
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सतरावी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

दसुरे अधधवेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

ठाणे, िळवा आणण म ांब्रा या शहरातील गरीब वस् तीतील  
लहान म लाांना पळववण् याच् या नेनते होणारी वाढ 

  

(१)  २४ (१५-०१-२०१५).   श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), श्री. अस् लम शे  (माला  प्श्चम), 
प्रा. वर्ाा गायिवा  (धारावी) : सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण,े कळवा आणण मुींब्रा या शहरातील गरीब वस् तीतील लहान मुलाींना पळववण् याच् या 
घ्नेत वाढ झाल् याने ठाण,े कळवा आणण मुींब्रा या शहरामध् ये लहान मुले पळववणारी  क 
्ोळी सक्रिय असल्याच ेमाहे ऑक् ्ोंबर, २०१४ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, मुले चोरणा-या ्ोळीला अ्काव करण् यासाठ  पोलीस यींत्रणेने कोणती कारवाई 
केली वा करण् यात येत आहे, 
(३)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२६-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही 
     ठाणे कळवा आणण मुींब्रा या शहरामध्ये लहान मुले पळववणारी  क ्ोळी सक्रिय 
असल्यान ेपोलीस तपासामध्ये ननदशशनास आलेले नाही. 
(२) सदर घ्नाींबाबत तपास लावण्याकररता पोलीस ठाण े स्तरावर स्वतींत्र पथके तयार 
करण्यात आलेली असून सदर पथकामार्श त शोध घेण्यात येतो त्याचप्रमाणे ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयास बालकाींचे सींरक्षण करण्याकररता स्वतींत्र बालसींरक्षण पथक तैनात करण्यात 
आलेले असून, सदर पथकाकडून हरववलेल्या बालकाींचा कसोशीने शोध घेतला जातो. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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म ांबईतील बेस् े पप्रममाच् या तायायातील त बल २५ ेक् िे  
बसगाड्या गॅरजेमध् ये द स्स् तीसाठप प ून अस याबाबत 

  

(२)  १८१ (२३-१२-२०१४).   श्री. िालीदास िोळांबिर (व ाळा), श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), 
श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपरूी), श्री. अस् लम श े (माला  प्श्चम) :   सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बेस् ् उपिमाच् या तायायातील त बल २५ ्क् के बसगायाया हया प्रशासनाच् या 
ढढसाळ कारभारामुळेच गॅरजेमध् ये दसु्स् तीसाठ  पडून असल् याची धक् कादायक बाब ही बेस् ् 
सममतीच् या बैठक त ढदनाींक ११ नोव् हेंबर, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास ननदशशनास आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरी नादसु्स् त बसगायायाची दसु्स् ती कामे ही खाजगी कीं पन् याकडून न घेता ती 
आगारातील कामगाराींनाच देण् यात यावी अशी मागणी सामाकजक नेत् याींकडून होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती बसगायाया तातडीन े दसु्स् त होणेबाबत शासन काय कायशवाही 
करणार आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२५-०५-२०१५) : (१) व (२) हे खरे नाही. बेस्् उपिमाच्या १०० 
बसगाडयाींच्या साींगाड े दसु्स्तीच े काम करण्याबाबतचा प्रस्ताव बेस्् सममतीसमोर सादर 
करण्यात आला होता. त्यावेळी बसे्् उपिमाकड ेउपलध असलेल्या साधनसामुग्री व कमशचारी 
याींच्याकडून सदर दसु्स्ती काम कस्न घेता येईल का याबाबतची पाहणी करण्याबाबतची सचूना 
बेस्् उपिमाींव्दारे बेस्् सममती सभेत चचेदरम्यान करण्यात आली होती. तथावप सदर सूचना 
ताींत्रत्रकदृष्या व्यवहायश नसल्याच ेबेस्् प्रशासनान ेकळववले आहे. 
(३), (४) व (५) बेस्् उपिमान े १०० बसगाडयाींच्या दसु्स्तीसाठ  ननववदा मागववलेली असून, 
कीं त्रा् बहाल करण्याचा प्रस्ताव बेस्् सममतीच्या मींजुरीसाठ  सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या मींजुरीनींतर सदर बसगाडयाींच्या दसु्स्तीच ेकाम त्वरीत कस्न घेण्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  

राज् यातील गारवपेरस्स् त शेति-याांच् या म लाांच ेतांत्र मशषण ण ंाांबू  
नये म्हणून शैषण णणि फी माफ िरण् याच्या ननणायाबाबत 

  

(३)  २०४४ (२२-१२-२०१४).   श्री.स भार् पफा  पांड तशेठ पाेील (अमलबाग), श्री.धैयाशील पाेील 
(पेण) :   सन्माननीय पच् च व तांत्र मशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील गारवप्ग्रस् त शेतक-याींच् या मुलाींचे तींत्र मशक्षण थाींबू नये यासाठ  सदर 
ववद्यार्थ याांना सन २०१३-१४ या आर्थशक वर्ाशची पररक्षा र् , प्रवशे र्  व शैक्षणणक र्  मार् 
करण् याचा सकारात् मक ननणशय घेण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सींबींर्धत ववभागाकडून तसा प्रस् ताव मींत्रीमींडळासमोर सादर करण् यात आला आहे 
काय, 
(३) असल् यास, याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद ताव  े (२१-०५-२०१५) : (१) परीक्षा शुल्कात सवलतीचा ननणशय महसूल व वन 
ववभागामार्श त ढदनाींक २५.११.२०१४ ला घेण्यात आली आहे. 
(२), (३) व (४) नाही. 

___________ 
  

गोंददया व भां ारा ्ज ्यातील मालग जारी तलावाच् या समस् याबाबत 
  

(४)  २२६४ (२२-१२-२०१४).   श्री. ववजय रहाांग ाले (नतरो ा) :   सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंढदया व भींडारा हे तलावाच ेकजल् हे म् हणून गोंढदया व भींडारा कजल् ृयाींची खळख कायम 
राहावी करीता मालगुजार तलावर खोल कस्न गाळ मुक् त झाल् यास शेतीच े मसींचन 
वाढववण् यासाठ  शासनाची काय उपाययोजना आहे काय, 
(२) मालगुजारी तलावाची दसु्स् ती व खोली करणारे प्रस् ताव सींबींधीत ववभागान ेशासनास सादर 
केले आहे काय, 
(३) वरील प्रस् तावाकरीता शासनान ेननधी देण् याची तरतूद केली आहे काय ? 
  
श्रीमती पांिजा म ां  े(२५-०५-२०१५) :(१) सद्य:कस्थतीत शासनाची याबाबत ववशेर् उपाययोजना 
नाही तथावप, मनरेगा व महात्मा रु्ले जलसींधारण अमभयान अींतगशत माजी मालगुजारी तलाव 
खोलीकरणाची काम ेप्रस्ताववत आहे. 
(२) होय, ववदभश सघन मसींचन ववकास कायशिम अींतगशत सन २०१३-१४ मध्ये  कूण ३४४ 
कामाचे माजी मालगुजारी तलावाींच्या दसु्स्तीच े सववस्तर प्रकल्प अहवालास शासनाने मींजूरी 
ढदली आहे. 
(३) होय, कें द्र शासनाकडून उपलध ननधीच्या अनुर्ींगाने तरतूद करण्यात येईल. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी ्ज्यातील नगरपांचायत ग हागर हद्दीमध्ये ननसगा ममत्र व जेष्ट्ठ समाजसेवि 
श्री.ववश्वास  रे याांचा  नू िरण्यात आयाबाबत 

(५)  ३८९५ (१५-०१-२०१५).   श्री. भास्िर जाधव (ग हागर), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नार्गरी कजल््यातील नगरपींचायत गुहागर हद्दीमध्ये ननसगश ममत्र व जेषठ समाजसेवक 
श्री.ववश्वास खरे याींचा ढदनाींक १ ऑक््ोबर २०१४ रोजी भरढदवसा ननघघशणररत्या खून करण्यात 
आल्याची घ्ना घडली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या खूनान ेगुहागर सारख्या ननसगशरम्य पयश् न स्थळी येणाऱ्या पयश् काींमध्ये व 
शहरात राहणाऱ्या नागरीकाींमध्ये मभतीचे वातावरण ननमाशण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनुसार सदर खून करणाऱ्याींना पकडून 
त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२६-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) होय, प्रकरणी गुहागर पोलीस स््ेशन येथ े ढदनाींक ०१.१०.२०१४ रोजी 
गुरि.६७/२०१४, भादींववसीं कलम ३०२, ३९४, ३४ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर 
गुन््यात दोन ननषपन्न आरोपीींना अ्क करण्यात आली असून सदर गुन््याचा तपास चाल ू
आहे. 
  

___________ 
  

ेेंभू पपसा मसांचन योजनेचा स धाररत  चा वाढयाबाबत 
  

(६)  ५२३४ (०७-०४-२०१५).   श्री. अममत ववलासराव देशम   (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) े्ंभू उपसा मसींचन योजनेचा सुधाररत खचश ३ हजार ५३२ को्ीपयांत पोचल्यान े त्याला 
प्रशासक य मींजुरी देण्यासाठ  राज्य शासनाकड े २००९-१० मध्ये पाठवलेले प्रस्ताव प्रलींत्रबत 
असल्याच ेननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, े्ंभू उपसा मसींचन योजनेची कामे थाींबली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, े्ंभू योजनेच्या सुधाररत प्रस्तावास मींजुरी ममळववण्याच्या दृष्ीन े शासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सधुाररत प्रशासक य मान्यतेचा प्राप्त झालेला प्रस्ताव अद्ययावत दरान ेतयार कस्न सादर 
करण्याच्या सूचना, महाराषर कघ षणा खोरे ववकास महामींडळ, पुणे याींना देण्यात आलेल्या 
आहेत. त्यानुसार महाराषर कघ षणा खोरे ववकास महामींडळ स्तरावर कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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सन २०१४-२०१५ या आधंाि वर्ाासाठप १६९ िोेीचा पस् मानाबाद ्ज हा वावर्ाि योजनेच्या 
रिमेपैिी ७३ िोेी स्पये अद्यापही शासनाने पपल ध िस्न ददलेली नसयाबाबत 

  

(७)  ५२५० (०९-०४-२०१५).   श्री. अममत ववलासराव देशम   (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सन २०१४-२०१५ या आर्थशक वर्ाशसाठ  १६९ को्ीचा उस् मानाबाद कजल् हा वावर्शक योजनेच् या 
रकमेपैक  ७३ को्ी स्पये अद्यापही शासनान े उपल ध कस्न ढदलेली नाही ही बाब नुकतीच 
उघड झाली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, कजल् ्यातील ववकास कामाींना अप्राप् त ननधीमुळे खीळ बसली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कजल् ्यातील ववकास कामाींना चालना देण् याकररता उवशररत ननधी तातडीन े
उपल ध कस्न देण् याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे वा करण् यात येत आहे ? 

 
श्री. स धीर म नगांेीवार (२५-०५-२०१५) : (१) त े (३) उस् मानाबाद कजल् ्याच् या कजल् हा वावर्शक 
योजना, सन २०१४-१५ अींतगशत सवशसाधारण योजना, अनुसूर्चत जाती उपयोजना आणण 
आढदवासी के्षत्राबाहेरील उपयोजना ममळून  कूण स्पये १६९९१.१४ लक्ष इतका ननयतव् यय मींजूर 
होता. त् यापैक  अनुसूर्चत जाती उपयोजनेचा स्.९.९९ को्ी इतका ननधी सामाकजक न् याय 
ववभागाकडून ववतरीत झाला नाही. तथावप, यामुळे ववकास काम ेप्रलींत्रबत आहेत असे नाही. 
     उस् मानाबाद कजल् ्याच् या कजल् हा वावर्शक योजना, सन २०१५-१६ अींतगशत अनुसूर्चत जाती 
उपयोजनेसाठ  स्.५५७६.०० लक्ष इतका ननयतव् यय मींजूर करण् यात आला आहे. 
  

___________ 
  

ववरार - बोळीांज (ता.वसई) येंील मध् यम पत् पन् न गे योजनेबाबत 
  

(८)  ५४०१ (०७-०४-२०१५).   श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), श्री. ववजय व टे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. नसीम  ान (चाांददवली) :   सन्माननीय 
गहृननमााण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार - बोळीींज (ता.वसई) येथील मध् यम उत् पन् न ग् योजनेअींतगशत सन २००४ मधील 
सोडतीत यशस् वी ठरलेल् या कोड ि. २२१ मधील अजशदाराींना भखूींडाचा ताबा देण् यास 
हेतूपुरस् सरपणे ्ाळा्ाळ केली जात आहे, अस ेसींबींर्धत अजशदाराींनी ढदनाींक २९.१०.२०१४ रोजी 
सभापती, कोकण गघहननमाशण व के्षत्रववकास मींडळ याींना ननवेदन ढदले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास,  सींबींर्धत अजशदाराींना भखुींडाींचा ताबा देण् यास कोणती कायशवाही आली आहे वा 
येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. प्रिाश मेहता (२६-०५-२०१५) : (१) होय, अजशदाराचे ननवेदन प्राप्त झाले असले तरी 
अजशदारान ेअजाशत नमूद केलेली वस्तुकस्थती खरी नाही. 
(२), (३) व (४) ववरार-बोळीींज येथील अमभन्यासात सुधारणा कस्न आवश्यक असलेले ४३ 
अनतररक्त भूखींड दशशवनू अमभन्यास वसई-ववरार शहर महानगरपामलकेकड ेमींजूरीकरीता सादर 
करण्याची कायशवाही सुस् आहे. सदर अमभन्यासास सुधारीत मींजरूी प्राप्त झाल्यानींतर तसचे 
लाभार्थयाांनी ननयमानुसार आवश्यक अर्धमुल्याचा भरणा कोकण मींडळाकड े केल्यानींतर भूखींड 
ववतरीत करण्याची कायशवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

चांद्रपूर ्ज्यात    या  ाणीत होत असले या  लॉ्स् ाेंगबाबत 
(९)  ५४५९ (१०-०४-२०१५).   श्री. ववजय व टे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), श्री.अममन पेेल 
(म ांबादेवी), श्री. नसीम  ान (चाांददवली) :   सन्माननीय  ननिमा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर कजल् ्यातील वेकोमल माजरी के्षत्रातील चारगाव, तेलवासा व कुणाडा या खुल् या 
खाणीींनी चारगाींव गावातील सभोवताली ढढगा-याींनी (खव् हरबडशन) वाढले असून या नतन्ही 
खाणीत  लाकस् ी्ंग होत असल् यान ेचारगाींव गावातील प्रत् येक घराींना तड ेगेले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ढदनाींक १९ जानेवारी २०१५ रोजी मध् यरात्री २ वाजता चारगाव खाणीत 
 लॉकस् ी्ंग केल् यामुळे चारगाव येथील रूपेश वाघाड े याींच् या घरावर रात्री २ वाजता 
कोसळल् यान े काच पररवारातील १४ वर्ीय कु. मघेा ववजय धाणक  ढहचा जागीच मघत्यू झाला 
असून धमाश दत्तू धाणक  आणण श्रीमती सुवणाश ववजय धाणक  हे जखमी झाल् यामुळे 
ग्रामस् थाींनी त् याींना दवाखान् यात भरती केले असल् याचे घ्ना ढदनाींक १० जानेवारी २०१५ रोजी 
वा त्या समुारास ननदेशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, खुल् या खाणीत होत असलेल् या  लॉकस् ी्ंगमुळे चारगाव पररसरातील नाग रीकाींना 
अडचणी सहन करावा लागत असल् यामुळे नागरीकाींच् या सुरके्षववर्यी कोणती उपाययोजना केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल् यास, या प्रकरणाची चौकशी करण् यात आली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. प्रिाश मेहता (२६-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही, 
(२) सदर घ्ना लास््ीींगमुळे घडली नसलेचे कजल्हार्धकारी कायाशलय, चींद्रपूर याींनी कळववले 
आहे. 
(३), (४) व (५) कजल्हार्धकारी चींद्रपूर याींनी कळववल्याप्रमाणे ढद. १९ जानेवारी, २०१५ रोजी 
झालेल्या घ्नेबाबत ग्रामपींचायत चारगाींव याींचा पुनवशसन करण्यासींबींर्धचा प्रस्ताव तहमसलदार, 
भद्रावती याींचेकडून उपववभागीय अर्धकारी, वरोरा याींचकेड े प्राप्त झालेला असनू त्याबाबत 
कायशवाही सुस् आहे. तसेच झालेल्या नुकसानीबाबत उपाययोजना करण्यासींबींधी महाप्रबींधक, 
मे.वेस््नश कोल क्रर्ल्यास मल. माजरी के्षत्र याींना तहमसलदार भद्रावती याींनी कळववले आहे. 

___________ 
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आददवासी म लीांना हवाई झपे व म लाांसाठप हवाई सेवि (िेबीन क् य)ू  
या अमभनव योजनाांचा सांस्ंेलाच फायदा झायाबाबत 

  

(१०)  ५४६३ (१०-०४-२०१५).   श्री. ववजय व टे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅ . यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (नतवसा), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), 
श्री.अममन पेेल (म ांबादेवी), श्री. नसीम  ान (चाांददवली) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आढदवासी ववभागाच् या वतीन ेसन २००७-२००८ या वर्ाशपासून आढदवासी मलुीींना हवाई झपे 
व मुलाींसाठ  हवाई सेवक (केबीन क् यू) ही अमभनव योजना सुस् करण् यात आली होती यात 
आढदवासी मुला-मुलीनाीं याचा फायदा ममळण् यापेक्षा प्रमशक्षण कें द्र चालववण् या-या सींस् थेलाच 
लाखो स्पयाींचा र्ायदा ममळाला असल् याची माढहती ढदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या 
सुमारास ननदेशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, आढदवासी ववभागाची ही योजना शासनाने बींद केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, काही प्रमशक्षण कें द्र चालववण् या-या सींस् था चालकाींनी सदर योजना पुन् हा सुस् 
करण् यासाठ  लॉबीगींच् या माध् यमातनू सक्रिय झाले असल् याची माढहती ननदेशनास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, काही नववन ननयम व शती ्ाकून ही योजना नव् यास्पाने पुन् हा सुस् करण् याचा 
आढदवासी ववभागाचा प्रयत् न असल् याने याबाबत शासनान े काय कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् ण  सवरा (२६-०५-२०१५) :(१), (२) व (३) कें द्र शासनाकडून ववशेर् कें द्रीय सहाय्य 
योजनेंतगशत सन २००७-०८ या वर्ाशकररता अनुसूर्चत जमातीच् या २३० मुलीींकररता हवाई सुींदरी 
प्रमशक्षण व २५१ मुलाींकररता हवाई सेवकाच ेप्रमशक्षण देण् यासाठ  प्रनत प्रमशक्षणाथी स्.१.०० लक्ष 
याप्रमाण ेस्.४८१.०० लक्ष इतका ननधी उपल ध कस्न ढदला होता. 
     त् यानुर्ींगाने अप् पर आयुक् त, नामशक व ठाणे याींनी प्रनत प्रमशक्षणाथी स्.८५,५००/- या 
प्रमाणे अनुिम े २०७ व १३० प्रमशक्षणाथी तसेच अपर आयुक् त, अमरावती याींनी स्.७८,०००/- 
याप्रमाणे २७ प्रमशक्षणाथी याप्रमाणे  कूण ३६४ प्रमशक्षणार्थ याांना प्रमशक्षण देण् यात आले आहे. 
त् यामुळे प्रमशक्षण कें द्र चालववणा-या सींस् थाींना लाभ होईल यादृष ्ीने कोणतीही कायशवाही 
करण् यात आली नाही. 
(४) राज् यातील अनसुूर्चत जमातीच् या मुला-मुलीींना ववमानसेवेत  अर हॉस् ्ेस, कॅत्रबन क् र,ु 
हॉ्ेल व् यवस् थापन, वाहतूक व् यवस्थापन, कस् ्मर केअर प्रमशक्षणाची योजना राज् य शासनाच् या 
ननधीतून राबववण् याचा ननणशय ढदनाींक २८ सप् ्ेंबर, २०१२ च् या शासन ननणशयान् वये घेण् यात 
आला आहे. 
(५) प्रश् न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
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ि वा (्ज.नामशि) धरण पपववभागाांतगात स ळे  ाव् या िालव् याच े 
िाम ननिृष्ट् े दजााचे झा याबाबत 

(११)  ५५२१ (०६-०४-२०१५).   श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री. ववजय व टे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), अॅ . यशोमती ठािूर 
(सोनावणे) (नतवसा), श्री. ि णाल पाेील (ध ळे रस्ामीण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कडवा (कज.नामशक) धरण उपववभागाींतगशत सळेु डाव् या कालव् याच े काम ननकघ ष ् दजाशच े
झाले असल् याच ेमाहे सडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त् या दरम्यान उघडक स आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त कालव् याच् या ननकघ ष ् कामकाजाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीअींती सींबींर्धत अर्धकारी व ठेकेदाराींवर शासनान ेकोणती कायशवाही केली 
आहे वा करणार आहे, 
(४) अद्याप, याबाबत कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास त् याची कारणे काय  
आहेत ? 

श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

वपांपळ  ेा (ता.्ज. दहांगोली) येंील पाणीप रवठा योजनसेाठप 
 असलेला ननधी मशलि नसयाबाबत 

(१२)  ५६०९ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), श्रीमती ननमाला गाववत 
(इगतपूरी), श्री. अ द ल सत्तार (मसलो ), श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), श्री. ववजय व टे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी) :   सन्माननीय पाणी प रवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वपींपळखु्ा (ता.कज. ढहींगोली) येथील पाणी पुरवठा योजनेसाठ  ननधी देण् यात आला होता 
मुल् याींकनानींतर सममतीच् या खात् यावर स्पये ८७ हजार मशल्लक असणे आवश् यक होत े मात्र 
सममतीच्या खात्यावर सदर रक् कम मशल्लक नसल् याच ेढदनाींक ६ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या 
सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर गावामध्ये पाणी पुरवठा योजना बींद असल्यान ेपाणी ी्ंचाई ननमाशण झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान े सींबींर्धतावर 
कोणती कारवाई करण्याबाबत व पाणी पुरवठा योजना सुस् करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली  वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. गावात ३ ववद्युत पींपाद्वारे व ४ हातपींपाद्वारे ननयममत पाणीपुरवठा चाल ू
आहे. 
(३) होय. ढदनाींक २२.१२.२०१४ रोजी चौकशी करण्यात आली असून ग्राम पाणी पुरवठा 
स्वच्छता सममतीकड े योजनेची अींनतम देयकाची वसूलीपात्र रक्कम शासन खाती जमा 
करण्याबाबत ढदनाींक १.१.२०१५ रोजी अध्यक्ष/सर्चव दोघाींना पत्र देण्यात आले आहे व पाणी 
पुरवठा सुरळीत सुस् करण्यासाठ  ग्रामपींचायतीस कळववण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

िळमनूरी ताल क् यातील (्ज.दहांगोली) इसापूर धरण पजवा िालवा पररसरातील वषृण ाांची 
अधधिारी व ित्राांेदार याांनी सांगणमत िस्न िेलेली अवैध वषृण  तो  

(१३)  ५६३१ (०६-०४-२०१५).   श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), श्री. अ द ल सत्तार (मसलो ), 
श्री. ववजय व टे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमाला गाववत (इगतपूरी), श्री. अममन पेेल 
(म ांबादेवी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनूरी तालुक् यातील (कज.ढहींगोली) इसापूर धरण उजवा कालवा पररसरातील वघक्षाींची 
अर्धकारी व कत्राीं्दार याींनी सींगणमत कस्न लाखो स्पये क्रकीं मतीचे वघक्षाींची तोड कस्न ननववदा 
काढत खरेदी-ववि  करीत शासनाची आर्थशक लुबाडणूक करण् यात आली असल् याच ेढदनाींक १० 
ऑगस् ्, २०१४ रोजी वा त् या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी कस्न सींबींर्धतावर काय कारवाई केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदभाातील अप णा मसांचन प्रि पाबाबत 
  

(१४)  ५६९५ (०६-०४-२०१५).   अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. अममन पेेल 
(म ांबादेवी), श्री. नसीम  ान (चाांददवली), श्री. अ द ल सत्तार (मसलो ) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाशतील काही मसींचन प्रकल् पाचे बाींधकाम ७५ ्क् क् यापयांत पूणश करण् यात आले आहे 
अशा मसींचन प्रकल् पास वाढीव ननधी देवून ते पूणश करण् यात येणार आहेत त्याचप्रमाणे ज् या 
काही मसींचन प्रकल् पाच ेबाींधकाम दहा ्क् यापयांत करण् यात आले आहे अशा मसींचन प्रकल् पासाठ  
वाढीव ननधी देण् यात येणार नसून त ेपूणश करण् यात येणार नसल् याचा शासनान ेननणशय घेण् यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, ७५ ्क् यापयांत पणूश करण् यात आलेले मसींचन प्रकल् प क्रकती व कोणते तसेच १० 
्क् यापयांत काम करण् यात आलेले प्रकल् प क्रकती व कोणते आहेत व १०२ ्क् यापयांत काम 
करण् यात आलेल् या मसींचन प्रकल् पाचे काम ७५ ्क् यापयांत पूणश करण् यात आलेल् या मसींचन 
प्रकल् पाप्रमाणे पूणश करण् याबाबत शासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे वा घेण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२१-०५-२०१५) : (१) ववदभाशतील ७५ ्क्के पेक्षा जास्त खचश झालेले तसेच 
अनुशेर्ननमुशलन कायशिमाींतगशतचे सवश प्रकल्प पुणश करण्यास तसेच मसींचन क्षमता व पाणीसाठा 
ननमाशण होणाऱ्या प्रकल्पाींना प्राधान्य देण्याचे धोरण शासनान े ठरववले आहे. ज्या प्रकल्पाींच े
काम १० ्क्क्यापयांत झाले आहे. अशा प्रकल्पाींना ननधी न देण्याचा ननणशय शासनाने घेतलेला 
नाही. 
(२) ववदभश पा्बींधारे ववकास महामींडळाकडील सन २०१४-१५ मध्ये अथशसींककल्पत १९८ 
प्रकल्पाींपैक  ४२ प्रकल्प (६ मोठे, १६ मध्यम व २० लघु) ७५ ्क्के पेक्षा जास्त खचश झालेले 
आहेत. तसेच ४३ प्रकल्प (२ मोठे, ८ मध्यम व ३३ लघु) १० ्क्के पेक्षा कमी खचश झालेले 
आहेत. मसींचन अनुशेर् ननमुशलनाचे सवश तसेच ७५% पेक्षा जास्त खचश झालेल्या प्रकल्पावरील 
अडचणी सोडवून तसेच राज्याच्या आथोपायाची कस्थती व मा.राज्यपाल महोदयाींच ेननदेशानसुार 
ननधी उपलध कस्न प्रकल्प प्राधान्याने पूणश करण्याचा ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

प्रस्ताववत सांरचना वविास योजन ेअांतगात ववदभाासाठप िमी ननधीची तरतूद िेयाबाबत 
  

(१५)  ५६९६ (०६-०४-२०१५).   अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. ववजय व टे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री. नसीम  ान (चाांददवली) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ववदभाशसाठ  ११ कजल् ्यासाठ  प्रस् ताववत सींरचना ववकास योजनेसाठ  ववदभाशसाठ  केवळ 
८७९ को्ी स्पयाींची तरतूद करण् यात आली असल् यामळेु ववदभाशच् या ववकासाला खीळ बसली 
असल् याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या दरम्यान उघडक स आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, ववदभाशच् या ववकास कामासाठ  वाढीव ननधीचा वा तरतूद करण् याबाबत शासनान े
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. स धीर म नगांेीवार (२५-०५-२०१५) : (१) ननयोजन ववभागाींतगशत अशी योजना प्रस्ताववत 
नाही. 
(२) व (३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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ववदभाातील रस्ामसेविाांच् या िामात राजिीय हस् तषेण प वाढत अस याम ळे 
रस्ामसेविाांच् या आत् महत् येत वाढ होत अस याबाबत 

(१६)  ५६९९ (०६-०४-२०१५).   अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. ववजय व टे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री. नसीम  ान (चाांददवली), श्री. अममत ववलासराव देशम   (लातूर शहर) :   
सन्माननीय रस्ामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववदभाशतील ग्रामसेवकाींच् या कामात राजक य हस् तके्षप वाढत असल् यामळेु त् याींच् यात 
मानमसक तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढत असल् यामळेु ढदवसेंढदवस ग्रामसेवकाींच् या आत् महत् येत 
वाढ होत असल् यामळेु ग्रामसेवकाींमध् ये र्चींतेच े वातावरण पसरले असल् याचे माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये वा त् या समुारास आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या प्रकरणी शासनामार्श त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार ग्रामसेवकाींवर कामाचा वाढत 
असलेला ताण कमी करण् याबाबत तसेच त् याींच् या आत् महत् या रोखण् याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) अद्याप, कोणतीच कायशवाही करण् यात आली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा म ां  े (२६-०५-२०१५) : (१) राजक य हस् तके्षपामळेु मानमसक तणाव वाढून 
आत् महत् या झाल् याची घ्ना ननदशशनास आलेली नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

मसांधूद गा ्ज हयातील शेति-याांनी वपिववले या भात  रेदी िेला नसयाबाबत 
  

(१७)  ५७१८ (१०-०४-२०१५).   श्री. िालीदास िोळांबिर (व ाळा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी प रवठा व रस्ाहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधूदगुश कजल् हयातील शेतक-याींनी वपकववलेल् या भात यावर्ी शासनाने खरेदी केला 
नसल् यान े ढदनाींक १२ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, या भात खरेदीबाबत शासनान े कोणता ननणशय घेतला आहे वा घेण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापे (२१-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) शासनाच्या ढद. ३०.१०.२०१४ च्या शासन ननणशयानुसार हींगाम २०१४-१५ मधील धान 
खरेदीबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. 
     त्यानुसार मसींधुदगुश कजल््यात २६ धान खरेदी कें द्राींना मींजूरी देण्यात आली असून 
त्यापैक  २ कें द्राींवर धान खरेदी सुस् करण्यात आली असून २१६.६४ कक्वीं्ल धानाची खरेदी 
करण्यात आली आहे. 

___________ 
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मत् स्य ववद्यापीठ िोिणातील सम द्रकिनारपट्टीच् या प्रदेशात  
स स् िस्न िोिणवासीांयाना न् याय देण् याबाबत 

(१८)  ५८१२ (०४-०४-२०१५).   श्री. अ द ल सत्तार (मसलो ), श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), 
अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) (नतवसा), श्री. ववजय व टे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री. सांजय साविारे 
(भ सावळ) :   सन्माननीय मत्स्यव् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् यात  कूण मत् स् यउत्पादनापैक  ७२ ्क् के उत् पादन कोकणात होत असताना 
मत् स् य वव्ान ववद्यापीठ कोकण क्रकनारप्ीपासून दोन हजार क्रक.मी. अींतरावरील नागपूरच् या 
पशुवव्ान ववद्यापीठाला जोडण् यात आल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् या समुारास 
उघडक स आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, डॉ.भालचींद्र मुणगेकर सममती ननणशय देईल त्या ढठकाणी वर्शभरात कोकणात 
मत्स्यवव्ान ववद्यापीठ स्थापन करण्यात येईल असे आश्वासन शासनामार्श त देण्यात आले, 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त बाब १ व २ नुसार चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीच्या अनुर्ींगाने कोकणात मत्स्यवव्ान ववद्यापीठ स्थापन करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. एिनांराव   से (२५-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
(४) महाराष र मत् स् यवव्ान व सागरी वव्ान ववद्यापीठ रत् नार्गरी येथ ेस् थापन करण् याबाबत 
डॉ.भालचींद्र मुणगेकर याींच् या अध् यक्षतेखालील अ् यासग्ान ेसादर केलेल् या मशर्ारशीींची, मुख् य 
सर्चव याींच् या अध् यक्षतखेाली ननयोजन व ववत् त ववभागाच े सर्चव तसेच अन् य सींबींर्धत 
ववभागाच् या सर्चवाींचा समावेश असलेल् या सममतीमार्श त छाननी कस्न सववस् तर अहवाल सादर 
करणेबाबत तत् कालीन मा.मुख् यमींत्री महोदयाींनी ननदेश ढदले होते. त् या अनुर्ींगाने ढदनाींक 
२२/८/२०१४ रोजी सममती गठ त करण् यात आली असून सदर सममतीची बैठक ढदनाींक 
९/३/२०१५ रोजी झाली असून पुढील कायशवाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

तापी पाेबांधारे वविास महामां ळ अांतगात स लवा -ेजामफळ-िानोली (्ज.ध ळे)  
पपसामसांचन योजनसे ननधीची पपलधता नसयाबाबत 

(१९)  ५८३१ (०६-०४-२०१५).   श्री. ि णाल पाेील (ध ळे रस्ामीण), श्री. जयि मार रावल 
(मशांद े ा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळ अींतगशत सुलवाड-ेजामर्ळ-कानोली (कज.धुळे) उपसामसींचन 
योजनेस सन १९९९ साली प्रशासक य मान्यता ममळाली असून सप् े्ंबर, २०१२ अखेर पयांत 
योजनेच्या सवेक्षण, सींकल्पना, वन जममन सींपादन इत्यादी बाबीींवर ८ को्ी ९२ लाख स्पये 
खचश झाले आहे, परींतु पुढील भौनतक कामासाींठ  सदर योजनेत ननधीची उपलधता नसल्यान े
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काम रेंगाळून पडली आहेत अस ेजानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन याबाबतीत काही धोरण ठरववणार आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्यास, त्यामागील ववलींबाची कारणे काय ? 
  

श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) व (३) माहे जानेवारी, २०१५ अखरे योजनेवर स्. ७.९५ को्ी खचश झाला आहे. प्रचमलत 
धोरणानुसार सदर योजनेच्या स्. २०३४.७१ को्ी क्रकीं मतीच्या सधुाररत प्रकल्प अहवालावर 
प्रशासक य मान्यता देण्याची कायशवाही प्रगतीत आहे. सदर प्रकल्प अहवालास प्रशासक य 
मान्यता ढदल्यानींतर ननधीच्या  उपलधतेनुसार प्रकल्पाच ेकाम पुणश करण्याच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

 ान् देशाच् या वविासास प रेसा ननधी ममळवून देण् याबाबत 
  

(२०)  ५८७३ (०८-०४-२०१५).   श्री. ि णाल पाेील (ध ळे रस्ामीण) :   सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् यात ववदभश, मराठवाडा, कोकण ववभागाला स् वतींत्र वैधाननक ववकास महामींडळ 
ममळाले आहे, खान् देश मात्र पकश्चम महाराष राला (उवशररत वैधाननक ववकास महामींडळाला) 
जेाडला गेला आहे. त् यामुळे खान् देशाच् या ववकासासाठ  पुरेसा ननधी ममळत नसून येथील 
वेगवेगळ्या ववभागाचा अनुशेर् ही ९ हजार को्ीच् या पुढे गेलेला आहे असे जानेवारी, २०१५ 
मध्ये वा त्या दरम् यान ननदशशनास आले आहे, ही गोष ्ी खरी आहे काय, 
(२) असल् यास, खान् देशाच् या ववकासास पुरेसा ननधी ममळवून देण् याच् या दृष ्ीने व येथील 
अनुशेर् भस्न काढण् याच् या दृष ्ीन ेशासन काही धोरणात् मक पालले उचलणार आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याचा तपशील काय, 
(४) नसल् यास, त् यामागील ववलींबाची कारणे काय ? 
  
 

श्री. स धीर म नगांेीवार (१६-०५-२०१५) : (१), (२), (३) व (४) राज् यात ववदभश, मराठवाडा व 
उवशररत महाराष र या तीन प्रदेशाींकररता स् वतींत्र ववकास मींडळे स् थापन करण् यात आलेली आहेत. 
राज् यातील समतोल प्रादेमशक ववकासासाठ  गढठत करण् यात आलेल् या डॉ.ववजय केळकर याींच् या 
अध् यक्षतेखालील सममतीचा अहवाल ढदनाींक २३ सडसेंबर, २०१४ रोजी ववधीमींडळाच्या प्लावर 
ठेवण् यात आला. सममतीच् या अहवालात नामशक कजल् ्यातील प्रनतननधीींची मत ेअींतभूशत आहेत. 
सममतीचा अहवाल स् वीकारण् यासींदभाशत शासन ननणशय ढदनाींक १७ जानेवारी, २०१५ अन् वये 
मींत्रीमींडळ उपसममती गढठत करण् यात आलेली आहे. सममतीच् या अहवालातील मशर्ारशी 
प्रशासक य ववभागाींचे त् यावरील अमभप्राय ववचारात घेलन, मशर्ारशी कस्वकारण् या सींदभाशत 
उपसममतीने आपला अहवाल मींत्रत्रमींडळास सादर करावयाचा आहे. 

___________ 
शेगाांव (्ज.ब लढाणा) येंील गजानन महाराज या तींाषेण त्राचा मांजूर  
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िरण्यात आलेला वविास आरा  याचे िाम पूणा िरण्याबाबत 
  

(२१)  ५९०० (०७-०४-२०१५).   श्री. हर्ावधान सपिाळ (ब लढाणा) :   सन्माननीय ननयोजन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शेगाींव (कज.बुलढाणा) येथील गजानन महाराज या तीथशके्षत्राचा मींजूर करण्यात आलेल्या 
ववकास आराखयायासाठ  क्रकती ननधीची आर्थशक तरतूद करण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, सदर ववकास आराखयायाच्या कामाची सद्यकस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू नतथशके्षत्राच्या ववकास आराखयायाचे काम पूणश करण्याबाबत शासनान े
कोणती  कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स धीर म नगांेीवार (१६-०५-२०१५) : (१) ननयोजन ववभाग, शासन ननणशय ि,नतक्षेवव-
२००९/प्र.ि.८०/का-१४४४, ढद. ८ माचश, २०१० अन् वये स्.३६०.४० को्ीींचा शेगाव तीथशके्षत्र ववकास 
आराखडा मींजूर करण् यात आला आहे. सदर आराखयायाींतगशत महाराष र शासनाचा सहभाग 
स्.२५०.०० को्ी, कें द्र शासनाचा सहभाग स्.३१.०० को्ी नगरपररर्द शेगाींवचा सहभाग 
स्.१३.९० को्ी आणण श्री.गजानन महाराज सींस् थाींनाचा सहभाग स्.६५.५० को्ी इतका आहे. 
     सदर आराखयायाची अींमलबजावणी ववभागीय आयुक् त, अमरावती याींच् या मार्श त करण् यात 
येत आहे. महाराष र शासनाच् या स्.२५०.०० को्ीच् या शासन सहभागापैक  माचश, २०१५ अखेर 
 कूण स्.२४८.३९ को्ी ननधी ववभागीय आयुक् त, अमरावती याींना ववतरीत करण् यात आला 
असून सन २०१५-१६ या आर्थशक वर्ाशत या आराखयायासाठ  स्.५.०० को्ी इतका ननधी 
अथशसींकल् पीत करण् यात आला आहे. 
(२) सदर आराखयायाींतगशत ववभागीय आयुक् त, अमरावती याींनी माचश, २०१५ अखेर  कूण 
स्.२४४.३२ को्ीच् या कामाींना प्रशासक य मान् यता प्रदान केली असून कायाशन् वयीन यींत्रणाींना 
 कूण २१५.९१ को्ी ननधी ववतरीत केला आहे. सदर आराखयायाींतगशत कामाींची सद्यःकस्थती 
खालीलप्रमाण ेआहे. 
अ) पूणश झालेली कामे - स्.६१.०३ को्ी 
ब) प्रगतीपथावर असलेली कामे - स्.१३९.०७ को्ी 
क) ननववदा स् तरावरील असलेली काम े- स्.४३.१० को्ी 
ड) सींकल् पना / अींदाजपत्रक स् तरावरील असलेली काम े- स्.६.८० को्ी. 
 कूण                            स्. २५०.०० को्ी 
(३) शेगाींव तीथशके्षत्र ववकास आराखयायातील कामे पूणश करण् यासाठ  ननयोजन ववभागाच् या 
शासन ननणयश, ि.तीके्षवव-२०१२/प्र.ि.२४/का-१४४४, ढद.२९.१०.२०१४ अन् वये आराखयायास जून, 
२०१६ पयांत मुदतवाढ देण् यात आली आहे. 
     तसेच शेगाव तीथशके्षत्र ववकास आराखयायातील कामाींना गती देण् याच् यादृष ्ीन े ननयोजन 
ववभागामार्श त, तसेच ववभागीय आयुक् त, अमरावती तथा कजल् हार्धकारी, बुलढाणा याींच् यामार्श त 
वेळोवेळी आढावा बैठका घेण् यात येतात. आराखयायातील कामाींना गती ममळण् याच् या दृष ्ीन े
उपववभागीय अर्धकारी (महसूल), खामगाींव, कज.बुलढाणा वळेोवेळी कामननहाय सववस् तर 
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आढावा घेतात. या बैठक त ववववध यींत्रणाींच् या प्रत् यक्ष उद्् ावणा-या अडचणीींबाबत समन् वय 
साधण् यात येतो. 
(४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 

  
शासिीय अंवा ननमशासिीय सवेेत असले या िमाचा-याांना सेवेत असताना मतृ् य ू 

झा यानांतर त् याांच् या वारसाांना अन िां पा तत् त् वावर नोिरी देण् याबाबत 
  

(२२)  ५९०६ (०६-०४-२०१५).   श्री. हर्ावधान सपिाळ (ब लढाणा), श्री. अममन पेेल (म ांबादेवी), 
श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), श्री. अ द ल सत्तार (मसलो ), अॅ . यशोमती ठािूर (सोनावणे) 
(नतवसा), श्री.  ी.एस.अदहरे (सा्रमी), श्री. स ननल राऊत (वव्रमोळी) :   सन्माननीय रस्ामवविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासक य अथवा ननमशासक य सेवेत असलेल् या कमशचा-याींना सेवेत असताना मघत् य ू
झाल् यानींतर त् याींच् या वारसाींना अनकुीं पा तत्त्वावर नोकरी देण् यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ठाणे कजल् हा पररर्देमध् ये अनकुीं पा तत्वावर नोकरी देण् याचे समुारे १७२ प्रस् ताव 
प्रलींत्रबत असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, ठाणे कजल् हा पररर्देमध् ये अनुकीं पाचे प्रस् ताव रखडल् यामागील कारणे काय आहेत 
याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व त् यानुसार ठाणे कजल् हा पररर्दमध् ये अनुकीं पा 
तत्त्वावर वारसाींना नोकरी देण् याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप, उक् त प्रकरणी कोणतीच कायशवाही केली, नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय  
आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा म ां  े(२५-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ढदनाींक २६/०१/२०१४ रोजी प्रमसध् द केलेल् या अनुकीं पा जेष ठता 
प्रनतक्षायादीतील ठाणे कजल् ्यातील १७२ प्रस् तावापकै  सन २०१३ मध् ये १४ व सन २०१४ मध् ये 
४६ अशा  कूण ६० उमेदवाराींना ननयमानुसार उपल ध जागाींवर ननयुक् त् या देण् यात आलेल् या 
आहेत. 
     या व् यनतररक् त जून २०१४ नींतर आज अखेर अनुकीं पा तत् वावरील ननयुक् तीसाठ  ७२ 
अपूणश स् वस्पातील प्रस् ताव प्राप् त झालेले असून याबाबतच् या सवश कागदपत्राींची पूतशता कस्न हे 
प्रस् ताव ननयममत सेवाज् येष ठता यादीत समाववष ् करण् याच् या दृष ्ीने कायशवाही करण् यात येत 
आहे. 
     शासन ननयमानसुार सरळसेवेच् या पदावर जेष ठतासूचीतील िमवारीनुसार उमेदवाराींना 
ननयुक् ती देण् याबाबतची कायशवाही पद उपल धतेनुसार करण् यात येत आहे. 
  

___________ 
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नामशिच् या ्ज हा स् णालयाचे शे्रणीवधान िस्न नवीन वैद्यिीय  
महाववद्यालय स् ं ापन िरण् याची िेलेली मागणी 

  

(२३)  ५९२२ (०९-०४-२०१५).   श्री. छगन भ जबळ (येवला), श्री. हसन म श्रीफ (िागल), 
श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय वैद्यिीय मशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कें ढद्रय आरोग् य मींत्रालयान ेकजल् हा स्ग् णालयाींच ेशे्रणीवधशन कस्न देशात ५८ नवीन वैद्यक य 
महाववद्यालये स् थापन करण् याचा ननणशय घेतल् यामुळे सदर योजनेद्वारे नामशकच् या कजल् हा 
स्ग् णालयाचे शे्रणीवधशन कस्न नवीन वैद्यक य महाववद्यालय स् थापन करण् याची 
लोकप्रनतननधीींनी ढदनाींक १२ जानवेारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास शासनाकड ेमागणी केलेली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त मागणीच्या अनुर्ींगाने शासनान ेपुढे कोणती कायशवाही केली वा करण् यात 
येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद ताव  े(२५-०५-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) प्रस्ताववत सात शासक य वैद्यक य महाववद्यालये पुणशत: कायाशकन्वत होत नाहीत तोपयांत 
नवीन शासक य वैद्यक य महाववद्यालय सुस् करणे सींयुकक्तक ठरणार नाही, असा ननणशय 
शासनाने घेतला आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

नगर व श्रीगोंदा ताल क् याांना (्ज.अहमदनगर) वरदान  
ठरणारी सािळाई योजनेच ेिाम प्रलांबबत असयाबाबत 

  

(२४)  ६०४० (०६-०४-२०१५).   श्री. राह ल जगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर कजल् हयातील नगर व श्रीगोंदा तालुक् याींना वरदान ठरणारी साकळाई योजनचेे 
काम प्रलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, श्रीगोंदा व नगर तालुक् यातील शेतक-याींनी ढदनाींक २० सडसेंबर, २०१४ रोजी 
नगर-दौन् ड महामागाशवर र्चखली ्ोलनाक् यावर रस् ता रोको आींदोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, साकळाई पाणी योजनेच ेकाम व् हावे म् हणून पररसरातील शेतकरी मागील २० 
वर्ाशपासून शासनाकड ेमागणी करत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, साकळाई पाणी योजनेचे काम पूणश होणेबाबत शासनस् तरावरून केलेली वा 
करण् यात येत असलेली कायशवाही वा शासनाची प्रनतक्रिया काय आहे ? 

 
श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) नाही. 
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(२) होय. 
(३) होय. 
(४) कुकडी प्रकल्पात उपलध असलेल्या सींपूणश पाण्याच ेननयोजन या पूवीच झाले असल्यान ेव 
या योजनेसाठ  पाणी उपलध नसल्याने सदर योजना करता येत नाही. 

___________ 
  
ससून  ॉिमधील म ांबई पो ाे रस् ेच् या मालिीची गो ऊन राज् य शासनाच् या महाराष्ट् र मत् स् य 

वविास महामां ळ (MFDC) माफा त म्च्छमाराांना भाड्याने देण् यात आयाबाबत 
(२५)  ६०७६ (०४-०४-२०१५).   श्री. ददलीप वळस-ेपाेील (आांबेगाव), श्री. हन मांत  ोळस 
(माळमशरस), श्री. भास्िर जाधव (ग हागर), श्री. अवधूत तेिरे (श्रीवधान), श्री. राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. स रेश ला  (िजात), श्री. हसन म श्रीफ 
(िागल), श्री. रमेश िदम (मोहोळ) :   सन्माननीय मत्स्य व् यवसाय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ससून डॉक मधील मुींबई पो श् रस् ्च् या मालक ची गोडालन नीं.१७७३ व १५८ राज् य 
शासनाच् या महाराष र मत् स् य ववकास महामींडळ (MFDC) मार्श त मकच्छमाराींना भायायान ेदेण् यात 
आली आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, मकच्छमाराींनी म.म.वव.मीं. (MFDC) ला वेळोवेळी जागेचे भाड े भस्नही सदर 
भाड े मुींबई पो श् रस् ्ला (BPT) न भरल् यामळेु सदर गोडालन सहा मढहन्याच्या आत ररक् त 
करण् यास साींगण् यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, देशाला साधारण ५०० ते ८०० करोडोपयांत परक य चलन ममळून देणा-या 
मकच्छमार व त् यासींबींर्धत असणारे व् यावसानयक व कामगार याींच् यावर उपासमारीची वळे येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबतची ननवेदने मा.मुख् यमींत्री, मा.मत् स् य ववकास मींत्री, महाराषर 
मत् स् योद्योग ववकास मींडळ याींना लेखी ननवेदने माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये वा त्या सुमारास 
ढदली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल् यास, याबाबत शासनान े ननवेदनावर कोणती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल् यास, ववलींबाची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ?  

श्री. एिनांराव   से (२५-०५-२०१५) : (१) नाही. 
ससून गोदी येथील मुींबई पो श् रस् ्चे मालक चे गोडावून ि.१७७३ व १५८ मुींबई पो श् रस् ्न े
सन १९५१ पासून कें द्र शासनास भाड े तत् वावर ढदले होते. कें द्र शासनाने सदर गोदाम े सन 
१९६९ मध् ये मत् स् यव् यवसाय सींचालक, मुींबई (डायरेक् ्र ऑर् क्रर्शररज) याींना हस् ताींतररत केले 
होते. सन १९६९ साली मत् स् यननयाशती पासून देशाला ममळणा-या परक्रकय चलनात वाढ व् हावी 
या उदे्दशान े सदर गोडावनू मधील जागा मत् स् य प्रक्रिया करणा-या व् यवसानयकाींना 
मत् स् यव् यवसाय सींचालक, महाराष र शासन, मुींबई याींनी भाड ेतत् वावर देण् यात आलेल् या आहेत. 
(२) नाही. 
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मुींबई पो श् रस् ्न े गोदामाींतील जागाींची सन १९८९ पासून अवास् तव भाड े वाढ केल् यान े सदर 
भाड े वाढ गोदामातील मत् स् यव् यवसानयक तसचे महामींडळास मान् य नव् हती. त् यामळेु 
मत् स् यव् यवसानयकाींनी वाढीव भाड ेभरणा करण् यास सन १९८९ पासनू नकार ढदला. यामळेु मुींबई 
पो श् रस् ्चे भाड ेथक त राढहले. 
अशा प्रकारच् या भायायामुळे येणारी थकबाक  ममळावी म् हणून, मुींबई पो श् रस् ्न े सींपदा 
अर्धकारी याींच् या न् यायालयात सन १९९९ मध् ये दावा दाखल केला. सदर दावा दाखल 
केल्यापासून सदर गोदामातील मत् स् यव् यवसानयकाींनी महामींडळाकड ेभाड ेभरणा करणे बींद केले. 
सदर दाव् यात सींबींधीत मत् स् यव् यवसानयक प्रनतवादी म् हणून मुींबई पो श् न ेसामावून घेतले होते. 
मत् स् यव् यवसानयकाींनी भरणा केलेली रक् कम मुींबई पो श् रस् ् कड ेजमा केलेली आहे. 
गोदाम े ररकाम े करणेबाबतीत ढदनाींक १६/१०/२०१४ रोजी मा.सवोच् च न् यायालयात प्रथमतः 
मत् स् यव् यवसानयकाींनी (महामींडळास कोणतीही सुचना अथवा माढहती न देता) स् वतींत्र अवपल 
दाखल केले असे सवोच्च न् यायालयात समजले. सदर अवपल सुनावणीसाठ  आले असता 
मत् स् यव् यवसानयकाींनी सवोच् च न् यायालयाला गोडावून ररकामी कस्न देण् यासाठ  ६ मढहन् याींची 
मुदत मार्गतली या ननकालानींतर महामींडळान े दाखल केलेल् या अवपलावरील सुनावणी 
मा.सवोच् च न् यायालयात ढदनाींक १६/१०/२०१४ रोजी आली असता मा.सवोच् च न् यायालयान े
पुढील ६ मढहन् यात दोन् ही गोदाम ेखाली करण् याचा ननणशय ढदला. 
(३) मुींबई पो श् रस् ्न े महामींडळास ढदलेल् या मामसक देयकानुसार आकारलेली रक् कम स्.६.३८ 
को्ी मत् स् यव् यवसानयकाींकडून येणे आहे व मुींबई पो श् रस् ्ला महामींडळास रक् कम स्. ६.५६ 
को्ी ऐवढे देणे आहे परींतु सदर वाढीव भाड े दर प्रकरण अजूनही न् याय प्रववष ठ असल् यान े
याबाबतचा अींनतम ननणशय झालेला नाही. त् यामुळे आकारलेले भाड े मत् स् यव् यवसानयकाींनी 
वेळच् यावेळी न भरल् याने सदर प्रसींग ननमाशण झालेला आहे. सदर मत् स् यव् यवसानयक हे मत् स् य 
ननयाशतदार असून त् याींचेवर उपासमारीची वेळ येईल अस ेम् हणणे ववसींगत वा्ते. 
(४) होय 
(५) महामींडळान े केलेली कायशवाही मा.सवोच् च न् यायालयाच् या ननकालानुसार जरी ढदनाींक 
१४/१०/२०१४ रोजी ससनू डॉक मधील गोदाम े खाली करण् याचा ननणशय झाला असता तरी 
शासनाकडून कें द्र शासनास येथील मत् स् यव् यवसायावर प्रनतकुल पररणाम होवून नये यासाठ  
मा.मींत्री, (मत् स् यव् यवसाय), महाराष र राज् य याींनी कें ढद्रय कघ वर् मींत्री याींना ढदनाींक ०१/१२/२०१४ 
रोजी ववनींती कस्न मत् स् यव् यवसायाच् या दृष ्ीन े या महत् वाच् या प्रकरणी लक्ष घालण् याच े व 
उच्चस्तरीय बैठक बोलववणे बाबत ववनींती केली आहे. 
     राज् य शासन या मुद्यावर कें द्र शासनाकड ेगाींमभयाशन ेपाठपुरावा करीत आहे. तसचे राज् य 
शासनाकडून ससून गोदी बींदराच े नुतनीकरण व आधुननक करणाचा प्रस् ताव कें द्र शासनास 
पाठववण् यात आलेला आहे. राज् य शासनाचे सकारात् मक प्रयत् न चाल ूआहेत. 
(६) प्रश् न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सातारा यें ेमे ीिल िॉलेजसाठप ननधी पभास्न िॉलेज स स् िरण्याबाबत 
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(२६)  ६१२७ (०९-०४-२०१५).   श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री. हन मांत  ोळस (माळमशरस), 
श्री. राह ल जगताप (श्रीगोंदा), श्री. पाां  रांग बरोरा (शहापूर), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), 
श्री. मिरांद जाधव-पाेील (वाई), श्री. अवधूत तेिरे (श्रीवधान), श्री. रमशे िदम (मोहोळ), 
श्री. भास्िर जाधव (ग हागर), श्री. स रेश ला  (िजात), श्री. हसन म श्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय वैद्यिीय मशषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सातारा येथे मेडीकल कॉलेज उभारण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन बाबीवरील शासनाचा ववचार पूणश झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कॉलेजसाठ  ननधी उभास्न कॉलेज सुस् करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद ताव  े(२५-०५-२०१५) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सातारा येथील प्रस्ताववत महाववद्यालयाचा प्रस्ताव भारतीय आयुववश् ान पररर्देकड े
सादर करण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

रत् नाधगरी ्ज ्यातील राजापूर ताल िा पांचायत सममतीची इमारतीबाबत 
(२७)  ६२२४ (०८-०४-२०१५).   श्री. भास्िर जाधव (ग हागर), श्री. हसन म श्रीफ (िागल), 
श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय रस्ामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) रत् नार्गरी कजल् ्यातील राजापूर तालकुा पींचायत सममतीची इमारत सन १९७२ मध् ये 
बाींधण् यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पींचायत सममतीच ेकाही ववभाग स् वमालक च् या इमारतीमध् ये तर काही ववभाग 
हे भाडयाच् या खोलीत असून या भाडयापो्ी कजल् हा पररर्देला दरमहा स्पये १५ हजार मोजावे 
लागत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवश ववभाग  काच इमारतीमध् ये आणणारा पींचायत सममतीच् या इमारतीचा 
आराखडा दहा वर्ाशपूवी तयार कस्न प्रस् ताव सादर करण् याींत आला होता, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रस् तावावर शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण् याींत येत आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा म ां  े(१८-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) राजापूर पींचायत सममतीच् या नवीन प्रशासक य इमारत बाींधण् याचा ११ व् या ववत् त 
आयोगातून प्रस् ताववत करण् यात आलेला प्रस् ताव त् यावळेी मींजूर झाला नाही. 
     आता, अकस्तत् वातील बाींधकामाच् या ननलेखनाची कायशवाही करणे, तसेच ननयोकजत 
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बाींधकामाची जागा कजल् हा पररर्देच् या नाव ेकस्न सववस् तर प्रस् ताव तयार करण् याची कायशवाही 
कजल् हा पररर्देकडून प्रगतीत आहे. 
  

___________ 
  
मोहोळ ताल क्यातील (्ज. सोलापरू) आष्ट्ेी पपसा मसांचन योजना अद्याप अपूणा असयाबाबत. 
  

(२८)  ६२३४ (०७-०४-२०१५).   श्री. रमशे िदम (मोहोळ), श्री. राह ल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. हसन म श्रीफ (िागल) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोहोळ तालुक्यातील (कज. सोलापूर) आष्ी उपसा मसींचन योजनेच्या कामास सन १९९६ 
मध्ये सुरूवात करून अद्याप योजनेच ेकाम अपूणश अवस्थते असल्यान ेमोठ्या प्रमाणात के्षत्र 
खमलतापासून वींर्चत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सदर प्रकल्प तातडीने करणेबाबत 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     ननधीच्या उपलधतेनुसार सदर योजनचेी काम ेप्रथतीपथावर आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

म लीांच ेमशषण ण आणण वववाहासाठप अ प बचत स िन् या समधृ् दी योजनेबाबत 
  

(२९)  ६३१६ (०८-०४-२०१५).   श्री. बाब राव पाचणे (मशस्र), श्री. मभमराव तापिीर 
(  िवासला), ि मारी प्रणणती मशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय मदहला व बाल 
ियाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुलीींच् या मशक्षण आणण वववाहासाठ  अल् पबचतीला प्रोत् साहन देण् यासाठ  सकुन् या समघध् दी 
खात ेव ववशेर् गुींतवणूक योजनते राज् यातील १० कजल् ्याींचा समावेश करण् यात आला असून 
दरहजारी ९१८ पेक्षा कमी दर असलेल् या या कजल् ्याींमध् ये सन २०१५ मुलीींचा जन् मदर वाढावा 
यासाठ  ववशेर् मोढहम राबववली जाणार असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या 
दरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुलीींच् या नावावर उघडलेल् या समघध् दी खात् यावर ९.१ व् याजदर आणण करबचत 
प्रस् ताववत करण् यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर कजल् ्याींत मुलीींचा घ्ता जन् मदर लक्षात घेलन समाजातील मलींग 
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गुणोत् तराचे ववर्म प्रमाण लक्षात घेवून शासनान े ननणशय घेवून उपाययोजना केली आहे वा 
करण् यात येत आहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा म ां  े (२६-०५-२०१५) : (१) “बे्ी बचाख-बे्ी पढाख” या कें द्र पुरस्कघ त 
अमभयानाींतगशत महाराषर राज्यातील १० कजल्हयाींची ननवड करण्यात आली असून सदर 
कजल्हयाींकडून अमभयानाींतगशत सन २०१४-१५ त े २०१६-१७ पयांत घ्यावयाच े कायशिमाबाबत 
भौनतक व आर्थशक आराखडा कें द्र शासनास मींजूरीसाठ  सादर करण्यात आला आहे. 
     सुकन्या समघध्दी खात े ही ववशेर् गुींतवणुक योजना "बे्ी बचाख-बे्ी पढाख" 
अमभयानाचा भाग असून ती योजना कें द्र पुरस्कघ त आहे. सदर योजना १० वर्ाशपयांतच्या मुलीींना 
लागू आहे. ढदनाींक १.१२.२०१५ पयांत खाते उघडून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) “बे्ी बचाख-बे्ी पढाख” अमभयानाींतगशत कें द्र शासनान े ढदलेल्या मागशदशशक 
सूचनाींनुसार महाराषरातील १० कजल्हयाींत खालीलप्रमाणे उपाययोजना सुस् आहे. 
    अ) मलींगभेदावर आधाररत मलींग ननवड प्रथा ननमुशलन करणे. 
    ब) बामलकेच्या कजवीताची हमी घेणे क्रकीं वा खात्री असणे. 
    क) बामलकेच्या मशक्षणाची हमी क्रकीं वा खात्री घेणे. 

___________ 
  

प णे शहरातील ननमााण होणारा िचरा शहरातच ्जरववण् यासाठप ्ज हा  
ननयोजन सममतीने ५० ला  स्पयाांचा ननधी ददला असयाबाबत 

(३०)  ६३२४ (०८-०४-२०१५).   श्री. बाब राव पाचणे (मशस्र) :   सन्माननीय ननयोजन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे शहरातील ननमाशण होणारा कचरा शहरातच कजरववण् यासाठ  २ त े२० ्नापयांतचे लहान 
प्रकल् प उभारण् यासाठ  कजल् हा ननयोजन सममतीन े५० लाख स्पयाींचा ननधी देण् यास ढदनाींक १६ 
जानेवारी, २०१५ रोजी मींजूरी ढदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ग्रामीण भागातील ग्रामपींचायतीमध् ये लोकसींख् या मोठ्या प्रमाणात वाढल् यान े
कचरा समस् या सोडववण् यासाठ  कचरा प्रकल् प उभारण् यासाठ  कुठलीही उपाययोजना शासनाकड े
उपल ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ग्रामीण भागातील मोठ-मोठ्या शहरातील कचरा त् याच गावामध् ये 
कजरववण् यासाठ  कचरा प्रकल् प उभारावेत यासाठ  कजल् हा ननयोजन सममतीमार्श त ममळावा अशी 
मागणी पुणे कजल् हा ननयोजन सममतीच् या बैठक त वव.स.स. मशस्र याींनी केली, हे खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, ग्रामीण भागातील कचरा गावातच कजरववण् यासाठ  स् थाननक ववकास ननधी व 
कजल् हा ननयोजन सममतीमार्श त ननधी उपल ध होण् यासाठ  शासनस् तरावर केलेली कायशवाही वा 
शासनाची प्रनतक्रिया ? 
श्री. स धीर म नगांेीवार (२५-०५-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
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(२) हे खरे नाही. ननमशल भारत अमभयान या कें द्र पुरस् कघ त योजनअेींतगशत घनकचरा व 
साींडपाणी व् यवस् थापन या कररता ग्रामपींचायतीींना कु्ुींब सींख् येवर आधारीत अथशसहाय्य देण् यात 
येते. या बाबत सववस् तर मागशदशशक सूचना शासन ननणशय, पाणीपरुवठा व स् वच् छता ववभाग, 
ि.ननमशल-२०१२/प्र.ि.२७३/पाप-ु१६, ढद.२१/८/२०१३ अन् वये ननगशममत करण् यात आल् या आहेत. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) कजल् हा वावर्शक योजना व आमदार स् थननक ववकास ननधी अींतगशत ग्रामीण भागातील कचरा 
गावातच कजरववण् यासाठ  ननधी देण् यासाठ  कोणतीही ववमशष ठ योजना अकस्तत् वात नाही. 

___________ 
  

मनरेगा योजनेवरील  चाात २० ेक् िे िपात िरण् यात आयाबाबत 
  

(३१)  ६३९६ (०६-०४-२०१५).   श्री. हसन म श्रीफ (िागल), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.पाां  रांग बरोरा (शहापूर), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), 
श्री.मशरीर्दादा चौधरी (अमळनेर), श्री. शमशिाांत मशांदे (िोरेगाव), श्री. हन मांत  ोळस 
(माळमशरस), श्री. राह ल जगताप (श्रीगोंदा), श्री. राणाजगजीतमसांह पाेील (पस्मानाबाद), 
श्री.भास्िर जाधव (ग हागर), श्री. स रेश ला  (िजात), श्री. मिरांद जाधव-पाेील (वाई), 
श्री.अवधूत तेिरे (श्रीवधान), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), श्री. राह ल मोेे (पराां ा), श्री. छगन 
भ जबळ (येवला) :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) गोरगररबाींसाठ  आखलेल् या मनरेगा योजनेवरील खचाशत २० ्क् के कपात करण् यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर खचाशतील कपातीमुळे कोट्यावधी गरीब कु्ुींत्रबयाींचा उदरननवाशहाचा प्रश् न 
ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत शासनामार्श त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार कें द्र शासनाने मनरेगा ननधीत कपात 
कस् नये म् हणून पाठपुराव् या दाखल कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायशवाही केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  

श्रीमती पांिजा म ां  े(११-०५-२०१५) : (१) नाही 
(२) हे खरे नाही 
(३) प्रश् न उद्ववत नाही 
(४) महात् मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेस कें द शासन पत् येक वर्ी लेबर बजे् 
मींजूर करत.े प्रत् येक्षात राज् यात ननमाशण होणा-या मनुष य  ढदनाप्रमाणे िें द शासनाकडून ननधी 
प्राप् त होतो 
(५) प्रश् न उद्भवत नाही. 

___________ 
िें द्र शासनाच् या धतरवर राज् यात असलेला रोजगार व स् वयांरोजगार ववभागाचे नामिरण िस्न 
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िौश य वविास व पद्योजिता ववभाग ननमााण िरण्याबाबत 
(३२)  ६५७२ (०६-०४-२०१५).   श्री. सदा सरवणिर (मादहम), श्री. सांजय िदम (दापोली), 
श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. भास्िर जाधव (ग हागर), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.राणाजगजीतमसांह पाेील (पस्मानाबाद), श्री. राह ल मोेे (पराां ा), श्री. स रेश ला  (िजात), 
श्री. स ननल प्रभ ू(ददां ोशी) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच् या धतीवर राज् यात असलेला रोजगार व स् वयींरोजगार ववभागाचे नामकरण 
कस्न कौशल् य ववकास व उद्योजकता ववभाग ननमाशण करण् याचा शासनान ेननणशय घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, या ववभागाची कायशकक्षा काय राहणार आहे व या ववभागास स् वतींत्र दजाशचा 
प्रधान सर्चव देण् यात येणार आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त नवीन ववभाग क्रकती कालावधीत कायाशन् वीत करण् यात येणार आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (०८-०५-२०१५) : (१) होय, 
(२) सदर नवननममशत ववभागासाठ  सामान्य प्रशासन ववभाग, शासन ननणशय ढद.१५/०१/२०१५ 
अन्वये स्वतींत्र दजाशच ेप्रधान सर्चवाींचे पद ववभागास देण्यात आलेले आहे. या ववभागामार्श त 
राज्यातील बेरोजगार उमेदवाराींच ेकौशल्य ववकमसत करण्यासाठ  व त्याींना ववववध रोजगाराींच्या 
सींधीचा र्ायदा घेण्यास रोजगारक्षम व स्वयींरोजगारक्षम बनववण्यासाठ  ववववध उपिम हाती 
घेतले जाणार आहेत. 
(३) उक्त नवीन ववभाग हा पवूीच्या रोजगार व स्वयींरोजगार ववभागाचे नामकरण कस्न 
ननमाशण झालेला असल्यान ेतो शासन ननणशयाच्या ढदनाींकापासून कायाशकन्वत आहे. 

___________ 
  
मसांध दगूा ्ज हातील पारांपाररि म्च्छमाराांच ेपयाे न गाव या योजनसे मांज री ममळण् याबाबत 

  

(३३)  ६५७४ (०६-०४-२०१५).   श्री. सदा सरवणिर (मादहम), श्री. स ननल प्रभ ू (ददां ोशी) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मसींधुदगूश कजल् हा पयश् न कजल् हा म् हणून घोवर्त करण् यात आल् यानींतर शासनाने त् या दृष ्ीन े
पयश् न करण् यासाठ  आतापयांत समुद्रक्रकना-याजवळील क्रकती गावाींचा समावशे केला आहे व 
क्रकती जमीन सींपाढदत केली आहे, 
(२) असल् यास, मासेमारीबरोबर पयश् न व् यवसायाच े नव े दालन ननमाशण व् हावे व पयश् काींनाही 
नव् या पयश् न स् थळाींचा आनींद लु्ता यावा यासाठ  कजल् ्यातील पारींपाररक मकच्छमाराींनी 
मकच्छमाराींचे पयश् न गाव ही योजना शासनाकड ेमान् यतेसाठ  पाठववली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, पारींपाररक मकच्छमाराींच े पयश् न गाव या योजनसे मींजुरी ममळण् याच् या दृष ्ीने 
शासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१९-०५-२०१५) : (१) मसींधुदगुश कजल् हा पयश् न कजल् हा म् हणून घोवर्त 
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केल् यानींतर पयश् न ववकासासाठ  या कजल् ्यात भूसींपादन अर्धननयम १८९४ मधील तरतुदीनुसार 
आतापयांत  कुण १७५.६५ हे.आर. जमीन सींपादीत करण् यात आली असून यामध् ये समुद्र  
क्रकना-या जवळील ८ (आठ) गावाींचा समावेश आहे. 
(२) असा कोणताही प्रस् ताव शासनाकड ेअद्याप प्राप् त झालेला नाही. 
(३) व (४) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य सहिारी सांनाच् या सभाांना सांचालिा वारांवार गैरहजर राहत असयाबाबत 
  

(३४)  ६५८० (०९-०४-२०१५).   श्री. सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराष र राज् य सहकारी सींघाच् या सभाींना वारींवार गैरहजर राढहल् याबद्दल सींघाचे 
सींचालकाींना महाराष र राज् य सहकारी अर्धननयम १९६० च् या कलम ७३ (सी ) अन् वये अपात्र 
ठरववणा-या नो्ीसा सहकार ववभागाच्या अप् पर ननबींधक याींनी ढदनाींक २८ जानेवारी, २०१५ वा 
त् या समुारास पाठववलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर नो्ीसाींच् या अनुर्ींगाने पुढे काय कायशवाही करण् यात आली आहे वा येत 
आहे, 
(३) अद्याप नो्ीसीच् या अनुर्ींगाने पुढील कायशवाही करण् यात आली नसल् यास ववलींबाची कारणे 
काय आहेत व उक्त कायशवाही केव्हापयांत पूणश होणे अपेक्षक्षत आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाेील (१४-०५-२०१५) :(१) होय. महाराषर राज्य सहकारी सींघाकडून प्राप्त 
प्रस्तावानुसार ढद. १६.१.२०१५ रोजी नो्ीस ननगशममत करण्यात आलेली होती. 
(२) सदर नो्ीसीींच्या अनुर्ींगान े ढद. ३१.१.२०१५ व १२.२.२०१५ रोजी सुनावण्या घेण्यात 
आल्या. त् या अनुर्ींगाने ढद. २.३.२०१५ रोजी आदेश ननगशममत करण्यात आले आहेत. 
(३) कायशवाही केली आहे. 

___________ 
  

चास-िमान (ता. े , ्ज.प णे) पजव्या िालव्यात पाणी सो ण्याच्या मागणीबाबत 
  

(३५)  ६५९७ (०६-०४-२०१५).   श्री. सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चास-कमान (ता.खेड, कज.पुणे) उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्याची मागणी दोंदे, वडगाव, 
मशरोली, चाींडोली व काळूस आदी गाव ेआणण वस्त्याींमधील शेतकऱ्याींनी जलसींपदा ववभागाकड े
अनेक वळेा केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुर्ींगान ेउजव्या कालव्यात पाणी सोडण्याबाबत आतापयांत 
काय कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) अद्याप मागणीच्या अनुर्ींगाने कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, त्याची कारणे काय 
आहेत ? 
श्री. धगरीर् महाजन (२२-०५-२०१५) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
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     मशरोली, चाींडोली, काळूस इत्यादी उजव्या कालव्याच्या शेव्च्या भागातील लाभधारक 
शेतकऱ्याींनी उजव्या कालव्यात पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. 
(२) लाभधारक शेतकऱ्याींच्या मागणीनुसार उजव्या कालव्यात रबी व उन्हाळी हींगाम सन 
२०१४-१५ मध्ये आतापयांत चार पाणी पाळ्या देण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज् यात पपल ध असलेली वीज म ांबईत आणण् यासाठप प रेशा वीज वादहन् याच नस याबाबत 

(३६)  ६६३२ (३०-०४-२०१५).   श्री. जयप्रिाश म ांद ा (बसमत), श्री. स भार् साबन े (देगलूर), 
श्री. अजय चौधरी (मशव ी), श्री. अत ल भात ळिर (िाांददवली पूवा), श्री. मांगलप्रभात लोढा 
(मलबार दहल), श्री. सांजय पोतनीस (िमलना), श्री. सांदीपानराव भ मरे (पैठण), श्री. राज 
प रोदहत (ि लाबा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) देशाची आर्थशक राजधानी असलेल् या मुींबई शहराला ररलायन् स आणण ्ा्ा पॉवर सध् या 
दोन हजार मेगावॅ्  वीज स् वतः उभारलेल् या वीज वाढहन् याींच् या माध् यमातून पुरवत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या कीं पन् याींच् या प्रकल् पामध् येच ताींत्रत्रक त्रबघाड झाला तर पयाशयी व् यवस् था 
म् हणून राज् यात उपल ध असलेली वीज मुींबईत आणण् यासाठ  पुरेशा वीज वाढहन् याींचा नाहीत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यासींदभाशत प्राध् यापक खापड ेयाींच् या वतीने ढदलेला अहवाल तीन वर्े शासनाकड े
प्र लींत्रबत असून त् यावर शासनान ेकोणताच ननणशय घेतला नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, त् याची कारणे काय आहेत व या अहवालावर ननणशय घेण् यासाठ  कोणती 
उपाययोजना केली आहे व याबाबतची सद्यःकस्थती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रशे र बावनि ळे (१५-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) हे अींशतः खरे आहे. 
(३) व (४) प्राध् यापक खापड ेयाींच् या सममतीने केलेल् या बहुताींश अल् पकालीन मशर्ारशी अींमलात 
आणल् या असून ढदघशकालीन स् वस्पातील पारेर्ण क्षमता वाढववण् यासाठ  प्रकल्पाींची 
अींमलबजावणी प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

ररलायन् स वीज िां पनीि ून ेाेाच् या ववरोधात िें द्रीय ववद्य त  
अपीलीय लवादाि  े(एमईआरसी) दा ल िेयाबाबत 

  

(३७)  ६६४५ (३०-०४-२०१५).   श्री. स ननल मशांदे (वरळी), श्री. सदा सरवणिर (मादहम), 
श्री.त िाराम िात े (अण शक्ती नगर), श्री. स ननल प्रभ ू (ददां ोशी), श्री. स रेश धानोरिर 
(वरोरा) :   सन्माननीय ऊजाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरातील वीज ग्राहकाींना वीज पुरवठा करण् यासाठ  दसु-या वीज पुरवठादार 
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कीं पनीच् या वीज यींत्रणेच् या वापराप्रकरणी ररलायन् स वीज कीं पनीकडून ्ा्ाच् या ववरोधात कें द्रीय 
ववद्युत अपीलीय लवादाकड े ( मईआरसी) दाखल केलेल् या यार्चकेवर ्ा्ाला स् वतींत्र वीज 
यींत्रणा उभारण् याची आवश् यकता नाही असा ननणशय माहे नोव् हेंबर, २०१४ वा त् या सुमारास 
कें द्रीय ववद्युत अपीलीय लवादाने ढदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर ननणशयाच् या अनुर्ींगान े बयाया वीज ग्राहकाींसह ० त े ३०० युनन्पयांच् या 
वीज ग्राहकाींनाही वीज पुरवठा करावा असा ननणशय ्ा्ा वीज कीं पनीला युनन्पयांतच् या वीज 
ग्राहकाींनाही वीज पुरवठा करावा असा ननणशय ्ा्ा वीज कीं पनीला देण् यात आला आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, ननणशयाच् या अनुर्ींगाने अींमलबजावणीची सद्यःकस्थती काय आहे ? 
  
श्री. चांद्रशे र बावनि ळे (१५-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) आयोगाच् या आदेशानुसार ्ा्ा पॉवर कीं पनीने ऑगस््, २०१४ ते माचश २०१५ पयांत ७२९६६ 
नवीन घरगुती ग्राहकाींना वीज पुरवठा केला असून ११५९ नवीन वाणणज् यक व १५ औद्योर्गक 
ग्राहकाींनाही वीज पुरवठा केला आहे. वरील कालावधीत ्ा्ा पॉवर कडून १६५९ वाणणकज्यक 
ग्राहक व २४३ औद्योर्गक ग्राहक ररलायन् सकड ेवगश झाले आहेत. 
  

___________ 
  

ियाण शहरातील पूवा भागात मांजूर मशधावाेप िायाालय स स् िरण्याबाबत 
  

(३८)  ६६५१ (०७-०४-२०१५).   श्री. गणपत गायिवा  (ियाण पूवा), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  
(म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व रस्ाहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कल्याण शहराची वाढती लोकसींख्या व शहराचा ववस्तार मोठा असल्यान ेपुवेस मशधावा्प 
कायाशलय मींजूर झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाशलय सुस् करण्याबाबत मा.स्थाननक लोकप्रनतननधी, आयुक्त, 
कजल्हार्धकारी, मशधावा्प अर्धकारी याींना वारींवार पत्रव्यवहार कस्नही कायाशलय सुस् न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर कायाशलय सुस् करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापे (१२-०५-२०१५) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) मुींबई/ठाणे मशधावा्प के्षत्राकररता महानगरपामलका के्षत्रातील कायाशलयाींची 
पुनरशचना करण् याचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आहे. 

___________ 
जालना येंील जलसांपदा ववभागातील िायािारी अमभयांता, शा ा  
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अमभयांत् याववस्ध् द न् यायालयात अमभयोग दा ल िरण् याबाबत 
  

(३९)  ६७३० (०७-०४-२०१५).   श्री. गणपत गायिवा  (ियाण पूवा), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  
(म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जालना येथील जलसींपदा ववभागातील कायशकारी अमभयींता, शाखा अमभयींत् याववस्ध् द 
न् यायालयात अमभयोग दाखल करण् यास सक्षम प्रार्धकारी याींची मान् यता देण् याबाबतच् या 
जलसींपदा ववभागाच् या ववचाराधीन प्रस् तावावर ननणशय घेतला आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त ननणशयाच ेथोडक् यात स् वस्प काय आहे, 
(३) ननणशय अद्याप घेतला नसल् यास या प्रकरणी होणा-या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीर् महाजन (२१-०५-२०१५) :(१) होय. 
(२) श्री.रघुवीर गणपतराव यादव, कायशकारी अमभयींता व श्री.रामेश्वर अींबादास कोरड,े तत्का. 
शाखा अमभयींता (उप ववभागीय अर्धकारी) याींचेववस्ध्द मौज े पापळ पाझर तलाव ि.८ मध्ये 
झालेल्या अननयममततेबाबत पोलीस ठाणे े्ंभुणी, कज.जालना येथे गु.र.नीं.२०१४/३६ तसेच 
श्री.रघुवीर गणपतराव यादव, कायशकारी अमभयींता व श्री.श्रीननवास बालाजी काळे, शाखा 
अमभयींता याींचेववस्ध्द दाभाडी पाझर तलाव िमाींक ५ मध्ये झालेल्या अननयममततेबाबत पोलीस 
ठाणे बदनापूर, कज.जालना येथे गु.र.नीं.९२/२०१४ अन्वये गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्याींचेववस्ध्द 
न्यायालयात अमभयोग दाखल करण्यास ढदनाींक ८.०५.२०१५ च्या आदेशान्वये  मींजूरी देण्यात 
आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात औद्योधगि वविासाला चालना देण्याबाबत 
  

(४०)  ६७४५ (१०-०४-२०१५).   श्री. गणपत गायिवा  (ियाण पूवा), श्री. सांदीप नाईि 
(ऐरोली), श्री. सांतोर् ेारफे (िळमन री), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय पद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात औद्योर्गक ववकासाला चालना देण्याच्या दृष्ीन े राज्य शासनाने मींत्रीमींडळ 
उपसममतीची स्थापना माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान करण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सममतीचे सवशसाधारण स्वरूप व कायशिमाची रूपरेर्ा काय आहे, 
(३) असल्यास,  सदर सममतीच्या ढदनाींक ३१ माचश, २०१५ अखेर क्रकती बठैका घेण्यात आल्या 
व त्यामध्ये घेण्यात आलेल्या ननयमाचे स्वरूप काय आहे व बैठक त सममती सदस्याींची 
उपकस्थती क्रकती होती ? 
  
 
श्री. स भार् देसाई (१५-०५-२०१५) : (१) होय, 
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राज्यात औद्योर्गक ववकासाला चालना देण्याच्या दृष्ीन े राज्य शासनाने मखु्य सर्चवाींच्या 
अध्यक्षतेखाली सींबींर्धत ववभागाींच्या सर्चवाींची शक्तीप्रदान सममती गठ त करण्यास शासन 
ननणशय िमाींक मेइम-२०१४/प्र.ि.८८/उद्योग-८, ढद.०८.०१.२०१५ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
(२) राज्यातील उद्योगाींना लागणारे ववववध परवाने / सींमती याींची सींख्या व त्यासाठ  लागणारा 
कालावधी कमी करण्यासाठ  अकस्तत्वातील कायद्याींमध्ये काही सुधारणा सुचववणे व काही 
कायद्याींतील तरतुदीची बाधा येत असल्यास अस े कायदे ननरमसत करण्यासाठ  मा.मुख्यमींत्री 
याींचे अध्यक्षतेखाली मींत्रत्रमींडळ उप सममती स्थापन करण्यात आली आहे. 
(३) ढद.१५.०१.२०१५ रोजी सममतीची बैठक झाली असून सदर बैठक आढावा बैठक असल्यामुळे 
ननयम तयार करण्यात आले नाही. बैठक स सवश सममती सदस्य उपकस्थत होते. 
  

___________ 
  

नवी म ांबई येंील न्यायालय इमारतीच्या बाांधिामासाठप ननधी पपलध िस्न देण्याबाबत 
(४१)  ६८६५ (०८-०४-२०१५).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), 
श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नवी मुींबई स्वतींत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा ननणशय होलनही व त्यासाठ  मसडकोने 
भूखींड उपलध कस्न ढदलेला असताींना इमारतीच्या बाींधकामासाठ  शासनान े ननधी उपलध 
कस्न ढदला नसल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या सुमारास ननदशशनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी उपलध कस्न न देण्याची कारणे काय आहेत व ननधी उपलध कस्न 
देण्याबाबत शासन स्तरावस्न कोणती कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(३) अद्यापी कायशवाही करण्यात आली नसल्यास त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फ णवीस (२९-०४-२०१५) : (१) नाही. सी.बी.डी बलेापूर, नवी मुींबई येथील 
न्यायालयीन इमारत बाींधकामाकररता ववधी व न्याय ववभाग, शासन ननणशय ढद. ०४/०६/२०१२ 
अन्वये स्. २८.०७.०२.२३३/- इतक्या अींदाकजत खचाशस प्रशासक य मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. सदर कामासाठ  चाल ूआर्थशक वर्ाशत आतापयशत स्. ११०९.५७ लक्ष इतका ननधी उपलध 
कस्न देण्यात आला आहे.   
         सदर कामासाठ  सन २०१५-१६ या  आर्थशक वर्ाशत स् १००० लक्ष इतक्या ननधीची 
तरतूद करण्यात आली आहे. उवशररत ननधी सन २०१५-१६ व  २०१६-१७ या आर्थशक वर्ाशत 
उपलध कस्न देण्यात येणार आहे. 
(२) प्रश्न उद्भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
ठाणे ्ज्यातील मशधावाेप द िानदाराांनी ननिृष्ट्े दजााच ेधान्य न स्वीिारयान े 
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त्याांच्यावर िरण्यात आलेली ननलांबनाची िारवाई 
(४२)  ६९२९ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), 
श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व रस्ाहि सांरषण ण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे कजल््यातील गोरगरीब रेशन काडश धारकाींना वा्प करण्यासाठ चे धान्य ननकघ ष् 
दजाशचे असल्याने काही मशधावा्प दकुानदाराींनी ते स्वीकारले नाही, त्यामुळे त्याींच्यावर 
ननलींबनाची कारवाई करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्यानुर्ींगाने सदर दकुानदाराींवरील ननलींबनाची केलेली कारवाई रद्द करण्याबाबत शासनाकडून 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश बापे (११-०५-२०१५) : (१) हे खरे नाही, अशा प्रकारची बाब ननदशशनास आली 
नाही.  सबब मशधावा्प दकुानदाराींवर ननलींबन करण्याच्या कायशवाहीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

एरोली येंे स्वतांत्र मशधावाेप िायाालय स्ंापन िरणेबाबत 
(४३)  ६९३२ (०७-०४-२०१५).   श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व रस्ाहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ऐरोली ववधानसभा मतदार सींघासाठ  स्वतींत्र मशधावा्प कायाशलय स्थापन करण्याचा 
ननणशय शासनाने घेलन कायाशलयासाठ  मसडको व नवी मुींबई महानगरपामलकेकडून जागा 
उपलध कस्न घ्यावी अशा सूचना शासनान ेढदल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवी मुींबई महानगरपामलकेने कायाशलयासाठ  जागा उपलध कस्न देल तस े
उपननयींत्रक मशधावा्प ठाणे याींना कळववले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कायाशलयासाठ  जागा उपलध कस्न देलनही अद्याप सुस् करण्यात 
आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीश बापे (१२-०५-२०१५) : (१) नाही. 
(२) होय, भाड े तत्वावर जागा उपल ध कस्न देण् याच े नवी मुींबई महानगरपामलकेन े कळववले 
आहे. 
(३) व (४) नाही, जागा अद्यावप उपल ध झालेली नसून त् याबाबत कायशवाही सुस् आहे. 

___________ 
नवी म ांबईतील मदहला बचत गेाांनी पत्पाददत िेलेया ववववध वस्तूांना हक्िाची बाजारपेठ 
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पपलध होण्यासाठप ववभाग ननहाय िें द्राांची पभारणी िरण्याबाबत 
  

(४४)  ६९६५ (०६-०४-२०१५).   श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय मदहला व बाल ियाण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नवी मुींबई ववभागात मोठया सींख्येने मढहला बचत ग् अकस्तत्वात असूनही त्याींनी 
उत्पाढदत केलेल्या ववववध हक्काची बाजारपेठ नसल्यामुळे वस्तुींची ववि  होण्यास अनके 
अडचणी ननमाशण होतात त्यासाठ  हक्काची बाजारपेठ उपलध होण्याकररता नवी मुींबईत 
ववभागननहाय कें द्राची उभारणी करण्यात यावी म्हणून स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मढहला व 
बाल कल्याण मींत्री महोदयाींना माहे जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान ननवेदनाद्वारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगान ेशासनस्तरावस्न कोणती कायशवाही करण्यात आली 
आहे वा येत आहे, 
(३) अद्यापी कायशवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा म ां  े(११-०५-२०१५) : (१) होय. 
(२) सदर ननवेदनाद्वारे मढहला बचत ग्ाींनी उत्पाढदत केलेल्या वस्तुींच्या ववि साठ  त्याींना 
हक्काची बाजारपेठ ममळावी म्हणून नवी मुींबईत ववभागननहाय कें द्र उभारण्यासाठ  मसडकोकडून 
भूखींड उपलध होणेबाबत ववनींती केली आहे. मसडकोकडून भूखींड उपलध कस्न देणे हा ववर्य 
नगर ववकास ववभागाच्या अखत्याररत येत असल्याने सदर ननवेदन आवश्यक कायशवाहीसाठ  
नगरववकास ववभागास पाठववण्यात आले असून त्याबाबत केलेल्या कायशवाहीची माढहती 
मा.सदस्याींना अवगत करण्याची ववनींती नगरववकास ववभागास केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्भवत नाही. 

___________ 
  

राज् यात आजाराशी झ ांजणा-या ज् येष्ट् ठ िलािाराांना आरो य योजना स स् िरण् याचा प्रस् ताव 
  

(४५)  ६९८६ (०७-०४-२०१५).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), 
श्री. हसन म श्रीफ (िागल) :   सन्माननीय साांस् िृनति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात आजाराशी झुींजणा-या ज् येष ठ कलाकाराींना मदत ममळावी याकररता आरोग् य योजना 
सुस् करण् याचा प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन असून सदर प्रकरणी त् वरीत ननणशय घेण् यासाठ  
मा.मुख् यमींत्री, मा.साींस् कघ नतक कायशमींत्री याींचेकड े माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या समुारास 
ननवेदनाद्वारे मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रश् नी अदयापपयशन्त कोणता ननणशय घेतला वा घेण् यात येत आहे, 
 
(३) असल्यास, ज् येष ठ कलाकाराींना आरोग् यववर्यक सुववधा उपल ध कस्न देण् यासाठ  
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ववचाराधीन प्रस् तावावर ननणशय घेलन त् याची अींमलबजावणी करण् यासींदभाशत कोणता पाठपुरावा 
केला वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त् याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद ताव  े(१३-०५-२०१५) : (१) ज्येषठ कलावींताींसाठ  ववमा योजना सुस् करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज् यात अन् न स रषण ा िायद्याांतगात अन् न आयोगाची स् ं ापना िरण् याबाबत 
  

(४६)  ६९८७ (०७-०४-२०१५).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), 
श्री. हसन म श्रीफ (िागल) :   सन्माननीय अन् न, नागरी प रवठा व रस्ाहि सांरषण ण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अन् न सुरक्षा कायद्याींतगशत अन् न आयोग स् थापन करण् याचे बींधनकारक असल् याचे आदेश 
मा.उच् च न् यायालयाने माहे सडसेंबर, २०१४ मध् ये वा त्या सुमारास ढदले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज् यात सदर आयोगाची स् थापना करण् यात आली नसल् याच े ननदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रश् नी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त् यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, तसेच राज् यात अन् न आयोगाची 
स् थापना करण् यासींदभाशत कोणता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल् यास, त् याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीश बापे (१४-०५-२०१५) :(१) व (२) होय. 
     राज् य अन् न आयोगाची स् थापना करण् याबाबत मा.उच् च न् यायालयाने आदेश ढदले असून 
राष रीय अन् न सुरक्षा अर्धननयम, २०१३ नुसार राज् य अन् न आयोगाची स् थापना करणे 
बींधनकारक आहे. 
(३) व (४) राज् य अन् न आयोगाची स् थापना होईपयांत सदर आयोगाचे कामकाज पाहण् यासाठ  
सर्चव (अन् न, नागरी व पुरवठा व ग्राहक सींरक्षण ववभाग) याींच् या अध् यक्षतखेाली सममती 
गठ त करण् यात आली असून राज् य अन् न आयोगाची स् थापनेची बाब शासनाच् या ववचाराधीन 
आहे. 
  

___________ 
  

 
मभवां ी (्ज.ठाणे) येंील मशधावाेप (३७ फ) िायाालयाांतगात असले या मशधावाेप द िानाांमध् ये 
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रॉिेल व इतर सादहत्याचा िमी प्रमाणात होणारा प रवठा 
(४७)  ६९९८ (०७-०४-२०१५).  श्री.्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री.राह ल जगताप (श्रीगोंदा), 
श्री.किसन िंोरे (म रबा ), श्री.रमशे िदम (मोहोळ), श्री.हसन म श्रीफ (िागल) :  सन्माननीय 
अन् न, नागरी प रवठा व रस्ाहि सांरषण ण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी (कज.ठाणे) मशधावा्प (३७ र्) कायाशलयाींतगशत असलेल् या मशधावा्प दकुानाींमध् ये 
रॉकेल व इतर साढहत् य कमी प्रमाणात ममळत असल् याप्रकरणी येथील नागररकाींनी ढदनाींक ११ 
जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्या समुारास मभवींडी मशधावा्प कायाशलयावर मोचाश काढून आींदोलन 
केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक् त प्रश् नी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
त् यानुसार कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, त् याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत तसचे गोरगररबाींना मुबलक प्रमाणात 
मशधावा्प करण् यासाठ  सदर प्रकरणी आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत 
आहे ? 
  
श्री. धगरीश बापे (१३-०५-२०१५) :(१) जानेवारी, २०१५ या मढहन्याचा केरामसन को्ा कमी 
झाल्याने ढदनाींक १९ जानेवारी, २०१५ रोजी मढहला मशधापत्रत्रकाधारकाींनी ३७ “र्” मभवींडी 
कायाशलयाच्या आवारात आींदोलन केले होते. 
(२) व (३) कें द्र शासनान ेमाहे जानेवारी, २०१५ पासनू राज्याच्या आवश्यकतेच्या २८ % इतके 
केरोमसन ननयतन उपलध करून ढदले आहे. उपलधतेच्या प्रमाणानसुारच मशधापत्रत्रकाधारकाींना 
केरोमसन ववतररत करण्यात आले आहे. 
   राज्याच्या केरोमसन कोट्यात वाढ करण्याबाबत कें द्र शासनाकड े पत्रव्यवहार केला असून, 
पाठपुरावा सुस् आहे. 
  

___________ 
  

भारतरत् न  ॉ.बाबासाहेब आांबे िर याांचे बालपणीच ेननवासस् ं ान असले या सातारा येंील 
आमणे बांग यामध् येही राष्ट् रीय स् मारि िरण् याबाबत 

(४८)  ७००९ (०७-०४-२०१५).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री. सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन म श्रीफ (िागल) :   
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भारतरत् न डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींचे बालपणीचे ननवासस् थान असलेल् या सातारा येथील 
आमणे बींगल् यामध् येही राष रीय स् मारक करण् याचा लोकप्रनतननधी, सामाकजक सींघ्नाींनी 
मा.मुख् यमींत्री, मा.कजल् हार्धकारी, सातारा याींचेकड े जानेवारी, २०१५ च् या शेव्च् या आठवयायात 
तसेच वारींवार मागण् या केलेल् या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल् यास, उक् त प्रश् नी कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) उक् त प्रश् नी अद्याप कोणतीही कायशवाही केलेली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र फ णवीस (२२-०५-२०१५) : (१) कजल् हार्धकारी, सातारा याींच् याकड ेमागण् याच ेननवेदन 
प्राप् त झाले आहे. 
(२) व (३) प्रस् तुत प्रकरणी कायशकारी दींडार्धकारी तथा तहमसलदार सातारा याींचेकडून भसूींपादन 
अर्धननयम १८९४ च ेकलम ४७ प्रमाणे सदर ममळकतीचा ताबा सहायक सींचालक, नगर रचना 
तथावप ववशेर् भूमीसींपादन अर्धकारी सातारा याींचकेड े देणेची कायशवाही चालू होती. तथावप 
श्री.लक्ष् मण काळू आमण ेरा.मस.स.नीं. पेठ सदर बझार, सातारा याींनी मा.उच् च न् यायालयात रर् 
वप्ीशन नीं.४२६९/१३ अन् वये दावा दाखल कस्न स् थर्गती आदेश प्राप् त कस्न घेतले आहेत. 
त् यामुळे याप्रकरणी सद्यःकस्थतीत पुढील कायशवाही करता येत नाही. 

 
___________ 

  
राज् यातील महानगरपामलिा षेण त्रात लाग  िेलेला स् ं ाननि  

सांस् ं ा िर (एलबीेी) रद्द िरण् याबाबत 
 

(४९)  ७०१९ (०८-०४-२०१५).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. हसन म श्रीफ (िागल), श्री. अब ूआजमी (मान ूदा 
मशवाजीनगर) :  ता.प्र.्रम. ८९३ ला दद ९-१२-२०१४ रोजी ददलेया पत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय म ख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील २५ महानगरपामलका के्षत्रात लागु केलेला स् थाननक सींस् था कर ( लबी्ी) रद्द 
करण् यासींदभाशत शासनाच् या ववचाराधीन असलेल् या बाबीवर कोणता ननणशय घेतला आहे काय, 

(२) असल् यास, सदर प्रकरणी घेतलेल् या ननणशयाच े थोडक् यात स् वस्प काय आहे व त् यानसुार 
कोणती कायशवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) उक् त प्रश् नी अद्याप ननणशय घेतलेला नसल् यास, त् याची सवशसाधारण कारणे काय आहेत 
तसेच राज् यातील व् यापारी वगाशकडून  लबी्ी भरला जात नसल् यान े स् थाननक स् वराज् य 
सींस् थाींची आर्थशक कस्थती हलाखीची झालेली असल् यान,े सदर प्रकरणी आवश् यक कायशवाही 
करण् यासींदभाशत आतापयांत कोणता पाठपुरावा केला वा करण् यात येत आहे  ? 

 
श्री. देवेंद्र फ णवीस (१६-०५-२०१५) : (१), (२) व (३) 
     मा.ववत् त मींत्री याींनी सन २०१५-१६ च् या अथशसींकल् पीय भार्णामध् ये ढद.०१ ऑगस् ्, 
२०१५ पासून स् थाननक सींस् था कर रद्द करण् यात येत आहे. अशी घोर्णा केली आहे. त् यानुर्ींगान े
कायशवाही सुस् आहे. 
  

 
___________ 
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राज्यातील नवीन आयेी धोरण तयार िरण्याबाबतचा ननणाय 
(५०)  ७०४३ (१०-०४-२०१५).   श्री. ्जतेंद्र आव् हा  (म ांब्रा िळवा), श्री. राह ल जगताप 
(श्रीगोंदा), श्री. रमेश िदम (मोहोळ), श्री. किसन िंोरे (म रबा ), श्री. हसन म श्रीफ 
(िागल) :   सन्माननीय पद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रमुख शहराींत आय्ी के्षत्र ववस्तारीत व्हाव,े  रोजगार आणण कुशल मनुषयबळ 
ननममशती व्हावी याकररता नवे आय्ी धोरण तयार करण्याचा ननणशय शासनान ेघेतलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणशयाचे थोडक्यात स्वस्प काय आहे व त्यानुसार आतापयांत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. स भार् देसाई (२१-०५-२०१५) : (१)  व (२) माढहती तींत्र्ान व माढहती तींत्र्ान सहाय्यभूत 
सेवा धोरण २००९ चा वाढीव कालावधी ढदनाींक ३१/०५/२०१५ रोजी सींपुष ्ात येणार आहे. नवीन 
धोरणाचे प्रास्प तयार करण् यात आले असनू, सदर धोरण अींनतम करण् याची कायशवाही चाल ू
आहे. 
     या सींदभाशत माढहती तींत्र्ान के्षत्रातील नामाींक्रकत व त् सींस् थाींशी ववचारववननयम कस्न, 
नवीन माढहती तींत्र्ान धोरणाची स्परेर्ा ठरववण् यासाठ  ढदनाींक १६/०१/२०१५ च् या शासन 
ननणशयान् वये कायशबल सममती गठ त करण् यात आली आहे. 
     तसेच सदर धोरणाच् या सींदभाशत सींबींर्धत ववभागाच े प्राप् त अमभप्राय, ववचारात घेलन, 
मींत्रीमींडळासाठ  प्रस् ताव तयार करण् यात आला असून, सदर प्रस् ताव मींत्रीमींडळासमोर ठेवण् यास 
शासनास सादर करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न उद्भवत नाही. 
  

   
  
ववधान भवन :    ॉ. अनांत िळसे 
म ांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासक य मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


