववद्यापीठ दापोली येथील रोनांदारीवरील  
िामगाराांना तनयशमत सेवेत घे् याची िेलेली मागणी 

(१७)  १२१४६ (०८-०४-२०१५).   श्री. सांनय िदम (दापोली), श्री. जनतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा 
िळवा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा धाळासा शध कोकण व द्यापीु दापोली यशथील रोजींदार री रील कामगाराींना दनयनमत 
सश शत घश याची मागणी मा मुख् यमींिी   मा कृवष मींिी याींचशक श तशथील लोक्रमदतदनाी   
नागररक याींच् याक ून सातत् यानश  ोत े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, उक् त मागणीच् या अनुषींगानश ाासनानश ेतापयांत कोणती काया ा ी कश ली  ा 
कर यात यशत े श, 
(३) अद्याप कोणतीच काया ा ी कश ली नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) :(१)  ोय  
(२)   (३) रोजींदार कामगाराींना दनयनमत सश शत घश याधाधतच् या ्रमस् ता ास मींिीमीं ळानश 
िद १९.०३.२०१५ रोजीच् या धी ुकटत मींजुरी िदली े श  
  

___________ 
  

महाराष्ट् रातील सव  शहीद स् मारिाांना ततथ िेत्राचा दना  दे् याबाबत 
(१८)  १२१६८ (०८-०४-२०१५).   श्री. बच्च ूिडू (अचलपूर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िदनाींक ९ जानश ारी, २०१४  रोजी तत् कालीन ग्रामव कास मींिी याींनी म ाराष ट्रॅवातील स ा 
ा ीद स् मारकाींना दतथािशिाचा दजाा दश याधाधत स् थादनक लोक्रमदतदनाी अचलपुर व ाानसाा 
याींच् या िदनाींक ४ फश ब्रु ारी, २०१३ च् या पिास उत् तर दशताना ा ीद स् मारकाींना दतथा िशिाींचश 
दनकष लागू  ोत नस् यानश मागणी अमान् य कश ली  ोती,  श खरश े श काय, 
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(२) अस् यास, दतथा िशिाींचश दनकष  श ा ीद स् मारकाींच् या दनकषापशिा कमी दजााचश े शत काय, 
(३) नस् यास, ा ीद स् मारकाींना तीथा िशिाचा दजाा दश याधाधत ाासन काय काया ा ी करणार 
े श ? 
  
श्रीमती पांिना मुांड े(१८-०५-२०१५) : (१)  ोय  
(२) दतथािशिाधाधत िदनाींक १६ नो  ेंधर, २०१२ च् या ाासन दनणायान्  यश दनकष दनश्श्चत 
कर यात ेलश असून, ाि दाींची स् मारकश  या दनकषात धसत ना ीत  
(३) सामान् य ्रमाासन व ाागामाफा त स् मारकश  उाारणश याधाधतचश स ाकष ाोरण 
ुरव  याधाधतची काया ा ी सुुन े श  तरी सदर व षयी ाोरणात् मक दनणाय घश यात े् या र 
ा ीद स् मारकाींच् या व कासाधाधत योग् य ती काया ा ी कर यात यशईल  
  

___________ 
 

मेळघाट व् याघ्र प प्रि् पातील  ग गावाांच ेपुनव सन  
तनधी अभावी प्रलांबतत अस् याबाबत 

(१९)  १२१७३ (०८-०४-२०१५).   श्री. बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री. बसवरान पाटील (औसा) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मशळघा् याघ्र ्रमक्प राज्यात अ ल अस्याचश नाक्कामोताध राषट्रॅवीय याघ्र सींरिण 
सनमतीनश कश लश े श असश असलश तरी २१ गा ाींचश पनु ासन दनाी अाा ी अद्याप ी रख लश े श, 
या गा ाींच्या पुन ासनासाुी ३७५ को्ीींची े श्यकता असनू ाासनाक श सातत्यानश पाुपुरा ा 
सुुन े श, याघ्र ्रमक्पातनू गा ाींच्या पुन ासनाना ाय  ाघाींचश सींगोपन ाक्य ना ी,  श खरश 
े श काय, 
(२) अस्यास, ाासनानश स ा गा ाींचश पुन ासन कश लश े श काय, 
(३) नस्यास, ाासनानश त्याधाधत कोणती कार ाई कश ली े श ? 
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (१४-०५-२०१५) :(१), (२)   (३) मशळघा्  याघ्र ्रमक् पास  षा २०१२-१४ 
करीता NTCA Award for Excellence in Village relocation &amp; settlement   ा 
पुरस् कार िद् ली यशथश िदनाींक २०ि०२ि२०१५ रोजी मा राज् य मींिी (स्  तींि कायााार) पयाा रण,  नश 
   ाता रण धदल मींिालय, ाारत सरकार याींचश  स् तश दश यात ेला े श  
     मशळघा्  याघ्र ्रमक् प िशिात असलश् या ूकुण ३३ गा ाींपी कट सन २००१-०२ तश २०१३-१४ 
या काला ाीत १२ गा ाींचश पुन ासन यास्  ीररत् या कर यात ेलश े श  
     कश लपाणी हया गा ाींच पनु ासन सन २०१४-१५ म यश सुुन कर यात ेलश, कश लपणी 
यशथील ेतापयांत ३९७ पी कट २७२ कु्ूींध पुन ासीत ााली असून उ ारीत कु्ूींधाचश पुन ासन 
कर यासाुी ना् लक े शत  त् यापी कट सन २०१५-१६ म यश तलई   चुनख ी हया २ गा ाींतील 
ूकुण ४०४ कु्ूींधाींचश पुन ासन ्रमस् ताव  े श  पुन ासन ्रमतेया  ी कु्ूींधाींची पुन ासनास सींमती 
  अनुदान उपलब् ातश र अ लींध नू े श  पुन ासन ल करात ल कर  ो याच् या दृष ्ीनश राज् य 
योजनशतून जास् तीत जास् त अनुदान उपलधा कुनन दश यासाुी ाासन ्रमयत् नाील े श तसशच 
कें द्र ाासनाक श ी पाुपुरा ा कर योत यशत े श  
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     िदनाींक २७/१२/२००७ च् या अतासूचनशन्  यश मशळघा्  याघ्र ्रमक् पा यश १५००.४९ चौ तक मी  
िशि ाोकाग्रस् त  याघ्र अता ास िशि म्  णून घोवषत कर यात ेलश े श   न् यजी  सीं ाान 
अतादनयम १९७२ चश कलम ३८ (V) नुसार ाोकाग्रस् त  याध्र अ अता ास िशि मान र ीत 
करा याचश े श  पुन ासन कर यात ेलशलश् या गा ाींतील िशि ताब् यात घशऊन सदर िशिात 
कर यात ेलश् या  याघ्र अता ास व कास कामाींमळुश सदर िशिात दनश्श्चतच  ाघाींचा सींचार 
 ाढ् याचश दनदाानास ेलशलश े श  

___________ 
  

राज् यातील जन् हा औरांगाबाद येथील फुले नगर, उस् मानपूर चौिात  
भर रस् यावर देशी दारु दिुानास परवानगी दद् याबाबत 

  

(२०)  १२१८२ (०७-०४-२०१५).   श्री. इम्तीयान सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शु् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील श्ज्  ा ंरींगाधाद यशथील फुलश नगर, उस् मानपूर चौकात  ॉ धाधासा शध 
ेींधश करस् मारक सनमतीच् या नािण उपेमापासून १०० मी्रच् या ेत ार रस् या र दशाी दाुन 
दकुानास पर ानगी िद् यानश पररसरातील व द्याथी मि ला याींना समाजकीं ्काींपासून मोुया 
्रममाणा र िास  ोत अस् यानश सदरील दशाी दाुन दकुान धींद कर याची मागणी व ाागातील 
व व ा सामाश्जक, ाानमाक, मि ला, ाी िणणक सींघ्नाींचश पदाताकारी, जागुनक नागरीक, लोक 
्रमदतदनाीींनी मा श जानश  २०१५  ा त् यासुमारास मा  मुख् यमींिी , मा  राज् यमींिी (ग ृ), मा  मींिी 
(उत् पादन ाु् क), मा  पोलीस अतािक ि पोलीस ेयुक् त (ंरींगाधाद श्ज्  ाि ा र) याींच् याक श 
लशखी स्  ुनपात कश ली े श,  श खरश े श काय ? 

(२) अस् यास, सदरील ्रमकरणी ाासनातफे कोणती काया ा ी कर यात ेली े श ? 
(३) नस् यास, व लींधाची स ासााारण कारणश कोणती ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२९-०५-२०१५) : (१)  ोय  
(२) सदर तेारीच्या अनुषींगानश चौकाी करयात ेली असून सदर ू वपरधाजार, म ात्मा फुलश 
नगर, उस्मानाधाद, ंरींगाधाद यशथील दशाी दाुनची सीूल-३ अनुज्ञप्ती  ी म ाराषट्रॅव दशाी दाुन 
दनयम, १९७३ च्या दनयम २४ (४) (ध) नुसार अींतरदनधांामुक्त अस्याचश दनषपन्न ाालश े श  
तसशच सदर ू सीूल-३ अनुज्ञप्ती  ी धींद करयात यशऊ नयश असश मा श्ज् ा सि न्यायालय, 
ंींरगाधाद याींनी िद  २९.१.१९९४ रोजी ेदशा पारीत कश लश े शत  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  
 

___________ 
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राज्यातील महाराष्ट्र उद्योनिता वविास िें द्रातील (जन.औरांगाबाद) 
त्रबांद ूनामावलीची अद्यावत मादहती सादर िर्याचे तनदेश  

अनुसूधचत नाती नमाती आयोगाने दद्याबाबत 
(२१)  १२१८३ (१०-०४-२०१५).   श्री. इम्तीयान सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील म ाराषट्रॅव उद्योजकता व कास कें द्रातील (श्ज ंरींगाधाद) त्रधींद ू नामा लीची 
अद्या त माि ती सादर करयाचश दनदेा अनसुूतचत जाती जमाती ेयोगानश मा श फश ब्रु ारी, 
२०१५  ा त्यासुमारास नामा ली अनालशख ेढा ा धी ुकटत िदलश,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, म ाराषट्रॅव उद्योजकता व कास कें द्रात रोस््र लागू न कश ्यामुळश सींधींतात  
अताका-याीं र ेरिण कायदा २००४ ्रममाणश कार ाई अद्याप ााली नस्याची धाध दनदाानास 
ेली,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस्यास, रोस््र लागू न कश ्यामुळश सींस्थशतील कमाचा-याींचश प ूा लिी्रममाणश पदोन्नती   
ेतथाक ारपाई ाासनातफे करयात यशईल,  श  ी खरश े श काय, 
(४) नस्यास, व लींधाची स ासााारण कारणश काय े शत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१८-०५-२०१५) :(१)   श खरश ना ी  
     म ाराष ट्रॅव उद्योजकता व कास कें द्रास (श्ज्  ा ंरींगाधाद) त्रधींदनुामा लीची अद्यया त 
माि ती सादर कर याचश दनदेा अनुसूतचत जाती जमाती ेयोगानश मा श फश ब्रु ारी, २०१५ म यश 
िदलशलश नसून िदनाींक २४ २ २०१५ रोजी ाालश् या धी ुकटत िदलशलश े शत  
(२), (३)   (४) म ाराष ट्रॅव उद्योजकता व कास कें द्रास, िद ११ ०७ २०१३ पासून रोस् ्र लागू 
कर यात ेलश े श  पदोन् नती   सरळ सश ा ारतीचश ाोरण मींजूर न ाा् यामळुश अताकारी ि 
कमाचारी याींना लाा दश यात ेलशला ना ी  ७२  या कायाकारी सनमतीच् या ुरा ा्रममाणश 
पदोन् नती ि सरळ सश ा ारतीचश ाोरण कायाकारी सनमती   सुकाणू सनमतीम यश मींजूर 
ाा् यानींतरच अताकारी ि कमाचारी याींना लाा दश यात या ा, असा दनणाय घश यात ेलशला 
े श  त् यानुसार सरळसश ा   पदोन् नती ाोरण  श मा सकुाणू सनमतीच् या धी ुकटत मान् यतशसाुी 
शु  यात ेलशलश े श  

___________ 
 

राज्यातील महाराष्ट्र उद्योनिता वविास िें द्रात (जन.औरांगाबाद)  
िाही िम चारी माधगल दाराने ववना नादहरात, ववना   
लेखी पररिा व ववना मुलाखत तनयुक्ती िेलेबाबत 

(२२)  १२१८४ (१०-०४-२०१५).   श्री. इम्तीयान सय्यद (औरांगाबाद मध्य) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील म ाराषट्रॅव उद्योजकता व कास कें द्रात (श्ज ंरींगाधाद) का ी कमाचारी मातगल 
दारानश व ना जाि रात, व ना लशखी पररिा   व ना मुलाखत दनयुक्ती करयाची धाध मा श 
जानश ारी, २०१५  ा त्यासुमारास दनदाानास ेली,  श खरश े श काय, 
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(२) अस्यास, सदरील दनयमधाहय कमाचारी ाती ्रमकरणी सु्रमीम को्ााच्या उमादश ी व ुनद्ध 
राज्य ख््या्रममाणश कार ाई  ोऊन दनयमधाहय ाती कश लश्या कमाचा-याींना ्रमाासनातफे 
नोकरीतून काढून ्ाकयाची काया ा ी कश ली जाईल,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस्यास, सदरील ्रमकरणी ाासनातफे कोणती काया ा ी कश ली  ा करयात यशत े श, 
(४) नस्यास, व लींधाची स ासााारण कारणश कोणती ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (१८-०५-२०१५) :(१)  श खरश ना ी  
     म ाराष ट्रॅव उद्योजकता व कास कें द्रात, व ना जाि रात, व ना लशखा पररिा   व ना 
मुलाखत, कमाचारी दनयुक् ती कर याची धाध मा श जानश ारी, २०१५ म यश  ा त् या दरम् यान 
दनदाानास ेलशली न  ती  तथावप, मा सुकाणू सनमतीच् या िद १३ ०६ २०१३ रोजीच् या धी ुकटत 
१३ कमाचा-याींसींधींाीचा मुद्या उपश्स्थत कर यात ेला  ोता  
(२), (३)   (४) ्रमकरणात सदर कायाालयानश १३  ी कमाचा-याींच् या दनयुक् ती सींधींाीच् या 
कागदपिाींची तपासणी कश लशली े श  त् यात असश ेढळून ेलशलश े श कट, १२ स् थायी अताकारी 
  कमाचारी, दनयमानुसार दनयकु् त कर यात ेलशलश े शत  फक् त ूका कमाचा-याींची 
दनयुक् तीसींधींाीची कागदपिश कायाालयात ेढळून ेलशली नसनू सदर कागदपि ग ाळ 
ाा् याची पोनलस स् ्शानम यश तेार िदलशली े श  तथावप, सदर ू कमाचा-याची दन   ररतसर 
ाालशली असून त् याींचश दनयुक् ती ेदशा कायाालयात उपलब् ा अस् यामुळश त् याींच् या र कुुली ी 
काया ा ी कर यात ेलशली ना ी  सदर धाध  ी ५९  या सुकाणू सनमतीम यश शु  यात ेली 
 ोती  तथावप, ्रमकरणी दनणाय न  ोऊ ाक् यामुळश सकुाणू सनमतीच् या पुढील धी ुकटत शु  यात 
यशणार असनू सकुाणू सनमतीच् या दनणाया्रममाणश पुढील काया ा ी कर यात यशईल  
 

___________ 
 

िुला , मुांबई येथील आरे डअेरीत क्रीम सेप्रटर मशीन नादरुूस्त अस्याबाबत 
  

(२३)  १२२१२ (३०-०४-२०१५).   श्री. मांगेश िुडाळिर (िुला ), श्री. सुतनल राऊत (ववक्रोळी), 
श्री. अनय चौधरी (शशवडी), श्री. प्रिाश फातपिेर (चेंबूर) :   सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुलाा, मुींधई यशथील ेरश  शअरीत ेटम सश्रम्र माीन नादरुूस्त अस्यामुळश ५०० 
कामगाराींना गशलश  षाार काम ना ी,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, ाीतल ेचा या खाजगी कीं पनीला “ेरश”च्या उत्पादनाींचश कीं िा् िद्यानश त्याींचश 
ि त जपयाकरीता तत्कालीन ेयुक्त कश रूरश  श दलुाि करीत े शत,  श खरश े श काय, 
(३) अस्यास, ेरश  शअरीचश उत्पादन सुरळीत चालू रा ून कामगाराींना काम  नमळयाकरीता 
ाासनातफे कोणती उपायायोजना करयात ेली े श  ा करयात यशत े श 
  
श्री. एिनाथराव खडस े (१२-०५-२०१५) :(१) कुलाा दगु्ाााळशतील तेम सशपरश्र यींि नादुुनस्त 
े श  श खरश े श  तथावप, तशथील ५०० कामगाराींना गशलश  षाार काम नस्याची धाध खरी 
ना ी  
(२)  श खरश ना ी  
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(३) मातदृगु्ाााळा व ाागातील ्रमतेया   पॅकटींग ााखशचश काम धींद असून कुलाा दगु्ाााळशच्या 
कायािशिातील व तरीत  ोणारश दाू  रळी दगु्ाााळशत वपा ीधींद कुनन व तरीत करयात यशत 
े श  त्यासाुी कुलाा दगु्ाााळशतील सींधींतात कमाचारी दररोज दोन पाळीसाुी  रळी दगु्ाााळशत 
ेळी-पाळीनश पाुव यात यशतात  सद्यश्स्थतीत सुमारश १६००० नल्र कतकश  दाुाचश व तरण सुुन 
े श  तसशच ेरश  रळी दगु्ाााळशक ून दररोज उत्पािदत  ोणारश तेम  श कुलाा दगु्ाााळशत यशत 
असून त्यापासून तूपाचश उत्पादन करयात यश ून तश वपा ीधींद कुनन व तरणाचश काम या 
दगु्ाााळशमाफा त सुुन े श  उ ारीत कमाचारी ्रमाासन, लशखा, दगु्ाााळा, दाू व तरण, सुरिा, 
्रमनातल, याींत्रिक, धाषपक, व द्युत, ााीं ार, परर  न   तूप व ााग क  व ाागातून दी नींिदन 
कामासाुी कायारत े शत  

___________ 
  

राज् यातील सेवा योनना िया लयातील गे् या तीन वषा त  
मराठी बेरोनगाराांची सांख्या वाढ्याबाबत 

(२४)  १२२३६ (०७-०४-२०१५).   श्री. मांगेश िुडाळिर (िुला ), श्री. ववनय औटी (पारनेर), श्री. 
सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूव ), श्री. वविास िुां भारे 
(नागपूर मध्य), श्री. सुधािर िोहळे (नागपूर दक्षिण), डॉ. आशशष देशमखु (िाटोल) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सश ा योजना कयाालयातील गश् या तीन  षाात मराुी धशरोजगाराींची सींख् या २४ 
लाखाीं ुनन ३० लाखाीं र पो च् यानश िदनाींक २८ जानश ारी, २०१५ रोजी  ा  त् या सुमारास 
उघ कटस ेलश े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, राज् यातील मराुी धशरोजगाराींना कामश नमळत नस् यानश ८० ्क् कश  नोक-या 
मराुी तुनणाींना दश यासाुी ाासनानश उच् च   तींि नािण व ाागाच् या अप् पर मुख् य सतच ाच् या 
अयितशखाली सनमती नशमली  ोती,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस् यास, मराुी धशरोजगाराींना रोजगार नमळ यासाुी ाासनानश कोणती काया ा ी कश ली  ा 
कर यात यशत े श, 
(४) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१)  श अाींतः खरश े श  रोजगार   स्  यींरोजगार 
मागादाान कें द्रात फक् त मराुी उमशद ाराींची नोंदणी  शग्यानश शु  याची यींिणा ना ी  तथावप, 
जानश ारी, २०१५ अखशर राज् यातील धशरोजगाराींची सींख् या ३५,६४,०३५ ू ढी े श  
(२) राज् यातील ाूनमपूि धशरोजगाराींना नोक-या नमळा यात यासाुी अपर मुख् य सतच , उच् च   
तींि नािण व ााग याींच् या अ यितशखाली िदनाींक २२ नो  ेंधर, २००७ रोजी अभ् यास ग् 
दनमााण कर यात ेला  तदनींतर या अभ् यास ग्ाची पुनारचना कुनन सदर ग्ाचश अ यि पद 
्रमाान सतच , रोजगार   स्  यींरोजगार याींना िदनाींक २९ जुली , २००८ पासून दश यात ेलश  
(३) ाासन दनणाय, उद्योग, ऊजाा   कामगार व ााग िदनाींक १७ नो  ेंधर, २००८ अन्  यश स ा 
सूक्ष् म, लघु, म यम, मोयाया   व ााल ंद्योतगक उपेमाींम यश तकमान ८० ्क् कश  स् थादनक 
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उमशद ाराींना नोक-याींम यश ्रमााान् यानश घश याधाधत सूचना दश यात े् या े शत  तसशच 
राज् यातील स ाच धशरोजगार उमशद ारासाुी ाासनामाफा त खालील योजना राधव  यात यशतात  
(अ) रोजगार   स्  यींरोजगार मागादाान कें द्राींचश सींगणकटकरण  
(ध) धशरोजगार उमशद ाराींसाुी ग्रींथालय सदृा अभ् यानसका  
(क) रोजगार मशळा श  
( ) धशरोजगाराींच् या सश ा स कारी सींस् था स् थापन करणश  
(क) ेिद ासी उमशद ाराींसाुी रोजगार   स्  यींरोजगार ्रमनािण   मागादाान कें द्रश  
(ई) रोजगार ्रमोत् सा न कायाे म  
(उ) म ाराष ट्रॅव राज् यात  य साय मागादाान   समुपदशान कें द्र स् थापन करणश  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
  

वसई-ववरार भागातील ववनेच् या ववववध समस् या व त् यावर  
िरावयाची आवश् यि ती उपाययोनना 

(२५)  १२२४५ (०४-०४-२०१५).   श्री. ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ऊना  मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सई-व रार ाागातील व जशच् या व व ा समस् या   त् या र करा याची े श् यक ती उपाय 
योजना करयासींधींाीचश सव स् तर दन शदन स् थादनक लोेपदतदनाी दारश िदनाींक १८ फश ब्रु ारी, 
२०१४ रोजी तत् कालीन उपमुख् यमींिी (अश्जतदार प ार) याींचशक श दश यात ेलश  ोतश,   श खरश 
े श काय, 

(२) अस् यास, सदर ू दन शदना दारश  सई-व रार माील व जपुर ुा साुार याींसाुी व व ा 
कलशक् ट्रॅवीकल ्रमस् ताव त ेु कामाींसाुी सुमारश ७० को्ी ुनपायाचा दनाी नमळ याची मागणी ी 
सदर ू दन शदना दारश कर यात ेली  ोती,  श खरश े श काय, 
(३) अस् यास, सदर ू कामाींची दनक  लिात घशऊन उपरोक् त कामाच् या पुतातशसाुी तात ीनश 
दनाी उपलब् ा कुनन दश यासींधींाी ाासनानश कोणती कार ाई कश ली े श  ा कर यात यशत े श, 
(४) अस्यास उपरोक् त ्रमकरणाची सद्यःश्स्थती काय े श ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१)  ोय  
(२)  ोय  
(३) सदरची कामश ेय पी  ी ूस    िदनदयाल उपायाय ग्रामज्योती या योजनाींमयश 
समाव ष् करयात ेली े शत  
(४) िदनदयाळ उपायाय ग्रामज्योती   ेयपी ीूस या योजना कें द्राासनाक श मींजुरीसाुी 
पाुव यात े्य े शत  सदर योजनाींना कें द्र ाासनाक ून पर ानगी नमळयाची ्रमतेया 
चालू े श  

___________ 
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 मोखाडा तालुक् यातील (जन.पालघर) ग्राम सेविाांच्या पगाराबाबत. 
(२६)  १२२५४ (०८-०४-२०१५).   श्री. ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखा ा तालुक् यातील (श्ज पालघर) ग्राम सश काींना गश् या चार मि न् याींचा पगार अद्याप ी 
दश यात ेलशला ना ी,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, अद्याप ी ४ मि न् याींचा पगार न ाा् यामळुश त् याींच् या कु्ूींत्रधयाींनी ेतथाक 
कुचींधणा  ोत े श,  श खरश े श काय, 
(३) अस् यास, या ्रमकरणाची   स् तुश्स्थती काय े श   सींधींतात ग्रामसश काींचश पगार दनयनमत 
 शळश र  ोयाकररता कोणती उपाययोजना कर यात यशत े श ? 
  

श्रीमती पांिना मुांड े(२६-०५-२०१५) :(१), (२)   (३) पींचात सनमती मोखा ा यशथील ग्रामसश काींचश 
मा श ऑक् ्ोधर, २०१४ तश ड सेंधर, २०१४ या काला ाीतील  शतन सश ाथा ्रमणालीतील ताींत्रिक 
अ चणीमुळश   तरतुदी अा ी ्रमलींत्रधत  ोतश  मा श जानश ारी, २०१५ च् या  शतन दशयकासोधत 
मागील चार मि न् याींचश थतकत  शतन मा श फश ब्रु ारी, २०१५ म यश पूणापणश अदा कर यात ेलश 
े श  सद्यश्स्थतीत कुु् या ी मि न् याचश  शतन ्रमलींत्रधत ना ी  

___________ 
  

राज् यातील उद्योगाला पुरवव् यात येणा-या वीनेच्या दरात  
मोठ्या प्रमाणात िेले् या वाढीबाबत 

(२७)  १२२७४ (०४-०४-२०१५).   श्री. उ्हास पाटील (शशरोळ) :   सन्माननीय ऊना  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील उद्योगाला पुरव  यात यशणा-या  ीजशच्या दरात मोयाया ्रममाणात कश लश् या 
 ाढीसींदााात को्  ापूर श्ज् हयातील उद्योजक त् याींचश उद्योग ाींदश धींद कुनन ेींदोलन 
कर याच् या पव र्यायात अस् याचश िदनाींक ११ जानश ारी, २०१५ रोजी  ा त् यासमुारस उघ कटस 
ेलश े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, उद्योग धाींद कुनन कनाा्काींत जा याचा मागा स्  ीकारला अस् यानश को्  ापूर 
श्ज् हयातील उद्योजकाींधरोधर चचाा कर याची तयारी ाासनानश दाख ली े श,  श  ी खरश े श 
काय, 
(३) अस् यास, अाी चचाा कश ली े श काय ेस् यास,  ीज दर ाढी सींदााात कोणता दनणाय 
घशतला े श   याधाधतची सद्यःश्स्थती काय े श ? 
  

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (११-०६-२०१५) : (१)  ोय  को्  ापूरच् या िदनाींक १० ०१ २०१५ रोजीच् या 
स् थादनक  तृ् तपिाींम यश िदनाींक १२ १ २०१५ तश िदनाींक १४ १ २०१५ रोजी उद्योग धींद 
शु  याधाधतचा काारा उद्योजकाींना िदलशला  ोता  परींत ुसदर काला ाीत  ोणारा ‘उद्योग धींद’ 
मागश घश यात ेला  ोता  
(२) ना ी  
(३) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
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तुळशी धरणातील (जन.िो् हापूर) िाठावरील व ववस् तारातील 
गावाांना तनमा ण झालेली पाणी टांचाई 

(२८)  १२२७७ (०७-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय नलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तुळाी (श्ज को्  ापूर) ारणातून  गत दोन  षाापासून पाणी मोुया ्रममाणात सो ् यानश 
तुळाी काुा रील   व स् तारातील गा ाींना तीव्र पाणी ी्ंचाई दनमााण ाा्यानश सदर  
ारणातील पा याचश दनयोजन कर याची मागणी तशथील नागररकाींनी कश ली े श,  श खरश े श 
काय, 
(२) अस् यास,सदर पा याचश दनयोजन कर याींसींदााात ाासनानश कोणती काया ा ी कश ली  ा 
कर यात यशत े श, 
(३) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
  
श्री. धगरीष महानन (०९-०६-२०१५) : (१) ना ी  
     सन २०१२-२०१३ मयश ारण ९८.६३ ्क्कश  ारलश  ोतश   सन २०१३-२०१४ मयश पूणा 
िमतशनश ारलश  ोतश  गश्या दोन् ी  षाात ्रमक्पाच्या ्रमाथनमक नसींचन कायाे मा्रममाणश पाणी 
पुर ुा करणशत ेला े श  नसींचन   त्रधगर नसींचनासाुी पूणा िमतशनश पाणी पुर ुा कश ला े श  
(२) ्रमश्न उद्भ त ना ी  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  
  

___________ 
  

िो् हापूर जन् हयातील पाणीपुरवठा योननाांद्वारे गावाांना  
पाणी पुरवठा िर्याबाबत 

  

(२९)  १२२९० (०७-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) को्  ापूर श्ज्  यात गत १०  षाात  १  जार को्ी ुनपयाीं ून अताक पाणी पुर ुा 
योजनाीं र  खचा ााला तरी अनशक योजना कागदोपिी पूणा ाा् यानश तकमान िद ाश   दोनाश 
गा ाींना पाणी दश याची मागणी मा श जानश ारी, २०१५ मयश  ा त्यादरम्यान कश ली,  श खरश े श 
काय, 

(२) अस् यास, सदर श्ज् हयातील पाणी पुर ुा योजनाींची चौकाी ाासनानश कश ली े श काय, 
त् यात काय ेढळून ेलश, त्यानुषींगानश याींस जधाधदार असणाऱ् याीं र कोणती कार ाई कश ली  ा 
कर यात यशत े श, 
(३) तसशच ज् या गा ाींनी मागणी कश ली े श त् या गा ाींना पाणी दश यासींदााात कोणती काया ा ी 
कश ली  ा कर यात यशत े श, 
(४) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०५-२०१५) :(१)  श खरश ना ी  
(२) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
(३)  स् ती लोकसींख् या  ाढीमुळश ज् या गा ाींनी न ीन या  ाढी  योजनशची मागणी कश ली े श  
त् याींचा सन २०१५-१६ च् या राष ट्रॅवीय ग्रामीण पशयजल ेराख यात समा शा कर यात ेलशला 
े श  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
  

ताांबाळे (ता.भुदरगड, जन.िो् हापूर) येथील इांददरा गाांधी मदहला सहिारी 
साखर िारखा्यावर प्रशासि नेमणेबाबत 

(३०)  १२२९९ (०९-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय सहिार  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाुदरग  तालुक्यातील (श्ज को् ापूर) ताींधाळश यशथील कींिदरा गाींाी मि ला स कारी साखर 
कारखान्या र ्रमाासक नशमा ा, कारखाना चाल यास दशयासाुी करारपि पाच  षााचशच असा श, 
या मागणीचश दन शदन साखर स सींचालक याींना िद १.१.२०१५ रोजी  ा त्या सुमारास िदलश,  श 
खरश े श काय, 
(२) अस्यास, या मागणीच्या सींदााात दनणाय घशतला े श काय, त्याींचश स् रूप काय े श, 
(३) अद्याप दनणाय घशतला नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) :(१)  ोय   श खरश े श  ्रमादशनाक स सींचालक (साखर) 
को् ापूर याींना  श दन शदन ्रमाप्त ाालश े श  
(२) ना ी  
(३) कींिदरा गाींाी ाारतीय मि ला स कारी साखर कारखाना नल  ताींधाळश या कारखान्याच्या 
व द्यमान सींचालक मीं ळाची मुदत िद  २.११.२०१५ पयांत े श  त्यामुळश ्रमाासक नशमयाधाधत 
काया ा ी करता यशणार ना ी  तसशच कारखाना िदघा मुदतीनश स ाागीिाागीदारी तत् ा र 
चालव यास दशयासाुी ्रमयत्न करयात यशत े शत  

___________ 
 

 

रत् नाधगरी (जन.रत् नाधगरी) शहरातील साळवीस् टॉप येथील रेशन दिुानामधील तसेच  
रत् नाधगरी तालुक्यात ववतररत होणा-या धा् यामध् ये भेसळ होत अस्याबाबत 

 

(३१)  १२३०४ (०७-०४-२०१५).   श्री. रानन साळवी (रानापूर), श्री. िालीदास िोळांबिर 
(वडाळा), श्री. अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री. अब् दलु सत्तार (शस्लोड), श्री. ववनय वडटे्टीवार 
(रा म्हपूरी) :   सन्माननीय अ् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरिण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रत् नातगरी (श्ज रत्नातगरी) ा रातील साळ ीस् ्ॉप यशथील रशान दकुानाम यश 
दाररद्रयरशषशखालील लााार्थ याांसाुी उपलब् ा कुनन दश यात यशणा-या ग  ामयश दग गो श् ेणण 
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माती जास् त ्रममाणात अस् याचश   रत्नातगरी तालुक् यात व तरीत  ोणा-या ाान् याम यश ाशसळ 
 ोत अस् याचश ी मा श जानश ारी, २०१५ म यश  ा त् या दरम्यान दनदाानास ेलश े श,  श खरश 
े श काय, 
(२) अस् यास, याधाधत ाासनानश  चौकाी कश ली े श काय, त् यात काय ेढळून ेलश,  
तदनुसार तालुक्यात ाशसळयुक्त ाान्याचा, ग ाचा पुर ुा करणा-या सींधींताताीं र कोणती 
कार ाई  कर यात ेली े श  ा यशत े श, 
(३) नस् यास, त् याची कारणश काय े शत ? 
श्री. धगरीश बापट (०७-०५-२०१५) :(१) साळ ी स््ॉप यशथश नसून नाचणश यशथील स् स्त ाान्य 
दकुानाींत ाासकटय गोदाम, रत् नातगरी यशथून मा श जानश ारी मि न्यात घशतलश्या ूका ग ाच्या 
पोत्यात दग गो श्, माती नमश्रीत ग ू ेढळून ेलश  ोतश  
(२)   (३) याधाधत पुर ुा दनरीिक अताकारी याींचशमाफा त चौकाी करयात ेली  सदर 
ग ाची व ेट तात्काळ धींद करयाच्या सूचना दशऊन  श खराध ाालशलश ग ाचश पोतश ाासकटय 
गोदामातून धदलून ेणयात ेलश े श  
     रास्ताा  दकुानदाराींना ाान्य खराध ाालश अस्यास त्याची व ेट करयात यशऊ नयश, 
गोदाम य स्थापकिगोदामपालक याींना ाान्य दकुानदाराींना ाान्य व तरीत करताींना चाींग्या 
्रमतीचश अस्याधाधत खािी कुनन व तरीत करयात या श अाा सचूना दशयात ेलश्या े शत  
ाारतीय अन्न म ामीं ळ रत् नातगरी   म ाराषट्रॅव राज्य  खार म ामीं ळ रत् नातगरी याींना 
गोदामात पाुव यात यशणारश अन्नाान्य चाींगलश   स् च्छ अस्याधाधतची खािी कुनन 
पाुव याचश कळव यात ेलश े श  

___________ 
नळगावां जन् ्यातील िेळी िरपा तनमु लनासाठी पाच वषीय  

महत् वािाांिी योनना राबववणेसाठी रु. ९० िोटीांची तरतूद िे्याबाबत 
  

(३२)  १२३०६ (०८-०४-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगा ीं श्ज् हयातील कश ळी करपा दनमुालनासाुी पाच  षीय म त्  ाकाींिी योजना 
राधव णशसाुी ुन  ९० को्ीींची तरतदू कश ली  ोती  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, पाच  षााची मुदत सींपुन ी ेतापयांत कश  ळ १७-१८ को्ी ुनपयश खचा ााला 
े श  श खरश े श काय, 
(३) अस् यास, कश ळी करपा दनमुालनासाुी ू ढा मोुा दनाी उपलब् ा  ोऊन ी कश ळी करपा 
रोगाचश दनमुालन पुणापणश ाालश ना ी  श  ी खरश े श काय, 
(४) अस् यास, कश ळी करपा दनमुालनासाुी योजनशसश जळगा ीं श्ज् हयात राधव णशसाुी मुदत ाढ 
दश याधाधत ाासनानश कोणती काया ा ी कश ली  ा करयात यशत े श, 
(५) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ?  
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श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) : (१) ना ी 
(२) सन २०१२-१३ तश सन २०१४-१५ या तीन  षाात सदर योजना राधव यात ेली असून ुन  
१७.६२ को्ी  खचा ााला े श  
(३) अींात: खरश े श 
(४)   (५) कश ळी करपा दनमुालनासाुी योजना जळगा  श्ज् यात राधव णशसाुी मुदत ाढ 
दशयाधाधतचा ्रमस्ता  सया ाासनाच्या व चारााीन ना ी 
  

___________ 
  

िोळसा टांचाईमुळे वीन तनशम तीस अडथळे तनमा ण होत अस्याबाबत 
  

(३३)  १२३२२ (०८-०४-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनवणे (चोपडा) :   सन्माननीय ऊना  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िदपनगरस  राज्यातील स ाच ंषणीक  ीज कें द्रात दोन मि न्यापासून कोळसा ी्ंचाईमुळश 
 ीज दननमातीस अ थळश दनमााण  ोत े शत,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, िदपनगर सींच े २  ा मुधलक कोळसा अाा ी गश्या मि न्याारापासून धींद 
े श,  श खरश े श काय, 
(३) अस्यास, दररोज तकमान १५० मशगा ॅ्   ीज दननमाती रख ली े श,  श  ी खरश े श काय, 
(४) अस्यास, यामुळश म ाजनकोला कोटय ाी ुनपयाींचा तो्ा स न करा ा लागत े श,  श 
खरश े श काय, 
(५) अस्यास, िदपनगर सींच े २ पू ा त सुुन करयाधाधत ाासन काय काया ा ी करणार 
े श ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१५) :(१)  ोय, 
(२)  ोय, 
(३) िदपनगर सींच े २ ची  स्थावपत िमता २१० मशगा ॅ्  असुन ताींत्रिकदृषटया सदर सींच धींद 
अस्यामळुश त्या ्रममाणात  ीज दननमाती  ोत ना ी  तथावप, सदर धींद सींचाचा कोळसा कतर 
कायािम सींचाक श  ळ नू त्या्रममाणात  ीज दननमातीतील तू् ाुनन काढयात ेलशली े श  
(४) ना ी, 
(५) पुरशाा ्रममाणात   योग्य दजााचा कोळसा नमळा ा यासाुी सींधींतात कोळसा कीं पन्या तसशच 
कें द्रीय कोळसा   ऊजाा मींिालयाक श सातत्यानश पाुपुरा ा सुुन े श  
  

___________ 
  



व  स  २७ (24) 

मदहला व बालि् याण ववभागाने शांभर बालिाांच् या एिा बालगहृासाठी अधधििाांसह 
अिरा पदाांचा आिृतीबांध लागू िे् याबाबत 

(३४)  १२३२५ (०९-०४-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनवण े (चोपडा) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मि ला   धालक् याण व ाागानश िदनाींक २९ जुली , २००६ रोजी काढलश् या ाासन 
दनणायानुसार ाींार धालकाींच् या ूका धालग ृासाुी अतािकाींस  अकरा पदाींचा ेकृतीधींा लागु 
कश ला  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, या अकरा पदाींना थश्  शतनाची तरतूद न करता तश धालकाींच् या पररपोषण 
अनुदानातुन (ुन २१) ााग ा ा लागतो,  श खरश े श काय, 
(३) अस् यास, या अप-ुया अनुदानातून धालकाींचाच खचा ाागव ता यशत नस् यामुळश कमाचा-
याींच् या  शतनाचश अनुदान दश याधाधत ाासन काय उपाययोजना करणार े श   ? 
  
श्रीमती पांिना मुांड े(११-०५-२०१५) :(१)  श खरश े श  
(२)   (३) स् यींसश ी सींस्थामाफा त चालव ्या जाणाऱ्या धालग ृातील कमाचा-याींना ाासनामाफा त 
मानानि शतन िदलश जात ना ी  ाासनामाफा त स् यींसश ी सींस्थाींना िदलश्या स ाय्यक 
अनुदानातून कमाचा-याींचा खचा ाागव ला जातो  

___________ 
  

टोरेंटो पॉवर या िां पनी सव सामा् य नागरीिाांना लुटत अस्याबाबत 
  

(३५)  १२३३६ (३०-०४-२०१५).   श्री. शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय ऊना  
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ना ीं ी (श्ज ुाणश) तालुक् यात   पररसरात ्ोरें्ो पॉ र या कीं पनीद ारश व द्युत पुर ुा 
कश ला जातो,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, सदर कीं पनी स ासामान् य नागरीकाींना जास्त त्रधलश दशत अस्याचश  अनशक तेारी 
नागरीकाींक ून े् यानश तशथील लोक्रमदतदनाीनी िदनाींक २४ ड सेंधर, २०१४ रोजी मा ऊजाा मींिी 
याींना तेारिदन शदन िदलशलश े श,  श खरश े श काय, 
(३) अस् यास, या दन शदना र ाासनानश काय काया ा ी कश ली े श  ा करयात यशत े श, 
(४) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२४-०४-२०१५) :(१)  ोय  
(२)  ोय, िदनाींक २३ ड सेंधर, २०१४ चश दन शदन ्रमाप् त ाालश े श  
(३) सदर धाधत ाासन स् तरा र योग् य ती दखल घश यात ेली असून ग्रा काींना द्या याच् या 
सश शम यश सुाारणा कर याधाधत मश  ्ोरें् पॉ र कीं पनीला दनदेा दश यात ेलशलश े शत  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
  

___________ 
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शभवांडी (जन.ठाणे) तालुक् यातील खोणी या गावात वालचांद इांडस्री  
िां पनीमध् ये डाग ग ववभागात अपघात झा्याबाबत 

  

(३६)  १२३४० (०६-०४-२०१५).   श्री. राहुल मोटे (पराांडा) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) ना ीं ी (श्ज ुाणश) तालुक् यातील खोणी या गा ात  ालचींद कीं स्ट्रॅवी कीं पनीम यश  ाईंग 
व ाागात कायम अपघात घ त े शत,  श खरश े श काय, 

(२) अस् यास, उक्त कीं पनीमयश नुकताच ूका कामगाराींचा मतृ् य ूााला े श,  श  ी खरश े श 
काय, 
(३) अस् यास, याधाधत सींधींताताीं र कोणती काया ा ी कश ली  ा कर यात यशत े श, 
(४) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता (०५-०६-२०१५) :(१) मश  ालचींद याना कीं स् ट्रॅवीज नल १७०४ि१, साईनाथ 
कीं स् ट्रॅवीयल कॉम् प् लशक् स, नमुपा ा, गा -खोणी, ना ीं ी, श्ज ुाणश या कारखान् याम यश सन २०१० 
तश सन २०१४ या ५  षााच् या काला ाीत अपघात ाालशला ना ी  तथावप, सन २०१५ म यश 
िदनाींक ०३ ०१ २०१५ रोजी ्रमाणघातक अपघात ााला े श,  ी  स् तशु्स्थती े श  
(२) सदर कारखान् याम यश िदनाींक ०३.०१.२०१५ रोजी ाालश् या अपघातामळुश जखमी ाालश् या 
दोन कामगाराींचश उपचारादरम् यान दनान ाालश े श,  श खरश े श  
(३)   (४) कारखानश अतादनयम, १९४८ च् या कलम ७ च् या ाींगाधाधत मा मुख् य 
न् यायदीं ाताकारी, ुाणश यशथश फौजदारी ख्ला (ख्ला े ७७५/२०१५) िदनाींक ०७.०३.२०१५ रोजी 
दाखल कश लशला े श  

___________ 
 

शभांवडी तालुक् यातील (जन.ठाणे) मडक् याचा पाडा (िासपाडा)  
येथील अांगणवाडी इमारत पुण तः नादरुुस् त अस् याबाबत 

(३७)  १२३५६ (०६-०४-२०१५).   श्री. शाांताराम मोरे (शभवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय मदहला 
व बाल ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाीं  ी तालुक् यातील (श्ज ुाणश) म क् याचा पा ा (कासपा ा) यशथील अींगण ा ी कमारत 
पुणातः नादुुनस् त अस् याचश मा श जानश ारी, २०१५ मयश  ा त्यादरम्यान दनदाानास ेलश,  श 
खरश े श काय, 

(२) अस् यास, अनशक लशखी तेारीिदन शदन दशऊन ी  श काम पूणा ाालशलश ना ी,  श  ी खरश े श 
काय, 
(३) अस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
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श्रीमती पांिना मुांड े(१९-०५-२०१५) :(१)  ोय,  श खरश े श  
(२)   (३) म क्याचा पा ा अींगण ा ी कें द्र सन १९९४-९५ मयश JRY माुन धाींायात ेलश 
 ोतश  सदर कमारत पा ून न ीन कमारत धाींायाकररता कायाकारी अनायींता, सा ाजदनक मीं ळ, 
ुाणश याींचशक ून मींजुरी ्रमाप्त ााली असून न ीन कमारत धाींाकामासाुी दनाी ्रमाप्त 
ाा्यानींतर सदर कामास ्रमाासकटय मान्यता दशयात यशईल  
  

___________ 
  

वरोरा (जन.चांद्रपूर) ग्रामीण भागात जन् हापररषदेच् या शाळेसमोरील  
रोदहत्र (डीपी) मधूनहोत असलेला स्फोट 

  

(३८)  १२३७८ (०४-०४-२०१५).   श्री. सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ऊना  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  रोरा (श्ज चींद्रपूर) ग्रामीण ाागात श्ज्  ापररषदशच् या ााळशसमोर का ी  षाांपासून रोि ि 
( ीपी) ला  यात ेलश असून त् याम यश  ारीं ार स् फो्  ोत अस् यानश तशथील व द्यार्थ याांच् या 
श्जव तास ाोका दनमााण ाा् यानश सदरचश रोि ि अन् यि  िुकाणी  लव  यासींदााात 
श्ज्  ापररषद ााळशनश सींधींतात अताका-याींक श  ारीं ार दन शदनश   तेार कश ् या े शत,  श खरश 
े श काय, 
(२) अस् यास, या दन शदनानसुार सदरची रोि ि अन् यि  लव  यासींदााात कोणती काया ा ी 
कश ली  ा कर यात यशत े श, 
(३) नस्यास व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) :(१)  ोय  
(२) सदर रोि ि फश ब्रु ारी,२०१५ मयश सुरक्षित िुकाणी  लव यात ेलशला े श  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

डाटा एां् री टपरेटरनाांना शासन तनण याप्रमाण ेवेतन दे् यासांदभा त. 
 

(३९)  १२३७९ (०८-०४-२०१५).   श्री. सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य ाासनानश मा श फश ब्रु ारी, २०१४ म यश ्रमत् यशक श्ज्  ा पररषदशम यश  ा्ा ूींट्रॅवी ऑपरश्र 
म्  णून नशमणूक कश लश् या कमाचा-याींना ाासन दनणाया्रममाणश  शतन न दशणश तसशच गश् या ९ 
मि न् यापासून  शतन ी िदलश ना ी  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, या  ा्ा ूींन् ट्रॅवी ऑपरश्रनाींना ाासन दनणाया्रममाणश  शतन दश यासींदााात तसशच 
थकटत  शतन तात ीनश दश यासींदााात ाासनानश कोणती काया ा ी कश ली  ा कर यात यशत े श, 
(३) अद्याप कोणतीच काया ा ी कश ली नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत  ? 
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श्रीमती पांिना मुांड े(१३-०५-२०१५) :(१) ना ी  
(२) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
(३) ्रमश् न उद्भ त ना ी   
 ___________ 
  

राज् यातील धमा दाय रूग् णालयामध् ये गररबाांसाठी मोफत व सवलतीच् या  
दराने १० टक् िे खाटा राखनू ठेव् या नात नस्याबाबत 

  

(४०)  १२३८१ (०७-०४-२०१५).   श्री. उ्हास पाटील (शशरोळ), डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(शमरन), 
श्री. रानशे िीरसागर (िो्हापूर उत्तर), श्री. प्रिाश आत्रबटिर (राधानगरी), श्री. चांद्रदीप नरिे 
(िरवीर), डॉ. सुजनत शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ामाादाय रूग् णालयाम यश गररधाींसाुी मोफत   स लतीच् या दरानश १० ्क् कश  
खा्ा राखून शु ् या जातात तकीं  ा ना ी या र दशखरशख शु  यासाुी राज् याच् या व ाी   न् याय 
व ाागानश श्ज्  ा स् तरा र सनमती गुीत कर याचा ेदशा सन २०१० म यश िदली े श,  श खरश 
े श काय, 
(२) अस् यास, या सनमत् याींम यश श्ज्  ाताकारी, दोन व ाानसाा, व ाानपररषद सदस् य, 
श्ज्  ा ा् यतचतकत् सक ामाादाय ेयुक् त   दन ासी  उप श्ज्  ाताकारी याींचा समा शा 
कर यात या ा असश  ेदशा िदलश  ोतश परींतु सदर सनमत्या  गुीत ाा्या  नस् याचश नुकतचश 
दनदाानास ेलश े श  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस् यास, सदर सनमत् या गुीत न  ो याची कारणश काय े शत   यासींदााात कोणती 
काया ा ी कश ली  ा करयात यशत  े श, 
(4) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-०५-२०१५) :(१)  ोय,   
(२) अींात: खरश े श, राज्यातील पालघर,  ानाम, अकोला, धुलढाणा  गळता कतर श्ज्हयात 
सनमत्या गुीत ाा्या े शत  
(३)   (४) कोकण व ाागात पालघर श्ज् ा नयानश अश्स्तत् ात े्यानश श्ज् ास्तरा र 
सनमती गुीत करयाची काया ा ी सुुन े श  तसशच, अमरा ती व ाागात  ानाम, अकोला   
धुलढाणा या श्ज्हयात श्ज् ास्तरा र सनमती गुीत करयाची काया ा ी सुुन े श  

___________ 
  

माडबन (ता.रानापूर, जन.रत् नाधगरी) येथे उभार् यात येणा-या अणुऊना  प्रि् पाबाबत 
 (४१)  १२३८६ (०४-०४-२०१५).   श्री. अनय चौधरी (शशवडी) :   सन्माननीय ऊना  मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नातगरी श्ज्  यातील राजापूर तालुक् यातील मा धन यशथश उाार यात यशणा-या अणुऊजाा 
्रमक् पाधाधत ाासनानश काय दनणाय घशतला े श, 
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(२) अस् यास, सदर अणुऊजाा ्रमक् पास रत् नातगरी   ेजूधाजचू् या श्ज् हयातील गाीं ाचा 
व रोा े श याची दखल ाासनानश घशतली े श काय   त् यानुषींगानश ेतापयांत दनणायात् मक 
काय काया ा ी कर यात ेली  ा यशत े श, 
(३) अद्याप दनणायात् मक काया ा ी कर यात व लींध  ोत अस् यास त् याची कारणश काय े शत? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०१-०६-२०१५) : (१) सदरचा अणुऊजाा ्रमक्प कें द्र ाासनाच्या 
अणुऊजाा व ाागाअखत्यारीतील न्युश्क्लअर पॉ र कॉपोरशान ऑफ कींड या नल या उपेमाींक ून 
उाारला जात े श  ्रमस्तुतचा ्रमक्प उाारयाकामी पूरकिसा ाय्यकारी ाुनमका राज् य 
ाासनाची े श  
(२) सदर ्रमक्पास का ी लोकाींक ून व रोा दााव ला जात े श  माि, या ्रमक्पाींकररता 
९३८ ०२  श  जनमन सींपादीत कश ली असून या जनमनीच्या ध ुताींा खातशदाराींनी त्याधाधतचा 
मोधदलािसानुग्र  अनुदानदशखील स् ीकारलश े श  
    तसशच ्रमक्पाच्या ासुींपादनाचश काम पूणा ाालश े श  धातात ्रमक्पग्रस्ताींना दशय 
सुव ााींधाधत ाासनानश न्युश्क्लअर पॉ र कॉपोरशान ऑफ कींड या या ्रमक्प सींस्थशाी करारनामा 
कश ला े श  सदर करारनाम्यानसुार ्रमक्पग्रस्ताींच्या पुन ासनाची योजना न्युश्क्लअर पॉ र 
कॉपोरशान ऑफ कींड या याींचशक ून श्ज् ाताकारी रत् नातगरी याींच्या दनयींिणाखाली राधव यात 
यशणार े श  तसशच पुन ासना र  ोणारा खचा न्युश्क्लअर पॉ र कॉपोरशान ऑफ कींड या करणार 
े श  
   या ्रमक्पाच्या धाहय सींरिक नाींतीचश काम पूणा ाालश असून ्रमक्पाच्या िुकाणी तुरळक 
्रममाणात कामश सुुन े शत  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  

___________ 
  

रत् नाधगरी जन्हा पररषद मधील वग -१, वग -२ च्या  
पशुधन वविास अधधिा-याांची ररक्त पदे भर्याबाबत 

(४२)  १२३९३ (३०-०४-२०१५).   श्री. रानन साळवी (रानापूर), श्री. भास्िर नाधव (गुहागर), 
श्री. हसन मशु्रीफ (िागल), श्री. जनतेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय पशुसांवध न मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नातगरी श्ज् ा पररषदामाील  गा-१,  गा-२ च्या पााुन व कास अताका-याींची २१ पदश 
गशली का ी  षाापासून ररक्त असनू सदर ररक्त पदाींमळुश पाुान व कास अताकारी उपलब्ा न 
ाा्यानश जना रश मतृ्युमखुी प याचा ्रममाणात  ाढ ाा्याचश नकुतशच मा श जानश ारी २०१५ 
मयश उघ कटस ेलश े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, सदर पदश तात्काळ ारयाधाधत िद  १६ ड सेंधर, २०१४ रोजी लोक्रमदतदनाीींनी 
मा म सलू मींिी याींना पिय  ार करून ी अद्याप ी कोणतीच काया ा ी ाालशली ना ी  श ी 
खरश े श काय, 
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(३) अस्यास, यासींदााात ाासनानश चौकाी कश ली े श काय, त्यात काय ेढळून े श, 
(४) तदनुसार, उपरोक्त ररक्त पदश तात्काळ ारयाधाधत ाासन स्तरा र काय काया ा ी 
करयात ेली  ा यशत े श, 
(५) नस्यास, त्याची कारणश काय े शत ? 
 
श्री. एिनाथराव खडसे (११-०५-२०१५) : (१)  श खरश ना ी  
     ररक्त पदाींचा अदतररक्त कायााार नजीकच्या पाुान व कास अताका-याींना दशयात यशऊन 
पाुपालकाींना दनयनमतपणश पाु ी द्यकटय सश ा उपलब्ा कुनन दशयात यशत े शत   जना रश 
मतृ्युमुखी प ्याची कोणती ी घ्ना घ लशली ना ी    याधाधत पाुपालकाींक ून कुु्या ी 
्रमकारच्या तेारी ्रमाप्त ना ीत  
(२)  श खरश ना ी  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  
(४) पाुसीं ाान व ाागात पााुन व कास अताकारी ग्-अ सीं गााची ररक्त असलशली ूकूण 
३७२ पदश ारयाकररता म ाराषट्रॅव लोकसश ा ेयोगास मागणीपि सादर कारयात ेलश  ोतश  
त्यानुसार ेयोगानश िद १२ ३ २०१५ रोजी ३०० पाि उमशद ाराींची यादी जा ीर कश लशली े श  सदर 
उमशद ाराींची  ी द्यकटय तपासणी   पू ा चाररर्याय प ताळणी कुनन त्याींना पदस्थापना दशयाची 
काया ा ी सुुन े श  सदर अताका-याींना पदस्थापना दशताना रत् नातगरी श्ज्हयातील ररक्त पदश 
्रमााान्यानश ारयाची काया ा ी करयात यशईल  
(५) ्रमश्न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

खेड तालुक् याच् या (जन. पूणे) ग्रामीण आणण शहरी भागाांमध् ये वीन  
ववतरण िां पनीचे रा् सफाम र चोरीला ना् याचे प्रिार वाढ्याबाबत  

(४३)  १२३९६ (०७-०४-२०१५).   श्री. सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खश  तालुक् याच् या (श्ज  पूणश) ग्रामीण ेणण ा री ाागाींम यश  ीज व तरण कीं पनीचश 
ट्रॅवान् सफामार चोरीला जा याचश ्रमकार  ाढलश अस्याचश  मा श जानश ारी, २०१५ च् या दरम्यान  
दनदाानास ेलश,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, या ्रमकरणी स् थादनक पोलीसाींनी तपास कश ला े श काय, तपासात काय 
ेढळून ेलश,   त्यानुसार कोणती कार ाई कश ली  ा कर यात यशत े श, 
(३) तसशच  ी चोरी रोख याकररता कोणती उपाययोजना करयात ेली  ा यशत े श, 
(४) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१)  ोय, 
(2) पुणश ग्रामीण कायािशिात मा श जानश ारी, २०१५ तश माचा, २०१५ अखशर खश  तालुक् यातील 
चाकण   ेळींदी पोलीस स् ्शानला ्रमत् यशकट ४ गुन्  श दाखल ाालश े शत   ीज व तरण कीं पनीचश 
ट्रॅवान् सफामार चोरीला जा याचश ्रमकार ाालश असून त् याधाधत चाकण पोलीस स् ्शानला 
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गु र े १ि२०१५, ४ि२०१५, ५ि२०१५, ६ि२०१५ ाारतीय व द्युत कायदा कलम १३६, ाा दीं व , 
कलम ४२७ तसशच ेळींदी पोलीस स् ्शानला गु र े १ि२०१, २ि२०१५, ३ि२०१५, ६ि२०१५ ाारतीय 
व द्युत कायदा कलम १३६, ाा दीं व  कलम ४२७ नसुार गुन्  श दाखल कर यात ेलश असून 
्रमकरण पोलीस तपासा र ्रमलींत्रधत े श  
(३) ट्रॅवान् सफामार चोरीच् या गुन् हयाींना ्रमदतधींा  ो यासाुी  ीज व तरण कमाचारी याींची स्  तींि 
गस् त नशम यात यशत े श  तसशच गा ातील मो ् ला कनम्ी   ग्राम सुरिा दल सदस् याींच् या 
धी ुका घश नू योग् य ती दित घश याधाधत सुचना दश यात े् या  े शत  
(४) ्रमश् न, उद्भ त ना ी  
 

___________ 
 

भारतरत् न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांचे मुळगाव असले्या आांबडवे (मांडणगड, जन.रत्नाधगरी) 
या गावास “ड” वग  पय टन स्थळाचा दना  दे्याबाबत 

  

(४४)  १२४०६ (०७-०४-२०१५).   श्री. रानन साळवी (रानापूर) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाारतीय राज्य घ्नशचश ना्पकार ाारतरत्न  ॉ धाधासा शध ेींधश कर याींचश मूळगा  
असलश्या ेींध  श (मीं णग , श्ज रत् नातगरी) या गा ास राज्य ाासनानश दोन  षाांपू ी “ ”  गा 
पया् न स्थळाचा दजाा िदला े श,  श खरश े श काय, 
(२) अस्यास, पया् न स्थळाचा दजाा नमळून ी अद्याप पायााूत सुव ााींचा अाा  अस्याचश ी 
दनदाानास ेलश े श,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस्यास, याधाधत ाासन स्तरा र कोणती काया ा ी करयात ेली  ा यशत े श, 
(४)  नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१९-०५-२०१५) :(१) ना ी  
तथावप या स् थळाला ‘’क’’  गीय पया् न स् थळाचा दजाा िदलशला े श  
(२) ना ी  
सन २००८-०९ म यश श्ज्  ा  ावषाक ‘’क’’  गा पया् न स् थळाच व कास योजनशतींगात ेींध  श यशथश 
पया् क दन ास धाींाकाम या कामासाुी ुन २४ ९९ लाख कतकट रक् कम व तरीत कश ली असून 
काम पूणा ाालश े श  सन २०१२-१३ म यश ेींध  श गा ाक श जाणा-या पणदशरी म्  ा्रमळ 
रस् त् या र गॅन् ट्रॅवी फलक धसव णश या कामासाुी ुन १३ ११ लाख व तरीत कश लश असून काम पूणा 
े श  
   तसशच रत् नातगरी श्ज् हयाचा पया् न व कासाचा ध ृद् ेराख ा तयार कर यात ेला असून 
त् याम यश ेींध  श या पया् न स् थळाचा समा शा े श  सदर ्रमस् ता ाची म ाराष ट्रॅव पया् न व कास 
म ामीं ळामाफा त छाननी सुुन े श  
(३)   (४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
 

___________ 
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रत् नाधगरी जन् ्याती अनु ना प्रि् पाच् या डाव् या िालव् याची  
िाम ेतनिृष्ट् ट दना ची होत अस्याबाबत 

  

(४५)  १२४११ (०८-०४-२०१५).   श्री. रानन साळवी (रानापूर) :   सन्माननीय नलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत् नातगरी श्ज् हयातील अजुाना ्रमक् पाच् या  ा या काल याची कामश  दनकृष ् दजााची  ोत 
असून या कामाींची चौकाी कर याची मागणी तळ  श (ता राजापूर) यशथील ्रमक् पग्रस् त    
ाशतक-याींनी नुकतीच मा श जानश ारी, २०१५ म यश  ा त् या सुमारास कश ली े श,  श खरश े श 
काय, 
(२) अस् यास, सद्यःश्स्थतीम यश अजुाना ्रमक्पाच्या काल याच् या मो-या   फु्ब्रीज 
धाींा याची कामश सुुन असून  ी स ा कामश िदलश् या मापदीं ानुसार  ोत े शत कट ना ी याक श 
सींधींतात व ाागाक ून जाणी पू ाक दलुाि कररत े शत,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस् यास, याधाधत ाासनानश सखोल चौकाी कश ली े श काय त् यात काय ेढळून ेलश, 
(४) तद् नुसार यास जधाधदार असणा-या  यक् तीीं र कोणती कार ाई कश ली े श  ा कर यात 
यशत े श, 
(५) नस् यास, त् याची कारणश काय े शत ? 
 
 

श्री. धगरीष महानन (०४-०६-२०१५) :(१) ना ी  
(२) ना ी  
     अजूाना ्रमक्पाच् या मो-या   रु्ब्रीजची धाींाकामश  सुुन असून  ी स ा कामश व  ीत 
व दनािदष ु ास   ोत े शत  तसशच कामाच् या गुणदनयींिणासाुी े श् यक चाच या घशत् या जात 
े शत  कायाकारी अनायींता गुणदनयींिण व ााग, अलोरश याींचशमाफा त कामाच् या गुण त् तशचश 
पररिण (Audit) कर यात यशत े श   
(३), (४)   (५) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
सांगमेश्वर तालुक्यातील (जन.रत् नाधगरी) िसबा त ेफणसवण े 

या रस् त् याची झालेली दरुावस् था 
  

(४६)  १२४२१ (०९-०४-२०१५).   श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय साव नतनि 
बाांधिाम (साव नतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
(१) सींगमशश् र तालुक्यातील (श्ज रत् नातगरी) कसधा तश फणस णश या रस् त् याची दरुा स् था ाालशली 
असून सदर मागााच् या साई पट्टया ाोकादायक ाालश् या े शत,  श खरश े श काय, 

(२) अस् यास, याधाधत ाासनानश चौकाी कश ली े श काय, चौकाीत काय ेढळून ेलश   
तदनुसार सदर मागााची सुाारणा करणशधाधत ाासनानश कोणती काया ा ी कश ली े श  ा 
करयात यशत े श, 
(३) नस्यास, व लींधाची कारणश काय े शत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१५) :(१)  श खरश ना ी  
(२) ्रमश्नाींतकत कसधा तश फळस णश तक मी  १/०० तश ४/०० या लाींधीमाील का ी ाागात 
रस्त्याची खचलशली  साई्पट्टी व ाागाक ील उपलब्ा मींजुराींमाफा त मुुनमानश ारयात ेली 
असून सद्यश्स्थतीत सदर लाींधीताल रस्त्या ुनन  ा तकु सुरळीत पणश सुुन े श  
(३) ्रमश्न उद्भ त ना ी  

___________ 
  

धचपळूण तालुक् यातील (जन.रत् नाधगरी) गणेशणखांड- दोणवली मागे  
गाांग्रई  या मागा ची दरुावस् था झा्याबाबत 

(४७)  १२४२५ (०९-०४-२०१५).   श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय साव नतनि 
बाांधिाम (साव नतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय:- 
(१)  तचपळूण तालुक् यातील (श्ज रत् नातगरी) गणशाणखीं - दोण ली मागे गाींग्रई या मागााची 
अत् यींत दरुा स् था ाालशली असनू सदर मागााची सुाारणा   ुनीं दीकरणाचश काम  ोणशधाधत 
स् थादनकाींक ून  ारीं ार मागणी  ोत े श,  श खरश े श काय, 

(२) अस् यास, सदर मागााचश काम न ाा् यास ेींदोलनाचा काारा ी स् थादनकाींक ून दश यात 
ेलशला े श,  श  ी खरश े श काय, 
(३) अस् यास, सदर मागााची साुारणा   ुनीं दीकरण करणशधाधत कोणती काया ा ी कश ली े श 
 ा करयात यशत े श, 
(४) नस् यास, व लींधाची कारणश काय े शत ?  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३०-०५-२०१५) :(१)   (२)  ोय  
(३) गणशाणखीं  मालदोली   गाींग्रई या मागाा रील खालील कामश अथासींक्प माचा २०१५ मयश 
्रमस्ताव त कुनन मींजूर ााली े शत  
    अ) ाोम दोण ली गाींग्रई रस्त्या रील ्रमश्जमा -२९ तक मी  १२ि००  तश १६ि०० माील 
रस्त्याचश ुनीं दीकरणास   ाींधरीकरण करणश  ता  तचपळूण, श्ज रत् नातगरी ुन २०० ०० लि  
    ध) ाोम दोण ली गाींग्रई रस्त्या रील ्रमश्जमा-२९ तक मी  १०ि८०० तश १२ि०० माील 
रस्त्याचश साुारणा    ाींधरीकरण करणश, ता  तचपळूण, श्ज रत्नातगरी ुन २५ ०० लि 
    सदर कामश पा सा्यानींतर दनाीच् या उपलब् ातशनुसार  ाती घश यात यशत े शत  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  

___________ 
 

गडनदी प्रि् प (जन.रत् नाधगरी) राजनवली धरणाच् या  
डाव् या िालव् याचे िाम सुरु िरणेबाबत 

(४८)  १२४२७ (०६-०४-२०१५).   श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण), श्री. अशोि पाटील (भाांडूप 
पजश्चम), श्री. मनोहर भोईर (उरण), श्री. सांनय पोतनीस (िशलना), श्री. तुिाराम िात े
(अणुशक्ती नगर) :   सन्माननीय नलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ग नदी ्रमक् प (श्ज रत् नातगरी) राश्ज ली ारणाच् या  ा या काल याचश काम सुुन करणशधाधत 
लाािशिातील ाशतक-याींक ून  ारीं ार मागणी कर यात यशत असून ी अद्याप काम सुुन 
कर यात ेलशलश ना ी,  श खरश े श काय, 
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(२) अस् यास, सदर काल याचश काम  ोत नस् यामळुश लाािशिातील ाशतक-याींना पा यापासून 
 ींतचत र ा श लागत े श,  ी  ी खरश े श काय, 
(३) अस् यास, सदर काल याचश काम सुुन करणशधाधत कोणती काया ा ी कश ली े श  ा करणशत 
यशत े श, 
(४) नस् यास व लींधाची कारणश काय े शत ? 
 
श्री. धगरीष महानन (०१-०६-२०१५) :(१)  ोय  
(२), (३)   (४) ग नदी ्रमक् पाचश उज या काल या रील सा े १७/५०० यशथील जलसशतू नींतर 
्रमक् पाचा  ा ा काल ा दनघतो   ा या काल या र नसींचन  ो यासाुी ्रमथम उज या 
काल या रील जलसशतू पुणा  ोणश गरजशचश े श  याधाधतची दनव दा दनश्श्चत कर यात ेली 
े श   ा ा काल ा २७ तक मी  चा े श  यापी कट तक मी  १ तश ७ माील कामश ्रमगतीत े शत  
्रमथम उजब् या काल या रील जलसशतूचश काम  ाती घश यात यशईल   त् यानींतर  ा या 
काल याच् या उ ाररत कामास गती िदली जाईल  
 

___________ 
 

महाराष्ट् र ग्रामीण रस् त ेवविास सांस् थेबाबत 
 

(४९)  १२४२९ (०६-०४-२०१५).   श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म ाराष ट्रॅव ग्रामीण रस् तश व कास सींस् थश अींतगात कदनष ु अनायींतश   कतर कमाचारी व व ा 
पदाीं र कीं िा्ी तत्  ा र कायारत असून सदर सींस् थशअींतगात ्रमाानमींिी ग्रामस क योजनाींची ी 
कामश कश ली जातात,  श खरश े श काय, 
(२) अस् यास ्रमाानमींिी ग्राम स क योजना अींतगात कीं िा्ी कमाचा-याींना दनयनमत करणश, 
समान काम-समान  शतन या तत्  ानुसार ेस् थापनश रील कमाचा-याीं्रममाणश  शतन नमळणश, रजा 
नमळणश ेदी माग याींचश दन शदन नसश् ल कींश्जदनअसा  श् फश अर असोनसूान् सनश ाासनाला मा श  
जानश  २०१५  ा त् या दरम् यान िदलश े श,  श ी खरश े श काय, 
(३) अस् यास सदर कीं िा्ी कामगाराींच् या न् याय्य माग या मान् य करणशधाधत ाासनानश कोणती 
काया ा ी कश ली े श  ा करणशत यशत े श, 
(४) नस् यास व लींधाची कारणश काय े शत ? 
  
श्रीमती पांिना मुांड े(२६-०५-२०१५) :(१)   (२)  ोय, खरश े श  
(३) ्रमाान मींिी ग्राम स क योजना  ी कालध द स्  ुनपाची योजना अस् यानश ्रमाान मींिी ग्राम 
स क योजशतींगातची पदश कीं िा्ी तत्  ा र ार यात यशतात  सदर पदश  ी दनयनमत तत्  ा र 
नस् यानश त् याींना दनयनमत ेस् थापनश रील कमाचा-याीं्रममाणश  शतन रजा या सुव ाा दशता यशणार 
ना ीत  
(४) ्रमश् न उद्भ त ना ी  
  

___________ 
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सांगमेश् वर (जन.रत् नाधगरी) तालुक् यातील सुमारे १०४ अांगणवाडयाांना  
स् वतःच् या हक् िाची इमारत नस् याबाबत 

  

(५०)  १२४४१ (०८-०४-२०१५).   श्री. सदानांद चव्हाण (धचपळूण) :   सन्माननीय मदहला व 
बाल ि्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमशश्  र (श्ज रत् नातगरी) तालुक् यातील सुमारश १०४ अींगण ाड्याींना स्  तःच् या  क् काची 
कमारत नस् यानश यशथील धालकाींना खासगी घर अथ ा मींदीरामयश नािण घ् या श लागत े श, 
 श खरश े श काय, 
(२) अस् यास, सदर अींगण ा याींसाुी जागा उपलब् ा  ोणशधाधत कोणती काया ा ी कश ली े श 
 ा करयात यशत े श ? 
  
श्रीमती पांिना मुांड े(१९-०५-२०१५) :(१)  ोय,  श खरश े श  
सींगमशश्  र (श्ज रत् नातगरी) तालुक् यातील २८७ अींगण ाड्यापी कट १६२ अींगण ाड्याींना स्  तच् या 
कमारती े शत  उ ाररत १२५ अींगण ाड्या खाली नमुद कश लश् या िुकाणी ारत े शत  
    

१) श्ज प ााळ - ५८    २) ग्रामपींचायत - ८ 
३) समाजमींिदर - १४  ४) दशऊळ - ३ 
५) खाजगी घर - ४२  

   

(२) अींगण ाड्याींना जागा उपलब् ा कुनन दशणशधाधत ग्रामपींचायतीचश सरपींच याींना अींगण ा ी 
पया शक्षिका ेणण अींगण ा ी सशव का याींचशद् ारश व नींती कर यात ेली े श  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
ाासकटय मय ती मुद्रणालय, मुींधई  


