
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

राज्यात शहराांमध्ये िाहतिु ि पाकििं गची सवुिधा परुविण्याबाबत 
  

(१) १८१२ (२२-०१-२०१५). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वाढत् या लोकसींख् येप्रमामाचेच राज् यात वाहनाींची सींख् याही झपा्याने वाढत 
असनू दररोज समुारे १३०० वाहने राज् यभररातील ववववध रस्तत्यावर धावत असनू 
राज् याच् या आर्थिक पाहची अहवालानसुार वाहनाींची सींख् या २ को्ी १० लाखावर 
गेली असनू मुींबर्ि, ठाचे, पचेु यासारख् या मोठया शहराींमध् ये वाहतकुीची आणच 
पार्किं गचा प्रमाश् न ज्ील होत असल् याचे माहे जुल,ै २०१४ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यात वाढत् या वाहनाींच् या सींख् येमळेु मोठया शहराींमध् ये 
वाहतकुीचा आणच पार्किं गचा प्रमाश् न सोडववण् यासाठी शासनाने कोचती उपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप, उक् त प्रमाश् नाबाबत कोचतीच उपाययोजना करण् यात आली नसल् यास 
ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०३-०१-२०१८) : (१) व (२) वाढत्या नागरीकरचामळेु तसेच 
वाढत्या वाहन सींख्येमळेु शहरामध्ये ननमािच होचारा वाहतकुीचा आणच पार्किं गचा 
प्रमाश्न सोडववण्यासाठी पोलीस प्रमाशासनाची वाहतकु शाखा व महानगरपाललकाींच्या 
समन्वयाने खालील उपाययोजना केल्या जातात :  

अ) एकेरी मागि वाहतकु 
ब) सम-ववषम तारखाींना पार्किं ग 
क) सशलु्क व मोफत वाहनतळ सवुवधा 
ड) नो पार्किं ग झोन 
र्) साविजननक वाहतकुीकररता ववशषेीकृत मार्गिका, 
ई) वाहतकु ननयमनाकररता टॅ्रर्फक वाडिन ननयकु्ती 
फ) पादचारी मागि/पलु/भरयुारी मागि 
ग) लसग्नल यींत्रचा 
ह) ठराववक ठठकाची प्रमावेश बींदी उदा. अवजड वाहनाना ठराववक रस्तत्याींवर 
मयािठदत अथवा कायम स्तवरुपी प्रमावेश बींदी 

 तसेच साविजननक वाहतकु व्यवस्तथा सक्षमीकरचासाठी महानगरपाललका 
प्रमायत्नशील आहेत 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

विद्यार्थयािंची शकै्षणणि गणुित्ता िाढविण्यासाठी शाळाांमध्ये  
गणुित्ता िक्षाची स्र्ापना िरणेबाबत 

  

(२) ६४६६ (२०-०४-२०१५). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.सतुनल तटिरे, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववद्यार्थयािंची शकै्षणचक गचुवत्ता वाढववण्यासाठी राज्य शासन ववववध 
माध्यमातनू प्रमायत्न करीत असनू, त्यासाठी शाळा आणच स्तथाननक यींत्रचा 
याींच्याशी सींवाद साधुन ठोस उपाययोजना करण्यासाठी शकै्षणचक गचुवत्ता 
कक्षाची स्तथापना करण्याच े ननदेश शासनाने ठदनाींक २४ जुल,ै २०१४ रोजी 
अध्यादेशाद्वारे ठदलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, लशक्षचाची गचुवत्ता वाढावी आणच प्रमात्येक ववद्यार्थयािंस दजेदार 
गचुवत्तापचुि लशक्षच लमळाव ेयासाठी शाळाींमध्ये गचुवत्ता कक्षाची स्तथापना 
करावी व त्याचा लेखी अहवाल सादर करावा अस ेआदेश राज्यातील लशक्षच 
ननररक्षकाींनी सवि मान्यता प्रमााप्त माध्यलमक शाळाींच्या मखु्याध्यापकाींना ठदलेले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रमाकरचाची अींमलबजावची राज्यातील अनेक माध्यलमक 
शाळाींनी केलेली नसल्याचे माहे फेब्रवुारी, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, राज्यातील 
र्कती सींस्तथाींची आतापयिंत आपले अहवाल शासनास सादर केले असनू, अद्याप 
र्कती सींस्तथाकडून अहवाल प्रमााप्त होचे बाकी आहे, 
(५) सींबर्धत सींस्तथाींनी शासनाच्या आदेशाची अींमलबजावची केली नसल्यास सदर 
सींस्तथेवर शासनाने कोचती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. ठदनाींक २४ जुल,ै २०१४ च्या 
शासन पररपत्रकान्वये शकै्षणचक गचुवत्ता कक्षाची स्तथापना करचेबाबत ननदेश 
ठदल ेआहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) कोल्हापरू ववभराग वगळून र्तर सवि ववभरागाींची माठहती प्रमााप्त झाली आहे. 
(५) शकै्षणचक गचुवत्ता कक्षाची स्तथापना करण्याबाबत सींबींर्धत शाळाींना सचूना 
देण्यात आलेल्या आहे. 
(६) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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एमएसआरडीसीला वित्त परुिठा िरण्याबाबत 
  

(३) ९५३४ (२९-०७-२०१५). अॅड.अतनल परब, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : 
सन्माननीय सािथजतनि बाांधिाम (सािथजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) एमएसआरडीसीला शासनाकडून वेळेत ववत्त परुवठा होत नसल्याने त्याींना 
पत ठ्कवनू ठेवण्यासाठी कजि घ्याव ेलागत असल्याचे ननदशिनास आल ेआहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, एमएसआरडीला रुपये ६८९० को्ी तो्ा झाला असनू शासनाच्या 
ठदरींगाईमळेु या महामींडळाला ५२६२ को्ीचे व्याज ववनाकारच द्यावे लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु महामींडळाची बाजारात पत उरली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर महामींडळाला पवूि पदावर आचण्यासाठी शासनाने कोचत्या 
उपाययोजना केल्या आहेत, वा करण्यात येत आहेत ? 
  
श्री.एिनार् शशांदे (१०-०१-२०१८) : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
 मींजूर प्रमाकल्पाींची अमींलबजावची करण्यासाठी महामींडळाकडून कजि 
घेण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 कजि/ कजिरोख्याींची परतफेड केल्यानींतरही महामींडळचा रोकड प्रमावाह 
सकारात्मक आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) महाराषट्र शासन व र्तर शासन सींस्तथाकडून वगेवेगळ्या प्रमाकल्पाींकररता 
अनदुान देय आहे. हे अनदुान महामींडळास उपलब्ध करुन देण्याची कायिवाही 
शासनस्ततरावर सरुु आहे. 
  

___________ 
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राज्यात एस.टी. बस गाडयाांना स्ियांचशलत आग प्रततबांधि प्रणाली बसविणेबाबत 
  

(४) १९६९० (१६-०८-२०१६). डॉ.अपिूथ हहरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यभररात दोन वषािच्या कालावधीत १९ बस गाडयाींच्या र्ींजजनने पे् 
घेतल्यामळेु आगी लागल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु प्रमावाशाींचे जजवीत धोका असल्याने एस.्ी.ववभरागाने 
स्तवयींचललत आग प्रमानतबींधक प्रमाचाली बसववण्याचा ननचिय घेण्यात आला आहे 
काय, उक्त प्रमाचाली केव्हापासनू कायािजन्वत होचे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, प्रमावाशाींच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने एस.्ी. बसगाडयाींच्या 
अनतवेगावर ननयींत्रच आचचे, चालकाींचे वेळोवेळी समपुदेशन करचे आणच 
आरोग्य ववषयक वदै्यकीय तपासण्या व अन्य प्रमानतबींधात्मक व सरुक्षक्षतसेींबींधी 
शासनाने कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(०५-१२-२०१७) : (१) राज्य पररवहन महामींडळाच्या गत २ वष े
८ मठहने या कालावधीत १९ वाहनाींना आग लागण्याच्या घ्ना घडलेल्या आहेत. 
सदर घ्ना मखु्यत: शॉ ि् सर्कि ्मळेु घडलेल्या आहेत. 
(२) राज्य पररवहन महामींडळाने स्तवयींचललत आग प्रमानतबींधक प्रमाचाली 
बसववण्याबाबतची चाचची घेण्याचे प्रमाायोजजत केल े असनू, सदर चाचची 
यशस्तवीररत्या पचूि झाल्यानींतर पढुील कायिवाही करण्यात येईल. 
 (३) सन २०१३ त े२०१५ या कालावधीत ९१७० चालकाींचे समपुदेशन करण्यात 
आल ेआहे. तसेच माहे एवप्रमाल, २०१५ त ेसप् े्ंबर, २०१६ या कालावधीत ४० 
वषािवरील चालकाींची वदै्यकीय तपासची करण्यात आली आहे.  
  राज्य पररवहन महामींडळाच्या वाहनाींच्या वेग ननयींत्रचाबाबत व 
सरुक्षक्षतबेाबत राज्य पररवहन महामींडळाच्यास्ततरावर वेळोवेळी कायिवाही 
करण्यात येत.े 
 (४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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मालेगाांि (जज.नाशशि) बॉम्बस्र्ोट प्रिरणातील आरोपीांना राष्ट्रीय तपास यांत्रणेने 
दोषमकु्त िेल्याबाबत 

  

(५) २०००१ (२४-०८-२०१६). श्री.िवपल पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (जज.नालशक) बॉम्बस्तफो् प्रमाकरचाचा दहशतवाद ववरोधी पथकाचे 
हेमींत करकरे याींच्या काळात योग्य तपास झाला होता हा तपासच चुकीचा 
असल्याच ेदशिवनू या प्रमाकरचातील आरोपी प्रमाज्ञा ठाकूर आणच कनिल परुोठहत 
याींना राषट्रीय तपास यींत्रचा (एनआयए) याींनी दोषमकु्त केल्याच ेमाहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची भरक्कम परुावे असताना सींशनयताींना दोषमकु्त 
करण्याचा ननचियास ननधमी सींघ्नेने ववरोधी करून जनआींदोलन करण्याचा 
र्शारा ठदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मालेगाव बॉम्बस्तफो् प्रमाकरची राषट्रीय तपास यींत्रचेच्या 
ननचियाबाबत हरकत नोंदवनू आपली भरलूमका स्तपष् करण्याबाबत शासनाने 
कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०३-०१-२०१८) : (१) व (२) दहशतवाद ववरोधी पथकाने सदर 
गनु््यास मोका कायद्याच्या तरतदुी लाग ूकरुन एकूच १२ आरोपीींना अ्क 
करुन मोक्का न्यायालयात दोषारोप पत्र ेदाखल केली आहेत. 
 सन २०११ मध्ये सदर गनु्हा पढुील तपासाकरीता एनआयएकड ेवगि 
करण्यात आला असनू ठदनाींक १३/०५/२०१६ रोजी एनआयएने नमदू गनु्हयात 
परुवची दोषारोप पत्र दाखल केल ेआहे. 
 मोक्का को्ािन े एनआयएच्या अहवालानींतर कोचत्याही आरोपीस 
गनु््यातनू दोषमकु्त केलेले नाही. 
(३) व (४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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मौ.िुां डलिाडी (ता.बबलोली, जज.नाांदेड) येर्ील दरुिस्र्ेत असलेल्या 
बसस्र्ानिाची दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(६) २००११ (१६-०८-२०१६). श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौ.कुीं डलवाडी (ता.बबलोली, जज.नाींदेड) येथील बसस्तथानक अत्यींत दरुवस्तथेत 
असनू बसस्तथानकात प्रमावाशाींना बसण्यासाठी बाकड ेनसल्याने प्रमावाशाींची मोठया 
प्रमामाचात गरैसोय होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े व तद्नसुार सदर दरुवस्तथेत असलेले बसस्तथानकाची दरुूस्तती 
करण्याबाबत शासनाने कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(०५-१२-२०१७) : (१) व (२) नाही. 
 बसस्तथानकामध्ये प्रमावाशाींना बसण्यासाठी बाकड े असनू त े सजुस्तथतीत 
आहेत. प्रमानतक्षालयात प्रमावाशाींना बसण्यासाठी आसन व्यवस्तथा, लाई् व पींख े
आहेत. प्रमावाशाींची कोचत्याही प्रमाकारे गरैसोय होत नाही. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्तािरीता उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(७) २०३२५ (१९-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्रीमती 
हुस्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात अनेक भरागात भरीषच दषुकाळ पररजस्तथती असनू २९ हजार ६०० 
गावाींमध्ये दषुकाळ जाठहर केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 



वि.प. ३ (8) 

(२) असल्यास, दषुकाळी पररजस्तथतीचा सामना करण्यासाठी शासनाकडून 
कोचत्या योजना राबववण्यात आल्या आहेत तसेच मराठवाडयासाठी दीघिकालीन 
उपाययोजना करण्याची सचूना देऊनही अद्यापपयिंत कोचतीच कायिवाही 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, दषुकाळी जस्तथतीचा सविसाधारच तपलशल काय आहे, 
(४) असल्यास, दषुकाळग्रस्तताकरीता उपाययोजनाींसाठी र्कती ननधीची 
आवश्यकता आहे व प्रमात्यक्षात र्कती ननधी, कशाप्रमाकारे व केव्हा उपलब्ध करून 
देण्यात येचार आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) महसलू व वन ववभराग, शासन ननचिय क्रमाींक : एससीवाय-२०१५/ 
प्रमा.क्र.३११/म-७, ठदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ अन्वये खरीप २०१५-१६ च्या खरीप 
हींगामातील पसैेवारी ५० पशैाींपेक्षा कमी असलले्या १५७४७ व शासन ननचिय 
क्रमाींक : एससीवाय-२०१६/प्रमा.क्र.१/म-७, ठदनाींक २३ माचि, २०१६ अन्वये ११८६२ 
गावाींमध्ये दषुकाळ पररजस्तथती घोवषत करून जमीन महसलुात सु् , कृवष पींपाच्या 
चाल ूवीज देयकात ३३.५% सु् , शालेय/महाववद्यालयीन ववद्यार्थयािंच्या परीक्षा 
शलु्कात माफी, आवश्यक तथेे वपण्याचे पाची परुववण्यासाठी ्ँकसिचा वापर व 
दषुकाळसदृश्य पररजस्तथती जाहीर केलेल्या गावात शतेकऱयाींच्या शतेीच्या पींपाची 
वीज जोडची खींडीत न करचे या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) महसलू व वन ववभराग, शासन ननचिय ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ 
अन्वये कृषी ववषयक मदत वा्प करण्यासाठी ननववषठा अनदुानाकरीता एकूच 
रुपये ३५७८.४३ को्ी ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, पाचीपरुवठा 
योजनेकरीता रुपये ३१४.५६ को्ी, जनावराींच्या छावण्याींकररता रुपये १०९.८४ 
को्ी ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच खरीप २०१५ मधील 
औरींगाबाद, नालशक, अमरावती व नागपरू ववभरागातील कापसू तसेच अमरावती 
व नागपरू ववभरागातील सोयाबीन वपकाींच्या नकुसानी सींदभराित ठदनाींक        
२९ डडसेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन ननचियान्वये रूपये १२९६ को्ी र्तकी रक्कम 
उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 
  

___________ 
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एसी शशिशाही बस सरुू िरण्याबाबत 
  

(८) २०५५१ (१६-०८-२०१६). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) एस्ी महामींडळाने भराडतेत्वावरील एसी लशवशाही बसेसची घोषचा माहे 
जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, घोषचा करूनही एस्ीच्या ताफ्यात एकही एसी लशवशाही बस 
दाखल झाली नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एस्ी महामींडळाने एसी लशवशाही बस घोषचा करून त्याींची 
अमींलबजावची न करण्यामागील कारचे काय आहे, सदरील बससेवा कधी सरुू 
करण्यात येचार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(०४-१२-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) राज्य पररवहन महामींडळाकडून ऑगस्त्, २०१५ मध्ये वातानकूुललत लशवशाही 
प्रमाकारातील ५०० बसेससाठी ई-ननववदा प्रमार्क्रया राबववण्यात आली व 
ननववदाकाराींना जानेवारी, २०१६ मध्ये सदर बसेस परुववण्याबाबतचा कायािदेश 
देण्यात आला. सदर लशवशाही वातानकूुललत बसेस वेळेत प्रमााप्त होत नसल्याच े
ठदसनू आल्यामळेु राज्य पररवहन महामींडळाच्या मालकीच्या ५०० वातानकूुललत 
बसेस घेण्याबाबत महामींडळाच्या सींचालक मींडळाद्वारे ननचिय घेण्यात आला 
आहे. त्यानसुार ५०० वातानकूुललत बसेस घेण्याबाबतची कायिवाही पचुि झाली 
आहे. उक्त बसेस लवकरच महामींडळाच्या ताफ्यात चालनासाठी उपलब्ध होचार 
आहेत. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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बीड जजल््यातील चारा छािण्या सरुू ठेिण्याबाबत 
  

(९) २०५६७ (१९-०८-२०१६). श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सतुनल 
तटिरे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय 
मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाडयातील बीड जजल््यात दोन मठहन्याींच े पसै े शासनाकड े बाकी 
राठहल्याने छावची चालकाींनी जनावराींसाठी असलेल्या चारा छावण्या बींद 
करण्याची परवानगी जजल्हार्धकाऱयाींकड ेमार्गतली असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडयातील दषुकाळपररजस्तथती लक्षात घेता जनावराींच्या 
चारा छावण्या बींद करचाऱया सींबींर्धत सींस्तथाना काळ्या यादीत ् ाकून त्याींच्यावर 
दींडात्मक कारवाई करण्याबाबत शासनाने कोचती कायिवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधगरी जजल््यातील आांबा उत्पादिाांना गतिषीच्या निुसान भरपाई 
देण्याबाबत 

  

(१०) २०६८२ (१९-०८-२०१६). श्रीमती हुस्नबान ू खशलरे्, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२६०२ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नार्गरी जजल्हयातील आींबा उत्पादकाींना गतवषीची आींबा नकुसान भररपाई 
एक वषि होऊन गेले तरी लमळत नसल्याने शतेकरी हैराच झाले असल्याचे माहे 
मे, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल ेहे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास,राजापरू तालकु्यातील आींबा आणच काज ूनकुसान भररपाईकरीता 
प्रमााप्त झालेल्या १२ को्ी अनदुानापकैी ननम्यापकैी जास्तत म्हचजे अींदाजे ६ 
को्ी, ४ लाख, ७१ हजार ८४३ रुपये शासनाच्या नतजोरीत परत गेले असल्याच े
माहे, मे २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदशिनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाकडून ३१ माचि अखरे पयित आींबा व काज ू नकुसान 
भररपाईच्या अनदुानाच ेवा्प पचुि करचे, या नकुसान भररपाईचे वा्प अर्धक 
जलद गतीने व्हावे व सामाईक खातदेाराींना बींधपत्राद्वारे नकुसान भररपाई देण्यात 
यावी असेही शासनाने आदेश ठदलेले असतानाही वा्प सींथगतीने करण्यात 
आल्याने ननम्मे अनदुान परत गेल्याने ही रक्कम शासनाच्या नतजोरीत पडून 
असल्याने आींबा व काजू बागायतदाराींच ेनकुसान झाल ेआहे, याबाबत शासन 
आवश्यक कायिवाही करचार वा करीत आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) रत्नार्गरी जजल््यातील ठदनाींक ०७/०४/२०१५ च्या सींयकु्त पहाची 
अहवलानसुार ६४८७४ खातदेाराींना शासनाकडून रक्कम रुपये ७९,५३,७५,०००/- 
र्तके अनदुान प्रमााप्त झाल ेहोत.े पकैी रक्कम रुपये ५५,४३,१२,०७८/- एवढ्या 
ननधीचे वा्प करण्यात आलेले आहे. 
 राजापरू तालकु्याकररता मळु यादीतील बार्धत क्षते्र ६९२३ हे आर करीता 
रक्कम रुपये १२,१५,१०,५००/- एवढे अनदुान प्रमााप्त झालले ेहोत.े त्यापकैी ठदनाींक 
३१/०३/२०१६ अखरेपयिंत रुपये ५,९५,२८,१५२/- एवढ्या अनदुानाचे वा्प 
करण्यात आलेले असनू उविररत अखर्चित अनदुान हे सहठहस्तसेदाराींच ेबँक खात े
क्रमाींक उपलब्ध नाहीत/ सामाईक खातदेार/ त्यामधील ठहस्तसेदार बाहेरगावी 
असचे/ मयत खातदेार/ हरकती र्त्यादी करचाींस्ततव ववतरीत करता आलेले नाही. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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मौज ेतळेगाि हदघ े(ता.सांगमनेर, जज.अहमदनगर) येर्ील उपसरपांचाने शाळेच्या 
जागेत अततक्रमण िेल्याबाबत 

  

(११) २०८४० (११-०८-२०१६). श्री.सतुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि 
िडिुत,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश गजशभये, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे तळेगाव ठदघे (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) येथील उपसरपींचान े
शाळेच्या जागेत अनतक्रमच करुन बाींधकाम केल्याच ेमाहे एवप्रमाल, २०१६ च्या 
शवे्च्या सप्ताहात ननदशिनास आल,े हे खरे ओह काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
उपसरपींचाने अनतक्रलमत केलेले बाींधकाम ननषकावषत करचेबाबत कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  

श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०१-२०१८) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२) मौज ेतळेगाव ठदघे (ता.सींगमनेर, जज.अहमदनगर) येथील शाळेच्या जागेत 
उपसरपींचाने अनतक्रमच केललेे नसनू, त्याींची बहीच श्रीमती मींगल दत्तात्रय लशींदे 
याींनी अनतक्रमच केल्याचे ठदसनू आल ेआहे. त ेननषकावषत करचेची कायिवाही 
ग्रामपींचायती माफि त चाल ूआहे.       
(३) प्रमाश्नच उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

नांदरुबार शासिीय िदै्यिीय महाविद्यालय सरुु िरण्याबाबत 
  

(१२) २१७३१ (२३-०८-२०१६). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय गेल्या ४ वषािपवूी मींजूर असनूही 
आजपयिंत प्रमात्यक्ष कामाला सरुूवात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कामाला कधी सरुूवात करण्यात येचार आहे, 
(३) असल्यास, यासाठी ननधीची तरतदू करण्यात आली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 



वि.प. ३ (13) 

श्री.धगरीष महाजन (१८-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) भरारतीय आयवुविज्ञान पररषद, नवी ठदल्ली याींच्या तपासची सलमतीमाफि त 
करण्यात आलले्या ननरीक्षचादरम्यान दशिववण्यात आलेल्या त्रु् ीींची पतूिता 
केल्यानींतर व एम.सी.आय.ने मान्यता ठदल्यानींतर सदरहू महाववद्यालय 
प्रमात्यक्षात सरुु करण्यात येईल. नींदरुबार शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
सींलजग्नत रुग्चालयाींतगित ववववध र्मारतीच्या बाींधकामाच्या प्रमाशासकीय 
मान्यतचे्या प्रमास्ततावावर शासनस्ततरावर कायिवाही सरुु आहे. 
(३) होय, परींत ुसदरचे महाववद्यालय प्रमात्यक्षात सरुु न झाल्याने सदरचा ननधी 
वापरता आला नाही. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील बदलत ेहिामान सतत पडणारा दषु्ट्िाळ, पािसाचे बदलत चाललेल े
िेळापत्रि आणण पाण्याची भीषण टांचाई यािर उपाययोजना िरण्याबाबत 

  

(१३) २१९९२ (१९-०८-२०१६). श्री.सतजे ऊर्थ  बांटी पाटील, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील बदलत े हवामान, सतत पडचारा दषुकाळ, पावसाचे बदलत 
चाललेल े वेळापत्रक आणच पाण्याची भरीषच ी्ंचाई यावर उपाययोजना 
करण्यासाठी शासनाला दषुकाळी उपाययोजना यशस्तवी अींमलबजावचीसाठी 
स्तवतींत्र खात ेननमािच करण्याची मागची होत असल्याच ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशिनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील दषुकाळीभरागात दषुकाळी उपाययोजना यशस्तवी 
अींमलबजावची करण्यासाठी स्तवतींत्र खात ेननमािच करण्याबाबत शासनाने आपली 
भरलुमका स्तपष् करुन त्यानसुार कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१), २) व ३) स्तवतींत्र खात ेतयार करण्याचा 
प्रमास्तताव सध्या तरी ववचाराधीन नाही. 

___________ 
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िाटोल उपआगाराच्या (नागपरू-अमरािती मागथिरील) िोंढाळी बसस्र्ानिाचे 
िाम तनिृष्ट्ट दजाथचे असल्याबाबत 

  

(१४) २२२८६ (१६-०८-२०१६). प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू-अमरावती राषट्रीय महामागि क्रमाींक ६ वरील का्ोल उपआगाराच्या 
कोंढाळी बस स्तथानकाचे नव्याने करण्यात आलेले बाींधकाम ननकृष् दजािच े
असल्याने लभरतीींना उद्घा्नापवूी तड ेगेल्याचे ठदनाींक २४ मे, २०१६ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे कोचती आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(११-०१-२०१८) : (१) व (२) का्ोल उपआगाराच्या कोंढाळी 
बसस्तथानकाचे नव्याने करण्यात आलेल्या बसस्तथानकाच्या बाींधकामास तडा गेला 
नसनू, प्रमासाधनगहृाच्या समोरील लभरींतीला तडा गेलेला असनू सदरची दरुुस्तती 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

मदु्राांि शलु्ि न भरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(१५) २२३३७ (१६-०८-२०१६). श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील र्चत्रप् बनववचाऱया अनेक कीं पन्याींची कायािलये असनू 
र्चत्रप्ाींमध्ये काम करचारे अलभरनेत्री व र्तर कलावींत याींना कीं पन्या कोट्यवधी 
रुपये देत असनू याचे करारही करीत असतात, याची नोंदची व मदु्ाींक शलु्क 
भररचे बींधनकारक असतानाही त्याची नोंदची, नोंदची व मदु्ाींक ववभरागाकड ेकेली 
जात नसल्याचे ठदनाींक १८ मे, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदशिनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यामळेु शासनाचा कोट्यावधी रुपयाींचा महसलू बडुत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार सदरील महसलू लमळववण्याबाबत तसेच मदु्ाींक 
शलु्क न भररचाऱया सींबींर्धताींवर कारवाई करण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) नोंदची अर्धननयम १९०८ 
च्या कलम १८ मधील तरतदूीनसुार र्चत्रप् कलाकाराींनी ननमाित्याींबरोबर 
केलेल्या कराराची नोंदची सक्तीची नाही मात्र अशा कराराींवर ववठहत दराने 
मदु्ाींक भररचे क्रमप्रमााप्त आहे. 
 शासनाने मदु्ाींक व नोंदची ववभरागामध्ये चुकववलेल्या मदु्ाींकाचा शोध व 
वसलुी करचे याकररता बहृन्मुींबई मध्ये मदु्ाींक जजल्हार्धकारी, अींमलबजावची-१ 
व अींमलबजावची-२ अशी दोन पदे ननमािच केली असनू या दोन अर्धकाऱयाींच्या 
पथकाकडून ववववध सींस्तथा, कीं पन्या, शासकीय, ननमशासकीय कायािलये, 
सोसाय्या याींचेकड ेहोचाऱया दस्ततऐवजामध्ये मदु्ाींक शलु्क बडुववले आहे र्कीं वा 
कस े याचा शोध घेण्याच े काम सरुु आहे. या कायिवाही अींतगित मदु्ाींक 
जजल्हार्धकारी अींमलबजावची-१ व अींमलबजावची-२ या कायािलयाींतफे दस्ततऐवज 
व र्तर कागदपत्र ेसादर करण्याकररता सींबींर्धताींना नो्ीसा बजावण्यात येतात 
आणच मदु्ाींक शलु्क चकुववलेले आढळून आल्यास त्याची वसलुीची कायिवाही 
ननयमानसुार करण्यात येत.े याप्रमामाचे कायिवाही करीत असताना 
र्चत्रप्सषृ्ीमधील सींबींर्धत कीं पन्याींना नो्ीसा पाठवनू करारपत्राच्या प्रमाती सादर 
करण्यास कळववण्यात आल ेआहे. त्यानषुींगाने प्रमााप्त दस्तताींची पडताळची करुन 
मदु्ाींक शलु्क कमी भररल्याचे आढळल्यास ननयमानसुार वसलुीची कायिवाही 
करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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पणेु जजल््यातील ग्रामपांचायतीांमध्ये गरैव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(१६) २२३८४ (१९-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पचेु जजल्हयातील अनेक ग्रामपींचायतीमध्ये आर्थिक गरैव्यवहार, दप्तर 
सजुस्तथतीत न ठेवचे, गहाळ करचे आदी प्रमाकार स्तथाननक ननधी लेखापररक्षचात 
ननदशिनास आल्यानींतर देखील ग्रामपींचायतीींवर कोचतीच कारवाई होत नसल्याचे 
माहे एवप्रमाल, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीींना ववशषेार्धकार लमळत असताना व शासनाचा 
कारभरार पारदशिक असताना गरैव्यवहार करचाऱया सींबींर्धत अर्धकाऱयाींवर 
शासनाने चौकशी करुन कोचती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) i) पचेु जजल्हयात एकूच १४०७ ग्रामपींचायती असनू स्तथाननक ननधी 
लेखापरीक्षक पचेु याींच्याकडून २०१५-१६ मध्ये ग्रामननधी अपहाराची साल 
(ता.आींबेगाींव), ला्े (ता.बारामती), यवत (ता.दौंड) या ग्रामपींचायतीींची प्रमाकरचे 
प्रमााप्त झाली असनू साल ग्रामपींचायतीचे ग्रामसेवक याींना ननलींबबत करून 
फौजदारी गनु्हा दाखल केला आहे. ला्े ग्रामपींचायतीींच्या ग्रामसेवकावर 
प्रमाशासकीय कारवाई सरुु आहे. यवत ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकावर गनु्हा 
दाखल केला असनू त्याींच्यावर सद्या को ि् केस सरुू आहे. 

ii) सन २०१६-१७ मध्ये स्तथाननक ननधी लेखापरीक्षक पचेु याींच्याकडून 
सींशनयत ग्रामननधी अपहाराची एकूच १४ नवी प्रमाकरचे प्रमााप्त झाली असनू 
सींबींर्धत ग्ववकास अर्धकारी याींना कारवाई करण्याबाबत मखु्य कायिकारी 
अर्धकारी, जजल्हा पररषद, पचेु याींनी पत्र ठदल ेअसनू पींचायत सलमती स्ततरावरून 
कायिवाही सरुू आहे. 

iii) सन २०१६-२०१७ मध्ये स्तथाननक ननधी लखेापरीक्षक पचेु 
याींच्याकडून दप्तर उपलब्ध न झालेली एकूच १९ प्रमाकरचे प्रमााप्त झालेली असनू 
त्याबाबत केलेल्या चौकशीनसुार ९ ग्रामपींचायतीींचे अलभरलेखे उपलब्ध आहेत. 
त्यापकैी ३ ग्रामपींचायतीींच्या अलभरलेख्याींचे लखेापरीक्षच पचूि झालेले आहे.  
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४ ग्रामपींचायतीींचे लखेापरीक्षच करण्याबाबत स्तथाननक ननधी लखेा, पचेु याींना 
कळववचेत आल ेआहे. एका ग्रामपींचायतीींचे दप्तर पोलीस स्त्ेशनमध्ये जमा 
केलेले आहे व एका ग्रामपींचायतीींचे दप्तर न्यायालयामध्ये जमा केलेले आहे. 
  उविररत १० ग्रामपींचायतीींपकैी ६ ग्रामपींचायतीींकड ेदप्तर उपलब्ध नाही. 
यापकैी ४ ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकाींवर खातनेनहाय चौकशी प्रमास्तताववत केली 
आहे. एका ग्रामपींचायतीच े सींबींर्धत ग्रामसेवक मतृ्य ू पावले आहेत. एका 
ग्रामसेवकाना ननलींबबत केल े आहे तसेच ४ ग्रामपींचायतीींचे दप्तर 
महानगरपाललका/नगरपाललकाींकड ेजमा केलेले आहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जजल््यातील पनिेल एस. टी. स्र्ानिाची झाललेी दरुिस्र्ा 
  

(१७) २२४३८ (१६-०८-२०१६). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पनवेल (जज.रायगड) येथील एस.्ी. स्तथानकाची दरुवस्तथा झाली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर स्तथानकाींची शासनामाफि त पाहची केली आहे काय, पाहचीत 
काय आढळून आल े व तद्नसुार सदर एस.्ी. बस स्तथानकाची दरुुस्तती 
करचेबाबत कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(११-०१-२०१८) : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळाच्या 
पनवेल बसस्तथानकाची र्मारत जुनी झाली असल्याने ती पाडण्यात आली आहे. 
त्यामळेु प्रमावाशाींची गरैसोय होव ू नये म्हचून आवारात असलले्या आगार 
र्मारतीचे बसस्तथानकात रुपाींतर व दजािवाढ करुन फला् उपलब्ध करण्यात 
आल ेआहेत. सदर बसस्तथानक शडेमध्ये प्रमावाशाींना आसन व्यवस्तथा, प्रमासाधनगहृ, 
पाची, लाई्, पींख,े नतर्क् आरक्षच व्यवस्तथा, वाहनतळाचे काँर्क्र्ीकरच र्. 
सवुवधा करण्यात आल्या आहेत. 
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 पनवेल येथे अद्ययावत बसस्तथानकाची गरज लक्षात घेवनू आधुननक 
बसतळ (बसपो ि्) उभरारचेच्या कामाींमध्ये पनवेलचा समावेश करण्यात आला 
आहे. या प्रमाकल्पाची साविजननक-खाजगी सहभरागातनू (पीपीपी) आखची व 
व्यवस्तथापनासाठी तज्ञ सल्लागार सींस्तथचेी नेमचूक करण्यात आली आहे.  
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

मौजे किन्ही (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येर्ील सरपांच ि उपसरपांच  
याांच्या चौिशीबाबत 

  

(१८) २२५३८ (११-०८-२०१६). श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेर्कन्ही (ता.पारनेर, जज.अहमदनगर) येथील सरपींच व उपसरपींच याींची 
सरुु असलेली चौकशी पचूि झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आल े व तद्नसुार सदर सरपींच व 
उपसरपींच याींचेवर कोचती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) प्रमास्तततु प्रमाकरची मौज ेर्कन्ही-बठहरोबावडी ग्रामपींचायतीमध्ये मग्रारोहयोमध्ये 
झालेल्या भ्रष्ाचाराच्या अनषुींगाने करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये  सरपींच, 
उपसरपींच दोषी नसनू, ग्रामसेवक दोषी असल्याने, त्याींचेवर महाराषट्र 
ग्रामपींचायत अर्धननयम, १९५८ चे कलम १७९ खालील कारवाई प्रमास्तताववत आहे. 
तसेच पारनेर पोलीस स्त्ेशन येथे तत्कालीन ग्रामसेवकाववरुध्द गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे.    
(३) लाग ूनाही. 
  

___________ 
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सोलापरू-पांढरपरू मागाथिरील राज्य पररिहन महामांडळाच्या बसेसमधुन प्रिास 
िरणाऱ्या प्रिाश्याांची होणारी लटू र्ाांबविण्याबाबत 

  

(१९) २५५४३ (३०-१२-२०१६). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू-पींढरपरू मागािवर राज्य पररवहन महामींडळाच्या बसमधुन प्रमावाश्याींची 
बेकायदेशीर लू्  करीत असल्याच्या तक्रारी प्रमावासी सींघ्नाींनी पररवहन 
महामींडळाकड ेकरूनही पररवहन महामींडळ कोचतीही दखल घेत नसल्याचे माहे 
ऑगस्त्, २०१६ मध्ये वा त् यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल े व तद्नसुार प्रमावाशाींची होचारी लू्  थाींबववण्यासाठी कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(११-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२) सदर प्रमाकरची महामींडळाने चौकशी केली असनू प्रमावासामध्ये प्रमावाशाींकडून 
कोचतहेी अनतररक्त भराड ेघेऊन प्रमावाशाींची लू्  केली जात नसल्याच ेआढळून 
आल.े 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

शशक्षि-शशक्षिेतर िमथचाऱ्याांनी खाजगी विनाअनदुातनत शाळेत िेलेली सेिा 
िररष्ट्ठ तनिडशे्रणी तसेच िालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्रा्य धरण्याबाबत 

  

(२०) २५७७० (०४-०१-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०२८५ ला 
हदनाांि २० जुल,ै २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िौशल्य 
वििास ि उद्योजिता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लशक्षक-लशक्षकेतर कमिचाऱयाींनी खाजगी ववनाअनदुाननत शाळेत 
केलेली सेवा वररषठ ननवडशे्रची तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्रा्य 
धरण्याबाबतच्या ववचाराधीन असलेल्या प्रमास्ततावावर शासनाचा ववचार पचुि झाला 
आहे काय, 



वि.प. ३ (20) 

(२) असल्यास, यानषुींगाने कोचता ननचिय घेण्यात आला आहे व त्यानसुार काय 
कायिवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, सदरील कायिवाही केव्हापयिंत पचुि होचे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (१८-०१-२०१८) : (१) नाही. 
(२) लशक्षक-लशक्षकेतर कमिचाऱयाींनी खाजगी ववनाअनदुाननत शाळेत केलेली सेवा 
वररषठ ननवडशे्रची तसेच कालबध्द पदोन्नतीसाठी ग्रा्य धरण्याबाबतचा प्रमास्तताव 
अद्यावप शासनाच्या ववचाराधीन आहे 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  
नाांदेड जजल्हा पररषदेने पाणी शधु्दीिरणासाठी टीसीएल पािडर ग्रामपांचायतीने 

खरेदी िरािी असा तनयम िेल्याबाबत 
  

(२१) २५८५१ (१६-१२-२०१६). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जजल्हा पररषदेच्या ग्रामीच पाचीपरुवठा ववभरागाकडून पवूी पाची 
शधु्दीकरचासाठी आवश्यक पावडर ग्रामपींचायतीींना उपलब्ध करुन ठदली जात 
अस ेपरींत ुसदर पावडर परुवठा करण्याचे काम जजल्हा पररषदेने बींद करुन त्या 
त्या ग्रामपींचायतीने ्ीसीएल पावडर खरेदी करावी असा ननयम घालनू ठदला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यातील १५१ ग्रामपींचायतीमध्ये ्ीसीएल पावडरचा साठा 
उपलब्ध नसल्याचा अहवाल जजल्हा आरोग्य अर्धकारी याींना माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रमााप्त झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन ग्रामीच जनतचे्या 
आरोग्याशी ननगडीत ् ीसीएल साठा उपलब्ध न ठेवचाऱया ग्रामपींचायतीवर आणच 
सींबींर्धत ग्रामसेवकाींवर कोचती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०८-०१-२०१८) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) जजल्हा आरोग्य अर्धकारी, जजल्हा पररषद, नाींदेड याींच्या अहवालानसुार माहे 
जानेवारी, २०१६ अखेर जजल्हयात १३५ ग्रामपींचायतीमध्ये जब्लर्चींग पावडर 
उपलब्ध नव्हती. 
(३) सींबर्धत ग्रामपींचायतीना ्ीसीएल पावडर उपलब्ध करुन घेण्याबाबत 
ग्रामसेवकाच्या मालसक आढावा बठैकीत सचूना ठदल्या आहेत. सद्य:जस्तथतीत 
१३५ ग्राम पींचायतीपकैी ३० ग्रामपींचायतीमध्ये जलशधु्दीकरच सयींत्र बसववण्यात 
आली असनू उविररत १०५ ग्रामपींचायतीमध्ये जब्लचीींग पावडर उपलब्ध 
असल्याबाबत खात्री करण्यात आलेली आहे. सींबींर्धताींनी पावडर उपलब्ध करुन 
घेऊन वापर केल्याबाबतची खात्री करुन घेण्यात आली आहे. त्यामळेु सींबींर्धत 
ग्रामसेवकाींवर कारवाई करण्याचा प्रमाश्नच उद् भरवत नाही. 
(४) प्रमाश्नच उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  
किन्ही, बायर्ळ ि बबबखेड (ता.लोणार, जज.बलुढाणा) या किनगािजट्ट मागाथिर 

पररिहन महामांडळ किां िा शशक्षण विभागाची मानि  
वििास योजनेची बसरे्री चाल ूिरण्याबाबत 

  

(२२) २६४२८ (३०-१२-२०१६). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्कन्ही, बायफळ व बबबखेड (ता.लोचार, जज.बलुढाचा) या र्कनगावजट्ट 
मागािवरील नतन्ही गावातील समुारे १०० त े१५० मलुी लोचार येथे लशक्षचासाठी 
येत असनू र्कनगावजट्टकडून सकाळी येचारी बसफेरी ही प्रमावाशाींनी भररुन येत 
असल्याने उक्त बस नतन्ही ठठकाची न थाींबता ननघनु जात असल्यामळेु मलुीींना 
शाळेत वेळेवर पोहचचे शक्य होत नसल्याने त्याींचे शकै्षणचक नकुसान होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, येथील ववद्यार्थयािंनीनी बसेस अडवनू आींदोलनही केल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार ववद्यार्थयािंची गरैसोय होऊ नये म्हचून पररवहन 
महामींडळ र्कीं वा लशक्षच ववभरागाची मानव ववकास योजनेची बसफेरी चाल ू
करण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  

श्री.हदिािर राित े(११-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) र्कन्ही, वायफळ व बबबखेड 
येथून अठहल्याबाई योजनेंतगित एकूच ४५ पासधारी ववद्याथींनी तसेच वायफळ 
व बबबखेड येथून १५ शालेय पासधारी ववद्यार्थिंनी अशा एकूच ६० मलुी दररोज 
लोचार येथे लशक्षचासाठी येत आहेत. 
  र्कन्ही, वायफळ व बबबखेड येथून ववद्याथी/प्रमावासी याींच्या सोयीकरीता 
दैनींठदन १४ फेऱ या उपलब्ध आहेत. तसेच, ठदनाींक २३/०९/२०१६ पासनू 
लोचार-र्कन्ही या मागािवर नव्याने २ फेऱ या सरुु करण्यात आलले्या आहेत. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िृवष विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२३) २६८१० (१३-०४-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाथणी, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.पररणय रु्िे, श्री.जयिांतराि 
जाधि, श्री.हेमांत टिले, अॅड.तनरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५१९५ 
ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृवष ववभरागाींतगित अ, ब, क व ड सींवगाितील कमिचाऱ याींची एकूच 
२७५०२ मींजुर पदाींपकैी ७३३० पदे ररक्त असल्याने सदर पदाींचा अनतररक्त 
पदभरार नजजकच्या अर्धकारी/कमिचाऱ याींना देवनू कामकाज पार पाडण्यात येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्-क मधील ववववध सींवगाितील ररक्त पदे शासनाच्या प्रमाचललत 
धोरचानसुार भररण्याची कायिवाही करण्याबाबत आयकु्त, कृवष याींना कळववण्यात 
आलेले आहे, तसेच ग् ब (कननषठ) मधील ५० पदाींच्या भररतीसाठी महाराषट्र 
लोकसेवा आयोगाकड ेकायिवाही चाल ुआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कृवष ववभरागातील ववववध सींवगाितील पदे ररक्त असल्याने 
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शतेकऱ याींना कृवष ववषयक अडचचीींचा मोठ्या प्रमामाचात सामना करावा लागत 
असल्यामळेु कृवष ववभरागातील ररक्त पदे भररण्याबाबत शासनाने कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर (०९-०१-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 कृवष ववभरागामध्ये माहे जून, २०१७ अखेर एकुच २७५०२ मींजूर पदाींपकैी 
१९३९४ पदे भररलेली असनू ८१०८ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय. 
 ग्-क मधील ररक्त पदे भररचेबाबत शासन पत्र ठदनाींक २८/१०/२०१६ 
अन्वये आयकु्त (कृवष) याींना कळववण्यात आल ेअसनू त्यानसुार ललवपक वगीय 
पदे ननयमातील तरतदुीनसुार जाठहरात ववज्ञावपत करुन त्रयस्तथ यींत्रचेमाफि त 
भररचेबाबत सवि ववभरागीय कृवष सहसींचालक याींना ठदनाींक ०८/१२/२०१६ रोजीच े
पत्रान्वये कळववण्यात आललेे आहे. 
 महाराषट्र कृवष सेवा ग्-ब (कननषठ) सींवगाितील सरळसेवेच्या 
को्यातील ररक्त पदाींपकैी ५० पदाींकरीता लोकसेवा आयोगास पाठववलेल्या 
मागचीपत्रानसुार ५० पदाींची ननवड यादी आयोगाकडून शासनास प्रमााप्त झालेली 
आहे. सदर उमदेवाराींना ननयकु्ती देण्याच्या अनषुींगाने त्याींची शकै्षणचक अहिता 
प्रमामाचपत्र तपासची व र्तर अनषुींर्गक तपासण्या करण्यात येत आहेत.  
(३) कृवष सींचालक, ग्-अ सींवगाितील ४ ररक्त पदे ठदनाींक ०५/०६/२०१७ च्या 
आदेशान्वये भररण्यात आललेी आहेत. कृवष सहसींचालक, ग्-अ सींवगाित ररक्त 
असलेली ९ पदे भररण्याची कायिवाही अींनतम ्प्प्यावर आहे. 
 महाराषट्र कृवष सेवा, ग्-ब (कननषठ) सींवगाितील सरळसेवेच्या 
को्यातील ५० उमेदवाराींची ननवडयादी महाराषट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्रमााप्त 
झालेली असनू त्याींना ननयकु्ती देण्याची कायिवाही सरुु आहे. तसेच आचखी ७९ 
ररक्त पदाींचे मागचीपत्र ठदनाींक ३०/०३/२०१७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये महाराषट्र 
लोकसेवा आयोगास पाठववण्यात आले आहे. 
 तसेच या सींवगाितील पदोन्नतीच्या को्यातील १०२ ररक्त पदे 
पदोन्नतीने भररण्याची कायिवाही अींनतम ्प्प्यावर आहे. 
 क्षेबत्रय स्ततरावरील कृवष सहाय्यक सींवगािची पदे भररण्यासाठी ७३० पदे 
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ववज्ञावपत करण्यात आली होती. तथावप, सदर पदासाठीची ननवड यादी रद्द 
करण्यात आली आहे. यामळेु सदर पदे भराराींकन पध्दतीने भररण्याबाबत शासन 
ननचिय, ठदनाींक १७/०३/२०१७ नसुार कायिवाही कायािजन्वत होती. तथावप, सध्या 
प्रमाकरच न्यायप्रमाववषठ असल्याने ती भररता आलेली नाहीत. शासन ननचिय ठदनाींक 
०२/०६/२०१५ व ठदनाींक १५/०१/२०१६ नसुार या सींवगाितील आठदवासी क्षते्रातील व 
क्षेत्राबाहेरील ररक्त पदे भररण्याबाबतही ववभरागीय कृवष सहसींचालक याींना ठदनाींक 
१२/०७/२०१७ रोजीचे पत्रान्वये ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
 ग्-क मधील ररक्त पदे भररचेबाबत शासन पत्र ठदनाींक २८/१०/२०१६ 
मधील ननदेशानसुार ललवपक वगीय पदे ननयमातील तरतदुीनसुार जाठहरात 
ववज्ञावपत करुन त्रयस्तथ यींत्रचेमाफि त भररचेबाबत सवि ववभरागीय कृवष सहसींचालक 
याींना ठदनाींक ०८/१२/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

मुांबई शहर रस्त ेिाहतिू ि गाडया पािींग समस्या सोडविण्याबाबत 
  

(२४) २७८६८ (१३-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डािखरे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २४७९३ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय सािथजतनि बाांधिाम (सािथजतनि उपक्रम) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे दाखल झालेल्या जनठहत यार्चका 
क्र.१००/२०१५ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने ठदनाींक ८ फेब्रवुारी, २०१६ रोजी 
उडडाचपलुाखालील पार्किं ग ह्ववण्याच े अींतररम आदेश ठदल े असनू अींतररम 
आदेशानसुार उडडाचपलुाखालील पाकींग पचूिपचे ह्ववण्यात आली आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कारवाईची सद्य:जस्तथती काय आहे, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदेशानसुार सवि सींबींर्धत ववभरागानी 
परस्तपर सहकायािने धोरचात्मक ननचिय घेण्यात आल ेआहे काय, सदर ननचियाचे 
स्तवरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
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श्री.एिनार् शशांदे (०३-०१-२०१८) : (१) त े(४) मा.उच्च न्यायालयाच्या जनठहत 
यार्चका क्र. १००/२०१५ सींदभराितील ठदनाींक ०८/०२/२०१६ च्या ननचियानसुार, 
उडडाचपलुाखालील अनर्धकृत पार्किं ग ह्ववण्याबाबत महाराषट्र राज्य रस्तत े
ववकास महामींडळाकडून आवश्यक कायिवाही करण्यात येत आहे. महामींडळाच्या 
२१ उडडाचपलुाींपकैी ५ उडडाचपलुाींखाली सद्य:जस्तथतीत अनर्धकृत पार्किं ग सरुू 
असनू, त्याववरूद्ध सींबींर्धत स्तथाननक पोलीस स्तथानकाींमध्ये गनु्हे नोंदववण्यात 
आल ेआहेत. यापकैी एका प्रमाकरची आरोपीला अ्क करण्यात आली आहे. 
  सद्य:जस्तथतीत, उडडाचपलुाखालील पार्किं ग बाबत मा.उच्च न्यायालय, 
मुींबई येथे दोन जनठहत यार्चका दाखल असनू, जनठहत यार्चका क्र.१००/२०१५ 
च्या अींतररम आदेशान्वये उडडाचपलुाखालील पार्किं ग बींद करचेबाबत आदेलशत 
केलेले आहे. तसेच जनठहत यार्चका क्र.१८/२०१४ च्या अींतररम आदेशान्वये 
उडडाचपलुाखालील पार्किं गच्या अनषुींगाने शासनाने धोरचात्मक ननचिय घेऊन 
सवि सींबींर्धत ववभरागाींना त्याबाबत समन्वय साधण्याचे आदेश मा.उच्च 
न्यायालयाने ठदलेले आहेत. याबाबतची कायिवाही प्रमागतीत आहे. 

___________ 
  

िोळोणा (चोरे) त ेरायपरू (जज.िधाथ) रस्त्याांची दरूिस्र्ा झाल्याबाबत 
  

(२५) २८०४२ (१७-०४-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोळोचा (चोरे) त े रायपरू (जज.वधाि) रस्तत्याींची दरूवस्तथा झाल्यामळेु 
स्तथाननकाींचे हाल होत असल्याने त्याींनी रस्तता दरुुस्ततीसाठी सींबींर्धताींना माहे जून, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन ेठदली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहा मठहन्याींचा कालावधी उल्ूनही अद्यापपयिंत या रस्तत्याची 
दरुुस्तती न झाल्याने शतेकऱयाींना त्याींच्या शतेात जाण्याकररता मोठा वळसा 
मारावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पा्बींधारे ववभरागाने योग्य उपाययोजना न केल्याने बींधाऱयातील 
पाची रस्तत्यावर वाहून रस्तत्याची दरूवस्तथा झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन रस्तता दरुुस्तत करचे व 
सींबींर्धत दोषीींवर कारवाई करण्यासाठी कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-०१-२०१८) : (१) व (२) जजल्हा पररषदेकड ेअशा प्रमाकारचे 
ननवेदन प्रमााप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. तथावप या रस्तत्याची दरुुस्तती करचे 
आवश्यक आहे. 
(३) रस्तत्याचा भराग हा खोलग् असल्याने पावसाळ्यात पावसाचे तसेच शतेातील 
पाची रस्तत्यावर साचत असल्याने तथेे र्चखल होवनू रस्तता खराब होतो. 
(४) कोळोचा (चोरे) व रायपरु ही दोन्ही गावे डाींबरी रस्तत्याींनी जोडलेली आहेत. 
कोळोचा त ेरायपरू ग्रामीच मागि क्र. ६४ या रस्तत्यावर दोन्ही गावाच्या लोकाींची 
शतेी आहे. सदर रस्तता हा पवूी पाींधन रस्तता होता. आता सदर रस्तता दजोन्नत 
होवनू ग्रामीच मागि क्र.६४ झालेला आहे. या रस्तत्याची एकूच लाींबी ३.५० र्क.मी. 
आहे. या रस्तत्याचे नवीन बाींधकाम, मजबतुीकरच व डाींबरीकरच करचे आवश्यक 
आहे. जजल्हा पररषदेला ववववध योजनाींमधून प्रमााप्त ननधी व ननकषाच्या अर्धन 
राहून सदर रस्तत्याचे काम ् प्प्या-्प्प्याने प्रमास्तताववत करण्याचा जजल्हा पररषदेचा 
प्रमायत्न आहे. 
(५) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  
मे.उषा पेपर प्राडक्टस शल. याांच्या मालिीचे क्षेत्र अततररक्त घोवषत िेल्याबाबत 
  

(२६) २८२७० (१३-०४-२०१७). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज-ेकल्याच येथील जमीनधारक मे.उषा पेपर प्रमााडक््स लल. याींच्या 
मालकीच्या (ता.कल्याच, जज.ठाचे) स.क्र. ४३/३, ६६/१, ६६/६, ६८, ६९, ७३/१, 
७३/२, ७४, ७५, ७६ आणच ७८/१ मधील १,१०,१८१.३४ चौ.मी क्षते्राबाबत तत्काललन 
सक्षम प्रमाार्धकारी याींनी ठदनाींक २३ ऑक््ोबर, १९८० रोजी कलम ८(४) चे आदेश 
पाररत करुन ९५,४७१.२८ चौ.मी क्षेत्र अनतररक्त घोवषत करण्यात आल्याच े
ननदशिनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त क्षेत्र महानगरपाललकेच्या भरागशः मींजूर ववकास 
योजनेनसूार ३०.०० मी, २४.०० मी., १८.०० मी व १५.०० मी. रुीं द रस्तता तसेच 
ववववध आरक्षचाने बार्धत होत असनू उविररत क्षते्र रठहवास ववभरागामध्ये 
समाववष् होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त आरक्षचामधील आ.क्र.४५ “ दकुान कें द्”, आ.क्र. ४६ 
“वाचनालय”, आ.क्र. ४८ “मठहला कल्याच कें द्” या व्यनतररक्त उविररत आ.क्र.४० 
“सफाई कामगार वसाहत”, आ.क्र. ४७ “प्रमााथलमक शाळा”, आ.क्र. ४९ “म्हाडा”, 
आ.क्र.४४ “मनोरींजनाचे मदैान”, आ.क्र.५० “पोलीस आयकु्तालय”, आ.क्र.५१ 
“महाराषट्र राज्य पररवहन मागि मींडळ”, आ.क्र.५४ “दरुध्वनी खात”े, आ.क्र. ५५ 
“न्यायालय र्मारत” या आरक्षचाखालील बार्धत क्षेत्र असताींना सींबींर्धत 
कायािलयाना महानगरपाललकेने अवगत करचे बींधनकारक असताींनाही 
कल्याच-डोंबबवली महानगरपाललकेने सदरहू आरक्षक्षत भरखूडाींचे एम.आर.्ी.पी 
अ ॅक््च्या अर्धन भरमूी अर्धग्रहच करुन भरखूींडाचा ताबा सींबींर्धत शासकीय 
कायािलयाना ठदलेला नाही तसेच महानगरपाललकेची स्तवतःची असलेली 
आरक्षचेदेखील अदयाप ताब्यात घेतलेली नसल्याचे ननदशिनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रमाकरची मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी सन २०१६ च्या पावसाळी 
अर्धवशेनात यासींदभराित मा.राज्यमींत्री महोदयाना तात्काळ बठैक घेऊन पढुील 
कायिवाही करण्याचे आदेश देऊनही कोचतीच कायिवाही झालेली नसनू उक्त 
प्रमाकरची शासनस्ततरावर चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यात काय आढळून 
आल,े तद्नसुार दोषी व्यक्तीवर कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०८-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) आरक्षच क्र. ४७- प्रमााथलमक शाळा, क्षेत्र २५०० चौ.मी., आरक्षच क्र. 
५०- पोलीस आयकु्तालय, क्षते्र ८९०० चौ.मी., आरक्षच क्र. ४१- महानगरपाललका 
कमिचारी वसाहत, क्षेत्र १११४ चौ.मी अस े समुारे १२५१४ चौ.मी. क्षेत्र 
महानगरपाललकेच्या ताब्यात आल ेआहे. शासनाच्या ठदनाींक २०/०९/२००७ व 
ठदनाींक ०२/०५/२०१६ च्या शासन ननचियानसूार शासनाच्यावतीने सींबींर्धत 
ववभरागाच्या मागचीनसुार भरसूींपादन करुन आरक्षचाने बार्धत जागा सींबींर्धत 
शासकीय ववभरागाना उपलब्ध करुन देता येत.े त्या अनषुींगाने आरक्षच       
क्र. ५०- पोलीस आयकु्तालय या आरक्षचाने बार्धत क्षेत्राचा ताबा 
महानगरपाललकेने घेतला असनू, सदरहू क्षते्र महानगरपाललकेकडून पोलीस 
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ववभरागास हस्तताींतरीत करण्याची कायिवाही सरुु आहे. सदर प्रमाकरची ववषयाींर्कत 
जागेसींदभराित उविरीत आवश्यक त्या बाींधकामयोग्य सामाजजक सखुसोयी/ 
आरक्षचे प्रमाार्धकरचास हस्तताींतरीत करचेबाबतच्या पढुील कायिवाही सींबींधाने 
तसेच मा.उच्च न्यायालयात सरुु असलेली यार्चका क्र. ७१९८/२००८ याबाबत 
महानगरपाललकेस ववकासकाने अद्यापपयिंत अवगत न केल्याने व त्याबाबतची 
स्तपष्ता होचे आवश्यक असल्याने जागेवर सरुु असलेल्या बाींधकामास सदर 
मदुदयाींची पतुिता होईपयिंत स्तथर्गत ठेवण्याचे आदेश महानगरपाललकेने 
ववकासकास ठदनाींक ०४/०३/२०१७ रोजी ठदल ेआहेत.   
(५) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱ्याांना पीि विम्याची रक्िम शमळण्याबाबत 
  

(२७) २८५१७ (१३-०४-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मदत ि 
पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पीक ववम्याची भररपाई न लमळालेल्या ३२ हजार गावाींमधील ४५ 
त े५० लाख शतेकऱ याींसाठी शासनाने २ हजार को्ी रुपयाींचे पॅकेज जाठहर केल े
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची चौकशी करून शतेकऱयाींना पीक ववम्याची 
भररपाई देण्याबाबत शासनाने कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) रब्बी २०१५ मध्ये ५० पशैाींपेक्षा कमी पसैेवारी आलेल्या अहमदनगर व 
सोलापरू जजल््यातील १९९१ गावातील शतेकऱयाींना ज्याींनी पीक ववमा योजना 
घेतली नाही त्याींना पीक ववमा योजना घेतलेल्या शतेकऱयाींना मींजूर होचाऱया 
मींडळ ननहाय भररपाईच्या ५०% प्रमामाचे मदत देण्याचा ननचिय महसलू व वन 
ववभराग, शासन ननचिय क्र.एससीवाय-२०१६/प्रमा.क्र.२१९/म-७, ठदनाींक २९/१२/२०१६ 
अन्वये घेण्यात आला. त्यानषुींगाने अहमदनगर जजल््यासाठी रूपये १३३ को्ी व 
सोलापरू जजल््यासाठी ५७.५२ को्ी र्तका ननधी उपलब्ध करून ठदला आहे. 
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 खरीप २०१५ मधील औरींगाबाद, नालशक, अमरावती व नागपरू 
ववभरागातील कापसू व अमरावती व नागपरू ववभरागातील सोयाबीन उत्पादकाींना 
ज्याींनी पीक ववमा योजना घेतलेल्या शतेकऱयाींना मींजूर होचाऱया मींडळ ननहाय 
भररपाईच्या ५०% प्रमामाचे मदत देण्याचा ननचिय, महसलू व वन ववभराग, शासन 
ननचिय क्र.एससीवाय-२०१६/प्रमा.क्र.१/म-७, ठदनाींक २९/१२/२०१६ अन्वये घेण्यात 
आला. त्यानषुींगाने रूपये १२९६ को्ी र्तका ननधी उपलब्ध करून देण्यात आला 
आहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

मौदा, रामटेि, पारशशिनी (जज.नागपरू) तालकु्यातील  
िृषी विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२८) २९०५१ (१३-०४-२०१७). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौदा, राम्ेक, पारलशवनी (जज.नागपरू) तालकु्यातील कृषी ववभरागाकडून 
शतेकऱयाींना योग्य मागिदशिन लमळत नसल्याने शतेकऱयाींच े उत्पादन कमी 
आल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कृषी ववभरागातील अपऱुया कमिचाऱयाींमळेु शतेकऱयाींना शतेी 
ववषयक मागिदशिन देता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करून कृषी ववभरागातील 
ररक्त पदे भररण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग रु्ां डिर (२१-०८-२०१७) : (१) नाही. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
(३) कृवष सींचालक, ग्-अ सींवगाितील ४ ररक्त पदे ठदनाींक ०५/०६/२०१७ च्या 
आदेशान्वये भररण्यात आललेी आहेत. कृवष सहसींचालक, ग्-अ सींवगाित ररक्त 
असलेली ९ पदे भररण्याची कायिवाही अींनतम ्प्प्यावर आहे. 
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 महाराषट्र कृवष सेवा, ग्-ब (कननषठ) सींवगाितील सरळसेवेच्या 
को्यातील ५० उमेदवाराींची ननवड यादी महाराषट्र लोकसवेा आयोगाकडून प्रमााप्त 
झालेली असनू त्याींना ननयकु्ती देण्याची कायिवाही सरुु आहे. तसेच आचखी ७९ 
ररक्त पदाींचे मागचीपत्र ठदनाींक ३०/०३/२०१७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये महाराषट्र 
लोकसेवा आयोगास पाठववण्यात आले आहे.  

तसेच या सींवगाितील पदोन्नतीच्या को्यातील १०२ ररक्त पदे 
पदोन्नतीने भररण्याची कायिवाही अींनतम ्प्प्यावर आहे. 

क्षेबत्रय स्ततरावरील कृवष सहाय्यक सींवगािची पदे भररण्यासाठी ७३० पदे 
ववज्ञावपत करण्यात आली होती. तथावप सदर पदासाठीची ननवड यादी रद्द 
करण्यात आली आहे. यामळेु सदर पदे भराराींकन पध्दतीने भररण्याबाबत शासन 
ननचिय, ठदनाींक १७/०३/२०१७ नसुार कायिवाही कायािजन्वत होती. तथावप, सध्या 
प्रमाकरच न्यायप्रमाववषठ असल्याने ती भररता आलेली नाहीत. शासन ननचिय ठदनाींक 
०२/०६/२०१५ व ठदनाींक १५/०१/२०१६ नसुार या सींवगाितील आठदवासी क्षते्रातील व 
क्षेत्राबाहेरील ररक्त पदे भररण्याबाबतही ववभरागीय कृवष सहसींचालक याींना ठदनाींक 
१२/०७/२०१७ रोजीचे पत्रान्वये ननदेश देण्यात आलेले आहेत.  
 ग्-क मधील ररक्त पदे भररचेबाबत शासन पत्र ठदनाींक २८/१०/२०१६ 
मधील ननदेशानसुार ललवपक वगीय पदे ननयमातील तरतदुीनसुार जाठहरात 
ववज्ञावपत करुन त्रयस्तथ यींत्रचेमाफि त भररचेबाबत सवि ववभरागीय कृवष सहसींचालक 
याींना ठदनाींक ०८/१२/२०१६ रोजीचे पत्रान्वये कळववण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही.  
  

___________ 
  
िळसलुी ग्रामपांचायत (ता.िणििली) अांतगथत देिऋषीिाडी शजेारील बौध्दिाडी 

(िदमिस्ती) येर्ील रस्त्याचे बाांधिाम िरण्याबाबत 
  

(२९) २९१९७ (१५-०४-२०१७). अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २३५६२ ला हदनाांि १३ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लस ींधदुगूि जजल््यातील कळसलुी ग्रामपींचायत (ता.कचकवली) अींतगित 
देवऋषीवाडी शजेारील बौध्दवाडी (कदमवस्तती) येथून मखु्य रस्तत्यापयिंत जाण्यास 
वाहतकू रस्तता नसल्याने तथे ेरस्तता तयार करण्याची मागची मौजे बौध्दवाडीतील 
(कदमवस्तती) ग्रामस्तथ गेल्या अनेक वषािंपासनू शासनाकड ेकरीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, बौध्दवाडी (कदमवस्तती) त े मखु्य रस्तत्यापयिंतच्या रस्तत्याचे 
बाींधकाम करण्यासींदभराित ग्रामस्तथाींनी ग्ववकास अर्धकारी, पींचायती सलमती, 
कचकवली, मखु्य कायिकारी अर्धकारी, जजल्हा पररषद, लस ींधुदगुि, जजल्हार्धकारी, 
लस ींधुदगुि तसेच मा.ग्रामववकास मींत्री याींच्याकड ेमाहे फेब्रवुारी, २०१६ मध्ये व 
त्यानींतर माहे मे, २०१६ मध्ये ववनींती अजि सादर करुनही अद्याप कोचतीही 
कायिवाही झालेली नसल्याच ेठदनाींक २ फेब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदशिनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामस्तथाींची मखु्य मागची रस्तता बाींधकाम करण्याची असताना 
त्याऐवजी सरींक्षक लभरींत अधिव् जस्तथतीत बाींधलेली असनू त्यासाठी र्कती ननधी 
प्रमााप्त झाला होता व प्रमात्यक्षात र्कती खचि झाला, 
(४) असल्यास, बौध्दवाडी (कदमवस्तती) येथील रस्तता बाींधकाम तातडीने सरुु 
करण्याप्रमाकरची शासनाने कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे तसेच 
त्याबाबतची सद्य:जस्तथती काय आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अशी बाब नाही. 
(३) सदर रस्तत्यालगत वहाळ असल्याने रस्तता वाहून जाऊ नये म्हचून ८१.५० 
मी्र लाींबीची सींरक्षक लभरींत बाींधण्यात आली आहे. त्यापकैी ३१.५० मी्र सींरक्षक 
लभरींत ग्रामपींचायत माफि त अन.ु जाती व नवबौध्द घ्काींच्या वस्ततीचा ववकास 
करचे या योजनेंतगित ग्रामपींचायतीस प्रमााप्त रुपये ४.५० लक्ष मधून बाींधकाम 
करण्यात आलेले आहे. उविरीत ५० मी्र सींरक्षक लभरींतीचे बाींधकाम हे 
ग्रामपींचायतीने सन २००३-०४ मध्ये सींपचूि ग्रामीच रोजगार योजना ५० ्क्के 
मागासवगीय योजनेमधून करण्यात आलेले आहे. या कामाचे अींदाजपत्र रुपये 
२,४३,२८३ /- असनू प्रमात्यक्ष खचि रुपये २,१८,३८०/- र्तका झालेला आहे. सींरक्षक 
लभरींतीचे बाींधकाम अधिव् जस्तथतीत झालेले नाही. 
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(४) कळसलुी देवऋषी मखु्य रस्तत्यापासनू ९५ मी्र रस्तता डाींबरीकरच करण्यात 
आलेला आहे. त्यापढुील ३५ मी्र लाींबीच्या रस्तत्याला सींबींर्धत ग्रामस्तथाच े
सींमत्तीपत्र नसल्याने सदरचा रस्तता करता आललेा नाही. सींमत्तीपत्र प्रमााप्त 
झाल्यानींतर ग्रामपींचायतीमाफि त पढुील कायिवाहीचे ननयोजन आहे. 
  

___________ 
  
महाराष्ट्रातील महानगरपाशलिा ि नगरपाशलिाांमधील िां त्राटी िाम िरणाऱ्या 

िमथचाऱ्याांना नोिरीत िायमस्िरुपी सामािनू घेण्याबाबत 
  

(३०) ३०२३३ (०४-०८-२०१२). श्री.गोवपकिशन बाजोररया : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महानगरपाललका व नगरपाललकाींमध्ये कीं त्रा्ी स्तवरुपाचे काम े
करचाऱया सवि प्रमावगाितील कमिचाऱयाींची एकूच सींख्या र्कती आहे, 
(२) सदर कीं त्रा्ी पध्दतीने काम करचाऱया कमिचाऱयाींना शासनाच्या सेवेत 
कायमस्तवरुपी सामावनू घेचे शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या दृष्ीन ेशासनातफे कोचत्या स्तवरुपाची कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०३-०१-२०१८) : (१) महानगरपाललकाींच्या स्ततरावर 
तात्काललक आवश्यकता ववचारात घेऊन कामाच्या स्तवरुपानसुार मयािठदत 
कालावधीसाठी ननव्वळ तात्परुत्या स्तवरुपात कीं त्रा्ी कमिचाऱयाींची नेमचूक 
करण्यात येत.े यामळेु कायिरत कीं त्रा्ी कमिचाऱयाींची ननजश्चत सींख्या पररगणचत 
करता येत नाही. 
  तथावप, २५ महानगरपाललकाकडून वेळोवेळी प्रमााप्त माठहतीनसुार समुारे 
१५,७८८ कीं त्रा्ी कमिचारी कायिरत आहेत. 
(२), (३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयाचे ननदेश ववचारात घेता नागरी स्तथाननक 
स्तवराज्य सींस्तथाींकडील कीं त्रा्ी कमिचाऱयाींना सेवेत कायमस्तवरुपी सामावनू 
घेण्याचा प्रमास्तताव ववचाराधीन नाही.  

___________ 
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मालेगाांि (जज.नाशशि) येर्े नविन बसस्र्ानि तनमाथण िरण्याबाबत 
  

(३१) ३१०५९ (०७-०८-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींव (जज.नालशक) शहर व तालकु्यातील वाढलेली लोकसींख्येमळेु 
प्रमावाशाींकररता उपलब्ध असलेले मध्यवती बसस्तथानकाींची सवुवधा अपरुी पडत 
असनू मालेगाींव येथ ेनवीन बसस्तथानक ननमािच करण्याची मागची होत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहराचे ववद्यमान मध्यवती बसस्तथानकावरून फेऱयाींची असलेली 
मोठी सींख्या तसेच कुसूींबा रोड वपवळा पींप भरागात अत्यींत दा्ीवा्ी व प्रमाचींड 
रहदारीच्या ठठकाची असलले ेमध्यवती बसस्तथानक अत्यींत अडचचीच ेव सरुक्षक्षत 
वाहतकुीचेदृष्ीने धोकादायक ठरले असनू बसस्तथानक पररसरात वारींवार होचारे 
अपघात व त्यात ओढवचारे मतृ्य ूव त्यामळेु कायदा व सवु्यवस्तथचेी पररजस्तथती 
ननमािच होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल े व तद्नसुार मालेगाव येथे नवीन बसस्तथानक ननमािच 
करण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  

श्री.हदिािर राित े(०४-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्य पररवहन महामींडळाद्वारे मालेगाींव शहराच्या पजश्चमेस नवीन 
बसस्तथानकासाठी स.नीं. २३७ मधील ८ एकर जागेचा प्रमास्तताव अप्पर 
जजल्हार्धकारी, मालेगाींव याींना ठदलेला होता. तथावप, ठदनाींक २६/११/२००८ रोजी 
अप्पर जजल्हार्धकारी, मालेगाींव याींचे बठैकीत स.नीं. २३७ वर जजल्हा न्यायालयाच े
आरक्षच असल्याचे स्तपष् झाल.े जजल्हा न्यायालयास सदर स.नीं. २३७ मध्ये 
र्मारत बाींधावयाची नसल्याने, सदर जागेवर जरी न्यायालयाचे आरक्षच असल े
तरी, राज्य पररवहन महामींडळाला देचेबाबत ठदनाींक २२/०५/२००९ रोजी ववनींती 
केली असता, सदर जागा न्यायालयाने राज्य पररवहन महामींडळास देण्यास 
नकार ठदललेा आहे. त्यामळेु नवीन बसस्तथानक व आगाराचा प्रमाश्न प्रमालींबबत 
असल्याने अन्य पयाियी जागा शोधण्याच ेआदेश महामींडळास देण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील धरणातील गाळ िाढून तो शतेामध्ये िापरण्याच्या  
योजनेच्या अांमलबजािणीबाबत 

  

(३२) ३११३५ (११-०८-२०१७). श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील लहान धरचातील पाण्याच्या साठवच क्षमतते वाढ करण्यासाठी 
धरचाींतील गाळ काढून तो शतेामध्ये वापरण्याची योजना शासनाने आखल्याच े
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन सदर योजनेच्या 
अींमलबजावचीसाठी कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०१-०१-२०१८) : (१) राज्यातील मोठया पा्बींधारे प्रमाकल्पातनू 
गाळ व गाळलमश्रीत वाळू/रेती ननषकासनाबाबत धोरच ठदनाींक ०४ मे, २०१७ च्या 
शासन ननचियान्वये ननजश्चत केले आहे. तसेच राज्यातील जलसींपदा 
ववभरागाींतगित मध्यम व लघ ुपा्बींधारे प्रमाकल्पाचे धरचातील गाळ/गाळलमश्रीत 
रेती/वाळू ननषकासनाबाबतचे धोरच ठदनाींक २४ मे, २०१७ च्या शासन 
ननचियान्वये ननजश्चत केल ेआहे.  
 (२) व (३) सदर शासन ननचियानसुार कायिवाही सरुु असतानाच, शासन 
ननचियाच्या अींमलबजावची बाबत मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खींडपीठ येथे 
रर् वप्ीशन क्र. १०३११/२०१७ दाखल होऊन सदर ननचियाच्या प्रमार्क्रयेस स्तथर्गती 
ठदलेली आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या ननचियाच्या अनषुींगाने पढुील योग्य ती 
कायिवाही करण्याची तजवीज ठेवली आहे. 
  

___________ 
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मराठिाडयात गारपीट ि िादळी िाऱ्याांमळेु निुसानग्रस्त  
शतेिऱ्याांना मदत देण्याबाबत 

  

(३३) ३१६७१ (०७-०८-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.सतुनल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील मराठवाडयातील बीड, लातरू, उस्तमानाबाद, परभरची, नाींदेड, 
अहमदनगर व सोलापरू या जजल््यात माहे माचि, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
गारपी् आणच वादळी पाऊसामळेु शतेकऱयाींच्या रब्बी पीकाींच,े फळ बागाींचे 
मोठ्या प्रमामाचावर नकुसान झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नकुसानीचे अद्याप पींचनामे आणच नकुसान भररपाई 
लमळालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने नकुसानग्रस्तत शतेकऱयाींना नकुसान भररपाई देण्याबाबत कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१) माहे माचि, २०१७ मध्ये वा त्यासमुारास 
गारपी् आणच वादळी पावसामळेु मराठवाडयातील बीड, लातरू, उस्तमानाबाद, 
सोलापरू व राज्यातील र्तर काही जजल््याींत शतेीवपकाींच ेव फळवपकाींच ेनकुसान 
झाल ेअसल्याचे ननदशिनास आल ेआहे. 
(२) व (३) शासन ननचिय, महसलू व वन ववभराग, ठदनाींक ०६ मे, २०१७ अन्वये 
चींद्परू जजल््यासह राज्यात माहे माचि, २०१७ या कालावधीत अवेळी पाऊस व 
गारपी् यामळेु झालले्या शतेीवपकाींच्या नकुसानीवर बार्धत शतेकऱयाींना मदत 
देण्याबाबतचा ननचिय घेण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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ठाणे ि पालघर जजल्हयात आहदिासीांच्या जशमनीिर झालेले अततक्रमण 
  

(३४) ३२०४३ (३१-०७-२०१७). अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाचे व पालघर जजल््यात आठदवासीींच्या जलमनीवर राजकीय नेत,े 
अर्धकारी आणच व्यापारी याींनी मोठया प्रमामाचात अनतक्रमचे केली असल्याचे माहे 
एवप्रमाल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार ठाचे व पालघर जजल्हयातील अनतक्रमचे ननषकालसत 
करुन आठदवासीींच्या जलमनी आठदवासीना देचेबाबत कोचती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) ठाचे आणच पालघर 
जजल््यातील आठदवासीींच्या काही जलमनीवर अनतक्रमच झाल्याचे ननदशिनास 
आल ेअसनू त्यानषुींगाने प्रमााप्त तक्रारीवर महाराषट्र जमीन महसलू सींठहता, १९६६ 
चे कलम ५९, तसेच महाराषट्र अनसुरू्चत जमातीींना जलमनी प्रमात्यावपित करचे 
अर्धननयम, १९७४ चे कलम ४ अन्वये सनुावची घेऊन ननयमानसुार अनतक्रमच 
ननषकासनाची कायिवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

नालासोपारा (जज.पालघर) येर्ील तळुीज स्मशानभमूीत िीज,  
पाणी याची सोय िरणेबाबत 

  

(३५) ३२३३८ (११-०८-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा (जज.पालघर) येथील तळुीज स्तमशानभरमूीत वीज, पाची याची 
सोय नसल्याने अींत्यववधीसाठी आलले्या नागररकाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रमाकरची शासनामाफि त पाहची केली आहे काय, पाहचीचे 
ननषकषि काय आहेत व त्यानसुार सदर स्तमशानभरमूीत वीज, पाची याची सोय 
करुन अींत्यववधीसाठी येचाऱया नागररकाींची गरैसोय दरू करचेबाबत कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०३-०१-२०१८) : (१) व (२) वसई-ववरार शहर 
महानगरपाललका हद्दीतील नालासोपारा (प.ु) तळुीज येथे जूनी स्तमशानभरमूी 
अजस्ततत्वात असनू सदर स्तमशानभरमूीत वीज व पाची परुवठ्याची सोय आहे अस े
आयकु्त, वसई-ववरार महानगरपाललका याींनी कळववल ेआहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  
अमरािती विभागातील िाशशम, बलुढाणा ि अिोला जजल््यात नावपिी ि 

िजथबाजारीपणामळेु शतेिऱ्याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 
  

(३६) ३२३९४ (०७-०८-२०१७). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, 
प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) अमरावती ववभरागातील वालशम, बलुढाचा व अकोला जजल््यात सन 
२०१६-१७ या वषाित ३५४ शतेकऱयाींनी नावपकी व कजिबाजारीपचामळेु आत्महत्या 
केल्याच ेठदनाींक २१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननदशिनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर आत्महत्याग्रस्तत कु्ुींबबयाींच्या वारसाींना कोचती आर्थिक मदत 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-०१-२०१८) : (१) जानेवारी त ेऑगस्त्, २०१७ अखेरपयिन्त 
३४६ आत्महत्याींपकैी १५२ प्रमाकरचे सध्या पात्र ठरली आहेत. 
(२) होय, शासन ननचिय क्र.एससीवाय-१२०५/प्रमा.क्र.१८९/म-७, ठदनाींक         
२३ जानेवारी, २००६ नसुार सवि पात्र प्रमाकरची शासन ननकषान्वये रुपये १.०० लक्ष 
प्रमामाचे आर्थिक मदत ववतरीत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

अशलबाग (जज.रायगड) येर्े निीन िारागहृ बाांधणेबाबत 
  

(३७) ३२४७३ (११-०८-२०१७). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््याचे मखु्यालय अललबाग येथे असलले्या कारागहृाची क्षमता 
८२ कैदी र्तकी असताींना कारागहृात १४९ कैद्याींचा समावेश केल्याने कारागहृाची 
जागा अपरुी पडत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कैद्याींच्या क्षमतनेसुार शासन नवीन कारागहृ बाींधचेबाबत 
मान्यता देचार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०४-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) रायगड जजल्हयाचे मखु्यालय अललबाग शहराच्या ५ र्क.मी. पररसरात २५ त े
३० एकर शासकीय जागा उपलब्ध नसल्याने, नवीन कारागहृ बाींधण्याकरीता 
जागा उपलब्ध झालेली नाही. जागा उपलब्ध झाल्यास अललबाग येथ ेनवीन 
कारागहृ ननलमिती सींदभराित आवश्यक ती कायिवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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िजथत (जज.रायगड) तालकु्यातील खाजगी क्षते्रातील खरेदीदाराांनी  
शतेिऱ्याांना सोयी-सवुिधा नष्ट्ट िेल्याबाबत 

  

(३८) ३२५४७ (०६-०८-२०१७). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कजित (जज.रायगड) तालकु्यातील अनेक गावातील शतेकऱयाींच्या 
उत्पन्नाखालील जलमनी खाजगी क्षेत्रातील लोकाींनी खरेदी करून सदर जलमनीवर 
बलुडोझरचा वापर करून ग्रामस्तथाींसाठी असलेल्या पाचीपरुवठा योजनेचा पाईप व 
वाहतकुीसाठी असलेल्या रस्तता र्. सोयी-सवुवधा नष् केल्यामळेु त् याबाबत 
ग्रामस्तथाींनी तहलसलदार, कजित याींच्याकड े लेखी तक्रार करून सींबींर्धताींवर 
कारवाई न केल्यास आींदोलन करण्याचा र्शारा ठदला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेव तद्नसुार शासकीय योजनाींचे नकुसान करचाऱया जमीन 
मालकावर कारवाई करून नकुसान भररपाई देण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (०७-१२-२०१७) : (१) ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी ठदनाींक 
२३/०५/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ग्रामपींचायत कोल्हारे हद्दीतील नेरळ ववकास 
प्रमाार्धकरच हद्दीत अनेक बबल्डराींच्या र्मारतीींच े बाींधकाम जजल्हा पररषद 
प्रमाार्धकरचाच्या परवानगीने चाल ूअसनू, अनेकाींनी भरराव ् ाकले असनू, पावसाचे 
पाची येण्या-जाण्यासाठी नाला/वा् ठेवली नसल्यामळेु पावसाळ्यात परू सदृश्य 
पररजस्तथती ननमािच होण्याची शक्यता असल्यामळेु, याबाबत योग्य ती समज 
देऊन कायिवाही करचेबाबत तहलसलदार, कजित याींच ेकायािलयास कळववले आहे. 
तसेच, ग्रामपींचायत कोल्हारे याींनी सींबींर्धत ववकासकाींना आवश्यक कायिवाही 
करण्यासाठी कळववले आहे. 
(२) व (३) तहलसलदार, कजित याींचे कायािलयाच्या ठदनाींक ०७/०७/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये नेरळ ववकास प्रमाार्धकरच याींना ववकासकाींनी अनर्धकृत भरराव ्ाकून 
बजुववलेल्या नाल्याच्या अनषुींगाने ननयमोर्चत कायिवाही करचेबाबत कळववण्यात 
आल ेआहे. 
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 तसेच, ठदनाींक १०/०७/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये सींबींर्धत ववकासकाींववरुद्ध 
ननयमानसुार कारवाई करचेबाबत ग्रामपींचायत कोल्हारे याींना कळववण्यात आल े
आहे. 
 ग्रामपींचायत कोल्हारे याींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यासाठी 
जजल्हा पररषदेच्या ठदनाींक २४/०७/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये ननयकु्त करण्यात 
आलेल्या चौकशी सलमतीचा अहवाल प्रमााप्त झाला असनू, त्याप्रमामाचे सींबींर्धत 
ववकासकाींना MRTP ॲक्् १५३ (१) अन्वये कारवाईच्या नो्ीसा देण्यात आल्या 
आहेत. 
  

___________ 
  

राज्यातील १०० शाळाांना आांतरराष्ट्रीय दजाथ देण्याबाबत 
  

(३९) ३२८९२ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८६४६ ला 
हदनाांि २० माचथ, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १०० शाळा पढुील दोन वषाित आींतरराषट्रीय दजािच्या 
करण्यासींदभराितील शासनाचा ववचार पचुि झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रमास्तततु योजनेच्या कृती आराखडयाचे सविसाधारच स्तवरुप काय 
आहे व यानसुार राज्यातील कोचत्या शाळाींचा समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन कृती आराखडयात 
समाववष् शाळाींचा ववकास करण्यासाठी ननधी उपलब्ध होण्याच्यादृष्ीने कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, प्रमाश्नोक्त प्रमास्ततावावरील शासनाचा ववचार केव्हापयिंत पचुि होचे 
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) प्रमास्तताव शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
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सािथजतनि प्रिल्प उभारणीसाठी शासिीय  
जशमनीचा ताबा आगाऊ देण्याबाबत  

  

(४०) ३२९८७ (०७-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या महत्वाच्या साविजननक प्रमाकल्पाींच्या उभरारचीसाठी शासकीय 
जलमनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचा ननचिय माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींबत्रमींडळाने घेतलेल्या ननचियामध्ये कोचकोचत्या प्रमाकल्पाचा 
समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननचियाची अींमलबजावची केव्हापासनू होचार आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०३-०१-२०१८) : (१) शासन ननचिय क्रमाींक : जमीन – २०१५ 
/प्रमा.क्र.४५/ज-१, ठदनाींक १ जून, २०१७ अन्वये शासनस्ततरावरुन प्रमाशासकीय 
मान्यता प्रमादान करण्यात आलेल्या महत्वाच्या प्रमाकल्पाींना आवश्यक शासकीय 
जलमनीींचा आगाव ूताबा देण्याबाबतचे धोरच ननजश्चत करण्यात आल ेआहे.  
(२) मींबत्रमींडळाने र्कीं वा मींबत्रमींडळ उपसलमतीने ठदलेल्या मान्यतचे्या अनषुींगाने 
शासनस्ततरावरुन प्रमाशासकीय मान्यता प्रमादान करण्यात आलले्या साविजननक 
वाहतकुीशी ननगडीत मोठे प्रमाकल्प, मोठे/मध्यम लसींचन प्रमाकल्प व जलववद्यतु 
प्रमाकल्प, मोठे पाचीपरुवठा प्रमाकल्प, पयि्ं न ववकास महामींडळाचे र्कीं वा पयि् न 
सींचालनालयाचे मोठे पयि् न प्रमाकल्प व महाराषट्र औद्योर्गक ववकास 
महामींडळामाफि त ववकलसत करावयाचे औद्योर्गक क्षेत्र या ननकडीच्या 
साविजननक प्रमाकल्पाींचा उक्त धोरचात समावेश आहे.  
(३) ज्या ननकडीच्या साविजननक प्रमाकल्पाींना या शासन ननचियापवूीच मींबत्रमींडळ 
र्कीं वा मींबत्रमींडळ उपसलमतीने मान्यता ठदली असनू अद्याप शासकीय जलमनीचा 
आगाऊ ताबा प्रमााप्त झाला नसेल अशा प्रमाकल्पाींना तसेच १ जून, २०१७ नींतर अशी 
मान्यता लमळालले्या प्रमाकल्पाींना प्रमास्तततु धोरच लाग ूराहील. 
  

___________ 
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राज्यात मलुीांच्या िसततगहृासाठी जागा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४१) ३३०७७ (११-०८-२०१७). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषट्रीय माध्यलमक लशक्षा अलभरयनाींतगित राज्यात ५ वषािपवूी आखण्यात 
आलेल्या वसनतगहृ बाींधकाम योजनेत अजूनही अडथळे कायम असनू सहा 
ठठकाची मलुीींच्या वसनतगहृासाठी शासकीय जमीनच लमळाली नसल्याच ेमाहे मे, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशिनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन मलुीींच्या वसनतगहृासाठी 
जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सींबींर्धत जजल््याचे मखु्य कायिकारी अर्धकारी जजल्हा पररषद तसेच 
लशक्षचार्धकारी (माध्यलमक), जजल्हा पररषद याींना सदर ग्ामधील मलुीींच्या 
वसनतगहृाकररता जागा उपलब्ध करुन देचेबाबत ननदेश देण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मखु्यमांत्री ग्रामसडि योजनेंतगथत पहहल्या टप्पप्पया 
त रस्त ेबाांधण्याच्या तनणथयाबाबत 

  

(४२) ३३२८६ (१८-०८-२०१७). श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सतुनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.सततश 
चव्हाण, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : हदनाांि ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी 
सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ३ मधील प्रश्न क्रमाांि १४८६८ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतनू राज्यात पठहल्या ्प्यात ५ हजार २०० 
र्क.मी. रस्तत ेबाींधण्याचा ननचिय शासनाने माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेचे स्तवरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, पठहल्या ्प्प्यात कोचकोचत्या जजल््याींच्या रस्तत्याींची काम े
हाती घेण्यात आली व त्याकररता र्कती खचि अपके्षक्षत आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०६-०१-२०१८) : (१) मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेतनू राज्यात 
पठहल्या ्प्प्यात २००० र्क.मी. व दसुऱया ्प्प्यात ५२०० र्क.मी. ग्रामीच 
भरागातील दरुवस्तथा झालेल्या रस्तत्याींची दजोन्नती करण्याचा ननचिय शासनाने 
माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये घेतला आहे. 
(२) महाराषट्र राज्यातील न जोडलेल्या वाडया-वस्तत्या जोडचे व ग्रामीच भरागातील 
दरुवस्तथा झालले्या रस्तत्याींची दजोन्नती करचे हे मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेच े
स्तवरुप आहे. 
(३) पठहल्या ् प्प्यात सवि जजल््यात रस्तत्याची काम ेसरुु करण्यात आली आहेत. 

___________ 
  

हहांगोली जजल्हयात शसांचन क्षेत्र िाढविण्यासाठी “गाळमकु्त धरण ि गाळयकु्त 
शशिार “ योजना िायाथजन्ित िरण्याबाबत 

  

(४३) ३३३१६ (११-०८-२०१७). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ठहींगोली जजल्हयात लसींचन क्षते्र वाढववण्यासाठी “गाळमकु्त धरच व 
गाळयकु्त लशवार” ही योजना सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे सविसाधारच स्तवरुप काय आहे व या योजनेचा 
फायदा र्कती शतेकऱयाींनी घेतला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन सदर योजना यशस्तवी 
करण्यासाठी कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्यातील धरचामधील गाळ काढचे व तो शतेामध्ये वापरचे यासाठी 
गाळमकु्त धरच व गाळयकु्त लशवार योजना राबववण्यास शासन ननचिय ठदनाींक 
०६/०५/२०१७ अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. पढुील ४ वषािमध्ये २५० 
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हे.पेक्षा कमी लाभरक्षते्र असलेल्या ८२,१५६ धरचाींपकैी ३१,४५९ धरचाींमधील अींदाजे 
५.१८ लक्ष स.घ.मी.एवढा गाळ उपसा करुन शतेात पसरववचे अपेक्षक्षत आहे. 
सदर योजनेची अींमलबजावची सरुु असनू अदयापपयिंत एकूच १९७८ धरचामधील 
अींदाज े ९२ लक्ष घ.मी.गाळ उपसा केला असनू एकूच ९०६३ शतेकरी, ५५ 
स्तवयींसेवी सींस्तथा व ४३३ ग्रामपींचायतीींनी योजनेत सहभराग घेतला आहे. 
(३) प्रमाचार प्रमालसजध्दच्या माध्यमातनू जनजागतृी केली आहे. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

शभिांडी (जज.ठाणे) येर्ील िोटरगेट मशशदीसमोरील सािथजतनि बाांधिाम 
विभागाच्या मालिीच्या जागेत पोलीस स्टेशन बाांधण्याबाबत 

  

(४४) ३३५९१ (११-०८-२०१७). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लभरवींडी (जज.ठाचे) येथील को्रगे् मलशदीसमोरील साविजननक बाींधकाम 
ववभरागाच्या मालकीच्या जागेत पोलीस स्त्ेशन बाींधण्याची बाब शासनाच्या 
ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पोलीस स्त्ेशन बाींधण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०३-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) साविजननक बाींधकाम ववभरागाकडून सदर जागा पोलीस ववभरागाच्या नाव ेवगि 
होचेबाबत साविजननक बाींधकाम ववभरागाने मान्यता ठदली असनू जजल्हार्धकारी, 
ठाचे याींचेकड ेप्रमात्यावपित करण्यात येत आहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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धाराशीि येर्ील जजल्हा पररषद सेिेत िायथरत असलले्या ६२६ शशक्षिाांना िररष्ट्ठ 
िेतनशे्रणी लाग ूिरण्याच्या मागणीसाठी शशक्षिाांनी िेललेे उपोषण 

  

(४५) ३३७१२ (११-०८-२०१७). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धाराशीव येथील जजल्हा पररषद सेवेत कायिरत असलेल्या ६२६ लशक्षकाींना 
वररषठ वेतनशे्रची तात्काळ लाग ूकरावयाच्या मागचीसाठी प्रमााथलमक लशक्षक 
सींघाच्यावतीने माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जजल्हा पररषदेसमोर उपोषच 
सरुु करण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन लशक्षकाींना वररषठ 
वेतनशे्रची लाग ूकरण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) जजल्हा पररषद, धाराशीव अींतगित एकूच ६२७ लशक्षकाींना वररषठ वेतनशे्रची 
मींजूरीसाठी ठदनाींक २२/०५/२०१७ रोजी च्ोपाध्याय वेतनशे्रची मलु्यमापन 
सलमतीसमोर प्रमास्तताव सादर करण्यात आला होता. सलमतीने ६२७ पकैी एकूच 
५९१ लशक्षकाींना च्ोपाध्याय वररषठ वेतनशे्रची मींजूर केली असनू उविररत ३६ 
लशक्षकाींना सींगचक पररक्षा उत्तीचि नसचे, गोपनीय अहवाल उपलब्ध नसचे, १२ 
वष ेअखींडीत सेवा पचुि नसचे र्त्यादी त्रु् ीींची पतुिता करण्यासाठी च्ोपाध्याय 
वररषठ वेतनशे्रची मींजूर केलेली नाही. त्रु् ीींची पतुिता होताच उविररत ३६ 
लशक्षकाींनाही च्ोपाध्याय वररषठ वेतनशे्रचीचा लाभर मींजूर करचे शक्य आहे. 
तसेच ५९१ लशक्षकाींना च्ोपाध्याय वररषठ वेतनशे्रची मींजूरीचे आदेश ठदनाींक 
२१/०६/२०१७ रोजी सींबींर्धत ग् लशक्षच अर्धकारी याींच्यामाफि त सींबींर्धतास, 
सींबींर्धत मखु्याध्यापक याींना ननगिलमत करण्यात आल ेआहेत. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
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िळांब तालकु्यात सामाजजि िनीिरण विभागाने िकृ्षलागिडीचे  
प्रस्तािातील त्रटुीांबाबत 

  

(४६) ३३७७३ (१८-०८-२०१७). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळींब तालकु्यात सामाजजक वनीकरच ववभरागाने महाराषट्र ग्रामीच रोजगार 
हमी योजनेंतगित वकृ्षलागवडीचे सादर केलले्या सवि प्रमास्ततावात उपववभरागीय 
अर्धकाऱ याींनी त्रु् ी काढल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त योजनेंतगित र्कती वकृ्ष लागवडीच ेउठदृष् होत,े 
(३) तसेच सामाजजक वनीकरच ववभरागाने सादर केलले्या प्रमास्ततावात कोचत्या 
त्रु् ी काढण्यात आल्या आहेत व त्याींचे स्तवरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करून प्रमास्ततावातील त्रु् ीच े
ननराकरच करण्यासाठी कोचती कायिवाही केली व करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषट्र ग्रामीच रोजगार हमी योजना अींतगित सन २०१७ पावसाळयामध्ये 
एकूच २०,००० रोपे लागवडीचे उठद्दष् होत.े 
(३) अींदाजपत्रकास जजल्हास्ततरीय छाननी सलमतीकडून मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
(५) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

 

सन २००५ नांतरच्या तनितृ्तीधारिाांच्या िुां टुांबबयाांना अांशदायी  
तनितृ्तीिेतनाचा लाभ देण्याबाबत 

  

(४७) ३३९७१ (११-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ठदनाींक १ नोव्हेंबर २००५ नींतर सेवेत लागलेल्या कमिचाऱयाींना नवीन 
अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योजना लाग ूकरण्यात आली असनू ननवतृ्तीधारकाचा 
मतृ्य ूझाल्यास त्याींच्या कु्ुींबबयाींस सदर ननवतृ्तीचा लाभर देण्यात येत नाही, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननवतृ्तीधारकाचा मतृ्य ूझाल्यास त्याींच्या कु्ुींबाचे हाल होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन सदर अींशदायी 
ननवतृ्तीवेतनाचा लाभर त्याींच्या कु्ुींबबयाींना देण्याबाबत कोचती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०४-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) नवीन पररभरावषत 
अींशदान ननवतृ्तीवेतन योजनेच्या तरतदुीनसुार सद्य:जस्तथतीमध्ये या योजनेच े
सदस्तय असलेले कमिचारी सेवेत असताना मतृ पावल्यास त्याींच्या कु्ुींबबयाींना 
कोचतहेी ननवतृ्तीवेतन ववषयक लाभर देण्यात येत नाहीत. अशा कु्ुींबबयाींना तोंड 
द्यावे लागचाऱया समस्तया ववचारात घेऊन शासनाने पररभरावषत अींशदायी 
ननवतृ्तीवेतन योजनेचा सदस्तय असलेल्या कमिचाऱयाींचा सेवेत असताना मतृ्य ू
झाल्यास त्याच्या कु्ुींबबयाींना लाभर देण्यासींदभराित लशफारशी करण्यासाठी ठदनाींक 
१३/०७/२०१६ च्या शासन ननचियान्वये मा.मींत्री (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सलमती नेमली. या सलमतीने केलेल्या लशफारशी शासनास प्रमााप्त झाल्या असनू 
सदर लशफारशी सींदभराित योग्य तो ननचिय घेण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(४) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात भािड गायी, तनरुपयोगी बलैाच्या सांगोपणासाठी  
गोिांश िें द्र उभारण्याबाबत 

  

(४८) ३४११० (०७-०८-२०१७). श्री.हेमांत टिल,े श्री.सतुनल तटिरे : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १५१६९ ला हदनाांि ४ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय पशसुांिधथन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात भराकड गायी, ननरुपयोगी बलैाच्या सींगोपचासाठी गोवींश सेवा कें द् 
उभरारण्याचा ननचिय शासनाने माहे एवप्रमाल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोचती कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  

श्री.महादेि जानिर (०८-०१-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(i) राज्यात ठदनाींक ४ माचि, २०१५ पासनू महाराषट्र प्रमााची रक्षच (सधुारचा) 
अर्धननयम, १९९५ लाग ूकरण्यात आला आहे. या कायद्यानसुार सींपचूि गोवींशीय 
जनावराींच्या कत्तलीवर प्रमानतबींध करण्यात आलेला आहे. त्यामळेु, यापवुी 
शतेकामासाठी,ओझी वाहण्यासाठी व पदैाशीसाठी उपयकु्त नसलेले गोवींशीय बलै 
व वळू याींच्या कत्तलीवर बींदी घालण्यात आलेली आहे. तसेच, गाय, बलै, वळू 
याींच्या कत्तलीसाठी परराज्यात करावयाची वाहतकु व तद्नषुींगीक खरेदी/ ववक्री 
करण्यास देखील प्रमातीबींध करण्यात आललेा आहे. त्यामळेु, कालाींतराने शतेी व 
दधू यासाठी अनतु्पादक असलेल्या गोवींशीय पशधुनाच्या सींख्येत वाढ होचार 
आहे. 
(ii) या सवि गोवींशाचा साींभराळ (भराकड गाई, अनतु्पादक/ ननरुपयोगी बलै, वळू र्.) 
करण्यासाठी गोशाळाींना अथिसहाय्य देण्यासाठी राज्यस्ततरीय योजने अींतगित 
“गोवधिन गोवींश सेवा कें द्” ही नवीन योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वषािमध्ये 
राज्यातील मुींबई व मुींबई उपनगर हे २ जजल्हे वगळता उविरीत ३४ ग्रामीच 
जजल््यात राबववण्यासाठी ठदनाींक २६ एवप्रमाल, २०१७ रोजी शासन ननचिय 
ननगिलमत करण्यात आला आहे. 
(३) प्रमाश्न उद् भरवत नाही. 

___________ 
  

ताडोबा-अांधारी व्याघ्र प्रिल्पामध्ये गतिषीच्या तलुनेत यािषीच्या व्याघ्र 
सिेक्षणामध्ये तर्ाित आढळल्याबाबत 

  

(४९) ३४३३५ (१८-०८-२०१७). प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ताडोबा-अींधारी व्याघ्र प्रमाकल्पामध्ये गत वषीच्या सवेक्षचामध्ये ९१ वाघाींची 
नोंद झाली होती मात्र या वषीच्या व्याघ्र सवेक्षचामध्ये फक्त ६२ वाघाींची नोंद 
करण्यात आल्याने सदर सवेक्षचात २९ वाघाींची तफावत र्चींतादायक आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन कोचती कायिवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 दर वषी बधु्दपोणचिमेला होचाऱया पाचस्तथळ प्रमागचेत ताडोबा अींधारी व्याघ्र 
प्रमाकल्पामध्ये सन २०१६ मध्ये ८७ वाघ व २८ बबब्े तर सन २०१७ मध्ये ६२ वाघ 
व १९ बबब्े असल्याचे ननदशिनास आल ेआहे. 
(२) व (३) पाचस्तथळाींवरील प्रमागचनेच्या आधारावर वाघाींची सींख्या ननजश्चत होत 
नसल्याने पाचस्तथळ प्रमागचेत प्रमागचकाींना ठदसलेल्या वाघाींच्या सींख्येच्या 
तलुनात्मक आधारावर वाघाींची सींख्या कमी झाली हे ननषकषि काढचे शास्तत्रोक्त 
नसल्याने प्रमाकरची चौकशी करण्याचा अथवा कायिवाही करण्याचा प्रमाश्न उद् भरवत 
नाही. 

___________ 
  

मौज ेसाडगेाांि येर्े वि.जा.भ.ज माध्यशमि आश्रमशाळेस जोडून प्रार्शमि 
आश्रमशाळेस मान्यता शमळण्याबाबत 

  

(५०) ३४५२९ (११-०८-२०१७). श्री.रामराि िडिुत े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२९४४५ ला हदनाांि १४ माचथ, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासिगथ ि विशषे मागास 
प्रिगथ िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेसाडगेाींव येथ ेअठहल्यादेवी मठहला व बालववकास मींडळ, पारवा या 
सींस्तथेने ववशषे बाब म्हचनू वव.जा.भर.ज. माध्यलमक आश्रमशाळेस जोडून 
प्रमााथलमक आश्रमशाळेस मान्यता लमळावी म्हचून स्तथाननक लोकप्रमानतननधीींकडून 
ठदनाींक १२ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास मा.राज्यमींत्री, सामाजजक 
न्याय याींना ननवेदन ठदल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रमाकरची शासनाने चौकशी करुन माध्यलमक 
आश्रमशाळेस जोडून प्रमााथलमक आश्रमशाळेस मान्यता लमळण्याबाबत कोचती 
कायिवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारचे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे (१९-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ठदनाींक ३१ मे, २००६ रोजीच्या शासन ननचियान्वये नवीन 
आश्रमशाळा मींजुर न करण्याचे शासनाच ेधोरच आहे. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
_________________________ 

मुद्चपवूि सवि प्रमार्कया महाराषट्र ववधानमींडळ सर्चवालयाच्या सींगचक यींत्रचेवर करण्यात आली आहे.  
मुद्च: शासकीय मुद्चालय, मुींबई. 

 


