
 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसावी यादी 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

िें द्र पुरस् िृत पशुधन ववमा योाना साांी ी जाल्ह्यामध्ये बांद असल्हयाबाबत 
  

(१)  १५२७३ (३०-०४-२०१५).   श्री. अतन  बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पशुसांवधधन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र पुरस् कृत पधु न मामा योाना साींगली ला  याम् ये नोन ाषााूप्ास सु अ लसलेली 
पधु न मामा योाना सन २०१४-१५ म् ये पधु न मामा योाना  न लसयाचे मा े ाानेाारी 
या सुमारास नननधनूास आले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, याप्रकरणी धासनाने चौकधी केली आ े काय, चौकधीत काय आढळ्न आले, ा 
त्यानुसार पधु न मामा योाना सु अ करणे ा त धासनाने कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात 
येत आ े,  
(३) नस यास, या ा त  ोणा-या मालीं ाची कारणे काय आ ेत ा या ा तची सद्यःलस्िती 
काय आ े ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (१६-०५-२०१५) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) सन २०१४ - १५ पासुन सनर योानेचा समााधे राष रीय पधु न लनायानाींतगतू करण् यात 
आलेला आ े ा योानेच् य स् ा अपात नेखील  नल करण् यात आलेला आ े. सनर योानेची 
लींमल ाााणी राज् यातील ३४ ला हयाींम् ये करण् यासा द .न.२०.१०.२०१४ च् या धासन 
ननणयूान् ाये सनर ु योानेस प्रधासकयय मींाुरी प्रनान करण् यात आलेली आ े. 
      ी योाना नाीन लस याने, त् यासा द नाीन लेखानधषा ूप्रा त क अन ेेण् याची कायाूा ी 
लींतीम ् यात आ े. 
     या योानेची राज् यात लींमल ाााणी करण् यासा द कें द्र धासनाकन्न ाानेाारी, २०१५ 
म् ये  अ.४९७.७८९४५ लक्ष नन ी प्रा त ाालेला लस्न, त् यास कें द्र धासनाची सन २०१५-१६ 
म् ये पुनग्रााूहयता प्रा त क अन ेेनन योाना रा माण् यात येणार आ े. 
(३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
  

___________ 
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साांी ी जाल्ह ्यासािल जाल्ह हा कशषण ण व प्रकशषण ण सांस् था अथाधत डाए   
या सांस् थेच्याया ााीेचा प्रस्ताव प्र ांतबत असल्हयाबाबत 

 (२)  १५२७४ (०९-०४-२०१५).   श्री. अतन  बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शा ेय कशषण ण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ला हयासा द ला  ा नधक्षण ा प्रनधक्षण सींस् िा लिाूत ना ्  ी सींस् िा सन १९९५ 
म् ये स् िापन ाालेली लस्न त् याच े ामारत  ाीं ण्यासा द ाागेचा प्रस् ताा ला  ाधिक कारी 
कायालूयामारू्त म स्ल मााागाकन ेपा मालेला लसन् तो प्रलींब त आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, ना ्ची ामारत ा सोईसुमा ा नसयाने प्रािनमक, मा् यनमक, दच् च 
मा् यनमक स् तराारील नधक्षकाींार पिरणाम  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, सनर ना ्च् या ाागेचा प्रस् ताा प्रलींब त रा ण् यामागची कारणे काय आ ेत, 
सनर ् प्रस्ताा तातनीन ेपुण ूकरण् या ा त धासनान ेकोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत तसेच या ा तची सद्य:लस्िती काय आ े ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) :(१)  े खरे आ े. 
(२) लींधतः खरे आ े. 
(३) ा (४) ला  ा नधक्षण ा प्रनधक्षण सींस् िा साींगली या सींस् िसे ाागा मींा्र  ोण् यासा द 
पा पुरााा सु अ आ े. 

___________ 
 

ततरु नदीवरी  (ता.ाळिो  जा. ातूर) बेरेास ा मांाूरी कमळण्याबाबत 
(३)  १५२८० (११-०४-२०१५).   डॉ. सधुािर भा ेराव (उदीीर) :   सन्माननीय ा सांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नत अ ननीारील (ता.ाळको् ला.लात्र)  ेरेासला मींा्री नमळाली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, मींा्री नमळाली लसताना ी पाणी दपलब्  तेच े प्रमाणप्र  नेण् यास नानधक 
मााागातरे् ्ाळा्ाळ  ोत लस याचे आढळ्न आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) लस यास, त् याची कारणे काय आ ेत, 
(४) लस यास, सनर लधिक का-याींार धासन कोणती कारााई करणार आ े तसेच पाणी 
दपलब्  ता प्रमाणप्र  नेण् यात येणार आ े काय, 
(५) लस यास, क ीपयतं नेण् यात येणार आ े ? 
 

श्री. धीरीष महाान (०३-०६-२०१५) :(१) ना ी. 
(२) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
(३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
(५) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
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राज्यात सुिन्या योानेचा तनधी ााचि अ ीांमुळे  ाभार्थयाधना कमळत नसल्हयाबाबत 
  

(४)  १५२८१ (०९-०४-२०१५).   श्री. योीेश ट ळेिर (हडपसर), श्री. ाीदीश मुळीि (वडीाव 
शेरी), श्री. कभमराव तापिीर (खडिवास ा) :   सन्माननीय मटह ा व बा  िल्हयाण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुलीींचे नधक्षण ा आरोग्यमान दींचााा,े मुलीींचा ान्मनर ााढााा,  ालमााा  रोखले 
ाााेत,  ानलका भ्र्ण त्या िाीं ाााी या ददे्दधाने धासनान ेसुरू केलेया सुकन्या योानेचा नन ी 
ााचक ल्ीींमुळे लााािींच नमळत नसयान ेपरत करााा लागत लसयाची  ा  मा े रे्ब्रुाारी, 
२०१५ च्या नसु-या आ ानयात नननधनूास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या ा त धासनान ेकोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(३) लद्याप कोणती ी कायाूा ी केली नसयास त्याची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्रीमती पांिाा मुांड े(१५-०६-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) ा (३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

पुणे शहराती  पो ीस िमधचा-याांना बु े प्रुफ ाॅिे  योग्य प्रमाणात उप ब् ध िरण्याबाबत 
  

(५)  १५२८७ (०८-०४-२०१५).   श्री. योीेश ट ळेिर (हडपसर), श्री. कभमराव तापिीर 
(खडिवास ा), श्री. ाीदीश मळुीि (वडीाव शेरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे ध र न धतााद्याींच् या रनारार लस याच् या पाश् ााू्मीार न धताानी   याला 
सक्षमपणे तोंन नेण् यासा द आ   ाारा ्न लधिक क पोलीस कमचूारी लसताना केाळ १०१ 
 ुले्प्रुर् ाॅके् दपलब्   क अन .नली लस याची  ा  मा े रे्ब्रुाारी, २०१५ च् या नसु-या 
आ ाड्यात नननधनूास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास,  ुले्प्रुर् ाॅके् योग्य प्रमाणात दपलब्   करण्या ा त धासनान े कोणती 
कायाूा ी केली ाा करण् यात येत आ े, 
(३)  नस यास, त् याची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
    मुीं ईत .न.२६.११.२००८ रोाी ाालेया न धताानी  यानींतर ग ृ मीं्र ालय, ाारत 
सरकार नाी .नली याींचेकन े२००० नग  ुले्प्रुर्, ाॅके्ची मागणी नों.नाण्यात आली  ोती. 
त्यानुसार ग ृ मीं्र ालया, ाारत सरकार, नाी .नली याींनी सन २०११ म्ये २००० नग 
 ुले्प्रुर् ाॅके् म ाराषर पोलीस नलास पुरमाले आ ेत. त्यापैकय १०४ नग  ुले्प्रुर् ाॅके् 
पोलीस आयुक्त, पुणे ध र याींना ाा्प करण्यात आले आ ेत. 
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(२) ा (३) सन २०१३-१४ म्ये म ाराषर पोलीस नलाकरीता ५००० नगर  ुले्प्रुर् ाॅके् खरेनी 
करण्याकरीता ननमाना प्रक्रिया रा माण्यात आली  ोती. सनर ननमानेतील न्युनतम ननमानाकार 
M/s.Neco Defence System Nagpur याींना ५००० नग  ुले्प्रुर् ाॅके् खरेनी 
करण्याकरीता .न.२०.११.२०१३ लनव्ये पुरा ा आनेध नेण्यात आले  ोते. त्यानुसार M/s.Neco 
Defence System Nagpur याींनी मालाचा पुरा ा करण्याप्ास  ुले्प्ररु् ाॅके्च े सॅम्पल 
तपासणीकरीता सानर केले  ोते. सनर  ुले्प्रुर् ाॅके्चे सॅम्पल माधेषा पोलीस म ाननरीक्षक, 
र्ोस ूान, मुीं ई याींचमेारं्त CFSL, Chandigarh येिे  लेॅलस््क तपासणीकरीता पा माण्यात 
आले  ोते. 
     सनरचे सॅम्पल  ॅलेलस््क तपासणीम्ये लपा्र   रले  ोते. त्यामुळे  ुले्प्रुर् ाॅके् म्ये 
आाश्यक ती सु ारणा करून पुन् ा सॅम्पल दपलब्  करून नेण्या ा त M/s.Neco Defence 
System Nagpur याींना कळमाण्यात आले  ोते. त्यानुसार त्याींनी .न.२३.०४.२०१४ रोाी पुन् ा 
सॅम्पल दपलब्  करून .नले  ोते. परींतु सनरचे सॅम्पल नसुऱ्या ाळेेस ी  ॅलेलस््क 
तपासणीम्ये लपा्र   रले. त्यामुळे पोलीस म ासींचालक कायाूलयाच्या .न.२२.१०.२०१४ च्या 
प्र ान्ाये M/s.Neco Defence System Nagpur याींना नेण्यात आलेले पुरा ा आनेध रद्द 
करण्यात आले आ ेत. 
     त् यामुळे  ुले्प्रुर् ाॅके्ची सन २०१३-१४ म्ये खरेनी  ोन धकली ना ी. म ाराषर 
पोलीस नलासा द ५००० नग  लेु्प्रुर् ाॅके्ची खरेनी करण्यासा द पुन् ा नव्यान े ननमाना 
प्रनस्न करण्याची कायाूा ी सु अ आ े. 

___________ 
  

वणी-वरोरा येथी  रेल्ह वे फा ि बांद असल्ह यामुळे नाीकरिाांची होत अस े ी ीसरसोय 
(६)  १५३११ (१०-०४-२०१५).   श्री. सांजावरेड्डी बोदिुरवार (वणी) :   सन्माननीय सावधातनि 
बाांधिाम (सावधातनि उपक्रम वीळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ाणी-ारोरा येि्न ाा तुक मो या प्रमाणात लस्न तिेे ने मी रे ाे र्ा्क  ींन लस यामुळे 
नागिरकाींना तासनतास दा े रा ्न ाा् प ााी लागत आ े तसचे त्यामळेु तेिे लपेाताच े
प्रमाण सु् ना ााढले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) तसेच सनर मागाूार दड्नाण पुलाचे  ाीं काम ाा यास ाणी-ारोरा-ेुग् े ुस माग ू
नळणाळणासा द सोईच े ोनन नागिरकाींना त् याींचा लाा ेेता येईल यासा द धासन ाणी-ारोरा 
दड्नाण प्ल मींा्र करणार आ े काय, 
(३) लसयास, या ा त धासनान ेचौकधी केली आ े काय, चौकधीत काय आढळ्न आले ा 
तननुसार धासनाने कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(४) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पा ी  (२५-०५-२०१५) :(१)  ोय. 
(२), (३) ा (४) प्रस्ततु दड्नाण प्लाचे काम रेाे मााागाकन्न मींा्र ाायाार तसेच 
प्रा ान्यिम, ननकषा, मींा्री ा नन ीच्या दपलब् तेप्रमाणे  ाती ेेण्याचे ननयोान आ े. 
  

___________ 
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उमरखेड, महाीाव, पुसद व िेळापूर (जा.यवतमाळ) या ता कु् याती  साखर नॉकमनी याांनी 
साखर स् वस् त धान् य दिुानदाराांना न देता परस् पर खुल्ह या बााारात ववक्री िेल्हयाबाबत 

(७)  १५३२६ (०७-०४-२०१५).   श्री. ायप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी 
पुरविा व ग्राहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यातमाळ ला हयातील दमरखेन, म ागाा, पुसन ा केळापर् या तालुक् यातील साखर 
नॉनमनी याींनी सन २०१० त े२०१३ या कालाा ीत साखर स् ास् त  ान् य नकुाननाराींना न नेता 
परस् पर खु या  ााारात मािय केली,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, या ा तीत चौकधी करण्यात आली आ े काय, त्यानुषाींगान ेनोषाी लसणा-या 
नॉनमनी ा लधिक कारी याींच ेमारो ात कोणती कारााई केली ाा करण्यात येत आ े, 
(३) नस यास, कारााई न करण्याची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धीरीश बाप  (२८-०४-२०१५) : (१) सन २०१३ म्ये म ागाींा तालुक्यात  अ.१५,३६,०००/- 
क्रकीं मतीच्या ४८० लक्ाीं्ल साखरेचा लप ार ााला आ े. 
     सन २०१२ म्ये दमरखेन तालुक्यात  अ.१४,१५,०००/- क्रकीं मतीच्या  ७६५ लक्ाीं्ल साखरेचा 
लप ार ााला आ े. 
     पुसन ा केळाप्र तालुक्यात लधी  ा  आढळ्न आली ना ी. 
(२) म ागाा तालुक्यातील साखर नॉनमनी श्री.धलेैध .नलीपराा सुरोधे (कोपरकर) याींच्या मा अद्ध 
.न.२२ ऑक््ो र, २०१३ रोाी म ागाा पोलीस स््ेधन म्ये गुन् ा ि.३१५/२०१३ नाखल केला 
लस्न, त्याींच्या स्िाार मालमत्तेार  अ.१५,१६,०००/- चा  ोाा .न. १३ माच,ू  २०१५ रोाी 
चढमाण्यात आला आ े ा रक्कम ास्लीची कायाूा ी चाल् आ े. 
     दमरखेन तालुक्यातील साखर नॉनमनी श्री.धलेैध सुरोधे याींचकेन्न  अ.१४,१५,०००/- ासुल 
करण्या ा तचा आनेध .ननाींक २१ रे्ब्रुाारी, २०१५ रोाी पािरत करण्यात आला आ े. नॉनमनी 
श्री.धलेैध सुरोध ेा तत्कानलन त नसलनार, दमरखेन याींच्या मा अद्ध .न.२३ रे्ब्रुाारी, २०१५ रोाी 
र्ौानारी गुन् ा ि.२६/२०१५ दमरखेन पोनलस स््ेधम्ये नाखल करण्यात आला आ े. 
     तसेच, सीं ींधिक त लधिक कारी/कमचूाऱ्याींमा अ्न मााागीय चौकधीच े आनेध नेण्यात आले 
आ ेत. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 
 

वाकशम जाल्ह ्याती  मा ेीाांव व करसोड येथी  पांचायत सकमतीच्या या 
 नववन इमारत बाांधिामास शासनाने मान् यतेबाबत 

 (८)  १५३६९ (०९-०४-२०१५).   श्री. अकमत झनि (करसोड) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाानधम ला हयातील मालेगाींा ा िरसोन येिील पींचायत सनमतीच् या नमान ामारत 
 ाीं कामास धासनान ेमान् यता .नली आ े, खरे आ े काय ? 
(२) लस यास, मान् यता प्रा त पींचायत सनमतीच् या नमान ामारत  ाीं कामास सु अाात 
करण् यात आली आ े  े खरे आ े काय, 
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(३) सनर ामारत  ाीं कामासा द नन ी दपलब्   नस यामुळे सीं ीं ीत कीं ्र ा्नाराींनी काम े  ींन 
केली आ े  े खरे आ े काय, 
(४) लस यास नमान ामारत  ाीं काम करण् याकरीता धासनाकन्न नन ी दपलब्   क अन 
नेण् यासा द काय कायाूा ी केली ाा करण् यात येत आ े, 
(५) नस यास मालीं ाची कारणे काय, या ा त धासनाची ा्नमका काय ? 
 
श्रीमती पांिाा मुांड े(१८-०५-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) ना ी. 
(४) पींचायत सनमती ामारत  ाीं कामासा द योानेलींतगतू नन ीच् या दपल  तेनुसार ला  ा 
पिरषानेला नन ी मातरीत केला ाातो. 
     सन २०१४-१५ म् ये ला  ा पिरषानेच् या मागणीनसुार ा नन ीच् या दपलब्  तेनुसार 
मालगाा ा िरसोन पींचायत सनमतीसा द लनुिम े अ.२५.०० लक्ष ा  अ.२५.०० लक्ष ातका नन ी 
मातरीत करण् यात आला आ े. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

 

___________ 
 
 

मा ेीाव (जा.वाकशम) येथी  आटदवासी  ोिाांसािल साांस्िृतति भवन बाांधण्याबाबत 
(९)  १५३७३ (१०-०४-२०१५).   श्री. अकमत झनि (करसोड) :   सन्माननीय आटदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालेगाा (ला.ाानधम) येि े२१ खेनयात १०० ्क् के आ.नाासी लोक रा त लस्न  ी गाा े
कें द्र धासनाच् या नमनीमाळा पॉके्म् ये समामाष ् आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, आ.नाासी  ाीं ााींच् या लोककला, साम्. क मााा  सो ळे, साींस् कृनतक ा 
सामलाक कायिूम तसेच दत् सा साारे करण् याकिरता मालेगाा या तालुक् याच् या . काणी रू.१ 
को्ीच ेसाींस् कृनतक ाान  ाीं ण् याचा प्रस् ताा धासनाच् या माचारा ीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या ा त धासनान ेकाय कायाूा ी केली ाा करण् यात येत आ े, 
(४) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ?  
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२६-०५-२०१५) : (१), (२), (३) ा (४) या मााागाच् या .ननाींक १५ म,े २००४ 
च् या धासन ननणयूान् ाये आ.नाासी ाागाम् ये साींस् कृनतक सींकुल  ाीं णे या योानसे मींा्री 
नेण् यात आली आ े. सनर धासन ननणयूात नम्न योानेच् या ल्ी ा धतसनुसार आ.नाासी 
साींस् कृनतक सींक्ल  ाीं कामासा द सीं ींधिक त ग्राामपींचायत / नगरपानलका / म ानगरपानलका याींनी 
मानामु य ाागा दपलब्   क अन नेण े आाश् यक आ े. यासींनााूत मालेगाा या तालुक् याच् या 
. काणी साींस् कृनतक ाान  ाीं ण् यासा द १  कर ाागा दपलब्   क अन नेण् यासा द प्रक प 
लधिक कारी,  कालत्मक आ.नाासी माकास प्रक प कायाूलय, लकोला याींनी मुख् य कायकूारी 
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लधिक कारी, ला.प. ाानधम, ग् माकास लधिक कारी, पींचायत सनमती, मालेगाा आणण त नसलनार, 
मालेगाा याींना ाागा दपलब्   क अन नेणे ा त कळमाले आ े. परींतु लद्याप ाागा दपलब्   
क अन नेण् यात आलेली नस याने त् यासा द पा पुरााा करण् यात येत आ े. 

___________ 
 

राज् याती  ीडधचरो ी, नांदरूबार व वधाध या तीन जाल्ह ्याती  सहा यि  
धमाधदाय आयुक् ताांची पदे करक् त असल्हयाबाबत 

(१०)  १५३८३ (०७-०४-२०१५).   प्रा. ववरेंद्र ाीताप (धामणीाव रेल्हवे), श्री. अस्  म शखे 
(मा ाड पजश्चम), श्री. अकमन प े  (मुांबादेवी), अॅड. यशोमती िािूर (सोनावणे) (ततवसा) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील गनधिकचरोली, नींनर् ार ा ा ाू या तीन ला हयातील स ा यक  माूनाय 
आयुक् ताींची पने िरक् त आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर पने ारण् या ा त धासनान े कोणती कायाूा ी केली ाा करण् यात आली 
आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०४-२०१५) : (१)  े खरे आ े. 
     तिामप स ायक  माूनाय आयुक् त सींागाूतील लन् य लधिक का-याींकन ेलनतिरक् त कायाूार 
सोपमाण् यात आलेला आ े. 
(२) स ायक  माूनाय आयुक् त सींागाूतील गनधिकचरोली, नींनर् ार ा ा ाू या तीलन ला हयातील 
िरक् त पनाार न् यानयक सेाेतील लधिक कारी प्रनतननयुक् तीन े दपलब्   क अन नेण् याची मानींती 
मा.म ाप्र ीं क, दच् च न् यायालय, मुीं ई याींना करण् यात आली आ े. मा.दच् च न् यायलयाकन े
स ायक  माूनय आयकु् त सींागाूतील िरक् त पने ारण् या ा त पा पुरााा करण् यात येत आ े. 
(३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

देवळा (जा.नाकशि) ता ुक् याती  वनसांपत् ती ही िेवळ वनववभाीाच्या याच  
द ुधषण ामुळे नष्ट्   पावत असल्ह याची बाब 

(११)  १५३९६ (०९-०४-२०१५).   डॉ. राहू  आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नेाळा (ला.नानधक) तालुक् यातील ानसींपत् ती  ी केाळ ानमााागाच्या नलुकू्षामुळे नष ् 
पाात लस याची  ा  मा े रे्ब्रुाारी म् ये नननधनूास आली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, नर ाषास ाान ेागाा या मो. मेार प्रचींन खच ूकरीत लसताींना ान मााागाच् या 
नलुकू्षामळे ााखारी, ता.नेाळा, ला.नानधक येिे प्रचींन ाकृ्षतोन ाालेली आ े याची धासनास 
मा. ती आ े काय, 
(३) लस यास, या ानसींपत् तीकन ेनलुकू्ष करणा-या सीं धिक त ानमााागाच् या कमचूा-याींार गुन्  े 
नाखल क अन कारााई करण् यात आ े काय ? 
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श्री. सुधीर मुनीां ीवार (३०-०५-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) नेाळा ानक्षे्र ात मोठ्या प्रमाणाार ाालेया लाकाळी पाासाच्या ाानळात ाकृ्षाींची सींख्या 
२९८ लस्न ेन मी्र ३३.७१४  ाढे आ े, सनरचा माल  ा ानासा त नेाळा येि े ामा 
करण्यात आला आ े. या . काणी ाकृ्षतोन ाालेली ना ी. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

राज्य शासनाने ३ ाून २०१४ च्याया िें द्र शासनाच्याया सूचनेनसुार हवामान आधाकरत  
राज्यात पीिववमा योाना  ाीू िरण्याबाबत 

(१२)  १५४१४ (३०-०४-२०१५).   श्री. प्रतापराव धचख ीिर ( ोहा) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य धासनान े३ ा्न २०१४ च्या कें द्र धासनाच्या स्चनेनुसार  ाामान आ ािरत राज्यात 
पीकमामा योाना लाग् केली आ े  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, ा ाू लाहयात सा ूगाााींम्ये पीक आणेाारी ५० ्क्क्याींच्या आत लसयान े
२२०० को्ी रूपयाींच्या कााूार मामा रक्कम  ँकामारू्त करण्यात आली  े  ी खरे आ े काय, 
(४) लसयास, सनर रक्कम मामा कीं पन्याकन्न तातनीन े नेण्यासा द धासनामारू्त कोणत्या 
दपाययोाना केया आ ेत ा या ा तची सद्यलस्िती काय आ े, 
(५) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. एिनाथराव खडसे (२५-०५-२०१५) : (१)  ोय, 
(२)  ाामान ल ािरत पीक मामा योानेलींतगतू सींना ू  ाामान कें द्राार नोंन ाालेया 
पानू्यमानाच्या आकनाेारीनुसार लधिक सुधिकचत केलेया योयानेच्या प्रमाणकाींनुसार नुकसान 
ारपाई सीं ींधिक त मामा कीं पनीमारू्त ननलश्चत केली ााते. धासनाने ाा. र केलेया ातर 
कोणतया ी ननकषााींच े (पीक पैसाेारी/ आणेाारी, ी्ंचाईसदृषय पिरलस्िती, प्र ा.) आ ारे 
नुकसान ारपाई ननलश्चत केली ाात ना ी. 
(३) प्रश्न दद्भात ना ी. तिामप, ा ाू लाल याम्ये  ाामन ल ािरत पीक मामा योाना खरीप 
२०१४ म्ये सोया रीन ा काप्स या मपकाींसा द कें द्र धासनाच्या मागनूधकू सुचनाींनुसार के्ष्र  
े्क   अन (Area Approach)  ाारतीय कृमषा मामा कीं पनीमारू्त रा माण्यात आली. या 
योानेलींतगतू ा ा ू ला यातील काप्स ा सोया ीन मपक ेेतलेया ३२३५१ धेतकऱ्याींना  अ 
१६.१४ को्ी नुकसान ारपाई रक्कम ाारतीय कृमषा मामा कीं पनीमारू्त सीं ीं ीत  कँाँच्या 
खात्याार ामा करण्यात आली आ े. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
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माळेीाव (ता. ोहा, जा.नाांदेड) येथी  पाणी पुरविा योाना िायाधजन्वत िरण्याबाबत 
 (१३)  १५४२० (०७-०४-२०१५).   श्री. प्रतापराव धचख ीिर ( ोहा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरविा आणण स्वच्याछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) माळेगाा (ता.लो ा, ला.नाींनेन) येिील नागरीकाींना कायमस्ा अपी पाणी पुरा ा करण्यासा द 
धासनाने सन २०१० म्ये कोट्या ी  अपये खच ूक अन नलीं ो्ी  रणाा अन पाणी पुरा ा सु अ 
केला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) लसयास, म ाराषर ाीान प्राधिक करण मााागाने सनर योानेच े ाीाचेे  ील ारले 
नसयान ेगत पाच ाषााूपास्न ाीा ब ला लाााी  ी पाणी पुरा ा योाना  ींन आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) लसयास, सनर योानेचे ाीाेचे ब ल न ारण् याची कारणे काय आ ेत ा सनर ब ल 
तातनीन े ा अन पाणी पुरा ा योाना कायाून्ाीत करण्यासा द कोणती कायाूा ी केली ाा 
करण्यात येत आ ेत, 
(४) नसयास, मालीं ाची कारण काय आ ेत ा िक ाकयची सद्य:लस्िती काय आ े ? 
 
श्री. बबनराव  ोणीिर (२८-०५-२०१५) :(१)  ोय 
(२) लींधत: खरे आ े. 
(३) ा (४) प्रानेनधक पाणी पुरा ा ३ खेनी माळेगाा .  योाना सद्यलस्ितीत म.ाी.प्रा.या 
मााागाकन े लस्न ला ा पिरषानेकन े ल स्ताींतरीत आ े. योाना  स्ताींतरणाच्या सींयुक्त 
प ाणीत आढळलेया ्र ु्ीींची पुततूा म.ाी.प्रा.कन्न लद्याप न ाायाने योाना 
ला ापिरषानेकन ेलद्याप  स्ताींतरीत ाालेली ना ी. सनर योाना ल स्ताींतरीत लसयाने ाीा 
नेयक ारण्याचे प्रलींब त आ े. श्रीके्ष्र  माळेगााची या्र ा ला ापिरषान रा मात लसयान ेया्र ा 
कालाा ीत ला ा पिरषानेकन्न या्र सेा द पाणी पुरा ा करण्यात आला ा योाना 
चालमाण्याकिरता ला ापिरषानेने नन ी दपलब्  क अन .नलेला आ े. सनर योानाम ील ्र ु्ीींची 
पुततूा क अन कायाूलन्ात क अन ला.प.कन े  स्ताींतरीत करण्या ा त ा ला ापिरषानेने 
 स्ताींतरीत क अन ेेण्या ा त धासन स्तराा अन सुचना नेण्यात येत आ ेत. 
  

___________ 
 

पुणे जाल्ह हा, पुरविा ववभाीाच्या या तनीडी पकरमांडळ ‘अ’ िायाध यामध् ये 
 द ा ाांचा हस्तषेण प वाढल्हयाबाबत 

(१४)  १५४४२ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांाय (बाळा) भेीड े (मावळ) :   सन्माननीय अन् न, 
नाीरी पुरविा व ग्राहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे ला  ा पुरा ा मााागाच् या ननगनी पिरमींनळ ‘ल’ कायाूलयाम् ये सामालाक कायकूता ू
लधी ओळख साींगत रााकयय ारन स् त लााले या लनेक नलालाींचा ााार कायाूलयाच् या 
पिरसरात ााढला लस्न कोणत् या ी मा ायक पुराव् यानधााय केाळ कु्ुीं ातील व् यक् तीच् या 
नाााचा आ ार ेेत येि े नध ापब्र का काढ्न नेण् याचा  ींना राारोसपणे सुरू लसयाच े
नननधनूास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) लस यास, पिरमींनळ कायालूयातील कपा्ातील म त् ााचे नस् तऐवाा ा कागनप्र ाींम् ये 
त् याचा सरासू  स् तके्षप लस्न प्राेध  ींनी लसताना िे् पुरा ा कायाूलयात  स्न  नाा् 
नध ापब्र केचे काम केले ााते,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास,या  ा त धासनाने चौकधी केली आ े काय,त्यानुषाींगाने पुरा ा मााागाच् या 
ननगनीतील पिरमींनळ ‘ल’ कायालूयातील नलालाींार कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत 
आ े, 
(४) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 

श्री. धीरीश बाप  (१३-०५-२०१५) :(१) लींधतः खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) पिरमींनळ ‘ल’ कायाूलयान े ननगनी पोलीस स् ्ेधन, पुणे याींचकेन े नलालाींार कारााई 
 ोणे ा त तिार केलेली लस्न त् या ा त पोलीस कारााई सु अ आ े. 
(४)  प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

रााीुरुनीर (जा.पुणे) येथी  हुतात् मा रााीुरु याांचा ान् मस् थळ वाडा  
आणण टद ावर खान दीाध व घमु  याांच्याया दरुुस्तीबाबत 

(१५)  १५४४८ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांाय (बाळा) भेीड े(मावळ) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राागु अनगर (ला.पुणे) येिील    ुतात् मा राागु अ याींचा ान् मस् िळााना आणण येिील 
.नलाार खान नगा ूा ेुम् पुरात् ाात् ा मााागाच् या लधिक पत् याखाली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, येिील .नलाार खान नग् याूचा चार पाच ाषााूपासन् माकास करण् याचा कायिूम 
पुरातत् ा मााागान े ाती ेेतला  ोता,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लसयास, सनर ेुम्ाच् या ामारतीचा का ी ााग नैसधिकगकूरीत् या पन् लागला लसयान ेा 
या . काणी ाान े ानुपे ााढयामुळे नक्षीकाम नष ्  ोन लागले लाा े, ेुम्ााोाताली 
लसलेली सींरक्षण नाींत लनेक . काणी पनली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) लस यास, नग् याूचे आणण ेुम्ाचे सौनय ू नष ्  ोन नये म्  ण्न राागु अनगरम ील 
मुस् लीम  ाीं ाानी लनेकना पुरातत् ा मााागाला आणण धासनाला कळमाले आ े,  े  ी खरे आ े 
काय,  
(५) लसयास, या ा त धासनान ेकोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(६) नस यास मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (०८-०६-२०१५) :(१) राागु अनगर (ला.पुणे) य ाेिील  ुतात् मा राागु अ याींचा 
ान् मस् िळााना  ा राज् य सींर्क्षत स् मारक लस्न ते राज् य धासनाच् या पुरातत् ा ा 
ास् तुसींग्रा ालय सींचालनालयाच् यालखत् यारीत येते. तसचे .नलाार खान नगा ूा ेमु्  े राष रीय 
सींर्क्षत स् मारक लस्न त ेाारतीय पुरातत् ा साेक्षण मींनळ कायाूलय मुीं ई याींच् या लखत् यारीत 
येते. 
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(२) ा (३)  ोय. 
       लधिक क्षक पुरातत् ामाद्, ाारतीय पुरातत् ा साेक्षण मींनळ कायाूलय मुीं ई याींनी .नले या 
मा. तीनुसार सन २०११-१२ ा सन २०१२-१३ या लााधिकिकू ाषााूत दपलब्   नन ीनुसार ा 
आाश् यकतेनुसार .नलार खान नगाू येिे ातन ा न ुअस् ती कामे करण् यात आली आ ेत. सनर 
स् मारकाची सींरक्षक नाींत ा ेमु् सुलस्ितीत लस्न का ी . काणी नैसधिकगकूिरतया पनाान 
ाालेली आ े. याकिरता नन ीच् या दपलब्  तेनसुार ातन ा सींा नूाची कामे  ाती ेेण् यात 
येतील. 
(४)  े खरे ना ी. 
(५) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
(६) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  

मौाा टहवरखेड (ता.तेल्हहारा,जा.अिो ा) येथी  नाबाधड अथधसहाज यत  
ग्रामीण साांडपाणी प्रिल्हप सुरु िरणेबाबत 

  

(१६)  १५४७५ (०७-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश भारसािळे (अिो ) :   सन्माननीय पाणीपुरविा 
आणण स्वच्याछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौाा . ारखेन (ता.ते ारा,ला.लकोला) येि े ना ान ू लिसू ाल यत  ग्राामीण साींनपाणी 
व्यास्िापनासा द (RIDF-XIX) योानेंतगतू साींनपाणी प्रक्रिया कें द्रासा द, धासन ननणयू 
ि,ना ान-ू२०१४/प्र.ि.०४/पाप-ु०८, .ननाींक १४ ऑगस््, २०१४ चे पिरप्र कानुसार  सनर 
योानेसा द प्रकप क्रकीं मत रूपये ३६६.७७ लाख मींा्र ााले परींत ु लद्याप नन ी दपलब्  न 
ाायाने काम  ींन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, सनर योानेंतगतू नन ी मींा्र  ोनन स ा म. ने लो्ुन ी लद्याप पयतं नन ी 
दपलब्  न  ोण्याची सासूा ारण कारणे काय आ ेत, 
(३) लसयास, दक्त प्रकरणी धासनाने कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(४)  नसयास, मालीं ाची सासूा ारण कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. बबनराव  ोणीिर (२७-०५-२०१५) : (१), (२) ा (३)  ोय, ना ान ूलिसू ाल यत ग्राामीण 
साींनपाणी व्यास्िापन प्रकपासा द  (RIDF-XIX) योानेस लेखाधीषा ू दपलब्  नव् ेत. सनर 
योानेकिरता नाीन लेखीधीषा ूम ालेखापाल, मुीं ई याींनी .न.२०.२.२०१५ रोाी दपलब्  क अन 
.नयानींतर मात्त मााागाच्या मान्यतेने लेखानधषााू ा तचा धासन ननणयू .न.३०.३.२०१५ लन्ाये 
ननगनूमत करण्यात आला. त्यामुळे सन २०१४-१५ या ाषााूचा नन ी ना ान-ू१९ लींतगतू 
कोणत्या ी प्रकपास दपलब्   ोन धकला ना ी. तिामप, सन २०१५-१६ म्ये ननयतव्यय 
मींा्र करण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
  

___________ 
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तेल्ह हारा (जा.अिो ा) येथ ेसावधातनि बाांधिाम ववभाीाचे उपववभाीी 

य अधधिारी िायाध य तनमाधण िरणेबाबत 
  

(१७)  १५४७६ (१०-०४-२०१५).   श्री. प्रिाश भारसािळे (अिो ) :   सन्माननीय सावधातनि 
बाांधिाम (सावधातनि उपक्रम वीळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ते  ारा (ला.लकोला) येि े गे या लनके ाषाांपास्न साााूननक  ाीं काम मााागाच े
दपमााागीय लधिक कारी कायाूलय नस याने तिेील कामे सींि गतीने  ोत लसया ा त 
स् िाननक लोकप्रनतनन ी ा ानतकेन्न ननाेननाद्ाारे मा.साााूननक  ाीं काम मीं्र ी याींच् याकन े
.ननाींक १८ डनसें र, २०१४ रोाी ाा त्या समुारास मागणी केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, या ा त धासनान ेचौकधी केली आ े काय, चौकधीत काय आढळ्न आले ा 
तननुसार दपमााागीय लधिक कारी कायालूय सु अ करण्यासा द धासनाने कोणती कायाूा ी केली 
ाा करण्यात येत आ े, 
(३) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पा ी  (१८-०५-२०१५) :(१) .न.९.१२.२०१४ च्या प्र ान्ाये मागणी करण्यात आली 
आ े,  े खरे आ े. 
(२) ा (३) या ा त के्षब्र य कायालूयाकन्न प्रात ाालेया प्रस्ताााची छाननी करण्यात येत 
आ े. 

___________ 
  

यवतमाळ जाल्हहा पो ीस द च्याया सेवातनवतृ्ती क पीिाांच्याया सेवातनतृ्त  
 ाभाची प्रिरणे प्र ांतबत असल्हयाबाबत 

(१८)  १५४८१ (०७-०४-२०१५).   श्री. रााु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यातमाळ ला  ा पोलीस नलाच्या २४ सेााननातृ्ती पोलीस नलपीकाींचा सेााननातृ्ती लाााचा 
प्रस् ताा धासनाच्या सामान्य प्रधासन मााागाच्या पिरप्र कानुसार लाा नेणे ा त िे् 
आनेध लसताींना गत  कााषााूपासन् ा त्यापेक्षा लधिक कचा काळ दल््न ी लद्याप  ी लाााची 
प्रकरणे प्रलींब त आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, दक्त प्रकरणी कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(३) नसयास मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) :(१), (२) ा (३) यातमाळ ला  ा पोलीस नलाच् या २४ 
सेााननातृ् ती पोलीस नलमपकाींचा सेााननातृ् ती लाााच् या प्रस् तााा ा त धासनाच् या सामान् य 
प्रधासन मााागाच् या पिरप्र कानुसार लाा नेण् यात आलेले आ ेत. याम् ये कोणत् या ी प्रकारचा 
मालीं  ाालेला ना ी. 
  

___________ 
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यवतमाळ जाल्ह हयाती  वनपकरषेण त्रात वन् यप्राण् याद्वावारे शेतीवपिाांची  
होत अस ेल्ह या नुिसानीबाबत 

  

(१९)  १५४८५ (०९-०४-२०१५).   श्री. राा ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यातमाळ ला  यात ान् य प्राण् याींच् या  ैनोसाने धेतकरी कमालीचा  ााल.नल ाा याने ा 
धेतीमपकाींची नासानी पधु नाार  ोणारे ान् य प्राण् याींच े   ले तसचे ब  ्या ा ााे याींच् या 
 ुमाकुळामळेु धेतकरी ा ग्राामस् िाींचे मनात न धतीच े ााताारण पसरलेले आ े,  े खरे आ े 
काय, 

(२) लस यास, यातमाळ ानपिरके्ष्र ातील आणस ाागात गे या का ी म. न् याींपास्न ब  ्या 
ााे, तनस या प्राण् याचा मुक् त सींचार  ोत लस यान े तसेच राखीा ानालगत लनेक धते 
ामीन लस याने धेतक-याींच् या ाीमातास  ोका ननमाूण  ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या गींाीर प्रकरणी ान मानाागान ेकोणती दपाययोाना केली ाा करीत आ े 
काय, 
(४) लद्यापपााेतो कोणती ी दपाययोाना केली नस यास, मालीं ाची सासूा ारण कारणे काय 
आ ेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनीां ीवार (३०-०५-२०१५) :(१)  ोय  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ा (४) खालीलप्रमाण ेदपाययोाना करण् यात येतात. 

 मामा  धासन ननणयूान् ाये ान् यप्राण् याींद्ाारे धेतीमपक नकुसानी, पधु न  ानी, मनुष य 
 ानी /मतृ् य ुाा यास तात् काळ नसुान ारपाई नेण् यात येते. 

 तसेच धासन ननणयू .ननाींक २५.१.२०१३ लन् ाये  ा ीत व् यक् तीस तात् काळ आ रि्ीक 
मनत नमळण् याकिरता ानपिरके्ष्र ाचे स ा यक ानसींरक्षक लधिक कारी याींना प्रकरणे 
मींाुर करण् याचे लधिक कार नेण् यात आलेले आ े. 

 गााक-याींना ख रनारीच् या दपाया द्दल मा. ती नेण् यात येत.े 
 मा. ती प्र के छापुन गााा गाााींत ाा्ण् यात आली आ े. 
 ग्राामपींचायतीींना लेखी कळाुन ख रनारीींच् या दपाया द्दल मा. ती .नली ााते. 
 ानलधिक कारी/कमचूारी  े ाेळोाळेी ग्राामस् िाींसो त चचा ू क अन त् याींना ास् तुननष   

मा. ती नेतात. 
 ग्राामस् ि/धेतक-याींच् या मनातील नाती ेालमाण् याच ेप्रयत् न करण् यात येतात. 
 नुकसानग्रास् त  रणा-या ान् यप्राण् याींना पकनण् यासा द मपींारे लााण् याींत येतात. 
 गस् ती पिके तयार क अन त् याींचकेन्न ान् यप्राण् याींच् या  ालचालीींचा मागोाा ेेण् यात 

येतो. 
  

___________ 
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पाांढरिवडा (जा.यवतमाळ) येथी  आटदवासी वविास प्रिल्ह पाती  झा ेल्हया ीसरयवयवहाराबाबत 
  

(२०)  १५४९४ (१०-०४-२०१५).   श्री. रााु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आटदवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरकाना (ला.यातमाळ) येिील आ.नाासी माकास प्रक पातील 
गैरव्या ारा ा त मा.दच् च न् यायालयाच् या आनेधाा अन धासनाने चौकधी सनमती नेमली  ोती ा 
तद्नुसार ३ त े ७ रे्ब्रुाारी, २०१५ ला सनर प्रकरणाची चौकधी करण् याकिरता पाींढरकाना 
आ.नाासी प्रक प कायालूयाला सनरील सनमतीने ाे् .नली लस्न त्यानरम्यान सन २००४ -०५ 
ते २००८-०९ या काळात मामा  योानाींच् या लींमल ाााणीत खो्ी कागनप्र  े तयार क अन 
कोट्याा ीचा गैरव् या ार के याच ेनननधनूास आले,  े खरे आ े काय, 
 (२) लस यास, दक् त प्रकरणी चौकधीत काय आढळ्न आले ा त् या ा त सनमतीने ल ााल 
मा.दच् च न् यायालय ा धासनाला सुपतू केला आ े काय, 
(३) लस यास, दक्त प्रकरणी धासनाने कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े आ े 
(४) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०६-२०१५) : (१), (२), (३) ा (४) सन २००४-०५ ते २००८-०९ या काळात 
आ.नाासी माकासाकरीता राज् य ा कें द्र धासनाकन्न प्रा त तरत्नी म ्न रा माण् यात आले या 
योानाम् ये ााले या गैरव् या ाराची चौकधी करण् यासा द ान. त याधिकचका ि. १५३/२०१२ 
मुीं ई दच् च न् यायालयात नाखल ााली  ोती. यालनुषाींगान े मा.दच् च न् यायालयान े .नले या 
नननेधाच् या लनुषाींगाने मा. दच् च न् यायालयाने .नले या नननेधाच् या लनुषाींगान े धासन ननणयू 
.ननाींक १५.०४.२०१४  लन् ाये मा.श्री. म.ाी.गायकाान, सेाा ननयुक् त न् यायाधिक ध, मा.दच् च 
न् यायालय याींच् या ल् यक्षतेखाली पाच सनस् यीय सनमती ग दत करण् यात आली आ े. सनर 
चौकधी सनमतीचे कायकेू्ष्र   े सींपण् ूम ाराष र आ े. सनर ान. त याधिकचकेम् ये नम्न केले या 
ाैयलक्तक तिा साम्. त योानाच् या लींमल ाााणी  ा त केले या आरोपाींची ध ाननधा 
करणेकिरता प्रत् यक्ष मोका प ाणी करणे/प्रक प कायाूलयास ाे्ी नेणे ात् यानी  ा ी चौकधी 
सनमतीच् या कायकूके्षत समामाष ् आ ेत. या सींनााूत चौकधीसा द यातमाळ ला हयातील 
पाींढरकाना प्रक प कायालूयाला चौकधी सनमती सनस् य ा त् याींच ेस का-याींनी .न. ०३ ते ०७ 
रे्ब्रुाारी, २०१५ या कालाा ीत ाे्  .नली  ोती. 
     सद्यलस्ितीत सनर सनमतीमारू्त चौकधीची कायाूा ी सु अ आ े. सनमतीन े मुनतााढ 
नेण् या ा त केलेली मानींती माचारा ेेनन धासन ननणकू ि. ा. या २०१२/प्र.ि. ८० (ााग 
७)/का.१६, .न. १३.०४.२०१५ लन् ाये चौकधी सनमतीस .न. १५.०७.२०१५ पयतं मुनतााढ नेण् यात 
आली आ े. 
  

___________ 
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राळेीाव (ता राळेीाव जा यवतमाळ) येथी  बेबांळा िा यव या अांतीधत  

उपिा यव याचे िाम स् थातनिाांच्या या ववरोधामुळे रखडल्ह याबाबत 
(२१)  १५५५४ (०९-०४-२०१५).   प्रा. अशोि उईिे (राळेीाव) :   सन्माननीय ा सांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राळेगाा ता राळेगाा ला यातमाळ येिील  े ींळा कालव् या लींतगतू दपकालव् याच े ाीं काम 
राळेगाा ध रालगतच् या धेतानमनी म ुन प्रस् तााीत लस याचे .न. १२ ाानेाारीला नननधनूास 
आले आ े  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर कालव् याचे  ाीं काम राळेगाा ध रालगतच् या धेतानमनी म ुन गे यान े
स् िाननकाींच् या मारो ामुळे  ाीं काम रखन याच ेनननधनूास आले  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास धेतक-याच् या धतेाला पाणी नमळााे यासा द दपकालव् याचे काम ननयोाीत 
लसताींना सीं  ीत मााागाम् ये नन ी दपलब्   लसताींना काम न के याने त् या ाागातील 
ाालेले धेतक-याचे नकुसान करणा-याार काय कायाूा ी  ोईल ाा करण् यात येईल, 
(४) नस यास मालीं नाची कारणे ? 
  
श्री. धीरीष महाान (२२-०५-२०१५) :(१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) राळेगाींा मातरीका सु अाातीस राळेगाींा ध रालगतच्या ानमनीतन् ाात लस्न या ाागातील 
धेतकऱ्याींनी आरोग्य ा सुर्क्षतेतचे्या दृष्ीने मातरीका खुया कालव्याऐवााी  ींन पाईप म ्न 
नेण्या ा त मानींती केयानसुारच Cast-in-place c.c. pipe म ्न मातरीका नेण्याच्या 
प्रस्तााास म ामींनळ स्तराा अन तत्ात: मींा्री .नली आ े. सनर कामाच े सींकपना  ा त 
कायाूा ी करण्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
  

___________ 
  

देी ुर (जा.नाांदेड) ता िुयाती  होट्ट  येथ ेहेमाडपांथी मांटदर वविास िरण्याबाबत. 
  

(२२)  १५५७२ (०९-०४-२०१५).   श्री. डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अकमता चयवहाण 
(भोिर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नेगलुर ला.नाींनेन तालुकयातील  ोट्टल येि े  ेमानपींिी मीं.नर नस् नेश् ार, परमेश् ार, पाातूी, 
खींनो ा, ााानी मीं.नर लधी ऐवनतानसक परींपरा या गााी लाालेली आ े. येिील  ेमाींनपिी 
मीं.नराच कोरीा काम प्रनस् न लस याने नरुारचे ाामाक ा कलाकार या गााी नधनू ा कोरीा 
नध प पा ण् यासा द येतात. नोन ाषााूप्ास  ोट्टल या नाााचे मेगा ््िरााम सक्रकू् नवे्  लपमें् 
लींतगतू माकास करण्यासा द आराखड्यात मींा्री नमळाली  ोती ा ३ को्ी  अ चा नन ी ी मींा्र 
करण् यात आला  ोता परींत् लद्याप माकास काम करण् यात आली नस याने कोट्याा ीचा 
नन ी परत ााण् याच् या मागाूार आ े.  ेमानपेींिी मीं.नराचा माकास त् ारीत करााा लन् यिा 
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दपमााागीय कायाूलयासमोर दपोषा करण् याचे नननेध गााक-याींनी ला  ाधिक कारी याींना .नले 
लस याचे .ननाींक १५ नोव्  ें र, २०१४ रोाी ाा त् या समुारास नननधनूास आले ल े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(२) लस यास, ग्राामस् िाींच् या या ननाेननाार धासनाने काय कायाूा ी केली आ े ाा करण् यात 
येत आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०५-०५-२०१५) :(१) लधा प्रकारचे ननाेनन  ोट्टल येिील ग्राामस् िाींनी 
ला  ाधिक कारी, नाींनेन याींना .नले  ोते. 
(२) ला  ाधिक कारी, नाींनेन याींनी कळमा यानुसार ग्राामस् िाींच् या ननाेननाच् या लनुषाींगान ेमौ. ोट्टील 
येिील ानमनीचा ाान सामोपचाराने ननकाली काढ्न माकास कामे सु अ करता यााीत, या 
दृष ्ीने लपर ला  ाधिक कारी, नाींनेन याींनी सीं ींधिक त कायाून् ायीन यीं्र णा, कामाच े प्रक प 
स लागार ा का ी ग्राामस् ि ा दच् च न् यायालयात िर् मप्ीधन नाखल करणारी लचकूाची 
मुलगी याींची  ै क ेेतली.  ै कयत लचकूाच् या मुलीस मीं.नर ा पिरसराच् या माकासासा द िर् 
मप्ीधन मागेेेण् या ा त मानींती केली तिामप नतने नकार .न यामुळे का ी ी तोनगा नने्न 
धकला ना ी. तिामप प्रकरणाची ास् तुलस्िती ग्राामस् िाींच् या ाेळीच नननधनूास आणण् यात आली 
ा प्रष न समोपचाराींने नम्माण् यासा द ला  ा प्रधासनान ेप्रयत् न केले आ ेत. 
     या प्रकरणी मा.दच् च न् यायालयात धपिप्र  नाखल केले लस्न Status Quo Vacate 
करण् याकिरता धासकयय लनायोक् तामारू्त मानींती करण् यात आलेली आ े. सनर प्रकरण 
न् यायप्रमाष ् आ े. 
(३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

नाांदेड जाल्ह्याती  १४ ता ुक्यात चाऱ् याचा तु वडा भासत  
असल्हयान ेानावरे ववक्रीस िाढल्हयाबाबत 

  

(२३)  १५५७६ (०८-०४-२०१५).   श्री. डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अकमता चयवहाण 
(भोिर) :   सन्माननीय पशुसांवधधन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींनेन येि ेाानेाारी, २०१५ ते माच,ू २०१५ या तीन म. न्याच्या कालाा ीत ानााराींसा द 
१० लाख ७९  ाार ६८१ ्न चा-याींची आाश्यकता आ े, त्यापैकय खरीप  ींगामासा द ७ लाख 
९८  ाार ९६३ ्न चा-याींची आाश्यकता ााली आ े तर लद्याप ी ला यातील १४ 
तालुक्यात २ लाख ८०  ाार ७१८ ्न चा-याचा तु्ाना ाासत लस यामुळे लनेक धेतकऱ्याींनी 
ानाारे मािय केली आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या चारा ी्ंचाईार मात करण्यासींनााूत धासनान े कोणती दपाययोाना केली 
आ े ाा करण्यात येत आ े, 
(३) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. एिनाथराव खडसे (१०-०६-२०१५) :(१)  े खरे ना ी. 
(२) ा (३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

भोिर (जा.नाांदेड) शहराती  कशधावा प दिुानदार  ाभधारिाांना  
धान् य वा प िरीत नसल्हयाबाबत 

(२४)  १५५७९ (०७-०४-२०१५).   श्री. डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अकमता चयवहाण 
(भोिर) :   सन्माननीय अन् न, नाीरी पुरविा व ग्राहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
 (१)  ाोकर (ला.नाींनेन) ध रातील का ी नध ााा्प नकुाननार धासनाच् या साााूननक मातरण 
प्रणाली व् यास् िेतींगतू नमळणारे  ान् य नध ााा्प यानीम् ये नाींा लसलेया लनेक 
लाा ारकाींना लनके ाषााूपास्न नेत नसयाची तिार त नसलनार, ाोकर याींच् याकन े.ननाींक १ 
डनसें र, २०१४ रोाी ाा त् यासुमारास करण् यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, सनर नध ााा्प नकुाींनाची चौकधी केली आ े काय, त्यानुषाींगाने सीं ींधिक त 
नध ााा्प नकुाननाराींार कोणती कारााई केली ाा करण् यात येत आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री. धीरीश बाप  (११-०५-२०१५) : (१)  ोय, 
     लधा आधयाची तिार श्री. ननलकीं   लक्ष्मणराा ाषाेाार याींनी .ननाींक २८ नोव् ें र, २०१४ 
च्या प्र ान्ाये त नसलनार, ाोकर याींचेकन ेकेली आ े. 
(२) श्री. ाषाेाार याींच ेतिारीारून ाोकर ध रातील कायाूलन्ात ९ नकुानाींची चौकधी करण्यात 
आली. त्यापैकय १ नकुाननार ननयनमतप्रमाणे  ान्य नेत नसयाचे आढळ्न आयान े ला ा 
पुरा ा लधिक कारी, नाींनेन याींनी .ननाींक ३० माच,ू २०१५ च्या आनेधान्ाये सनरच्या नकुानाची 
१००% लनामत रक्कम ात करून परााना ननलींब त केला आ े.  तसचे दािूरत ८ 
नकुानाींपकैय ४ परााना ारकाींच े लनालेख लद्याात नसयाने त्याींची १००% ा १ 
परााना ारकाची ५०% लनामत रक्कम ात करण्यात आली आ े.  तसेच १ परााना ारक 
याींना सक्त ताकयन नेण्यात आली आ े.  दािूरत २ पैकय १ परााना ारकाना कारणे नाखाा 
नो्ीस नेण्यात आली ा १ परााना ारक याींनी तपासणीच्या ाेळी नकुान  ींन  ेायान ेसनर 
नकुानाची तपासणी करून ल ााल सानर करण्या ा त त नसलनार ाोकर याींना स्धिकचत केले 
आ े. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

नाांदेड येथ ेमाध् यकमि व उच्या च माध् यकमि पकरषण ा मांडळाचे उपिें द्र सुरु िरण् याबाबत 
(२५)  १५५८० (०९-०४-२०१५).   श्री. डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्रीमती अकमता चयवहाण 
(भोिर) :   सन्माननीय शा ेय कशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लात्र येिील म ाराष र राज् य मा् यनमक ा दच् च मा् यनमक पिरक्षा मींनळाच् या 
कायालूयाार लप-ुया सोयीसुमा ाींमुळे लधिक क ताण  ोत लस्न  ा ताण कमी करण् यासा द 
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नाींनेन येि ेमा् यनमक ा दच् च मा् यनमक पिरक्षा मींनळाच ेदपकें द्र सु अ करण् याची गरा लस्न 
या सींनााूत ्ाईम् स नधक्षक सीें ्नेच् या ातीने ला  ाधिक कारी (नाींनेन) याींना ननाेनन नेनन 
नाींनेन येिे दपकें द्र सु अ करण् यासा द मागणी केयाच े.ननाींक १० डनसें र, २०१४ रोाी ाा त् या 
सुमारास नननधनूास आले,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, दपरोक् त मागणीार धासनाने कोणती कायूाा ी केली ाा करण् यात येत आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) लात्र मााागीय मींनळाची स् िापना १९९७ म् ये ंरींगा ान मााागीय मींनळाच े माााान 
क अन ााली आ े. ाौगोनलक पिरलस्िती ा ल प माद्या् यस सींख् योचा माचार करता लात्र 
मााागीय मींनळाचे दपकें द्र नाींनेन येिे सु अ करणे प्रधासकयय ा आधिकिकूदृष ट्या सोनयस् कर 
 ारणार ना ी लसे राज् यमींनळाने ्ाईम् स नधक्षक सींे्नेस कळमाले आ े. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 
 

ीोंटदया जाल्ह्यात िृवष ववद्वायुत पांपाांचे ाोडणी प्र ांतबत असल्हयाबाबत 
(२६)  १५५८३ (०८-०४-२०१५).   श्री. ीोपा दास अग्रवा  (ीोंटदया) :   सन्माननीय ऊााध मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गों.नया लाहयात करोनोच्या सींख्येने कृमषा माद्युत पींपाींचे ाोनणीचे ला ूलनके ाषााूपास्न 
प्रलींब त लसयाचे मा े ाानेाारी, २०१५ च्या नरम्यान नननधनूास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, प्रलींब त लाांची तालकुानन ाय सींख्या क्रकती आ े ा या प्रलींब त माद्युत 
ाोनण्यासा द त्ारीत कामे प्ण ूकरण्यासा द मााागाींतगतू कोणते ननयोान करण्यात आले आ े 
तसेच प्रनतक्षा यानी पुण ूकरण्यासा द कोणती कायाूा ी करण्यात आली आ े, 
(३) लद्याप या ा त कोणतीच कायाूा ी करण्यात आली नसयास मालीं ाची कारणे काय 
आ ेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) माच ू २०१५ लखेर ाीााोनणी तालुकानन ाय प्रलींब त कृषाीपींपाची सींख्या  क्ण ३००६ 
ातकय लस्न प्रलींब त कृषाीपींप ाोनणीपैकय १५०० कृषाीपींप ाोनणीच ेकामासा द कृषाीपींप स्पेधल 
पॅकेा लींतगतू ननमाना प्रक्रिया स ुअ आ े. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
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नषण  ग्रस् त ीोंटदया जाल्ह ्याती  १०० पेषण ा ाास् त िृषी िें द्राच े 
परवाने  रद्द िरण् यात आल्हयाबाबत 

(२७)  १५५८४ (०८-०४-२०१५).   श्री. ीोपा दास अग्रवा  (ीोंटदया) :   सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नक्षलग्रास् त गों.नया ला हयातील १०० पेक्षा ाास् त कृषाी कें द्राच े पराान े रद्द करण् यात 
आ याच ेमा े ाानेाारी, २०१५ च् या नरम् यान नननधनूास आले,  े खरे आ े काय,  

(२) लस यास, दक् त कृमषा कें द्राचे परााने रद्द करण् यामागील कारणे काय आ ेत, 
(३) लस यास, कृमषा कें द्राींच ेपरााने रद्द ाा यामळेु येणा-या खरीप मपकाची ब याणे धेतक-याींना 
नेण् यासा द कृषाी मााागाने कोणती दपाययोाना करण् यात आली आ े ाा येत आ े ? 

श्री. एिनाथराव खडसे (०९-०६-२०१५) :(१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) लाहयातील  क्ण १७४९ कृमषा कें द्रापैकय मा े ाुल,ै २०१४ म्ये नुतनीकरणा लाााी ा 
व्यासाय करत नसयान े१५१ कृमषा कें द्राच ेपराान ेरद्द करण्यात आलेले आ ेत. 
(३) दपरोक्त १५१ कृमषा कें द्राींच ेपरााने रद्द केयानींतर ी लाहयात १५९८ मामा  कृमषा कें द्र 
कायरूत लसन् लसयान ेत्याींच्यामारं्त धेतकऱ्याींना लागणाऱ्या कृमषा ननमाष ा दपलब्  करून 
नेण्यात येत आ ेत. 

___________ 
  

ीोंटदयामधी  बीाीडब्ल्ह यू शासिीय रुग् णा यामध् ये अखांडीत ववद्वायतु पुरवियासािल  
एक् सप्रेस कफडर  ाईनची िामे पणुध िरण् यात आ ी नसल्ह याबाबत 

  

(२८)  १५५८५ (०८-०४-२०१५).   श्री. ीोपा दास अग्रवा  (ीोंटदया) :   सन्माननीय ऊााध मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गों.नयाम ील  ीाीनब् य ् धासकयय  अग् णालय म् ये लखींनीत माद्युत पुरा यासा द 
 क् सप्रेस क्रर्नर लाईन सा द सुमारे ५० लक्ष  अपये नन ी म ाराष र राज् य माद्युत मींनळाकन े
ामा करण् यात आला आ े,  े खरे आ े काय,  

(२) लस यास, लद्याप  क् सप्रेस क्रर्नर लाईनची कामे पुण ूकरण् यात आली नस याचे मा े 
ाानेाारी, २०१५ च् या नरम् यान नननधनूास आले,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या ा त चौकधी करण् यात आली आ े काय, 
(४) लस यास, दक् त  क्सप्रेस क्रर्नर लााूनचे काम त् ारीत पुण ूकरण् यासा द कोणती कायाूा ी 
करण् यात आली आ े ाा येत आ े, 
(५) लद्याप, या ा त कोणतीच कायाूा ी करण् यात आली नस यास, त् यामागील मालीं ाची 
कारणे काय आ ेत ? 

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) ना ी, सनर  क्सप्रेस क्रर्नर माा ाा. नी दाारणे करण्याच ेकाम .न.०१.०७.२०११ रोाी सु अ 
क अन .न.१५.०३.२०१२ रोाी पुण ू करण्यात आले. सनर  क्सप्रसे माा ाा. नीद्ाारे नोन ी 
 अग्णालयाला लखींनीत माा पुरा ा सु अ करण्यात आला. साााूननक  ाीं काम माााग 
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गों.नयाकन्न रोन  अीं नीकरणाचे काम सु अ लसते ाेळी खोनकाम करताींना सनर माा ाा. नीच े
के ल ाारींाार नॅमेा करण्यात आले, त्याचप्रमाणे दपकें द्रात ब्रकेरम्ये ब ेान ाायामुळे 
.न.१५.०९.२०१३ त े ०६.०६.२०१४ पयतं ारील माद्युत पुरा ा सुयाू्ोल दपकें द्राच े ्ानन-१ 
क्रर्नरार स्िानींतरीत करण्यात आला  ोता. त्यानींतर सनर कामाींची न ुअस्ती ाायानींतर पुन् ा 
३३ के.व् ी. र््लच्र दपकें द्राा अन  क्सप्रेस क्रर्नरद्ाारे माद्युत परुा ा पुााूत सु अ करण्यात 
आला आ े. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
(५) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  

औरांीाबाद जाल्ह ्याती  पसिण येथी  नाथसाीराच्या या सुरषितषण ततेबाबत 
(२९)  १५५९३ (०९-०४-२०१५).   श्री. सांदीपानराव भमुरे (पसिण) :   सन्माननीय ा सांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंरींगा ान ला हयातील पै ण येिील नािसागराच् या सुर्क्षततेच् यादृष ्ीने गु तचर 
मााागाने सु ारणा करण् या ा त धासनास कळमालेले आ े  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच, सनर  रणाारील ा नोन्  ी कालव् याच् या म ील रस् त् याचे कामाचे प्रस् ताा सीं ीं ीत 
खात् याने धासनास सानर केले आ ेत  े ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, सनर प्रस् ताााारधासन स् तराार कोणता ननणयू ेेण् यात आला आ े, ाा येत 
आ े, 
(४) नस यास, त् याची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. धीरीष महाान (०२-०६-२०१५) :(१)  ोय, ऑगस् ्, २०११ म् ये माधेषा पोली म ाननरीक्षक 
सुरक्षा, राज् य गु तााता ू माााग (म ाराष र राज् य) नानर मुीं ई याींनी राज् यातील मोठ्या 
 रणाींच् या सुरक्षा आढााा ेेनन त् याम ील दणणाा ा दपाययोानेचा तपधील सधिकचा, ालसींपना 
याींना दपलब्   क अन .नला आ े. त् याम् ये ाायकाान  रणाचा (नािसागर ालाधय) समााेध 
आ े. 
(२)  ोय, मागील ाषास २०१४-१५ म् ये ाायकाानी  रणाच् या मा् याार लसलेलया सेाा रस् ता 
ा  रणाच् या पाय् याधी  रण नाींतीस समाींतर  रण ननरीक्षण पिाींची न ुअस् ती ा नाीं रीकरण 
करणे ा तचे प्रस् ताा धासनास सानर केले  ोते. 
(३) सन २०१४-१५ म् ये माधेषा न ुअस् ती मास् तार ा स ुारण लींतगतू पुरेसा नन ी दपलब्   न 
 ोन धक यामळेु सनरील प्रस् तााास प्रधासकयय मान् यता नेण् यात आली ना ी. त् यामुळे सन 
२०१५-१६ म् ये सनरील प्रस् तााा ा त आढााा ेेनन पुनःश् च सानर करण् या ा त के्ष्र ीय 
कायालूयास सुचना नेण् यात आाली आ े. त् यानसुार प्रस् ताा सु ािरत करण् याचे काम के्ष्र ीय 
स् तराार सु अ आ े. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
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पसिण (जा.औरांीाबाद) येथी  औद्वायोधीि प्रकशषण ण िें द्रात सुरु अस े   
नववन रेडचे िाम अत् यांत सांथीतीने होत असल्हयाबाबत 

(३०)  १५५९५ (०९-०४-२०१५).   श्री. सांदीपानराव भुमरे (पसिण) :   सन्माननीय उच्या च व तांत्र 
कशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पै ण (ला.ंरींगा ान) येिील ंद्योधिकगक प्रनधक्षण कें द्रात सु अ लसलेल नमान रेनचे काम 
लत् यींत सींिगतीन े  ोत लस याचे नुकतचे मा े ाानेाारी, २०१५ म् ये ाा त्या सुमारास 
नननधनूास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर कामासींनाातू धासनाने पा णी केली आ े काय, त् यात काय ननषपन्न 
ााले ा त्यानुसार सनरील काम त्ारीत प्ण ूकरण्या ा त धासनान ेकोणती कायाूा ी केली ाा 
करण्यात येत आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(११-०६-२०१५) : (१) ना ी. 
(२) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
(३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  

पसिण (जा.औरांीाबाद) येथी  सांतपीि उभारणीच ेिाम पूणध झा े असून सांतपीिाचा 
अभ् यासक्रम शासनाने सुरु िरण् याबाबत 

(३१)  १५५९६ (०९-०४-२०१५).   श्री. सांदीपानराव भुमरे (पसिण) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ंरींगा ान ला हयातील पै ण येिील सींतपी  दाारणीचे काम प्ण ूााले लस्न धासनान े
सींतपी ाचा लभ यासिम सु अ करण् यासा द पराानगी ी .नलेली लसताींना प्रत् यक्षात लभ यासिम 
लद्याप सु अ न ाा यामळेु  ाारो माद्यािस सनरील लभयासिमापास्न ाींधिकचत रा. ले आ ेत,  े 
खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर सींतपी ाच ेलभ यासिम सु अ न  ोण् याची कारणे काय आ ेत ा ते तातनीन े
सु अ करण् या ा त धासनान ेपुढे कोणती दपाययोाना केली ाा करण्यात येत आ े, 
(३) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०८-०६-२०१५) :(१) ंरींगा न ला  ातील पै ण येिील सींतपी ाच् या 
ामारतीच   ुताींध काम प्ण ू ााले आ े. सींतपी ासा द लभ यासिम ननलश्चत करण् यासा द 
लभ यासग्ाची ननयुक् ती करण् यात आली  ोती. मा्र  सनर लभ यासग्ाकन्न सा ू स मतीन े
लभ यासिमासींनााूत कोणता ी  ोस प्रस् ताा प्रा त ााला नस यान ेलभ यासिम ननलश्चत करता 
आला ना ी. सींतपी   ी नामान् यप्ण ूयोाना लस्न राज् य प्रिमतःच सु अ करण् यात येत आ े. 
सींतपी ाचा लभ यासिम सासूमााेधक लसणे आाश् यक आ े. त् या दृष ्ीने सींतपी ाची 
प्रधासकयय रचना, लभ यासिम ननलश्चती या  त कायाूा ी सु अ आ े. 

___________ 
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साांी ी जाल्ह ्याती  मौा ेकशराळा येथी  तनयकमत ववद्वायुत सेवा कमळण् याच्या या  
दृष्ट्  ीने करक् त पदे तात् िाळ भरण् याबाबत 

(३२)  १५६३३ (०८-०४-२०१५).   श्री. कशवााीराव नाईि (कशराळा) :   सन्माननीय ऊााध मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली ला हयातील मौाे नधराळा येिे म ाराष र राज् य माद्युत मींनळाची रो. ्र   ींन 
लस्ितीत लस्न मींनळाच् या येिील दपमााागात लनायींता ा नलमपक, तीं्र ज्ञ  स् तराारील  रीच 
पने िरक् त आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर ् तालुका नोंगरी तालुका लस याने सातत् याने  ोणा-या लनताषृ ्ीमुळे 
ल प कमचूारी लसयान ेयेिील ग्राामस् ि ्र स् त ााले आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या तालुक् यात ननयनमत माद्यतु पुरा ा नमळण् याच् या दृष ्ीन े िरक् त पने 
तात् काळ ारण् या ा त धासनान ेकाय कायाूा ी केली आ े ाा करण् यात येत आ े, 
(४) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०६-२०१५) :(१)  े लींधतः खरे आ े. 
     नधराळा दपमााागात  क्ण १२ पने मींा्र आ ेत. त् यापकैय ९ पने कायरूत लस्न, 
दच् च् स् तर नलमपक (लेखा) ची २ पने ा नधपाईच े१ पन िरक् त आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ाग ू३ ा ४ च् या कमचूा-याींची पने पनोन् नतीद्ाारे ारण् या ा त आनेधााीत करण् यात लााले 
आ े. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  
 

साांी ी जाल्ह हयाती  वािुडडे  बुद्रिु उपसा ा कसांचन योानचेे िाम तनधी 
 अभावी प्र ांतबत असल्हयाबाबत 

(३३)  १५६३५ (०९-०४-२०१५).   श्री. कशवााीराव नाईि (कशराळा) :   सन्माननीय ा सांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली ला  यातील ााकुन े ुद्रकु दपसा ालनसींचन योानचेे काम नन ी लाााी प्रलींब त 
आ ेत,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, सनर ् नोंगरी मााागातील धेतक-याींनी आधिकिकू ा सामालाक पिरलस्िती 
माचारात ेेता सनर ् योानसेा द सन २०१५-१६ या लााधिकिकू ाषााूम् ये कृष णा खोरे माकास 
म ामींनळाला दपलब्    ोणा-या नन ीत्न क्रकमान  अपये १५० को्ी नन ीची तरत्न करण् या ा त 
स् िाननक लोकप्रनतनन ीींनी ालसींपना मीं्र ी म ोनयाींना .ननाींक १० रे्ब्रुाारी, २०१५ रोाी ननाेनन 
.नले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या तीत धासनाकन्न कोणती कायाूा  केली आ े ाा करण् यात येत आ े, 
(४) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. धीरीष महाान (०४-०६-२०१५) : (१) लधींतः खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) या योानेसा द सन २०१५-१६ म् ये  अपये ८.४० को्ी नन ीची तरत्न केली आ े. योानेला 
ााना नन ी दपलब्   क अन नेण् यासा द पुराणी मागणीचा प्रस् ताा आाश् यकतनेुसार माचारात 
ेेण् यात येईल.  
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  

िामशेत (जा.पूणे) शहराती  सुरु अस े े अवसध धांदे तातडीन ेबांद िरण्याबाबत 
(३४)  १५६४५ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांाय (बाळा) भेीड े(मावळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कामधेत (ला.प्णे) ध रातील सु अ लसलेले लाै   ींने तातनीने  ींन करााेत तसेच गींाीर 
गुन्  े ेन्न ी रे ाे पोलीस  द्दीची  ा  पुढे क अन गुन्  ा नोंनमाण् यास ्ाळा्ाळ करणा-या 
पोलीसाींस  पोलीस लधिक का-याींार कारााई करण् याच्या  मागण् याींसा द कामधेत पोलीस  ाण् याार 
ग्राामस् िाींनी ा व् यापा-याींनी .  या आींनोलन के याच े .न. २५ ाानेाारी, २०१५ रोाी ाा 
त् यासुमारास नननधनूास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर मागण् याींनुसार पोलीस मााागाकन्न कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात 
येत आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) या प्रकरणी ानगाींा मााळ पोलीस स् ्ेधनला गु.र.ि.२१/२०१५ ाा.नीं.मा. कलम ३२३, ३२४, 
३२५, ५०४ प्रमाणे .ननाींक २५ ाानेाारी, २०१५ रोाी गुन्  ा नाखल करण् यात आला आ े. सनर 
गुन्  ा पोलीस तपासाार प्रलींब त आ े. 
(३) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  

वाकशम शहरामध्ये सुरु अस ेल्हया रस्ता दरुुस्तीसािल दीड फोडण्याच्याया 
 िामी बा माूराांना ाुांप े ीेल्हयाबाबत 

(३५)  १५६५२ (०७-०४-२०१५).   श्री.  खन मक ि (वाकशम) :   सन्माननीय िामीार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाानधम ध राम्ये सु अ लसलेया रस्ता न ुअस्तीसा द नगन र्ोनण्याच्या कामी  ालमा्राींना 
ाुींपले गेयाच े मा े डनसें र, २०१५ च्या धेा्च्या आ ाड्यात धासनाच्या नननधनूास आले 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, सनर प्रकरणी चौकधी करण्यात आली आ े काय, 
(३) लसयास, चौकधीनुसार पुढे कोणती कारााई करण्यात आली आ े, 
(४) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (०६-०६-२०१५) : (१)  ाल माुराींकन्न नगन र्ोनण् याच ेकाम क अन ेेण् यात 
येत लस या ा तचे ातृ् त .ननाींक १२.१२.२०१४ रोाीच् या ातृ् तप्र ात प्रनस् न ााले  ोत.े 
(२)  ोय. कामगार आयुक् तालयाच् या के्षब्र य कायालूयान ेत् या ा त चौकधी केली आ े. 
(३) ा (४) कामाच् या . काणी प्रत् यक्ष ाे् नेनन पा णी केली लसता तेि े काम सु अ 
नस यामळेु कामाच् या . काणी  ालकामगार काम करताना आढळ्न न आ यामळेु कोणती ी 
कायाूा ी करण् यात आलेली ना ी. 

___________ 
  

वाकशम शहरात (जा.वाकशम) नयव याने वपण् याचे ा िुां भ बाांधण्याबाबत 
(३६)  १५६५५ (०७-०४-२०१५).   श्री.  खन मक ि (वाकशम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  ाानधम (ला.ाानधम) ध रात ााढीा ध र पाणीपुरा ा योाने लींतगतू नव् याने मपण् याच े
ालकुीं ा  ाीं ले ाात लसन् पानलकेच् या कायाूलयाााळ याप्ास  क ालकुीं ा  ाीं ण् यात आले 
मा्र  नसुरी पाण् याची ्ाकय  ाीं ण् यास लद्याप सु अाात ाालेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर ् ालकुीं ा  ाीं ण् याच ेकाम म ाराष र ालननस् सारण मींनळाकन ेलस्न या 
्ाकयच् या  ाीं कामासा द ज् या कीं ्र ा्नाराला  ेका नेण् यात आला या  ेकेनाराने याप्ास  क 
को्ीपेक्षा ाास् त नन ी लॅनव्  ॉन् स म्  ण्न ेेतला लसताना ी  ाीं काम सु अ केले ना ी,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) लस यास, दक् त प्रकरणाची सखोल चौकधी करण् यात आली आ े काय, 
(४) लस यास, चौकधीच े ननष कषा ू काय ा त् यानुसार सीं ींधिक त ालकुीं ा (्ाकय) च े  ाीं काम 
क अन ेेण् या ा त धासनान ेकोणती कायाूा ी केली ाा करण् यात येत आ े, 
(५) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१)  ोय. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) ा (४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
(५) ाानधम ध रातील ााढीा पाणी पुरा ा योानलेींतग ू प्रस्तामात लसलेया ालकुीं ााच्या 
ाागे ा त दपला ाधिक कारी ाानधम याींनी .न. ९/१०२०१३ रोाी पािरत केलेया लींनतम 
आनेधामा अ्न ल्यक्ष मुकुीं न   ज्युकेधन सोसाय्ी िरसोन याींनी ला ा न्यायालय ाानधम येि े
लपील नाखल केले . सनर प्रकरण न्यायालयात न्यायप्रमाष्  ोते. सनर प्रकरणाची लींनतम 
सुनााणी  मप्रल, २०१४ म्ये ााली ा नगरपिरषानेच्या पक्षात ननणयू लागला आ े. सनर 
ाागेचा ता ा १७/४/२०१४ रोाी धासनाकन्न ता ा ेेण्यात आला लस्न म ाराषर ाीान 
प्राधिक करण ाानधम याींना सनर कामास त्ारीत सु अाात करण्या ा त ला ाधिक कारी याींचकेन्न 
कळमाण्यात आले आ े. सनर कामा ा तच े कोणते ी लधिकग्राम रक्कम कीं ्र ा्नारास नेण्यात 
आलेले ना ी. 
  

___________ 
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वाकशम जाल्ह हयाती  वन ववभाी वनतस् िराांिड ेद ुध्  ा िरीत असल्ह याने जाल्ह ्याती   
साीवान वषृण ाांची अवसध तोड होत असल्हयाबाबत 

  

(३७)  १५६६० (०९-०४-२०१५).   श्री.  खन मक ि (वाकशम) :   सन्माननीय वने मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ाानधम ला  यातील ान माााग ानतस् कराींकन े नलुकू्ष् ा करीत लस याने ला हयातील 
सागाान ाकृ्षाींची लाै  कत् तल  ोत लस याची  क् कानायक  ा  मा े रे्ब्रुाारी, २०१५ म् ये 
नननधनूास आली आ े,  े खरे आ े काय,  

(२) लस यास, दक् त सागाान ाकृ्षाींची ला ै कत् तल िाीं माण् यासा द धासन का ी  ोस 
दपाययोाना करणार आ े काय, 
(३) लस यास, त् या ा त ान मााागाला का ी स्चना नेण् यात आ या आ ेत काय, 
(४) नस यास, मालीं ाची कारणे काय ? 

श्री. सुधीर मुनीां ीवार (३०-०५-२०१५) :(१) यातमाळ ानातृ् ताींतगतू ाानधम ला हयातील 
कारींाा, मानोरा ानपिरके्ष्र ात मा े रे्ब्रुाारी, २०१५ म् ये  क्ण १३१ सागेतर ाकृ्षाींची लाै  
तोन ााली आ े. सनरच् या ाकृ्षतोनी ा त  क्ण २७ ानगुन्  े नोंनान् ५ आरोपीींमा अ् न कारााई 
करण् यात आली आ े. त् यामळे ाानधम ला हयातील ान माााग ानतस् कराींकन े नलुकू्ष करीत 
आ े  े खरे ना ी. 
(२), (३) ा (४) ानसींरक्षणाचे लनुषाींगाने ननयनमत ननयतके्ष्र ाींची तपासणी, नाका ींनी, गस् ती 
करताना आढळले या लाै  ाकृ्षतोनीच् या लनुषाींगान े ननयमानुसार ानगुन्  े नोंना्न प्रकरणाींची 
चौकधी करण् यात येते. 

___________ 
  

दापो ी (जा.रत्नाधीरी) ता ुक्यात िरण्यात आ े ी वीातब ात ३५  क्िे ि े ी वाढ 
(३८)  १५६६९ (०८-०४-२०१५).   श्री. सांाय िदम (दापो ी) :   सन्माननीय ऊााध मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नापोली (ला.रत्नाधिकगरी) तालकु्यात करण्यात आलेली ाीाब लात करण्यात आलेली ३५ 
्क्के ााढ रद्द करण्यासा द मा.स्िाननक लोकप्रनतनन ी ा ग्राामस्िाींनी नापोलीत .ननाींक २४ 
रे्ब्रुाारी, २०१५ रोाी मोचाू काढण्यात आला, ोता  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, ाीाब लात करण्यात आलेली ३५ ्क्के नरााढ रद्द करण्या ा त धासनान े
कोणती तातनीची कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(३) लसयास लद्याप कोणतीच कायाूा ी केली नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) का ी ननानक ागाूारीींना लनुनान नेनन स े्ं र २०१३ म्ये ाालेली २० ्क्के ाीा 
नरााढ कमीत कमी रा. ल याची नक्षता ेेतली  ोती. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
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िोिण ववभाीाती  रायीड, रत्नाधीरी, कसांधुदीूध जाल्हहयाती  ८०  घुकसांचन  
प्रिल्हपाची िामे ६ मटहन्याांपासून बांद असल्हयाबाबत. 

  

(३९)  १५६७० (०९-०४-२०१५).   श्री. सांाय िदम (दापो ी) :   सन्माननीय ा सांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोकण मााागातील रायगन, रत्नाधिकगरी, नसीं ुनग् ू ला यातील ८० लेुनसींचन प्रकपाची 
काम े६ म. न्याींपास्न  ींन आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास,  े ८० लेुनसींचन प्रकप  ींन लसण्याची सासूा ारण कारणे कोणती, 
(३) लसयास, प्रश्न ााग (१) म ील कामे सुरू करण्या ा त धासनाकन्न कोणती तातनीची 
कायाूा ी करण्यात येत आ े ? 
  
श्री. धीरीष महाान (०२-०६-२०१५) : (१) लींधतः खरे आ े. 
रायगन, रत् नाधिकगरी आणण नसीं ुनगु ूला हयातील  क्ण ३७ प्रक प प्रगतीपिाार लस्न त् यापैकय 
रायगनम ील पालाुताली, पन्  ाळेर, काळााली- ाराली, ानधेताााे ा कोंढाणे या ५ ले ु
पा् ीं ारे प्रक पाींची काम े ींन आ ेत. 
(२) ानानमन, ा्सींपनान, लपुरा नन ी, गौण खननााारील  ींनी या कारणाींमळेु प्रक पाींची 
आाश् यक ती प्रगती सा ता आली ना ी. 
(३) या प्रक पाींस आाश् यक त् या मींा-्या प्रा त क अन ेेण् याची कायाूा ी प्रगतीत आ े. 
  

___________ 
  
िणिव ी ता ुक्याती  तरांदळे ग्रामपांचायत तसचे वरवड ेग्रामपांचायत िायधषेण त्रात पाणीपुरविा 

िरणा-या पांपाच ेमी रच्या या वाढीव तब ाबाबत 
(४०)  १५६७१ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांाय िदम (दापो ी) :   सन्माननीय ऊााध मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कणकाली तालुक्यातील तरींनळे ग्राामपींचायत तसेच ारान े ग्राामपींचायत कायकेू्ष्र ात 
पाणीपुरा ा करणा-या पींपाच ेमी्र ब ल सरासरी  अपये लनीच  ाार येते, परींत् मा े ाानेाारी, 
२०१५ म्ये ८४  ाार तसेच ४५  ाार लाई् ब ल ाीा मातरण कीं पनीकन्न पा माण्यात 
आले,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, या ब लाच्या सींनााूत ारान े ा तरींनळे ग्राामपींचायतीने ाीा मातरण कीं पनी 
कणकाली याींच्याकन ेतिारी केया आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लसयास, या तिारी नसुार ाीामातरण कीं पनीन ेचौकधी केली आ े काय ा, चौकधीत 
काय आढळ्न आले, त्यानुसार सीं ींधिक ताींार कोणती कारााई केली आ े ाा करण्यात येत आ े  
(४) नसयास मालीं ाची कारणे काय आ ेत 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२९-०५-२०१५) : (१) लींधत: खरे आ े. 
(२)  ोय. 
(३) ाीाब ल  ेकेनाराने चुकयचे िरनीींग .नयामुळे कमी आकारणीची ब ले नेण्यात आलेली  ोती. 
ाानेाारी २०१५ म्ये लच्क नम्र ााचनाप्रमाणे ब ाब ले नेण्यात आयामुळे मागील 
ाापरास  मााब ले नेण्यात आलेली आ ेत. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

मौाा रानबो ी (ता. िुही) या ीावाचे ववस्थापन िरुन पुनवधसन िरण्याच्याया प्रस्तावाबाबत 
 (४१)  १५६७३ (०९-०४-२०१५).   श्री. सधुीर पारवे (उमरेड) :   सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागप्र ला  ा दमरेन, नाााप्र ा कु ी ान पिरके्ष्र ाचा समााेध क अणदमरेन क- ाींनला 
ा न् यलाा लायारण् याची नननमतूी करण् यात आलेली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, मौाा रान ो्ी (ता.कु ी) या गाााचे मास् िापन क अन पुनासून प्रस् तामात 
करण् यात आलेले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, मौाा रान ो्ी (ता.कु ी) गाााच े पुनासून  ा त कायाूा ी करण् यात आलेली 
आ े  
(४) लस यास, कायाूा ीचे सा ूसा ारण स् ा अप काय, 
(५) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. सधुीर मुनीां ीवार (३०-०५-२०१५) : (१) .ननाींक २९.०६.२०१२ च् या धासन लधिक स्चनेन् ाये 
नागप्र ला हयातील नाााप्र ा कु ी आणण ाींनारा ला हयातील पानी ानपिरके्ष्र ाचा ााग 
समामाष ् क अन दमरेन क- ाींनला लायारण् याची नननमतूी करण् यात आली आ े. 
(२), (३) ा (४) दपमााागीय लधिक कारी, दमरेन तिा चौकधी लधिक कारी याींनी रान ोनी या 
गाााची सींप्ण ू मालमत् ता धेत ानमनीस  लधिक ग्रा ण क अन गाााींचे पुनासून करण् याची 
नधर्ारस केली आ े. त् या लनुषाींगाने धासन ननणयू .ननाींक ०३.११.२०१२ नुसार पुनाूसनाच् या 
प्रक्रियेलींतगतू गााात साा ेेनन पुनासून प् नती, द्याायाचा मो नला  ा त ग्राामस् िाींना 
मा. ती नेण् यात आली आ े ा गााक-याींनी पयाूय I क्रकीं ाा पयाूय II ननान क अन  राा नेण् यास 
कळमाण् यात आले आ े. गााक-याींनी ग्रााम साेचा  राा मखु् य ानसींरक्षक तिा के्ष्र  सींचालक, 
पेंच व् याघ्र प प्रक प, नागप्र याींना सानर केलेला लस्न सनर  रााात त् याींनी धासन ननणयू 
.न.०३/११/२०१२ म ील तरत्नीपके्षा ाास् त मो न याची मागणी केलेली आ े ा पयाूय ननान 
 राा .नलेले ना ी. गाााींत २-३ साा ेेनन धासन ननणयूाम ील तरत्नी पुरेधा ा चाींग या 
लस या ा त समाा्न साींगण् यात आले ा पयाूय -I ा पयाूय -II चे सींनमश्रण क अन पयाूय 
ननानण् याची सुचना केलेली आ े. गााक-याींना तानो ा-लीं ारी व् याघ्र प प्रक पातील पुनानूसत 
ाालेलया नाेगाींा ा ाामणी गाााची ाे्सु् ना क अन नेण् यात आली आ े. तसेच पुनासूनासा द 
ाागा सु् ना नाखमाण् यात आली आ े. परींतु लद्याप गााक-याींनी पयायू ननान्न पुनासूनास 
पिरप्ण ूस मती नधमूालेली ना ी. 
(५) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
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धचचघा  उपसा कसांचन योानेच्या या (ता. िुही, जा.नाीपूर,) िामा ा प्रशासिीय मान् यतेबाबत 

 

(४२)  १५६७५ (०९-०४-२०१५).   श्री. सुधीर पारव े (उमरेड) :   सन्माननीय ा सांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धिकचचेा् दपसा नसींचन योानेच् या (ता.कु ी, ला.नागप्र)  कामाला .न. ३०.०८.२००८ रोाी 
प्रधासकयय मान् यता नेण् यात आलेली आ े  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, सन २०१४-१५ च् या लिसूींक पात समुारे १४० लक्ष  अपयाींची तरतुन करण् यात 
आलेली आ े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, दक् त प्रक पाच े काम सु अ करण् या ा त कायाूा ी करण् यात आलेली आ े 
करण् यात येत आ े काय, 
(४) लस यास, कायाूा ीचे सासूा ारण स् ा अप काय, 
(५) नस यास,  ोत लसले या मालीं ाची कारणे काय ? 
  
श्री. धीरीष महाान (०४-०६-२०१५) : (१)  ोय. 
(२) सन २०१४-२०१५ च् या लिसूींक पात  अ. २०० लक्ष ची तरत्न करण् याींत आली आ े. 
(३) ा (४) म ाराष र ालसींपत् ती ननयमन प्राधिक करणाची कलम ११ (च) लींतगतू मान् यता 
नमळाणे, दपसा नसींचन योानाींच् या पिरगणाींना स् िायी सनमतीची मान् यता नमळाण े ा.काम े
प्रगतीत आ े. सनर मान् यता प्रा त ाालेनींतर येाानचेे प्रत् यक्ष काम  ाती ेेता येईल. 
(५) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. प्रक पाचे ननयोानानुसार काम प्रगतीपिाार आ ेत. 

___________ 
  

ीोंटदया जाल्ह ्यात देवरी ग्रामपांचायत येथी  नळ योानेबाबत 
 

(४३)  १५६९० (०९-०४-२०१५).   श्री. सांाय पुराम (आमीाव) :   सन्माननीय पाणीपुरविा 
आणण स्वच्याछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गों.नया ला हयात नेारी ग्राामपींचायत येिील नळ योानेसा द २२ को्ी मींा्र ााले ल े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, त् या किरता लोकागणूी ८६ लाख ाराायाचे  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(३) लसयास, काम सु अ आतसना लचानक लोक ागणूी मार् करण् यात आली,  े खरे आ े 
काय, 
(४) लस यास, त् याचा खुलासा करााा ? 
  
श्री. बबनराव  ोणीिर (२६-०५-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
   नेारी ााढीा पाणी पुरा ा योानेला धासनान े .ननाींक २१.०४.२०१२ रोाी  अ१७६६.०१ लक्ष 
ातक्या (ढो ळ) क्रकीं मतीस प्रधासकयय मान्यता प्रनान केली आ े. 
 



मा.स. ३३ (29) 

 

(२) ा (३) धासन ननणयूानुसार लोक ागणूीचा . स्सा ५%  अ ८८.३०/- लक्ष ग्राामपींचायतीन े
ारायचे  ोत.े तिामप, मा. मींब्र मींनळाच्या .न.०२ ाुल,ै २०१४ रोाी ाालेया  ै कयतील 
ननणयूानुसार, राज्यातील ग्राामीण पाणी पुरा ा योानाींसा द आकारण्यात येत लसलेली 
लोकागणूीची ल् धासनाने .न.०९.०७.२०१४ च्या धासन ननणयूान्ाये पुणतू: रद्द केली आ े. 
(४)  प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
  

___________ 
  

ीोंटदया जाल्ह्याती  एिाजत्मि आटदवासी प्रिल्हप िायाध यात  
घरिु ािकरता  अाध प्र ांतबत असल्हयाबाबत 

(४४)  १५७२६ (१०-०४-२०१५).   श्री. सांाय पुराम (आमीाव) :   सन्माननीय आटदवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गों.नया ला यातील नेारी, आमगाा ा सालेकसा येिील  कालत्मक आ.नाासी प्रकप 
कायालूयात मागील लनेक ाषाांपास्न ेरकुल किरता केलेले ला ूप्रलींब त आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(२) लसयास, लााूच्या मागणीनुसार  ीपी लम्ये लसणाऱ्या आ.नाासी गरा्ींना ेरकुल 
.नलेले ाात ना ी,  े खरे आ े काय, 
(३) लसयास, दक्त प्रकरणीआ.नाासी मााागान ेकाय कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े 
(४)  नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०१-०५-२०१५) : (१), (२), (३) ा (४) सन २००३-०४ त े २०१३-१४ या 
कालाा ीत  कालत्मक आ.नाासी प्रक प कायाूलय, नेारी लींतगतू गों.नया ला हयातील नेारी, 
आमगाींा ा सालेकसा या तालुक् यात लनिुमे ४९७, ९२ ा १७५ ला ूेरकुलासा द प्रा त ााले. 
त् यापैकय नेारी, आमगाींा ा सालेकसा तालुक् यातील लााा् याूााना लनुिम े १०, ०८ ा ०७ 
ेरकुल मींाुर ाालेले आ ेत. सन २०१४-१५ या आधिकिकू ाषााकूरीता  कालत्मक आ.नाासी 
प्रक प कायाूलय, नेारी याींना  क्ण  अ.९८.४० लक्ष ातकय तरत्न दपलब्   क अन नेण् यात आली 
आ े. दारूीत प्रलींब त लााू ा त ातर योानेत्न ेरकुल मींा्र ााले क्रकीं ाा ना ी या ा त 
पींचायत सनमतीकन्न ना रकत प्रमाणप्र  नमळणेकिरता पींचायत सनमती, नेारी, आमगाींा ा 
सालेकसा याींचेकन ेप्रक प लधिक कारी,  कालत्मक आ.नाासी प्रक प कायालूय, नेारी याींनी यानी 
पनताळणीकिरता पा माली आ े. त् याींचेकन्न ना- रकत प्रमाणप्र  लद्याप लप्रा त आ ेत. 
  

___________ 
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भांडारा जाल्ह ्याती  साांस् िृतति भवनाची वास्त ुवापराववना पडून असल्हयाबाबत 
  

(४५)  १५७२८ (०७-०४-२०१५).   श्री. रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय साांस् िृतति 
िायध मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाींनारा ध रात कलााींताना  क् काचे व् यासपी  नमळााे तसचे ला हयात साींस् कृनतक ाारसा 
ाोपासला ाााा या दद्दात  ेत्न ेधासनाने ध राच् या कें द्र स् िानी कोट्या ी  अपये खच ूक अन 
ाव् य साींस् कृनतक ाान दाारले परींतु सनर ाास् त् ाापरामाना पन्न लस यामुळे तेि े
लसामालाक कृत् य मोठ्या प्रमाणात  ोत लस याच ेनननधनूास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लस यास, सनर मानााापर पन्न लसलेले साींस् कृनतक ाानकन ेप्रधासकयय मााागाचे नलुकू्ष 
 ोत लस याचे ी .नस्न येत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या ा त चौकधी करण्यात आली आ े काय, त्यानुषाींगाने सनर साींस्कृनतक 
ाानाच्या ाापराकिरता कोणती कायाूा ी केली ाा करण्यात येत आ े, 
(४) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०६-०६-२०१५) : (१) ला  ा ननयोान सनमती (माकास मींनळ), ला.ाींनारा 
याींचे मारू्त, मींा्र  अ.१११८,३३०/- नन ीम ्न सन १९८६ म् ये ाींनारा येिे साींस् कृनतक ाान 
 ाीं ण् यात आले सन १९९८ पास्न सनर ामारत  ींन आ े तिामप, तेिे लसामालाक कृत् य  ोत 
लस यास नननधनूास आलेले ना ी. 
(२) ा (३) सनर साींस् कृनतक ाान ामारतीच े  ाीं काम लाण ूााले लस यान े ती ननलेणखत 
करणे योग् य लस याचे लनाप्राय ला  ाधिक कारी, ाींनारा याींनी .नले आ ेत. 
       तसेच ाींनारा येि ेलन् य . काणी नमान नाट्यग ृ  ाीं कामाच् या प्रस् तााा ा त नगर 
पिरषान, ाींनारा याींचेकन्न कायाूा ी करण् यात येत लस याचे ी ला  ाधिक कारी, ाींनारा याींनी 
कळमाले आ े. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
  

ाा ना ता ुक्याती  नेरमध्ये वनरषण ि अधधिाऱ्याांच्याया राहण्यासािल अस ेल्हया  
स्वतांत्र तनवासस्थानाची दयनीय अवस्था 

(४६)  १५७४१ (०९-०४-२०१५).   श्री. भाऊसाहेब पा ी  - धचि ीाांविर (वसाापूर) :   
सन्माननीय वन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाालना तालुक्यातील नेरम्ये ानरक्षक लधिक काऱ्याींच्या रा ण्यासा द लसलेया स्ातीं्र  
ननाासस्िानाची लत्यींत नयनीय लास्िा ााली लस्न सनर ननाासस्िाने ामीननोस्त 
 ोण्याच्या मागाूार लसयाच ेनुकतेच मा े ाानेाारी, २०१५ म्ये ाा त्या नरम्यान नननधनूास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) लसयास, सनर नेर-सेाली पिरसर नोंगर पिरसर म् ण्न ओळखला ाात लस्न या 
. काणी कायम ानरक्षक  ार नसयान े ाकृ्षाींची मो या प्रमाणात कत्तल  ोत लसयाचे ी 
नननधनूास आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) लसयास, या ा त धासनान ेचौकधी केली आ े काय, त्यात काय आढळ्न आले, 
(४) तननुसार यास ा ा नार लसणाऱ्या व्यक्तीींार कोणती कारााई केली आ े ाा करण्यात 
येत आ े, 
(५) नसयास, त्याची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनीां ीवार (१३-०५-२०१५) :(१) नेर येि े प्ास  ी् मखु्यालय लसयान,े 
ानरक्षकाींसा द ननाासस्िान  ोते. त्यानींतर २०१० म्ये प्नरूचेमळेु नेरे येिील ब ् मुख्यालय 
 ला्न खाींनेाानी येिे  ेाण्यात आले. त्यामळेु ानरक्षकाचा ननाास ना ी. या कारणास्ता नेर 
येिील ाुन्या ननाासस्िान ामारतीची लास्िा खालाालेली आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
(५) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 
  

___________ 
  

धारणी, मेळघा  या आटदवासी भाीामध्ये पाण्यापुरवठ्यािकरता भारत तनमाधण व राष्ट् रीय 
पेया  योानेवर िोट्यवधी रूपयाांच्याया तनधीचा योग्य उपयोी झा ा नसल्हयाबाबत 

  

(४७)  १५७४७ (०७-०४-२०१५).   श्री. प्रभुदास कभ ावेिर (मेळघा ) :   सन्माननीय 
पाणीपुरविा आणण स्वच्याछता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ारणी, मेळेा्  ा सा ूााग आ.नाासी लस यामळेु पाण् यासा द ाारत ननमाूण ा राष रीय 
पेयाल योानेार कोट्या ी रूपयाींचा नन ी .नलेला आ े तरीसु्ना येि े मपण् याच् या पाण् याच े
ाीषाण सींक् ननमाूण ााले आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, दक्त नन ीचा योग् य दपयोग ाालेला नस्न या सा ू कामाम् ये  ेकेनाराींनी 
मनमानी करून ननकृष् ा लपुरी केलेली आ ेत, े  ी खरे आ े काय, 
(३) लस यास, या ा त धासनान ेचौकधी केली आ े काय, त्यानुषाींगाने कोणती कायाूा ी केली 
ाा करण्यात येत आ े, 
(४) नसयास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
  

श्री. बबनराव  ोणीिर (२६-०५-२०१५) : (१)  े खरे ना ी. 
     लमरााती लाहयातील  ारणी ा धिकचखलनरा तालुक्यात ाारत ननमाण ू कायिूम ा 
राषरीय ग्राामीण पेयाल कायिूमाींतगतू १५६ कामे प्रस्तामात  ोते. आतापयतं १४० कामे प्ण ू
करण्यात आली आ ेत. दािूरत कामे प्रगतीपिाार आ ेत. दन् ाळयात का ी गााात दद्भा लप्रे 
पनत लसयामुळे तसेच सनर तालुक्यात लननयनमत ा कमी ना ाचा माापुरा ा  ोत 
लसयामळेु का ी नळ पाणी पुरा ा यााेाना  ींन रा तात. चाल ु ाषााूचे मींाुर पाणी ी्ंचाई 
कृती आराखनयाम्ये धिकचखलनरा तालुक्यातील ी्ंचाईग्रास्त १४ गाााींना ्ँकरने पाणी पुरा ा 
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करणे प्रस्तामात आ े. त्यापैकय सद्य:लस्ितीत ४ गाााींना ्ँकरने पाणी पुरा ा सु अ केला आ े. 
त्यापैकय ढोमणीर्ा्ा या गाााला .न.१५.४.२०१५ पास्न राषरीय पयेाल कायिूम योानाद्ाारे 
पाणी पुरा ा सु अ क अन ्ँकर मुक्त करण्यात आले आ े. 
(२) ा (३)  े खरे ना ी. 
  दक्त पाणी पुरा ा योानाींसा द मींाुर नन ीचा योग्य दपयोग ााला लस्न को े ी ननकृष् 
ा लपुरी काम े केलेली ना ीत. लधिक क्षक लनायींता, ाारत ननमाूण कक्ष लमरााती याींनी 
तपासणी केलेली आ े. त्याींच्या ल ाालानुसार पुण ू ाालेया ा सु अ लसलेया कामाची 
गुणात्ता योग्य लसयाच ेआढळ्न आले आ े. 
(४) प्रश्न दद्भ ाात ना ी. 

___________ 
 

राज्याती  तांत्रकशषण ण अभ्यासक्रमाांच्याया  ाखो ववद्वायार्थयाांचे दोन वषाधपासून  
‘ईबीसी’ चे शुल्हि प्र ांतबत असल्हयाबाबत 

(४८)  १५८०६ (०९-०४-२०१५).   श्री. भाऊसाहेब पा ी  - धचि ीाांविर (वसाापूर) :   
सन्माननीय उच्या च व तांत्र कशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील तीं्र नधक्षण लभयासिमाींच्या लाखो माद्या्यांच े ‘ई ीसी’ चे धुक नोन 
ाषाांपास्न प्रलींब त लसयाच ेमा े ाानेाारी, २०१५ म्ये ाा त्या नरम्यान नननधनूास आले,  े 
खरे आ े काय, 
(२) लसयास, सनर नन ीच न आयान ेलधा माद्या्यांची कॉलेााकन्न लनाण्क केली ाात 
लस्न कॉलेाच ेप्ण ूधुक ारा नींतरच पिरक्षा र्य ारा, लसा आनेधच पॉनल्ेकननक कॉलेान े
काढला आ े,  े खरे आ े काय, 
(३) लसयास, या ा त धासनाने चौकधी केली आ े काय, त्यात काय ननषपन्न ााले ा 
त्यानुसार लधा कॉलेााींार धासनस्तराार कोणती कायाूा ी करण्यात आली ाा येत आ े, 
(४) नसयास, त्याची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) :(१)  ोय. 
(२) सनर  ा  धसनाच् या नननधनूास आली ना ी. 
(३) तीं्र नधक्षण सींचालनालयाच् या .न.२४/२/२०१५ च ेप्र ानसुार सामालाक मागास माद्या् यांकन्न 
प्राेधाच् या ाेळी नधक्षण धुकाची आकारणी न करण् या ा त सा ू तीं्र नधक्षण मााागीय 
कायालूयाींना मळमाण् यात आले आ े. नरम् यान या मााागाच् या धासन ननणयू .न.२४ मच,ू २०१५ 
नुसार सन २०१३-१४ या ाषााूचे प्रलींब त ा. ी.सी. चे धु क लना करणेसा द आनेध ननगमूीत 
करण् यात आलेले आ े. 
(४) प्रश् न दद्भ ाात ना ी. 
  

___________ 
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परराज्याती  िां पन्याांना महाराष्ट्रातून दधु खरेदी िरण्यास घात ेल्हया बांदी 
  

(४९)  १५८४३ (३०-०४-२०१५).   श्री. टहतेंद्र िािूर (वसई), श्री. वव ास तरे (बोईसर) :   
सन्माननीय दगु् धवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परराज्यातील कीं पन्याला म ाराषरात्न न ् खरेनी करण्यास ेातलेया  ींनी सीं ीं ीींच्या 
ननणयूास धासनाने नकुताच स््े .नला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) सनर ् स््े मुळे न ु दत्पानकाींच ेनुकसान  ोणार ना ी याची काळाी ेेण्यात आली आ े 
काय, 
(३) सनर ् परराज्यतील न ु सींकलनास ेातलेया  ींनीमळेु समुारे ५० लाख नल्र न ु 
नधलक रा. ले,  े खरे आ े काय, 
(४) लसयास, या सा ूप्रकाराची चौकधी करण्यात आली आ े काय ा त्या चौकधीत काय 
आढळ् आले ? 
  
श्री. एिनाथराव खडसे (०६-०५-२०१५) :(१) तत्कालीन स नन ीं क स कारी सींस्िा (नगु् ) याींनी 
.न.१०.२.२०१५ रोाी गुारातम ील ४ न ् सींे ा म ाराषरातील १ लधा  क्ण ५ न ् सींेाींना 
त्याींच्या मा अ्न प्रात ाालेया तिार लााूची सनुााणी सींपेपयतं म ाराषर राज्यात न ् 
सींकलन करण्यास मनाई करणारा आनेध पािरत केला  ोता. तननींतर ारील ५ प्रनताानी सींेाींना 
त्याींची  ाा् माींनण्यासा द ा लपीलाकरीता कालाा ी नमळााा म् ण्न स नन ीं क स कारी 
सींस्िा (नगु् ) याींनी स्ात:च्याच ारील आनेधास .न.१३.२.२०१५ रोाीच्या आनेधान्ाये लींतिरम 
आनेधाद्ाारे स्िधिकगती .नली आ े,  े खरे आ े. 
(२) .न.१६.१२.२०१४ रोाी मा.मा ानसाा ल्यक्ष ा मा.मुख्यमीं्र ी याींच्या समाेत सीं ीं ीत 
लोकप्रनतनन ीींच्या ाालेया  ै कयत  रयाप्रमाणे राज्यातील स कारी न ् सींेाींकनील 
लनतिरक्त न ् धासन धासकयय नराने लस्ाकारीत लसयामळेु न ् दत्पानकाींचे नुकसान 
 ोण्याचा प्रश्न दद्भात ना ी. तसचे सनर स्िधिकगतीमळेु न ् दत्पानकाींचे नुकसान  ोत लसयाची 
कोणती ी तिार प्रात ाालेली ना ी. 
(३)  े खरे ना ी. 
(४) स नन ीं क स कारी सींस्िा (नगु् ) याींच्या समोरील प्रधासकयय चौकधी प्रलींब त लसतानाच 
सनर चौकधी त्ारीत ा समय मयाूनेत प्ण ूकरण्याच्या प्रमुख मागणीस  ा लन्य मागण्याींस  
का ी स कारी न ् सींेाींनी मा.दच्च न्यायालयात याधिकचका ि.२०७२/२०१५ ा २०७७/२०१५ नाखल 
केया आ ेत. सनर याधिकचका न्यायप्रमाष  आ ेत. त्यामुळे चौकधी करण्याचा प्रश्न दद्भात 
ना ी. 
  

___________ 
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िल्ह याण-डोतबव ी महानीरपाक िेच्या या (जा.िाणे) म ितनस् सारण प्रिल्ह पा ा अततकरक् त १३५ 
िो ी देण् यास िें द्र शासनान ेनािार टदल्हयाबाबत 

  

(५०)  १५८५६ (०८-०४-२०१५).   श्री. सुभाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) क याण-नोब ाली म ानगरपानलकेच् या (ला. ाणे) मलःननस् सारण प्रक पाला लनतिरक् त १३५ 
को्ी नेण् यास कें द्र धासनान ेनकार .नला आ े,  े खरे आ े काय, 

(२) लस यास, या ा त कें द्र धासनाने नकार नेण्याची कारणे काय आ ेत, याार धासनाने कें द्र 
धासनाने कोणत्या प्रकारचा पा परुााा  केला आ े ाा करण्यात येत आ े, 
(३) नस यास, मालीं ाची कारणे काय आ ेत ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१) क याण-नोंब ाली म ानगरपानलकेच् या  अपये १३४.९० 
को्ी क्रकीं मतीच् या मलननस् सारण प्रक पास ााा रलाल ने  अ राष रीय नागरी पनुननमूाूण 
लनायानाच् या राींणाधन रे्ा लींतगतू कें द्रीय मान् यता ा सींननयीं्र ण सनमतीने मान् यता .नलेली 
आ े. तिामप सनर प्रक पासा द कें द्र धासनाकन्न नन ी मातरीत करण् यात आलेला ना ी,  े 
खरे आ े काय, 
(२) ा (३) ााा रलाल ने  अ राष रीय नागरी पुननूनमाूण लनायानाच् या राींणाधन रे्ा लींतगतू 
कें द्रीय मान् यता ा सींननयीं्र ण सनमतीने मान् यता .नलेले तिामप कें द्र धासनाच् या मात्त 
मााागाकन्न .ननाींक ३१ माच,ू २०१४ प्ास नन ी मातरीत करण् यात आलेला ना ी लसे प्रक प 
नामींा्र समाण् यात यााे लस े कें द्र धासनाकन्न कळमाण् यात आलेले आ े. त् या लनुषाींगान े
राज् य धासनाकन्न कें द्र धासनाधी प्र व् या ार करण् यात आलेला  ोता. तिामप कें द्र धासनान े
सनर प्रक प नामींा्र समाण् यात यााेत ा कें द्र धासनाकन्न नव् यान े ेोमषात  ोणा-या 
योानेम् ये सनर योानेच् या मागनूधकू सच्नेनुसार सनर प्रस् ताा रे्रसानर करता येन धकतील 
लसे कळमाण् यात आलेले आ े. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
धासकयय म्यातस मुद्रणालय, मुीं ई. 


