
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (हहिाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

महाराष्ट्रातील नगरपररषदेच्या नगररचना ि अततक्रमण  
विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(१) ५९६ (२९-०१-२०१५). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरातील नगर पररषदेच्या मींजूर कममचारी सींवगम अधिननयम व मींजूर 
आकृनतबींिाप्रमाणे न.प. नगररचना व अनतक्रमण ववभागात मोठ्या प्रमाणात 
पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणमयानसुार न.प.हद्दीत अनतक्रमण व अनधिकृत 
बाींिकाम झाल्यास अधिकाऱयाींवर फौजदारी गनु्हा दाखल करण्याबाबत तरतदु 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कायद्याच्या अींमलबजावणीसाठी ररक्त पदे भरण्यास 
शासनस्तरावर सींबींधित प्राधिकरणाला ननदेश देण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (१६-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) ददनाींक २ माचम, २००९ रोजीच्या शासन ननणमयानसुार अनतक्रमण व 
अनधिकृत बाींिकाम या नागरी गनु््याबाबत ववदहत मदुतीत नो्ीस न 
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देणाऱया व पढुील कारवाई न केल्यास सींबींधित अधिकाऱयास व्यक्क्तश: 
जबाबदार िरुन कारवाई करण्याची तरतदू ववदहत केली आहे. 
(३) शासन ननणमय ददनाींक १३/०४/२०१७ अन्वये राज्यस्तरीय सींवगामतील एकूण 
४५५ पदे नगररचना व मलु्य ननिामरण सींचालनालयाच्या आस्थापनेवरुन 
सींबींधित सींवगामतील प्रनतननयकु्तीने भरण्याचा ननणमय घेण्यात आला आहे. 
 या ननणमयानसुार नगर पररषद प्रशासन सींचालनालयास मींजूर पदाींवर 
अधिकारी उपलब्ि करण्याबाबत महाराषर लोकसेवा आयोगास व ग् क 
मिील कममचाऱयाींबाबतीत शासनाच्या ववदहत कायमपध्दतीनसुार पदे भरण्याच े
कायमवाही सरुु आहे. सींबींधित ननव  मीं ााक ून/लोकसेवा आयोगाक ून 
अधिकारी/कममचारी शशफारस करण्यात आल्यास नगर पररषदाींमध्ये नगर 
रचना ववषयक कामकाजाकरीता नेमणूका करण्याची तजवीज करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौजे िुां दे (ता.भभिांडी, जज.ठाणे) येथील ग्रुप ग्रामपांचायतीत  
अतनयभमतता झाल्याबाबत 

  
(२) १९८०१ (११-०८-२०१६). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े कुीं दे (ता.शभवीं ी, क्ज.ठाणे) येथील ग्रपु ग्रामपींचायत अींतगमत पाच 
वषामच्या कायमकााात झालेली अननयशमतता व गरैव्यवहार याींची सरुु असलेली 
चौकशी पणूम झाली आहे काय,  
(२) असल्यास, चौकशीत काय आढाून आले व तद्नसुार शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०६-२०१८) : (१) होय. चौकशी पणूम झाली आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकशी करण्यात आली असनू चौकशीअींती 
ग्रामपींचायत, कुीं दे येथील कारभारात अननयशमतता आढाून आली आहे. सदर 
अननयशमततसे जबाबदार असलेले ग्रामसेवक श्री.गजानन इींगाे याींचवेवरुध्द 
ददनाींक २२/११/२०१६ रोजी ज्ञापन व वववरणपत्र बजावण्यात आले.     
ददनाींक २/५/२०१७ रोजी शास्तीपवूम कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली. 
त्याचप्रमाणे सदर प्रकरणी लेखी खुलासा सादर करणेबाबत ददनाींक ९/५/२०१७ 
च्या पत्रान्वये काववण्यात आले. 
 श्री.गजानन इींगाे याींनी अद्याप खुलासा सादर न केल्याने त्याींना 
एक शवे्ची सींिी म्हणून लेखी म्हणणे सादर करणेबाबत ददनाींक २६/४/२०१८ 
रोजी कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आली असनू महाराषर क्जल्हा पररषदा 
क्जल्हा सेवा (शशस्त व अपील) ननयम १९६४ मिील ननयम ४(२) अन्वये 
श्री.गजानन इींगाे याींची दोन वेतनवाढ कायमस्वरूपी रोखण्याची शशक्षा 
देण्याची कारवाई प्रस्ताववत करण्यात आली आहे. 
  

___________ 
  

पांढरपूर पालखी मागाािरील शाळेमध्ये स्िच्छतागहृ बाांधणेबाबत 
  
(३) २७१४९ (१५-०४-२०१७). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री क्षेत्र ववठ्ठल रुक्क्मणी मींददर, पींढरपरू येथे दशमनासाठी ववववि 
राज्यातील कानाकोपऱ यातनू मोठ्या प्रमाणात ददींड्या दाखल होतात, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या पालखी मागामवरून ददींड्या येतात त्याींचे मकु्काम शााेत 
केल्याने त्याींच्यासाठी आवश्यक असणारी स्वच्छता गहृाची सवुविा या 
शाााींमध्ये उपलब्ि नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शाााींमध्ये स्वच्छता 
गहृ बाींिणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२९-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) ददींड्या पालखी मागामवरील शाााींमध्ये, वसनतगहृाींमध्ये व इतर 
तत्सम दठकाणी मकु्कामी असतात शासनस्तरावरुन प्रत्येक मकु्कामाच्या 
दठकाणी आवश्यक तवेढे मोबाईल शौचालय उपलब्ि करुन ददले जातात. 
शाााींमध्ये ववद्यार्थयाांच्या प्सीें येनसुार स्वच्छतागहृ उपलब्ि आहेत. 
त्यापेक्षा जास्त शौचालयाींकरीता ननिी ददला जात नल्यामाेु सन २०१७ मध्ये 
शासनस्तरावरुन ७०० मोबाईल शौचालये आवश्यक अशा सींबींधित दठकाणी 
उपलब्ि केली होती. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील जलयुक्त भशिार योजना बोगस ठेिेदाराांच्या ताब्यात 
हदल्याने पूणा क्षमतेने चालत नसल्याबाबत 

  
(४) २८४५८ (१५-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.आनांद ठािूर, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जलयकु्त शशवार योजना बोगस ठेकेदाराींच्या ताब्यात ददल्याने 
पणूम क्षमतनेे चालत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानसुार दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भश ांदे (१७-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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यितमाळ जजल््यातील पाांढरििडा िन विभागात  
गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  
(५) ३११४८ (१८-०८-२०१७). श्री.हररभस ांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींढरकव ा वन ववभागात (क्ज.यवतमाा) कोट्यविीचा गरैव्यवहार 
झाल्याची तक्रार जनसवेक सेवा सशमतीने मा.मुे यमींत्री याींच्याक  े      
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान केल्याचे ननदशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सनु्ना बब्ातील अनतक्रमण काढण्यासाठी लाखो रुपयाींचा 
प्रस्ताव दाखल करण्यात आला असनू त्या जशमनीवर वकृ्षारोपन करण्याची 
परवानगी शमाववण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करणाऱया 
दोषीींवर व सदर दठकाणाच ेअनतक्रमण काढण्यासाठी कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०७-०६-२०१८) : (१) यवतमाा क्जल््यातील पाींढरकव ा 
उपवनसींरक्षक कायामलयाच्या गरैकारभाराबद्दल आणण कोट्यविी रुपयाींच्या 
गरैव्यवहाराबाबत अध्यक्ष, जनसेवक सेवा सशमती, पाींढरकव ा याींच्याक ून 
मा.मुे यमींत्री महाराषर राज्य याींच्याक  ेददनाींक १/४/२०१७ रोजी तक्रार दाखल 
करण्यात आली आहे.  
(२) पाींढरकव ा वन ववभागाींतगमत येत असलेले पाींढरकव ा वनक्षेत्रातील मौजा 
सनु्ना येथील ग्रामस्थाींनी कक्ष क्र.सी-१०४ मिील वन जशमनीवर ४२ हेक््र 
पररसरातील अनतक्रमण केले असल्याने वनपररक्षते्र अधिकारी (वन ववकास 
महामीं ा), उमरी याींनी प्रथम गनु्हा ररपो म् क्रमाींक २६६३, २६६४,      
ददनाींक १४/६/२००६ अन्वये वन गनु्हा दाखल केला. प्रकरणी वन ववभागाने 
ददनाींक ११/२/२०१७ पासनू अनतक्रमण ननमूमलनाची कारवाई सरुु केली. सदर 
जागेवर एकूण २९ लोकाींनी अनतक्रमण केले होत.े अनतक्रमणाबाबत 
मा.न्यायालयातनू तात्परुत े स्थगनादेश झाल्यामाेु ९ इसमाींचे एकूण १८ हे. 
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क्षेत्र वगाून २४ हे. क्षेत्रावरील अनतक्रमण काढून रोपवनाचे पवूम पावसााी 
कामाींसाठी रुपये ४४,९९,०००/- ननिी प्राप्त झाला होता. 
(३) व (४) मौजा सनु्ना बब्ातील झालेल्या उपरोक्त कामाची ववभागीय वन 
अधिकारी, यवतमाा याींच्या माफम त पहाणी/चौकशी केली असता 
अींदाजपत्रकानसुार कामे करण्यात आली असनू यामध्ये अननयशमतता झाल्याच े
आढाून आले नाही.  
 

___________ 
  

येिला, तनफाड ि नाांदगाि (जज.नाभशि) तालुक्यातील  
नदयाांच ेपुनरुज्जीिन िरण्याबाबत 

 
(६) ३१४४३ (११-०८-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जलयकु्त शशवार अशभयानाींतगमत ववववि योजनाींचे अशभसरण करुन 
लोकसहभागाद्वारे राबववण्यात येत असलेला नदी पनुरुज्जीवन कायमक्रम 
प्रभावीपणे राबववण्यासाठी येवला (क्ज.नाशशक) तालकु्यातील नारींदी व िामणी 
या नद्याींवर शसमें् नाला बाींि कायमक्रम राबववण्याकरीता ननिी शमाण्यासाठी 
नाशशकच्या क्जल्हा प्रशासनाने ददनाींक १५ माचम, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
शासनाक  ेप्रस्ताव पाठववललेा आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, जलयकु्त शशवाराच्या कामास ननिी शमाण्याकरीता ददनाींक 
२६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास स्थाननक लोकप्रनतननिीनी 
शासनाक  ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच येवला, ननफा  व नाींदगाव तालकु्यातील नद्याींच े पनुरुज्जीवन 
करण्यासाठी शासनाक  े प्रस्ताव पाठववण्याची स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी 
ददनाींक २२ जुल,ै २०१७, ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१६ व ददनाींक १२ मे, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास नाशशकच्या क्जल्हा प्रशासनाक  ेमागणी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नदयाींचे पनुरुज्जीवन 
करण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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प्रा. राम भश ांदे (२४-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाशशक क्जल््यास जलयकु्त शशवार अशभयान अींतगमत सन २०१६-१७ व 
सन २०१७-१८ मध्ये अनकु्रमे रुपये ७८.३१ को्ी व ४१.२३ को्ी असा एकूण 
रुपये ११९.५४ को्ी ननिी ववतरीत करण्यात आला आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) शासनाचे ददनाींक १८ ऑगस््, २०१७ चे पत्रान्वये नदी पनुजीवन 
कायमक्रमाींतगमत नाला उपचार कामाबरोबरच क्षेत्र उपचाराची कामे प्रस्ताववत 
करून शासनाने वेाोवेाी ननगमशमत केलेल्या मागमदशमक सचूनाींनसूार सिुारीत 
प्रस्ताव सादर करण्याच्या सचूना क्जल्हाधिकारी, नाशशक याींना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 

पुण्यातील खडििासला धरणात साांडपाणी सोडल्याने  
धरणातील पाणी दवूषत झाल्याबाबत 

  
(७) ३२६२३ (०८-०८-२०१७). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील ख कवासला िरणात मोठ्या प्रमाणावर मलैापाणी आणण 
साीं पाणी सो ले जात असल्याने िरणातील पाणी दवूषत होत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानसुार िरणात मलैापाणी आणण साीं पाणी 
सो णाऱ याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (१०-०७-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सींबींधित ग्रामपींचायतीींना तसेच मुे य कायमकारी अधिकारी, क्जल्हा पररषद, 
पणेु याींनाही उपाययोजना व दक्षता घेण्याबाबत क्षबेत्रय अधिकारी जलसींपदा 
याींच्यामाफम त काववण्यात आले आहे. 
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 तसेच महाराषर प्रदषुण ननयींत्रण मीं ााला देखील या ववषयी 
आवश्यक कायमवाही करण्याच्या सचूना क्षबेत्रय अधिकाऱयाींमाफम त देण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सेनगाांि तालुक्यातील (जज.हहांगोली) भसमेंट  
बांधाऱ् यािर दरिाजे बसविण्याबाबत 

  
(८) ३३१९३ (११-०८-२०१७). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेनगाव तालकु्यातील (क्ज.दहींगोली) शासनस्तरावरुन पाणलो् ववकास 
कायमक्रम व जलयकु्त शशवार अशभयानातनू पाणी पाताीत वाढ व्हावी, 
पावसाायात नदीनाल्याद्वारे वाहून जाणारे पाणी अ वावे, भगूभामतील पाणी 
पाताी वाढून जलस्त्रोताींना पाणी उपलब्ि व्हावे या योजनेतनू बहुसेयाींक 
नदी नाल्यावर पाणी अ ववण्यासाठी शसमें् बींिारे बाींिण्यात आले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बींिाऱयाींवर पाणी अ ववण्यासाठी दरवाजे बसववण्यात आल े
नसल्याने पावसाचे पाणी वाहून जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शसमें् बींिाऱयावर 
दरवाजे बसववण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भश ांदे (२४-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) व (३) क्जल्हा पररषद, दहींगोली अींतगमत बाींिलेले बींिाऱयाचे गे् 
ग्रामपींचायत अथवा बींिाऱयाींच्या काठावरील शतेकरी याींना हस्ताींतरीत केले 
आहेत. नाल्यास पाणी असलेल्या काही दठकाणी गे्  ्ाकण्याची कायमवाही 
सींबींधित शतेकरी याींनी केली आहे. 
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 द्वारयकु्त शसमें् बींिाऱयावर ज्या दठकाणी अद्याप गे् बसववलेले 
नाही तथेे गे् बसववण्याबाबत, सींबींधित सरपींच / लाभिारक शतेकरी याींचेक  े
पाठपरुवठा करण्यास्तव सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रास्त भाि दिुानात भमळणारी साखर शासनाने बांद िेल्याबाबत 
  
(९) ३४६५६ (१६-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समुारे ४५ लाख कु्ुींबाींना रास्त भाव दकुानात शमाणारी 
साखर ददनाींक ५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यादरम्यान शासनाने बींद केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणमयामाेु ऐन सणासदुीच्या कााात सवमसामान्य 
जनतलेा साखरेपासनू वींधचत ठेवण्यात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सामान्य जनतचे्या 
मागणीनसुार स्वस्त िान्य दकुानातनू पनु्हा साखर देण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याबाबत केव्हापयांत ननणमय 
घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (०४-०८-२०१८) : (१) व (२) कें द्र शासनाच्या         
ददनाींक २६ फेब्रवुारी, २०१५ च्या मागमदशमक सचूनेनसुार राज्यातील बी.पी.एल. 
व अींत्योदय का मिारकाींना साखरेचे वा्प करण्यात येत होत.े 
 आता कें द्र शासनाच्या ददनाींक १२ मे, २०१७ च् या आदेशान्वये व 
ददनाींक १ जून, २०१७ च्या मागमदशमक सचूनेनसुार फक्त अींत्योदय अन्न 
योजनेतील लाभार्थयाांसाठीच प्रती कु्ुींब प्रनतमाह १ ककलो याप्रमाणे साखर 
वा्प करण्याचा ननणमय घेतला आहे. 
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 सदर योजना ही कें द्र शासनाच्या अनदुानावर राबववण्यात येत 
असल्याने कें द्र शासनाच्या िोरणानसुार फक्त अींत्योदय अन्न योजनेतील 
लाभार्थयाांनाच प्रती कु्ुींब प्रनतमाह १ ककलो याप्रमाणे साखर वा्प करण्यात 
येत.े 
(३) उपरोक्त िोरणानसुार माहे ड सेंबर, २०१७, जानेवारी व फेब्रवुारी, २०१८ 
या नतमाही कालाविीकरीता फक्त अींत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थयाांना 
साखर वा्प करण्यासाठी ददनाींक १५ व १६ नोव्हेंबर रोजी साखर खरेदीचा 
नतमाही ई-शललाव पार प लेला आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  

यितमाळ जजल््यातील सांगणि पररचालिाांच्या मागण्याांबाबत 
  
(१०) ३४८७० (०२-०१-२०१८). श्री.हररभस ांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाा क्जल््यात मागील सात वषामपासनू ग्रामपींचायतीच्या 
कायामलयात सींगणक पररचालकाींच्या मागण्याबाबत पररचालकाींचे काम बींद 
आींदोलन करण्यात आले असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सींगणक पररचालकाींना ननयकु्ती शमाणे, थकीत मानिन, आपले 
सरकार कें द्रावर ननयकु्ती इ. अनेक मागण्याींबाबत महाराषर राज्य सींगणक 
पररचालकाींनी काम बींद आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय. 
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(३) आपले सरकार सेवा कें द्र प्रकल्पाींतगमत कें द्र चालकाींचे मानिन शासन 
पररपत्रक क्रमाींक आसक-२०१७/प्र.क्र.३२/आपले सरकार कक्ष           
ददनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१७ नसुार देयक सींगणक प्रणालीव्दारे ननक्श्चत करून 
सीएसपी-एसपीव्ही माफम त अदा करण्यात येत.े तसेच कें द्र चालकाींच्या 
मागण्याींबाबत शासनस्तरावर वेाोवेाी बठैका घेऊन सवम सींबींधिताींना 
आवश्यक त ेननदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िरिड-ेपरबिाडी (ता.िणििली, जज.भसांधदुगुा) येथील  
बोअरिेलच ेअततररक्त िनेक्शन िाढण्याबाबत 

  
(११) ३४९२० (०२-०१-२०१८). अॅड.तनरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३३०९८ ला हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) वरव -ेपरबवा ी (ता.कणकवली, क्ज.शस ींिुदगुम) येथ ेसन २०१२ पवूी मींजूर 
असलेल्या बोअरवेलवर फक्त ३० नाजो णीची क्षमता असताना ८० पेक्षा 
अधिक नाजो णी कनेक्शन ननयमबा्यररत्या देण्यात आल्याचे ननदशमनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मींजूर बोअरवेलवर फक्त ३० नाजो णी एवढीच क्षमता 
असताना माहे फेब्रवुारी, २०१२ मध्ये या बोअरवेलवर ८० पेक्षा अधिक 
नाजो णी कनेक्शन कोणत्या आिारे देण्यात आले, तसेच त्यास जबाबदार 
असणाऱयाींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर योजनेवरील वाढीव नाजो णी कनेक्शनमाेु 
गावकऱयाींना अल्प प्रमाणात पाणीपरुवठा होत असल्याच्या ग्रामस्थाींच्या तक्रारी 
असताना सधु्दा योजनेमिून पाणीपरुवठा सरुाीत सरुु असल्याच े
ग्रामपींचायतीमाफम त साींगण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वरव -ेपरबवा ी 
येथील बोअरवेलवरील अनतररक्त सवम कनेक्शन्स काढून योजना माु स्वरुपात 
कायामक्न्वत करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (२७-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

वरव -ेपरबवा ी (ता.कणकवली, क्ज.शस ींिदुगुम) येथील वव ींिन ववहीरीला 
परेुसे पाणी उपलब्ि असल्याने वव ींिन ववदहरीची क्षमता ४९६० ली्र प्रनत 
तास असनू ४० ली. प्रनतमाणशी प्रनत ददवस याप्रमाणे ७९ ना कनेक्शनला 
पाणीपरुवठा करणे शक्य आहे. 
(२) अशी बाब नाही. 
 मौजे वरव -ेपरबवा ी येथील वव ींिन ववदहरीवरील लघ ुना योजनेतनू 
सावमजननक ना थाींब्याद्वारे पाणीपरुवठा करण्यात येत होता.         
ददनाींक ०१/०८/२००९ च्या शासन ननणमयातील तरतदुीनसुार १०० % ना 
जो णी देणे अननवायम असल्याने ग्रामपींचायतीमाफम त नवीन साठवण ्ाकी 
बाींिण्यात आली व ग्रामस्थाींच्या मागणीनसुार सावमजननक नाथाींबे बींद करुन 
७९ वयैक्क्तक ना जो ण्या देण्यात आल्या असनू सदर गावाची लोकसीें या 
३९५ इतकी आहे. सद्य:क्स्थतीत योजनेद्वारे पाणीपरुवठा सरुाीत सरुु आहे.  
 १४ व्या ववत्त आयोगाींतगमत वरव -ेपरबवा ी येथील वव ींिन ववहीर 
दरुुस्त करणे व स्त्रोताच े पनुक्जमवन करणे या कामाच्या अींदाजपत्रकास   
ददनाींक २७/०२/२०१८ रोजी ताींबत्रक मान्यता देण्यात आली आहे. परींत ुमींजूर 
असलेली वव ींिन ववदहर खोदाई करणे या कामासाठी आवश्यक असणारी जागा 
अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यामाेु ननववदा प्रकक्रया झालेली नसनू काम 
प्रलींबबत आहे. जागा उपलब्ि झाल्यावर त्वरीत वव ींिन ववहीर करण्यात 
येईल.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील महहला आधथाि वििास महामांडळ अांतगात येणाऱ् या 
अधधिारी/िमाचाऱ् याांच्या िरार तत्िािरील 

 न्याय मागण्याबाबत 
  
(१२) ३५३१६ (०२-०१-२०१८). प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मदहला आधथमक ववकास महामीं ा अींतगमत येणाऱ या 
अधिकारी/कममचाऱ याींच्या करार तत्वावरील न्याय मागण्या ननकाली 
काढण्याबाबत माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान लोकप्रनतननिीींनी 
शासनास ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन १९९५ पासनू कायमरत असणारे अधिकारी व कममचारी 
याींना दरवषी १० ्क्के मानिन वाढववणे ददनाींक ५ फेब्रवुारी, २००७ च्या 
शासन ननणमयानसुार अपेक्षक्षत असताींनाही देण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) तजेक्स्वनी कायमक्रमाची अींमलबजावणी करताना करारत 
त्वावरील अधिकारी/कममचारी याींना शासन ननणमय क्र. मववम-
२००२/प्र.क्र.१०६/का-१०, ददनाींक ५/२/२००७ नसुार महामीं ााने सन २००८-०९, 
२००९-१० व २०१०-११ पयांत एकबत्रत मानिनावर अनकु्रमे १०% वाढ ददली 
होती. त्यानींतर महामीं ाातील ननयशमत सेवेती अधिकारी/कममचारी याींना सन 
२००८ मध्ये पाचवा वेतन आयोग लाग ूकेल्यामाेु त्याींना शमाणारे वेतन व 
करारतत्वावरील अधिकारी/कममचारी याींना शमाणारे मानिन याींच्यात   
जवा-जवा ७५% त े१००% इतकी तफावत ददसनू आल्यामाेु ही तफावत 
कमी करण्यासाठी महामीं ााने जुल,ै २०१० मध्ये करारतत्वावरील 
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अधिकारी/कममचारी याींच्या एकबत्रत मानिनात ५०% वाढ करुन मानिनाची 
रक्कम व ननयशमत सेवेतील अधिकारी कममचारी याींचे वेतन याींच्यामिील 
५०% तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न केला व सोबतच १०% वाढ देणे सरुु 
ठेवले. 
 सन २०१२ मध्ये ननयशमत सेवेतील अधिकारी/कममचारी याींना सहावा 
वेतन आयोग लाग ू केल्यामाेु त्याींना शमाणारे वेतन व करारतत्वावरील 
अधिकारी/कममचारी याींना शमाणारे मानिन यामध्ये पनु्हा ७५% पयांत 
तफावत ददस ूलागली. तजेक्स्वनी कायमक्रमाच्या अींमलबजावणीमध्ये ननयशमत 
अधिकारी/कममचारी याींचेसोबत करारतत्वावरील अधिकारी/कममचारी याींची 
भशूमका महत्वाची असल्यामाेु ननयशमत व करारतत्वावरील 
अधिकारी/कममचारी याींच्या वेतन व मानिनामिील तफावत कायमक्रमाच्या 
अींमलबजावणीसाठी अ चणीची होव ू लागली होती. ही बाब लक्षात घेवनू 
ददनाींक ४/९/२०१२ रोजीच्या तजेक्स्वनी राज्यस्तरीय शक्तीप्रदान सशमतीच्या 
बठैकीत तजेक्स्वनी कायमक्रमाींतगमत कायमरत असलेल्या करारतत्वावरील 
अधिकारी/कममचारी याींच्या मानिनामध्ये जानेवारी, २०१२ पासनू ४०% वाढ 
करुन यापढुील प्रकल्प कालाविीपयांत मानिनात वावषमक ३% वाढ करण्यात 
अींदाजपत्रकीय उपलब्ि तरतदूीच्या अिीन राहून मान्यता देण्यात आली होती 
त्यानसुार करारतत्वावरील अधिकारी/कममचारी याींना मानिनात आजपयांत 
दरवषी ३% वाढ देण्यात येत आहे. 
 ___________ 
 

चपळगाि (ता.अक्िलिोट, जज.सोलापूर) येथील  
िुरनूर धरणािरील भौतति सुविधाांबाबत 

 

(१३) ३५६१५ (०२-०१-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) चपागाव (ता.अक्कलको्, क्ज.सोलापरू) येथील कुरनरू िरणामध्ये ८२२ 
दशलक्ष घनफू् पाणी साठवणूक क्षमता आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यावषी भरपरू प्रमाणात पाऊस प ल्याने सध्या हे िरण १०० 
्क्के भरल्यामाेु अक्कलको् तालकु्यातील अनेक शतेकऱ याींना याचा फायदा 
शतेीच्या पाण्यासाठी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या िरणावरून रस्ता गेल्याने रस्त्यावरून जाणाऱ या प्रवाशाींना 
िरणावरील अपऱु या भौनतक सवुविाींमाेु त्रास सहन करावा लागत असनू 
याबाबत स्थाननक नागररकाींक ून व वतृ्तपत्राींमिून प्रशासनाचे लक्ष वेिण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (१४-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 

ददनाींक १५/१०/२०१७ रोजी बोरी िरणामध्ये १०० % पाणीसाठा 
झालेला होता. 
(३) हे खरे नाही. 

बोरी िरणावरील रस्ता हा जलसींपदा ववभागातील अधिकारी व 
कममचारी याींना केवा िरणाच्या देखभाल दरुुस्ती व पररचलनासाठी 
वापरण्यासाठी आहे. या रस्त्याचा वापर सावमजननक वाहतकूीसाठी करणे 
अपेक्षक्षत नाही.  

अक्कलको्हून मो्याा व शसींदखे  या गावाींना पोहोचण्यासाठी 
सावमजननक बाींिकाम ववभाग व क्जल्हा पररषद याींच्यामाफम त प्रस्ताववत 
रस्त्याचे काम अपणूम असल्यामाेु मो्ार सायकल, सायकल व माणसाींचा 
कुरनरु िरणावरील रस्त्याचा अनधिकृतररत्या वापर करीत आहेत. बोरी 
िरणावरील रस्ता सध्या चाींगल्या क्स्थतीत असनू िरणावरील ववद्यतु ददवे 
बींद आहेत. सदर ववद्यतु ददवे दरुूस्त करून चाल ू करण्याचे काम प्रगती 
पथावर आहे. 

याबाबत स्थाननक नागररकाींक ून व वतृ्तपत्रामिून प्रशासनाचे लक्ष 
वेिण्यात आल्याच ेआढाून आले नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
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िें द्र शासनाच्या सहाय्याने सुरु असलेल्या पायाभूत  
सुविधा प्रिल्पाच्या सदय:जस्थतीबाबत 

 

(१४) ३६८२० (०२-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रस्त,े वीज, शस ींचन आणण वाहतकूीसारेया पायाभतू सवुविाींचे 
सवामधिक प्रकल्प कें द्र शासनाच्या माध्यमातनू सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पाींच्या खचामसाठी कें द्र शासनाने राज्य शासनाला 
ककती ननिी ददला आहे वा कें द्र शासनाने त्यावर खचम केला आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्प ककती कालाविीत पणूम करण्याचे उद्दीष् आहे व 
त्यानषुींगाने सरुु असलेल्या कायमवाहीची सद्यःक्स्थती काय आहे ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीिार (११-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) रस्त े ववकासासाठी कें द्रीय मागम ननिी योजनेंतगमत एकूण रुपये 
७५७५.१८ को्ी अींदाक्जत ककींमतीची ९७६ कामे मींजूर करण्यात आली आहेत. 
त्यासाठी रुपये ३९८०.६३ को्ी एवढा ननिी कें द्र शासनाक ून प्राप्त झाला 
आहे. ननिीच्या उपलब्ितनेसुार रस्त्याची कामे पणूम करण्याचे ननयोजन आहे. 
 राज्यातील शहरी भागात वीज क्षते्रातील पायाभतू सवुविाींसाठी 
एकाक्त्मक ऊजाम ववकास योजनेसाठी कें द्र शासनाने रुपये २३००.०० को्ीची 
योजना मींजूर केली असनू त्यापकैी कें द्र शासनाच्या ६० % दहश्श्यापकैी रुपये 
३००.५० को्ी रक्कम माचम, २०१८ पयांत प्राप्त झाली आहे. ग्रामीण भागात 
वीज क्षेत्रातील पायाभतू सवुविा ननमामण करण्यासाठी दीनदयाा उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजनेसाठी रुपये २१६४.१४ को्ीची योजना मींजूर असनू 
त्यामिील कें द्र शासनाच्या ६० % दहश्श्याचा रुपये ३६४.३९ को्ी ननिी कें द्र 
शासनाक ून प्राप्त झाला आहे. या दोन्ही योजना माचम, २०१९ पयांत पणूम 
करावयाच्या आहेत. 
 प्रिानमींत्री कृषी शस ींचाई योजनेंतगमत राज्यातील २६ प्रकल्प पणूम 
करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कें द्र शासनाक ून सन २०१६-१७ व २०१७-१८ 
या कालाविीत रुपये ५२२.८७ को्ी एवढा ननिी प्राप्त झाला असनू नाबा म 
क ून रुपये ३१०६.४० को्ीचे कजम प्राप्त झाले आहे. सन २०१६-१७ मध्ये २६ 
पकैी ३ प्रकल्प पणूम झाल ेआहेत. 
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 बींदरे ववभागामाफम त सागरमाला कायमक्रमाींतगमत प्रवासी वाहतकुीसाठी 
रुपये २४०.६६ को्ी ककींमतीच्या ११ कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली असनू कें द्र शासनाच्या ५०% दहश्श्यापकैी रुपये १०६.४५ को्ी ननिी 
प्राप्त झाला आहे. ११ पकैी ३ कामे पणूम झाली आहेत. उवमरीत कामे १८ 
मदहन्यात पणूम करण्याचे उदद्दष् आहे. 
 पररवहन ववभागाींतगमत महाराषर शासन व कें द्र शासन याींच्या आधथमक 
सहभागातनू (कॉस्् शअेरीींग) 
(अ) अहमदनगर-बी -पराी वजैनाथ 
(ब) विाम-नाींदे -यवतमाा-पसुद 
(क) व सा-देसाईगींज-आरमोरी-ग धचरोली हे तीन रेल्व े प्रकल्प राज्यात सरुु 

असनू हे प्रकल्प अनकु्रमे सन २०२६, २०२३ व २०२० पयांत पणूम 
करण्याच े उदद्दष् आहे. या ३ प्रकल्पाींसाठी कें द्राक ून रुपये १३२०.५५ 
को्ी इतका ननिी उपलब्ि करण्यात आला आहे. 

  
___________ 

  
चोपडा (जज.जळगाि) येथील युितीिर बलात्िार  

प्रिरणाची चौिशी िरणेबाबत 
  
(१५) ३६८३० (०४-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चोप ा (क्ज.जागाव) येथे यवुतीवर जीवे मारण्याची िमकी देऊन 
बलात्कार झाल्याचा प्रकार ननदशमनात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकारातील आरोपीला गनु्हा दाखल करूनही अ्क 
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कफयामदीने ददलेल्या तक्रारीवरून चोप ा शहर पो स््े येथे भाग ५ ग.ुर.नीं. 
९५/२०१७ भा.दीं.वव. क्र. ३७६, ३७६(न), ३२४, ४५२, ५०६ नसुार गनु्हा दाखल 
करण्यात येऊन आरोपीस अ्क करण्यात आलेली आहे. गनु््यातील आरोपी 
ववरूध्द मा.न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल केलेले असनू सद्य:क्स्थतीत 
गनु्हा न्यायप्रववषठ आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रुांज (ता.पुणाा, जज.परभणी) येथील मदयविके्रत्याने मा.सिोच्च 
न्यायालयाने आदेशाच ेउल्लांघन िेल्याबाबत 

  
(१६) ३६९४० (०२-०१-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) रुींज (ता.पणुाम, क्ज.परभणी) येथील मद्यववके्रत्याने राज्यात          
माहे माचम, २०१७ नींतर मद्य ववक्रीच्या परवान्याींचे नतुनीकरण न करण्याच्या 
मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लींघन केले असनू मद्य ववक्री 
तक्त् यामध्ये सदर मद्यववके्रत्याने माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
मद्यववक्री केल्याची नोंद असताींनाही राज्य उत्पादन शलु्क अधिकाऱयाींनी 
त्याींच्यावर कारवाई न केल्याने परभणी येथील सामाक्जक कायमकत्यामने 
क्जल्हाधिकारी, परभणी याींच्याक  ेलेखी तक्रार नोंदववली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने मद्यववके्रता व जबाबदार सींबींधित 
अधिकारी याींच्याववरूध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१९-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. अनजु्ञप्तीिारकाने 
नतुनीकरण शलु्क भरणा केलेले आहे. परींत ु सदर अनजु्ञप्तीचे नतुनीकरण 
करण्यात आलेले नव्हत.े 
(२) सदर अनजु्ञप्तीचे व्यवहार बींद करण्यात आलेले आहेत. तसेच 
अनजु्ञप्तीिारकाच्या ववनींती अजामनसुार क्जल्हाधिकारी, परभणी याींच्या 
मान्यतनेे ता.पणुाम क्ज.परभणी येथे सदर अनजु्ञप्ती स्थलाींतर करण्यात 
आलेली आहे परींत ु स्थाननक नागररकाींच्या ववरोिामाेु सद्य:क्स्थतीत 
अनजु्ञप्ती बींद आहे. 
 मा.सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार प्रस्ततु अनजु्ञप्ती ददनाींक 
३१/०३/२०१७ रोजी बींद करणे आवश्यक असताना अनजु्ञप्ती बींद केली नाही. 
त्यासींदभामत सींबींधित दयु्यम ननरीक्षक याींना कारणे दाखवा नो्ीस देण्यात 
आली आहे. दयु्यम ननरीक्षकाचा खुलासा प्राप्त झाला असनू त्यावर कायमवाही 
सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 

बोरीिली-दहहसर येथील श्रीिृष्ट्ण नगर ते ओमिारेश्िर मांहदर  
या भुयारी मागाास “ना-हरित” प्रमाणपत्र देण्याबाबत 

  
(१७) ३७२२१ (०३-०१-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय 
ऊफा  भाई धगरिर : सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम 
िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोरीवली-ददहसर श्रीकृषण नगर त ेओमकारेश्वर मींददर असा भयुारी मागम 
हा पक्श्चम द्रतुगती महामागामवर प्रस्ताववत असनू त्यास सावमजननक बाींिकाम 
ववभागाक ून “ना-हरकत” प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त प्रस्ताववत द्रतुगती महामागामकरीता सावमजननक 
बाींिकाम ववभागाक ून “ना-हरकत” प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१३-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 सदरील द्रतुगती मागम हा मुींबई महानगरववकास प्राधिकरणाक  ेपाच 
वषामकरीता तात्परुत्या स्वरुपात वगम करण्यात आला आहे. प्रश्नािीन भयुारी 
मागामच्या प्रक्श्चम द्रतुगती मागामवरील सा.क्र. ५०५/८५० भाग हा मुींबई 
महानगरववकास प्राधिकरणाक  े आहे. मुींबई महानगरववकास प्राधिकरणाक  े
हस्ताींतरण करण्यापवूी प्रस्ताववत केलेल्या भयुारी मागामच्या कामासाठी 
सा.बाीं.ववभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र शमाण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला 
होता. 
(२) सदर प्रस्तावावर या ववभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पक्श्चम द्रतुगती 
मागामवरील सा.क्र. ५०५/८५० या दठकाणी प्रस्ताववत केलेल्या भयुारी मागामच्या 
दठकाणी वाहतकु बे् आहे. याच दठकाणी पवूम बाजूस सींजय गाींिी राषरीय 
महामागम प्रवेशद्वार, पक्श्चम बाजूस ओमकारेश्वर मींददर असनू वाहतकु 
जींक्शन सधु्दा आहे. प्रस्ताववत दठकाण नॅशनल पाकम  उड् ाणपलुाच े वपलसम 
अक्स्तत्वात आहेत. सदरच्या दठकाणी अक्स्तत्वातील स्लीप लेन अरुीं द 
असल्याने भयुारी मागामचे प्रवेशद्वार बाींिणे अ चणीचे आहे. सींजय गाींिी 
राषरीय उद्यानाच े प्रवेशद्वार व ओमकारेश्वर मींददरासमोरील प्रचीं  तसेच 
गुींतागुींतीची वाहतकुीच्या पररक्स्थतीच्या पाश्वमभमुीवर सदर दठकाणी भयुारी 
मागम बाींिणे सींयकु्क्तक होणार नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौजे देिड े(ता.सांगमेश्िर, जज.रत्नाधगरी) येथील िाजळी नदी ि 
अधधष्ट्टी नदीच ेपुनजीिन योजनेंतगात भसमेंट बांधारे बाांधण्याबाबत 

  
(१८) ३७३११ (२९-११-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मदृ ि 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे देव  े(ता.सींगमेश्वर, क्ज.रत्नाधगरी) येथील काजाी नदी व अधिष्ी 
नदीचे पनुजीवन योजनेंतगमत दग ाींचा उपसा, रुीं दीकरण व खोलीकरण करुन 
शसमें् बींिारे बाींिण्याबाबत मा.जलसींपदा व जलसींिारण राज्यमींत्री याींच्याक  े
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ददनाींक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास लोकप्रनतननिीींनी पत्रव्यवहार 
करुनही कोणतीच कायमवाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पत्राच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त कामाची सद्य:क्स्थती काय आहे ? 
  
प्रा. राम भश ांदे (१८-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) मौजे देव  ेयेथील अधिषठी व 
काजाी नदीचा समावेश नदी पनुजीवन कायमक्रमात केलेला नाही. तथावप, 
रत्नाधगरी क्जल््यातील जगब ुी व अजुमना या दोन नद्याींचा नदी पनुजीवन 
कायमक्रमामध्ये समावेश करण्यात आलेला असल्याने या दोन नद्याींवरील 
शसमें् बींिारे कामास नदी पनुजीवन कायमक्रमाींतगमत मींजूरी देण्यात आलेली 
आहे.  
  

___________ 
  

राज्यातील “ि” ि “ड” शे्रणीची बालगहेृ रद्द िरण्याच्या  
तनणाय घेतल्याबाबत 

  
(१९) ३७६०२ (१४-१२-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९६३ बालगहृाींच्या तपासणीींच्या आिारावर मदहला व 
बालववकास ववभागाने “क” व “ ” शे्रणीची २१४ बालगहेृ रद्द करण्याचा ननणमय 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बालगहृाींची मान्यता रद्द करताना बालगहृातील कममचाऱ याींच्या 
पनुवमसनाबाबत व मलुाींच्या भववषयाबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
कारण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) बींद करण्यात आलेली २१३ बालगहेृ वगाता मदहला व बालववकास 
ववभागाक  े ७५६३७ इतक्या मींजुर प्रवेशशत क्षमतचेी बालगहेृ आहेत. 
सद्य:क्स्थतीत माहे ड सेंबर २०१७ अखेर २०६८३ एवढेच प्रवेशशत बालगहृाींमध्ये 
दाखल आहेत. त्यामाेु प्रवेश शमाणेस कोणत्याही अ चणी ननमामण झालेल्या 
नाहीत. तसेच सदर सींस्था शासकीय नसल्याने कममचाऱयाींच्या 
पनुवमसनाबाबतचा प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासिगीय वित्त आणण वििास महामांडळातील 
िमाचाऱ्याांनी समान िाम समान िेतन हया िेलेल्या मागणीबाबत 

  
(२०) ३८०७२ (०४-०४-२०१८). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासिगा ि विशषे मागास प्रिगा िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्य इतर मागासवगीय ववत्त आणण ववकास महामीं ाातील 
कममचाऱयाींनी समान काम समान वेतन ही मागणी गेल्या अनेक वषामपासनू 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यापवूी काही कममचारी वगामस कायमरत ननयकु्त पदाची वेतन 
शे्रणी देण्यात आली असनू काही कममचारी वगामस कायमरत ननयकु्त पदाची 
वेतनशे्रणी देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, मा.मुे यमींत्री व मा.सामाक्जक न्याय मींत्री हयाींचे ननदेशानींतरही 
मागणी केल्यानींतर कममचारी वगामस कायमरत ननयकु्त पदाची वेतनशे्रणी 
देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने सहाव्या वेतन आयोगानसुार कममचारी 
वगामस वेतनशे्रणी देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम भश ांदे (२८-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) याबाबतचा प्रस्ताव तपासण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

परभणी तालुक्यातील शासिीय जभमनीिर अततक्रमण झाल्याबाबत 
  
(२१) ३८४६५ (०५-०४-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६६७७ ला हदनाांि १४ माचा, 
२०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी (क्ज.परभणी) शहरातील एकूण १४७ शासकीय सव्हे नींबर मिील 
एकूण क्षते्र १४७६.२४ एकर क्षेत्राची चौकशी करण्यासाठी क्जल्हाधिकारी, 
परभणी याींनी सन २०१६-१७ च्या दरम्यान अशभलेखे व स्था पहाणीचे काम 
करण्यासाठी अधिकारी व कममचारी याींच्या पथकाची ननयकु्ती केली असनू 
सींबींधित पथकाींनी ववदहत मदुतीत चौकशी करून आपला अहवाल 
क्जल्हाधिकारी, परभणी याींच्याक  ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवालात काय ननषपन्न झाले, याबाबत थो क्यात 
मादहती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर जमीन ताब्यात घेण्याबाबत क्जल्हाधिकारी 
याींच्यास्तरावरून कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३१-०८-२०१८) : (१), (२) व (३) परभणी शहरामध्ये 
शासकीय जमीन म्हणून उल्लेख असलेल्या जुन्या गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये 
फेरफार होवनू नोंदीमध्ये बदल कसे झाले याची तपासणी करण्याचे ननदेश 
क्जल्हाधिकारी, परभणी याींनी उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींना ददल े
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होत.े त्यानषुींगाने उपववभागीय अधिकारी, परभणी याींनी परभणी शहरातील 
एकूण १४७ सव्हे नींबरच े शासकीय जशमनीींच े अशभलेख तपासण्यासाठी व 
स्थापाहणी चौकशी करण्यासाठी पथक गठीत केले होत.े एकूण १४७ सव्हे 
नींबरमिून सावमजननक प्रयोजनाथम प्रदान केलेल्या जशमनी, ईनाम जमीन 
रक्कम भरून खालसा केलले्या जशमनी, कृषी ववभागाच्या मालकीच्या जशमनी 
अशा एकूण २४ सव्हे नींबरमिील जमीन वगाण्याची ववनींती उप ववभागीय 
अधिकाऱयाींनी क्जल्हाधिकारी, परभणी याींना केलेली होती. त्यानषुींगाने सदरच्या 
जशमनी शासन ताब्यात घेतलेल्या नाहीत. उवमररत १२३ सव्हे नींबर मिील 
जशमनी बाबतीत असलेले जुने अशभलेख तसेच त ेववववि ववभागाशी सींबींधित 
असल्याने त्याींची प तााणी करण्याचे काम गठीत सशमती माफम त सरुू आहे. 
सशमतीचा पररपणूम अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर क्जल्हाधिकारी, परभणी 
याींचेक ून पढुील कायमवाही करणे अपके्षक्षत आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील भशक्षिाांना दोन िेतनिाढी देण्याबाबत 
  
(२२) ३८८०७ (०५-०४-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : हदनाांि 
२० जुल,ै २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि २९५९० ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २००६-२००७ व २००७-२००८ या वषामत ज्या शशक्षकाींनी 
चाींगली व उत्कृष् कामे केली आहेत त्याींना आदशम शशक्षक परुस्कार देण्यात 
आला असनू वेतनवाढ देण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शशक्षकाींना दोन 
वेतनवाढी देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वव.प. ३ (25) 

श्री.विनोद तािड े(३१-०७-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
सन २००५-०६ त े२०१२-१३ या कालाविीमिील राज्य/राषरीय परुस्कार 

प्राप्त शशक्षकाींना शासन ननणमय ददनाींक २५/१/२०१७ अन्वये दोन आगाऊ 
वेतनवाढी मींजूर करण्याबाबत ननणमय घेण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

जांगलातून अिैधपणे फळाांची झाड ेि िां दमुळे नष्ट्ट िेल्यामुळे  
प्राणी शतेीच ेनुिसान िरीत असल्याबाबत 

  
(२३) ३८८९० (०४-०४-२०१८). श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) जींगलातनू अविैपणे माक ,े हत्ती व हरणे याींना आव णाऱया फााींची 
झा  ेतो ल्यामाेु आणण  ुकराींना आव णारी कीं दमाेु उत्खनन केल्यामाेु नष् 
झाली आहेत तसेच ववदभामतील शतेकऱ याींच्या शतेावर वन्यप्राण्याींचा साींबर, 
धचता, हरीण व रान ुकर या प्राण्याींच्या हैदोसामाेु गहु, हरभरा, ज्वारी व 
अन्य वपकाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, वन ववभागाने या झा ाींची व कीं दमाुाींची लागव  न केल्यामाेु हे 
प्राणी शतेातील िान, गहु, हरभरा, ज्वारी, हाद व अन्य वपकाींच ेव बागाींचे 
नकुसान करीत आहेत तसेच शतेावर काम करण्यास जाणाऱ या शतेमजुराींच्या 
जीवाला िोका ननमामण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या वन्यप्राण्याींचा कायमचा बींदोबस्त व्हावा याकरीता 
गावातील शतेकऱ याींनी वन अधिकाऱ याींक  ेअजम करूनसधु्दा त्यावर कायमवाही 
करण्यात आली नाही तसेच शतेकऱयाींनी वन ववभागाक  ेसौर ऊजचेे कुीं पण 
उपलब्ि करून देण्याची मागणी केली परींत ुअद्यापपयांत त े उपलब्ि करून 
देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले, त्यानषुींगाने व शतेातील वपकाींचे नकुसान होणाऱ या 
शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत तसेच सौर ऊजेचे कुीं पण उपलब्ि 
करुन देण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०७-०६-२०१८) : (१) वन्यजीव (सींरक्षण) अधिननयम, 
१९७२ मिील तरतदुीींनसुार सींरक्षक्षत क्षते्रामध्ये वकृ्षतो  करण्यास प्रनतबींि आहे. 
तसेच राखीव वनात मींजरू कायमयोजनेप्रमाणे जींगलातील फाझा  े राखीव 
ठेवण्यात येतात. जींगलातील फाझा  े तो ली जात नाहीत व जींगलामध्ये 
असलले्या कीं दमाुाींचे उत्खनन करण्यात येत नाही. 
 वन्यप्राण्याींमाेु वनालगतच्या शतेवपकाींच्या नकुसानीच्या घ्ना घ त 
असतात.  
(२) वन्यजीव (सींरक्षण) अधिननयम, १९७२ मिील तरतदुीींनसुार सींरक्षक्षत 
क्षेत्रामध्ये कोणतीही वकृ्षतो  करण्यात येत नाही. कायमयोजनेच्या तरतदुीींनसुार 
वनक्षेत्रातील फाझा  ेवन्यप्राण्याींकरीता राखून ठेवण्यात येतात. तसेच नवीन 
लागव  करण्यात येणाऱ या रोपवनात १० ्क्के फाझा  ेव कीं दमाेु असलेल्या 
बाींबचूी लागव  करण्यात येत.े 
 शते पररसरात बबब्, वाघ, अस्वल, रान ुक्कर इत्यादीींची भ्रमींती 
असताना त्याींचा शतेकऱ याींशी/शतेमजुराींशी सामना झाल्यास 
शतेकरी/शतेमजुराींवर हल्ला होण्याच्या घ्ना घ त असतात.  
(३) वन्यप्राण्याींमाेु शतेवपकाींचे नकुसान ्ााण्याकरीता खालीलप्रमाणे 
उपाययोजना करण्यात येतात :- 

 शतेपीक नकुसान करणारे वन्यप्राणी ननलगाय व रान ुक्कर याींना 
पारि करण्यासाठी शासन ननणमय ददनाींक २२/०५/२०१५ अन्वये अ्ी 
सलुभीकरण करण्यात आलेले आहे.  

 पीक व फाझा ाच े नकुसान झाल्यास शासन ननणमय         
ददनाींक ०९/०७/२०१५ व २३/१२/२०१५ अन्वये नकुसान भरपाईच्या 
रकमेत वाढ करण्यात आललेी आहे. 
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 शतेवपकाचे नकुसान झाल्यास त्याची शहाननशा करणे, पींचनामा 
करणे, नकुसान क्षेत्राची मोजणी करणे, परुावे तपासणे व नकुसनीचे 
मलु्य ठरववणे इत्यादी कायमवाहीस होणारा ववलींब ्ााण्यासाठी व 
पींचनाम्यात सलुभता येण्यासाठी तसेच प्रत्यक्षात बाधित शतेकऱ याींना 
देय अथमसहाय्य तत्परतनेे देणे शक्य व्हावे म्हणुन अवलींबववण्यात 
येणाऱया पध्दतीमध्ये सिुारणा शासन ननणमय ददनाींक २८/०९/२०१५ 
अन्वये करण्यात आली आहे. 

 पीक फाझा ाचे नकुसान प्रकरणात नकुसान भरपाईच्या तात्काा 
अदा करण्याकरीता सदर ववषय राज्य सेवा हक्क कायदयामध्ये 
समाववष् करून सेवा Online करण्यात आली आहे. 

 वन्यप्राणी वनक्षेत्राच्या बाहेर येव ू नये म्हणून वनक्षेत्रात त्याींना 
वपण्याकरीता पानवठे तयार करण्यात आलेले असनू जलसींिारण व 
मदृ सींिारणाची कामे हाती घेण्यात येतात. 

 ववववि योजनेंतगमत कुरण ववकासाची कामे करण्यात येतात. 
 वन्यप्राणी उन्हाायामध्ये वपण्याच्या पाण्याच्या शोिात नागरी 

वस्त्याक  े कफरकु नये व त्यान्वये अविै शशकारीस वाव शमाू नये 
यासाठी त्याींना वनातच वपण्याींचे पाणी उपलब्ि व्हावे यासाठी 
वनतलाव / खोदताे बाींिणे, कृबत्रम पाणवठे (शसमें् ्ाके बाींिणे) 
इत्यादी कामे करण्यात आले आहेत. 

  ॉ.श्यामाप्रसाद मखुजी जन-वन योजना, DPDC, व्याघ्र प्रकल्प 
प्रनतषठान या योजनेंतगमत शतेकऱ याने अजम केल्यास त्यास वयैक्क्तक 
व सामदुहकस्तरावर सौर कुीं पन/चेनशल ींक फेक्न्सग उभारण्यास अथम 
सहाय्य करण्याची तरतदु करण्यात आली आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मराठिाड्यात जांगलाांचा विस्तार िरण्याबाबत 
  
(२४) ३८९०६ (०४-०४-२०१८). श्रीमती विदया चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यात फक्त ४.७४ ्क्के इतके कमी जींगल असनू        
जींगलाींचा ववस्तार ३३ ्क्के इतका करण्यासाठी लोकप्रनतननिीींनी               
ददनाींक ११ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा.मुे यमींत्री याींना ननवेदन 
ददल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेदनातील तक्रारीींचे आणण उपायाींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
क्राांततसूया ज्योततराि फुले फोरमनने पुणे येथे महारॅली िाढल्याबाबत 

  
(२५) ३९००७ (०४-०४-२०१८). श्री.जनादान चाांदरूिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर,  
श्रीमती हुस्नबान ू खभलफे, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अमरनाथ राजूरिर,  
श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय साांस् िृतति िाया मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) पणेु येथे मलुीींची पदहली शााा असलेला शभ वेा ा, राषरीय स्मारक करावे, 
महात्मा ज्योतीबा फुले आणण ज्ञानज्योती साववत्रीबाई फुले याींना सींयकु्तररत्या 
भारतरत्न परुस्कार द्यावा, म.फुलेंचे समग्र सादहत्य पनु-प्रकाशशत करावे, 
ओबीसीींची जनगणना घोवषत करावी या मागण्याींसाठी क्राींनतसयूम ज्योनतराव 
फुले फोरमने पणेु येथे महारॅली काढली असल्याचे ददनाींक २ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले, त्यानषुींगाने महारॅलीच्या माध्यमातनू केलेल्या 
मागण्याींवर कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद तािड े(१७-०७-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 तथावप, फुले दाम्पत्याींना अशभवादन करण्यासाठी व त्याींच्या 
सन्मानाथम अणखल भारतीय मााी महासींघ, पणेु याींचेमाफम त ददनाींक १ 
जानेवारी, २०१८ रोजी महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होत.े 
(२) सदर महारॅली शभ वेा ा त ेमहात्मा फुले वा ा व तथेून पढेु साववत्रीबाई 
फुले स्मारक, भवानी पेठ, पणेु या दठकाणी जाऊन ववसक्जमत झाली. सदर 
महारॅलीचे आयोजन फुले दाम्पत्याींना अशभवादन करण्यासाठी व त्याींच्या 
सन्मानाथम करण्यात आले असल्यामाेु सींयोजकाींनी शासनाच्या कोणत्याही 
ववभागास मागण्याींचे ननवेदन सादर केलेले नाही. त्यामाेु शासनाक ून 
कायमवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
प्रधानमांत्री ि मुख्यमांत्री ग्रामसडि योजनेतील सिा िां त्राटी िमाचाऱ्याांना 

शासिीय सेिेत िायम िरण्याबाबत 
  
(२६) ३९०८७ (०४-०४-२०१८). डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शासनाच्या प्रिानमींत्री व मुे यमींत्री ग्रामस क योजनेतील सवम     
कीं त्रा्ी कममचाऱयाींनी त्याींना शासकीय सेवेत कायम करण्याबाबत               
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेतील कीं त्रा्ी कममचाऱयाींनी मागणी करूनही 
याबाबत कोणतीच कायमवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कीं त्रा्ी कममचाऱयाींना 
शासकीय सेवेत सामावनू घेण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े (२२-०६-२०१८) : (१) प्रिानमींत्री ग्रामस क योजनेसाठी 
महाराषर ग्रामीण रस्त े ववकास सींस्थेंतगमत ननमामण करण्यात आलले्या 
पदाींपकैी कीं त्रा्ी तत्वावर भरण्यात आलले्या कममचाऱ याींनी शासकीय सेवेत 
कायम करण्यासाठी हायको म्, मुींबई तसेच खीं पीठ औरींगाबाद व नागपरू येथे 
अनकु्रमे याधचका क्र. ४४७८/२०१५, ४९९२/२०१५ व ४४१८/२०१६ अन्वये दावा 
दाखल केला असनू सद्यःक्स्थतीत सदर याधचका न्यायप्रववष् आहेत. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

येिला (जज.नाभशि) तालुक्यातील अिषाणप्रिण क्षेत्रामध्ये देिदरी, 
खरिांडी ि देशमाने येथे जलसांधारणाची िामे हाती घेण्याबाबत 

 

(२७) ३९२४८ (०४-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (क्ज.नाशशक) तालकु्यातील अवषमणप्रवण क्षते्रामध्ये देवदरी, खरवीं ी 
व देशमाने येथे जलसींिारणाची कामे हाती घेण्यासाठी लोकप्रनतननिीींनी 
ददनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास लघशुस ींचन ववभाग नाशशक 
याींचेक  ेपत्राद्वारे मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम भश ांदे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) सदर तीनही योजनाींच े प्राथशमक सवेक्षण करण्यात आलेले असनू या 
योजना प्रचशलत आधथमक मापदीं ात बसत नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नागपूर शासिीय रुग्णालय पररसरात िोट्यिधी रुपये खचा िरुन  
रामा सेंटर युतनट बाांधण्यात आल्याबाबत 

  
(२८) ३९२७७ (०४-०४-२०१८). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िदैयिीय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासकीय रुग्णालय पररसरात कोट्यविी रुपये खचम करुन रामा 
से्ं र यनुन् बाींिण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हया रामा से्ं रमध्ये ककती  ॉक््र, अधिकारी व कममचारी वृींद 
कायमरत आहेत, तसेच तथेे कोणत्या उपकरणाची स्थापना केली आहे, 
(३) असल्यास, रक्त सींकलन कें द्र, स््रलायझेशन यनुन्, व्हॅस्कुलर सजमन व 
अपघाती रुग्णाींवर उपचाराकरीता यींत्र सामगुी उपलब्ि आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०९-०७-२०१८) : (१) होय.  
(२) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालय, नागपरू या सींस्थेशी 
सींलक्ग्नत प्रिानमींत्री स्वास्थ सरुक्षा योजनेंतगमत (PMSSY-I) लेव्हल - १ च े
रामा केअर से्ं र कायामक्न्वत झाले आहे. सदर रामा केअर से्ं रकरीता    
वगम १ त े३ - १३६ पदे, ववद्याथी पदे-११, वगम ३ ची काल्पनीक पदे (ताींबत्रक) 
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- ३३ पदे अशी १८० पदे ननमामण करण्यात आली आहेत. सदर १८० पदाींपकैी    
वगम १ त े३ ची ११९ पदे सद्य:क्स्थतीत कायमरत आहेत. तसेच वगम ४ च्या 
सेवा बाहयस्त्रोतामाफम त घेण्यास परवानगी ददली आहे.  

सदर रामा केअर से्ं र मध्ये सी्ीस्कॅन, एमआरआय, व्हेंद्ले् र, 
मल््ीपॅरा शम्र ववथ सेंरल मॉनन्रीींग शसस््ीम,  ीफीबीले्र, क्व्हड ओ 
लॅररींन्गोस्कोप, स््रलायझशेन यनुन्, अद्ययावत शस्त्रकक्रयागहृ उपलब्ि 
आहेत.  
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईत आांतरराष्ट्रीय वित्तीय िें द्र (आयएफएससी) उभारण्याबाबत 
  
(२९) ३९६८४ (०६-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्रीमती हुस्नबान ू
खभलफे, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, 
श्री.जनादान चाांदरूिर, आकिा .अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.सतजे ऊफा  
बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७८४४ ला हदनाांि 
३० माचा, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईत जगातील सवम कीं पन्याींची मुे य कायामलये असल्यामाेु यादठकाणी 
आींतरराषरीय ववत्तीय कें द्र (आयएफएससी) उभारण्याच्या दीघम कााापासनू 
राज्य शासनाच्या ववचारािीन असलेल्या प्रस्तावावर ननणमय घेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणमयाचे स्वरुप काय आहे व तद्नसुार कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (२९-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. वाींदे्र-कुलाम 
सींकुलामध्ये जागनतक ववत्तीय सेवा कें द्राच्या ववकासाची योजना व त्यावर 
देखरेख ठेवण्यासाठी तसेच कें द्र शासनासोबत समन्वय सािण्यासाठी राज्य 
शासनाने ददनाींक ३ ड सेंबर, २०१५ अन्वये कें द्रीय ववत्त राज्यमींत्री, भारत 
सरकार याींच्या अध्यक्षतखेाली सदर प्रकल्पाच्या अनषुींगाने कायम दलाची 
स्थापना केली आहे. मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने वाींदे्र-कुलाम 
सींकुलामध्ये जागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र उभारण्यासाठी आराख ा व अबमन 
ड झाईन मागमदशमक तत्व े तयार करण्यासाठी मेससम ्ा्ा कन्सल््न्सी 
इींक्जननअसम शलशम्े  व मसेसम ्ाऊन लॅण्  कन्सल््न्् (हा गका ग) याींच्या 
सींयकु्त उपक्रमाची ददनाींक २७ ड सेंबर, २०१६ रोजी नेमणूक केली आहे. सदर 
दठकाणी ववशषे आधथमक क्षेत्र मान्य करुन त्यावर जागनतक ववत्तीय सेवा कें द्र 
स्थापन करण्यास मींजूरी देण्याबाबत कें द्र शासनाक  ेपाठपरुावा करण्यात येत 
आहे. या सींदभामतील मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाचा प्रस्ताव 
शासनाच्या उद्योग, ऊजाम व कामगार ववभागाने ददनाींक २२/०२/२०१७ 
रोजीच्या पत्रान्वये कें द्र शासनाच्या वाणणज्य मींत्रालयाक  े औपचाररक 
मान्यतसेाठी सादर केलेला आहे. 
  

___________ 
  

सोनूली (ता.िोरपना, जज.चांद्रपूर) येथील पाटबांधारे विभागाने  
तनिासािरीता बाांधलेल्या सदतनिेबाबत 

  
(३०) ३९८०० (०४-०४-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोनलूी (ता.कोरपना, क्ज.चींद्रपरू) येथील पा्बींिारे ववभागाने पक ीग म 
िरण प्रकल्पाकरीता सन १९९०-९२ मध्ये अधिकाऱयाींच्या ननवासाकरीता 
बाींिलेल्या सदननकेमध्ये गेल्या अनेक वषामपासनू कोणीही रहात नसल्याची 
बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, या सदननकाींमध्ये कोणीही रहात नसल्याने शासनाचा लाखो 
रुपयाींचा खचम वाया गलेा आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सदननकाींचा वापर झाल्यास त्या सकु्स्थतीत राहतील 
याकरीता त्याभाड्याने द्याव्यात अशी मागणी स्थाननकाींक ून होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (१४-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 

तथावप, शस ींचन व्यवस्थापनेसाठी परेुसा कममचारी वगम उपलब्ि 
झाल्यास भववषयात सदर सदननकाींचा उपयोग होणार आहे. 
(३) सदननका भाड्याने देण्याबाबत कोणतीही मागणी क्षबेत्रय कायामलयास प्राप्त 
नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
रायगड जजल्हा पररषदेच्या स्ितनधीतील िृषी ि पशुसांिधान विभागाचा 

तनधी अखधचात असल्याबाबत 
  
(३१) ३९९२५ (०४-०४-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रायग  क्जल्हा पररषदेच्या स्वननिीतील कृषी व पशसुींविमन ववभागाच्या 
१६ प्रकारच्या वयैक्क्तक लाभ योजनाींचा ननिी अखधचमत असल्याच े माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त ननिी वेाेत खचम करण्यासाठी शासनाने कोणत्या 
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०५-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) कॅशलेस ने खरेदी करण्याची अ् शशधथल करण्यात आलेली आहे. तसेच 
ननिीचे पनुववमननयोजन करण्यात आलेले असनू ननिी वेाेत खचम केला जातो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापूर जजल््यात िकृ्ष लागिडीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  
(३२) ३९९४७ (०४-०४-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान कोल्हापरू क्जल््यात शासनाने वकृ्ष 
लागव ीसाठी ककती ननिी उपलब्ि करुन ददला तसेच सदर वकृ्ष लागव ीमध्ये 
मोठ्या प्रमाणात गरैव्यवहार झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (१९-०६-२०१८) : (१) कोल्हापरू क्जल््यासाठी वकृ्ष 
लावग  कायमक्रमाींतगमत रुपये १ को्ी, २३ लाख ८४ हजार ८८४/- इतका ननिी 
उपलब्ि करुन देण्यात आला होता. सदर कामामध्ये गरैव्यवहार झाल्याबाबत 
ददनाींक ८ व ९ ड सेंबर, २०१७ रोजी “झी चोवीस तास” या मराठी 
वतृ्तवादहनीवर बातम्या प्रसाररत झालेल्या होत्या,  
(२) अपर प्रिान मुे य वनसरींक्षक (मुे यालय) सामाक्जक वनीकरण, पणेु 
याींनी ददनाींक २८ व ददनाींक २९ ड सेंबर, २०१७ रोजी तक्रारीमध्ये नमदू 
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रोपवन कामाींना भे्ी देऊन वस्तकु्स्थतीची पाहणी केली व प्राथशमक 
चौकशीमध्ये दोषी आढाून आलेल्या सींबींधित वनक्षेत्रपाल, वनपाल व 
वनरक्षक याींना ननलींबबत करण्यात आले असनू त्याींच्याववरुध्द म.ना.से. 
(शशस्त व अवपल) ननयम १९७९ मिील ननयम ८ अींतगमत शशस्तभींगववषयक 
कायमवाही सरुु करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  
राज् यातील ५ हजार गािे दषु्ट् िाळ मुक् त िरण्यात येत असल् याबाबत 

 

(३३) ३९९६९ (०४-०४-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील शतेकरी, शतेमजुर, सवमसामान् य तसेच शासकीय यींत्रणाींनी 
एकबत्रतपणे काम केल् यामाेु मागील ३ वषामत ११ हजार गावे जलपररपणूम 
झाली असनू या वषी आणखी ५ हजार गावे दषु काा मकु् त होणार असल् याच े
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, पढुील दोन वषामत राज् य दषु काा मकु् त करु अशी घोषणा 
मा.मुे  यमींत्री याींनी राज् यस् तरीय जलशमत्र परुस् काराींच्या ववतरण समारींभामध् ये 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याचे थो क् यात स् वरुप काय, 
(४) असल्यास, त्यानषुींगाने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
प्रा. राम भश ांदे (०८-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) ी्ंचाई मकु्त महाराषर - २०१९ जलयकु्त शशवार अशभयान अींतगमत 
्प्प्या्प्प्याने २५००० गावे ी्ंचाई मकु्त करण्याच ेिोरण ननक्श्चत करण्यात 
आले आहे. 
 

___________ 
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अमळनेर तालुक्यातील विदयुतीिरणाचा प्रस्ताि  
तनधी अभािी प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(३४) ४०१८८ (०४-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय तनयोजन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमानेर तालकु्यातील ग्रामीण भागातल्या वाढीव वस्तीतील 
ववद्यतुीकरणाचा प्रस्ताव जागाींव क्जल्हा ननयोजन सशमतीक  ेननिी अभावी 
प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्जल्हा ननयोजन सशमतीने सदर लखेाशशषाांतगमत आवश्यक 
ननिीची तरतदू केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व प्रस्ताव मींजुर होणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२०-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) क्जल्हा वावषमक योजना (सवमसािारण) सन २०१७-१८ अींतगमत “२८०१-ऊजाम” 
या योजनेसाठी रुपये ४००.०० लक्ष इतकी अथमसींकक्ल्पय तरतदु करण्यात 
आली होती. सदर तरतदूीमिून मागील अनशुषेची रक्कम रुपये ११३.०६ लक्ष 
वजा जाता नवीन कामाींना प्रशासकीय मान्यतसेाठी उपलब्ि तरतदू      
रुपये २८६.९४ लक्ष इतकी होती. नवीन कामाकरीता उपलब्ि रुपये २८६.९४ 
लक्ष तरतदूीमिून अिीक्षक अशभयींता, महाराषर राज्य ववद्यतु ववतरण कीं पनी 
मयामदीत, जागाव याींनी प्रस्ताववत केल्यानसुार नवीन कामाींना प्रशासकीय 
मींजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. तसेच, पनुववमननयोजनाद्वारे नवीन रोदहत्र 
खरेदी करण्यासाठी रुपये ७५.०० लक्ष अनतररक्त ननिी क्जल्हा वावषमक योजना 
(सवमसािारण) सन २०१७-१८ अींतगमत उपलब्ि करुन देण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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फाफोरे (ता.अमळनेर) ि िोळवपांप्री (ता.पारोळा, जज.जळगाांि) येथील 
बोरी नदीिरील बांधारे बाांधिामासाठी तनधी उपलब्ध होणेबाबत 

  
(३५) ४०२१८ (०४-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) फाफोरे (ता.अमानेर) व कोावप ींप्री (ता.पारोाा, क्ज.जागाींव) येथील बोरी 
नदीवरील बींिारे बाींिकामाचा प्रस्ताव व अींदाजपत्रके प्रशासकीय मान्यतसेाठी 
क्जल्हाधिकारी, जागाींव याींच्याक  ेसादर करण्यात आल्याचे ननदशमनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तावास क्जल्हाधिकारी याींच्यामाफम त प्रशासकीय 
मान्यता किीपयांत देण्यात येणार आहे, तसेच सदर बींिारे बाींिकामास ननिी 
उपलब्ि करणेबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भश ांदे (१९-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) सदर प्रस्तावाची अींदाजपत्रके क्जल्हा ननयोजन सशमतीक  े प्रशासकीय 
मान्यतसेाठी सादर करण्यात आली होती. ननयोजन ववभागाच्या 
सचूनेनसुार मदृ व जलसींिारण ववभागाच्या सन २०१७-१८ च्या दरसचुीनसुार 
या कामाींची सिुारीत अींदाजपत्रके तयार करण्याची कायमवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 

बोईसर (ता.जज.पालघर) येथील आहदिासी श्रभमि महहला मांडळ याांनी  
दारुबांदी घोवषत िरण्याची मागणी िेल्याबाबत 

 
(३६) ४०२३२ (०४-०४-२०१८). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (ता.क्ज.पालघर) येथील आददवासी श्रशमक मदहला मीं ा याींनी 
ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोजी सवम प्रकारची दारुबींदी घोवषत करण्याची 
मागणी ग्रामपींचायतीक  ेकेली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या ग्रामसभेत दारुबींदीवर चचाम होवनु सवम सींमतीने मद्यववक्री 
परवानाचे नतुनीकरण न करणे व ना हरकत प्रमाणपत्र न देणे यासाठी 
करण्यात आलेल्या ठरावाींचे पालन न करता चुकीचा ठराव शलहुन मद्य 
व्यवसानयकाींच्या फायद्याच ेिोरण राबववत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ग्रामपींचायत आददवासी उपाययोजना क्षते्रात असताना 
दारुबींदीचा ठराव क्जल्हाधिकारी, पालघर व अिीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्क व 
दारुबींदी ववभागाक  े पाठववणे बींिनकारक असतानाही तो पाठववण्यात आला 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाक  ेया सवम बाबीींचा अहवाल प्राप्त 
झाला आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित ग्रामसेवक, 
सरपींच व सींबींधित पदाधिकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२६-०६-२०१८) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
 ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये दारूबींदी घोवषत करणे/ अनजु्ञप्ती परवानगी 
याबाबत मुींबई दारुबींदी (ग्रामसभा ठराव पाररत केल्यामाेु अथवा नगरपररषद/ 
महानगरपाशलकेच्या वॉ ामतील मतदाराींनी ननवेदन ददल्यामाेु अनजु्ञप्ती बींद 
करणे) आदेश २००८ नसुार ववदहत ननकष/कायमपध्दती नसुार कायमवाही झाली 
नसल्याने ठराव क्जल्हाधिकारी, पालघर, अिीक्षक, राज्य उत्पादन शलु्क व 
दारुबींदी ववभागाक  ेपाठववण्यात आला नाही. 
(४) नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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विदभााच्या ग्रामीण भागातील भसांचनास पयााय असलेल्या  
मामा तलािाांच्या पुनविािासाबाबत 

 
(३७) ४०२७५ (०४-०४-२०१८). डॉ.पररणय फुिे, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सात हजार मामा तलावाींचा पनुववमकास प्रलींबबत असल्याबाबतच े     
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभामच्या ग्रामीण भागातील शसींचनास पयामय असलेल्या 
मामा तलावाींच ेपनुववमकास होण्यासाठी केाकर सशमतीने शशफारस केली होती, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू, चींद्रपरू, गोंददया, भीं ारा व ग धचरोली या भागातील  
१ लाख २५ हजार ९८६ हेक््र शतेीच्या शस ींचनास पयामय असलेल्या मामा 
तलावाींचे पनुववमकास होणे आवश्यक असताींना ननिीअभावी प्रलींबबत ठेवण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने लाभक्षेत्र ववकास कायमक्रमाींतगमत 
सींकल्पना लाग ू करून पनुववमकास आराख ा तयार केलेला असताींना ववकास 
कामे पणूम न झाल्याने सदर मामा तलावाींच्या जशमनीींवर अनतक्रमण होवनू 
पाणी साठवणकुीची क्षमता कमी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आवश्यक असताींनाही शासनाने सदर ववकास कामाींवर ननिी 
उपलब्ि न करण्याची सवमसािारण कारणे काय आहेत ?  
 
प्रा. राम भश ांदे (१९-०६-२०१८) : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे.  
(३) नाही. मामा तलावाींच्या पनुववमकास कामाकरीता परेुसा ननिी उपलब्ि 
करुन देण्यात आलेला आहे. 
(४) नाही. 
(५) मामा तलावाींच्या पनुववमकास कामाकरीता शासनाक ून परेुसा ननिी 
उपलब्ि करुन देण्यात आलेला आहे. त्यामाेु प्रश्नच उद् भवत नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील शासनाच्या िीज िां पन्याांमधील िमाचाऱ्याांच्या मागण्याांबाबत 
 

(३८) ४०३३८ (०५-०४-२०१८). आर्कि .अनतं गाडगीळ : सन्माननीय ऊर्ाि मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासनाच्या तीनही वीज कीं पन्याींनी देशात अपयशी ठरलेले 
फ्रें न्चाइजी िोरण राबववण्याचा ननणमय घेतला असल्याने सींबींधित कममचारी व 
ग्राहकाींना त्रास सहन करावा लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापारेषण कीं पनीमध्ये स््ाफ से्  अपच्या नावाखाली 
अशभयींत्याींची ६५० पदे भरणे, त्याींच्या ननयमबा्य पध्दतीने बदल्या करणे 
तसेच महाववतरण कीं पनी कममचाऱ्यांक ून सटु्टीच्या ददवशीही काम करुन घेत 
असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त अन्यायाच्या ववरोिात व इतर मागण्यासाींठी या 
कीं पन्याींमिील अधिकाऱ याींनी ददनाींक ५ जानेवारी, २०१८ रोजी भ्रमणध्वनी बींद 
आींदोलन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने अशभयींत्याींच्या मागण्या मान्य 
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२६-१०-२०१८) : (१) ज्या ववभागाींत वीजेच्या गातीच े
प्रमाण जास्त व वीज देयक वसलुीचे प्रमाण कमी आहे आणण ववतरण 
प्रणालीमध्ये सिुारणा करण्याची आवश्यकता आहे अशा ननव क भागात 
महाववतरण कीं पनीद्वारा शासनाच्या ननदेशाींनसुार फॅ्रन्चाइझी ननयकु्त 
करण्यात येत.े 
(२) महापारेषण कीं पनीने सिुारीत प्रशासकीय रचनेची अींमलबजावणी करताना 
उद् यवणाऱया मदु्याींचे पररक्षण करण्याकररता ननवारण सशमती स्थापन केलेली 
आहे. याच्या नावाखाली कोणत्याही अशभयींत्याची बदली केलेली नाही. वीज 
ग्राहकाींना ग्राहकाशभमखु सेवा देण्याकरीता महाववतरण कीं पनीच्या अत्यावश्यक 
सेवेमध्ये कममचारी कायमरत आहेत. अखीं ीत वीज परुवठा सरुाीत ठेवण्यासाठी 
अशा कममचाऱयाींक ून प्रसींगी सटु्टीच्या ददवशीही कामे करुन घेतली जातात. 
(३) हे खरे आहे.  सबऑड मने् इींक्जननअसम असोशसएशन या अशभयींत्याींच्या 
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सींघ्नेने त्याींच्या काही राज्यस्तरीय मागण्या/प्रश्नाींसींदभामत           
ददनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी भ्रमणध्वनी शसमका म जमा करण्याचे आींदोलन केले 
होत.े 
(४) व (५) सबऑड मने् इींक्जननअसम असोशसएशन या अशभयींत्याींच्या 
सींघ्नेच्या राज्यस्तरीय पदाधिकाऱयाींच्या महाववतरण आणण महापारेषण या 
कीं पन्याींसोबत माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये बठैका झाल्या. सदर बठैकाींमध्ये 
झालेल्या सकारात्मक चचेनींतर अशभयींत्याींनी त्याींचे आींदोलन मागे घेतले. 
 

___________ 
 

यितमाळ जजल््यातील वििास आराखड्याच्या प्रस्तािाबाबत 
 
(३९) ४०४०९ (०४-०४-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाा क्जल््यातील अनेक ववभागाींचे ९४० को्ी रुपयाच्या ववकास 
आराखड्याचे प्रस्ताव पाठववले असता क्जल्हा ननयोजन ववभागाने केवा    
३६९ को्ी रुपयाचे प्रस्ताव शासनाक  ेददनाींक २४ जानेवारी, २०१८ रोजी वा 
त्यासमुारास पाठववले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने यवतमाा क्जल््याचा पणूम क्षमतनेे ववकास 
व्हावा म्हणून अनेक ववभागाींनी मागणी केलेला ननिी मींजूर करणेबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०७-०६-२०१८) : (१), (२) व (३) क्जल्हा वावषमक योजना 
(सवमसािारण) सन २०१८-१९ चा प्रारुप आराख ा तयार करण्याकरीता 
शासनाने यवतमाा क्जल््याकरीता रुपये २१९.०४ को्ी इतकी आधथमक मयामदा 
ननक्श्चत केली असताना क्जल््यातील ववववि ववभाग/यींत्रणाींक ून एकूण रुपये 
९७१.६८ को्ी चे प्रस्ताव क्जल्हा ननयोजन सशमती, यवतमाा याींचके  े
ववचाराथम सादर करण्यात आले होते. तलुनात्मक मागणी व प्रािान्यक्रमाचा 
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ववचार करुन प्रस्ताव राज्यस्तरीय बठैकीमध्ये सादर केले असता अींनतमत: 
रुपये २४६.९७ को्ी यवतमाा क्जल््याकरीता क्जल्हा वावषमक योजना 
(सवमसािारण) सन २०१८-१९ अींतगमत मींजूर करण्यात आले आहेत.  

___________ 
  

जलाांद्री (ता.आणी, जज.यितमाळ) जोड रस्त्यािरीता  
िन विभागाने जमीन देणेबाबत 

  
(४०) ४०४४३ (०४-०४-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जलाींद्री (ता.आणी, क्ज.यवतमाा) येथे अस्वलाच्या हल्ल्यात एक व्यक्ती 
मतृ झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जलाींद्री गावाक  े जाण्यासाठी वन ववभागाच्या हद्दीतनू 
ग्रामस्थाींना जावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, क्जल्हा पररषद बाींिकाम ववभागाने सदर रस्त्याकरीता वन 
ववभागाक  ेजशमनीची मागणी केली होती परींत ुवन ववभागाक ून जलाींद्री जो  
रस्त्याकरीता जमीन देण्यास ्ााा्ाा करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वन्य प्राण्याींक ून 
ग्रामस्थाींची प्राणहानी होऊ नये म्हणून कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२४-०५-२०१८) : (१) जलाींद्री या गावामध्ये      
ददनाींक २१/०१/२०१८ रोजी अस्वल या वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात श्री.जग्ग ु
यशवींत आ  ेया व्यक्तीचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) हे खरे नाही. क्जल्हा पररषद बाींिकाम ववभागाने सदर 
रस्त्याकरीता वन ववभागास जशमनीची मागणी केलेली नाही. 

मानव-वन्यप्राणी सींघषम ्ााण्याच्यादृष्ीन े खालीलप्रमाणे उपाययोजना 
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करण्यात येतात. 
 वनक्षेत्रात ननयशमतपणे वन अधिकारी व कममचारी याींच्यामाफम त गस्त 

करण्यात येत.े 
 ग्रमस्थाींचे वनातील अवलींबत्व कमी करण्याच्यादृष्ीने जलाींद्री 

गावातील लाभाथीना LPG गॅसचे वा्प करण्याकरीता ननिी ववतरीत 
करण्यात आले आहे. 

 ग्रामस्थाींमध्ये वन्य प्राण्याींबाबत जनजागतृी करण्यात येऊन सींयकु्त 
वनव्यवस्थापन सशमतीमाफम त गावकऱयाींना मागमदशमन करण्यात येत.े 

(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
  

मौजे भोगाि (बुद्रिु) येलांगेिाडी (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) येथे  
नळ पाणीपुरिठा योजना मांजूर िरण्याबाबत 

  
(४१) ४०६४१ (०५-०४-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे भोगाव (बदु्रकु) येलींगेवा ी (ता.पोलादपरू, क्ज.रायग ) येथे 
नापाणीपरुवठा योजना मींजूर होणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता मींत्री याींना ददनाींक १२ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास लेखी 
ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनानसुार शासनाने चौकशी करुन मौजे भोगाव येथ े
ना पाणीपरुवठा योजना मींजूर करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (१७-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मौजे भोगाव (बदु्रकु) येलींगेवा ी, ता.पोलादपरू, क्ज.रायग  या वा ीस 
झऱयावर आिारीत पाणीपरुवठा योजना होती. माचम त े मे या कालाविीत 
ननमामण होणाऱया पाणी ी्ंचाईवर मात करण्यासाठी जलस्वराज्य ्प्पा      
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क्र. १ अींतगमत पाऊस पाणी सींकलनाची योजना राबववण्यात आली आहे. या 
योजनेतनू माहे माचम त े मे या पाणी ी्ंचाई कालाविीत २० शल्र प्रती 
माणशी प्रती ददनी पाणीपरुवठा करण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

मु.पो.िािी बु.भशिाजीनगर (ता.पोलादपूर, जज.रायगड) गािातील नदीिर 
िोल्हापूरी पध्दतीचा बांधारा बाांधण्याबाबत 

  
(४२) ४०६४३ (०४-०४-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म.ुपो.वाकी ब.ुशशवाजीनगर (ता.पोलादपरू, क्ज.रायग ) गावातील नदीवर 
कोल्हापरूी पध्दतीचा बींिारा बाींिण्याबाबत लोकप्रनतननिीींनी मा.जलसींिारण 
मींत्री याींना ददनाींक १२ ड सेंबर, २०१७ रोजी वा त् यासमुारास लेखी ननवेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने ननवेदनानसुार कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे व त्याींच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम भश ांदे (०७-०६-२०१८) : (१) होय.  
(२) या सींदभामत उप अशभयींता, लघशुसींचन जलसींिारण उपववभाग माणगाव, 
क्ज.रायग  याींनी प्राथशमक सवेक्षण केले असनू म.ुपो.वाकी ब.ुशशवाजीनगर, 
ता.महा  येथे प्रस्ताववत शसमें् नाला बाींि प्राथशमक अींदाजपत्रकीय 
ककींमतीनसुार आधथमक मापदीं ात बसत नाही. सदर बींिाऱ याचे सववस्तर 
अींदाजपत्रक तयार करण्याच ेकाम उपववभाग माणगाींव, क्ज.रायग  याींच्याक  े
प्रगतीपथावर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
चांद्रपूर जजल््यातील ताडोबा अांधारी व्याघ्र अभयारण्याच्या  
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प्रिेश शुल्िात िाढ िरण्याबाबत 
  
(४३) ४०७६१ (०४-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्रीमती विदया चव्हाण, 
श्री.ख्िाजा बेग, श्री.रामराि िडिुत,े अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.जगन्नाथ भशांदे : 
सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू क्जल््यातील प्रमखु व्याघ्र प्रकल्प, ता ोबा अींिारी व्याघ्र प्रकल्पाची 
ऑनलाईन नोंदणी प्रवेशपबत्रकेत आणण शननवार-रवववारच्या प्रवेश शलु्कात 
ददनाींक १ फेब्रवुारी, २०१८ रोजीपासनू वाढ करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ही प्रवेश शलु्क दरवाढ करण्याची कारणे काय व त्याचे स्वरुप 
काय आहे, 
(३) असल्यास, या दरवाढीमाेु ता ोबा व्याघ्र प्रकल्पाला भे् देणाऱया 
पयम् काींच्या तसेच राज्यातील अनेक शााा, महाववद्यालयीन ववद्यार्थयाांना 
शलु्क परव णार नसल्याने भे् देणाऱया पयम् काींच्या सीें येमध्ये घ् होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने प्रस्ताववत केलेली दरवाढ कमी 
करण्याचेदृष्ीने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२४-०५-२०१८) : (१) ता ोबा-अींिारी व्याघ्र प्रकल्पाची 
ऑनलाईन नोंदणी प्रवेश पबत्रकेत शननवार व रवववारच्या प्रवेश शलु्कात 
ददनाींक ०१ फेब्रवुारी, २०१८ पासनू वाढ करण्यात आली आहे. तथावप इतर 
ददवसाींच्या प्रवेश शलु्कात वाढ करण्यात आली नाही. 
(२) शननवार-रवववारी येणाऱ या पयम् काींची वाढ व प्रवेद्वारातनू सो ण्यात 
येणाऱ या वाहनाींची सीें या बघता पयम् न सरुाीतपणे चालवण्याकरीता प्रवेश 
शलु्कात वाढ करण्यात आली आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 चींद्रपरू क्जल््यातील शाााींमिील मलुाींना “चला माझ्या ता ोबाला” या 
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शशषामखाली ता ोबाची मोफत फेरी करववण्यात येत.े तसेच मागणी नसुार 
वधृ्दाश्रमातील वधृ्दाींना, अनाथालयातील मलुाींना, ददव्याींगाींना ता ोबाची मोफत 
फेरी करववण्यात येत.े 
 तसेच क्जल्हा बाहेरुन येणाऱ या शााा व महाववद्यालयातील 
ववद्यार्थयाांना सवलतीच्या दरात प्रवेश शलु्क आकारण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
 

उरण (जज.रायगड) येथील िीज िां पनीस गॅसचा  
पुरिठा अपुरा होत असल्याबाबत 

  
(४४) ४०८४९ (०५-०४-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पयामवरणपरूक वीज प्रकल्प अशी ओाख असलेला 
महाननशममतीचा उरण (क्ज.रायग ) येथील गॅसवर चालणारा वीज प्रकल्प गेल 
कीं पनीक ून गॅसचा अपरुा परुवठा होत असल्याने बींद प ण्याच्या मागामवर 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर वीज प्रकल्पास गॅस परुवठा करण् याबाबत जीएआयएल 
कीं पनी बरोबर करार झाला असतानाही गॅसचा अपरुा परुवठा होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर वीज प्रकल्पास ननयशमत योग्य गॅस परुवठ्याबाबत 
शासनस्तरावर काय उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१२-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) गेल कीं पनी बरोबर महाननशममतीचा ३.५ द.ल.घ.मी. प्रनतददन असा गॅस 
परुवठ्याबाबतचा करार ददनाींक ३१/१२/२०१५ रोजी झालेला आहे. सन    
२०१४-१५ करीता सरासरी प्रनत ददन २.३०५ द.ल.घ.मी. गॅसच्या 
उपलब्ितनेसुार ३४७७.६३९ द.ल. यनुनट्स वीज ननशममती, सन २०१५-१६ करीता 



वव.प. ३ (48) 

सरासरी प्रनत ददन १.९६५ द.ल.घ.मी. गॅसच्या उपलब्ितनेसुार      
२८८८.१२८ द.ल. यनुनट्स वीज ननशममती आणण सन २०१६-१७ करीता सरासरी 
प्रनत ददन २.२७८ द.ल.घ.मी. गॅसच्या उपलब्ितनेसुार ३२९५.०७३ द.ल. 
यनुनट्स याप्रमाणे महाननशममती कीं पनीने वीज ननशममती केली आहे. 
(३) महाननशममतीच्या उरण वाय ू वीज प्रकल्पास शमात असलेल्या गॅसच्या 
परुवठ्यात असलेली तू्  भरुन काढण्यासाठी ददनाींक १८ जानेवारी, २०१७ रोजी 
स्पॉ् गॅस परुवठ्याबाबत गेल कीं पनीसोबत करार करण्यात आलेला आहे.  
  

___________ 
 

िडशते िािे (ता.श्रीिधान, जज.रायगड) येथे  
बाांधण्यात येत असलेल्या धरणाबाबत 

  
(४५) ४०८६६ (०४-०४-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) व शते वावे (ता.श्रीविमन, क्ज.रायग ) येथे शासनामाफम त िरण बाींिण्यात 
येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िरण बाींिण्यासाठी पररसरातील शतेजमीन सींपाददत 
केली असनू िरणाचे काम बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले व त्यानषुींगाने सींपाददत केलेल्या शतेकऱयाींच्या 
शतेजशमनीला चाल ू ननकषाप्रमाणे नकुसान भरपाइम देण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (१४-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 

िरणाच्या ब ुीत क्षते्रातील एकूण ६.०२.८ हेक््र वन जशमन सींपाददत 
न झाल्यामाेु िरणाचे काम बींद आहे. 
(३) प्रकल्पाकरीता आवश्यक एकूण ७५.४८.२ हेक््र जशमनीपकैी ३३.६६.९ 
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हेक््र सींपाददत केलेल्या खाजगी जशमनीचा भसूींपादन ननवा ा ववशषे 
भसूींपादन अधिकारी याींनी मींजूर केला असनू मोबदला वा्प          
ददनाींक २७/४/२०१० त े७/५/२०१० या दरम्यान केला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुसूधचत जाती ि जमातीसाठी विशषे वििास तनधी 
अधधतनयम िरण्याबाबत 

  
(४६) ४०८७७ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गजभभये, प्रा.जोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) तलेींगणा राज्याच्या ितीवर राज्यात अनसुधूचत जाती व अनसुधूचत 
जमातीच्या ववकासासाठी ववशषे ववकास ननिी अधिननयम करण्यासाठी 
अनसुधूचत जाती व जमातीच्या लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक २० ड सेंबर, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास मा.मुे यमींत्री याींना प्रत्यक्ष भे्ून ननवेदन ददले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननवेदनावर शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१९-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तलेींगणा राज्याच्या ितीवर राज्यात अनसुधूचत जाती घ्क 
कायमक्रमासींदभामत “महाराषर अनसुधूचत जाती घ्क कायमक्रम (ननयोजन, वा्प 
आणण ववत्तीय सािनसींपत्तीचा वापर) अधिननयम, २०१७” तयार करून ववत्त, 
वविी व न्याय ववभागाच े अशभप्राय ववचारात घेऊन प्रारूप अधिननयम 
मा.मींबत्रमीं ााच्या बठैकीसमोर सादर करण्याची कायमवाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
राज्यात तांबाखजून्य पदाथााची विक्री रोखण्याबाबत 
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(४७) ४०९३५ (०५-०४-२०१८). श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील : सन्माननीय अन्न 
ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सध्या १५ त े१७ वयोग्ातील मलुाींमध्ये तींबाखूजन्य पदाथामच्या 
वापरामध्ये वाढ होत असनू याचा यवुा वपढीच्या आरोग्यावर दषुपररणाम होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तींबाखूजन्य पदाथामची 
होत असलेली ववक्री थाींबववण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (१४-०६-२०१८) : (१) दै. लोकमत या वतृ्तपत्रामध्ये   
ददनाींक १६/०१/२०१८ मध्ये या आशयाची बातमी प्रशसध्द झाल्याचे अन्न व 
औषि प्रशासनाच्या ननदशमनास आले आहे. 
(२) सन २०१२ पासनू आतापयांत प्रत्येक वषी गु् खा, पानमसाला, 
स्वाददष्/सगुींधित तींबाख,ू स्वाददष्/सगुींधित सपुारी, खराम इत्यादी पदाथामच्या 
ववक्री, साठवणूक व ववतरणावर अन्न व औषि प्रशासनाने प्रनतबींि घातला 
आहे. 
 तसेच तींबाखू व तींबाखजून्य पदाथम व अन्न पदाथम एकाच 
दठकाणाहून/दकुानातनू ववक्रीस प्रनतबींि घालण्याचे आदेश महाराषर शासन 
राजपत्र असािारण भाग ४ क, ददनाींक १५/०१/२०१८ नसुार पाररत करण्यात 
आले आहेत. सदर प्रकरणी अन्न व औषि प्रशासनामाफम त जनजागतृी 
करण्याचे तसेच ग्रामीण भागासह ववववि दठकाणी सदर आदेशास व्यापक 
प्रशसध्दी देण्याच ेकायम चाल ूकरण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 
 

भशराढोण (जज.नाांदेड) येथील िालिा तनरीक्षि  
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चौिीची दरूिस्था झाल्याबाबत 
 
(४८) ४०९४० (०४-०४-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशराढोण (क्ज.नाींदे ) येथे लाखो रुपये खचम करुन कालवा ननरीक्षक चौकी 
बाींिण्यात आली असनू या चौकीची दरूवस्था झाली असनू ती मो काीस 
आली असल्यामाेु त्याची दरुुस्ती करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी 
सींबींधिताक  ेवारींवार मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकीची दरुुस्ती 
करण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष महाजन (१४-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. कालवा ननरीक्षक 
चौकीचा एक कक्ष सकु्स्थतीत असनू दसुरा कक्ष नादरुुस्त आहे. सदर कक्ष 
ननिी उपलब्ितनेसुार दरुुस्त करण्याचे ननयोजन आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

___________ 
 
१८ डडसेंबर हा हदिस अल्पसांख्याांि हदिस म्हणून साजरा िरण्याबाबत 
  
(४९) ४१०३८ (०५-०४-२०१८). श्रीमती हुस्नबान ू खभलफे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींयकु्त राषर सींघ्नेने ददनाींक १८ ड सेंबर, १९९२ रोजी राषरीय, वींशशक, 
िाशममक आणण भावषक अल्पसीें याींकाींच्या हक्काचा जादहरनामा स्वीकृत करुन 
प्रस्ततू केला असनू, त्यानुसार अल्पसीें याींकाींना त्याींची सींस्कृती, भाषा, िमम, 
परींपरा इत्यादीींचे सींविमन करण्यात यावे तसेच याबाबतचे वशैशष् याींची 
प्रभावीपणे अशभव्यक्ती करता यावी, यादृष्ीने प्रयत्न करण्याबाबत राषरीय 
अल्पसीें याींक आयोगाने सचूना ददल्या असनू त्यानसुार १८ ड सेंबर हा ददवस 
अल्पसीें याींक हक्क ददवस, महाराषर राज्य अल्पसीें याींक आयोगामाफम त 
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राबववण्यात येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्याच्या शशक्षण ववभागाच्या उदाशसन वतृ्तीमाेु १८ ड सेंबर 
हा ददवस अल्पसीें याींक हक्क ददन म्हणून साजरा करण्याबाबतच्या सचूना 
शशक्षण ववभागाने ददनाींक १६ ड सेंबर, २०१७ रोजीच्या पररपत्रकान्वये इतक्या 
अत्यल्प वेाात शाााींना शमााल्याने अल्पसीें याींक हक्क ददन साजरा 
करण्याकरीता, शभ ींतीपत्र स्पिाम, वक्ततृ्व स्पिाम, ननबींि स्पिाम या कायमक्रमातील 
ववजेत्याींना पाररतोवषके व्याेयानमाला, चचामसत्र, पररसींवाद इत्यादी आयोक्जत 
करण्यास वेाच शमााला नसल्याने अल्पसीें याींक हक्क ददन साजरा करता 
आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढाून आले, त्यानसुार अल्पसीें याींक हक्क ददवस साजरा 
करण्याबाबतच्या सचूना इतक्या उशीरा पाठववणाऱया सींबींधिताींववरुध्द कारवाई 
करुन अशा प्रकारे पनुरावतृ्ती होऊ नये यासाठी कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े (०२-०८-२०१८) : (१) सींयकु्त राषर सींघ्नेने         
ददनाींक १८ ड सेंबर, १९९२ रोजी राषरीय, वाींशशक, िाशममक आणण भावषक 
अल्पसीें याकाींच्या हक्काचा जाहीरनामा स्वीकृत करुन प्रस्ततृ केला आहे. 
त्यानसुार अल्पसीें याक नागररकाींना त्याींची सींस्कृती, भाषा, िमम, परींपरा 
इत्यादीींचे सींविमन करता यावे, तसेच याबाबतच े वशैशषट्याींची प्रभावीपणे 
अशभव्यक्ती करता यावी यादृष्ीने प्रयत्न करण्याबाबत राषरीय अल्पसीें याक 
आयोगाने सचूना ददल्या असनू ददनाींक १८ ड सेंबर हा ददवस “अल्पसीें याक 
हक्क ददवस” महाराषर राज्य अल्पसीें याक आयोगामाफम त राबववण्यात येतो. 
याबाबत अल्पसीें याक ववकास ववभागाने शासन पररपत्रक         
क्र.अवववव-२०१६/प्र.क्र.१८७/का.८, ददनाींक १४ नोव्हेंबर, २०१७ अन्वये सचूना 
ननगमशमत केल्या आहेत.  
(२) महाराषर राज्य अल्पसीें याींक आयोगाने ददनाींक ५ ड सेंबर, २०१७ च्या 
पत्रान्वये सवम क्जल्हाधिकारी व शशक्षणाधिकारी (माध्यशमक) याींना सधूचत केले 
आहे. शालेय शशक्षण व क्री ा ववभागाक ून याबाबत कोणतहेी पररपत्रक 
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ननगमशमत करण्यात आललेे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
 

__________ 
जायििाडी धरणातील पाण्याची तुट भरुन िाढण्यासाठी पजश्चम 

िाहहन्या नदयाांच ेपाणी गोदािरी खोऱ् यात िळविण्याबाबत 
  
(५०) ४१०७१ (०४-०४-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यातील गोदावरी नदीवर बाींिलले्या जायकवा ी िरणातील 
पाण्याची तु्  भरुन काढण्यासाठी शासनाने पक्श्चम वादहन्या नद्याींचे पाणी 
गोदावरी खोऱ यात वाववण्यासाठी सहा मदहन्यात ननणमय घेण्याच्या सचूना 
मा.उच् च न्यायालयाच्या असनूही शासन कायमवाही करीत नसल् याच े माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कारणास्तव जायकवा ी िरणाची तु्  भरुन ननघत 
नसल्याने मराठवाड्यातील पाण्याचा प्रश्न ददवसेददवस बबक् होत आहे 
यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (२०-०६-२०१८) : (१) नाही. 
 तथापी जनहीत याधचका क्र. १७३/२०१३ ननणमयाच्या अनषुींगाने 
पक्श्चम वादहनी नद्याींचे पाणी पवेूक  े वाववणेबाबत ऑगस्् २००१ च्या 
अहवालातील शशफारशी केल्याप्रमाणे ननणमय घेण्यासाठी ६ मदहने व २३ प्रवाही 
वाण योजनेची कायमवाही करणेसाठी १ वषामची कालमयामदा मा.उच्च 
न्यायालयाने ननणमयाद्वारे ववदहत केलेली आहे.  
(२) पक्श्चम वादहनी दमणगींगा, पार, वतैरणा, उल्हास खोऱ यातनू पवेूक  े
गोदावरी खोऱ यात पाणी वाववण्यासाठी २३ प्रवाही वाण योजनाींची काम े
ववववि ्प्प्यावर प्रगतीपथावर आहेत. या २३ प्रवाही वाण योजनाींपेकी १२ 
प्रवाही वाण योजना पणूम झालेल्या असनू ५ योजना बाींिकामािीन आहेत. ३ 
योजनाींना शासनाची तत्वत: मान्यता आवश्यक आहे. २ योजनाींना 
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प्र.मा.आवश्यक आहे. १ योजना प्राथशमकस्तरावर (भसूींपादन) आहे. 
 या शशवाय पार खोऱयातील पाणी उपसाव्दारे गोदावरी खोऱयात 
वाववण्यासाठी उपसा जो  योजना क्र.३ व ४ ता.पेठ क्ज.नाशशक या योजना 
प्रस्ताववत असनू सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सवेक्षण व 
अन्वेषण प्रगतीपथावर आहे. 
 तसेच दमणगींगा (एकदरे) - गोदावरी व वतैरणा - क वा - देवनदी 
राज्याींतगमत नदीजो  योजनाींचे सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणेबाबत 
शासनस्तरावरुन राषरीय जलववकास अशभकरणास काववण्यात आले आहे व 
राषरीय जलववकास अशभकरणामाफम त प्रकल्प अहवालाबाबतची कायमवाही 
प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर वविानमीं ा सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


