
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पाचिे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

राज्यात अशासिीय मान् यता प्रा् त शाळेतील शशक्षिाांना जनगणनचेे िाम िेल् यानांतर देय 
असलेल् या अर्जित रजेच ेसेिाननितृी नांतर रोखीिरण िरण् याबाबत 

  

(१)  १०७७ (२९-०१-२०१५).   श्री.नागो गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.रामनाथ मोत े :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशासकीय मान् यता्ा् त शा तेतील माहत मत-जून, २०१० या कालावधीत जनगणनतच् या 
कामासाठी ननयुक् त कर् यात ेलत या कशषक/कशषकत तर कममचाऱयाींना अर्जमत रजा दिनाींक   
२९ ऑक् ्ोबर, २०१० च् या शासन पपरपरकाकानुसार ितय ठरलव या ेहतत, हत खरत ेहत काय, 

(२) असयास, महाराष र खाजगी शाेाींतील कममचारी (सतवतच् या शत न ननयमावली १९८१ मधील 
ननयम क्र. १६ नसुार उन् हाेाच् या सु्ीत काम करणाऱ या कशषक/कशषकत तर कममचाऱ याींना अर्जमत 
रजा ितय ेहत, हत ही खरत ेहत काय, 
(३)  असयास, या ितय असलत या अर्जमत रजतचत सतवाननव् तीनींतर रोखीकरण करता यततत, हत ही 
खरत ेहत काय, 
(४) असयास, माहत मत - जून २०१० मध् यत कत लतलत जनगणनतचत काम उन् हाेयाच् या सुटीतीत कत लत 
अस यामुे त ितय ठतरलत या अर्जमत रजतचत सतवाननव् तीनींतर रोखीकरण करता यततत, हत ही खरत 
ेहत काय, 
(५) अस यास, शासन पपरपरकाक ननगमकमत कत लत जाईल काय ?  
 
श्री. विनोद तािड े(१९-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न व (३न कशषक हत िीर्म सु्ी लवभागातील कममचारी असयामु ते याींना िीर्म सु्ी 
उपभोग्यास ्नतबींध झाला असतल तरच सिर ्नतबींधधत कालावधीच्या ्माणात अर्जमत रजा 
अनुज्ञतय होतत. तसतच सिर अर्जमत रजतचत सतवाननव्तीनींतर रोखीकरण करता यततत. 
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(४न नाही. 
(५न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

िमला नेहरु िन्या माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि विद्यालय, नांदरूबार येथील  
विज्ञान शाखेतील िमिचाऱयाांच्या ितेनाबाबत 

(२)  २८७९ (२०-०४-२०१५).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण,    
श्री.अशोि ्फ ि  ईाज जगताप, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न कमला नतहरु कन्या माध्यकमक व उच्च माध्यकमक लव्यालय, नींिरूबार यतथील लवज्ञान 
शाखततील तकुडी सन २००७-०८ पासून अनुिाननत असूनही सिर तुकडीवर काम करणाऱया 
कममचाऱयाींचत वततन ननयकमत होत नाही, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर कशषकाींना ननयमा्माणत वततन कमेवून ित्याबाबत शासनानत कोणती 
कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०७-०९-२०१६) : (१न हत खरत ेहत. 
(२न सन २०१४-१५ मध्यत शालाथम ्णाली नवीन असयानत ताींत्ररकाक अडचणीमु ते ननयकमत वततन 
हो्यास लवलींब झाला ेहत. एल्ल, मत व जून, २०१४ ची ितयकत  सींस्थतनत उकशरानत सािर कत यानत 
सिर मदहन्याचत वततन लवलींबानत अिा झालत. डडसेंबर, २०१४ चत वततन उणत ्ाधधकारात अिा 
कर्यात ेलत. ऑक््ोबर, नोव्हेंबर, २०१४ व जानतवारी, २०१५ चत वततन अनुिान उपलब्ध 
झायावर फत ब्रुवारी, २०१५ मध्यत अिा कर्यात ेलत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नावपिी ि िजिबाजारीपणामुळे ग्रस्त असलेल्या  
शेतिऱयाांना आधथिि सहाय्य शमळण्याबाबत 

(३)  ३०३२ (०९-०४-२०१५).     श्री.सांजय दत्त,  श्री.रामहरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांब,े 
श्री.अशोि ्फ ि  ईाज जगताप : सन्माननीय मदत ि पुनििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शततकऱयाींच्या मुलभूत अधधकाराींचत रषण कर्याची मागणी करणारी याधचका ॲड. राकत श 
उतमचींद्र उपाध्याय याींनी कत ली असुन याअींतगमत कें द्र सरकार, कें द्रीय क्षी मींरकाालय ेणण 
राज्य शासन याींना नो्ीसही पाठलव्यात ेली ेहत यामुे त गींभीर ेधथमक अडचणीत 
सापडलतया शततकऱयाींना ेधथमक सहाय्य कमेणार असयाचत माहत जानतवारी, २०१५ मध्यत वा 
यािरम्यान ननिशमनास ेलत ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, उक्त याधचकत नसुार राज्यातील नालपकी व कजमबाजारीपणामु ते ग्रस्त शततकऱयाींना 
ेधथमक सहाय्य कमे्याकपरता शासन वरीत ेवश्यक ती कायमवाही करणार काय व कें द्र 
शासनास ननवतिन ित्यात यतणार ेहत काय, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१न हत खरत नाही. 
(२न शासनानत ५० पसैतपतषा कमी ेणतवारी असणाऱया गावाींकरीता लवलवध सोयी सवलती लागू 
कत या ेहतत. राज्य शासनानत दिनाींक २३/३/२०१६ च्या शासन ननणमयानत नागपूर, अमरावती 
लवभागातील ११,८६२ गावत िषुकाेग्रस्त र्ोषीत करुन ्चलीत NDRF च्या ननिेशानुसार ज्ञापन 
कें द्र शासनास पाठलवलत ेहत. तसतच राज्यातील सोलापूर, अहमिनगर र्ज्यातील १९९१ गावत 
रब्बी २०१५-१६ करीता िषुकाेग्रस्त जादहर कत ली असून याबाबतचत ज्ञापन कें द्र शासनास सािर 
कत लत ेहत. राज्य शासनानत सन २०१५ खरीप हींगामाकरीता ेतापयतं रुपयत ३४३८.९५ को्ी 
ननधी लवतरीत कत ला असून रुपयत ३२६३.२१ को्ी इतका ननधी थत् ५,६०,७३३ शततकऱयाींना 
मिती पो्ी वा्प कत ला ेहत. राज्य शासनानत दिनाींक १३ मत, २०१६ च्या परकाान्वयत कें द्र 
शासनाकडत िषुकाेामु ते खरीप २०१५ पीक नकुसान भरपाई पो्ी अमरावती व नागपूर 
लवभागातील ११,८६२ गाींवाकरीता रुपयत २०१७ को्ी इतक्या ननधीची मागणी कत ली ेहत तसतच 
िषुकाेामु ते रब्बी २०१५ पीक नुकसान भरपाई पो्ी अहमिनगर व सोलापूर र्ज्यातील 
१९९१ गावाकरीता रुपयत १२६९.७३ को्ी इतक्या ननधीची मागणी कत ली ेहत. तसतच ्ँकर्वारत 
पाणी पुरवठा कर्याकरीता रुपयत ४१६.९३ को्ी इतका ननधी तर चारा छाव्याकरीता रुपयत 
५६५ को्ी इतक्या ननधीची मागणी कें द्र शासनाकडत कत ली ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

नैसधगिि आपत् तीचा फ टिा बसलेल् या राज् याांना िर द्रीय मदत देण् याबाबत 
(४)  ४९२६ (०९-०४-२०१५).   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल 
ईोसले : सन्माननीय मदत ि पुनििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नैसधगमक ेप तीचा फ्का बसलत या राज् याींना कें द्रीय मित ित् याबाबत दिनाींक        
१४ जानतवारी, २०१५ रोजी कें द्र शासनाच् या उच् चस् तरीय बैठकीत राज् यातील िषु काे व 
गारलप्ीनत नुकसान झालत या शततक-याींना ेधथमक मित ित् याबाबत ननणमय र्ततला नाही, हत 
खरत ेहत काय, 
(२) असयास, इतर राज् याींमध् यत िषु काेग्रस् त व वािेग्रस् त शततक-याींना मित ित् यात ेली 
परींतु राज् यातील िषु काेग्रस् त शततकऱयाींना मित न ित् याची कारणत काय ेहतत, 
(३) राज् य शासनानत ही मित कमेलव् याबाबत कें द्र शासनाकडत कोणता पाठपुरावा कत ला वा 
कर् यात यतत ेहत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१न हत खरत नाही. 
(२न शासन ननणमय क्रमाींक :- एससीवाय-२०१४/्.क्र.२५७/म-७ दिनाींक १४ जानतवारी, २०१५ 
अन्वयत सन २०१४-१५ च्या खरीप हींगामातील ५० पशैापतषा कमी अींतीम पसैतवारी असलतया 
गावाींमध्यत लवलवध उपाययोजना जादहर कर्यात ेया ेहतत. तसतच कें द्र शासनाच्या नसैधगमक 
ेपती (SDRF/NDRF) ननकषाच्या धत वर नैसधगमक ेपतीमु ते बाधीत होणाऱया 
ेपिग्रस्त व्यक्तीना शासन ननणमय क्रमाींक :- सीएलएस-२०१५/्.क्र.४०/म-३ दिनाींक        
१३ मत, २०१५ अन्वयत ्यावयाच्या मितीचत िर व ननकष ननर्श्चत कत लत ेहतत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
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ठाणे र्जल् ्याची शहरीिरण प्रकक्रया ननयोजनपूििि नसल्याने ईेडसाित  
असलेल्या अधिनागररिरणाच्या समस्या 

 

(५)  ५७७८ (१०-०४-२०१५).   श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.सुधीर ताांब े:   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणत र्ज ्याचत ेता वतगानत शहरीकरण होग लागलत ेहत, मारका या ्क्रक्रयतत ननयोजनपूवमक 
लवकासाचा अभाव अस यानत अधमनागपरकरणाच्या समस्या सींपुणम ठाणत र्ज ्याला भतडसावत 
ेहतत, हत खरत ेहत काय, 
(२) अस यास, शहरीकरणाच् या या ्क्रक्रयतत ननयोजनपुवमक लवकास र्डलव् यासींिभामत शासनानत 
काय ननणमय र्ततला  यानुसार कोणती कायमवाही कत ली वा कर् यात यतत ेहत, 
(३) नस यास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. देिरद्र फ डणिीस (१०-०८-२०१६) : (१न व (२न ठाणत र्ज्याचा काही भाग मुींबई महानगर 
्ितशामध्यत समालवष् असुन यामध्यत कभवींडी, कयाण, अींबरनाथ, उहासनगर व ठाणत या 
तालुक्याींचा समावतश ेहत. कयाण व अींबरनाथ तालुक्यातील २७ गावाींसाठी व कभवींडी 
शहरासभोवतालच्या ६० गावाींसाठीची ्ारुप लवकास योजना शासनानत भागश: मींजूर कत ली ेहत 
व उवमपरत लवकास योजनतस अींनतम मींजूरी ित्याबाबतची कायमवाही सुरु ेहत. कभवींडी पपरसर 
अधधसुधचत षतरकााकपरता मुींबई महानगर ्ितश लवकास ्ाधधकरण हत लवशतष ननयोजन ्ाधधकरण 
ेहत. तसतच ननयोजन ्ाधधकरण/लवशतष ननयोजन ्ाधधकरण षतरकााबाहतरील षतरकााकपरता मींजूर 
्ाितकशक योजनतच्या तरतुिी लागू होतात. मुींबई महानगर ्ितश हद्दीबाहतरील उवमपरत ठाणत 
र्ज्यासाठी शासनाच्या नगर रचना लवभागाकडून ्ाितकशक योजना तयार कर्याचत काम 
कर्यात यतत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

ईामरागड (र्ज.गडधचरोली) तालुक्यातील आहदिासी नागरीिाांनी िेलेले आांदोलन 
 

(६)  ८२५७ (०४-०८-२०१५).   श्री.राजरद्र जैन, श्री.अब्दलुाखान दरुािणी : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भामरागड तालुक्यातील (र्ज.गडधचरोलीन ेदिवासी नागरीकाींनी याींच्या माग्याींसाठी 
दिनाींक २५ एल्ल, २०१५ तत १ मत, २०१५ या कालावधीत र्जहाधधकारी कायामलयावर ेींिोलन 
कत लत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, ेींिोलनकयांच्या माग्या कोणया ेहतत, 
(३) असयास, सिर माग्याींबाबत शासनानत कोणता ननणमय र्ततला वा र्त्यात यतत ेहत, 
(४न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०९-२०१६) : (१न हत खरत नाही. 
     दिनाींक २५ एल्ल, २०१५ तत दिनाींक १ मत, २०१५ या कालावधीत भामरागड तालुक्यातील 
ेदिवासी नागपरकाींनी र्जहाधधकारी, गडधचरोली कायामलयावर ेींिोलन कत लतलत नसून सिर 
कालावधीत याींच्याकडून कोणयाही ्कारचत माग्याींसींिभामतील ननवतिन र्जहाधधकारी, 
गडधचरोली कायामलयास ्ा्त झालतलत नाही. 
(२न, (३न व (४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात ननमािण होणाऱया दषु्ट्िाळी आपत् िालीन पररर्स्थतीिर  
मात िरण्यासाठी िराियाची उपाययोजना 

 

(७)  ८८६४ (३१-०७-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मदत ि 
पुनििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील तीन वषामपासून िषुकाेसदृषय पपरर्स्थती असयामुे त यींिाही राज्यात 
कमी ्माणात पागस पड्याची शक्यता हवामान खायानत वतमलवयामु ते गावागावाींतील धरणत, 
शतततेी, लवदहरी े्या असून पाणी, शततीवर पपरणाम झायानत राज्यात भयानक िषुकाे 
पपरर्स्थती ननमामण हो्याची शक्यता असयाचत माहत मत, २०१५ मध्यत वा यासुमारास 
ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, राज्यात ननमामण होणारा िषुकाे ेपकालीन पपरर्स्थतीवर मात कर्यासाठी 
शासनानत कोणती ठोस अशी उपाययोजना कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३) असयास, राज्य शासनानत कत लतया उपाययोजनतचा तपशील काय ेहत, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१न होय, हत खरत ेहत. 
(२न व (३न महसलू व वन लवभाग शासन ननणमय क्रमाींक :- एससीवाय-२०१५/्.क्र.३११/म-७ 
दिनाींक २०/१०/२०१५ अन्वयत िषुकाेग्रस्त भागात लवलवध उपाययोजना कर्यात ेया ेहतत. 
तसतच िषुकाेसदृश्य पपरर्स्थतीच्या अनुषींगानत शततकऱयाचत झालतया नकुसान भरपाई पो्ी 
ेधथमक मित कर्यात ेली ेहत. राज्यात जलसींधारणासाठी जलयुक्त कशवार अकभयान 
कायामर्न्वत कर्यात ेलत ेहत. 
(४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

उत्तर नागपूर येथ ेडॉ.बाबासाहेब आांबेडिर अनसुांधान िर द्राची स्थापना िरण्याबाबत 
 

(८)  ९७५४ (२९-०७-२०१५).   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िैद्यिीय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न उतर नागपूर यतथत डॉ.बाबासाहतब ेींबतडकर अनुसींधान कें द्राची स्थापना कर्यात ेली, हत 
खरत ेहत काय, 
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(२न असयास, या कें द्राकरीता शासनानत ननधी उपलब्ध करुन दिला ेहत, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, या कें द्राची सध्याची र्स्थती काय ेहत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (१९-०९-२०१६) : (१न होय, हत खरत ेहत. 
(२न होय, हत खरत ेहत. 
(३न सिर कें द्रामध्यत बा्यरुग्ण लवभाग कायामर्न्वत ेहत. 

___________ 
 

धरणग्रस्त किां िा विस्तावपताांच्या यादीत आत्महत्याग्रस्त शेतिऱयाांच्या मलुाांना नोिरीत 
सामािून घेण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

(९)  १०७७२ (३१-०७-२०१५).   श्री.हेमांत टिले, श्री.नररद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मदत ि पुनििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जाती, जमाती तसतच ओबीसीचत ेरषण कायम ठतवून धरणग्रस्त क्रकीं वा 
लवस्तालपताींच्या यािीत ेमहयाग्रस्त शततकऱयाींच्या मलुाींना नोकरीत सामावून र्त्याचा 
्स्ताव शासनाच्या लवचाराधीन ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, याबाबत शासनानत ननणमय र्ततला ेहत काय, 
(३) अ्याप ननणमय र्ततला नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत, तसतच ननणमय क्रकती 
कालावधीत होईल असत अपतक्षषत ेहत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१न हत खरत नाही. 
(२न व (३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

नेर (र्ज.यितमाळ) तालुक्यातील एमआयडीसी उईारण्याबाबत 
(१०)  १२९३८ (२२-१२-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नतर (र्ज.यवतमाेन तालुक्यातील एमेयडीसीसाठी २९.२९ हतक् ्र इतकी जागा ्स् तालवत 
असून सिर जागतचा ्स् ताव तहसील कायामलय, नतर यतथत ्लींत्रबत ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) अस यास, उक् त ्स् तावाला मींजुरी कमे् यासाठी कोणती कायमवाही कत ली वा  कर् यात 
यतत ेहत, 
(३) अस यास, एमेयडीसी उभारणीसाठी कोण या सुलवधा उपलब् ध कर् यात े या ेहतत, 
(४)  नस यास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. सुईाष देसाज (१२-०९-२०१६) : (१न व (२न महाराषर औ्योधगक लवकास महामींडेानत लर् ु
औ्योधगक षतरका स्थापन कर्यासाठी मौजत नवापूर, ता.नतर, र्ज.यवतमाे यतथील २९.२९ हत. 
ेर शासकीय षतरकााचा ताबा कमे्यासींबींधी र्जहाधधकारी, यवतमाे याींच्याकडत ्स्ताव सािर 
कर्यात ेला असता, नतर नवापूर ्ारुप लवकास योजनतच्या कामास मा.उच्च न्यायालय, 
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खींडपीठ नागपूर याींनी स्थधगती दिली असून ्करण न्याय ्लवषठ ेहत. तसतच सहाय्यक 
सींचालक नगर रचनाकार, यवतमाे याींच्याकडत ्स्तुत ्करणी अकभ्ाय मागलव्यात ेलत 
असता, याींनी महामींडेास औ्योधगक वापरालवना जागा ेरक्षषत कर्याबाबत ननयमानुसार 
नगरपपरषि, नतर याींच्याकडत सूचनापरका ितणत योग्य राहील, असत अकभ्ाय दिलत ेहतत. यामुे त 
उपलवभागीय अधधकारी, िारव्हा याींच्याकडत ्स्ताव परत पाठलव्यात ेला ेहत. 
     नतर िारव्हा यतथील जागतची मागणी मत.महाजनको कीं पनीनत सौर गजाम ्कपाकपरता पूव च 
कत लतली ेहत. यामु ते सिर २९.२९ हत. ेर जागतवर औ्योधगक षतरका स्थापन कर्याकपरता 
र्जहाधधकारी, यवतमाे याींच्याकडून पाठपुरावा कर्यात यतत असनू, जागतची मोजणी 
कर्याबाबतची कायमवाही उप अधधषक, भूमी अकभलतख, नतर याींच्याकडून कर्यात यतत ेहत. 
(३न अ्याप भूसींपािनाची कायमवाही झालतली नसयानत सुलवधा उपलब्ध करुन ित्याचा ्श्न 
उ्भ ावत नाही. 
(४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील रस्त्याांसाठी िर द्र शासनािडून प्रा्त ननधीबाबत 
 
 

(११)  १३१३९ (२२-१२-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ्फ ि  ईाज जगताप : सन्माननीय साििजननि बाांधिाम (साििजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यातील रस्तत उभारणीला चालना ित्यासाठी  राषरीय महामागम लवकास ्कपाींतगमत कें द्र 
शासनानत दिनाींक १७ जून, २०१५ रोजी राज्यातील रस्याींसाठी ७ हजार ५२९ को्ी रुपयाींचा 
ननधी मींजूर कत लतला ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, उक्त ननधीमधून कोणतत ्कप, कोणया यींरकाणतमाफम त क्रकती कालावधीत 
राबलव्यात यतणार ेहतत, 
(३न उक्त ननधी राज्य शासनास ्यषात ्ा्त झाला ेहत काय, कत व्हा व यातून ्यषात  
बाींधकाम कत व्हा सुरु कर्यात यतणार ेहत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) : (१न, (२न व (३न अींशत: खरत ेहत. 
     तथालप सन २०१५-१६ मध्यत राषरीय महामागम लवकास ्कपाींतगमत रुपयत ४४५७.३६ को्ी 
इतक्या रक्कमतच्या ्कपाींना कें द्र शासनाकडून मींजूरी ्ा्त झायाचत मुख्य अकभयींता, राषरीय 
महामागम याींनी केलवलत ेहत. 
     मुींबई गोवा महामागामच्या (राषरीय महामागमन इींिापूर तत झाराप ्या ३६६.१७ क्रक.मी. 
लाींबीपैकी १६६.९२ क्रक.मी. चौपिरीकरणाच्या रुपयत २६६८.७६ को्ी क्रकीं मतीच्या चार पॅकत जतसना 
मींजुरी दिली ेहत. ्कपाचा करारनामा झायावर काम पूणम कर्याची मुित िोन वषम ेहत. 
ननलविा शत ्माणत सवलतकारामाफम त ेधथमक ्ा तेबींि करुन साधारणपणत माहत डडसेंबर, २०१६ 
मध्यत काम सुरु होणत अपतक्षषत ेहत. 
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राषरीय महामागामच्या ्कपाींची ितयकत  रस्तत वाहतूक व महामागामच्या अधधिान व 
लतखा कायामलयाकडून परस्पर (Direct) कीं रकाा्िाराींना अिा कत ली जातात. यामुे त राज्याच्या 
कोषागारात ननधी उपलब्ध झाला अशी बाब नाही. 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य इमारत ि इतर बाांधिाम िल्याणिारी मांडळातील नोंदणीिृत  
िमिचाऱयाांना मोफ त उपचार देण्याबाबत 

(१२)  १३१७५ (२२-१२-२०१५).   आकिि .अनांत गाडगीळ :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य इमारत व इतर बाींधकाम कयाणकारी मींडेाकडत नोंिणीक्त असणाऱया 
्यतक कामगाराला राज्यातील नामवींत िवाखान्यात िोन लाखापयतं कोणयाही ेजारावर 
मोफत उपचार यापूव  कत लत जात होतत पण मागील ेठ मदहन्यापासून कोहापूरातील नामवींत 
अठरा िवाखान्यासह राज्यातील सवम िवाखान्याींनी उपचार कर्याचत बींि कत याचत माहत ऑगस््, 
२०१५ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, उक्त ्करणी शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय, 
(३) असयास, यानुसार शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(४) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. सांईाजी ननलांगेिर-पाटील (१९-०८-२०१६) : (१न होय. 
(२न व (३न मींडेातील नोंिीत बाींधकाम कामगाराींकपरता असलतया ेरोग्य लवमा योजनतची 
मुित सींपुष्ात ेली असून सिर योजनतस मुितवाढ ित्यात ेलतली नाही. तथालप, सावमजननक 
ेरोग्य लवभागाअींतगमत ्स्तालवत असलतया “महामा फुलत जन ेरोग्य लवमा योजना” 
अींतगमत एक स्वतींरका ग् म्हणून बाींधकाम कामगाराींचा समावतश कर्याबाबतचा ्स्ताव 
शासनाच्या लवचाराधीन ेहत. 
(४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

शासनाद्िारे स्थापन िरण्यात आलेल्या विविध महामांडळाांबाबत 
(१३)  १३९२९ (२२-१२-२०१५).   प्रा.अननल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.शमतेश ईाांगडडया :   
सन्माननीय सामार्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न राज्य शासना्वारत सामार्जक न्याय लवभागातफे सवमसामान्य जनततच्या सुलवधाींकपरता 
अनतक महामींड ते स्थापन कत ली ेहतत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, अशा महामींडेाींची सींख्या क्रकती ेहत, 
(३न क्रकती महामींडेाचत र्जहा स्तरावर कायामलयत ेहतत, ततथत ेवश्यक तत कममचारी ेहतत 
क्रकीं वा नाही, 
(४न असयास, सिर महामींडेाकडून गरजू व्यक्तीींना कजम पूरवठा कत ला जातो, हत ही खरत ेहत काय, 
(५न असयास, याबाबत सन- २०१४-१५ ची र्जहावार मादहती ित्यात यावी, 
(६न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (११-०७-२०१६) : (१न होय. 
(२न राज्यात सामार्जक न्याय लवभागातफे खालील्माणत सहा महामींड ते स्थापन कर्यात 
ेली ेहतत :- 

अन महामा फुलत मागासवगम लवकास महामींडे मयाम. 
बन सादहयरन लोकशाहीर अ्णाभाग साठत लवकास महामींडे मयाम. 
कन सींत रोदहिास चमो्योग व चममकार लवकास महामींडे मयाम. 
डन वसींतराव नाईक लवमुक्त जाती व भ्क्या जमाती लवकास महामींडे मयाम. 
इन महाराषर राज्य इतर मागासवग य लवत ेणण लवकास महामींडे मयाम. 
फन महाराषर राज्य अपींग लवत व लवकास महामींडे मयाम. 

(३न 
महामा फुलत मागासवगम 
लवकास महामींडे मयाम. 

सवम ३६ र्जहयामींध्यत र्जहा कायामलयत असून ेवश्यक तो कममचारी 
वगम ेहत. 
 

सादहयरन लोकशाहीर 
अ्णाभाग साठत लवकास 
महामींडे मयाम. 

एकूण ३४ र्जहयात र्जहा कायामलयत कायमरत असून ततथत ेवश्यक 
तो कममचारी वगम ेहत. 
 

सींत रोदहिास 
चमो्योग  व चममकार 
लवकास महामींडे मयाम. 

सवम ३६ र्जहयामींध्यत र्जहा कायामलयत असून ेवश्यक तो कममचारी 
वगम ेहत. 
 

वसींतराव नाईक लवमुक्त 
जाती व भ्क्या जमाती 
लवकास महामींडे मयाम. 

एकूण ३५ र्जहा कायामलयत कायमरत ेहतत. या कायामलयात कामाच्या 
तुलनतनत ेवश्यक तो कममचारी वगम अपुरा ेहत. 

महाराषर राज्य इतर 
मागासवग य लवत 
ेणण लवकास महामींडे 
मयाम. 

सवम ३६ र्जहयामींध्यत र्जहा कायामलयत असून ्यतक कायामलयामध्यत 
सरासरी २ कममचारी कायमरत ेहतत. 
 

महाराषर राज्य अपींग 
लवत व लवकास 
महामींडे मयाम. 

सवम ३६ र्जहयाींध्यत र्जहा कायामलयत ेहतत. र्जहा स्तरावर स्वतींरका 
कममचारी नाही. महाराषर राज्य इतर मागासवगम लवत ेणण लवकास 
महामींडे याींचतकडत र्जहास्तरावरील कामकाज सोपलव्यात ेलत 
ेहत. 

 

(४न होय. 
(५न सन २०१४-१५ ची र्जहावार कजमवा्पाबाबतची मादहती सोबत जोडली ेहत. 
(६न ्श् न उ्भ ावत नाही. 
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महामा फुलत मागासवगम लवकास महामींडे मयामदित 
सन २०१४-१५ (बीज भाींडवल योजनान 

 
अ.क्र. 

 
र्जहा 

 
्यष कजम  वा्प 

्करणत 
कजम वा्प रक्कम महामींडेा्वारत 

(रु.लाखातन 
१ मुींबई शहर ४ २.५४ 
२ मुींबई उपनगर २७ १७.१६ 

३ ठाणत ४५ २६.३० 
४ रायगड ३१ १३.६८ 
५ पालर्र ० ०.०० 
६ रनाधगरी १७ ७.८६ 
७ कसींधुिगूम ९ ३.९७ 
 एिूण १३३ ७१.५१ 

८ नाकशक १३८ ५०.०१ 
९ धु ते १०३ ३५.३३ 
१० जेगाींव ३१२ २०३.८७ 
११ अहमिनगर १२० ४७.१८ 
१२ नींिरुबार १७ २.८५ 
 एिूण ६९० ३३९.२४ 

१३ पुणत २५२ १७६.०८ 
१४ सातारा ७० २९.२५ 
१५ साींगली ५८ २४.६६ 
१६ सोलापूर ४३ १८.८० 
१७ कोहापूर ९४ ४७.८५ 
 एकूण ५१७ २९६.६४ 

१८ औरींगाबाि १०५ ६९.९६ 
१९ बीड ४८ २१.३७ 
२० जालना ६९ २८.५९ 
२१ लातूर ७६ ३४.९३ 
२२ नाींितड १२५ ८४.६८ 
२३ उस्मानाबाि ४४ २५.४८ 
२४ परभणी ४२ १४.१३ 
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२५ दहींगोली १९ ५.४५ 
 एिूण ५२८ २८४.५९ 

२६ अमरावती ५३ १२.५३ 
२७ अकोला ४७ १०.३४ 
२८ बुलढाणा ५८ १४.७९ 
२९ यवतमाे ६८ १४.९२ 
३० वाकशम २० ५.६२ 
 एिूण २४६ ५८.२० 

३१ नागपूर ५० १२.२६ 
३२ भींडारा ९ ३.६२ 
३३ चींद्रपूर १३ ४.४३ 
३४ गडधचरोली ३ २.०० 
३५ वधाम २४ ३.८२ 
३६ गोंदिया १२ ३.१० 
 एिूण १११ २९.२३ 
 एिूण २२२५ १०७९.४१ 

 

                 महात्मा फु ले मागासिगि वििास महामांडळ मयािहदत 
               सन २०१४-१५ (अनुदान योजना) 

 

अ.क्र. र्जहा लाभाथ  सींख्या अनुिान रक्कम (रु.लाखातन 
१ मुींबई शहर २ ०.२० 
२ मुींबई उपनगर ८ ०.७४ 
३ ठाणत १५ १.५० 
४ रायगड ५४ ५.३४ 
५ पालर्र ० ०.०० 
६ रनाधगरी ३० ३.०० 
७ कसींधुिगूम ७४ ७.२८ 

 एिूण १८३ १८.०६ 
८ नाकशक ८६ ८.६० 
९ धु ते १३९ १३.९० 
१० जेगाींव ९५ ९.५० 
११ अहमिनगर ९६ ९.६० 



लव.प. २ (12न 

१२ नींिरुबार ४३ ४.३० 
 एिूण ४५९ ४५.९० 

१३ पुणत ९६ ९.६० 
१४ सातारा ४१ ४.१० 
१५ साींगली १०१ १०.१० 
१६ सोलापूर ६० ६.०० 
१७ कोहापूर १५० १४.८६ 

 एिूण ४४८ ४४.६६ 
१८ औरींगाबाि ३३४ ३३.४० 
१९ बीड २०० २०.०० 
२० जालना १३१ १३.१० 
२१ लातूर १७४ १७.४० 
२२ नाींितड ५१४ ५१.४० 
२३ उस्मानाबाि १२८ १२.८० 
२४ परभणी १०८ १०.८० 
२५ दहींगोली १४७ १४.७० 

 एिूण १७३६ १७३.६० 
२६ अमरावती ११५ ११.५० 
२७ अकोला १२४ १२.४० 
२८ यवतमाे १६६ १६.५४ 
२९ बुलढाणा ११७ ११.७० 
३० वाकशम ९४ ९.४० 
 एिूण ६१६ ६१.५४ 

३१ नागपूर ७४ ७.४० 
३२ भींडारा ७५ ७.५० 
३३ चींद्रपूर ३० ३.०० 
३४ वधाम ५५ ५.५० 
३५ गडधचरोली २१ २.१० 
३६ गोंदिया १४१ १४.१० 
 एिूण ३९६ ३९.६० 
 एिूण ३८३८ ३८३.३६ 
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                  महात्मा फु ले मागासिगि वििास महामांडळ मयािहदत 
               सन २०१४-१५ (प्रशशक्षण योजना) 

 

अ.क्र. 
 

र्जल्हा 
 

प्रशशक्षणाथींची सांख्या 
 

प्रशशक्षणाथींिर झालेला खचि 
(रु.लाखात) 

१ मुींबई शहर ० ०.०० 
२ मुींबई उपनगर ० ०.०० 
३ ठाणत ० ०.०० 
४ रायगड ० ०.०६ 
५ पालर्र ० ०.०० 
६ रनाधगरी ० ०.०० 
७ कसींधुिगूम ० ०.०० 

 एिूण ० ०.०६ 
८ नाकशक ० ०.०० 
९ धु ते ० ३.१५ 
१० जेगाींव ० ०.०० 
११ अहमिनगर ० ०.०० 
१२ नींिरुबार ० ०.०० 

 एिूण ० ३.१५ 
१३ पुणत ० ०.०० 
१४ सातारा ० ०.०० 
१५ साींगली ० ०.०० 
१६ सोलापूर ० ०.०० 
१७ कोहापूर ० ०.०० 
 एिूण ० ०.०० 

१८ औरींगाबाि ० ०.०० 
१९ बीड ० ०.०० 
२० जालना ० ०.०० 
२१ लातूर ० ०.०० 
२२ नाींितड ० ०.०० 
२३ उस्मानाबाि ० ०.०० 
२४ परभणी ० ०.०० 
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२५ दहींगोली ० ०.८० 
 एिूण ० ०.८० 

२६ अमरावती ० ५.६५ 
२७ अकोला ० १.५४ 
२८ यवतमाे ० ५.५४ 
२९ बुलढाणा ० ५.९४ 
३० वाकशम ० ३.२८ 

 एिूण ० २१.९५ 
३१ नागपूर ३०० १९.२२ 
३२ भींडारा ६० ५.८० 
३३ चींद्रपूर ५० २.९० 
३४ गडधचरोली ४० ०.४८ 
३५ वधाम ५० ३.१० 
३६ गोंदिया १०० ६.२६ 
 एिूण ६०० ३७.७६ 
 एिूण ६०० ६३.७२ 

 
                     महात्मा फु ले मागासिगि वििास महामांडळ मयािहदत 
                     सन २०१४-१५ (एनएसिेएफ डीसी-मुदती िजि योजना) 

 
अ.क्र. र्जल्हा प्रत्यक्ष िजि िाटप 

प्रिरणे 
िजि िाटप रक्िम महामांडळाद्िारे 

(रु.लाखात) 
१ मुींबई शहर ४ १२.६० 
२ मुींबई उपनगर ३ ६.३० 
३ ठाणत ० ०.०० 
४ रायगड ० ०.०० 
५ पालर्र ० ०.०० 
६ रनाधगरी ० ०.०० 
७ कसींधुिगूम ० ०.०० 

 एिूण ७ १८.९० 
८ नाकशक ५७ २४२.८७ 
९ धु ते ९ ३३.७५ 
१० जेगाींव ५ १३.५० 
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११ अहमिनगर २ ८.१० 
१२ नींिरुबार ० ०.०० 

 एिूण ७३ २९८.२२ 
१३ पुणत २६ ९६.०५ 
१४ सातारा २ ५.८५ 
१५ साींगली ० ०.०० 
१६ सोलापूर १ २.७० 
१७ कोहापूर ४ १९.३५ 

 एिूण ३३ १२३.९५ 
१८ औरींगाबाि ६८ ३१०.३९ 
१९ बीड १४ ६३.४५ 
२० जालना २ ९.०० 
२१ लातूर ० २.७० 
२२ नाींितड ९३ ४१३.४० 
२३ उस्मानाबाि ० ०.०० 
२४ परभणी १२९ ५६५.०५ 
२५ दहींगोली १३ ४०.९३ 

 एिूण ३१९ १४०४.९२ 
२६ अमरावती २१ ७१.३५ 
२७ अकोला २ ७.२० 
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सन २०१४-१५ मध्ये िजि पुरिठा िेलेल्या र्जल्हािार 
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हदल्ली मुांबज इांडर्स्रयल िॉरीडॉरच्या विद्यमान ट््यातून नाशशिला िगळण्यात आल्याबाबत 
(१४)  १४४०२ (२३-१२-२०१५).   डॉ.अपूिि हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८३ ला हदनाांि १३ 
माचि, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदईाित : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दिली मुींबई इींडस्रीयल कॉरीडॉर या ्कपात इगतपुरी - नाकशक, कसन्नर या औ्योधगक 
षतरकााचा समावतश कर्यात ेला ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, पाणी व इतर ताींत्ररकाक अडचणीींमु ते सिर ्कप तापुरया कालावधीसाठी 
स्थधगत ठतव्यात ेला, हत ही खरत ेहत काय, 
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(३) असयास, ताींत्ररकाक अडचणीींचत ननराकरण झायानींतर सिर ्कपाचत काम हाती र्त्याचत 
लवचाराधीन होतत, हत खरत ेहत काय, 
(४) असयास, ्स्तुत ताींत्ररकाक अडचणीींचत ननराकरण कर्यात ेलत ेहत काय, यानुषींगानत 
इींडस्रीयल कॉपरडॉर सींिभामत कोणती कायमवाही कर्यात ेली वा यतत ेहत, 
(५) नसयास, उक्त ताींत्ररकाक अडचणीींचत ननराकरण कत व्हापयतं होणत अपतक्षषत ेहत ? 
  
श्री. सुईाष देसाज (१२-०९-२०१६) : (१न व (२न होय, हत खरत ेहत. 
     नाकशक यतथील ्स्तालवत दिली मुींबई इींडर्स्रयल कॉरीडॉर ्कपाकपरता जलसींपिा 
लवभागाकडत गींगापूर व िारणा समहूातून २३.७३ ि.ल.र्.मी. इतक्या पा्याची मागणी कर्यात 
ेली होती. तथालप गींगापूर व िारणा समूहातील ८६% पाणी त्रबगर कसींचनासाठी ेरक्षषत 
असयामुे त पाणी ेरषण ितता यतणार नाही असत जलसींपिा लवभागानत केलवलत असयामुे त 
दिली-मुींबई इींडर्स्रयल कॉरीडॉर ्कपाींतगमत इगतपुरी-नाकशक-कसन्नर या औ्योधगक षतरकााची 
कायमवाही तापुरती थाींबलव्यात ेली ेहत. 
(३न, (४न व (५न होय, हत खरत ेहत. 
     गींगापूर व िारणा समूहामध्यत पाणी उपलब्ध करुन ितणतसाठी राषरीय जल लवकास 
्ाधधकरणाकडून िोन ेींतरराज्य खोरत जोडणी योजनाींच्या व्यवहायमततचा (Feasibility Report) 
अभयास कर्यात ेला असून या अींतगमत पर्श्चम वादहनी न्यातील पाणी उपसा करुन 
गोिावरी खोऱयात वेलव्यात यतणार ेहत. या भलवषयकालीन ननयोर्जत वेण योजनाींमधून 
्स्तालवत मतगा इींडर्स्रयल पाकम साठी २३.७३ िलर्मी/८३८.०२५ िलर्फू पाणी उपलब्ध होग 
शकत ल. राज्य जलननती नुसार पा्याच्या वापराबाबत ्थम ्ाधान्यक्रम लप्यासाठी, िसुरा 
्ाधान्यक्रम कसींचनासाठी व औ्योधगक ्योजनासाठी नतसरा ्ाधान्यक्रम ेहत. यामुे त 
दिली मुींबई इींडस्रीयल कॉरीडॉरसाठी गोिावरी खोऱयातून स्य:र्स्थतीत नाकशक र्ज्यातील 
उपलब्ध पा्यातून मागणी ्माणत पाणी ितणत शक्य नाही. तथालप भलवषयात पर्श्चम वादहनी 
वेण योजनतचत पाणी उपलब्ध झायास यावतेची पपरर्स्थती पाहून पाणी ितणत शक्य होईल 
असत जलसींपिा लवभागानत केलवलत ेहत. 
  

___________ 
 

शेतिऱयाांच्या आत्महत्याची िारणशममाांसा िरण्याबाबत 
(१५)  १५७२२ (२७-०४-२०१६).   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.नररद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, अॅड.राहुल नाििेर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मदत ि 
पुनििसन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शततकऱयाींच्या ेमहयाची कारणकममाींसा कर्यासाठी शासनानत सन २००४ मध्यत 
स्वाकमनाथन ेयोगाची स्थापना कत ली ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, सिर ेयोगानत कोणकोणया बाबीीं सचूलव या ेहतत, सिर बाबीींची पूतमता 
करणतबाबत शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१न हत खरत नाही. राज्य शासनानत शततकरी ेमहया 
ेणण क्लष षतरकाापुढील ेव्हानत यासाठी सन २००७ मध्यत श्री.नरेंद्र जाधव याींच्या अध्यषततखाली 
सकमतीची ननयुक्ती कर्यात ेली होती. 
(२न श्री.नरेंद्र जाधव याींच्या अध्यषततखाली सकमतीनत कत लतया कशफारशीवर लवलवध लवभागाकडून 
कायमवाही कर्यात यतत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 

 

विमुक्त जाती ईटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) आश्रम शाळाांचे अनुदान बांद िेल्याबाबत 
(१६)  १५९९६ (२८-०४-२०१६).   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिि हहरे :   
सन्माननीय सामार्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न सामार्जक न्याय लवभागाच्या शासन मान्य लवमुक्त जाती भ्क्या जमाती  (व्हीजतएन्ीन 
ेश्रम शाेाींचत अनुिान बींि कत याच्या लवरोधात मा.उच्च न्यायालयात याधचका िाखल कत या 
ेहतत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर १४७ ेश्रमशाेाींचत वततन अनुिानाचत ््पत सरुु कत यानींतर अचानक वततन 
अनुिान बींि कर्याची कारणत काय ेहतत, असयास, क्रकती शाेाींना मान्यता ित्यात ेली 
व वततन अनुिान मींजूर कर्याचत ेितश कत व्हा काढ्यात ेलत होतत, 
(३न असयास, सिर ्स्तावास मींरकाीमींडेाची मान्यता न र्तता अधधकाऱयाींनी मान्यता ेितश 
काढलत होतत, हत खरत ेहत काय, तसतच या ्करणाची शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय व 
चौकशीचत ननषकषम काय ेहतत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१७-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न राज्यात लवजाभज ्वगामच्या १४८ उच्च माध्यकमक ेश्रमशाेाींना शासन ननणमय दिनाींक 
२६/६/२००७, दिनाींक २६/६/२००८ व दिनाींक ३१/८/२००९ अन्वयत मान्यता ित्यात ेली. शासन 
ननणमय दिनाींक २६/६/२००८ मध्यत ेश्रमशाेाींना ्यावयाच्या अनिुानाचत ््पत नमूि कर्यात 
ेलत होतत. 
     परींतु सिरहू उच्च माध्यकमक ेश्रमशाेाींमध्यत ननमामण होणाऱया एकूण १४५९ पिाींना 
शासनाच्या उच्चाधधकार सकमतीची मान्यता अ्याप र्त्यात ेली नसयाची बाब सन २०१३ 
मध्यत शासनाच्या ननिशमनास ेली. यामु ते जोपयतं उच्चाधधकार सकमतीची मान्यता कमेत 
नाही तोपयतं सिरहू कममचाऱयाींचत वततन थाींबलव्याचत ननिेश सवम सींबींधधताींना ित्यात ेलत 
ेहतत. 
(३न सिर बाब शासनाच्या लवचाराधीन ेहत. 
  

___________ 
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राज्यातील बालवििाह थाांबविण्यासाठी िराियाची िायििाही 
(१७)  १६३९९ (०२-०५-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.सतेज ्फ ि  बांटी पाटील, 
श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय महहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१न सन २०११ च्या जनगणनतनुसार १० तत १४ या ग्ातील १३ लाख ३१ हजार ९३० मुलाींपैकी 
४१,४५२ मुलाींचत याच वयात लववाह झायाचत ेकडतवारीतनू ननिशमनास ेलत ेहत,  हत खरत ेहत 
काय, 
(२न असयास, या ेकडतवारीतील बाललववाहामध्यत मलुीींचत ्माण अधधक तसतच अनुसूधचत 
जातीत अजूनही बाललववाह होत ेहतत, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, सिरहू बाललववाह रोख्यासाठी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात 
यतत ेहत ? 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१न अींशत: खरत ेहत. 
(२न अींशत: खरत ेहत. 
(३न कें द्र शासनाच्या बाल लववाह ्नतबींधक अधधननयम, २००६ (२००७ चा ६) च्या कलम १६ 
्वारत ्िान कर्यात ेलतया अधधकाराचा वापर करुन शासन अधधसूचना क्र. सींकीणम-
२०१२/्.क्र.१६०/का-२, दिनाींक ३ जून, २०१३ अन्वयत ननगमकमत कर्यात ेलतली ेहत. 
     उक्त कलम १६ च्या पो् कलम (१न नुसार राज्यातील ्यतक ग्रामपींचायतीमधील ग्राम 
सतवकाींना बाल लववाह ्नतबींधक अधधकारी व पो् कलम (२न नुसार सींबींधधत ग्रामपींचायत 
षतरकाात ननयुक्त कत लतया अींगणवाडी सतलवका, या बाल लववाह ्नतबींधक अधधकाऱयास सहाय्य 
करतील. असत दिनाींक ३ जून, २०१३ च्या अधधसूचनतन्वयत ननयुक्ती कर्यात ेली ेहत. 
     तसतच ग्रामस्तरावर ग्रामसभा ेयोर्जत करुन जनजागत्ी कर्यात यतत ेहत. स्वयींसतवी 
सींस्था व र्जहा मदहला व बाललवकास अधधकारी याींच्या सींयकु्त लव्यमानत जनजागत्ी 
कर्याचा ्यन कर्यात यतत ेहत. ३५ र्ज्याींच्या कायमषतरकाात जादहरात ्कसध्िी 
माध्यमा्वारत जनजागत्ी कर्यात ेली होती. यामध्यत कत बल, द्व्ही, धचरकारथ, मतेावत, 
चचामसरका, पथनाट्य, कायमशाेा, कलापथक, ग्रामसतवकाींचत ्कशषण, रतडीओ र्जींगस इ. 
माध्यमातून समाजातील सवम स्तरापयतं जनजागत्ी कत लतली ेहत वा कर्यात यतत ेहत. 

___________ 
 

ग्रामपांचायत हद्दीत डांर्पपग ग्रा ा्ं डिररता जागा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
(१८)  १६५६१ (२७-०४-२०१६).   श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकलबाग (र्ज.रायगडन तालकु्यातील पतझारी ग्रामपींचायत हद्दीतील डींर्म्पग ग्रागीं डसाठी 
शासनाची जागा उपलब्ध कर्याबाबत ग्रामपींचायत तसतच लोक्नतननधीींनी शासनाकडत मागणी 
कत ली ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, ग्रामपींचायतीींना डींर्म्पग ग्रागीं डसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध  करून 
ित्याबाबत  शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (०९-०९-२०१६) : (१न व (२न मौजत पतझारी ता.अकलबाग यतथील ग.नीं.८१ षतरका 
०-६९-६ हत. ेर ही सरकारी गुरचरण जमीन ग्रामपींचायत ेींबतपरू याींना डींलपग ग्रागीं डसाठी 
ितणतबाबतची मागणी लोक्नतननधीींनी कत ली होती. डींर्म्पींग ग्रागीं डसाठी मागणी कर्यात ेलतली 
जमीन मुींबई महानगर ्ितश लवकास ्ाधधकरण याींचत लवकास ननयींरकाण ननयमावलीनुसार हपरत-
२ या वापर लवभागात असून CRZ- I मध्यत असयानत तसतच सिर जकमनीवर काींिेवन 
असयानत सिर जकमनीचा डींर्म्पींग ग्रागीं डसाठी वापर अनुज्ञतय नाही. तसतच मौजत पतझारी यतथील 
स.नीं. ८२, ८७ अ १, ८७ ब १ व ८७ ब २ या जकमनीही CRZ- I व CRZ- I I मध्यत अींतभुमत 
असून गावठाणाच्या २००.० मी. अींतराच्या ेत गावठाण लवस्तार अनुज्ञतय असयानत सिर 
जकमनीचा वापर डींलप ींग ग्रागीं डसाठी अनुज्ञतय नाही. उक्त ्योजनाथम अकलबाग तालुक्यातील 
अन्य शासकीय जकमनीची उपलब्धता तपास्यात यतत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

मालेगाि महापाशलिेने िस्त्रोद्योग व्यिसायाशी सांलग्न असणाऱया  
िामगाराांिररता प्रस्तावित िेलेल्या घरिुल योजनेबाबत 

(१९)  १७१५२ (२८-०४-२०१६).   डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ्फ ि  ईाज जगताप, 
श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न मालतगाव महापाकलकत नत वस्रकाो्योग व्यवसायाशी सींलग्न असणाऱया मजूर, कामगार, 
त् र्क्नकशयन इ. साठी शासन ननणमयानुसार मौजत म्हाेित व सायनत यतथील कशलक राहणाऱया 

जागतवर वा शहराच्या इतर कुठयाही योग्य जागी र्रकुल योजना ्स्ताव महासभा ठराव 
क्र.२७ दिनाींक २० स् े्ंबर, २०१२ अन्वयत शासनास सािर कत ला ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, या ्स्तावावर शासनानत ननणमय र्तगन कामगाराींसाठी र्रकुलत उपलब्ध करुन 
ितणतबाबत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. देिरद्र फ डणिीस (१९-०८-२०१६) : (१न, (२न व (३न कें द्र शासन पुरस्क्त जवाहरलाल नतहरु 
राषरीय पुनरुथान अकभयानाींतगमत ेयएचएसएसडीपी या योजनतअींतगमत मालतगाव 
महानगरपाकलकत माफम त एकूण १५८४० इतक्या र्रकुल योजनतस कें द्रीय मींजूरी व सींननयींरकाण 
सकमतीच्या दिनाींक २१.१.२०००९ व दिनाींक २८.३.२०१२ मध्यत मींजूरी दिली ेहत. माहत मत, २०१६ 
च्या माकसक ्गती अहवालानुसार मालतगाव महानगरपाकलकत नत एकूण ७१२८ र्रकुलाींचत काम 
पूणम झालत असून या र्रकुलाींचा ताबा माहत डडसेंबर, २०१६ पयतं लाभार्थयांना ित्यात यतईल 
तसतच उवमरीत ८७१२ इतक्या र्रकुलाचत काम ्गतीपथावर असून या र्रकुलाींचत काम माचम, 
२०१७ पयतं पूणम करुन याचा ताबा लाभार्थयांना ित्यात यतईल. असत मालतगाींव 
महानगरपाकलकत नत केलवलत ेहत. कें द्र शासनाच्या मागमिशमक सुचनानुसार ज्या जागतवर लाभाथ  
राहत असतल याच जागतवर (In-situ)  पध्ितीनत तसतच स्थलाींतरीत (Relocation) पध्ितीनत 
र्रकुलाींचत वा्प लाभार्थयांचत पारकाततचत ननकष तपासून सींबींधधत स्वराज्य नागरी सींस्थतनत करणत 
ेवश्यक ेहत. 
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     मालतगाव महानगरपाकलका महासभतनत ठराव क्र.२७, दिनाींक २०.९.२०१२ अन्वयत मान्यता 
दियानुसार या योजनतअींतगमत यापूव  मींजूर झालतली व तयार होत असलतली र्रकुलत वस्रकाो्योग 
व्यवसायाशी सींलग्न मजूर, कामगार, त् र्क्नकशयन इ. उपलब्ध करुन ियावी क्रकीं वा कसत अथवा 
मौजत मालधत यतथील कशलक राहणाऱया जागतवर नव्यानत सुमारत ५००० र्रकुलाींचत ्कप अहवाल 
(DPR) मान्यततस्तव व ्स्तालवत करावत क्रकीं वा कसत याबाबत ेयुक्त, मालतगाव 
महानगरपाकलका याींनी दिनाींक २६.२.२०१६ च्या परकाान्वयत उपमुख्य अकभयींता, म्हाडा याींचतकडत 
मागमिशमन माधगतलत असून वस्तुर्स्थती नगर लवकास लवभागास मादहतीस्तव सािर कर्यात 
ेली ेहत. याबाबत नगर लवकास लवभागानत कायमवाही अकभ्तत नसयाचत केलवलत ेहत. मारका 
कें द्र शासन पुरस्क्त बीएसयुपी/ेयएचएसडीपी योजनतचा मुे  कालावधी सन २००५ तत सन 
२०१२ पयतं असा होता त्नींतर या कायमक्रमातील मींजूर र्रकुलत पणूम कर्यासाठी माचम, २०१५ 
पयतं मुितवाढ ित्यात ेली असून कें दद्रय गह्ननमामण व शहरी िापरद्रय ननमुमलन मींरकाालयानत 
दिनाींक १२ मत, २०१५ रोजीच्या ेितशान्वयत या कायमक्रमातील माचम, २०१२ पयतं मींजूर ्कप 
पूणम कर्यासाठी २ वषांची म्हणजतच ३१ माचम, २०१७ पयतं मुितवाढ दिली ेहत. 

________ 
 

पुणे येथील महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाने उद्योग सुरु िरण्यासाठी  
स्िस्तात ईखूांड घे्न त्याचा िापर न िेल्याबाबत 

(२०)  १७२२५ (२७-०४-२०१६).   श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१न उ्योग सुरु कर्यासाठी स्वस्तात भखूींड र्तगन याचा वापर न करणाऱया पुणत यतथील 
सुमारत ३७५ जणाींना महाराषर औ्योधगक लवकास महामींडेानत माहत नोव्हेंबर, २०१५ च्या 
नतसऱया ेठवडयाच्या सुमारास नो्ीसा बजाव्याची ्क्रक्रया सुरु कत लतली असून वषमभरात 
उ्योग उभारणी न कत यास भूखींड काढून र्ततलत जाणार ेहतत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, याबाबतची वस्तुर्स्थती काय ेहत व या्करणी शासनानत कोणती कायमवाही 
कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 

श्री. सईुाष देसाज (१२-०९-२०१६) : (१न महाराषर औ्योधगक लवकास महामींडेानत उ्योग सुरु 
कर्यासाठी स्वस्तात भखूींड वा्प कत लतलत नसून महामींडेाच्या ्चकलत िरानत भखूींडाचत वा्प 
कत लत ेहत. तसतच ज्या भूखींड धारकाींनी करारनाम्यातील भूखींड लवकासाच्या नमूि लवहीत 
कालावधीत भखूींडावर बाींधकाम करुन बाींधकाम पूणमवाचा िाखला ्ा्त कत लतला नाही अशा 
भूखींड धारकाींना नो्ीसा बजाव्याची ्क्रक्रया सुरु ेहत. 
(२न महामींडेानत दिनाींक ३१/८/२०१५ रोजीच्या पपरपरकाकानसुार ज्या भखूींडधारकाींनी अ्याप 
भूखींडाचा लवकास कत लतला नाही या भखूींड धारकाींना उ्योग सींजीवनी योजना २०१५ अींतगमत 
शतव्ची सींधी ित्यात ेली असून यासाठी अजम कर्याची मुित ३०/४/२०१७ पयतं 
वाढलव्यात ेली होती. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
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मराठिाड्यातील दषु्ट्िाळग्रस् त ईागातील र्जल््याांमध्ये िायद्याच े 
उल्लांघन िरीत बालवििाह होत असल्याबाबत 

(२१)  १७३८१ (०२-०५-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.अशोि ्फ ि  ईाज 
जगताप :  सन्माननीय महहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न मराठवाड्यातील िषुकाेग्रस् त भागातील र्ज्याींमध्यत काय्याचत उलींर्न करीत  
बाललववाह कत ला जात असयाचत माहत जानतवारी, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, 
हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर ्करणी शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय, चौकशीत काय ेढेून ेलत 
व या भागातील बाललववाह रोख्यासाठी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न  नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१न अींशत: खरत ेहत. 
(२न याबाबत बीड र्ज्यात माहत मत, २०१६  या कालावधीत ०३ बाल लववाह झायाचत, नाींितड 
र्ज्यात ०१ बाल लववाह तसतच परभणी र्ज्यात १ बाल लववाह झायाचत सींबींधधत 
र्ज्याच्या र्जहा मदहला व बाललवकास अधधकारी याींनी केलवलत ेहत. यानसुार 
सींबींधधताींवर बाल लववाह ्नतबींधक अधधननयमानुसार गुन्हत िाखल कर्यात ेलतलत ेहतत. 
     कें द्र शासनाच्या बाल लववाह ्नतबींधक अधधननयम, २००६ (२००७ चा ६) च्या कलम १६ 
्वारत ्िान कर्यात ेलतया अधधकाराचा वापर करुन शासन अधधसुचना क्र. सींकीणम-
२०१२/्.क्र.१६०/का-२, दिनाींक ३ जून, २०१३ अन्वयत ननगमकमत कर्यात ेलतली ेहत. 
     उक्त कलम १६ च्या पो् कलम (१न नुसार राज्यातील ्यतक ग्रामपींचायतीमधील ग्राम 
सतवकाींना बाल लववाह ्नतबींधक अधधकारी व पो् कलम (२न नुसार सींबींधीत ग्रामपींचायत 
षतरकाात ननयुक्त कत लतया अींगणवाडी सतलवका, या बाल लववाह ्नतबींधक अधधकाऱयाींस सहाय्य 
करतील. असत दिनाींक ३ जून, २०१३ च्या अधधसुचनतन्वयत ननयुक्ती कर्यात ेली ेहत. 
      तसतच ग्रामस्तरावर ग्रामसभा ेयोर्जत करुन जनजागत्ी कर्यात यतत ेहत. स्वयींसतवी 
सींस्था व र्जहा मदहला व बाललवकास अधधकारी याींच्या सींयकु्त लव्यमानत जनजागत्ी 
कर्याचा ्यन कर्यात यतत ेहत. ३५ र्ज्याींच्या कायमषतरकाात जादहरात ्कसध्िी 
माध्यमा्वारत जनजागत्ी कर्यात ेली होती. यामध्यत कत बल, द्व्ही, धचरकारथ, मतेावत, 
चचामसरका, पथनाट्य, कायमशाेा, कलापथक, ग्रामसतवकाींचत ्कशषण, रतडीओ र्जींगस इयािी 
माध्यमातून समाजातील सवम स्तरापयतं जनजागत्ी कत लतली ेहत वा कर्यात यतत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
राज्यातील शारररीि शशक्षण महाविद्यालयाांना अनुदान देण्याबाबत 

(२२)  १७७१९ (२९-०४-२०१६).  श्री.प्रिाश गजशईये, श्री.रामराि िडिुत,े श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.राजरद्र जैन : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१न राज्यात क्रकती शापररीक कशषण महालव्यालयत ेहतत, 
(२न असयास, शापररीक कशषण महालव्यालयामाफम त क्रकती उक्ष् खतेाडू ननमामण कर्याचत 
काम कत लत ेहत, 
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(३न असयास, सवम शापररीक कशषण महालव्यालयाींना अनुिान ित्याचा शासनाचा लवचार ेहत काय, 
(४न असयास, कत व्हापासून अनुिान ित्यात यतणार ेहत ? 
श्री. विनोद तािड े(०२-०९-२०१६) : (१न राज्यात शापररीक कशषण अभयासक्रमाची ९८ बी.पी.एड 
व २९ एम.पी.एड महालव्यालयत ेहतत. 
(२न एकूण ९२० खते ाडू ननमामण झालतलत ेहतत. 
(३न नाही. 
(४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील बसस्थानिे, शसग्नल आणण रस्त्यािर सापडलेल्या बेिारस बालिाांबाबत 
(२३)  १७८१९ (२९-०४-२०१६).   श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यातील बसस्थानकत , कसग्नल ेणण रस्यावर माहत ऑगस््, २०१५ अखतर ४ हजार २९६ 
बतवारस बालकत  सापडली असून यापैकी २ हजार ८६० बालकाींना र्री पोचलव्यात ेलत, हत खरत 
ेहत काय, 
(२न असयास, उवमपरत मुलाींच्या पालकाींचा शोध र्तगन याींना स्वगह्ी पोचलवणतबाबत शासनानत 
कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न  नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
श्री. देिरद्र फ डणिीस (०२-०९-२०१६) : (१न अींशत: खरत ेहत. 
     राज्यामध्यत राबलव्यात ेलतया ऑपरतशन मुस्कान या मोदहमतअींतगमत ४६ पोलीस 
र््काींकडून ्ा्त अहवालानुसार एकूण ४२९६ बालकाींचा शोध र्त्यात ेला. यापकैी ३५११ 
बतवारस बालकत  सापडली ेहतत. यापैकी ३०९० बालकत  याींच्या र्री, ेईवडील व पालक क्रकीं वा 
कायितशीर पालनकत ेयाींचत ताब्यात ित्यात ेलत ेहत. 
(२न उवमरीत ३८८ मुलत बालकयाण सकमती याींच्या ताब्यात दिली असून ४७ बालकत  अन्य 
र्ज्यात व ३९ बालकत  परराज्यात सुपूिम कर्यात ेली ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

ठाणे महापाशलिेत समािेश झालेल्या गािाांचा पाणीपुरिठा खांडीत िेल्याबाबत 
(२४)  १८०५५ (२७-०४-२०१६).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न ठाणत महापाकलकत त समावतश झालतया २७ गावाींच्या पाणी पुरवठयाची रक्कम रुपयत ९५ 
को्ी थकबाकी झायावर महाराषर औ्योधगक लवकास महामींडेानत या गावातील पाणीपुरवठा 
खींडीत कत यानत नागपरकाींनी कयाण यतथत रास्तारोको ेींिोलन कत याचत माहत जानतवारी, २०१६ 
मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर गावाींतील पाणी पुरवठा खींडीत न कर्याबाबत शासनानत कोणती कायमवाही 
कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. सुईाष देसाज (१२-०९-२०१६) : (१न व (२न कयाण यतथत नागपरकाींनी रास्तारोको ेींिोलन 
कत याची बाब ननिशमनास ेलतली नाही. तथालप २७ गावत ही ठाणत महानगरपाकलका षतरकाातील 
नसून कयाण-डोंत्रबवली महानगरपाकलकत त समालवष् झालतली ेहतत. तसतच या २७ गावाींना 
महाराषर औ्योधगक लवकास महामींडेामाफम त बारवी पाणीपुरवठा योजनततून ४१ जोड्याीं्वारत 
पाणीपुरवठा कर्यात यतत ेहत. सिर २७ गावाींच्या पाणीपुरवठ्याची माहत फत ब्रुवारी, २०१६ 
पयतंची रुपयत १०४.१९ को्ी इतकी थकबाकी कयाण-डोंत्रबवली महानगरपाकलकत कडत थकीत 
ेहत. तथालप बारवी व ेींध्र धरणातील पाणीसाठा खालावयामु ते जलसींपिा लवभागानत 
पाणीकपात लागू कत लतली ेहत. तसतच थकबाकीच्या वसूलीसाठी एमेयडीसीनत ्स्ततु २७ 
गावाींचा पाणीपुरवठा अ्याप खींडीत कत लतला नाही. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

शमठी नदी प्रिल्प बाधधताांस नुिसान ईरपाज शमळण्यास विलांब होत असल्याबाबत 
(२५)  १८१४६ (०३-०५-२०१६).   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१न मुींबईतील २६ जुल,ै २००५ च्या महापुरानींतर कमठी निीच्या रुीं िीकरण व सौंिय करणासाठी 
शासनानत स्थापन कत लतलत कमठी निी लवकास व सींरषण ्ाधधकरण (एमेरडीपीएन हत वैधाननक 
्ाधधकरण नाही अशी भूकमका मा.उच्च न्यायालयात दिलतया ्नतज्ञापरकाावर शासनानत माींडली 
असयाचत माहत जानतवारी, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, कमठी निीच्या लवकासाचा ेराखडा एमेरडीपीएनत तयार कत ला यानुसार 
निीच्या लवकासाचा ्कप एमेरडीपीए व मुींबई महापाकलकत नत राबलवला  यात अनतकाींची 
बाींधकामत, रस्तत इयािी तोडून निी लगतच्या भूखींडाचत सींपािन कर्यात ेलत, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, कमठी निी ्कप बाधधत झालतयाींना नुकसान भरपाई ित्याकपरता यास 
वैधाननक िजाम नसयाचत कारण ितगन एमेरडीपीए कडून  ्कप बाधधताींना भरपाई ित्यास 
लवलींब होत ेहत, हत ही खरत ेहत काय, 
(४न असयास, उपरोक्त ्करणी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(५न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 
 

श्री. देिरद्र फ डणिीस (०२-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न मा.मुींबई उच्च न्यायालयानत दिनाींक १५ जानतवारी, २०१६ रोजीच्या १न पर् लपद्शन 
क्र.२३९६/२०१३, २न पर् लपद्शन क्र.२३९८/२०१३, ३न पर् लपद्शन क्र.१४७०/२०१२ बाबत 
दिलतया ननणमयानुसार मा.र्जहाधधकारी (मुींबई उपनगर र्जहान याींनी याधचकाकयांची क्रकती 
जमीन कमठी निी रुीं िीकरणामु ते बाधधत झाली याबाबत खारकाी कर्यासाठी व याधचकाकयांना 
याबाबत कशा ्कारत भरपाई ितता यतईल याचा ननणमय र्जहाधधकाऱयाींनी घ्यावा असत ेितश 
दिलत ेहतत. 
(३न बह्न्मुींबई महानगरपाकलकत शी सींबींधधत कामानत बाधधत ्कपग्रस्ताींची सींख्या १५३३ एवढी 
असून महापाकलकत तफे अ्यापपयतं ्कपग्रस्ताींचत पुनवमसन कर्यात ेलतलत नाही. सिर 
बाधधत बाींधकामाची पारकाता, पुनवमसन, ननषकासन याबाबतची ्क्रक्रया बह्न्मुींबई 
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महानगरपाकलकत तफे कर्यात यतत ेहत. ेतापयतं कत लतया कामामु ते निीच्या धारण षमततत 
िपु्ीनत वाढ झाली असून पा्याच्या वहन/लवसगम षमततत नत्प्ीनत वाढ झाली ेहत. 
     कमठी निी ्कपानत बाधधत झोपडीधारकाींचत सवेषण, पारकाता ननर्श्चती व ननषकासन 
षतरकाननहाय सींबींधधत उप र्जहाधधकारी अनत/ननषका व सषम ्ाधधकारी याींच्या कायामलयामाफम त 
होगन पारका ्कपग्रस्ताींच्या या्या ्ाधधकरणास वतेोवते ी ्ा्त झाया ेहतत कमठी निी 
््पा १ कामानत बाधधत बह्न्मुींबई महानगरपाकलकत च्या तसतच ्ाधधकरणाच्या कायमषतरकााच्या 
हद्दीतील झोपडीधारकाींचत पुनवमसन ्ाधधकरणा्वारत कर्यात ेलत ेहत. 
     यानींतर बह्न्मुींबई महानगरपाकलकत च्या अधधकार षतरकाातील ््पा-२ कामानत बाधधत 
झोपडीधारकाींचत पुनवमसन बह्न्मुींबई महानगरपाकलकत तफे कर्यात यतत ेहत ेणण 
्ाधधकरणाच्या षतरकाातील ््पा-२ साठी ेवश्यक पुनमवसन ्ाधधकरणा्वारत कर्यात यतत ेहत. 
     ्ाधधकरणाच्या षतरकाातील पनुवमसनाचत कायम बहुताींश पूणम झालत असून कत वे ्स्तालवत 
सतवा रस्यानत बाधधत ३४१ झोपडीधारकाींचत पुनवमसन ्लींत्रबत असून पारका ्कपग्रस्ताींचत 
पुनवमसन ्ाधधकरणा्वारत कर्यात यतईल. 
(४न व (५न बह्न्मुींबई महानगरपाकलकत तफे ्स्तालवत कमठी निी लवकास कामामध्यत बाधधक 
्कपाग्रस्ताींची सींख्या १५३३ एवढी ेहत. सिर बाधधत बाींधकामाची पारकाता, पुनवमसन, 
ननषकासन याबाबतची ्क्रक्रया महापाकलकत तफे कर्यात यतत ेहत. या व्यनतपरक्त बाधधत 
्कपग्रस्ताबाबत मा.उच्च न्यायालयातफे पर् याधचका क्र.२३९६/२०१३, पर् याधचका 
क्र.१४७०/२०१२ ेणण पर् याधचका २३९८/२०१३ यामध्यत पापरत होणाऱया ेितशान्वयत कायमवाही 
कर्यात यतईल. 

___________ 
 

जलसांधारण खात्यािड ेिगि िेलेल्या स्थाननिस्तर लघ ुपाटबांधारे प्रिल्पाांचे िाम जुन्या 
आधथिि मापदांडामुळे प्रलांबबत राहहल्याबाबत 

(२६)  १८१९३ (०२-०५-२०१६).   श्रीमती र्स्मता िाघ :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्य शासनानत ० तत २५० हतक््र  षमता असलतलत ्कप लवकर हो्यासाठी जलसींधारण 
खायाकडत वगम कत लत परींतु नवीन ेधथमक मोजमाप मापिींड लागू कर्याचत ेितश असूनही 
अजून जनुतच मापिींड असयानत अनतक ्कपाींचत कामकाज ्लींत्रबत असयामु ते अनुशतष वाढत 
चालला ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, सिर ्करणी शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय,  चौकशीच्या अनुषींगानत 
शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात  यतत ेहत, 
(३न नस यास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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प्रा. राम शशांदे (१९-०९-२०१६) : (१न नाही. जलसींधारण महामींडेाचत कामाींसाठी उवमपरत 
महाराषर, लविभम व मराठवाडा करीता जलसींपिा लवभागाचा शासन ननणमय दिनाींक ३०/४/२०११ 
नुसार मापिींड ्चकलत होता. तसतच कोकण लवभागाकपरता जलसींपिा लवभागाचा शासन ननणमय 
दिनाींक २९/७/२००९ नुसार मापिींड ्चकलत होतत, यानुसार अींिाजपरकाकत  कर्यात यतत होती. 
िरसूचीत झालतली वाढ, नवीन भू-सींपािन काय्यातील तरतूिीच्या अनुषींगानत भसूींपािनाच्या 
मोबियात होणारी वाढ तसतच गौण खननज क्रकीं मतीत वाढ झायामु ते काही ्कपाींच्या 
क्रकीं मती या मापिींडात सफल होत नव्हया. 
(२न लर्ु पा्बींधारत योजनाींचत ेधथमक मापिींडात सधुारणा कर्याबाबतचा नुकताच जलसींपिा 
लवभागानत दिनाींक १९/७/२०१६ चा शासन ननणमय ननगमकमत कत ला ेहत. या शासन ननणमयानसुार 
्कपाींची अींिाजपरकाकत  तयार कर्यात यतत ेहतत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

मुांबजतील नालेसफ ाजची िाम ेसुरु न िरण्यात आल्याबाबत 
(२७)  १८६६७ (२९-०४-२०१६).   श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.रामहरी 
रुपनिर :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न मुींबईतील नालतसफाईची कामत जानतवारी पासून सुरु करणत ेवश्यक असताना ही 
नालतसफाईची कामत सुरु कर्यात ेली नसयाचत माहत फत ब्रुवारी, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान 
ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय,  
(२न असयास, मुींबईतील नालतसफाई सुरु कर्याबाबत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात 
यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. देिरद्र फ डणिीस (१२-०८-२०१६) : (१न हत खरत नाही.  

मुींबईतील मोठत नालत, छो त् नालत, निया याींच्या साफसफाईची कामत िरवष  १ एल्ल 
पासून सुरु कर्याचा ्र्ात ेहत. 
     तथालप, रस्याींकडील ग्ाराींच्या साफसफाईची कामत महानगरपाकलकत च्या कामगाराींमाफम त 
व महाबली मशीनचा वापर करुन वषमभर सुरु असतात. 
(२न नालतसफाईची कामत लवकर सुरु कर्याबाबत महापाकलकत माफम त पुढील्माणत कायमवाही 
कर्यात ेली ेहत / यतत ेहत :- 

 नालतसफाईची जुनी कीं रकाा त् रद्द कर्यात ेयानींतर नव्यानत ननलविा मागलव्यापूव  
कीं रकाा्ाच्या अ्ी व शत मध्यत बिल कर्यात ेलत. 

 जानतवारी, २०१६ तत माचम, २०१७ च्या कालावधीमध्यत नालतसफाईच्या कामाकपरता 
महापाकलकत माफम त कीं रकाा्िाराची नतमणूक कर्यास्तव ननलविा मागलव्यात ेया. 

 नालतसफाईकपरता मागलव्यात ेलतया ई-ननलविाींना अयप ्माणात ्नतसाि 
कमेायानत फत रननलविा मागवून पारका कीं रकाा्िाराींमाफम त शहर लवभागातील कमठी 
निीतील गाे काढ्याचत काम चालू कर्यात ेलत ेहत. 
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 कमठी व वाकोला निीतील गाे काढ्याचत काम सात कीं रकाा्िाराींमाफम त सुरु कर्यात 

ेलत ेहत. 
 सिर जादहरातीस ्नतसाि म्हणून ्ा्त झालतया ननलविाींच्या पडताेणीनींतर 

तुलनामकदृष्या रास्त िरानत ्ा्त झालतया तसतच वा्ार्ा्ीअींती िर कमी 
(वाजवीन कर्याची सींमती िाखलवलतया ननलविाकाराींच्या ननलविा र्स्वकारुन, स्थायी 
सकमतीच्या मींजुरीनींतर मोठ्या नायाींच्या सफाईसाठी २५ कीं रकाा्िाराींची नतमणूक 
कर्यात ेली. 

 छोट्या नायाींच्या सफाईसाठी ३ वतेा ननलविा मागवूनही ितकार ्ा्त न झायामु ते 
ेयुक्ताींच्या परवानगीनींतर अशासकीय कामगाराींमाफम त (एन.जी.ओन छोट्या 
नायाींच्या व रस्याींलगतच्या पजमन्य जलवादहन्याींच्या सफाईची कामत कर्यात 
ेली. 

(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 
___________ 

 

राज्यात चौथी आणण पाचिीच्या िगािदरपयान शशक्षण हक्ि िायद्यानुसार  
शाळाांमध्ये तफ ाित असल्याबाबत 

(२८)  १८९५२ (२९-०४-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यात चौथी ेणण पाचवीच्या वगामिरम्यान कशषण हक्क काय्यानुसार २८ हजार ४१६ 
शाेाींची तफावत असयाचत ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय,  
(२न असयास, उपरोक्त ्करणी शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय, सिर तफावत िरू 
कर्यासाठी शासनानत  कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२३-०९-२०१६) : (१न अींशत: खरत ेहत. 
(२न ेर्ीई काय्यातील व ननयमातील तरतूिी लवचारात र्तगन इयता १ ली तत ४ थी च्या 
शाेाींना इयता ५ वी व इयता १ ली तत ७ वीच्या शाेाींना इयता ८ वी चत वगम जोड्याची 
कायमवाही कर्यात यतत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

यितमाळ र्जल््यात बालगहृाची उईारणी िरणेबाबत 
(२९)  १८९९३ (०२-०५-२०१६).   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न यवतमाे र्ज्यात गत तीन वषामत बालगह्ाची उभारणी कर्यात ेली नसून िीड 
वषामपासून सुरु असलतया बालगह्ाचत अनुिान ्लींत्रबत ेहत, हत खरत ेहत काय, 
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(२न असयास, उक्त ्करणी शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय, चौकशीच्या अनुषींगानत 
यवतमाे र्ज्यात बालगह्ाची उभारणी करणतबाबत तसतच ्लींत्रबत असलतलत अनुिान व सुरु 
असलतया वषामचत अनुिान  ित्याबाबत शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१९-०९-२०१६) : (१न अींशत: खरत ेहत. 
(२न सन २०१२ पासून ज्या तालुक्यात बालगह्त अर्स्तवात ेहतत या तालुक्यात नवीन 
बालगह्ास मान्यता न ित्याची कायमपध्िती अवलींब्यात यतत ेहत. 
     सन २०१५-१६ मध्यत यवतमाे र्ज्यातील बालगह्ाींना रुपयत १.६४ को्ी इतकत  अनुिान 
उपलब्ध ित्यात ेलत ेहत. उवमपरत ्लींत्रबत अनुिानासाठी पुरवणी मागणी ्स्ताव सािर 
कर्यात ेला ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

परळी िैजनाथ (र्ज. बीड) शहरामध्ये मांजूर झालेले पोलीस स्टेशन िायािर्न्ित िरणेबाबत 
(३०)  १९२१८ (२८-०४-२०१६).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न परेी वैजनाथ (र्ज. बीडन शहरातील वाढती लोकसींख्या ेणण कायिा व सुव्यवस्थतची 
पपरर्स्थती पाहता शहरात ेणखी एक पोलीस स् त्शन मींजूर असूनही तत कायामर्न्वत होत 
नसयाची बाब माहत फत ब्रुवारी, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेली ेहत, हत खरत ेहत 
काय, 
(२न असयास, शहरात सींभाजीनगर या नावानत मींजूर असलतलत पोलीस स् त्शन सुरु होत 
नसयानत शहरात चोऱयाींचत ्माण, मारहाण, भाींडणाच्या अनतक र््ना वाढया ेहतत, हत ही 
खरत ेहत काय, 
(३न असयास, उपरोक्त ्करणी शासनानत चौकशी करून व कायिा व सुव्यवस्थतच्या दृष्ीनत 
सिर पोलीस स् त्शन सुरु कर्याबाबत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(४न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. देिरद्र फ डणिीस (३१-०८-२०१६) : (१न होय. 
(२न नाही पोलीस स् त्शन परेी यतथत सन २०१३, २०१४ व २०१५ मध्यत भाग १ तत ५ अींतगमत 
अनुक्रमत १७९, १६७ व २७६ असत गुन्हत िाखल असून काही ्माणात र््ना वाढया असया 
तरी ननयींरकाणात ेहतत. 
(३न व (४न गह् लवभागाच्या दिनाींक ४/३/२०१४ च्या शासन ननणमयान्वयत पोलीस अधीषक, बीड 
याींच्या ेस्थापनतवर सींभाजीनगर पोलीस ठाणत ननमामण कर्यात ेलत ेहत. सिर पोलीस ठाणत 
कायामर्न्वत कर्यासाठी भाडततवावर इमारत व जागा उपलब्ध झालतली नाही. सिर पोलीस 
ठा्याकपरता जागा उपलब्ध होताच पोलीस ठाणत सुरु कर्यात यतईल. 
  

___________ 
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येिला (र्ज.नाशशि) तालुक्यात िृषी महाविद्यालय ि शेतिरी  
प्रशशक्षण िर द्र ननमािण िरण्याबाबत 

(३१)  १९३३५ (१२-०८-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय िृवष मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१न यतवला (र्ज.नाकशकन तालुक्यात क्षी महालव्यालय व शततकरी ्कशषण कें द्र ननमामण 
कर्याची मागणी स्थाननक लोक्नतननधीींनी माहत ऑक््ोबर, २०१५ मध्यत वा यािरम्यान 
शासनाकडत कत ली ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर शासकीय क्षी महालव्यालय व शततकरी ्कशषण कें द्र ननमामण 
कर्यासाठी शासनानत महामा फुलत क्षी लव्यापीठ, राहुरी याींचतकडून माहत नोव्हेंबर, २०१५ 
मध्यत वा यािरम्यान ्स्ताव मागलवलतला ेहत, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, उक्त ्करणी शासनानत चौकशी कत ली ेहत काय, चौकशीत काय ेढेून ेलत 
व त्नुसार यतवला (र्ज.नाकशकन तालुक्यात क्षी महालव्यालय व शततकरी ्कशषण कें द्र 
ननमामण कर्याबाबत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(४न नसयास लवलींबाची करणत काय ेहतत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फु ां डिर (०७-०९-२०१६) : (१न, (२न, (३न व (४न यतवला (र्ज.नाकशकन यतथत क्लष 
महालव्यालय व शततकरी ्कशषण कें द्र मींजूर कर्याची स्थाननक लोक्नतननधीींनी मागणी 
कत ली ेहत. सिर लवनींतीच्या अनषुींगानत तपासणी कर्याचत ननिेश महाराषर क्लष कशषण व 
सींशोधन पपरषितला ित्यात ेलत होतत. 
      क्लष महालव्यालय स्थापन करावयाच्या ननकषानुसार १०० एकर जमीन ेवश्यक 
ेहत. यतवला यतथत क्लष लवभागाची ६० एकर जमीन उपलब्ध ेहत. सिर जमीन ननकषानसुार 
पुरतशी नसयाचा अहवाल महामा फुलत क्लष लव्यापीठाकडून ्ा्त झाला ेहत. 

___________ 

 

मुिबधीर शासिीय िमिचाऱयाांना िाहतूि ईत्ता मांजूर िरण्याच्या  
शासन ननणियात सुधारणा िरण्याबाबत 

(३२)  १९३४७ (११-०८-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न मुकबधीर शासकीय कममचाऱयाींना वाहतूक भता मींजूर कर्यासाठी लवत लवभागानत दिनाींक 
१० ऑगस््, २०१५ रोजी ननगमकमत कत लतया शासन ननणमयात सुधारणा कर्यासाठी 
लोक्नतननधीींनी दिनाींक २७ ऑगस््, २०१५ रोजी वा यासुमारास शासनाकडत ननवतिन दिलत 
ेहत,  हत खरत ेहत काय,  
(२न असयास, राज्यस्तरीय कणमबधीर असोकसएशन व लोक्नतननधीींच्या मागणी्माणत शासन 
ननणमयात सुधारणा कर्यासाठी  शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०६-०९-२०१६) : (१न होय, हत खरत ेहत. 
(२न अपींगवाबाबतचा लवषय सामार्जक न्याय व लवशतष सहाय्य लवभागाच्या अखयारीत यतत 
असयामुे त सिर ननवतिन अकभ्ायासाठी सामार्जक न्याय व लवशतष सहाय्य लवभागाकडत 
दिनाींक ३०/११/२०१५ रोजी पाठलवलत ेहत. सामार्जक न्याय व लवशतष सहाय्य लवभागाकडून 
अकभ्ाय अ्ा्त ेहतत. या लवभागाकडून अकभ्ाय ्ा्त झायावर पुढील कायमवाही कत ली 
जाईल. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

 

___________ 
 

अणखल ईारतीय मराठी साहहत्य मांडळाच्या िावषिि अनुदानात िाढ िरण्याबाबत 
 

(३३)  १९४८५ (२३-०८-२०१६).   अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय मराठी ईाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न शासनामाफम त अणखल भारतीय मराठी सादहय मींडेास रक्कम रुपयत ५ लष इतकत  वालषमक 
अनुिान ित्यात यततत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, या अनुिान रकमतपैकी साडततीन लष रुपयत महामींडेाचत बैठका, िौरत यासाठी तर 
सव्वा लाख रुपयत ेस्थापनतवर खचम होवून उवमपरत कत वे २५ हजार रुपयतच मराठी भाषा ेणण 
सादहय लवषयक उपक्रमास कशलक राहत असयानत, शासनानत सादहय मींडेास वालषमक 
अनुिानाच्या रकमतत ननयकमत वाढ करावी व यावष  अनतपरक्त अनुिान ित्यात यावत, अशी 
मागणी महामींडेाचत अध्यष (श्री.श्रीपाि जोशीन याींनी शासनाकडत परतसर तसतच ्सार 
माध्यमाीं्वारत कत ली असयाचत दिनाींक ११ मत,  २०१६ रोजी वा यासुमारास ननिशमनास ेलत 
ेहत, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, उक्त मागणी ्करणी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२३-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न अणखल भारतीय मराठी सादहय महामींडेास शासनाकडून ित्यात यतणाऱया रुपयत ५.०० 
लष इतक्या अनुिानात ननयकमत वाढ कर्याचा ्स्ताव महामींडेाचत अध्यष श्री.श्रीपाि जोशी 
याींच्याकडून दिनाींक ११ मत, २०१६ रोजी शासनास ्ा्त झाला नाही. तथालप, ्ा.अननल सोलत, 
लव.प.स. याींनी दिनाींक १९/०८/२०१६ ला शासनास दिलतया ननवतिनासोबत अणखल भारतीय 
मराठी सादहय महामींडेाचत परका शासनास ्ा्त झालतलत ेहत. 
(३न ्स्ताव शासनाच्या लवचाराधीन ेहत. 
  
 

___________ 
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िजित (र्ज.रायगड) येथील साििजननि बाांधिाम विईागाच्या  
िामगाराांना ननयशमत िेतन देण्याबाबत 

 

(३४)  १९५९९ (१६-०८-२०१६).   श्री.नररद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.अननल ईोसले, श्री.अमरशसांह पांडडत :   
सन्माननीय साििजननि बाांधिाम (साििजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१न कजमत (र्ज.रायगडन यतथील सावमजननक बाींधकाम लवभागाच्या कामगाराींना िोन 
मदहन्याींपासून वततन दिलत नसयाचत माहत मत, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत 
खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर लवभागाचत कायामलय पूव  अकलबाग कायामलयाच्या अधधपयाखाली असताना 
कामगाराींना ननयकमत वततन कमेत होतत, परींतू सध्या हत लवभाग पनवतल कायामलयाशी जोडलत 
असयानत कममचाऱयाींना ननयकमत वततन कमेत नाही, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, शासनानत याबाबत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, नसयास, 
लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०९-२०१६) : (१न नाही. 
(२न नाही. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील उद्योगाांना सिि मांजुरी एिाच हठिाणी देण्यासाठी  
"एि णखडिी योजना" राबविण्याबाबत 

 

(३५)  २००७३ (१६-०८-२०१६).   डॉ.अपूिि हहरे : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यातील उ्योगाींना सवम मींजुरी एकाच दठकाणी ित्यासाठी "एक णखडकी योजना" 
राबलव्याच्या अनुषींगानत मैरकाी कषास ेवश्यक असणाऱया पिननकममतीचा ्स्ताव उच्चस्तरीय 
सकमतीच्या मान्यततसाठी सािर कर्याींत ेला ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, उक्त ्करणी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. सुईाष देसाज (०२-०९-२०१६) : (१न राज्यातील उ्योगाींना सवम मींजूऱया/ना-
हरकती/परवानग्या एकाच दठकाणी व जलि गतीनत उपलब्ध हो्याकरीता “एक णखडकी योजना” 
राबलवणत व या अनुषींगानत “मैरकाी” कष सषम कर्यासाठी पि ननकममती कर्यात ेलतली ेहत. 
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(२न राज्यात उ्योग स्थापन कर्याकपरता सवम ना हरकती/परवानत/मींजुऱया एकाच दठकाणी 
उ्योजकाींना तातडीनत व सुलभरीया ्ा्त हो्याकपरता एक णखडकी योजना राबलव्याचा 
शासनानत ननणमय र्ततला असून याकपरता मरैकाी कष सषम कर्यासाठी पि ननकममती 
करावयाच्या ्स्तावाच्या अनुषींगानत मा.मुख्य सधचवाींच्या अध्यषततखाली उच्चस्तर सकमतीनत 
दिनाींक २७/०४/२०१६ रोजीच्या बैठकीत ४१ पित ननमामण कर्यास मान्यता दिलतली ेहत. यास 
अनुसरुन “मैरकाी कषा” साठी ४१ पिाींची ननकममती शासन ननणमय उ्योग लवभाग दिनाींक 
१८/०६/२०१६ अन्वयत कर्यात ेली ेहत व सिर पिाींवर पिस्थापना ितखील होत असून “कष” 
कायामर्न्वत झाला ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद र्जल्हयातील फु लांब्री २९ गािाांमध्ये तीव्र पाणीटांचाज ननमािण झाल्याबाबत 
(३६)  २०६३१ (२३-०८-२०१६).   श्री.सुईाष झाांबड, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न औरींगाबाि र्जहयातील फुलींब्रीसह  २९ गावाींमध्यत तीव्र पाणी ी्ंचाई ननमामण झायाचत माहत 
मत, २०१६ मध्यत वा या िरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत काय ेहत, 
(२न असयास, उपरोक्त ्करणी चौकशी कत ली ेहत काय, फुलींब्री गावाींतील पाणी ी्ंचाई िरु 
कर्याकपरता शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय  ेहतत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१न हत खरत ेहत. 
(२न फुलींब्री तालुक्यात फत ब्रुवारी, २०१६ तत जून, २०१६ या ी्ंचाई कालावधीत ५४ गावाींत ी्ंचाई 
ननवारणाथम एकूण ९५ उपाययोजनत् वारत पाणी पुरवठा कर्यात ेला ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

आमदाराांच्या स्थाननि वििास ननधीतील ननणियाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
 

(३७)  २०७२० (११-०८-२०१६).   श्री.हररशसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.सुईाष झाांबड :   
सन्माननीय ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न ेमिाराींच्या स्थाननक लवकास ननधीतील कामामध्यत बिल कर्याचा ननणमय शासनानत 
र्ततयाचत माहत मत, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, सिर ननणमयाची अींमलबजावणी कर्यात ेली काय, तसतच ेमिाराींच्या 
स्थाननक लवकास ननधीत कत लतया बिलाचा सींपूणम तपशील काय ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न होय, ेमिार स्थाननक लवकास कायमक्रमाींतगमत घ्यावयाच्या कामाींसाठी सुधापरत सवम 
समावतशक मागमिशमक तवत शासन ननणमय क्र. स्थालवका-०६१६/्.क्र.९६/का.१४८२, दिनाींक 
१२/७/२०१६ अन्वयत ननगमकमत कर्यात ेली ेहतत. यामध्यत मागमिशमक सूचनामध्यत कत लतया 
बिलाींची तपशीलवार मादहती ित्यात ेली ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
मराठी ईाषा धोरणाचा मसुदा सादर िरण्याबाबत 

(३८)  २०७८० (२३-०८-२०१६).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय मराठी ईाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न मराठी भाषतच्या लवकासासाठी मराठी भाषा सकमतीची शासनानत सन २०१३ साली स्थापना 
कत लतली असून या सकमतीनत २५ वषामचा धोरणामक मसुिा तयार करुन शासनास सािर 
करावयाचा ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, उक्त सकमतीनत २५ वषांच्या धोरणाचा मसुिा तयार कत ला ेहत काय, याचत 
थोडक्यात स्वरुप काय ेहत व यावर कोणती कायमवाही कत ली वा यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत व यासाठी अजनू क्रकती कालावधी लागणत 
अपतक्षषत ेहतत ? 
 

श्री. विनोद तािड े (०७-०९-२०१६) : (१न दिनाींक २२ जून, २०१० च्या शासन ननणमयान्वयत 
लवभागाींतगमत कायमस्वरुपी भाषा सलागार सकमतीची स्थापना कत ली ेहत. पुढील २५ वषामतील 
मराठी भाषतचत धोरण ठरलव्यासाठी या सकमतीमाफम त सन २०१३ पासून कायमवाही सुरु ेहत. 
(२न या सकमतीनत पुढील २५ वषामतील मराठी भाषा धोरणाचा मसिुा दिनाींक १९/८/२०१४ रोजी 
शासनास सािर कत ला होता. 
     सकमतीनत सािर कत लतला मसुिा शासनाच्या सींकत तस्थेावर उपलब्ध करुन यावर 
जादहरपणत सवांकडून अकभ्ाय मागलव्यात ेलत होतत. या सूचना/अकभ्ाय लवचारात र्तगन 
धोरण अींनतम कर्याची कायमवाही भाषा सलागार सकमतीमाफम त सुरु होती. िरम्यान भाषा 
सलागार सकमतीची दिनाींक ५/८/२०१५ च्या शासन ननणमयान्वयत पुनरमचना कर्यात ेली. 
पुनरमधचत सकमतीकडून धोरणाचा मसुिा अींनतम कर्याची कायमवाही सुरु ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
मुांबजतील िाांदे्र (पूिि) येथील शासिीय िमिचारी िसाहतीच्या पनुविििासाबाबत 

(३९)  २०९९९ (१९-०८-२०१६).   श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय साििजननि 
बाांधिाम (साििजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न मुींबईतील वाींद्रत (पूवमन यतथील शासकीय कममचारी वसाहतीच्या िरुुस्तीवर मोठया ्माणात 
ननधी खचम होत असयानत या वसाहतीचा पुनलवमकास कर्याचा ननणमय मा.सावमजननक बाींधकाम 
मींरकाी याींनी माहत एल्ल, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान र्ततला ेहत, हत खरत ेहत काय, 
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(२न असयास, उक्त वसाहतीच्या पुनलवमकासाबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायमवाही कत ली वा 
कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०७-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न व (३न स्य:र्स्थतीत शासकीय वसाहत, बाींद्रा (पूवमन व नर्जकच्या पपरसराचत ्ोपोग्राफीक 
सव्हे करुन सलागाराींना ेवश्यक असलतला डत् ा गोेा कर्यात यतत ेहत. बाींद्रा शासकीय 
वसाहतीच्या पुनलवमकासाचा ेराखडा तयार कर्यासाठी जागनतक िजामच्या सलागाराींचत 
मागमिशमन ्ा्त करुन र्त्यासाठी लवितश सरकाराींशी सींपकम  साधून सामींजस्य कराराच्या 
माध्यमातून ेींतरराषरीय सलागाराींच्या सतवा व मागमिशमन ्ा्त करुन ही ्क्रक्रया नोव्हेंबर, 
२०१६ पयतं पूणम कर्याचत ननयोजन ेहत. 

___________ 
 

उां बरमाळी ि िसारा (ता.शहापूर, र्ज.ठाणे) स्थानिादरपयान सांरक्षि शईांत बाांधण्याबाबत 
(४०)  २१०२६ (१९-०८-२०१६).   श्री.जनादिन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय साििजननि 
बाांधिाम (साििजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न  उीं बरमाेी व कसारा (ता.शहापूर, र्ज.ठाणतन स्थानकािरम्यान पोल क्र.११६/१९ व पोल क्र. 
११६/३१ मध्यत मुींबई-नाकशक महामागम व रतवत मागम यामध्यत कत वे चार फु् अींतर असनू, 
सुरषतसाठी यतथत बॅपरकत ट्स क्रकीं वा सींरषक कभींत नसयानत महामागामवरुन नाकशकच्या दिशतनत 
जाणाऱया चालकाींचा ताबा सु्णत तसतच वाहन रतवत मागामवर जागन िरु्म् ना हो्याची शक्यता 
ननमामण झायाचत माहत मत, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, यादठकाणी सींरषक कभींत बाींध्याबाबत शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा 
कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०९-२०१६) : (१न व (२न नाही, हत खरत नाही. 
    उीं बरमाेी व कसारा (ता.शहापूर, र्ज.ठाणतन स्थानकािरम्यान पोल क्रमाींक ११६/३५ तत 
११६/५१ िरम्यान महामागम व रतवत रक यामध्यत अनकु्रमत १३ मी. व २२ मी. अींतर ेहत. या 
दठकाणी रतवतनत िगडी बाींधकामात कभींत बाींधली ेहत तसतच पोल क्र.११६/१९ तत पोल क्र.११६/३१ 
मध्यत मुींबई व नाकशक महामागम व रतवत रॅक यामध्यत अनुक्रम ३५ मी. व १८ मी. एवढत अींतर 
असून या दठकाणी रतवत ्शासनातफे ७५ मी. मातीचा बाींध्यात ेलतला ेहत. यामु ते 
महामागामवरुन नाकशकच्या दिशतनत जाणाऱया वाहनाींना िरु्म् ना हो्याची शक्यता नाही. तसतच 
अधधकच्या सुरषतच्या दृष्ीकोनातनू महामागामवर भरधाव वतगानत जाणाऱया वाहनाींचा अपर्ात 
्ाे्यासाठी १०० मी्र लाींबीमध्यत w ्ाईप मत्ल त्रबम क्रश बॅपरअर बसलव्याबाबत 
सवलतकार मत.एमएनईएल याींना सूचना ित्यात ेया ेहतत. असत ्कप सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागम ्ाधधकरण, नाकशक याींनी केलवलत ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
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नांडोरे (र्ज. पालघर) येथील आहदिासी आश्रमशाळेचे बाांधिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

(४१)  २१४९८ (१९-०८-२०१६).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, अॅड.राहुल 
नािेिर :   सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न नींडोरत (र्ज. पालर्रन यतथील ेदिवासी लवकास लवभाग डहाणू ्कपाींतगमत सुरु असलतलत 
ेश्रमशा तेचत बाींधकाम मागील चार वषामपासून ्लींत्रबत असयाची बाब माहत मत, २०१६ च्या 
पदहया स्ताहात ननिशमनास ेली, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, उक्त ्करणी चौकशी कर्यात ेली ेहत काय, चौकशीच्या अनुषींगानत सिर 
ेश्रमशा तेचत बाींधकाम ्लींत्रबत ठतवणाऱया ठतकत िाराींलवरुध्ि शासनानत कोणती कारवाई कत ली वा 
कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (२०-०९-२०१६) : (१न, (२न व (३न होय, हत खरत ेहत. 
     शासकीय माध्यकमक व उच्च माध्यकमक ेश्रमशाेा नींडोरत, ता.र्ज.पालर्र यतथील 
इमारत बाींधकामास ्शासकीय व ताींत्ररकाक मान्यता ्ा्त झायानींतर सींबींधधत ठतकत िार याींना 
कायामरींभ ेितश दिनाींक ७/८/२०१२ रोजीच्या परकाान्वयत सावमजननक बाींधकाम लवभाग, ठाणत याींनी 
दिला होता. सिर बाींधकाम १५ मदहन्याच्या मुितीत पुणम करणत ेवश्यक होतत. कायमरींभ 
ेितशानींतर ठतकत िारानत ेतापयतं ते मजला व िोन मजयाींचत ेर.सी.सी. बाींधकाम, लव् 
बाींधकाम, धगलावा इयािी कामत पूणम कत ली ेहतत. परींत ू त्नींतर ठतकत िार ेधथमक लववींचना 
तसतच या कालावधीत रॉय्ी बींि असयामु ते रतती, मुरुम, खडी इयािी बाींधकामाच्या 
सादहयाचा तु्वडा असयामु ते कामात ्गती करु शकला नाही असत ेयुक्त, ेदिवासी 
लवकास लवभाग याींनी केलवलत ेहत. सिर काम थाींबयामु ते ठतकत िाराची कामाची भाववाढ 
गोठलव्यात ेली असून ्ती दिन रुपयत ५००/- इतकी िींडामक कायमवाही कर्यात ेली 
ेहत. 
    स्यर्स्थतीत सिर ठतकत िारामाफम त ेश्रमशाेा इमारत बाींधकाम सुरु असून काम 
्गतीपथावर असयाचत कायमकारी अकभयींता, सावमजननक बाींधकाम लवभाग, पालर्र, मु.ठाणत 
याींनी अपर ेयुक्त, ेदिवासी लवकास लवभाग, ठाणत याींना केलवलत ेहत. 

___________ 
 

रामटेि (र्ज. नागपूर) येथील तलािाच्या दरुुस्तीबाबत 
(४२)  २१७०८ (१९-०८-२०१६).   श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागो गाणार :   
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राम त्क (र्ज. नागपूरन लवधानसभा षतरकाातील ेदिवासी लवभागाींतगमत तलावाच्या 
िरुुस्तीसाठी रुपयत ६.३९ को्ी इतक्या ननधीचा ्स् ताव माहत फत ब्रुवारी, २०१६ पासून शासनाकडत 
्लींत्रबत ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, उक्त ्करणी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (०६-०९-२०१६) : (१न व (२न हत अींशत: खरत ेहत. 
     माहत डडसेंबर, २०१५ मध्यत स्थाननक लोक्नतननधीींनी राम त्क (र्ज.नागपूरन यतथील 
तलावाींच्या िरुुस्तीसाठी रुपयत ६.३९ को्ीची मागणी कत ली होती. परींतू सन २०१५-२०१६ या 
ेधथमक वषामत माहत डडसेंबर, २०१५ अखतर लर् ु पा्बींधारत तलावाींच्या कामाींसाठी ेदिवासी 
लवकास लवभागाकडत उपलब्ध असलतला अप ननधी व यावतेी ्लींत्रबत असलतया कामाींचत 
िानयव लवचारात र्तता, सिर मागणी या ेधथमक वषामत मान्य करता ेली नाही. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

रािेर, यािल, चोपडा या तालुक्यातील (र्ज.जळगाांि) ईजूल र्स्थती खालािल्याबाबत 
(४३)  २२११७ (२३-०८-२०१६).   श्रीमती र्स्मता िाघ : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न जेगाव र्जहयातील रावतर, यावल, चोपडा या तालुक्यातील (र्ज.जेगाींवन भजूल र्स्थती 
डाकम  झोनमध्यत जा्याची शक्यता ननमामण झाली ेहत, हत खरत ेहत काय, 
(२न तसतच चाेीसगाव, पाचोरा, पारोेा, जेगाव ेणण अमेनतर या तालुक्यातील भूजल 
पातेीत मोठया ्माणात र्् झायाचत भजूल सवेषण व लवकास यींरकाणतच्या ननपरषणातून माहत 
एल्ल, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(३) असयास, भूजल पातेीत होणारी लषणीय र्् सुधार्याकरीता जलपुनभमरण मोहीम 
राबलव्यासींिभांत शासनानत  कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(४न असयास, याबाबतची स्यर्स्थती काय ेहत ?  
 
श्री. बबनराि लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१न हत अींशत: खरत ेहत. भूजल अींिाज अहवाल 
(२०११न नुसार रावतर व यावल तालुका अनतशोलषत (डाकम  झोनन या वगमवारीत तर चोपडा 
तालुका अींशत: शोलषत (सतमी क्रक्र्ीकलन या वगमवारीमध्यत समालवष् ेहत. 
(२न भूजल सवेषण ेणण लवकास यींरकाणतमाफम त माहत माचम, २०१६ मध्यत र्ज्यात ननर्श्चत 
कत लतया ननरीषण लवदहरीींची भूजल पातेीची नोंि र्तगन याची मागील ५ वषांच्या माचम 
मदहन्याींच्या सरासरी भूजल पातेीशी तलुना कत ली असता र्ज्यातील चाेीसगाव, पाचोरा, 
पारोेा, जेगाव ेणण अींमेनतर या तालुक्यात भूजल पातेीत र्् झायाचत ेढेून यतत ेहत. 
(३न व (४न राज्याची भौगोकलक व भूशास्रकाीय र्स्थती लषात र्तता भूजल पातेी ही मोठ्या 
्माणावर पजमन्यमानावर अवलींबनू असतत. अननयींत्ररकात भूजल उपसा झायास, पजमन्यमाना्वारत 
िर वष  उपलब्ध होणाऱया भजूल साठ्यावर याचा लवपरीत पपरणाम होग शकतो. 
      महाराषर भूजल अधधननयम (लवकास व व्यवस्थापनन अधधननयम, २००९ मधील कलम 
८(१न नुसार राज्य भजूल ्ाधधकरण, मुींबई याींनी ८० अनतशोलषत व शोलषत पाणलो् षतरकाामध्यत 
६० मी. पतषा जास्त खोल लवदहरी र्त्यास बींिी ेणली ेहत. 
      राज्यामध्यत भजूल पातेी वाढलव्यासाठी जलयुक्त कशवार अकभयान, राषरीय ग्रामीण 
पतयजल कायमक्रम (शाश्वततान इ. योजना राबलव्यात यतत ेहतत. 
  

___________ 
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राज्यातील आश्रमशाळाांमध्ये िायिरत शशक्षि िमिचाऱयाांसाठी शाळा  
सांहहतेचे सुधाररत प्रारुप मांजूर िरणेबाबत 

(४४)  २२१४४ (१९-०८-२०१६).   श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१२४६९ ला हदनाांि ८ डडसरबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदईाित : सन्माननीय 
सामार्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यातील लवमुक्त जाती, भ्क्या जमातीच्या अनुिाननत ेश्रमशाेाींमध्यत कायमरत कशषक 
कममचाऱयाींसाठी शाेा सींदहततचत सधुापरत ्ारुप मींजूर करणतबाबत शासनाचा लवचार पूणम झाला 
ेहत काय, 
(२न असयास, शासनानत र्ततलतया ननणमयाचत स्वरुप काय ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२३-०९-२०१६) : (१न व (२न स्यर्स्थतीमध्यत खाजगी स्वयींसतवी 
सींस्थामाफम त चाललव्यात यतणाऱया लवजाभज ेश्रमशाेाींसाठी ेश्रमशाेा सींदहततचा ्स्ताव 
शासनाच्या लवचाराधीन ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही.  

___________ 
 

हहांगोली र्जल्हयातील विविध वििास िामाांसाठी तरतूद िरण्यात  
आलेला ननधी परत गेल्याबाबत 

(४५)  २२२०५ (११-०८-२०१६).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.रामहरी रुपनिर :   सन्माननीय 
ननयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१न दहींगोली र्जहयातील लवलवध लवकास कामाींसाठी शासनानत तरतूि कत लतया ननधीतून रुपयत 
सव्वा िोन को्ी रक्कम परत गतयाचत माहत एल्ल, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास 
ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, यासींिभातं शासनानत चौकशी करुन सींबींधधत िोषीींवर कोणती कारवाई कत ली वा 
कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 
श्री. सधुीर मुनगांटीिार (०२-०९-२०१६) : (१न र्ज्यात लव्युत पुरवठ्यातील अननयकमतता 
तसतच बी.डी.एस. ्णालीची मींि गती ेणण नींतर सिर ्णाली सायींकाेी बींि पडयानत दिनाींक 
३१ माचम, २०१६ रोजी  दहींगोली र्ज्याच्या र्जहा वालषमक योजना (सवमसाधारणन,  सन 
२०१५-१६ अींतगमत सींबींधधत अींमलबजावणी यींरकाणाींना रुपयत ९६.६७ लष इतका ननधी लवतरीत 
करता ेला नाही. तसतच काही अींमलबजावणी यींरकाणा रुपयत ४१.६३ लष ननधी ेहरीत करु 
शकया नाहीत. यामुे त एकूण रुपयत १३८.६० लष ननधी ेधथमक वषम अखतरीस 
समलपमत/व्यपगत झाला. 
(२न व (३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 
  

___________ 
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 महाराष्ट्रातील दषु्ट्िाळग्रस्त ईागात जलाशयाांमध्ये फ क्त १२ टक्िे  
पाणीसाठा शशल्लि राहहल्याबाबत 

 

(४६)  २२२६० (२३-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पाणीपुरिठा 
आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न महाराषरातील िषुकाेग्रस्त भागात जलाशयाींमध्यत फक्त १२ ्क्कत  पाणीसाठा कशलक 
रादहला असून राज्यातील तब्बल १२ हजार गावाींमध्यत ्ँकर्वारत पाणीपुरवठा कत ला जात ेहत, 
हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, राज्यभरात ननमामण झालतलत पाणी ी्ंचाईचत सींक् िरू कर्यासाठी शासनानत 
कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न  नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर (२२-०९-२०१६) : (१न हत अींशत: खरत ेहत. 
     जलसींपिा लवभागाच्या अहवालानुसार दिनाींक २०/०५/२०१६ रोजी राज्यातील जलाशयातील 
उपयुक्त पा्याचा साठा १२ ्क्कत  होता. 
     तथालप दिनाींक १३/०६/२०१६ च्या सा्तादहक ्ँकर अहवालानुसार वषम २०१५-१६ च्या 
ी्ंचाई कालावधीत सवामधधक ६१४० ्ँकर्वारत एकूण ४९८९ गावत व ७९३९ वाड्याींमध्यत ्ँकर्वारत 

पाणी पुरवठा सुरु होता. 
(२न लप्याच्या पा्याचा पुरवठा कर्याच्या दृष्ीनत ्ँकर्वारत पाणीपुरवठा कर्याबरोबरच 
अन्य तातडीच्या पाणीपुरवठा उपाययोजना्वारत ेवश्यक ततथत पाणी परुवठा कर्यात ेला ेहत. 
(३न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 

 

राज्यात ऑनलाजन लॉटरीची अिैध विक्री सुरु असल्याबाबत 
 

(४७)  २२२९३ (१९-०८-२०१६).   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यात ऑनलाईन लॉ्रीची अवैध लवक्री सुरु असून ननयमाींचत उलींर्न करुन  अवैध 
लॉ्री लवक्री सुरु असयाचत दिनाींक ७ मत, २०१६ रोजी वा यासुमारास ननिशमनास ेलत, हत खरत 
ेहत काय, 
(२न असयास, सिर ऑनलाईन लॉ्रीमु ते सन २००७ तत २००९ या कालावधीत शासनाचत ९३३ 
को्ी १४ लष रुपयाींचत महसूल बडुालत असून सिर लॉ्री बींि कर्यासींबींधी जनदहत याधचका 
मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपीठात यवतमाे यतथील सामार्जक कायमकते याींनी 
िाखल कत ली, हत ही खरत ेहत काय, 
(३न असयास, सिर सुनावणीत न्यायमूत  याींनी सहा ेठवडयात शासनास शपथपरका सािर 
कर्याचत ननिेश दिलत, हत ही खरत ेहत काय, 
(४न असयास, सिर अवैध लॉ्री बींि कर्यासाठी शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा 
कर्यात यतत ेहत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१९-०९-२०१६) : (१न हत खरत नाही. 
(२न सन २००७-२००९ या कालावधीतील थकीत रुपयत ९३३.१४ को्ी लॉ्री कर वसलूीकपरता 
सहपोलीस ेयुक्त, ेधथमक गुन्हत शाखा, मुींबई याींचतकडून कारवाई चालू ेहत. 
     श्री.चींिन दिलीप त्ररकावतिी, धींिा-व्यवसाय, रा.यवतमाे याींनी उच्च न्यायालय, मुींबई, 
नागपूर खींडपीठ यतथत जनदहत याधचका क्र.७८/२०१६ िाखल कत लतली ेहत. 
(३न हत खरत ेहत. 
(४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

अमरािती र्जल््यात बाजार सशमतीमध्ये िाहन खरेदीत झालेला गैरव्यिहार 
(४८)  २२३४२ (१९-०८-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१न अमरावती र्ज्यात सहकार, पणन व वस्रकाो्योग मींरकाालयाच्या ननणमयानसुार बाजार 
सकमतीच्या अधधकाऱयासाठी नवत वाहन खरतिी कर्यापूव  जूनत वाहन ननलेणखत करणत अननवायम 
असताना ितखील क्षी उपन्न बाजार सकमती सभापतीींच्या मनमानी कारभारामु ते जूनत  वाहन 
ननलेणखत न करता नवत वाहन खरतिी कर्याचा ्कार माहत एल्ल, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान 
ननिशमनास ेला, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, उपरोक्त ्करणी चौकशी कत ली ेहत काय, चौकशीअींती िोषी ेढेून यतणाऱया 
सींबींधधतावर शासनानत काय कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 
श्री. सुईाष देशमखु (१७-०९-२०१६) : (१न होय. 
(२न व (३न सिर ्करणाची चौकशी कर्यासाठी चौकशी अधधकाऱयाची ननयुक्ती कर्यात 
ेली ेहत. या्माणत चौकशी अहवाल ्ा्त झायानींतर पणन अधधननयमातील तरतुिी्माणत 
पुढील कायमवाही कर्यात यतईल. 

___________ 
 

राज्यातील मराठिाडयातील रेशीम उद्योग शेति-याांचे होत असलेले नुिसान 
(४९)  २३३०५ (१६-०८-२०१६).   श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
िस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१न राज्यातील मराठवाडयातील शततकरी रतशीम उ्योगाकडत वेत असतानाच  या उ्योगासाठी 
बाराव्या लवत ेयोगातील जाहीर कर्यात ेलतया लवलवध योजनाींना कें द्र शासनानत कारकाी 
लावयाचत माहत जून, २०१६ मध्यत वा यािरम्यान ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२न असयास, रतशीम उ्योंगासींिभामत कें द्र शासनाकडून राबलव्यात यतणाऱया योजनासींिभामत 
कोणततही नवत ्स्ताव र्स्वकार्यात यतग नयतत अथवा ही योजना राज्यानत राबवावी असत ेितश 
ित्यात ेलत असयानत रतशीम उ्योग करु इर्च्छणाऱया शततकऱयाींचत नकुसान होणार ेहत, हत 
ही खरत ेहत काय, 
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(३न असयास, याबाबत शासनानत काय कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(४न नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
 

श्री. सुईाष देशमखु (२२-०९-२०१६) : (१न हत अशींत: खरत ेहत. 
     कें द्रीय रतशीम मींडे, बींगलोर याींचत दिनाींक २३/०३/२०१५ च्या परकाान्वयत १४ व्या लवत 
ेयोगाच्या कशफारशीनुसार राज्याला कमेणाऱया कें द्रीय कर दहश्यामध्यत ३२% वरुन ४२% 
पयतं वाढ कत ली असयामु ते जास्तीच्या ित्यात यतणाऱया रकमतच्या अनुषींगानत सन २०१५-१६ 
पासून कें द्र पुरस्क्त योजना बींि कत ली ेहत. तथालप अर्स्तवात असलतया योजनाींमधील बीज 
ननकममती, सींशोधन व लवकास, कोषोतर ्क्रक्रया तींरकाज्ञान व षमतावध््िी या योजनाींमध्यत 
पुनमबाींधणी करुन योजना सुरु राहणार असून बींि कर्यात ेलतया योजनाींचत राषरीय क्लष 
लवकास योजना, महामा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना इ. मध्यत रुपाींतरीत 
कर्याबाबत सुधचत कत लत ेहत. 
     त्नींतर कें द्रीय रतशीम मींडेानत दिनाींक ३०/१०/२०१५ च्या परकाान्वयत बींि झालतया 
योजनाींचत राज्य योजना अथवा मनरतगा, राक्लवयो इ. योजनामध्यत रुपाींतरीत तसतच पुनमबाींधणी 
करणतबाबत सुधचत कत लत ेहत. 
(२न नाही. 
     कें द्रीय रतशीम मींडेाच्या बींि झालतया योजनतचत रुपाींतर महामा गाींधी ग्राकमण रोजगार 
हमी योजना व राषरीय क्लष लवकास योजनामध्यत झालतलत असयानत राज्यातील रतशीम 
शततकऱयाींना मग्रारोहयो योजनेंतगमत शासन ननणमय क्र. मग्रारो २०१४/्.क्र.७९/रोहयो-५ दिनाींक 
३१ माचम, २०१६ अन्वयत तुती लागवड व जोपासना, अींडीपुींज सींगोपन व कोष ननकममती, क्रक्क 
सींगोपन सादहय व क्रक्क सींगोपनगह् बाींधकाम इ. साठी अथमसहाय्य उपलब्ध करुन ित्यात 
यतत ेहत. 
(३न कें द्र पुरस्क्त योजनेंतगमत कोष उपािन पूवम योजना बींि झाया असया तरी या योजनतचत 
रुपाींतरण राषरीय क्लष लवकास योजना, महामा गाींधी राषरीय ग्राकमण रोजगार हमी 
योजनामध्यत कत लत असून राज्यातील रतशीम लवकासासाठी व शततकऱयाींच्या उन्नतीसाठी योजना 
सुरु ेहतत. 
(४न ्श् न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 

 विांचूर (र्ज.नाशशि) येथील िाजन पािि चा सविस्तर प्रिल्प अहिाल प्रलांबबत असल्याबाबत 
 

(५०) ३९२८२ (२६-०४-२०१३). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल ईोसले : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लवींचूर (र्ज.नाकशकन यतथील वाईन पाकम चा सलवस्तर ्कप अहवाल ््ींत्रबत असयानत 
सिर वाईन पाकम  व क्लस््रचत काम ्लींत्रबत असयाचत दिनाींक २५ जानतवारी, २०१३ रोजी वा 
यासुमारास ननिशमनास ेलत, हत खरत ेहत काय, 
(२) असयास, सिर ्कपाचा अहवाल तातडीनत मागवून ननधी उपलब्ध करुन ित्याबाबत 
शासनानत कोणती कायमवाही कत ली वा कर्यात यतत ेहत, 
(३) नसयास, लवलींबाची कारणत काय ेहतत ? 
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श्री. सईुाष देसाज (१२-०९-२०१६) : (१न व (२न लवींचूर (नाकशकन यतथील वायनरी क्लस््र 
्कपासाठी सामानयक सुलवधा कें द्राच्या  उभारणीसींिभामत सलवस्तर ्कप अहवाल सािर 
कर्याबाबत लवशतष हतत ुवाहन सींख्या (SPV) याींना केलव्यात ेलत ेहत. त्नींतर उ्योग 
सींचालनालयाकडून यासींिभामत सींबींधधताींकडत सतत पाठपुरावा कर्यात यतत ेहत. तसतच सिर 
्कपाचा उ्योग सींचालनालयामाफम त ेढावा र्त्यात ेला असता, उ्योजकाींना औ्योधगक 
समूह लवकास योजनत ऐवजी कें द्र शासनाची औ्योधगक पायाभतू सुलवधा श्रतणीवाढ लवकास 
योजना ही जास्त उपयुक्त ेहत असत वा्यानत यासींिभामत पुढील कायमवाही व ननणमयासाठी 
समुहाच्या ्वतमक व सिस्याींची चचाम व लवचार लवननमय कर्यात ेला असून यानुसार सिर 
योजनाअींतगमत लवशतष हततु वाहन सींस्था याींच्याकडून अ्यापपयतं ्कप ्स्ताव सािर 
कर्यात ेलतला नाही व या सींिभामत ्कपाच्या ्वतमकाींशी वारींवार पाठपुरावा कत ला असता, 
याींच्याकडून सकारामक ्नतसाि कमेत नाही. यामु ते सिर समूहाचत ्वतमक सिर 
योजनाींतगमत ्कप उभारणीसाठी उसुक नसयाचत उ्योग सींचालनालयाच्या ननिशमनास ेलत 
ेहत. 
(३न ्श्न उ्भ ावत नाही. 

___________ 
 
 

  
विधान ईिन :   उत्तमशसांग चव्हाण  
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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