
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील पशधुनाच्या आणण पशपुालिाांचा विभागात अनेि पदे ररक्त असल्याबाबत 
  

(१)  ८५ (२७-०१-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपुरी) : सन्माननीय 
पशुसांिधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पशुधनाच्या आणि पशुपालकाींचा विभागात अनेक ११८६ पदे ररक्त 
असल्यामुळे पशुींच े आरोग्यरक्षि,रोगाचे ननयींत्रि आणि अन्िेषिािर विपररत पररिाम होत 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर,२०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या ररक्त असलेली पदे तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोिती  कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे (२८-०१-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पशुसींिधशन विभागातील पशुिदै्यकीय सेिेतील एकूि १०८४ पदे ररक् त आहे. ररक् त पदाचा 
अनतररक् त कायशभार नि कच् या अकधका-याींकड े देऊन पशुपालकाींना ननयममतपिे सेिा उलपब् ध 
करुन देण् यात येतात. सदर ररक् त पदे भरण् याबाबतची कायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात शासिीय दधू योजना अडचणीत असल्याबाबत 
  

(२)  १०८ (२७-०१-२०१५).   श्री. अस् लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्रीमती ननममला गावित (इगतपुरी), अममन पटेल 
(मुांबादेिी) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शासकीय दधू यो ना अडचिीत आली असल्याची माहीती वितरक सींघ्नेच े
अध्यक्ष याींनी २७  ून, २०१४ रो ी ननदशशनास आिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने वितरकाींच्या अडचिीींमध्ये लक्ष देण्याची मागिी सींघ्ननेे केली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरिी दधू हे वितरकाींच े उपि विकेचे साधन असल्यान े त्याींच्यािर 
उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरिी शासनाने काय कायशिाही केली आहे िा करिार आहे, 
(६) अद्याप, कोितीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची विलींबाची कारिे काय 
आहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े(२७-०१-२०१५) : (१) शासकीय दधू यो ना अडचिीत आली, हे म् हििे 
खरे नाही. 
    महाराष र दधू वितरक सेना या सींघ्नेने  द. २  ून, २०१४ रो ी बहृन् मुींबू दधू यो ना ि 
आरे कें द्र धारक सक्षम व् हािेत याकरीता ननिेदन  दले आहे. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) हे खरे नाही. 
     दधु िाहतुकदार हे आरे कें द्र चालकाींच् या ितीने दधू ि दगु् ध न् य पदा्ाचची िाहतुक करीत 
आहेत, सदर िाहतकुीच ेकाम पूिश िेळ नसून अींशकालीन आहे. 
(५) आरे कें द्र चालकाींना दधुाच् या उपलब् धतेनुसार दधू ि दगु् ध न् य पदा्श वि्ीसाी  उपलब् ध 
करुन देण् यात येत आहेत. सध् या शासनाकड ेयेिा-या दधुाची आिक िाढल् यान ेकें द्र चालकाींना 
 ास् तीच ेदधू ि दगु् ध न् य पदा्श उपलब् ध करुन देण् यात येत आहे. 
     आरे ब्रॅण् ड ि को ब्रॅण् ड अींतगशत दगु् ध न् य ि पदा्श ि ततर पदा्श वि्ीसाी  उपलब् ध 
करुन देण् यात येत आहेत. 
     शासन ननिशय  द. ०१/१२/२०११ नुसार आरे कें द्रािरुन महानींदचे दधू ि दगु् ध न् य पदा्श 
वि्ीसाी  उपलब् ध करुन देण् यात आलेले आहे. 
(६) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात शासिीय दधू योजनेच्या आरे ब्रॅण्डसाठी दधूसांिलन िमालीचे घटल्यान े 
या योजनेच्या अश्स्तत्िाला ननमामण झालेला धोिा 

  

(३)  २५६ (२७-०१-२०१५).   श्रीमती ननममला गावित (इगतपूरी), श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी), 
श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री. अस् लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय दगु् धवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शासकीय दधू यो नेच्या आरे ब्रॅण्डसाी  दधूसींकलन कमालीच े घ्ल्यान े या 
यो नेच्या अिस्तत्िाला धोका ननमाशि झाला असल्याचे माहे २८  ुल,ै२०१४ रो ी िा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय? 
(२) असल्यास, यामुळे दधू वितरकािर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय? 
(३) असल्यास, दधू पुरिीा सुरळीत चाल ूकरण्याबाबत शासनान ेकोिता तोडगा काढला आहे? 
ि त्याच ेस्िरुप काय आहे 
(४) अद्याप, याबाबत कोितीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास त्याची विलींबाची  कारिे 
काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े (२७-०१-२०१५) : (१) दधू सींकलनात घ् झालेली आहे, हे खरे आहे. 
त्ावप, शासकीय दधू यो नेच् या अिस्तत् िाला धोका ननमाशि झाला, हे म् हििे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     दधू वितरक हे आरे कें द्र चालकाींच् या ितीने दधू ि दगु् ध न् य पदा्ाचची िाहतुक करीत 
आहेत. सदर िाहतकुीच ेकाम पूिश िेळ नसून, अींशकालीन आहे. 
(३) आरे कें द्र चालकाींना दधुाच् या उपलब् धतेनुसार दधु ि दगु् ध न् य पदा्श वि्ीसाी  उपलब् ध 
करुन देण् यात येत आहेत. सध् या शासनाकड ेयेिा-या दधुाची आिक िाढल् यान ेकें द्र चालकाींना 
 ास् तीच ेदधू ि दगु् ध न् य पदा्श उपलब् ध करुन देण् यात येत आहे. 
    आरे ब्रॅण् ड ि को ब्रॅण् ड अींतगशत दगु् ध न् य पदा्श ि ततर पदा्श वि्ीसाी  उपलब्ध करुन 
देण् यात येत आहेत. 
      शासन ननिशय  द. ०१/१२/२०११ नुसार आरे कें द्रािरुन महानींदचे दधू ि दगु् ध न् य पदा्श 
वि्ीसाी  उपलब् ध करुन देण् यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेहहिरखेड (ता. खामगाि, श्ज. बुलढाणा) येथे जनािराांना अज्ञात  
आजाराची लागण होऊन शेिडो जनािरे मतृ झाल्याबाबत 

  

(४)  ६५४ (२७-०१-२०१५).   श्री. किसन िथोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय पशसुांिधमन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ  े  हिरखेड (ता. खामगाि, ि . बुलढािा) ये्े  नािराींना अज्ञात आ ाराची लागि 
होऊन शकेडो  नािरे मतृ झाल्याच्या घ्ना माहे  ुल,ै २०१४ च्या शेि्च्या सप्ताहात घडल्या 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अज्ञात आ ाराने मतृ झालेल्या गुराींच्या मालकाींना शासनाने कोिती 
आक्शक मदत केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच मदत केली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
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श्री. एिनाथराि खडसे (१७-०१-२०१५) : (१) मौ े  हिरखेड (ता.खामगाींि, ि .बुलढािा) ये् े
 द. २२/७/२०१४ ि  द. २३/७/२०१४ रो ी दरम् यान आलेल् या पािसामुळे  रानात चरण् यासाी  
मोका् सोडण् यात आलेली १३५ अशक् त  नािरे ्ींडीमळेु गारीून मतृ पािली आहेत. हे खरे 
आहे. 
(२) ि (३) सदर बाब नैसगीक आपत् तीमध् ये येत नसल् यान,े गुराींच् या मालकाींना आक्शक मदत 
देय होत नाही. 
  

 
___________ 

  
खेड (श्ज.रत्नाधगरी ) शहरात प्लॅश्स्टि बांदी िरण्याबाबत 

  

(५)  ९१७ (१५-१-२०१५).   श्री. राम िदम (घाटिोपर पश्श्चम) :   सन्माननीय पयामिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खेड (ि .रत्नाकगरी ) शहरात  शासनान ेप्लॅिस््क बींदी करण्याचा ननिशय घेतला असताींना 
प्लॅिस््क वपशव्याींची रा रोसपिे वि्ी सुरु आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्लॅिस््क बींदी करण्याच्या ननिशयाची अींमलब ाििी करिेबाबत शासनान े
कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
श्री. रामदास िदम (२६-२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
      शासनाने महाराष र प् लािस््क वपशव् याींच े(कॅरी बॅग्  ) (उत् पादन ि िापर) ननयम २००६ 
अन् िये सींपूिश राज् यामध् ये ५० माय्ॉनपेक्षा कमी  ाडीच् या तसेच ८x१२ तींचापेक्षा कमी 
आकाराच् या प् लािस््क वपशव् याींिर बींदी घातली आहे. 
(२) महाराष र प् लािस््क वपशव् याींचे (कॅरी बॅग्  ) (उत् पादन ि िापर) ननयम २००६ मधील 
तरतुदीींची आपआपल् या कायशके्षत्रात कीोर अींमलब ाििी करण् यासाी  राज् यातील सिश 
नगरपामलका/नगरपररषदा तसचे महानगरपामलका याींना मुख् य सकचि, महाराष र शासन याींच े
स् तरािर कळविण् यात आले आहे. 
     खेड नगरपररषदेने उपरोक् त ननयमास अनसुूनन ५० माय्ॉनपेक्षा कमी  ाडीच् या 
प् लॅस् ्ीक वपशव् याींची वि्ी ि िापरािर बींदी केली असून, त् याींची का्ेकोर अींमलब ाििी 
करिेसाी  ‘प् लास् ्ीक न् युसन् स िड्ेक् शन स् क् िॉड’ गी त केले आहे. त् यामाफतश त शहरातील 
फेतरीिाले ि दकुानदार याींच् यािर अचानक धाडी ्ाकून दींडात् मक कारिाू करणेत येते. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

 
___________ 
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बुलढाणा श्जल्हयातील खामगाांि ि शेगाांि के्षत्रातील  
पोलीस पाटलाांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(६)  ९२७ (१५-०१-२०१५).   श्री. आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

१) बुलढािा ि ल्हयातील खामगाींि ि शेगाींि के्षत्रातील  पोलीस पा्लाींची ५५ ते ६० पदे ररक्त 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
२) असल्यास, सदर पदे भरण्याबाबत कोिती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे. 
३) नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०२-२०१५) : (१) बुलडािा ि ल् ्यातील खामगाि उपविभागातील 
खामगाि ि शेगाि तालुक् यातील ७८ पोलीस पा्लाींची पदे ररक् त आहेत. 
(२) ि (३) खामगाि उपविभागातील भरती प्रक्र्या पूिश करण् यासाी  ंबींदनुामािली अद्ययाित 
करिे आिश् यक आहे. ंबींदनुामािली अद्यायाित करण् याची कायशिाही सुरु असनू ंबींदनुामािली 
अद्ययाित होताच पोलीस पा्ील भरती प्रक्र्या सुरु करण् यात येिार आहे. 
  

___________ 
  

खामगाांि (श्ज.बुलडाणा) येथील शतेिऱयाांच्या िृवषपांपाच ेिीज िनेक्शन देणेबाबत. 
  

(७)  ९३७ (२७-०१-२०१५).   श्री. आिाश फुां डिर (खामगाांि) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि ि .बुलडािा ये्ील शेतकऱयाींनी मागील दोन िषाशपासून निीन कृवषपींपाचे िी  
कनेक्शन ममळण्याबाबत अ श ि रक्कम भरुन सुध्दा अद्यापपयचत म.रा.वि.वि.कीं .मयाश.  
खामगाींि याींनी निीन कनेक्शन  दले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शेतकऱयाींना कृषीपींपाचे कनेक्शन तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोिती 
उपाययो ना करण्यात आली िा येत  आहे ? 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत. 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (२०-०२-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे. नोव् हेंबर, २०१४ अखेर पसैे 
भरुन प्रलींंबत असलेल् या कृषीपींपाची सींख् या ३८८१ असून नोव् हेंबर २०१४ अखेर पयचत ८८६ 
कृषीपींपाना वि   ोडण् या  दल् या आहेत. 
(२) कृषीपींपाचे कनेक् शन उपलब् ध करुन देण् याकरीता महावितरिातफतइ  तन् रा-२ या यो नेअींतगशत 
काम े करण् यात येिार आहेत ि त् याची ननविदा प्रक्र्या सुध् दा पिुश झालेली असुन लिकरच 
कामाची सुरुिात होत आहे. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
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मोहोळ तालुक् यात (श्ज.सोलापूर) येथे मशरापूर मसांचन योजना िायामश्तित िरण्याबाबत 
  

(८)  ९४७ (२४-१२-२०१४).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोळ तालुक् यात (ि .सोलापूर)  सन १९९६ साली मशरापूर मसींचन यो नेस प्रशासकीय 
मान् यतेचा ननिशय होऊनही माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ अखेर यो ना कायाशिन्ित करण् यात आली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् याची कारिे काय आहेत, 
(३) सदर मसींचन यो ना  तातडीने कायाशिन्ित करिेबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण् यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) यो नेची मूळ प्रशासकीय मान् यता क्रकीं मत रु. ९०.५७ को्ी असून अद्याियत खचश 
११/२०१४ अखेर रु. १४१.८५ को्ी आहे. प्रशासकीय मान् यता प्राप् त क्रकीं मतीपेक्षा  ास् त खचश 
झाला आहे. 
(३) या यो नेचा रु. २४७.७२ को्ीींचा सधुाररत प्रशासकीय मान् यता अहिाल शासन स् तरािर 
विचाराधीन आहे.  
    माकगल िषी २०१३-१४ मध् ये रु. १८.०० को्ी ननधीची तरतूद होती. ती खचश करण् यास 
शासनान ेमान् यता  दली आहे. त् यामधून माचश २०१५ अखेर यो ना अींशतः कायाशिन्ित करण् याच े
ननयो न आहे. 
(४) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

मौज ेघाटणे (ता.मोहोळ, श्ज.सोलापूर) येथील बॅरेज पध् दतीच् या बांधा-यात  
चार मीटरने पाणी सोडण् याची िेलेली मागणी 

  

(९)  ९५० (२३-१२-२०१४).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ  ेघा्िे (ता.मोहोळ, ि .सोलापूर)ये्ील बॅरे  पध् दतीच् या बींधा-यात चार मी्रन ेपािी 
सोडण् याची मागिी शासनाकड े केली असनू सदर मागिीबाबत माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये 
तहमसल कायाशलयासमोर आमरि उपोषि केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त मागिीच् या अनुषींगान ेशासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  



वि.स. २ (7) 

श्री. धगरीष महाजन (३१-०१-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश् न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िोिणातील राजापुर तालुक्यात िमी िजन गटातील बालिाांना  
आरोग्याला धोिा ननमामण होत असल्याबाबत 

  

(१०)  ९५८ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकिातील रा ापुर तालुक्यात कमी ि न ग्ातील बालकाींची सींख्या ९८२ असल्याच े
आढळून आले आहे, तसेच शाळाींमध्ये शालेय आरोग्य तपासिी मोहीमही सध्या ीप्प 
असल्यामळेु बालकाींना याचा फत्का बसत असून त्याींच्या आरोग्याला धोका ननमाशि होत 
असल्याची गींभीर बाब माहे सप् े्ंबर, २०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान आढळून आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कमी ि नाच्या बालकाींना सिशसाधारि शे्रिीत आिण्यासाी  तसेच शाळाींमध्ये 
तपासिी मोहीम पूिशित सुरु करण्याबाबत शासनाने कोिती तातडीची कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशिाही करण्यात आली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-०२-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
     रा ापूर तालुक्यात माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये आढळून आलेली ९८२ बालके ही मध्यम 
कमी ि नाच्या शे्रिीतील  आहे. िैद्यकीय अकधकाऱयाींचा माहे  ुल,ै २०१४ पासूप सींप 
असल्यान े RBSK अींतगशत होत असलेली अींगििाडीमधील बालकाींची आरोग्य तपासिी बींद 
होती. त्ावप अींगििाडीतील मुलाींची सींदभशसेिा ही  िळच असलेल्या रा ापूर ग्रामीि 
रुग्िालय ये् ेकरण्यात आली आहे. उिशररत बालकाींना त्या त्या ९ प्रा्ममक आरोग्य कें द्रामध्ये 
सींदभशसेिा देण्यात आली आहे. त्यामळेु आरोग्य तपासिी बींद असल्यामुळे बालकाींच्या 
आरोग्यास धोका ननमाशि झाल्याच ेननदशशनास आले नाही. 
(२) ि (३) एकाित्मक बाल विकास सेिा यो नेंतगशत ६ म हन े ते ३ िषइ ियोग्ातील सिश 
लाभा्ी, ३ िषइ त े ६ िषइ ियोग्ातील तीव्र कमी ि नाच े लाभा्ी याींना घरपोच आहार 
(THR)  दला  ातो. तसेच ३ िषइ त े ६ िषइ ियोग्ातील लाभार्थयाचना अींगििाडीमध्ये 
खाण्यासाी  सकाळचा नास्ता ि गरम ता ा आहार  दला  ातो. तीव्र कमी ि नाच्या 
लाभार्थयाचना सिशसाधारि शे्रिीमध्ये आिण्यासाी  Home Based VCDC चाल ूअसनू त्याच े
ननयींत्रि अींगििाडी सेविका करीता आहेत. 
     RBSK  अींतगशत होत असलेली आरोग्य तपासिी मो हम माहे िडसेंबर, २०१४ पासून 
पुिशित सुरु करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
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मुांबईतील म् हाडाच् या इमारतीच् या पुनिमसनाबाबत ३३ (५) धोरणात बदल िरण् यात आल्याबाबत 
  

(११)  ९६२ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय गहृननमामण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबूतील म् हाडाच् या तमारतीच् या पुनिशसनाबाबतच्या ३३ (५) धोरिात बदल करण् यात 
आलेल् या आदेशाला एक िषश होिूनही म् हाडाकडून त् याींची अद्याप अींमलब ाििी करण् यात 
आलेली नसल् यामळेु म् हाडा िसाहतीच् या पुनिशसनाचे काम रखडले असल् याचे माहे ऑक् ्ोबर, 
२०१४ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, म् हाडा िसाहतीच े पुनिशसनाच े काम तातडीन े होण् याबाबत शासनान े कोिती 
तातडीची कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०९-०२-२०१५) :(१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     बहृन् मुींबू महानगरपामलका हद्दीतील म् हाडा अमभन् यासाअींतगशत अिस्तत् िात असलेल् या 
सींस् ् ाींच् या तमारतीींचा पुनविशकास सुलभ व् हािा, ते्ील र हिाशाींच् या  ीिनमानात सुधारिा 
व् हािी तसेच प्रामुख् याने अिस्तत् िातील र हिाशाींच े पुनिशसनानींतर उपलब् ध होिा-या अनतररक् त 
बाींधकाम के्षत्रफतळामधून म् हाडास सिशसामान् याींना वितरिासाी  घरे उपलब् ध व् हािी, या उद्देशान े
शासनाने विकास ननयींत्रि ननयमािली ३३ (५) मध् ये  द.०८.११.२०१३ च् या अकधसुचनेन् िये 
सुधारिा केल् या आहेत. उपरोक् त सुधारिाींमध् ये प्रामुख् याने र हिाशाींना क्रकमान ३००.०० चौ.फुत् 
पुनिशसन के्षत्र अनुजे्ञय केले आहे. तसेच समुह विकासासाी  उपरोक् त ननयमािली पोषक असून 
यामध् ये यो नेच े के्षत्र ज् याप्रमािात िाढेल त् याप्रमािात पुनिशसन के्षत्रामध् ये िा प्रोत् साहन 
के्षत्रामध् ये भरघोस िाढीची तरतुद आहे. प्रस् ततु शासन ननिशयामुळे म् हाडाकड ेमोठ्या प्रमािािर 
सिशसामान् याींसाी  घरे उपलब् ध होतील. 
     विकास ननयींत्रि ननयमािली ३३ (५) मधील सुधारिाींनींतर म् हाडास सादर झालेल् या सुमारे 
६० प्रस् तािाींपैकी १२ प्रस् तािाींना म् हाडामाफतश त मीं ूरी देण् यात आली आहे.  त् यामधून म् हाडास 
सुमारे १०५० ततकी सिशसामान् याींना वितरिासाी  घरे उपलब् ध होतील. म् हाडा अमभन् यासातील 
तच् छुक सींस् ् ाींनी त् याींच् या तमारतीच् या पुनविशकासासाी  अ श केल् यास त् यािर म् हाडामाफतश त 
तातडीन ेकायशिाही करण् यात येत.े 
  

___________ 
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सांगमेश् िर (श्ज. रत् नाधगरी) तालुक् यातील प्रधचतगडािर जाण् यासाठी असलेल्या 
लोखांडी मशडीची झालेली दरुािस् था 

  

(१२)  ९६६ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुननल राऊत (विक्रोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींगमेश् िर (ि . रत् नाकगरी) तालुक् यातील प्रकचतगडािर  ाण् यासाी  असलेल्या लोखींडी 
मशडीची अनतशय दरुािस् ् ा झाली असल् यामुळे मशडी धोकादायक होिून अनकेदा अपघात होत 
असल् यान े पयश् काींनी नविन मशडी बसविण् यासाी  सींबकधताींकड े िारींिार मागिी करण् यात 
येिूनही नविन मशडी बनविण् यात आली नसल् याच ेमाहे सप् ्ेंबर, २०१४ मध्ये िा त् यादरम्यान 
आढ ळून आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नविन मशडी बनविण् यासाी  शासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(३) अद्याप कोितीच कायशिाही करण् यात आली नसल् यास, त् यामागील  विलींबाची कारिे काय 
आहेत  ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (१६-०२-२०१५) :(१) कायशकारी अमभयींता, उत् तर सािश नीक बाींधकाम 
विभाग, रत् नाकगरी याींनी  ानेिारी, २०१५ मध् ये केलेल् या पहािीत मशडीची दरुािस् ् ा झाली 
असल् याच ेननदशशनास आले आहे. 
(२) ि (३) ि ल् हा ननयो न अकधकारी, रत् नाकगरी याींनी त् याींच् या  द. २२  ानेिारी, २०१५ च् या 
पत्रान् िये सदरील कामासींदभाशत कायशकारी अमभयींता, उत् तर सािश नीक बाींधकाम विभाग, 
रत् नाकगरी याींना सदर  ागेची पाहिी करुन िस् तुिस््ती दशशक अहिाल ि सदर कामाचे ‘क’ 
िगश पयश् नाींतगशत अींदा पत्रक तयार करुन सादर करण् याबाबत कळविले आहे. 
  

___________ 
  

नामशि मधील रेडीरेिनरच् या अिास् ति दरिाढीमळेु  
राज् य शसनाचा महसूल ४० टक् याांनी घटल् याबाबत 

  

(१३)  १०३२ (२७-०१-२०१५).   श्री. छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय महसलू मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक मधील रेडीरेकनरच् या अिास् ति दरिाढीमळेु  दनाींक १  ानेिारी, २०१४ ते  दनाींक 
३१ ऑक् ्ोबर, २०१४ या कालािधीमध् ये राज् य शसनाचा महसलू ४० ्क् याींनी घ्ल् याच े
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नामशक मध् ये सन २०१४ मध् ये राज् य शासनाकडून लागू करण् यात आलेले 
रेडीरेकनरचे दर सन २०१५ मध् येही आहेत तसचे  ीेिािे अशी मागिी माहे नोव् हेंबर, २०१४ 
च् या दसु-या आीिड्यात िा त् यासुमारास नामशक ि ल् ्यातील स् ् ाननक लोकप्रनतननधी ि 
विविध  सींघ्नाींनी शासनाकड ेकेलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल् यास, प्रश् न भाग (२) बाबत शासनामाफतश त कोिती कायशिाही करण्यात आली आहे िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीही कायशिाही केली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे (२१-०१-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
त्ावप, नोंदिी महाननररक्षक याींचेकडून प्राप्त अहिालानुसार नामशक ि ल््यात ४.४६% ि 
नामशक महानगर पामलका के्षत्रात ०.९३% ततकी घ् झाली आहे. 
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) ि (४) लोकप्रनतननधी ि विविध सींघ्नाींनी केलेल्या ननिेदनाच्या अनुषींगान े नोंदिीकृत 
खरेदी वि्ी व्यिहारातील दर स््ाननक चौकशीतील दर त. बाबीचा अभ्यास करुन सन २०१५ 
चे िावषशक मूल्य दर तक्त्यामध्ये योग्य त ेदर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. 
  

___________ 
  

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नामशि िॅम्पसचा प्रस्ताि 
 शासनािड ेप्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१४)  १०४२ (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावित्रीबाू फुतले पुिे विद्यापीीाच्या नामशक कॅम्पसचा प्रस्ताि शासनाकड े प्रलींंबत 
असल्यामळेु  ागा हस्ताींतरीत करुनही या कॅम्पसच े काम अद्यापही सुरु न झाल्याचे माहे 
नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामाफतश त कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२३-०२-२०१५) :(१) होय, 
(२) सावित्रीबाू फुतले पुिे विद्यापीीाचे उपकें द्र नामशक ये्े स् ् ापन करण् याबाबत तत् कालीन 
मा.मींत्रीमींडळाने मान् यता  दली आहे. त्ावप सदर प्रकरिी वित् त विभागाच् या अमभप्रायानुसार 
सदर प्रस् ताि मा.मींत्रीमींडळाच् या पनुविशचारार्थ सादर करण् यात येत आहे.  
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील मशशुगहेृ ि दत्ति समतिय सांस्थाांना सन २००९-१० पासनू 
 िें द्र शासनािडून देय असलेले अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(१५)  १०४५ (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भजुबळ (येिला) :   सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मशशुगहेृ ि दत्तक समन्िय सींस््ाींना सन २००९-१० पासून कें द्र शासनाकडून 
देय असलेले अनुदान प्रलींंबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून सदर प्रलींंबत अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाी  
राज्यशासनामाफतश त कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोितीही कायशिाही केलेली नसल्यास, विलींबाची कारिे काय ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
     दत्तक समन्िय सींस््ाींना देय असलेले सिश अनुदान वितरीत करण्यात आले असून 
मशशुगहृ यो नेतींगशत १२ सींस््ाींच ेअनुदान प्रलींंबत आहे. 
(२) ननधी उपलब्ध करुन देण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

मराठी भाषेला अमभजात भाषचेा दजाम ममळण्यासाठी िें द्र शासनािड े 
प्रलांबबत असलेल्या प्रस्तािाच्या मांजूरीबाबत 

  

(१६)  १०४७ (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भजुबळ (येिला) :   सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराी  भाषेला अमभ ात भाषेचा द ाश ममळण्यासाी  माहे नोव्हेंबर, २०१३ मध्ये कें द्र 
शासनास पाीविलेला प्रस्ताि माहे नोव्हेंबर, २०१३ पासून कें द्र शासनाकड े प्रलींंबत असल्याच े
माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाकडून सदर प्रस्तािाला मीं ुरी ममळण्यासाी  राज्य शासनाकडून 
कोिती कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े (०४-०२-२०१५) :(१), (२) ि (३) अमभ ात मराी  भाषा सममतीने सादर 
केलेला मराी  भाषेतील अहिाल  द.१२/७/२०१३ रो ीच् या पत्रान् िये ि  तींग्र ीमधील अहिाल 
 द. १६/११/२०१३ रो ी मराी  भाषेला अमभ ात भाषेचा द ाश देण् याबाबतच् या प्रस् तािासह कें द 
शासनाच् या सींस् कृती मींत्रालयाकड ेपाीविली आहे. त् यानींतर शासनाच् या  दनाींक ३/२/२०१४,  द. 
२८/३/२०१४,  द.१७/६/२०१४,  द. ११/७/२०१४ ि  द.२६/११/२०१४ रो ीच् या पत्रान् िये सदर प्रकरिी 
लिकरात लिकर ननिशय घेण् याची कें द्र शासनास विनींती करण् यात आली आहे. याबाबत कें द्र 
शासनाकड ेपाीपुरािा सुरु आहे. 

___________ 
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दधुाचे दर िमी झाल् यामुळे दधु उत् पादि शेतिरी आधथमि सांिटात सापडल् याबाबत 
  

(१७)  १०५० (२७-०१-२०१५).   श्री. छगन भजुबळ (येिला), श्री. पांिज भुजबळ (नाांदगाि), 
श्री. श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये दधुाचे दर कमी झाल् यामुळे दधु उत् पादक शतेकरी अ्ाक्शक 
सींक्ात सापडल् याचे ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कृषी मुल् य आयोग् याच् या अहिालाप्रमािे प्रती मल्र २७ रुपये ५० पैसे भाि 
देण् याची राज् यातील लोकप्रनतननधीींनी माहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये िा त् यादरम् यान शासनाकड े
मागिी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरिी दगु् ध उत् पादक शेतक-याींना  दलासा देण् यासाी  शासनामाफतश त 
कोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोितीही कायशिाही केलेली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडस े (२८-०१-२०१५) :(१)  द. २९.१०.२०१४ रो ीच् या काही स् ् ाननक 
ितृ् तपत्राींमधून ‘’दधुाच् या दरात कपात’’ तसेच ‘’दधुाचा भाि घ्ल् याने शेतकरी अस् िस् ् ’’ अशा 
प्रकारच् या बातम् या प्रमसध् द झाल् याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२), (३) ि (४) कृषी मुल् य आयोगाच् या अहिालाप्रमाि े प्रती मल्र २७ रुपये ५० पैस े भाि 
देण् याची राज्यातील लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े मागिी केली आहे, हे खरे आहे. त्ापी, 
िस् तुिस््तीत कृषी मुल् य आयोगाकडून ज् या कृषी उत् पादनाच् या आधारभूत क्रकीं मती ीरविल् या 
 ातात त् या उत् पादनामध् ये दधुाचा समािशे नाही. 
    आींतरराष रीय बा ारपेीेत दधू भकु्ीच् या दरामध् ये मोठ्या प्रमािात घसरि झाल् यामुळे 
देशातील दधू भुक्ीच् या ननयाशतीिर पररिाम झाला आहे. त् यामळेु खा गी के्षत्राने दधू खरेदी 
दर कमी केले आहेत. 
    राज् यात दधुाचा व् यिसाय शासन, सहकार ि खा गी याींच् यामाफतश त केला  ातो. त् यापकैी 
६० % खा गी के्षत्र, ३९.५% सहकार के्षत्र ि ०.५% शासन अस ेदधू सींकलनाच ेप्रमाि आहे. 
कें द्र शासनान े द. २६.३.२००२ रो ी एमएमपीओ १९९२ मध् ये केलेल् या दरुुस् तीनसुार राज् यातील 
खा गी/ सहकारी दधू सींघ ि दधू उत् पादक त् याींच् या व् यिसायाला परुक असे खरेदी ि वि्ी दर 
तसेच कममशन दर ननिश्चत करुन दधुाच े सींकलन ि वितरि त् याींच् या स् तरािरुन ननयोि त 
करीत असतात. यामध् ये शासनास हस् तके्षप करण् यास िाि नाही. 
     असे असले तरी दधू उत् पादक शतेक-याींच् या  हताकररता शासकीय दधू यो नेमधून 
होिारे वितरि १ लाख मल्रन े प्रनत दन िाढवििे, उदगीर ये्ील प्रकल् प कायाशन् िीत करुन 
सुमारे १ लाख मल्र प्रनत दन दधुापासून दधू भकु्ी ि लोिी तयार करिे, दधू भुक्ी 
ननयाशतीिर अनुदान पुन् हा सुरु करण् याबाबत कें द्र शासनास प्रस् ताि पाीवििे तत् यादी 
उपाययो ना करण् याच ेननयो न केले आहे. 
  

___________ 
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गोरेगािच्या धतीिर नामशि येथे दादासाहेब फाळिे धचत्रपटसषृ्ट्टी  
ननमामण िरण्याचा प्रस्ताि मांजूर िरण्याबाबत 

  

(१८)  १०५३ (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भजुबळ (येिला) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोरेगािच्या धतीिर नामशक ये्े दादासाहेब फताळके कचत्रप्सषृ्ी ननमाशि करण्यासाी  
महाराषर राज्य कचत्रप् रींगभमूी आणि साींस्कृनतक विकास महामींडळ, मुींबू याींनी 
मम्कॉनकडून  ागेची पाहिी करुन या कचत्रनगरीसाी  अनुकूल असलेल्या  ागेची कागदपत्र े
उपलब्ध करुन देण्याबाबत ि ल्हा प्रशासनाला ननदइश  दलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कचत्रनगरीसाी   ागा उपलब्ध करुन या कचत्रनगरीचा प्रस्ताि मीं ूर 
करण्यासाी  शासनान ेकोिती  कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०९-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) ि ल् हाकधकारी कायाशलय, नामशक याींच् याकडून मौ  े मुींढेगाींि, ता.तगतपुरी ये्ील सिइ 
नीं.४५९ के्षत्र ५४.५८ या  ागेबाबत कागदपत्र ेप्राप् त झाली असून प्रस् तुत  ममन या विभागाला 
हस् ताींतरीत करिेबाबत आिश् यक ती कायशिाही करण् याची महसलू विभागास विनींती करण् यात 
आली आहे. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्रातील िटि मांडळाांना आधथमि सहाय्य िरण्याबाबत 
  

(१९)  १०५८ (२३-१२-२०१४).   श्री. छगन भजुबळ (येिला) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील क्क मींडळाींना आक्शक सहाय्य करण्याबाबत राज्याच्या मुख्य सकचिाींच्या 
अध्यक्षतेखाली  दनाींक ३० एवप्रल, २०१३ रो ी झालेल्या बैीकीमधील ननिशयाींची माहे नोव्हेंबर, 
२०१४ पयचत सींबींकधत विभागामाफतश त कोितीही अींमलब ाििी केलेली नसल्याचे ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननिशयाींची तातडीन े अींमलब ाििी करुन राज्यातील क्क मींडळ 
के्षत्रामध्ये शासनाच्या कल्यािकारी यो ना राबविण्याबाबत शासनामाफतश त कोिती कायशिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२३-०२-२०१५) :(१), (२) ि (३) यासींदभाशत मा.मुख् य सकचिाींच् या 
अध् यक्षतेखाली  दनाींक २ सप् ्ेंबर, २०१३ रो ी आढािा बैीक घेण् यात आली असून सिश सींबींकधत 
विभागाींना याबाबत आिश् यक कायशिाही करण् याच् या सुचना देण् यात आल् या आहेत. 

___________ 
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नामशि येथे टमममनल मािेट उभारण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
  

(२०)  १०६६ (२२-१२-२०१४).   श्री. छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नामशक ये्े ्ममशनल माकइ ् उभारण्याच्या प्रस्तािास  दनाींक २२  ुल,ै२००९ च्या 
मींत्रीमींडळ बैीकीमध्ये मान्यता ममळूनही माहे नोव्हेंबर,२०१४ पयचत चार िषाशनींतरही सदर 
्ममशनल माकइ ्चे काम सुरु झाले नसल्यान ेननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ्ममशनल माकइ ् उभारण्यासाी   दनाींक ७  ानेिारी,२०१२ रो ी िा 
दरम्यान विभागीय आयुक्त नामशक याींनी सहकार ि पिन विभागाला प्रस्ताि सादर केलेला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरिी शासनामाफतश त कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०२-२०१५) :(१) होय, 
(२) होय, 
(३) नामशक ्ममशनल माकें ्च् या उभारिाकरीता आिश् यक असलेल् या मौ  े वपींपरी-सय्यद, 
ि .नामशक ये्ील शासन मालकीची १०० एकर  मीन ्ममशनल माकइ ्ची नोडल ए न् सी 
असलेल् या महाराष र राज् य कृवष पिन मींडळास विनामुल् य उपलब् ध करुन देण् याबाबतच्या 
प्रस् तािाबाबत अन् य मींत्रालयीन विभागाशी विचारविननमय सुरु असून त् यािर अींनतम ननिशय 
होऊन सदरची  मीन उपलब् ध झाल् यानींतर ्ममचनल माकइ ्ची उभारिी करण् यात येिार आहे. 
(४) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

िोल् हापूर येथे शाहू महाराजाांच ेस् मारि उभारण् याबाबत 
  

(२१)  १०८३ (१५-०१-२०१५).   श्री. राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ. सुश्जत ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर ये्े शाहू महारा ाींचे भव् य  स् मारक उभारण् याच् या शासनाने ननिशय घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या स् मारकाच े  दनाींक ७  ानेिारी, २०१४ रो ी  िा त् या सुमारास पुण् याच्या 
िडझाून कन् सल् ्ेशन या कीं पनीन े सादरीकरि केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, शासनान े सदरहू कन् स् रक् शन कीं पनीला आपला पूिश प्रो ेक् ् अहिाल सादर 
करण् यास दोन म हन् याचा कालावधी  दला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक् त कीं पनीकडून शासनास स् मारकाींचा पूिश प्रो ेक् ् अहिाल प्राप् त झाला 
आहे, हे खरे आहे काय असल् यास प्रो ेक् ् अहिालाचे स् िरुप काय आहे ि याबाबत शासनान े
अींनतम ननिशय घेतला आहे काय, 
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(५) सदर कीं पनीकडून पूिश प्रो ेक् ् अहिाल प्राप् त झाला नसल् यास होिाऱ्या विलींबाची कारिे 
काय आहेत ि याबाबत सद्यःिस््ती काय आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२०-०२-२०१५) :(१) होय. 
(२) होय. 
(३) कोल् हापूर ये्ील शाहू ममल ये्े रा वषश शाहू महारा  याींच ेआींतरराष रीय द ाशच ेस् मारक 
उभारण् याच् या अनुषींगाने तत् कालीन मुख् यमींत्री ि उपमुख् यमींत्री याींचेसमोर  द. ७  ानेिारी, २०१४ 
रो ी सादरीकरि करण् यात आले होत.े त् यािेळी स् मारक उभारिीबाबतचा अहिाल तात् काळ 
सादर करण् याबाबत सींबींकधत कीं पनीला सूकचत करण् यात आले होत,े हे खरे आहे. 
(४) ि (५) िडझाून कन् सल् ्ेशन, पुिे या कीं पनीन े प्रस् तुत स् मारकाचा तीन ्प् प् यातील 
बाींधकामाचा एकूि रु. १६९.०० को्ी ततक् या रकमेचा तयार केलेला प्रकल् प अहिालाचा प्रस् ताि 
आयुक् त, कोल् हापूर महानगरपामलका याींनी  द. २ सप् ्ेंबर, २०१४ च् या पत्रान् व् ये सादर केला 
असून त् याींची छाननी चालू आहे. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर शहर येथील पयमटि मागमदशमि िें द्र िायामश्तित करण्याबाबत 
  

(२२)  १०९० (२३-१२-२०१४).   श्री. राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ. सुश्जत ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर शहर हे ऐनतहामसक ि धाममशक स््ळाींच ेशहर असल्यान ेदररो  ह ारो पयश् क 
येत असल्यान ेएका छताखाली पयश् क मागशदशशक कें द्राची आिश्यकता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींदभाशत शासनाने ननिशय घेतला आहे काय, त्याींचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, या ननिशयाची अींमलब ाििी केव्हा पासनू करण्यात येिार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२१-०१-२०१५) : (१) ि (२)  कोल् हापूर ि साींगली ये्ील नागररकाींच् या / 
पयश् काींच् या सोयीसाी  महामींडळाचे कोल् हापूर ये् ेमा हती ि आरक्षि कें द्र कायाशन् िीत आहे. 
(३)  सदरचे कें द्र सन १९९७ पासून चाल ू करण् यात आले आहे. त्ावप, महामींडळान े  द. 
१९.०५.२०१४ रो ीच् या आदेशान् िये कोल् हापूर ये्ील मा हती ि आरक्षि कें द्र बींद करण् यात 
आले होत.े परींत,ु कोल् हापूर ि साींगली ये्ील नागररकाींच् या /  पयश् काींच् या सोयीसाी  
महामींडळाने  द. २३.०५.२०१४ च् या सुधारीत आदेशान् िये कोल् हापूर ये्े मा हती ि आरक्षि कें द्र 
पुन् हा कायाशन् िीत करण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न उदभित नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर धचत्रनगरी प्रिल्प पूणम िरण्याबाबत 
  

(२३)  १०९६ (२२-१२-२०१४).   श्री. राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर), डॉ. सुश्जत ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय साांस् िृनति िायम मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूरचा कचत्रनगरी प्रकल्प गेल्या ३२ िषाशपासून प्रलींंबत असून सदरचा प्रकल्प 
खा गीकरिातून राबविण्याकररता ननविदा मागविल्या असता त्यालाही प्रनतसाद आला नाही हे  
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्प त्िरीत पूिश करण्याकररता शासनान े कोिती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  असल्यास, साधारित: उक्त प्रकल्प केव्हापयचत पूिश  होिे अपेक्षक्षत 
आहे? 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
 

श्री. विनोद तािड े (०९-०२-२०१५) : (१) ३२ िषाशपासून प्रकल् प प्रलींंबत नाही. बाींधा, िापरा ि 
हस् ताींतर करा या तत् तािर ननविदा मागविण् यात आल् या होत् या, मात्र त् यास प्रनतसादर ममळाला 
नाही हे खरे आहे. 
(२) प्रकल् प कायाशिन्ित ि पिूश करण् याच् या उद्देशान े २०११ मध् ये कोल् हापूर कचत्रनगरी 
महामींडळाचे सींचालक मींडळ पुनशगी त करण् यात आले. कचत्रनगरी पररसरात अनत्मि होऊ 
नये म् हिून प्रा्म् यान ेसींरक्षक मभींतीच ेकाम पूिश करण् यासाी  शासनान ेननधी उपलब् ध करुन 
 दला ि ते काम प्रगतीप्ािर आहे. यामशिाय महामींडळाला लिकरात लिकर उत् पन् नाचे स् त्रोत 
ननमाशि व् हािेत, यासाी  महामींडळाने तयार केलेल् या नुतनीकरि ि मुलभूत कचंत्रकरि सुविधा 
प्रस् ् ावपत करण् याच् या प्रकल् पाला ननधी उपलब् ध करुन देण् याच े शासनाने मान् य केले आहे. 
अ्शसींकल् पीय तरतुदीच् या उपलब् धतेनुसार ि कामाच् या प्रगतीनसुार शासन ननधी उपलब् ध करुन 
देत आहे ि देिार आहे. 
मुलभूत कामाींना सुरुिात झाली असल् यान ेत् याींची प्रगती ि आढािा या आधारे सींचालक मींडळ 
ि आिश् यक ते् ेशासनाच् या सहाय्याने प्रकल् प पूिश करण् याचा प्रयत् न आहे. मात्र सद्यिस््तीत 
प्रकल् प पूिश करण् याचा अिधी ननिश्चत करता येिार नाही. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

मसांदखेडराजा (श्ज.बुलढाणा) येथील ऐनतहामसि स् थळाचा वििास िरण् यासांदभामत 
  

(२४)  ११०० (२२-१२-२०१४).   डॉ. शमशिाांत खेडिेर (मसांदखडे राजा) :   सन्माननीय 
साांस् िृनति िायम मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींदखेडरा ा (ि .बुलढािा ) ये्ील ऐनतहामसक स् ् ळाचा विकास करण् यासींदभाशत  दनाींक 
१२  ून, २०१३ रो ी िा त् या सुमारास रु.२५० को्ी रुपयाींच्या अींदाि त आराखड्यास बुलढािा 
ि ल् हा ननयो न सममतीने मान् यता  दली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सदर आराखड्याींतगशत कोिकोित् या कामाींचा अींतभाशि करण् यात आला आहे ि 
त् यानुसार पुढे कोणती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०२-२०१५) : (१) नाही, 
     ि ल् हाकधकारी बलुढािा याींनी कळविल् यानुसार मसींदखेडरा ा बहृत विकास आराखडा तयार 
करण् याकरीता प्रकल् प विकास सल् लागार ननयुक् त करण् यात आला आहे. 
(२) प्रश् न उ्भवित नाही. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

देऊळगाांि राजा (श्ज.बुलढाणा) येथील विद्युत उपिें द्राांच ेिाम अपूणम असल्याबाबत. 
  

(२५)  ११०१ (२७-०१-२०१५).   डॉ. शमशिाांत खेडिेर (मसांदखेड राजा) :   सन्माननीय ऊजाम 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देऊळगाींि रा ा ि .बुलढािा ये्ील १३२ केव् ही विद्युत उपकें द्राींचे दोन िषाशपूिी ९० काम 
पूिश झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सींबींकधत  कीं पनीचे गत २ िषाचपासून २५ पोल उभारिे, तारा ओढि े तत् यादी 
काम अद्याप पूिश झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर काम े पूिश होऊन विद्युत पुरिीा सूुन होण् याच् या ष्ष ्ीने शासनाने 
कोिती कायशिाही  केली िा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२७-०२-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे . 
    सदर विद्युत उपकें द्राची स् ् ापत् य कामे ८० % ि विद्युत अमभयाींंत्रकी काम े९४.८% पूिश 
झाली आहेत. 
(२) होय. 
(३) सदर उपकें द्राचे काम  िळपास पूिशत् िास आले आहे. िा हनीींच् या कामाींपैकी ४० मनोरा 
पायाभरिी ि ९ मनोरा उभारिीची काम ेपूिश झाली आहेत. उपकें द्र ि िा हनी उभारिीचे काम 
लिकरात लिकर पूिश करण् याबाबत सींबींधीत कीं त्रा्दारास सक् त ताकीद देण् यात आली आहे. 
  

___________ 
  

खानापूर ि आटपाडी (श्ज.साांगली) तालुक्यामध्ये टेंभू योजनेंतगमत ६५ िोल्हापूर पध्दतीच े
बांधाऱयाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  

(२६)  १११३ (२३-१२-२०१४).   श्री. अननल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खानापूर ि आ्पाडी (ि .साींगली) तालुक्यामध्ये े्ंभू यो नेंतगशत ६५ कोल्हापूर पध्दतीच े
बींधारे मीं ूर असताना गेली १० िषाशपासून त्याची कामे प्रलींंबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील काम े प्रलींंबत राहण्याची कारिे काय आहेत ि ती कामे पूिश 
करण्याबाबत कोिती उपाययो ना केल्या आहेत, 
(३) याप्रकरिी अद्यापही कोित्याही उपाययो ना केली नसल्यास विलींबाची कारिे काय आहेत 
ि याबाबतची सद्यिस््ती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) :(१) अींशतः खरे आहे. 
(२) ि (३) े्ंभू प्रकल् पाींतगशत एकूि ७२ को. प. बींधारे ननयोि त असून त् यापकैी १३ को.प. 
बींधा-याची काम ेपूिश झालेली असनू ०८ को. प. बींधा-याची काम ेप्रगतीप्ािर आहेत. उिशरीत 
५१ को. प. बींधा-याची काम ेननधी उपलब् धते नुसार हाती घेण् याचे ननयो न आहे. 
  

___________ 
  
मौज ेबडनेरा (ता.श्ज.अमरािती) येथील आरक्षक्षत जागेिर िामगार भिन इमारत बाांधण्याबाबत 
  

(२७)  ११२४ (२३-१२-२०१४).   श्री. रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय कामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौ  े बडनेरा (ता.ि .अमरािती) ये् े कामगार भिन तमारत बाींधकाम करिेसाी   ागा 
आरि् ात केली आहे काय, 
(२) असल् यास, आरक्षक्षत  ागेिर तमारत बाींधकाम करण् यासाी  शासनान े ननधी मीं ूर केला 
आहे काय, सदर कामाची सद्य:िस््ती काय आहे, 
(३) असल्यास, िरील कामाबाबत सींबींकधत लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े यासींदभाशत ननधीची 
मागिी केली होती काय ? 
  
श्री. प्रकाश मेहता (१८-२-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
     त्ावप, सदरहू  ागेिर बाींधकामासाी  मींडळाच्या ननधीतून खचश करण्यात येिार असून 
या बाींधकामासाी  िास्तशुास्त्रज्ञ ननयुक्त करण्याची कायशिाही प्रगतीप्ािर आहे. 
(३) होय, हे खरे  आहे. 
  

___________ 
  

अमरािती राजापेठ बडनेरा (श्ज.अमरािती) या रस्त्याच ेचौपदरीिरण िरण्याबाबत 
  

(२८)  ११२६ (२२-१२-२०१४).   श्री. रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय सािमजननि बाांधिाम 
(सािमजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अमरािती रा ापेी बडनेरा (ि .अमरािती) ये्ील रस्त्याचे चौपदरीकरिाचे काम 
ननधीअभािी  पा ह े त् या प्रमािात प्रगतीप्ािर सुरु नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि 
तदनुसार सदरहू रस्त्याच्या कामासाी  लिकरात लिकर ननधी उपलब्ध होण्याबाबत कोिती 
कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत तसेच सदरहू रस्त्याचे काम लिकरात लिकर 
केव्हापयचत पूिश होिे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् नाींक्रकत रस् ताच् या क्रक.मी.१५६/८०० ते क्रक.मी.१५७/६०० लाींबीतील रुंदीकरिासह बी.बी.एम. 
चे काम पुिश झाले आहे. डाींबरीकरि ि ततर सींकीि कामे बाकी असून, काम पुिश करण् याचा 
कालािधी  द.२१.५.२०१५ पयचत आहे. 
      तसेच क्रक.मी.१६३/३०० ते क्रक.मी.१६३/८०० लाींबीतील रुीं दीकरिासह बी.बी.एम. चे काम 
पूिश झाले आहे. डाींबरीकरि ि ततर सींकीिश कामे बाकी असून, काम पूिश करण् याचा कालािधी 
 द.३१.७.२०१५ पयचत आहे. 
      वि हत मुदतीत काम पूिश करण् याचे ननयो न आहे. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  



वि.स. २ (20) 

 
िडाळी तलाि ि िोंडशे्िर तलािाची (श्ज.अमरािती) स्िच्छता  

तसेच नौिािहन सुरु िरण्याबाबत 
  

(२९)  ११३४ (२३-१२-२०१४).   श्री. रवि राणा (बडनेरा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरािती ि ल््यातील िडाळी  ि कोंडशे्िर हे दोन्ही तलाि ननसशगाचे साननध्यात 
असल्यान ेपयश् क मोठ्या सींख्येन ेया  ीकािी येत असतात या तलािाची  स्िच्छता कूनन या 
तलािात नौकािहन सुरु करण्याबाबत शासनान े ननधी उपलब्ध करुन  दला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, त्यानुषींगान े उक्त प्रकरिी पुढे कोिती उपाययो ना केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२९-०१-२०१५) : 

 (१), (२) ि (३) ननधी उपलब् ध करुन  दलेला नाही. त्ावप ि ल् हा पररषद, अमरािती अींतगशत 
कोंडशे् िर तलािािर  द. १८.१.२०१४ पासून नौकािहन चाल ू आहे. िडाळी बगीचा हा 
खा गीररत् या विकसीत करण् याकरीता ि BOT तत् िािर राबविण् याकरीता अमरािती 
महानगरपामलकेच् या सिशसाधारि सभेने पारीत केलेल् या ीरािानुसार BOT तत् िािर काम े सुरु 
आहेत. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातील नाल् याांिर ि रेल् ि ेरििर घरे बाांधण् याच् या योजनेच े 
सादरीिरण म् हाडाच् या िास् तू तज्ञाांनी िेल्याबाबत 

  

(३०)  ११४८ (२३-१२-२०१४).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय 
गहृननमामण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबू शहरातील नाल् याींिर ि रेल् िे रकिर घरे बाींधण् याच् या यो नेचे सादरीकरि म् हाडाच् या 
िास्त ूतज्ज्ञाुंनी गहृननमाशि विभागाच् या प्रधान सकचिाींसमोर  दनाींक २२ एवप्रल, २०१४ रो ी िा 
त् यासुमारास केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या यो नेसींदभाशत शासनाने कोिता ननिशय घेतला आहे ? 
  
श्री. प्रिाश मेहता (०९-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
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मुांबई उपनगरातील चेंबुर माहूल पररसरातील खासगी िां पत यामधून बाहेर पडणारे प्रदवूषत पाणी 

आणण िायू यामुळे पररसरातील नागररिाांचे आरोग् य धोक् यात आल् याबाबत 
  

(३१)  ११५० (२२-१२-२०१४).   श्री. अशोि पाटील (भाांडूप पश्श्चम) :   सन्माननीय पयामिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबू उपनगरातील चेंबुर माहूल पररसरातील खासगी कीं पन् यामधून बाहेर पडिारे प्रदवूषत 
पािी आणि िायू यामुळे पररसरातील नागररकाींचे आरोग् य धोक् यात आल् याचे माहे एवप्रल, २०१४ 
च् या शेि्च् या आीिड्यात िा त् यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल् यास, या प्रकरिी चौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले ि सदर 
प्रदषूिास आळा घालण् यासाी  शासनाने कोिती उपाययो ना केली आहे, 
(३) असल्यास अद्याप कोितीच उपाययो ना केली नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ि 
याबाबतची सद्यःिस््ती काय आहे ? 

  
श्री. रामदास िदम (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
    चेंबूर , माहूल पररसरतील आ ूबा ूच् या िस् तीमध् ये कोिताही विमशष ् आ ार एवप्रल 
२०१४ च् या शेि्च् या आीिड्यात आढळून आले नसल् याचे िैद्यकीय आरोग् य अकधकारी एम 
/प.विभाग, बहृन् मुींबू महानगरपामलका याींनी त् याींचे अहिालात नमूद केले आहे. 
(२) आणि (३) 
    चेंबूर पररसरातील उद्योगाींनी अद्याित हिा प्रदषूि ननयींत्रि यींत्रिाींची उभारिी केली 
असून परीपुिश स् िरुपाची साींडपािी प्रक्र्या यींत्रिा उभारली आहे. प्रक्र्याकृत साींडपाण् याचा 
बहुताींश पनुिाशपर करुन उिशररत प्रक्र्याकृत साींडपािी खाडीमागे समुद्रामध् ये विसि शत करण् यात 
येते. 
     चेंबूर पररसरातील महाराष र प्रदषूि ननयींत्रि मींडळामाफतश त ननयममतपिे  िाहरनगर, 
िाशी नाका, ्ा्ा हौमसींग कॉलनी ि बी.पी.सी.एल स् पोर्ट्सशस क् लब या  ीकािी िातािरिातील 
हिेची गुिित् ता तपासण् याचे काम केले  ात.े त्ावप, सदर पररसरातील हिेतील धुलकिाींचे 
प्रमाि काही िेळेस वि हत मयाशदेपेक्षा  ास् त आढळून येत.े त् यास मुींबू ि सभोितालच् या 
पररसरातील पायाभूत सुविधा बाींधकाम प्रकल् प, रहीिाशी बाींधकाम प्रकल् प ि िाहनाींची होिारी 
िाहतूक कोंडी तत् यादी घ्क कारिीभूत असल् याची शक् यता नाकारता येत नाही. 
     महाराष र प्रदषूि ननयींत्रि मींडळामाफतश त सदर उद्योगाींची ननयममतपिे पाहिी करण् यात 
येत असत.े महाराष र प्रदषूि ननयींत्रि मींडळामाफतश त माहूल खाडीच् या घेतलेल् या पाण् याच् या 
पृ् ःक् करि अहिालािरुन खाडीच् या पाण् याची गुिित् ता खराब झाल् याच े आढळून  येत नाही. 
उपरोक् त उद्योगात ननमाशि होिारा घातक घनकचरा हा सिशसाधारिपिे सामाूक  प्रक्र्या 
यींत्रिेकड ेवि हत पध् दतीने योग् य ते विल् हेिा्ीसाी  पाीविण् यात येत असतो. 
  

___________ 
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पुणे शहरातील ससून रुग्णालयाच्या आिारातील िममचाऱयाच्या खोलीत  

होत असलेले अिैध व्यिहार 
  

(३२)  ११५४ (२२-१२-२०१४).   श्री. मभमराि तापिीर (खडििासला) :   सन्माननीय 
िैद्यिीय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे शहरातील ससून रुग्िालयाच्या आिारातील एका कमशचाऱयाच्या खोलीत  ुगार, म्का 
खेळण्यासह  गाीं ा ि  मद्य वपण्याच ेप्रकार सुरु असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१४ च्या दसुऱया 
आीिडयात िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ससून रुग्िालयाच्या आिारातील पाक्रकच गमध्ये मद्यधुींद कमशचाऱयाींकडून िैद्यकीय 
मशक्षि घेिाऱया विद्यार्थयाचना ननषकारि बेदम मारहाि केल्याची घ्ना घडली, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग एक ि दोन बाबत याप्रकरिी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
असल्यास, चौकशीचे ननषकषश काय आहेत ि त्यानसुार सींबींकधत दोषीींिर कोिती कारिाू केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) ससून सिोपचार रुग् िालयाच् या आिारात प े अॅण् ड पाकश  पाक्रकच ग कीं त्रा्दाराच् या 
कमशचा-यामाफतश त नमसचग विद्यार्थ याचस मारहाि झाल् याच ेननदशशनास आले. या सींदभाशत रुग् िालय 
प्रशासनाने सींबींकधत ीेकेदाराचा प ेअॅण् ड पाकश चा ीेका तात् काळ रद्द केला आहे. तसेच विद्या्ी 
मारहाि प्रकरिी बींडगाडशन पोलीस ीोिे ये्े त्ार अ श  दला आहे. 
(४) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

माांजरी बुद्रिु (ता. हडपसर, श्ज. पुणे) येथील पाणी टांचाई 
  

(३३)  ११६१ (२२-१२-०१४०).   श्री. योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स् िच् छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  माीं री बुद्रकु (ता. हडपसर, ि . पुिे) ये्े वपण् याच् या पाण् याच् या ी्ंचाूमळेु नागररकाींच े
हाल होत आहेत म् हिून तातडीन ेपािी यो ना मीं ूर व् हािी अशी नागररकाींकडून गेल् या अनके 
िषाशपासूनची मागिी प्रलींंबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, वपण् याच्या पाण् याच्या अडचिीमळेु नागररकाींनी अनेक िळेा आींदोलन े केली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, महाराष र  ीिन प्राकधकरि विभागान े पािी पुरिीा यो नेचा प्रस् ताि तयार 
करुनही प्रस् ताि प्रलींंबत आहे तसेच पािी उचलण् यासाी  लागिा-या  ागेसाी  पा्बींधारे 
विभागाने अद्यापही परिानगी  दली नाही, हे ही खरे आहे काय, 



वि.स. २ (23) 

(४) असल् यास  उपरोक्त प्रकरिी शासनाने कोिती उपाययो ना केली  िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय ? 
  
श्री. बबनराि यादि (लोणीिर) (१०-०२-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  द.०२/०६/२०१४ च् या शासन ननिशयान् िये माीं री बुद्रकु (ता.हिलेी,पुिे) ये्ील नळ पािी 
पुरिीा यो नेस प्रशासकीय मान् यता प्रदान करण् यात आली आहे. सदर यो नेतील हेडिक् सशच् या 
 ागेसाी चा भूसींपादनाचा प्रस् ताि पा्बींधारे विभागास सादर केला असून त् यास मीं ूरी अप्राप् त 
आहे. 
(४) सदर यो नेच् या हेडिक् सश ि  लशुध् दीकरि कें द्राच् या भसूींपादनासाी  पा्बींधारे विभागाकड े
िेळोिेळी पाीपुरािा करण् यात आला आहे. याबाबत  द. ०८/१२/२०१४ रो ी पा्बींधारे 
विभागासोबत महाराष र  ीिन प्राकधकरिाने सींयकु् त पाहिी केली आहे. पा्बींधारे विभागाच् या 
सूचनेनुसार  द.१६/१२/२०१४ च् या पत्रान् िये महाराष र  ीिन प्राकधकरिाने सधुाररत प्रस् ताि 
अधीक्षक अमभयींता, पा्बींधारे मींडळ, पुिे याींच् याकड ेसादर केला आहे. 
(५) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

पुणे सोलापूर रेल् िे लाईनिर माांजरी बुद्रिु येथ ेउड्डाण पुल बाांधण्याबाबत 
  

(३४)  ११६५ (२२-१२-२०१४).   श्री. योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय सािमजननि 
बाांधिाम (सािमजननि उपक्रमाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुिे सोलापूर रेल् िे लाूनिर माीं री बुद्रकु ये् े उड्डाि पलु बाींधण्याबाबतची मागिी 
नागररकाींकडून अनेक िषाशपासून करण्यात येऊन सदर प्रस्ताि प्रलींंबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबतचा सािश ननक बाींधकाम विभागाने या उड्डाि पुलासाी  प्रस् ताि तयार 
करुन ही अ नू पयशत हे काम प्रलींंबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार 
उड्डािपुल लिकरात लिकर बाींधण्याबाबत कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, विलींबनाची कारिे काय ि याबाबतची सद्य:िस््ती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-२-२०१५) : (१) ि (२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) प्रश् नाधीन पुलाच े काम पुिश महानगरपामलकेमाफतश त एमएसआरडीसीकड े प्रस् तावित 
करण् यात आले होत.े परींतु ननधी अभािी काम न झाल् याने सदर काम सािश ननक बाींधकाम 
विभागाकड े िगश करण् यात आले आहे. त् यानुसार सा.बाीं.विभागामाफतश त उड्डाि पुलाच े काम 
मीं ूरी, ननधी, ननकष ि प्राधान् यकमानुसार हाती घेण् याच ेननयो न रा हल. 
  

___________ 
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राज्यातील अनुदानास पात्र ठरलेल्या शिेडो शाळाांना अद्यापही अनदुान ममळण्याबाबत 

  

(३५)  ११७७ (२२-१२-२०१४).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री. सुधािर देशमुख (नागपूर 
पश्श्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिम), श्री. वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ. मममलांद 
मान े (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

१) राज्यातील अनुदानास पात्र ीरलेल्या माहे  नू, २०१३ पूिीच्या शाळाींना माहे  ानेिारी २०१४ 
पासून अनुदान वितररत करण्याचा ननिशय शासनान ेमाहे िडसेंबर, २०१३ मध्ये िा त्या सुमारास 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
२) असल्यास, अद्यापही पुिे विभागातील /ि ल््यातील तसेच अमरािती विभागातील अकोला, 
यितमाळ, अमरािती, िामशम ि बुलढािा ि ल््यातील माहे  नू २०१३ नींतरच्या अनुदानास 
पात्र ीरलेल्या शेकडो शाळाींना अनुदान वितररत करण्यात येूल असे आश्िासन तत्कालीन 
शालेय मशक्षि मींत्री याींनी  दलेले होते, हे ही खरे आहे काय, 
३) असल्यास, विभागातील मशक्षि के्षत्रातील सींघ्नाींनी सींबींकधत ि ल्हाकधकारी कायाशलयासमोर 
आपल्या मागण्याींकररता उपोषिाचा मागश अिलींंबला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
४) असल्यास, उक्त प्रकरिी कोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े(२१-०२-२०१५) : (१), (२) ि (३) होय. 
(४) अनुदानास पात्र झालेल् या शाळाींना ननधीच् या उपलब् धतेनसुार अनुदान अदा करण् याची 
कायशिाही करण् यात येत आहे. 
(५) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

राज् यातील पशसुांिधमन खात् यात पशु देखभाल िरणा-या डॉक् टर ि िममचा-याांची १८५८ पदे 
ररक् त असल् याबाबत 

  

(३६)  ११८० (२७-०१-२०१५).   श्री. बाळासाहेब मुरिुटे (नेिासा), श्री. सुधािर देशमुख (नागपूर 
पश्श्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपड े (नागपूर पूिम), श्री. वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ. मममलांद 
मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय पशुसांिधमन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय 
:- 
  

(१) राज् यातील पशुसींिधशन खात् यात पशु देखभाल करिा-या डॉक््र  ि कमशचा-याींचे १८५८ पदे 
ररक् त असल् याच े दनाींक ९ सप् ्ेंबर, २०१४ रो ी िा त् यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, सदर बाब शेतक-याच् या ननगडीत असल् याने शासन सदर पदे त् िरीत भरिार 
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आहे काय, 
(३) असल् यास, केव् हापयचत ररक्त भरण् यात येिार आहेत िा भरण्यात येत आहे 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
 
श्री. एिनाथराि खडस े (१५-०२-२०१५) :(१) हे अींशत: खरे आहे. राज्यातील पशुींिर देखभाल 
करिाऱया डॉक््र ि कमशचारी याींची एकूि १०८४ पदे ररक्त आहेत.  
(२) ि (३) ग्-अ ि ग्-ब सींिगाशतील ररक्त पदे भरण्याची कायशिाही शासन स्तरािर सुरु 
असून ग्-क सींिगाशतील ररक्त पदे भरण्याची कायशिाही आयुक्त पशुसींिधशन याींचे स्तरािर सुरु 
आहे. पशसुींिधशन खात्यात ररक्त असलेली पशधुन विकास अकधकारी ग्-अ सींिगाशची एकूि 
३७२ पदे भरण्याकररता महाराषर लोकसेिा आयोगाकड ेमागिीपत्र सादर करण्यात आले असून 
त्यानुसार आयोगाद्िार पररक्षा घेण्यात आली आहे. आयोगाकडून मशफतारस पात्र उमेदिाराींची 
यादी प्राप्त होताच पशुधन विकास अकधकारी ग्-अ सींिगाशची ररक्त पदे भरण्याबाबत कायशिाही 
करण्यात येूल.  
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

एिाश्त्मि बाल वििास योजने अांतगमत आहार पुरिण्याबाबत 
  

(३७)  १२२१ (२२-१२-२०१४).   अॅड. आमशष शलेार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री. योगेश सागर 
(चारिोप), श्री. नरेंद्र पिार (िल्याण पश्श्चम) :   सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकाित्मक बाल विकास यो ने अींतगशत ६ म हन ेत े३ िषइ सिशसाधारि बालके, ६ 
म हने ते ६ िषइ तीव्र कुपोवषत बालके आणि गभशिती ि स्तनदा माताींना (THR) नुसार आहार 
पुरविण्यासाी  सामाि क सींस््ा/म हला बचत ग्ाींना कीं त्रा्े देण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच यातील कीं त्रा्े ममळालेल्या म हला बचत ग्ा व्यनतररक्त अन्य सींस््ाच हा आहार 
पुरिीत असल्याच्या अनके घ्ना ननदशशनास आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यातील क्रकती बचतग् प्रत्यक्ष आहार पुरिीत आहेत ि क्रकती बचत ग् कीं त्रा् 
दसुऱयाला देऊन आहार पुरविण्यात येत आहेत 
(४) असल्यास, उक्त बाबत अकधकाऱयाींिर कोिती कारिाू केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-०२-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रत्येक ि ल््यातील ि ल्हास्तरीय आहार सममतीमाफतश त स््ाननक म हला बचत ग्/म हला 
मींडळ/ग्राम समुदाय याींचेकडून THR आहार  पुरिठ्याची प्रकल्पननहाय अ श मागिून ननिड 
प्रक्र्या करण्यात येत आहे. सध्यिस््तीत अ श प्रकल्पाींपैकी ३१२ प्रकल्पाींमध्ये स््ाननक म हला 
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बचत ग्/म हला मींडळ/ग्राम समदुाय याींचेमाफतश त THR आहार पुरिीा सरुु आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

डॉ. मेहमुदरू रहेमान सममतीच्या मशफारशी लागू िरण्याबाबत 
  

(३८)  १२२६ (२२-१२-२०१४).   अॅड. आमशष शेलार (िाांदे्र पश्श्चम), श्री. नरेंद्र पिार (िल्याण 
पश्श्चम), श्री. योगेश सागर (चारिोप), श्री. आमसफ शेख (मालेगाांि मध्य), श्री. इम्तीयाज 
सय्यद (औरांगाबाद मध्य), श्री. अस् लम शखे (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुस्लीम समा ाची िस्तुिस््ती माींडिारा डॉ.मेहमुदरू रेहमान सममतीन ेआपला 
अहिाल शासनास  दनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१३ रो ी सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हा अहिाल विधीमींडळाच्या सभागहृात माींडण्यासाी  ि त्यातील मशफतारशी 
त्िरीत अींमलात आिण्यासाी  कोिती कायशिाही केली आहे  िा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच खालाित चाललेल्या मुस्लीम समा ाच्या विकासासाी  शासन कोित्या निीन 
उपाययो ना करिार आहे िा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत? 
  
श्री. एिनाथराि खडसे (२०-१-२०१५) : (१) होय. 
(२) ि (३) मुिस्लम समा ातील सामाि क, शैक्षणिक ि आक्शक सद्यिस््तीचा अभ् यास ि 
पाहिी करुन त् याच् या सिाचगीि विकासासाी  शासनास उपाययो ना सूचविण् याकररता 
डॉ.महम् मदरू रहेमान, सेिाननितृ् त, भाप्रस ेयाींच् या अध् यक्षतेखालील अभ् यासग्ाची शासनाकडून 
म,े २००८ मध् ये स् ् ापना करण् यात आली होती. सदर अभ् यासग्ाने आपल् या  अहिालात 
केलेल् या मशफतारशी ि यािरील कायशिाही ही विविध प्रशासकीय विभागाशी आणि महाराष र राज् य 
अल् पसींख् याक आयोग त. याींच् याशी सींबींकधत आहे. अभ् यासग्ाच् या अहिालािरील मशफतारशीिर 
सींबींकधताींकडून अमभप्राय मागविण् यात आले असून, उद्योग ि कामगार, सामाि क आरोग् य, 
नगर विकास, विधी ि न् याय, ननयो न, पािी पुरिीा ि स् िच् छता विभाग त् याचप्रमािे 
महाराष र राज् य अ ल् पसींख् याक आयोग याींच े अमभप्राय िगळता अन् य विभागाींच े अमभप्राय 
अद्याप अप्राप् त आहेत. सदर अमभप्राय प्राप् त करुन घेण् याबाबत सींबींकधत विभागाींकड ेपाीपुरािा 
करण् यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
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नागपूरातील आांतरराष्ट् रीय प्राणी सांग्रहालय गोरेिाडा येथील रेस् क् यू सेंटरच् या  
बाांधिाम ननधी अभािी बांद पडल्याबाबत 

  

(३९)  १२४३ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर देशमखु (नागपूर पश्श्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूिम), श्री. वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ. मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   
सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरातील आींतरराष रीय प्रािी सींग्रहालय गोरेिाडा ये्ील रेस् क् यू सें्रच् या बाींधकाम ननधी 
अभािी बींद पडल् याच े दनाींक ७ ऑक् ्ोबर, २०१४ रो ी िा त् या समुारास ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या गोरेिाडा प्रकल् पासाी  ननधी उपलब् ध करुन न देण् याची कारिे काय, 
(३) असल् यास, रेस् क् यू सें्रसाी  ननधी उपलब् ध करुन देण् यात येिार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२१-०२-२०१५) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
     नागपूरातील आींतरराषरीय प्रािी सींग्रहालय गोरेिाडा ये्ील िन्यप्रािी बचाि कें द्राच्या 
बाींधकामाकररता सन २०१३-१४ मध्ये रु.९२०.०० लक्ष ननधी देण्यात आला होता. सन २०१४-१५ 
मध्ये रु.३५०.०० लक्ष ननयतव्यय अ्शसींकल्पीत केला होता, त्यापैकी रु.२०९.९६ लक्ष ननधी 
वितरीत करण्यात आली आहे. तसेच रु.२१०.०० लक्ष ननधीची पुनविशननयो न करण्यात आले 
असून त्यातील रुन. १२६.०० लक्ष ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच  हिाळी 
अकधिेशनात रु.१७००.०० लक्ष ननधी पुरििी मागिीद्िारे मीं ूर झाला असून त्यापैकी 
रु.१०२०.०४ लाख ननधी उपलब्ध करन   दला आहे, अशाप्रकारे सन २०१४-१५ मध्ये रु.१३५६.०० 
लाख ननधी देण्यात आला असून उिशररत ननधी देण्याबाबत कायशिाही चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 
  

___________ 
  

स्थाननि स्िराज्य सांस्थाच्या शाळाांिर िायमरत असणाऱया मशक्षिाांना िैद्यिीय प्रततपुती 
देयिाांची मयामदा िाढिून देण्याबाबत. 

  

(४०)  १२४४ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुधािर देशमखु (नागपूर पश्श्चम), श्री. िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूिम), श्री. वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), डॉ. मममलांद माने (नागपूर उत्तर) :   
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स््ाननक स्िराज्य सींस््ाच्या शाळाींिर कायशरत असिाऱया मशक्षकाींना िैद्यकीय प्रनतपूती 
देयकाींची मयाशदा ि ल्हा पररषद स्तरािर १ लक्ष रुपयाींिरुन २ लक्ष रुपयाींपयचत िाढिून देण्यात 
यािी अशी मागिी राज्यातील मशक्षकाींकडून होत असल्याने ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िैद्यकीय प्रनतपूती यादीमध्ये २७ गींभीर ि महागड्या स्िरुपाच्या आ ाराींचा 
समािेश नसल्याचे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तसेच विदभाशतील कॅन्सर रुग्िालयाच्या सुध्दा समािेश या यादीमध्ये करण्यात 
यािी अशी मागिी मशक्षकाींकडून होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील ि ल्हा पररषद स्तरािर कायशरत मशक्षकाींना िैद्यकीय देयकाचा 
सींपूिशत: लाभ ममळत नसल्याच,े हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, याबाबत शासन कोिती कायशिाही करिार आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०२-२०१५) : (१) त े(५) राज् यातील शासकीय कमशचा-याींच् या िैद्यकीय 
प्रनतपूतीसींदभाशत धोरि ननिश्चतीची बाब सािश ननक आरोग् य विभागाच् या अखत् यारीतील असून 
ि ल् हा पररषद कमशचा-याींस हत सिश शासकीय कमशचा-याींच् या िैद्यकीय प्रनतपुतीच् या रु. १ लक्ष 
पयचतचे अकधकार सींबींधीत विभागप्रमुखाींना असून त् यािरील रक् कमचेी देयके मीं ूरीच ेअकधकार 
मींत्रालयीन प्रशासकीय विभागाींना प्रदान करण् यात आलेले आहेत. ग्रामविकास विभागामाफतश त 
विभागप्रमुखाींच् या प्रनतपुती अकधकार मयाशदेत िाढ करण् याबाबत प्रस् ताि मान् यतेस् ति सािश ननक 
आरोग् य विभागास सादर करण् यात आला आहे. 
    शासन ननिशय सािश ननक आरोग् य विभाग  दनाींक १९ माचश, २००५ अन् िये २७ आकिस्मक 
ि ५ गींभीर आ ाराींचा समािेश करण् यात आला असून िैद्यकीय खचाशच् या प्रनतपूतीचा लाभ सिश 
कमशचा-याींना देय आहे. त् याच बरोबर सािश ननक आरोग् य विभागान े वि हत केलेल् या 
रुग् िालयाींव् यनतररक् त अनतररक् त रुग् िालयाींचा समािेशाबाबत मागिी प्राप् त झाल् यास 
त् याबाबतचा प्रस् ताि सािश ननक आरोग् य विभागास सादर करण् यात येूल. 
  

___________ 
  

राज् यात ननराधाराांसाठी योजना राबविण् यात येत असल्याबाबत 
  

(४१)  १२६० (२२-१२-२०१४).   श्री. राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद) :   सन्माननीय 
सामाश्जि त याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात ननराधाराींसाी  कोिकोित् या यो ना राबविण् यात येत आहेत ि सदर यो नेतील 
लाभार्थ याचना सध् या क्रकती रकमचेा लाभ देण् यात येत आहे, 
(२) सदर रक् कमेत िाढ करिेबाबत शासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारिे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०३-२०१५) : (१) राज्यात ननराधार व्यक्तीींना मामसक अ्शसहाय्य 
देण्यासाी  विशेष सहाय्य कायश् माींतगशत सीं य गाींधी ननराधार अनुदान यो ना, श्राििबाळ 
सेिा राज्य ननितृ्तीिेतन यो ना, तीं दरा गाींधी राषरीय िधृ्दापकाळ ननितृ्ती िेतन यो ना, 
तीं दरा गाींधी राषरीय विधिा ननितृ्ती िेतन यो ना ि तीं दरा गाींधी राषरीय अपींग ननितृ्ती िेतन 
यो ना या यो ना राबविण्यात येत आहेत. सदर यो नेंतगशत लाभार्थयाशला रु.६००/- प्रनतमहा 
ननितृ्ती िेतन देण्यात येते. एकाच कु्ुींबात एकापेक्षा  ास्त लाभा्ी असल्यास सदर  कु्ुींबास 
रु.९००/- प्रनतमहा या मयाशदेत ननितृ्ती िेतन देण्यात येत.े 
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(२) ि (३) सदर बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  

मभमा नदीिरील िोरेगाांिमभिर (ता.दौंड, श्ज.पुणे) या िोल्हापूर पध्दतीच्या बांधाऱयास 
प्रशासिीय मातयता ममळणेबाबत 

  

(४२)  १२९२ (२४-१२-२०१४).   श्री. राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभमा नदीिरील कोरेगाींिमभिर (ता.दोंड, ि .पुिे) या कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱयास 
प्रशासकीय मान्यता ममळिेबाबतचा प्रस्ताि महाराषर कृषिा खोरे विकास महामींडळान े
 लसींपदा विभाग मींत्रालय, मुींबू याींना सादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रस्तािाबाबत शासनान े कोिता ननिशय घेतला आहे. तसेच अद्यापही या 
प्रस्तािाबाबत शासनान े ननिशय घेतला नसल्यास क्रकती कालािधीत या प्रश्नािर ननिशय होिे 
अपेक्षक्षत आहे, 
(३) या प्रस्तािाची सद्य:िस््ती काय आहे? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२५-०२-२०१५) : (१)  नाही 
(२) प्रश् न उदभित नाही. 
(३) प्रश् न उदभित नाही. 
  

___________ 
  
प्राजक् ता मनतमांद ननिासी शाळेस सुपे (ता.बारामती, श्ज.पुणे) या सांस् थेस अनुदान ममळणेबाबत. 
  

(४३)  १२९३ (२२-१२-२०१४).   श्री. राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय सामाश्जि त याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्रा क् ता मनतमींद ननिासी शाळा सुप े (ता.बारामती, ि .पुिे) दानशुर व् यक् ती ि 
ग्रामस् ् ाींच् या सहकायाशने सुप् यासारख् या ग्रामीि ि दषु काळी भागात सन २००२ पासुन ननिासी  
पध् दतीने मनतमींद मलुामलुीची शाळा चालविली  ात असून या मनतमींद ननिासी शाळेस 
शासनाच् या अपींग कल् याि विभागाने सन २००७ मध् ये विनाअनुदान तत् िािर मान् यता  दली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या मनतमींद ननिासी शाळेत अनुदान ममळिेबाबत प्रस् ताि अपींग कल् याि 
विभागाने शासनास सादर करुनही शासनाने या मनतमींद ननिासी शाळेस अनुदान मीं ूर केले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या मनतमींद ननिासी शाळेस अनुदान न ममळण् याची कारिे काय आहेत,  ि 
क्रकती कालािधीत या मनतमींद ननिासी  शाळेस अनुदान मीं ूर होिे अपेक्षक्षत आहे ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२७-०१-२०१५) : (१) होय. 
(२) ि (३) विना अनुदान तत्त्िािरील शाळाींना अनुदान देण्याची बाब ही धोरिात्मक असून 
त्याबाबत शासन स्तरािर कायशिाही चालू आहे. 
  

___________ 
  

राज् यातील दधु उत् पादि शतेि-याांिडून खरेदी िराियाच् या दधु खरेदी दरामध् ये झालेल् या 
िपातीबाबत 

  

(४४)  १२९७ (२७-०१-२०१५).   श्री. राहूल िुल (दौंड), श्री. बाबुराि पाचणे (मशरुर), श्री. भारत 
भालिे (पांढरपूर-मांगळिेढा) :   सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज् यातील दधु उत् पादकाींकडून खरेदी कराियाच् या दधु खरेदी दरामध् ये रज् यातील खा गी 
दधु खरेदी कें द्राींनी अचानकपिे दधु खरेदी दर प्रनत मल्र २ ते ३ रुपयाींनी कमी केल् यान ेदधु 
उत् पादक आक्शक अडचिीत आले आहेत, ही बाब राज् य शासनाच् या ननदशशनास आली आहे 
काय, 
(२) असल् यास, दधु उत् पादकाींकडून खरेदी कराियाच ेदधु दरामध् ये कपात होण् याची कारिे काय 
आहेत, 
(३) राज् यातील दधु उत् पादक शेतक-याींना न् याय देण् यासाी  अचानकपिे कमी केलेले दधु खरेदी 
दर पुिशित करिेबाबत शसनाने कोिती कायशिाही केली आहे ि याबाबत शासन कोिता ननिशय 
घेिार आहे ? 
  
श्री. एिनाथराि खडस े (२८-०१-२०१५) :(१)  द. २९.१०.२०१४ रो ीच् या काही स् ् ाननक 
ितृ् तपत्राींमधून ‘’दधुाच् या दरात कपात’’ तसेच ‘’दधुाचा भाि घ्ल् याने शेतकरी अस् िस् ् ’’ अशा 
प्रकारच् या बातम् या प्रमसध् द झाल् याचे ननदशशनास आले आहे. 
(२) ऑक् ्ोबर, २०१४ पासून राज् यात दधुाकरीता पुष ीकाळ असल् याने दधुाची उपलब् धता िाढली 
आहे. दरम् यान याच काळात आींतरराष रीय बा ारात दधू भुक्ीचे दरात मोठ्या प्रमािात 
घसरि झाल् याने दधू भुक्ी प्रकल् पधारकाींकडून दधुाची मागिी कमी झाल् याने दधू खरेदी 
दरातही घ् झाली आहे. 
(३) दधू उत् पादक शेतक-याींचे  हतासाी  या पुष ीकाळात शासनान ेदधू खरेदी करुन शासकीय 
दधू यो नेमाफतश त द्रिरुप दधुाच् या विक्र्त िाढ केली आहे. यामशिाय उदगीर ये्ील शासकीय 
दधू भुक्ी प्रकल् प कायाशन् िीत करण् यात आला आहे. दधू भुक्ी ननममशतीिर प्रोत् साहन 
ममळण् याच् या ष्ष ्ीन ेदधू भुक्ी ननयाशतीिर १० % पयशत प्रोत् साहन अनुदान देण् याबाबतचा कें द्र 
शासनास पत्र पाीिून विनींती करण् यात आली आहे. 
  

___________ 
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लातूर श्जल््यातील उदगीर, ननलांगा, औसा आणण अहमदपूर  
नगरपामलिाांतील पाणी टांचाई ननिारणाबाबात 

  

(४५)  १३०८ (२२-१२-२०१४).   डॉ. सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 
स् िच् छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ि ल््यातील उदगीर, ननलींगा, औसा आणि अहमदपूर नगरपामलकाींना पािी ी्ंचाू 
ननिारिासाी  मा ी मुख्यमींत्रयाींच्या ननधीमधून ३ को्ी ६४ लाखाींचा ननधी मीं ूर झाला होता 
सदरहू ननधी नगरपामलकाींना  ममळाला असून प हल्या ्प्प्याचे काम पूिश झाले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) परतु, सध्या सुरु असलेल्या बनशेळकी धरिातील पािीसाीा सींपल्यामुळे देि शन मध्यम 
प्रकल्पातून पािी आिण्याचे काम हाती घेण्यात आले होत,े मात्र ते्ेही पािी नसल्यामळेु या 
ननधीचा कोिताही फतायदा नागररकाींना झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अन्य पािीपुरिीा यो ना कायाशिन्ित करण्याबाबत शासन विचार करिार आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, त्याची कारिे काय  आहेत ? 
  
श्री. बबनराि यादि (लोणीिर) (०३-०३-२०१५) :(१) लातूर ि ल् हयातील उद्गीर नगरपररषदेस 
पािी ी्ंचाू ननिारिा्श कराियाच् या आकिस्मक यो नाींतगशत रु.३.६४ को्ीच् या प्रस् ताव् यास 
प्रशासकीय मान् यता देण् यात आली होती. सदर तातडीची पािी पुरिीा यो ना ी्ंचाू 
कालािधीत पूिश करुन पािी पुरिीा सुरु करण् यात आला होता, हे खरे आहे. 
      शासनाकडून ननलींगा, औसा ि अहमदपूर नगर पररषदेस पािी ी्ंचाू ननिारिा्श 
आकिस्मक तातडीची पािी पुरिीा यो ना मीं ूर करण् यात आलेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उ्भवित नाही. 
(४) प्रश् न  उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  

लातूर श्जल् ्यातील मूळ महसूली गािठाणाच् या हदीबीबाहेरील ताांड्याांिर स् ितांत्र ग्रामपांचायत 
ननमामण करण्याबाबत. 

  

(४६)  १३१३ (२२-१२-२०१४).   डॉ. सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर ि ल् ्यातील सात तालकु् यातील मूळ महसूली गािीािाच् या हद्दीबाहेरील क्रकमान ३०० 
क्रकीं िा त् यापेक्षा  ास् त लोकसींख् या असलेल् या बीं ारा समा ाच् या ताींड्याींना महसूली गािाींचा द ाश 
देऊन सींबींकधत ताींड्याींिर स् ितींत्र ग्रामपींचायत ननमाशि करण् याचा ननिशय शासनान ेदीड िषाशपूिी 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ननिशयाची अमींलब ाििी करण् यासाी  ि ल् हाकधका-याींनी सींबींकधत 
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तहसीलदाराींमाफतश त अहिाल मागविला होता. परींतु अद्यापही या ननिशयाची अींमलब ाििी 
झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदरहू ननिशयाबाबत अद्यापही अहिाल सादर न करण् याची कारिे काय, 
(४) असल् यास, तातडीन े याबाबत ननिशय घेऊन स् ितींत्र ग्रामपींचायती ननमाशि कराव् यात अशी 
मागिी बीं ारा समा ातील नागररकाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासन काय कायशिाही करीत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०२-२०१५) : (१) नाही. 
(२), (३), (४) ि (५)  प्रश् न उभ्दित नाही. 
  

___________ 
  
 

मसांधुदगुम श्जल््यात गतिषी खरेदी िेलेले सुमारे ३० हजार श्क्िांटल  
भात गोदामात पडून असल्याबाबत. 

  

(४७)  १३२५ (१५-०१-२०१५).   श्री. िभैि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय अन्न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगुश ि ल््यात गतिषी खरेदी केलेले समुारे ३० ह ार िक्िीं्ल भात गोदामात पडून 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुळे नविन भात ीेिण्याकरीता गोदाम उपलब्ध नसल्याने नविन भात खरेदी 
करािा िा नाही असा व्यापाऱयाींमध्ये सींभ्रम ननमाशि झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच नविन भात खरेदी केव्हापासून करण्यात येिार आहे? 
  
श्री.गगरीश बापट (०२-०३-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहे. खरीप पिन हींगाम २०१३-१४ मध् ये 
क्रकमान आधारभुत क्रकीं मत खरेदी यो नेंतगशत मसींधुदगुश ि ल् ्यात खरेदी करण् यात आलेला 
सुमारे २३,९९८.५४ िक्िीं्ल धान गोदामामध् ये मशल् लक आहे. 
(२), (३) ि (४) क्रकमान आधारभूत क्रकीं मत खरेदी यो ना ही कें द्र शासनाची यो ना असून 
शेतक-याींना हमी भािापेक्षा कमी क्रकीं मतीने (िडस् रेस सेल) धान् य विकािे लागू नये म् हिून 
राज् य शासनाच् या ितीन ेमाकइ  ्ींग फेतडरेशन ि आ दिासी विकास महामींडळ या दोन अमभकताश 
सींस् ् ामाफतश त धान / भरडधान् य खरेदी करण् यात येत.े 
    खरीप पिन हींगाम २०१३-१४ मध् ये खरेदी करण् यात आलेला कोकि विभागातील धान 
ममलसशकडून भरडाूकररता उचल न झाल् यामुळे तो धान गोदामात तसाच पडून रा हला आहे. 
सदरहू भरडाूविना मशल् लक असलेल् या धनाची  ा हर ू-मललािाद्िारे वि्ी करण् याबाबतची 
कायशिाही करण् यात येत आहे. 
     खरीप पिन हींगाम २०१४-१५ मध् ये धान / भरडधान् य खरेदी सुरु करण् याबाबत 
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 द.३०.१०.२०१४ रो ी शासन आदेश ननगशममत करण् यात आले आहेत. त्ावप, कोकि विभागात 
गोदामाींची समस् या असल् यान ेअमभकताश सींस् ् ेस धान खरेदी सुरु करता आलेली नाही. 
  

___________ 
  

चोपडा ि यािल तालुक्यात रातसफाममर मोठ्या प्रमाणात नादरुुस्त असल्याबाबत 
  

(४८)  १३२७ (२७-०१-२०१५).   श्री. चांद्रिाांत सोनिण े (चोपडा) :   सन्माननीय ऊजाम मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा ि यािल तालुक्यात वि ेचे रान्सफतामशर मोठ्या प्रमािात नादरुुस्त झाले आहेत हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रान्सफतामशर दीड-दोन म हन्यानींतर दरुुस्त करुन ममळतात त्यामळेु दोन्ही 
तालुक्यातील शेती ि बागायती वपकाींचे अतोनात नुकसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रान्सफतामशर नादरुुस्त झाल्याबरोबर तो २४ तासाींच्या आत बदलनू देिेबाबत 
कायशिाही करण्यात येूल काय  ? 
(४) नसल्यास, त्याबाबतची कारिे काय आहेत 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२०-०२-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. माहे एवप्रल, १४ ते िडसेंबर, १४ या कालािधीमध् ये  ळगाि ि ल् ्यामध् ये सिशत्र 
मोठ्या प्रमािात िाढलेल् या अनकधकृत िी  िापरामुळे रो हत्र नादरुुस् त होण् याचे प्रमाि िाढले. 
     ळगाींि ि ल् ्यातील चोपडा ि यािल या तालुक् याींमध् ये माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ मध् ये 
शेतीपींप, गािीाि ि ततर  ीकािचे एकूि नादरुुस् त  झालेल् या रो हत्राींची सींख् या अनु् म े१०६ 
ि ७१ ततकी  असून त् यापैकी अनु् मे १०६ ि ५८ रो हेत्र ेतातडीने बदलविण् यात आली. 
    उिशरीत १३ रो हत्राींिरील अनकधकृत  ोडण् या / भार काढून ्ाकल् यानींतर रो हत्र ेबदलण् यात 
आली. नादरुुस् त रो हत्राच् या  ीकािी नविन रो हेत्र े देण् याआधी त् यािरील अकधकृत करिे 
्मप्राप् त असते. सदरच् या  ीकािी अनाकधकृत िी   ोडण् या काढून ्ाकिे क्रकीं िा अनकधकृत 
िी   ोडण् या ि भार अकधकृत करण् यास मोठ्या प्रमािात अडचिी आल् यामुळे साधारितः १५ 
 दिसाींपेक्षा  ास् त विलींब झाला. 
(३) होय, रो हत्र नादरुुस् त झाल् यानींतर तो २४ तासाींच् या आत बदलण् यासाी  तातडीन ेकायशिाही 
करण् यात आलेली आहे. 
    विद्युत रो हत्र तातडीन े दरुुस् त करण् याबाबत  ळगाि पररमींडळामाफतश त सातत् यान े
पाीपुरािा करुन माहे एवप्रल, २०१४ ते ३१ िडसेंबर, २०१४ पयचत ३४४७ रो हत्र ेउपलब् ध करुन 
देण् यात आलेली आहेत. तसेच मुख् य कायाशलय मुींबू कडून ४४१ निीन रो हत्र े  ळगाि 
ि ल् ्याकरीता उपलब् ध करुन देण् यात आली. तसेच मुख् य कायाशलय मुींबूद्िारे पुिे 
पररमींडळातील ११० रो हत्र े ळगाि ि ल् ्याकरीता उपलब् ध करुन देण् यात आली. अशी एकूि 
३९९८ रो हत्र े ळगाि ि ल् ्याकरीता माहे एवप्रल, २०१४ ते ३१ िडसेंबर, २०१४ पयशत उपलब् ध 
करुन देण् यात आली. 
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(४) प्रश् न उ्भवित नाही. 
  

___________ 
  
चोपडा (श्ज.जळगाांि) तालुक् यातील मुळ मध् यम मसांचन प्रिल् प अांतगमत येणा-या शेतजममनीचा 

मोबदला देण्यास हदरांगाई केल्याबाबत 
  

(४९)  १३२८ (२२-१२-२०१४).   श्री. चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (ि . ळगाींि) तालकु् यातील मुळ मध् यम मसींचन प्रकल् प अींतगशत येिा-या 
शेत ममनीचा मोबदला देण् यास शासनस् तरािरुन गेल् या ६ िषाशपासनू  दरींगाू करीत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच याकररता पा्बींधारे विभागाकडून २ ३ रक् कम भरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शेतक-याींना नुकसानभरपाू देण् याकररता विलींब लागण् याची कारिे काय आहेत, 
(४) असल् यास, या नुकसानग्रस् त शेतक-याींना तातडीन ेमोबदला देण् यासींदभाशत शासनान ेकोिती 
कायशिाही केली िा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) :(१) नाही. 
(२) गुळ मध् यम प्रकल् पाच् या धरि ि मुख् य कालव् यासाी  लागिा-या  ममनीची भसुींपादन 
प्रक्र्या पूिश झाली असून बाधीत शेतक-याींना  मीनीचा मोबदला देण् यात आला आहे. 

प्रकल् पाच् या वितरि व् यिस् ् ेसाी  लागिारी  मीन खा गी सींमतीन ेताब् यात घेण् यात 
आली असून भसूींपादनपो्ी लागिारी २/३ रक् कम महसूल विभागाच् या अींतगशत असलेल् या 
विशेष भुसींपादन अकधकारी  ळगाि याींना अदा करण् यात आली आहे. 
(३) ि (४) महामींडळान े आिश् यक भूसींपादन प्रस् ताि महसूल विभागाकड े पाीविले असून 
आिश् यक २/३ रकमा िळेोिळेी उपलब् ध करुन  दलेल् या आहेत. महसलू विभागान े अींतीम 
ननिाडा  दल् यािर योग् य तो ननधी उपलब् ध करुन देण् यात येूल. 
  

___________ 
  

चोपडा (श्ज.जळगाांि) तालुक् यातील मुळ मध् यम मसांचन प्रिल्पाांतगमत शेतचाऱया पूणम न 
झाल् याने मसांचनाचा लाभ ममळत नसल्याबाबत 

  

(५०)  १३२९ (२२-१२-२०१४).   श्री. चांद्रिाांत सोनिणे (चोपडा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चोपडा (ि . ळगाींि) तालुक् यातील मळु मध् यम मसींचन प्रकल् प अींतगशत पािी अडिून पाच 
िषइ झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्या प्रकल् पाच् या शेतचाऱया पूिश झाल् या आहेत काय, 
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(३) असल् यास, या प्रकल् पाींतगशत शेतचाऱया पूिश न झाल् यान े या प्रकल् पाींचा पूिश क्षमतेन े
मसींचनाचा लाभ ममळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या शेतचाऱया पूिश करण् याकररता शासनान ेकोिती कायशिाही केली िा करण् यात 
येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२४-०२-२०१५) :(१) होय 
(२) नाही 
(३) सन २०१२-१३ पासनू कालिा ि वितररकाींिर अग्रस् ्  के्षत्रािर मसींचन करण् यात येत आहे. 
(४) शेतचा-याींचे काम करण् यासाी  गुळ उ व् या ि डाव् या कालव् यािरील भाग-१ कामाच े
अींदा पत्रक मीं ूर असनू ननविदा कायशिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यिती मुद्रिालय, मुींबू. 


