
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची १५३ वी यादी 
 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१६ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या – ५० 
 

___________ 
  

 
धुळे शहरात अवजड वाहनाांसाठी ननश्श्चत जागा नसल् याने रि  

अनधधिृतररत् या उभ ेिरावे लागत असल्याबाबत 
  

(१)  ५८८१ (१८-०४-२०१५).   श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धुळे शहरात अवजड वाहनाींसाठी ननश्चचत जागा नसल् यान े शहरात, महामागाावर जागा 
ममळेल नतथ ेट्रक बेवारसररत् या े े करावे लागत असून ववशेषत रुग्णालयासमोरील मोकळ्या 
जागेतही अनधधकृत पार्किं ग केले जात असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व तदनुसार धळेु शहरातील ट्रक ट्रममानसचा प्रकल् प कायााश्न्वत कर् यासाठी शासनान े
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यश्थथती काय आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२२-०३-२०१६) : (१) होय. 
(२) व (३) धुळे शहरातील ट्रक ्ममानलचे काम महानगरपामलकेमार्ा त कर्यात येत आहे. या 
कामाची रे्रननववदा काढून ददनाींक ०८.०१.२०१३ रोजी कायाादेश दे्यात आले आहे. 
      सदरच्या ट्रक ट्रममानलकड े जाणारा रथता अनतक्रमण व खाजगी जागेतून जात 
असल्यान,े त्या जागेचे मोजमाप व अनतक्रमण काढ्यासाठी कालावधी गेल्यान,े कामात ववलींब 
झालेला आहे. 
 
  

___________ 
  
 



वव.स. १५३ (2) 

मागासवगीय प्रवगाातील तरुणाांना रोजगार उपलब्ध िरुन द्यावा यािररता  
देण्यात आलेल्या िरोडो रुपयाांच्या िजााची परतफेड न िेल्याबाबत 

  

(२)  ६८२८ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रिाश फातपेिर (चेंबूर), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूवा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मागासवगीय, आददवासी, अवगा, आधथाक मागास इत्यादी प्रवगाातील तरुणाींना महात्मा रु्ले 
मागासवगा ववकास महामींडळ, लोकशाहीर अ्णा ाऊ साठे महामींडळ, सींत रोदहदास चमोद्योग 
व चमाकार ववकास महामींडळ, वसींतराव नाईक ववमुक्त जाती व  ्क्या जमाती ववकास 
महामींडळ, इतर मागासवगीय ववकास महामींडळ, अपींग ववत्त व ववकास महामींडळ या 
महामींडळाच्या मार्ा त ववववध व्यवसाय व ेद्योग थथापन करुन थवत:ची प्रगती करावी व 
अन्य तरुणाींना रोजगार ेपलब्ध करुन द्यावा याकररता दे्यात आलेल्या करोडो रुपयाींच्या 
कजााची परतरे्ड न केल्यामुळे ११५० को्ी थर्कत असल्याची बाब माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार कजा वसूल कर्याच्या दृष्ीन े
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) कजा वा्पात गैरव्यवहार झाल्यान े सींबींधधत मींडळाच्या सींचालकाींवरही कोणती कायावाही 
केली वा कर्यात येत आहे ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) :(१) होय, अींशत: खरे आहे. कजादाराींकडून महामींडळाच े
येणे बाकी असल्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :- 
 

महात्मा रु्ले मागासवगा ववकास महामींडळ रु.१८३.१३ को्ी 
सींत रोदहदास चमोद्योग व चमाकार ववकास 
महामींडळ 

रु.४५.१३ को्ी 

वसींतराव नाईक ववमुक्त जाती व  ्क्या 
जमाती ववकास महामींडळ 

रु.९२.५६ को्ी 
 

महाराषट्र राज्य इतर मागासवगीय ववत्त 
आणण ववकास महामींडळ 

रु.६५.२९ को्ी 
 

महाराषट्र राज्य अपींग ववत्त व ववकास 
महामींडळ 

रु.२१.८५ को्ी 
 

सादहत्यरत्न लोकशाहीर अ्णा ाऊ साठे 
ववकास महामींडळ 

रु.१६२.५८ को्ी 
 

 

(२) व (३) थकीत रक्कमेबाबत महामींडळ थतरावरुन ला ाथींकडून वसुलीसाठी पाठपुरावा चाल ू
आहे. कजावसुलीबाबत महामींडळाच्या मुख्यालय व श्जल्हाथतरावरुन वसुलीसाठी ला ाथींच्या 



वव.स. १५३ (3) 

प्रत्यक्ष  े्ी, ला ाथींच्या जामीनदाराच्या पगारातून पगार कपात, कजा वसुलीबाबत 
न्यायालयीन दावे दाखल कर्याची कायावाही तसेच अींनतमत: सींपूणा कजा वसुलीसाठी काही 
ददवाणी दाव ेदाखल कर्याची कायावाही कर्यात येत आहे. 
(४) सादहत्यरत्न लोकशाहीर अ्णा ाऊ साठे ववकास महामींडळात कजा वा्पात गैरव्यवहार 
झाल्याच े ननदशानास आल्यामुळे प्रथमदशानी गैरव्यवहारास जबाबदार असणाऱ्या अधधकाऱ्याींवर 
ननलींबनाची कायावाही कर्यात आली असून त्याींच्यावर र्ौजदारी गुन्हे दाखल कर्याची 
कारवाई कर्यात आलेली आहे. सदर महामींडळाच ेतत्कालीन व्यवथथापकीय सींचालक याींचेसह 
एकूण २२ अधधकारी/कमाचारी याींना ननलींबबत कर्यात आले आहे. तसेच दोषीींवर र्ौजदारी 
गुन्हे दाखल कर्यात आलेले आहेत. 
     सादहत्यरत्न लोकशाहीर अ्णा ाऊ साठे ववकास महामींडळाच्या सवा कामकाजासींद ाात 
राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखा (सीआयडी) व आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींच्यामार्ा त चौकशी 
सुरु कर्यात आली होती. राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखा याींचेकडून प्राप्त चौकशी अहवालानुसार 
श्री.रमेश कदम, तत्कालीन अध्यक्ष, सादहत्यरत्न लोकशाहीर अ्णा ाऊ साठे ववकास महामींडळ 
याींच्याववरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल कर्यासाठी सी.आर.पी.सी. कलम १९७ व 
भ्रष्ाचार प्रनतबींधक कायदा सन १९८८ चे कलम १९ अन्वये मींजूरी दे्यात आली आहे. सदर 
महामींडळात झालेल्या आधथाक गैरव्यवहाराबाबत आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींचा अींनतम 
अहवाल प्राप्त झाला असून तद्नषुींगाने पुढील कायावाही कर्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

राज् यातील सामाश्जि न् याय ववभागामाफा त प्राथ मि व माध् य मि आश्रमशाळातील  
 शक्षि व  शक्षिेतर िमाचा-याांना वेतन अदा िेले नसल्याबाबत 

  

(३)  ७६२८ (०९-०४-२०१५).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अ लबाग), डॉ.सुश्जत  मणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील सामाश्जक न् याय वव ागामार्ा त ५२६ प्राथममक व २९८ माध् यममक आश्रमशाळा 
चालवव् यात येत आहेत, हे खरे अहे काय, 
(२) असल् यास, ेक्त शाळाींमधील ११५२० मशक्षक व ४५७८ मशक्षकेतर कमाचा-याींना  माहे 
ऑक् ्ोबर, २०१४ पासून वेतन ममळालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या मशक्षकाींना व मशक्षकेतर कमाचा-याींना वेतन न ममळ् याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल् यास, या कमाचा-याींना थकीत वतेन दे् याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
कर् यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (१८-०१-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. राज्यातील ववजा ज प्राथममक माध्यममक आश्रमशाळेतील कमाचाऱ्याींचे माहे रे्ब्रुवारी, 
२०१५ पयिंतचे वतेन अदा केले असून माचा, २०१५ पासून पुढील वेतन अदा कर्याकररता 
रु.४४६४१.९८ लक्ष इतकी तरतूद कर्यात आली आहे. 
(३), (४) व (५) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पनवेल व िजात (श्ज.रायगड) तालुक्यातील आददवासी  
ववद्यार्थयाांना सोयीसुववधा उपलब्ध िरणेबाबत 

  

(४)  ७६२९ (१०-०४-२०१५).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सभुाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अ लबाग) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनवेल व कजात (श्ज.रायगड) तालुक्यातील आददवासी ववद्यार्थयािंसाठी शासनाकडून 
सोयीसुववधा, थकॉलरमशप, कमी दजााच े  ोजन, पाणी व्यवथथा, शैक्षणणक सुववधा अपुऱ्या 
असल्यान ेसुधारणा कर्यासाठी ववद्याथी अन्नत्याग ेपोषणास माहे डडसेंबर २०१४ मध्ये वा 
त्या समुारास बसले होत ेहे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठेकेदाराींकडून होत असलेल्या ददरींगाईमुळे ववद्यार्थयािंच्या मशक्षणावर ववपररत 
पररणाम होतो हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन याबाबत कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०२-२०१६) :(१) पेण, श्ज.रायगड प्रकल्पाींतगात आददवासी मुला-मुलीींचे 
शासकीय वसतीगहृातील ववद्यार्थयािंनी त्याींच्या ववववध माग्याींकरीता पनवेल, श्ज.रायगड 
येथील मुलाींच्या शासकीय वसतीगहृात दद.१९.१२.२०१४ रोजी सायींकाळपासून ेपोषण सुरु केले 
होते, ही  बाब खरी आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद येथील सव्हे क्र. ४८८ मधील शासिीय िमाचारी व अधधिा-याांची  
ननवासस्थानाांच्या दरुूस्तीची िाम ेनामांजूर िेल्याबाबत 

  

(५)  ७८५० (१०-०४-२०१५).   श्री.अजुान खोतिर (जालना) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील सव्हे क्र. ४८८ मधील पोलीस अधधकारी, कमाचा-याींची ननवासथथान,े 
रामनगर पोलीस कॉलनीतील कमाचा-याींची ननवासथथान,े ओमनगर व बचत  वन नजीक 
असलेल्या शासकीय कमाचारी व अधधका-याींच्या ननवासथथान दरुूथतीच्या दीडश े कामाींचा 
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मींजुरीकररता पाठववलेला प्रथताव औरींगाबाद येथील बाींधकाम वव ागाच्या मुख्य अम यींता याींनी 
नामींजूर केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर दरुूथतीच्या कामाचा प्रथताव नामींजूर कर्यामागची प्रमुख कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, व 
तदनुसार यास जबाबदार असणा-या व्यक्तीींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा कर्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत व याबाबतची सद्यश्थथती काय आहे ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासनाच् या अखत् याररतील जे.जे. रुणाणालय व महानगरपा लिेच् या शीव रूणा णालयासह 
 मुांबईतील रूणा णालयाांना ४५ मीटरपयांत बाांधिाम िरुन देण्याच्या ननणायाबाबत 

  

(६)  ७९०३ (०६-०७-२०१५).   श्री.तुिाराम िात े (अणुशक्ती नगर), श्री.ववनायिराव जाधव-
पाटील (अहमदपूर), डॉ.अननल बोंड े(मोशी) :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शासनाच् या अखत् याररतील जे.जे.व महानगरपामलकेच् या सायन रूग् णालयासह मुींबईतील 
रूग् णालयाींना ४५ मी्रपयिंत बाींधकाम करून दे् याच् या ननणायावर नुकतेच माहे जानेवारी, २०१५ 
मध् ये मशक् कामोताब कर् यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, मुींबईतील कोणकोणत् या रूग् णालयाींची ीेंची वाढवव् याचा प्रथताव शासनाकड े
प्रलींबबत आहे, त्याींना मींजूरी कधीपयिंत दे्यात येणार आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  

श्री. देवेंद्र फडणवीस (२६-०७-२०१६) :(१) होय. 
(२) मुींबईतील रुग्णालयाींची ीेंची वाढवव्याचा प्रथताव शासन थतरावर प्रलींबबत नाही. 
(३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील लबाण-लबाणा समाजाच्या जातीच्या दाखल्यात तफावत असल्याबाबत 
  

(७)  ८६३८ (०९-०४-२०१५).   श्रीमती ज्योती िलानी (उल्हासनगर) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लबाणा सीख पींचायत याींच्याकडून केलेल्या ववनींतीनुसार लबाण-लबाणा 
समाजास शासनातरे् जातीचा दाखला दे्यात येतो त्यात तर्ावत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ेक्त प्रकरणात शासनान ेकाय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत मा.सवोच्च न्यायालयाच े ननदेश तसेच सन २००१ चा 
महाराषट्र अधधननयम क्रमाींक २३ नुसार महाराषट्र अनुसूधचत जाती, ववमुक्त जाती,  ्क्या 
जमाती, इतर मागासवगा व ववशेष मागास प्रवगा (जातीच े प्रमाणपत्र दे्याच े व त्याच्या 
पडताळणीच े ववननयमन) ननयम २०१२ ववदहत कर्यात आले आहेत. जातपडताळणी ननयम 
२०१२ नुसार मागासवगीयाींना जातप्रमाणपत्र देणे व त्याच्या पडताळणीचे कामकाज चालते. 
सदर ननयमातील ननयम क्र.५(६) मध्ये ववदहत केलेल्या प्रपत्रात (जातीच्या दाखल्याच ेनमुने) 
जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून दे्यात येते. त्यामुळे लबाण-लबाणा समाजास वेगळा 
दाखला दे्याचा प्रचन ेद्् ावत नाही. सक्षम प्रधधकाऱ्यान ेददलेल्या जातप्रमाणपत्राची पडताळणी 
वव ागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सममतीकडून कर्यात येते. 
(२) व (३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सामाश्जि न्याय ववभागाच्या जात पडताळणी ववभागािडून अमरावती ववभागातील अ भयाांत्रीिी 
व वैद्यिीय के्षत्रातील ववद्यार्थ याांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 

  

(८)  १०३७२ (०९-०४-२०१५).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.अ मत झनि (ररसोड) :   
सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सामाश्जक न् याय वव ागाच् या जात पडताळणी वव ागाकडून जात पडताळणी वेळेच् या आत 
होत नसल् यान े अमरावती वव ागातील अम याींत्रीकी व वैद्यकीय के्षत्रातील ४० हजार 
ववद्यार्थ यािंच े नुकसान होत असल् याच े माहे जानेवारी, २०१५ रोजी अथवा त् या सुमारास 
ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, ेक्त प्रकरणी शासनाकडून काय कायावाही कर् यात आली आहे वा येत आहे 
तसेच जबाबदार असलेल् या अधधका-यावर कारवाई कर् याची मागणी ओबीसी पालक सींचाच् या 
वतीने राज् याच ेेच् च व तींत्र मशक्षण मींत्री याींच् याकड ेकेली आहे हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     प्राप्त झालेल्या अजािंपकैी बहुताींश अजादाराींना जातवैधता प्रमाणपत्र ननगाममत कर्यात 
आले असून ेवाररत अजादाराींना SMS द्वारे जातवैधता प्रमाणपत्र चेवून जा्याबाबत व काही 
अजादाराींना त्रु्ीींची पूताता कर्याबाबत कळववले आहे. केवळ त्रु्ीपूतातेअ ावीची प्रकरणे प्रलींबबत 
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     सद्य:श्थथतीमध्ये राज्यात १५ वव ागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्या कायारत 
आहेत. या जात प्रमाणपत्र पडताळणी सममत्याींचा कामाचा व्याप ववचारात चेऊन सममत्याींच े
कामकाज प्र ावीपण े व्हाव,े याकररता दद.२/३/२०१५ च्या शासन ननणायान्वये प्रत्येक 
श्जल्हयासाठी थवतींत्र सममती कायााश्न्वत कर्याचा ननणाय चे्यात आलेला आहे. 
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     प्रलींबबत प्रकरणाींची सींख्या व अपुरा कमाचारीवगा याींचा समन्वय साधून तसेच अनतररक्त 
काया ार देऊन व वेळोवेळी ववशेष मोदहमा आयोश्जत करुन प्रलींबबत प्रकरणाींचा ननप्ारा 
कर्याची कायावाही युध्दपातळीवर कर्यात येत आहे. 
(३)  प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वा शम श्जल् ्यातील शासिीय आश्रमशाळेची जुनी तमारत श्जणा झाल् याबाबत 
  

(९)  ११५२३ (०९-०४-२०१५).   श्री.अ मत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वामशम श्जल् ्यातील शासकीय आश्रमशाळा मुसळवाडी, (ता.मालेगाींव) येथ ेआश्रमशाळेची  
इमारत श्जणा झाल् यामळेु नववन आश्रमशाळेचा बाींधकामाचा प्रथ ताव शासनाच् या ववचाराधीन 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत अींदाजपत्रके व आराखड े सन २०१२ मध् ये सींबींधधत वव ागाकडून 
मान् यतेसाठी शासनाकड ेआलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या नववन आश्रमशाळा सींकुलाींवर सन २०१३-१४ च् या अथासींकल् पात १६५ 
लाखाची तरतुद सुध् दा केली होती, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या आश्रमशाळा सींकुलास शासनाकडून प्रशासकीय मान् यता दे् यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२५-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सन २०१३-१४ या वषाात सदर कामाकररता रुपये १६५.०० लक्ष तरतूद कर्यात आली 
होती. 
     तथावप शासकीय आश्रमशाळा, मुसळवाडी येथील इमारत बाींधकामासाठी शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता प्राप्त नसल्याने सदर काम सन २०१४-१५ या वषाात अथासींकल्पीय अींदाज 
 ाग-३ पररमशष् ड मधून वगळ्यात आले आहे. 
(४) व (५) बाबत 
     हे खरे नाही. आश्रमशाळा चाल ूबाींधकामाच ेशासनाकड ेदानयत्व जाथत झाल्यान ेनवीन 
प्रशासकीय मान्यतचेे प्रथताव मींजरू कर्यात आले नव्हते. तथावप सद्यश्थथतीत सुधारीत चाल ू
दरसुचीनुसार सदर कामाचे अींदाजपत्रकीय प्रथताव रे्रसादर करणेबाबत आयुक्त, आददवासी 
ववकास याींना कळवव्यात आले आहे. 
  

___________ 
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त-हाळ ( ता.मांगरुळपीर, श्ज.वा शम) येथ ेनागपूर - औरांगाबाद द्रतुगती  
मागाावरील पुलाची दरुुस् ती िरणेबाबत 

  

(१०)  १२७१२ (०९-०४-२०१५).   श्री.राजेंद्र पाटणी (िारांजा) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) त-हाळ ( ता.मींगरुळपीर, श्ज.वामशम) येथे नागपूर - औरींगाबाद द्रतुगती मागाावरील अरुीं द 
व कडा खचलेल् या पलुामळेु वारींवार अपचात चडत असल् यामुळे सदर पुलाची दरुुथ ती कर् याची 
मागणी पररसरातील जनतेन ेरथ ते ववकास महामींडळाचे कायाकारी अम यींता याींच् याकड े ददनाींक 
३१ जानेवारी, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ेक् त मागणीनसुार सदरहू पलुाची दरुुथ ती कर् याबाबत शासनान े कोणता 
ननणाय चेतला आहे तसेच ननणायाचे थोडक् यात थ वरुप काय आहे, 
(३) असल् यास, सदर पुलाच् या दरुुथ तीकररता ननधीची तरतूद कर् यात आली आहे काय, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१६) :(१) ननवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसून येत नाही. 
(२) सदर रथता ददनाींक ५/५/२०१५ रोजी महाराषट्र राज् य रथते ववकास महामींडळाकडून 
सावाजननक बाींधकाम वव ागाकड ेहथताींतरीत झाला असून हथताींतरणानींतर ववषयाींर्कत पलुाची 
दरुुथती कर्यात आली आहे. 
(३) आवचयकतेनुसार पुलाची दरुुथती कर्यात आली आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

 

___________ 
  

सोलापूर श्जल् ्यातील ववजाभज आश्रमशाळाांमध् ये बनावट पटसांख् या दशावून जास्तीच े
  शक्षि व  शक्षिेत्तर िमाचाऱयाांच्या नेमणुिा िेल्याबाबत 

  

(११)  १२८८७ (१०-०४-२०१५).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर श्जल््यातील ववजा ज आश्रमशाळाींमध्ये सन २००६ व २०१० या कालावधीत 
बनाव् प्सींख् या दशावून जाथ तीचे मशक्षक व मशक्षकेत् तर कमाचा-याींच् या नेमणुका करुन 
कोट्यावधी रुपयाींचा गैरव्यवहार कर् यात आल् याचे माहे जानवेारी, २०१५ मध्ये वा त्या 
सुमारास ननदशानास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त् यात काय आढळून आले, 
वा चौकशीनुसार दोषी सींबींधधताींवर पुढे कोणती कारवाई केली वा कर् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (१८-०१-२०१६) :(१) नाही. 
(२) व (३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मॅरीिपूवा  शष्ट्यवतृ्तीच्या यादीत िचरा वेचणाऱया  

ववद्याथाांचा समावेश िेल्याबाबत 

(१२)  १३०११ (१०-०४-२०१५).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) समाजकल्याण वव ागान ेमॅट्रीकपूवा मशषयवतृ्तीच्या यादीत कचरा वेचणाऱ्या आणण तत्सम 
व्यवसाय करणाऱ्या ववद्यार्थयािंचा समावेश केला मात्र कचरा वेच्याच्या व्यवसायाच ेप्रमाणपत्र 
सींबींधधताींना सादर करावे लागणार असल्याचे माहे जानेवारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या व्यवसायात काम करणारी मुले अल्पवयीन असल्यान े मुलाींना कचरा 
वेच्याचे प्रमाणपत्र देणार कोण आणण ददलेच तर बालहक्क कायद्याचे ेल्लींचन म्हणून त्याींच े
पालकच कारवाईच्या कचाट्यात सापडणार असल्याने मशषयवतृ्ती योजनेत हे ववद्याथीच वींधचत 
राहणार असल्यान ेशासन याबबत कोणती  कायावाही करणार वा करीत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२२-०१-२०१६) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     अथवच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकाींच्या मुलाींना  ारत सरकार मॅट्रीकपूवा 
मशषयवतृ्ती योजनेंतगात ददनाींक २७ ऑगथ्, २०१४ च्या शासन ननणायान्वये कचरा गोळा 
करणे/ेचलणे हा व्यवसाय करणाऱ्या पालकाींच्या मुलाींचा समावशे कर्यात आलेला आहे. 
(२) सदर योजनेनुसार अथवच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकाींच्या मुलाींना मशषयवतृ्ती देय 
आहे. त्यामुळे मलुाींच्या पालकाींना प्रमाणपत्र दे्यासींद ाात आयुक्त, समाजकल्याण, पुणे याींच्या 
ददनाींक १८/९/२०१४ पररपत्रकानुसार राषट्रीय थवाथथ बबमा योजनमेध्ये नमूद कोणतेही एक 
कागदपत्र ग्राहय धर्यात येते. 
(३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड श्जल््यात नाांदेड, अधाापूर-वाांरगा रस् त् यावर पाडी गावाजवळ  
पुलाचे बाांधिाम पूणा न िरताच पाडण्यात आल्याबाबत 

  

(१३)  १३२३४ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (गांगापूर) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम 
(सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड श्जल् हयात नाींदेड, अधाापूर-वाींरगा रथ त् यावर पाडी गावाजवळ पलू बाींध् यात आला 
होता, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सदर पुलाच्या बाींधकामावर र्कती खचा झाला होता तसचे सदर पुलाचे बाींधकाम पुणा 
न करताच पाड् यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर पुलाचे बाींधकाम पूणा न करताच पाड्यासाठी कोणाची परवानगी चे् यात 
आली, तसेच सदरपुल पाड् यासाठी र्कती खचा कर्यात आला, 
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(४) असल् यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले व 
तदनुसार पुलाचे बाींधकाम पूणा न करताच पाड्यात आल्यामुळे झालेल्या खचाास जबाबदार 
असणाऱ्या सींबींधधताींववरुध्द शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०१-२०१६) :(१) होय. हे खरे आहे. 
ववषयाधीन  ुयारी पुलाचे अधाव् बाींधकाम कर्यात आले होते. 
(२) सदर  ुयारी पलुाच ेबाींधकामावर रु ८४.४१ लक्ष खचा कर्यात आलेला होता. सदर पुलाच े
बाींधकाम पूणा न करताच पाड्यात आले, हे खरे आहे. 
(३) व (४) श्जल्हा ननयोजन सममती, नाींदेड याींच्या दद.१६.११.२०१३ रोज सींपन्न झालेल्या 
बैठकीमध्ये सदर पुल पाड् याचा ननणाय चे्यात आला होता. 
       प्रथतुत बाींध्यात आलेल्या  ुयारी पुलाच े अधाव् बाींधकामामुळे अपचाताच प्रमाण 
मोठ्या प्रमाणात वाढले होत.े तसेच बाींध्यात आलेल्या  ुयारी पुलाची ीेंची व पोचमागााची 
लाींबी यापुढे गाव झाकोळून जात हेते. त्यामळेु ग्रामथथाींनी ेवारीत बाींधकामास ववरोध केला व 
त्यामुळे झालेले बाींधकाम पाडून दरुुथती कर्याचा ननणाय थथाननकाींच्या आग्रही मागणीमळेु 
श्जल्हा ननयेजन सममती, नाींदेड याींच्या दद.१६.११.२०१३ रोजी सींपन्न झालेल्या बठैकीत चे्यात 
आला होता. सदर ननणायानींतर अधाव्  ुयारी पुलाचे बाींधकाम पाडून रथता पूवावत कर्यात 
आलेला आहे. सदर पलू पाड्यासाठी रु. ७५,००० हजार खचा कर्यात आलेला आहे. 
(५) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पाथरी तालुक् यातील (श्ज.परभणी) ग्रामपांचायतीांना द लतवस् ती सुधार योजनेसाठी 
 मांजूर िरण् यात आलेला ननधी खचा झाला नसल्याबाबत 

  

(१४)  १५१७१ (१०-०४-२०१५).   श्री.मोहन फड (पाथरी) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाथरी तालुक् यातील (श्ज.पर णी) ग्रामपींचायतीींना दमलतवथ ती सुधार योजनेसाठी मींजूर 
कर् यात आलेला ननधी वेळेच् या आत खचा झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननधी खचा न करणा-या अधधका-याींवर कारवाई कर् याची मागणी सदर 
लोकप्रनतननधीनी मुख् य कायाकारी अधधकारी, श्जल् हा पररषद पर णी याींचेकड े ददनाींक २३ 
जानेवारी, २०१५ रोजी केली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी शासनाने काय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. राजिुमार बडोले (२८-०१-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
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(३) ग्ववकास अधधकारी, पींचायत सममती, पाथरी याींनी ददनाींक २०/२/२०१५ रोजी कामाींचा 
प्रगती अहवाल सादर करुन पूणा झालेल्या कामाींचे ेपयोगीता प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 
ेवारीत अपूणा काम े त्वरीत पूणा कर्यात येतील असे अनतररक्त मुख्य कायाकारी अधधकारी, 
श्जल्हा पररषद, पर णी याींनी कळववले आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ववशेष आधथाि के्षत्रासाठी (सेझ) शेतिऱयाांिडून जमीन घेऊनही  
उद्योग न उभारल् यास जमीन शेति-याांना परत देण् याबाबत 

  

(१५)  १७२३३ (३१-०७-२०१५).   श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.ववजय वडटे्टीवार 
(ब्रम्हपूरी), श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.ओमप्रिाश ऊफा  बच्चू िडू 
(अचलपूर), श्री.षक्षतीज ठािूर (नालासोपारा), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.राजाभाऊ 
(पराग) वाज े ( सन्नर), श्री.बाबुराव पाचणे ( शरुर), श्री.राहूल िुल (दौंड) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ववशेष आधथाक के्षत्रासाठी (सेझ) शेतकऱ्याींकडून जमीन चेऊनही ेद्योग े ारला 
नसेल तर ती जमीन शेतकऱ्याींना परत दे्यात येईल असे आचवासन राज्याच्या ेद्योगमींत्रयाींनी 
ददली असल्याच े माहे म,े २०१५ रोजी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सेझ प्रकल्पासाठी शेतकऱ्याींच्या शकेडो एकर जममनी ताब्यात चे्यात आल्या 
परींतु मागील ५ वषाात सेझ प्रकल्प प्रत्यक्षात े े न रादहल्यामुळे जममनीच्या ७/१२ वरील सेझ 
प्रकल्पाींची नोंद व मशक्के कमी करून सदरहू जममनी शेतकऱ्याींना दे्यात यावी अशी मागणी 
शेतकऱ्याींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, काही ेद्योजकाींनी सेझमधून माचार चे्याचा ननणाय चेतल्यास व कें द्राकडून 
आवचयक मान्यता चेतल्यावर एकाश्त्मक औद्योधगक के्षत्र (Integrated Industrial Area) 
मध्ये रुपाींतर कर्याची परवानगी शासन देणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच, पुणे श्जल््यातील खेड तालुक्यातील ९ वषाापासून सेझ प्रकल्पासाठी चे्यात 
आलेल्या १७ गावाींतील शेतक-याींना त्याींच्या जममनी परत दे्यासींद ाातील धोरणात्मक ननणाय 
चेणार असल्याचे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी माहे माचा २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात जाहीर 
केले, तसेच श्जल्हाधधकारी, पुणे याींनी खेड सेझच्या ्प्पा ३ च्या सुमारे ५००० हेक््रवरील 
 ूसींपादनाचे शेरे कमी कर्याचा प्रथताव शासनाकड े जानेवारी २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान 
पाठववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, ेक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. सभुाष देसाई (०५-०३-२०१६) : (१) राज्यातील ववशेष आधथाक के्षत्रासाठी (सेझ) 
शेतकऱ्याींकडून जमीन चेऊनही ेद्योग े ारला नसले तर ती जमीन शेतकऱ्याींना परत दे्यात 
येईल अस ेआचवासन राज्याच्या ेद्योगमींत्रयाींनी ददले आहे. 
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(२) होय. 
(३) महाराषट्र औद्योधगक धोरण २०१३ शासन ननणायान्वये ददनाींक २२/०२/२०१३ रोजी जाहीर 
केले असून ना-अधधसूधचत झालेल्या र्कीं वा प्रथताव मागे चेतलेल्या ववशेष आधथाक के्षत्राच्या 
जममनीचा वापर एकाश्त्मक के्षत्र ेववकमसत कर्यासाठी सींकश्ल्पत आहे. या सींद ाात सववथतर 
अ्ी व शती आणण मागादशाक तत्वे शासनाकडून ववहीत कर्यात येत आहेत. 
(४) होय. पुणे श्जल््यातील खेड ववशेष आधथाक के्षत्राकररता खेड तालुक्यातील २ गावाींमधील 
१५ गावे व मशरुर तालुक्यातील २ गावाींमधील अस ेएकूण १७ गावाींमधील ७७४५.८८.१० हे.आर 
अधधसूधचत के्षत्रापैकी महामींडळान े सींपादन केलेली ४ गावे वगळून १४ गावातील के्षत्रापैकी 
५५९.५२.५० हे. आर के्षत्र ववना-अधधसूधचत कर्यात आलेले आहे. ेवाररत ४४५९.९१.५० हे. आर 
के्षत्र ववना-अधधसूधचत कर्याबाबतचा प्रथताव शासनास प्राप्त झालेला आहे. 
(५) महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून खेड ्प्पा क्र.२ व ३ च्या ेवाररत के्षत्रापैकी 
अधधसूचीत जममनीवरील ववशेष आधथाक के्षत्राचे शेरे काढून सदर के्षत्र शेतकऱ्याींना परत 
कर्याबाबतचा प्रथताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यापकैी खडे ्प्पा क्र.३ च्या के्षत्रातील 
ववशेष आधथाक के्षत्राचे शेरे काढ्यास मा.मींत्री (ेद्योग) याींनी मान्यता ददली आहे. खेड ्प्पा 
क्र.२ ववशेष आधथाक के्षत्राचे शेरे काढ्याबाबतची कायावाही शासनथतरावर चाल ूआहे. 
(६) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

  

राज् यातील अपांग व् यक् तीांच् या योजनाांची अांमलबजावणी झाली नसल् याबाबत 
 

  

(१६)  १७३६५ (३०-०७-२०१५).   श्री.भाऊसाहेब िाांबळे (श्रीरामपूर), श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.िा शराम पावरा ( शरपूर), श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर), 
श्री.सांजय (बाळा) भेगड े (मावळ), श्रीमती माधुरी  मसाळ (पवाती), श्री.ववजय िाळे 
( शवाजीनगर), श्री. भमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.जगदीश मळुीि (वडगाव शेरी), प्रा.वषाा 
गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज् यात अपींग व् यक् तीींच् या समथ याींचा लवकर ननप्ारा व् हावा यासाठी श्जल् हाथ तरीय 
सममतीची थ थापना केली असूनही सदरील सममतीकडून योजनाींची प्र ावीपणे अींमलबजावणी 
झाली नसल् याच ेददनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी वा त् या सुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) तसेच सध् या अपींगाींच् या अनके योजना कालबा्य झाल् या असून काही प्रचमलत योजनाींना 
ननधी न ममळाल् याने ला ाथी त् यापासून वींधचत राहत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुणे श्जल्हा-अपींग व्यक्ती (समान सींधी, हक्काचे सींरक्षण आणण सींपूणा सह ाग) 
अधधननयम १९९५ अींतगात कायद्याच्या प्र ावी अींमलबजावणीसाठी श्जल्हाधधकाऱ्याींच्या 
अध्यक्षतेखाली श्जल्हाथतरीय सममती नेम्याचा ननणाय चे्यात आला आहे, तसेच प्रत्येक तीन 
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मदहन्याला एकदा बैठक चेणे, या सममतीला बींधनकारक आहे मात्र पुणे श्जल्हा सममतीने तसेच 
श्जल्हाथतरीय सममतीने दोन वषाात र्क्त चार बैठकाच चेतल्याच ेमाहे एवप्रल २०१५ दरम्यान 
ननदशानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ेक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
     अपींग व्यक्तीींच्या थवयींरोजगारासाठी बीज  ाींडवल योजना शासन ननणाय दद.५/१/१९८९ 
अन्वये सुरु कर्यात आलेली आहे. सदर योजनेमध्ये कालानुरुप बदल करत दद.२/७/२०१० च्या 
शासन ननणायान्वये वावषाक ेत्पन्न मयाादा रु.६ हजार वरुन वाढ करुन रु.१ लाख एवढी 
कर्यात आली आहे. तसेच प्रकल्प खचा मयाादा रु.२५ हजार वरुन वाढ करुन रु.१ लाख ५० 
हजार एवढी कर्यात आली आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
     तथावप, र्कशोरवयीन मुलीींसाठी रुबेला लसीकरण योजना राबवव्यात आली असून, सदर 
योजनेच ेएकूण १ लाख ८० हजार ला ाथी आहेत. तसेच अपींग व्यक्तीींना ओळखपत्र दे्यासाठी 
मेळाव े आयोश्जत केलेले असून, अपींगत्वाचे दाखले जलदगतीन े ममळावेत म्हणून सींबींधधत 
रुग्णालयास आवचयक कमाचारी ेपलब्ध करुन दे्यात आले आहेत, श्जल््यातील एकूण ७५ 
अपींगाींना आद ा्र्र्शल मलींब्स या प्रकारातील कृबत्रम हात बसवव्यात आले आहेत. अशा प्रकारे 
पुणे श्जल्हाथतरीय सममतीमार्ा त योजना राबवव्यात आलेल्या आहेत. 
(४) व (५) शासनाकडून अपींग व्यक्तीींचे सक्षमीकरण होऊन त्याींना मुख्य प्रवाहात साममल 
करुन चे्यासाठी ज्या वेगवेगळया योजना राबववल्या जातात त्याचा आढावा चेऊन त्यामध्ये 
बदल कर्याची कायावाही शासनथतरावर केली जाते. ववलींबाचा प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

देवबाग (ता.मालवण, श्ज. सांधुदगुा) येथील खखश् वनवाडीमध् ये समुद्राच े
 पाणी घुसून अनिे बाांधिामे जमीनदोस् त झाल्याबाबत 

  

(१७)  १९५११ (१२-०८-२०१५).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) देवबाग येथील णखचवनवाडी (ता.मालवण, श्ज.मसींधुदगुा) येथे गतवषीच् या मान् सून 
कालावधीत समुद्रान ेरौद्ररुप धारण केल् यामळेु, णखच वनवाडीमध् ये पाणी  चुसून पा् यामुळे अनके 
बाींधकामे जमीनदोथ त झाली होती हे ही खरे आहे काय, 
(२) तसेच, मान् सून कालावधीत समुद्राच् या ेधाणाचे पाणी आजूबाजुच् या वथ त् यामध् ये जाऊ नये 
याकररता बींदरे वव ागान ेकाींही ेपाययोजना आखाल् या आहेत काय, 
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(३) असल् यास, सदर पररश्थथती पुन् हा ेद वू नये याकररता कोणती कायावाही कर् यात आली 
वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२६-०५-२०१६) :(१) नाही. 
(२) ते (४) सदरची योजना गहृ वव ागाच्या शासन ननणाय अन्वये २१ म,े २०१५ पासून 
सावाजननक बाींधकाम वव ागाकड ेवगा केली असून ववषयाींर्कत काम हे सन २०१६-२०१७ च्या 
अथासींकल्पात रु.३०० लक्ष अींदाजीत र्कीं मतीएवढे असून ननधी ेपलब्धतेनुसार काम पूणा 
कर्याचे ननयोजन आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात आददवासी के्षत्रातील अनत सांवेदनशील के्षत्रात 
 नवसांश्जवनी योजना राबववण्याबाबत 

  

(१८)  १९७७७ (३१-०७-२०१५).   डॉ.सांजय रायमलुिर (मेहिर) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आददवासी के्षत्रातील अनत सींवेदनशील के्षत्रात नवसींश्जवनी योजना राबवव्यात येत े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आरोग्य कमाचाऱ्याींच्या दलुाक्षामुळे मागील पाच वषाात योजनेच्या ला ाथी 
सींख्येत च् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ला ाथी सींख्येत च् हो्याची आणखी कोणती कारणे आहेत, 
(४) असल्यास, ेक्त योजना यशथवीपणे राबवव्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२५-०२-२०१६) :(१) हे खरे आहे. राज्यातील १६ आददवासी श्जल््यात 
नवसींजीवन योजना राबवव्यात येते. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) नवसींजीवन योजना यशथवीपणे राबवव्यासाठी १) माततृ्व अनुदान योजना २)  रारी 
पथक योजना ३) दाई बैठक योजना ४) सॅम व मॅम च्या मुलाींना औषधोपचार ५) आजारी 
नवजात बालकाींच्या ेपचारासाठी ववशेष कक्ष या योजना राबवव्यात येतात. 
(५) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे के्षत्रातील स् थाननि स् वराज् य सांस् थाांनी ३ टक् िे ननधी राखून ठेवल् याबाबत 
  

(१९)  २३५७० (३०-०७-२०१५).   श्री.ववजय िाळे ( शवाजीनगर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे के्षत्रातील थ थाननक थ वराज् य सींथ थाींनी ३ ्क् के ननधी राखून ठेऊन त् याद्वारे 
अपींगाींसाठी ववववध कल् याणकारी योजना राबववणे अननवाया आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, पुणे श्जल् ्यातील पुणे कॅन््ोनमेन्् बोडा, खडकी  कॅन् ्ोनमेन् ् बोडा आणण देहू 
कॅन् ्ोनमेन् ् बोडा या तीन्ही कॅन््ोनमेन् ् बोडान े अपींगासाठी कुठलीच कल् याणकारी योजना 
राबववली नसल् याच ेननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मागील तीन वषाात एकूण ेपलब् ध ननधीपैकी र्कती ्क् के ननधी अपींगाींच् या 
कल् याणकारी योजनाींसाठी खचा झाला व अपींगाींसाठी या तीन्ही बोडािंनी कोणत् या योजना 
राबववल् या आहेत, 
(४) तसेच, या कॅन् ्ोनमेन् ् बोडा पररसरात राहणाऱ्या अपींगाींना श्जल्हा पररषद तसेच दोन्ही 
महापामलकेच्या माध्यमातून राबवव्यात येणाऱ्या योजनाींचा ला  ममळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, ेक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०१-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     पुणे श्जल््यातील पुणे कॅन््ोंमें् बोडाामार्ा त अपींगासाठी झपे नावाची बहुववकलाींग 
प्रवगाासाठी शाळा सुरु कर्यात आलेली असून, त्यामध्ये अपींग ववद्यार्थयािंना  ौनतक ेपचार, 
समुपदेशन, बुध्दयाींक तपासणी, शालेय मशक्षण, आधुननक तींत्रज्ञान इत्यादी मशक्षण ददले जात.े 
त्यासाठी आवचयक असणारे वगा, साधन सामुग्री ेपलब्ध करुन दे्यात आलेली आहे. सदर 
योजनेवर पुणे कॅन््ोंमें्  बोडााकडून सन २०१२-१३ त े सन २०१४-१५ या कालावधीत एकूण 
रु.५१,३७,३०२/- इतका खचा कर्यात आलेला आहे. तसेच खडकी कॅन््ोंमें् बोडााकडून 
थवाम मान नावाची मनतमींद मुलाींसाठी सींथथा सुरु कर्यात आलेली असून, सदर सींथथेमार्ा त 
अपींग ववद्यार्थयािंकररता वरीलप्रमाणे योजना राबवव्यात येत आहे. याकररता खडकी कॅन््ोंमें् 
बोडााकडून सन २०१४-१५ मध्ये एकूण रु.७,५३,४३८/- इतका खचा कर्यात आलेला आहे. 
त्याचप्रमाणे देहू कॅन््ोंमें् बोडााकडून ददशा नावाची सींथथा सींममश्र अपींग मुलाींसाठी सुरु 
कर्यात आलेली असून, सींममश्र अपींग मुलाींना बुध्दयाींक चाचणी, श्रवण चाचणी, मनोरींजन, 
पोषण आहार, क्राप्् इत्यादी आवचयक त्या सोयी सुववधा परुवव्यात येत असून, यावर 
आतापयिंत रु.३०,००,०००/- इतका खचा कर्यात आलेला आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अपांगाांना सुननि ओळखपत्र देण् याबाबत 
  

(२०)  २४११२ (३०-०७-२०१५).   श्री.योगेश दटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अपींगत्वाच्या बनाव् ओळखपत्राचा आधार चेत शासकीय योजनाींचा ला  चे्याच्या 
प्रकाराला आळा चाल्यासाठी अपींग कल्याण आयकु्तालयान े सुननक ओळखपत्र दे्याचा 
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प्रथताव कागदावरच असल्याची बाब माहे, मे २०१५ च्या शेव्च्या आठवड्यात ननदशानास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ेक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (१६-०१-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ येथ ेआददवासी सामाश्जि भवन ननमााण  
िरण्यािररता ननधी  मळण्याबाबत 

  

(२१)  २५२५३ (३१-०७-२०१५).   श्री.राजु तोडसाम (अणी) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यवतमाळ येथ े आददवासी सामाश्जक  वन ननमााण कर्याकररता ननधी ममळ्याबाबत 
थथाननक लोकप्रनतननधी, आणी याींनी मा.आददवासी ववकास मींत्रयाींना ददनाींक १० माचा, २०१५ 
रोजी ननवेदन देऊन मागणी केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ेक्त ननवेदनावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०३-२०१६) :(१) नाही राज्यातील आददवासी  ागामध्ये आददवासी 
साींथकृनतक सींकूल बाींध्याच्या येाजनेस ददनाींक १५ म,े २००४ च्या शासन ननणायान्वये मान्यता 
दे्यात आली आहे. त्याअन्वये साींथकृनतक सींकूल बाींध्यासाठी ग्रामपींचायत, नगरपामलका/ 
महानगरपामलका याींनी ववनामूल्य जागा ेपलब्ध करुन देणे आवचयक आहे. शासन ननणाय 
ददनाींक १३.०३.२०१२ अन्वयेआददवासी साींथकृनतक सींकूल बाींधकामाची कमाल आधथाक मयाादा 
रु.१.०० को्ी इतकी कर्यात आली आहे. 
(२) व (३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अनुसूधचत जातीच्या ववद्यार्थयाांना मॅरीिपुवा  शष्ट्यवतृ्ती योजनेचा लाभ  
शैक् ाखणि वषाानांतर  मळत असल्याबाबत 

  

(२२)  २५३६२ (३०-०७-२०१५).   श्री.हषावधान सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय सामाश्जि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूधचत जातीच्या ववद्यार्थयािंना मॅट्रीकपुवा मशषयवतृ्ती योजना लागु केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेतील ला ाथी ववद्यार्थयािंना मशषयवतृ्तीचा ला  शैक्षणणक वषाानींतर 
दे्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ेक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (१४-०१-२०१६) :(१) होय. 
     इयत्ता ९ वी ते १० वी मध्ये मशकत असलेल्या अनुसूधचत जातीच्या ववद्यार्थयािंना या 
वव ागाच्या शासन ननणाय ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१३ अन्वये  ारत सरकार मॅट्रीकपूवा 
मशषयवतृ्ती लागू केली आहे. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट् र राज् य िृषी पणन मांडळाच् या पुणे येथील मुख् यालयीन तमारतीच्या  
नुतनीिरणाच्या िामात झालेला गैरव्यवहार 

  

(२३)  २६४१८ (१९-०८-२०१५).   श्री.जयप्रिाश मुांदडा (बसमत) :   सन्माननीय पणन मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष ट्र राज् य कृषी पणन मींडळाच् या पुणे येथील मुख् यालयीन इमारतीचे नुतनीकरण 
कर् याच् या नावाखाली इलेश्क्ट्रर्र्केशन, एअरकीं डडशननींग, र्ननाचर, र्ायर मसश्थ्म या कामाींवर 
रु.१० को्ी खचा झाल् याच ेननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत प्रत् यक्ष झालेला खचा व दाखववणेत आलेला खचा यामध् ये मोठ्या 
प्रमाणात गैरव् यवहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, याप्रकरणी या गैरव् यवहाराची चौकशी कर् यासाठी लोकप्रनतननधी याींनी मा.मींत्री 
पणन याींना ददनाींक २७ माचा, २०१५ अन् वये ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(५) तसेच सींबींधधताींवर शासनान ेकोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) सदर बाब तपासणीअधीन असल्याने तूता साींगता येत नाही. 
(३) होय. 
(४) चौकशीची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) व (६) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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आिुड-ेसुळे (ता.पन्हाळा,श्ज.िोल्हापूर) गावादरम्यान धामणी नदीवरील िोल्हापूर  
पध्दतीच्या बांधाऱयाच्या दोन्ही बाजूिडील रस्ता अरुां द असलेबाबत 

  

(२४)  २९०७१ (२३-१२-२०१५).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आकुड-ेसुळे (ता.पन्हाळा श्ज.कोल्हापूर) गावादरम्यान धामणी नदीवरील कोल्हापूर 
पध्दतीच्या बींधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूकडील रथता अरुीं द आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहतुकीच्या दृष्ीने सींरक्षक कठडा नसल्याने हा बींधारा धोकादायक बनला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर सींरक्षक कठडा बाींध्यासाठी कोणती कायावाही कर्यात आली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(२७-०५-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
     रथते ववकास योजना सन २००१-२०२१ नुसार सळेु त ेआकुड े हा रथता ग्रामीण मागा 
क्र.४८ दजााचा असून सुश्थथतीत आहे. सदर रथत्याच्या ०/६०० र्क.मी. मध्ये प्रचनाींर्कत बींधारा 
येतो. सदर बींधाऱ्याच्या दोन्ही बाजूस असणारा ग्रामा.क्र.४८ सुश्थथतीत असून ३.७५ मी रुीं दीचा 
आहे. रथते ननकषानुसार ग्रामीण मागााची रुीं दी र्कमान ३ मी. असणे जरुरीचे आहे. त्याप्रमाण े
सदर रथता अरुीं द नाही. 
(२) ते (४) कोल्हापूर पध्दतीच्या बींधाऱ्यास गाडा थ्ोन बसवव्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे 
सदर कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा सवा प्रकारच्या वाहतुकीसाठी ननवषध्द आहे. 
     बींधाऱ्यावरील रथत्याींचा वापर र्क्त बींधारा देख ाल दरुुथतीसाठी कर्यात येतो. त्यामुळे 
बींधाऱ्यावर कोठेही कठड ेबाींधणेत आलेले नाहीत तसेच सदर बींधारा पूरात बुडणारा असल्यान े
पूर प्रवाहास अडथळा होवू नये यासाठी कठड ेबाींध्यात येत नाहीत, असे जलसींपदा वव ागान े
कळववले आहे. 
  

___________ 
  

बुलडाणा श्जल््यातील खामगाव येथील ज्ञानगांगा नदीवर बाांधण्यात येणाऱया  
पुलाचे िाम अद्याप सुरु न झाल्याबाबत 

  

(२५)  २९१८३ (२३-१२-२०१५).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा श्जल््यातील खामगाव येथील ननम्न ज्ञानगींगा बहृत लचु पा. योजना या 
प्रकल्पाकड े जाणाऱ्या  ज्ञानगींगा नदीवर बाींध्यात येणाऱ्या पुलाचे काम अद्याप सुरु झाले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पुलाच े अींदाजपत्रकाला रु. ९८८.८९ लाखाची ताींबत्रक मान्यता 
ममळ्याकररता सदर अींदाजपत्रक मुख्य अम यींता ,सावाजननक बाींधकाम वव ाग,अमरावती 
याींचेकड ेमागील १ वषाापासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सदर अींदाजपत्रकाला तात्काळ मींजुरी देवून पलुाच े बाींधकामाच्या कामाला 
सुरुवात करणेबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) सदर पुलाच्या सवासाधारण माींडणी आराखडा अींनतम कर्यास वेळ गेल्यामुळे 
ताींबत्रक मान्यता ममळणेसाठी ववलींब झाला. सदर पुलाच्या सववथतर अींदाजपत्रकाला मुख्य 
अम यींता, सावाजननक बाींधकाम प्रादेमशक वव ाग, अमरावती याींनी दद.२२/०१/२०१६ रोजी ताींबत्रक 
मान्यता प्रदान केली आहे. ननववदा ननश्चचतीची कायावाही प्रगती पथावर असून ननववदा 
ननश्चचतीनींतर काम सुरु कर्याच ेननयोजन आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील साविाराांना सेवा हमी देण्याच्या ननणायाबाबत 
  

(२६)  २९४६५ (२२-१२-२०१५).   श्री.परृ्थ वीराज चव्हाण (िराड दषक्षण), श्री.नसीम खान 
(चाांददवली), श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अ मत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), 
अॅड.वारीस पठाण (भायखळा), डॉ. म लांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शेतकऱ्याींची र्सवणूक करणाऱ्या खाजगी सावकारीला प्रनतबींध चाल्यासाठी 
राज्य शासनाने काही मदहन्याींपूवीच सावकारी प्रनतबींधक कायदा करुन बेकायदा सावकारीला 
प्रनतबींध  केला जात असतानाच खुद्द राज्याच े सहकार वव ागान े सेवा हमीच्या माध्यमातून 
राज्यातील ११ हजार सावकाराींना सेवा हमी दे्याचा माहे सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  ननणाय चेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सावकारी व्यवसायासाठी दोन मदहन्याींत परवाना आणण त्याचे नूतनीकरण दोन 
मदहन्यात करुन दे्याची हमी सरकार वव ागाने ददली आहे, 
(३) असल्यास, सरकार वव ागाच्या या ननणायामुळे सावकारी व्यवसाय वाढणार असल्यान े
याबाबत पुनववाचार कर्यात आला वा कर्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०५-२०१६) :(१) होय, 
     शासन ननणाय क्रमाींक सींर्कणा २०१४/प्र.क्र.११८/६-स, दद.१८/९/२०१५ अन्वये सावकारी 
व्यवसाय कर्यासाठी परवाना देणे व सावकारी व्यवसायासाठी परवाना नुतनीकरण करणे ही 
सेवा अधधसूधचत केली आहे. 
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(२) सदर अधधसचूनेतील तरतदूीप्रमाणे सावकारी बाबतचा परवाना ममळणेसाठी र्कीं वा 
नुतनीकरण कर्यासाठी सींबींधधताने श्जल्हा ेपननबींधक, सावकारी याींचकेड े ववदहत नमुन्यात 
अजा सादर करणे आवचयक आहे. अजा प्राप्त झाल्यानींतर दोन मदहन्यामध्ये अजा ननकाली 
काढणे सेवा हमी कायद्याप्रमाण ेबींधनकारक कर्यात आलेले आहे. 
(३) व (४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वा शम श्जल््यातील मालेगाव त ेअिोला मागाावर वडपिड ेजाणारा  
बायपास मागाावर रस्ता ववभाजि व गतीरोधि नसल्याबाबत 

  

(२७)  २९६४३ (२२-१२-२०१५).   श्री.अ मत झनि (ररसोड), श्री.अब् दलु सत्तार ( सल्लोड), 
श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वामशम श्जल््यातील मालेगाव ते अकोला जाणारा मागा हा नागपूर कडून मुींबईला जाणारा 
सुपर हायवे मागा असून या मागाावरील वडप कड ेजाणारा बायपास मागा नुकताच पूणा झाला 
असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बायपास मागाावर रथता वव ाजक व गतीरोधक नसल्यान ेससुा् वेगान े
जाणारी वाहन ेअकोला वामशमकड ेजाणाऱ्या दचुाकी व लहान गाड्याींसाठी अपचातास आमींत्रण 
देणारा ठरला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील बायपासवर वारींवार होणारे अपचात रोख्याबाबत रथता वव ाजक व 
गतीरोधक बाींध्याबाबत शासनान ेकाय कायावाही केली वा करणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नाही. 
     सींगमथथानावर द ुाजक, गनतरोधक कर्यात आलेले आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील बेघर आददवासीांना घरे बाांधून देण्याबाबत 
  

(२८)  ३०२२३ (२२-१२-२०१५).   प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बेचर आददवासीसाठी शासन येत्या पाच वषाात ७० हजार चरे बाींधणार 
असल्याची चोषणा मा.मुख्यमींत्री याींनी माहे ऑगथ् २०१५ दरम्यान केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, या चोषणेनसुार शासनान े ननणाय चेवून बेचर आददवासीींना चरे बाींधून 
दे्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा कर्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, होणाऱ्या ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) व (३) राज्यातील ग्रामीण गहृननमााण कायाक्रमाची प्र ावी अींमलबजावणी व सींननयींत्रण 
कर्यासाठी राज्य व्यवथथापन कक्ष-इींददरा आवास योजना कक्षाचे रुपाींतर “राज्य व्यवथथापन 
कक्ष-ग्रामीण गहृननमााण कक्षामध्ये” कर्यास मान्यता ददलेली आहे. या कक्षाद्वारे ग्रामववकास 
व जलसींधारण वव ाग, सामाश्जक न्याय व ववशेष सहाय्य वव ाग, आददवासी ववकास वव ाग, 
गहृननमााण व ववशेष सहाय्य वव ाग व राज्य शासनाच्या वव ागाींमार्ा त राबवव्यात येणाऱ्या 
सवा ग्रामीण चरकुल कायाक्रमाींची अींमलबजावणी व सींननयींत्रण कर्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  

सहिारी गहृननमााण सांस्थाांना १९६० चा प्रच लत सहिारी  
िायदा लागू न िरण्याच्या मागणीबाबत 

  

(२९)  ३२२७५ (२२-१२-२०१५).   श्री.सांजय िेळिर (ठाणे), श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), 
श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माश्जवडा), अॅड.आ शष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय 
सहिार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सरकारी गहृननमााण सींथथाच ेथवरुप हे व्यावसानयक नसताना प्रचमलत १९६० च्या सहकारी 
कायदयानुसार सवाच सहकारी सींथथाींना हा कायदा लागू कर्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) याबाबत गहृननमााण सींथथाींच्या सींचान ेदद. १० नोव्हेंबर, २०१४ व त्यानींतर अनेक वळेा पत्र 
व्यवहार करुन गहृ ननमााण सींथथाींसह वेगळा कायदा कर्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०५-२०१६) :(१) होय, सहकारी गहृननमााण सींथथाींची नोंदणी महाराषट्र 
सहकारी सींथथा अधधननयम १९६० मधील तरतुदीनुसार कर्यात येत े आणण गहृननमााण 
सींथथाींना हा कायदा लागू आहे. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे. 
     सवा प्रकारच्या सहकारी सींथथाींची नोंदणी कर्याबाबत सहकार कायदा अश्थतत्वात असून 
तो सक्षम असल्यान ेतसेच सदर कायद्यामध्ये कें द्र शासनाच्या ९७ व्या च्ना दरुुथतीनुसार 
आवचयक त ेबदल कर्यात आल्याने सदर कायदा अधधक सक्षम झाला असल्याने गहृननमााण 
सींथथाींसाठी वेगळा कायदा कर्याची आवचयकता नाही असा ननणाय शासनान ेचेतला आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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चांद्रपूर श्जल््यातील १८ मुख्य रस्ते अनतभारी जडवाहतुिीमुळे खराब होत  
असल्यान ेिायमस्वरूपी दरुूस्ती िरण्याबाबत 

 
  

(३०)  ३२४७४ (२२-१२-२०१५).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल््यातील १८ मखु्य रथते अनत ारी जडवाहतुकीमुळे खराब होत असल्याच े
अनुषींगाने श्जल्हाधधकारी कायाालय, चींद्रपूर येथे मा.वव ागीय आयुक्त नागपूर वव ाग, 
मा.पररवहन आयुक्त, मा.श्जल्हाधधकारी, चींद्रपूर व इतर वव ागाच ेअधधकारी याींच ेेपश्थथतीत 
माहे ऑगथ्, २०१५ च्या दसुऱ्या आठवड्यात आढावा बैठक चे्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीत नतरवींजा-मोकासा, पद्मापूर-दगुाापूर, राजूरा-लकडको्, कोरपना-मूल, 
जयपूर-धचरोली, आक्सापूर-धचतलधबा, पों ुणाा-गोंडवपींपरी यासह एकूण १८ रथते जडवाहतुकीमुळे 
खराब झाले असनू या रथत्याींची कायमथवरूपी दरुूथती कर्यासाठी रू.२०० को्ी ननधीची 
आवचयकता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, चींद्रपूर श्जल््यातील प्रमखु मागािंच े बाींधकाम अनत ारी जडवाहतुकीच्या 
ननकषाींप्रमाण ेकर्यात आले नव्हते, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चींद्रपूर श्जल््यातील प्रमखु १८ मुख्य रथत्याींवरून अनत ारी जडवाहनाींना 
वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या रथत्याींचे बाींधकाम अनत ारी जडवाहतकुीच्या मापदींडाप्रमाणे तयार 
कर्यात येणार आहेत काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) होय. 
     सदर रथत्याच्या कामय थवरुपी दरुुथतीकररता रु.३१६.०० को्ी ननधीची आवचयकता 
आहे. 
(३) रथते ननकषाप्रमाणे बाींध्यात आले असून अनत ार वाहतूकीमुळे खराब झाले आहेत. 
(४) ननधी ेपलब्धतेनुसार काम कर्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

लोणार-मेहिर (श्ज.बुलढाणा) रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाण वाढलेबाबत 
  

(३१)  ३२६९२ (२२-१२-२०१५).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सावाजननि 
बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सावाजननक बाींधकाम वव ागाच्यावतीन ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ पासून सुरु असलेले लोणार-
मेहकर (श्ज.बुलढाणा) रथत्यावर पडलेले खड्ड ेदरुथतीचे काम अत्यींत धीम्या गतीने सुरु आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) तसेच सदरच ेकाम अचानक बींद केल्यामुळे अपचात हो्याच ेप्रमाण वाढलेले आहे हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रथत्याींच े काम पूणा कर्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-०५-२०१६) :(१) व (२)  हे खरे नाही. 
     सदर रथत्यावरील खड्ड े  र्याचे काम पूणा कर्यात आले असून रथता वाहतकुीस 
सुश्थथतीत आहे. पोलीस वव ागाच्या अहवालानुसार खड्डयामुळे अपचात झाल्याचे वा वाढल्याच े
ननदशानास येत नाही. 
(३) व (४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मजुर सांस्थाांना ई-टेंडरीांग प्रणालीमळेु मजुराांची होत असलेली उपासमार 
  

(३२)  ३३२३३ (२२-१२-२०१५).   िुमारी प्रखणती  शांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.अ मन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी), श्रीमती ननमाला 
गाववत (तगतपूरी) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम) मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनान ेमजुर सींथथाींना १५ लाखापयिंतची काम वा्प करावीत असा शासन ननणाय आहे, 
परींतु शासनाने ३ लाखाींच्या पुढील कामाींच्या ई- े्ंडरीींग पध्दतीने ननववदा कराव्यात असा 
शासनाने ननणाय ननगाममत केल्यामुळे शासनाच्या ई- े्ंडरीींग झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मजूर सींथथाींना ई- े्ंडरीींग प्रणालीमुळे हजारो मजुराींची ेपासमार होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रचन  ाग १ व २ बाबत चौकशी कर्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले व त्यानुसार शासनाने ई- े्ंडरीींगमधून मजूर 
सींथथा वगळून काम ेदे्याबाबत कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. एिनाथ  शांदे (३१-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) रुपये ३.०० लक्षपेक्षा जाथत र्कीं मतीची काम ेई-ननववदेद्वारे कर्यात येतात. 
(५) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात तीन लाख रूपयाांपेक्षा जास्तीच्या रक्िमेची ननववदा  
ई-ननववदेद्वारेच िरण्याच्या ननणायाबाबत 

  

(३३)  ३३२९६ (२२-०१-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (तांदापूर), श्री.अश्जत पवार (बारामती), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.सांदीप नाईि (ऐरोली), श्री.मिरांद जाधव-पाटील (वाई), 
श्री.श्जतेंद्र आव् हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील (तस्लामपूर), श्री.वभैव वपचड (अिोले), 
श्री.नरहरी खझरवाळ (ददांडोरी), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल), श्रीमती ददवपिा चव्हाण 
(बागलाण), श्री.सुरेश लाड (िजात), श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.ददपि चव्हाण (फलटण) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात तीन लाख रूपयाींपके्षा जाथतीच्या रक्कमचेी ननववदा ई-ननववदेद्वारेच कर्याचा 
ननणाय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१५ च्या सप्ताहात चेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) हा ननणाय यापूवीच शासनान ेचेतला असताना आता नवे शासकीय धोरण जाहीर कर्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) या नवीन धोरणात आणखी कोणत्या बाबीींचा समावेश कर्याींत आला आहे ? 
  

श्री. सुभाष देसाई (२५-०२-२०१६) :(१) होय. 
(२) शासकीय वव ागाींना लागणाऱ्या वथतुींच्या खरेदीसाठी शासनाच े ददनाींक ०२/०१/१९९२ च्या 
शासन ननणायान्वये चोवषत केलेले खरेदी धोरण अश्थतत्वात होते. त्यामध्ये ननववदा प्रर्क्रया 
राबवव्याची तरतूद कर्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात सींगणकीय प्रणालीमुळे 
कोणत्याही ननववदा कागदोपत्री मागवव्याऐवजी ई-ननववदेद्वारे मागवव्याची कायापध्दती 
ठरवव्यात आली होती. सदर कायापध्दती  नवीन धोरणातसुध्दा सुरु ठेव्यात आली आहे. 
तथावप, शासनाच े यापूवीच े खरेदी धोरण ददनाींक ०२/०१/१९९२ याींस २२ वषााचा कालावधी 
ेल्ून गेल्यामळेु व त्यामधील खरेदीच्या ववत्तीय मयाादा ननषप्र  ठरत असल्याने शासनाने 
सुधाररत खरेदी धोरण ददनाींक ३०/०१/२०१५ रोजी जादहर केले आहे. 
(३) सुधाररत खरेदी धोरणामध्ये खालीलप्रमाणे सवासाधारण बाबी चे्यात आल्या आहेत. 

अ) खरेदी ननयमपुश्थतकेत सींबींधधत खरेदीदार वव ागाींना रु.५ हजार पयिंतच्या 
र्कीं मतीच्या वथतू ननववदा/दरपत्रके न मागववता थे् जागेवर खरेदी कर्याची मु ा 
दे्यात आली आहे. परींत ु अशा वथतूींची एकूण खरेदी त्या त्या आधथाक वषाात 
रु.५०,०००/- पेक्षा जाथत नसावी. 
ब) एका आधथाक वषाात एका वथतूच्या खरेदीची रु.५ हजार त ेरु.३ लाखापयिंत मूल्य 
असल्यास र्कमान ३ दरपत्रके मागवून खरेदी कर्यास मु ा दे्यात आली आहे. 
तसेच रु.३ लाखापयिंत कोणत्याही वथतूची खरेदी DGS & D  कडील दरकराराच्या 
आधारे कर्याची खरेदीदर वव ागाींना मु ा दे्यात आली आहे तसचे रु.३ लाखापेक्षा 
जाथत र्कीं मत असलेल्या व DGS & D च्या करारावर ेपलब्ध असलेल्या केवळ 
ब्रँडडे वथतूची रु.१ को्ीपयिंतची वावषाक खरेदी करता येईल. मो्ार वाहन (कार) रु.१ 
को्ीची मयाादा ठेव्यात आलेली नाही. 
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क) रु.३ लाखापेक्षा अधधक खरेदी र्कीं मत असलेल्या वथतूींकरीता ई-ननववदा प्रणालीचा 
वापर करणे बींधनकारक कर्यात आले आहे. 
ड) शासनाचे अींगीकृत व्यवसाय अींतगात नमुद असलेली महामींडळे/ेपक्रमाींनी, त्याींनी 
ेत्पादीत केलेल्या वथतूींसाठी ननववदेत सह ाग चेतल्यास, त्याींच्यासाठी एकूण 
खरेदीच्या ३० ्क्के खरेदी एल-१ दराने राखीव ठेव्यात आली आहे. 
ई) ेक्त महामींडळाींपैकी केवळ महाराषट्र राज्य हातमाग महामींडळ/महासींच 
(महा्ेक्स) याींच्या ११ वथतूींसाठी आरक्षण ठेव्यात आले असून त्याींच्या वथतूींची 
दरननश्चचती मध्यवती  ाींडार खरेदी सींच्नकेडून (C.S.P.O.) कर्यात येणार आहे. 
र्) तसेच अींध व अपींग याींच्या धमाादाय सींथथा याींनी ेत्पादीत केलेल्या वथतूींना 
आरक्षण दे्यात आले असून त्याींच्या वथतूींची दरननचचती मध्यवती  ाींडार खरेदी 
सींच्नेकडून (C.S.P.O.) कर्यात येणार आहे. 
  

___________ 
  

रामटेि िृषी उत्पन्न बाजार स मती आवारातील शेतिऱयाांना सुववधा देण्याबाबत 
  

(३४)  ३४६४८ (२२-१२-२०१५).   श्री.डड मल्लीिाजूान रेड्डी (रामटेि) :   सन्माननीय पणन 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राम्ेक कृषी ेत्पन्न बाजार सममती आवारातील शेतकऱ्याींना सुववधा दे्यासींबींधीचे प्रथताव 
थथाननक लोकप्रनतननधीींनी मा. मींत्रयाींकड ेमाहे जनू, २०१५ मध्ये ननवेदनाद्वारे केले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ेक्त बाजार सममतीस पाया ूत सुववधाींसाठी ननधी देणार काय, 
(३) असल्यास, कधीपयिंत दे्यात येणार, 
(४) असल्यास, त्याचे थोडक्यात थवरुप काय ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१६) :(१) हे खरे आहे. 
(२) प्रथताव आवचयक त्या मादहतीसह सादर करणेबाबत बाजार सममतीस कळवव्यात आलेले 
आहे. 
(३) व (४) बाजार सममतीकडून प्रथताव प्राप्त झाल्यानींतर यासींद ाात आवचयक ती कायावाही 
कर्यात येईल. 
  

___________ 
  

पालघर श्जल््यातील पात्र आददवासी लाभार्थयाांना सांजय गाांधी ननराधार  
योजनेतील अनुदान अद्यापयांत न  मळाल्याबाबत 

  

(३५)  ३५५१२ (२३-१२-२०१५).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालचर श्जल््यातील जव्हार तालुक्यातील सींजय गाींधी ननराधार योजनतेील पात्र १२०४ 
आददवासी ला ार्थयािंना जुन त े सप् े्ंबर या ४ मदहन्याींचे अनुदान अद्यापही दे्यात आलेले 
नाही हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, जव्हार सारख्या अनतदगुाम  ागातील या योजनेतील ला ार्थयािंना दरमहा ६०० 
रुपये अनुदान दे्यात येत,े जव्हार सारख्या अनतदगुाम तालुक्यात आजही अनेक  ागात चाींगले 
रथते नसल्यामळेु अनेक वयोवधृ्द ननराधार मदहला व पुरुष थवत: पायपी् करुन आणण 
अनेकजण थवखचााने ६०० रुपयाच्या मानधनासाठी जव्हारच्या कायाालयात ५/६ वेळा  े् 
देऊनही त्याींना मानधन ममळत नसल्याची बाब ेचडकीस आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सवा गीं ीर प्रकरणाची सखोल चौकशी कर्यात येऊन जव्हार तालुक्यातील 
सींजय गाींधी ननराधार योजनेतील पात्र ला ार्थयािंना वेळच्यावळेी अनुदान दे्याबाबत शासनाने 
कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२०-०५-२०१६) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) जव्हार तालुक्यामध्ये सींजय गाींधी ननराधार योजनअेींतगातच े माहे जनू, २०१५ व जलु,ै 
२०१५ आणण माहे ऑगथ्, २०१५ व सप् े्ंबर, २०१५ चे ननवतृ्तीवेतन ताींबत्रक अडचणीमुळे 
वेळेवर अदा करता आले नाही. परींतु, ताींबत्रक अडचणीच े ननराकरण करुन सदर मदहन्याींचे 
ननवतृ्तीवेतन अनकु्रमे माहे सप् े्ंबर, २०१५ आणण ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये अदा केले आहे. तसेच 
ववशेष सहाय्य योजनाअींतगातच ेअनुदान दरमहा अदा कर्याबबात सींबींधधताींना सचुना ददलेल्या 
आहेत. त्यानुसार जव्हार तालुक्यात माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ अखरेचे अनुदान ला ार्थयािंच्या 
खात्यावर पाठवव्यात आले आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मनोर, वाडा ते  भवांडी (श्ज.ठाणे) या महामागााच्या चौपदरीिरणाचे  
िाम सुवप्रम तन्रा.प्रा. ल. या िां पनीने अपुणा ठेवल्याबाबत 

  

(३६)  ३७८५६ (२२-१२-२०१५).   श्री.शाांताराम मोरे ( भवांडी ग्रामीण) :   सन्माननीय 
सावाजननि बाांधिाम (सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील     
काय :- 
  

(१) मनोर, वाडा त े म वींडी (श्ज.ठाणे) या महामागााच्या चौपदरीकरणाचा ठेका सुवप्रम 
इन्रा.प्रा.मल. या कीं पनीला दे्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीने अनके दठकाणी अपुणा कामे ठेवलेली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पाहूणीपाडा येथ े खोदलेला रथता, कुीं डुस, णखींडपाडा, लखमापूर र्ा्ा, नारे 
अींबाडी, मशरीष पाडा या दठकाणी रथत्याची अनतशय दरुावथथा होऊन वारींवार अपचाताचे प्रमाण 
वाढलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये तेथील थथाननक लोकप्रनतननधीींनी सुवप्रम 
इन्रा.प्रा.मल. या कीं पनीची चौकशीची मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यावर शासनाने कोणती कारवाई केली वा कर्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) नाही. वनहद्दीतील काम ेवगळता ेवाररत लाींबीतील काम ेपूणा कर्यात आली आहेत. 
(३) नाही. 
(४) होय. 
(५) अधधक्षक अम यींता, दक्षता व गुण ननयींत्रण मींडळ नवी मुींबई व अधीक्षक अम यींता, दक्षता 
पथक, मुींबई याींनी सखोल चौकशी करुन ददलेल्या अहवालावर मुख्य अम यींता, मुींबई 
याींच्याकडून अम प्राय प्राप्त झाल्यानींतर प्रकल्पाच्या ननववदेतील अ्ी व शतीनुसार कायावाही 
कर्याचे प्रथताववत आहे. 
  

___________ 
  

सामाश्जि न्याय ववभागामाफा त स्वयांसेवी सांस्थेद्वारे प्राथ मि व माध्य मि आश्रमशाळाांचे 
चालू आधथाि वषाातील ६०% अग्रीम अनुदान अद्याप देण्यात आले नसल्याबाबत 

  

(३७)  ३७८८७ (२३-१२-२०१५).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामाश्जक न्याय वव ागामार्ा त थवयींसेवी सींथथेद्वारे प्राथममक व माध्यममक 
आश्रमशाळाींच ेचाल ूआधथाक वषाातील ६०% अग्रीम अनुदान अद्याप दे्यात आले नाही अस े
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या मागची सवासाधारण कारणे काय, 
(३) असल्यास, ेक्त बाबतीत शासनाने कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
  

श्री. राजिुमार बडोले (२७-०५-२०१६) :(१) नाही. 
(२), (३) व (४) दद.६.१०.२०१५ रोजीच्या आदेशान्वये ६०% अग्रीम अनुदान सवा प्रादेमशक 
ेपायुक्त, समाजकल्याण वव ाग याींना अथासींकल्पीय ववतरण प्रणलीवर ववतरीत कर्यात 
आलेले आहे. 
  

___________ 
  

उच्च माध्य मि ववद्यालयातील प्राध्यापिाांना पगार देण्याबाबत 
  

(३८)  ३७८८८ (२३-१२-२०१५).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सामाश्जि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात सामाश्जक न्याय वव ागाच्यावतीने सन २००८-०९ या शैक्षणणक वषाात शे्रणीवाढीन े
१५० ेच्च माध्यममक ववद्यालयाींना मान्यता दे्यात आली, या शेक्षणणक सींथथाींना पररपोषण 
अनुदान दे्यात येत,े परींतु वेतनते्तर अनुदान व वेतन दे्यात येत नाही हे ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वेतनेत्तर अनुदान व या १५० ेच्च माध्यममक ववद्यालयातील १५०० 
प्राध्यापकाींना पगार दे्याबाबत शासन कोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत 
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श्री. राजिुमार बडोले (२७-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. तथावप, अशा ेच्च माध्यममक 
ववद्यालयाींची सींख्या १५० नसून १४८ इतकी आहे. 
(२) व (३) सदर प्रथतावसींद ाात ेच्चथतरीय सममतीन ेेपश्थथत केलेल्या मुद्दयाींच्या मादहतीसह 
व मा.ेच्च न्यायालयाच्या ननदेशानुसार प्रथताव मींबत्रमींडळासमोर रे्र सादर कर्याची कायावही 
सुरु आहे. 
  

___________ 
  

राज्य मागा क्र. २२५ येसगी पलु ते  शरुर ताजबांद हा  
बी.ओ.टी. तत्वावरील प्रिल्प अपणूा असल्याबाबत 

  

(३९)  ३७८९१ (२२-१२-२०१५).   डॉ.तुषार राठोड (मुखेड) :   सन्माननीय सावाजननि बाांधिाम 
(सावाजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्य मागा क्र. २२५ येसगी पलु ते मशरुर ताजबींद हा बी.ओ.्ी. तत्वावरील प्रकल्प 
कराराप्रमाणे २०१४ अखेर पूणा होणे अपेक्षक्षत असताना कल्याण ्ोल इन् रा प्रा.मल. कीं पनीने 
अद्याप मुखेड, नसी येथील नाल्याींच ेबाींधकाम, या राज्य महामागाास छेदनू जाणाऱ्या रथत्याींना 
जोड्याच े (Junction Connectivity) काम तसेच या महामागाावर दतुर्ाा वकृ्ष लागवड केली 
नाही असे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत कीं पनीवर शासनान ेकोणती कायावाही केली वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१६) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) सद्य:श्थथतीत काम प्रगतीत आहे. 
(३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आददवासी िुटुांबाना सहिारी अनुदानापासून घरे देण्यासाठी तांददरा आवास योजना व  
रमाई घरिुल योजना राबववण्याबाबत 

  

(४०)  ३८३०५ (२२-१२-२०१५).   श्री.सांजय पोतनीस (ि लना), डॉ.श शिाांत खेडिेर ( सांदखेड 
राजा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी), अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाा गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास वव ागामार्ा त राज्यातील आददवासी समाजाकरीता आददवासी बाींधवाींच्या 
जीवनात थथैया यावे त्याींचे चर असावे या ेदे्दशाने इींददरा आवास योजना व रमाई चरकुल 
योजनेच्या धतीवर शबरी आददवासी चरकूल योजना सन २०१२-२०१३ या वषाापासून शासनान े
सुरू केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आददवासी कु्ुींबाना सरकारी अनुदानापासून चरे दे्याची सदर योजना 
राबवव्याचा ननणाय वव ागाने दद. २८ माचा, २०१३ रोजी चेतला आणण त्यावेळी ५०० को्ी 
रुपये तरतूद कर्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेचे थवरुप व ननकष काय आहेत, 
(४) सदर योजना आता ग्रामववकास वव ागाकड ेहथताींतरीत कर्याची कायावाही सुरु आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(५) योजना हथताींतरीत कर्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०५-२०१६) :(१) व (२) होय. तथावप, सन २०१२-१३ मध्ये सदर 
योजनेकरीता रु.५०० को्ी इतकी तरतूद केलेली नसून रु.३० को्ी इतकी तरतूद कर्यात 
आली होती. 
(३) योजनचेे स्वरुप :- राज्यातील बेचर र्कीं वा ज्याींची चरे कुडा-मातीची आहेत अशा आददवासी 
ला ार्थयािंना चरे ेपलब्ध करुन दे्यासाठी या वव ागाच्या ददनाींक २८.०३.२०१३ च्या शासन 
ननणायान्वये शबरी आददवासी चरकुल योजना सुरु कर्यात आली आहे. या योजनेंतगात 
ग्रामीण के्षत्राकरीता रु.१,००,०००/- नगरपामलका के्षत्रासाठी रु.१,५०,०००/- तसेच महानगरपामलका 
व मुींबई महानगर ववकास प्राधधकरण के्षत्राकरीता रु.२,००,०००/- इतक्या रकमेच्या मयाादेत 
अनुदान दे्यात येते. या योजनते चरकुलाचे के्षत्रर्ळ हे २६९ चौ.रू्. च्ई के्षत्र इतके आहे. 
सदरची योजना ग्रामीण के्षत्राकरीता राज्य व्यवथथापन कक्ष-ग्रामीण गहृननमााण व नगर पररषद 
/ महानगरपामलका के्षत्रात सींबींधधत नगरपररषद / महानगरपामलकाींद्वारे राबवव्यात येते. तसेच 
शबरी आददवासी चरकुल योजनेंतगात अपींग ला ार्थयािंकरीता दाररद्र्य रेषेची अ् मशथील 
कर्यात आली आहे. 
योजनेच ेननिष :- 

१. ला ाथी अनुसूधचत जमातीचा असावा. 
२. थवत:च्या मालकीची जागा असावी. 
३. कौ्ुींबबक वावषाक ेत्पन्न मयाादा रु.१.०० लक्ष (ग्रामीण), रु.१.५० लक्ष 
(नगरपररषद के्षत्र) पेक्षा कमी आहे अशा बेचर व्यक्ती. 
४. ४०% पेक्षा जाथत अपींगत्व असलेल्याअनुसूधचत जमातीच्या ला ार्थयािंना सुध्दा 
ला . 
५. ग्रामीण  ागात ला ार्थयािंची ननवड कर्याच ेअधधकार ग्रामस ेस. 

(४) व (५) राज्यातील ग्रामीण गहृननमााण कायाक्रमाची प्र ावी अींमलबजावणी व सननयींत्रण 
कर्यासाठी राज्य व्यवथथापन कक्ष-इींददरा आवास योजना कक्षाचे रुपाींतर “राज्य व्यवथथापन 
कक्ष-ग्रामीण गहृननमााण कक्षामध्ये” कर्यास मान्यता ददलेली आहे. या कक्षाद्वारे ग्रामववकास 
व जलसींधारण वव ाग, सामाश्जक न्याय व ववशेष सहाय्य वव ाग व राज्य शासनाच्या 
वव ागाींमार्ा त राबवव्यात येणाऱ्या सवा ग्रामीण चरकुल कायाक्रमाींची अींमलबजावणी व 
सननयींत्रण कर्यात येणार आहे. 
  

___________ 
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आत्िरगाव (ता.खालापूर, श्ज. रायगड)येथील डी.पी.सी.एल.िां पनीला लागलेल्या आगीबाबत 
  

(४१)  ४०५१३ (२७-०४-२०१६).   श्री.धैयाशील पाटील (पेण), श्री.सुभाष उफा  पांडडतशेठ पाटील 
(अ लबाग), श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आत्करगाव (ता.खालापूर, श्ज. रायगड) येथील डी.पी.सी.एल.कीं पनी गेल्या दीड वषाापासून 
बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास दद. ३ जानेवारी २०१६ रोजी वा त्या सुमारास या बींद असलेल्या कीं पनीस आग 
लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आगीचे कारण समजले आहे काय,तसेच आगीत र्कती ववत्तहाणी झाली, 
(४) कीं पनीस अचानक लागलेल्या आगीमळेु पररसरातील जनतमेध्ये  चबरा्ीचे वातावरण 
ननमााण झाले असून  ववषयात अशा बींद कीं पन्यामध्ये आगी लागत रादहल्यास सुरेके्षचा ेपाय 
म्हणून शासन कोणती दक्षता चेत आहे व चेणार आहे ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (२६-०५-२०१६) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) खोपोली पोमलस ठाणे याींच े ददनाींक ०३/०१/२०१६ च्या पींचनाम्याप्रमाण े कीं पनी 
बाहेरील पररसरातील सकुलेल्या गवताला आग लागून ती पुढे सरकत कीं पनीत ठेवलेल्या ऑईल 
केममकल्सच्या ड्रमपयिंत पोहचली व आग लागली. 
     पोमलस अधधक्षक, रायगड याींनी कळववल्यानुसार आगीमळेु कीं पनीच्या आजूबाजूच्या 
पररसरातील जनतेमध्ये कोणत्याही प्रकारे चबरा्ीच े वातावरण नाही. राज्यात दद.६/१२/२००८ 
पासून महाराषट्र आग प्रनतबींधक व जीवनसींरक्षक ेपाययोजना अधधननयम, २००६ अींमलात 
आलेले आहेत. या अधधननयमाच्या कलम ३ अन्वये इमारतीचा मालक र्कीं वा  ोगव्ादार याींची 
इमारतीमध्ये र्कीं वा इमारतीच्या  ागामध्ये अश्ग्नशमन अधधननयम, २००६ च्या अनुसूची एक 
मध्ये दशाववलेल्या आग प्रनतबींधक व जीवसींरक्षक ेपाययोजना आणण र्कमान अश्ग्नशमन 
यींत्रणा याींची तरतूद कर्याची तसेच सदर यींत्रणा नेहमी दरुुथत आणण कायाक्षम श्थथतीत 
ठेव्याची जबाबदारी आहे. 
      पोमलस अधधक्षक, रायगड याींच्या कायाालयाकडून अधधक तपास सुरु आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील जवळपास ७२ हजार उदयोग बांद श्स्थतीत असल्याबाबत 
  

(४२)  ४६१७३ (२७-०४-२०१६).   श्रीमती सीमाताई दहरे (ना शि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जवळपास ७२ हजार ेद्योग हे बींद श्थथतीत असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे ,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये ेत्त्तर महाराषट्रातील जवळपास ७ हजार १७७ ेद्योग बींद पडलेले 
आहेत हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या ेद्योगाींना ेश्जातावथथेत आण्यासाठी तसेच परराज्यात थथलाींतरीत होत 
असलेले ेदयोग थाींबवव्यासाठी शासनाने काय ेपाययोजना केली वा करणार आहे , 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२६-०५-२०१६) :(१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
     प्राप्त मादहतीनुसार सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये राज्यातील बींद असलेल्या ेद्योगाींची सींख्या 
३१,१९३ इतकी आहे. 
     ेत्तर महाराषट्रातील बींद ेद्योगाींची सींख्या ४८१० इतकी आहे. 
(३) बींद ेद्योगाींना ेश्जातावथथेत आण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी ेपाययोजना कर्यात 
येतात. मुींबई सहाय्यक ेपक्रम (खास ेपबींध) अधधननयम, १९५८ नुसार बकेारीस प्रनतबींध 
कर्यासाठी र्कीं वा बेकारीच े ननवारण कर्यासाठी ेपाययोजना म्हणून आजारी ेद्योग 
च्कास सहाय्यक ेपक्रम चोवषत कर्यात येते. 
     सामुदहक प्रोत्साहन योजना-२०१३ अींतगात राज्यातील सवा ेद्योगाींना व्याज अनुदान, 
ववद्युत शुल्क, मुद्राींक शुल्क, ववज दरात व वॅ्  परताव्यात सवलत/सु् व इतर सुववधा 
दे्यात येतात. 
     तसेच औद्योधगक धोरण २०१३ नुसार पुनरुज्जीवन्क्षम नसलेल्या तसेच बींद च्काींसाठी 
ववशेष अ य योजना (Special Amnesty Scheme) शासन ननणाय, ददनाींक ०२/०५/२०१३ 
च्या शासन ननणायान्वये ववशेष अ य योजना जाहीर कर्यात आली होती. त्याींस ६ म,े २०१६ 
च्या शासन ननणायान्वये ददनाींक ३१ माचा, २०१७ पयिंत मुदतवाढ दे्यात आली आहे. 
     दरम्यान शासनाने पुढीलप्रमाणे नवीन धोरण/योजना जाहीर केल्या आहेत :- १) मादहती 
तींत्रज्ञान व मादहती तींत्रज्ञान सहाय ूत सेवा धोरण २०१५, ददनाींक २५/०८/२०१५ रोजी, २) 
र्करकोळ व्यापार धोरण-२०१६, ददनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१६, ३)  ारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर (अनुसूधचत जाती/जमाती) ेद्योजकाींसाठी ववशेष सामुदहक प्रोत्साहन योजना, ददनाींक 
११ रे्ब्रुवारी, २०१६, ४) महाराषट्र इलेक्ट्रॉननक्स धोरण २०१६ आणण त्या अींतगात FAB 
प्रकल्पाकरीता प्रोत्साहन ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६, ५) ेद्योगाींना सवा मींजुऱ्या एकाच दठकाणी 
दे्यासाठी एक णखडकी योजना राबववणे - “मैत्री कक्ष” सक्षम करणे, ददनाींक ११ रे्ब्रुवारी, 
२०१६ रोजी जादहर केले आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मदहलाांना लघु उद्योगािररता शून्य टक्िे व्याज दर देणेबाबत 
  

(४३)  ४७२०३ (२७-०४-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा), श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मदहलाींना लच ुेद्योगाींकररता शून्य ्क्के व्याज दारात कजा दे्याचा प्रथताव 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेननणाय चेतला आहे काय, त्याचे थवरुप काय आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (११-०५-२०१६) :(१) राज्यातील मदहलाींना लच ु ेद्योगाकररता शून्य ्क्के 
व्याज दरात कजा दे्याचा प्रथताव शासनाच ेववचाराधीन नाही. 
(२) व (३) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आददवासी वसतीगहृाांमध्ये पुरववण्यात आलेल्या सोलार वॉटर  
दहटरमध्ये झालेल्या अननय मततेबाबत 

  

(४४)  ४८३९९ (२९-०४-२०१६).   श्री.अ मत झनि (ररसोड), श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी वसतीगहृाींमध्ये पुरवव्यात आलेल्या सोलार वॉ्र दह्रमध्ये 
झलेल्या अननयममतता प्रकरणाच्या सुरु असलेल्या चौकशीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्राप्त अहवालानुसार या प्रकरणातील दोषीवर कोणती कारवाई केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, कोणतीच कारवाई कर्यात आली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०६-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) शासकीय आश्रमशाळा व वसनतगहृाींमधील सोलर वॉ्र  दह्र खरेदी व बायोमेट्रीक 
यींत्रणा बसववणे या प्रकरणाींमधील गैरव्यवहाराींची चौकशी कर्यासाठी दद.१६/४/२०१४ च्या 
शासन ननणायान्वये श्री.श्रीकाींत देशपाींड,े सधचव व वव ागीय चौकशी अधधकारी (१), सामान्य 
प्रशासन वव ाग याींची एक सदथयीय चौकशी सममती गठीत कर्यात आली होती. सदर 
सममतीला चौकशी करुन अहवाल सादर कर्यासाठी दद.१४/०७/२०१५ पयिंत मुदतवाढ दे्यात 
आलेली होती. तथावप श्री.श्रीकाींत देशपाींड,े सधचव व चौकशी सममती अध्यक्ष याींनी दद.२/६/२०१५ 
च्या पत्रान्वये त्याींची ननयुक्ती सींयुक्त राषट्र सींचाच्या कायाालयात झाल्याने सदर चौकशी पूणा 
करणे शक्य होणार नसल्याच े कळववले नुसार सदर प्रकरणाची ेवाररत चौकशी कर्यासाठी 
दद.११/९/२०१५ रोजीच्या शासन ननणायान्वये सधचव व ववशेष चौकशी अधधकारी-१, सामान्य 
प्रशासन वव ाग, मींत्रालय, मुींबई याींची चौकशी अधधकारी म्हणून ननयुक्ती कर्यात आली 
आहे. सदर प्रकरणी चौकशीची कायावाही सुरु असून चौकशी अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला 
नाही. सदर अहवाल प्राप्त्  झाल्यानींतर त्यानसुार योग्य ती कायावाही कर्यात येईल. 
  

___________ 
  

िें द्र सरिारिडून रेशीम सांचालनालयाच्यावतीने राबववण्यात येणाऱया  
अनेि योजना रद्द िरण्यात आल्याबाबत 

  

(४५)  ४९६६३ (२७-०४-२०१६).   श्री.अ मन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील ( शडी), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्रीमती ननमाला गाववत (तगतपूरी), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा) :   सन्माननीय वस् त्रोद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारकडून रेशीम सींचालनालयाच्यावतीने राबवव्यात येणाऱ्या अनके योजना सन 
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२०१६ पासून रद्द कर्यात आल्याचे पत्र कें द्रीय रेशीम बोडाान ेराज्याच्या रेशीम सींचालनालयास 
माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान प्राप्त झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असाल्यास, कें द्र शासनाच्या या ननतीमळेु रेशीम ेत्पादकामध्ये धचींतेचे वातावरण ननमााण 
झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कें द्र शासनाने रेशीम ववषयक १२ योजना रद्द केल्यानींतर आता मनरेगातून 
अनुदान दे्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबतची कायापध्दतीचे थवरुप काय आहे, 
(५) रेशीम ेत्पादनकाींना अनुदान दे्याच्या सींद ाात शासनान े कोणती कायावाही केली वा 
कर्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-०५-२०१६) :(१) नाही, सदर योजना सन २०१५-१६ पासून बींद 
कर्यात आल्याच े कें द्रीय रेशीम मींडळाने त्याींच्या ददनाींक २३.३.२०१५ च्या पत्रान े रेशीम 
सींचालनालयास कळववले होते. 
(२) नाही. 
(३), (४) व (५) शासन ननणाय ननयोजन वव ाग, ददनाींक ३.९.२०१५ मधील कायापध्दतीनुसार 
मनरेगातून तुती लागवड योजना राज्यात राबवव्यात येत होती. आता सदर योजना ननयोजन 
वव ागाचा शासन ननणाय, ददनाींक ३१.३.२०१६ मधील सुधारीत तरतुदीनुसार राबवव्यात येत 
आहे. 
(६) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय ववभागासाठी िायाालयीन खरेदी िरताना अनुसरावयाच्या िायापद्धतीत बदल िरुन 
सवा प्रिारच्या खरेदीसाठी ई-ननववदा बांधनिारि िरण्याबाबत 

  

(४६)  ४९८६१ (२५-०४-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलूस िडगेाव), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), 
अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.अब् दलु सत्तार ( सल्लोड), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   
सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय वव ागासाठी कायाालयीन खरेदी करताना अनसुरावयाच्या कायापद्धतीत बदल 
करुन सवा प्रकारच्या खरेदीसाठी ई-ननववदा बींधनकारक कर्याबाबतचा ननणाय राज्य शासनान े
माहे ऑक््ोबर २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान चेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणायाचे थवरुप काय आहे, त्याच्या का्ेकोर अींमलबजावणीसाठी काही यींत्रणा 
ननमााण कर्यात आली असल्यास, त्याचे थवरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबजावणी कर्याबाबत शासनान ेकोणती कायावाही केली 
वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (१९-०५-२०१६) :(१) होय. 
     शासन ननणाय ददनाींक ३०/१०/२०१५ अन्वये शासकीय वव ागाींकरीता कायाालयीन खरेदी 
कर्यासाठी सुधारीत खरेदी धोरण ववदहत कर्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) धोरणाचे िाही ठळि मुदे्द खालीलप्रमाणे आहेत :- 
     अ) खरेदी ननयमपुश्थतकेत सींबींधधत खरेदीदार वव ागाींना रु.५ हजार पयिंतच्या र्कीं मतीच्या 
वथतू ननववदा/दरपत्रके न मागववता थे् जागेवर खरेदी कर्याची मु ा दे्यात आली आहे. 
परींतु अशा वथतूींची एकूण खरेदी त्या त्या आधथाक वषाात रु.५०,०००/- पेक्षा जाथत नसावी. 
     ब) एका आधथाक वषाात एका वथतूच्या खरेदीची रु. ५ हजार ते रु.३ लाखापयिंत मूल् य 
असल्यास र्कमान ३ दरपत्रके मागवून खरेदी कर्यास मु ा दे्यात आली आहे. तसेच रु.३ 
लाखापयिंत कोणत्याही वथतूची खरेदी DGS & D कडील दरकराराच्या आधारे कर्याची 
खरेदीदार वव ागाींना मु ा दे्यात आली आहे. तसेच रु.३ लाखापके्षा जाथत र्कीं मत असलेल्या 
व DGS & D च्या दर करारावर ेपलब्ध असलेल्या केवळ ब्रँडडे वथतूची रु.१ को्ीपयिंतची 
वावषाक खरेदी करता येईल. मो्ार वाहन (कार) साठी रु.१ को्ीची मयाादा ठेव्यात आलेली 
नाही. 
     क) रु.३ लाखापेक्षा अधधक खरेदी र्कीं मत असलेल्या वथतूींकरीता ई-ननववदा प्रणालीचा 
वापर करणे बींधनकारक कर्यात आले आहे. 
     ड) शासनाच े अींगीकृत व्यवसाय अींतगात नमूद असलेली महामींडळे/ेपक्रमाींनी त्याींनी 
ेत्पादीत केलेल्या वथतूींसाठी ननववदेत सह ाग चेतल्यास त्याींच्यासाठी एकूण खरेदीच्या ३० 
्क्के खरेदी एल-१ दरान ेराखीव ठेव्यात आली आहे. 
     ई) ेक्त महामींडळाींपकैी केवळ महाराषट्र राज्य हातमाग महामींडळ/महासींच (महा्ेक्स) 
याींच्या ११ वथतूींसाठी आरक्षण ठेव्यात आले असून त्याींच्या वथतूींची दरननश्चचती मध्यवती 
 ाींडार खरेदी सींच्नेकडून (C.S.P.O.) कर्यात येणार आहे. 
     र्) तसेच अींध व अपींग याींच्या धमाादाय सींथथा याींनी ेत्पादीत केलेल्या वथतूींना 
आरक्षण दे्यात आले असून त्याींच्या वथतूींची दरननश्चचती मध्यवती  ाींडार खरेदी सींच्नेकडून 
(C.S.P.O.) कर्यात येणार आहे. 
धोरणाची अांमलबजावणी :- 
     सदर धोरणाची अींमलबजावणी शासनाच्या सवा वव ागाींकडून/कायाालयाींकडून होणे 
अपेक्षक्षत असून त्यासाठी प्रशासकीय वव ाग थतरावर/वव ागीय थतरावर /श्जल्हा थतरावर खरेदी 
सममती थथापन कर्याच ेधोरणात ननदेश दे्यात आले आहेत. सदर सममत्याींकडून शासकीय 
वव ागाींना/कायाालयाींना लागणाऱ्या वथतू खरेदीींची कायावाही होणार आहे. 
  

___________ 
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राज्यात तलेक्रॉननक्स उत्पादन िरणाऱया उद्योगाांच्यासाठी  
सवांिष धोरण आखण्याबाबत 

  

(४७)  ५०३५७ (२७-०४-२०१६).   श्री.राज पुरोदहत (िुलाबा), श्री.योगेश सागर (चारिोप), 
श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पश्श्चम), डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड), श्रीमती मननषा चौधरी 
(ददहसर), श्री.सदा सरवणिर (मादहम) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) जागनतक पातळीवर इलेक्ट्रॉननक्स हब म्हणून राज्यात इलेक्ट्रॉननक्स ेत्पादन करणाऱ्या 
ेद्योगाींच्या बाबतीत एक सविंकष अचया महाराषट्र इलेक्ट्रॉननक्स धोरणाला ददनाींक ९ रे्ब्रुवारी, 
२०१६ रोजी राज्य मींबत्रमींडळाच्या बैठकीत मान्यता दे्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानुसार सदरहू महाराषट्र इलेक्ट्रॉननक्स धोरणाची ेद्दीषट्ये काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रथतावानुसार इलेक्ट्रॉननक्स ेत्पादन करणाऱ्या कीं पन्याींना जागा, पाणी, 
वीज, ववक्रीकर कें द्र शासनाच्या करात मोठी सू् व खास अशा सवलती जरहीर केल्या आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यात इलेक्ट्रॉननक्स ेत्पादनाींची मोठी गरज लक्षात चेऊन सदर सवलती 
ददल्या वा दे्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(५) राज्यातील र्कती शहरे, ग्रामीण  ाग व युवकाींना याचा र्ायदा होणार आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (१३-०५-२०१६) :(१) होय. 
(२) महाराष ट्र इलेक् ट्रॉननक् स धोरण - २०१६ आणण त् याअींतगात FAB प्रकल् पाकररता प्रोत् साहने 
सींद ाात ेद्योग ऊजाा व कामगार वव ाग शासन ननणाय क्र.मईधो- २०१४/प्र.क्र.११८/ेद्योग - 
२, ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६ रोजी ननगाममत कर् यात आला आहे. सदर धोरणातील ठळक 
ेदद्दष ्े पुढीलप्रमाणे आहेत. 
     १) गुींतवणूकदाराींना गुींतवणूक कर् याकररता अनुकूल वातावरण ननमााण करुन राज् यात, 
इलेक् ट्रॉननक् स वथ तूींच ेेत् पादन कर् यास चालना देणे. 
     २) राज्यातील इलेक्ट्रॉननक्स के्षत्राची रचना व अम याींबत्रकी यामध्ये नवनवीन बदल करुन 
राज्यात सींशोधन व ववकास प्रणाली ननमााण करुन इलेक्ट्रॉननक्स के्षत्राचा शाचवत ववकास 
कर्यास सक्रीयपणे सहाय्य करणे. 
     ३) इलेक्ट्रॉननक्स रचना प्रणाली व ेत्पादक ेद्योग या के्षत्राशी सीं ींंबींधधत कौशल्यवधृ्दी 
व प्रमशक्षण कायाक्रम हाती चेणे. 
     ४) राज्यात इलेक्ट्रॉननक्स ेत्पादक ेद्योग च्क थथापन कर्यासाठी एक णखडकी 
योजना सुरु करणे व सींद ाात क्षमताधधश्षठत (Potential)  गुींतवणूकदाराींना सामना करावा 
लागणाऱ्या समथयाींच ेसवातोपरी ननराकरण करुन त्याींना जमीन, ऊजाा, पाणी इत्यादीींसारख्या 
आवचयक पाया ूत सेवा-सुववधा ेपलब्ध करुन देणे. 
     ५) इलेक्ट्रॉननक्स रचना प्रणाली व ेत्पादक ेद्योग के्षत्राकररता कुशल मनुषयबळाची 
ेपलब्धता वाढवव्यासाठी या के्षत्राशी ननगडीत असलेल्या औद्योधगक दहतसींबींधधताींच्या सर्क्रय 
सहयोगान ेया के्षत्रात प्र ावी पावले ेचल्यासाठी पुढाकार चेणे. 
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     ६) इलेश्क्ट्रननक्स रचना प्रणाली व ेत् पादक ेद्योग व नॅनो इलेक् ट्रॉननक् स के्षत्रातील 
सींशोधन व ववकासासाठी अधधकाधधक ननधी ेपलब्ध करुन इलेक्ट्रॉननक्स रचना प्रणाली व 
ेत्पादक ेद्योग के्षत्रात बौश्ध्दक मालमत्ता ननममातीस चालना देणे. 
     ७) इलेक्ट्रॉननक्स रचना प्रणाली व ेत्पादक ेद्योग के्षत्रातील ववननददाष् गरजा 
 ागवव्याकररता शासनाींतगात ववशेष शासन व्यवथथा ननमााण करणे. 
     ८) कें द्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या ननदेशानसुार शाथत्रोक्त पध्दतीचा वापर करुन 
या ेद्योगामुळे ननमााण होणाऱ्या इ-कचऱ्याची ववल्हेवा् व व्यवथथापन कर्यासाठी अत्युत्तम 
पध्दती (Best Practices) अींगीकृत कर्यास गती देणे. 
     ९) २०२० पयिंत ३०० को्ी डॉलसा इतक्या गुींतवणूकीसह १२०० को्ी डॉलसा इतक्या 
ेलाढालीचे लक्ष्य ठेवून जागनतक ेद्योगाकररता जागनतक थतरावर सवामान्य हब म्हणून 
महाराषट्राची ओळख ननमााण करणे व या के्षत्रात १ लाख अनतररक्त रोजगार ननमााण करणे. 
     १०) २०२० पयिंत इलेक्ट्रॉननक्स रचना प्रणाली व ेत्पादक ेद्योग के्षत्रातील आयातीतील 
पयााय २०० को्ी डॉलसापयिंत वाढववणे. 
(३) महाराषट्र औद्योधगक ववकास महामींडळाकडून पाया ूत सुववधा जस े जागा, पाणी, वीज 
इत्यादी सोयी/सवलती महामींडळाच्या प्रचमलत धोरणानुसार दे्यात येणार आहेत. 
     पात्र इलेक्ट्रॉननक्स रचना प्रणाली व ेत्पादक च्काींना आधथाक प्रोत्साहने राज्याच्या 
प्रोत्साहन योजनेअींतगात अनुजे्ञय आहेत. 
(४) राज्यात इलेक्ट्रॉननक्स ेत्पादनाींची मोठी गरज लक्षात चेऊनच धोरणात नमूद केलेल्या 
ववववध सवलती दे्यात येणार आहेत. 
(५) या धोरणाअींतगात दे्यात येणारी प्रोत्साहन/ेर्ायदे याचा राज्यातील सवा  ागातील पात्र 
युवकाींना र्ायदा होणार आहे. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यात सहा खासगी ववजनन माती प्रिल् पासह सुक् मगटातील  
२७१ उद्योग गेल् या िाही वषाापासनू बांद असल्याबाबत 

  

(४८)  ५१२२० (२७-०४-२०१६).   श्री.सांजय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर श्जल््यात सहा खासगी ववजननममाती प्रकल् पासह सुक्ष् मग्ातील २७१ ेद्योग गेल् या 
काही वषाापासून बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सन २०१० पासून नवीन ेद्योगावर बींदी आण् यात आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल् यास, बींद कारखान ेसुरु कर् याबाबत शासन काय कायावाही करणार आहे वा केली 
आहे, 
(४) नसल् यास, कायावाहीस होणा-या ववलींबाची सवासाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (२६-०५-२०१६) :(१) होय, हे खरे आहे. 
     चींद्रपूर श्जल््यात सहा खाजगी वीजननममाती प्रकल्पासह सकू्ष्म ग्ातील २७१ ेद्योग 
गेल्या काही वषाापासनू बींद आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
     कें द्र शासनाच्या पयाावरण वव ागाच्या ननदेशानसुार महाराषट्र प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाकडून 
सन २०१० पासून Moratorium लागू झाल्याने प्रदषूण ननममाती करणाऱ्या ेद्योगाींवर बींदी 
चाल्यात आलेली आहे. 
(३) बींद कारखाने सुरु कर्याबाबत शासनाकडून वळेोवेळी ेपाययोजना कर्यात येतात. मुींबई 
सहाय्यक ेपक्रम (खास ेपबींध) अधधननयम, १९५८ नुसार बकेारीस प्रनतबींध कर्यासाठी र्कीं वा 
बेकारीचे ननवारण कर्यासाठी ेपाययोजना म्हणून आजारी ेद्योग च्कास सहाय्यक ेपक्रम 
चोवषत कर्यात येत.े 
     सामुदहक प्रोत्साहन योजना-२०१३ अींतगात राज्यातील सवा ेद्योगाींना व्याज अनुदान, 
ववद्युत शुल्क, मुद्राींक शुल्क, ववज दरात व वॅ्  परताव्यात सवलत/सु् व इतर सुववधा 
दे्यात येतात. 
     तसेच औद्योधगक धोरण २०१३ नुसार पुनरुज्जीवन्क्षम नसलेल्या तसेच बींद च्काींसाठी 
ववशेष अ य योजना (Special Amnesty Scheme) शासन ननणाय, ददनाींक ०२/०५/२०१३ 
च्या शासन ननणायान्वये ववशेष अ य योजना जाहीर कर्यात आली होती. त्याींस ६ म,े २०१६ 
च्या शासन ननणायान्वये ददनाींक ३१ माचा, २०१७ पयिंत मुदतवाढ दे्यात आली आहे. 
     दरम्यान शासनाने पुढीलप्रमाणे नवीन धोरण/योजना जाहीर केल्या आहेत :- १) मादहती 
तींत्रज्ञान व मादहती तींत्रज्ञान सहाय ूत सेवा धोरण २०१५, ददनाींक २५/०८/२०१५ रोजी, २) 
र्करकोळ व्यापार धोरण-२०१६, ददनाींक १० रे्ब्रुवारी, २०१६, ३)  ारतरत्न डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर (अनुसूधचत जाती/जमाती) ेद्योजकाींसाठी ववशेष सामुदहक प्रोत्साहन योजना, ददनाींक 
११ रे्ब्रुवारी, २०१६, ४) महाराषट्र इलेक्ट्रॉननक्स धोरण २०१६ आणण त्या अींतगात FAB 
प्रकल्पाकरीता प्रोत्साहन ददनाींक ११ एवप्रल, २०१६, ५) ेद्योगाींना सवा मींजुऱ्या एकाच दठकाणी 
दे्यासाठी एक णखडकी योजना राबववणे - “मैत्री कक्ष” सक्षम करणे, ददनाींक ११ रे्ब्रुवारी, 
२०१६ रोजी जादहर केले आहे. 
(४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्याच्या उद्योग खात्याच ेउद्योगाांना लागणारे सवा परवान ेएिाच दठिाणाहून  
देण्यासाठी मैत्री िक्ष सुरु िेले असल्याबाबत 

  

(४९)  ५२२४६ (२७-०४-२०१६).   िुमारी प्रखणती  शांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या ेद्योग खात्याचे ेद्योगाींना लागणारे सवा परवाने एकाच दठकाणाहून दे्यासाठी 
मैत्री कक्ष सुरु केले असल्याच ेमाहे रे्ब्रुवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या योजनेची पररणामकारक अींमलबजावणी कर्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली आहे वा कर्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (०९-०५-२०१६) :(१) राज् याचे नववन औद्योधगक धोरण शासन ननणाय दद.२२ 
रे्ब्रुवारी, २०१३ अन् वये जाहीर केले आहे. औद्योधगक धोरण २०१३ मध् ये अम प्रेत असलेले एक 
एकाश्त्मक सलु ता कक्ष (Integrated Facilitation Centre) गुींतवणूकदाराींना सहाय्य 
कर् यासाठी राज् य शासनाने सरुु केला आहे. या एकाश्त्मक सुल ता कक्षाचे नामकरण 
अनधधकृतपणे ‘’महाराष ट्र ेद्योग, व् यापार आणण गुींतवणूक सुववधा कें द्र (मैत्री)’’ असे कर् यात 
आले  असून तो मुींबईत दद.२७ रे्ब्रुवारी, २०१४ पासून सुरु झाले आहे. 
     दद.११/०२/२०१६ च् या शासन ननणायान् वये ेद्योग थ थापन कर् याकररता सवा ना 
हरकती/परवान/ेमींज-ुया एकाच दठकाणी ेद्योजकाींना तातडीने व सलु ररत् या प्राप् त हो् याकररता 
एक णखडकी योजना राबवव् यासाठी शासनाने मैत्री कक्ष सक्षम कर् याचा ननणाय चेतला. 
(२) या योजनेच् या पररणामकारक अींमलबजावणीसाठी मैत्री कक्षावर खालील जबाबदारी 
सोपवव् यात आली आहे. 
    १) गुींतवणूकदाराींना एकाच दठकाणी सींपका  साधून सवा मींज-ुया ममळवून देणे. 
    २) ऑनलाईन आणण कालबध् द मयाादेत मींज-ुया ेपलब् ध करुन देणे. 
    ३) प्रकल्पाींच्या े ारणीदरम् यान व त् यानींतर ेभवणवणा-या अडचणीींचे ननवारण करणे ‘’मैत्री’’ 
व् यासपीठ सध् या राज् यातील ेद्योजक ेद्योगाींकरीता एक मादहती/सुववधा कें द्र, तक्रार ननवारण 
करणारी यींत्रणा म् हणून काम करीत आहे. 
(३) प्रच न ेद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड श्जल्हयातील सवाच शासिीय आददवासी आश्रमशाळाांतील 
  शक्षणाचा दजाा ढासळल्याबाबत 

  

(५०)  ५३२६० (२९-०४-२०१६).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड श्जल्हयातील सवाच शासकीय आददवासी आश्रमशाळाींतील मशक्षणाचा दजाा ढासळला 
असून ववशेषत: र्कनव् प्रकल्प कायाालयाींतगात असणा-या बहुताींश आश्रमशाळाींमधील 
मशक्षणाचा दजाा ढासळला आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  कमाचा-याींचे तथेे नसलेले वाथतव्य व ववदयार्थयािंकड े नसलेले लक्ष यासाठी 
कारणी ूत असल्याची बाब माहे जानेवारी-२०१६ च्या चौर्थया सप्ताहात ेचडकीस आली अंाहे 
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनान े याबाबत चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
शासनाने त्यावर कोणती कायावाही कर्यात आली वा कर्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. ववष्ट् णु सवरा (०३-०६-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रचन ेद्् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


