
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
 

महाराष्ट्र विधानसभा 
  

पहहले अधधिेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

मुांबई शहरातील नररमन पॉईंट ते बोररिली जलिाहतूि सुरु िरण्याबाबत 
  

(१)  १५ (२२-१२-२०१४).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम), 
प्रा.िर्ाा गायििा  (धारािी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
  

(१) मुींबई शहरातील वाहतूकीचा ताण कमी करण्याच्या उदे्दशान ेव नागरीकाींना जलद, पयाायी 
वाहतूकीची व्यवस्था करुन देण्यासाठी कें द्र शासनाने नररमन पॉईं् त े बोररवली जलवाहतूक 
सुरु करण्याची घोषणा माहे जलु,ै २०१४ वा त्यादरम्यान केली हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने सदर जलवाहतूक सुरु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फ णिीस (०७-०३-२०१५) : (१), (२) व (३) कें द्र शासनान ेनरीमन पॉईं् ते बोरीवली 
जलवाहतूक सुरु करण् याची घोषण केलेली नाहीत तथावप अशी सेवा सुरु करण् याची बाब रा य 
शासनाच् या ववचारानीन आहेत 

___________ 
 

निी मुांबईतील ममठागर िामगाराांचा पुनिासनाचा प्रश्न प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(२)  २० (२३-१२-२०१४).   श्री. अममन पटेल (मुांबादेिी), श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम), 
प्रा. िर्ाा गायििा  (धारािी), श्री. सांतोर् टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबईतील ममठागर कामगाराींचा पनुवासनाचा प्रश्न प्रलींबबत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबईतील ममठागर कामगाराींचा पुनवासनाचा प्रश्न तातडीन ेसोडववण्यासाठी 
शासनस्तरावरुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच कायावाही होत नसल्यास ववलींबाची कारणे काय   
आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फ णिीस (०५-०३-२०१५) :(१), (२) व (३) नवी मुींबई महानगराचा ववकास मसडको 
मार्ा त करण् यात आला असनू सदर नवनगर प्रकल् पाींतगात समाववष ् जममनीवरील ममठागर 
कामगाराींचे पनुावसनासींदर्ाात मसडकोच े वववक्षित नोरण नाहीत तथावप, नवी मुींबई नवनगर 
प्रकल् पाकररता जमीन सींपादनामु े बातनत पार भ र्ूममहीन शेतमजूर, र्ूममहीन ममठागर कामगार 
व र्ूममहीन ग्रामकारागीर याींना ४० चौरस मी्र र्ूखींड वा्प करण् याचे मसडकोचे नोरण आहेत 
      सवा ममठागर कामगाराींना ममठागर जममनीच् या साडबेारा ्क् के प्रमाणात समान न् यायान े
र्ूखींड मम ावेत व ममठागर कामगाराींना नकुसान र्रपाई मम ावी अशा स् वरुपाची मागणी 
असलेले ननवेदन माहे, ऑगस् ्, २०१४ मध् ये मसडकोकड े प्रा त झाले असून मसडकोस् तरावर 
त् याची तपासणी करण् यात येत आहेत 
  

___________ 
  

मुांबईत छत्रपती मशिाजी महाराज ि  ॉ.बाबासाहेब आांब िेर याांचे स्मारि उभारण्याबाबत 
  

(३)  ५९७ (२२-१२-२०१४).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळिा), अॅ . यशोमती ठािूर 
(सोनािणे) (ततिसा), श्री. राणाजगजीतमसांह पाटील (उस्मानाबाद), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री. राहुल मोटे (पराां ा), श्री. सुरेश ला  (िजात) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील अरबी समुद्रात छर भपती मशवाजी महाराजाींच ेआींतरराषरीय स्मारक उर्ारणे, इींद ू
ममलच्या जागेवर डॉतबाबासाहेब आींबडेकर याींच े र्व्य स्मारक उर्ारणे, मुींबईतील 
को ीवाडयाींच्या ववकास इतप्रलींबबत प्रकल्पाींवर ननणाय घेण्यासाठी मातमुख्यमींर भी याींनी ददनाींक ६ 
नोव्हेबर, २०१४ रोजी मातकें दद्रय पयाावरणमींर भी याींची र्े् घेतलेली होती, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश् नी घेतलेल्या ननणायाच ेथोडक्यात स्वरुप काय आहे व त्यानसुार   
कोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) सदर प्रकल्पाची कामे अतनक जलद गतीने पूणा करण्यासाठी कोणता पाठपुरावा केला वा 
करण्यात येत आहे? 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फ णिीस (०५-०३-२०१५) : (१) होयत 
(२) व (३) छर भपती मशवाजी महाराजाींचे आींतरराष रीय स् मारक उर्ारण् यासाठी ननचिश्चत केलेली 
अरबी समुद्रातील जागा सीआरझडे-४ िेर भात येत असल् याम ेु सदर िेर भात स् मारकाचे बाींनकाम 
करण् याची सवलत मम ण् यासाठी पयाावरण व वन मींर भालय, कें द्र सरकार याींनी ददत १७.०२.२०१५ 
च् या अतनसूचनेमध् ये सीआरझडे-४ िेर भात स् मारक बाींनण् यास सवलत ददली आहेत छर भपती 
मशवाजी महाराजाींचे स् मारकाच् या परवानगीकरीता कें द्र शासनाला रे्रुवुवारी, २०१५ मध् ये प्रस् ताव 
पाठववला आहेत 
     र्ारतरत् न डॉतबाबासाहेब आींबेडकर याींच ेस् मारक उर्ारण् यासाठी इींद ूममल रत६ ची जागा 
देण् याच् या झालेल् या ननणायाच् या अनुषींगाने आवश् यक ते हमीपर भ रा य शासनान ेकें द्र शासनास 
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ददनाींक १७.११.२०१४ च् या पर भान् वये पाठववले आहेत यासींदर्ाात पढुील कायावाही कें द्र शासन 
स् तरावरुन अपेक्षित आहेत 
     बहृन् मुींबई ववकास ननयींर भण ननयमावलीनुसार को ीवाडयासाठी तरतूदी नव् हत् यात शासन 
अतनसूचना, ददनाींक ८.५.२०१२ च् या कलम ३७ (२) खालील अतनसूचनेत गावठाण ऐवजी 
गावठाण व को ीवाडा असा शब् दप्रयोग अींतर्ूात केल् याम ेु गावठाणाींप्रमाणे को ीवाडयाचा 
ववकास अनुजे्ञय झालेला आहेत महसूल अमर्लेख् यामध् ये को ीवाडयाची नद द करण् यासाठी 
को ीवाडयाींचे सवेिण करुन  मसमाींकन करण् यासाठी अनुसरावयाची कायापध् दती व मागादशाक 
तत् व े ववदहत करण् यासाठी गठीत सममतीन ेआपला अहवाल महसूल व वन ववर्ागास सादर 
केला आहेत यासींदर्ाात पुढील कायावाही सुरु आहेत 
     वरील प्रत् येक प्रकरणी स् वतींर भ पणेु पाठपुरावा करण् यात येत आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

गुजरातमधील दमणगांगा आणण ठाणे ्जल् ्यातील वपांजाळ  
या दोन नदयाांच् या जो णी प्रिल् पासांदभाात 

  

(४)  ६०५ (१५-०१-५०१५).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळिा), श्री. किसन िथोरे (मुरबा ) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई व पररसरातील वाढत् या लोकसींख् येला पाणीपुरवठा करण् यासाठी गुजरातमनील 
दमणगींगा आणण ठाण ेचिजल् ्यातील वपींजा  या दोन नद्याींच् या जोडणी प्रकल् पासींदर्ाात राष रीय 
जलववर्ाग सींस् थनेे ववस् ततृ ववकास आराखडा तयार केलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) उक् त प्रश् नी तयार केलेल् या आराखडयाचे थोडक् यात स् वरुप काय आहे व त् यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१३-०३-२०१५) :(१) होय, अींशतः खरे आहेत 
     महाराष र व गुजरात रा याच् या मसमेवरील दमणगींगा या आींतररा य नदी व ठण े 
चिजल् ्यातील वपींजा  या दोन नद्याींच् या जोडणी प्रकल् पासींदर्ाात राष रीय जलववकास 
अमर्करणाने सववस् तर प्रकल् प अहवाल तयार केलेला आहेत 
(२) दमणगींगा नदीवर र्ूगड येथे व वाघ नदीवर खारगीहील येथे नरणे बाींनून ही नरणे 
बोगद्याद्वारे जोडण े प्रस् ताववत आहेत तसेच पुढे या दोन नरणातील पाणी वपींजा  नरणात 
बोगद्याद्वारे आणणे प्रस् ताववत आहेत या योजनेमु े मुींबई शहरासाठी वावषाक ५७९ दलघमी 
(१५८६ दशलि मल्र प्रनतददनी) पाणी उपलब् न हो  शकतते योजना राष रीय प्रकल् प म् हणून 
हाती घेणेबाबत कें द्र शासनास ववनींती करण् यात आलेली आहेत 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
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मौज ेिले, परसुळे (ता.मशांद े ा ्ज.धुळे) या गािाांतील गाांितलािात  
फोफाढे धरणाच् या पाटचारीदिारे पाणी टािण् याच्या मागणीबाबत 

  

(५)  ८१५ (२२-१२-२०१४).   श्री. जयिुमार रािल (मशांद े ा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज े कले, परसु े (तातमशींदखेडा चिजतनु े) या गावाींतील शतेक-याचा मसींचनाचा आणण 
वपण् याचा पाण् याचा प्रश् न अवलींबनू असणा-या गाींवतलावात र्ोर्ाढे नरणाच् या पा्चारीद्वारे 
पाणी ्ाकण् याची मागणी सातत् याने होत आहे, याबाबत मसींचन ववर्ागाने सवेिण करावे अस े
आदेश स् थाननक लोकप्रनतनननीींनी दोन वषाापासून ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त गावाींना दसुाणेकडून ब साणेकड े जाणा-या पा्चारीद्वारे पाणी आणून 
त् याद्वारे डद गरा  र्ागातनू नैसतगाक उताराद्वारे पाणी ्ाकणे शक् य आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली आहे वा करण् यात येत आहे? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१२-०३-२०१५) : (१) हे खरे नाहीत 
(२) प्रशासकीय मान् यता अहवालानुसार बुराई मध् यम प्रकल् पाच् या पाणी वापराच ेपूणा ननयोजन 
झालेले आहेत उक् त मागणीसाठी प्रकल् पाच् या जलननयोजनात पाण् याची तरतूद नाहीत 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

रायग  ्जल् ्यातील (ता.िजात) राजनाला िालव् याच ेिाम अपूणा असल्याबाबत 
  

(६)  ८३१ (२२-१२-२०१४).   श्री. सुरेश ला  (िजात), श्री. किसन िथोरे (मुरबा ), श्री. ्जतेंद्र 
आव् हा  (मुांरा ा िळिा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
  

(१) रायगड चिजल् ्यातील (तातकजात) राजनाला कालव् याच ेकाम सन २०१०-२०११ पासून सुरु 
असून राजनाला दरुुस् तीच् या कामामु े पाणी सोडण् यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच शेतक-याींना गेल् या ४ वषाापासनू र्ात शेतीच े वपक घेता आले नाही, राजनाला 
कालव् याची काही काम ेअपूणा असल् याने जमीन तातडीन ेिमलताखाली यावी म् हणून शासनान े
कोणती तातडीची उपाययोजना केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) सदर अपूणा काम ेत् वररत पूणा करुन माहे िडसेंबर, २०१४ अखेरपयतं पाणी सोडण् यात येणार 
आहे काय, 
(४) अद्याप कोणतीच कायावाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१२-०३-२०१५) : (१) अींशतः खरे आहेत 
दरुुस् तीच् या कामामु े सन २०१०-११, सन २०११-१२ व सन २०१२-१३ मध् ये पाणी सोडण् यात 
आलेले नाहीत तथावप सन २०१३-१४ मध् ये कालाव् यामध् ये पाणी सोडण् यात आलेले आहेत 
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(२) अत् यींत तातडीची कामे पूणा करुन ददत१५/१२/२०१३ रोजी मखु् य कालव् यातून प्रायोतगक 
तत् वावर पाणी सोडण् यात आले होतेत तसचे कोकण हींगाम सन २०१४-१५ मध् ये लार्ाथ् यींच् या 
मागणीप्रमाण ेपाणी सोडण् यात आलेले आहेत 
(३) होय, 
कोकण हींगाम सन २०१४-१५ मध् ये ८०४ हेत मसींचन िेर भास पाणी सोडण् याचे ननयोजन करण् यात 
आलेले आहेत त् यानूसार ददत १५/१२/२०१४ रोजी मागणीप्रमाणे पाणी सोडण् यात आलेले आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 

___________ 
 

िाशी येथील हहरानांदानी हेल्थिेअर प्रा.मल. या सुपर स्पेशामलटी हॉ्स्पटलने महानगरपामलिेने 
सुचविलेल्या ८०० रुगणाांिर दरिर्ी मोफत उपचार आणण और्धे देण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  

(७)  ८६६ (२३-१२-२०१४).   श्री. प्रशाांत ठािूर (पनिेल) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशी येथील दहरानींदानी हेल्थकेअर प्रातमलत या सुपर स्पेशामल्ी हॉचिस्प्लन े
महानगरपामलकेने सुचववलेल्या ८०० रुगणाींवर दरवषी मोर्त उपचार आणण औषने देण्याचा 
महानगरपामलकेकड ेपाठववलेला प्रस्ताव आठ मदहन ेहो नसुध्दा त्यावर कोणताही ननणाय झाला 
नसल्याच ेमाहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव गरजू रुगणाींची होत असलेली गैरसोय पाहता शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फ णिीस (०७-०३-२०१५) : (१) हे खरे आहेत 
(२) व (३) वाशी येथील दहरानींदानी हेल् थ केअर प्रातमलत बाबत दोन जनदहत यातचका दाखल 
असल् यान े सदर प्रस् तावाबाबत पुढील ननणाय घेता येईल काय, याबाबत नवी मुींबई 
महानगरपामलकेकडून तपासणी करण् यात येत आहेत सदर तपासणीनींतर याप्रकरणी पुढील 
कायावाही महानगरपामलकेतरे् करण् यात येईलत 
  

___________ 
 

भोई समाजास रेनिे आयोग लागु िरण् याबाबत 
  

(८)  ९३० (२२-१२-२०१४).   श्री. आिाश फुां  िर ( ामगाांि) :   सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ोई समाजास अनुसूतचत जमातीच् या सवलती मम वून देण् याकरीता तसेच रेनके आयोग 
लागु करण् याकररता र्ोई समाज राींती दल, महाराष र प्रदेश याींनी वारींवार शासनाकड े पर भ 
व् यवहाराद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने उक्त  मागणीवर  काय ननणाय घेतला आहे वा घेणार आहे , 
(३) नसल् यास, र्ोइा समाजाला अनुसूतचत जमातीच् या सवलती देण् याकरीता तसेच रेनके आयोग 
लागु करण् याकरीता शासन कोणती उपाययोजना करणार आहे काय ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (०३-०३-२०१५) : (१) व (२) चिजल् हाध् यि, र्ोई समाज राींती दल, महाराष र 
प्रदेश, शाखा वपप्रा ा चिजतज गाींव याींचे चिजल् हातनकारी, ज गाव याींना मलदहलेले ददत२२त८त२०१४ 
रोजीच ेननवेदन प्रा त झालेले आहेत 
     र्ोई समाजास अनुसूतचत जमातीच् या सवलती मम ण् यासींदर्ाात नमूद करण् यात येत ेकी, 
कें द्र शासनाने महाराष र रा यासाठी घोवषत केलेल् या अनुसूतचत जमातीींच् या यादीमध् ये र्ोई 
जमातीचा समावेश नाहीत अनसुूतचत जमातीची यादी कें द्र शासनामार्ा त प्रमसध् द करण् यात आली 
असून त् यामध् ये बदल करण् याच े अतनकार केव  कें द्र शासनास आहेतत ाखाद्या समाजाचा 
अथवा जाती/जमातीचा अनुसूतचत जमातीच् या यादीत समावेश करण् यासाठी कें द्र शासनान े
खालील ननकष नननााररत केलेले आहेत :- 
१) प्रातचन जीवनमान 
२) भौगोमलक अमल तता 
३) मर्न् न सींस् कृती 
४) स् वर्ावातील बुजरेपण आणण 
५) मागासलेपणा 
     महाराष र रा याच् या बाबतीत, र्ोई जमात ही अनसुूतचत जमातीच् या यादीत समाववष ् 
करण् यासाठी कें द्र शासनाने नननााररत केलेले वरील ननकष पूणा करीत नाहीत त् यामु े सदर 
जमातीचा अनुसूतचत जमातीच् या यादीत समावशे नाहीत 
     महाराष र रा याच् या र््क् या जमाती - ब च् या यादीत अतरत२५ वर र्ोई समाजाचा 
नतच् या तत् सम जमातीसह अींतर्ााव केलेला आहेत त् याींना र््क् या जमाती - ब साठी लागू 
असलेल् या सवलती अनुजे्ञय आहेतत 
     मातश्रीतबा कृष ण रेणके आयोगाची ननयुक् ती कें द्र शासनाकडून केली आहेत सदर 
आयोगाच् या मशर्ारशी लागू करणे ही बाब कें द्र शासनाच् या अखत् याररतील असून त् याबाबत कें द्र 
शासनाकडून सूचना प्रा त झाल् यावर, रा य शासनाकडून आवश् यक ती कायावाही करण् यात 
येईलत 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
 

िृर्ी उत् पन् न बाजार सममती,  ामगाांि (्ज.बुल ाणा) च् या गकरिारभाराबाबत 
  

(९)  ९३४ (२२-१२-२०१४).   श्री. आिाश फुां  िर ( ामगाांि) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कृषी उत् पन् न बाजार सममती, खामगाींव येथे महसूलाचे नकुसान होत असल् याबाबतची 
तरार श्रीतनींदलाल रमणलाल र्ट्टड (रातखामगाींव, चिजतबुलढाणा) याींनी  ददनाींक ०३ म,े २०१२ 
रोजी वा त्यासमुारास मातलोकआयकु् त, महाराष र रा य, मुींबई याींचेकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त तरारीनुसार चिजल् हा उपननबींनक, बुलडाणा याींनी मातलोकायुक् त याींचेकड े
सादर केलेल् या अींनतम अहवालामध् ये नमूद केल् यानुसार तत् कालीन सींचालक मींड ावर 
अद्यापपयात कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल् यास, सदर तरार अजाात ाकूण ११ मुदे्द होत,े त् यापैकी मातलोकायुक् त याींनी तीन मुदे्द 
ननकाली काढण् यासाठी ददनाींक ०३ जुल,ै २०१४ पयात मुदत ददली असून याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०२-२०१५) : (१) होयत 
(२) तरारीतील मुद्याींच्या अनुषींगाने मुदे्दननहाय कायावाही करण्यात आलेली असून 
सद्यचिस्थतीमध्ये कायावाही सुरु आहेत तसेच सींचालक मींड ाचा कायाका  सींपुष्ात आलेला 
असून प्रशासकाची ननयुक्ती करण्यात आलेली आहेत 
(३) मातलोकआयुक्त याींचकेडील ददत २५.३.२०१४ च्या सुनावणी दरम्यान पुढील सुनावणीपयतं 
उवाररत तीन मुदे्द ननकाली काढण्याबाबत ननदेश ददले आहेतत परींत ुअद्यापपावेतो लोकआयुक्त 
याींचेकडील पुढील सुनावणी झालेली नाहीत तीन मुद्याींपकैी २ मदेु्द पूणापणे ननकाली ननघाले 
असून बाजार सममतीतील अडत्याींच्या दतर तपासणीबाबतच्या मदु्यावर कायावाही सुरु आहेत 
सध्या ५०% अडत्याींची दतर तपासणी पूणा झालेली आहेत बाजार सममतीतील ननत्याची काम े
साींर्ा ून हे काम केले जात आहेत याबाबतचा अहवाल मातलोकआयुक्त कायाालयास व ेोव ेी 
पाठववला आहे आहेत 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

मोहोळ तालुक् यातील (्ज. सोलापरू) मागा रमामाांि १४९ मोहोळ- िुरुल 
 िामती मांद्रपु या रस्त्याचे चौपदरीिरण िरण्याबाबत 

  

(१०)  ९५५ (२२-१२-२०१४).   श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम 
(सािाजतनि उपरमामाांसह) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहो  तालुक् यातील (चिजत सोलापूर) मागा रमाींक १४९ मोहो  - कुरुल कामती मींद्रपु या 
४९ ककतमीत या रस् त् याच् या कामाच ेचौपदरीकरण करण् याची बाब शासनाच् या ववचारानीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले 
व तद्नुसार शासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय व याबाबतची सद्य:चिस्थती काय आहे  ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-०३-२०१५) : (१) होयत 
(२) व (३) सदर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या प्रस्तावास शासनान ेमान्यता ददली आहेत 
  

___________ 
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तनफा  सहिारी सा र िार ाना वपांपळस रामाचे (ता.तनफा , ्ज.नामशि) हा िार ाना  
बॉम्बे एस मोटसा (इांड या) िां पनीला सहभागी तत्िािर चालविण्यास देण्याबाबत 

  

(११)  ९७९ (२२-१२-२०१४).   श्री. अतनल िदम (तनफा ) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ननर्ाड सहकारी साखर कारखाना वपींप स रामाचे (तातननर्ाड, चिजतनामशक) हा कारखाना 
बॉम्बे ास मो्सा (इींिडया) कीं पनीला सहर्ागी तत्वावर चालववण्यास देण्याचा ननणाय घेण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारखाना चालववण्यास देताींना ननववदा मागववण्यात आल्या होत्या काय, 
(३) असल्यास, ककती ननववदा शासनास प्रात झाल्या व त्यानुषींगाने पुढील कोणती कायावाही 
करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, बॉम्बे ास मो्सा (इींिडया) या कीं पनीलाच सहर्ागी तत्वावर कारखाना 
चालववण्यास देण्याची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१५) : (१) नाहीत 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
  

___________ 
 

नागपूर शहरातील स्थातनि स्िराज्य सांस्थेच्या अ त्याररत 
असलेल्या अनिे शाळा बांद प ल्याबाबत 

  

(१२)  १०१० (२३-१२-२०१४).   श्री. वििास िुां भारे (नागपूर मध्य) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील स्थाननक स्वराय सींस्थेच्या अखत्याररत असलेल्या अनेक शा ा बींद 
असून अशा बींद पडलेल्या शा ाींच्या जागेवर असामाचिजक तत्वाींनी कब्जा केला असून सदर 
जागेचा दरुुपयोग होत असल्याचे माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या दसुऱ्या आठवडयात आढ ून आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढ ून आले व त्यानुषींगान े गैरमागाान े स्थाननक स्वराय 
सींस्थेच्या अखत्याररत असलेल्या शा ाींवर कब्जा करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
 
 
 

श्री. देिेंद्र फ णिीस (१२-०३-२०१५) :(१) नाहीत 
     शा ेतील कमी होणा-या प्सींख् येमु े ६९ शा ा लगतच् या शा ेमध् ये समायोजीत 
करण् यात आल् या आहेतत बींद शा ाींच् या इमारतीचा वापर महानगरपामलकेच् या ववववन 
कायाालयाींसाठी करण् यात येत आहेत तसेच १९ शा ा इमारती खाजगी शैिणीक सींस् थाींना र्ाड े
तत् वावर देण् यात आले आहेतत 
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(२) नाहीत 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 

___________ 
 

नामशि ्जल् ्यािरील पाल े   ािा िालिा आठमाही िरण् याबाबत 
  

(१३)  १०२४ (२३-१२-२०१४).   श्री. छगन भुजबळ (येिला) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामशक चिजल् ्यावरील पालखडे डावा कालवा ११० त े१२० ककमी व ववतरीका रत ४६ ते ५२ 
खरीप कालवा आठमाही करण् याची मागणी स् थाननक लोरप्रनतनननीींनी माहे नोव् हेंबर, २०१४ 
मध् ये वा त्यादरम्यान शासनाकड े केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर कालवा आठमाही करण् याकररता काही ददवसाींपूवी शेतक-याींनी रस् ता रोको आींदोलन 
केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त कालवा आठमाही करण् याकररता शासनान ेगोदावरी मराठवाडा पा्बींनारे 
ववकास महामींड ास प्रस् ताव मागववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत शासनामार्ा त कोणती कायावाही करण् यात आली वा येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१२-०३-२०१५) :(१) होयत 
(२) होयत 
(३) नाहीत 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
 

िोल् हापूर येथे अिकध बिेायदा बॉक् साईट उत्  नन िरणा-या  
हहां ाल् िो  ाणीच ेसिेक्षण िेल्याबाबत 

  

(१४)  १०८० (२२-१२-२०१४).   श्री. राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर),  ॉ. सु्जत ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय खनिकर्म मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल् हापूर येथे अवैन बकेायदा बॉक् साई् उत् खनन करणा-या दहींडाल् को खाणीच ेबॉक् साई् 
उत् खनन सममतीतरे् ददनाींक ११ रे्रुवुवारी, २०१४ रोजीच् या सुमारास सवेिण करण् यात आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या  सवेिण पाहणीत काय आढ ून आले आहे, 
(३) असल् यास, या पाहणीचा अहवाल शासनास सादर करण् यात आला आहे काय, 
(४) असल् यास, या अहवालानुसार या कीं पनीवर शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे ? 
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श्री. प्रकाश र्ेहता (०५-०३-२०१५) : (१) प्रस् तुत ववषयी चिजल् हास् तरीय सममती गठीत करुन 
ददत११.०२.२०१४ रोजी पहाणी करण् यात आली होतीत 
(२) सदर पहाणीत मते दहींडाल् को इींडस्रीज मलमम्ेड दगुामानवाडी, तातरानानगरी, चिजतकोल् हापूर 
येथील शासनान े मींजूर केलेला बॉक् साई् खननजाचा खाणपट्टा अर्यारण् य तथा राष रीय 
उद्यानास लागून असल् याच ेननदशानास आलेत 
(३) व (४) या सींदर्ाात चिजल् हातनकारी, कोल् हापूर याींनी सदर बाब महाराष र प्रदषूण ननयींर भण 
मींड  व मखु् य वनसींरिक, कोल् हापूर याींच् या ननदशानास आणून याबाबत कें द्रीय वन पयाावरण 
ववर्ागाचे स् पष ् आदेश प्रा त करुन पुढील कायावाही करण् याच् या सचूना देण् यात आल् या आहेतत 
   

___________ 
 

उदधगरी (्ज.िोल्हापूर) येथील बॉक्साईट  ाणीांिर 
महसूल विभागाच्या पथिाने टािलेला छापा 

  

(१५)  १०८२ (२२-१२-२०१४).   श्री. राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर),  ॉ. सु्जत ममणचिेर 
(हातिणांगले), श्री. उल्हास पाटील (मशरोळ) :   सन्माननीय खनिकर्म मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उदतगरी (चिजतकोल्हापूर) येथील बॉक्साई् खाणीींवर महसलू ववर्ागाच्या पथकाने ददनाींक   
१ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त्या सुमारास छापा ्ाकला हे खरे आहे काय? 
(२) असल्यास, या छायात कोणता माल हस्तगत करण्यात आला व ककती जणाींना अ्क 
करण्यात आली आहे? 
(३) असल्यास, त्याींचेवर कोणत्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करुन कारवाई करण्यात आली वा 
येत आहे? 
(४) अद्याप कारवाई केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. प्रकाश र्ेहता (०५-०३-२०१५) : (१) होयत 
(२) सदर कारवाई मध् ये ाकूण ४ रक् समध् ये अवैन बॉक् साई् खननजाची वाहतकू करताींना 
आढ ून आले याप्रकरणी ाकूण ६ व् यचिक्तींना अ्क करण् यात आली आहेत 
(३) सदर व् यचिक्तींवर र्ातदींतववतकलम ३७९, ३४ व मो्ार वाहन कायदा कलम ११४, १७७ अन् वये 
गुन् हा नद द रमाींक १/२०१४ शाहूवाडी पोलीस स् ्ेशन येथे दाखल करण् यात आला आहेत प्रस् तुत 
गुन् ्याचे दोषारोप पर भ न् यायालयात सादर केले असून त् याचा आरतसीतसीतरमाींक ५७/२०१४ असा 
आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
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भातिुली तालुक् यातील पेढी प्रिल् प पूणा िरण्याबाबत 
  

(१६)  ११२७ (२४-१२-२०१४).   श्री. रवि राणा (ब नेरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ातकुली तालुक् यातील पेढी प्रकल् प नननी अर्ावी रखडलेला असून शेतक-याींचे नुकसान 
होत आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, र्ातुकली (चिजतअमरावती) पेढी प्रकल् प शेतक-याींचे सोयीन े पूणा करणेसाठी व 
सींबींतनत बातनत शेतक-याींना कें द्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे ४ प् र्ाववाढ देण् यासाठी तसेच 
बातनत गावाच े पुनावसन व शतेकरी कु्ुींबातील ाकाला शासकीय नोकरीवर घेण्याबाबत  
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१२-०३-२०१५) :(१) सन २०१४-१५ मध् ये या प्रकल् पावर शासनान े रुत८५ 
को्ी नननीची तरतूद केलेली आहेत 
(२) ननम् न पेढी प्रकल् प २०१७-१८ पयतं पूणा करण् याच े ननयोजन आहेत तथावप र्ूसींपादन, 
पुनवासन व पनुस्थाापनाबाबत परदशाकतेचा हक् क अतनननयम २०१३ या नववन र्ुसींपदान 
कायद्यानुसार शेतक-याींना लार् देता येईलत िेबर भत स् तराव पनुवासनाचा समयबध् द कायारम 
तयार करण् यात आला असनू पुनवासन कायावाही जनू, २०१६ पयतं करण् याचे ननयोजन आहेत 
शासन ननणाय रमाींक ासआरव् ही १०१४/१००४/प्रतरत३०/९४/१६ अ, ददनाींक १७/११/१९९४ अन् वये 
प्रकल् पग्रस् ताींकरीता शासकीय नोकरीत आरिण लागू करण् याबाबत तरतूदी करण् यात आल् या 
आहेतत 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

सासि  रस् ता (मांतरिा ी) ते   ीमशीन चौि (्ज.पुणे) या  
िात्रज बा्यिळण मागााच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(१७)  ११६८ (२२-१२-२०१४).   श्री. योगेश हटळेिर (ह पसर) :   सन्माननीय सािाजतनि 
बाांधिाम (सािाजतनि उपरमाम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  सासवड रस् ता (मींतरवाडी) ते खडीमशीन चौक(चिजतपुणे) या कार भज बा्यव ण मागााला 
खडड े पडून वाहतकू कद डी जीवघेण् या अपघाताींची सींख् या वाढल् याने सावाजननक बाींनकाम 
ववर्ागाने लवकरात लवकर रस् ता दरुुस् त करावा अशी  मागणी तेथील नागररकाींनी माहे 
नोव् हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या बा्यव ण मागाावर मोठ्या प्रमाणात जड वाहतकू होत असल् याने रस् त् याला 
अनेक दठकाणी खडड ेपडले आहेत, हाींडवेाडी र्ाट्यावर रस् ता खचलेला आहे, त् यामु े अपघात 
हो न दचुाकीस् वाराींना जीव गमवावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले व 
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तदनुसार शासनान े उक् त रस् ता दरुुस् तीकरीता कोणती कायावाही केली आहे वा करण् यात येत 
आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०३-२०१५) :(१) प्रश् नानीन रस् तावरील खडड े र्रण् याचे काम त् वरीत 
करण्याबाबत ददत ३त११त२०१४ रोजी ाक ननवेदन प्रा त झाले आहेत 
(२) हे खरे नाहीत 
      प्रश् नानीन रस् तावरील खडड े र्रण् याचे काम िडसेंबर, २०१४ अखेर पूणा करुन रस् ता 
सुचिस्थतीत ठेवण् यात आला आहेत हाींडवेाडी र्ा्यावर रस् ता खचलेला नसून १.०० ककतमीत लाींबीत 
चढ सुनारणेच ेकाम प्रगतीपथावर आहे, परींतु त् या दठकाणी अपघात न होण् याची दिता घेण् यात 
येत आहेत रस् त् यावर झालेले अपघात रस् तावरील खडयाींमु े झालेले नाहीत 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
  

___________ 
 

स् पेशल टाशनमशप पॉमलसी, क् लस् टर रर वे् हलपमेंट आणण ोोप प्ी पुनािसन योजना  
असूनही मुांबईिर ोोप प्ीत राहत असल् याबाबत 

  

(१८)  १२०५ (२३-१२-२०१४).   अॅ . आमशर् शलेार (िाांदे्र प्श्चम) :   सन्माननीय गहृनिर्ामण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स् पेशल ्ा नमशप पॉमलसी, क् लस् ्र ररडवे् हलपमें् आणण झोपडपट्टी पुनवासन योजना असे 
अनेक प्रकल् प शासनान ेसुरु केले असले तरीही अजून ६२ लाख मुींबईकर झोपडपट्टीत राहत 
असल् याच ेमाहे नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये प्रजा र्ाउीं डशेन या सींस्थेन े ननदशानास आणले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, अर्ोडबेल हाउमसींग (सवलतीच् या दरात घरे) या महत् वपूणा समस्येचा सामना 
मुींबईकराना करावा लागतो आणण ही शहरातील गुींतागुींतीची आणण सवाातनक आव् हानात् मक 
समस् या असल् याम ेु झोपडपट्टीत राहणा-या नागररकाींना आपले हक् काच े घर मम ण् यासाठी 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रकाश र्हेता (०७-०३-२०१५) : (१) प्रजा र्ा ीं डशेन या सींस् थेचा असा ववमशष ् सवेिण 
अथवा तपासणी अहवाल नोव् हेंबर, २०१४ मध् ये व त् यानींतर शासनास प्रा त झाल् याच ेआढ ून 
येत नाहीत 
(२) व (३) शासनाच् या सुनारीत नोरणानुसार ददनाींक १.१.२००० वा त् या पूवीच् या झोपडीमध् ये 
प्रत् यि वास् तव् य करणा-या झोपडीवामसयाींचा ननवारा सींरिीत करण् यात आला आहेत झोपडप््ी 
पुनवासन योजनेच् या माध् यमातून पार भ लार्ाथ् यांना पयाायी घर देण् यात येतेत 
  

___________ 
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राज्यात गहृतनमााण िायदा प्रभाविररत्या लागू िरण्याबाबत 
  

(१९)  १२११ (२३-१२-२०१४).   अॅ . आमशर् शलेार (िाांदे्र प्श्चम) :   सन्माननीय गहृनिर्ामण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवासामान्य नागररकाींना बोगस जादहराती आणण र्सव्या बबल्डरापासून सींरिण 
मम ण्यासाठी गहृननमााण कायदा तयार केला असून या कायद्याला राषरपतीींची मींजूरी मम ूनही 
हा कायदा लागू करण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ऑगस््, २०१२ मध्ये या कायद्याच े ववनेयक मींजूर हो नही अजनूपयतं हा 
कायदा रायात लागू न होण्यामागील कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच हा कायदा सवा सामान्य नागररकाींना र्सव्या ववकासकाींकडून सींरिण मम ण्यासाठी 
त्वररत लागू करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रकाश र्हेता (०९-०३-२०१५) : (१) (२) (३) व (४) 
महाराष र गहृननमााण (ननयमन व ववकास) अतनननयम २०१२ ला ददनाींक १७/०२/२०१४ रोजी मात 
राष रपती महोदयाींची सहमती मम ाल् यानींतर सदर अतनननयम ददनाींक २४/०२/२०१४ रोजी 
राजपर भात प्रमसध् द करण् यात आला आहेत या अतनननयमातील कलम १,१८,१९,२१,२२,२३,३६,५१ 
व ५२ च् या तरतुदी ददनाींक ०८ जुल,ै २०१४ च् या अतनसूचनअेन् वये लागू करण् यात आल् या 
आहेतत या अतनननयमान् वये महाराष र गहृननमााण ननयामक प्रातनकरण व महाराष र गहृननमााण 
अवपलीय न् यायातनकरण याींची स् थापना करण् याची कायावाही सुरु आहेत 
  

___________ 
  

मळगाि (ता.भ गाांि, ्ज.जळगाांि) येथील धगरणा धरणातनू 
 तततूर नदीसाठी पाण्याचे आरक्षण िरण्याबाबत. 

  

(२०)  १३५५ (२३-१२-२०१४).   श्री. किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) म गाव (तातर्डगाींव, चिजतज गाींव) येथील तगरणा नरणातनू नततूर नदीसाठी पाण्याच े
आरिण करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकरीता म गाींवाहून पा्चारीची व्यवस्था करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, याकरीता शासनान ेनननीची तरतूद केली आहे काय, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेतत 
  
श्री. धगरीर् महाजन (१२-०३-२०१५) : (१) तगरणा प्रकल् पाच् या सन १९६९ च् या प्रकल् प 
अहवालानसुार नततुर बींना-यावरील खरीप हींगामासाठी ३०० दलघरु् ची तरतूद केली आहेत 
(२) तगरणा नरणाच् या म ु प्रकल् प अहवाला नुसार म गाींव चारीची तरतूद नव् तीत तथावप वाढ 
ववस् तार योजन ेअींतगात म गाींव चारी काढण् यात येत आहेत 
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(३) वाढ ववस् तार व सुनारणा कायारमा अींतगात माचा २०१४ पयतं रुत४४३.०० लि नननी 
ववतररत करण् यात आल असून सन २०१४-१५ वषााकरीता रुत४.६६ लि इतकी नननीची तरतूद 
केली आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 

___________ 
 

माला  पूिा भागातील आप्पापा ा येथे चाळीच्या हठिाणी अनेि मजली इमारती बाांधण्यािररता 
या जममनीिरील ना वििास पट्याचे(नो  वे्हलमेंट ोोन) चे आरक्षण हटविण्याबाबत 

  

(२१)  १४१९ (२३-१२-२०१४).   श्री. सुतनल प्रभू (हदां ोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या पी/उत्तर ववर्ागातील मालाड पूवा र्ागातील आपापाडा येथील 
सव्हे नींत२२४, दहस्सा १, नर्ूरत६७ या सुमारे १७७८७ चौतवार (१४८७२.०७) चौत मीत म्हणज े३ 
ाकर २७ गुींठे व उक्त ववर्ागातील आपापाडा येथील सव्हे नींत२२५, नतर्ूतरत६४(१) व सव्हे नींत 
२३९ नतर्तूरत ६०६१,६२ आणण ७०  या जममनीींवरील चा ीींच्या दठकाणी अनके मजली इमारती 
बाींनण्याकररता या जममनीवरील ना ववकास पट्याचे(नो डवे्हलमें् झोन) च े आरिण 
ह्ववण्यासींदर्ाात स्थाननक लोकप्रनतनननीींनी मात मुख्यमींर भी याींना माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या 
सुमारास ननवेदन ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार या सींदर्ाात शासनान ेकोणता ननणाय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, या ननणायाच े स्वरुप काय आहे, त्याींची अींमलबजावणी केव्हापासून करण्यात 
येणार आहे ? 
  
श्री. देिेंद्र फ णिीस (१२-०३-२०१५) :(१) होयत 
(२) व (३) यासींदर्ाात बहृन् मुींबई महानगरपामलका व िेबर भय कायाालयाकडून अहवाल मागववणेत 
आलेले आहेतत ते प्रा त झालेनींतर या प्रकरणी गुणवत् तेनुसार पुढील कायावाही सींकचिल्पत आहेत 

___________ 
 

पशु िकदयिीय दिा ान् यामध् ये जनािराांच् या शरीरामध् ये असणारे रोग तसेच प्रसुती तनदान 
िरण् यासाठी उपयकु् त असणारे सोनो्ाफी यांत्र उपल् ध नसल्याबाबत 

  

(२२)  १५१५ (२७-०१-२०१५).   श्री. सत्यजीत पाटील-सरु िर (शाहूिा ी) :   सन्माननीय 
पशुसांिधान मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान े दनु उत् पादन वाढीसाठी व पशुसींवनान करणेसाठी प्रत् येक तालुक् यामध् ये 
गरजेनुसार पश ुवैद्यकीय दवाखाना ससु ज इमारतीसह सुू  केलेले आहेत, हे खरे आहे का, 
(२) असल् यास, सदर दवाखान् यामध् ये जनावराींच् या शरीरामध् ये असणारे रोग तसेच प्रसुती 
ननदान करण् यासाठी उपयुक् त असणारे सोनोग्रार्ी यींर भ उपलब् न नाही, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल् यास, दनु उत् पादकाींना सदर सोय उपलब् न करण् यासाठी चिजल् ्यातील अथवा सहकारी 
खाजगी दनु सींघाच् या सोनोग्रार्ी यींर भाचा वापर करावा लागतो हे खरे आहे का, 
(४) असल् यास, वे ेत ननदान व उपचार न झाल् याम ेु अनेक जनावरे दगावल् याच् या तरारी 
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शासनाकड ेआल् या आहेत, हे खरे आहे का, 
(५) असल् यास, पशुनन वाचववण् यासाठी शासन तालुक् यातील पश ु वैद्यकीय दवाखान् यामध् ये 
सोनोग्रार्ी मशीन उपलब् न करणेववषयी ननणाय येणार आहे का? 
 

श्री. एिनाथराि   से (२८-०१-२०१५) :(१) होय, हे खरे आहेत 
(२) हे खरे नाही, रा यातील १४८ पशुवैद्यकीय सवातचककत् सालयाींमध् ये सोनोग्रार्ी मशीनद्वारे 
जनावराींच् या शरीरातील अवयवाींची तपासणी करण् याच् या सुववना उपलब् न आहेतत 
(३) हे खरे नाही, प्रत् येक चिजल् ्यातील काही तालुक् याींच् या दठकाणी सोनोग्रार्ी मशीनद्वारे 
तपासणी करण् याच् या सुववना उपलब् न आहेतत 
(४) हे खरे नाही, अशा प्रकारची कोणतीही तरार प्रा त झालेली नाहीत 
(५) रा यातील उवारीत तालुक् याींच ेदठकाणी सोनोग्रार्ी मशीनद्वारे तपासणी करण् याच् या सुववना 
उपलब् न करुन देण् यात येत आहेतत 
  

___________ 
 

पाांढरेपाणी ते विशाळगड (ता.शाहूिाडी जि.कोल्हापूर) या रस्त्याचे सािमिनिक बाांधकार् 
विभागाकड ेहस्तताांतरण करुि दरुुस्तती करण्याबाबत 

  

(२३)  १५१८ (२३-१२-२०१४).   श्री. सत्यजीत पाटील-सरु िर (शाहूिा ी) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाींढरेपाणी ते ववशा गड( तातशाहूवाडी, चिजतकोल्हापूर ) हा रस्ता पूवी चिजल्हा पररषदकड े
होता व कासारी (गे वड)े नरणाच्या बाींनकामावे ी या रस्त्याच े हस्ताींतरण पा्बींनारे 
ववर्ागाकड ेकेले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नरणाचे काम पूणा हो न अनेक वष े झालेम ेु पा्बींनारे ववर्ागान े या 
रस्त्याच्या दरुुस्तीकड े पुणापणे दलूाि केलेले आहे व त्याम ेु हा रस्ता पुणापणे नादरुुस्त 
झालेला आहे, हे ही खरे आहे का, 
(३) असल्यास, सदर रस्त्याचे पा्बींनारे ववर्ागाकडून चिजल्हा पररषद अथवा सावाजननक 
बाींनकाम ववर्ागाकड े हस्ताींतरण करुन रस्ता दरुुस्त करण्याववषयी शासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीर् महाजन (२७-०२-२०१५) :(१) होयत 
(२) नाहीत 
(३) कासारी मध् यम प्रकल् प हा पूणा झाला असून सदर रस् त् याचे जलसींपदा ववर्ागाकडून 
मजबूतीकरण / दरुुस् ती करणे सींयचुिक्तक नसल् याम ेु सदर रस् त् याच ेचिजल् हा पररषदेकड ेहस् ताींतर 
करण् याचे प्रस् ताववत आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 

___________ 
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राज् य पररिहन महामां ळान े(एस.टी.) शासनाि  े 
टोल माफीिररता िेलेल्या मागणीबाबत 

  

(२४)  १५२९ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा य पररवहन महामींड ान े (ासत्ी) ५ ते ७ वषाापूवी रा य शासनाकड े ्ोल मार्ीची 
मागणी केली होती हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास सध् या अींदाजे वषााकाठी १४० को्ीचा ्ोल ासत्ी शासनास अदा करते हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त बाब १ व २ नुसार शासनाद्वारे चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास चौकशीच् या अनुषींगाने ्ोल मार्ीबाबत शासन कोणती कायावाही करणार आहे 
वा केली आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(११-०३-२०१५) :(१) व (२) हे खरे आहेत 
महाराष र रा य मागा पररवहन महामींड ान ेसन २०१३-१४ मध् ये रुत१३२त९९ को्ी इतका ्ोल 
र्रलेला आहेत 
(३) व (४) शासन ददत ५.१०.२०१० नुसार महामींड ाच् या प्रवासी कर, पथकराच् या सींदर्ाात 
आढावा घेण् यासाठी शासन स् तरावर सममती गठीत केली आहेत सममतीने शेजारील रा यातील 
प्रवासी करत पथकर, मो्ार वाहन कर याींचा आढावा घेतला आहेत तसेच ददत १ जुल,ै २०१४ 
पासून शासनान ेरा यातील ाकूण ४४ पथकर नाके बींद केले आहेतत 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 

___________ 
 

पोमलसाांना बॉम्बसूट पुरिण्याच्या िामात शासनाची िोट्यिधी 
 रुपयाांची फसिणूि िरण्यात आल्याबाबत 

  

(२५)  १५३१ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांजय साििारे (भुसािळ) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोमलसाींना बॉम्बसु् पुरवण्याच्या कामात शासनाची कोट्यवनी रुपयाींची र्सवणूक करणारा 
पुरवठादार व त्याच्या कीं पनीला गहृ ववर्ागाने कायम स्वरुपी काळ्या यादीत ्ाकले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास,  चौकशीत काय आढ ून आले आहे, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने आतथाक नकुसान र्रुन काढण्याबाबत पुरवठादारावर 
कोणती कारवाई केली   वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कारवाईस होणाऱ्या ददरींगाईची सवासानारण कारणे काय आहेत? 
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श्री. देिेंद्र फ णिीस (२६-०२-२०१५) :(१) हे खरे आहेत 
(२) व (३) पोलीस महासींचालक कायाालयाकडून शासनास पाठववलेल् या प्रस् तावास अनुसरुन 
शासनाने चौकशी अतनका-याची नमेणूक करुन प्रकरणाची चौकशी केलेली आहेत चौकशीच ेवे ी 
शासनास उक् त ननववदाकाराींनी बॉम् बसू् प्रकरणी महाराष र पोलीसाींची र्सवणूक केली असल् याच े
ननष पन् न झाल् याने शासनाने उक् त कीं पनीस काळ्या यादीत ्ाकले आहेत 
(४) श्रीतबबमल अगरवाल याींच् या मालकीची कीं पनी मते्ेक् नोरेड इींपेक् स प्रातमलत मुींबई याींनी 
बॉम् बसू्चा पुरवठा केलेला नसनू देखील त् याींना रुत ६.२१ को्ी इतकी रक् कम अदा करण् यात 
आलेली आहेत प्रस् तुत प्रकरणात बॉम् बसू्चा पुरवठा झालेला नसताना मेत्ेक् नोरेड इींपेक् सला 
रक् कम अदा झालेली आहेत त् यामु े या कीं पनीचे श्रीतबबमल अगरवाल याींच् या मेतपींचरत् न  
 लास् ्ीक व मेतजेममनी ाीं्रप्रायजेस या बनेामी कीं पन् या असल् याने या दोन् ही कीं पन् याया देय 
असलेली रुत ७,०२,४८,१५० /- रक् कम रोखनू ठेवण् यात यावी, असा ननणाय झाला आहेत 
     सदर प्रकरणी लाचलुचपत प्रनतबींनक ववर्ागाकडून चौकशी करण् यात आली आहेत सदर 
अहवालाच् या आनारे कुलाबा पोलीस ठाणे (मुींबई शहर) येथे गुतरतरत २१ /२०१२, र्ातदींतववत ४२०, 
४०६, ४६९, ४११, ४१८, १२०- B अन् वये मेससा ्ेक् नोरेड इींपेक् स इींिडया प्रातमलत याींच ेसींचालक 
व इतर २ जण याींच् याववरुध् द गुन् हा दाखल केला असून आतथाक गुन् हे शाखा, मुींबई याींचकेडून 
सदर प्रकरणी तपास चालू आहेत 
     उपरोक् त गुन् ्यामध् ये कीं पनीचे सींचालक बबमल अगरवाल याींना अ्क पूवा जामीन मींजूर 
करताना मात Metropolitan Magistrate, १९ th Court Esplande, Mumbai   याींनी 
ददनाींक २७.०८.२०१२ च् या आदेशान् वये आरोपीताींना रुत ७.०० को्ी ककीं मतीची बँक गॅरीं्ी जमा 
करण् याबाबत ननदेश ददलेत त् यास अनुसरुन आरोपी बबमल अगरवाल याींनी रुत ७.०० को्ी 
रकमेची बकँ गॅरीं्ी आतथाक गुन् हे शाखा याींचेकड ेजमा केली असनू ती व ेोवे ी पुनाचिजवीत 
करण् यात येत आहेत 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

िोटा फी स् टॅम् प आणण स् टॅम् प पेपरच् या असलेला तुटि ा लक्षात वेिनू मुांबईतील 
 अनेि हठिाणची बांद ोालेली विरमाी िें द्र पुन् हा सुरु िरण्याबाबत 

  

(२६)  १५३४ (२७-०१-२०१५).   श्री. सांजय साििारे (भसुािळ) :   सन्माननीय महसूल मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को ा् र्ी स् ्ॅम् प आणण स् ्ॅम् प पेपरच् या असलेला तु्वडा लिात घेवून मुींबईतील अनेक 
दठकाणची बींद झालेली ववरी कें द्र पुन् हा सुरु करा असे ननदेश मुींबई उच् च न् यायालयान े
शासनाला माहे ऑक् ्ोबर, २०१४ दरम् यान ददले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने उक् त घ्नेची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीच् या अनुषींगाने शासनाने काय कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, कायावाहीस होणा-या ववलींबाची सवासानारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि   से (११-०२-२०१५) :(१) होयत 
(२) होयत 
(३) मातउच् च न् यायालयाच् या ननदेशानुसार मुींबई व उपनगरे येथे न् यायालयाच् या आवारात 
शासकीय मुद्राींक ववरी का ्सा सुरु करण् यात आली आहेत व अतनकृत वकील सींघ्ना याींना 
न् यायालयाच् या आवारात मुद्राींक ववरीचा तात् पुरता परवाना देण् यात आला आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
  

___________ 
  

अन्न ि नागरी पुरिठा विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत. 
  

(२७)  १५३९ (१५-०१-२०१५).   श्री. सांजय साििारे (भुसािळ), श्री. उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) : सन्माननीय अन्न ि नागरी पुरिठा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील  
काय :- 
  

(१) अन्न व नागरी पुरवठा ववर्ागातील रेशननींग ववर्ागात पुरेसे कमाचारी नेमण्यासाठी राय 
लोकसेवा आयोगाने सन १९९८ ते सन २००६ पयतं पररिाच घेतली नसल्याचे शासनाच्या 
वतीने मुींबई उच्च न्यायालयात माहे नोव्हेंबर, २०१४ च्या दरम्यान ाका सुनावणीवे ी 
साींतगतले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदे र्रण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहेत 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री.गगरीश बापट (१०-०२-२०१५) : (१) होयत 
(२) ननयींर भक मशनावा्प व सींचालक नागरी पुरवठा, मुींबई याींच् याकडून पाठववण् यात आलेल् या 
मागणी पर भानुसार महाराष र लोकसेवा आयोगाने सन २००८ त े२०११ या कालावनीत मलवपक - 
ी्ंकलेखक सींवगाातील १३४ उमेदवार, सन २०१२ मध् ये २५८ उमदेवार, सन २०१३ मध् ये २५ 
उमेदवार व सन २०१४ मध् ये १८७ उमेदवार उपलब् न करुन ददले आहेतत 
(३) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 

___________ 
 

राज् यातील अांगणिा याांसाठी तन्श्चत अ यासरमाम तयार िरण् यात आला असून  
त् याला अदयापी शासनाची मांजुरी ममळालेली नसल्याबाबत 

  

(२८)  १५४२ (२२-१२-२०१४).   श्री. सांजय साििारे (भुसािळ), श्री. बळीराम मसरसिर 
(बाळापूर), श्री. हनुमांत  ोळस (माळमशरस), श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम) :   
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रा यातील अींगणवाडयाींसाठी ननचिश्चत अ् यासरम तयार करण् यात आला असून त् याला 
अद्यापी शासनाची मींजुरी मम ालेली नसल् याची बाब माहे नोव् हेबर, २०१४ रोजीच् या सुमारास 
ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने याची चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् सास, चौकशीच े ननषकषा काय आहेत व त् याअनुषींगाने सदर अ् यासरम लागू 
करण् याबाबत शासनाकडून काय कायावाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) अद्यापी, कायावाही केली नसल् यास होत असलेल् या ददरींगाईची सवासानारण कारणे काय ? 
  
श्रीमती पांिजा मुां  े(०९-०३-२०१५) :(१) सदर योजना कें द्र पुरस् कृत असून अींगणवाडीतील ३ त े
६ वषे वयोग्ातील बालकाींसाठी पूवाशालेय मशिण अ् यासरम ननचिश्चत करण् याची कायावाही 
कें द्र शासन स् तरावर सुरु आहेत सद्यःचिस्थतीत जुनाच अ् यासरम लागू आहेत 
(२) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
(३) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
  

___________ 
  

ठाणे, पालवर आणण रायग  ्जल््यासाठीांच्या ठाण्यातील एिमेि औदयोधगि  
न्यायालयात न्यायाधधशाांसह अपुरा िमाचारीिगा असल्याबाबत 

 

(२९)  १५५१ (१५-०१-२०१५).   श्री. सांजय साििारे (भुसािळ), श्री. उन्मेश पाटील 
(चाळीसगाि) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे, पालघर आणण रायगड चिजल््यासाठीींच्या ठाण्यातील ाकमेव औद्योतगक न्यायालयात 
न्यायातनशाींसह अपुरा कमाचारीवगा असल्यान े प्रलींबबत दाव्याींची सींख्या १८०० झाली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक १२ त े१४ नोव्हेंबर पयतं काम बींद करण्याचा इशारा वककलाींनी ददला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने प्रलींबबत दावे तातडीने ननकाली काढण्याबाबत शासन 
कोणती उपाययोजना करणार आहे वा केली आहे, 
(५) नसल्यास, कायावाही होणा-या ददरींगाईची सवासानारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फ णिीस (२३-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाहीत 
    ठाणे येथ े दोन औद्योतगक न् यायालये कायारत असून जानवेारी, २०१५ अखेर प्रलींबबत 
दाव् याींची सींख् या १,७५४ इतकी आहेत 
(२) होय, हे खरे आहेत 
(३) होय, हे खरे आहेत 
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(४) औद्योतगक न् यायालय, ठाण े येथील न् यानयक अतनका-याींची पदे र्रली असून वगा ३ 
मनील मलवपक- ी्ंकलेखक व वगा ४ मनील मशपाई या सींवगाातील ररक् त पदे र्रण् याची कायावाही 
सुरु आहेत 
(५) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 

___________ 
 

बो ी नाला प्रिल् पाची (ता.चाांदरुबाजार ्ज.अमरािती) िाम ेबांद असल् याबाबत 
  

(३०)  १५५४ (२४-१२-२०१४).    ॉ. सुतनल देशमु  (अमरािती) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती चिजल् ्यातील बोडी नाला प्रकल् पाींचे काम मागील ५ वषाापासून प्रलींबबत आहे,  हे 
खरे आहे काय, 
(२) प्रकल् प पुती बाबत समयबध् द कायारम तयार केला आहे काय व प्रकल् प पूणा करण् याचा 
कालावनी कोणता, 
(३) या प्रकल् पाद्वारे प्रत् यि मसींचनाचा लार् शेतक-याींना केव् हा उपलब् न होईल याबाबत 
ननयोजन तयार करण् यात आले आहे काय ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२५-०२-२०१५) :(१) होयत 
(२) व (३) या प्रकल् पासाठी ाकुण ७६२.४३ हेत हयामध् ये वनजमीन १२.७२ हेत, शासकीय जमीन 
२५.८५ हेत, खाजगी जमीन ७२३.८६ हेत आहेत पैकी वनजमीन ताब् यात मम ाली आहे व 
शायकीय जमीनीची हस् ताींतरणासाठी कायावाही सुरु आहेत आवश् यक जममनीपैकी सन २००९ त े
सन २०१२ पयतं ाकूण ५५२.३३ हेत जमीन खरेदी करण् यात आली आहेत या व् यनतररक् त सन 
२००९ ते सन २०१५ पयतं ाकुण १०६.०२ हेत जममनीच ेर्ूसींपादन प्रस् ताव महसूल खात् याकड े
सादर करण् यात आले आहेतत सदर प्रस् ताव महसूल खात् याकड े र्सूींपादनाच् या ववववन 
प्रकरयेमध् ये आहेतत दरम् यान र्ूसींपादन कायद्यामध् ये प्रथम कें द्र शासनाद्वारे व नींतर रा य 
शासनाद्वारे बदल करण् यात आला आहेत 
नननीच् या उपलब् नतेनुसार प्रकल् पाचे काम २०१७-१८ मध् ये पूणा करणे ननयोचिजत आहेत 
  

___________ 
  

तनम्न पेढी (्ज. अमरािती) प्रिल्पाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३१)  १५५७ (२३-०२-२०१४).    ॉ. सुतनल देशमु  (अमरािती) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  अमरावती चिजल्हयातील मसींचनाच्या अनुशेष असलेल्या ननम्न पेढी प्रकल्पाचे काम मागील 
५ वषाापासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) सदर प्रकल्पाम ेु बानीत गावाींचे पुनवासन करावयाच ेगावाींबाबत सद्य:चिस्थती काय आहे, 
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(३) या गावाींच ेपुनवासन केव्हा पणूा होईल व याबाबत समयबध्द कायारम ननचिश्चत केला आहे 
काय, 
(४) तसेच या प्रकल्पाच ेकाम  केव्हा पूणा करण्यात येईल व शतेकऱ्याींना प्रत्यि मसींचनाची 
सोय उपलब्न करुन देण्यात येईल ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२३-०२-२०१५) :(१) नाहीत हे खरे नाहीत 
(२) या प्रकल् पाकररता ५ गावाींचे पूणातः व २ गावाींचे अींशतः पनुवासन करावयाच ेआहेत त् यापैकी 
२ गावाींची नागरी सुववनाची कामे ९० ्क् के झाली आहेत व २ गावाींच् या नागरी सुववनाींची 
अींदाजपर भके मींजूरी प्रकरयेत आहेतत ाका गावाच् या जागेचा ननवाडा झाला तथावप प्रकल् प 
यींर भणेस ताबा अद्याप प्रा त झालेला नाहीत 
(३) या गावाचे पुनवासन पूणात् वाचा समयबध् द कायारम करण् यात आला असून सन २०१६-१७ 
मध् ये पुनवासनाचे काम पूणा करण् याचे ननयोजन आहेत 
(४) प्रकल् पाद्वारे मसींचनाचा लार् सन २०१६-१७ पासून देणे व प्रकल् प सन २०१७-१८ मध् ये पूणा 
करण् याचे ननयोजन आहेत 
  

___________ 
  

अमरािती ्जल््यातील पाटबांधारे प्रिल्पाने बाधीत होणाऱ्या गािाच ेपुनिासनाबाबत 
  

(३२)  १५५८ (२३-१२-२०१४).    ॉ. सुतनल देशमु  (अमरािती) :   सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती चिजल््यातील सद्य:चिस्थती सूु  असलेल्या सवा पा्बींनारे प्रकल्पाद्वारे बानीत 
होत असलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनूवासनाबाबतची सद्य:चिस्थती काय आहे, 
(२) ननम्न पेढी, पींढरी, लोअर चारगड या पा्बींनारे प्रकल्पाद्वारे बानीत गावाींच े
पूनवासनाकरीता पयाायी जमीन उपलब्न झालेले असली तरी त्या दठकाणी पुनवासनाची प्रकरया 
पूणा झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) नागरी सुववनाींचे कामाींबाबत प्रकल्पननहाय अींदाजपर भके व मींजूरीची सद्य:चिस्थती काय आहे 
ही कामे कोणत्या स्तरावर प्रलींबबत आहे, 
(४) पुनवासन पूणा न झाल्यामु े मसींचन ननममाती झाली नाही अशा प्रकल्पाबाबत पूनवासनाचा 
समयबद्ध कायारम आखण्यात आला आहे काय, असल्यास, त्याची सद्य:चिस्थती काय आहे ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२३-०२-२०१५) :(१) अमरावती चिजल् ्यात सद्यःचिस्थतीत २ मोठे, ५ 
मध् यम व २८ लघ ुअस ेाकूण ३५ प्रकल् प बाींनकामानीन असून त् यापैकी उध् वा वनाा प्रकल् पाचे 
पुनवासन पूणा झाले आहेत उवारीत ३४ प्रकल्पापकैी १० प्रकल् पामध् ये पुनवासन आवश् यक असून 
सद्यःचिस्थतीत २ प्रकल् पाींचे नववन गावठाण स् थ  ननचिश्चत झाले असून लेआ ् मींजुर आहेत १ 
प्रकल् पामध् ये लेआ ् मींजूर व् हावयाचे आहेत चाींदी नदी मनील प्रकल् पाबानीत नवीन 
गावठाणामध् ये स् थलाींरीत झाले आहेत ५ प्रकल् पामध् ये नववन गावठाण स् थ  ननचिश्चतीची 
कायावाही सुरु आहेत १ प्रकल् पामध् ये र्ूसींपादन कायावाही सुरु आहेत 
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(२) ननम् न पेढी प्रकल् प व ननम् न चारगड प्रकल् पाकररता करावयाच् या पुनवासनासाठी जागा 
उपलब् न झाली असून त् यावर पुनवासन करावयाची प्रकरया सुरु आहेत पींढरी मध् यम 
प्रकल् पाींतगात खापरखेडा या गावासाठी मौज ेखराड येथे जमीन उपलब् न करण् यात आली असून 
त् यादठकाणी सवा नागरी सुववना पणूा करण् यात आल् या आहेत व र्खुींडाच ेवा्प पूणा झाले आहेत 
आींतर व बाहृय ववद्युतीकरणाच ेकाम ेस् थलाींतरासोबत करण् याचे ननयोचिजत आहेत 
(३) ननम् न पेढी प्रकल् पामध् ये नववन गावठाणामध् ये नागरी सुववना पुरववण् याच े ५० % काम 
झाले असून उवारीत कामे प्रगतीपथावर आहेतत ननम् न चारगड व पींढरी प्रकल् पामध् ये नागरी 
सुववना पुरर वण् याच े ८० % काम झालेले असून उवारीत काम ेप्रगतीपथावर आहतते पेढी बॅरेज 
मध् ये लेआ ् मींजुरी व र्खूींड वा्प नींतर नागरी सुववना पुरववण् याचे काम करण् यात येईलत 
ननम् न साख ी प्रकल् पामध् ये मुल् याींकनाचे प्रस् ताव तयार करण् याची कायावाही सुरु आहेत तसचे ४ 
प्रकल् पामध् ये (चींद्रर्ागा, राजुरा बॅरेज , वासनी व गगाा प्रकल् प) नवीन गावठाणाची जागा 
ताब् यात न मम ाल् यामु े व अमर्न् यास तयार न झाल् याम ेु नागरी सुववनेच् या कामास सुरुवात 
झालेली नाहीत चाींदी नींदी प्रकल् पाचे नागरी सुववनाची काम े पूणा झालेली असनू प्रकल् पग्रस् त 
स् थलाींतरीत झालेले आहेत 
(४) पुनवासन पूणा न झाल् याम ेु मसींचन बानीत झाले असे प्रकल् प नाहीतत तथावप पुनवासन 
अींतर्ूात असलेली प्रकल् पाची कामे प्रगतीपथावर असनू पुनवासनाचा प्रकल् पननहाय समयबध् द 
कायारम आखण् यात आला आहेत 
  

___________ 
  

अमरािती महानगरपामलिा के्षत्रात प्राथममि सोयी सुविधा तनधी अांतगात  
िरण् यात आलेल् या िामाांची गुणित् ता प ताळणी िरण् याबाबत 

  

(३३)  १५६७ (२३-१२-२०१४).    ॉ. सुतनल देशम ु (अमरािती) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपामलका िेर भात प्राथममक सोयी सुववना नननी अींतगात करण् यात 
आलेल् या कामाींची गुणवत् ता पडता णी करण् याबाबत स्थाननक लोकप्रनतनननीींनी चिजल् हातनकारी, 
अमरावती ददनाींक ७ नोव् हेंबर,२०१४ रोजी पर भ ददलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर पर भाच्या अनुषींगाने गुणवत् ता पडता णी करण् यात आली आहे काय वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फ णिीस (१२-०३-२०१५) :(१) होय, 
(२) अतनिक अमर्यींता सावाजननक बाींनकाम ववर्ाग दिता व गुणननयींर भण मींड  अमरावती 
याींच् याकड ेगुणवत् ता पडता णी करण् याबाबतचा प्रस् ताव मनपा अमरावतीन ेसादर केला आहेत 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
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अमरािती महानगरपामलिेदिारे  रेदी िरण् यात आलेल् या  

फायबर ले ीज टॉयलेट मधील गकरव् यिहाराबाबत 
  

(३४)  १५६८ (२३-१२-२०१४).    ॉ. सुतनल देशम ु (अमरािती) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती महानगरपामलकेद्वारे खरेदी करण् यात आलेल् या र्ायबर लेडीज ्ॉयले् प्रकरणात 
गैरव् यवहार झाला असून त् याची चौकशी करण् याची तरार ददनाींक २७ जून, २०१३ रोजी 
जनववकास कॉगे्रस पिाींच् या मदहला प्रनतनननी याींनी मातआयुक् त महानगरपामलका याींचकेड ेकेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर तरारीच् या अनुषींगाने चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) सदर चौकशीत काय आढ ून आले व त्यानुसार पुढे कोणती कारवाई करण् यात आली आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फ णिीस (१२-०३-२०१५) : (१) होय, 
(२) होयत 
(३) प्रा त झालेलया तरारीनसुार उपायुक् त याींच् या मार्ा त सदर प्रकरणाची चौकशी करण् यात 
आली असुन चौकशीअींती खरेदी प्रकरयेत कोणतीही अननयममतता न झाल् याच ेननदशानास आलेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

िोळसा आणण गॅसच् या पुरियायातील तुटीमळेु महावितरणाला  
िमी िीज ममळत असल्याबाबत 

  

(३५)  १६११ (२७-०१-२०१५).    ॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. अजय चौधरी 
(मशि ी) :   सन्माननीय शजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाववतरणाला  को सा आणण गॅसच् या पुरवठ्यातील तु्ीम ेु गेल् या तीन मदहन् यापासून 
दररोज सुमारे दोन हजार मेगावॅ्  वीज कमी मम त आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, रा यातील सवाच र्ागात दररोज तीन त े चार तासाींच े लोडशेिड ींग सुू  झाले 
आहे,को शाच् या उपलब् नतेबाबत कें द्राकडून कोणतीही मदत न मम ाल् यान ेही चिस्थती उद्् ावत  
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३), असल् यास, या पररचिस्थतीवर मात करण् यासाठी शासनाने कोणत् या उपाययोजना केल् या 
करण्यात येत  आहेत  ? 
  
श्री. चांद्रश ेर बािनिुळे (२०-०२-२०१५) :(१) व (२) अींशतः खरे आहेत रत् नातगरी गॅस पॉवर 
कीं पीनी व महाननममाती कीं पनीचा उरण प्रकल् प गॅसवर आनारीत वीज ननममाती प्रकल् प असून 
सदर प्रकल् पास ररलायन् स केजी डी-६ बेसीन व गेल कडून गॅस पुरवठा होतोत सध् या केजी डी-६ 



ववतसत ४ (24) 

मनून होणार गॅस पुरवठा पूणापणे बींद असून गेल कडून मम णा-या गॅसच् या पुरवठ्यावर उरण 
प्रकल् पाींमनून ४२० मेतवतॅ वीज ननममाती होत आहेत सध् या रत् नातगरी प्रकल् पाकडून महाववतरण 
कीं पनीस मम णारा वीज पुरवठा पूणापणे बींद असून कराराप्रमाणे परवडणा-या ककीं मतीवर 
ररलायन् स केजी डी- ६ बेसीन मननू गॅस पुरवठा करणे सींबींनात मातमुख् यमींर भी याींच् या स् तरावरुन 
मातपींतप्रनान, मातमींर भी (उजाा) कें द्र सरकार याींना ववनींती करण् यात आली आहेत तथावप 
को श् याच् या अनुउपलब् नतेम ेु नोव् हेंबर, २०१४ पयात आवश् यकतेनसुार पॉवर ाक् सचेंज मननू 
सानारणतः ३०० त े ५०० मतेवतॅवीज खरेदी करण् यात आली असून रा यात र्ारननयमन नाहीत 
परींतु र्क् त अतनक ववतरण हानी व कमी वीज वसूली असलेल् या वादहन् यावर आवश् यकतनेुसार 
५० ते ५०० मतेवतॅर्ारननयमन करण् यात येत आहेत 
(३) को सा सींक् ननवारण करण् यासाठी मातमुख् यमींर भी व मातरा यमींर भी ( जाा), कें द्रसरकार 
याींची बैठक आयोचिजत करण् यात आली होती तसचे इींनन तु्वडा समस् येच े ननराकरणास् तव 
कें द्रशासनाचा सहर्ाग महत् वाचा असल् याच ेमातपींतप्रनान याींना मातमुख् यमींर भी याींच् या स् तरावरुन 
ददत ३.०९.२०१४ अन् वये क ववण् यात आले आहेत 
  

___________ 
 

मुांबई िृर्ी उत् पन् न बाजार सममतीत शेति-याांसाठी हप् ता (रुमाल) 
 पध् दतीचा िापर सुरु असल्याबाबत 

  

(३६)  १६१६ (२२-१२-२०१४).    ॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. विजय औटी 
(पारनेर) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई कृषी उत् पन् न बाजार सममतीत शेतक-याींसाठी ह ता (रुमाल) पध् दतीचा पावर करुन 
नये असा ननयम असताींना ही पध् दत उपयोगात आणली जात असल् याच ेददनाींक १९ स ्ेंबर, 
२०१४ रोजी वा त् यासुमारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले व 
त् यानुषींगान ेदोषीींवर कोणती कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यःचिस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०२-२०१५) :(१) होय, अींशतः खरे आहेत 
(२) होय, चौकशी चाल ूआहेत 
(३) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 

___________ 
 

मराठी भार्ेच्या वििासाच्या सांदभाात नेमलेल्या सममतीच्या अहिालाबाबत 
  

(३७)  १६१७ (२२-१२-२०१४).    ॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. विजय औटी (पारनेर), 
श्री. अजय चौधरी (मशि ी), श्री. सुतनल प्रभ ू (हदां ोशी), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (मुांरा ा िळिा),   
श्री. योगेश सागर (चारिोप) :   सन्माननीय मराठी भार्ा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) शासनान ेननयुक्त केलेल्या र्ाषा सल्लागार सममतीन ेमराठी र्ाषेच्या ववकासाच्या सींदर्ाात 
आपला अहवाल शासनास माहे ऑक््ोबर-नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान सादर केला 
असून उक्त अहवालात सदर सममतीने अहवालात कोणकोणत्या मशर्ारशी केल्या आहेत, 
(२) तसेच सदर मशर्ारशीींवर कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. विनोद ताि  े(०३-०२-२०१५) : (१) र्ाषा सल् लागार सममतीन े‘’महाराष र रा याचे पुढील २५ 
वषाासाठीचे मराठी र्ाषाववषयक नोरण-२०१४’’ चा मसुदा अहवाल ददत१९/८/२०१४ रोजी शासनास 
सादर केला आहेत या अहवालामध् ये सममतीने मशिण, उच् च माध् यममक मशिण, उच् च मशिण, 
न्यायालयातील कामकाजात मराठीचा वापर, प्रशासन, ववत् तीय सींस् था, उद्योगजगत, 
प्रसारमाध् यम,े नव तींर भज्ञानात मराठीचा वापर, इत महत् त् वाच् या बाबीसींदर्ाात मशर्ारशी केल् या 
आहेत. 
(२) सदरहू मसुदा शासनाच् या सींकेतस् थ ावर ददत५/११/२०१४ राेेजी उपलब् न करण् यात आली 
असून त् याव मींर भालयीन सवा ववर्ाग, शासकीय/ननमशासकीय/खाजगी कायाालये, सींस् था, 
मींड े/महामींड े, ववद्यापीठे, महववद्यालये, ववद्यालये तसेच सादहचित्यक, मराठी र्ाषा तज्ञ व 
जनता इत् यादीकडून या नोरणाववषयी सूचना, सुनारणा, हरकती असल् यास याबाबत मराठी 
र्ाषा ववर्ागास ददत२५/२/२०१५ पयतं पाठववण् याबाबत आवाहन केलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाहीत 
  

___________ 
  

राज् यात िृर्ी ि ्ामीण बहुउदेेशशीय वििास बॅिा म् हणून अ्स्तत् िात आलेल् या 
 भूवििास बँिाना आपल् या नािात बँि हा श् द िापरता येणार नसल्याबाबत 

  

(३८)  १६२० (२२-१२-२०१४).    ॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री. विजय औटी (पारनेर), 
श्री. अजय चौधरी (मशि ी), श्री. सुतनल प्रभ ू (हदां ोशी) :   सन्माननीय सहिार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात कृषी व ग्रामीण बहुउदे्दशीय ववकास बॅका म् हणून अचिस्तत् वात आलेल् या र्ूववकास 
बँकाना बॅककीं ग रेग युलेशन अॅक् ् १९४९ लागूच होत नसल् याचा ननष कषा र्ूववकास बँक सममतीन े
आपल्या अहवालात ठ कपणे माींडला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, त् यामु े र्ूववकास बँकाींना आपल् या नावात बकँ हा शब् द वापरता येणार नाही 
असेही नमूद केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदर्ाात शासनाने तपासणी करुन कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) अद्यापही या सींदर्ाात ननणाय घेतला नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०२-२०१५) :(१) व (२) चिजल् हा बकँ व मशखर बँक याींच् यातील येण ेदेणे 
ननश् चती करण् यासाठी श्रीत चौगुले ववर्ागीय सहननबींनक, सहकारी सींस् था, लेखापररिण, 
कोल् हापूर याींच् या अध् यितखेाली ददत०३त०२त२०१४ रोजी नमेलेल् या सममतीने रा यात कृवष व 
ग्राममण बहुउदे्दशीय ववकास बकँा म् हणून अचिस्तत् वात आलेल् या र्ूववकास बँकाींना रेग लुलेशन 
अॅक् ् १९४९ लागू होत नसल् याचा ननष कषा नमुद केला आहेत हे खरे आहेत 
(३) र्ूववकास बकँाींना बँककग रेल् गुलेशन अॅक् ् १९४९ लागूच होत नसल् याचा श्रीत चौगुले 
सममतीने काढलेला ननष कषा, र्ारतीय ररझवा बॅकेच् या नोरणानसुार परवाना प्रा त बकेॅस माचा, 
२०१४  अखरे ७% CRAR असणे बींननकारक आहेत तसेच बँकीींग परवाना प्रा त करण् यासाठी 
आवश् यक असणा-या ननकषाींची पुताता बँक करत नसणे या कारणामु े र्ुववकास बकेॅच् या 
नावात बँक वापरण् यासींदर्ाात शासनाकडून तपासणी करणे अथवा त् यासींदर्ाात ननणाय घेण् याचा 
प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 

___________ 
 

अांबरनाथ (्ज.ठाणे) येथ ेअदयापही स्ितांत्र िृर्ी विभागाच ेिायाालय नसल्याबाबत 
  

(३९)  १६३८ (२२-१२-२०१४).    ॉ. बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :   सन्माननीय िृर्ी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अींबरनाथ (चिजतठाणे) तालुका स्थापन हो न १४ वषे झाली असूनही अींबरनाथ तालुक्याला 
अद्यापही स्वतींर भ कृषी ववर्ागाच ेकायाालय मम ालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींबरनाथ तालुक्यात ३३ हजार हेक््र शेती असून, त्यापैकी ५००० हेक््र 
िेर भावर र्ात शेतीची लागवड केली जात असून १२५ ाकर मध्ये र्ाजीपाल्याच ेव ६५ हेक््र 
मध्ये हरर्ऱ्याच े उत्पादन घेतले जात असणे अस े असताना अींबरनाथ मध्ये कृषी कायाालय 
नाही हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक शेतकऱ्याींकडून वाींरवार प्रशासनाकड े मागणी करण्यात येत 
असल्यान ेशासनान ेआतापयतं काय उपाययोजना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि   स े (१०-०२-२०१५) :(१), (२), (३) व (४) कृवष ववर्ागाची पनुारचना 
ददत१त७त१९९८ पासनु करण्यात आली आहेत त्यामध्ये तालकुा कृषी अतनकारी, उल्हासनगर हे 
कायाालय कायााचिन्वत झालेले होतेत शासनाने ददत२२त५त२००९ च्या सुनाररत आकृतीबींनानसुार 
अींबरनाथ तालुक्यासाठी तालुका कृषी अतनकारी, अींबरनाथ असे मुख्यालय ननमााण करण्यात 
मान्यता देण्यात आलेली आहेत पवुीचे उल्हासनगर कृषी कायाालाींतगात अींबरनाथ तालुक्यातील 
िेर भाचा समावशे होता व सदर कायाालयातून सुरम तपणे केले जात आहेत प्रत्यिात उल्हासनगर 
कायाालयाच े स्थलींतर झालेले नाहीत तथावप, अींबरनाथ िेर भात जागा उपलब्न करुन घे न 
स्थलाींतर करण्याबाबत कायावाही करण्यात येत आहेत 
  

___________ 
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राज् यात वर  रेदीत बबल्  राांि ून होणा-या फसिणुिी विरोधात 
्ाहिाांना दाद मागण्यािररता स् थापन िेलेल्या प्राधधिरणबाबत 

  

(४०)  १६५१ (२३-१२-२०१४).    ॉ. सधुािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय गहृनिर्ामण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रा यात घर खरेदीत बबल् डराींकडून होणा-या र्सवणुकी ववरोनात ग्राहकाींना दाद मागता 
येईल तसेच गहृननमााण िेर भात ग्राहकाींच् या व् यापक दहतासाठी सरकारने माहे िडसेंबर, २०११ 
अखेर (बुनवार, ददनाींक २८ िडसेंबर, २०११) रोजी महाराष र गहृननमााण ननयमन आणण ववकास 
प्रातनकरण स् थापन करण् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, माहे जानेवारी, २०१३ पयतं प्रातनकरणाकड े ककती ग्राहकाींच् या तरारी आल् या 
आहे, 
(३) असल् यास, तरारी बाबत ककती व कोणत् या बबल् डराींवर कारवाई करण् यात आली व कोणती  
कारवाई करण् यात आली, 
(४) नसल् यास, ववलींबाचे कारण काय आहेत ? 
  
श्री. प्रकाश र्ेहता (०९-०३-२०१५) : (१) (२) (३) व (४) महाराष र गहृननमााण (ननयमन व 
ववकास) अतनननयम २०१२ ला ददनाींक १७/०२/२०१४ रोजी मात राष रपती महोदयाींची सहमती 
मम ाल् यानींतर सदर अतनननयम ददनाींक २४/०२/२०१४ रोजी राजपर भात प्रमसध् द करण् यात आला 
आहेत या अतनननयमातील कलम १,१८,१९,२१,२२,२३,३६,५१ व ५२ च् या तरतुदी ददनाींक ०८ जुल,ै 
२०१४ च् या अतनसूचनेअन् वये लागू करण् यात आल् या आहेतत या अतनननयमान् वये महाराष र 
गहृननमााण ननयामक प्रातनकरण व महाराष र गहृननमााण अवपलीय न् यायातनकरण याींची स् थापना 
करण् याची कायावाही सुरु आहेत 
  

___________ 
  

राज्यातील राज्य मानिी हक्ि आयोगाच्या अध्यक्षपदासह दोन सदस्याांची  
पदे गेल्या ११ महहन्यापासनू ररक्त् ा असल्याबाबत 

  

(४१)  १६५२ (१५-०१-२०१५).    ॉ. सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायातील राय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यिपदासह दोन सदस्याींची पदे गेल्या ११ 
मदहन्यापासून ररक्त् ा असल्याने आयोगाचे काम ठप असुन आतापयतं तब्बल ८ हजार ७२१ 
तरारी प्रलींबबत असल्याची मादहती  माहे जानेवारी, २०१३ च्या पदहल्या आठवडयात ननदशानास 
आली आहे,  आयोगाच ेअध्यिाींनी काही कारणाम ेु ददनाींक २२ रे्रुवुवारी, २०१२ मध्ये अध्यि 
पदाचा राजीनामा ददल्यानींतर अद्यापपयतं हे पद ररकामेच आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येत  आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
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श्री. देिेंद्र फ णिीस (२१-०२-२०१५) : (१), (२) व (३)  माहे स ्ेंबर, २०१३ पासून आयोगावर 
अध् यि व १ सदस् य याींची ननयुकत केलेली आहेत 
  

___________ 
  

राज्यात सािाजतनि वितरण प्रणालीमाफा त वितरीत िरण्यात  
येणा-या धान्याांचा िाळाबाजार रो ण्याबाबत 

  

(४२)  १६५६ (१५-१-२०१५).    ॉ. सुधािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय अन्न ि नागरी 
पुरिठा ि ग्राहक सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायात सावाजननक ववतरण प्रणालीमार्ा त ववतरीत करण्यात येणा-या नान्याींचा 
का ाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने व्दारपोच योजना सुरु केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्वस्त नान्य दकुानदार परस्पर नान्य लार्ाथ्यांना ववतररत न करता, खुल्या 
बाजारात ववकून नान्याचा का ाबाजार करीत आहे तसेच शासनाकडून मागणीपेिा नान्याचे 
ननयतन कमी प्रमाणात करण्यात येत असल्यान ेकाडानारकाींना हक्काच्या नान्यापासून वींतचत 
राहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नामशक, मराठवाडा तसेच खानदेश र्ागात काही दठकाणी व्दारपोच योजना सुू  
असली तरी ववदर्ाात मार भ योजना कागदोपर भी सूु  आहे, तसेच शासनाकडून नान्याच े कमी 
ननयतन, यामु े काडानारकाींना खुल्या बाजारातून नान्य खरेदी करण्याची व े आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.गगरीश बापट (११-०३-२०१५) : (१) सुनाररत नान् य ववतरण पध् दतीनुसार र्ारतीय अन् न 
महामींड  गोदामममम त े शासकीय गोदाम त े शासकीय गोदाम व शासकीय गोदाम ते 
रास् तर्ाव दकुानाींपयतं ाकाच वाहतूकदारा मार्ा त थे् वाहतकूीची पध् दती रा यामध् ये 
राबववण् याचा ननणाय शासनान े घेतलेला असून, अहमदनगर, नु े, नींदरूबार, बीड व अमरावती 
या ५ चिजल् ्याींमध् ये ही योजना कायाान् वीत करण् यात आली आहेत 
(२) हे खरे नाहीत सुनाररत नान् य ववतरण पध् दतीनुसार अन् ननान् याची वाहतूक सवा 
चिजल् ्याींमध् ये कायााचिन्वत झाली नसली तरी, राष रीय अन् न सुरिा अतनननयमानुसार प्रत् येक 
चिजल् ्यातील रास् त र्ाव दकुानाींना ननयतनानुसार अन् न नान् याचा परुवठा पूवीच् या वाहतूकीच् या 
कायापध् दतीनसुार नननय मतपणे सुरु आहेत 
(३) व (४) सावाजननक ववतरण व् यवस् थेअींतगतं अहमदनगर, नु े, नींदरूबार, बीड व अमरावती 
या चिजल् हयाींमध् ये सुनाररत अन् ननान् य ववतरण योजना कायााचिन्वत झालेली नाहीत राष रीय अन् न 
सुरिा अतनननयम २०१३ अींतगात पार भ लार्ाथ् यांना ववदहत पररमाणानुसार चिजल् हाननहाय ननयतन 
देण् यात येत आहेत तसेच, अन् न चिजल् ्यात सुनाररत नान् य ववतरण पध् दतीनुसार वाहतूकीची 
ननववदा प्रकरया प्रगतीपथावर आहेत 
  

___________ 
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लातूर ्जल् हा पररर्देच् या पशसुांिधान विभागाच्या दिा ान् याांची ोालेली दरुिस् था 

  

(४३)  १६७२ (२७-०१-२०१५).    ॉ. सधुािर भालेराि (उदगीर) :   सन्माननीय पशुसांिधान 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर चिजल् हा पररषदेच् या पशुसींवनान ववर्ागाच े १२२ पश ु दवाखान े आहे, यातील ८८ 
दवाखान् याींची दरुवस् था झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ताींद ुजा, हडा ती, बेलकुीं ड, लाींबो्ा, र्ाकरींबा, चाकूर या सह पशू 
तचककत् सालयाच् या दरुुस् तीसाठी आ णण अन् य सादहत् य खरेदीसाठी १३ व् या ववत् त आयोगातून 
नननीचा प्रस् ताव होता, चिजल् हा पररषदेच् या सवासानारण सर्नेे त् याला मींजूरी ददलेली होती, मार भ 
प्रशासकीय मान् यत ेअर्ावी या सहाही दवाखान् याींच् या कामाला प्रारींर् हो  शकला नाही हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, कें द्र शासनाच े ७५ व रा य शासनाच े २५ ्क् के अनुदानावर हींडरगु ी, 
दावणगाव, ज को्, न गीर, चापोली, मशरुर अनींतपा  या दवाखान् याच् या दरुुस् तीसाठी काहीही 
ननणाय झालेला नाही हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, वरील प्रस् तावाींना मान् यता न मम ण् याची कारणे काय आहेत, 
(५) सदरहू प्रस् तावाींना तातडीने मान् यता मम ण् याच् या ष्ष ्ीने शासनाने काय कारवाई केली आहे 
वा करण् यात येत आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. एिनाथराि   से (२७-०१-२०१५) :(१) होय, हे अींशतः खरे आहेत 
(२) हे खरे नाहीत 
(३) हे खरे नाहीत  
     सन २०१२-१३ मध् ये रा यस् तरीय पशुवैद्यकीय दवाखान् याींच् या ब क्ीकरण या कें द्र व 
रा य पुरस् कृत योजनतेून प्रत् येकी रुत ४.०० लि नननी उपलब् न झाला होतात त् यास ददत 
२६.२.२०१३ रोजी प्रशासकीय मान् यता ददलेली आहेत त् याप्रमाण ेकामे झालेली आहेत व नननी 
खचा झालेला आहेत 
(४) प्रश् न उद्् ावत   नाहीत 
(५) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
(६) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
  

___________ 
  

मुांबईसह महाराष्ट्र राज्यात दधूभेसळीच्या प्रमाणात िाढ होत असल्याबाबत 
  

(४४)  १७०९ (२३-१२-२०१४).   श्री. बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईसह महाराषर रायात दनूर्ेस ीच्या प्रमाणात वाढ होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आता पयतं राय शासनाने र्ेस  दनुाच ेउत्पादन आणण ववरीबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री.धगरीश बापट (१२-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाहीत 
(२) व (३) अन् न सुरिा व मानके  कायदा २००६ ननयम व ननयमन २०११ मनील कलम ३१ 
अन् वये प्रत् येक दनू उत् पादकास परवाना/नद दणी आवश् यक आहेत 
      अन् न व औषन प्रशासनातरे् वे ोव ेी दनू उत् पादक, ववतरक, ककरको  ववरेते याींच् या 
ननयममत तपासण् या करुन अन् न नमुने घेण् याची कारवाई ननरींतर केली जातते तसचे पर 
रा यातून येणा-या दनूाची जकात नाक् यावर तपासणी मोदहम वे ोवे ी राबववण्यात येतते 
सणासुदीच् या ददवसात दनू व दगु नजन् य पदाथ् यांच े नमुन े घेण् याची ववशेश मोदहम रा यर्र 
राबववण् यात येतेत सदर कायदा लागू झाल् यापासून ददत०५ ऑगस् ्, २०११ ते ३० नोव् हेंबर, २०१४ 
या कालावनीत केलेल् या तपासणी रा यात ३७०१ दनुाचे नमनु् यापैकी ८९० मानदाप्रमाणे 
नसल् याच ेव११५ नुमन ेखाण् यास अयोग य असल् याचे आढ ून आलेत 
      कमी दजााच् या आढ ून आलेल् या नमुन् याप्रकरणी न् यायननणाय कारवाई करुन 
रुत४४,१७,०००/- व तडतोड कारवाई होवून रुत९,२९,८८५/- दींड वसूल करण् यात आली असुरक्षित 
आढ ूनन आलेल् या ९१ प्रकरणी सींबींतनताववरुध् द ववववन न् यायलयात ख्ले दाखल करण् यात 
आले आहेतत 

___________ 

  
शहापूर तालुक् यातील (्ज.ठाणे) पशुिकदयिीय धचकित् सालयाच् या 

 इमारतीची ददुाशा ोाल् याबाबत 
  

(४५)  १७१२ (२७-०१-२०१५).   श्री. बळीराम मसरसिर (बाळापूर) :   सन्माननीय िने मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शहापूर तालुक् यातील (चिजतठाणे) शेतक-याींना लार्दायक ठरणा-या पशुवैद्यकीय 
तचककत् सालयाच् या नवीन इमारतीसाठी तब् बल ८० लाख ू पयाींचा नननी तसचे बाींनकाम 
आराखडा मींजूर असूनही केव  ही जागा वनखात् याींतगात येत असल् याने येथे तचककत् सालयाची 
नवीन इमारत बाींनण ेअशक् य असल् याची बाब माहे नोव् हेंबर २०१४ मध् ये उघडकीस आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, शासनाने याची चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीचे ननष कषा काय आहेत व त् याअनुषींगाने शासनाकडून अद्याप कोणती  
कायावाही करण् यात आली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास होत असलेल् या ददरींगाईची सवासानारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२०-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाहीत 
   शहापूर तालुक् यात खु्घर व वामसींद येथ ेअनुरमे पशुवैद्यकीय उपकें द्र इमारत बाींनणे व 
पशुवैद्यकीय दवाखान् यासींदर्ाात प्रस् ताव अनुसूतचत जमाती व इतर पारींपाररक वनननवासी 
(वनहक् काींची मान् यता) अतनननयम, २००६ च ेकलम ३(२) अींतगात अनुरमे ददत १५.३.२०११ व 
१३.११.२०१२ रोजी प्रा त झाला होतात सदर प्रस् ताव अपूणा असल् यान े पूतातेसाठी सींबींतनत 
यींर भणेकड ेपरत पाठववण् यात आला असून पररपूणा प्रस् ताव अद्याप अप्रा त आहेत 
(२), (३) व (४)  प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 

___________ 
  

अिोला ्जल््यातील औदयोधगि िसाहतीत १२ िर्ाापासून  
िों ून ठेिलेल्या महहलेची िरण्यात आलेली सुटिा 

  

(४६)  १७१८ (२३-१२-२०१४).   श्री. बळीराम मसरसिर (बाळापूर) : सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला चिजल््यातील औद्योतगक वसाहत रत२ मनील अब्दलु मोबीन अन्सारी याींच्या 
मालकीच्या कोरमींडल ॲग्रोच्या गोडावून मध्ये १२ वषाापासून अींनार कोठाडीत कद डून ठेवलेल्या 
मदहलेला माहे नोव्हेंबर, २०१४ दरम्यान सोडववण्यात राय मदहला आयोगाच्या सदस्या 
डॉतआशाताई ममरगे याींना यश आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त घ्नेची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनषुींगाने दोषी आढ णाऱ्या व्यक्तीवर शासनाकडून कोणती 
कारवाई करण्यात येणार आहे वा आली आहे, 
(४) नसल्यास, ददरींगाईची सवासानारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फ णिीस (०५-०३-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) डॉत आशाताई ममरगे, सदस् या रा य 
मदहला आयोग, महाराष र रा य याींनी, ददनाींक १२त११त२०१४ रोजी पोलीस स् ्ेशन, मसचिव्हल 
लाईन, अकोला येथे ददलेल् या लेखी अजांनुसार पोलीसाींनी तपास केला असता, मागील १२ 
वषाापासून घरात कद डून ठेवल् याची बाब उघडकीस आली आहे सदर मदहलेची ददनाींक 
१३त११त२०१४ रोजी सु्का करुन नतला सवोपचार रुग णालयात, अकोला येथी दाखल करण् यात 
आले होतते सदरची मदहला मनोरुग ण असल् याबाबतचे प्रमाणपर भ वैद्यककय अतनकारी याींनी ददले 
असून, मातमुख् य न् यायदींडानीकारी, अकोला याींचे आदेशानूसर प्रादेमशक मनोरुग ण रुग णालय, 
नागपूर येथे पुढील उपचाराकरीता ददनाींक १९त११त२०१४ रोजी दाखल करण् यात आले आहेत 
वपडीत मदहला काहीही साींगण् याच् या पररचिस्थतीत नसल् यान े व या सींबींनाने पोलीस स् ्ेशनला 
कोणत् याही प्रकारची तरार प्रा त नसल् यान ेकायावाही करण् यात आलेली नाहीत 
  
 

___________ 
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भातिुली (्ज. अमरािती) येथील उप िृर्ी बाजार सममतीच ेिें द्र सरुु िरण्याबाबत 
  

(४७)  १७३७ (२२-१२-२०१४).   श्री. रवि राणा (ब नेरा) :   सन्माननीय पणन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) र्ातकुली (चिजत अमरावती) येथील उप कृषी बाजार सममतीच ेकें द्र अनेक वषाापासून बींद 
असून तेथील पररसरातील शेतकऱ्याींना  आपला माल अमरावती येथ े घे न जाव े लागत 
असल्याम ेु शतेकऱ्याींना आतथाक र्ार, शाररररक कष ् सहन कराव ेलागत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढ ून आले 
व तदनुसार उप कृषी बाजारा सममतीचे कें द्र  लवकरात लवकर सुरु करण्याबाबत शासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व सदरहू कें द्र केव्हापयतं सुरु होणे अपेक्षित 
आहे?  
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०३-०२-२०१५) : (१) र्ातकुली येथे र्क् त कापूस खरेदीचे ननयमन 
करण् यात आलेले आहेत परींतु कापूस ाकातनकार खरेदी बींद झाल् याने तेथील खरेदी कें द्र बींद 
आहेत अमरावती बाजार सममतीत स् पनाात् मक र्ाव मम त असल् याने सवा शेतमाल अमरावती 
बाजार सममती ववरीसाठी जातोत 
(२) कापूस ाकातनकार खरेदी बींद झाल् यामु े कापूस कें द्र बींद झाले आहेत परींतु शेतमाल 
खरेदीबाबत बाजार सममतीन े प्रयत् न केले असता आवक न झाल् यामु े व् यवहार सुरु झालेली 
नाहीत 
(३) शेतक-याींची मागणी व व् यापारी याींची खरेदीची तयारी असल् यास पुढील कायावाही करता 
येईलत  

___________ 
  

अमरािती ्जल् ्यातील चणमोचन (ता. भातिुली) तसेच िों शे् िर ता. अमरािती  
या दोन् ही ‘’ब’’ िगा पयाटन स् थळाला तनधध ममळण् याबाबत. 

  

(४८)  १७३९ (२२-१२-२०१४).   श्री. रवि राणा (ब नेरा) :   सन्माननीय ्ामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अमरावती चिजल् ्यातील चणमोचन तात र्ातकुली तसेच कद डशे् वर तात अमरावती या दोन् ही 
‘’ब’’ वगा पया् न स् थ ाला ‘’ ननतन मम ण् यासाठी कृती ववकास आराखडा मींजूर केला परत ू
शासनाकड ेसींबतनत लोकप्रनतनननीींनी ववकास नननी मम ण् याची मागणी करुनही नननी मम ाला 
नाही हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नननी न मम ाल् याची कारणे काय तसेच पुरवणी यादीमध् ये नननी मम ण् यासाठी 
शासनाने कारवाई केली काय वा करणार आहे, 
(३) नाममाक स् थ े ववकास नननीची तरतूद ककती याबाबत थोडक् यात मादहती? 
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श्रीमती पांिजा मुां  े(२५-०२-२०१५) : (१) हे खरे नाहीत 
(२) शासन ननणाय ददनाींक १६ नोव् हेंबर, २०१२ अन् वये ‘’ब’’ वगा ग्रामीण तीथािेर भाींना नननी 
देण् याची मयाादा रुत १.०० को्ीवरुन रुत २.०० को्ी इतकी करण् यात आली आहेत 
     तीथािेर भ कद डशे् वर, तातचिजतअमरावती या तीथािेर भात सन २००७-०८ या मध् ये रुत ८८.५२ 
लि व सन २००८-०९ मध् ये रुत १२२.५१ लि असा ाकूण रुत २११.०३ लि इतका नननी 
ववतरीत करण् यात आला आहेत सदर तीथािेर भात मयाादेपेिा जास् त नननी ददला असल् यान,े 
योजनेतील तरतूदीनुसार जास् त नननी देता येण ेशक् य होणार नाहीत 
     तीथािेर भ चणमोचन, तातर्ातकुली, चिजत अमरावती या तीथािेर भात सन २०१०-११ मध् ये 
रुत२३.०० लि इतका नननी ववतरीत करण् यात आला आहेत सदर तीथािेर भास ददनाींक १६ 
नोव् हेंबर, २०१२ पूवी ‘’ब’’ वगा दजाा ददला असल् याने रुत १.०० को्ी इतक् या मयाादेपयात नननी 
उपलब् न करुन देता येईलत तरी रुत १.०० को्ीच् या मयाादेत उवाररत रुत ७७.०० लि इतक् या 
नननीच् या कामाींची अींदाजपर भके सादर करण् याबाबत चिजल् हा पररषद, अमरावती याींना क ववण् यात 
आले आहेत 
(३) शासन ननणाय ददनाींक १६ नोव् हेंबर, २०१२ अन् वये ‘’ब’’ वगा ग्रामीण तीथािेर भाींना नननी 
देण् याची मयाादा रुत १.०० को्ी वरुन रुत २.०० को्ी इतकी करण् यात आली आहेत 

___________ 
 

पेण (्ज. रायग ) तालुक्यातील शेतिऱ्याांनी हटिणे मध्यम प्रिल्पाचे  
पाणी शेतीिररता ममळण्यािररता िेलेली मागणी 

  

(४९)  १७५८ (२३-१२-२०१४).   श्री. धकयाशील पाटील (पेण), श्री. सुभार् उफा  पांड तशेठ पाटील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेण (चिजत रायगड) तालुक्यातील शेतकऱ्याींनी ह्वणे मध्यम प्रकल्पाच े पाणी शेतीकररता 
मम ावे हया मागणीसाठी ददनाींक ९ रे्रुवुवारी, २०१३ रोजी पायी चालत पेण त ेमात मुख्यमींर भी 
याींचे मुींबई ननवासस्थानापयात मोचाा काढला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोचााच्या सवासानारण मागण्या काय होत्या, 
(३) त्याबाबत शासनान ेकोणती उपाययोजना व कायावाही केली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२४-०२-२०१५) :(१)  होयत 
(२) हे्वणे नरणाचे शतेीसाठी व वपण् यासाठी आरक्षित असलेले पाणी मसींचनासाठी व 
वपण् याकरीता देण् यासाठीची मागणी होतीत 
(३) नरणाचे काम २००२ साली पूणा हो न पाणीसाठा करण् यात येत आहेत कालव् याची काम े
अींशतः पूणा असून ११२४ हेत (ICA)  मसींचन िमता ननमााण झाली आहेत शतेक-याींना प्रत् यि 
मागणीनुसार सन २०१३-१४ मध् ये कोकण हींगामात मसींचन करण् यात आले आहेत र्ूसींपादन 
कायावाही पूणा करुन यापुढील मसींचन िमता ननमााण करण् याचे ननयोजन आहेत घरगुती 
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पाण् याची मागणी  याप्रमाणे प्रा त होईल त् यानुसार शासन नोरणाप्रमाणे प्रानान् याने मान् यता 
देण् यात येतते 
(४) प्रश् न उद्् ावत  नाहीत 
  

___________ 
  

 ारभूमी योजना सु्स्थतीत नसल्याने भातवपिा ालील  
शतेीच्या होत असलेल्या नुिसानीबाबत 

  

(५०)  १७६४ (१५-०१-२०१५).   श्री. धकयाशील पाटील (पेण), श्री. सुभार् उफा  पांड तशेठ पाटील 
(अमलबाग) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड चिजल््यातील अमलबाग, उरण, पेण, वनान, व मुरुड आदद तालुक्यातील 
समुद्रालगतच्या र्ातशेती मध्ये समुद्राच ेखारपाणी मशरल्यान ेर्ातशतेी िेर भाचे मोठया प्रमाणात 
नुकसान सतत होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खारर्ूमी योजनाींसाठी आवश्यक नननी उपलब्न होत नसल्याने खारर्ूमी योजना 
व बाहेरकाठाींची ननगा व दरुुस्ती राखली जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रायगड चिजल््यातील नादरुुस्त खारर्मूी योजना व बाींनबींदीस्तीसाठी 
शासनाकडून कोणती कायावाही केली जात आहे, 
(४) नसल्यास, कायावाही न होण्याची कारणे काय ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२६-०२-२०१५) :(१) हे अींशतः खरेत 
(२) नाहीत 
(३) खारर्ूमी योजनाींची तातडीच् या दरुुस् तीची काम े देखर्ाल व दरुुस् ती कररता उपलब् न 
अनुदानातून करण् यात येतातत तसचे, रायगड चिजल् ्यातील नाबाडा- १६, १७ व १९ अींतगात २८ 
योजनाींचे नुतनीकरण कामे प्रगतीपथावर आहेतत 
(४) प्रश् न उदर्वत नाहीत 
  

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

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबईत 


