
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

हदनाांि १ नोव्हेंबर, २००५ पूिी सेिेत आलेल्या शशक्षण सेििाांनाही  
जुनी पेन्शन लागू िरण्याबाबत 

  
(१) ३५२५ (०३-०५-२०१०). श्री.िवपल पाटील, श्री.जयांत पाटील, श्री.सतीश 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ परू्वी सेरे्वत आलेल्या शिक्षण 
सेर्वकाींनाही जुनीच पेन्िन योजना लाग ू राहील असे पत्र िालेय शिक्षण 
वर्वभागाने ननगगशमत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वर्वत्त वर्वभागाचे दिनाींक २८ फेब्ररु्वारी, २००८ अींििायी पने्िन 
योजनेबाबतच्या पररपत्रकात चुका असनू, त्या सधुारण्यात येतील असे 
आश्र्वासन िासनाने सन २००८ च्या दहर्वाळी अधधर्वेिनात दिले होत,े तथावप 
अद्याप त्यानसुार कायगर्वाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ र्व त्यानींतर ननयशमत झालेल्या 
शिक्षकाींना उक्त योजनेंतगगत कायगरत असलेल्या सेर्वक/शिक्षक याींच्या भवर्वषय 
ननर्वागह ननधीचे खात ेउघडण्याबाबत िासनाने कोणता ननणगय घेतलेला आहे, 
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(४) असल्यास, दिनाींक २८ फेब्ररु्वारी, २००८ च्या वर्वत्त वर्वभागाच्या पररपत्रकात 
सधुारणा करण्याबाबत काय कायगर्वाही करण्यात आली आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(११-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. िासन ननणगय दिनाींक १९/७/२०११ अन्र्वये कायगर्वाही केली 
आहे. 
(३), (४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

औरांगाबाद येथील स्त्त्री रुग्णालयास जागा शमळिून देण्याबाबत 
 

(२) ११७९९ (२२-१२-२०१५). श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय सािाजतनि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि िहरातील स्त्त्री रुग्णालयासाठी जागा शमळर्वनू िेणेसाठी      
८ दिर्वसात बठैक लार्वणेसाठी मा.सार्वगजननक आरोग्य मींत्री याींनी       
दिनाींक २२ जुल,ै २०१५ रोजी र्वा त्यासमुारास आश्र्वासन दिले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी बठैकीचे आयोजन झाल े नसल्याने 
रुग्णालयाच्या जागचेा प्रश्न प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने त्र्वरीत बठैक घेऊन रुग्णालयास 
जागा शमळर्वनू िेण्यासाठी कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही. 
 दिनाींक ३/१०/२०१५ रोजी मा.मींत्री (सार्वगजननक आरोग्य) याींच्या 
िालनात बठैक घेण्यात आलेली आहे. जजल्हाधधकारी, औरींगाबाि याींनी 
िासकीय िधु डअेरी, औरींगाबाि येथे न.भ.ुक्र.१३७८९ चौ.मी. जागा उपलब्ध 



वि.प. २ (3) 

करुन िेण्याचे तत्र्वत: मान्य केले असनू सिर जागा जजल्हा िल्य धचककत्सक, 
औरींगाबाि याींच्या नारे्व हस्त्ताींतरीत करण्याची कायगर्वाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

विभागीय आयुक्त िोिण भिन, निी मुांबई येथील  
नादरुुस्त्त िाहनाांच ेतनलेखन िरण्याबाबत 

  
(३) १६५५६ (२७-०४-२०१६). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्वभागीय आयकु्त कायागलय (जुने सधचर्वालय) मुींबई येथे गेल्या अनेक 
र्वर्ाांपासनू नािरुुस्त्त चारचाकी र्वाहने ननलेखन न केल्याने गींजलेली आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नािरुुस्त्त र्वाहनाींची अपसे् प्राइज (लघतु्तम ककींमत) ननजश्चत 
करून सिर र्वाहनाींची वर्वक्री न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच, सिर र्वाहने ननलेखखत न करणाऱ्या सींबींधधताींर्वर िासनाने कोणती 
कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३१-०७-२०१८) : (१) वर्वभागीय आयकु्त कायागलय (जुने 
सधचर्वालय) मुींबई येथे ३ र्वाहने बींि अर्वस्त्थते आहेत. 
(२) र्व (३) या इमारतीत वर्वभागीय आयकु्ताींच्या कायागलयासहीत १० कायागलये 
असनू ती र्वेगर्वेगळ्या वर्वभागाींिी सींबींधधत आहेत. बींि ३ र्वाहनाींपकैी १ र्वाहन 
महसलू वर्वभागाच्या क्षेबत्रय कायागलयाचे असनू २ र्वाहने इतर वर्वभागािी 
सींबींधधत आहेत. महसलू वर्वभागािी सींबींधधत र्वाहन ननलेखखत करण्यात आले 
असनू सिर र्वाहनाची हातची ककींमत (Upset Price) ननजश्चत करण्याबाबत 
उपप्रािेशिक पररर्वहन अधधकारी, ठाणे याींना कळवर्वण्यात आले असनू, त्याींचा 
अहर्वाल प्राप्त झाल्यानींतर सिर र्वाहन वर्वक्रीची कायगर्वाही करण्यात येईल. 
इतर २ र्वाहनाींबाबत ननयमानसुार कायगर्वाही करण्याबाबत सींबींधधत वर्वभाग / 
कायागलय याींना कळवर्वण्यात आले आहे. 

___________ 
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राज्यातील इांग्रजी शाळा मराठी विषय शशिित नसल्याबाबत 
  
(४) २०६५४ (१९-०४-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इींग्रजी माध्यमाच्या िाळाींमध्ये मराठी भार्ा वर्वर्य शिकर्वणे 
अननर्वायग असताना राज्यातील इींग्रजी िाळा मराठी वर्वर्य शिकर्वत नसल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननििगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानसुार सिरील प्रकरणातील ज्या इींग्रजी िाळा 
मराठी शिकर्वत नसतील त्या िाळाींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) असल्यास, सर्वग िाळाींमधून मराठी वर्वर्य सक्तीचा करण्याच्यादृष्ीने 
िासन काही धोरणात्मक ननणगय घेणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२७-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

पेण (जज.रायगड) तालुक्यातील शमठागराची जागा  
ॲरो इांजजतनअरीांग िां पनीने बळिाविल्याबाबत 

  
(५) २३४७५ (३०-१२-२०१६). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील शमठागराची जागा ॲरो इींजजननअरीींग 
कीं पनीने बळकावर्वली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर प्रकरणात मौज ेकाींिळे, येथील मे.ॲरो इींजजननअरीींग शल. 
याींनी केलेल्या बाींधकामास महाराषर प्रािेशिक र्व नगररचना अधधननयम १९६६ 
च्या तरतिुीनसुार परर्वानगी घेतलेली नसल्याने या बाींधकामास तहशसलिार, 
पेण याींनी नो्ीस बजार्वली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तहशसलिार याींनी दिलेल्या नो्ीसच्या उत्तरािाखल कीं पनीने 
कोणतीच कायगर्वाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सींबींधधत कीं पनीर्वर 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१८-०८-२०१८) : (१) मौज े काींिळे, ता.पेण या गार्वच्या 
शमठागरच्या जशमनीच्या बाजूच्या खाजगी मालकीच्या जशमनी मे.ॲरो 
इींजजननअरीींग कीं पनीने मुींबई याींनी कुळर्वदहर्वा् र्व ितेजशमन अधधननयम १९४८ 
चे कलम ६३-१-अ- नसुार वर्विरे् नगर र्वसाहत योजनेकरीता ितेकऱ्याींकडून 
खरेिी केलेल्या आहेत. 
(२), (३), (४) र्व (५) सिर कीं पनीने वर्विरे् नगर र्वसाहत प्रकल्पाकरीता खरेिी 
केलेल्या जशमनीमध्ये िासन ननणगय दिनाींक १६/१०/२००८ मधील तरतिूीनसुार 
ितेजशमनीच्या खरेिी दिनाींकापासनू पींधरा र्वर्ागचे मिुतीमध्ये प्रत्यक्ष र्वापर 
करणे बींधनकारक असल्याच ेनमिू केले आहे. मात्र सींबींधधत कीं पनीने बाींधकाम 
आराखड्यास सक्षम प्राधधकाऱ्याकडून मींजूरी प्राप्त न केल्याने महाराषर जमीन 
महसलू अधधननयम, १९६६ चे कलम ४५ अन्र्वये कारर्वाई सरुु करण्यात आली 
आहे. तसेच अनधधकृत बाींधकामाबाबत महाराषर प्रािेशिक र्व नगररचना 
अधधननयम १९६६ अन्र्वये कारर्वाई प्रस्त्तावर्वत करण्यात आली असनू महाराषर 
जमीन महसलू अधधननयम १९६६ चे कलम ४५ अन्र्वये तहशसलिार, पेण 
याींच्याकडून दिनाींक १९/०५/२०११, दिनाींक ०९/०७/२०१२ र्व दिनाींक २५/०३/२०१३ 
अन्र्वये नो्ीसा िेण्यात आल्या आहेत. सिर नो्ीिीींवर्वरुध्ि सिर कीं पनीने 
अशलबाग येथील दिर्वाणी न्यायालय रेग्यलुर मकुािमा नीं २०००८३/२०१३ 
िाखल केला असनू सद्य:जस्त्थतीत प्रकरण न्यायप्रवर्वषठ आहे. 
  

___________ 
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मुांबईतील सहिारी गहृतनमााण सांस्त्थेच्या सदतनिाधारिाांिडून  
पुन्हा पुन्हा मुद्राांि शुल्ि आिारीत असल्याबाबत 

 

(६) २६५२१ (३०-१२-२०१६). अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत 
टिल े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील काींचन, गोरेगार्व, सरूज, कस्त्तरु पाकग , बोररर्वली र्व मेधा, 
काींदिर्वली (प.), बी.्ी.सजुाता, मागाठाणे मुींबई येथील सहकारी गहृननमागण 
सींस्त्थेच्या सिननकाधारकाींनी परू्वी सिननका खरेिी करताना मदु्ाींक िलु्क 
भरणा केलेला असताना जुन्या होऊन मोडकळीस आलेल्या सहकारी 
गहृननमागण सींस्त्थचेे पनुवर्वगकास करण्यासाठी वर्वकासासमर्वेत करार करतरे्वेळी 
दिनाींक ९/८/२०१२, ७/४/२०१४, ९/२/२०१५ र्व ७/९/२०१५ या कालार्वधीत मदु्ाींक 
िलु्क भरणा केले असताींना पनु्हा पनु्हा सींस्त्थेच्या सभासिाींना शमळणाऱ्या 
सिननकेर्वर मदु्ाींक िलु्क आकारीत असल्याची मादहती माहे ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक ९ मे, २०१४ रोजीच्या महसलू वर्वभागाच्या िासन 
ननणगयाप्रमाणे एकिा मदु्ाींक िलु्क भरल्यानींतर त्या सिननकेधारकाींकडून पनु्हा 
मदु्ाींक िलु्क र्वसलू करु नये असे िासनाने ननिेि दिलेले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व तद्नसुार एकरे्वळा वर्वकास करारनाम्यार्वर मदु्ाींक िलु्क 
भरल्यार्वर र्व त्यार्वेळी सींस्त्थचे्या सभासिाींना द्यार्वयाच्या सिननकेची बाींधकाम 
ककींमतीर्वर (Construction Cost) मदु्ाींक िलु्क आकारल्यानींतर पनु्हा 
सभासिाने सिननका नोंिणी करताना पनु्हा पनु्हा मदु्ाींक िलु्क आकारण्याची 
कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) िासन पररपत्रक दिनाींक 
९ मे,२०१४ अन्र्वये मळू मालक आखण वर्वकासक याींचे िरम्यान ननषपादित 
झालेल्या करारानसुार मळू मालकासाठी बाींधधर्व क्षेत्र हस्त्ताींतररत करताना 
करण्यात येणाऱ् या अनरु्ींधगक िस्त्तऐर्वजाींमळेु शमळकतीचे हस्त्ताींतरण होत 
नसल्याने अिा िस्त्तऐर्वजाींर्वर महाराषर मदु्ाींक अधधननयमाच्या कलम ४ 
नसुार नाममात्र रुपये १००/- इतके मदु्ाींक िलु्क आकारण्यात येत.े 
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 नोंिणी महाननरीक्षक र्व मदु्ाींक ननयींत्रक, महाराषर राज्य, पणेु याींच्या 
दिनाींक २३ जून, २०१५ र्व दिनाींक ३० माचग, २०१७ रोजीच्या पररपत्रकाींन्र्वये 
वर्वदहत केलेल्या अ्ीींनसुार सभासिाच े र्वयैजक्तक लाभात होणारा िस्त्त हा 
पनुवर्वगकास कराराचा परूक िस्त्तऐर्वज समजता येत नसल्याने त्यास कलम ४ 
प्रमाणे नाममात्र रुपये १००/- इतक्या रकमेच्या आकारणीची सर्वलत अनजु्ञेय 
ठरत नसल्याने अिा ररतीने पनुवर्वगकासाच्या प्रकल्पामध्ये सहकारी गहृननमागण 
सींस्त्थेच्या सभासिाच्या र्वयैजक्तक लाभात होणाऱ् या िस्त्तऐर्वजास 
सिननकेसाठीच्या बाींधकाम खचागर्वर मदु्ाींक िलु्क आकारले जात.े 
 सद्य:जस्त्थतीत नोंिणी महाननरीक्षक र्व मदु्ाींक ननयींत्रक, महाराषर 
राज्य, पणेु याींच्या उक्त नमिु पररपत्रकाच्या अनरु्ींगाने आकारार्वयाच्या 
मदु्ाींक िलु्काबाबतचे प्रकरण मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे न्यायप्रवर्वषठ 
आहे. 

___________ 
  

गहृतनमााण सांस्त्थेच ेमुद्राांि शुल्ि िमी िरुन  
दस्त्तऐिज अशभतनर्णात िरण्याबाबत 

  
(७) २९५०८ (१३-०४-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील नगर भमूापन पहाडी, गोरेगार्व, पाींडुरींग र्वाडी येथील नभकू्र. ९७ 
या जागेत काींचन स.ग.ृसीं. ह्या जुन्या इमारतीच्या पुनबाांधणीसाठी वर्वकासक 
मे.सी.एच. पा्ील याींच े समरे्वत दिनाींक २९/९/२०१४ रोजी नोंिणीकृत करार 
करुन सिननका धारकाींचे र्वयैजक्तक करार अशभननखणगत करणेकाम मदु्ाींक 
ननयींत्रक, बोररर्वली, मुींबई याींचेकड े दिनाींक ५/११/२०१५ रोजी मदु्ाींक िलु्क 
कमी करुन िस्त्तऐर्वज अशभननखणगत करण्याबाबत सिरहू सींस्त्थेने मागणी 
केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दिनाींक ९ मे, २०१४ च्या िासन ननणगयाप्रमाणे मदु्ाींक 
िलु्काची आकारणी करार्वी याकरीता मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ 
येथील न्यायालयाने जनदहत याधचका क्र. ५४/२०११ अन्र्वये दिनाींक १/३/२०१३ 
रोजी ननणगय दिलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून िासन ननणगयानसुार 
ककती गहृननमागण सींस्त्थेच्या प्रकरणार्वर कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) र्व (३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ येथील न्यायालयाने जनदहत 
याधचका क्र.५४/२०११ अन्र्वये दिनाींक १९ माचग, २०१४ रोजी दिलले्या 
ननणगयानसुार िासनाने दिनाींक ०९ मे, २०१४ रोजी िासन पररपत्रक ननगगशमत 
केले आहे. 
 उक्त पररपत्रकातील सचुनाींनसुार, शमळकतीचे मळू मालक आखण 
वर्वकासक याींचे िरम्यान ननषपादित झालले्या करारानसुार मळू मालकासाठी 
बाींधधर्व क्षेत्र हस्त्ताींतररत करताना करण्यात येणाऱ् या अनरु्ींधगक िस्त्तऐर्वजाींमळेु 
शमळकतीचे हस्त्ताींतरण होत नसल्याने अिा िस्त्तऐर्वजाींर्वर महाराषर मदु्ाींक 
अधधननयमाच्या कलम ४ नसुार नाममात्र रुपये १००/- इतके मदु्ाींक िलु्क 
आकारण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

गोंहदया जजल््यातील नद्या-नाल्यातून  
अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

  
(८) ३२२०५ (०७-०८-२०१७). प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया जजल्ह्यातील नद्या-नाल्यातनू रेती, मरूूम याींचे अर्वधै उत्खनन 
भमूाकफया र्व िासकीय अधधकारी याींच्या सींगनमताने होत असल्याने 
िासनाच्या महसलूाचे नकुसान होत असल्याचे दिनाींक १ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
र्वा त्यासमुारास ननििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने अर्वधै उत्खनन रोखण्याबाबत तसेच, रेती उत्खनास 
सहकायग करणाऱ्या अधधकाऱ्याींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१) अिी बाब ननििगनास आली नाही. 
(२) गोंदिया जजल्ह्यात जजल्हा र्व तालकुास्त्तरार्वर भरारी पथकाींची स्त्थापना 
करण्यात आली असनू सिर पथकाींमाफग त दिनाींक ०१ एवप्रल, २०१६ त े    
३१ माचग, २०१७ या कालार्वधीत र्वाळू र्व इतर गौण खननजाचे अर्वधै उत्खनन 
र्व र्वाहतकूीच्या १७४० प्रकरणात रुपये २,००,५१,०९२/- इतकी िींडात्मक रक्कम 
र्वसलु करण्यात आली आहेत. तसेच २८ प्रकरणात गनु्हे नोंि करण्यात आली 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

ग्रामीण रुग्णालय तलासरी (जज.पालघर) येथील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 
(९) ३२३३६ (१८-०८-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािाजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण रुग्णालय तलासरी (जज.पालघर) येथे अनेक ररक्त पिे आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनरु्ींगाने सिर ररक्त पिे ककती कालार्वधीत भरण्यात येणार आहेत, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२९-०८-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 

ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी, जज.पालघर येथे र्वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची 
एकूण ३ पिे मींजूर असनू २ पिे भरली आहेत र्व १ पि ररक्त आहे. ग् क 
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च्या एकूण १९ मींजूर पिाींपकैी १५ पिे भरलेली असनू ४ पिे ररक्त आहेत र्व 
ग् ड च्या एकूण ७ मींजरू पिाींपकैी ३ पिे भरलेली असनू ४ पिे ररक्त 
आहेत. ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी येथे र्वदै्यकीय अधीक्षक र्वगग १ हे पि 
ररक्त असले तरी उपजजल्हा रुग्णालय, डहाणू येथील र्वदै्यकीय अधीक्षक 
याींना सिर पिाचा कायगभार सपुिूग करुन कामकाज सरुळीतपणे पार पाडण्यात 
येत आहे. उपजजल्हा रुग्णालय, कासा येथील एका र्वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची 
प्रनतननयकु्ती र्व आर.बी.एस.के. पथकातील ४ र्वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली असनू सिर र्वदै्यकीय अधधकारी ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी 
येथे रुग्णसेर्वा िेत आहेत. ग्रामीण रुग्णालय, तलासरी येथे आर.बी.एस.के. 
पथकातील ३ और्ध ननमागण अधधकारी र्व ३ ए.एन.एम. याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. आश्रमिाळा पथकातील र्वदै्यकीय अधधकारी या पिाचा 
अनतररक्त कायगभार सोपवर्वण्यात आला आहे. 
(२) ग्रामीण रुग्णालयातील र्वदै्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पिे भरण्याबाबतची 
कायगर्वाही सरुु आहे. तसेच ग् क र्व ग् ड ची ररक्त पिे भरण्याबाबत लेखी 
परीक्षा जानेर्वारी, २०१७ मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. सिर पररक्षाींचा ननकाल 
जादहर करण्यात आला असनू ननर्वड झालेल्या उमेिर्वाराींना पिस्त्थापना 
िेण्याबाबतची कायगर्वाही करण्यात येत आहे. 
(३) ररक्त पिे भरण्याबाबतची कायगर्वाही सरुु आहे. 
 

___________ 
 

माजलगाि (जज.बीड) तालुक्यातील ग्रामीण  
रूग्णालयातील अस्त्िच्छतेबाबत 

 
(१०) ३३२२७ (१८-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािाजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्त्र्वच्छ भारत अशभयान उपक्रम चाल ू असताना माजलगार्व 
(जज.बीड) तालकु्यातील ग्रामीण रूग्णालयात अस्त्र्वच्छता ननमागण झाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर रूग्णालयातील 
अस्त्र्वच्छता िरू करण्यासाठी कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (१८-०८-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

माजलगाींर्व (जज.बीड) येथील ग्रामीण रुग्णालयामधील सफाईगार ही  
२ पिे कायगरत असनू रुग्णालयातील स्त्र्वच्छतचेी कामे सिर कमगचाऱ्याींकडून 
करुन घेतली जात आहेत. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील तलाठ्यािडून नागररिाांना हदल्या जाणाऱ् या  
दाखल्यासांदभाात िायदेशीर तरतूद िरण्याबाबत 

  
(११) ३५५०७ (०३-०१-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सतजे ऊर्ा  बांटी पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्रीमती जस्त्मता िाघ : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील नागररकाींना वर्ववर्वध प्रकारचे दिले जाणारे िाखले कोणत्या 
ननयमाखाली दिले जातात याबाबत महसलू वर्वभागाच ेकाही पररपत्रक सचूना 
अथर्वा काही कायिेिीर तरतिू आहे का अिी वर्वचारणा जळगार्व जजल्हा 
न्यायालय तसेच नर्वी मुींबईतील पोलीस ठाण्याकडून वर्वचारणा केल्यानींतर 
राज्यातील समुारे १५ हजार तलाठयाींनी िाखले िेणे बींि आींिोलन सरुु 
केल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननििगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जमीन महसलू अधधननयम १९६६ नसुार ३६ प्रकारच े
िाखले िेण्याचे अधधकार तलाठी र्व मींडळ अधधकारी याींना असताना अनेक 
दठकाणी याच िाखल्याींसाठी पोशलसाींनी कारर्वाई केल्यामळेु हे िाखले िेणे 
तलाठी सींघाने बींि केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, तलाठयाींच्या या आींिोलनामळेु नागररक, नोकरीसाठी प्रयत्न 
करणारे यरु्वक, शिक्षण घेणारे वर्वियाथी याींना िाखल्याींअभार्वी अनेक 
अडचणीींना सामना करार्वा लागत असनू सर्वगसामान्याची गरैसोय होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ितेकरी, ितेमजूर, ननराधार, अपींग, वर्वद्याथी, आजारी रुग्ण 
याींच्यासह सर्वगसामान्य जनतलेा आर्वश्यक प्रमाणपत्र र्व िाखले शमळण्यासाठी 
िासनाने अद्याप पयागयी यींत्रणा सरुु केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने तलाठयाकडून नागररकाींना दिल्या जाणाऱ् या 
िाखल्यासींिभागत कायिेिीर तरतिू करण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२१-०८-२०१८) : (१), (२), (३), (४) र्व (५) याबाबत 
महाराषर राज्य तलाठी सींघाकडून िासनाकड ेननरे्विन प्राप्त झाले आहे. 

तलाठी/मींडळ अधधकारी याींना अधधकार अशभलखे सींबींधी कागिपत्र ेर्व 
नकला िेण्याचे अधधकार आहेत र्व त ेिेण्याचे काम तलाठी/ मींडळ अधधकारी 
याींचेकडून करण्यात येत आहे. 

ई-डडस्त्रीक्् प्रकल्पाींतगगत नागररकाींना िेण्यात येणारे वर्ववर्वध िाखले र्व 
प्रमाणपत्र े याींचे प्रमाखणकरण करणे र्व िाखले िेण्याच्या पध्ितीत ससुतू्रता 
आणण्याच्यादृष्ीने दिनाींक २१ फेब्ररु्वारी, २०११ र्व दिनाींक ३१ माचग, २०१२ 
च्या िासन ननणगयान्र्वये आिेि ननगगशमत करण्यात आले आहेत. तलाठी याींनी 
द्यार्वयाचा उत्पन्नाचा िाखला िेण्याच्या पध्ितीत अधधक ससुतू्रता 
आणण्यासाठी िासन पररपत्रक दिनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१७ अन्र्वये सचूना 
िेण्यात आल्या आहेत. 

तसेच उपरोक्त दिनाींक २१ फेब्ररु्वारी, २०११ र्व दिनाींक ३१ माचग, २०१२ 
च्या िासनननणगयामध्ये काींही िब्ि प्रयोगाींमळेु प्रिासकीयस्त्तरार्वर कोणत्याही 
स्त्र्वरुपाची सींदिग्धता राहू नये यादृष्ीने दिनाींक ३ नोव्हेंबर, २०१७ च ेिासन 
िधु्िीपत्रक ननगगशमत करण्यात आले आहे.  
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राज्यातील बींहूताींि जजल्हाधधकारी याींनी कळवर्वले आहे की, 
नागररकाींना वर्ववर्वध प्रकारच ेिाखले/प्रमाणपत्र ेनागरी सवुर्वधा कें द्, महा ई-सेर्वा 
कें द् यामाफग त िेण्यात येतात. काही रे्वळा आर्वश्यकतनेसुार अजगिाराींकडून 
स्त्र्वयींघोर्णापत्र घेऊन िाखल ेिेण्याची कायगर्वाही करण्यात येत आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात सातबारा उतारे पूणात: ऑनलाईन िरण्याबाबत 
  
(१२) ३५९७५ (०३-०१-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलरे् : हदनाांि १० ऑगस्त्ट, 
२०१७ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १० मधील प्रश्न क्रमाांि २९७१९ ला हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात सातबाराचे उतारे ऑनलाईन उपलब्ध करून िेण्याचे काम     
९० ्क्के पणूग झाले असनू उर्वगररत सातबारा उतारे पणूगत: ऑनलाईन 
करण्याबाबत िासनास अजनू ककती कालार्वधी लागणार आहे, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने सातबारा उतारे पणूगत: ऑनलाईन करून सर्वगसामान्य 
नागररकाींना सातबारा उतारे ऑनलाईन पाहण्यासाठी कोणती कायगर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०७-२०१८) : (१), (२) र्व (३) प्रस्त्ततु प्रकरणी 
राज्यातील ३५८ तालकु्याींपकैी चींद्परू जजल्ह्यातील जजर्वती तालकुा र्वगळता 
३५७ तालकु्याींमध्ये गा.न.नीं. ७/१२ च ेसींगणकीकरणाच ेकाम पणूग झाले असनू 
गा.न.नीं. ७/१२ उतारे www.mahabhulekh.maharashtra.gov.in या 
सींकेतस्त्थळार्वर जनतलेा पाहण्याकरीता वर्वनामलू्य उपलब्ध करुन िेण्यात 
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आलेले आहेत. मात्र, गा.न.नीं. ७/१२ च्या सींगणकीकृत डा्ामध्ये अनेक त्रु् ी 
आढळल्याने त्या िरुुस्त्त करण्यासाठी “ई-फेरफार” आज्ञार्वलीींतगगत प्रथम एडी् 
मोड्यलू र्व नींतर रर-एडी् मोड्यलू उपलब्ध करुन िेण्यात आले आहे. 
त्यामाध्यमातनू दिनाींक २३/०५/२०१८ पयांत राज्यातील ४३९५२ गार्वाींपकैी 
४११५३ गार्वाींतील सींगणकीकृत गा.न.नीं. ७/१२ चा डा्ा मळू हस्त्तशलखखत 
गा.न.नीं. ७/१२ च्या नोंिीींर्वरुन पडताळण्यात आला आहे. सिर सधुारीत 
डा्ाच्या आधारे गा.न.नीं. ७/१२ डडजज्ली स्त्र्वाक्षरीत करण्याची कायगर्वाही 
महसलू यींत्रणेमाफग त सरुु असनू ज्या-ज्या गार्वाींत डडजज्ल स्त्र्वाक्षरीचे काम 
पणूग झाले आहे त्या गार्वातील गा.न.नीं. ७/१२ जनतसे सद्य:जस्त्थतीत 
वर्वनािलु्क पहाण्यासाठी र्व डाऊनलोडसाठी ऑनलाईन उपलब्ध करुन िेण्यात 
येत आहेत. राज्यातील समुारे २.५० को्ी गा.न.नीं. ७/१२ पकैी दिनाींक 
२३/०५/२०१८ पयांत समुारे ३२.५८ लक्ष गा.न.नीं. ७/१२ डडजज्ली स्त्र्वाक्षरीत 
करण्यात आले असनू दिनाींक ०१/०८/२०१८ पयांत राज्यातील सर्वग गा.न.नीं. 
७/१२ उतारे डडजज्ल स्त्र्वाक्षरीसह ऑनलाईन उपलब्ध करुन िेण्यासाठी िासन 
प्रयत्निील आहे. 
 

___________ 
 

खेळाडूांबरोबर िेलेले िरार आर्ण धचत्रपट अशभनेत्याांच ेतनमाात्याांबरोबरच े
िरार नोंदणी मुद्राांि विभागािड ेनोंदविणे बांधनिारि िरण्याबाबत 

 
(१३) ३६१८० (०३-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कक्रके्, कब् बड्डी इ. स्त्पधाांसाठी खळेाडूींबरोबर केलेले करार आखण धचत्रप् 
अशभनेत्याींचे ननमागत्याींबरोबरचे करार नोंिणी मदु्ाींक वर्वभागाकड े नोंिवर्वणे 
बींधनकारक करण्याबाबत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २९ ऑगस्त््, 
२०१७ रोजी र्वा त्यासमुारास िासनाकड े मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१) र्व (२) कक्रके्, कब्बड्डी इ. 
स्त्पधाांसाठी खेळाडूींबरोबर केलेले करार आखण धचत्रप् अशभनेत्याींच े
ननमागत्याींबरोबरचे करार नोंिणी मदु्ाींक वर्वभागाकड े नोंिवर्वणे बींधनकारक 
करण्याबाबत कायगर्वाही करण्याची िासनाकड े ननरे्विनाव्िारे वर्वनींती करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे.  
 उक्त ननरे्विनामध्ये नमिु करार नोंिणी अधधननयमाच्या        
कलम १७ मध्ये समावर्वषठ करुन नोंिणी र्व मदु्ाींक वर्वभागाकड े नोंिवर्वणे 
बींधनकारक करणे याची र्वधैाननक व्यर्वहायगता वर्वधी र्व न्याय वर्वभागािी 
वर्वचारवर्वननमय करुन पडताळण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यामध्ये शललािापेक्षा जास्त्त िाळू उपसा होत असल्याबाबत 
  
(१४) ३६२३८ (०३-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन 
डािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शललार्वापेक्षा ककत्येक प् जास्त्त र्वाळू उपसा होत असल्याच्या 
तक्रारी सातत्याने करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू, पोलीस यींत्रणा र्व खननकमग अधधकाऱ्याींकडून 
जाणीर्वपरु्वगक आधथगक दहतसींबींधामळेु कारर्वाई करण्यात येत नाहीत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील सर्वगच नद्या या र्वाळू तस्त्कराींनी पोखरल्या 
असल्याने िषुकाळ पररजस्त्थती ननमागण होणे र्व परुाच े पाणी ितेात, िहरात 
घसुण्याचे धोके प्रचींड प्रमाणात र्वाढलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



वि.प. २ (16) 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१) काही जजल्ह्यात अिा प्रकारच्या 
तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) र्व (३) अिी बाब ननििगनास आली नाही. 
(४) शललार्वामध्ये मींजूर पररमाणापेक्षा अधधक र्वाळूचे उत्खनन केल्याचे 
ननििगनास आल्यास, अिा शललार्वधारकावर्वरुध्ि शललार्व रद्द करणे, िींडात्मक 
कारर्वाई करणे, गनु्हा िाखल करणे इ. स्त्र्वरुपाची कारर्वाई करण्यात येत.े 
तसेच र्वाळूचे अर्वधै उत्खनन र्व र्वाहतकूीर्वर कायगर्वाही करण्याच्यादृष्ीन े
प्रत्येक जजल्ह्यात तालकुास्त्तर र्व मींडळस्त्तरार्वर भरारी पथके गठीत करण्यात 
आली असनू अर्वधै उत्खनन र्व र्वाहतकू करणाऱ्याींवर्वरुध्ि महाराषर जमीन 
महसलू अधधननयम, १९६६ चे कलम ४८ (७) र्व (८) नसुार िींडात्मक कायगर्वाही 
करण्यात येत.े  
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

स्त्टँप अ ॅक्ट नुसार जमीनफ्लॉटची प्रत्यक्ष नोंदणी झालेल्या 
व्यिहारानुसार रेडी रेिनरच ेदर ठरविणेबाबत 

  
(१५) ३६४३९ (०३-०१-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्त््ँप अ ॅक्् नसुार जमीन/्लट्ची प्रत्यक्ष नोंिणी झालेल्या व्यर्वहारानसुार 
रेडी रेकनरचे िर ठरवर्वणे आर्वश्यक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बाजारात जशमनीची/्लट्च्या ककींमती कमी झाल्या तरी 
िासनाच्या बाजार मलु्यानसुार जािा स्त््ँप ड्यु् ी ग्राहकाींना भरार्वी लागत,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०८-२०१८) : (१), (२) र्व (३) महाराषर मदु्ाींक 
(मालमत्तचेे र्वास्त्तर्व बाजारमलू्य ननधागररत करणे) ननयम, १९९५ मधील 
तरतिूीनसुार नोंिणीकृत व्यर्वहारातील िर, भसूींपािन ननर्वाड्यातील िर, 
मलू्याींकन तत्रे्व आखण आर्वश्यक र्वा्तील असे इतर तपिील (उिा. स्त्थाननक 
चौकिी, र्वास्त्तपु्रििगनातील िर) वर्वचारात घेऊन, जमीन र्व इमारतीचे सरासरी 
िर ििवर्वणारे, र्वावर्गक मलू्यिर तक्त ेननगगशमत केले जातात. 
 र्वावर्गक मलू्यिर तक्त्यातील िरानसुार येणारे मलू्य, प्रत्यक्ष वर्वक्री 
िरापेक्षा जास्त्त असल्यास, सींबींधधत पक्षकाराला तथा ग्राहकाला सींबींधधत 
मालमत्तचे्या खऱ्या बाजारमलू्याचे ननधागरण करण्यासाठी महाराषर मदु्ाींक 
अधधननयम, १९५८ चे कलम ३१ नसुार, सींबींधधत मदु्ाींक जजल्हाधधकारी 
याींच्याकड ेअशभननणगयासाठी वर्वदहत िलु्क भरुन अजग िाखल करण्याची मभुा 
आहे. उक्त तरतिूीनसुार पक्षकार तथा ग्राहकाला शमळकतीच्या खऱ्या 
मलु्यानसुार मदु्ाींक िलु्क भरण्याची मभुा असल्याने, बाजारात 
जशमनीच्या/्लट्च्या ककींमती कमी झाल्या तरी िासनाच्या बाजार 
मलु्यानसुार जािा स्त््ँप डयु् ी ग्राहकाींना भरार्वी लागत े असे म्हणणे 
र्वस्त्तजुस्त्थतीस धरुन नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

मौजे पाम (जज.पालघर) येथे शसरॉन ड्रग्ज िां पनीने  
िहहिाटीचा रस्त्ता बांद िेल्याबाबत 

  
(१६) ३६९८२ (०३-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२९५११ ला हदनाांि ७ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे पाम (ता.जज.पालघर) येथील सव्हे क्र. ३०, ७५/३-ब र्व १६४ या 
जशमनीतनू स्त्थाननक ितेकऱ्याींच्या र्वदहर्वा्ीतील र्वडडलोपाजजगत जागेत सरे्व  
क्र. ३० मध्ये मे.शसरटन ड्रग्ज ॲण्ड फामागस्त्यदू्कल्स शलशम्ेड या कीं पनीने 
मोठा गे् बसवर्वल्यामळेु ितेकऱ्याींचा जाण्या-येण्याचा रस्त्ता ३/४ र्वर्ागपासनू 
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बींि झालेला असनू याबाबत मा.मखु्यमींत्री, मा.महसलू मींत्री, मा.कृर्ी मींत्री, 
जजल्हाधधकारी, पालघर, उपवर्वभागीय अधधकारी र्व तहशसलिार, पालघर 
याींचेकड े दिनाींक २०, २१ र्व २८ डडसेंबर, २०१६ रोजी र्वा त्यािरम्यान लेखी 
ननरे्विनाद्र्वारे तक्रारी केलले्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नायब तहशसलिार/तलाठी याींनी दिनाींक १६ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी र्व दिनाींक ७ जानेर्वारी, २०१७ रोजी तहशसलिार र्व तलाठी र्व इतर 
कमगचारी याींनी समक्ष जागेर्वर स्त्थळ पाहणी करुन लवुपन कीं पनीने बनर्वनू 
दिलेला रस्त्ता र्व िते जशमनीची पाहणी करुनही अद्यापपयांत रस्त्ता खुला 
केलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय र्व 
महाराषर जमीन महसलू अधधननयम, १९६६ च े कलम १४३ अींतगगत 
ितेकऱ्याींचा ितेीचा र्वदहर्वा्ीतील असलेला रस्त्ता खलुा करण्याबाबत कोणती 
कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-०८-२०१८) : (१), (२), (३) र्व (४) मौज-ेपाम 
ता.जज.पालघर येथील स.नीं. ३०, ६४, ७५/३ ब र्व १६४ या जशमनीतनू स्त्थाननक 
ितेकऱ् याींच्या र्वदहर्वा्ीतील र्वडडलोपाजजगत जागेत जाणे-येण्याच्या रस्त्त्यात 
स.नीं. ३० मध्ये मे.शसरटन ड्रग्ज ॲण्ड फामागस्त्यदू्कल्स शलशम्ेड या कीं पनीने 
मोठा गे् बसवर्वल्यामळेु ितेकऱ् याींचा जाणे-येणेचा रस्त्ता बींि केल्याबाबत 
स्त्थाननक ितेकऱ् याींनी ननरे्विनाद्र्वारे तक्रारी िाखल केलले्या आहेत. 
 सिर कीं पनीचे परेू्वकडील गे् र्व िक्षक्षणेकडील गे् यापरू्वीच खुले 
करण्यात आले असनू आज रोजी िोन्ही गे् खुले आहेत. तसेच र्वृींिार्वन 
पाकग चे वर्वकासक याींनी पत्र ेलार्वनू बींि केलेला रस्त्ता िेखील खुला करण्यात 
आलेला आहे. मींडळ अधधकारी तारापरू तसेच तलाठी सजा कोलर्वड े याींनी 
दिनाींक ३०/०१/२०१८ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी केली असता शसरटन कीं पनीच े
परेू्वकडील गे् र्व िक्षक्षणेकडील लोखींडी गे् खुले आहेत. 
  

___________ 
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िाांबा, िाघेरापाडा (ता.िल्याण, जज.ठाणे) येथील आहदिासी 
शतेिऱ्याांच्या जशमनी भूमाकर्याांनी बळिािून  

शासनाचा महसूल बुडविल्याबाबत 
 
(१७) ३८३१६ (०५-०४-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींबा, र्वाघेरापाडा (ता.कल्याण, जज.ठाणे) येथील आदिर्वासी ितेकऱ्याींच्या 
जशमनी भमूाकफयाींनी बळकार्वनू त्यार्वर अनधधकृतपणे खोिकाम र्व बाींधकाम 
करुन िासनाचा महसलू बडुवर्वल्याची बाब ननििगनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरहू भमूाकफया िासकीय अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने 
गरैव्यर्वहार करीत असनू महसलू बडुवर्वणाऱ्या भमूाकफयाींना सींबींधधत अधधकारी 
पाठीिी घालत असल्याचे ननििगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने गरैव्यर्वहार करणाऱ्याीं सींबींधधत िोर्ी अधधकारी र्व 
भमूाकफया याींच्यार्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१), (२) र्व (३) मौजे काींबा, र्वाघेरापाडा, 
ता.कल्याण, जज.ठाणे येथील आदिर्वासी ितेकऱ्याींच्या जशमनी बळकार्वनू 
त्यार्वर अनधधकृतपणे खोिकाम केली असल्याची बाब ननििगनास आली 
नाही.  
 तथावप, मौजे काींबा, ता.कल्याण येथील स.नीं. ४७/१ अ र्व ४७/१ ब या 
जशमनीमधून ११८७ ब्रास माती र्व ३९१ ब्रास िगड या गौणखननजाींचे 
अनधधकृत उत्खनन केल्याचे ननििगनास आल्याने सींबींधधत कसरूिार याींचकेडून 
रुपये २८,४५,६९२/- इतकी िींडात्मक रक्कम र्वसलू करण्यात आली आहे. तसेच 
मौजे काींबा येथे स.नीं. १०८/३ या जशमनीर्वरुन अनधधकृतपणे उत्खनन 
केल्याचे आढळून आल्याने सींबींधधत कसरूिारास रुपये ७,७१,६८०/- इतक्या 
रक्कमेचे िींडात्मक आिेि पाररत करण्यात आले असनू नमनुा-१, ननयम-५ 



वि.प. २ (20) 

नसुार नो्ीस ननगगशमत करण्यात आली असनू र्वसलूीची कायगर्वाही तहशसलिार, 
कल्याण याींचे स्त्तरार्वर सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

िसांतराि नाईि शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय यितमाळ येथे 
डॉक्टर उपजस्त्थत नसल्याबाबत 

 

(१८) ३८३४८ (०४-०४-२०१८). श्री.हररशस ांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३७०११ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्वसींतरार्व नाईक िासकीय र्वदै्यकीय महावर्वद्यालय, यर्वतमाळ येथ े
अपघात वर्वभागामध्ये शसननअर डटक््र उपजस्त्थत राहत नसल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अधधषठाता याींनी सिर जबाबिारी प्राध्यापक र्व वर्वभाग 
प्रमखुार्वर सोपवर्वलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच् या अनरु्ींगाने िोर्ीींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०२-०८-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) अपघात वर्वभागामध्ये अध्यापकाींची ननयकु्ती सींबींधधत वर्वभागप्रमखु र्व 
र्वदै्यकीय अधीक्षक याींच्या सहमतीने करण्यात येत.े 
(३) र्व (४) श्री.र्वसींतरार्व नाईक िासकीय र्वदै्यकीय महावर्वद्यालय, यर्वतमाळ 
येथील डटक््र र्वदै्यकीय रजा ्ाकून खाजगी व्यर्वसाय करीत असलेबाबत 
जजल्हाधधकारी, यर्वतमाळ याींच्या चौकिीत ननषपन्न झाल्यानसुार ०२ सहायक 
प्राध्यापक याींचेवर्वरुध्ि वर्वभागीय चौकिी सरुु करण्यात आली आहे. तसेच ०१ 
प्राध्यापक र्व ०२ सहयोगी प्राध्यापक याींचेवर्वरुध्ि वर्वभागीय चौकिी सरुु 
करण्याची बाब वर्वचाराधीन आहे.  
 

___________ 
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सातारा जजल््यात विविध हठिाणी बाांधण्यात आलेले जुने पाझर 
तलाित पाणी साठा होत नसल्याबाबत 

 
(१९) ३८३९६ (०४-०४-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष 
झाांबड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६०२९ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जजल्ह्यात वर्ववर्वध दठकाणी सन १९७२ साली बाींधण्यात आलेले 
जुने पाझर तलार्व गाळ र्व माती याींनी पणूगपणे भरले असल्यामळेु पाणी साठा 
होत नाही, यामळेु पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमागण होत असल्यामळेु जनु्या 
पाझर तलार्वात साठलेला गाळ र्व माती काढण्यासाठी मा.लोकप्रनतननधीींनी 
सींबींधधताींकड े र्वारींर्वार मागणी केल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये र्वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू पाझर 
तलार्वातील गाळ र्व माती काढण्यासाठी र्वगेळा ननधी उपलब्ध करण्याबाबत 
कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 

प्रा. राम शश ांदे (२६-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) राज्यातील धरणामधील गाळ काढणे र्व तो ितेामध्ये र्वापरणे यासाठी 
गाळमकु्त धरण र्व गाळयकु्त शिर्वार योजना राबवर्वण्यास िासन ननणगय 
दिनाींक ०६/०५/२०१७ अन्र्वये मान्यता िेण्यात आलेली आहे. त्यासाठी 
जलयकु्त शिर्वार अशभयानातनू आर्वश्यक ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात 
आलेला आहे. सन २०१६-१७ या र्वर्ागमध्ये सिर योजनेंतगगत सातारा 
जजल्ह्यामध्ये लोकसहभागातनू ११२ तलार्वामधील ४६, ४८२ घनमी्र र्व 
िासकीय ननधीतनू ३५ तलार्वामधून ९,४१,३३० घनमी्र गाळ काढण्यात 
आलेला आहे. सन २०१७-१८ मध्ये ७५ तलार्वामधील गाळ काढण्याच े काम 
प्रगतीपथार्वर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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आहदिासीबहुल भागातील जशमनी अिैध मागााने बबगर आहदिासीांिड े
हस्त्ताांतरीत होत असल्याबाबत 

  
(२०) ३८५६२ (०५-०४-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊर्ा  भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१२५४ ला 
हदनाांि ७ ऑगस्त्ट, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाने माहे जनू, २०१६ मध्ये अधधसचूना काढून आदिर्वासीबहुल 
भागातील जशमनी अर्वधै मागागने बबगर आदिर्वासीींकड े हस्त्ताींतरीत होऊ नये 
म्हणून जशमनीच्या व्यर्वहारात ग्रामसभेची परर्वानगी घेणे बींधनकारक केले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अधधसचूनेत दिनाींक १४/११/२०१७ रोजी बिल करुन नर्वीन 
अधधसचूना काढून अन.ुक्षते्रातील आदिर्वासीींच्या जशमनी कें द् ककीं र्वा राज्य 
िासनाच्या महत्त्र्वपणूग वर्वकास योजनाींसाठी हव्या असल्यास आखण अिा 
जशमनी परस्त्पर करारातनू योग्य मोबिला घेऊन वर्वक्री होत असल्यास 
ग्रामसभेच्या परू्वग परर्वानगीची गरज नसल्याचे जादहर केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ही अधधसचूना आदिर्वासीींच्या अधधकाराींर्वर ननबांध आणणारी 
असल्याने ती त्र्वरीत रद्द करुन अनसुधूचत क्षते्रातील ग्रामसभेला त्याींच े
सींर्वधैाननक अधधकार परत करण्याबाबत िासनाने चौकिी करुन कोणती 
कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१८) : (१), (२) र्व (३) मा.राज्यपाल महोिय 
याींनी भारतीय राज्यघ्नेच्या पाचव्या अनसुचूीमधील पररच्छेि क्र. ५ (१) 
मधील प्राप्त अधधकारानसुार दिनाींक १४/६/२०१६ रोजीची अधधसचूना काढून 
महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ मधील कलम ३६-अ ची तरतिू 
राज्यातील अनसुधूचत क्षते्रासाठी सधुारीत केली आहे. त्यानसुार राज्यातील 
अनसुधूचत क्षेत्रातील गार्वाींमध्ये ग्रामसभेची ठरार्वान्र्वये मींजूरी शमळाल्याशिर्वाय 
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आदिर्वासी व्यक्तीच्या जशमनीचा भोगर्व्ा बबगर आदिर्वासी व्यक्तीकड े
हस्त्ताींतरीत करण्यास मींजूरी िेर्व ूनये अिा आियाची तरतिू केली आहे. 
 उक्त नमिू सधुारणेमळेु कें द् िासन तसेच राज्य िासनाच्या 
प्रकल्पाींच े काम खोळींबनू राहू नये र्व त्याींची कायगपतूी वर्वदहत कालमयागिेत 
व्हार्वी यादृष्ीने ननकडीच्या सार्वगजननक प्रकल्पाींना ग्रामसभेच्या परु्वगमींजूरीच्या 
अ्ीमधून सू्  शमळण्याच्यादृष्ीने दिनाींक १४/११/२०१७ रोजीची अधधसचूना 
काढून महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ मधील कलम ३६-अ मध्ये 
सधुारणा केली आहे. त्यानसुार अनसुधूचत क्षते्रातील गार्वाींमध्ये आदिर्वासी 
व्यक्तीींची जमीन िासनाच्या ननकडीच्या प्रकल्पाींसाठी सामींजस्त्याने खरेिी 
करण्यासाठी कलम ३६-अ खालील परर्वानगी आर्वश्यक राहणार नाही. मात्र 
आदिर्वासी व्यक्तीींना पारििगकपणे सयुोग्य मोबिला िेणे आर्वश्यक राहील. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील अिाली पडीत जमीन मूळ मालिाांना परत िरण्याबाबत 

  
(२१) ३८८४९ (०५-०४-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  
भाई जगताप, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकाली पडीत जमीन मळू मालकाींना परत करण्याबाबत सन 
२०१५ मध्ये तत्कालीन मा.महसलू मींत्री याींनी आश्र्वासन दिले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून अकाली पडीत 
जमीन र्वा्पाबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०७-०८-२०१८) : (१) र्व (२) राज्यातील अकाली पडीत 
जमीन मळु मालकाींना परत करण्याबाबत महाराषर जमीन महसलू सींदहता, 
१९६६ च्या कलम-१८२ मध्ये सन २०१६ च्या महाराषर अधधननयम क्र.२७, 
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दिनाींक २२/०८/२०१६ अन्र्वये सधुारणा करण्यात आली आहे. या सधुारणेची 
अींमलबजार्वणी करण्यासाठी “महाराषर जमीन महसलू (जप्त केलेली आखण 
जजल्हाधधकारी याींच्या व्यर्वस्त्थेखाली आणलेली स्त्थार्वर मालमत्ता परत करणे) 
ननयम, २०१७ दिनाींक ०१ जानेर्वारी, २०१८ च्या अधधसचूनेन्र्वये प्रशसध्ि 
करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

अशलबाग ते विरार या मजल्टमॉडले िॉररडोर या प्रिल्पाबाबत 
  
(२२) ३९०४९ (०५-०४-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग त े वर्वरार या मजल््मटडले कटररडोर या प्रकल्पासाठी िासनाने 
खाजगी र्वा्ाघा्ीव्िारे थे्  जमीन खरेिी करण्याची प्रकक्रया राबवर्वण्यास 
सरुुर्वात केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जशमनी सींपादित करताींना जमीन मालकास वर्वश्र्वासात घेऊन 
सध्याच्या रेडीरेकनरच्या अडीचपट्ट जशमनीची ककींमत िेण्यात येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अशलबाग त े वर्वरार या िरम्यानचे ककती ककलोमी्रच ेअींतर 
कमी र्वेळेत र्वाहनाींना कापता येणार आहे र्व या रस्त्त्यार्वर सायकल र्व 
बससाठी स्त्र्वतींत्र माधगगका करण्यात येणार आहे काय, 
(४) असल्यास, कटररडोर प्रकल्पाच्या कामाची सद्यःजस्त्थती काय आहे ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) िासन पररपत्रक, दिनाींक २५/०१/२०१७ मधील तरतिुीनसूार सशमतीद्र्वारे 
िरननजश्चतीची बठैक झाल्यानींतर जशमनीची ककींमत ठरर्वण्यात येत आहे. 
(३) र्व (४) जजल्हाधधकारी, ठाणे याींनी कळवर्वल्यानसुार वर्वर्याींकीत जशमनीची 
सींयकु्त मोजणी आखण ियु्यम ननबींधक अींबरनाथ याींचेकडून मलू्याींकन 
बाबतचा अहर्वाल प्राप्त होताच पढुील कायगर्वाही करण्यात येत आहे. तसेच 
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जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी कळवर्वल्यानसुार खाजगी जशमनी खाजगी 
र्वा्ाघा्ीने थे्  खरेिी पद्धतीने घेण्याची कायगर्वाही सरुु असनू िासकीय जमीन 
प्रकल्प प्राधधकरणाकड े र्वगग करण्यासाठी उप वर्वभागीय अधधकारी, पनर्वेल 
याींचेकडून आर्वश्यक प्रस्त्तार्व जजल्हाधधकारी याींचेकड ेसािर करण्यात आलेला 
आहे.  
  

___________ 
  

हहांगोली जजल््यात समधृ्द महाराष्ट्र जनिल्याण योजनेंतगात  
िामे मांजूर िरण्यात आल्याबाबत 

  
(२३) ३९१७० (०४-०४-२०१८). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल्ह्यात सन २०१७-१८ मध्ये समधृ्ि महाराषर जनकल्याण 
योजनेंतगगत कामे मींजूर करण्यात आली आहेत, तसेच मींजूर कामे सरुु न 
झाल्याने तत्सींिभागत स्त्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.जलसींधारण मींत्री तसेच 
स्त्थाननक कायागलयाकड े माहे जानेर्वारी,२०१८ मध्ये तक्रारी केल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यापकैी ककती कामे दिनाींक ३१ डडसेंबर, २०१७ रोजीपयांत सरुु 
होती, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन (०४-०८-२०१८) : (१) समधृ्ि महाराषर जनकल्याण 
योजनेंगगत कामे मींजूर केल्याची बाब खरी आहे, तथावप तक्रार केल्याची बाब 
खरी नाही. 
(२) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण योजनेंतगगत दहींगोली जजल्ह्यात माहे 
डडसेंबर, २०१७ अखेरपयांत समधृ्ि महाराषर जनकल्याण योजनेंतगगत शस ींचन 
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वर्वहीरीचे काम ११६८, ननमगल िोर्खड्डयाींची ४८६, ननमगल िौचालयाची ११९, 
कल्पर्वकृ्ष फळबाग लागर्वड ७२, अींकुर रोपर्वा्ीका ३५, नींिनर्वन र्वकृ्ष लागर्वड 
१७, समधृ्ि ग्रामयोजनेची १२०, अिी एकूण २०१७ काम ेप्रगतीपथार्वर आहेत. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

सांचालि, िैद्यिीय शशक्षण ि सांशोधन सांचालनालय  
येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(२४) ३९२३७ (०४-०४-२०१८). श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िदै्यिीय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींचालक, र्वदै्यकीय शिक्षण र्व सींिोधन सींचालनालय येथ े मखु्य 
प्रिासकीय अधधकारी र्व प्रिासकीय अधधकारी याींची पिे ररक्त असल्याची 
बाब माहे जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननििगनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रिासकीय कामात वर्वलींब होत असनू सींचालनालयाच्या 
अधीनस्त्थ कायगरत सींस्त्थेतील कामे प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानरु्ींगाने मखु्य प्रिासकीय अधधकारी र्व प्रिासकीय 
अधधकाऱ्याींची पिे भरण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.धगरीष महाजन (०२-०८-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) र्व (४) र्वदै्यकीय शिक्षण र्व सींिोधन सींचालनालय, मुींबई येथील 
मखु्य प्रिासकीय अधधकारी या सींर्वगागतील ०२ मींजूर पिाींपकैी ०१ पि भरल े
आहे. तसेच प्रिासकीय अधधकारी या सींर्वगागतील एकूण ०७ मींजूर पिाींपकैी  
०४ पिे भरण्यात आलेली आहेत. ररक्त पिे पिोन्नतीने भरण्याची कायगर्वाही 
सरुु आहे. 
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 र्वदै्यकीय शिक्षण र्व सींिोधन सींचालनालयाींतगगत ररक्त पिाींचा 
अनतररक्त कायगभार अन्य अधधकाऱ्याींकड े सोपवर्वण्यात आला असनू िैनींदिन 
प्रिासकीय कामकाज सरुळीत सरुु आहे. 
 

___________ 
 

अमळनेर (जज.जळगाि) येथील तालुिा प्रशासिीय इमारत  
बाांधिामाचा प्रस्त्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(२५) ४०१८६ (०४-०४-२०१८). श्रीमती जस्त्मता िाघ : सन्माननीय सािाजतनि 
बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अमळनेर (जज.जळगार्व) येथील तालकुा प्रिासकीय इमारत बाींधकामाचा 
प्रस्त्तार्व वर्वत्त वर्वभागाची सहमती नसल्यामळेु प्रलींबबत असल्याच े ननििगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्त्तार्वास सींमती नसण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानरु्ींगाने प्रिासकीय इमारत बाींधणेबाबत कोणती 
कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-०७-२०१८) : (१) नाही. 
(२), (३) र्व (४) अमळनेर (जज.जळगार्व) तालकुा प्रिासकीय इमारतीचे 
अींिाजपत्रक या वर्वभागास प्राप्त झाले असनू ननधी र्व ननकर् या आधारे 
प्रिासकीय मान्यता िेण्याची कायगर्वाही प्रगतीत आहे. 

___________ 
 

अिोला जजल््यातील अिोला-अिोट या  
रस्त्त्याची दरुिस्त्था झाल्याबाबत 

 

(२६) ४०३४८ (०५-०४-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३५६०५ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अकोला जजल्ह्यातील अकोला-अको् या प्रमखु रस्त्त्याची िरुर्वस्त्था झाली 
असनू सिर रस्त्त्याींर्वर अपघाताचे प्रमाण र्वाढत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर रस्त्त्याची ननवर्विा प्रशसध्ि होऊन रस्त्त्याींच्या कामाींचे 
आिेि िेर्वनूही सिर रस्त्त्याींच्या िरुुस्त्तीचे काम सरुु झालेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०३-०८-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 अकोला-अको् (१६१ A) हा रस्त्ता राषरीय महामागग म्हणून िजोन्नत 
झाला असनू रस्त्ता सधुारणेचे काम प्रगतीपथार्वर आहे. पोशलसाींच्या प्रथम 
अींतरीम अहर्वालानसुार सिर रस्त्त्यार्वर दिनाींक ३०/०४/२०१८ रोजी र्वतेाळबाबा 
सींस्त्थानाजर्वळ राणी रॅव्हल्सची बस चालकाचे हलगजीपणामळेु उल्ली 
असल्याचे नमिू केले असनू यामध्ये ८ जण ककरकोळ जखमी झाले आहेत. 
(२) र्व (३) हे खरे नाही.  

सद्य:जस्त्थतीत रस्त्त्याचे काम प्रगतीपथार्वर असनू यामध्ये प्रामखु्याने 
sub grade, G.S.B.,पलु र्व मोऱ् याींची कामे प्रगतीत आहेत. रस्त्ता 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने आर्वश्यक ती खबरिारी जसे सचूना फलक, मादहती 
फलक, दििाििगक फलक, तात्परुत ेकठड ेइत्यािी कीं त्रा्िारामाफग त लार्वण्यात 
आलेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

तलासरी (जज.पालघर) तालुक्यातील शतेिऱ्याांनी बलेुट रेन 
प्रिल्पािरीता जशमनी देण्यास िेलेला विरोध 

 

(२७) ४०४४८ (०५-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५३४३ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) तलासरी (जज.पालघर) तालकु्यातील आठ गार्वातील सरपींच वर्ववर्वध 
पक्षाींच्या पिाधधकाऱ्याींची दिनाींक ८ जानेर्वारी, २०१८ रोजी पींचायत सशमती 
सभागहृात झालेल्या बठैकीत बलेु् रेनमळेु स्त्थाननकाींचा कोणताही फायिा 
होणार नाही, वर्वकासाच्या नार्वाने आदिर्वासी ितेकऱ्याींना जशमनीपासनू र्वींधचत 
केले जात आहे, यासाठी बलेु् रेन प्रकल्पाकरीता जशमनी िेण्यास वर्वरोध 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीनसुार ितेकऱ्याींच्या मागण्याींच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०६-२०१८) : (१) होय, हे अींितः खरे आहे. 
(२) सींपािक सींस्त्थेकडून िासन ननणगय दिनाींक १२/०५/२०१५ र्व दिनाींक 
३०/०९/२०१५ अन्र्वये सींबींधधत ितेकऱ् याींकडून वर्वकल्प मागवर्वण्याकरीता जाहीर 
नो्ीस प्रशसध्ि करण्यासाठी उपवर्वभागीय अधधकारी, डहाणू याींच ेकायागलयास 
कळवर्वण्यात आले आहे. त्यानसुार तलासरी तालकु्यातील ७ गार्वाींची र्व डहाण ू
तालकु्यातील १६ गार्वाींची जाहीर नो्ीस सींबींधधत िैननक र्वतृ्तपत्रात प्रशसद्ध 
करण्यात आली आहे. तसेच बाधधत ितेकऱ् याींच्या मागण्याींबाबत िासनाच्या 
धोरणात्मक ननणगयानसुार योग्य ती कायगर्वाही करण्याची तजर्वीज 
जजल्हाधधकारी, पालघर याींचेकड ेठेर्वण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

सोलापूर जजल््यातील शतेिऱ् याांसाठी सामूहहि  
शतेतळयाांच्या प्रस्त्तािाबाबत 

 

(२८) ४०७०० (०४-०४-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल्ह्यातील ितेकऱ् याींच्या मागणीनसुार जजल्हा कृर्ी अधधकारी 
याींनी सामिुानयक ितेतळयाींसाठी ५० को्ी रुपयाींचा प्रस्त्तार्व िासनाकड ेमाहे 
जानेर्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्यािरम्यान सािर केला आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, ितेकरी अद्यार्वत ितेीकड े र्वळलेला असताींना त्याींच्या 
मागणीबाबत िासनाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (०१-०८-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
सिर प्रस्त्तार्व आयकु्त (कृर्ी) याींच्याकड ेसािर करण्यात आला आहे. 

(२) राषरीय फलोत्पािन अशभयानाींतगगत सामदुहक ितेतळे ही योजना १०० 
्क्के अनिुानार्वर बहृन्मुींबई र्व मुींबई उपनगर र्वगळता राज्यातील उर्वगररत सर्वग 
जजल्ह्याींसाठी राबवर्वण्यात येत.े सिर घ्काींसाठी मींजूर असलेल्या ननधीचे सर्वग 
जजल्ह्याींसाठी समन्याय पध्ितीने र्वा्प होणे आर्वश्यक आहे. त्यामळेु 
उपलब्ध ननधीतनू एका जजल्ह्यासाठी ५० को्ी मींजूर करणे िक्य होणार 
नाही. सोलापरू जजल्ह्यातील ितेकऱ्याींनी मागेल त्याला ितेतळे या 
योजनेंतगगत ितेतळयाींची मागणी केल्यास त्याींना जजल्ह्यास प्राप्त होणाऱ्या 
आधथगक लक्षाकाींच्या मयागिेत ितेतळे मींजूर करणे िक्य आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 ___________ 
 

सोलापूर जजल््यात दषु्ट्िाळ तनधीत िाढ िरुन  
शतेिऱ्याांना वितरीत िरण्याबाबत 

 

(२९) ४०८३२ (०५-०४-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय मदत ि पनुिासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू जजल्ह्यात सन २०१५-१६ च्या रब्बी हींगामात िषुकाळ बाधधत 
ठरलेल्या ितेकऱ्याींसाठी िासनाने भरीर्व मित ननधीचे आश्र्वासन िेऊनही 
केर्वळ रुपये ५७ को्ी ननधीची तरतिू केली असनू सिरहू रक्कमेपकैी      
३५ ्क्के ननधीचे वर्वतरण झाल्याचे दिनाींक १२ जानेर्वारी, २०१८ रोजी र्वा 
त्यासमुारास ननििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने िषुकाळ ननधीत र्वाढ करुन सिरहू रक्कम ितेकऱ्याींना 
वर्वतरीत करण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१) र्व (२) हे खरे नाही.  
 रब्बी हींगाम २०१५-१६ मधील बाधधत खातिेाराींना मित ननधी वर्वतरीत 
करणेकामी दिनाींक २९/१२/२०१६ रोजीच्या िासन ननणगयामध्ये दिलले्या 
तरतिुीन्र्वये सोलापरू जजल्ह्यासाठी रुपये ५७.५३ को्ी इतके अनिुान 
मागणीचा प्रस्त्तार्व िासनास प्राप्त झाला. त्यानसुार सोलापरू जजल्ह्यास रुपये 
५७.५३ को्ी इतके अनिुान वर्वतरीत करण्यात आले. 
 सिर प्राप्त अनिुानातनू माहे जानेर्वारी, २०१८ अखेर पयांत रुपये    
२९ को्ी अनिुान २,०१,४५५ खातिेाराींना वर्वतरीत करण्यात आले आहे. तर 
दिनाींक ३१/०३/२०१८ अखेर एकूण २,९१,०६२/- इतक्या पात्र खातिेाराींना रुपये 
४१.३७ को्ी वर्वतरीत करण्यात आले.  
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

तुभे येथे शसडिोच्या मालिीच्या जशमनीिर दगडखाण  
चालविण्यासाठी मुदतिाढ हदल्याबाबत 

 

(३०) ४०८७५ (०५-०४-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तभेु येथे शसडकोच्या मालकीच्या जशमनीर्वर १० र्वर्ागसाठी (२००६-२०१६) 
भाडतेत्र्वार्वर िगडखाण चालवर्वण्यासाठी समुारे ७० हून अधधक 
कीं पनीला/व्यक्तीींना जमीन दिली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िगडखाण चालवर्वण्याची मिुत सन २०१६ मध्ये सींपली असनू 
२००६ साली दिलेल्या मिुतीमध्ये मिुतर्वाढीचा कोणता मदु्दा नसतानाही सिर 
मिुत एक र्वर्ागसाठी र्वाढर्वनू दिली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासकीय मालमत्तचेे र्वा्प होत असताना िासनाला जास्त्तीत 
जास्त्त फायिा होण्यासाठी र्व पारििगकता ठेर्वण्यासाठी सिर जागेची मिुत 
सींपल्यानींतर नर्वीन ननवर्विा प्रकक्रया न राबवर्वता अजनू मिुतर्वाढ िेण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायगर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०४-०८-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) र्व (४) ठाणे जजल्ह्यातील नर्वी मुींबई येथील मौज े तभेु, बोनसरी, 
पार्वणे, शिरर्वणे र्व कुकिते येथील १३८.०७ हेक््र इतके र्वनक्षेत्र कें द् 
िासनाच्या अनमुतीने शसडकोकड े र्वगग करण्यात आले आहे. शसडको 
प्राधधकरणाने या जागेत स्त्थाननक वर्वस्त्थावपताींना उिरननर्वागहाचे साधन म्हणून 
िगडखाण चालवर्वण्याकरीता जजल्हाधधकारी, ठाणे याींचकेड ेखाणपट्टा मींजूरीसाठी 
िाखल केलले्या प्रस्त्तार्वाींपकैी ननयमोधचत खाणपट्टयाींच्या प्रस्त्तार्वाींना 
जजल्हाधधकारी, ठाणे याींचकेडून दिनाींक ३०/९/२०१६ पयांत १० र्वर्ागच्या 
कालार्वधीकरीता मींजूरी िेण्यात आली होती. तद्नींतर शसडको प्राधधकरणाने 
सिर जशमनीर्वरील िगडखाणधारकाींचा व्यर्वसाय चाल ूठेर्वण्यास बाधा येऊ नये 
तसेच मजूराींची बेरोजगारी उद्् ार्व ू नये, यासाठी दिनाींक ३१/३/२०१७ पयांत 
तात्परुती खननपट्टा अनजु्ञप्ती मिुतर्वाढ दिली आहे. त्यानरु्ींगाने शिल्लक गौण 
खननज साठा उचलण्याकरीता स्त्र्वामीत्र्वधन िासनजमा करुन जजल्हाधधकारी, 
ठाणे याींनी दिनाींक ३१/३/२०१७ पयांतचे ननगगत परर्वाने दिले आहेत. 

शसडकोच्या सिर क्षेत्रातील खननपट्टा धारकाींकडून सन २०१६-२०१७ या 
वर्वत्तीय र्वर्ागत स्त्र्वामीत्र्वधनापो्ी रुपये १९.२६ को्ी इतका महसलू िासनास 
प्राप्त झालेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

विक्रमगड (जज.पालघर) येथील आहदिासीांना मांजूर घरिुल योजनेतील  
घरे अपूणाािस्त्थेत असल्याबाबत 

  
(३१) ४१३५६ (१५-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.रवि ांद्र र्ाटि, 
श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) वर्वक्रमगड (जज.पालघर) मध्ये सन २०१५-१६ या काळामध्ये        
२१७३ घरकुलाींना मींजूरी िेण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मींजरू घरकुलाींपकैी १९८५ घरकुलाींचे काम पणूग झाले 
असनू १८८ घरकुले अपणूागर्वस्त्थते आहेत तर सन २०१६-१७ मध्ये        
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८०९ घरकुलाींपकैी फक्त १४३ घराींचे बाींधकाम पणूग झाले आहे आखण सन    
२०१७-२०१८ यार्वर्ी ३१० घरकुलाींपकैी एकही घरकुल पणूग झालेले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घरकुल योजना कागिार्वरच असल्याने आदिर्वासीींर्वर बेघर 
होण्याची र्वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार सिर योजना पणूागत्र्वास नेण्याच्यादृष्ीने 
िासनस्त्तरार्वर काय कायगर्वाही करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, सिर योजना पणूग न होण्यामागची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) वर्वक्रमगड (जज.पालघर) तालकु्यामध्ये सन २०१५-१६ मध्ये इींदिरा आर्वास 
योजनेंतगगत २१७२ मींजूर घरकुलाींपकैी २०८६ घरकुले पणूग करण्यात आले, सन 
२०१६-१७ या र्वर्ागमध्ये ८३६ मींजूर घरकुलाींपकैी ४६८ घरकुले पणूग करण्यात 
आले र्व सन २०१७-१८ या र्वर्ागमध्ये प्रधानमींत्री आर्वास योजनेंतगगत ३१० 
मींजरू घरकुलाींपकैी १६० घरकुले पणूग करण्यात आलेली आहे. उर्वगररत सर्वग 
अपणूग घरकुलाींचे बाींधकामे प्रगतीपथार्वर असनू अपणूग घरकुलाींसींबींधी सर्वग 
सींबींधधत क्षेबत्रय अधधकाऱ्याींच्या बठैका आयोजजत करुन घरकुलाचे कामे पणूग 
करण्याबाबत ननिेि िेण्यात आलेले आहेत. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

िैद्यिीय अभ्यासक्रमाला प्रिेश देताना मराठिाडा विभागात  
िैद्यिीय प्रिेश सांख्या िाढविण्याबाबत 

  
(३२) ४१४१८ (०८-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाळे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) राज्यात र्वदै्यककय प्ररे्विासाठी तीन वर्वभाग करण्यात आले असनू वर्विभग 
वर्वभागासाठी १२०० जागा, मराठर्वाडा वर्वभागासाठी ६०० जागा तर राज्यात 
उर्वगररत दठकाणी ३२०० जागा ननधागररत केलले्या आहेत, इतर वर्वभागाच्या 
तलुनेत मराठर्वाडा वर्वभागात केर्वळ सहा र्वदै्यकीय महावर्वद्यालय असल्याने 
मराठर्वाडा वर्वभागातील वर्वद्यार्थयाांना र्वदै्यककय अ्यासक्रमासाठी 
(एम.बी.बी.एस.) प्ररे्वि घेताना अन्याय सहन करार्वा लागतो, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जात आखण प्रर्वगगननहाय आरक्षण असतानाही वर्वद्यार्थयाांना 
प्रािेशिक आरक्षण र्व ७०/३० को्ा पद्धत घ्ना वर्वरोधी असल्याच ेस्त्पष् मत 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने नमिू केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१५ पासनू अद्यापपयांत िरर्वर्ी नी् परीक्षेच्या 
वर्वद्याथी सींख्येनसुार मराठर्वाडा वर्वभागातील परीक्षाथी आखण उपलब्ध जागा 
याींचे गणुोत्तर हे इतर वर्वभागाच्या तलुनेत मराठर्वाडा वर्वभागार्वर 
अन्यायकारक आहे, केर्वळ को्ा पद्धतीमळेु मराठर्वाडा वर्वभागातील लाखो 
वर्वद्यार्थयाांचे प्ररे्वि पजश्चम महाराषर मधील कननषठ महावर्वद्यालयात केले 
जात असल्यामळेु मराठर्वाड्यातील उच्च माध्यशमक र्व कननषठ महावर्वद्यालय 
बींि पडण्याची िक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठर्वाडा वर्वभागातील वर्वद्यार्थयागमध्ये गणुर्वत्ता असतानाही 
त्याींना केर्वळ प्रािेशिक आरक्षण र्व को्ा पद्धतीमळेु िजेिार महावर्वद्यालयात 
प्ररे्वि शमळत नसल्याने त्याींच्यार्वर होत असलेला अन्याय िरू करून समान 
सींधीच ेधोरण र्वदै्यकीय प्ररे्विासाठी लाग ूकरण्याची मागणी वर्ववर्वध सामाजजक 
सींघ्ना, वर्वद्याथी पालक सींघर्ग सशमती तसेच, लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक 
१७/०५/२०१८ रोजी र्वा त्यासमुारास मा.र्वदै्यकीय शिक्षण मींत्री याींच्याकड ेकेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने र्वदै्यकीय अ्यासक्रमाला प्ररे्वि िेताना प्रािेशिक 
आरक्षण र्व को्ा पद्धत रद्द करून समान सींधीचे धोरण लाग ूकरून मराठर्वाडा 
वर्वभागात र्वदै्यकीय प्ररे्वि सींख्या र्वाढवर्वण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन (०७-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. वर्विभग आखण उर्वगररत 
महाराषराच्या तलुनेत मराठर्वाड्यातील र्वदै्यकीय महावर्वद्यालयाची सींख्या 
कमी असल्याने तथेे ७० ्क्के प्रािेशिक कोटयाींतगगत कमी जागा उपलब्ध 
होतात. तथावप, मराठर्वाड्यातील वर्वद्यार्थयाांना ३० ्क्के राज्यस्त्तरीय 
कोटयाींतगगत वर्विभग आखण उर्वगररत महाराषरातील महावर्वद्यालयाींमध्ये िेखील 
प्ररे्वि घेता येतो. सन २०१७-१८ या िकै्षखणक र्वर्ागतील प्ररे्विाची आकडरे्वारी 
वर्वचारात घेता ३० ्क्के राज्यस्त्तर को्याींतगगत सर्वागत जास्त्त जागाींर्वर 
मराठर्वाड्यातील वर्वद्यार्थयाांनी प्ररे्वि प्राप्त केल ेआहेत. 
(२) हे खरे नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालयाने प्ररे्विाकरीता वर्वभागननहाय कमाल 
७० ्क्के को्ा आखण राज्यस्त्तरीय ककमान ३० ्क्के को्ा ठेर्वता येईल अस े
स्त्पष् केले आहे. 
(३) हे खरे नाही. राज्यातील िालेय वर्वद्यार्थयाांना महाराषरात त्याींच्या 
इच्छेनसुार कोठेही प्ररे्वि घेता येतो. को्ा पध्ितीमळेु मराठर्वाडा वर्वभागातील 
काही वर्वद्याथी पजश्चम महाराषरातील कननषठ महावर्वद्यालयात प्ररे्वि घेतला 
असल्याची िक्यता नाकारता येत नाही. तथावप अिा पध्ितीने मोठया 
प्रमाणात वर्वद्यार्थयाांनी प्ररे्वि घेतल्याबाबत आढळून आलेले नाही. मराठर्वाडा 
वर्वभागातील वर्वद्यार्थयाांनी पजश्चम महाराषरात प्ररे्वि घेतल्यामळेु मराठर्वाडा 
वर्वभागातील उच्च माध्यशमक अथर्वा कननषठ महावर्वद्यालय बींि पडण्याची 
िक्यता नाही. 
(४) ७०/३० सतू्रानसुार प्रािेशिक आरक्षण रद्द करण्यासींिभागत िासनास वर्ववर्वध 
ननरे्विने प्राप्त झाली आहेत. तसेच, सिर आरक्षण रद्द करण्यासाठी मा.उच्च 
न्यायालय, औरींगाबाि खींडपीठ येथे मराठर्वाडा पालक शिक्षक सींघ्नेतफे रर् 
याधचका िाखल करण्यात आली आहे. 
(५) सिर प्रकरण सध्या न्यायप्रवर्वष् असल्याने वर्वलींबाचा प्रश्न उद्् ार्वत 
नाही. 
 

___________ 
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खडी (जज.ठाणे) पररसरात शासिीय जशमनी भमूाकर्या  
जांगलाांना आगी लाित असल्याबाबत 

  
(३३) ४१७०६ (१८-०६-२०१८). श्री.प्रसाद लाड, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अशोि ऊर्ा  
भाई जगताप, श्री.जगन्नाथ शशांदे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) खडी (जज.ठाणे) पररसरात िासकीय जशमनी बळकार्वण्यासाठी भमूाकफयाींनी 
जींगलाींना आगी लार्वल् याच े दिनाींक ४ एवप्रल, २०१८ रोजी र्वा त्यासमुारास 
ननििगनास आले असनू तथेील अघइग र्व तानसा अभयारण्यात २५० हेक््र 
जींगल आगीच्या भक्ष्यस्त्थानी गेल्याने र्वकृ्ष जळाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जजल्ह्यातील र्वनजशमनीींच्या सींरक्षणासाठी र्वन वर्वभागाने 
परेुिी उपाययोजना न केल्याने र्वन वर्वभागाच्या उिासीनतचेा फायिा घेत 
भमूाकफया ही जागा जप्त करत असल्याने र्वन जशमनीींर्वर शसमें्च्या जींगलाींच े
अनतक्रमण झाल्याचे माहे मे, २०१८ च्या पदहल्या पींधरर्वड्यात ननििगनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भमूाकफयाींच्या या कृत्यातनू मुींब्रा येथे र्वन वर्वभागाच्या जागेर्वर 
बाींधलेली १३ खोल्याींची चाळ र्वन वर्वभागाने माहे म,े २०१८ मध्ये र्वा 
त्यािरम्यान जमीनिोस्त्त केली असनू र्वन वर्वभागाच्या जागेत जजल्ह्यात 
अनेक दठकाणी अनधधकृत बाींधकामे र्व बेकायिेिीर बाींधकामे करून भमूाकफया 
िासनाची जमीन जप्त करत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर र्वनजशमनीच्या रक्षणासाठी नेमलेल्या एका र्वन रक्षकास 
८ त े१० गार्वाींचा शमळून एक बब् िेण्यात येतो त्यात साधारण ५०० हेक््र 
इतके क्षेत्र येत असनू त्याला कोणत्याही आधनुनक सोयी सवुर्वधा नसल्याने 
एकटया र्वनरक्षकास एर्वढ्या मोठया कायगक्षते्रार्वर ननयींत्रण ठेर्वणे िासनाच्या 
उिासीनतमेळेु अिक्य होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) तसेच कसारा, खडी, मरुबाड पररसरात फामग हाऊस बाींधण्यासाठी 
भमूाकफया िासकीय जशमनी बळकार्वनू त्या कमी ककींमतीत वर्वकण्याचा 
व्यर्वसाय कररत असल्यामळेु आसपासच्या पररसरातील पोल्री फामग, आींबा 
बागाही जळाल्याने मुींबई-आग्रा महामागागर्वरील डोंगर ररकामे झाले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(६) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन प्रनतर्वर्ी र्वकृ्ष 
लागर्वड करणाऱ् या र्वन वर्वभागाकडून र्वनजशमनीींच े सींरक्षण करण्यासाठी 
कायगर्वाही करुन मानर्वननशमगत आग लार्वण्याच्या प्रकाराकड े िलुगक्ष करणाऱ्या 
र्वनाधधकारी र्व भमूाकफयाींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०९-०७-२०१८) : (१) िहापरू र्वन वर्वभागात माहे एवप्रल 
मध्ये र्वनर्वणव्याच्या एकूण ३० घ्ना घडल्या असनू, त्यामध्ये ४९.१० हेक््र 
तसेच ठाणे र्वन्यजीर्व वर्वभागाचे क्षेत्रात र्वनर्वणव्याींच्या ८ घ्नामध्ये    
२७.५० हेक््र अस ेएकूण ७६.६० हे. र्वनक्षेत्र बाधधत झाले आहे. सिरचा र्वणर्वा 
हा भपुषृ्ालगतची आग या प्रकारातील असनू, यामध्ये जींगलातील र्वाळलेल े
गर्वत पालापाचोळा जळून नष् होतो. कोणत्याही प्रकारचे र्वकृ्ष जळालेले 
नाहीत. 
(२) र्व (३) ठाणे जजल्ह्यातील र्वनजशमनीींच्या सींरक्षणासाठी र्वन वर्वभागाने 
परेुिी उपाययोजना केलेली आहे. र्वन जशमनीर्वर अनतक्रमण झाल्याचे माहे म,े 
२०१८ च्या पदहल्या पींधरर्वाड्यात मुींब्रा येथे ननििगनास आले आहे.  
 मुींब्रा ननयतक्षेत्रातील मौजे कौसा सींरक्षक्षत र्वन येथे िमुजली 
अनतक्रमण दिसनु आले, याबाबत भारतीय र्वन ननयम, १९२७ अींतगगत 
र्वनगनु्हा नोंिवर्वला असनू सिरचे अनतक्रमण ननषकाशसत केले आहे. 

ठाणे र्वन वर्वभागामध्ये र्वनपररक्षेत्रातील अनधधकृत र्व बेकायिेिीर 
बाींधकामे महानगरपाशलका, महसलू वर्वभाग, राज्य राखीर्व पोलीस िल र्व र्वन 
कमगचारी याींचे सींयकु्त मादहती राबर्वनु त्र्वरीत ननषकाशसत करण्यात येत 
आहेत. 
(४) र्वनजशमनीच्या रक्षणासाठी नेमलेल्या एका र्वनरक्षकास ८ त े१० गार्वाींचा 
शमळून एक बी् िेण्यात येतो. त्यात साधारण ५०० हेक््र इतके क्षते्र असत.े 
सिर क्षेत्राचे सींरक्षणासाठी र्वनरक्षकाींच्या मितीला हींगामी र्वनमजूर नेमण्यात 
येतात. या कायगक्षेत्रार्वर र्वनमजूर, र्वनरक्षक, र्वनपाल हे ननयींत्रण ठेर्वीत 
असतात. अधधक मनषुयबळाची आर्वश्यकता भासल्यास वर्वभागीयस्त्तरार्वर 
अथर्वा उपवर्वभागीय स्त्तरार्वर मोदहम राबवर्वण्यात येत.े 
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(५) हे खरे नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

महावितरण आर्ण महातनशमाती िां पन्याांनी जलविद्युत विभागाच े 
िीज देयि थिविल्याबाबत 

 

(३४) ४२७१६ (२१-०६-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या जलवर्वद्यतु वर्वभागाच्या मालकीचे २७ जलवर्वद्यतु प्रकल्प 
असनू त े महाननशमगतीला भाडपेट्टीने चालवर्वण्यास दिले आहे तर करींजर्वण, 
र्वीर, डोलर्वाल, र्वाण, िहापरू, माजलगार्व, सयूाग या प्रकल्पासह सरिार सरोर्वर 
र्वीज प्रकल्पातनू तयार होणारी र्वीज जलवर्वद्यतु वर्वभागाकडून थे्  
महावर्वतरणला दिली जात े त्यानसुार घेतलेल्या वर्वजेचे िेयक आखण र्वीज 
प्रकल्पाचे भाड ेयाबाबतचे िर तीन मदहन्याींनी करारही झाले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कराराप्रमाणे सिरहू महाननशमगती र्व महावर्वतरण कीं पन्याींनी 
र्वीज िेयक िेण्यास िलुगक्ष केल्याने महावर्वतरणकड े रुपये २६७ को्ी तर 
महाननशमगतीकड ेरुपये १७३४ को्ी थकबाकी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, थकीत र्वीज िेयक र्वसलूीसाठी जलवर्वद्यतु वर्वभागाने 
पाठपरुार्वा करूनही थकबाकी प्राप्त झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने थकीत र्वीज िेयक र्वसलूीबाबत कोणती कायगर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.धगरीष महाजन (०९-०७-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 
राज्याच्या जलवर्वद्यतु वर्वभागाच्या मालकीचे २७ जलवर्वद्यतु 

प्रकल्पाींची भाडपेट्टी महाराषर राज्य वर्वद्यतु ननयामक आयोगाने (MERC) 
मींजूर केली असनू सिर आिेिानसुार महाननशमगती कीं पनीने प्रत्येक नतमाहीला 
भाडपेट्टी रक्कम जलसींपिा वर्वभागास अिा करणे अननर्वायग आहे. 
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करींजर्वण, डोलर्वहाल, र्वान, िहानरू, माजलगार्व र्व येर्वतशे्र्वर या 
लहान प्रकल्पाींचे पररचलन र्व िेखभाल िासनामाफग त करण्यात येत असनू 
र्वीज िेयकाबाबत महावर्वतरण कीं पनीबरोबर र्वीज खरेिी करार (PPA) 
स्त्र्वाक्षाींककत झालेले असनू सिर करारानसुार िेयके प्राप्त झालेनींतर ४५ 
दिर्वसाींचे आत महावर्वतरण कीं पनीने िासनास त ेअिा करार्वयाची आहे र्व र्वीज 
िेयके अिा करण्यास वर्वलींब झाल्यास स्त््े् बँक ऑफ इींडडया याींच्या त्या 
र्वर्ीच्या कजग घेतलेल्या िराच्या २% जास्त्त (@ २ % per annum above 
the State Bank of India Short term Lending rate) िराने व्याज 
आकारण्याची तरतिू िेखील या करारात आहे.  

सरिार सरोर्वर र्व पेंच या आींतरराज्यीय जलवर्वद्यतु प्रकल्पाींतनू 
महाराषर राज्याच्या र्वाटयाची अनकु्रमे २७% र्व ३३% र्वीज महावर्वतरण 
कीं पनीच्या ग्रीड मध्ये परुर्वली जात ेर्व त्यापो्ी महावर्वतरण कीं पनी रुपये २.०५ 
प्रती यनुन् या तिथग िराने रक्कम अिा करीत आहे. सरिार सरोर्वर र्व पेंच 
या आींतरराज्यीय जलवर्वद्यतु प्रकल्पाींसींिभागत महावर्वतरणसोबत स्त्र्वतींत्र 
करारनामा करण्यात आलेला नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 

माचग, २०१८ अखेर महावर्वतरण कीं पनीकडून उर्वगररत रुपये २२९.८४ 
को्ी थकबाकी येणे आहे.  

माचग, २०१८ अखेरची उर्वगररत थकबाकी रुपये १६९५.१३ को्ी रक्कम 
महाननशमगती कीं पनीकडून येणे आहे.  
(३) होय. 
(४) थकीत र्वीज िेयक र्वसलुीबाबत जलसींपिा वर्वभागामाफग त ऊजाग वर्वभाग 
तसेच वर्वत्त वर्वभागाकड े र्वळेोर्वेळी िासनाच्या वर्ववर्वध स्त्तरार्वरुन पाठपरुार्वा 
केलेला आहे तसेच करण्यात येत आहे. प्रधान सधचर्व (ऊजाग) याींचेबरोबर 
दिनाींक ०६/१२/२०१७ र्व अपर मखु्य सधचर्व (वर्वत्त) याींचेबरोबर दिनाींक 
३०/११/२०१७ र्व १३/१२/२०१७ रोजी बठैका झालेल्या असनू सधचर्वस्त्तरार्वरुन 
पाठपरुार्वा करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
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नागपूर जजल््यात रामािेअर सुरु िरण्याबाबत 
  
(३५) ४२७३४ (२१-०६-२०१८). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सािाजतनि आरोग् य 
ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू सार्वगजननक आरोग्य मींडळाींतगगत सहा जजल्ह्यामध्ये १४ रामाकेअर 
यनुन्ला मींजूरी शमळाली असनू आठ त ेिहा र्वर्ागचा कालार्वधी होऊनही केर्वळ 
८ रामा यनुन् सरुु असल्याचे माहे मे, २०१८ च्या िसुऱ्या आठर्वड्यात 
ननििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल्ह्यात एकही रामाकेअर सरुु झाले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (०९-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. नागपरू जजल्ह्यात का्ोल, उमरेड र्व शभर्वापरू येथे तीन रामा केअर 
यनुन् मींजूर करण्यात आली आहेत. यापकैी का्ोल येथील रामा केअर 
यनुन्साठी काही साधनसामग्री र्व उपकरणे परुवर्वण्यात आली असनू उर्वगररत 
साधनसामग्री र्व उपकरणाींचा परुर्वठा करण्याची कायगर्वाही सरुू आहे. उमरेड र्व 
शभर्वापरू येथील रामा केअर यनुन्च्या इमारतीचे बाींधकाम प्रगतीपथार्वर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

शशक्षिेतर िमाचाऱ्याांना शालेय शशक्षण विभागाच्या  
धतीिर िालबध्द पदोन्नती देण्याबाबत 

 

(३६) ४३१०६ (१५-०६-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : 
सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती ि इतर मागासिगा ि विशषे 
मागास प्रिगा िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील भ्क्या, वर्वमकु्त जातीच्या आश्रम िाळेतील कायगरत 
शलपीक/सेर्वक/ काींमाठी/ स्त्र्वयींपाकी/ र्वसनतगहृ अधीक्षक/ प्रयोगिाळा 
सहाय्यक/पररचर/नाईक इत्यािी शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींना िालेय शिक्षण 
वर्वभागाच्या धतीर्वर कालबध्ि पिोन्नती िेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
ननणगय दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले त्या ननणगयानसुार िासनस्त्तरार्वरुन काय कायगर्वाही 
करण्यात आली र्वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (०२-०७-२०१८) : (१) अींितः खरे आहे, काही प्रकरणात 
मा.उच्च न्यायालयाने ननणगय दिला आहे. 
(२) र्व (३) राज्यातील वर्वजाभज प्रर्वगागच्या आश्रमिाळेतील शिक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींना िालेय शिक्षण वर्वभागाच्या धतीर्वर कालबध्ि पिोन्नती 
िेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ननणगयानसुार या वर्वभागाने 
िासनपत्र दिनाींक १०/०३/२०१६ अन्र्वये ज्या न्यायालयीन प्रकरणाींमध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने याधचकाकताग कमगचाऱ्याींना कालबध्ि पिोन्नती योजनेचा 
लाभ िेण्याबाबतचे ननिेि दिले असतील अिा कमगचाऱ्याींची र्वयैजक्तक पात्रता 
िालेय शिक्षण वर्वभागाच्या दिनाींक ३०/०४/१९९८ च्या िासन ननणगयानसुार 
तपासनू जर याधचकाकताग कमगचारी कालबध्ि पिोन्नती योजनेस पात्र ठरत 
असल्यास त्याींना सिरहू योजनेचा लाभ िेण्याची कायगर्वाही करण्याचे ननिेि 
िेण्यात आले आहे. 
 

___________ 
  

मुरबाड तालुक्यातील धसई डॅमची दरुिस्त्था झाल्याबाबत 
  
(३७) ४३१३४ (१५-०६-२०१८). श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ख्िाजा 
बेग : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मरुबाड (जज.ठाणे) तालकु्यातील धसई डॅममधील कालव्यात पाणी 
सोडणाऱ्या वर्वदहरीला खखींडार पडल्याने आसपासच्या ितेाींमध्ये पाणी जाऊन 
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ितेीचे नकुसान झाल्याच े माहे फेब्ररु्वारी, २०१८ मध्ये र्वा त्यािरम्यान 
ननििगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, धसई डॅमची िेखभाल िरुुस्त्ती करण्याची जबाबिारी कोकण 
भर्वन, नर्वी मुींबई, उपवर्वभाग रायगड याींच्याकड े िेण्यात आली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन (३०-०६-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. 

धरणाची िगडी बाींधकामातील वर्वमोचक वर्वदहर जुनी झाल्याने 
वर्वदहरीचा अधगर्वतुगळाकार भाग दिनाींक २१/०२/२०१८ रोजी कोसळला आहे. मात्र 
त्यामळेु ितेकऱ्याींच्या जशमनीत पाणी जार्वनू ितेीचे नकुसान झालेले नाही. 
(२) होय. 
 धसई डॅमची िेखभाल, िरुूस्त्ती करण्याची जबाबिारी कायगकारी 
अशभयींता, रायगड पा्बींधारे वर्वभाग-२ (बाीं), कोकणभर्वन, मुींबई याींच्या 
अधधपत्याखाली असलले्या उपअशभयींता, रायगड लघ ू पा्बींधारे उपवर्वभाग-
१(बाीं), ता.कजगत, जज.रायगड या उपवर्वभागाकड ेआहे. 
(३) धरणाची िगडी बाींधकामातील वर्वमोचक वर्वदहर ३४ र्वर् े जुनी झाल्याने 
वर्वदहरीचा अधगर्वतुगळाकार भाग नसैधगगकररत्या कोसळल्याने चौकिीचा प्रश्न 
उद्् ार्वत नाही. 
 धरणाच्या वर्वमोचक वर्वदहरीच्या िरुूस्त्तीचे अींिाजपत्रक तातडीने 
बनवर्वण्यात आले असनू या अींिाजपत्रकास मखु्य अशभयींता, जलसींपिा 
वर्वभाग, कोकण प्रिेि, मुींबई याींनी दिनाींक १२/०४/२०१८ अन्र्वये रुपये   
७७.१३ लक्ष ककींमतीस प्रिासकीय मान्यता प्रिान केली असनू पार्वसाळ्यानींतर 
ननधीच्या उपलब्धतनेसुार सिर काम प्राधान्याने पणूग करण्याचे प्रस्त्तावर्वत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
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नाांदेड जजल््यात जलयुक्त शशिार अशभयानासह मनरेगाच्या शसांचन 
विहीरीांची िामे अपूणा असल्याबाबत 

  
(३८) ४३४५० (२१-०६-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेड जजल्ह्यात जलयकु्त शिर्वार अशभयानासह मनरेगाच्या ४ हजार  
३१९ शसींचन वर्वहीरीींची कामे प्रिासनाच्या िलुगक्षामळेु अपणूग असल्याचे दिनाींक 
११ मे, २०१८ रोजी र्वा त्यासमुारास ननििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अपणूग कामे पणूग 
करण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली तसेच कामे रे्वळेत पणूग न करणाऱ् या 
िोर्ी अधधकाऱ् याींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे (०९-०७-२०१८) : (१) हे अींित: खरे आहे. 

जलयकु्त शिर्वार अशभयानाींतगगत नाींिेड जजल्ह्यात सन २०१५-१६ त े
२०१७-१८ मध्ये एकूण ३३,३७४ कामाींपकैी ३२,९५९ कामे म्हणजेच ९९ ्क्के 
कामे पणूग झाली आहेत. 

मनरेगा योजनेंतगगत नाींिेड जजल्ह्यात एकूण १५०१३ शस ींचन 
वर्वहीरीींपकैी ९५०७ शसींचन वर्वहीरी पणूग करण्यात आल्या आहेत. २१८५ शसींचन 
वर्वहीरी िले्फर्वर असनू उर्वगररत ३३२१ शस ींचन वर्वहीरी प्रगतीपथार्वर आहेत. 
(२) प्रगतीपथार्वरील शसींचन वर्वहीरी पणूग करण्याकरीता वर्विरे् मोहीम 
राबवर्वण्याच े ननिेि दिनाींक ३१ माचग, २०१८ च्या पररपत्रकान्र्वये दिलेले 
आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

साळि (ता.मुरुड, जज.रायगड) येथे येणाऱ्या  
पयाटिाांच्या सोयी सुविधेबाबत 

 

(३९) ४३५८८ (२१-०६-२०१८). श्री.जयांत पाटील, श्री.विजय ऊर्ा  भाई धगरिर : 
सन्माननीय पयाटन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) साळर्व (ता.मरुुड, जज.रायगड) येथील गणेि मींदिर, काशिि र्व नाींिगार्व 
बीच, नाींिगार्व शसध्िीवर्वनायक मींदिर, फणसाड अभयारण्य, मरुूड येथील 
प्रेक्षखणय राजर्वाडा, जींजजरा आखण पद्मजलिगुग, परुातन मींदिर, समदु्ककनारे ही 
सर्वग पयग् न स्त्थळे एकाच तालकु्यात पहार्वयास शमळतात तसेच िरर्वर्ी ४ त े
५ लाख पयग् क या स्त्थळाींना भे् िेत असनू मरुुड िहरात समदु् ककनारी 
पाककां ग, र्वीज, स्त्र्वच्छता गहृ, स्त्नाहगहृ र्व कपड े बिलण्यासाठी सवुर्वधा 
उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईसह राज्यातील पयग् काींना रायगड जजल्ह्यातील पयग् नस्त्थळाींच े
आकर्गण र्वाढले असनू स्त्थाननक प्रिासनाकडून शमळणाऱ्या सवुर्वधाींर्वर ताण 
पडत असल्याने पायाभतू सवुर्वधाींचा अभार्व आखण क्षमतपेेक्षा जास्त्त येणाऱ्या 
पयग् काींमळेु तथेील पयग् नस्त्थळाींचे महत्त्र्व कमी झाल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, रायगड जजल्ह्यातील पयग् न वर्वकासासाठी तयार करण्यात 
आलेल्या वर्वकास आराखड्याला िोन र्वर् ेहोऊनही मींजुरी शमळाली नसल्याच े
समजत,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त दठकाणी िासनाने चौकिी करुन पयग् काींसाठी 
आर्वश्यक असणाऱ्या सोयी-सवुर्वधा उपलब्ध करुन िेण्यासाठी तसेच रायगड 
जजल्ह्यातील पयग् नस्त्थळाींचा पयग् नपरूक वर्वकास र्व पायाभतू सवुर्वधा 
वर्वकशसत करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल (०९-०७-२०१८) : (१) मरुुड येथील समदु्ककनारी परेुिी 
प्रकाि व्यर्वस्त्था करण्यात आलेली आहे. तसेच यादठकाणी स्त्र्वच्छतागहृ र्व 
कपड ेबिलण्यासाठी चेंजजींग रुमचे बाींधकाम C.S.R. फीं डातनू सरुु आहे. 
(२) अिी बाब नाही. 
(३) नाही. रायगड जजल्हा पयग् न वर्वकास बहृद् आराखड्यास          
दिनाींक १८/१२/२०१७ च्या िासन ननणगयान्र्वये मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(४) मरुुड येथील कामाींसाठी पयग् न वर्वभागामाफग त वर्ववर्वध कामाींसाठी सन 
२०१३-१४ पासनू रुपये १२३५.०० लक्ष ननधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 
रायगड जजल्ह्यातील वर्ववर्वध पयग् न वर्वकास कामाींसाठी प्रािेशिक पयग् न 
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वर्वकास योजनेमधून सन २०१५-१६ मध्ये रुपये २५०.०० लक्ष, सन २०१६-१७ 
मध्ये रुपये २४९.५० लक्ष र्व सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २४७.८५ लक्ष ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्यात आलेला आहे. तसेच जजल्हा र्वावर्गक योजनेमधून सन 
२०१५-१६ मध्ये रुपये १७१.३४ लक्ष, सन २०१६-१७ मध्ये रुपये १४५.०० लक्ष 
र्व सन २०१७-१८ मध्ये रुपये १५५.०० लक्ष इतका ननधी मींजूर करण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

शभलारगाांि ि महाबळेश्िर (जज.सातारा) येथील  
नागररिाांची गैरसोय घेत असल्याबाबत 

 

(४०) ४३६६४ (०१-०८-२०१८). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप : सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभलारगाींर्व र्व महाबळेश्र्वर (जज.सातारा) हे िेिातील पदहले पसु्त्तकाींच ेगार्व 
म्हणून सन्मानीत झाले असनू सिर गाींर्व अियाप इीं्रने्च्या िनुनयेत 
सामील न झाल्याने मराठी भार्ाप्रेमी र्व सर्वगसामान्य जनतलेा आपल्या 
मलुाबाळाींना घेऊन नतथे पोहाचता येत नसल्याच े दिनाींक २१ एवप्रल, २०१८ 
रोजी र्वा त्यासमुारास ननििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नागररकाींची होणारी 
गरैसोय थाींबवर्वण्यासाठी कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े(०७-०८-२०१८) : (१) खरे आहे. 
(२) शभलार, ता.महाबळेश्र्वर, जज.सातारा येथील पसु्त्तकाींचे गार्व याबाबतची 
मराठीतील मादहती www.pustakanchgaav.in तसेच इींग्रजी मधील मादहती 
www.pustakanchgaav.com या िोन सींकेतस्त्थळार्वर उपलब्ध करून 
िेण्यात आली आहे. यामध्ये उपक्रमाची मादहती, शभलार येथे जाण्याचा मागग 
(नकाि)े, सादहत्य प्रकारानसुार पसु्त्तकाींची िालने (घरे) याींचा नकािा र्व 
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मादहती, ननर्वास व्यर्वस्त्था र्व इतर सवुर्वधा याबाबतची मादहती िेण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

अशलबाग (जज.रायगड) तालुक्यातील अिैध िाळू उपसा रोखण्याबाबत 
 

(४१) ४३६९३ (१९-०६-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) याींबत्रक पद्धतीने खाडीतील र्वाळू उपसा करण्यास पणूगपणे बींिी असताना 
त्याकड े जाणीर्वपरू्वगक िलुगक्ष करत धरमतर खाडीककनारी राजरोसपणे र्वाळू 
उपसा सरुु असल्याने कुडुगस, कुसमु्बळे (ता.अशलबाग, जज.रायगड) भागातील 
ककनारपट्टीच्या भातितेीत समदु्ाचे पाणी घसुनू हजारो एकर भातितेीच े
नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू बेकायिेिीर र्वाळू उपसाबाबत जजल्हाधधकारी, रायगड, 
तहशसलिार, अशलबाग आिीींकड े मागील १ र्वर्ागपासनू सातत्याने तक्रारी 
करण्यात आल्या असतानाही स्त्थाननक महसलू प्रिासनाने कोणतीही कारर्वाइग 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनरु्ींगाने अर्वधैररत्या र्वाळू उपसा करणाऱ्यार्वर कारर्वाई करुन 
अर्वधै र्वाळू उपसा रोखण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-०७-२०१८) : (१) र्व (२) अिी बाब ननििगनास आली 
नाही. 
(३) दिनाींक ३०/५/२०१८ रोजी मींडळ अधधकारी, पोयनाड, तलाठी, िहाबाज र्व 
पोलीस वर्वभागामाफग त केलेल्या सींयकु्त कारर्वाईमध्ये पेण-अशलबाग रोड, 
धरमतर खाडी, िहाबाज-धरमतर पलुाच्या िक्षक्षण बाजूस ३८ ब्रास अर्वधै 
र्वाळूसाठा जप्त करण्यात येऊन पोयनाड पोलीस ठाणे येथे २५ व्यक्तीींवर्वरुध्ि 
गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
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 आींबा निी-धरमतर खाडीमध्ये होणारे रेतीचे अर्वधै उत्खनन र्व 
र्वाहतकू रोखण्यासाठी तहशसलिार, अशलबाग याींच्या अधधनस्त्थ तपासणी 
पथकाने माहे जानेर्वारी, २०१८ त ेम,े२०१८ अखेरपयांत केलेल्या कायगर्वाहीमध्ये 
अर्वधै र्वाळू र्वाहतकूीच्या ८ प्रकरणात िींडात्मक कारर्वाई करुन रुपये 
२,९१,४५०/- इतकी रक्कम र्वसलू केली आहे. तसेच जप्त र्वाळू साठयाचा 
शललार्व करुन रुपये ४,५०,१९०/- इतकी रक्कम िासनजमा करण्यात आली 
आहे.   
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

नाशशि विभागातील जलयुक्त शशिार अशभयान पत्रिाररता पुरस्त्िाराच े
पारदशाि परीक्षण िरून पुरस्त्िाराथींना न्याय शमळण्याबाबत 

 

(४२) ४३७५६ (२१-०६-२०१८). श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जलयकु्त शिर्वार अशभयान पत्रकाररता परुस्त्कारामध्ये नाशिक महसलू 
वर्वभागाच्या परीक्षणामध्ये अन्याय झाल्याबाबत मा.मखु्यमींत्री र्व 
मा.जलसींधारण मींत्री याींच्याकड ेलोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १० माचग, २०१८ रोजी 
र्वा त्यासमुारास तक्रार केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशिक वर्वभागाचे फेरपरीक्षण करण्याकरीता िासनाने र्व कृर्ी 
आयकु्तालयाने दिनाींक २६ माचग, २०१८ र्व दिनाींक २३ एवप्रल, २०१८ रोजी र्वा 
त्यासमुारास ननिेि दिले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्वभागीय आयकु्त, औरींगाबाि याींनी कोणतीही कायगर्वाही न 
केल्यामळेु कृर्ी आयकु्तालय स्त्तरार्वरुन नाशिक वर्वभागाचे स्त्र्वतींत्र परीक्षण 
करण्याबाबत वर्वधानपररर्ि वर्वरोधी पक्षनेत ेयाींनी दिनाींक ३० मे, २०१८ रोजी 
र्वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेमागणी केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने नाशिक वर्वभागातील जलयकु्त 
शिर्वार अशभयान पत्रकाररता परुस्त्काराचे पारििगक परीक्षण करून 
परुस्त्काराथींना न्याय शमळण्याबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम शश ांदे (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
याबाबत श्री.जयर्वींतरार्व जाधर्व, मा.वर्व.प.स. र्व श्रीमती सीमा दहरे, 

मा.वर्व.स.स. याींनी श्री.महेंि महाजन, िै. सकाळ नाशिकचे मखु्य बातमीिार 
याींच्या प्रस्त्तार्वाचा राज्यस्त्तरार्वर वर्वचार होण्याबाबत ननरे्विन दिले आहे. 
(२) हे अींित: खरे आहे. 

मा.सिस्त्याींच्या ननरे्विनाच्या अनरु्ींगाने ननयमानसुार योग्य ती 
कायगर्वाही करण्याबाबत ननिेि िेण्यात आले होत.े 
(३) हे खरे आहे.  
(४) सर्वग प्ररे्वशिकाींचा पारििगकपणे र्व गणुर्वत्तनेसुार वर्वचार करुन 
परुस्त्कारासाठी ननर्वड केली जात.े जलशमत्र परुस्त्कार बाबतचा          
दिनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१६ च्या िासन ननणगयानसुार फेरपररक्षण ककीं र्वा स्त्र्वतींत्र 
पररक्षणाबाबत तरतिु नाही.  
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 
अशलबाग, मुरूड, रोहा, सुधागड, माणगाि पेण सह इतर तालकु्यातील 

(जज.रायगड) आहदिासीिाड्या, ठािूरिाड्या ि धनगरिाड्यामध्ये 
जाण्यासाठी पक्िे रस्त्ते बाांधण्याबात 

 

(४३) ४३७८३ (२१-०६-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलबाग, मरुूड, रोहा, सधुागड, माणगार्व पेण (जज.रायगड) तालकु्यातील 
आदिर्वासीर्वाड्या, ठाकूरर्वाड्या र्व धनगरर्वाड्यामध्ये जाण्यासाठी मळु 
रस्त्त्याींपासनू पक्के रस्त्त े नसल्यामळेु रानार्वनातनू तसेच धारिार 
िगडगोटयातनू रूग्ण, गभगर्वती मदहला आदिींना कार्वड करून रूग्णालयात 
न्यार्वे लागत े तसेच वर्वद्याथी, ग्रामस्त्थाींना याच रस्त्त्यार्वरून प्रर्वास करार्वा 
लागतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन अिा आदिर्वासीर्वाड्या, ठाकूरर्वाड्या र्व धनगरर्वाड्याींच े
सव्हेक्षण करून सिर िगुगम भागातील र्वाड्याींमध्ये पक्के रस्त्त ेबाींधण्यासाठी 
तसेच त्याींच्या मलुभतू सोयी-सवुर्वधाींसाठी कोणती उपाययोजना करणार आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े (१०-०७-२०१८) : (१) अींित: खरे आहे. काही 
आदिर्वासीर्वाड्या, ठाकूरर्वाड्या र्व धनगरर्वाड्या बारमाही रस्त्त्याींनी जोडलेल्या 
असनू काही र्वाड्या आठमाही रस्त्त्याींनी जोडलेल्या आहेत. 
(२) आदिर्वासी भागातील २५० पके्षा जास्त्त लोकसींख्या असलेली गारे्व 
प्रधानमींत्री ग्रामसडक र्व मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगगत रस्त्त्याींनी जोडण्यात 
येतात. योजनेंतगगत (Plan) रस्त्त्याींसाठी रस्त्त े र्व पलू िरुुस्त्ती परररक्षण 
कायगक्रम योजनेंतगगत (३०५४) ननधी उपलब्ध करुन िेण्यात येतो. 
 तसेच गार्वाींतगगत मलुभतू सोईसवुर्वधाींसाठी लोकप्रनतननधीींनी 
सचुवर्वलेल्या गार्वाींतगगत मलुभतू सवुर्वधा (२५१५-१२३८) योजनेंतगगत ननधी 
उपलब्ध करुन िेण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

अांगणिाडी सेवििाांना आधार िाडााशी सांलग्न  
मानधन िरण्यात आल्याबाबत 

 

(४४) ४३७९१ (२१-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय महहला 
ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानधन र्वाढ, ननर्वतृ्तीचे र्वय, सींपकऱ् याींर्वर “मेस्त्मा” आदिसींिभागत घेण्यात 
आलेल्या ननणगयामळेु अींगणर्वाडी सेवर्वका त्रस्त्त असताींना त्याींचे मानधन 
आधार काडागिी सींलग्न करण्यात आल्याचे माहे जून, २०१८ मध्ये र्वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, अींगणर्वाडी सेवर्वकाींचे मानधन प्रलींबबत रादहल्यामळेु गुींतगेार्व 
(ता.गेर्वराई, जज.बीड) येथील अींगणर्वाडी सेवर्वका नीता भागर्वत शिींिे ह्याींच े
आधार काडग सींलग्न नसल्यामळेु मानधन बींि करण्यात आल्यामळेु त्याींनी 
दिनाींक ९ जून, २०१८ रोजी अींगणर्वाडी कें द्ात ओढणीने गळफास लार्वनू 
आत्महत्या केली असनू मागील पाच मदहन्याींपासनू पगार शमळत नसल्यामळेु 
(ता.जजींतरू, जज.परभणी) येथील सशुमत्रा सर्वडकर या अींगणर्वाडी सेवर्वकेनही 
गळफास लार्वनू आत्महत्या केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींिभागत लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े
पत्रव्यर्वहार केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानरु्ींगाने आधार काडग सींलग्न करण्याच्या घेतलेल्या 
ननणगयाबाबत कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याचे 
स्त्र्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े (०९-०७-२०१८) : (१) कें द् िासनाने अींगणर्वाडी सेवर्वका, 
मितनीस र्व शमनी अींगणर्वाडी सेवर्वका याींचे मानधन PFMS (Public 
Financial Management System) या प्रणालीद्र्वारे प्रिान करण्याबाबत 
सधूचत केल्यानसुार मदहला र्व बालवर्वकास वर्वभाग, िासन ननणगय       
दिनाींक १४ फेब्ररु्वारी, २०१७ अन्र्वये त्याींचे मानधन माहे जून, २०१७ पासनू 
आयकु्तालय स्त्तरार्वरुन कें द् िासनाच्या PFMS (Public Financial 
Management System) या प्रणालीद्र्वारे त्याींच ेआधार काडागिी सींलग्न बँक 
खात्यामध्ये प्रिान करण्याची कायगर्वाही करण्यात येत आहे.  

या योजनेंतगगत कायगरत एकूण १,९७,६५३ अींगणर्वाडी सेवर्वका, 
मितनीस र्व शमनी अींगणर्वाडी सेवर्वकाींपकैी १,९२,४०५ (९७.३४%) कमगचाऱ्याींच े
आधार काडग बँक खात्यािी सींलग्न असनू माहे मे, २०१८ र्व            
जून, २०१८ पयांतचे माशसक मानधन PFMS प्रणालीद्र्वारे त्याींचे बँक खात्यात 
जमा करण्यात येत आहे.  
 उर्वगररत ५२४८ म्हणजेच २.६६% अींगणर्वाडी सेवर्वका, मितनीस र्व 
शमनी अींगणर्वाडी सवेर्वका याींची PFMS प्रणालीमध्ये नोंिणी काही ताींबत्रक 
अडचणीमळेु होऊ िकलेली नाही. त्याींचे प्रलींबबत मानधन जुन्या पध्ितीने 
अिा करणेबाबत दिनाींक १७/११/२०१७ रोजीच्या िासन ननणगयान्र्वये मान्यता 
िेण्यात आलेली होती. सद्य:जस्त्थतीत दिनाींक १३/०६/२०१८ रोजीच्या िासन 
ननणगयान्र्वये माहे जुल,ै २०१८ पयांतचे मानधन जनु्या पध्ितीने प्रकल्प 
स्त्तरार्वरुन अिा करण्याबाबत मान्यता िेण्यात आलेली असनू त्याबाबतचा 
आर्वश्यक ननधी प्रकल्पस्त्तरार्वर वर्वतरीत करण्यात आललेा आहे.  
(२), (३), (४) र्व (५) श्रीमती नीता भागर्वत शिींिे, अींगणर्वाडी मितनीस याींच्या 
आत्महत्येच्या तपास पोलीस करीत असनू अद्याप तपास पणूग झालेला नाही. 
िोन मदहने मानधन िेण्यास वर्वलींब झालेला असनू सिर वर्वलींबास जबाबिार 
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असणाऱ्या अधधकारी/कमगचारी याींच्यार्वर कारर्वाई करण्याबाबत मखु्य कायगकारी 
अधधकारी, जजल्हा पररर्ि, बीड याींना आयकु्त, एकाजत्मक बालवर्वकास सेर्वा 
योजना, नर्वी मुींबई याींनी कळवर्वले आहे.  
 श्रीमती सशुमत्रा सर्वींडकर (राखुींड)े याींनी कौ्ुींबबक कारणास्त्तर्व 
आत्महत्या केलेली आहे. त्याींचे मानधन आधारकाडग बँक सींलग्न करण्यास 
वर्वलींब करणाऱ्या पयगर्वेक्षक्षकेला ननलींबबत करण्यात आललेे आहे.  
 

___________ 
 

राज्यातील विविध धरण प्रिल्पाांच ेिालिे बांद  
जलिाहहनीच्या स्त्िरुपात िरण्याबाबत 

 
(४५) ४३७९२ (२१-०६-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्ववर्वध धरण प्रकल्पाींचे कालरे्व बींि जलर्वादहनीच्या स्त्र्वरुपात 
करण्याचा ननणगय माहे जून, २०१८ मध्ये र्वा त्यािरम्यान घेतला असनू सिर 
ननणगयानसुार पणेु जजल्ह्यातील गुींजर्वणी, नीरा-िेर्वधर तर साींगली 
जजल्ह्यातील े्ंभ,ू ताकारी-म्हैसार, र्वाकड े धरण प्रकल्पाींच्या कालव्याींचा 
समार्वेि करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणगयाची अींमलबजार्वणी केव्हापासनू करण्यात येणार 
आहे र्व त्याचे स्त्र्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले र्व त्यानरु्ींगाने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन (०९-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) सिर ननणगयाची अींमलबजार्वणी कायगर्वाही सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
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सर्ाळे (ता.जज.पालघर) येथील प्राथशमि आरोग्य िें द्राला ग्रामीण 
रुग्णालयाचा दजाा शमळण्याबाबत 

  
(४६) ४३८२३ (२१-०६-२०१८). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ू खशलरे् : सन्माननीय सािाजतनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सफाळे (ता.जज.पालघर) येथील प्राथशमक आरोग्य कें द्ाला ग्रामीण 
रुग्णालयाचा िजाग शमळण्याबाबत पींचायत सशमती पालघर (जज.पालघर) याींचा 
प्रस्त्तार्व दिनाींक २० जुल,ै २००९ रोजी जजल्हा आरोग्य अधधकारी, जजल्हा 
पररर्ि, ठाणे याींच्याकड ेपाठवर्वण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत तत्कालीन कृर्ी र्व पणन मींत्री याींनी तत्कालीन 
सार्वगजननक आरोग्य मींत्री याींना दिनाींक १९ ऑक््ोबर, २०११ रोजी पत्र पाठर्वनू 
वर्वनींती केली होती, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सफाळे येथे प्राथशमक आरोग्य कें द्ाला ग्रामीण 
रुग्णालयाचा िजाग िेण्याच्यादृष्ीने कोणती कायगर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-०७-२०१८) : (१) र्व (२) हे खरे आहे. 
(३) सन २०११ च्या जनगणनेर्वर आधारीत नर्वीन रुग्णालय सरुु करणे र्व 
सध्याच्या रुग्णालयाचे शे्रणीर्वधगन करणे यासाठी जोड-बहृत आराखडा तयार 
करण्यात येत असनू सफाळे येथे ग्रामीण रुग्णालय सरुु करण्याची मागणी 
ननकर्ानसुार जोड बहृत आराखड्यामध्ये प्रस्त्तावर्वत करण्याची कायगर्वाही सरुु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
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मौजे जलसार ि टेंभीखोडािे (ता.जज.पालघर) येथे बांधारा बाांधण्याबाबत 
  
(४७) ४३८२४ (२१-०६-२०१८). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्त्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे जलसार र्व े्ंभीखोडारे्व (ता.जज.पालघर) येथे पाणी ी्ंचाई ननमागण 
होत असल्याने पाण्याचा प्रश्न सोडवर्वण्यासाठी ग् नीं. ६८५ ह्या र्वन 
जशमनीर्वर बींधारा बाींधण्याची मागणी तथेील सामाजजक कायगकत े तसेच 
मा.वर्वरोधी पक्षनेत,े वर्वधानसभा याींनी दिनाींक १७ मे, २०१८ रोजी र्वा 
त्यासमुारास जलसींपिा वर्वभाग याींच्याकड ेकेली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनरु्ींगाने जलसार र्व े्ंभीखोडारे्व येथे बींधारा बाींधण्याबाबत कोणती कायगर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०९-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) मौजे जलसार र्व े्ंभीखोडारे्व येथील साठर्वण तलार्वाचे अींिाजपत्रक तयार 
करण्यात आले आहे. परींत,ु सिर िोन्ही पाझर तलार्व बाींधण्याच्या कामाच े
सव्हेक्षण करण्यात आलेले असनू सिर योजना आधथगक मापिींडात बसत 
नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई ि उपनगरातील शाळा तुिड्याांच्या िाटप प्रिरणी  
अतनयशमतता झाल्याबाबत 

  
(४८) ४३८३० (१९-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई र्व उपनगरातील िाळा तकुड्याींच्या गरैव्यर्वहार प्रकरणी 
जजल्हाधधकारी मुींबई उपनगर याींना िोन मदहन् यात अहर्वाल सािर 
करण्याबाबत िासनाने ननिेि दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपनगर जजल्हाधधकाऱ्याींकडून अहर्वाल प्राप्त झाला आहे काय, 
अहर्वालात काय ननषकर्ग काढण्यात आल,े तसेच मुींबई र्व उपनगरातील 
तकुड्या र्वा्प प्रकरणी अननयशमतता झाल्याचे िासनाने मान्य करुन सधु्िा 
सिर प्रकरणी कारर्वाई न होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबींधधताींवर्वरुध्ि 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े(०६-०७-२०१८) : (१) सिर प्रकरणाची सखोल चौकिी करुन 
िासनास अहर्वाल सािर करण्याच े जजल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींना 
कळवर्वले आहे. 
(२) याबाबत कायगर्वाही सरुु आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

पुणे जजल््यातील शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
 

(४९) ४३८६८ (०१-०८-२०१८). श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल्ह्यातील मोफत र्व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधधकाराींतगगत 
(आर्ीई) प्ररे्वि घेतलेल्या वर्वद्यार्थयाांकडून िाळेने िेणगीच्या नारे्व हजारो 
रुपये र्वसलू केल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये र्वा त्यािरम्यान ननििगनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले तद्नसुार आर्ीई अींतगगत प्ररे्वि घेणाऱ्या गरीब 
वर्वद्यार्थयाांकडून िेणगीच्या नारे्व हजारो रुपये र्वसूल करणाऱ्या िाळाींर्वर 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 



वि.प. २ (55) 

श्री.विनोद तािड े(०७-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
 

___________ 
 

विधिा, तनराधार, तनराधश्रत, पररतक्त्या, देिदासी  
महहलाांच्या समस्त्याांबाबत 

 

(५०) ४३८६९ (२१-०६-२०१८). श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय महहला ि 
बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्वधर्वा र्व ननराधार मदहलाींच्या कल्याणासाठी कें द् िासनाकड े प्रस्त्तार्व 
सािर न केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असनू राज्य 
िासनास रुपये ५० हजाराींचा िींड केल्याचे माहे फेब्ररु्वारी, २०१८ मध्ये र्वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासन वर्वधर्वा, ननराधार, ननराधश्रत, पररतक्त्या, िेर्विासी 
या मदहलाींसाठी कोणती कल्याणकारी उपायोजना राबवर्वणार आहे, 
(३) असल्यास, या मदहलाींचा सव्हे करण्यात आला आहे काय, िासनामाफग त 
वर्वधर्वा, ननराधार, ननराधश्रत, पररतक्त्या, िेर्विासी मदहलाींबाबत कोणत ेधोरण 
आखण्यात आले आहे ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०९-०७-२०१८) : (१) होय. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयातील याधचका क्र.६५९/२००७ या न्याय प्रकरणात 
राज्यातील वर्वधर्वा मदहलाींच्या पनुर्वगसनासाठी कें द् िासनाच्या मदहला र्व 
बालवर्वकास मींत्रालयाने तयार केलेल्या Agreed Action Plan सींिभागत 
केलले्या कायगर्वाहीचा अहर्वाल राज्य िासनाकडून मागवर्वला होता. कें द् 
िासनाच्या Agreed Action Plan मधील मदु्याींसींिभागत आयकु्त, मदहला र्व 
बालवर्वकास, पणेु याींनी कें द् िासनास मादहती उपलब्ध करुन दिली होती. 
तथावप, त्यातील काही मदु्दे धोरणात्मक असल्यामळेु र्व याबाबतच्या 
कायगर्वाहीस काही कालार्वधी लागणार असल्यामळेु या मदु्याींची पतुगता झालेली 
नाही. पररणामी सिर न्याय प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने िींड 
भरण्याबाबत ननिेि दिले होत.े 
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(२) र्व (३) वर्वधर्वा, ननराधार, पररतक्त्या, िेर्विासी याींचेकरीता मदहला 
र्वसनतगहृ, आधारगहृ र्व स्त्र्वाधार या योजना िासनामाफग त राबवर्वण्यात येतात. 
तसेच अिा गरजू मदहलाींना आर्वश्यक ती मित शमळण्यासाठी पोलीस 
स्त््ेिनच्या आर्वारात मदहला समपुिेिन कें द् ही योजना राबवर्वण्यात येत.े 
तसेच मदहलाींच्या मितीसाठी १८१ क्रमाींकाची हेल्पलाईन कायागजन्र्वत असनू 
राज्यामध्ये ११ जजल्ह्यात १२ र्वन स्त््टप क्रायशसस से्ं र सरुु करण्यात 
आलेली आहे. तसेच िेर्विासी मदहलाींच्या बाबतीत िेर्विासी मदहलाींचा सव्हे 
करण्यात आलेला आहे. िेर्विासीींकरीता तसेच त्याींच्या मलुीींच्या वर्वर्वाहासाठी 
राज्य िासनाकडून अनिुान िेण्यात येत.े 
  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्णपूर्वग सर्वग प्रकक्रया महाराषर वर्वधानमींडळ सधचर्वालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्वर करण्यात आली आहे. 

मुद्ण: िासकीय मध्यर्वती मुद्णालय, मुींबई. 


