
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची बत्तीसावी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यतील ओबीसी ववद्यार्थी शशक्षणापासून वांधचत होत असल् याबाबत 
(१)  १४५५३ (१०-०४-२०१५).   श्री. सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण), श्री. िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूवव), श्री. वविास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री. सधुािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम) :   
सन्माननीय सामाश्िि न् याय मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य ाासनान  २०१३ पासनु कें द्र ाासनाची १०० ्क् क  षाष यवृत् तीची योाना लागु 
क ली, मात्र २००७ पासुन व् यावृासायीक ् यासरमामात षाषण घ ण घा-या ववृद्यार्थ याांना प्रषण ा 
ाुल् क वृ ाकषण िघक ाुल् क ५० ्क् क  रालील ्सा वृ ग ा रनघ य ण  यात ाला ्स  .   
१५/०१/२०१५ रोाी रन ा नास ाल  ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या रनघ याम ु  ओबीसी ववृद्यार्थी षाषण घापासून वृींचचत लोत ्सल् यान  ल  
ाासन यात ब ल करुन ओबीसीना उपरोक् त रनघ या्रममाघ  १०० ्क् क  षाष यवृत् ती योाना लागू 
करघार ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, उक्त ्रमकरघी ाासनान  काय काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२८-०५-२०१५) : (१) भारत सरकार मॅट्रीको् तर षाष यवृत् ती योान तींग त 
राज् यातील रतर मागास ्रमवृगा तील ववृद्यार्थ याांना १००%  रनवृा लभ् ता वृ ५०% षाषण घ 
ाुल् क/पप्रषण ा ाुल् क    यात य त   
(२) वृ (३) रतर मागास ्रमवृगा तील ववृद्यार्थ याांना मॅट्रीको् तर षाष यवृत् ती योाना ली १००% कें द्र 
पुरस् कत त योाना ्सली तरी स र योान करीता राज् याच् या मागघी्रममाघ  कें द्राकडून रनधी ्रमाप् त 
लोत नाली  ् यामु   या योान वृरील खच  राज् याच् या उपल ध रनधीतून भागववृ यात य तो  ली 
बाब ववृचारात ण ता रतर मागास ्रमवृगा तील ववृद्यार्थ याांच  १००% षाषण घ ाुल् क/पपरीषण ा ाुल् क 
  घ  ाक् य लोत नाली  
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
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वीर बािीप्रभ ुदेशपाांड ेयाांच् या  मारि सशमतीच् या िागेवर लालेल् या अकतरमणमणाबाबत 

  

(२)  १४५८७ (०८-०४-२०१५).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोर्थरुड) :   सन्माननीय ग्रामवविास 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वृीर र् न बााी ्रमभू   ापाींड  याींच  ान् मगावृ परड  नम-२, गावृ - षाीं , तालकुा भोर, जाल् ला 
पुघ  य र्थ  वृीर र् न बाली्रमभ ू   ापाींड  स् मारक ्रमरतष  ानच् या मालकीची ाषमनीवृर जाल् ला 
प्रष  च् या रनधीतून सामू.लक ााचालय  बाींध यात ाली ाल त, ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, ाासन ााचालय  पाडून त र्थ  वृीर बााी्रमभू   ापाींड  याींच  राष ट्रीय स् मारक बाींधघ  
ाक् य ाल  काय ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१५) :(१) ल  खर  नाली  
वृीर र् न बााी ्रमभ ू  ापाींड  याींच  ान् मगावृ परड  --नीं-२ गावृ-षाीं , तालकुा भोर, जाल् ला पुघ  
य र्थील ८९ ार ााग वृर सध् या जाल् ला प्रष  ्रमार्थषमक ाा  ची रमारत (ााचालयासल), 
्रमार्थषमक ारोग् य कें द्र, ्ींगघवृाडी, पाु वृकद्यकीय  वृाखाना र् या ी रमारती ्जस्त् वृात ाल , 
स र ८९ ार ााग पककी २२ ार रतकी ाागा वृीर र् न बााी्रमभ ू  ापाींड  याींच् या स् मारकासा   
   यात ाली ्सून या ााग वृर जाल् ला प्रष  च् या रनधीतून सामू.लक ााचालय  बाींध यात 
ाली नालीत  
(२) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

म्हाडाच्या मुांबई श्र्थत मुख्यालयातील सीसीटीव्ही िॅमेऱयाांनी टटपलेल्या दृश्याांवर सातत्यान े
निर ठेवणारी यांरणा अश्तत्वात नसल्याबाबत 

(३)  १४६५५ (०७-०४-२०१५).   श्री. शभमराव धोंड े (आष्ट्टी) :   सन्माननीय गहृकनमावण मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म्लाडाच्या मुींबई जस्र्थत मुख्यालय बसववृयात ाल ल्या तबल ८७ सीसी्ीव्ली कॅम ऱयाींनी 
.्पल ल्या दृश्याींवृर कीं ट्रोल रुममधून सात्यान  नार   वृघारी कोघतीली यींत्रघा ्जस्त्वृात 
नसल्याची बाब माल  ाान वृारी, २०१५ च्या  सुऱया ा वृडयात वृा ्या सुमारास रन ा नास 
ाली ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल्यास, उक्त ्रमकरघाची ाासनाकडून चाकाी करयात ाली ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, ्यात काय ाढ ून ाल  ािघ म्लाडा मुख्यालयात बसववृयात ाल ल्या 
सीसी्ीव् ली दृश्याींवृर नार   वृघारी यींत्रघा तातडीन  काया जन्वृत करयाबाबत कोघती काय वृाली 
क ली वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (२६-०५-२०१५) : (१) ल  ्ींात: खर  ाल   
     यापूवृी गतलरनमा घ भवृनात ्जस्त्वृात ्सल ल  सीसी्ीव्ली कॅम र  ्पुर ्सल्याकारघान  
म्लाडा गतलरनमा घ भवृनामध्य  सुरक्षषण तत च्या दृष्ीन  तस च नाग्रकाींचा सींपक  लोघाऱया 
भागाींमध्य  वृ ्नचधकत त व्यक्ती/प लाल याींच्यावृर नार   वृघ क्रता ्ीं ाा  ८७ सीसी्ीव्ली 
कॅम र  माल  डडसेंबर, २०१५ पय त बसववृयात य ऊन स र यींत्रघा मा.लती वृ सींगघक तींत्रज्ञान 
कषण ामार् त माल  र् ब्रुवृारी, २०१५ मध्य  काया जन्वृत करयात ाली  
(२) नाली  
(३) वृ (४) नव्यान  स्र्थापन करयात ाल ल्या सीसी्ीव्ली कॅम ऱयाींसल रनयींत्रघ कषण  म्लाडाच्या 
मा.लती सींगघक तींत्रज्ञान कषण ामार् त माल  र् ब्रुवृारी, २०१५ मध्य  काया जन्वृत करयात ाली 
्सून रनयींत्रघ कषण ामध्य  सुरषण ा यींत्रघा साींभा याक्रता सुरषण ा रषण क कम चारी वृगा स 
्रमार्थषमक स्वृरुपाच  ्रमषाषण घ   यात ाल ल  ाल   य ्या कालावृधीत रनयींत्रघ कषण  पूघ पघ  
काया जन्वृत करयाच  काम ्रमगतीपर्थावृर ाल   

___________ 
  

मौि ेिासोदा (ता.एरांडोल, श्ि.िळगाांव) या गावच् या नळपाणी पुरवयायाच्या प्र तावाबाबत 
  

(४)  १४६६५ (०७-०४-२०१५).   डॉ. सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माा  कासो ा (ता एरींडोल, जा ा गाींवृ) या गावृच् या न  पाघी पुरवृयायाचा ्रमस् तावृ 
ाासनाकड  माल  ाान वृारी, २०१५ पासून ्रमलींिबत ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, स र ्रमस् तावृावृर ाासनाचा ्ींरतम रनघ य लाला ाल  काय वृ स र योान च् या 
कामाच  ्ीं ाापत्रक ककती ाल , 
(३) ्सल् यास, स र रनघ यानुसार न  पाघीपुरवृ ा योान स मींाुरी   ऊन स र न  पाघी 
पुरवृ ा योाना काया जन्वृत करघ बाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली ाल  वृा कर यात य त 
ाल , 
(४) नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०५-२०१५) : (१) लोय, ल  खर  ाल   
(२) वृ (३) स र ्रमस्तावृास ाासन रनघ य . नाींक २८ ४ २०१५ ्न्वृय  ्रमाासकीय मान्यता 
्रम ान करयात ाल ली ाल   स र योान ची ढोब  ककीं मत रु १२८९ ८३ लषण  रतकी ाल   
्रमारुप रनववृ ा ्रमपत्र  तयार करयाच  काम ्रमगतीपर्थावृर ाल   
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
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अमरावती श्िल् ्यातील धरणाांच् या शभांतीवर सौर्िाव कनशमवती प्रिल् प भभारण् याबाबत 
(५)  १४६८२ (३०-०४-२०१५).   डॉ. अकनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय ्िाव मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्मरावृती जाल् ्यातील धरघाींच् या षभींतीवृर सारऊाा  रनषम ती ्रमकल् प उभार यात यावृ  ्ाी 
मागघी स र लोक्रमरतरनधीींनी . नाींक ३१ डडसेंबर, २०१४ वृा ् या सुमारास मा मखु् यमींत्री 
याींच कड  क ली ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, यासीं भा त ाासनान  काय रनघ य ण तला ाल  वृा ण यात य त ाल , 
(३) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ?  
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (३०-०४-२०१५) :(१) ल  खर  ाल   
(२) वृ (३) स रलू ववृनींतीच्या ्नुषींगान  ्लवृाल/प्षभ्रमाय ाासनास सा र करयाच्या सूचना 
मलासींचालक, मलाऊाा , पुघ  याींना   यात ाल्या ाल त  
  

___________ 
  

अमरावती येर्थील तपोवनच् या िागेवर शासि य व्द्यि य महाववद्यालय व ववदभावतील  
आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठ सुरु िरण्याची िेलेली मागणी 

(६)  १४६८४ (०९-०४-२०१५).   डॉ. अकनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय व्द्यि य शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्मरावृती य र्थील तपोवृनच् या ााग वृर ाासकीय वृकद्यकीय मलाववृद्यालय वृ ववृ भा तील 
ारोग्य ववृज्ञान ववृद्यापी  सुरु करावृ  ्ाी मागघी स र लोक्रमरतरनधीनी . नाींक २६ डडसेंबर, 
२०१४ रोाी वृा ् या सुमारास मा मींत्री वृकद्यकीय षाषण घ याींच कड  क ली, ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, उक्त मागघीच्या ्नुषींगान  स रील ववृद्यापी  सुरु कर याबाबत ाासनान  पुढ  
कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(३) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  

श्री. ववनोद तावड े(२५-०५-२०१५) :(१) ल  खर  ाल   
(२) ््यींत कमी ारोग्य ववृज्ञान ववृषयक ्यासरमामाींसा   स्वृतींत्र ारोग्य ववृज्ञान ववृद्यापी  
सुरु करघ  सींयुजक्तक लोघार नाली  
(३) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य सहिारी सां  म.पणेु या सां र्थेिड ेदेण् यात येणारे 
अनुदान नववन िायद्यानसुार बांद िरण् यात आलेबाबत 

(७)  १४६८६ (१०-०४-२०१५).   डॉ. अकनल बोंड े (मोशी) :   सन्माननीय सहिार मांरी पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) मलाराष ट्र राज् य सलकारी सींण मया   पुघ  या सींस् र्थ कड     यात य घार  ्नु ान नववृन 
कायद्यानुसार बीं  कर यात ाल  ाल , ल  खर  ाल  काय,  
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(२) ्सल् यास, सलकारी षाषण घ वृ ्रमषाषण घ   घा-या या सींस् र्थ त ्नु ान    यासा   ावृश् यक 
तरतू  कर यासा   ्ाी मागघी स र लोक्रमरतरनधीनी मा मींत्री, सलकार ववृभाग याींच कड  
. नाींक २८ नोव् लेंबर, २०१४ वृा ् यासुमारास क ली, ल  खर  ाल  काय,  
(३) ्सल् यास, याबाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली ाल  वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) :(१) मलाराश्ट्र राज्य सलकारी सींणास १९९६-१९९७ पयांत 
ाासनाकडून प्लॅन योान खालील षाषण घ ्रमषाषण घ काय रमामसा   ्नु ान ्रमाप्त लाल  ाल   
तद्नींतर ाासनान  ्नु ान बीं  क ल   मलाराषट्र सलकारी सींस्र्था ्चधरनयमातील तरतु ीनुसार 
मलाराषट्र राज्य सलकारी सींणास ्नु ान   याची तरतू  कायद्यात नव्लती  
(२) मागघी रनवृ  न ्रमाप्त लाल  ाल   
(३) मलाराषट्र राज्य सलकारी सींणास .   १२ सप् े्ंबर, २०१४ च्या ा  ाान्वृय  ्चधसूचचत क ल  
ाल   ्रमषाषण घासा   ाुल्काच   र ववृलीत करयाकरीता रनयमात सुधारघा करयाची काय वृाली 
सुरु ाल   
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

भिणी धरणाचे मासेमारी हक् ि मत्  यववभागािडून िलसांपदा  
ववभागािड ेह ताांतरीत िरण् यात आल्याबाबत 

(८)  १४७४० (०८-०४-२०१५).   श्री. िगदीश मळुीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उाघी धरघाच  मास मारी लक् क म् स् यववृभागाकडून ालसींप ा ववृभागाकड  लस् ताींतरीत 
कर यात ाल  ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, यामु   य र्थील २००८ पासून पा्बींधार  ववृभागाकड  लस् ताींतरघ लाल्यापासनू य र्थ  
म् स् य िबा च सोड यात ाली नालीत, ल  खर  ाल  काय, 
(३) तस च, ालसींप ाच् या ्ींतग त कोघतीली सुरषण ा व् यवृस् र्थ ची उपाययोाना कर यात ाल  
नाली, ल  ली खर  ाल  काय, 
(४) उक् त ्रमकरघी ालसींप ा वृ पा्बींधार  ववृभागाकडून कु ली काय वृाली कर यात ाली वृा 
य त ाल , नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  सवृ साधारघ कारघ  काय ाल त ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२२-०५-२०१५) :(१) ल  खर  ाल   
(२) ल  खर  ाल   
(३) ल  खर  नाली  
     धरघ सुरषण  सा   गतल/पालसींप ा ववृभागामार् त २४ तास गस्त णालून सुरषण ा पुरववृली 
ाात   तस च ालसींप ा ववृभागामार् त सीसी्ीव्ली कॅम र  फ्लडालाई् बसववृयात ाल ल  ाल त  
तस च धरघ सुरषण ा पट्टय्ात तार कुीं पघ क ल ल  ाल   ावृश्यक ्या . काघी ्रमरतबींधाबाबत 
सुचना /प राारा र्लक लावृयात ाल ल  ाल त  
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
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मावळ (श्ि.पुणे) तालुक्यात मोठया प्रमाणात बेिायदा वकृ्षतोड सुरु असल्याबाबत 
  

(९)  १४७४८ (०८-०४-२०१५).   श्री. िगदीश मळुीि (वडगाव शेरी) :   सन्माननीय वने मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मावृ  (जा पुघ ) तालुक्यातील वृनववृभागाच  रनयींत्रघ नसल्यान  तालुक् यात मो या ्रममाघात 
ब काय ा वृतषण  तोड सुरु ्सल् याच  माल  ाान वृारी, २०१५ मध् य  रन ा नास लाल  ाल , ल  खर  
ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, ८५ व् यक् तीींना जाल् ्यात वृतषण  तोड व् यापार कर याची परवृानगी ्सल् यान  
् याच् या व् यरत्रक् त वृतषण  तोड करघा-या ककती व्यक् तीींवृर काय वृाली ाावृर कर यात ाली, 
नसल् यास, ववृलींबाची सवृ  साधारघ कारघ  काय ाल त ? 

श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) : (१) ल  खर  नाली  
(२) पुघ  जाल्लयात ८५ व्यक्तीींना जाल्लयात वृतषण तोड तर्था व्यापार करयाची परवृानगी   यात 
ाल ली नाली  ्वृकध वृतषण तोड करघाऱया व्यक्तीींवृर वृ   त काय  ाीर कारवृाई करयात य त   

___________ 
  

रसोया प्रोटीन् स शल. िुां ड मलिापूर श्ि.बुलडाणा याांनी सोयाबीन  
खरेदीत शेति-याांची फसवणूि िेल् याबाबत 

(१०)  १४७६६ (०७-०४-२०१५).   श्री. हषववधवन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाघा य र्थील रसोया ्रमो्ीन् स षल  मलकापूर (कुीं ड) याींनी सोयाबीन खर  ी ्रमकरघी 
र्सवृघूक क ल् याबाबत री.ी सींाय  ्काड  रा रुईख ड  ्का   ता जा बलुडाघा वृ रतर ा तक-याींनी  
गुन् ला  ाखल करघ बाबत जाल् ला पोलीस ्चधषण क बुलडाघा याींना रनवृ  न . ल  ाल , ल  खर  
ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, ाासनान  उपरोक् त ्रमकरघी चाकाी क ली ाल  काय, चाकाीत काय रनष पन् न 
लाल , ्नुषींगान  ाासनान  कीं पनीवृर कोघती कारवृाई क ली वृा कर यात य त ाल , 
(३) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) लोय  
     स र ्रमकरघी, पोलीस स् ् ान मलकापूर य र्थ  सलायकयक पोलीस रनरीषण क याींनी री.ी  सींाय 
 ्काड  याींनी . ल ल् या तरमाारीच् या ्नुषींगान  चाकाी कर यात ाली ाल   सींाय  ्काड  ल  
व् यापारी ्सनू बााारभावृाप षण ा ाास् त भावृ षम ाला तर पकस   ोन त  तीन म.लन् याींनी षम ाल  
तीर चालतील ्ाी ् याींनी कीं पनीसोबत बोलघी क ल् याच  रनष पन् न लाल  ाल   कीं पनीच् या 
एम डी नी  सध् या ्द्योचगक षण  त्रात मीं ी ्सल् यामु   ाचर्थ क ्डचघीमु   काली षण  त्रात 
्सल ली रक् कम लवृकरात लवृकर   घार ाल   ् याम ु  कीं पनीवृर कोघतीली काय वृाली कर यात 
ाल ली नाली  
(३) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
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राज्यातील डोंगरी तालुक् याांसाठा राष्ट् रीय ग्रामीण पेयिल  
योिनेंतगवत दरडोई खचव वाढववण्याबाबत 

  

(११)  १४७९० (०७-०४-२०१५).   श्री. सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील डोंगरी तालुक् याींसा   राष ट्रीय मीणामीघ प याल योान चा  रडोई खच  रुपय  
३८००/प- रतका रनजश्चत क ला ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, कमी लोकसींख् य च् या डोंगरातील वृायया, वृस् ् या, धनगरवृाड  याींच् या पासून 
पा याचा स् त्रोत लाींब ्सल् यान  योान च् या पाईपलाईनचा, ववृद्युत वृा.लन् याींचा खच  मोयाया 
्रममाघात वृाढतो, ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, सध् या रनजश्चत क ल ल् या  रडोई खचा च् या ्रममाघात न बसल् यामु   ्न क पाघी 
योानाींची ्रमाासकीय मींाुरी ्रमलींिबत ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(४) ्सल् यास, डोंगरी तालुक् याींसा    रडोई खचा च  ्रममाघ ३८००/प- रुपयाींवृरुन ६०००/प- रुपय  
कर याचा रनघ य ाासनाच्या ववृचाराधीन ाल  काय, 
(५) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०५-२०१५) :(१) वृ (२) ाासन रनघ य .   १८ म , १९९६ ्न्वृय  
मीणामीघ पाघी पुरवृ ा काया रमामाींतग त पाघी पुरवृ ा करयासा    रडोई खचा च  रनकष रनजश्चत 
करयात ाल  लोत   सन १९९६ त  २०१३ या कालावृधीत पाघी पुरवृ ा योानाींच्या सा.ल्याच्या 
ककीं मतीत लाल ली वृाढ, लोक्रमरतरनधीींकडून लोत ्सल ली मागघी या बाबी ववृचारात ण वृून .   
९ ऑक््ोबर, २०१३ रोाीच्या ाासन रनघ यान्वृय  मीणामीघ पाघी पुरवृ ा योानाींच्या  रडोई 
खचा च्या रनकषात पुढील्रममाघ  सधुारघा करयात ाल ली ाल   
 
् रमा 
 

षण  त्र 
 

 रडोई खचा च  सधुारीत  र (रुपयात) 
४० LPCD ५५ LPCD ७० LPCD 

 कोकघ वृग ता राज्याच्या रतर भागासा   
१ 
 

 रन ेषात डोंगरी भाग 
 

२७५६ ३१८० ३४९८ 

२ 
 

३० मी्रप षण ा ाास्त स््ॅ.्क 
षलप्् ्सल ल्या योाना 
 

२३२७ २६८५ २९५३ 

३ ३० मी  पयांत स््ॅ.्क षलप्् 
्सल ल्या योाना 

१८०७ २०८५ २२९३ 

 कोकघ षण  त्रासा   
१ 
 

रन ेषात डोंगरी भाग ३०२९ ३४९५ ३८४४ 
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२ 
 

३० मी्रप षण ा ाास्त स््ॅ.्क 
षलप्् ्सल ल्या योाना 

२५६१ 
 

२९५५ 
 

३२५० 
 

३ 
 

३० मी  पयांत स््ॅ.्क षलप्् 
्सल ल्या योाना 

१९८९ 
 

२२९५ 
 

२५२४ 
 

     या ाासन रनघ यातील तरत ुीींनुसार ज्या मीणामीघ पाघी पुरवृ ा योानाींच्या उद्भवृाच  ्ींतर 
मुख्य सा वृघ ्ाकीपासुन ३ कक मी  प षण ा ाास्त लोत ्स ल ककीं वृा १०० मी प षण ा ाास्त 
उींचीवृर पाघी न्यावृ  लागत ्स ल ्ाा योानाींमधील ३ कक मी  पासून पुढ  ककीं वृा १०० 
मी उींचीप षण ा वृरील पाईपलाईन, ब्र क ्रम ार ्ँक, पींपीग मषानरी याींच्या वृाढीवृ कामाचा खच  
 रडोई खच   रववृताींना ववृचारात ण यात य वृ ूनय , ्स  रनजश्चत क ल  ाल   
(३) ववृ.लत  राडोई खचा च्या रनकषाच्या ५० ्क्क पयांत ्चधक  रडोई खच  ्सघा-या पाघी 
पुरवृ ा योानाींना मुख्य काय कारी ्चधकारी, जाल्ला प्रष  याींच्या स्तरावृरून मान्यता   यात 
य त   तर ववृ.लत  रडोई खचा च्या रनकषाच्या ्चधक ५० ्क्क  त  १०० ्क्क पयांतच्या  रडोई 
खच  ्सघाऱया योानाींना पाघी पुरवृ ा वृ स्वृच्छता ववृभागाकडून (ाासन स्तरावृरुन) मान्यता 
  यात य त   याषावृाय ववृ.लत  रडोई खचा च्या रनकषाच्या १०० ्क्क लून ्चधक  रडोई खच  
्सघाऱया योानाींना ्रमाासकीय मान्यता   यासा   मींत्री (पाघी पुरवृ ा वृ स्वृच्छता) याींच्या 
्ध्यषण त खालील उच्चाचधकार सषमती स्र्थापन करयात ाली ाल   ्यामु   सध्या रनजश्चत 
क ल ल्या  रडोई  खचा च्या ्रममाघात न बसल्याम ु  ्न क पाघी योानाींची ्रमाासकीय मींाुरी 
्रमलींिबत ाल , ल  खर  नाली  
(४) वृ (५) ववृ.लत  रडोई खचा च्या रनकषाच्या ्चधक  रडोई खच  ्सघाऱया पाघी पुरवृ ा 
योानाींना मान्यता   यासा   वृर नमु  क ल्या्रममाघ  ववृववृध स्तरावृर यींत्रघा काय रत 
्सल्यान  डोंगरी भागासा    रडोई खचा च  ्रममाघ वृाढववृयाचा कोघताली ्रमस्तावृ सध्या 
ाासनाच्या ववृचाराधीन नाली  
  

___________ 
  

महाववतरण िां पनीच्या कनयमानुसार ग्रामीण भागामध्ये लाईन मन कनयुक्त िरण्याबाबत 
  

(१२)  १४७९१ (०७-०४-२०१५).   श्री. सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
्िाव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मलाववृतरघ कीं पनीच्या रनयमानुसार मीणामीघ भागामध्य  ्रमरत ४०० कन क्ान माग  १ लाईन 
मन रनयुक्त करयात य तो, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल्यास, स र रनयमाम ु  डोंगरी तालुक्यातील छोट्या-मोयाया वृायया वृस््याींमध्य  
कन क्ानची सींख्या कमी ्सल्यान  वृ भागोषलक षण  त्रर्  ाा ा ्सल्यान  मीणालकाींना वृ   त 
सुववृधा षम त नालीत, ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, डोंगरीतालुक्यातील ्रमरत ४००० कन क्ान माग  १ लाईनमन ला रनयम रद्द करून 
भागोषलक षण  त्रर् ाच्या ्रममाघात लाईन मनची सींख्या रनजश्चत करयाबाबत ाासन काय वृाली 
करघार ाल  का वृा करयात य त ाल  ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (०४-०६-२०१५) : (१) नाली  
(२) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
(३) मलाववृतरघ कीं पनीन  मीणालकषभमुख उ् तम वृ त् पर स वृा    याकरीता डोंगरी तालुक  वृ 
भागोषलकषण  त्रर् ाच् या  षू ्ीन  काया लयाचा ाढावृा ण  याच    रववृल  ्सून नववृन 
कम चारी/पमीणालक मानींक   रववृ याची काय वृाली सुरु ाल   
  

___________ 
  
िासारवाडी ( ता.शाहूवाडी श्ि. िोल् हापूर) या गावामधील नळपाणी पुरवठा योिनेअांतगवत नवीन 

पाण् याची टाि  बाांधिामाला वन खात् याने मांिूरी देण्याबाबत 
  

(१३)  १४७९२ (०७-०४-२०१५).   श्री. सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पर ी पककी कासारवृाडी (ता ाालूवृाडी जा  कोल् लापूर) या गावृामध् य  राष ट्रीय मीणामीघ प याल 
योान मधुन न पाघी पुरवृ ा योाना मींाुर ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, ्ीं ाापत्रकामध् य  वृनलद्दीमधील रनकामी लाल ली ाुनी पा याची ्ाकी पाडून 
नवृीन पा याची ्ाकी बाींध याच  काम समाववृष ् ्सून स र काम सुरु करत ्सताना 
वृनववृभागाच् या ्चधका-यानी नवृीन ्ाकी बाींधकामास नकार . ला ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, स र कामाची वृक  ऑड र लाली ाल  काय, ाुन् या ्ाकीच् या बाींधकामाला वृन 
खा् यान  ्न क वृषा पूवृी मान् यता . ली लोती ल  ली खर  ाल  काय, 
(४) ्सल्यास, नववृन पाघी ्ाकीच  बाींधकामाच्या परवृानगीबाबत ाासनान  वृन ववृभागाला 
सूचना   याबाबत कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त, 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०८-०५-२०१५) :(१) लोय, ल  खर  ाल   
(२) स र गावृाींमधील ानुी ्ाकी साधारघतः ३० वृषाांपूवृीची ्सल् यान  ् याऐवजवृाी नवृीन ्ाकीच  
बाींधकाम कर याच  मींाूर योान त ्रमस् ताववृत ाल   तर्थावप, स र ाागा वृन ववृभागाच् या लद्दीत 
्सल् यान  नवृीन ्ाकीच् या बाींधकामास वृन ववृभागान  लरकत ण तली ाल   
(३) स र कामाच  काया   ा (work order) मीणाम पाघीपुरवृ ा वृ स् वृच् छता सषमती याींच  मार् त 
.  २८ ाुलक, २०१४ रोाी . ल  ाल त  ाुन् या ्ाकीच् या बाींधकामाबाबत वृन ववृभागान  परवृानगी 
. ल् याबाबतचा कोघताली  स् तावृ ा उपल ध नाली  
(४) स र ाागा ली वृन ववृभागाच् या लद्दीत ्सल् याच  रन ा नास ाल् यामु   ्ाकी बाींधकाम 
कर यास परवृानगी षम घ बाबतचा ्रमस् तावृ मीणामपींचायतीमार् त वृन ववृभागास . नाींक १५ 
ाान वृारी, २०१५ रोाी सा र कर यात ाला ाल   
  

___________ 
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लोळाणे ते आलतुर (ता.शाहुवाडी श्ि.िोल् हापूर) येर्थील िडवी नदीवर पुल बाांधण्याबाबत 
  

(१४)  १४७९३ (१०-०४-२०१५). श्री. सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) : सन्माननीय 
सावविकनि बाांधिाम (सावविकनि भपरमणम वगळून) मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) लो ाघ  त  ालतुर (ता ाालुवृाडी जा कोल् लापूर) य र्थील कडवृी न ी पात्रावृरील पलु 
बाींधयाबाबत सावृ ारनक बाींधकाम ववृा ष ्रमकल् प ववृभागान  सवृषेण घ पूघ  क ल  ाल , ल  खर  
ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, स र पुलामु   लोकाींच् या वृालतुकीचा मो ा ्रमश् न मागी लागघार ाल , ल  ली खर  
ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, स र पुलाच् या मींाुरीचा ्रमस् तावृ ाासनाकड  ्न क . वृस ्रमलींिबत ाल , ल  ली 
खर  ाल  काय, 
(४) ्सल् यास, याबाबत ाासनान  चाकाी क ली ाल  काय, चाकाीत काय ाढ ून ाल  वृ 
त नुसार स र ्रमस् तावृाला तातडीन  मान् यता   ऊन ाचर्थ क तरतु  करयाबाबत ाासनान  
कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(५) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ स रलू ्रमकरघाबाबतची सद्यजस्र्थती काय  
ाल  ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-०५-२०१५) : (१) वृ (२) लोय  
(३) नाली  
(४) वृ (५) ्रमश्नाधीन पुलाच  काम रनकष मींाूरी वृ रनधी उपलधत च्या ्धीन रालून लाती 
ण याचा ्रमय्न रालील  

___________ 
  

पन् हाळागड (श्ि.िोल्हापूर) किल्ल्याच्या हदीतीतील  रदरुुती व नवीन  
इमारत बाांधिाम िरण्याच्या परवान् याबाबत 

(१५)  १४७९७ (०७-०४-२०१५).   श्री. सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
साां िृकति िायव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  पन् ला ा (जाल्ला कोल्लापूर) नगरप्रष  त सन १९९२ पासनू पन् ला ागड ककल्ल्याच्या 
त्बीं ी पासून ० त  ३०० मी्र लद्दीतील णर रुुस्ती वृ नवृीन रमारत बाींधकाम करयासा   
कें द्रीय पुरात्वृ ववृभागाची ना लरकत ण घ  बींधनकारक ाल ,ल  खर  ाल  काय,  
(२) ्सल् यास, सन २०१० च्या कायद्यानुसार राष ट्रीय स् मारक ्रमाचधकरघ, नवृी . ल् ली याींच कड  
्स  ्रमस् तावृ पा वृावृ  लागतात, ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, ्रमाचधकरघामध् य  परवृानगी षम  याची ्रमकरमाया सलुभ कर यासा   वृ 
नाग्रकाींना बाींधकामासा   ना लरकत  ाखल  वृ   त षम  यासा   कें द्रीय पुरात् वृ ववृभागाकड  
राज् य ाासन ्रमय् न करघार ाल  काय ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) : (१) पन् ला ा ककल् ला ला राष ट्रीय सींक्षषण त स् मारक ्सून तो 
भारतीय पुरात् वृ ववृभागाच् या ्ख् यारीत य तो  सषण म ्रमाचधकारी, मलाराष ट्र राज् य षण  ित्रय 
रन  ाक, भारतीय पुरात् वृ सवृेषण घ पजश्चम षण  त्र, सायन ककल् ला, सायन, मुींबई याींनी . ल ल् या 
मा.लतीनुसार ल  खर  ाल   
(२) लोय  
(३) स र परवृानगी    याची काय वृाली राष ट्रीय स् मारक ्रमाचधकरघामार् त क ली ाात   ववृलीत 
वृ   त  ाखल  षम  याकरीता ावृश् यकता भासल् यास परुात् वृ वृ वृस् तसुींमीणलालय 
सींचालनालयामार् त पा पुरावृा कर यात य ईल  

___________ 
 

चांद्रपूर श्िल््यातील तह.रािुरा येर्थील अांबुिा शसमेंट िां पनी भपरवाहीला  
पिडीगुड्डम मरिागोदी धरणाच ेपाणी देण्याबाबत 

(१६)  १४८२५ (०८-०४-२०१५).   अॅड. सांिय धोटे (रािूरा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जाल् ्यातील तल राारुा य र्थील ्ींबुाा षसमें् कीं पनी उपरवृाली ला पकडीगुयडम 
मरकागो ी धरघाच  पाघी    याच   रल  लोत  ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, स र पाघी करारामु   ा तक-याच् या .लताला ाचर्थ क वृ सामाजाक बाबीींवृर 
्रमकल् पमीणस् त ा तक-याींवृर ्न् याय लोत ाल  ल  खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, पकडीगुयडाम मरकागो ी तलावृाखाली लाभार्थी षण  त्र २८६०.०० षसींचनाखाली य त 
्सल् यान  सन २०१५ च  माल  ाान वृारी म.लन् यात पाघी न    यात ाल्यान  नुकसान लाल् याच  
ाढ ून ाल  ल  खर  ाल  काय, 
(४) ्सल् यास, कीं पनी सोबत ्सल ला करार रद्द कर यास वृा कीं पनी तरे् ा तक-याींना नुकसान 
भरपाई    यात य घार ाल  ल  खर  ाल  काय, 
(५) नसल् यास, ् यावृरील सवृ साधारघ कारघ  वृ उपाययोाना कोघती ? 
 
श्री. धगरीष महािन (२५-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२) ्ींबुाा षसमें् कीं पनीला ३.०३  लणमी पाघी . ल् यामु   ८०२ ल क् ्र षसींचन षण  त्र कमी 
लाल ल  ाल   
(३) नाली  
     सन २०१४-१५ मध् य  ्् यल् प पाऊस लाल् याम ु  ६६१ ल क् ्र षण  त्रात खरीप षसींचन 
कर यात ाल   र बी लींगामा षसींचनाकरीता धरघात पुर स  पाघी उपलबध नसल् यामु   र बी 
षसींचन लोऊ ाकल  नाली  
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
(५) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
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वडगाांव (ता.टहांगणा, श्ि.नागपूर) येर्थील कनम् न वेणा प्रिल् पाबाबत 
 

(१७)  १४८४१ (०८-०४-२०१५).   श्री. सशमर मे े (टहांगणा) :   सन्माननीय िलसांपदा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वृडगाींवृ (ता .लींगघा, जा नागपूर) य र्थील रनम् न वृ घा ्रमकल् पाच  काम १९९४ साली लाल ल  
्सून षसींचन   खील चाल ूाल  ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, माा  मोल गाींवृ य र्थील १७ भुधारकाींची खाागी ामीन भुसींप ा ववृभागामार् त 
सींपा ीत कर यात ाली ्सून ् याींना ् याींच् या ामीनीचा मोब ला . ला नसल् यान  स र 
मोब ला    याक्रता . नाींक ८ ाान वृारी, २०१५ वृा ् या सुमारास लोक्रमरतरनधीींनी 
मा मींत्रयाींकड  मागघी क ली ल  खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, स र भुधारकाींचा मोब ला    यास ाासन ववृचाराधीन ाल  काय, 
(४) ्सल् यास, स र भुधारकाींना मोब ला कधी पयांत    यात ाल  ाल  काय, 
(५) नसल् यास, ववृलींबनाची सवृ साधारघ कारघ  काय ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०२-०६-२०१५) :(१) लोय  माा -मोलगाींवृ य चर्थल भूसींपा न ्रमकरघी 
मा री.ी समीर म ण , ाम ार .लींगघा ववृधानसभा, नागपूर याींनी याबाबत मा मींत्री याच कड  
मागघी क ली ाल   
(२) स र ्रमकरघी ्ींरतम रनवृाडा . नाींक १७.१.२०१५ रोाी णोवषत लाल ला ्सून ्यापो्ी रु  
६.२९ को्ी रनधी मलसूल यींत्रघ कड  . नाींक २.३.२०१५ रोाी धना  ााद्वृार  ामा क ल ला ाल   
(३) मलसूल यींत्रघ मार् त भूधारकाींना मोब ला ् ायगीबाबत पुढील काय वृाली ्प क्षषण त ाल   
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
 

नागपूर श्िल््यातील वन अधधिारी वन्य प्राण्याांवर िोणतेही भपाययोिना 
 िरत नसल्यान ेवन्य प्राण्याांनी  ातलेलया हौदोसामुळे शेतिऱयाांच े 

मोयाया प्रमाणात नुिसान होत असल्याबाबत 
(१८)  १४८५३ (०८-०४-२०१५).   श्री. सशमर मे े (टहांगणा), श्री. सुधािर देशमुख (नागपूर 
पश्श्चम) :   सन्माननीय वने मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जाल्लयातील वृन्चधकारी वृन् य ्रमा याींवृर कोघत ली उपाययोाना करत नसल् यान  
वृन् य ्रमा यानी णातल ल् या ला ोसामु   ा तक-याींच  मो या ्रममाघात नकुसान लोत ्सल् याच  
. नाींक १ ाान वृारी, २०१५ वृा ् या सुमारास रन ा नास ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, ाासनाकडून वृन् य ्रमा याींवृर उपाययोाना कर याकरीता रन ेा    यात ाल  
ाल  काय, 
(३) नसल् यास, ववृलींबाची सवृ साधारघ कारघ  काय ाल त ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीवार (३०-०५-२०१५) :(१) नागपूर जाल् ्यात सन २०१४-१५ मध् य  
वृन् य्रमा याची ा तवपकाींच  नकुसान क ल ली १०४१ ्रमकरघ  रन ा नास ाली ्सून ाासन 
रनघ यातील तरतू ीनुसार सींब ींचधत नुकसानमीणस् त ा तक-याींस नकुसानभरपाई ् ा कर यात 
ाली ाल   
(२) वृन् य्रमा याींकडून ा त वपकाींच  नुकसानीवृर ा ा णाल यासा   नागपूर वृन ववृभागामार् त 
खालील्रममाघ  उपाययोाना कर यात य तात  

 ्रमयोचगक त् वृावृर वृनषण  त्राभोवृती २ खोल चर खो  याच  ्रमस् ताववृत कर यात ाल  
ाल   

 वृन् या ्रमाघी खाघार नालीत ्ाी पीक  ण  यासीं भा त ा तकऱयाींत ानाागतती कर यात 
य त   

 वृन् य्रमा याींना ाींगलात पाघी उपल ध व् लावृ  यासा   ाींगलात कत ित्रम पाघवृ   तयार 
कर यात ाल  ्सुन पाघवृयायावृर मुबलक ्रममाघात पाघी उपल ध करुन    यात 
य त   

 पा ीवृ ानावृराींना ाींगलात न पा ववृता स् ्ॉल कर्डीींग कर याबाबत ालाागीती 
कर यात य त ाल  ा घ करुन वृन् या्रमा याींना ाींगलातच खद्य उपल ध लोईल वृ त  
मुनष य वृस् तीकड  वृ ् याींच  ा ताकड  य घार नालीत  

 ा तवपकाच  वृन् य्रमा याींकडून लोघा-या नुकसानी सीं भा त डॉ रुद्र एन ाी  ओ  याींना 
बोलावृून ा तवपकाच  नुकसानीवृर ा ा णाल यासा   गावृक-याींकरीता ्रमा् याक्षषण क 
ण  यात ाल   

 नागपूर वृन ववृभागातील सींरक्षषण त षण  त्रात बोरवृ ल-८४५ नग, खो त  -५३६ नग, 
वृनत  -६४ नग वृ भूषमगत बींधार - ५७८ नग बाींध यात ाल ल  ाल   

 सींरक्षषण त षण  त्रात कुरघ ववृकासासारखी ्चधवृास ववृकासाची काम  ण ऊन वृन् य्रमा याींना 
वृनातच खद्य उपल ध करुन    याच  ्रमय् न कर यात य तात  

 ाासन रनघ या्रममाघ  नकुसानमीणस् त ा तक-यास नुकसान भरपाई वृ  ीच ् ा 
कर यात य त   

(३) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
___________ 

  

शसांदखेडरािा (श्ि.बुलढाणा) शहरात व पररसरात िृवषपांपाच् या चोरीच् या  
 टनाांमध् ये वाढ लाल् याबाबत 

(१९)  १४८६३ (०७-०४-२०१५).   डॉ. शशशिाांत खेडिेर (शसांदखडे रािा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षसीं ख डरााा (जा बुलढाघा) ालरात वृ प्रसरात कत वषपींपाच् या चोरीच् या ण्नाींमध् य  वृाढ 
लाल् यामु   ा तक-याींनी २०१४ रोाी स् र्थारनक बसस् र्थानकाींसमोर ‘रास् ता रोको’ ाीं ोलन क ल , ल  
खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या चोरी्रमकरघी कोघती कारवृाई क ली वृा कर यात य त ाल , 
(३) नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
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श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) : (१) ्ींातः खर  ाल   
     ा तक-याींनी रास् ता रोको ाीं ोलन क ल  ली गोष ् खरी ाल   परींतू कत षी पींपाींच् या चोरीच् या 
ण्नाींमध् य  वृाढ लाल ली नाली  
(२) . नाींक १० ाुलक, २०१४ रोाी कर्या  ीन  . ल ल् या तरमाारीवृरुन पोलीस स् ् ान षसीं ख डरााा 
य र्थ  गु र क ४६/१४, भा  ीं ववृ कलम ३७९ वृ . नाींक २१ नोव् लेंबर, २०१४ रोाी गु र क  ७६/१४, 
भा  ीं ववृ कलम ३७९ ्न् वृय  गुन् ला  ाखल कर यात ाला  
     स र ्रमकरघी तपास क ला ्सता, ारोपी वृ चोरीींचा माल षम ून न ाल् यामु   गुन् ला 
्रमलींिबत न राल यासा   तुता स ् र्ायनल मींाूरीसा   सा र कर यात ाल  लोत , ववृा ष 
न् यायालयान   ोन् ली ् र्ायनल मींाूर क ल  ाल त  
(३) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
 

शभवांडी (श्ि.ठाणे) शहरातील शाांतीनगर भागातील शशधावाटप दिुानातील अन् न सुरक्षा 
योिनेअांतगवत असलेल्या धान् याचा िाळाबािार होत असल्याबाबत 

(२०)  १४८७४ (०७-०४-२०१५).   श्री. टदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री. रमेश िदम 
(मोहोळ), श्री. श्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि 
सांरक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) षभवृींडी (जा  ाघ ) ालरातील ााींतीनगर भागातील षाधावृा्प  कुानात ्न् न सुरषण ा 
योान ्ींतग त ाल ल् या धान् याचा का ाबााार लोत ्सल्याचा माल  र् ब्रुवृारी, २०१५ मध्य  वृा 
्या  रम्यान रन ा नास ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, उक् त ्रमकरघी ाासनामार् त चाकाी क ली ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, चाकाीत काय ाढ ून ाल  वृ तद् नुसार सींबींचधताींवृर ाासनान  कोघती 
कारवृाई क ली वृा कर यात य त ाल , 
(४)  नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१५-०५-२०१५) : 
(१) ्ाा ाायाची री.ी खान मतलुब ्र्ाल, नगरस वृक याींनी, रनयींत्रक षाधावृा्प वृ 
सींचालक नागरी पुरवृ ा, मुींबई, याींच् याकड , .   २ माच , २०१५ रोाी वपरानी पाडा ााींतीनगर, 
रोड षभवृींडी य र्थील ्चधकत त षाधावृा्प  कुान रमा ३७ र् १३१, ३७ र् १८१ याींच् याववृरुध्   तरमाार 
क ली ाल   
(२) वृ (३) र् प्रमींड   ाघ  य र्थील षाधावृा्प रनरीषण काींनी ााींतीनगर य र्थील ्चधकत त 
षाधावृा्प  कुानाींची ्चानक भ ्    ऊन तपासघी क ली ्सता, रमा  ३७ र् १८०, रास् तभावृ 
 कुानामध् य  गींभीर स् वृरुपाच   ोष ाढ ून ाल् यान  या  कुान ाराींच् या ववृरुध्   ााींती नगर 
पोलीस  ाघ  य र्थ  .  १ र् ब्रुवृारी २०१५ रोाी गुन् ला नों ववृ यात ाला ाल   स र  कुानाच  
्रमाचधकारपत्र न् यायालयाच  रनघ याचा ्धीन रालून रनलींिबत कर यात ाल  ाल   
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     तस च ााींतीनगर प्रसरातील काय रत ्सल ल् या रास् तभावृ  कुान ाराच् या तपास या 
कर यात ाल् या ्सून, तपास याच् या ्नुषींगान  गतलभ ्ी    याच  काम सुरु ाल   
    गतलभ ्ीच् या वृ  ी ्पूघ  प् ता ्सल् याच् या १५३ षाधापित्रका रनलींिबत कर यात ाल  
ाल त  
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
 

सोलापूर, पुणे महामागाववरील भिनी मुख् य िालव् याच् या पलुावरुन 
 रॅक् टर िालव् यात पडल् याबाबत 

(२१)  १४८९१ (०७-०४-२०१५).   श्री. अश्ित पवार (बारामती), श्री. रमेश िदम (मोहोळ),    
श्री. श्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) सोलापूर, पुघ  मलामागा वृरील उानी मुख् य कालव् याच् या पलुावृरुन .   १८ र् ब्रुवृारी २०१५ 
रोाी टॅ्रक् ्र कालव् यात पडल् यान  टॅ्रक् ्रमधील सात ऊसतोड माूर ब प् ता लाल  ाल त, ल  खर  
ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या सीं भा त चाकाी कर यात ाली ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, ् यात काय ाढ ून ाल  वृ ् यानुसार कोघती कारवृाई कर यात ाली वृा 
कर यात य त ाल  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) :(१) .  १८ २ २०१५ रोाी पुघ -सोलापूर मलामागा वृर उानी 
धरघाच् या मुख् य कालव् याच् या पलुावृरुन टॅ्रक् ्र डींवपींग ट्रॉलीसल कालव् यात पडून लाल ल् या 
्पणातातमध् य  ४ ऊसतोड माूर (१ पुरुष, ३ जस्त्रया) वृ ् याींची ३ ललान मुल  बुडून मरघ 
पावृली ाल त  
(२) वृ (३) .  १८.२.२०१५ रोाी पला  ्च् या  रम् यान ६ ऊसतोड मारू (३ पुरुष वृ ३ जस्त्रया) वृ 
्याींची  तीन ललान मुल  ् याींच् या गावृाकड  टॅ्रक् ्रला ाोडल लया डींवपींग ट्रॉलीमधून रनणाल  लोत   
ली बाब ्ो ी मालकास समाल् यानींतर ् या  ोन ाघाींनी बोल रो ाीपमधून ् याींचा पा लाग 
करुन वृ  गडर् क करुन ब ाबरीन  ्ूींक् ्र ्डववृ याचा ्रमय् न क ला  प्रघामी णाईगडबडीत 
स र टॅ्रक् ् र डींवपींग ट्रॉलीसल उानी धरघाच् या मखु् य कालव् याच् या पलुावृरुन काल यात कोस ून 
्पणात णडला  या ्पणातामध् य   ोन ऊसतोड माूर पोलुन बाल र रनणाल  ४ ऊसतोड माूर  
(१ पुरुष, ३ जस्त्रया) वृ ् याींची ३ ललान मलु  बुडून मरघ पावृली ाल त  
     या ्रमकरघी पोलीसाींनी क ल ल् या तपासात मयत टॅ्रक् ्र चालक ऊस माूर ािघ 
बोल रोतून पा लाग करघार   ोण ाघ  ोषी ाढ ल  ्सल् यान  ् याींच् याववृरुध्   े्ंभूघी पोलीस 
 ाघ  य र्थ  गु र नीं  २२/२०१५ भा  ीं ववृ सीं  ३०४, २७९, ३३७, ४२७ सल मो वृा का  कलम १८४ 
्रममाघ  गुन् ला  ाखल क ला ाल   ण्न चा ्चधक तपास सुरु ाल   
 

___________ 
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मुांबईतील  ाटिोपर येर्थ ेदोन परिाराांना नगरसेविाांनी मारहाण िेल्याबाबत 

  

(२२)  १४८९६ (०८-०४-२०१५).   श्री. अश्ित पवार (बारामती), श्री. रमेश िदम (मोहोळ),   
श्री. श्ितेंद्र आव् हाड (मुांरा ा िळवा) :   सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
  

(१) मुींबईतील णा्कोपर य र्थ  सींत मुक् ताबाई रुग् घालयातील कारभाराबाबत पालघीसा   ग ल ल् या 
 ोन पत्रकाराींना एका नगरस वृकाींनी वृ ् याींच् या काय क् याांनी मारलाघ करुन  ार मार याची 
धमकी . ली ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल्यास, याबाबत सींबींचधत पोलीस  ा यात तरमाार नों ववृ यात ाली ्सून या ्रमकरघी 
कोघती कारवृाई क ली वृा कर यात य त ाल , 
(३)  नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (३०-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२) स र ्रमरकघी णा्कोपर पोलीस  ाघ  य र्थ  . नाींक ११.२.२०१५ रोाी गुन्ला नों  
रमा ४८/२०१५ भारतीय  ींडववृधान सीं.लता कलम ५०६(२), ५०४, ३४ ्न्वृय  ३ ारोपीींववृरुध्  
गुन्ला नों  करयात ाला ्सून ्याींना ््क करयात ाली  गुन््याचा तपास चालू ाल   
(३) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

शलपीि शशपायाांची भरती िां राटपध्दतीने िरण्याच्या कनणवयाबाबत 
 

(२३)  १४९०४ (०८-०४-२०१५).   श्री. योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय ववत् त मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाासनान  राज्यातील ववृववृध काया लयात भरली ााघारी तततीय वृ चतुर्थ  री. घीची प   बा्य 
यींत्रघ  मार् त कीं त्रा्ी पध् ीन  भरयाचा रनघ य . नाींक ४ ालुक, २०१४ रोाी ण तला, ल  खर  ाल  
काय, 
(२) ्सल्यास, राज्याचा ाचर्थ क भार कमी करयासा   ाााासनान  ला रनघ य ण तला ाल  ल  
खर  ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, ाासकीय काया लय म लनतीची काम  करघाऱया कम चाऱयाींबाबतच ्सा रनघ य 
ण यात ाला ्सल्याच  भववृषयात ाासकीय स वृ तील षलपीक, षापाई, चपरााी, मुका म, 
भींडार-नोकर, पलार करी, सर्ाईकामगार, ाचारी वृालन चालक र्या ी प ावृर ्न्याय लोघार 
्सल्यान  या वृगा मध्य  ्रमचींड ्सींतोष पसरला ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(४) ्सल्यास, याबाबत ाासनाची कोघती भूषमका ाल  
(५) तस च, याबाबत ाासनान  कोघती उपाययोाना क ली ्र्थवृा करयात य घार ाल  ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीवार (११-०५-२०१५) :(१) लोय ्ाा ाायाच् या सुचना .  २७-०९-२०१० च् या 
प्रपत्रकान् वृय  रनग षमत कर यात ाल् या ाल त 
(२) लोय 
(३) (४) वृ (५) मनुष यब ाच  कायम  ारय्वृ रनमा घ न करता ्रमाासनावृरील खच  ा्ोक् यात 
  उन ववृकासासा   पुर सा रनधी उपल ध लो याच् या लष ्ीन  ाकय ्स ल त र्थ  नवृीन प रनषम ती 
न करता सलारी् या ाी काम  बालययींत्रघ डून करुन ण ता य तील ्ाी काम  बाययींत्रघ कडून 
करुन ण  याच् या सूचना ्रमाासकीय ववृभगाींना    यात ाल् या ाल त तर्थावप ्रमकरघपर् वृ  
ावृश् यकत नुसार रनयषमत पध्  तीन  कम चारी ण  याच  तुलन त बालययींत्रघ कडून काम  करुन 
ण  याच  ्रममाघ ्ल् प ाल  

___________ 
  

राज्यातील सरिारी सेवा व शशक्षणात मागासवगीयाांना आरक्षण देण्याबाबत 
  

(२४)  १४९१९ (०९-०४-२०१५).   श्री. योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सींववृधानातील कलम १६ (४) नुसार सामाजाक वृ ाकषण िघक दृषट्या मागासल ल्या समाााला 
सरकारी स वृ त ािघ षाषण घात ारषण घ   यासा   काय ा करयाच  ्चधकार राज्य ाासनाला 
  यात ाल  ाल त, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल्यास, राज्यातील सरकारी स वृा वृ षाषण घात मागासवृगीयाींना ारषण घ   घारा 
सरकारचा काय ा मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायाचधकरघान  (मॅ्) . नाींक २८ नोव्लेंबर, २०१४ ला 
रद्द  रववृला ाल , 
(३) ्सल्यास, मागासवृगीयाींच्या राज्यातील ारषण घाबाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली 
वृा करयात य त ाल  
(४) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०५-२०१५) : (१) लोय, ल  खर  ाल   
(२) वृ (३) मा  मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायाचधकरघान  (MAT) . नाींक २८.११.२०१४ रोाी 
मलाराषट्र ारषण घ काय ा २००१ ला काय ा ण्नाबालय ्सल्याचा रनघ य . ला ाल   
     मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायचधकरघान  . ल ल्या . नाींक २८.११.२०१४ रोाीच्या रनघ या 
ववृरोधात मा  उच्च न्यायालय, मुींबई य र्थ  . नाींक १३ माच , २०१५ रोाी ्वपल  ाखल 
करयात ाल  ्सून, स र ्वपलास ्र् याचचका (स््ॅम्प) रमा  ७२५६/२०१५ ्सा . ला लोता  
स र ्रमकरघी . नाींक २०.३.२०१५ रोाी मा  उच्च न्यायालय, मुींबई य र्थ  सुनावृघीच्या वृ  ी 
स र याचचक स ्र् याचचका रमा  २७९७/२०१५ ्सा . ल ला ाल   ्यावृ  ी मा  उच्च 
न्यायालयान  मा  मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायाचधकरघाच्या . नाींक २८.११.२०१४ च्या ा  ाास 
्ींत्रम स्र्थचगती . ल ली ाल   
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
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मराठा धचरपट-नाटिाांना शमळणा-या अनुदानाच् या धरतीवर सांपूणव मराठा िमवचारी,  
खाद्यपदार्थव असलेल् या हॉटेलाांना िरामध् ये सवलत शमळण्याबाबत 

(२५)  १४९६४ (०८-०४-२०१५).   प्रा. वषाव गायिवाड (धारावी), श्री. अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय ववत् त मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मरा   चचत्रप्-ना्काींना षम घा-या ्नु ानाच् या धरतीवृर सींपूघ  मरा   कम चारी, 
खाद्यप ार्थ  ्सल ल् या लॉ  ्लाींना करामध् य  सवृलत षम ावृी ्ाी एकमुखी मागघी मुींबईतील 
मरा   लॉ  ्ल व् यावृसारयकाींनी ाासनाकड  क ल् याच  माल  ाान वृारी, २०१५ मध् य  वृा ् या  रम् यान 
रन ा नास ाली, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, राज् य ाासनान  मुींबईतील मरा   लॉ  ्ल व् यावृसारयकाींना कर सवृलतीबाबत 
क ल ल् या मागघीच् या ्नुषींगान  राज् य ाासनान  याबाबत कोघती काय वृाली क ली वृा कर यात 
य त ाल , 
(३) ्सल् यास, क ल ल् या काय वृालीचा तपाील काय, 
(४) ्द्याप, उक् त ्रमश् नाबाबत कोघतीच काय वृाली क ली नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय 
ाल त ? 
  
श्री. सुधीर मनुगांटीवार (०७-०५-२०१५) : (१) स र ्रमश् नाबाबतच् या सींबींधीच  रनवृ  न ाासनास 
्रमाप् त लाल ल  नाली  
(२) लागू नाली  
(३) लागू नाली  
(४) लागू नाली  

___________ 
  

राज्यातील मागासवगीय समािाववरूध्द मॅटने टदलेल्या कनणवयामळेु 
 भच्च न्यायालयास सादर िरण्याबाबत 

  

(२६)  १४९७२ (१०-०४-२०१५).   प्रा. वषाव गायिवाड (धारावी), श्री. अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री. डी.एस.अटहरे (सारमण ), डॉ. अकनल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील ्नसुूचचत ााती, ामाती, भ्क -ववृमुक् त, ववृा ष मागास ्रमवृग , ओबीसी 
याींच् यासा   ५२ ्क् क  ारषण घाची तरतू  करघारा काय ा मलाराष ट्र ्रमाासकीय न् यायचधकरघ 
(मॅ्) याींनी . नाींक २८ नोव् लेंबर, २०१४ रोाी रद्द क ला, ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, मॅ्च् या या रनघ याववृरुध्   राज् य ाासनान  मा उच् च न् यायालयात ्वपल  ाखल 
क ल ली नाली, तस च ाासनान  ्वपल न क ल् यास राज् यातील सवृ च ारषण घ रद्द लोघार ाल , ल  
ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, राज्यातील मागासवृगीय समाााववृरूध्  मॅ् न  . ल ल्या रनघ यामु   
मा लोक्रमरतरनधी याींनी स रलू ्रमकरघ उच्च न्यायालयास सा र करयाक्रता मा मुख्यमींत्री 
याींना माल  ाान वृारी २०१५ रोाी वृा ्यासुमारास ल खी रनवृ  न . ल  ाल , ल  खर  ाल  काय, 
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(४) ्सल्यास, स रलू ्रमकरघ उच्च न्यायालयास सा र करयाबाबत ाासनान  कोघती 
काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(५) नसल्यास ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०५-२०१५) : (१) लोय, ल  खर  ाल   
(२) ली वृस्तुजस्र्थती नाली  मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायाचधकरघान  . ल ल्या . नाींक २८.११.२०१४ 
रोाीच्या रनघ या ववृरोधात मा  उच्च न्यायालय, मुींबई य र्थ  ाासनान  . नाींक १३ माच , २०१५ 
रोाी ्वपल  ाखल करयात ाल  ाल   
     मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायाचधकरघान  ्याींच्या . नाींक २८.११.२०१४ रोाीच्या स्वृत:च्या 
ा  ाास पुढील १ वृषा क्रता स्र्थचगती . ली ्सल्यान  सद्य:जस्र्थतीत ारषण घ कय ा-२००१ 
तस च ाासन रनघ य . नाींक २५.५.२००४ ची ्ींमलबाावृघी पुवृी्रममाघ  सुरु लोती  
(३) लोय, ल  खर  ाल   
(४) मा  उच्च न्यायालय, मुींबई य र्थ  ाासनान  . नाींक १३ माच , २०१४५ रोाी ्पील  ाखल 
क ल   स र ्वपलास ्र् याचचका (स््ॅम्प) रमा  ७२५६/२०१५ ्सा . ला लोता  स र ्रमकरघी 
. नाींक २०.३.२०१५ रोाी मा  उच्च न्यायालय, मुींबई य र्थ  सुनावृघीच्या वृ  ी स र याचचक स 
्र् याचचका रमा  २७९७/२०१५ ासा . ल ला ाल   ्यावृ  ी मा  उच्च न्यायालयान  मा  
मलाराषट्र ्रमाासकीय न्यायाचधकरघाच्या . नाींक २८.११.२०१४ च्या ा  ाास ्ींत्रम स्र्थचगती 
. ल ली ाल   
(५) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

लोणी िाळभोर (श्ि.पुणे) येर्थील श्िल् हा पररषदेच् या प्रार्थशमि शशक्षण ववभागाने  
ववद्यार्थ याांसाठा  ेण् यात आलेल् या प्रज्ञा शोध पररके्षचे पेपर तपासण् यासाठा 

 खािगी िां राटदाराांना देण् यात आल्याबाबत 
(२७)  १४९८८ (०९-०४-२०१५).   श्री. सांग्राम र्थोपटे (भोर), श्री. अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लोघी का भोर (जा पुघ ) य र्थील जाल् ला प्रष  च् या ्रमार्थषमक षाषण घ ववृभागान  रतसरीच् या 
ववृद्यार्थ याांसा   ण  यात ाल ल् या ्रमज्ञा ाोध प्रषण  च  प पर तपास यासा   खाागी कीं त्रा् ाराींना 
   यात ाल  मात्र ् याींनी ा  म.लन् यानींतरली प पर तपासून . ल  नसल्याम ु  रनकाल ाा.लर 
कर यात ाला नसल् याच  माल  ाान वृारी, २०१५ मध्य  वृा ् या सुमारास रन ा नास ाल , ल  
खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या ्रमकरघी चाकाी कर यात ाली ाल  काय, चाकाीत काय रनषपन्न लाल  
वृ ् यानुसार  ोषी ाढ ून य घा-या कीं त्रा् ाराींवृर कोघती कारवृाई करयात ाली तस च उक्त 
प्रषण  चा रनकाल ् वृरीत लावृ याबाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली वृा कर यात य त ाल , 
(३)  नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०१-०६-२०१५) : (१) लोय  
(२) लोय  सींबींचधत   क  ाराची ्नामत रक्कम ाप्त करयात ाल ली ्सून ्या   क  ारच  
नावृ काळ्या या ीत समाववृष् करयाची ्रमकरमाया चालू ाल   तस च सींबींचधत   क  ाराववृरुध्  
र्ाा ारी गुन्ला  ाखल करयाची काय वृाली सुरू ाल  वृ ्रमज्ञााोध प्रषण  चा रनकाल तयार 
करयात ाल ला ्सून ्रमषसध्  करयात ाला ाल   
(३) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

राज् यातील ववववध न् यायालयाांमध् ये पायाभूत सुववधाांच् या अभाव असल्याबाबत 
(२८)  १४९९४ (०७-०४-२०१५).   श्री. अ लम शखे (मालाड पश्श्चम), श्री. अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील ववृववृध न् यायालयाींमध् य  पायाभूत सुववृधाींच् या ्भावृामु   न् यायालयीन कम चारी, 
याचचकाकते याींची गकरसोय लोत ्सल् यान  सुववृधाींना रनधी उपल ध करुन    याच  ा  ा 
  वृूनली  लु षण  लोत ्सल् याच  माल  ाान वृारी, २०१५ च् या  रम् यान रन ा नास ाल , ल  खर  
ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, न् यायालयातील पायाभूत सुववृधा उपल ध् ा कर यासा   कोघती काय वृाली 
कर यात ाली ाल  वृा य त ाल , 
(३)  नसल् यास ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१०-०६-२०१५) : (१) लोय  
(२) राज्यातील न्यायालयाींमध्य  पायाभूत सुववृधा उपलध करयाच्या दृष्ीन  मा उच्च 
न्यायालयाच्या मागघीनुसार राज्यातील ववृववृध न्यायालयाींमध्य  न्यारयक ्चधकारी/पकम चारी, 
्चधवृक्ता ािघ पषण काराींसा   (म.लला वृ पुरुषाींसा   स्वृतींत्रपघ  वृ ्पींगासा  ) पुर ाी 
्रमसाधगतल  वृ बक क व्यवृस्र्थ करीता ाासन ज्ञापन रमा याचचका-१२१४/्रम रमा २१४/काया -११, .  २१ 
एव्रमल, २०१५ च्या ्न्वृय  रु १३,६४,३९,०००/- रतका रनधी उपलध करून   यात ाल ला 
ाल   
(३) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

राज् यात मराठवाडा,नागपूर,अमरावती,यवतमाळ व नाशशि ववभागातील तालुक् याांमध् ये 
भूगभावतील पाण् याच् या पातळीत  ट लाली असल् याबाबत 

(२९)  १४९९८ (०७-०४-२०१५).   श्री. डी.एस.अटहरे (सारमण ), श्री. अशमन पटेल (मुांबादेवी),    
श्री. सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (कतवसा) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात मरा वृाययात ६१, नागपूर-३०, ्मरावृती ववृभागातील १९, यवृतमा मध् य  १३ तर, 
नाषाक ववृभागातील २५ तालुक् याींमध् य  भूगभा तील पा याच् या पात ीत ण् लाली ्सल् याच  
माल  र् ब्रुवृारी, २०१५ मध्य  वृा ्या रम्यान रन ा नास ाल , ल  खर  ाल  काय, 
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(२) ्सल् यास, याबाबत ाासनान  चाकाी क ली ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, चाकाी्ींती भूगभा तील पा याची पात ी वृाढववृ याबाबत तस च नाग्रकाींना 
लोघा-या पाघी ी्ंचाईचा त्रास  रू कर याबाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली वृा करयात 
य त ाल , 
(४)  नसल् यास, ् याची सवृ साधारघ कारघ  काय ाल त ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२२-०५-२०१५) : (१) ्ाींत: खर  ाल   ाासन रनघ य रमा ी्ंचाई-
१०९९/प्रम रमा १२/पपाप-ु१४, .  ०३ ०२ १९९९ नुसार पा न्यमान वृ भूाल पात ीचा ्यास ्रम्य क 
वृषी माल  ऑक््ोबर, ाान वृारी, माच  वृ म  म.लन्यात करयात य तो  माल  ाान वृारी, २०१५ 
मधील भाूल पात ीच्या ्यासावृरुन ्स  ाढ ून य त  की, ्रींगाबा  ववृभागातील ७३ 
तालुक्यातील ४२६० गावृ , नागपूर ववृभागातील २९ तालुक्यातील ८०२ गावृ , ्मरावृती 
ववृभागातील १५ तालुक्यातील १४० गावृ  (यवृतमा  वृग ता) वृ यवृतमा  जाल््यातील ७ 
तालुक्यातील ११० गावृ  तस च नाषाक ववृभागातील १८ तालुक्यामध्य  ७४६ गावृामध्य  जस्र्थर 
भूाल पात ीत १ मी  प षण ा ाास्त ण् ाढ ून य त   
(२) राज्यातील भूाल पात ीचा ्यास ्रमतीवृषी भाूल सवृेषण घ ािघ ववृकास यींत्रघ मार् त 
करयात य तो वृ ावृश्यकत नुसार वपयाच्या पायाची ी्ंचाई प्रजस्र्थती रनवृारघार्थ  
उपाययोाना जाल्लाचधकारी वृ मखु्या काय कारी ्चधकारी, जाल्ला प्रष  याींच मार् त ण यात 
य तात  
(३) ्) ाासन रनघ य रमा ी्ंचाई १०९९/्रम रमा १२/पापु-१४, .  ०३.०२.१९९९ रनघ यानुसार मीणामीघ 
भागातील वपयाच्या पायाच्या ी्ंचाई प्रजस्र्थती रनवृारघार्थ  ववृववृध उपाययोाना 
जाल्लाचधकारी वृ मुख्य काय कारी ्चधकारी, जाल्ला प्रष  याींच  मार् त राबववृयात य तात  
   (ब) वपयाच्या पायाची ी्ंचाई ्सल ल्या वृाडया/पवृस््यामध्य  वपयाच्या पायाच  उद्भवृ 
ब क्ीकरघासा   कें द्र ाासन परुस्कत त राषट्रीय मीणामीघ प याल काय रमाम (ााश्वृतता) ्ींतग त 
वपयाच्या पायाच्या स्त्रोत ब क्ीकरघाच्या उपाययोाना राबववृयात य तात  
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
  

राज् य शासनाने वविास िामासाठा ८०० िोटी रूपये ििव रोख ेिाढण् याच्या कनणवयबाबत 
(३०)  १५०१४ (०८-०५-२०१५).   श्री. राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (शशडी), श्री. अशमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ववत् त मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् य ाासनान  ववृकास कामासा   ८०० को्ी रूपय  का  रोख  काढ याचा रनघ य . नाींक 
२२ ाान वृारी, २०१५ रोाी ाालीर क ला, ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, उक् त रनघ याच  र्थोडक् यात स् वृरूप काय ाल , 
(३) तस च, ववृरमाीस काढल ल् या का  रोख् याींचा व् याा र काय ाल  वृ ् याचा ककती भार 
राज् याींतग त ानत ला सलन करावृा लागघार ाल ? 
(४) तस च का  रोख  काढ याची कारघ  काय ाल त ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीवार (०८-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२), (३) वृ (४) राज् यातील ववृववृध ववृकास कामाींसा   स रच  का रोख  ण  यात ाल  ्सून ल  
का  १० वृषा सा   उभारल  ाल   ्रलव् ल  बँक मार् त ण  यात य घा-या षललावृामधुन स रच  का  
रोख  उभार यात ाल  ्सून, या षललावृामध् य  बँका, ववृ् तीय सींस् र्था सलभागी लोतात  सन 
२०१४-१५ च् या ्र्थ सींकल् पामध् य  रु  २५०८३.३० को्ी रतक  खुल् या बााारातुन का  उभारघ  
्रमस् ताववृत लोत   या ववृ् तीय मया   तच स र का  उभार यात ाल  ाल   स रलू काा चा रनधी 
राज् याच् या एकक त्रत रनधीमध् य  ामा लोऊन ् याचा ववृरनयोग चराज् यातील ववृववृध ववृकास 
कामाींसा   लाला ाल   या रु ८०० को्ी काा चा व् याा र ८.०५% ्सून यानुषींगान  वृावष क 
रु ६४.४० को्ी बोाा पडघार ाल   

___________ 
  

मुांबई ववद्यापीठाांतगवत येणा-या िमनालाल बिाि इश्न्टटयुट ऑफ मॅनेिमेंट  टडीि या 
िॉलेिमधील ववद्यार्थ याांचा ८५ टक् िे िाकतकनहाय प्रवेश िोटा सांपुष्ट् टात आल्याबाबत 

 

(३१)  १५०३५ (०९-०४-२०१५).   श्री. सांिय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय भच् च व तांर 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववृद्यापी ातींग त य घा-या ामनालाल बााा रजन्स्््यु्  ऑर् मॅन ामें् स् ्डीा, 
मुींबई ल  कॉल ा सन २०१५ पासून ्ॅ्ॉनॉमस लाल् यान  या कॉल ामधील 
एम एम एस षाषण घातील मुींबई लोम युरनव् लषस ् ीच् या ववृद्यार्थ याांचा ८५ ्क् क  ाातीरनलाय ्रमवृ ा 
को्ा सींपुष ्ात ाला ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, स र रनघ याम ु  लोम युरनव् लषस ् ीच् या उपल ध सी्स कमी लाल् यान  
ववृद्यार्थ याांच  भववृष य धोक्यात ाल  ्सनू एम बी ए/पएम एम एस च् या षाषण घाच् या ्रमवृ ा 
स् पधेतून बाल र पड याची सींबींचधत ववृद्यार्थयाांमध्य  षभती रनमा घ लाली ाल , ल  ली खर  ाल  
काय, 
(३) ्सल् यास, यासीं भा त ाासनान  चाकाी करुन ाासनस् तरावृर कोघता रनघ य ण तला वृा 
ण  यात य त ाल , 
(४) नसल् यास, ् याची कारघ  काय ाल त ? 

श्री. ववनोद तावड े (०१-०६-२०१५) :(१), (२) वृ (३) ामनालाल बाााा रजन्स््ट्यु् ऑर् 
मॅन ामें् ॲड स््डीा या सींस्र्थ स मुींबई ववृद्यापी ान  स्वृयत्ता  ्रम ान क ल ली ्सून स र 
सींस्र्थ न  ्रमवृ ा राषट्रीय स्तरावृरील (CAT) ािघ राज्याकडून ण तल्या ााघाऱया सामाईक ्रमवृ ा 
परीषण  कच्या (CET) गुघाींवृर ाधा्रत करयात य घार ्सल्यामु   राज्यातील गुघवृ्ताधारक 
उम  वृाराींना या सींस्र्थ त ्रमवृ ा ण याची सींधी उपलध ाल   
(४) ्रमश्न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
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िापूस बबयाण्याची गुणवत्ता टटिवून ठेवण्याबाबत  
  

(३२)  १५०४१ (०८-०४-२०१५).   डॉ. सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ. शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय िृषी मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१)   कोघ् याली वपकाींपासून   भरणोस उ् पन् न षम ववृ यासा   ्चधक उ् पा न   घा-या सींक्रत, 
सुधा्रत ाातीींची लागवृड तस च प रघीसा   वृापरायाच  िबयाघ  ाुध्    ाे ार ्सावृ  या मुलभूत बाबीींचा 
ववृचार करुन राज् य ाासनाच् या कत वष ववृभागान  बीा प्रषण घ ्रमयोगाा  त ग ल् या पाच वृषा त १ लाख ८१ 
कापूस िबया याची गुघवृ् ता तपासघी कर यात ाली ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, यामध् य  १९ लाार ७३६ िबयाघ  ््रममािघत  रववृ यात ाली ल  ली खर  ाल  
काय, 
(३) ्सल् यास, . वृसें. वृस कापूस िबया याची गुघवृ् ता णसरत ्सल् यामु   ग ल् या पाच वृषा त 
ववृ भा त कापसाच् या उ् पन् नात मो   ण् लाल्याच  एका पालघीत ाढ ून ाल  ाल  ल  ली 
खर  ाल  काय, 
(४) ्सल् यास, कापूस िबया याची गुघवृ् ता .्कवृून   वृ यासा   ाासनान  कोघ् या 
उपाययोाना क ल् या ाल  वृा य त ाल त, 
(५) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  

श्री. एिनार्थराव खडसे (०९-०६-२०१५) :(१) वृ (२) ग ल् या पाच वृषा त बीा प्रषण घ ्रमयोगाा  त 
१०,९७१ रतक् या सींकरीत वृ सधुारीत कापूस िबया याच  नमुन  तपास यात ाल ल  ाल त, 
् यापककी ११२७ कापूस िबया याच  नमुन  ््रममािघत  रववृ यात ाल ल  ाल त  
(३) ्ाी कोघतीली पालघी कर यात ाल ली नाली  
(४) राज् यात कापूस िबया यासा   मलाराष ट्र कापूस िब-िबयाघ  (पुरवृ ा, ववृतरघ, ववृरमाी वृ 
ववृरमाीच् या ककीं मतीच  रनजश्चतकरघ याींच  ववृरनयमन) ्चधरनयम, २००९ ला स् वृतींत्र काय ा 
्जस्त् वृात ्सून स र कायद्याच् या ्ींमलबाावृघीसा   एकूघ १११९ गुघवृ् ता रनयींत्रघ 
रन्रषण काींची रनयुक् ती कर यात ाली ्सून ३९३ भरारी पर्थकाींची स् र्थापना कर यात ाली 
ाल   कापूस िबयाघ  सीं भा त तरमाारी ्सल् यास ् याच  रनराकरघ कर यासा   जाल् ला ्चधषण क 
कत वष ्चधकारी याींच  ्ध् यषण त खाली जाल् लास् तरीय सषमती ग  त कर यात ाल ली ाल   
ा तक-याींकडून ्रमाप् त लोघा-या तरमाारीवृर वृ  ीच काय वृाली लो यासा   तरमाार रनवृारघ कषण ाची 
स् र्थापना करघ , बनावृ्/पबोगस ककीं वृा ््रममाघीत िबयाघ  सीं भा त ववृरमाीबीं  ा  श् ीं, ाप् ती करघ  
वृ पोलीस क स स करघ , उ् पा क, ववृतरक वृ ववृरमा त  याींच  स् तरावृर िबया याच  नमुन  काढघ , 
ववृश् ल षन ्लवृालानुसार नमुन  ््रममाघीत ्सल् यास परवृान् याबाबत ्रमाासकीय काय वृाली 
करघ , र उपाययोाना कर यात य त   
(५) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
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बुलढाणा श्िल् हा पररषदेच् या ववववध ववभागात अधधिारी व िमवचा-याांनी  
िेलेल् या आधर्थवि  अकनयशमततेबाबत 

(३३)  १५०४६ (०८-०४-२०१५).   डॉ. सांिय रायमुलिर (मेहिर), डॉ. शशशिाांत खेडिेर 
(शसांदखेड रािा) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढाघा जाल् ला प्रष  च् या ववृववृध ववृभागात ्चधकारी वृ कम चा-याींनी क ल ल् या ाचर्थ क 
्रनयषमतत मध् य  त बल ५ को्ी ९९ लाख २५ लाार एवृढी रक् कम ्सल् याच  नुकत च 
उणडकीस ाल  ाल  ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या ्रमकरघी चाकाी क ली ाल  काय, ्सल् यास, चाकाीच  रनष कष  काय ाल त 
वृ ् यानुषींगान  कोघती कारवृाई क ली ाल , 
(३) या ्रमकरघी ्द्यापली चाकाी पूघ  लाली नसल् यास, लोघा-या ववृलींबाची कारघ  काय 
ाल त वृ याबाबतची सद्यजस्र्थती काय ाल  ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२) लोय  ्रमकरघरनलाय चाकाी करयात ाल ली ाल   ्यानुसार वृसूली सुरु ्सून 
कम चाऱयावृर कारवृाई करयात ाल ली ाल   काली ्रमकरघ  न्याय्रमववृष  ्सून काली ्रमकरघ  
न्याय्रमववृष् ्सून काली ्रमकरघाींची चाकाी ्द्याप पूघ  लाल ली नाली  
(३) जाल्ला प्रष  कडील ्रमकरघाींची चाकाी पूघ  लाल ली ाल   मात्र मीणामपींचायत ववृभागाकडील 
काली ्रमकरघाींची चाकाी ्द्याप बाकी ाल   ्रमकरघ  न्याय्रमववृष  ्सल्यान  चाकाी पूघ  
लोयासा   ववृलींब लोत ाल   
  

___________ 
  

शसांदखेडरािा (श्ि.बुलढाणा) तालुक्यातील प्नगांगा सहिारी सुत धगरणी आणण श्ििामाता 
सहिारी साखर िारखाना गेल्या वषवभरापासून बांद असल्याबाबत 

(३४)  १५०५७ (१०-०४-२०१५).   डॉ. शशशिाांत खेडिेर (शसांदखडे रािा) :   सन्माननीय 
सहिार मांरी पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) षसीं ख डरााा (जा बुलढाघा) तालुक्यातील पकनगींगा सलकारी सतु चगरघी ािघ जााामात 
सलकारी साखर कारखाना ग ल्या वृष भरापासून बीं  ाल  ल  खर  ाल  काय, 
(२) तस च सूतचगरघी वृ साखर कारखाना बीं  ्सल्याम ु  सुमार  १००० कामगाराींवृर 
उपासमारीची पा ी ाली ल ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, स र सूतचगरघी वृ साखर कारखाना पुन्ला सुरू करयासा   ाासनान  काय 
उपाययोाना ाखली ाल  वृा ाखयात य त ाल ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२) ्ींात: खर  ाल  काय, 
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     पकनगींगा सलकार सुत चगरघी बीं  पडली त व्ला २५० कामगार काय रत लोत   सुतचगरघी 
मालम्ता .  बुलढाघा जाल्ला मध्यवृती सलकारी बँक न  र्थकीत का  वृसुली करीता ाप्त करुन 
तायात ण तली ्सल्यान  कामगाराींना सद्यजस्र्थतीत काम षम त नाली  
      बीं  पडल ल्या जााामाता सलकारी साखर कारखान्यातील कामगाराींवृर उपासमारीची वृ   
ाली ल  ्ींात: खर  ाल    रम्यान जाल्ला चधकारी तर्था ्वृसायक याींनी कम चाऱयाींची   य 
्सल ली उप ानाची रक्कम कम चाऱयाींना ् ा क ली ाल   
(३) पकनगींगा सलकारी सुत चगरघीची मालम्ता .  बुलढाघा जाल्ला मध्यवृती सलकारी बकँ न  
सलकार न्यायालयाच  ्वृाड नुसार र्थकीत का  वृसुलीसा   .  ८ ४ २००४ रोाी ाप्त क ली ाल   
सध्या चगरघीची मालम्ता बँक च्या तायात ाल   तस च स र सूतचगरघी तो्यात ्ााल   
स र सूतचगरघी  वृस्त्रोद्योग सींचालनालयाच  .   ६ ४ २०१५ च्या ्ींतरीम ा  ाान्वृय  
्वृसायनात ण यात ाली ाल   तर जााामाता सलकारी साखर कारखाना ्वृसायनात 
ण यात ाला ाल   तस च कारखान्याकडील र्थकीत का  वृसुलीसा   कारखान्याची सींपूघ  चल 
वृ ्चल मालम्ता जाल्ला चधकारी बुलढाघा याींच्या .   १८/प५/प२०१३ च्या ा  ाान्वृय  सरर् सी 
ॲक्् ्ींतग त .   ५/प६/प२०१३ रोाी मलाराषट्र राज्य सलकारी बँक च्या तायात   यात ाली 
ाल   ्यामु   ्या  ोन्ली सींस्र्था पुन्ला सुरु करयाचा ्रमश्न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
  

दे्ळगाव रािा तालकु् यातील (श्ि.बुलढाणा) मही भपबािार सशमतीच् या गोडा्न मधून  
धान् य चोरणा-या ४ चोराांना पोशलसाांनी पिडल्याबाबत 

(३५)  १५०५८ (०७-०४-२०१५).   डॉ. शशशिाांत खेडिेर (शसांदखडे रािा) :   सन्माननीय 
मुख्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)   ऊ गावृ रााा तालुक् यातील (जा बुलढाघा) मली उपबााार सषमतीच् या गोडाऊन मधून 
. नाींक ६ ाान वृारी, २०१५ रोाी रात्रा धान् य चोरघा-या ४ चोराींना पोषलसाींनी पकडल , ल  खर  
ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, चोरल ल् या धान् याची ककीं मत ककती ाल , 
(३) ्सल् यास, पकडल ल् या चोराींववृरुध्   पुढ  कोघती कारवृाई क ली वृा कर यात य त ाल  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२) चोरल ल् या धान् याची ककीं मत रु  २४,०००/- ाल   
(३) स र ्रमकरघी   ऊ गावृ रााा पोलीस स् ् ान य र्थ  . नाींक ०७ ाान वृारी, २०१५ रोाी 
गु र रमा ०३/१५, भा  ीं ववृ  कलम ४६१, ३८० ्न् वृय  गुन् ला नों ववृ यात ाला ाल   स र ्रमकरघी 
५ ारोपीींना ््क कर यात ाली ाल    ोषारोपपत्र तयार कर यात ाल  ्सून न् यायालयात 
सा र कर यात य त ाल   
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
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मुांबईतील चार धगरण् याांच ेअमरावती व बाशीमध् ये  र्थलाांतर िरण् याचा  ेतलेला कनणवय 
  

(३६)  १५११५ (१०-०४-२०१५).   श्री. गणपतराव देशमखु (साांगोले) :  सन्माननीय व रोद्योग 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ालरातील चार चगर या ्मरावृती वृ बााी य र्थ  स् र्थलाींतर कर याचा रनघ य ाासनान  
ण तला ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, स् र्थलाींतरीत चगर या कोघ् या ाल त तस च ल  स् र्थलाींतर ककती का ात लोघार 
ाल , 
(३) तस च स् र्थलाींतर कर यासा   चगरघी मालकाींना ाासनान  कोघकोघ् या स वृा -सवृलती 
  यात य घार ाल त ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१५) :(१) नाली  राषट्रीय वृस्त्रोद्योग मलामींडलाच्या मुींबईतील बीं  
चगरया वृ बीं  लयाच्या मागा वृर ्सल ल्या चगरया राज्यातील कापूस उ्पा क षण  त्रात 
स्र्थालाींतरीत करयाचा रनघ य कें द्र ाासनाच्या मान्यत न  ण तल्यास य घाऱया ्डचघी 
सोडववृयासा   समन्वृय करयासा   ाासन रनघ य .   ०९ ०२ २०१५ ्न्वृय  ् म ुस  
(वृस्त्रोद्योग) याींच  ्ध्यषण त खाली सषमती स्र्थापन करयात ाली ाल   
(२) ्रमश्न उद् ावृत नाली  
(३) ्रमश्न उद् ावृत नाली  

___________ 
 

अमरावती श्िल् ्यात बेलोरा येर्थे वविसीत िरावयाच् या ववमानतळाबाबत 
(३७)  १५१२० (०७-०४-२०१५).   डॉ. सुकनल देशमखु (अमरावती) :   सन्माननीय मुख्यमांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ्मरावृती जाल् ्यात ब लोरा य र्थ  ववृमानत  ववृकसीत कर याचा ाासन रनघ य . नाींक २८ 
र् ब्रुवृारी २०१४ रोाी रनग षमत कर यात ाला ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, स रलू ाासन रनघ यान् वृय  ववृमानत ासा   ावृश् यक ्सल ल् या ाषमनीच् या 
भुसींपा नाची काय वृाली तस च ववृमानत  ववृस् तारीकर ााााच  ्रम् यषण  कामास सुरुवृात कर यात 
ाली ाल  काय, 
(३)  नसल् यास, लोघा-या ववृलींबाची कारघ  काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२५-०५-२०१५) : (१) लोय  
(२) वृ (३) ब लोरा, जा  ्मरावृती य र्थील ववृमानत ाच्या ववृकासाच्या ्नुषींगान  भसूींपा नाची 
काय वृाली पूघ  लाल ली ाल   तर्थावप, भारतीय ववृमानप्तन ्रमाचधकरघान  . नाींक १३/०३/२०१५ 
रोाीच्या पत्रान्वृय  ब लोरा, जा  ्मरावृती य र्थील ववृमानत  सद्य:जस्र्थतीत ाचर्थ कदृष्या 
र्ाय  ाीर नसल्याच  क ववृल  ाल   ्यानुषींगान  ाासन स्तरावृर ावृश्यक काय वृाली करयात 
य त ाल   
  

___________ 
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मालवण (श्ि.शसधुदगूव) तालुक्यातील १३७ िलािाराांना मानधन शमळण्याबाबत 
(३८)  १५१४२ (०७-०४-२०१५).   श्री. कनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय साां िृकति 
िायव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मालवृघ (जा षसधु गू ) तालकु्यातील १३७ कलाकराींना गत सला म.लन्यापासून मानधन 
षम त नाली, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल्यास, स र कलाकराींना ्वृर न  मानधन ववृतरीत करयाींसीं भा तील रनवृ  न 
लोक्रमरतरनधीींनी मा साींस्कत रतक काय मींत्री याींना माल  डडसेंबर, २०१४ मध्य  वृा ्यासमुारास . ल  
ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, ्रमश्न भाग (२) मधील रनवृ  नाच्या ्नुषींगान  ाासनान  कोघती काय वृाली क ली 
ाल  वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-०६-२०१५) : (१) ल  खर  नाली  
       ववृभागाच् या .  २८ ाान वृारी, २०१५ च् या ाासन रनघ यान् वृय  माल  नोव् लेंबर, २०१४ त  
र् ब्रुवृारी, २०१५ या ४ म.लन् याच  तस च .  ८ एव्रमल, २०१५ च् या ाासन रनघ यान् वृय  माच  १५ त  
ाून १५ या ४ म.लन् याच् या मानधनाच् या रनधीच  वृा्प कर यात ाल  ाल   
(२), (३) वृ (४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
 

महाराष्ट् र श्क्षणणि शुल् ि कनयांरण िायद्याची अांमलबिावणी िरण्याबाबत 
(३९)  १५१४६ (०९-०४-२०१५).   श्री. लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मलाराष ट्र ाकषण िघक ाुल् क रनयींत्रघ कायद्याची ्ींमलबाावृघी या वृषा पासून सुरु करयात 
य घार ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, उक्त कायद्याची ्ींमलबाावृघी लोयाकरीता ावृश् यक ्ींमलबाावृघी सषमती 
वृ ववृभागीय ाुल् क रनयींत्रघ सषमती ाावृ् स् र्थापन लाली नसल् याच  माल  र् ब्रवृारी, २०१५ 
मध् य  रन ा नास ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, उक् त ्रमकरघी ाासनान  पुढ  कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) : (१), (२) वृ (३) लोय, ल  खर  ाल   
. नाींक २१ माच ,२०१४ च् या मलाराष ट्र ाासन राापत्रा ्न् वृय  मलाराष ट्र ाकषण िघक सींस् र्था (ाुल् क 
ववृरनयमन) ्चधरनयम, २०११ सींपूघ  राज् यात लागू कर यात ाला ्ााल  वृ ् याची 
्ींमलबाावृघी १ डडसेंबर, २०१४ पासून कर यात ाली ाल   स र कायद्याची ्ींमलबाावृघी 
लो याक्रता ्ींमलबाावृघी सषमती वृ ववृभागीय ाुल् क रनयींत्रघ सषमती स् र्थापन कर याची 
काय वृाली ाासन स् तरावृर चाल ूाल   
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
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राज् यातील धरणाांमध् ये पाणीसायायाची माटहती नागररिाांना िळण् यािररता सुरु िरण् यात आलेली 
शासनाची वेबसाईटवरील माटहती गेली कित् येि मटहन् याांपासून अपडटे होत नसल् याबाबत 

(४०)  १५१५६ (०८-०५-२०१५).   श्री. लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय िलसांपदा 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील धरघाींमध् य  पाघीसायायाची मा.लती नाग्रकाींना क  याक्रता सुरु कर यात 
ाल ली ाासनाची वृ बसाई्वृरील मा.लती ग ली कक् य क म.लन् याींपासून ्पड ्  लोत नसल् याच  
माल  र् ब्रुवृारी, २०१२ मध् य  उणड लाल  ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, ली मा.लती  कनीं. न ्पड ्  कर याची ाबाब ारी कोघाची ाल , 
(३) उक् त ्रमकरघी ाासनान   ोषीींवृर कु ली काय वृाली क ली वृा कर यात य त ाल , 
(४) नसल् यास ववृलींबाची सवृ साधारघ कारघ  काय ाल  ? 
  
श्री. धगरीष महािन (०८-०५-२०१५) :(१) ल  खर  नाली  
(२) स र मा.लती .   ०१ ाून, २०१३ पासून ई ्रमाासन ्रमकल् प व् यवृस् र्थापन काया लयामार् त 
www.wrd.maharashtra.gov.in या सींक तस् र्थ ावृर ्द्यावृत क ली ाात ाल   ् यापूवृी ली 
मा.लती मखु् य ्षभयींता, ालववृज्ञान ्रमकल् प, नाषाक याींच  काया लयामार् त 
www.mahawrd.org या सींक तस् र्थ ावृर ्द्यावृत क ली ाात लोती  
(३) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

रायगडावरील शशविालीन बाांधिामाची लालेली पडलड 
  

(४१)  १५१६४ (०७-०४-२०१५).   श्री. लक्ष्मण िगताप (धचांचवड) :   सन्माननीय साां िृकति 
िायव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगडावृरील षावृकालीन बाींधकामाची पडलड लाली ्सून पुरात् ् वृ ववृभागाच् या 
. रींगाईमु   ् या . काघी  रुुस् ती करता य त नसल् याच  माल  र् ब्रुवृारी, २०१५ मध् य  वृा 
्यासुमारास रन ा नास ाल  ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, उक् त ्रमकरघी कें द्र ाासनाकड  पा पुरावृा करुनली यावृर कोघताच पया य 
उपल ध लाला नाली, ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, उक् त . काघी षावृसतष ्ीच्या पूवृ वृत उभार ाााीक्रता ाासनान  कोघती 
काय वृाली क ली वृा कर यात य त ाल , 
(४) नसल् यास, ववृलींबाची सवृ साधारघ कारघ  काय ाल त ? 

श्री. ववनोद तावड े(०८-०६-२०१५) :(१) ल  खर  नाली  
(२) ल  खर  नाली  ्चधषण क पुरात् वृववृद्, भारतीय पुरात् वृ सवृषेण घ, मुींबई याींनी . ल ल् या 
मा.लतीनुसार रायगड ककल् ल् याच् या ातन  रुुस् तीच  काम ल  मान् यता षम ाल ल् या 
्ीं ाापत्रकानुसार वृ ्रमाप् त लाल ल् या रनधीतनू क ल  ाात   
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(३) मलारन  ाक, भारतीय पुरात् वृ सवृेषण घ . ल् लीन , RCP द्वृार  मींाूर क ल ली ातन 
 रुुस् तीची काम  रायगड य र्थ  क ली ाात ाल त  
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

चौिे-आांबेरी (ता.मालवण, श्ि.शसांधुदगुव) या इ.श्ि.मागावची मोयाया प्रमाणावर लालेली दरुव र्था 
(४२)  १५१८७ (०८-०४-२०१५).   श्री. सुकनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चाक -ाींब री (ता मालवृघ, जा षसींधु गु ) या र जा मागा ची मोयाया ्रममाघावृर  रुवृस् र्था लाली 
्सूनली रनधी ्भावृी स रलू मागा च् या  रुुस् तीच  काम ग ली ्न क वृषे ्रमलींिबत ्सल् याची 
बाब माल  र् ब्रुवृारी, २०१५ च् या  सु-या सप् तालात वृा ् या सुमारास रन ा नास ाली ाल , ल  
खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, स रलू मागा च् या डाींबरीकरघ वृ नुतनीकरघाच  काम तातडीन  ण  यासा   
ावृश् यक रनधी उपल ध करुन    याबाबत ाासनाकडून ाातागायत कोघती काय वृाली 
कर यात ाली वृा य त ाल , 
(३) नसल् यास, ववृलींबाची सवृ साधारघ कारघ  काय ाल त ? 
  

श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०५-२०१५) :(१) ्ींातः खर  ाल   
(२) वृ (३) चाक -ाींब री रस् ् याच  ना वृच् ला्ा ाींब री माग  ्स  ्सनू स र रस् ता रस् त  ववृकास 
ाराखडा सन २००१-२०२१ नुसार मीणामीघ माग  रमा ४०७ ाल , स र रस् ् याची ्जस्त् वृातील 
एकूघ लाींबी ६.६०० कक मी  ाल   ् यापककी ६.५०० कक मी  पतष  भाग डाींबरी ्सून ०.१०० कक मी  
पतष  भागा सुजस्र्थतीत ाल   १.०७९ कक मी  लाींबीची  रुुस् ती कर यात ाली ाल   स र 
रस् ् यावृर बारमाली एस ्ी  बस वृालतूक ववृना खींड सुरु ाल   
     ्रमश् नाधीन रस् ् याच् या उवृ ् रत पतष  भागातील  रुुस् तीच  काम जाल् ला प्रष  ला ववृववृध 
योानाींमधून ्रमाप् त लोघा-या रनधी वृ रनकषाच् या ्चधनत न  लाती ण  याच  जालला प्रष  च  
रनयोान ाल   

___________ 
  

अांभोरा शशवार, दे्ळगाव रािा श्ि.बुलढाणा येर्थे १३२ िेव् ही सब टेशनबाबत 
(४३)  १५२१७ (३०-०४-२०१५).   डॉ. शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), डॉ. सांिय रायमुलिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय ्िाव मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ऑगस् ् , २००९ मध् य  ्ींभोरा षावृार,   ऊ गावृ रााा जा बुलढाघा य र्थ  १३२ क व् ली 
सबस् ् ान मींाूर कर यात ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, स र सबस् ् ानमधील १०० उींच मनो-यापककी क वृ  ९ उींच मनो-याच  काम पूघ  
लाल  ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, स र सबस् ् ानच  बाींधकाम पूघ  करुन त  काया जन्वृत कर यासा   कोघती 
उपाययोाना क ली ाल  वृा कर यात य त ाल  ? 
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श्री. चांद्रशेखर बावनिुळे (२८-०४-२०१५) :(१) लोय, 
(२) ्ींातः खर  ाल   
     या वृा.लनीच् या ९८ मनो-यापककी ४१ मनो-याींच् या पायाभरघीच  वृ ९ मनो-याींच् या 
उभारघीच  काम पूघ  लाल  ाल   
(३) उपकें द्र वृ वृा.लनी उभार याच  काम लवृकरात लवृकर पूघ  करुन डडसेंबर, २०१५ पय न् त 
काया न् वृीत कर याच  ाासनाच  ्रमय् न ाल त  

___________ 
  

शसांदखेडरािा (श्ि.बुलढाणा) रािवाड्यातील तोफ चोरटयाांनी पळववल्याबाबत 
(४४)  १५२१८ (०७-०४-२०१५).   डॉ. शशशिाांत खेडिेर (शसांदखेड रािा), डॉ. सांिय रायमुलिर 
(मेहिर) :   सन्माननीय मखु्यमांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) षसीं ख डरााा (जा बुलढाघा) राावृाययातनू ८५ ककलो वृानाची करोडो रुपय  ककीं मतीची तोर् 
चोरट्याींनी . नाींक २२ डडसेंबर, २०१४ रोाी वृा ्या रम्यान प ववृली, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या ्रमकरघी षसीं ख डरााा पोलीस स् र्थानकाींत तरमाार नों ववृली ाल , ल  ली खर  
ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, चाकाीत काय ाढ ून ाल  ाल  वृ ् यानुसार कोघती कारवृाई कर यात 
ाली वृा य त ाल , 
(४) नसल्यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-०६-२०१५) :(१) लोय  
(२) वृ (३) लोय  
      स र ्रमकरघी, षसीं ख डरााा पोलीस स् ् ान य र्थ  गु र रमा ८५/२०१४, भा  ीं ववृ  कलम ३८०, 
३४, १०९, १२० ब ्न् वृय  गुन् ला नों ववृ यात ाला  
     स र ्रमकरघी तपासा्ींती ७ ारोपीींना ््क कर यात ाली ्सून ् याींच् याकडून ८५ 
ककलोची तोर् लस् तगत कर यात ाली ाल   स र ्रमकरघ न् याय्रमववृष   ाल   
(४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
  

साांगली श्िल््यामध्ये पशुव्द्यि य अधधिाऱयाांच्या िागा ररक्त असल्याबाबत. 
(४५)  १५२४८ (०७-०४-२०१५).   श्री. अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पशुसांवधवन मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जाल््यामध्य  पाुवृकद्यकीय ्चधकाऱयाींच्या ाागा ्रक्त ाल त, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल्यास, या ाागा ्रक्त ्सल्याम ु  एका पाुवृकद्यकीय ्चधकाऱयाींस ३-३  वृाखान्याचा 
्रत्रक्त ्रमभार   यात य तो, ल  खर  ाल  काय, 
(३) ्सल्यास, एका पाुवृकद्यकीय ्चधकाऱयाला ्रत्रक्त भार . ल्यान  ानावृराींनच  
उपचाराववृना लाल लोत ाल , ल  खर  ाल  काय, 
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(४) ्सल्यास, पाुवृकद्यकीय ्चधकाऱयाच्या ्रक्त ाागा भरघ क्रता ाासनान  कोघती 
काय वृाली क ली ाल  वृा करयात य त ाल , 
(५) नसल्यास, याबाबत लोघाऱया ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ याबाबतची सद्य:जस्र्थती काय 
ाल  ? 
 

श्री. एिनार्थराव खडसे (११-०६-२०१५) : (१) लोय, ल  खर  ाल   
(२) ल  खर  नाली  
      एका पाुवृकद्यकीय ्चधका-याकड  एकाच  वृाखान् याचा ्रत्रक् त काय भार सोपववृ यात 
ाला ाल   
(३) ल  खर  नाली  
(४) पाुसींवृध न ववृभागात पाुधन ववृकास ्चधकरी ग्-् सींवृगा ची ्रक् त ्सल ली एकूघ ३७२ 
प   भर याक्रता मलाराष ट्र लोकस वृा ायोगास मागघीपत्र सा र कर यात ाल  ल त   ् यानसुार 
ायोगान  .  १२.३.२०१५ रोाी ३०० पात्र उम  वृाराींची या ी ाालीर क ल ली ाल   स र 
उम  वृाराींची वृकद्यकीय तपासघी वृ पूवृ  चा्रत्रय पडता घी करुन ् याींना प स् र्थापना    याची 
काय वृाली सुरु ाल   
(५) ्रमश् न उद् ावृत नाली  

___________ 
  

साांगली श्िल् ्यातील बाणूरगड प्रादेशशि नळ पाणी पुरवठा योिना बांद असल्याबाबत 
  

(४६)  १५२५२ (०७-०४-२०१५).   श्री. अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जाल् ्यातील बाघूरगड ्रमा  षाक न  पाघी पुरवृ ा योाना ्न क . वृसापासून बीं  
ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल्यास, स र योान च  काली . काघी पाईप खराब लाल्याम ु  पा याची ग ती मोयाया 
्रममाघावृर लोत ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, स र योाना सुरु करघ बाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली वृा करयात 
य त ाल , 
(४) नसल् यास, याबाबत लोघा-या ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ याबाबतची सद्यःजस्र्थती 
काय ाल  ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०४-२०१५) :(१) लोय, ल  खर  ाल   योान तील समाववृष  ्सल ल्या 
चा ा गावृाींची पाघी पुरवृयायाची मागघी नसल्यान   योाना बीं    वृयात ाली ाल   
(२) ल  खर  नाली  मागघी ्भावृी योाना बीं    वृयात ाली ्सनू .  ५ एव्रमल,२०१३ त  २० 
सप् े्ंबर, २०१३ या ी्ंचाई कालावृधीत योान तून पाघी पूरवृ ा करयात ाला लोता  
(३) वृ (४) योान त समाववृष् ्सल ल्या गावृाींची पाघी पुरवृ याची मागघी ाल्यास योान तून 
पाघी पूरवृ ा करयात य ईल  

___________ 
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िाधववाडी (ता.खानापूर ,श्ि. साांगली ) येर्थील प्रादेशशि  

नळपाणी पुरवठा योिना बांद असल्याबाबत 
  

(४७)  १५२५३ (०७-०४-२०१५).   श्री. अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण वच्छता मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ााधवृवृाडी (ता खानापूर, जा साींगली) य र्थील ्रमा  षाक न  पाघी पुरवृ ा योाना ्न क 
. वृसापासून बीं  ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, स र योान च  काली . काघी पाईप खराब लाल्याम ु  पा याची ग ती मोयाया 
्रममाघावृर लोत ाल , ल  ली खर  ्ााल  काय, 
(३) ्सल् यास, स र योाना सुरु करघ बाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली वृा करयात 
य त ाल , 
(४) नसल् यास, याबाबत लोघा-या ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ याबाबतची सद्यःजस्र्थती 
काय ाल  ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०४-२०१५) :(१) लोय, ल  खर  ाल   योान तील समाववृष् ्सल ल्या 
ा  गावृाींची पाघी पुरवृयायाची मागघी नसल्यान  योाना बीं    वृयात ाली ाल   
(२) ल  खर  नाली  मागघी ्भावृी योाना बीं    वृयात ाली ्सनू . नाींक १ एव्रमल,  २०१३ 
त   .   २० सप् े्ंबर, २०१३ या ी्ंचाई कालावृधीत योान तून पाघी पुरवृ ा करयात ाला 
लोता  
(३) वृ (४) योान त समाववृष् ्सल ल्या गावृाींची पाघी पुरवृ याची मागघी ाल्यास योान तून 
पाघी पुरवृ ा करयात य ईल  
  

___________ 
  

मायणी (श्ि.सातारा) येर्थील राष्ट्रीय पधेत मतृ लालेल्या मयुरेश पवार याच्या नावान ेरमण डा 
पुर िार सुरु िरण्याबाबतची िेलेली मागणी 

  

(४८)  १५२५७ (०९-०४-२०१५).   श्री. अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय करमणडा मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मायघी (जा सातारा) य र्थील मयुर ा पवृार याींचा राष ट्रीय स् पधेवृ  ी ृद य ववृकाराच् या 
ल्क् यान  मत् य ूलाला ाल , ल  खर  ाल  काय, 

(२) ्सल् यास, मयुर ा पवृार ला राष ट्रीय ख  ाडू ्सल्यान  ् याच्या नावृान  रमाीडा पुरस् कार सुरु 
करयात यावृा ्ाी मागघी प्रसरातील नाग्रकाींनी क ली ाल , ल  ली खर  ाल  काय, 
(३) ्सल् यास, याबाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय ाल  ? 
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श्री. ववनोद तावड े(२०-०४-२०१५) :(१) क र  य र्थ  पार पडल ल्या राषट्रीय स्पधेच्या वृ  ी मयुर ा 
भगवृान पवृार, सातारा या ख  ाडूचा बुडून ्पणाती मत्य ूलाला ाल  ल  खर  ाल   
(२) लोय  
(३) वृ (४) सातारा जाल्लास्तरावृर   यात य घाऱया गुघवृींत ख  ाडू पुरस्काराच  नावृ “कक  मयुर ा 
पवृार गुघवृीं्त ख  ाडू पुरस्कार” ्स  करयाबाबतची मागघी तपासयात य त ाल   
  

___________ 
  

साांगली श्िल् ्यामध् ये गेल् या सहा मटहन् याांपासून पोषण आहार योिनेचे 
 अनुदान टदले नसल्याबाबत 

(४९)  १५२६१ (०९-०४-२०१५).   श्री. अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांरी पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींगली जाल् ्यामध् य  ग ल् या सला म.लन् याींपासून पोषघ ालार योान च  ्नु ान . ल  
नाली, ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, या्रमकरघी ाासनान  चाकाी क ली ाल  काय, चाकाीत काय ाढ ून ाल , 
(३) ्सल् यास, चाकाीच् या ्नुषींगान  पोषघ ालार योान च  ्न ुान   याववृषयी ाासनान  
कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(४) नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय ाल  ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०९-०६-२०१५) :(१) ल  खर  नाली  
(२), (३) वृ (४) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
  

___________ 
  

बेदाणा कनशमवतीला ल ु भद्योगाचा दिाव शमळणेबाबत 
  

(५०)  १५२७० (१०-०४-२०१५).   श्री. अकनल बाबर (खानापूर) :   सन्माननीय भद्योग मांरी 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ब  ाघा रनषम तीला लणु उद्योगाचा  ाा  षम ावृा, ा घ करून ाासकीय सवृलतीचा लाभ 
षम  ल, तस च या व् यवृसायातनू लाारो स् त्री-पुरूषाींना रोागार षम  ल ्स  माल  ाान वृारी, २०१५ 
च् या प.लल् या ा वृडयात वृा ् या  रम् यान रन ा नास ाल , ल  खर  ाल  काय, 
(२) ्सल् यास, याबाबत ाासनान  कोघती काय वृाली क ली वृा करयात य त ाल , 
(३) नसल् यास, ववृलींबाची कारघ  काय ाल त वृ याबाबतची सद्यःजस्र्थती काय ाल  ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१८-०५-२०१५) :(१) वृ (२) “Activity & Products classification for 
MSME sector” ्नुसार ब  ाघा रनषम तीला लण ुउद्योगाचा  ाा  ्रमाप् त ाल   
     कें द्र ाासनाच् या सुष् म, लणु वृ मध् यम उपरमाम ्चधरनयम, २००६ ्ींतग त ज्ञापन भाग-१ 
वृ भाग-२ च  जस्वृकत तीपत्र ्सल ल् या ण्काींना ाासनाच् या सामु.लक ्रमो् सालन योाना - २०१३ 
्ींतग त ववृ.लत ्सल ल् या रनकष वृ ््ीींनुसार पात्र उद्योग ण्काींना ववृ.लत ्रमो् सालन    य 
लोतात  ् यानुसार ब  ाघा रनषम ती करघा-या पात्र लण ुउद्योगाींना ववृववृध ाासकीय सवृलती /प 
्रमो् सालन    य ाल त  
(३) ्रमश् न उद् ावृत नाली  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
ाासकीय मध्यवृती मुद्रघालय, मुींबई  


