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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी   
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१५ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
रायगड जिल्ह्यातील हदघी ि आगरदाांडा पोर्टच्या माती भराियाच्या िामासाठी  

डोंगराच ेउत्खननामळेु पयाटिरणास तनमाटण झालेला धोिा 
(१)   १८५ (२२-१२-२००९).   श्री.ियांत पार्ील, श्री.िवपल पार्ील, :   सन्माननीय पयाटिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायगड जिल्ह्यातील दिघी ि आगरिाींडा पो ट्च्या माती भराियाच्या कामासाठी मोठया डोंगराचे उत्खनन केल्हयामुळे 
पयाटिरणास धोका ननमाटण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, शासनाने यासींबींधी कोणती उपाययोिना केली आहे, 
(३) अियाप या प्रकरणी कोणतीच कायटिाही न झाल्हयास विलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. रामदास िदम (२९-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) कें द्र सरकारच्या िने ि पयाटिरण विभागाने दिधी पो ट्ला दिलेल्हया अनुमतीपत्रातील अ्ीनुसार भरािासाठी िगड माती न 
घातल्हयाने जिल्हहाधधकारी, रायगड विभागीय कायाटलय ि कें द्र शासनाच्या पयाटिरण विभाग ि िने मींत्रालय, भोपाळ याींना 
पुढील कायटिाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच मींडळाने केलेल्हया सिेक्षणामध्ये धलुीकणाींची प्रमाणात झालेली 
िाढ लक्षात घेता कारणे िाखिा नो्ीस दिनाींक १०/३/१० रोिी िेण्यात आलेली आहे. सधचि ि विशषे कायट अधधकारी (अवपल), 
महसूल ि िन विभाग, मींत्रालय, मुींबई याींचे समोर दिनाींक १०/११/२०१४ रोिी झालेल्हया सनुािणीमध्ये उपविभागीय अधधकारी 
रायगड याींचे आिेश दिनाींक ५/९/२००८, अपर जिल्हहाधधकारी रायगड याींचे आिेश दिनाींक २/११/२००९ ि अपर आयुक्त कोकण 
विभाग, मुींबई याींचे आिेश १२/३/२०१० कायम करण्याचा ननणटय घेण्यात आला. 
(३) िरील प्रमाणे िेळीच कायटिाही करण्यात आल्हयाने प्रस्तुत प्रकरणी विलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
  

                        राज् यात दललत ि आहदिासी समािािरील अन् याय अत् याचार रोखण् याबाबत. 
  

(२)  २९१ (२९-०१-२०१५).   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी :   
सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
   

(१) राज् यात िललत ि आदििासी समािािरील अन् याय अत् याचार रोखण् यासाठी एम माचट २००५ रोिी 
एस.सी.,एस.्ी.आयोगाची स् थापना करण् यात आली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, आयोगाला िैधानीक अधधकारी नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या ओयागाला कसलेही िैधानीक अधधकारी लमळािा या मागणीचा प्रस् ताि गेल्ह या तीन िषाटपासनू शासनाकड े
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, सिर प्रस् ताि मींिरू करण् यास होण् या-या विलींबाची कारणे ि प्रस् ताि मींिरू करणेबाबत शासनाची भूलमका काय 
आहे ? 
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श्री. राििुमार बडोले (१५-०५-२०१५) : (१) होय, दिनाींक १ माचट, २०१५ च्या शासन ननणटयान्िये अनुसूधचत िाती िमाती 
आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) अनुसूधचत िाती िमातीच्या लोकाींना सक्षमपणे ि प्रभािीपणे न्याय िेता यािा याकरीता आयोगास “िैधाननक 
ििाट” िेिून आयोगाने केलेल्हया लशफारशीींची अींमलबिािणी करता यािी म्हणून महाराषर राज्य अनुसूधचत िाती िमाती 
आयोग कायिा तयार करण्याबाबतची कायटिाही विधी ि न्याय विभाग आणण आदििासी विकास विभाग याींच्या सहकायाटने सुरु 
आहे. याबाबत प्रस्तावित कायद्याचे प्रारुपामध्ये विधी ि न्याय विभागाने काही िरुुस्त्या सुचविल्हया आहेत. त्यानुसार सुधारीत 
प्रारुप तयार करण्याची कायटिाही शासन स्तरािर कायटिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
 

राज्यात महहलाांसाठी सािटितनि स्ितांत्र स्िच्छतागहेृ बाांधण्याबाबत 
(३)  ७८४ (२९-०१-२०१५).   डॉ.अपूिट हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४६४४७ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१४ रोिी हदलेल्हया 
उत्तराच्या सांदभाटत सन्माननीय पाणीपुरिठा ि स् िच् छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पेरोलपींप, ्ोलनाके, बसस्थानके, शासकीय ि खािगी कायाटलये इत्यािी दठकाणी मदहलाींसाठी सािटिननक स्ितींत्र 
स्िच्छतागहेृ बाींधण्याच्या प्रस्तािाचे अनुषींगाने दिनाींक २४ सप् े्ंबर, २०१३ रोिी मा.उपमुख्यमींत्री याींचे अध्यक्षतेखाली सींपन्न 
बैठकीत झालेल्हया ननणटयानुसार सिट सींबींधधत प्रशासकीय विभागाींना आिश्यक कायटिाहीसाठी सूचना िेण्याींत आलेल्हया आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात नालशक, अहमिनगर, धळेु, िळगाींि, नींिरुबारसह विविध जिल्हहे ि मोठया महानगरात मदहलाींसाठी 
अद्याप पुरेशी प्रसाधन-स्िच्छतागहेृ नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, शाळा - महाविद्याींलया पासून सिटच उपक्रमाींना स्िच्छतागहृ / प्रसाधनगहृ बाींधण्याची सक्ती केली िात 
असताींना नैनतक िबाबिारीचे दृष्ीकोनातून राज्यात सािटिननक दठकाणी ककती कक.मी. अींतरािर मदहलाींसाठी सािटिननक 
स्िच्छतागहृ असले पादहिे, याचे ननकष काय आहेत, 
(४) सींबींधधत महानगरपाललका, नगरपाललका याींना उक्त ननकषाचे पालन करणेविषयी शासन सक्तीचे करणार आहे काय, 
(५) असल्हयास, प्रश्नोक्त बाब ‘१’ मध्ये नमुि केल्हयाप्रमाणे मदहलाींसाठी सािटिननक स्िच्छतागहृ बाींधण्यासींबींधी करण्यात 
आलेल्हया कायटिाहीचे सिटसाधारण स्िरुप काय आहे, 
(६) अद्याप कायटिाही करण्याींत आलेली नसल्हयास यासाठी होत असलेल्हया विलींबाची सिटसाधारण कारणे काय आहेत ि 
सिरील कायटिाही केव्हापयतं होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर (१९-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
(३) याबाबतचे तसे ननकष नाहीत. नागररकाींच्या मागणीनुसार ि गरिेनुसार सािटिननक शौचालये मींिरू केली िातात. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ  नाही. 
(५) सिर बैठकीमध्ये झालेले ननणटय सिट सींबींधधत विभागाींना कळविण्यात आलेले आहेत. तसेच सींबींधधत विभागाींकडून त्याींच्या 
अखत्याररत असलेल्हया क्षेबत्रय कायाटलयाींना याबाबतच्या सूचना िेण्यात आलेल्हया आहेत. 

     सद्यजस्थतीत, कें द्र शासनाच्या स्िच्छ भारत अलभयानाच्या धतीिर राज्यामध्ये स्िच्छ महाराषर अलभयान (नागरी) 
राबविण्यात येत असून यामध्ये शहरातील सिट कु्ुींबाींना िैयजक्तक, सामुिानयक तसेच सािटिननक शौचालयाची सुविधा 
उपलब्ध करुन िेण्यात येणार आहेत. तसेच शहरातील तरींगती लोकसींख्या असलेल्हया दठकाणी उिा.रेल्हिे स्थानके, बस 
स्थानके, व्यापारी सींकुले इ. दठकाणी पुरुष ि मदहलाींसाठी स्ितींत्र अशी सािटिननक शौचालये सिर अलभयानाींतगटत उपलब्ध 
करुन िेण्यात येणार आहेत. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ  नाही. 

___________ 
 

राज्यातील साडसेात हिार शाळाांचे प्रस्ताि फेर्ाळण्यात आल्हयाबाबत 
  

(४)  १११४ (२१-०१-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार :   सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नागपूर विभागातील ि राज्यातील लशक्षणाचा अधधकार कायिा २०१० अींतगटत सन २०१३-१४ ि २०१४-१५ साठी अनेक 
शकै्षणणक सींस्थाींनी सािर केलेले निीन शाळा मान्यतेचे साडसेात हिार प्रस्ताि फे्ाळण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) या प्रकरणी मुजस्लम ऑगटनायझेशन फॉर व्हुमन डवे्हलपमें्, नागपूर या सींस्थेच्या ितीने उच्च न्यायालय खींडपीठ, 
नागपूर येथे िाखल याधचकेिर राज्याचे लशक्षण सधचि ि नागपूर विभागाचे लशक्षण उपसींचालक याींना नो्ीस बिािून दिनाींक 
२४ एवप्रलपयतं बाि ूमाींडण्याचे ननिेश दिले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, एिढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताि फे्ाळण्याची सिटसाधारण कारणे कोणती आहेत, 
(४) उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायटिाही केली आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०८-१०-२०१५) : (१) ि (२) होय. 
     प्रस्तुत प्रकरणी शासकीय विधीज्ञ कायाटलयाचे पत्र दिनाींक ११/०४/२०१४ अन्िये लशक्षण उपसींचालक नागपूर ि 
लशक्षणाधधकारी (माध्यलमक) नागपूर याींना बाि ूमाींडण्याचे ननिेश िेण्यात आले होत.े 
(३) ि (४) महाराषर स्ियींअथटसहाजययत (स्थापना ि विननयमन) अधधननयम २०१२ अींतगटत शाळा मान्यतेच्या तरतुिीची पुतटता 
न होणे, ही सिटसाधारण कारणे आहेत. 

___________ 
 

राज्यातील अांगणिाडी, बालिाडी िमटचारी सांघर्नेने आपल्हया मागण्याांसांदभाटत हदलेले ज्ञापन 
 

(५)  २४९७ (२३-१२-२०१४).   प्रा.िोगेन्र ििाड े:   सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा  
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अींगणिाडी, बालिाडी कमटचारी सींघ्नेने मानधन ननयलमतपणे िेणे, िनश्रीबीमा योिना, ३० एवप्रल पासून 
िाढलेला एररयसट, सरळ ननुयक्ती, आींगणिाडीचे सादहत्य, आर.डी.चे पैसे, आहार, पींचिावषटक िाढ, पयटिेक्षक्षका पि भरती, 
ग्रालमण आरोग्य िलपूती सलमती अशा मागण्याींसींिभाटत माहे नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या िरम्यान मोचाटचे आयोिन करुन 
उक्त मागण्याींचे ज्ञापन ननिासी जिल्हहाधधकारी याींना दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने पुढे कोणती कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(०५-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) ि (३) अींगणिाडी बालिाडी कमटचारी सींघ्नेच्या मागण्याींबाबत पुढीलप्रमाणे कायटिाही करण्यात आलेली आहे. 

१) अींगणिाडी सेविका, मितनीस याींना ननयलमतपणे मानधन अिा करणेबाबत शासन स्तरािरुन सूचना िेण्यात आलेल्हया   
   आहेत. 
२) िनश्री विमा योिनेची अींमलबिािणी प्रकल्हप स्तरािरुन करणेबाबत सूचना ननगटलमत करण्यात आलेल्हया आहेत. 
३) दिनाींक ३१/०४/२०१४ च्या शासन ननणटयान्िये अींगणिाडी सेविका, लमनी अींगणिाडी सेविका ि मितनीस याींच्या 

मानधनात केलेली िाढ दिनाींक ०१/०४/२०१५ पासून िेण्यात येणार आहे ि दिनाींक ०१/०४/२०१४ ते माचट, २०१५ 
पयतंचे मानधन िाढीची थकीत रक्कम अिा करण्यासाठी अनतररक्त ननधी ननयोिन वित्त विभागाकडून उपलब्ध 
करुन घेण्याबाबतची कायटिाही सुरु आहे. त्यासाठी ननधी उपलब्ध झाल्हयानींतर त्याबाबत स्ितींत्रपणे िेण्यात येईल. 

४) मदहला ि बालविकास विभागाचा शासन ननणटय क्र एबावि-२०१२/प्र.क्र.४२९/का.०६, दिनाींक १३/०८/२०१४ नुसार 
अींगणिाडी सेविका या पिािर लमनी अींगणिाडी सेविका ि मितनीस याींना ननयुक्ती िेणेबाबत मागटिशटक सचूना 
िेण्यात आलेल्हया आहेत. निीन अींगणिाडी कें द्र सुरू करतेिेळी िेखील लमनी अींगणिाडी कें द्राचे अींगणिाडीत रुपाींतर 
झाल्हयानींतर त्या लमनी अींगणिाडी सेविकेस अींगणिाडी सेविका या पिािर थे् ननयुक्ती िेण्यात यािी. तसेच 
अींगणिाडी मितनीसला ज्येषठतनेुसार ि शकै्षणणक पात्रता पुणट करत असेल तर त्या गािातील/िाडाटतील/प्रभागातील 
अींगणिाडी कें द्रािर सेविका पिािर ननयुक्ती िेण्यात यािी. त्यास अनुसरुन बाल विकास प्रकल्हपस्तरािर कायटिाही 
करण्यात येत आहे. 

५) अींगणिाडी सेविकाींना प्रनतिषी रु.१,०००/- प्रमाणे पररितटनीय ननधी (flexi funds) वितरीत करण्यात येतो. त्यामधनू 
अींगणिाडीचे सादहत्य, िाहतुकीचा खचट भागविण्यात येतो ि तसा खचट करण्याची परिानगी िेण्यात आलेली आहे. 

६) आर.डी. चे पैसे बाबत शासनाकडून कोणतीच कायटिाही करण्यात येत नाही. 
७) आहाराचा पुरिठा हा प्रकल्हपस्तरािर करण्यात येतो. 
८) अींगणिाडी सेविकाींना पींचिावषटक िेतनिाढ प्रकल्हपस्तरािरुन अिा करण्यात येते. 
९) ग्रामीण आदििासी प्रकल्हपातील पयटिेक्षक्षका पिे भरण्याबाबत मुख्य कायटकारी अधधकारी, जिल्हहा पररषि याींचे 

स्तरािरुन कायटिाही करण्यात येते. तसेच नागरी प्रकल्हपातील मुख्यसेविका पिे भरण्याबाबत मदहला ि बाल विकास 
आयुक्तालय, महाराषर राज्य, पुणे याींचेमाफट त कायटिाही करण्यात येते. 

 

___________ 



वि.प. ४ (4) 

सैतनि विद्यालयामधील िायटरत िमटचा-याांचे प् लॅन मधनू लमळणारे िेतन नॉन प् लॅन मध् ये िरण् याबाबत 
  

(६)  २७६९ (२०-०४-२०१५).   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते :   सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य शासनाने सन २००४ मध् ये कें द्र शासनाच् या शतीिर सिट जिल्ह ्याींमध् ये १ सैननक विद्यालयाला मींिरुी दिली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) यासाठी राज् यातील सैननकी विद्यालयात सन २००४ ते २००७ मध् ये सिट कमटचा-याींच् या िेतनासाठी लेखालशषट २२०२०४६९ 
ची स् थापना केली ि २००७ नींतर रूि ूझालेल्ह या कमटचा-याींच् या िेतनासाठी २२०२०५०२ या लेखालशषांची स् थापना केली, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास २२०२०५०२ हे लेखालशषट प् लॅनमध् ये असल्ह याने या लेखालशषटका मधनू होणा-या कमटचा-याींचे िेतन िरिषीच 
थककत राहत असत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) हे लेखालशषट प् लॅन मधून नॉन प् लॅनमध् ये करण् याकररता नागपूर विभागाच् या िनप्रनतननधीींनी शासनाकड े 
दि.२३ नोव्हेंबर, २०१४ ि दि. १ िानेिारी, २०१५ रोिी पत्र पाठिून प् लॅन मधील िेतन नॉन प् लॅनमध् ये करण् याची विींनती 
केली, हे खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्ह यास, विलींब लागण् याची कारणे काय आहेत ?  
 

श्री. विनोद तािड े (१७-१०-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे असून, दि.२६.९.१९९५ च्या शासन ननणटयानुसार राज्यात प्रत्येक 
जिल्ह्यात एक सैननकी शाळा सन १९९६-९७ पासून सुरु करण्यास मींिरूी दिली आहे. 
(२) २२०२ ०५०२ हे योिनाींतगटत योिनेचे लेखालशषट असून या लेखालशषाटखाली सैननकी शाळाींना िेतन ि िेतनेतर अनुिान दिले 
िाते तसेच २२०२ ०४६९ हे योिनेतर लेखालशषट असून पींचिावषटक योिना सींपल्हयानींतर ननयोिन ि वित्त विभागाच्या 
मान्यतेने योिनाींतगटत सनैनकी शाळाींना योिनेतर मध्ये समाविष् करुन िेतन ि िेतनेतर अनुिान दिले िाते. 
(३) ननयोिन ि वित्त विभागाच्या मान्यतेने िेळोिेळी िेतनाची तरतूि वितरीत केली िाते. 
(४) होय खरे आहे. 
(५) ११ व्या पींचिावषटक योिनेतील सिटच योिना योिनेतर मध्ये समाविष् करण्याबाबत वित्त विभागाकड ेपाठपुरािा चालू 
आहे. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ  नाही. 
 

___________ 
 

राज्यात र्ीडीआर सांदभाटत नव्याने धोरण ठरविण्याबाबत 
 

(७)  ३६७५ (१०-०४-२०१५).   अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.सुतनल तर्िरे, श्री.हेमांत र्िले, श्री.अतनल भोसले, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.नरेंर पार्ील, श्री.ख्िािा बेग, श्री.प्रिाश गिलभये, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ्ीडीआर सींिभाटत नव्याने धोरण ठरविण्यासाठी राज्य सरकारकडून सह सींचालक, नगररचना याींच्या 
अध्यक्षतेखाली सात िणाींचा अभ्यासग् नेमला असून सिर ग्ाने माहे िानेिारी, २०१५ च्या िसुऱ्या सप्ताहात शासनास 
अहिाल सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर अहिालात ग्ाने कोणकोणत्या लशफारशी केल्हया आहेत, 
(३) असल्हयास, सिर लशफारशीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
 

श्री. देिेंर फडणिीस (१६-१०-२०१५) :(१), (२) ि (३) राज्यातील सिट महानगरपाललका तसेच नगरपाललका हद्दीमधील विकास 
आराखड्यातील आरक्षक्षत िागा ्ीडीआरच्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यासाठी सुधारीत धोरण ठरविण्याकररता शासनाने 
दि.११/१०/२०१२ रोिीच्या पत्रान्िये अभ्यासग् नेमण्यासाठी सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींना कळविले होत.े 
सींचालक, नगर रचना याींनी त्याींच्या अध्यक्षतखेाली अभ्यासग् नेमून अभ्याग्ाचा अहिाल शासन सािर केला आहे. 
अभ्यासग्ाच्या अहिालातील लशफारशी विचारात घेऊन शासनाने ्ीडीआर सींबींधीचे निीन धोरण िाहीर करण्यासींबींधीची 
सूचना दि. ३०/०४/२०१५ रोिी िनतेच्या हरकती/सूचना मागविण्यासाठी प्रलसध्ि केलेली आहे. त्यािर ननयुक्त अधधकारी याींचा 
अहिाल आल्हयानींतर सिर धोरण अींनतम करण्याची कायटिाही शासनस्तरािर सुरु आहे. 
(४) लागू नाही. 

___________ 



वि.प. ४ (5) 

 

राज्यामध्ये अडीच हिार नॉन मॅहरि िन िमटचा-याांना थेर् िनपररक्षेत्र अधधिा-याांची िेतनशे्रणी हदल्ह याबाबत 
  

(८)  ४८४८ (०८-०४-२०१५).   श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.नरेंर पार्ील, श्री.अतनल भोसले, श्री.हेमांत र्िले :   सन्माननीय िने 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या पिानुसार शकै्षणणक पात्रतेचे ननयम धुडकािून राज् यामध् ये सुमारे अडीच हिार नॉन मॅदरक िन कमटचाऱ्याींना 
थे् िनपररक्षेत्र अधधकाऱ्याींची िेतनशे्रणी दिल्ह याबद्दल अद्याप िबाबिारी ननजश्चत करण् यात आलेली नसल्ह याची  बाब माहे 
डडसेंबर, २०१४ मध् ये िा त्या िरम्यान ननिशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणाची शासनामाफट त चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(३) असल्हयास , चौकशीत काय आढळून आले ि तिनुसार शासनामाफट त कोणती कायटिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, कारिाईस होणाऱ्या दिरींगाईची सिटसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांर्ीिार (२८-१०-२०१५) : (१), (२) ि (३) िनरक्षक या पिाींच्या सेिाप्रिेश ननयम १९७६ नुसार, त्याींची शकै्षणणक 
अहटता इयत्ता ७ िी पास होती. िनरक्षकाींना ज्येषठतेनुसार पात्रतेच्या अधधन राहून िनपाल पिािर पिोन्नती िेण्याची तरतूि 
होती. 
     िनक्षेत्रपाल सेिाप्रिेश ननयम १९९७, दिनाींक ०६.०४.१९९८ नुसार िनक्षेत्रपाल पिािर पिोन्नतीकरीता शकै्षणणक अहटता 
कमीत कमी माध्यलमक शालाींत प्रमाणपत्र पररक्षा उत्तीणट करणे ननजश्चत केले आहे. 
     वित्त विभाग, शासन ननणटय, दिनाींक ०१.०४.२०१० मधील तरतूिीनुसार माध्यलमक शालाींत परीक्षा उत्तीणट नसलेल्हया 
िनरक्षक, पिोन्नत िनपाल याींना त्याींच्या २४ िषाटच्या सेिेनींतर आश्िासीत प्रगती योिनेच्या िसुरा लाभ िेय नाही. 
     मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाधधकरण, मुींबई याींनी मूळ अिट क्रमाींक ८८२/२०१२ मध्ये, दिनाींक १३.१०.२०१३ रोिी 
ननणटय दिल्हयानींतर माध्यलमक शालाींत पररक्षा उत्तीणट नसलेल्हया िनरक्षक ि िनपाल याींना वित्त विभाग, शासन ननणटय, 
दिनाींक ०१.०४.२०१० मधील तरतूिीनुसार आश्िासीत प्रगती योिनेच्या िसुरा लाभ मींिरू करणेबाबत, मा.महाराषर प्रशासकीय 
न्यायाधधकरण, मुींबई येथे िाखल मूळ अिट क्रमाींक ८८२/२०१२ मध्ये, मा.न्यायाधधकरणाने दिनाींक १३.१०.२०१३ अन्िये 
दिलेल्हया न्यायननणटयामध्ये, आश्िासीत प्रगती योिनेच्या िसुरा लाभ मींिरू करणे हा सींबींधीत कमटचाऱ्याींचा अधधकार नसून 
असा लाभ केिळ तो कमटचारी त्यासाठी ननधाटररत केलेल्हया अ्ी ि शतीची पूतटता करीत असेल तरच िेण्यात यािा, असे 
स्पष् केले आहे. 
     राज्यातील एकूण ७२४ िनरक्षक ि पिोन्नत िनपाल याींना ते माध्यलमक शालाींत प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीणट नसनूही, 
त्याींना वित्त विभाग, शासन ननणटय दिनाींक ०१.०४.२०१० मधील तरतूिीनुसार आश्िासीत प्रगती योिनेच्या िसुरा लाभ 
िेण्यात आला आहे. सन २०१२ नींतर अ्ी पूणट न करणाऱ्या कमटचाऱ्याींना असा लाभ िेण्यात आला नाही. िनरक्षक हे पि 
िनरक्षक ते िनक्षेत्रपाल या पिोन्नती साखळीतील पिोन्नती लमळणारे पि असल्हयाने, िसुरा लाभ मींिरू करण्यात आला होता. 
     अपर प्रधान मुख्य िनसींरक्षक (प्रशासन ियुयम सींिगट) महाराषर राज्य, नागपूर याींच्या दिनाींक १३.०८.२०१५ रोिीच्या 
पत्रान्िये उक्त लाभ काढून घेण्यात आला असनू झालेल्हया अनतप्रिानाची िसूली करण्याचे ननिेश िेण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  
 

___________ 
 

ठाणे पोललसाांच् या ताफ्यातील एिाही िाहनाची ‘’पीयूसी’’ तपासणी झाली नसल्हयाची  
माहहती अधधिाराांतगटत तनदशटनास आलेली बाब 

  

(९)  ५१७१ (०९-०४-२०१५).   प्रा.िोगेन्र ििाडे :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 

(१) ठाणे पोललसाींच् या ताफ्यात असलेल्ह या तब् बल ६९७ गाड्याींपैकी एकाही गाडीची ‘’पीयुसी’’ तपासणी झाली नसल्ह याचे 
ठाण् यातील मादहती अधधकार कायटकते श्री.सुयश प्रधान याींनी विचारलेल्ह या प्रश् नाींच् या उत् तरात विभागानेच ही िस् तुजस्थती स् पष ् 
केल्ह याची बाब माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त् यासुमारास ननिशटनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ठाणे प्रािेलशक पररिहन विभागाच् या अींतगटत शहरामध् ये १०५ ‘’पीयूसी’’ कें द्र असताना उक् त शासकीय िाहनाींची 
‘’पीयूसी’’ तपासणी न करण् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त् यानुसार सिरील गाड्याींची ‘’पीयूसी’’ तपासणी करण् याबाबत 
कोणती कायटिाही केली िा  करण् यात येत आहे 
(४) तसेच ‘’पीयूसी’’ तपासणी न केल्ह याबाबत सींबींधधत यींत्रणेिर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

 



वि.प. ४ (6) 

श्री. देिेंर फडणिीस (२६-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) िाहनाींची पीयूसी तपासणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) सिट शासकीय पोलीस (्ू व्हीलर/फोर व्हीलर) िाहनाींची ननयलमत पीयुसी तपासणी करण्यात येत असून त्याबाबत सींबींधधत 
सिट पोलीस कमटचारी/चालक याींना सक्त सचूना िेण्यात आलेल्हया आहेत. 
(४) ि (५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
 

महाराष्ट् र िलसांपत् ती तनयम प्राधधिरणाने लसांचन पद्धती बांधनिारि िरण् याबाबत 
  

(१०)  ५२३८ (१०-०४-२०१५).   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सुतनल तर्िरे, श्री.अमरलसांह पांडडत :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र िलसींपत् ती ननयम प्राधधकरणाने लसींचन पद्धती बींधनकारक करण् याबाबत १६ िानेिारी, २०१५ च् या िरम् यान 
अधधसूचना काढली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या पद्धतीत पा्पाणी पद्धत बींि करुन दठबक लसींचन ि तुषार लसींचन पद्धतीने पाणी िेण् याचा ननणटय शासनाने 
घेतलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, या पद्धतीत पदहल्ह या ्प् प् यात कोणत् या लसींचन योिनाींचा अींतभाटि केलेला आहे िा करण् यात येत आहे, 
(४) असल्ह यास, या लसींचन योिनेअींतगटत येत असलेल्ह या क्षेत्रात वपक पद्धतीने शासनामाफट त ननयोिन करण् यात आले आहे 
काय तसेच दठबक ि तुषार लसींचनासाठी आिश् यक अनुिान शतेक-याींना उपलब् ध करून िेण् यात आले आहे काय, 
(५) असल्ह यास, शतेक-याींमध् ये िनिागतृी करण् यात आलेली आहे काय, 
(६) नसल्ह यास, शासन याबाबतीत कोणते ननयोिन करणार आहे िा करण् यात येत आहे ? 
 
 

श्री. धगरीष महािन (२३-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर िलसींपत्ती ननयम प्राधधकरणाने आठ ननिडक पा्बींधारे प्रकल्हपाींिर ऊस, केळी ि इतर बारमाही फळबागा 
याींच्या लसींचनासाठी दठबक ि तुषार लसींचन पध्िती बींधनकारक करण्याबाबत िानेिारी, २०१५ ि िनू, २०१५ मध्ये अधधसूचना 
काढली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
      महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाने काढलेल्हया दिनाींक २७ िानेिारी, २०१५ ि दिनाींक २६ िनू, २०१५ च्या 
अधधसूचनेनुसार राज्यातील आठ लसींचन प्रकल्हपाींिर सन २०१८ पयतं फक्त बारमाही वपकाींना सकु्ष्मलसींचन पध्ितीने पाणी 
पुरिठा करण्याचे अननिायट केले आहे. मात्र पा्पणी पध्ित पुणटत: बींि करण्याबाबत सिर अधधसूचनेमध्ये तरतुि नाही. 
(३) महाराषर िलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरणाने िनू, २०१५ मध्ये काढलेल्हया अधधसूचनेनुसार पदहल्हया ्प्प्यात १) े्ंभ ूउपसा 
लसींचन योिना (साींगली) २) भीमा (उिनी) ३) मुळा (अहमिनगर) ४) ननम्न मानार (नाींिेड) ५) हतनूर (िळगाि) ६) ऊध्िट 
पुस (यितमाळ) ७) कान्होळी नाला (नागपूर) ८) अींबोली (लसींधुिगुट) या लसींचन योिनाींचा अींतभाटि केलेला आहे. 
(४) या लसींचन प्रकल्हपाींची सध्याची वितरण व्यिस्था प्रिाही लसींचन पध्ितीची आहे. त्याचे सकु्षम लसींचन राबविण्यासाठी पुरक 
ठरणाऱ्या वितरण व्यिस्थेमध्ये रुपाींतर करण्याबाबत िलसींपिा विभागामाफट त ननयोिन करण्यात येत आहे. तसेच दठबक ि 
तुषार लसींचनासाठी आिश्यक अनुिान उपलब्ध करुन िेण्याबाबतची कायटिाही कृषी विभागामाफट त करण्यात येते. 
     कें द्र पुरस्कृत लसींचन योिनेअींतगटत सिट वपकाींचा समािेश असून प्रामुख्याने ऊस, द्राक्ष, डाळीींब इ. वपकाींसाठी क्षेत्र िाढत 
आहे.  सन २०१४-१५ मध्ये सुक्ष्म लसींचन योिनेअींतगटत वििभट िगळता उिटररत राज्यासाठी रु. २२१.८७५ को्ी उपलब्ध करुन 
िेण्यासाठी आले आहेत. तसेच वििभाटतील ११ जिल्ह्याींसाठी रु. ८५.६४ को्ीचा ननधी वििभट सघन लसींचन विकास 
कायटक्रमाींतगटत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सन २०१५-१६ या िषाटत कें द्र शासनाने कें द्र दहश्श्यापो्ी रु.१७६.७५ को्ी एिढा 
ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येईल. अशाप्रकारे सन २०१५-१६ या िषाटत रु. ३५३.५० को्ी एिढ्या रकमेचा सुक्ष्मलसींचन 
योिनेचा कायटक्रम राबविण्याचे प्रायोजित आहे. 
(५) सुक्ष्म लसींचन योिनेची िादहरात ितृ्त पत्रातून लेख, िादहरात िेऊन, िरुध्िनी, आकाशिाणीिर तज्ञाींच्या मलुाखतीद्िारे, 
कृवष प्रिशटनामध्ये, शतेकरी मालसकातून शतेकऱ्याींपयतं पोहोचविली िाते, तसेच ककमान कॉल सें्रच्या माध्यमातून िेखील 
मादहती दिली िाते. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
 



वि.प. ४ (7) 

राज् यातील विविध विद्यापीठे ि मान् यता प्राप् त सांलग् न महाविद्यालयातील लशक्षि-लशक्षिेतराांची ररक् त पदे भरणेबाबत 
  

(११)  ५३०१ (२०-०४-२०१५).  डॉ.अपूिट हहरे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील विद्यापीठे ि मान् यता प्राप् त सींलग् न अनुिाननत कला, विज्ञान ि िाणणज् य िररष ठ महाविद्यालयातील लशक्षक-
लशक्षकेतराींच् या ररक् त पिाींमुळे विद्यार्थ यांची होत असलेली शकै्षणणक  गैरसोय विचारात घेता ररक् त पिाींची भरती करणेस 
तात् काळ मान् यता लमळािी, अशी मागणी सींस् थाचालकाींकडून दिनाींक २० िानेिारी, २०१५ चे पत्रान् िये मा.लशक्षण सहसींचालक, 
उच् च लशक्षण विभाग, पुणे याींचेकड ेकरण् यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िररष ठ महाविद्यालयातून लशक्षक भरतीसाठी शकै्षणणक िषट १९९७-१९९८ ि लशक्षकेतर भरतीसाठी शकै्षणणक िषट 
२०००-२००१ मधील विद्याथी सींख् येचे कायटभारानुसार पि भरती करण् याचे आिेश आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, िरम् यानचे प्रिीघट काळात विद्याथी सींख् या िाढ, तुकडीिाढ यामुळे सिटच महाविद्यालयातील कायटभारात 
मोठ्या प्रमाणात िाढ झाली आहे, ही बाब विचारात न घेता विद्यमान जस्थतीत भरतीचे धोरण अींमलात आणले िात आहे, 
खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, बाब ‘२’ मधील धोरणामुळेच महाविद्यालयातील प्राध् यापक, लशक्षकेतराींची अनेक पिे ररक् त असून 
व् यिस् थापनास भरती प्रकक्रया राबविता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्ह यास, ररक् त पिाींमुळे महाविद्यालयाींना अनेक अडचणीींना सामोरे िािे लागत असल्ह याने उक् त धोरण तसेच पत्रात 
नमुि अन् य अडीअडचणीींचे ननराकरण करणेसींिभाटत पुढे कोणती कायटिाही केली िा करण् यात येणार आहे ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०७-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) ि (५) दिनाींक ०१.१०.२०११ च्या विद्याथी सींख्येिर आधाररत पिननजश्चतीनुसार पिाच्या आढाव्यास मींिरूी घेण्याची 
कायटिाही सुरु आहे. सिरचा कायटभार सीएचबी लशक्षकाींच्या अध्यापनानुसार भरुन काढणेस महाविद्यालयाींना शासन 
परिानगीची आिश्यकता नाही. 
  

___________ 
 

राज् यात पोललसाांना हदलेल्ह या क् िॉर्सटची डागडुिी तनयलमत िेली िात नसल्ह याबाबत 
  

(१२)  ५४०१ (०९-०४-२०१५).   श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात पोललसाींना राहण् याकरीता क् िॉ ट्सट दिले िाते परींतु या क् िॉ ट्सटची डागडुिी ननयलमत केली िात नसल्ह याने 
पररणामी हे क् िॉ ट्सट अत् यींत खराब असल्ह याचे माहे िानेिारी, २०१५ मध्ये िा त् यािरम्यान ननिशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, या िनु् या झालेल्ह या िसाहती पाडून नविन इमारती शासन उभारणार आहे काय, 
(३) असल्ह यास, याबाबतीत शासनाचे धोरण काय आहे, तसेच िनु् या इमारतीची डागडुिी करण् याबाबत काय कायटिाही केली िा 
करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास त् याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस (१७-१०-२०१५) :(१), (२) ि (३) पोलीस विभागाच्या ननिासी ि अननिासी इमारतीींची ननयलमत िेखभाल ि 
िरुुस्ती सािटिननक बाींधकाम विभागाकडून करण्यात येते. 
     पोलीस विभागाच्या िीणट झालेल्हया ि िरुुस्ती करण्यायोग्य नसलेल्हया िसाहती/ननिासस्थाने पाडून निीन इमारती 
बाींधण्याचे शासनाचे धोरण आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
िैिापूर तालुक् यात तनयमबा्य गुांठेिारीने िमीनदस् त नोंदणी सुरू िेल्ह याबाबत 

 

(१३)  ५८५८ (१६-०४-२०१५).   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैिापूर (जि.औरींगाबाि) तालुक् यात ननयमबा्य गुींठेिारीने िमीनिस् त नोंिणी करण् यास मनाई असताना स् थाननक ियुयम 
ननबींधक कायाटलयातील अधधकारी आणण िलालाच् या ्ोळयाींनी आधथटक दहतासाठी गुींठेिारीची िस् त नोंिणी सुरू केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत ननयमबा्यररत् या गुींठेिारीत ककती ननयमबा्य िस् तनोंिणी झाल्ह याचे आढळून आले ि तद्नुसार 
सिर ननयमबा्य िस् त नोंिणीस िबाबिार असणा-याींिर कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. एिनाथराि खडसे (२३-१०-२०१५) :(१) होय. नोंिणी उपमहाननरीक्षक ि मुद्राींक उपननयींत्रक, औरींगाबाि याींनी सींबींधधत 
कायाटलयाची तपासणी पथकाद्िारे तपासणी केली असता ११६ िस्ताींमध्ये शतेिमीनीचे प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राींचे तुकड े
पाडून विक्री केल्हयाचे ननिशटनास आले आहे. 
(२) होय. 
(३) नोंिणी उपमहाननरीक्षक ि मुद्राींक उपननयींत्रक, औरींगाबाि याींनी सींबींधधत नोंिणी अधधकारी याींचेकडून खुलासा मागविला 
आहे. त्यानींतर सींबींधधताींविरुध्ि योग्य ती प्रशासकीय कारिाई करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
  
 तरोडा-गुणगािां-लोणी- पाणांद (ता.आणी, जि.यितमाळ) या रस्त्याचे िाम िेसीबी मशीनने िेल्हयाबाबत 
 

(१४)  ५९०९ (०९-०४-२०१५).   श्री.ख्िािा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.हदपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.नरेंर पार्ील, श्री.ियिांतराि 
िाधि, श्री.हेमांत र्िले, श्री.सततश चव्हाण, श्री.धनांिय मुांड े:   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) तरोडा-गुणगाींि-लोणी-पाणींि (ता.आणी, जि.यितमाळ) या रस् त् याचे महाराष र ग्रामीण रोिगार हमी योिनेचे काम 
मिरुाींकरिी कराियाचे असताींना िेसीबी मलशनने केल्ह याने मदहलाींनी नागपूर-तुळिापूर मागाटिर  माहे िानेिारी, २०१५ च् या 
चौर्थ या सप् ताहात चक् का िाम आींिोलन केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार िेसीबी मलशनद्िारे काम करणाऱ्याींिर शासनाने कोणती कारिाई 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े (१५-१०-२०१५) :(१) तरोडा गुणगाींि लोणी असे पाींिण रस्त्याचे काम महाराषर ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेमधून मींिरू नसून पुरहानी िरुुस्ती कायटक्रम सन २०१३-१४ अींतगटत लोणी गणगाींि रस्त्याच्या २/०० त े ३/०० या 
लाींबीमध्ये सधुारणेचे काम ई ननवििेद्िारे कीं त्रा्िार याींना िेण्यात आले होत.े या कामामधील रस्त्याच्या िोन्ही बािुला नाल्हया 
खोिकाम ि साईड बमटचे काम कीं त्रा्िाराने िेसीबी मलशनने केलेले आहे. स्थाननक मिरुाींना मात्र सिरचे काम म.ग्रा.रो.ह. 
योिनेमधून असल्हयाचा गैरसमि झाल्हयामुळे त्याींनी िानेिारी, २०१५ मध्ये आींिोलन केले होत.े 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

___________ 
 

बीएससी नलसिंग िॉलेि चालविण् यासाठी शासनाने स् ितांत्र आधथटि तनधीची तरतूद िरण् याबाबत 
  

(१५)  ६५३५ (०८-०४-२०१५).   श्री.राहुल नािेिर, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत र्िले, श्री.आनांद ठािूर :   सन्माननीय िैद्यिीय 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय नलसगं कौजन्सल आणण महाराष र आरोग् य विद्यापीठाच् या मानका प्रमाणे बीएससी कॉलेिमध् ये शकै्षणणक ि 
लशक्षकेतर पिाींचा भरणा गेल्ह या आठ िषाटपासून करण् यात आला नसल्हयाचे माहे डडसेंबर, २०१४ मध्ये िा त्या िरम् यान 
ननिशटनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, िीएनएमचा ििाट िाढिून मुींबई, पुणे, औरींगाबाि, नागपूर येथे सरुू करण् यात आलेल्ह या बीएससी नलसगं कॉलेि 
चालविण् यासाठी शासनाने स् ितींत्र आधथटक ननधीची तरतूि केलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, उक् त बाब क्रीं .१ ि २ नुसार चौकशी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीच् या अनुषींगाने उक् त बाब २ बाबत शासनाने कोणती कायटिाही केली आहे िा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल्ह यास, कायटिाहीस होणा-या दिरींगाईची सिटसाधारण कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(२१-०९-२०१५) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     सर ि.िी. रुग्णालय, मुींबई, ससून सिोपचार रुग्णालय, पुणे, शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय ि रुग्णालय, नागपूर 
तसेच औरींगाबाि याींच्या अधधनस्ती बी.एस्सी. (नलसगं) महाविद्यालये सुरु झालेली असून महाविद्यालय ि रुग्णालयाच्या 
मींिरू अनुिानातून बी.एस्सी. (नलसटग) महाविद्यालयाचा खचट भागविण्यात येतो. तथावप, िेतनासाठी अध्यापकीय िगाटसाठी 
स्ितींत्र तरतूि करण्यात आलेली आहे. 
(३) ते (५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

  ___________ 
 

राज्यात महात् मा गाांधी ग्रामीण रोिगार हमी योिनेचे उहिष्ट्र् पूणट िरण्याबाबत  
 

(१६)  ६८५१ (३१-०७-२०१५).   श्री.िगन्नाथ लशांदे, श्री.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांिन डािखरे :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िनदहताची कामे व् हािीत ि स्थाननक गरीब मिरुाींना रोिगार लमळािा, त् याच् या उिरननिाटहासाठी आधथटक तरतूि  
व् हािी यासाठीच शासनाने महात् मा गाींधी ग्रामीण रोिगार हमी योिना सुरु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या योिनेत काम करणा-या पुरुष अथिा मदहला मिरुाींना रु. १८० ते २०० इतकी प्रनतदिन कामाचा मिरुी 
लमळत,े  हे ही खरे आहे , 
(३) असल्हयास, मिरुी लमळत असली तरी िेखील कोणत् याही तालुक् यात या योिनेच् या कामाचा उदद्दष ् पूणट होताना दिसत 
नाही,  हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्ह यास, प्राप् त पररजस्थतीत या योिनेचे उदद्दष ् पूणट करण् यासाठी शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण् यात येत 
आहे, 
(५) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े (१४-०८-२०१५) :(१) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगटत अकुशल काम करण्यास 
इच्छुक असणाऱ्या प्रत्येक कु्ूींबातील प्रौढ व्यक्तीला १०० दििस प्रनत कु्ूींब रोिगाराची हमी िेण्यात आली असुन, त्या 
माध्यमातून स्थायी स्िरुपाची मालमत्ता ननमाटण करणे हे या योिनेचे मूळ उदद्दष् आहे. 
(२) कें द्र शासनाने राज्यासाठी सन २०१५-१६ या िषाटसाठी प्रनतदिन रु.१८१/- इतका मिरूीचा िर ननजश्चत केला आहे. 
(३) ि (४) कें द्र शासनाने राज्याला सन २०१४-१५ या िषाटसाठी ५६४.०० लक्ष इतके लेबर बिे् मींिरु केले होत.े या दिलेल्हया 
उदद्दष्ापेक्षा २० ्क्के िास्त मनुषयदििस ननलमटतीचे उदद्दष् साध्य करण्यात आले आहे. 
     सन २०१५-१६ साठी १०८७.९६ लक्ष मनषुय दििस इतके लेबर बिे् मींिरु असून रुपये १९४८.०० को्ी इतका ननधी 
अथटसींकजल्हपत केला आहे. सिरहू उदद्दष् पूणट करण्यासाठी सिट सींबींधधत क्षेबत्रय अधधकाऱ्याींना आिश्यक त्या सूचना िेण्यात 
आलेल्हया आहेत. तसेच लोकप्रनतननधीींना त्याींच्या भागामध्ये योिनेचे उदद्दष् गाठण्यासाठी सहकायट/मागटिशटन करण्याची विनींती 
करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

 ___________ 
 

पाचपाखाडी (जि.ठाणे) येथे वििेच् या फीडरमध् ये ताांत्रत्रि त्रबघाड होऊन नागररिाांची गैरसोय होत असल्हयाबाबत 
 

(१७)  ६९५२ (३१-०७-२०१५).   श्री.रािेंर मुळि, श्री.मुझफ्फर हुसैन सय्यद, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर,  
श्री.भाई िगताप :   सन्माननीय ऊिाट मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे येथील पाचपाखडी भागातील वििेच् या फीडरमध् ये ताींबत्रक बबघाड झाल्ह याने दिनाींक ४ मे, २०१५ रोिी िपुारी ४.०० 
िािता काही भागाची िीि गेली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  उषणतेच्या दििसात झालेल्ह या या ताींबत्रक भारननयमनाबाबत नागररकाींनी सींबींधधत महावितरणाच् या 
कॉलसें्रच् या कमटचा-याींना फोन केला असता सिरहू कमटचारी तक्रार घेण् याऐवजििी तक्रारिार नागररकाींनाच अनेक प्रश् न विचारुन 
त्याना सींभ्रलमत केल्ह याचे दिनाींक ५ मे, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननिशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, नागररकाींची गैरसोय न होण्यासाठी  शासनाने  कोणती उपायायोिना केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांरशखेर बािनिुळे (१९-१०-२०१५) : (१) सिर दठकाणी २२ के.व्ही. ताराींगण ि २२ के.व्ही. पोखरण-२ कफडरमध्ये त्या 
दििशी साींय ५.४५ ते ७.१५ पयतं ताींबत्रक कारणाींमुळे िीि पुरिठा खींडीत झाला होता. 
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(२) हे खरे नाही. िीि पुरिठा बींि झाल्हयाबद्दल महावितरणाच्या भाींडूप ि पुणे येथील मध्यिती ग्राहक सेिा कें द्रामध्ये दिनाींक 
४/०५/२०१५ रोिी एकूण २५ कॉल ग्राहक सींबींध व्यिस्थापन प्रणाली (सीआरएम) मध्ये प्राप्त झाले होत ेि सींबींधधत तक्रारिार 
ग्राहकाींना योग्य ती मादहती ि उत्तर िेण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  

___________ 

राज् याच् या क्रीडा धोरणाच् या बाबी आणण धोरण सक्षमपणे राबविणेबाबत 
 

(१८)  ६९६१ (०४-०८-२०१५).   श्री.रािेंर मुळि, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.भाई िगताप, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराष र राज् यातील राज् यस् तरीय स् पधेतील पिकाींकड े पादहले असता महाराष राचे क्रीडा धोरण कागिािरच रादहले 
असल्ह याचे माहे मे-२०१५ मध्ये िा त्यािरम् यान ननिशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, राज् याच् या क्रीडा धोरणाच् या बाबी आणण धोरण राज् यात सक्षमपणे राबविण् याबाबत शासनाने  कोणती कायटिाही 
केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) अद्याप, क्रीडा धोरणानुसार खेळाडूना सोयीसुविधा उपलब् ध होत नसल्ह यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०८-१०-२०१५) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) क्रीडा धोरण २०१२ मधील ५७ लशफारशीींपैकी ३२ लशफारशीींिरील शासन ननणटय ननगटलमत झाले असून उिटरीत २५ 
लशफारशीींिर कायटिाही सुरु आहे. 

___________ 
  

मुांबई महापाललिेच्या सेिेमधनू तनितृ्त झालेल्हया िमटचाऱयाांना विहहत िेळेत सेिालभलेखाची प्रत ि प्रमाणप्रत्र लमळणेबाबत 
 

(१९)  ७०९६ (०६-०८-२०१५).   श्री.भाई िगताप, श्रीमती हुस्नबानू खललफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररलसांग राठोड :   
सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई महापाललकेच्या सेिेमधनू ननितृ्त झालेल्हया कमटचाऱ्याींना सेिालभलेखाची प्रत लमळविण्यासाठी महापाललकेत अनेक 
िेळा ये-िा करािी लागते तसेच या  सेिा प्रमाणप्रत्रासाठी अिट केल्हयानींतरही सींबींधधत विभागाकडून  प्रमाणपत्र लमळण्यास 
विलींब होत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कारणास्ति सेिाननितृ्त कमटचाऱ्याींची गैरसोय होत असल्हयाने शासनाने कोणती कायटिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस (१६-१०-२०१५) : (१) ि (२) महाराषर नागरी सेिा (सेिेच्या सिटसाधारण शती) ननयम १९८१ च्या ननयम 
३६ ि ३७ मध्ये सेिा पुस्तक अद्ययाित ठेिणे ि त्याची िसुरी प्रत कमटचाऱ्यास द्यािी अशी तरतूि आहे. 
     तथावप, बहृन्मुींबई महानगरपाललका (सेिा) ननयमािली १९८९ तसेच ननितृ्तीिेतन ननयम १९५३ मध्ये बहृन्मुींबई 
महानगरपाललका कमटचारी/अधधकारी याींच्या सेिापुस्तकाबाबत अशी विलशष् तरतूि नाही. 
     तथावप दिनाींक २३.०७.२०१३ च्या शासन पररपत्रकाच्या अनुषींगाने सेिापुजस्तकेची िसुरी प्रत कमटचाऱ्याींना िेण्याबाबत 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या दिनाींक २४.१२.२०१३ च्या पररपत्रकान्िये प्रसारीत करण्यात आले आहे. त्यानुसार सेिापुजस्तकेची 
िसुरी प्रत उपलब्ध करुन िेण्याची िबाबिारी, कमटचारी ज्या आस्थापनेिर कायटरत होता त्या आस्थापनेच्या खातेप्रमुखाची 
आहे. 
     त्याचप्रमाणे बहृन्मुींबई महानगरपाललका सेिेतून सेिाननितृ्त झालेल्हया कमटचाऱ्याींना ननितृ्तीिेतन िाव्यातील आिश्यक 
कागिपत्राच्या ियुयम प्रती िेण्याबाबत महानगरपाललकेने दिनाींक १८.०३.२०१४ रोिी पररपत्रक प्रसारीत केले आहे. 
     ननितृ्तीिेतनधारक ज्या आस्थापनेिरुन सेिाननितृ्त होतो त्या आस्थापनेकडचे त्याींचे मळू ननितृ्तीिेतन िािे ितन 
केलेले असतात. त्यामुळे ननितृ्तीिेतन िाव्यातील आिश्यक कागिपत्राींच्या ियुयम प्रती उपलब्ध करुन िेण्याची कायटिाही 
सींबींधधत खात्याींनी करणे क्रमप्राप्त असते. 
     बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या सेिेत कायटरत असणाऱ्या कमटचाऱ्याींनी मागणी केल्हयास त्याींना सेिा प्रमाणपत्र सींबींधधत 
आस्थापनेकडून दिले िाते. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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विदभाटतील लसांचन प्रिल्हप पूणट िरण्याबाबत 
 

(२०)  ७१३० (३१-०७-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.रािेंर मुळि, श्री.सांिय दत्त, श्री.अमरनाथ रािरूिर, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.भाई िगताप, श्री.हररलसांग राठोड :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वििभाटत विशषेत: पजश्चम वििभाटत सरासरी पेक्षा कमी लसींचन झाले असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या सींिभाटत ्या लसींचनाचा बॅकलॉग भरण्याकरीता आधथटक तरतूि असुन ती खचट झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच वििभट प्रिेश गोिािरी ि तापी निीच्या खोऱ्याींतगटत येतो या िोन्ही नद्याींची िलक्षमता अनुक्रमे ६७८ ि ९५ 
्ीएमसी असुन या पाण्याचा योग्य उपसा केल्हयास ३८ लाख हेक््र शतेी लसींचनाखाली आणली िाऊ शकत असल्हयाचे माहे 
एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान  ननिशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी लोकनायक खापुली ठाणे स्मारक सलमती, िनमींच, भारतीय ककसान सींघ, स्ििेशी 
िलिागरण मींच ि िेि कौजन्सल याींच्या विद्यमाने दिनाींक ३० एवप्रल, २०१५ पासुन शोधयात्रा काढण्यात आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, लसींचन व्यिस्था िाढविण्याकरीता िा त्यानुषींगाने केलेली आधथटक तरतूि खचट करण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) : (१) अमरािती प्रिेशात (पजश्चम वििभट) सन २०१४-१५ मध्ये २.०५ लक्ष हेक््र लसींचन 
करण्यात आले. ते सन २००९-१० ते सन २०१३-१४ च्या सरासरी १.६७ लक्ष हेक््र लसींधचत क्षेत्रापेक्षा िास्त आहे. 
(२) वििभट पा्बींधारे विकास महामींडळाकडील अमरािती प्रिेशात भुसींपािन, पुनिटसन, शतेकऱ्याींचा विरोध, िनिलमन, सुधाररत 
प्रशासकीय मान्यता इत्यािी कारणाींमुळे ननधी लशल्हलक आहे. 
(३) वििभाटत गोिािरील खोऱ्यात ६३७.७२२ अब्ि घनफु् ि तापी खोऱ्यात ६७ अब्ि घनफु् पाणी िापरासाठी उपलब्ध आहे. 
     वििभाटमध्ये िनू-२०१५ अखेर ११.६१५ लक्ष हेक््र लसींचनक्षमता ननमाटण झाली असून बाींधकामाधीन प्रकल्हपाद्िारे 
ननमाटण होणाऱ्या लसींचन क्षमतेचा विचार करता अींनतम लसींचन क्षमता २२.९१ लक्ष हेक््र इतकी होईल. 
(४) होय. 
(५) वििभाटतील प्रकल्हपाींची कामे अथोपायाची जस्थती ि मा.राज्यपालाींचे ननिेश यानुसार उपलब्ध होणारा ननधीनुसार ि 
भूसींपािन, िनिमीन, पुनटिसन, स्थाननक शतेकऱ्याींचा विरोध, ररक्त पिे इत्यािी अडचणी िरू करुन गती िेण्याच्या दृष्ीने 
शासन प्रयत्नलशल आहे. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
लातूर येथील आरर्ीओ िायाटलयातील मोर्ार िाहन तनररक्षि याांना िाळू माफीयाांनी धमक्या हदल्हयाबाबत 

 

(२१)  ७२३७ (०६-०८-२०१५).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त, श्री.भाई िगताप :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर येथील आर्ीओ कायाटलयातील मो्ार िाहन ननररक्षक याींनी उद्गीर तालुक्यातील अिैध िाळू विक्री ि िाहतूक 
थाींबविण्यासाठी तपासणी करीत असताना त्याींना िाळू माफीयाींनी धमक्या दिल्हया असल्हयाप्रकरणी िाढिाना पोलीस ठाण्यात 
तक्रार करण्यात आली असल्हयाचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त्या िरम्यान ननिशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या तक्रारीनुसार शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत िाळूमाकफया विरुध्ि कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस (२३-१०-२०१५) : (१) होय. 
     मो्ार िाहन ननररक्षक उप प्रािेलशक पररिहन कायाटलय लातूर याींनी दिलेल्हया कफयाटिीिरुन ६ आरोपी विरुध्ि पोलीस 
स््ेशन िाढिणा, जि.लातूर येथे ग.ुर.नीं ३१/१५ भा.िीं.वि. कलम ३५३, १४३, ५०६ प्रमाणे गुन्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
(२) िाखल गुन््याच्या तपासात घ्नास्थळास भे् िेिून पींचनामा केला ि साक्षक्षिार लोकाींकड ेविचारपुस करुन गनु््यातील 
सिट आरोपीींना अ्क करण्यात आली आहे. गुन््याचा तपास पुणट करुन सिट आरोपी विरुध्ि दि. २९/०६/२०१५ रोिी. 
मा.न्यायालयात िोषारोप िाखल केले असून सद्य:जस्थतीत गुन्हा न्यायप्रविष् आहे. 
(३) विलींब झालेला नाही. 
  

___________ 
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नागपूर येथील नव्याने मांिरू िरण्यात असलेले शासिीय अलभयाांत्रत्रिी  
महाविद्यालयाचे िाम प्रलांत्रबत असल्हयाबाबत 

 

(२२)  ७२९१ (०४-०८-२०१५).   श्री.नागो गाणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.लमतेश भाांगडडया : सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य शासनाने राषरसींत तुकडोिी महाराि नागपूर विद्यापीठाला शासकीय अलभयाींबत्रकी महाविियालय मींिरू केले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, या विद्यापीठाचे काम अद्यापपयतं सुरु झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(१२-१०-२०१५) : (१) होय 
(२) होय 
(३) प्रस्तावित शासकीय अलभयाींबत्रकी महाविद्यालयासाठी िमीन सींपािन करण्याची कायटिाही सुरु आहे. 
  

___________ 
 

राज्य अपांग वित्त ि वििास महामांडळाचे प्रस्ताि प्रलांत्रबत असल्ह याबाबत 
  

(२३)  ७३२३ (०३-०८-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.नागो गाणार, श्री.लमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य अपींग वित्त ि विकास महामींडळाच्या जिल्हहा स्तरािर मुख्यालयातील ८२ पिाींना मींिरूी िेणे, अपींगाना आकारण्यात 
येणारे २ ्क्के हमी शलु्हक रद्द करणे ि थकीत हमी शलु्हक माफ करणे,  राषरीय महामींडळाची मागील १२ िषाटतील थकीत 
रक्कमेपैकी रुपये १२ को्ी भागभाींडिलातून अिा करण्याची परिानगी िेणे,  थे् किट योिनेची मयाटिा रुपये २० हिार िरुन 
रुपये १ लक्ष पयतं िाढविणे, महामींडळाचे अधधकृत भागभाींडिल रु.५० को्ीिरुन रु.३०० को्ीपयतं िाढविणे तसेच ननयलमत 
परतफेड करणाऱ्या लाभार्थयांना २० ्कके सबलसडी इ. मागण्या प्रलींबबत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने काय कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राििुमार बडोले (२८-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) सिट प्रस्तािाींिर स्ितींत्रररत्या शासन स्तरािर कायटिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

गोसीखुदट प्रिल्ह पग्रस्ताांच्या उपजिवििेसाठी रोिगार उपलब्ध िरण्याबाबत 
 

(२४)  ७३२७ (३१-०७-२०१५).   श्री.अतनल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) गोसीखुिट प्रकल्ह पाअींतगटत ििळपास २०० गािे बाधधत झाली आहेत,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपजिविकेचे साधन असलेला वपढीिात रोिगार बुडाल्हयाने स्थाननकाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, बाधधताींना उपजिविकेसाठी रोिगार उपलब् ध व् हािा या दृष ्ीने शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) नाही. 
     गोसीखुिट प्रकल्हपामुळे १८४ गाींिे बाधधत होत आहेत. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
     गोसीखुिट प्रकल्हपग्रस्ताींना शासनाने रु.१५२ को्ी ि रु.११९९.६० को्ी इतक्या रक्कमेचे विशषे आधथटक पॅकेि मींिूर 
केलेले आहे. यामध्ये पयाटयी रोिगार उपलब्ध व्हािा म्हणून आधथटक अनुिान ि नोकरी ऐवजििी एकमुस्त रक्कम िेण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
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विरखल चि (ता.सािली, जि.चांरपूर) ि ब्रम्हपुरी धामणगाांि (जि.चांरपूर) येथे  
िाघाच्या हल्हल्हयात िखमी व्यजक्तांना आधथटि मदत िरण्याबाबत 

  

(२५)  ७४२३ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती शोभाताई फडणिीस :  सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विरखल चक (ता.सािली, जि.चींद्रपूर) येथील सौ.िषाट मेश्राम ही मदहला तेंि ूपाने तोडाियास गेली असता नतच् यािर िाघाने 
हल्ह ला करुन िखमी केल्ह याचे दिनाींक ११ मे, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननिशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच ब्रम्हपरुी धामणगाींि (जि.चींद्रपूर) िनपररक्षेत्राींतगटत चौगान शतेलशिारात बबबट्याने २ युिकाींिर हल्हला करुन िखमी 
केल्हयाचे दिनाींक ३१ मे, २०१५ रोिी िा त्यासुमारास ननिशटनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास,  सिर िखमी व्यजक्तींना िन विभागाने कोणती आधथटक मित केली  िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री. सुधीर मुनगांर्ीिार (१३-१०-२०१५) :(१) दिनाींक १०.०५.२०१५ रोिी सौ.िषाट सुननल मेश्राम तेंि ूपाने गोळा करण्याकररता 
गेल्हया असता त्याींच्यािर िाघाने हल्हला करुन ककरकोळ िखमी केले आहे. 
(२) दिनाींक ३०.०५.२०१५ रोिी ब्रम्हपूरी तालुक्यातील मौिा िगुनाळा येथे कु.समीर रामिास ढोरे, िय १६ िषट ि लपलेल्हया 
बबबट्याचा शोध घेताना श्री.वििेक गोवि ींिा मडािी, हा हींगामी िनमिरू, िय ३४ िषट बबबट्याच्या हल्हल्हयात ककरकोळ िखमी 
झाले आहेत. 
(३) सौ.िषाट सुननल मेश्राम याींना िाघाने िखमी केल्हयानींतर प्रथम प्राथलमक आरोग्य कें द्र, अींतरगाि येथे प्रथमोपचार 
केल्हयानींतर सामान्य रुग्णालय, गडधचरोली येथे उपचार करण्यात आले. त्याींना दि. १०.०८.२०१५ च्या धनािेशाद्िारे रु.१०.३६३ 
इतके आधथटक सहायय िेण्यात आले आहे. 
     ब्रम्हपूरी येथील बबबट्याच्या हल्हल्हयातील २ िखमी व्यक्तीींनी खािगी रुग्णालयात उपचार घेतला असून प्रचललत शासन 
ननणटयातील तरतिूीनुसार श्री.वििेक गोवि ींिा मडािी, कु.समीर रामिास ढोरे याींनी अनुक्रमे रु.२५०० ि रु.१४३ इतकी आधथटक 
मित िेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
िैिापूर (जि.औरांगाबाद) तालुक्यातील रामिृष्ट्ण गोदािरी उपसा िललसांचन योिना शासनािड े

हस्ताांतरीत िरुन धग्रडमध्ये रुपाांतर िरण्याबाबत 
 (२६)  ७४५९ (३१-०७-२०१५).   श्री.सततश चव्हाण, डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरलसांह पांडडत :  
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३९४१ ला हदनाांि २३ माचट, २०१५ रोिी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाटत 
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िैिापूर (जि.औरींगाबाि) तालुक्यातील रामकृषण गोिािरी उपसा िललसींचन योिना शासनाकड े हस्ताींतरीत करुन धग्रड 
मध्ये रुपाींतर करण्याची मागणी होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासन सकारात्मक विचार करुन सिर योिना ताब्यात घेऊन कायटिाही करणार आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्याचे स्िरुप काय आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) िैिापूर तालुक्यातील (जि.औरींगाबाि) रामकृषण गोिािरी उपसा िललसींचन योिना 
शासनाकड ेहस्ताींतरीत करणेबाबत ननिेिन प्राप्त झालेली आहेत. मात्र धग्रडमध्ये रुपाींतर करणे बाबतची मागणी/प्रस्ताि प्राप्त 
नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 

            

मुांबईचे मािी पोलीस आयुक्त आणण पांिाबचे मािी पोलीस महासांचालि ज्युललओ ररबेरो याांच्या लेखाबाबत 
 

(२७)  ७६८६ (१०-०८-२०१५).   श्री.िवपल पार्ील :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईचे मािी पोलीस आयुक्त आणण पींिाबचे मािी पोलीस महासींचालक ज्युललओ ररबेरो याींना आि ियाच्या ८६ व्या 
िषी आपणाींस लभती िा्त,े परकेपणा िा्तो असा इींडडयन एक्सपे्रसमध्ये िाहीर लेख ललदहला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याींना िा्णाऱ्या लभतीचे कारण काय आहे, 
(३) त्याबाबत गहृ खात्याची भूलमका काय आहे ? 
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श्री. देिेंर फडणिीस (०३-११-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर लेखाचे अिलोकन केले असता श्री.ररबेरो याींनी अल्हपसींख्याींक समािािर होणाऱ्या हल्हल्हयाच्या सींिभाटत आपल्हयाच 
िेशात राहण्याची लभती िा्ते असा उल्हलेख केलेला आहे. 
(३) श्री.ज्युललओ ररबेरो याींना शासनातफे सन १९९४ पासून आिश्यक ते पोलीस सींरक्षण पुरविण्यात आलेले आहे. 
 

___________ 
 

निी मुांबईतील किराणा बािार ि दिुाने मांडळ या माथाडी मांडळामधील ररक्त पदाांबाबत 
 

(२८)  ७७७९ (०६-०८-२०१५).   श्री.नरेंर पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.सुतनल तर्िरे, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हदपिराि साळुांखे-
पार्ील, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.ियिांतराि िाधि, अॅड.तनरांिन डािखरे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी :   
सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) निी मुींबईतील ककराणा बािार ि िकुाने मींडळ या माथाडी मींडळामध्ये पूिी १०६ अधधकारी ि कमटचारी असा स््ाफ 
कायटरत होता परींतू गत ८ िषाटपासून बरेचसे कमटचारी सेिाननितृ्त होिून तेथ े सद्यजस्थतीत फक्त ४३ कमटचारी कायटरत 
असल्हयाने कारकुनाचे काम िेखील लशपायास करािे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच या मींडळातील ररक्त पिे भरली नसल्हयाने माथाडी कामगाराींची कायाटलयीन कामे होण्यास विलींब होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार सिर ररक्त पिे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायटिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. प्रिाश मेहता (१३-१०-२०१५) :(१) ककराणा बािार ि िकुाने मींडळाने िेळोिेळी ननणटय घेिून एकूण १०२ कमटचारी ननयुक्त 
केले होत.े तथावप, गत १०-१२ िषाटत सेिाननितृ्ती, रािीनामा ि अन्य कारणाींमुळे पिे ररक्त होिून आिलमतीस मींडळात ४२ 
कमटचारी कायटरत आहेत. त्यामुळे मींडळाचे कामकाि सुरळीतपणे चालािे याकरीता, लशपाई म्हणून कायटरत असले तरी ललवपक 
पिाची अहटता धारण करणाऱ्या कमटचाऱ्याींकडून त्याींच्या अनुभिाचा लाभ घेिून ललवपक पिाचे कामकाि करुन घेण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) होय, मींडळाींतगटत ग् क ि ड मधील मींिरू असलेली तथावप, ररक्त झालेली पिे बा्य यींत्रणेमाफट त तात्पुरत े
कमटचारी नेमुन भरण्यास शासनाने दि.१८/६/२०१४ रोिीच्या शासनननणटयान्िये मींिरूी दिली असून सिर शासनननणटयाच्या 
अनुषींगाने कामगार आयुक्ताींनी सिट मींडळाींना त्या-त्या मींडळातील ररक्त पिे तात्पुरत्या स्िरुपात बा्य यींत्रणेमाफट त 
भरण्याविषयी दि.१८/२/२०१५ रोिीच्या पररपत्रकान्िये सूधचत केले आहे. त्यानुसार ककराणा बािार मींडळाकडून बा्य 
यींत्रणेमाफट त ररक्त पिाींिर मनुषयबळ ननयुक्त करण्याची कायटिाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

_________ 
यितमाळ येथील नव् याने तनमाटण झालेल्ह या नगरपररषदेच् या इमारत िरीता तनधी उपलब् ध िरुन देण्याबाबत 

 

(२९)  ७८८३ (०६-०८-२०१५).   श्री.ख्िािा बेग, अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.हदपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंर 
पार्ील, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत र्िले, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी, अतनल भोसले :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात नव् याने ननमाटण झालेल्ह या नगरपररषि इमारत ननधी उपलब् ध करुन िेण् याचा ननणटय शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्ह यास, यितमाळ येथील नव् याने ननमाटण झालेल्ह या नगरपररषिेच् या इमारती करीता ननधी उपलब् ध करुन िेण् यात 
आला आहे काय, 
(३) असल्ह यास, ककती ननधी उपलब् ध करुन िेण् यात आला आहे िा येणार आहे, 
(४) अद्याप ननधी उपलब् ध करुन न िेण् याची सिटसाधारण कारणे काय आहेत ? 
श्री. देिेंर फडणिीस (२६-१०-२०१५) : (१), (२) नाही. 
(३) ि (४) तथावप, निीन स्थापना होणाऱ्या नगरपररषिा/नगरपींचायती याींच्या विकाससासाठी विशषे अथटसहाींयय करण्याबाबत 
दि. २७ िनू, २०१२ च्या शासन ननणटयान्िये कायटपध्िती विदहत करण्यात आली आहे. सिर शासन ननणटयानुसार अनुजे्ञय 
असलेल्हया कामाींना विदहत कायटपध्िती अिलींबून पररपूणट प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाल्हयास सींबींधधत नगरपररषिेस ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्यासींिभाटत शासनाचे धोरण आहे. 

___________ 
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सोलापूर जिल्ह हा रुग् णालयातील सरुक्षा रक्षिाांना उपरिी हुल्ह लड तरुणाांिडून त्रास होत असल्हयाबाबत 
  

(३०)  ७९२१ (०४-०८-२०१५).   श्री.हदपिराि साळुांखे-पार्ील, श्री.अतनल भोसले, श्री.ख्िािा बेग, श्री.सततश चव्हाण,  
श्री.नरेंर पार्ील, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत र्िले, श्री.रािेंर िनै, 
श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी :   सन्माननीय िैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जिल्ह हा रुग् णालयातील सुरक्षा रक्षकाींना न िमुानता तरुण त्रास िेत असल्ह याचे माहे एवप्रल, २०१५ च् या शिे्च् या 
सप् ताहात ननिशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, उक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्ह यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार जिल्ह हा रुग् णालयातील सुरक्षा रक्षकाींना उपद्रिी हुल्ह लड तरुणाींकडून 
त्रास होऊ नये म् हणून शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(४)  नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०८-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
 

राज् य सरिारच् या नव् या र्ीडीआर धोरणातून बीडीपी िगळण् यात आल्ह याबाबत 
 

(३१)  ७९६९ (०६-०८-२०१५).   अॅड.ियदेि गायििाड, श्री.सुतनल तर्िरे, श्री.हेमांत र्िले, श्री.हदपिराि साळुांखे-पार्ील, 
श्री.ख्िािा बेग, श्री.नरेंर पार्ील, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् य सरकारच् या नव् या ्ीडीआर (हस् ताींतर विकास हक् क) धोरणातून बीडीपी (ििैिैविध् य पाकट ) िगळण् यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, आरक्षक्षत िागाींना सिर धोरण लागू करण् याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्ह यास, प्रश् न भाग (१) ि (२) बाबत शासनामाफट त चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्ह यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार पुढे कोणती कायटिाही केली िा करण् यात येत आहे, 
(५) अद्याप कोणतीच कायटिाही केली नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंर फडणिीस (१६-१०-२०१५) : (१) राज्य शासनाने सिट ननयोिन प्राधधकरणाींच्या मींिरू विकास आराखड्याींमधील 
आरक्षक्षत िागा ्ीडीआरच्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यासाठी सिकंष ि एकरुप धोरण तयार केले असून त्या धोरणानुसार 
विकास ननयींत्रण ननयमािलीमध्ये विननयम समाविष् करण्यासाठी नो्ीस दि. ३०/०४/२०१५ रोिी प्रलसध्ि केली आहे. मात्र, 
पुणे शहराच्या विकास आराखड्यातील बीडीपी या आरक्षणाचे स्िरुप इतर आरक्षणाींपेक्षा िेगळे असल्हयाने उक्त ्ीडीआर च्या 
प्रारुप प्रलसध्ि ननयमािलीमध्ये बीडीपी या आरक्षणाचा समािेश केलेला नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) शासनाने पुणे शहराच्या विकास आराखड्यामधील प्रलींबबत असलेल्हया बीडीपी या आरक्षणाच्या प्रस्तािाला 
०५/०८/२०१५ रोिीच्या अधधसूचनेद्िारे मान्यता दिली आहे. यामध्ये बीडीपी आरक्षणासाठी ककती ्ीडीआर द्याियाचा 
याबाबतचा ननणटय स्थधगत ठेिला आहे. या मुद्याबाबत सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींच्याकडून तीन 
मदहन्याींत अलभप्राय मागिून ते प्राप्त झाल्हयानींतर शासनस्तरािर बीडीपी या आरक्षक्षत िलमनीसाठी ककती ्ीडीआर द्यािा 
याबाबतचा अींनतम ननणटय शासनस्तरािर घेण्यात येईल. 

___________ 
हहांगोली जिल्ह्यात िलयुक्त लशिार अलभयानाांतगटत िामे पूणट िरण्याबाबत 

  

(३२)  ८०२३ (३१-०८-२०१५).   श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली जिल्ह्यासाठी महात्मा ज्योनतबा फुले िलभमूी ि भूमीसींधारण अलभयानाींतगटत सुमारे १ को्ी, ४१ लाख, ८९ 
हिार रुपयाींचा ननधी प्राप्त होऊनही कामे करण्यात आली नसल्हयाचे माहे मे, २०१५ च्या िसुऱ्या सप्ताहात ननिशटनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, दहींगोली जिल्ह्यात िलयुक्त लशिार अलभयानाींतगटत दिनाींक ३१ मे, २०१५ अखेर ककती कामे हाती घेण्यात 
आली आहेत , 
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(३) असल्हयास, िलयुक्त लशिार अलभयानाींतगटत जिल्ह्याला ककती ननधी लमळालेला आहे, 
(४) असल्हयास, या िलयुक्त लशिार अलभयानाींतगटत ककती कामे पूणट करण्यात आली आहेत, 
(५) असल्हयास, प्रश्न भाग १ बाबत शासनाने चौकशी केली असल्हयास महात्मा फुले िलभूमी ि भूमी सींधारण अलभयानाींतगटत 
कामे पूणट करण्याच्या दृष्ीने कोणती कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१३-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     महात्मा ज्योनतबा फुले िल ि भूमीसींधारण अलभयानाींतगटत दहींगोली जिल्ह्यास प्राप्त रु. १ को्ी ४१ लाख ९८ हिार 
ननधीतून प्रलसध्िी, गाळ काढणे, डडप सीसी्ी ि लोकसहभागातील गाळ काढण्याकरीता डडझेल खचट रु. ९८.८३ लक्ष खचट 
झालेला आहे. 
(२) िलयुक्त लशिार अलभयानाींतगटत एकूण २१०७ कामाींपैकी १७५३ कामे पूणट करण्यात आली असून २५ कामे प्रगतीपथािर 
आहेत. 
(३) िलयुक्त लशिार अलभयानाींतगटत दहींगाली जिल्ह्यास रु. २४ को्ी २० लक्ष ८९ हिार ननधी प्राप्त झालेला आहे. 
(४) जिल्ह्यात िलयुक्त लशिार अलभयानाींतगटत १२४ गािाींमध्ये १७५३ कामे पूणट करण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
  

अनुसूधचत िमातीच् या उमेदिाराच्या तनयुक्तीस मान् यता हदली नसल्ह याबाबत 
  

(३३)  ८०६१ (०४-०८-२०१५).   श्री.रामनाथ मोत,े श्री.नागो गाणार, डॉ.अपूिट हहरे :   सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िािासाहेब मो.कृ. िाणी प्राथलमक विद्यालय, डोंबबिली या शाळेस मान् यता प्राप्त िगाटची ि लशक्षकाींची सींख् या ककती आहे, 
(२) माहे फेब्रुिारी, २०१२ अखेर या शाळेत ररक् त लशक्षक पिाींची सींख् या ककती होती, 
(३) सिर ररक् त पिे बबींि ूनामािलीनुसार ि अनशुषेानुसार कोणत् या प्रिगाटसाठी राखीि होत,े 
(४) सींस् थेने अनशुषेानुसार श्री.घनश् याम बबरारी या एस.्ी. उमेििाराची नेमणूक माहे माचट, २०१२ मध् ये केली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(५) सिर लशक्षकाच् या ननयुक् तीस मान् यता न िेण् याची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(०५-१०-२०१५) : (१) इ.१ ली ते ७ िी िगट मींिरू असून १ मुख्याध्यापक, १ पििीधर, ७ सहलशक्षक असे 
एकूण ९ पिे मींिरू आहेत. 
(२) १ सहाययक लशक्षक पि ररक्त होत.े 
(३) सिर ररक्त पि बबींि ूनामािलीनुसार अनुसूधचत िमातीसाठी राखीि होत.े 
(४) होय हे खरे आहे. 
(५) शासन ननणटय दिनाींक ६.२.२०१२ नुसार लशक्षक पि भरतीस पूिट परिानगी घेतलेली नाही तसेच शासन ननणटय  
दिनाींक २.५.२०१२ अन्िये अनतररक्त लशक्षकाींचे समायोिन झाल्हयालशिाय निीन लशक्षकाींच्या ननयुक्त्याींना मान्यता िेिू नये 
असे आिेश असल्हयामुळे सिर ननयुक्तीस मान्यता िेण्यात आली नाही. 
  

__________ 
 

खामगाांि (जि.बुलढाणा) पररसरातील म.रा.वि.वि.िां .मयाट. मधील INFRA-२ या योिनेची िामे तात्िाळ सुरु िरणेबाबत 
(३४)  ८१४० (३१-०७-२०१५).   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय ऊिाट मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि मतिार सींघात INFRA-२  या योिनेतील म.रा.वि.वि.कीं .मयाट. या योिने अींतगटत बरीचशी कामे मींिरु झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर योिनेची कामे अशोका बबल्हडकॉन या कीं पनीला लमळाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नविन कृषी पींप िोडण्याकररता तसेच इतर शतेकऱ्याींच्या िोडण्या प्रलींबबत असल्हयामुळे तसेच अद्याप पयतं 
कामे न सुरु केल्हयाने शतेकऱ्याींना भरपूर हालअपेष्ा सहन कराव्या लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर कामे अशोका बबल्हडकॉन कीं पनीने अद्याप पयतं ननवििेच्या ननयम ि अ्ीनुसार माईल स््ोन प्रमाणे 
काम सुरु केलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) नसल्हयास, कामे न करणाऱ्या अशोका बबल्हडकॉन कीं पनीिर तात्काळ कडक कारिाई करुन सिर कामे िसुऱ्या यींत्रणेकडून 
करुन घेण्यात येणार आहे काय, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय ? 
श्री. चांरशखेर बािनिुळे (१९-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. खामगाींि उपविभागा अींतगटत प्रलींबबत कृषीपींपाींना िीि िोडणी कराियाची सींख्या २९७ असून त्यापैकी ८५ 
कृषीपींपाना िीि िोडणी दिली आहे ि उिटररत २१२ ग्राहकाींची कामे प्रगती पथािर आहेत. 
(४) हे खरे नाही. सिर कीं पनीकडून विदहत ननयम ि अ्ीींनुसार ि ठरलेल्हया उदद्दष्ानुसार काम सुरु आहे. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
(६) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
खामगाि (जि.बुलढाणा) येथील तहलसल िायाटलयातील नायब तहलसलदाराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३५)  ८१५७ (३१-०७-२०१५).   श्री.पाांडुरांग फुां डिर :   सन्माननीय महसूल मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खामगाींि (जि.बुलढाणा) येथील तहलसल कायाटलयातील ३ नायब तहलसलिाराींची पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर पिे ररक्त असल्हयामुळे सामान्य नागरीकाींना िाखले िेणे, शतेकऱ्याींना िाखले िेणे इत्यािी कामे 
खोळींबलेली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर पिे ररक्त असल्हयामुळे सामान्य नागरीकाींची तहलसल कायाटलयातील कामे ठप्प पडली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, सिर ररक्त पिे भरणेबाबत शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे (२९-१०-२०१५) : (१) खामगाि तहलसल कायाटलय जि.बुलडाणा या कायाटलयात नायब तहलसलिार 
सींिगाटतील १ पि ररक्त आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. सामान्य नागररकाींना िाखले िेणे, शतेकऱ्याींना िाखले िेणे इ.कामे तहलसल कायाटलयामधून नायब 
तहलसलिार याींच्याकडून लिकरात लिकर करण्यात येत आहे. 
(४) तहलसल कायाटलय खामगाि, जि.बुलडाणा या कायाटलयात एकूण ५ नायब तहलसलिाराींची पिे असून त्यापैकी ३ पिे ररक्त 
होती. ररक्त ३ पिाींपैकी २ पिे भरण्यात आली असून उिटररत ररक्त १ पि सरळसेिेने उपलब्ध अधधकाऱ्याींमधून अथिा 
पिोन्नतीने विभागीय आयुक्त कायाटलयाकडून भरण्यात येईल. 
(५) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
िेएनएनयुआरएम योिनेंतगटत पणेु शहरासाठी शासनाने अनेि योिना मांिरू िरून 

 त्यासाठी िें र शासनािडून तनधी लमळविण्याबाबत 
 

(३६)  ८१७६ (०६-०८-२०१५).  श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िेएनएनयुआरएम योिनेंतगटत पुणे शहरासाठी शासनाने अनेक योिना मींिरू केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मींिरू योिनाींसाठी कें द्र शासनाकडून ननधी लमळविण्याकररता शासनाने आिश्यक तो पाठपुरािा केलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्याची सिटसाधारण कारणे काय आहेत? 
 

श्री. देिेंर फडणिीस (२०-१०-२०१५) : (१) होय, िेएनएनयुआरएम योिने अींतगटत पुणे शहरासाठी पदहल्ह या ्प् यात रु.१५३३.५० 
को्ी रुपयाींच् या ११ प्रकल्ह पाींना मान् यता िेण् यात आली आहे. तसेच िनु् या बसेस प्रकल्ह पातींगटत रु.१९१.५७४ को्ी रुपयाींचा ५०० 
बसेस करीता १ प्रकल्ह प मींिरू करण् यात आला असून, सींक्रमणकाळ २०१२-१४ या कालािधीत २ प्रकल्ह प मींिरू असून प्रकल्ह पाींची 
मींिरू ककीं मत रु.४९८.०० को्ी एिढी आहे. तसेच रु.१३८.५० को्ी रुपयाींचा ३०० बसेस करीता १ प्रकल्ह प मींिरू आहे. 
(२) हे खरे नाही, िेएनएनयुआरएम योिने अींतगटत कें द्र शासनाकड े ननधी प्राप् त करण् याकरीता शासन स् तरािरुन ननधी 
वितरणाबाबत िेळोिेळी पाठपुरािा करण् यात आला आहे. 
(३) प्रश् न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
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राज् यात पाणी िार्पाबाबत घ् याियाचा शासन तनणटय 
  

(३७)  ८१८९ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती हदप्ती चिधरी, डॉ.सुधीर ताांबे :   
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०९ ला हदनाांि २३ माचट, २०१५ रोिी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाटत  
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यात पाणी िा्पाबाबत प्रथम वपण् यासाठी नींतर शतेीसाठी ि शिे्ी उद्योगासाठी असा अग्रक्रम शासनातफे ठरविण् यात 
आला असल्ह याचे माहे मे, २०१५ मध्ये िा त् या िरम्यान ननिशटनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, पाणी िा्पाबाबतचा अग्रक्रम कायम ठेिण् याबाबत शासनाने ननणटय घेतला िा घेण् यात येणार आहे काय, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (०४-०९-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     महाराषर राज्य िलनीती २०११ च्या धोरणान्िये राज्यात पाणी िा्पाबाबत प्रथम वपण्यासाठी नींतर शतेीसाठी ि शिे्ी 
उद्योगासाठी असा अग्रक्रम शासनातफे ठरविण्यात आला आहे. 
(२) ि (३) महाराषर राज्याची िलनीती २०११ च्या धोरणात अद्यापी कोणताही बिल करण्यात आलेला नाही. 
  

___________ 
 

बहृन् मुांबई महानगरपाललिा एफ-उत् तर विभागातील तीन िषािंपेक्षा िास् त िाळ सेिेत  
असणाऱया अधधिारी ि अलभयांता बदली िरण् यात न आल्ह याबाबत 

  

(३८)  ८२०३ (०६-०८-२०१५).   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गिलभये, श्री.प्रिाश त्रबनसाळे, श्री.अब्दलु्हलाखान दरुाटणी, 
श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बहृन् मुींबई महानगरपाललका एफ-उत् तर विभागातील तीन िषाटपेक्षा िास् त काळ सेिेत असणा-या अधधकारी ि अलभयींता 
याींची बिली करण् याींत आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, हे अधधकारी ि अलभयींते कोण आहेत, 
(३) तसेच त् याींना ८-१० िषाटपेक्षा िास् त कालािधीसाठी का ठेिण् यात आले, त् याींची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंर फडणिीस (१६-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर अधधकारी ि अलभयींत्याींची नािे खालीलप्रमाणे आहेत :- 

 श्रीमती हे.स.ुिाधि, प्रशासकीय अधधकारी 
 श्री.प्र.रा.म्हात्रे, कायटकारी अलभयींता 
 श्री.अ.अ.पािसकर, सहाययक अलभयींता 
 श्री.सींदिप मा. मेहेर, ियुयम अलभयींता 
 श्री.ना.ह.मेघारे, ियुयम अलभयींता 
 श्री.करण म. साधिाणी, कननषठ अलभयींता 
 श्री.सोहन रा.अींचेिार, कननषठ अलभयींता 
 श्री.कुशल र. िासेकर, कननषठ अलभयींता 
 श्री.विशाल कोका्े, कननषठ अलभयींता 
 श्रीमती अजश्िनी ई. पिार, कननषठ अलभयींता 
 श्री. अरविींि बा.गिे, कननषठ अलभयींता 
 श्रीमती माधुरी मेंढे, कननषठ अलभयींता 
 श्रीमती िशटना म. पा्ील, कननषठ अलभयींता 

(३) ८-१० िष ेपूणट झालेले अधधकारी/अलभयींता बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या एफ/उत्तर विभागात सध्या कायटरत नाहीत. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
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पाचल येथील (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) शतेिऱयाांनी महात्मा गाांधी रोिगार हमी योिनेअांतगटत 
 शतेातील सारणीची आणण बाांधाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(३९)  ८२१२ (३१-०७-२०१५).   श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रिाश गिलभये, श्री.रामराि िडिुते :   सन्माननीय रोिगार हमी 
योिना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पाचल गािातील शतेकऱ्याींनी महात्मा गाींधी रोिगार हमी योिनेमध्ये शतेातील सारणीची (पािसाळी पाण्याचे पा्) आणण 
शतेातील बाींधाची िरुुस्ती करण्याची मागणी करणारे ननिेिन पाचल ग्रामपींचायतीला (ता.रािापूर, जि.रत्नाधगरी) दिनाींक १७ 
एवप्रल, २०१४ रोिी िा त्यासुमारास दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यािर शासनाने कोणता ननणटय घेतला आहे, 
(३) अद्याप ननणटय घेतला नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहे ि यािर केव्हा ननणटय घेण्यात येईल ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(१२-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ननिेिनािर पाचल ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसभेत चचाट करण्यात आली. त्यानुसार ननिेिनात नमूि करण्यात आलेली कामे 
िैयजक्तक स्िरुपाची असल्हयान े या योिनेंतगटत नोंिणी झालेल्हया िॉबकाडटधारकाींना ज्या िागेत काम कराियाचे आहे त्या 
िागेचा ७/१२ उतारा, इतर सहदहस्सेिार असल्हयास त्याींचे सींमतीपत्र/हमीपत्र यासह ग्रामपींचायतीकड ेमागणी नोंिविण्याबाबत 
उपजस्थत ग्रामस्थाींना सचूना िेण्यात आलेल्हया आहेत. तसेच दिनाींक १५ ऑगस्् च्या ग्रामसभेच्या बैठकीत तयार होणाऱ्या 
योिनेच्या आराखड्यात या कामाींचा समािेश करण्यात येईल असा ननणटय घेण्यात आला आहे. लाभाथीकडून पररपुणट प्रस्ताि 
प्राप्त होताच कामे सुरु करण्याच्यादृष्ीने पुढील कायटिाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

__________ 
 

एिाजत्मि पाणलोर् क्षेत्रातील िमटचाऱयाांच्या प्रलांत्रबत मागण्या पूणट िरण्याबाबत 
 

(४०)  ८२७६ (३१-०७-२०१५).   श्री.प्रिाश गिलभये, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत र्िले :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात एकाजत्मक पाणलो् व्यिस्थापन कायटक्रम, ग्रामीण पायाभूत विकास ननधी ि पजश्चम घा् विकास प्रकल्हप कीं त्रा्ी 
कमटचाऱ्याींनी सेिेत सामािून घेणे ि इतर प्रलींबबत मागण्याींबाबत अध्यक्ष, महाराषर राज्य एकाजत्मक पाणलो् व्यिस्थापन 
सींघ्ना याींनी स्थाननक प्रशासन तसेच मा. मुख्यमींत्री, िलसींधारण मींत्री, मुख्य सधचि, प्रधान सधचि, िलसींधारण विभाग, 
प्रधान सधचि, उद्योग विभाग याींच्याकड े दिनाींक २१  मे,  २०१५ रोिी िा त्यासुमारास तसेच गेले िोन िषाटपासून सतत 
ननिेिनानुसार लक्ष िेधले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर राज्य एकाजत्मक पाणलो् कमटचाऱ्याींच्या मागण्याींचे स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(०६-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२) मागण्याींचे स्िरुप पुढीलप्रमाणे आहे. 

१) सिट पाणलो् विकास पथक सिस्य याींना सेिेत कायमस्िरुपी सामािून घ्यािे. 
२) बॅच क्र.१ (२००९-१०) ि बॅच क्र.२ (२०१०-११) मधील प्रलशक्षीत पाणलो् विकास पथक सिस्याींना कमी न करता 

निीन प्रकल्हपात सामािून घेण्यात यािे. 
३) एम.सी.इ.डी. ऐवजििी िसुींधरा पाणलो् विकास यींत्रणा महाराषर राज्य पुणे याींच्या माफट त ननयुक्ती आिेश िेण्यात 

यािे. 
४) जिल्हहा पातळीिर सिट पाणलो् विकास पथक सिस्य कमटचाऱ्याींची सेिाज्येषठता यािी तयार करुन सेिा पुजस्तका 

भरण्यात यािी. 
५) सिट पाणलो् विकास पथक सिस्य कमटचाऱ्याींना शासन आिेशानुसार १० ्क्के मानधनात प्रनतिषी िाढ ि मागील 

३ िषाटच्या फरकासहीत िेण्यात यािे. १० दििस नैलमजत्तक रिा ि १५ दििस िैद्यकीय रिा िेण्यात यािी. 
६) सिट कमटचाऱ्याींना महागाई भत्ता, एकबत्रत विमा, िी.पी.एफ., पेन्शन, प्रसुती रिा, बालसींगोपन, घरभाड े भत्ता 

आणण अन्य सिलतीचा लाभ द्यािा. 
(३) पाणलो् विकास पथक सिस्य याींच्या सेिा सामाईक मागटिशटक सूचना-२००८ (सुधाररत-२०११) अन्िये कीं त्रा्ी स्िरुपात ५ 
िषांसाठी प्रकल्हप कालािधीकररता घेण्यात आल्हया असल्हयाने त्याींना शासन सेिेमध्ये कायम स्िरुपी सामािून घेता येणार 
नाही. तसेच प्रलशक्षक्षत पाणलो् विकास पथक सिस्याींच्या सेिा निीन मींिरू होणाऱ्या बॅचेसमध्ये िापरण्याबाबत प्राधान्य 
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िेण्यात येणार आहे. सन २०१४-१५ या आधथटक िषाटमध्ये कीं त्रा्ी पाणलो् विकास पथक सिस्य याींच्या मानधनात 
रु.१०,०००/- िरुन रु.१३,०००/- अशी िाढ करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

___________ 
 

नागपूर शहरातील लमहान प्रिल्हपाबाबत 
  

(४१)  ८२८४ (०६-०८-२०१५).   श्री.प्रिाश गिलभये :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर शहरातील लमहान प्रकल्हपाची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(२) लमहान प्रकल्हपाकरीता सींपूणट िागा अधधग्रहीत झाली आहे काय तसेच अिनू ककती शतेकऱ्याींची िागा अधधग्रहीत 
कराियाची आहे, 
(३) राज्य शासनाने प्रकल्हपग्रस्त शतेकऱ्याींकररता  ककती ननधी मींिरू केलेला आहे ि अथटसींकल्हपात मध्ये प्रािधान केलेला आहे 
काय, 
(४) प्रकल्हपग्रस्ताींच्या मोबिल्हयालशिाय लमहानच्या विकासाकररता अथटसींकल्हपात ककती ननधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे, 
(५) लमहान प्रकल्हप पूणट करण्यासाठी शासनास ककती कालािधी लागणार आहे ? 

श्री. देिेंर फडणिीस (१४-१०-२०१५) : (१) लमहान प्रकल्हपात आींतरराषरीय विमानतळ, विशषे आधथटक क्षेत्र ि सींलग्न सेिा या 
बाबीींचा समािेश आहे. विशषे आधथटक क्षेत्रात ६३ उद्योिकाींना िमीन उपलब्ध करुन िेण्यात आली असून विशषे आधथटक क्षेत्र 
ि सींलग्न सेिा क्षेत्रात एकूण रु.४८९३ को्ी ननधीची गुींतिणूक करण्यात आली आहे. 
(२) मौिे िायताळा ि भाम्ी येथील ४७.१२ हे. क्षेत्र िगळता लमहान प्रकल्हपासाठी आिश्यक िमीनीची भसूींपािन प्रकक्रया पूणट 
झालेली आहे. 
(३) प्रकल्हपग्रस्ताींच्या  पुनिटसनासाठी रु.३८०.९६ को्ी ननधी वितरीत केली असून नव्याने सधुाररत पुनिटसन योिनेच्या 
अनुषींगाने एकूण रु.६४४.०३ को्ी सींपादित खचाटस मींत्री मींडळाने सुधारीत प्रशासकीय ि वित्तीय मान्यता दिली आहे. चालू 
आधथटक िषाटसाठी रु.१४०.०० को्ी ननधी अथटसींकजल्हपत करण्यात आला आहे. 
(४) लमहान प्रकल्हपातील िमीनी उद्योगाींना दिघट मुितीच्या भाडतेत्िािर िा्प करुन उपलब्ध होणारा ननधी तसेच किट, रोखे 
ईत्यािीींव्िारे लमहान प्रकल्हपाच्या विकासाकररता ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येत आहे. 
(५) लमहान प्रकल्हप विकासाचे काम तातडीने पूणट करण्यास शासन क्ीबध्ि आहे. 
  

___________ 
 
 

राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेिऱयाांच्या पाल्हयाांना पररिहन खात्याच्या नोिरभरतीत प्राधान्य देण्याबाबत 
 

(४२)  ८३८३ (३१-०७-२०१५).   श्री.सांिय दत्त, श्री.भाई िगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्हयाींना पररिहन खात्याच्या नोकरभरतीत प्राधान्य िेण्यात येईल अशी घोषणा 
पररिहन मींत्री महोियाींनी दिनाींक ४ िनू, २०१५ रोिी िा त्यािरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्याच्या मा.पररिहन मींत्री महोियाींनी केलेल्हया घोषणेनुसार उक्त प्रश्नाबाबत कोणती अींमलबिािणी 
करण्यात आली आहे, 
(३) असल्हयास, आतापयतं ककती राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्हयाींना पररिहन विभागाने नोकऱ्या दिल्हया त्याचा 
तपलशल काय आहे, 
(४) अद्याप, उक्त प्रश्नाबाबत कोणतीच अींमलबिािणी केली नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर रािते (२३-१०-२०१५) : (१) होय. 
(२), (३) ि (४) राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या पाल्हयाींना नोकरभरतीत प्राधान्य िेता येईल ककीं िा कसे, याबाबतचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
  

___________ 
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दषु्ट्िाळग्रस्त शतेिऱयाांना आधुतनि तांत्रज्ञान उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४३)  ८४५६ (३१-०७-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िषुकाळग्रस्त शतेकऱ्याींना विविध िेशाींतगटत तींत्रज्ञान उपलब्ध करुन िेण्यासाठी नेिरलॅण्ड िेशाच्या िाणणज्य, व्यापार 
विकास मींत्री आणण कृवष मींत्री याींच्याबरोबर राज्याचे कृषीमींत्री याींची दिनाींक ५ िनू , २०१५ रोिी िा त्यािरम्यान मींत्रालयात 
सींयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर बैठकीची फलननषपत्ती काय आहे ि त्यानुसार कोणती कायटिाही करण्यात आली आहे िा येत आहे, 
(३) अद्याप, कायटिाही करण्यात आली नसल्हयास, त्यामागील सिटसाधारण कारणे काय आहेत? 
 

श्री. एिनाथराि खडसे (२७-१०-२०१५) : (१) होय, दि.०६.०६.२०१५ रोिी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
(२) ि (३) सिर बैठकीत झालेल्हया चचेनसुार इींडो-डच कृती आराखडयाअींतगटत भािीपाला गुणित्ता कें द्र, बारामती येथील 
कामास सुरुिात झालेली असून बाींधकाम प्रगती पथािर आहे. तसेच फुले गणुित्ता कें द्र, तळेगाि िाभाड े येथे गुणित्ता 
कें द्राच्या पायाभूत सुविधा ननलमटतीची प्रकक्रया सुरु करण्यात आली आहे. 
 

___________ 
 

नागपूरच्या शासिीय दांत महाविद्यालयात बाल दांत रोग प्रततबांधात्मि  
या विषयातील पदव्युत्तर पदिी अभ्यासक्रम सुरु िरण्याबाबत 

  

(४४)  ८४८३ (०४-०८-२०१५).   श्री.माणणिराि ठािरे, श्री.सांिय दत्त, श्री.भाई िगताप :   सन्माननीय िैद्यिीय लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूरच्या शासकीय िींत महाविद्यालयात बाल िींत रोग प्रनतबींधात्मक या विषयातील पिव्यतु्तर पििी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास कें द्र शासनाने तसेच डें्ल कौजन्सल ऑफ इींडडयाने माहे माचट २०१५ च्या शिे्च्या आठिडयात मान्यता दिली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सिर अभ्यासक्रम नागपरू विद्यापीठात यािषी सुरु करण्यास नकार 
दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, त्याची सिटसाधारण कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(१२-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास महाविद्यालयास नकार दिला नसून भारतीय िींत पररषिेच्या मान्यतेनुसार लशक्षकाींच्या 
त्रु् ी पूणट करण्यासाठी विद्यापीठाने कळविले आहे. त्रु् ीींची पुतटता करताच सिर महाविद्यालयास पदहल्हया िेळेचे सींलजग्नकरण 
िेण्याची कायटिाही महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामाफट त करण्यात येईल. 
(३) भारतीय िींत पररषिेच्या मानकानुसार सिर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी एक प्राध्यापक, िोन सहयोगी प्राध्यापक ि एक 
सहायक प्राध्यापक इतक्या लशक्षकाींची आिश्यकता असते. तथावप, उक्त मानकानसुार पूणट लशक्षक सींख्या उपलब्ध नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील खािगी विना अनुदातनत व्यािसातयि अभ्यासक्रमाांचे प्रिेश आणण लशक्षण शलु्हि याांचे तनयमन िरण्यासाठी 
  

(४५)  ८५०४ (०४-०८-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र लशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी विना अनुिाननत व्यािसानयक अभ्यासक्रमाींचे प्रिेश आणण लशक्षण शलु्हक याींचे ननयमन करण्यासाठी 
स्ितींत्र प्राधधकरण स्थापन करण्याचा ननणटय दिनाींक २१ एवप्रल, २०१५ रोिी िा त्या समुारास घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, ननणटयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) तसेच उक्त प्राधधकरणाची रचना, कायटकक्षा, अधधकार काय आहेत ि सिर प्राधधकरण केव्हापासून कायटरत होणार आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े (१२-१०-२०१५) : (१) महाराषर विना अनुिाननत खािगी व्यािसानयक शकै्षणणक सींस्था (प्रिेश ि शलु्हक 
ननयमन) अध्यािेश दिनाींक १२/०५/२०१५ रोिी प्रख्यावपत करण्यात आला असून या अध्यािेशाचे अधधननयमात रुपाींतर दिनाींक 
१७/०८/२०१५ रोिी करण्यात आले असून तो प्रलसध्ि करण्यात आला आहे. 
(२) महाराषर राज्यात विनाअनुिाननत खािगी व्यािसानयक शकै्षणणक सींस्थाींमध्ये अलभयाींबत्रकी, व्यिस्थापनशास्त्र, िास्तूशास्त्र, 
हॉ्ेल मॅनेिमें् अडँ कॅ्रीींग ्ेक्नॉलॉिी, एम.सी.ए., िैद्यकीय ि नलसगं इत्यािी पििी ि पिविका अभ्यासक्रमाींच्या प्रिेशाचे 
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ननयमन करणे आणण या अभ्यासक्रमाींचे लशक्षण शलु्हक समुधचत प्राधधकरणामाफट त ननजश्चत करणे तसेच या अभ्यासक्रमाींच्या 
प्रिेशासाठी सामानयक प्रिेश परीक्षाींचे आयुक्त, सामानयक प्रिेश पररक्षा याींचेमाफट त आयोिन करणे. 
(३) या अधधननयमाींतगटत प्रिेश ननयामन प्राधधकरण, उच्च न्यायालयाचे सेिाननितृ्त न्यायाधधश ककीं िा शासनाचे मुख्यसधचि 
ििाटचा सेिाननितृ्त अधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली विद्यापीठाचे कुलगुरु, लशक्षण तज्ञ, कुलसधचि, आरोग्य विज्ञान 
विद्यापीठ सींचालक, तींत्र लशक्षण, सींचालक, उच्च लशक्षण, महाराषर कृवष लशक्षण ि सींशोधन पररषि याींचा सिस्य सधचि ि 
आयुक्त, राज्य सामानयक प्रिेश परीक्षा कक्ष म्हणून समािेश असणार आहे.  राज्य सामानयक प्रिेश परीक्षा कक्षामध्ये 
आयुक्त म्हणून सहसधचि ििाटचा भारतीय प्रशासकीय सेिेतील अधधकारी ि त्याच्या हाताखाली आिश्यक तो 
अधधकारी/कमटचारी िगट ननयुक्त करण्यात येणार आहे. 
      शलु्हक ननयामक प्राधधकरण, उच्च न्यायालयाचे सेिाननितृ्त न्यायाधधश ककीं िा शासनाचा मुख्य सधचि ििाटचा 
सेिाननितृ्त अधधकारी याींच्या अध्यक्षतेखाली लशक्षण तज्ञ, सनिी लेखापाल, प्रख्यात अथटतज्ञ, व्यािसानयक लशक्षण क्षेत्रातील 
नामाींककत तज्ञ, कुलसधचि, महाराषर आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, सींचालक, तींत्र लशक्षण, सींचालक, उच्च लशक्षण, महाराषर 
राज्य कृषी ि सींशोधन पररषि याींचा सिस्य सधचि आणण सहसधचि ििाटचा राज्य शासनाचा अधधकारी म्हणून समािेश 
असणार आहे. 
     राज्यातील व्यािसानयक अभ्यासक्रमाींचे प्रिेशाचे ननयमन, लशक्षण शलु्हकाची ननजश्चती आणण व्यािसानयक 
अभ्यासक्रमाींच्या प्रिेशासाठी प्रिेश परीक्षा आयोजित करणे. 
     या अधधननयमाखाली तरतूिीींचे उल्हलींघन केल्हयास सींबींधीताींना शास्ती करण्याचे अधधकार या प्राधधकरणाींना आहेत. 
     सिर अधधननयम अजस्तत्िात आल्हयापासून अींमलबिािणी सरुु झाली आहे. 
  

___________ 
 

उदांचन िलविद्यतु प्रिल्हपाच्या प्रिल्हप वििास अहिालाबाबत 
  

(४६)  ८५१२ (३१-०७-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उिींचन (उपसा) िलविद्युत प्रकल्ह पािर लक्ष कें द्रीत करण् याचे राज्य शासनाने ठरविलेले असून सुमारे ४ हिार ८०० 
मेगािॅ्  क्षमतेच् या पाच उिींचन िलविद्युत प्रकल्ह पाींच् या प्रकल्ह प विकास अहिालास (डीपीआर) िलसींपिा विभागाने मींिरुी 
िेण् याचा ननणटय माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा त् यासुमारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, ननणटयाचे स् िरुप काय आहे ि कोणत् या दठकाणी सिरचे पाच प्रकल्ह प उभारण् यात येणार आहेत, 
(३) उपरोक् त प्रकल्ह पामधून प्रत् यक्षात केव् हापासून ककती िीि ननलमटती होणार आहे ? 
 श्री. धगरीष महािन (२६-१०-२०१५) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
     शासनामाफट त एकूण स्थावपत क्षमता ५२०० मे.ि.ॅ असलेल्हया ५ उिींचन िलविद्युत प्रकल्हपाींच्या सिेक्षण ि अन्िेषण 
कामाींच्या अींिािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रिान करण्यात आली आहे. सिेक्षण ि अन्िेषण पूणट करुन सविस्तर प्रकल्हप 
अहिाल (डीपीआर) तयार करण्यात येईल. 
(२) सिेक्षण ि अन्िेषण करुन सविस्तर प्रकल्हप अहिाल (डीपीआर) तयार करुन शासन मान्यतेस सािर करणे हे या 
ननणटयाचे स्िरुप आहे. सिेक्षण ि अन्िेषणाच्या अींिािपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिलेले प्रकल्हप खालीलप्रमाणे आहेत. 
१ पानशते उिींचन िविप्र  पुणे  रायगड 
२ िरसगाींि उिींचन िविप्र  पुणे रायगड 
३ परींध घा् उिींचन िविप्र  पुणे रायगड 
४ अ्िण उिींचन िविप्र  पुणे रायगड 
५ कोयना ्प्पा-6 उिींचन िविप्र  सातारा सातारा 
(३) ्या उिींचन योिनाींच्या पणूटत्िासाठी प्रकल्हप अहिालास प्रशासकीय मान्यता दिल्हयापासून अींिािे सहा त ेसात िषाचंा 
कालािधी िीि ननलमटती होण्यास लागणार आहे. 

_________ 
 

राज्यातील पाणी पुरिठयाच्या समस्येिर उपाययोिना िरण्याबाबत 
 

(४७)  ८५४७ (०३-०८-२०१५).   श्री.शरद रणवपसे, श्री.भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त, श्री.रािेंर मुळि :   सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िलाशयाींमधील पाण्याचा साठा आ्ल्हयाने मराठिाडयात एकूण क्षमतेच्या फक्त सहा ्क्के पाणीसाठा आहे तर 
राज्यातील िलाशयाींमध् ये एकूण क्षमतेच्या १८ ्क्के पाणीसाठा लशल्हलक असल्हयाचे दिनाींक ५ िनू, २०१५ रोिी िा 
त् यासुमारास ननिशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, राज्यात मान्सुन लाींबणीिर पडण्याची शक्यता असल्हयान े राज्यातील पाणी पुरिठयाची समस्या िरू 
करण्यासाठी शासनाने कोणती उपाययोिना िा कायटिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महािन (२७-१०-२०१५) : (१) हे खरे आहे. 
     दिनाींक ०५/०६२०१५ रोिी मराठिाड्यातील पा्बींधारे प्रकल्हपाींच्या िलाशयामध्ये ५ ्क्के पाणीसाठा ि महाराषरातील 
पा्बींधारे प्रकल्हपाींच्या िलाशयामध्ये १८ ्क्के पाणीसाठा होता. 
     मात्र सद्य:जस्थतीत दिनाींक ०४/०९/२०१५ रोिी मराठिाड्यातील पा्बींधारे प्रकल्हपाींच्या िलाशयामध्ये ७ ्क्के पाणीसाठा 
ि महाराषरातील पा्बींधारे प्रकल्हपाींच्या िलाशयामध्ये ४९ ्क्के पाणीसाठा आहे. 
(२) दिनाींक २१.०१.२००३ च्या शासन ननणटयामधील तरतुिीनसुार प्रकल्हपातील पाणीसाठा पेयिलासाठी राखून ठेिण्याबाबतचे 
ननिेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार क्षेत्रीय कायाटलयाकडून राज्यातील पाणीसाठा पेयिलासाठी राखून ठेिण्याची कायटिाही 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 
 

___________ 
 

शतेी आणण वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात िलसांधारण योिनाांची िामे सुरु िरण्याबाबत 
  

(४८)  ८६६८ (३१-०७-२०१५).   श्री.भाई िगताप, श्री.सांिय दत्त :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) शतेी आणण वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात िलसींधारण योिनाींची कामे सुरु करण्यात आली परींतू 
दिनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतरच्या आणण पुिीच्या िलसींधारण कामाींची व्यिहायटता तपासण्याचेही ननजश्चत करण्यात आले 
असून यासाठी िलसींधारण विभागाच्या मुख्य अलभयींत्याींच्या अध्यक्षतेखाली एक सलमती नेमण्यात आली असल्हयाचे माहे मे, 
२०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशटनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ही सलमती शनु्य ते अडीचश ेहेक््रपयतं लसींचन क्षमता असलेल्हया आणण प्रशासकीय मींिरूी लमळूनही काम सुरु 
न झालेली कामे ककती उपयुक्त आहेत ते तपासनू सिर अहिाल शासनाला िेणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर सलमतीने सािर केलेल्हया अहिालानुसार राज्यातील ककती िलसींधारणाची कामे रद्द केली ि ककती कामे 
सुरु करण्यात आली याचा तपलशल काय आहे, 
(४)  नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(०६-१०-२०१५) : (१) होय, हे खरे आहे. 
     महाराषर िलसींधारण महामींडळाच्या सींचालक मींडळाची दिनाींक १४ िानेिारी, २०१५ रोिी सींपन्न झालेल्हया ४८ व्या 
बैठकीत मींिरू करण्यात आलेल्हया ठरािानुसार महाराषर िलसींधारण महामींडळामाफट त दिनाींक १ एवप्रल, २०१४ नींतर तसेच 
दिनाींक १ एवप्रल, २०१४ पूिी (वििभट िगळून) प्रशासकीय मान्यता दिलेल्हया परींतु प्रत्यक्षात क्षते्रीय कामे सुरु झाली नाहीत 
अशा सिट योिनाींची (० ते २५० हेक््र) ताींबत्रक व्यिहायटता तपासण्यासाठी पुणे ि नागपूर येथे कायटरत िोन मुख्य अलभयींते 
तसेच िलसींपिा विभागाचा एक अलभयींता याींची सलमती शासन ननणटय, िलसींधारण विभाग, दिनाींक ८ मे, २०१५ अन्िये 
गठीत करण्यात आली आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 
     सलमती िलसींधारण महामींडळास अहिाल सािर करणार आहे ि महामींडळ अहिालािर ननणटय घेणार आहे. 
(३) अहिाल महामींडळाच्या विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

___________ 
 

मांगळिेढा तालुक् यात (जि.सोलापरू) रोिगार हमी योिनेच् या िामािरील मिरूाांना िेतन देण् याबाबत 
  

(४९)  ८७६६ (३१-०७-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.भाई िगताप :   सन्माननीय रोिगार हमी योिना 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मींगळिेढा तालुक् याच् या (जि.सोलापूर) िक्षक्षण भागातील िषु काळी गािात चालू असलेल्ह या रोिगार हमीच् या कामािरील 
मिरुाींना त् याींचे िेतन िेळेिर ि ननयलमतपणे लमळत नसल्ह याने रोिगार हमीच् या कामािर येणा-या मिरूाींच् या सींख् येत घ् 
झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्ह यास, रोिगार हमीच् या कामािरील मिरूाींना ननयलमतपणे आणण िेळेिर िेतन िेण् याची कायटिाही केल्ह यास िषु काळी 
भागातील मिरूाींची रोिगार हमीच् या कामािर उवप स्थती िाढणार असल्ह यामुळे त् याबाबत कोणती कायटिाही करण् यात आली 
आहे िा येत आहे, 
(३)  नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(१५-१०-२०१५) : (१) हे खरे नाही. 
     मींगळिेढा तालुक्यामध्ये सन २०१४-१५ ि २०१५-१६ मध्ये शतेतळे (९५), कीं पा ट्में् बींडीींग (५६), फळबाग (२४२), 
गाींडूळ/नॉडफे खत युनन् (११) ही कामे मींिरू आहेत. 
     सद्यजस्थतीत शतेतळे (३), ि िकृ्ष सींगोपन (७) ही कामे चालू आहेत. सिर कामािरील मिरुाींचे िेतन िेळेिर अिा 
करण्यात येते. 
(२) मिरुी िेळेिर िेण्यासाठी ि मिरुाींच्या खात्यािर थे् पेमें् करण्यासाठी EFMS प्रणालीचा िापर करण्यात येत आहे. 
तसेच मिरुाचे मागणीनुसार कामे उपलब्ध करुन िेण्यात येतात. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.  
  

___________ 
  

सोलापूर मधील भीमा आणण सीना नदीिरील बांधा-याांचे नीडल्ह स गांिल्ह याने तातडीने बदलण् याबाबत 
  

(५०)  ८७७५ (३१-०७-२०१५).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांिय दत्त, श्री.भाई िगताप :   सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर मधील भीमा आणण सीना निीिरील बींधा-याींचे नीडल्ह स गींिल्ह याने ननकामी झाले असून त् यामधून मोठ्या 
प्रमाणािर पाण् याची गळती होत ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्ह यास, सिर नीडल्ह स तातडीने बिलण् यासाठी कोणती कायटिाही करण् यात आली आहे िा येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, त् याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महािन (२८-१०-२०१५) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) िरिषी िेखभाल ि िरुुस्तीसींिभाटत प्राप् त ननधीच्या उपलब्धतेनुसार नीडल्हसची िरुुस्ती करण्यात येत आहेत, तसेच 
आिश्यकते नुसार निीन ननडल्हस उपलब्ध करण्यात येत आहेत. 
(३) प्रश्न ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही. 

  

 
  
विधान भिन :   उत्तमलसांग चव्हाण, 
नागपूर.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
_________________________ 

शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, नागपूर. 


