अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहासष्टावी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
पहहले अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

सातारा जिल््यातील िसप्रस द िास माररान व िास
तलावाच्या पसरात अवध ्त् नन िेल्याबाबत
(१)

५२६७ (०४-०४-२०१५).

श्री.अमत ववलासराव दे शमु

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) सातारा जिल््यातील िगिध्स

कास माररान

उत्खनन कलल्याबाबाबाबत िा री्या मूसल भ
आली आूल ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास,
ु पयाींची

(लातूर शहर) :

कास तला ा्या पसरात ै

ागानल नुकतीच कायय ाूी कलल्याची बाबाबाब उकीक स

स्तुतअ ै ा िध्कारचल उत्खनन या पिरसरात

ासनाची रॉयल््ी बाबुी ली िात आूल ूल खरल आूल काय

(३) ैसल्यास, उक्त िध्करीी
करयात आली आूल

सन्माननीय

्य रापासुन सुु  ैसन लाखो

ासनानल चकक ी कलली आूल काय, चकक ीनस
ु ार काय कायय ाूी

ा करण्यात यलत आूल

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. एिनाथराव

डसे (०२-११-२०१५) :(१), (२)

(३)

मकिल कास यलथील ग् नीं. १२५ म ील सातारा नगरपिर्
साठ ीक्षमता

याीं्या मालक ्या तला ाची

ाढभ ण्यासाठी नगरपिर् ल मार्यत गार उत्खननाबाबाबाबत ननयमािध्माील कायय ाूी

कु न १८,००० कनम्र (६३३० ब्रास) इतका गारा काढन, तला ाि रील
भ नामोबाब ला

लतकऱयाींना

ल ण्यात आली आूल .

मकिल कास यलथील स र तला ा्या नजिक्या िमनी म यल ८३ ब्रास मातीचल ै
उत्खनन कलल्याबाबाबाबत, तूसल ार िा री याींनी सींबाबींध ताींभ ु 
ैसन सींबाबींध त आरोपीस ै्क करण्यात आली ूोती.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

र्कि ारी गन्
ु ूा

ाखल कलला

भ .स. ६६ (2)

ता.नाांदसाव

ांडे (जि.अमरावती) या तालुक्यातील लोणी कािरी-अिनी-फुल आमला या

रस्त्यावरील अवध रे ती वाहति
ू िरणा-या िीवघेण्या वाहति
ु स तात्िार प्रबतबांध िरण्याबाबत
(२)

५६७२ (०४-०४-२०१५).

प्रा.ववरें द्र िसताप (धामणसाव रे ल्वे), अॅड.यशोमती ठािूर

(बतवसा), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.नसीम

ान (चाांहदवली) :

सन्माननीय महसल
ू

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) ता.नाीं गा

खींील (जि.ैमरा ती) या तालुक्यातील लोीी ्ाकरी-ैिनी-र्ुल आमला या

रस्त्या र रारीची्या ै

ार रल तीची

ाूतक करीा-या ट्रॅ क््र

र ा

ाूतक करीत

ैसल्यामर
ु ल ैनलकाींना आपला िध्ाी ैपकाता म यल गम ा ा लागला ैसल्यामर
ु ल स रू ै
रल ती

ाूतक करीा-या िी कलण्या या

मार् या र

कठोर

कार ाई

करण्याबाबाबाबत

ाूतक
ु स तात्कार िध्नतबाबीं
मा.स्थाननक

लोकिध्नतनन ी

ैध कारी, चाीं र रल ल् ल, याींना द नाींक ३० डीसेंबाबर, २०१४ रोिी
द लल, ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, स र नन ल ना र

करण्याबाबाबाबत
याींनी

उपभ

रल ती

ागीय

ा त्या सुमारास ललखी नन ल न

ासनानल कोीती तातीीची कायय ाूी कलली

ा करण्यात यलत

आूल ,
(३) ैदयाप, कोीतीच कायय ाूी करण्यात आली नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. एिनाथराव

डसे (०२-११-२०१५) :(१) ूोय.

(२) स र नन ल ना्या ैनु्ींगानल उप भ
सचनाींनुसार तूसल ार नाीं गाीं
कलली. तसलच पोलीस भ
ाूतक स िध्नतबाबीं

ाग

ागीय ैध कारी, चाीं र रल ल् ल याींनी द ललल्या

खींीश्ल र याींनी तलाठी

िध्ा ल  क पिर ून भ

करण्याबाबाबाबत सचना

मींीर ैध कारी याींची पथकल गदठत

ाग, याींना रारीचीचल

लरी ै

रल ती

ल ण्यात आल्या आूल त.

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
पोहोरसाांव (जि.सोलापूर,ता.पांढरपूर) येथे भीमा नदीतील वारूचा ललाव िरण्यात आल्याबाबत.
(३)

६०७० (०४-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोर), श्री.राहुल िसताप (श्रीसोंदा), श्री.हसन
मुश्रीफ (िासल), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िरवा) :
सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सोलापर जिल््यातील पींढरपर तालुक्यात पोूोरगाीं
ीमा न ीतील

ारचा िानल ारी, २०१५ म यल लला

(२) ैसल्यास, तलथील रामामपींयाचतीचा भ रो
आूल त,

यलथल रामामपींचायतीचा भ रो

ीा लन

करण्यात आला आूल , ूल खरल आूल काय,

ीा लन

ारचा लला

करण्याची कारील काय

भ .स. ६६ (3)
(३)

ार्या लला ामर
ु ल

ारची

ाूतक मोयाया िध्माीात ूोत ैसल्यानल गा ातील रस्तल

खराबाब झल्यानल नागिरकाींना रीचास ूोत आूल , ूल ूी खरल आूल काय,
(४) ैसल्यास, पोूोरगाीं

रामामपींचायतीचा भ रो

याीं र कोीती कार ाई कलली
श्री. एिनाथराव

ीा लन

ारचा लला

करीा-या ैध का-

(२) सन २०१४-१५ या

्ायकरीता सोलापर

ा करण्यात यलत आूल ?

डसे (१४-१२-२०१५) :(१)

जिल््यातील पींढरपर तालुक्यातील मकिल पोूोरगाीं
 र्ारस

मागभ ण्यात

आली

ूोती.

यलथील

तथाभप,

ार्या लला ाकरीता रामामस लची

ासन

ननीयय

क्रमाींक

गकखनन-

१०/०५१२/िध्.क्र.३००/ख, द .१२.३.२०१३ म ील तरतु ीनुसार सींबाबींध त रामामपींचायतीकीन १५
द

साीं्या काला

ु न लला
(३)

ार

ीत ननीयय िध्ाप्त न झाल्यानल, रामामस लची मानी

िध्क्रक्रया पीय करण्यात आली आूल.

ाूतक करीाऱया

आल्यानुसार,
स् ामत्

सूमती आूल , ैसल गू
ृ ीत

स र

ाूनाींमर
ु ल स र गा ातील रस्तल खराबाब झाल्याची बाबाबाब दृष्ीत्पत्तीस

रस्त्या्या

कामाची

ैीं ािपरीचकल

मागभ ण्यात

यलऊन,

गकी

नातन रामामपींचायत ैींतगयत िध्ाप्त ूोीाऱया नन ीतन स र रस्त्या्या

खननि

ु 
ु स्तीची

कामल पीय करण्यात यलतील.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

(४)

रािसुरु नसर (ता. ेड, जि.पुणे) येथील बहुचचीत इनरिॉन वन ्िाा िांपनीने मोठ्या
प्रमाणात ्त् नन िरुन सणण िीन प्रिरणी महसूल बुडववल्याबाबत
६६१७ (०४-०४-२०१५).

श्री.सुरेश सोरे ( ेड आरां दी), श्री.वभव नाईि (िुडार), श्री.सुबनल

शांदे (वररी), श्री.बाबुराव पाचणे (शरुर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

करतील काय :-

(१) रािगुु  नगर (ता.खली,जि.पुी)ल यलथील बाबूुचचीत इनरकॉन न उिाय कींपनीनल प न चक्या
उ ारताींना मोयाया िध्माीात उत्खनन कु न गकी खिीन िध्करीी मूसल करापो्ी ासनास
दया याची रक्कम द ललली नाूी, ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, स र कींपनी भ ु 

ासना्या मूसल खात्यानल आतापयत काय कायय ाूी

कलली आूल ,
(३) ैदयाप स र कींपनी भ रो ात कार ाई कलली नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव
लल्ूा रल ,

डसे (२९-१०-२०१५) :(१)

(२) इनरकॉन

न ऊिाय कींपनीनल मकिल

ाींद्रल,

ाूगाीं , कुील (बाब.ु ) या गा ातन भ ना पर ानगी २६००० ब्रास गकी खननिाचल

उत्खनन कलल्यािध्करीी तूसल ार रािगुु नगर (खली) याींनी ु . ५,९५,००,०००/- ए ढया
ीं ीा्या

रकमलचल

५,९५,००,०००/-

आ ल

ूी

रक्कम

पािरत

िमन

कललल

आूल त.

मूसला्या

उपभ

ागीय

थकबाबाक िध्माील

तूसल ार रािगुु नगर (खली) याींना द लल आूलत. त्यानस
ु ार
ीं ीा्या रकमल्या

ैध कारी
सुल

खली

याींनी

करण्याचल

ु .

नन े

सुलीची कायय ाूी सुु  आूल .

सल
ु ीसाठी तूसल ार रािगु 
ु नगर याीं्याकीन स र कींपनी्या मकिल

ाींद्रल,

भ .स. ६६ (4)
लल्ूाबबाबरल ,

ाूगाीं , कुील (बाबु) यलथील उिाय ननमयती्या चक्कक या बाबीं

करील

कींट्रोल ु म सील

करण्याची कायय ाूी सुु  आूल . कींपनीनल तूसल ार खली याीं्या आ ल ाभ ु 
ैध कारी रािगु 
ु नगर याींचलकील ैपील

ाखल कललल ैसन, स र ैपील

उपभ

ागीय

ाखल कु न कलण्या्या

मुद्दया र आूल.

(३) िध्श्नच उद्ा त नाूी.
___________
िरिांब (ता.पांढरपरू , जि.्स्मानाबद) येथे महाववतरण िांपनीचे
सहाय्यि अभयांता िायाालय होण्याबाबत

(५)

१०३२५ (०४-०४-२०१५).

श्री.रमेश िदम (मोहोर) :

श्री.बबनराव शांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िरवा),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) करकींबाब (ता.पींढरपर, जि.उस्मानाबाब ) यलथल मूाभ तरी कींपनीचल सूायकयक ै यींता
कायायलय ूोण्याबाबाबाबत मुय ै यींता, मूाराषट्र रायय भ दयत
कींपनी याींचक
ल ील मुय
ु
व्य स्थापक (ताआ) याींनी द नाींक १२ िानल ारी, २०१५ रोिी मागीी कलली आूल , ूल खरल आूल
काय,
(२) ैसल्यास, उक्त मागीी्या ैनु्ींगानल

ासनानल कोीती कायय ाूी कलली

ा करण्यात यलत

आूल ,

(३) ैदयाप कोीतीच कायय ाूी कलली नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (३१-१०-२०१५) :(१) ूोय, ूल खरल आूल.
(२)

(३) पींढरपर रामामीी -१

पींढर र रामामीी -२ उपभ

ागाचल भ

ािन कु न. न ीन

करकींबाब ता. पींढरपर यलथल मूाभ तरी कींपनीचल सूायकयक ै यींता कायायलय सुु  करील,
आ श्यक ननक्/ मानकाींै ा ी

क्य नाूी.

___________
शरोर तालुक्यातील (जि.िोल्हापरू ) सोरसररबाांना शासनाच्या
(६)

ववववध योिनाांचा लाभ वेरेवर मरत नसल्याबाबत

११२७६ (०६-०४-२०१५).

श्री.्ल्हास पाकील (शरोर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)  रोर तालुक्यातील (जि.कोल्ूापर) गोरगिरबाबाींना

सन्माननीय महसूल मांत्री

ासना्या भ भ

लरल र मरत नसल्यानल ैनलक गोरगरीबाब नागिरक या योिनाींपासन

योिनाींचा ला
ींधचत ैसल्याबाबाबाबत

त्याीं्या मागण्याींचल सींयक्
ु त स्याचल नन ल न द . ५.११.२०१४ रोिी  रोर तालक
ु ा

लतमिरु

श्रमक सींक्ना याींनी तूसल ार,  रोर, जि.कोल्ूापर याींना द लल आूल ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, स रू नन ल नास कोीकोीत्या मागण्या कलल्या आूल त
कोीती कायय ाूी कलली आूल ,

त्यानु्ींगानल पुढल

(३) या िध्करीी ैदयाप कोीतीच कायय ाूी कलली नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त
याबाबाबाबतची सदयजस्थती काय आूल ?

भ .स. ६६ (5)
श्री. एिनाथराव

डसे (०५-११-२०१५) :(१)  रोर तालुका

लतमिुर श्रमक सींक्ना याींनी

त्याीं्या मागण्याींचल नन ल न द . ५ नोव्ूें बाबर, २०१४ रोिी तूसल ार याींना द लल आूल ,
(२)
१.

(३)
लतमिर सव्ूे क ी सुु  करीार आूात या भ ्यी खुलासा करा ा.

२. ैनलक

्े गोरगरीबाबाींचल रखीलललल रल ्नकाीय भ

३. ‘ क मागो आीं ोलन ‘
४.

 रोर

रामामीी

नागरीकाींना

याच

लरी द ललल्या ललखी परीचाची त् रीत ैींमलबाबिा ीी करा ी.

ाखान्याचल
ाखला

क्त कु न मरा लत.

ीॉक््र

बाबलकाय ल ीर ु .

५०/- कलतल्या

ाय

सामान्य

ल ण्यास तयार नसतात. त्याींना तो मोर्त मरा ा.

५. तलाठी याींचक
ल ीन सामान्य नागिरकाींना ूोीारा मानसक रीचास थाींबाब ा ा.
६. िलषठ नागरीकाीं्य एस.्ी पाससाठी

दयक य ैध कारी याींनी द ललला

(सत्यिध्त) कलला ैसलल तरी जस् कारा ा

ाखला True Copy

तो रामा्य माना ा.

७.श्रा ीबाबार, सींिय गाीं ी या योिनलचल स य काग परीचल तयार कु न तलाठयाकील द लल ैसता
त्याची पोूच मरत नाूी, ती मरा ी.
८. मकिल तम लगल, िाीं री,  रढोी,्ाक ील,  र

ाी, धचपरी,

गा चल तलाठी

दयक य ैध कारी याीं्या उपजस्थतीत

 रोर रामामीी आरोग्य भ

ागाचल

ीाक ाीी, रािापर या

बाबठक व्ूा ी.
९. स स
य ामान्य गोरगरीबाब नागिरकाींना

ासक य ैध काऱयाींकीन सन्मानाची

ागीक मरा ी.

रील मागण्याींबाबाबाबत तूसल ार कायायलया्या स्तरा र आ श्यक कायय ाूी करण्या आली
ैसन सींबाबींध त भ

ागाींना योग्यत्या सचना

ल ण्यात आल्या आूल त.

___________
वाांद्रे -िुलाा सांिुलाच्याधतीवर ठाणे जिल््यातील िरवा- ारे साव
येथे म यवती व्यवसाय सांिुल ्भारण्याबाबत

(७)

१४९३५ (०७-०४-२०१५).

श्री.अस्लम

शे

(मालाड

प्रा.वर्ाा सायिवाड (धारावी), श्री.अमन पके ल (मुांबादे वी),

पजश्चम),

श्री.वविय

वडेट्टीवार

(सल्लोड), अॅड.यशोमती ठािूर ((सोनावणे) (बतवसा) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ाींद्रल-कुलाय सींकुला्या

सींकुल उ ारण्याचा ननीयय
नन

ती र ठाील जिल््यातील कर ा-खारल गा

श्री.अब्दल
ु

ा त्यासुमारास

ासनानल कलतललल्या ननीययानस
ु ार स र िध्कल्पासाठी पाया त
ु सभु

कु न स रील िध्कल्प ल करात ल कर सुु  करण्याबाबाबाबत कोीती कायय ाूी कलली
यलत आूल ,

(३) नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त

?

सत्तार

यलथल म य ती व्य साय

ासनानल कलतल्याचल माूल िानल ारी, २०१५ म यल

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास,

(ब्रम्हपूरी),

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील

ा उपल
ा करण्यात

भ .स. ६६ (6)

श्री. एिनाथराव
खार मी भ

डसे (०२-११-२०१५) :(१), (२)

ागाची िमीन भ भ

(३) मकिल कर ा, ता.जि.ठाील यलथील

ासक य/ननम ासक य िध्योिनासाठी त्या त्या भ

ागाींना

द नाींक २९/०३/२०१२ ्या ज्ञापनाद ारल मींिर करण्यात आली आूल .
मकिल कर ा ता.जि.ठाील यलथील भ भ

भ

ागाींना िध् ासक य िध्कल्प राबाबभ ण्यासाठी

मींिर करण्यात आललल्या भ ्या ीन िमनी रील िध्कल्प मागी ला ण्यासाठी बाब्क आयोजित
कु न

आ ल

ल ण्याची

भ नींती

माूल

िानल ारी,

२०१५

म यल

स्थाननक

लोकिध्नतनन ीींनी

मा.म
ु यमींरीची मूो याींकील कलली ूोती. त्यान्
ु ींगानल द नाींक ३० िानल ारी, २०१५ रोिी मा.

मुयमींरीची मूो याीं्या ै यक्षतलखाली बाबठक आयोजित करण्यात आली ूोती. स र बाबठक त
ीॉ.बाबाबाबासाूल बाब आींबाबलीकर सामाजिक न्याय
उ िय रत

ासक य िमीन सुननयोजित प

कोकी याींनी मींबाब
ु ई मूानगर िध् ल

न या िध्ायोिनासाठी द ललली िमीन

तीनल भ कासत करण्याकिरता भ

गरता

ागीय आयुक्त,

भ कास िध्ाध करी याीं्या म तीनल “Central Business

District” चा बाबू
ृ त आराखीा तयार कु न कलण्यास तत् त: मान्यता

ल ण्यात आली आूल.

___________

(८)

राज्यातील सणण बनिाांच्या रॉयल्कीम ये दु पक वाढ िरण्याचा बनणाय घेतल्याबाबत
१६५३३ (११-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती शांदे (सोलापरू शहर म य) :

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययातील गकीखननिाीं्या रॉयल््ीम यल
११ मल, २०१५ रोिी

प्ु प्

ासनानल द नाींक

ा त्या सुमारास कलतला आूल , ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, त्यामुरल बाबाीं काम खचायत
ूोीार आूल , ूल ूी खरल आूल काय,

ाढ ूोीार ैसल्यानल करा्या क्रकींमतीतूी

(३) ैसल्यास, गकी खननिा्या रॉयल््ीम ील
कलली

ाढ करण्याचा ननीयय

ाढ

ाढ कमी करण्यासाठी कोीती कायय ाूी

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची स स
य ा ारी कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव

डसे (०२-११-२०१५) :(१), (२)

(३) खाी

खननिल (भ कास

ैध ननयम, १९५७ म ील त त नस
ु ार िध्ाप्त ैध कारानस
ु ार, रायय
द . ११ मल, २०१५ ्या ैध सचनलद ारल गकी खननिा रील स् ामत्
कलली आूल , त्यानुसार
िध्नतब्रास या

रात कलललली

गी , माती

मुु म या गकी खननिाचल

रम्यान आूल त. गकी खननिाचल बाबािारातील

ाढ योग्य ैसल्यानल, ती कमी करण्याची बाबाबाब

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

भ ननयमन)

ासनानल ५

ना्या

रात

्ायनत
ीं र
प्ु प्

ाढ

र ु . १००/- तल ु . ४००/-

र भ चारात कलता स् ामत्

ना्या

ासना्या भ चारा ीन नाूी.

भ .स. ६६ (7)
िवरा क्षेत्र (ता.चाांदरू रे ल्वे, जि.अमरावती) येथील ११ िे.व्ही. लाईनचे
वािलेले पोल त्वरीत दरु
ु स्त िरण्याबाबत

(९)

१६९८२

(मांब
ु ादे वी),

(१०-०८-२०१५).

अॅड.यशोमती

प्रा.ववरें द्र

ठािूर

िसताप

((सोनावणे)

(धामणसाव

(बतवसा),

रे ल्वे),

श्री.डी.पी.सावांत

श्री.वसांतराव चव्हाण (नायसाांव), डॉ.सांतोर् कारफे (िरमनुरी) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अमन
(नाांदेड

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

(१) ि रा क्षलरीच (ता.चाीं र रल ल् ,ल जि.ैमरा ती) यलथील ११ कल.व्ूी. लाईनचल
त् रीत

पके ल
्त्तर),

ाकलललल पोल

ु 
ु स्त करण्यासाठी मा.स्थाननक लोकिध्नतनन ी याींनी काययकारी ै यींता (रामामीी)

मूाराषट्र रायय भ ि भ तरी कींपनी माययद त ैमरा ती याींना द नाींक ७ एभिध्ल, २०१५ रोिी
ा त्यासुमारास ललखी नन ल न

ल ण्यात आलल आूल , ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, स रू नन ल ना्या ैनु्ींगानल
कोीती तातीीची कायय ाूी कलली
(३)

पोलची त् रीत

ा करण्यात यलत आूल ,

ु 
ु स्ती करण्याबाबाबाबत

ासनानल

नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) ूोय.

(२) स र नन ल ना्या ैनु्ींगानल काययकारी ै यींता, मूाभ तरी, ैमरा ती भ
कायायलयाकीन द .३० मल,२०१५ रोिी मकिा ि रा यलथील ११ कल.व्ूी.
सरर करण्यात आलल

ादूनीचल

ाग याीं्या
ाकलललल पोल

त्यािध्माील मा.िध्ा.भ रें द्र िगताप, भ .स.स. याींना द नाींक १२.०८.२०१५

्या परीचान् यल करभ लल आूल.
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
धमााबाद (जि.नाांदेड) येथे चारचाि वाहनाने ववद्युत

ाांबाला धडि दे ऊन पाडल्याचा सुन्हा

दा ल न िरण्यासाठी १३ हिाराची लाच घेतल्याबाबत

(१०)

१७१४७ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती अमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड

्त्तर), श्री.अमन पके ल (मांब
ु ादे वी) :
करतील काय :(१)

मायबाबा

(जि.नाीं ल ी) यलथल चारचाक

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

ाूनानल भ दयत
ु खाींबाबाला

ाखल न करण्यासाठी १३ ूिाराची लाच यलथील

ीक

ल ऊन पाील्याचा गन्
ु ूा

ीि भ तरी कींपनीचल सूायकयक ै यींता,

लाईन ूल ल्पर याींनी कलतली ैसल्याचल माूल एभिध्ल, २०१५ रोिी

ा त्या

रम्यान नन

न
य ास

आलल आूल , ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, उपरोक्त िध्करीी

ासनानल चकक ी कलली आूल काय चकक ीत काय आढरन

आलल त्या ैन्
ु ींगानल सींबाबींध ताीं र कोीती कायय ाूी कली आूल
(३)

नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

ा करण्यात यलत आूल ,

भ .स. ६६ (8)
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (३१-१०-२०१५) :(१)
ै यींता

(२) ूोय, ूल खरल आूल. सींबाबींध त सूायक

कननषठ तींरीचज्ञ याींना मूाभ तरी कींपनीनल ननलींबबाबत कललल आूल .

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
राज्यातील एिूण रोहहत्रावरील ववि वापराच्या हहशोबािडे
(११)

महाववतरण िांपनीने दल
ा िेल्याबाबत
ु क्ष

१९२१९ (१०-०८-२०१५).

श्री.अबनल िदम (बनफाड), श्री.सरु े श धानोरिर (वरोरा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील एकी ३,५१,१४९ भ तरी रोूीरीचापक २,१९,४३१ ट्रान्सर्ॉमयरचल म्रीींग झालल
ैसन म्रीींग रोूीरीचापक कल र ७५७५ म्ूीिल कल र ३.५ ्क्कल रोदूरीचा रील भ ि

ापराचा

माूल एभिध्ल, २०१३ चा दू ोबाब उपल

ापराचा

दू ोबाबाकील मूाभ तरी कींपनीनल

ैसन, बाबाक ९६.५ ्क्कल रोदूरीचा रील भ ि

ल
य कलल्याची बाबाबाब माूल ऑगस््, २०१३ ्या सुमारास स् ता
ु क्ष

मुय ै यींता याींनी राययातील मूाभ तरी्या स य मुय ै यींताींना करभ ली आूल , ूल खरल
आूल काय,

(२) ैसल्यास, राययात ४७ ्क्कल दठकाीी, द ललल्या भ िलपलक्षा िास्त भ ि आकारीी कलली
ैसन ूी रक्कम सन २००८ पासन िध्नत

्ी ७२०० को्ी ु . ैसल्याची बाबाबाब भ ि रामाूक

सींक्नलनल माूल ऑगस््, २०१३ ्या सुमारास नन
(३) ैसल्यास, भ ि
लप ायची

न
य ास आीली आूल, ूल खरल आूल काय,

ापराची बाबना ् आकील ारी

भ्रष्ाचाराला सींरक्षी

ाख न

लतक-याींचा बाबरी

ल न सरकारचल ैनु ान र्ुक्ात मर ायचल

कु न ‘ै’ पत नामाींकन ूी मर ायचल याबाबाबाबत

ासनानल कोीती

ल न गरती
र ाढ

कार ाई कलली

ा करण्यात

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) मूाभ तरी कींपनी्या मादूती

तींरीचज्ञान

यलत आूल ,
(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

भ

ागाकीन उपल

ैू ालानुसार मदून्यातील एकी म्िरींग झाललल्या रोदूरीचाींपक ३.५ %

रोदूरीचाींचल ललखाींकन झाल्याचल नन

न
य ास आलल ैसन स र ्क्कल ारीम यल सु ारीा करण्याबाबाबाबत

मूाभ तरीकीन त्याीं्या द नाींक १०/०७/२०१३ ्या परीचान् यल स य क्षलबरीचय कायायलयाींना सचना
ल ण्यात आल्या आूल त.
(२) ूल खरल नाूी.
(३)

लतकऱयाींचा

ीि

ापर ूा रोदूरीचा रील म्र िरीीींग िध्माील ठरभ ण्यात यलत नाूी.

राययातील म्र ैसललल्या कृ्ी रामाूकाींचा
कृ्ी रामाूकाींचा

ीि

ापर म्र िरडीींग िध्माील

म्र नसललल्या

ापर मा.भ दयुत ननयामक आयोगानल ठर न द ललल्या माप ीं ीािध्माील, म्र

ैसललल्या कृ्ी रामाूकाीं्या

ीि

ापरा ु न ठरभ ण्यात यलतो.

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

भ .स. ६६ (9)
राज्यातील ग्रामीण िनतेला आठवड्यातील सातही हदवस २४ तास वीि पुरवठा दे ण्याबाबत

(१२)

१९२७७ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.बाबुराव पाचणे (शरुर) :

(१) राययातील रामामीी िनतलला आठ ड्यातील सातूी द
उदद्दष् रायय

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

स २४ तास

ासनानल ननजश्चत कललल आूल ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, केंद्र

ासनाची

ीि पुर ठा

ल ण्याचल

ीन यार उपा याय रामामययोती योिनलचल िध् ा ी ैींमलबाबाि ीी

करण्यासाठी राययस्तरीय स्थायी समतीची स्थापना करण्यात आली आूल ूल खरल आूल काय,
(३)

ैसल्यास,

रायय

स्तरीय

समतीम यल

रामामभ कास उिाय या खात्याींचल सधच

रायया्या

मुय

सधच ,

आरईसी्या िध्नतनन ीींचा समा ल

भ त्त,

मूसल,

आूल , ूल खरल आूल

काय,
(४) ैसल्यास, राययातील रामामीी िनतलला आठ ड्यातील ७ द
ासनानल कोीती कायय ाूी कलली आूल

ा यलत आूल

स २४ भ िपुर ठा

ल ण्याबाबाबाबत

(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) ूोय, ूल खरल आूल ,
(२) ूोय, ूल खरल आूल ,
(३) ूोय, ूल खरल आूल ,
(४)

केंद्र

ासन

पुरस्कृत

ीन यार

उपा याय

रामामययोती

कामाींभ ्यीचा सभ स्तर िध्कल्प ैू ाल ताींबरीचक दृष्या

िध्स्ताभ त

आधथयक दृष्या तपासन नोील

एिन्सी ु रल इललक्ट्रीर् कल न कॉरपोरल न (REC) मार्यत केंद्र
पाठभ ण्यात आला आूल .
(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.

योिनलैींतगयत

ासनाकील मींिुरीकरीता

___________

रािापूर (जि.रत्नाधसरी) तालुक्यातील सा रीनाके साव पररसरात सेल्या
(१३)

कित्येि वर्ाापासून ववद्युत पोल सांिलेले असल्याबाबत

१९६२१ (१०-०८-२०१५).

श्री.रािन सारवी (रािापरू ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रािापर (जि.रत्नाधगरी) तालक्
ु यातील साखरीना्ल गा

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील

पिरसरात गलल्या क्रकत्यलक

्ायपासन

भ दयुत पोल गींिलललल ै स्थलत ैसल्यानल तल पोल क ीूी तु्न खाली पीण्या्या

मागाय र

ैसल्याचल
काय,

नुकतलच माूल मल, २०१५ म यल

ा त्या सुमारास नन

न
य ास आलल आूल, ूल खरल आूल

(२) ैसल्यास, स र भ दयुत पोल, िुन्या तारा मूाभ तरीनल त् िरत बाब लाव्यात, ै ी मागीी
नन ल नाद ारल मुय काययकारी ै यींता याीं्याकील करण्यात आली आूल , ूल खरल आूल काय,
(३) ैसल्यास, या बाबाबाबत

ासनानल

चकक ी कलली आूल काय,

(४) ैसल्यास, चकक ीत काय आढरन आलल त्या ैनु्ींगानल गींिलललल पोल बाब लण्याबाबाबाबत
कोीती कायय ाूी करण्यात आली

ा यलत आूल ,

(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

भ .स. ६६ (10)
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) ूल खरल आूल ,
(२) ूल खरल आूल ,
(३) ूोय.
(४) साखरीना्ल पिरसरात गलल्या

ोन मदून्यात ६२ पोल बाब लण्यात आलल ैसन १६

गाळ्याम ील भ दयुत तारा बाब लण्यात आल्या आूल त. तसलच ३५ पोल बाब लण्याचल काम
िध्गतीपथा र आूल .

(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
िरसाांव जिल््यात क्रॉम्कनिडून दे ण्यात येणारे वविेचे बबल
आणण प्रत्यक्ष मीकर ररडडांस याम ये तफावत असल्याबाबत

(१४)

१९९९५ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुलाबराव पाकील (िरसाव ग्रामीण), श्री.किशोर पाकील

(पाचोरा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िरगाीं

जिल््यात क्रॉम््नकीन

याम यल तर्ा त ैसन ूी तर्ा त
माचय, २०१५ म यल नन

ल ण्यात यलीारल भ िलचल बबाबल आणी िध्त्यक्ष मी्र िरडीींग
ु 
ु स्त करून

ल ण्यास ्ारा्ार करीत ैसल्याचल माूल

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, या िध्करीी

ासनानल चकक ी कलली आूल काय, त्यात काय आढरन आलल,

(३)ैसल्यास चकक ीनस
ु ार क्रॉम््न कींपनी्या बबाबल
सींबाबींध त ैध काऱयाीं र कोीती कार ाई कलली

ु 
ु स्त कु न

ल ण्यास ्ारारार करीाऱया

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) ूल खरल नाूी,
(२) िध्श्न उद्ा त नाूी,
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी,
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
अलबास व पेण येथील
(१५)

ाडी किनारी असलेल्या ग्रामीण भासातील वीि

२०१२३ (१०-०८-२०१५).

श्री.धयाशील पाकील (पेण), श्री.सभ
ु ार् ्फा पांडडतशेठ पाकील

(अलबास), श्री.िीवा साववत (िरवण) :
करतील काय :-

ाांब बदलण्याबाबत

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ैलबाबाग

पलील बाबूुसींया गा ल खाीीलगत ैसन
म् ू ामान
क्षारयुक्त
ाता रीामर
ु ल तलथील िमनीत मूाराषट्र रायय ीि भ तरी कपींनीमार्त उ ारीलत ैसलललल
ीि खाींबाब गींिन सील्यानल

ोका ायक पिरजस्थती ननमायी झाली आूल , ूल खरल आूल काय,

भ .स. ६६ (11)
(२) ैसल्यास, मूाराषट्र रायय

ीि भ तरी कींपनी सींपीय तालुक्याचा सव्ूे करून

ैसलललल खाींबाब बाब लण्याबाबाबाबत कायय ाूी कलली
(३) नसल्यास, भ लींबाबाची करील कोीती

ा करण्यात यलत आूल ,

?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) ूल खरल आूल.
(२) मूाराषट्र रायय
िीीय/गींिलललल

ोका ायक

ीि भ तरी कींपनीनल ैलबाबाग

पली तालुक्याचा सव्ूे कु न

ोका ायक ैसलललल एकी १६६२ भ िलचल खाींबाब बाब लण्याबाबाबाबत ननयोिन कललल आूल

त्यािध्माील ११४ पोल बाब लण्याचल काम इींन्रा-२ म यल समाभ ष् करण्यात आलल आूल.
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
नासपरू ्त्तर भासातील पाकणिर चणि ते बिाि डी.एड. िॉलेि सीएपीडीआय
मासा रस्त्याांच्या मधोमध १५० वविेचे

(१६)

२११२६ (०६-०८-२०१५).

ाांब असल्याबाबत

डॉ.मलांद माने (नासपूर ्त्तर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नागपर उत्तर
रस्त्याीं्या म ोम

ागातील पा्ीकर चकक तल बाबिाि ीी.एी. कॉललि सीएपीीीआय मागय
१५० भ िलचल खाींबाब आूल त, ूल खरल आूल काय,

(२) मा.उ्च न्यायालय, नागपर खींीपीठाींनी रस्त्या्या म ोम
काढण्याचल नन े

ैसलललल भ िलचल खाींबाब

द लल आूल, ूल खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, या म ोम

ैसललल्या खाींबाबामर
ु ल

ाींर ाींर ैपकात ूोत ैसल्याचल नागिरकाींनी

ैध का-याींनकील तक्रार कलली आूल , ूल खरल आूल काय,
(४)

ैसल्यास, सींबाबींध त

भ

ागाचल

ैध कारी

ैसल्याबाबाबाबत याींचा र कोीती कार ाई कलली

भ दयुत

खाींबाब

काढण्यास

द रीं गाई करीत

ा करीत आूल

(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) स र रस्त्या्या म ोम

१२४ भ िलचल खाींबाब

आूल त.

(२) ूल खरल आूल .
(३) ै ा िध्कारची तक्रार सींबाबींध त कायायलयाकील िध्ाप्त झाललली नाूी.
(४)

(५) स र रस्त्या रील खाींबाब ू्भ ण्याचल ९०% काम पीय झालल आूल . परीं तु खाींबाब

क्र.एस.एल/६० या दठकाीी

ीि सींच माींीीीचल काम योग्य िागलै ा ी िध्लींबबाबत आूल.
___________

भ .स. ६६ (12)
ामसाांव (जि.बुलडाणा) येथील तहसील िायाालयातील
(१७)

३ नायब तहसलदाराांची पदे ररक्त असल्याबाबत

२१६६५ (१०-०८-२०१५).

श्री.आिाश फांु डिर ( ामसाांव) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) खामगाीं

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(जि.बाबल
ु ीाीा) यलथील तूसील कायायलयातील ३ नायबाब तूसल ाराींची प ल िरक्त

आूल त, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, स र प ल िरक्त ैसल्यामुरल सामान्या नागिरकाींना

ाखलल

ल ील इ.कामल

खोरीं बाबललली आूल त, ूल खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, सामान्य नागिरकाींचल तूसील कायायलयातील कामल ठप्प पीलल आूल , ूल खरल आूल
काय,
(४) ैसल्यास, स र िरक्त प ल तात्कार

रीलबाबाबाबत काय कायय ाूी करण्यात आली

ा यलत

आूल ,
(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय ?
श्री. एिनाथराव

डसे (२९-१०-२०१५) :(१) खामगाच तूसल कायायलय जि.बाबुलढाीा या

कायायलयात नायबाब तूसल ार सीं गायतील १ प
(२)

(३) ूल खरल नाूी. सामान्य नागिरकाींना

िरक्त आूल .
ाखलल

ल ील,

लतकऱयाींना

ाखलल

ल ील इ. कामल

तूसल कायायलयाम न नायबाब तूसन ार याीं्याकीन ल करात ल कर करण्यात यलत आूल.
(४) तूसल कायायलय खामगा

, जि.बाबुलढाीा या कायायलयात एकी ५ नायबाब तूसल ाराींची

प ल ैसन त्यापक ३ प ल िरक्त ूोती. िरक्त ३ प ाींपक २ प ल
िरक्त १ प ल सररसल लनल उपल
कायायलयाकीन

रण्यात यलईल.

रण्यात आली ैसन उ िय रत

ैध काऱयाींम न ैथ ा प ोन्नतीनल भ

ागीय आयुक्त

(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
आक्षी-सा र (ता.अलबास,जि.रायसड)
(१८)

२१७५१ (१२-०८-२०१५).

ाडी लसत मजच्िमारी िेट्टी बाांधणेबाबत

श्री.सुभार् ्फा पांडडतशेठ पाकील (अलबास), श्री.धयाशील

पाकील (पेण), श्री.िीवा साववत (िरवण) :
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय मत्स्य व्यवसाय मांत्री पुढील

(१) ैलबाबाग (जि.रायगी) तालुक्यातील आक्षी-साखर यलथल म्छीमाराींनी सन २०११
सुमारास

तदनींतर सन २०१५ पयत ैनलक

करूनूी िलट्टी बाबाीं कामास मींिरी

र
ल ा

ा त्या

ासनाकील िलट्टी बाबाीं ीलबाबाबाबत मागीी

ल ण्यात आललली नाूी, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, ११ व्या पींच ाभ्यक योिनल ैींतगयत मत्स्य आयुक्ताींमार्त राषट्रीय कृ्ी भ कास
योिनल ैींतगयत थलरोंीा, आक्षी-साखर, सास ील यलथील म्छीमार केंद्रल भ कसीत करण्याचा
िध्स्ता

सा र करण्यात आला आूल , ूल खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, िध्स्ता ात म्छीमार केंद्रल भ कसीत करील्या दृष्ीनल मींिरी
ूोण्याची कारील कोीती ?

ल ण्यास भ लींबाब

भ .स. ६६ (13)

श्री. एिनाथराव
(२)

डसे (०१-१०-२०१५) :(१) ूल खरल आूल .

(३) ूल खरल नाूी. तथाभप थलरोंीा, आक्षी-साखर, सास ील यलथल िलट्टी बाबाीं ण्याचल काम ूल

नाबाबाीय ्प्पा क्रमाींक-१९ ैींतगयत कलण्यात आलललल ूोतल

स य कामाींचल ैीं ािपरीचक तयार

करण्याचल काम ूल मूाराषट्र मलरी्ाईम बाबोीायकील सोपभ ण्यात आलल ूोतल. परीं तु नाबाबाीय ्प्पा -१९,

नाबाबाीयनल रद्द कललल आूल . तथाभप थलरोंीा यलथील बाबीं राचल कामास नाबाबाीय ्प्पा-२० ैींतगयत मींिरी
िध्ाप्त झाली आूल.
___________
ठाणे जिल््यातील शहापूर तालुक्यात वसलेल्या सोनशेत
या वस्तीत सेली ४० वर्े वीि नसल्याबाबत

(१९)

२२२६३ (०६-०८-२०१५).

श्री.शरददादा सोनावणे (िन्
ु नर), श्री.सरदार तारासांह (मल
ु ांड
ु ),

अॅड.आशर् शेलार (वाांद्रे पजश्चम), श्री.बसवराि पाकील (औसा), श्री.सणपत सायिवाड (िल्याण
पूव)ा , श्री.सुधािर भालेराव (्दसीर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) ठाील जिल््यातील

सललल्या ै या ३५ कराीं्या सोन लत या

करतील काय :गलली ४०

्े

ीि नसल्याचल एभिध्ल, २०१५

(२) ैसल्यास,
ैीं ारमय

ूापर तालुक्यात

रम्यान नन

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

ीि भ तरी कींपनीचल ैध कारी याीं्या

ाता री आूल , ूल खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, याबाबाबाबत
कायय ाूी करीार

ासनामार्यत चकक ी कु न

स्तीत

ल
य ामुरल आद
ु क्ष

ीि िोीीी कु न

ासी

स्त्याींत

ल ण्याबाबाबाबत कोीती

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची स स
य ा ारी कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) ूल खरल नाूी. सोन लत ूा
ैनत ग
य आद
ु म

ूापर तालुक्यातील

ासी पाीा ैसन स रू पाड्याचा भ दयुत पुर ठा सुु  करण्यात आललला आूल .

(२) ूल खरल नाूी. सोन लत आद

ासी पाड्याचल जिल्ूा

ाभ्यक ननयोिन समती योिनेंतगयत

भ दयुतीकरीा्या ैीं ािपरीचकानस
ु ार सोन लत पाड्यासाठी स् तींरीच कलव्ूीए क्षमतलचल रोदूरीच

कायायजन् त कु न िन, २०१५ ैखलर भ दयत
ु ीकरी पीय करण्यात आलल आूल . स र्या
आद

ासी पाड्याचा भ दयुत पुर ठा चालु करण्यात आला आूल.

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

भ .स. ६६ (14)
सा र ेडी (ता.सांद ेड रािा जि.बुलढाणा) पररसरात मनमाणी प दतीने ववतरण िांपनीच्या
िमाचा-याांवरुन लोड शेडीांस िरण्यात येत असल्याबाबत

(२०)

२२३२७ (०६-०८-२०१५).

डॉ.शशिाांत

ेडि
े र (सांद ेड रािा) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

साखरखलीी

(ता.सीं खली

रािा

कींपनी्या कमयचाऱयाींकीन लोी
(२) ैसल्यास, या सीं

जि.बाबल
ु ढाीा)

पिरसरात

मनमाीी

प

तीनल

भ तरी

ी
ल ीींग करण्यात यलत,ल ूल खरल आूल काय,

ायत भ तरी कींपनी्या सींबाबीं ीत ैध काऱयाींकील स्थाननक लोकिध्तीनन ीीं

यानी एभिध्ल, मल, २०१५ रोिी
(३) ैसल्यास, स र तक्रारी र

त्या सम
ु ारास तक्रारी कलल्या आूल त, ूल खरल आूल काय,
या पिरसरातील लोी

कोीती उपाययोिना करण्यात आली आूल

लीीींग बाबीं

करण्यासाठी

ासनातर्य

ा यलीार आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) ूल खरल नाूी.
(२) ूल खरल नाूी.

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
एवप्रल २०१५ म ये दे य असलेल्या महाववतरण िमाचा-याांचा पसारवाढीच्या थिबाकिबाबत
(२१)

२२९२५ (१०-०८-२०१४).

श्री.सांिय साविारे (भस
ु ावर) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) एभिध्ल २०१५ म यल

ल य ैसललल्या मूाभ तरी कमयचा-याींचा पगार ाढी्या थकबाबाक चा २००

को्ी ु पयाींचा ूप्ता थकल्यानल रायय रातील ७६ ूिार कमयचा-याींना आधथयक नुकसान
झाल्याचल मल २०१५

रम्यान नन

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, उक्त िध्करीाची चकक ी करण्यात आली आूल काय,
(३) ैसल्यास, चकक ी्या ैन्
ीं ानल सन २०१३ ्या
ु ग
कमयचा-याींना तातीीनल मरण्याबाबाबाबत
आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची

लतन ाढी्या करारानसार

ासन कोीती कायय ाूी करीार आूल

ाढी

लतन

ा करण्यात यलत

कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (३१-१०-२०१५) :(१) ूोय.
(२), (३)
ै्ी

(४) कमयचारी सींक्ना

व्य स्थापन याीं्याम यल झाललल्या सामींिस्य करारातील

ती्या आ ीन राून मूाभ तरी कींपनीम ील ैध कारी/कमयचारी याींना

लतन माूल ऑगस््, २०१४ ्या

त
ल नापासन ै ा करण्यात यलत आूल .

ाढी

भ .स. ६६ (15)
उपरोक्त करारानस
ु ार माूल एभिध्ल, २०१३ तल िल
ु , २०१४ या काला

ीत थकबाबाक ची

रक्कम ४ ्प्प्याींम यल ै ा करण्याचा ननीयय कलण्याचा आला आूल त्यानस
ु ार
माूल एभिध्ल, २०१३ तल िल
ु , २०१३, ऑगस्् २०१३ तल नोव्ूें बाबर, २०१३
२०१४ या काला
ाढी

लतनपो्ी

ीत र्रकाची रक्कम याप ीच ै ा कलली आूल .

लतनपो्ी माूल डीसेंबाबर, २०१३ तल माचय, २०१४ या काला

एभिध्ल, २०१५

ाढी

डीसेंबाबर, २०१३ तल माचय,

ल य ूोती. स र रक्कम भ त्तीय

ार

ी्या र्रकाची रक्कम

कींपनीची आधथयक पिरजस्थती याींचा

आढा ा कलऊन माूल मल, २०१५ ्या पदूल्या पीं र ड्याम यल ै ा करण्यात आली आूल .
___________
िरसाव शहरातील क्राम्कन िांपनीत वीि मीकर नसल्याने घरसुती ४५० तर
िृर्ी पांपधारिाचे ८५० असे एिूण १३०० िनेक्शन प्रलांबबत असल्याबाबत

(२२)

२३००० (०६-०८-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) िरगा

ूरातील क्राम्प््न कींपनीत

ीि मी्र नसल्यानल करगत
ु ी ४५० तर कृ्ी

पींप ारकाचल ८५० ैसल एकी १३०० कनलक् न िध्लींबबाबत ैसल्याची बाबाबाब १५/५/२०१५ ्या
सुमारास नन

न
य ास आली आूल, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास,

ूराचा भ स्तार द

सलनद

कु न तर काूी रामाूकाींनी डीमाींी नो्
िोीीीसाठी

स

ाढत ैसताना

ीि रामाूकाींनी िरतसर ैिय

ु न सुद्धा रामाूकाींना क्रॉम्प्न कींपनीकील

ारीं ार ीि

र्लऱया माराव्या लागत ैसल्यानल रामाूकाींम यल ैसींतो् ननमायी झाला आूल , ूल

खरल आूल काय,
(३) ैसल्यास, क्रॉम्प््न कींपनीला मागलल त्यास
कायय ाूीकरण्यात आली
(४)

ीि कनलक् न

ल ीलबाबाबाबत

ासनामार्यत

काय

ा यलत आूल ,

नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) िरगा

ूर

रामामीी

ागात

ै ा ी करगुती रामाूकाींची ४३०, तर कृ्ी पींप ारकाींचल २६४ ै ा एकी ६९४

ीि म्र

ीि िोीण्या मल,

२०१५ ैखलर िध्लींबबाबत ूोत्या.
(२) ूल खरल आूल .

(३) क्रॉम्प््न रामीव्ूि कींपनी कीन द .१२.०८.२०१५ रोिी मूाभ तरी कींपनीनल
सींपीय कायय ार ूाती कलतला आूल
एक णखीक योिनलद ारल

ीि भ तरीाचा

पुढील कामकािाला सुु  ात कलललली आूल. मूाभ तरीनल

 बाबीर कल न न ीन कनलक् न

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

ल ील सुु  कललल आूल.

भ .स. ६६ (16)
घारापुरी (ता.्रण, जि.रायसड) येथील घारापूरी बेकाला िायमस्वरुपी वीि मरण्याबाबत

(२३)

२३६०९ (१०-०८-२०१५).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांसणघाक) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कारापुरी (ता.उरी, जि.रायगी) यलथील कारापरी बाबल्ाला कायमस् ु पी
ासक य स्तरा ु न िध्यत्न ूोत ैसताना कारापरी रामामपींचायतीनल मारीच

सींबाबींध त

ीि मरा ी स य

ीि मरा ी याकिरता

भ ि कींपनीकील कोीताूी परीचव्य ूार कलला नसल्याचल माूल मल २०१५ रोिी

त्यासुमारास नन

न
य ास आलल आूल, ूल खरल आूल काय ,

(२) ैसल्यास, स या भ दयत
ु िननरीचामार्यत तीन पक रािबाबीं र,
सायींकारी साीलतीन तासाचा
िननरीचासाठी

ा

लतबाबीं र या

ीिपुर ठा कलला िात ैसन मागील ३०

ोन गा ाींना

्ायपासन भ दयुत

ासक य स्तरा ु न डीझललसाठी लाखो ु पयल ैनु ान द लल िात ैसन

ैनु ानातूी मोठा भ्रष्ाचार झाल्याचल नन

या

न
य ास आलल आूल , ूी गोष् खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, कारापरु ी बाबल्ाला कायमस् ु पी

ीि मरण्यासाठी

ासनानल उक्त िध्करीी

चकक ी कलली आूल काय

(४) ैसल्यास चकक ीत काय आढरन आलल त्याैनु्ींगानल कोीती कायय ाूी
आूल

करण्यात आली

ा यलत आूल ,

(५) नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूोय, ूल खरल आूल.
(२) ूल खरल नाूी.
(३)

(४) मूाराषट्र रायय भ दयुत भ तरी कींपनीनल कारापुरी बाबल्ाला कायमस् ु नी भ दयुत

पुर ठा करण्याची िध्क्रक्रया चाल कलली ूोती. मुींबाबई मूानगर िध् ल

भ कास िध्ाध करी

(MMRDA) याींनी द नाींक १८.८.२०११ रोिी करभ ललल्या परीचानस
ु ार स र िध्क्रक्रया स्थधगत कु न

रद्द करण्यात आली. मल २०१५ म यल मा.म
ु यमींरीची याीं्या नन े ानस
ु ार कारापरु ी बाबल्ा र
भ दयुतीकरीासाठी पुनश्च: स ेक्षी कु न ैीं ािपरीचक तयार करण्यात आलललल आूल . सु ारीत
ैीं ािपरीचकाची रक्कम सुमारल ु . १६.६० को्ी आूल. त्यास ैनुसु न एलर्ीं्ा ललीी (कारापरी
बाबल्) ता.उरी, जि.रायगी यलथल भ दयुत करण्यासाठी्या िध्स्ता ाला मुींबाबई मूानगर िध् ल
भ कास िध्ाध करी (MMRDA) याीं्याकीन नन ी उपल
भ दयुतीकरीाची िध्क्रकया पीय करण्यात यलईल.
(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

झाल्यास त् रीत नन द ा काढरन

भवांडी (जि.ठाणे) ग्रामपांचायत तालुक्यातील िोपर हद्दीत अद्रे िा बबल्डसा याांनी
(२४)

भरणीची रॉयल्की भरली नसल्याबाबत

२३७४३ (१०-०८-२०१५).

श्री.रुपेश म्हात्रे (भवांडी पूव)ा :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) 

सन्माननीय महसूल मांत्री

ींीी (जि.ठाील) रामामपींचायत कोपर ूद्दीत ैद्रल का बबाबल्ीसय याींनी िध्चींी िध्माीत

कलली ैसन त्याींनी रॉयल््ी

रली नसल्याबाबाबाबतची तक्रार तूसल ार, 

रीी

ींीी याीं्याकील

स्थाननक लोकिध्नतनन ीींनी द नाींक ४ र्लब्रु ारी, २०१५ ्या सम
ु ारास कलली, ूल खरल आूल काय,

भ .स. ६६ (17)
(२) ैसल्यास, याबाबाबाबत

ासनानल चकक ी कलली आूल काय, चकक ीत काय आढरन आलल,

(३) ैसल्यास, चकक ी्या ैनु्गानल पुढल कोीती कार ाई कलली

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त?
श्री. एिनाथराव


डसे (०८-१२-२०१५) :(१), (२)

(३) िध्श्ना ीन भ ्याबाबाबाबत तूसल ार

ींीी याीं्या र लोकिध्नतनन ी याींचल नन ल न िध्ाप्त झाल्याचल आढरन यलत नाूी. तथाभप, मल

ैद्रल का ीलव्ूलपसय िध्ा.ल. याींनी मकिल कोपर, ता. 
रा

कलल्याबाबाबाबत तूसल ार 

आूल त

ीं ीा्या रकमल्या

ींीी यलथील त्याीं्या मालक ्या िागल र

ींीी याीं्याकीन

ीं ीात्मक आ ल

पािरत करण्यात आलल

सल
ु ीसाठी सींबाबींध त भ कासका्या िमनी्या गा

७/१२ स री इतर ूक्कात बाबोिा चीभ ण्यात आला आूल.

नमुना नींबाबर

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
सोलापूर जिल््यातील िणणाि नसर िो.ऑ.हण.सोसायकीची िासा
(२५)

जिल्हाधधिारी याांनी ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया सुरु िेल्याबाबत

२३९३९ (०६-०८-२०१५).

िुमारी प्रणणती शांदे (सोलापूर शहर म य) :

सन्माननीय

महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सोलापर जिल््यातील कणीयक नगर को.ऑर् को.ूक.सोसाय्ी ूी

ासक य कमयचाऱयाींची

सोसाय्ी ैसन या सोसाय्ीचा बाबी रामप
ु म यल १२१ स ास ाींना बाबलकाय ल ीरपील कलण्यात
आल्यामुरल

थय ींग झाल्यामर
ु ल मा.जिल्ूाध कारी याींनी सोसाय्ीची िागा तायात कलण्याची

िध्क्रक्रया सुु  करण्यात यलत ैसल्याचल माूल मल २०१५ रोिी
ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास,

ा त्यासुमारास आढरन आलल आूल

थय ींग करीाऱया स ास ाीं र कार ाई करण्याबाबाबाबत तसलच सोसाय्ीची िागा

तायात कलण्याबाबाबाबत मा.जिल्ूाध कारी याींनी कोीती कायय ाूी कलली

ा करण्यात यलत आूल ,

(३) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव

डसे (२०-११-२०१५) :(१) ूोय.

(२) िध्स्तत
ु िध्करीी मा.उप लोक आयक्
ु त, मूाराषट्र रायय याीं्या नन े ानस
ु ार, रमाकाींत
कणीयकनगर सूकारी गू
ृ ननमायी सींस्था, मयाय. सोलापर या सींस्थल्या १२१ स ास ाीं्या

िागल रील झाललल्या इमारती्या बाबाीं कामसू सींपीय िागा सरकार िमा कु न, स र िागल्या
मरकतपबरीचकल र आ ल ाची नों
दू ा्ा ाराींना िागा खाली कु न
करीलकामी उपभ

कलण्यात यलऊन स र दठकाीी ैसललल्या स य बाबलकाय ल ीर
ल ण्याकामी सींयक्
ु तपील स र िागा तायात कलीलची कायय ाूी

ागीय ैध कारी आणी जिल्ूा ैध क्षक

करण्यात आलल आूल .
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

म ै ललख याींना िध्ाध कृत

भ .स. ६६ (18)
अमरावती शहरात एिात्मीि ्िाा वविास अांतसात भुमसत ववद्युत वाहीनी कािण्याबाबत
(२६)

२४०७४

(१६-०८-२०१५).

डॉ.सुबनल

दे शमु

(अमरावती),

श्री.समीर

(हहांसणघाक) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ैमरा ती

ूरात एकात्मीक उिाय भ कास ैींतगयत

िध्स्ता

ुमगत भ दयुत

िुणावार

ाूीनी ्ाकण्या्या

ासनास सा र करण्यात आला ैसन या िध्स्ता ास मान्यता िध् ान करा ी या

आ्याचल एक परीच भ

ानस ा स स्य, ैमरा ती याींनी मा. उिाय मींरीची याींना माूल मल २०१५

ा

त्या रम्यान द लल आूल ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, स र िध्स्ता ाला

ासनानल मान्यता द ली आूल काय,

(३) नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-१२-२०१५) :(१) ूल खरल आूल ,
(२) एकाजत्मक ऊिाय भ कास योिनलतींगत
य ैमरा ती
कामाींचा ु . ९४.८८ को्ीचा िध्स्ता

केंद्र

ूरात

मगत भ दयुत

ादूनी

ैन्य

ासनाकील मींिुरीसाठी पाठभ ण्यात आला आूल,

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________
राष्ट्रीयिृत बिािडून पीिििा, िृवर् पूरि ििाासाठी अडीच
कक्िे नोंदणी

(२७)

२४३७८ (१०-०८-२०१५).

चा स्कॅ म्प ड्युकी रद्द िरण्याबाबत

श्री.किशोर पाकील (पाचोरा) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययात गारपी्, सतत पीीारा

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

षु कार, यामुरल एक लाखा र किय कलीा-या

लतक-याींना

नो ीी खचय रद्द करा ा, ै ी मागीी स य

लतक-याींनी

राषट्रीयकृत बाबकाकीन पीककिय, कृभ् परक किायसाठी ैीीच ्क्कल नों ीी खचय स््ॅ म्प ड्यु्ी
आकारली िातल, ूल खरल आू काय,

(२) ैसल्यास, स रची स््ॅ म्प ीय्
ु ी

मा.मूसलमींरीची, मूाराषट्र रायय याींना माूल मल, २०१५ ्या सुमारासपासन

ारीं ार कलली आूल , ूल

ूी खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, याबाबाबाबत

ासनानल ननीयय कलतला आूल काय, त्याींचल स् ु प काय आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव

डसे (१४-११-२०१५) : (१) ूल खरल नाूी.

पीका्या गूाी खतसाठी ०.५% इतक्या
गूाीखता्या
स्

रानल मुद्राींक

ुल्क

ल य आूल . तसलच ननषपा काींना

स्ता र ु .२०/- पलक्षा िास्त ैसललली ैकारीीयोग्य नों ीी र्

ल ण्यात आललली आूल .

(२) ूोय, ूल खरल आूल .

रण्यापासन

भ .स. ६६ (19)
(३) याबाबाबाबत
मूसल

ासनानल याप ीच आ ल
न भ

ाग,

ननगयमत कललल आूल त.

ासन आ ल

त
ल कऱयाींना द लासा

ल ण्यासाठी

क्र.एस्ीपी-१७८६/िध्.क्र.१९४/म-१, द .७/२/१९९० ैन् यल

गूाीखत, ूमीपरीच, तारीठल , राखपत करारनामा/ै जस् कृती, कियूमी यािध्कार्या कृ्ी
सींलग्न

स्ताींना

ासन आ ल

क्र.मुद्राींक-२००६/िध्.क्र.९४/म-१ द .२५ एभिध्ल, २००८ ैन् यल

पीककिाय्या गूाीखताला मुद्राींक

ुलक

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

रण्यापासन स्

ल ण्यात आली आूल.

___________
अहमदनसर जिल््यातील शेति-याांना बोअरवेल व ववहहरीवर
ववद्युत िोडणी िरुन मरण्याबाबत

(२८)

२४७८६ (१०-०८-२०१५).

श्री.राहुल िसताप (श्रीसोंदा), श्री.रमेश िदम (मोहोर),
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िरवा) :
काय :-

(१) ैूम नगर जिल््यातील ४५७२

लतक-याींनी बाबोैर ल
ल

भ दूरी र भ दयुत िोीीी कु न

मरण्यासाठी जिल््या्या मूाभ तरी मींीराकील आ श्यक ती रक्कम

रीा कु न

ल खील

मूाभ तरीाकीन ैदयापूी भ दयुत िोीीी मराललली नाूी, ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, याबाबाबाबत
आलल

ासनानल चकक ी कलली आूल काय, ैसल्यास, त्यात काय आढरन

त्यानुसार भ दयुत िोीीी

ल ण्याचल दृष्ीनल

ासनानल काय कायय ाूी कलली आूल ,

ा

करण्यात यलत आूल
(३)

नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ैीं त: खरल आूल . सप््ें बाबर २०१५ ैखलरीस
ैूम नगर जिल््यातील ६१८८

लतकऱयाींनी बाबोैर लल

भ ूीरी रील भ दयुत िोीीी कु न

मरण्यासाठी मूाभ तरीाकील आ श्यक त्या रकमलचा
ऑगस््, २०१५ पयत एकी १०८७ कृ्ीपींप रामाूकाींना

रीा कलललला आूल. सन २०१५-१६ म यल
ीि िोीण्या

ल ण्यात आल्या आूल त.

(२) स रील कामल पया त आराखीा-२ योिनेंतगयत समाभ ष् करण्यात आली ैसन ती
िध्गतीपथा र आूल त.
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

मु. बत्रांबि बसाडवाडी (ता.मालवण, जि.सधुदस
ु )ा येथील भूभास आिारण्यात
(२९)

येणा-या बबनशेती िमनीच्या महसूल रक्िमेबाबत

२४८५१ (०६-०८-२०१५).

श्री.रववांद्र चव्हाण (डोंबबवली) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) मक्
ु काम बरीचींबाबक बाबगाी ाीी (ता.माल ी, जि.स ु ग
ु )य यलथील

ाग क्र. ५६१

र

आकारण्यात यलीा-या बबाबन लती िमनी्या मूसल रक्कमलबाबाबाबत मा.जिल्ूाध कारी याींना द नाींक
१० सप््ें बाबर, २०१२
काय,

द नाींक २२ ऑक््ोबाबर, २०१२ रोिी ललखी परीच द लल आूल , ूल खरल आूल

भ .स. ६६ (20)
(२) ैसल्यास, त्याींना आकारण्यात यलीा-या मूसल रक्कमलबाबाबाबत ैदयापपयत तप ल
ल ण्यात आललला नाूी, स र

ाग बबाबन लती झाललली नसतानाूी मूसल आकारला िात आूल ,

ूल ूी खरल आूल काय,
(३) ैसल्यास, त्याींना १९८० सालापासन स र तलाठी कायायलयातन िबाबर स्तीनल मूसल
आकारण्यात यलत आूल , ूल ूी खरल आूल काय,
(४) ैसल्यास, स र मूसल ूा ननयमबाबा्य ैसल्यामुरल
परत करीार आूल

ासन मूसलापो्ी

रललली रक्कम

का ैसल्यास कलव्ूा,

(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव

डसे (२०-११-२०१५) :(१) द . ९/१/२०१३ रोिीचल नन ल न जिल्ूाध कारी,

सीं ु ग
ु य याींचलकील िध्ाप्त झालललल आूल . त्यानुसार ग्भ कास
िध्स्ता

सा र करण्याबाबाबाबत करभ लल आूल .

(२)

(३) ूल खरल नाूी.

(४)

(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.

ैध कारी माल ी याींना पिरपुीय

___________
सोलापरू शहरात १.७% वीि मीकर नादरु
ु स्त आहे त व ते दरू
ु स्त िरण्यासाठी
(३०)

ग्राहिास वारां वार हे लपाके मारावे लासतात असल्याबाबत

२४९३७ (०६-०८-२०१५).

श्री.सभ
ु ार् दे शमु

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) सोलापर

ूरात १.७%

ीि मी्र ना ु 
ु स्त आूल त तल

ारीं ार ूल लपा्ल मारा ल लागतात ैसल नन
(२) तसलच िध्त्यक्षात म्र न पाूता
पाून ैीं ािल रीडीींग नम

(सोलापूर दक्षक्षण) :

कलल्यानल

सन्माननीय ऊिाा

रू
ु स्त करण्यासाठी रामाूकास

न
य ास आलल आूल , ूल खरल आूल काय,

लरा मारील

मागील सूा मदून्यातील रीडीींगची सरासरी

रमूा ५% रामाूकाींना बबाबल

रमूा ९३०० तक्रारी मूाभ तरी कील कलल्या िातात ैसल नन

रू
ु स्ती कु न या ल लागतल

न
य ास आलल आूल , ूल खरल आूल

काय,
(३) ैसल्यास, यािध्करीी

ासनाकीन कोीती कायय ाूी करण्यात आली आूल

ा करण्यात

यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-११-२०१५) :(१) ूल खरल नाूी,
(२) ूल खरल नाूी,

रमूा सरासरी २२० रामाूकाीं्या

ीि

ल यकल

ु 
ु स्ती्या तक्रारी िध्ाप्त ूोतात

त्याींचल ननराकरी करण्यात यलत,ल ै ा तक्रारीींची सरासरी ०.०९% इतक आूल .
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी,
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

भ .स. ६६ (21)
िात्रिच्या अांिनीनसर भासािवरच्या

ाणीम ये राडारोड कािून

ाण

बुिवण्याचे िाम िरुन त्यावर लॉकीांस िरण्यात येत असल्याबाबत
(३१)

२५४८६ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती माधुरी मसार (पवाती), श्री.िसदीश मर
ु ीि (वडसाव

शेरी), श्री.भमराव तापि र ( डिवासला), श्री.योसेश हकरे िर (हडपसर), श्री.वविय िारे
(शवािीनसर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कारीचि्या ैींिनीनगर

ागाि र्या खाीीम यल राीारोी ्ाकन खाी बाबुि ण्याचल काम

कु न त्या र प्लॉ्ीींग करण्यात यलत ैसन त्यामर
ु ल मूामागाय र मोठा
ैसल्याची बाबाबाब २०१५ ्या पदूल्या आठ ड्यात नन
(२) ैसल्यास, याबाबाबाबत

ोका ननमायी झाला

न
य ास आली, ूल खरल आूल काय,

ासनानल चकक ी कलली आाूल का चकक ीैींती कोीती कायय ाूी कलली

ा करण्यात यलत आूल ,
(३) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव
(२)

डसे (२४-११-२०१५) :(१) नाूी.

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
मणिे माणसाव (ता.चांदसड, जि.िोल्हापूर) येथे िमी अधधि
वविेच्या दाबामुरे िृर्ी पांप बनिामी झाल्याबाबत

(३२)

२५५३४ (१०-०८-२०१५).

श्रीमती सां यादे वी दे साई-िुपेिर (चांदसड), श्री.रमेश िदम

(मोहोर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मांब्र
ु ा िरवा) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

करतील काय :-

(१) मकिल माीगा

(ता.चीं गी जि.कोल्ूापर) यलथल कमी ैध क भ िल्या

िध्माीात कृ्ी पींप ननकामी झाल्यानल
एभिध्ल, २०१५ म यल

ा त्या रम्यान नन

ाबाबामर
ु ल मोयाया

लतकऱयाींचल मोयाया िध्माीात नुकसान झाल्याचल माूल

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, कमी-ैध क भ दयुत ाबाबानल नक
ु सान ूोऊ नयल म्ूीन न ीन उपकेंद्र

ल ण्याची

मागीी मा.उिाय मींरीची याींचक
ल ील लोकिध्नतनन ी याींनी द नाींक १५ िन, २०१५ रोिी कलली आूल , ूल
खरल आूल काय,
(३) ैसल्यास, िध्श्न

ाग (१)

(२) बाबाबाबत

ासनमार्यत चकक ी कलली आूल काय,

(४) ैसल्यास, चकक ीत काय आढरन आलल
उ ारीलबाबाबाबत
(५)

ासनानल कोीती कायय ाूी

कलली

तदनुसार माीगा

ा करण्यात यलत आूल ,

नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) ूल ैीं त: खरल आूल .
(२) ूल खरल आूल .

(३) मूाभ तरी कींपनीनल चकक ी कलली.

यलथल भ दयुत उपकेंद्र

भ .स. ६६ (22)
(४) माीगाीं

यलथल

ीि पुर यायासाठी न ीन उपकेंद्र इन्रा-२ योिनेंतगयत ननभ

ा क्र.्ी-१७

म यल पुन:गठी िध्क्रक्रयलम यल समाभ ष् झालललल आूल . स र उपकेंद्रासाठी लागीाऱया

ासक य

िागलसाठी लागीारी रक्कम मूाभ तरी कींपनीनल जिल्ूाध कारी, कोल्ूापर याींचलकील द नाींक
११.८.२०१५ रोिी

रली ैसन िागा तायात कलण्याची िध्क्रक्रया सुु  आूल .

(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

ररसोड (ता.येवला, जि.वाशम) येथील रस्त्यावरील ववद्युत तारा
(३३)

२५७१० (१०-०८-२०१५).

श्री.अमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

िरसोी

(ता.यल ला,

जि. ा म)

यलथील

ाली लोबिरत असल्याबाबत

गा ाैींतगयत्या

रस्त्या रील

खाींबाबा रील भ दयुत तारा बाब-याच खाली लोबाबकरत ैसल्यामर
ु ल गा ात बाब-याच लरा
ूोऊन भ दयुत पुर ठा खींीीत ूोतो,ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, यलथील िननरीच / रोदूरीच

ल खील उकीलच

(३) ैसल्यस, लोबाबींीा-या भ दयत
ु तारामर
ु ल

ोका ननमायी झाला आू, ूल खरल आूल काय,

ॉ्य सक्रकय्

ठल लललल ैसतात, ूल खरल आूल काय,

उकड्या िननरीचामुरल यलथील गा क-याींचल िी ास

(४) ैसल्यास, यल ता यलथल नतन नतन मदून्या पासन भ दयत
ु
नन

पतद व्याीं्या

ल यकल

ल ण्यात यलत नसल्याचल

न
य ास आलल आूल , ूल खरल आूल काय,

(५) ैसल्यास, याबाबाबाबत

ासनानल चकक ी कलली आूल काय चकक ी्या ैनु्ींगानल

कींपनी र कोीती कायय ाूी कलली

ीि

ा करण्यात यलत आूल ,

(६) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त

?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूोय मूाराषट्र रायय भ दयुत भ तरी कींपनी्या
िरसोी उपभ

ागाैींतगयत िरठ

रस्त्या रील काूी

भ तरी केंद्राम यल मकिल यल ता यलथील गा ाैींतगयत्या

ागातील पथद व्या्या खाींबाबा रील गाीीग्या तारा खाली लोंबाबकरत

ैसल्यामर
ु ल िोराची ू ा/ ा र आल्यास गा ात काूी
खींीीत झाललला आूल , परीं तु त्याची

लरीच

र
ल ा

ॉ्य सक्रकय् ूो न भ दयत
ु परु ठा

खल कल न खाली आललल्या गाीीग्या तारा ओढन

कलण्यात आललल्या आूल त,
(२) यल ता गा ातील

ीि रामाूकाींना

ीि पुर ठा करण्याकरीत १०० कल.व्ूी. ए. क्षमतलचल २

रोदूरीचल आूल त, त्यापक एका रोदूरीचा्या डीस्ट्रीयु न बाबॉक्सचल झाकी तु्न खाली पीलल

तल

ैज्ञात इसमानल गूार कललल, स र बाबॉक्स बाब लण्यात आला आूल ,
(३) लोंबाबकरलललल गाीीग तार ओढण्यात आलल आूल त
आलललल आूल त,
(४) ूल खरल नाूी,
(५) िध्श्न उद्ा त नाूी,
(६) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

झाकी नसलललल बाबॉक्स बाब लण्यात

भ .स. ६६ (23)
अधाापूर (जि.ठाणे) शहरासह तालुक्यातील मोठ्या सावाांत घरसुती वीिग्राहिाांना
चुि च्या ररडडांसमुरे िास्तीचे बील येत असल्याबाबत

(३४)

२५९३३

(मुांबादे वी) :

(१०-०८-२०१५).

श्री.वसांतराव

चव्हाण

(नायसाांव),

श्री.अमन

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नाीं ल ी जिल््यातील ै ायपर

ूरासू तालक्
ु यातील मोयाया गा ात करगत
ु ी

चुक ्या िरडीींगमुरल मनस्तापाला सामोरल िा ल लागत ैसन
ीि भ तरी कायायलयात

ीि बाबील

पके ल

ीिरामाूकाींना

ु 
ु स्त करण्यासाठी

ारीं ार चकरा माराव्या लागत ैसन. मी्र िरीीींग कलीारल सींस्थाचल

कमयचारी िध्त्यक्ष म्र न पूाता िरीीींग कलत ैसल्यानल रामाूकाींना ैव् ा्या सव् ा बाबील यलत
ैसल्याचल माूल मल, २०१५ रोिी

ा त्या रम्यान नन

(२) ैसल्यास, यलथील चक
ु ची िरीीींग कलीाऱया

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

ीि भ तरी कींपनीची

ासनानल चकक ी कलली

आूल काय

(३) ैसल्यास, चकक ी्या ैनु्ग
ीं ानल कोीती काय ायूी करण्यात आली आूल

ा यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूल खरल आूल .

(२) मूाभ तरी कींपनीनल यािध्करीाची चकक ी कलली आूल .
(३) मल, २०१५ ैखलर एकी १८ बबाबलल चुक ची आढरन आली. कींपनीकीन स रची बबाबलल
ताबाबीतोबाब

आला आूल .

ु 
ु स्त कु न

ल ण्यात आली

चक
ु चल िरीीींग कलीाऱया सींस्थलला

ीं ी आकारण्यात

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
राज्यातील वाढत्या वीि रोहहत्र चोऱ्याबाबत
(३५)

२६०८८ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.राहूल िुल (दौंड) :

(१) राययात एभिध्ल, २०१५ तल िन २०१५ या काला
पुील जिल््यातील कलीगा

भ

ीत ूिारो

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढ
ु ील
ीि रोूीरीच चोरीस गललल ैसन

ागात ३३ रोदूरीच चोरीस गलल्या्या क्ना कील्या आूल त, ूल खरल

आूल काय,

(२) ैसल्यास, रोदूरीच चोरी रोखण्यास

रोदूरीच चोरीचल रॅकल् उ

स्त करण्यास मूाभ तरी

पोलीस िध् ासन ैपय ी ठरल्यानल रोदूरीच चोरी रोखण्याचा उपाय म्ूीन रोदूरीच पालकत्
(स्थाननक नागिरकाींना रोदूरीच

ल ख ालीची िबाबाबाब ारी

ल न ूी योिना राबाब ण्याचल

ासना्या

भ चारा ीन आूल , ूल खरल आूल काय,
(३) ैसल्यास, रोदूरीचा ूोीारी चोरी थाींबाबभ ण्यासाठी कोीती कार ाई करीार आूल
यलत आूल ,
(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय ?

ा करण्यात

भ .स. ६६ (24)
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूल खरल आूल. कलीगाीं
िन, २०१५ या काला

भ

ागात एभिध्ल २०१५ तल

ीत ४५ रोदूरीचल चोरीस गलल्या्या क्ना कील्या आूल त.

(२) ूल खरल नाूी. रोदूरीच चोरीला िध् ा ीपील आरा बाबसण्यासाठी स्थाननक लोकाींना

त्ृ तपरीचाद ारल

िागु क राूण्याबाबाबाबत आ ाून करण्यात आलल आूल. तसलच रोदूरीच चोरी झाल्यानींतर र्कि ारी
गुन्ूा निीक्या पोलीस स््ल नला नो

कलला िातो. पोलीस ैध क्षक याींना सु

ा रोदूरीच चोरी

रोखण्याबाबाबाबत लक्ष कालण्यास भ नींती कलली आूल .

(३) रोदूरीचाींची ूोीारी चोरी थाींबाबभ ण्यासाठी राबाबभ ण्यात यलीाऱया उपाययोिना खालीलिध्माील :ै) गलल्या

्ायत कलीगाीं

भ

ागात ८६० रोदूरीचाींना

बाब)चोरीला िाण्याची िास्त

लल्ीीींग करण्यात आलल आूल.

क्यता ैसललल्या ७ रोदूरीचाींची िागा बाब लन ती रोदूरीचल

लोक स्ती्या ि र ूलभ ण्यात आललली आूल त ययायोगल या रोदूरीचाींची चोरीला िाण्याची
क्यता कमी ूोईल.
क) रोदूरीचाींची ूोीारी चोरी थाींबाबभ ण्यासाठी मूाभ तरी
सींयुक्त गस्त कालण्यात यलत ूोती.
ी) कलीगाीं

भ दयुत

भ

ागात पाया त सुभ

पोलीस िध् ासन मरन

ा आराखीा २ या योिनेंतगयत १०१० रोदूरीचाींचा

ाबाब बाब लन स र रोदूरीचल ११ कलव्ूी भ दयुत

ाबाबाची करण्याचल िध्स्ताभ त ैसन त्यातील

२७४ रोदूरीचल िध्त्यक्षात बाब लण्यात आललली नाूीत.
इ) कलीगाीं

भ

ागाींतगयत रोदूरीच चोरी रोखण्याचा उपाय म्ूीन रोदूरीच चोरीला िध् ा ीपील

आरा बाबस ण्यासाठी स्थाननक लोकाींना

त्ृ तपरीचाद ारल िागु क राूण्याबाबाबाबत आ ाून करण्यात

आलल ूोतल.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________
रत्नाधसरी जिल््यातील
(३६)

ेड येथे िायारत असलेले ्पअधधक्षि, भूम अभले

याांच्या सरिारभाराची तातडीने चणिशी िरण्याबाबत

२६१२० (१०-०८-२०१५).

श्रीमती तृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)ा :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) रत्नाधगरी जिल््यातील खली यलथल काययरत ैसलललल उपैध क्षक,

म ै ललख याीं्या

गरकार ाराची तातीीनल चकक ी करण्यात या ी ै ी मागीी लोकिध्नतनन ी याींनी
र्लब्रु ारी, २०१३ रोिी

द नाींक २६

तदनींतर द नाींक २८ र्लब्रु ारी, २०१४ रोिी मा.मूसल मींरीची याींचक
ल ील

नन ल नानुसार तक्रार कलली आूल, ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, यािध्करीाची

ासनानल चकक ी कलली आूल काय ैसल्यास चकक ी्या

ैन्
ु ींगानल पढ
ु ल कोीती कार ाई कलली आूल

ा करण्यात यलत आूल ,

(३) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

भ .स. ६६ (25)
श्री. एिनाथराव

डसे (१६-११-२०१५) :(१) ूोय,

(२) स र तक्रारी्या ैनु्ींगानल चकक ी करण्यात आली ैसन उप ै ीक्षक,
खली जि. रत्नाधगरी याीं्याभ ु 
ननयम १० ैन् यल भ

मूाराषट्र नागरी सल ा ( स्त

म ै ललख,

ैपील) ननयम १९७९ म ील

ागीय चकक ीची कायय ाूी कु न ठपका ठल ण्याची  क्षा बाबिा ण्यात

आली आूल ,
(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
माढा व पांढरपूर तालुक्यातील मांिरू सबस्के शनसाठी िासा ्पलब्ध नसल्याबाबत
(३७)

२६२०१ (१०-०८-२०१५).

श्री.बबनराव शांदे (माढा), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िरवा),

श्री.भास्िर िाधव (सुहासर), श्री.रमेश िदम (मोहोर) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) माढा

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

पींढरपर तालुक्यातील मींिर सबाबस््ल नसाठी िागा उपल

नसल्यानल सबाबस््ल नची

कामल माूल मल, २०१५ ैखलर करण्यात आली नाूीत, ूल खरल आूल काय,
(२) तसलच स र सबाबस््ल न उ ारीी करीलबाबाबाबत िागा उपल कु न
आतापयत कोीती कायय ाूी कलली

ल ण्याबाबाबाबत

ासनानल

ा करण्यात यलत आूल ,

(३) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१)

(२) माढा

भ दयुत उपकेंद्राीं्या कामाची सदय:जस्थती खालील िध्माील आूल :-

पींढरपर तालक्
ु यातील मींिर

माढा
१

िध्स्ताभ त उपकेंद्र

१३

२

उपकेंद्रासाठी मींिर करण्यात आललल्या िागा

१३

३

त्यापक ठल कल ारास ूस्ताींतरीत करण्यात आललल्या िागा

११

४

ैध रामूी िध्क्रक्रयलम यल ैसलललल िध्स्ता

०२

१

िध्स्ताभ त उपकेंद्र

१०

२

उपकेंद्रासाठी मींिर करण्यात आललल्या िागा

०९

३

त्यापक ठल कल ारास ूस्ताींतरीत करण्यात आललल्या िागा

०५

४

ैध रामूी िध्क्रक्रयलम यल ैसलललल िध्स्ता

०४

५

िागा उपल

०१

पींढरपर

नसलललल उपकेंद्र

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

भ .स. ६६ (26)
म्हारर (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथील साधना हॉके ल ते लोिसेवा
नासरी पथपेढीपयंत एच.की. लाईनचे पोल
(३८)

२६२२६ (१०-०८-२०१५).

राब झाल्याबाबत

श्रीमती ज्योती िलानी (्ल्हासनसर), श्री.रमेश िदम

(मोहोर), श्री.भास्िर िाधव (सुहासर), श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िरवा) :

सन्माननीय ऊिाा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) म्ूारर (ता.कल्याी, जि.ठाील) यलथील सा ना ूॉ्ल ल तल लोकसल ा नागरी पथपलढीपयत
एच.्ी. लाईनचल पोल खराबाब झाल्यानल तल कलव्ूाूी कोसरन िी तूानी ूोण्याची

क्यता

ननमायी झाल्यामर
ु ल त्यादठकाीी न ीन पोल बाबसभ ण्याबाबाबाबतची मागीी तलथील लोकिध्नतनन ीींनी

मुय ै यींता, मूाभ तरी कल्याी याींचक
ल ील द नाींक ९ मल, २०१५ रोिी परीचाद ारल कलली आूल ,
ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, यासीं

ायत चकक ी करण्यात आली आूल काय, ैसल्यास, त्यात काय आढरन

आलल,
(३)

ैसल्यास,

चकक ी्या

्ाकण्याबाबाबाबत कोीती कायय ाूी

ैनु्ींगानल
कलली

खराबाब

पोल

बाब लन

त्यादठकाीी

न ीन

पोल

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) ूल खरल आूल. द नाींक ९.६.२०१५ ्या परीचाद ारल
लोकिध्नतनन ीींनी मुय ै यींता, मूाभ तरी कल्याी याींचलकील मागीी कलली ूोती.

(२) स र दठकाीची कींपनीकीन चकक ी कलली ैसता ७ पोलपक १ पोल खराबाब ैसल्याचल
आढरन आलल.
(३) चकक ी्या ैन्
ु ींगानल खराबाब एच.्ी पोल बाब ली करण्याकरीता ैीं ािपरीचक मींिर करण्यात
आलल ैसन स र काम चाल करण्यात आलल ूोतल. पींरतु एच.्ी.पोल यया िागलत आूल त त्या

िागल्या मालकाींनी स र पोल बाब ली करण्यास ूरकत कलतल्यामुरल काम िध्लींबबाबत रादूल्यामुरल
कननषठ ै यींता, म्ूारर

ाखा याींनी सींबाबींध त िागा मालकास नो्ीस

बाब ली करण्यासाठी ूरकत न कलण्याबाबाबाबत करभ लल आूल
स््ल न, सरपींच याींना

ल ऊन स रचल पोल

त्याची िध्त स्थाननक पोलीस

ल ण्यात आली आूल आणी त्याींचल सूकायय कलऊन स रचल काम ल करात

ल कर पीय करण्यात यलईल.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
चारीससाव एम.आय.डी.सी.म ये ववद्युत पुरवठा नसल्याने
(३९)

तेथील ्द्योस अद्याप सुरु झाले नसल्याबाबत

२६२८० (१०-०८-२०१५).

श्री.्न्मेश पाकील (चारीससाव) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) चारीसगा

एम.आय.ीी.सी.म यल भ भ

एम.आय.ीी.सी. म यल भ
खरल आूल काय,

कींपन्याचल युनन् उ ारण्यात आलल ैसन स र

युत परु ठा नसल्यानल स र उदयोग ैदयाप सुु  झालल नाूीत, ूल

भ .स. ६६ (27)
(२) ैसल्यास, उपरोक्त उदयोग तातीीनल सुु  ूोण्यासाठी चारीसगा

एम.आय.ीी.सी. म यल

लोकिध्नतनन ीींनी मा.उिाय मींरीची याीं्याकील द नाींक २१ मल, २०१५ ्या

रम्यान नन ल नाद ारल

एच.्ी.

भ िलचल

कलली आूल , ूल

ट्रान्सर्ामयर

बाबसभ ण्यात

या लत

ै ी

मागीी

स्थाननक

खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, या नन ल ना र
आूल

तातीीनल

ासनानल भ ि उपल

कु न

ल ण्याबाबाबाबत कोीता ननीयय कलतला

ा कलण्यात यलत आूल

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) :(१) ूोय, ूल खरल आूल.
(२) ूोय, ूल खरल आूल .

(३) काययकारी ै यींता, मूाराषट्र रायय औदयोधगक भ कास मूामींीर औरीं गाबाबा
मागीीनस
ु ार चारीसगाीं

औदयोधगक

साूतीम यल यलीाऱया न ीन उदयोगास

याींचल

ीि परु ठा

करण्याकरीता १.३ % सुपरजव्ूिन जस्कम म यल ु . १२५.४६ लाखा्या ताींबरीचक ैीं ािपरीचकास

द नाींक ४.७.२०१५ रोिी मूाभ तरी कींपनीनल मींिुरी द ली आूल . पुढील कायय ाूी िध्ा ान्यानल
सुु  आूल .
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

नाांदरु ा (जि.बल
ु ढाणा) येथे ्च्च दाब क्षेमतेचे १३२ िे.व्ही. सबस्के शन अजस्तत्वात नसल्याबाबत
(४०)

२६४२७ (१०-०८-२०१५).

श्री.चनसु

सांचेती (मलिापूर) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नाीं रु ा (जि.बाबुलढाीा) यलथल उ्च
नसल्यामर
ु ल

तालक्
ु यातील

उप ोकत्याींना पुरलश्या
कृ्ीपींपाचल नक
ु सान
नन

कृ्ीपींपाना,

सन्माननीय ऊिाा मांत्री

ाबाब क्षलमतलचल १३२ कल.व्ूी. सबाबस््ल न ैजस्तत् ात
छो्या-मोयाया

उदयोगाना

ाबाब क्षलमतलची भ ि मरत नसल्यामुरल

तसलच

इतर

भ दयुत

ारीं ार भ दयुत उपकरील,

लरो र
ल ी ूोत ैसल्याची बाबाबाब माूल िन, २०१५ म यल

ा त्या रम्यान

न
य ास आली आूल , ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, गलल्या २०

्ायपासन औदयोधगक

साूती्या दृष्ीनल आ श्यक ैसललल्या

उदयोिकाींना उदयोग उ ारीीसाठी िध् त्ृ त ूोण्यासाठी १३२ कल.व्ूी. सबाबस््ल नची ननमीती व्ूा ी
यासाठी स्थाननक लोकिध्नतनन ी याींनी आिपा लतो

ासनाकील मागीी कलललली आूल , ूल ूी खरल

आूल काय,
(३) ैसल्यास, द

सेंद

स नाीं रु ा

ूरासू तालुक्यातील रामामी

लक्षात कलता तसलच नाीं रु ा तालुक्यात िध्स्ता ीत ैसललला
जिगा

ागातील

ाढती लोकसींया

ूरीतक्राींतीला पुीत्य ास नलीारा

सींचन िध्कल्प यासाठी १३२ कल.व्ूी. सबाबस््ल न ननमायी ूोील ैत्यींत आ श्यक आूल , ूल

ूी खरल आूल काय,
(४) ैसल्यास, १३२ कल.व्ूी.सबाबस््ल न ननमीतीसाठी
करण्यात यलत आूल ,
(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

ासनानल कोीती कायय ाूी कलली आूल

ा

भ .स. ६६ (28)
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१६-१०-२०१५) : (१) ूल खरल नाूी,
(२) द नाींक १९.०२.२०१५ रोिी
भ

ागातर्े मूापारल ्ी कींपनी्या

लगा , जि.बाबुलढाीा यलथल झाललल्या बाबठक म यल िलसींप ा
ल खरल खीखाली ओ.आर.सी. योिनल ैींतगयत उ ारण्यात यलत

ैसललल्या १३२ कल.व्ूी. नाीं रु ा उपकेंद्रात १३२/३३ कल.व्ूी.,

ैनतिरक्त ५० एम.व्ूी.ए. रोदूरीच

उ ारण्याची मागीी कलली ूोती.
(३) ूोय,

(४) स र १३२/३३ कल.व्ूी. उपकेंद्राचल काम िध्गतीपथा र आूल .
(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
सुमसाव इसासनी डडसडोह (दे वी) (ता.हहांसणा,जि.नासपूर) येथे
(४१)

नवीन सबस्के शन मांिूर असून िाम सुरु न झाल्याबाबत

२६४६४ (१०-०८-२०१५).

श्री.समर मेघे (हहांसणा) :

गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मकिल र्ल्री (ता.जि.नागपर) गुमगा

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

इसासनी डीगीोू ( ल ी) ता.दूींगीा यलथल न ीन

सबाबस््ल न मींिर झलललल आूल, ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, न ीन सबाबस््ल न उ ारीीचल काम ैदयापूी सुु  झालल नाूी, ूल ूी खरल आूल
काय,

(३) ैसल्यास, नभ न सबाबस््ल न उ रीीचल काम करण्यास

ासनाकीन कोीती कायय ाूी

करण्यात यलत आूल ,
(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूल खरल आूल ,
(२)

(३) पाया त आराखीा-२ ैींतगयत इसासनी डीगीोू ( ल ी) या उपकेंद्राचल काम

िध्गतीपथा र ैसन मकिल र्ल्री यलथील उपकेंद्रा्या िागल्या उपल तलनींतर ल कर काम सुु 
करण्यात यलईल, द न याल उपा यय रामाम ययोती योिनलतींगत
य गम
ु गा , ता. दूींगीा यलथल तसलच
न ीन ३३/११ कलव्ूी सबाबस््ल न िध्स्ताभ त करण्यात आलल ैसन स र िध्स्ता ास केंद्र

ासनानल

मींिुरी द ली आूल,

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

वारिे मारे वाडी (ता. हवेली, जि.पण
ु े) येथील िमन शासनाने ववमुक्त िाती व भकक्या
(४२)

िमातीच्या लोिाांच्या आदशा वसाहतीसाठी रा ून ठे वल्याबाबत

२६५९४ (१०-०८-२०१५).

श्री.अिन
ुा

ोतिर (िालना) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

३५(२)

सन्माननीय महसूल मांत्री

ारिल मारल ाीी (ता.ू लली, जि.पुील) यलथील िमनीचा सव्ूे नीं. ३६(१), ३६ (२), ३५(१),
दू

िमन

ासनानल

भ मुक्त

िाती

साूतीसाठी राखन ठल ली आूल , ूल खरल आूल काय,

्क्या

िमाती्या

लोकाीं्या

आ

य

भ .स. ६६ (29)
(२) ैसल्यास, भ मुक्त िाती
सींस्थलस िागा
न्यायालयानल

्क्या िमाती्या ननयोजित उन्नती सूकारी गू
ृ रचना

ल ण्याबाबाबाबत द नाींक २३ ऑक््ोबाबर, १९९६ रोिी

ोन ननीयय

ा त्यासुमारास मा.मुींबाबई उ्च

ल ऊनूी त्यािध्माील या सींस्थलस सन १९९५ तल माूल र्लब्रु ारी, २०१३

रोिीपयत मा. मुयमींरीची, मा.मूसल मींरीची, सींबाबींध त जिल्ूाध कारी याींना ललखी नन ल न
ैदयाप या सींस्थलस

ासनानल िागा द ली नाूी, ूल खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, यया सूकारी गू
ृ ननमायी सींस्थलम यल भ मुक्त िाती
उमल

ल ऊनूी

ार नाूी ै ा सींस्थलस

्क्या िमातीचल

ासनानल स र िागलम ील काूी िागा द ली आूल , ूल ूी खरल आूल

काय,
(४) ैसल्यास, या िध्करीी

ासनानल चकक ी कलली आूल काय, चकक ीत काय आढरन आलल

त्यानु्ींगानल सींबाबींध त ैध का-याीं र कोीती कार ाई कलली
(५) तसलच भ मुक्त िाती

पी
ु ल या सस्थेंस त् रीत िागा

ा करण्यात यलत आूल ,

्क्या िमाती्या ननयोजित उन्नती सूकारी गू
ृ रचना सींस्था,
ल ण्याबाबाबाबत

ासनानल कोीता

ननीयय कलतला आूल

ा यलत आूल ,

(६) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. एिनाथराव

डसे (२०-११-२०१५) :(१) मकिल

३६/२ ्या गा.न.नीं.
साूतीसाठी” ै ी नों
(२)

उन्नती

ारिल, तालक
ु ा ू लली यलथील सव्ूे क्र. ३५/२

७/१२ ्या इतर ूक्कात “ ्क्या भ मुक्त िाती्या आ

आूल .

सूकारी गू
ृ रचना सींस्थलस ैदयाप स र िागा िध् ान कलल्याचल उपल

ै ललखा ु न द सन यलत नाूी.
(३) ूल खरल नाूी.
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
(५)

(६) मींरीचालयीन इमारती्या द . २१/०६/२०१२ रोिी्या आगीम यल या भ

ै ललख नष् झालल ैसल्यानल याप ी झाललल्या कायय ाूीचा बाबो
यासीं

ागाचल

ूोत नाूी. तथाभप,

ायत मा.उ्च न्यायालया्या आ ल ा्या ैनु्ींगानल जिल्ूाध कारी, पुील याीं्याकीन या

िध्करीीचा पुनबाबा ीी िध्स्ता

मागभ ण्यात आला आूल .

___________

सांधुदस
ु ा जिल््यातील वविेची िामे ठे िेदार िांपनीिडून वेरेत पूणा होत नसल्याबाबत
(४३)

२६७३३ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.अमन पके ल (मुांबादे वी) :

(१) सीं ु ग
ु य जिल््यातील भ िलची कामल ठल कल ार कींपनीकीन
भ तरी कींपनीची को्या

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील
लरलत पीय ूोत नसल्यानल

ीींची कामल रल गारली ैसल्याचल माूल १ मल, २०१५ रोिी

सुमारास उकीक स आलल, ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, १५००

ीि

ा त्या

लून ैध क कृ्ीपींप िोीण्याबाबरोबाबर नव्यानल खाींबाब बाब लील, ट्रान्सर्ॉमयर

बाब लील आ ी कामाींचा बाबोिबाबारा उीाला आूल , ूल ूी खरल आूल काय,

य

भ .स. ६६ (30)
(३) ैसल्यास, उक्त िध्करीी

ीि भ तरीाची रें गारललली कामल तातीीनल पीय करण्याबाबाबाबत

ासनानल काय कायय ाूी कलली आूल

ा करीार आूल ,

(४) नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूल खरल आूल .
(२) माचय २०१४ ैखरल पसल
८१९

रलललया िध्लींबबाबत १३४१

सन २०१५-१६ म यल ९६ न ीन कृ्ीपींपाना

न ीन रोदूरीचल

ीि िोीण्यापक सन २०१४-१५ म यल

ीि िोीण्यात

न ीन ३३/११ कलव्ूी उपकेंद्रल

सींबाबींध त

क्षमता ाढ,

ोन

ादून्याींची कामल िध्गतीपथा र आूल त. तसलच पाया त

आराखीा-१ उ िय रत कामाम यल सीं ु ग
ु य जिल््यात २३३९
२०८

ल ण्यात आल्या, तसलच २०

१८ रोदूरीचाींची क्षमता ाढ पीय झाली आूल . २५ न ीन रोदूरीचल

ीि खाींबाब बाब लण्यात आलल ैसन

ीि खाींबाब बाब लण्याची कामल िध्गतीपथा र आूल त. उ िय रत कृ्ीपींपना

ीि िोीण्या

ल ण्यासाठीची कामल िध्गतीपथा र आूल त.

(३) ठल कल ाराकील सा नसामुरामी उपल ैसन ैनतिरक्त मनुषयबाबरल
करण्याबाबाबाबत स य स्तरा ु न पाठपुरा ा सुु  आूल . तसलच ननजश्चत
करण्यासींबाबीं ात ननभ

ल तील काय ल ीर तरत ीनुसार तीन

४.९.२०१५ रोिी नो्ीस ्ु ्मयनल्

ापु न तर्ा त

यलयापासनची तर्ा त

लरलस नो्ीस ् करल क््

रु

र

द नाींक

ल ण्यात आललली आूल . तसलच पिरमींीूातील मुय

ैध काऱयाींना माईलस््ोन पलक्षा मागल ैसललल्या ु . २ को्ी पयत्या कामा्या कामाबाबाबाबत
समाींतर ननभ

ा काढण्याबाबाबाबत मूाभ तरी कींपनीनल सींबाबींध ताींना सचना द ललल्या आूल त.

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
िोिणातील ३७५ सावातील मच्िीमाराांच्या घराांच्या, मासरी
सुिववण्याच्या वहहवाकी ालील िमनीबाबत

(४४)

२६८१५ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सुबनल शांदे (वररी) :

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) कोकीातील ३७५ गा ातील म्छीमाराीं्या कराीं्या, मासरी सक
ु भ ण्या्या
िमनीची

सात-बाबारा

करण्याबाबाबाबत भ

उताऱया र

कलण्याबाबाबाबत

चकक ी

करून

ागीय आयुक्त, कोकी आणी कोकी भ

ासनास

दू ा्ीखालील
ैू ाल

सा र

ागातील स य जिल्ूाध काऱयाींना

करभ ण्यात आलल आूल , ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, स रू ैू ाल

ासनास िध्ाप्त झाला आूल काय,

(३) ैसल्यास, स र ैू ालाचल थोीक्यात स् रूप काय आूल ,
(४) ैसल्यास, स र ैू ालातील  र्ारसीींची तातीीनल ैींमलबाबिा ीी करण्याबाबाबाबत
आितागायत कोीती कायय ाूी कलली

ा करण्यात यलत आूल ,

(५) नसल्यास, भ लींबाबाची स स
य ा ारी कारील काय आूल त ?

ासनानल

भ .स. ६६ (31)

श्री. एिनाथराव
(२) भ
ैू ाल

डसे (२०-११-२०१५) :(१) ूोय.

ागीय आयक्
ु त, कोकी याींचा द .१०/०७/२०१२

द .२/८/२०१३ रोिी्या परीचान् यल

ासनास िध्ाप्त झाला आूल .

(३) कोकीातील म्छीमाराीं्या कराीं्या, मासरी सुकभ ण्या्या

ूी ा्ीखालील िमनी्या

नों ी सातबाबारा उताऱया र कलण्याबाबाबाबत्या कायय ाूीची िध्गती िध्स्तुत ैू ालात नमु

करण्यात

आली आूल .

(४) कोकीातील म्छीमाराीं्या कराीं्या, मासरी सक
ु भ ण्या्या

ूी ा्ीखालील िमनी्या

नों ी सातबाबारा उताऱया र कलण्यात आल्या आूल त.
(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________
सोंदवले बु/ (ता.माण.जि.सातारा) या सावाला येणारे ववद्युत पांपाचे
बील िोणत्याही ग्रामपांचायतीला परवडणारे नसल्याबाबत

(४५)

२७०३७ (१०-०८-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) गों
पाण्याचा

श्री.ियिुमार सोरे (माण) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील

लल बाबु/ (ता.माी, जि.सातारा) यलथील या गा ाला ैीं री िला यातील भपण्याचा
पुर ठा

ूोत

ैसन

या

योिनलसाठी

यलीारल

रामामपींचायतीला पर ीीारल नाूी, ूल खरल आूल काय,

भ दयुत

(२) ैसल्यास, स र्या भ दयुत बबाबलाबाबाबाबत कम य
य ल ज िी करगत
ु ी
आकारीी करीलबाबाबाबत
(३)

ासनानल कोीती कायय ाूी कलली

बाबील

कोीत्याूी

ापरसाठीचल बबाबला इतकल

ा करण्यात यलत आूल ,

नसल्यास, ूोीा-या भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (१९-१०-२०१५) : (१) ूल खरल नाूी. गों
यलथील भपण्या्या पाण्याचा

ोन उ्च ाबाब भ दयुत

आयोगा्या आ ल ानुसार सा ि
य ननक पाीी पुर ठा या
या

पींपाचल

गय ारीनुसार

ीि

र आकाु न

लल बाबु. (ता.माी, जि.सातारा)

िोीीीस मूाराषट्र

ीि ननयामक

गय ारीनुसार सा ि
य ननक पाीी पुर ठा

ल यकल द ली िातात

स र

ल यकाींचा ननयमत

रीा

सींबाबींध ताींकीन कलललला द सन यलतो.
(२) स र
त्याीं्या
यलतल.

ोन्ूी
ीि

ीि िोीीीस

ाणीजययक

रािध्माील

ापरािध्माील सा ि
य ननक पाीी पुर ठा

(३) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

ीि आकारीी कलली िात नसन

गय ारीनस
ु ार

ीि आकारीी करण्यात

भ .स. ६६ (32)
िाम ेड म यम प्रिल्प अांतसात बाधीत हसनार (प. दे .)
ता.मु ेड येथील शेतिऱ्याच्या वाढीव मावेिाबाबत
(४६)

२७१६६ (१०-०८-२०१५).

श्री.सुभार् साबणे (दे सलूर) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िामखी म यम िध्कल्प ैींतगयत (ता.मख
ु ली, जि.नाीं ल ी) या िध्कल्पाींतगयत बाबा ीत ूसनार
(प. ल .) ता.मख
ु ली यलथील
औरीं गाबाबा

लतकऱयाीं्या

याीं्या नन े ानुसार

लतिमीनीचा

लतकऱयाींना

ाढी

ा्प करील गरिचल ैसताना

जिल्ूाध कारी कायायलय नाीं ल ी याीं्याकील नन ी उपल
ा्प

मा लिा मा.उ्च न्यायालय, खींीपीठ
ैसताना ैदयापूी

ुसींपा न भ
ाढी

ाग,

मा लिा

करण्यात आला नाूी, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, यािध्करीी

ासनानल चकक ी कलली आूल काय,

(३) ैसल्यास, चकक ी्या ैनु्ग
ीं ानल मा ि
ल ा
कार ाई करण्यात आली आूल

ा्प न करण्याऱया

ो्ी ैध काऱयाीं र कोीती

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त,
श्री. एिनाथराव

डसे (०९-११-२०१५) :(१) ूल खरल नाूी,

परीं तु िामखली म यम िध्कल्प ैींतगयत मक. ूसनार (प. ल ) ता. मुखली यलथील सींपाद त
िमनीसाठी मा. द

ाीी न्यायालया्या ननीययानुसार सींपाद त सींकाकीन

नन ी िध्ाप्त कु न कलऊन सन १९९६ तल २०००

रम्यान द

ाढी

मोबाब ला

ाीी न्यायालयात िमा करण्यात

आललला आूल ,
(२) िामखली म यम िध्कल्प ैींतगयत सदयजस्थतीत जिल्ूाध कारी कायायलय, नाीं ल ी याींचलकील
नन ी उपल

नाूी, स र िध्करीतील मा. उ्च न्यायालया्या ननीयया्या िध्ती उपल

ूोताच सींपा क सींकाकील नन ी मागीी िध्स्ता

सा र करण्याची

क्षता जिल्ूाध कारी, नाीं ल ी

याींचलकीन कलण्यात यलत आूल ,
(३)

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

महाराष्ट्र वीि ववतरण िांपनीच्या वसई मांडर ववभाससाठी मॅिलफ्कर मरण्याबाबत
(४७)

२७३५३

(१०-०८-२०१५).

श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(वसई),

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) द नाींक १६ िानल ारी, २०१५ रोिी्या नन ल नाद ारल मूाराषट्र
मींीर भ

श्री.ववलास

तरे

(बोईसर) :

ीि भ तरी कींपनी्या

सई

ागासाठी मॅकलफ््र मरण्याची मागीी स्थाननक लोकिध्नतनन ीींनी मा.उिायमींरीची

मूो याींकील कलली आूल , ूल खरल आूल काय,
(२) ैसल्यास, यािध्करीी

ासनानल चकक ी कलली आूल काय

,

भ .स. ६६ (33)
(३) ैसल्यास, चकक ी्या ैनु्ग
ीं ानल
कायय ाूी कलली आूल

सई पिरमींीरास मॅकलफ््

ल ण्याबाबाबाबत

ासनानल काय

ा करण्यात यलत आूल ,

(४) नसल्यास भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) सींबाबींध त लोकिध्नतनन ीींना िध् ान सधच

(ऊिाय)

याीं्याकील द नींक १६ िानल ारी, २०१५ रोिी नन लन द लललल आूल ,
(२) ूोय,
(३) मूाभ तरी कींपनी्या

सई मींीराकिरता कामा्या गरिलनस
ु ार मॅकलफ््र

कलऊन कामल करण्यासाठी मूाभ तरी कींपनीमार्यत स र मींीरास सचना

ाीलतत् ा र

ल ण्यात आल्या आूल त,

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
वसई-ववरार शहर महानसरपालिा हद्दीतील म.रा.वी ववतरण िांपनीद्वारा पुरववण्यात येणाऱ्या
वीि पुरवठ्याच्या ववतरण प्रणाली म ये सुधारणा िरण्याबाबत

(४८)

२७३५५

(१०-०८-२०१५).

श्री.हहतेंद्र

ठािूर

(वसई),

श्री.ववलास

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) द नाींक २४ डीसेंबाबर, २०१४ रोिी्या नन ल नाद ारल
ूद्दीतील म.रा. ी भ तरी कींपनीद ारा पुरभ ण्यात यलीा-या

सई-भ रार

म यल सु ारीा करण्याची मागीी स्थाननक लोकिध्नतनन ीींनी

तरे

(बोईसर) :

ूर मूानगरपालका

ीि परु याया्या भ तरी िध्ीाली
मा.उिाय मींरीची या्याकील कलली

आूल , ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, भ तरी व्य स्थलत सु ारीा करण्यासाठी ६७ को्ी ु . खचायचा ैसललला सुसींगत
िध्स्ता
काय,

सई पिरमींीर कायायलयानल मुय ै यींता कायायलयास पाठभ ला आूल , ूल खरल आूल

(३) ैसल्यास, िध्स्ता ाची सदय:जस्थती काय आूल ,
(४) नसल्यास भ लींबाबाची करील काय आूल त

?

श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (०९-११-२०१५) :(१) ूल खरल आूल .
(२)ूल खरल आूल.

सई भ रार मूानगरपालका ैींतगयत

ीि भ तरी िध्ीालीम यल आ श्यक त्या

सु ारीा करण्यासाठी (एकाजत्मक उिाय भ कास योिना) आयपीीीएस या योिनेंतगयत ु . ८६.९६
को्ीचा िध्स्ता

केंद्र

ासनाकील द नाींक २८.७.२०१५ रोिी मींिरीसाठी पाठभ ण्यात आललला आूल .

(३) एकाजत्मक उिाय भ कास योिना (आयपीीीएस) चा िध्स्ता
ैींनतमक ्प्प्यात आूल .
(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________

केंद्र

ासनाकील मींिरी्या

भ .स. ६६ (34)
मुांबई शक्षण सांस्था (एम.ई.की) याांनी शासनाने घातलेल्या अकी व शतींचा भांस िेल्याबाबत
(४९)

२७५१२ (१०-०८-२०१५).

श्री.अतल
भात रिर (िाांहदवली पूव)ा :
ु

सन्माननीय

महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ना क ि रील गो
(एम.ई.्ी), ला
नन

न
य यलथील २३ एकरचा

ासनानल कलतललल्या ै्ी

ासक य

तींचा

न
य ास आलल, ूल खरल आूल काय,

(२) ैसल्यास, एम.ई.्ी. नल ै्ी

तींचा

ुखींी

ल ताना मुींबाबई  क्षी सींस्था

ींग कलल्याचल माूल िन
ु , २०१५ म यल

ींग कलल्यानल २३ एकरचा

कलण्याबाबाबाबत ना क्या जिल्ूाध कारी याींनी सन २०१२ म यल

ुखींी

ासनानल परत

ासनाकील  र्ारस कलली आूल ,

ूल ूी खरल आूल काय,
(३) ैसल्यास, उक्त िध्करीी चकक ी करण्यात आली आूल काय,
(४) ैसल्यास, ैसल्यास गो

न
य यलथील २३ एकरचा

ासनानल काय कायय ाूी कलली

ासक य

ुखींी परत कलण्याबाबाबाबत

ा करण्यात यलत आूल ,

(५) नसल्यास, भ लींबाबाची कारील काय आूल त ?
श्री. एिनाथराव

डसे (२०-११-२०१५) :(१), (२), (३)

(४) मूाललखापाल नागपर याींचल

ननरीक्षी पथकानल सन २०१०-११ म यल जिल्ूाध कारी, ना क कायायलयाची कायायलयीन
तपासीी कलली ैसता, त्याम यल मकिल गो

न
य ता.जि.ना क यलथील ९.१३

ुखींी मुींबाबई एययुकल न ट्रस्् या सींस्थलला िध् ान कलललल्या आ ल ात नमु

ूल .आर

ै्ी

ासक य
तीचा

ींग

कलललबाबाबाबतचा आक्षलप कलतला आूल. जिल्ूाध कारी, ना क याीं्या कीील द नाींक १०/९/२०१२
द नाींक १५/४/२०१५ रोिी्या
म ील ९.१३ ूल .आर िमीन

तय ींग िध्स्ता ा्या ैनु्ींगानल मकिल गो

तय ींग झाल्यामुरल परत कलण्याबाबाबाबत

न
य यलथील ग् नीं.३२

ासनाकील िध्करी ननीययाथय

पाठभ ण्यात आलललल आूल . स र िध्करीी ैिय ार सींस्थलनल कलललल्या भ नींती्या ैनु्ींगानल मा.मींरीची
(मूसल) याींनी द नाींक ६/१०/२०१५ रोिी सुना ीी कलतली ैसन िध्करीी ननीययाथय बाबीं
आूल .

कललल

(५) िध्श्न उद्ा त नाूी.
___________
महाराष्ट्र राज्य ववद्यत
ु मांडराच्या महाबनमाती िांपनीतील िबनष्ट्ठ अभयांता पदाच्या भरती
प्रकक्रयेत

(५०)

ेराांडूसाठी आरक्षक्षत असलेली ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत

२७६४९ (१०-०८-२०१५).

अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्की), श्री.सुबनल शांदे (वररी) :

सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मूाराषट्र रायय भ दयुत मींीरा्या मूाननमयती कींपनीनल कननषठ ै यींता प ासाठी
िादूरात क्र.०७ ऑगस्् ०१२ ैन् यल कलललल्या
ठल ण्यात आल्या ूोत्या, ूल खरल आूल काय,

रती िध्क्रक्रयलत खलराीस
ीं ाठी १५ िागा आरक्षक्षत

भ .स. ६६ (35)
(२) ैसल्यास, स रू आरक्षीातींगत
य नन ी झाललल्या उमल
तलचा ैू ाल आितागायत सींचालक, क्र ीा

ाराीं्या खलराी िध्माीपरीचाीं्या

यु क सल ा, मूाराषट्र रायय, पुील याीं्या

कायायलयाकीन िध्ाप्त न झाल्यानल स र िागा िरक्त रादूल्या ैसन स रचा ैनु ल् पढ
ु ील
रती करता यलीार नाूी, ूल ूी खरल आूल काय,

(३) ैसल्यास, स र िरक्त िागा गुीाींनुसार पुढील उत्तीीय खलराी उमल
कलऊन तात्कार

रण्याबाबाबाबत

ाराीं्या मुलाखती

ासनाकीन आिपययत कोीती कायय ाूी करण्यात आली

ा यलत

आूल ,
(४) नसल्यास, भ लींबाबाची स स
य ा ारी कारील काय आूल त ?
श्री. चांद्रशे र बावनिुरे (२३-०९-२०१५) : (१) ूोय, ूल खरल आूल .
(२) ूोय, ूल खरल आूल .
/िध्.क्र.६८/क्रक्रयस
ु -ल २

ासन ननीयय,

द .३०.०४.२००५

ैन् यल

ाललय  क्षी

खलराीसाठीींचल

क्रक्रीा भ

ाग, क्र.राक्रक्र ो.२००२

आरक्षी

ूल

समाींतर

आरक्षी

ैसल्यामर
ु ल त्याचा ैनु ल् पुढल नलता यलीार नाूी.

(३) कननषठ ै यींता या प ाकरीता कलण्यात आललल्या परीक्षलत खलराी आरक्षी ैींतगयत पारीच
ठरललल्या एकी १२ उमल
त्यापक
उमल

सींचालक, क्रक्रीा

ाराीं्या ना ाचा समा ल

ैींनतम नन ी या ीत करण्यात आला ूोता.

यु क सल ा, याींनी "खलराी िध्माीपरीचल"

ठरभ ललल्या ४

ाराींची कींपनीनल ननयक्
ु ती कलली आूल.

(४) िध्श्न उद्ा त नाूी.

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िरसे

मुांबई.

प्रधान सधचव,
महाराष्ट्र ववधानसभा.
_________________________
ासक य म य ती मुद्रीालय, मुींबाबई.

