
 

 

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हििाळी) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील आरटीओ िायाालये दलालमकु्त िरण्याबाबत 
  

(१) १४१०० (२१-१२-२०१५). श्री.विनायिराि मेटे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३१८४ ला हदनाांि १० माचा, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात 
सन्माननीय पररििन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील RTO कायाालये दलालमकु्त करण्याची घोषणा माहे जानेवारी, 
२०१५ मध्ये राज्य ाासनाने केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आदेााची अमींलबजावणी सवा RTO कायाालयाला लाग ू
झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, बीड येथील RTO कायाालयामध्ये आजही तथेील दलाल 
ग्राहकाींचे कामे आणून आवाच्या सव्वा रक्कम घेऊन करत असल्याबाबत 
ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास ननदाानास आले, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत ाासनाने या दलालाींवर बींदी आणण्याकररता व तथेील 
अधिकाऱयाींाी दलालाींचे असलेले सींगनमत याबाबत ाासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदिािर राित े (११-०८-२०१७) : (१) व (२) पररवहन कायाालयातील 
अनधिकृत व्यक्तीींच्या वावरात आळा घालण्यासाठी क्षते्रिय पररवहन 
कायाालयाींना अाा स्वरुपाच्या पररपिकीय सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) नागररकाींच्या सोयी सवुविाींकररता पररवहन कायाालयामध्ये 
मागादाान कक्ष, एक खखडकी योजना, ऑनलाईन अपााँइ्में्, ऑनलाईन 
फॉर्मसा व कायदेपद्धतीची मादहती या सेवा उपलब्ि करून ददल्या आहेत. 
तसेच कायाालयात मादहती फलक देखील लावण्यात आले आहेत, 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  
निी मुांबईतील हदघा गािातील अनधधिृत बाांधिामास जबाबदार असणाऱ्या 

अधधिाऱ्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२) १४७११ (२८-०४-२०१६). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.िेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ११९९५ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदर्ाात सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) नवी मुींबईतील ददघा गावातील पाडण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतीच्या 
बाींिकामास जबाबदार असलेल्या एमआयडीसी, ससडको व महानगरपासलकेच्या 
अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्याबाबत माहे डडसेंबर, २०१५ च्या दसुऱया 
सप्ताहात मा.उच्च न्यायालयाने आदेा ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी कोणत्या अधिकाऱयाींवर कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सरु्ाष देसाई (१०-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 

तथावप, ददघा गावातील अनधिकृत बाींिकामास एमआयडीसी, ससडको, 
नवी मुींबई महानगरपासलका अधिकाऱयाींची काय भसुमका होती, हे तपासण्याच े
आदेा मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ददलेले आहेत. 
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(२) व (३) सदर गनु्हयाच्या तपासा दरर्मयान एमआयडीसी, ससडको, नवी 
मुींबई महानगरपासलका अधिकाऱयाींचा सहभाग आढळून आलेला नसल्याने 
त्याींच्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात बाांधिाम व्यािसानयिाांनी इमारतीच्या बाांधिामासाठी सल्लागाराच े
प्रनतज्ञापत्र अांनतम मानण्याचा ननणाय शासनाने घेतल्याबाबत 

  

(३) १६३६८ (२९-०४-२०१६). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.िेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात बाींिकाम व्यावसानयकाींनी इमारतीच्या बाींिकामासाठी 
सल्लागाराचे प्रनतज्ञापि अींनतम मानण्याचा ननणाय ाासनाने माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरर्मयान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रनतज्ञापिात इमारत पनुववाकासात सदननकािारकाींवर 
अन्याय होऊ नये र्महणून कोणकोणत्या बाबीींचा समावेा करण्यात आला 
आहे, 
(३) तसेच, सदर ननणायाची अींमलबजावणी प्रत्यक्षात केव्हापासनू करण्यात 
येणार आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०२-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उर्धिा पनैगांगा प्रिल्प इसापरू (जज.हिांगोली) येथील मजच्िमाराांना 
मत््यव्यिसाय या व्यिसायापासनू िांधचत ठेिल्याबाबत 

  

(४) १९३२२ (११-०८-२०१६). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) उध्वा पनैगींगा प्रकल्प इसापरू (जज.दहींगोली) पणूा होऊन समुारे ३५ वष े
होऊन या प्रकल्पामध्ये ववदभा व मराठवाडयातील समुारे ४५ गावाींचा समावेा 
होऊन सदर गावे बाधित झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, प्रकल्पबाधित गावातील ववववि समाजातील लोक मासेमारी 
करून उपजजववका करतात परींत ु प्रकल्पबाधित क्षेिातील बाहेरील लोकाींना 
मजच्िमारी करण्याचा ठेका ददला जातो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकाी करुन ाासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष मिाजन (०२-०८-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 उध्वा पनैगींगा प्रकल्पामध्ये मराठवाड्यातील ३५ गावे (दहींगोली जजल्हा) 
व ववदभाातील १९ गावे (यवतमाळ जजल्हा) अाी एकूण ५४ गावे बाधित झाली 
आहेत. 
(२) उध्वा पनैगींगा प्रकल्प (इसापरू) जलााय ठेक्याने देण्याचा अधिकार कृवष 
व प.द.ुम. ववभागाच्या ाासन ज्ञापन क्रमाींक :- मववम-२००९/प्र.क्र.१५४/पदमु-
१२, ददनाींक २८/०६/२०१० नसुार सदर जलााय महाराषर मत्स्योदयोग ववकास 
महामींडळ, मुींबई याींच्याकड ेहस्ताींतरीत झाले आहे. सदर जलाायाचा महाराषर 
मत्स्यादयोग ववकास महामींडळाकडून जाहीर ननववदा मागवनू ठेका देण्यात 
येतो. त्यामळेु महाराषरातील कोणतीही व्यक्ती जादहर ननववदेनसुार ठेका 
घेण्यास पाि ठरत.े माि सदर ठेका देताना स्थाननक मजच्िमाराींना रोजगार 
परुववणे, ठेकेदारावर बींिनकारक केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाशशि जजल् ्यात डाळीांब वपिािर बदललेल् या िातािरणामळेु रोगाचा प्रादरु्ााि 
झाल् याने वपिे धोक् यात आल् याबाबत 

  

(५) १९५८७ (१६-०८-२०१६). डॉ.अपिूा हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५२६६ ला 
हदनाांि २४ माचा, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात सन्माननीय 
फलोत् पादन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नासाक जजल््यातील डाळीींब वपकाला मागील काही वषाातील 
वातावरणातील सततच्या बदलामळेु ‘तले्या’ रोगाने ग्रासल्याने मालेगाींव, 
स्ाणा, कळवण व देवळा तालकु्यातील समुारे दहा हजार हेक््र डाळीींब बाग 
ातेकऱयाींचे नकुसान होत असल्याचे ननदाानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, तले्या रोग व त्यात दषुकाळाची भर पडल्याने नासाक 
जजल््यातील डाळीींबाचे असलेले चाळीस हजार हेक््रवरील डाळीींब पीक 
िोक्यात आल े असनू तले्या रोगावर प्रभावी उपाय अींमलात आणून या 
रोगाचा समळु नायना् करण्याबाबत तसेच, रोगाचा प्रादभुााव रोखण्यासाठी 
ाासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०८-०८-२०१७) : (१) अींात: खरे आहे. 
 मालेगाव, स्ाणा, कळवण व देवळा तालकु्यातील काही क्षेिावर 
डाळीींब वपकावर तलेक् डागाचा प्रादभूााव ददसनू आला आहे. 
(२) तलेक् डाग व मर रोगावरील ननयींिणासाठी कृवष ववभागाचे क्षेत्रिय 
अधिकारी, डाळीींब सींाोिन व तींिज्ञान प्रसारण कें द्र लखमापरू व महात्मा फुले 
कृवष ववदयापीठ, राहुरी येथील ाास्िज्ञ याींचे मागादाानाखाली मालेगाव, 
स्ाणा, कळवण आखण देवळा तालकु्यात ातेकरी मेळावे घेवनू, घडीपत्रिका, 
सभतीपत्रिका, पररपिके, यादवारे तसेच ककमान पो ा्लदवारे एसएमएस पाठवनू 
व ाास्िज्ञाींमाफा त आकाावाणी, ॲग्रोवन ववाषे अींकादवारे तलेक् डाग 
ननयींिणासाठी ातेकऱयाींना मागादाान करण्यात येत आहे. 
 कीडरोग सवेक्षकाींमाफा त क्षेत्रिय स्तरावर डाळीींब बागाींची प्रत्यक्ष 
पहाणी करुन कीड रोगाींसींदभााचा डा्ा ऑनलाईन एनसीआयपीएम, नवी 
ददल्ली पो ा्लवर अपलोड केला जातो. सदर कीड रोगाच्या डा्ानसुार प्रत्येक 
आठवड्यात एनसीआयपीएम कडून प्राप्त ताींत्रिक मागादाानाची ॲडवायझरी 
कृवष ववभागाच्या क्षेत्रिय अधिकारी माफा त मराठीत ातेकऱयाींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
 उन्नत ातेी व समधृ्द ातेकरी या मोदहमेंतगात ददनाींक २५ मे त े८ 
जून २०१७ या पींिरवड्यात मालेगाव, स्ाणा व देवळा या तालकु्यातील 
गावाींमध्ये बठैका घेवनू डाळीींब वपकावरील तलेक् डाग ननयींिणाबाबत 
मादहती देण्यात आली आहे. तसेच घडी पत्रिकाींच ेवा्प करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात जषे्ट्ठ नागररिाांच्या सिासमािेशि धोरणाची  
अांमलबजािणी िोण्याबाबत 

  

(६) १९६०९ (१६-०८-२०१६). श्री.किरण पािसिर, श्री.िेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.प्रिाश गजशर्ये, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्रीमती विद्या 
चव्िाण, श्री.अरुणिािा जगताप, श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
श्री.शरद रणवपस,े अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत 
देशपाांड,े श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १७२३३ ला हदनाांि २१ 
एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य ाासनाने राज्यातील जेषठ नागररकाींसाठी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये 
वा त्यादरर्मयान आखलेल्या सवासमावेाक िोरणामध्ये नमदू केलेल्या १६ 
बाबीींपैंकी ककती बाबीींची प्रत्यक्षात अींमलबजावणी झाली आहे, 
(२) असल्यास, उक्त बाबीींच्या सींदभाातील जषेठ नागररकाींना मादहती 
होण्यासाठी कोणत्या माध्यमातनू त्याींची प्रससध्द करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त बाबीींचा लाभ सींबींधित जेषठ नागररकाींना होतो ककीं वा 
नाही याचा आढावा घेण्यासाठी ाासनाने यींिणा ननमााण केली आहे काय, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०२-०८-२०१७) : (१) सींबींधित ववभाग/कायाालयाींकडून 
सवा बाबीींची अींमलबजावणी करण्यात येत आहे. 
(२) याबाबत होडडिंग, वतामानपि े व लोकराज्य माससकातनू प्रससध्दी देण्यात 
आली आहे. 
(३) ाासन ननणाय ददनाींक २६/०५/२०१६ अन्वये जेषठ नागररक िोरणाची 
अींमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यासाठी मा.मींिी (सा.न्या.) व मा.मखु्य सधचव 
याींच्या अध्यक्षतखेाली ससमत्या गठीत करण्यात आलले्या आहेत. 
  

___________ 
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राज्यातील एसटी बस्थानिाची पनुबाांधणी ि नतुनीिरण िरण्याबाबत 

 
  

(७) २०५८१ (१६-०८-२०१६). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सरु्ाष झाांबड, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय पररििन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील एस्ीची एकूण ५८८ बस स्थानके तर २५२ बस आगाराींच े
पनुबािंिणी, नतुनीकरणाींचा ननणाय एस्ी महामींडळ करील असे आश्वासन 
मा.पररवहन मींिी याींनी केल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यादरर्मयान 
ननदाानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील एस्ी आगाराींच े पनुबािंिणी व नतुनीकरणाच्या 
प्रश्नाबाबत ाासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े(२३-०८-२०१७) : (१) होय. 
 ्प्प्या ्प्प्याने २०० बसस्थानकाींचे काम करण्याचे आश्वासीत 
करण्यात आले आहे. 
(२) राज्यातील राज्य पररवहन महामींडळाची आगारे व बसस्थानके याींची 
्प्प्या-्प्प्याने पनुबािंिणी, दजाावाढ, नतुनीकरण सन २००९-१० पासनू राज्य 
पररवहन महामींडळाच्या स्वननिीतनू व ाासनाच्या सवासािारण योजनेतनू 
तसेच बाींिा-वापरा-हस्ताींतरीत करा या माध्यमादवारे १०५ बसस्थानक / 
आगाराींची कामे पणूा झाली असनू, २१ दठकाणची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 
 ५९ दठकाणची कामे प्रस्ताववत आहेत. उवाररत बसस्थानके/आगाराींची 
कामे आवश्यकतनेसुार व ननिीच्या उपलब्ितनेसुार करण्याचे राज्य पररवहन 
महामींडळाच्या कायावाहीखाली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िल्याण-डोंबबिली मिापाशलिेच्या िद्दीतील सॅटीस प्रिल्पातील 
गरैव्यििाराबाबत 

  

(८) २१३७३ (२४-०८-२०१६). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.िेमांत टिल,े 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण-डोंत्रबवली महापासलकेच्या हद्दीतील कल्याण पजश्चमेकडील सॅ्ीस 
प्रकल्प महापासलकेकड ेहस्ताींतरीत झाल्यानींतर उत्पन्नाचा स्िोत र्महणून एका 
ठेकेदाराला ४४८३ चौ.मी. पररसरात एमएमआरडीएने ननववदेदवारे जादहरात 
करण्याचा ठेका ददला, परींत ु या ठेकेदाराने ननववदेतील अ्ी व ातीनसुार 
महापासलकेला दयावयाची रक्कम ददली नसल्याने महापासलकेच े कोट्यविी 
रुपयाींचे नकुसान झाल्याची बाब मादहती अधिकार कायाकत े श्री.ववजय 
मनीयाळ याींनी ननदाानास आणली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननववदेतील अ्ी व ातींचे पालन ठेकेदार करीत नसल्याच े
सींबींधित महापासलका अधिकाऱयाींच्या ननदाानास गेली अनेक मदहने येऊनही 
अधिकाऱयाींनी या ठेकेदारााी आधथाक सींगनमत करुन त्याींचेववरुध्द कोणतीही 
कारवाई केली नसल्याचे ननदाानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ठेका घेणारी कीं पनी व व्यक्ती कोण आहे तसेच 
त्याींच्यााी ननववदेदवारे केलले्या करारातील प्रमखु अ्ी काय आहेत, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०८-२०१७) : (१) होय,  

कल्याण रेल्वे स्थानक पररसरात स्थानक पररसर वाहतकू सिुारणा 
योजनेंतगात स्कायवॉकचे काम मुींबई महानगर प्रदेा ववकास प्राधिकरणाच्या 
अथासहाय्यातनू हाती घेण्यात आले होत.े  
 सदर स्कायवॉक वापराकरीता खुला करण्यात आल्यानींतर त्यावरील 
जादहरातीसाठी मुींबई महानगर प्रदेा ववकास प्राधिकरणाकडून मे.आयकॉन 
अॅडव्ह्ाायखझींग या असभकरणास ठेका देण्यात आला होता. या ठेक्याची मदुत 
ददनाींक १३/१२/२०१३ रोजी सींपषु्ात आली. तद नींतरही सदर असभकरणाकडून 
स्कायवॉकवर जादहरात करण्यात येत असल्याचे आढळून आले असनू ददनाींक 
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१३/१२/२०१३ पासनू सदर असभकरणाने मुींबई महानगर प्रदेा ववकास 
प्राधिकरण आखण कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलकेस भरणा करावयाची 
रक्कम अदा केललेी नाही. 
(२) ददनाींक १४/१२/२०१३ त े ददनाींक १३/०६/२०१६ या कालाविीतील थकीत 
रक्कम ननजश्चत करुन ती सींबींधित ठेकेदाराकडून वसलू करण्याची कायावाही 
महानगरपासलकेकडून प्रस्ताववत आहे.  
 माि सींबींधित ठेकेदाराच्या ठेक्याची मदुत सींपनुही 
महानगरपासलकेकडून याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही 
वस्तजुस्थती आहे.  
 या प्रकरणी जबाबदार असलेल्या महानगरपासलकेच्या सींबींधित 
अधिकाऱयाींची चौकाी करुन त्याबाबतचा अहवाल ाासनास सादर 
करण्याबाबत आयकु्त, कल्याण-डोंत्रबवली महानगरपासलका याींना सधूचत 
करण्यात आले असनू महानगरपासलकेमाफा त प्रस्ततु प्रकरणाच्या चौकाीची 
प्रकक्रया सरुु आहे. 
(३) मे.आयकॉन ॲडव्हर्ायखझींग असे ठेका घेणाऱया कीं पनीचे नाव आहे. सदर 
ठेक्यासाठी मुींबई महानगर प्रदेा ववकास प्राधिकरणाकडून ननववदा प्रकक्रया 
राबववण्यात आली असनू ठेकेदारााी केलेल्या करारातील प्रमखु अ्ी 
पढुीलप्रमाणे आहेत :-  
(i) ननववदा प्रकक्रयेत भाग घेणारी सींस्था ही कीं पनी ॲक््, १८७२ नसुार 

नोंदणीकृत असावी. 
(ii) ननववदाकाराचा ्नाओव्हर मागील ३ वषाात १ करोडपेक्षा जास्त असावा. 
(iii) भागीदारी सींस्था असल्यास जास्तीत जास्त ३ भागीदार असावेत. 
(iv) एखादी सींस्था MMRDA ची थकबाकीदार असल्यास अाा सींस्थेस सदर 

ननववदा प्रकक्रयेत भाग घेता येणार नाही. 
(v) रक्कम भरण्यास उाीर झाल्यास ननववदाकारास १८% वावषाक दींड भरावा 

लागेल. 
(vi) ननववदा नाकारण्याचे हक्क हे MMRDA कड े राखून ठेवण्यात आले 

आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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उपप्रादेशशि पररििन अधधिारी, जळगाि याांनी िां पनीच्या मळू डडझाइनमर्धये 
बदल िरून बेिायदेशशरररत्या िािन िापरत असल्याबाबत 

  

(९) २१५०३ (१६-०८-२०१६). श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.िेमांत टिल,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
पररििन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जळगावचे उपप्रादेसाक पररवहन अधिकारी वापरत असलेली कार 
नीं.एमएच १९ एक्य ू७८०० या गाडीमध्ये कीं पनीच्या मूळ डडझाईन मध्ये बदल 
करुन, बेकायदेाीरररत्या गाडीची लाींबी वाढवनू, ती सलमोझीन पध्दतीने केली 
असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामळेु, ददसेल त्या दठकाणाहून सदरहू कार 
जप्त करण्याच ेआदेा भरारी पथकाला ददल्याची बाब ददनाींक १७ मे, २०१६ 
रोजी वा त्यासमुारास ननदाानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत 
काय आढळून आले व तदनसुार अाा प्रकारे पररवहन ववभागाची कोणतीही 
परवानगी न घेता गाडीचा वापर करणाऱया व्यक्तीववरुध्द ाासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े (०४-०९-२०१७) : (१) व (२) प्रादेसाक पररवहन 
कायाालयातील असभलेखानसुार क्र.एमएच-१९ क्य ू ७८०० हे हयदुाींई कीं पनीची 
सोना्ा कार हे ाासकीय वाहन नसनू खाजगी व्यक्तीच्या नावे नोंदणी केलेले 
वाहन आहे. दरूधचिवादहनीवरील बातमीपिान्वये ननदाानास आल्यावरून सदर 
वाहन तपासणीचे आदेा वायवेुग पथकास देण्यात आलेले आहेत. सदर वाहन 
रस्त्यावरील तपासणीत आढळून आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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रायगड जजल््यातील जशमनीचे दािे मोठ्या प्रमाणात प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१०) २१८९९ (१६-०८-२०१६). श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) रायगड जजल््यातील दळी जसमनीचे दाव,े महाराषर ाासनाच्या १९७१ 
च्या ठरावाला अधिन राहुन, कायदयाच्या कलम ३/१ (७) नसुार ननखणात 
व्हायला हवे असताना माहे जानेवारी, २०१६ त े माचा, २०१६ पयिंत 
आददवासीींना वयैजक्तक अधिकार न देता सामदुहक वन हक्क र्महणुन देण्याचा 
कायाक्रम झाल्याचे ददनाींक ३१ माचा, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास ननदाानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये दळी जसमनीचे दस्त हे वयैजक्तक देण्यात 
आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाासनाला यासाठी कायदयाप्रमाणे दळी जसमनीींचे हक्क 
वयैजक्तक आखण स्िीसह दस्त करण्याची मागणी ाोवषत जन आींदोलनाने 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (२९-०७-२०१७) : (१) अींात: खरे आहे. 
 वनहक्क कायदयाींतगात कलम (१)(जी) नसुार रायगड जजल््यामध्ये 
ददनाींक १७ माचा, २०१६ रोजी ४५२ प्लॉ् मध्ये ७,०२१ दळीिारकाींना दळी 
जसमनीतील आददवासीींना वयैजक्तक अधिकार न देता सामदुहक हक्काींचे वा्प 
करण्यात आले आहे. 
(२), (३) व (४) होय, हे खरे आहे. 
 त्रि्ीा कालाविीत दळी जसमनीचे क्षेि एका समहुाला ातेी 
कसण्यासाठी वा्प केलेले आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक वाडीसाठी एक दळी 
नायक सरकारने ननजश्चत केला होता. त्यावेळचे दळी बकु व दळी यादी या 
असभलेखावरुन वनहक्क कायदयाींतगात कलम ३(१)(ए) व (जी) नसुार रायगड 
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जजल््यात दळी िारकाींना व जे दळीिारक मयत आहेत त्याींच्या वारसाींना 
एकूण ४५२ दळी जसमनीचे पटे्ट (्ाय्लडीड) वा्प करण्यात आले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे मिानगरपाशलिेचे बनािट शशक्िे आणण िागदपत्र ेतयार िरणाऱ्या 
वििासिािर फौजदारी गनु्िे नोंदविण्याबाबत 

  

(११) २१९७१ (२४-०८-२०१६). श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे महानगरपासलकेचे बनाव् साक्के आखण कागदपि े तयार करुन 
त्याआिारे मयताींचे बनाव् मतृ्य ूदाखले तयार करणाऱया एका ववकासकावर 
कापरूबावडी पोलीस ठाण्यात गनु्हा दाखल झाला असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करून सींबींधित 
ववकासकावर फौजदारी गनु्हे नोंदववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०८-२०१७) : (१) व (२) होय. 
 सदर प्रकरणी मतृ्य ू नोंदणी दाखले बनाव् असल्याचे सकृतदाानी 
ननदाानास आल्यामळेु सींबींधिताववरुध्द गनु्हे नोंदववण्याबाबत ठाणे 
महानगरपासलकेने वररषठ पोलीस ननरीक्षक, कापरुबावडी पोलीस स्थानक याींना 
कळवले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्िापरू जजल््यातील आठ धरणाांच्या प्रिल्पाांना ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 
  

(१२) २३२१० (२०-०८-२०१६). श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापरू जजल्हयातील सोनलेु (ता.ााहूवाडी), झाींबरे, काजजणे (ता.चींदगड), 
नागणवाडी (ता.भदुरगड), आींबओेहोळ, उचींगी, सफा नाल (ता.आजरा), िामणी 
(ता.रािानगरी) ही रेंगाळलेली ८ िरणे पणूा करण्यासाठी आता मळू 
ककींमतीपेक्षा सात त ेआठ प् अधिक ननिीची आवश्यकता असल्याच ेमाहे म,े 
२०१६ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकल्पाींना ननिी देवनु स्वतींि अधिकारी ननयकु्ती 
करण्याबाबत ाासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष मिाजन (१८-०८-२०१७) : (१) अींात: खरे आहे. 
 सदर आठ प्रकल्पाींची एकूण मळू प्राासकीय मान्यता ककींमत रुपये 
२४४.८४ को्ी व मींजूर सिुाररत प्राासकीय मान्यता ककींमत रु. १२९१.४४ 
को्ी इतकी आहे. या प्रकल्पाींची एकूण अदयावत ककींमत रु. १५८८.२८ को्ी 
इतकी असनू, माचा २०१७ अखेर झालेला खचा रु. ७३३.८६ को्ी वजा जाता 
सींभाव्य उवाररत ककींमत रु. ८५४.४२ को्ी इतकी आहे. 
(२) या प्रकल्पाींना सन २०१७-१८ मध्ये एकूण रु. १९.४३ को्ी इतकी तरतदू 
करण्यात आली आहे. तसेच या प्रकल्पाची कामे पणुा करणेसाठी जलसींपदा 
ववभागाचे अधिकारी ननयकु्त असल्यामळेु स्वतींि अधिकारी ननयकु्त करण्याची 
कायावाही करण्याची आवश्यकता नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पणेु पररििन िायाालयात एजांटिडून एिच डीडी अनेिाांना  
वििला जात असल्याबाबत 

 (१३) २३३६८ (१६-०८-२०१६). आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय पररििन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) पणेु जजल््यातील पणेु आर्ीओ कायाालयात वाहनाींच्या पसींती क्रमाींकाला 
मोठी राींग लावणाऱया वाहन मालकाना हा क्रमाींक घेताना आर्ीओ 
कायाालयाकड े जमा करावयाच्या रकमेबाबतचा एका ववसाष् बाँकेचा डीडी 
असावा याबाबत कोणतहेी बींिन नसल्याने एजीं्कडून एकच डीडी अनेकाींना 
ववकला जात असल्याचे प्रकार ददनाींक २४ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
ननदाानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरील एजीं्ला ददलेल्या अनामत रक्कमेचा डीडी परत 
समळववण्यासाठी वाहनमालकाींनी अजा केला असता त्याींना आश्वासन देऊन 
त्याींची वपळवणूक केली जात असल्याच ेननदाानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पसींती क्रमाींकासाठी डीडीचा गोंिळ करणाऱया व नागररकाींची 
फसवणूक करणाऱया सींबींधिताींवर ाासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) तसेच सदरील कायाालयात पारदााकता आणण्याबाबत ाासन काय 
कायावाही करणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े (०८-०८-२०१७) : (१) अाा आायाची बातमी वतृ्तपिात 
प्रससध्द झाली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रत्येक वाहनमालक अजादाराने स्वत:च्या बॅंक खात्यातनू डी.डी. 
काढल्याचे प्रनतज्ञापि घेण्यात येत े व पसींतीक्रम न समळाल्यास अजादाराची 
खािी करून सललावाच्या दठकाणीच डी.डी. परत करण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नांदरुबार जजल््यातील अिधै धांद्याांना प्रनतबांध घालणेबाबत 
 (१४) २४६७६ (०४-०१-२०१७). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्री.रामिरी रुपनिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नींदरुबार जजल््यात अविै िींदे मोठ्या प्रमाणात सरुू असनूही याकड े
पोलीस जाणून बजूून दलुाक्ष करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नींदरुबार या बालाहीदाींच्या भमूीत अाा प्रकारे गल्लोगल्ली 
अविै िींदे सरुू असल्याने स्थाननक नागररक, मदहला, ववदयाथी व 
वयोवधृ्दाींना िास सहन करावा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर जजल््यात पोसलसाींच्या सींगनमताने वाढणाऱया अविै 
िींदयाींना आळा घालण्यासाठी ाासनस्तरावरुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (११-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 प्राप्त तक्रारी व गोपननय मादहतीच्या आिारे स्थाननक पोलीस 
स््ेान, वरीषठ अधिकारी व स्थाननक गनु्हे ााखा याींचे माफा तीने वेळोवेळी 
कायावाही करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 नींदरुबार जजल्हयातील अविै िींदयाींना आळा बसावा या करीता जजल्हा 
स्तरावर कायारत असलेले स्थाननक गनु्हे अन्वेषण ााखेचे स्वतींि भरारी 
पथक कायारत असनू अपर पोलीस अधिक्षक, सवा उप ववभागीय पोलीस 
अधिकारी याींच े माफा त देखील अाा प्रकारची कायावाही सातत्याने करण्यात 
येत े तसेच वेळोवेळी अविै िींदे ववरुध्द ववाषे मोदहम राबवनु प्रभावीपणे 
कारवाई करण्यात येत.े सन २०१६ मध्ये खालीलप्रमाणे प्रनतबींिक कारवाई 
करण्यात आली आहे. 
      

सन २०१६ 
प्रिार िेसेस आरोपी जप्त माल 

 

दारु गाळण १६ १६ २,८३,४२२ 
ताब्यात बाळगणे ५७० ५७३ ६१,५८,५८३ 
वाहतकु करणे ०५ ०९ ६२,८०,९५४ 
इतर ०६ ०६ २५० 
एकुण कारवाई ५९७ ६०४ १,२७,२३,२०९ 
जुगार केसेस २७७ ३१३ ४,१७,४३९ 
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(३) अविैररत्या, बेकायदेाीरपणे चालववण्यात येणाऱया जुगार व म्क्याच्या 
अडडयाींवर तसेच चालववणाऱया व्यक्तीींववरुध्द कडक कारवाई करण्यात येत.े 
 पोसलसाींची नजर चकुवनू लपतिपत अविै िींदे करतात या करीता 
मा.ववाषे पोलीस महाननरीक्षक नासाक पररक्षेि, पोलीस अधिक्षक, अपर 
पोलीस अधिक्षक, उपववभागीय पोलीस, अधिकारी, स्थाननक गनु्हे ााखा याींच े
दवारे जजल्हयातील अविै िींदेची मादहती घेवनू स्वतींि पथक पाठवनू ववववि 
दठकाणी िापे ्ाकुन कायावाही करण्यात येत.े 
 हातभट्टी दारुस आळा बसावा या करीता जजल्हयात अधिक्षक, दारुबींदी 
व उत्पादन ालु्क ववभागाचे पथक देखील कायारत असनू जजल्हयाच े
जजल्हाधिकारी/पोलीस अधिक्षक याींचाेी समन्वय सािून हातभट्टीला आळा 
बसववणेसाठी प्रभावीपणे कायावाही करण्यात येत.े 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

िसई-विरार मिानगरपाशलिेत िायम्िरुपी अशर्यांत ेसिेेत घेण्याबाबत 
 

 (१५) २५३३० (०४-०१-२०१७). श्री.आनांद ठािूर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा 
बेग, श्री.िेमांत टिल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) वसई-ववरार महानगरपासलकेमध्ये कायारत असलेल्या अधिकाऱयाींपकैी 
फक्त २ असभयींता कायमस्वरुपी सेवेत असनू बाकी सवा असभयींत े कीं िा्ी 
पध्दतीवर मागील अनेक वषािंपासनू काम करीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समुारे तीन वषािंपासनू कायमस्वरुपी असभयींत े सेवेत 
घेण्याकररता ाासनाने आकृतीबींि मींजूर करुनही अदयाप भरती केली जात 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, तदनसुार 
महानगरपासलकेच्या कामाचा दजाा वाढववणे व द्कववण्यासाठी कायमस्वरुपी 
भरती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०८-२०१७) : (१) कायम ४ व प्रनतननयकु्तीवर ५ अस े
एकूण ९ असभयींता कायारत आहेत. तर ८८ कननषठ असभयींता कीं िा्ी तत्वावर 
कायारत आहेत. 
(२) ाासनाने ददनाींक ०९/०९/२०१४ रोजी महानगरपासलकेसाठी सिुाररत 
आकृनतबींि मींजुर केला आहे. त्यामध्ये असभयाींत्रिकी सींवगाातील ववववि पदे 
मींजुर करण्यात आली. 
 तसेच ववभागीय आयकु्त कायाालय (मागासवगीय कक्ष) याींच्याकड े
सिुाररत आकृतीबींिानसुार रोस््र तपासणी चाल ू आहे. तदन् ाींतर ववदहत 
पध्दतीने भरती प्रकक्रया वसई ववरार महानगरपासलका राबवणार आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

शस ांधुदगुा जजल् ्यातील महिलाांना प्रशश देण देऊन आधथाि बाबतीत स देम 
िरण् याबाबत 

(१६) २६०९० (०४-०१-२०१७). श्रीमती िु्नबान ूखशलफे : सन्माननीय उद्योग 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सस ींिुदगुा जजल् ्यात ३०० गावात क् वायर उदयोगातनू पदहल् या ्प् प् यात १ 
हजार मदहलाींना प्रसाक्षण देऊन आधथाक सक्षम करण् यात येईल अस े
लघउुदयोग ववकास महामींडळाच् या सह सींचासलका याींनी माहे ऑगस् ्, २०१६ 
मध् ये वा त्यादरर्मयान जादहर केल् याचे ननदाानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त् ा प्रकरणी रुपये ५ को्ी ननिी मींजूर असनू १५ 
ऑगस् ् पासनू मोबाईल व् हॅनव् दारे क् वायर उदयोगाची चळवळ जजल् हाभर 
पोहोचवली जाईल आखण तासमळनाडूच् या ितीवर कोकणात नारळाची सोडणे 
जाळण् यावर बींदी आणण् याचा ववचार असल् याच ेदेखील त् याींनी जादहर केल,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकल् पाींतगात माहे ऑक् ्ोबरपयिंत ककती मदहलाींना क् वायर 
उदयोगाच ेप्रसाक्षण देण् यात आले व त्यासाठी ककती ननिी खचा झाला, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सरु्ाष देसाई (२९-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) ददनाींक २३/१२/२०१६ रोजी महाराषर लघ ु उदयोग ववकास महामींडळाने 
प्रसाक्षण कायाक्रमाची सरुुवात केली असनू त्याअींतगात आजपयिंत १२ प्रसाक्षण 
कें द्रावर ३६० मदहलाींना दोरी तयार करण्याचे प्रसाक्षण देण्यात आले आहे. या 
प्रसाक्षणासाठी एकूण रू. १५.०० लक्ष एवढा ननिी खचा करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
नागपरू येथील इांहदरा गाांधी शासकिय िदै्यकिय मिाविद्यालय ि रूग्णालय 

(मेयो) येथील ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
 

(१७) २६८१६ (१५-०४-२०१७). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शश देण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) इींददरा गाींिी ाासकीय वदैयककय महाववदयालय व रूग्णालय (मेयो) 
नागपरू येथील ररक्त पदे २ आठवडयात भरण्याबाबतचे ननदेा नागपरू 
खींडवपठान े ददनाींक १४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ाासनास 
ददल्याच ेननदाानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्यासाठी ाासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. धगरीष मिाजन (२०-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) इींददरा गाींिी ाासकीय वदैयकीय महाववदयालय, नागपरू या 
सींस्थेच्या ास्िकक्रया गहृासाठी नव्याने ननमााण झालेल्या २५० खा्ाींच्या 
रुग्णालयाकरीता १८३ पदे भरण्याबाबत सींचालनालयाकडून प्रस्ताव प्राप्त 
झाला असनू, पदे भरण्याबाबत ाासन स्तरावर कायावाही सरुू आहे. 
 

___________ 
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म्िाडाच्या सांक्रमण शशबबरातील घसुखोराांना ननयशमत िरण्यासांदर्ाात 
उपसशमतीची ्थापना िेल्याबाबत 

  

(१८) २६९८८ (१३-०४-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांि पांडडत, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय गिृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) र्महाडाच्या सींक्रमण सात्रबरातील घसुखोराींना ननयसमत करण्याबाबत 
उपससमतीची स्थापना माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान करण्यात 
आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींक्रमण सात्रबरातील एकूण घसुखोराींची सींख्या ककती आहे 
तसेच यातील बऱयाच घसुखोराींना र्महाडाच्या अधिकाऱयाींनीच त्याींच्याकडून 
पाैाचा व्यवहार करुन सदननकेचा ताबा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी स्थापन करण्यात आलले्या ससमतीने 
कोणत्या साफाराी केल्या आहेत तसेच याबाबत ाासनाचा अींनतम ननणाय 
काय आहे, 
(४) असल्यास, अनधिकृत सदननकेचा ताबा घेणाऱया आखण गरैमागााने 
सदननकेचा ताबा देणाऱया अधिकाऱयाींववरूध्द ाासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. प्रिाश मिेता (०४-०८-२०१७) : (१) झोपडपट्टी पनुवसान योजनेंतगात 
पनुवासन सदननकाींची खरेदी-ववक्री सींबींिी मा.न्यायालयाच्या आदेााच्या 
अनषुींगाने यापवुी मा.मींिी, गहृननमााण याींनी वविानसभेमध्ये ददलेल्या 
आश्वासनानसुार ाासन स्तरावरुन करावयाची कायावाही आखण सींक्रमण 
साबीरातील मळू भाडकेरुना पनुववाकासामध्ये आहे त्याच दठकाणी पनुवासन 
सदननका देणे तसेच सींक्रमण साबीरातील अनधिकृत रदहवाश्याींना पींतप्रिान 
आवास योजनेच्या सवािंसाठी घरे असभयानाींतगात कें द्र व राज्य ाासनाच्या 
ननणायानसुार योग्य त्या सदननका देण्यासाठी िोरण ठरववण्यासींदभाात मा.मींिी, 
गहृननमााण याींच्या अध्यक्षतखेाली मींत्रिमींडळ उपससमती गठीत करण्यात आली 
आहे.  
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(२) माहे जुल,ै २०१३ अखरे मुींबई इमारत दरुुस्ती व पनुराचना मींडळाच्या 
अखत्यारीतील सींक्रमण साबीरात ८४४८ घसुखोर/अनधिकृत रदहवााी 
वास्तव्यास असल्याचे ननदाानास आले आहे. 
 घसुखोराींना र्महाडाच्या सींक्रमण गाळयाींचा अनधिकृतपणे ताबा 
देण्याच्या प्रकक्रयेमध्ये र्महाडा अधिकारी/कमाचारी याींचा सहभाग असल्याच े
प्रथमदाानी ननदाानास आल्याने सींबींधित अधिकारी/कमाचारी याींचे ववरुध्द 
िारावी पोलीस ठाणे येथ ेददनाींक २०/१०/२०१० रोजी गनु्हा क्रमाींक ५१६/२०१० 
दाखल करण्यात आला आहे. सदय:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.  
(३) सदर प्रकरणी उपससमतीने अदयापपयिंत कोणत्याही साफाराी केल्या 
नाहीत. त्यामळेु ाासनाचा ननणाय प्रलींत्रबत आहे. 
(४) ज्या प्रकरणाींत अनधिकृतपणे सींक्रमण गाळयाींचा ताबा घेण्यात आलेला 
आहे, अाा प्रकरणाींमध्ये मळु भाडकेरु/रदहवााी, दलाल व दोषी अधिकारी 
याींचेववरुध्द सींबींधित पोलीस ठाण्यामध्ये गनु्हा नोंदववण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

ई-ननविदा प्रकक्रयेत मदु्राांि शलु्िाचा गरैिापर िोत असल्याबाबत 
(१९) २७०१७ (१३-०४-२०१७). प्रा.अननल सोले, श्री.शमतशे र्ाांगडडया, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई सावाजननक बाींिकाम ववभागातील ई-ननववदेसाठी कीं िा्दाराींना मदु्राींक 
(स््ॅर्मप पेपर) सलखीत ापथपि दयावे लागत असताींना वेगवेगळया कामासाठी 
एकच (तचे-तचे) स््ॅर्मप पेपर वापरले जात असल्याने ाासनाच्या महसलूाचे 
नकुसान होत असल्याचे सकाळ इन्व्हेजस््गेान ्ीमने ददनाींक २५ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोजी वा त्यासमुारास केलेल्या सव्हेवरून ननदाानास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर ई-ननववदा प्रकक्रयेत मदु्राींक ालु्काचा गरैवापर होत 
असल्याने उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करून कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) तथावप, मखु्य असभयींता (ववदयतु) सा.बाीं.वव. मुींबई याींच्या कायाालयाींतगात 
काही ननववदाींबाबत अाा आायाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या असनू सदर 
तकारीींबाबत व्यवस्थापकीय सींचालक, महाराषर राज्य रस्त ेववकास महामींडळ, 
मुींबई याींचे माफा त चौकाी प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील िदै्यिीय मिाविद्यालयाांमर्धये जागनति ्तरािरील ज्ञान उपलब्ध 
व्िािे यासाठी तयार िरण्यात येत असलेल्या िृती आराखडयाबाबत 

  

(२०) २७१९७ (१७-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय िदै्यिीय 
शश देण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) जगभरातील प्रगत देााींमिील वदैयकीय ज्ञानाच्या तोडीस तोड असे ज्ञान 
राज्यातील ाासकीय वदैयकीय महाववदयालयामध्ये उपलब्ि व्हावे, यासाठी 
वदैयकीय साक्षण ववभागाने एक योजना हाती घेतलेली असनू या योजनेंतगात 
सन २०३० पयिंतचा कृती आराखडा तयार करण्याचे काम ाासकीय वदैयकीय 
महाववदयालयाच्या अधिषठात्याींवर सोपववण्यात आललेे आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या योजनेचे स्वरुप काय आहे व कृती आराखडा तयार 
करण्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त योजना केव्हापासनू कायााजन्वत करण्यात येणार आहे, 
त्यासाठी ककती ननिीची आवश्यकता आहे व सदर ननिी कााप्रकारे उपलब्ि 
करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री. धगरीष मिाजन (०३-०८-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ाकै्षखणक उपक्रम तसेच रुग्णसेवा व सींाोिनाचा दजाा वाढववण्यासाठी 
अजस्तत्वात असलेल्या सोईसवुविा, मनषुयबळ, यींिसामगु्री व बाींिकाम याींचा 
एकीं दरीत आढावा घेऊन नव्याने सरुु करावयाच्या अ्यासक्रमाींसाठी तसेच कें द्र 
ाासनाने वाढ केलेल्या पदव्यतु्तर अ्यासक्रमाच्या प्रवेाक्षमतनेसुार भारतीय 
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आयवुवाज्ञान पररषदेच्या मानकाींची पतूाता करण्यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजनाींबाबत कृती आराखडा सन २०३० तयार करण्याची कायावाही 
वदैयकीय साक्षण व सींाोिन सींचालनालय याींच्या स्तरावरुन सरुु आहे. 
(३) वदैयकीय साक्षण व सींाोिन सींचालनालयाच्या अधिपत्याखालील कायारत 
असलेल्या सींस्थाींकडून कृती आराखड्याबाबत वस्तजुस्थतीदााक अहवाल प्राप्त 
करण्याची कायावाही सरुु आहे. त्यानींतर ननिी उपलब्ितबेाबत आवश्यक ती 
कायावाही करण्यात येईल.  

___________ 
 

शासिीय, खाजगी ि अशर्मत विद्यापीठाांची प्रिेश प्रकक्रया (िॅम्प) एिाच 
ित्राखाली आणण्याबाबत 

 (२१) २७१९९ (१५-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय िदै्यिीय 
शश देण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील वदैयकीय व दींत वदैयकीय प्रवेााींसाठी प्रत्येक असभमत 
ववदयापीठाींनी स्वत:ची स्वतींि कें द्रीय प्रवेा प्रकक्रया (कौजन्ससलींग सेान) 
राबववल्यास ववदयार्थयािंचे समुारे चाळीस हजार रुपयाींचे नकुसान होईल, 
त्याऐवजी केवळ एक हजार रुपये ालु्कामध्ये ाासकीय, खाजगी व असभमत 
ववदयापीठाींची प्रवेा प्रक्रीया (कॅप) एकाच ििाखाली आणण्याचा प्रस्ताव 
ाासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रस्ताव केव्हापासनू कायााजन्वत करण्यात येणार आहे व 
यासींदभाातील सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष मिाजन (२०-०७-२०१७) : (१) सन २०१६-१७ या वषाासाठी 
राज्यातील खाजगी ववनाअनदुाननत आरोग्य ववज्ञान अ्यासक्रमाींचे प्रवेा 
एकत्रित समपुदेाादवारे करण्यात आले आहेत. तसेच असभमत ववदयापीठातील 
वदैयकीय व दींत महाववदयालयाचे प्रवेा कें द्र ाासनाच्या ननदेाानसुार एकत्रित 
कौजन्सलीींगमाफा त करण्यात आलेले आहेत. 
(२) सन २०१६-१७ पासनू प्रकक्रया कायााजन्वत झालेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील खाजगी ि अनदुाननत शासकिय आयिेुद शाखेच्या प्रथम िषा 
प्रिेशास विलांब झाल्याने परर देा पढेु ढिलण्यात आल्याबाबत 

  

(२२) २७२५५ (१७-०४-२०१७). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शश देण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील खाजगी व अनदुाननत ाासककय आयवेुद ााखेच्या सन २०१६-
१७ या वषाातील प्रथम वषा प्रवेाास ववलींब झाल्याने ववदयापीठाने अींनतम 
पररक्षा उन्हाळी सि सहा मदहने पढेु ढकलनू माहे नोंव्हेबर-डडसेंबर, २०१७ 
मध्ये घेण्यात येणार असल्याचे ददनाींक २५ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास ननदाानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पररक्षेचा कालाविी वाढल्याने पदव्यतु्तर पररक्षेत 
ववदयार्थयााचे नकुसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष मिाजन (२८-०७-२०१७) : (१) होय, हे अींात: खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िीज वितरण व्यि्थेच्या पायार्तू वििासाबाबत 
 

 (२३) २७३२० (१२-०४-२०१७). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात वीज ववतरण व्यवस्थेच्या पायाभतू ववकासासाठी रुपये ४ हजार 
को्ी खचााची योजना राबववण्याची बाब ाासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेचे स्वरुप काय आहे, तदनसुार ाासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (०४-०८-२०१७) : (१) व (२) दीनदयाळ उपाध्याय 
ग्रामज्योती योजनेमध्ये राज्यातील ग्रामीण भागातील ३,९४,१४१ 
दाररद्रयरेषखेालील लाभाथी सदहत १२,४८,४७४ घरगतुी ग्राहकाींना नवीन वीज 
जोडणी देणे, ८३७ वादहन्याचे वादहनी ववलनीकरण करणे, वीज ववतरण 
प्रणाली सक्षमीकरण करणे, साींसद आदाा ग्रामयोजनेच्या ६९ गावाींमध्ये वीज 
ववतरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणे व महाराषर राज्यातील ३३ जजल््याींमध्ये 
२१५ नवीन उपकें दे्र, १०० उपकें द्राची रोदहि क्षमतावाढ, १०९२४ ववतरण रोदहि,े 
१९४१७ ककमी उच्चदाब वादहनी, ६२१८.४ ककमी लघदुाब वादहनी उभारणे 
इत्यादी कामाींचा समावेा आहे. 
 एकाजत्मक ऊजाा ववकास योजनेमध्ये राज्यातील ाहरी भागात ३,४९८ 
ककलोव्हॅ् क्षमतचेे सौर प्रकल्प उभारणे, ६,२१,४७३ नवीन मी्र बसववणे 
तसेच महाराषर राज्यातील २५४ ाहरामध्ये वीज ववतरण प्रणाली सक्षमीकरण 
करण्यासाठी १२८ नवीन उपकें दे्र, ८९ उपकें द्राींची रोदहि क्षमतावाढ, ५७०५ 
ववतरण रोदहि,े ४५३२.०२ ककमी उच्चदाब वादहनी, ३२३९.९५ ककमी लघदुाब 
वादहनी उभारणे इत्यादी कामाचा समावेा आहे. 
 सदर दोन्ही योजनेच्या कामाींच्या ननववदा महाववतरण कीं पनीतफे 
काढण्यात आल्या असनू कीं िा्दाराींना एवप्रल, २०१७ मध्ये कायाादेा देण्यात 
आले आहेत. सदर कामे दोन वषाात पणूा करावयाची आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील विनाअनदुाननत मिाविद्यालयाांच्या अनदुानाबाबत 
  

(२४) २७४३६ (१२-०४-२०१७).    श्री.प्रिाश गजशर्ये : हदनाांि ९ डडसेंबर, 
२०१६ रोजी सर्ागिृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न क्रमाांि २१४९१ ला हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदर्ाात सन्माननीय उच् च ि तांत्र शश देण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सन २००१ पवूीची ववनाअनदुाननत महाववदयालये ककती आहेत, 
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(२) असल्यास, राज्यातील ववनाअनदुाननत महाववदयालयातफे वेळावेळी 
आींदोलने करण्यात येवनूही या सवा ववनाअनदुाननत महाववदयालयाींना अजूनही 
अनदुान देण्यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त महाववदयालयाींना अनदुान देण्याबाबत ाासनाने 
चौकाी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(१६-०८-२०१७) : (१) राज्यात सन २००१ पवूीची एकूण २८ 
ववनाअनदुाननत महाववदयालये आहेत.  
(२) व (३) ाासनाच्या िोरणानसुार ववनाअनदुाननत (्प्पा अनदुान) 
महाववदयालयाींसींदभाात कायावाही करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात विशषेत: नाशशि ि मालेगाांि सारख्या मित्िाच्या तसेच सांिेदनशील 
शिरात सी.सी.टी.व्िी. यांत्रणा उर्ारण्याबाबत 

  

(२५) २८००१ (१७-०४-२०१७). डॉ.अपिूा हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९७८६ 
ला हदनाांि ३ ऑग्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाात सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सरुक्षक्षततसेाठी सावाजननक दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा 
बसववण्याबाबत मागादााक तत्वे ववदहत करण्याच्या ववचारािीन असलेल्या 
बाबीींवर ाासनाचा ववचार पणुा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, नासाक ाहरात ससींहस्थ कुीं भमेळयाच्या सरुक्षेसाठी तात्परुत्या 
स्वरुपात बसववण्यात आलेले सी.सी.्ी.व्ही. कॅमेरे काढून ्ाकण्यात आल्याने 
नासाक ाहरात कायमस्वरुपी सी.सी.्ी.व्ही. बसववण्याच्या ववचारािीन 
बाबीवर ाासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मालेगाींव (जज.नासाक) सारख्या सींवेदनाील ाहरात 
गतकाळात घडलेल्या गींभीर घ्ना पाहता सावाजननक दठकाणी सी.सी.्ी.व्ही. 
यींिणा बसववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (२२-०८-२०१७) : (१) गहृ ववभाग, ाासन ननणाय ददनाींक 
०९/०१/२०१७ अन्वये राज्यातील ववववि ाहरात सी.सी.्ी.व्ही. यींिणा 
कायााजन्वत करण्यासींदभाात मागादााक तत्वे ववहीत करण्यात आली आहेत. 
(२) नासाक ाहरात कायमस्वरुपी सी.सी.्ी.व्ही. बसववण्याबाबत मादहती व 
तींिज्ञान ववभागामाफा त राबववण्यात येणाऱया नासाक ाहर स्मा ा् सी्ी 
प्रकल्पाींतगात नासाक ाहर सी.सी.्ी.व्ही. प्रकल्प राबववण्याचा ननणाय घेण्यात 
आला आहे. 
(३) व (४) मालेगाींव ाहरातील पोलीस स््ेानच्या हद्दीत काही दठकाणी 
खाजगीररत्या स्थाननक नागररकाींच्या मदतीने सी.सी.्ी.व्ही. बसववण्यात आले 
आहेत. तसेच मालेगाींव महानगरपासलकेमाफा त सावाजननक सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने 
ाहरात कायमस्वरुपी सीसी्ीव्ही कॅमेरे बसववण्यासाठी अींदाज े रु. २० को्ी 
एवढा ननिी आवश्यक असनु त्याबाबत महासभेत ठराव क्र.२१, ददनाींक 
०९.०९.२०१६ पाररत करण्यात आला आहे. त्यानषुींगाने ाासनास प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यावर ववहीत मागादााक तत्वानसुार पढुील कायावाही करणे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 
  

नागपरू विद्यापीठातील मिाविद्यालयाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२६) २८०३६ (१२-०४-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शश देण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू ववदयापीठात गत ५ वषाापासनू अनेकदा ववववि कारणाींमळेु 
पररक्षा रद्द होणे ककीं वा पेपर पढेु ढकलण्याच े प्रकार होत असल्याने 
ववदयापीठाला एक को्ीहून अधिक रुपयाींचे नकुसान झाल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववववि महाववदयालयाींच्या चुकाींमळेु पेपर पढेु ढकलण्याची वेळ 
ववदयापीठावर आली असनू कोणत्या महाववदयालयाींच्या चुकाींमळेु पररक्षा रद्द 
व पढेु ढकलण्यात आली, 
(३) तसेच उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन दोषी महाववदयालयाींकडून 
ननिी वसलुी करण्याबाबत कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(२१-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) एकूण २६ महाववदयालयाींमळेु पररक्षा रद्द व पढेु ढकलण्यात आलेली आहे. 
(३) ववदयापीठाच्या अनाुासन कृती ससमतीमाफा त चौकाी करण्यात आली 
असनू यातील सवा दोषी महाववदयालयाींच्या कें द्रप्रमखुाींना अनजु्ञेय असलेल्या 
पाररश्रसमकाींच्या रकमेची कपात करुन नकुसान भरपाईची कायावाही करण्यात 
आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 
 

राज्य ि िें द्र शासनाच्या शतेीविषयि योजनाांची माहिती राज्यातील 
शतेिऱ्याांपयात पोिचविण्याबाबत 

(२७) २८२१७ (१३-०४-२०१७). आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.तानाजी सािांत : 
सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य व कें द्र ाासनाने राज्यातील ातेकऱ याींसाठी आणलेल्या योजनाींची 
मादहती ातेकऱ याींपयिंत पोहोचत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरर्मयान ननदाानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करून सदर योजना 
ातेकऱयाींपयात पोहचवनू ातेकऱ याींची होणारी गरैसोय दरू करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर (११-०९-२०१७) : (१) नाही. 
(२) राज्यातील कृवष योजनाींची मादहती ातेकऱयाींना देण्यासाठी 
राज्यस्तरावरुन, जजल्हास्तरावरुन, तालकुास्तरावरुन तसेच गावपातळीवर 
ातेकरी मेळावे, ातेकरी प्रसाक्षण, चचाासि,े प्रदााने, ातेीााळा इ. 
कायाक्रमाींच्या माध्यमातनू ददली जात.े तसेच ववववि कृवष योजनाींची मादहती 
घडीपत्रिका, पोस््सा, पजुस्तका, वप्र ी्ं  समडडयाच्या माध्यमातनू राज्यातील 
ातेकऱयाींना ददली जात.े तसेच कृवष ववभागाच्यावतीने राज्यातील ातेकऱयाींना 
वपकाींचे आिनुनक तींिज्ञान तसेच ववववि योजनाींची मादहती देण्यासाठी 
ातेकरी माससक दरमहा प्रकासात केले जात े तसेच आकाावाणी, दरुदाान 
वरुन ननयसमतपणे कृवष ववषयक योजनाींची मादहती ददली जात.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई उपनगर जजल्िाधधिारी िायाालयासमोरील र्खूांडाबाबत 
  

(२८) २८२६७ (१३-०४-२०१७). अॅड.अननल परब : सन्माननीय मिसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई उपनगर जजल्हाधिकारी कायाालयासमोरील भखूींड कोणत्या सींस्थेला 
देण्यात आला आहे व त्यासदींभाात करारनामा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती वषााकररता भखूींड सलजवर देण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उक्त सींस्थेने कोणत्या कारणाकररता भखूींडाचा वापर केला 
आहे, 
(४) नसल्यास, सदरहू भखूींडासींदभाात झालेला करार रद्द करुन भखूींड परत 
घेण्यात येणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-०७-२०१७) : (१) व (२) मुींबई उपनगर जजल्हाधिकारी 
कायाालयासमोरील मोकळा भखूींड “मराठवाडा समि मींडळ” या सींस्थेस ाासन 
ज्ञापन, ददनाींक १५/१२/१९८१ अन्वये नाममाि रुपये १/- वावषाक भाडपेट्टयाने 
९९ वषााच्या मदुतीवर मींजरू करण्यात आला होता. तदन् ाींतर ाासन ज्ञापन 
ददनाींक २४/०२/२००९ व ददनाींक १९/०५/२००९ अन्वये सदर भखूींड या सींस्थेस 
कब्जेहक्काने मींजूर करण्यास ाासनाची मान्यता देण्यात आली होती. 
त्यानसुार जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायाालयाने ददनाींक 
१५/१०/२०१० रोजी आदेा ननगासमत केले असनू सींबींधित सींस्थेकडून 
कब्जेहक्काची ककींमत रुपये ११,८२,५०,०००/- चा भरणा करुन घेण्यात आलेला 
आहे. तसेच या जसमनीच्या कब्जेहक्काचा करारनामा ददनाींक २५/०४/२०११ 
रोजी ननषपाददत करण्यात आलेला आहे. 
(३) उक्त सींस्थेस सदरहू जमीन “वसनतगहृ /कर्मयनुन्ी से्ं र व असभयाींत्रिकी 
महाववदयालय/व्यवस्थापन महाववदयालय” या प्रयोजनासाठी प्रदान करण्यात 
आली आहे. तथावप सदरहू सींस्थेने आजपावेतो या जसमनीचा वापर केलेला 
नाही. 
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(४) व (५) “मराठवाडा समि मींडळ” या सींस्थेने सदर जमीन मींजूरी 
आदेाातील अ्ी/ातींचा भींग केल्याच्या कारणास्तव या सींस्थेस 
जजल्हाधिकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायाालयाने ददनाींक १४/०९/२०१६ रोजी 
ाताभींगाबाबत नो्ीस ददली आहे. त्यानसुार या प्रकरणी जजल्हाधिकारी, मुींबई 
उपनगर याींचेकड ेसनुावणीची कायावाही चाल ूआहे. 
  

___________ 
  

मारेगाांि (जज.यितमाळ) तालकु्यातील बेंबळा धरणाचे पाणी शतेीला 
देण्याबाबत 

  

(२९) २८४६० (१५-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.िेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) मारेगाींव तालकु्यातील (जज.यवतमाळ) ातेकऱयाींनी ातेीसाठी बेंबळा 
िरणाचे पाणी देण्याची मागणी नायब तहससलदार, मारेगाींव याींचकेड े ददनाींक 
२५ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने ाासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष मिाजन (०३-०८-२०१७) : (१) जलसींपदा ववभागाकड ेअस ेननवेदन 
प्राप्त झालेले नाही. 
 तथावप, मारेगाींव तालकु्यातील ातेक-याींच्या ातेीसाठी बेंबळा िरणाच े
पाणी देणे ननजश्चत आहे. 
 मखु्य कालव्याचे काम कक.मी. ११३ पयिंत पणुा करण्यात आलेले 
असनू सन २०१७-१८ च े खरीप व रब्बी हींगामात कालव्याच्या पचु्ि 
भागापयिंत सस ींचनाकररता पाणी देण्याचे ननयोजजत आहे. मारेगाींव तालकु्यातील 
जवळपास १००० हे. क्षिेास ससींचनाचा लाभ समळेल. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  ___________ 
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यितमाळ जजल्ियातील नेर शिराला बािय िळण र्ता िरण्याबाबत 
  

(३०) २८४६९ (१३-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.िेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल र्ोसल,े श्री.रामराि िडिुत,े श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.प्रिाश गजशर्ये, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : 
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नेर (जज.यवतमाळ) ाहराला बा्य वळण रस्ता करण्याची बाब 
ाासनाच्या ववचारािीन आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववचारािीन बाबीींवरील ाासनाचा अींनतम ननणाय झाला आहे 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानसुार सदर ाहराला बा्य वळण रस्ता करणेबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) वळण रस्त्याच्या ३.९१५ कक.मी. लाींबीपकैी २ कक.मी. लाींबीमिील 
रस्त्यासाठी भसुींपादन करणे व बाींिकाम करण्याच े काम मींजूर आहे. 
भसुींपादनाची कारवाई प्रगतीत आहे.   
 उवाररत १.९१५ लाींबीमिील वळण रस्त्याचे काम मींजूरी ननिी ननकष 
व प्रािान्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन आहे. 

__________ 
  

राज्यातील सशुशक्ष देत बेरोजगार अशर्यांत्याांच्या सम्याांबाबत 
  

(३१) २८८७९ (१३-०४-२०१७). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, 
श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात ७२००० नोंदणीकृत ससुाक्षक्षत बेरोजगार असभयींत ेअसनू १०,००० 
ससुाक्षक्षत बेरोजगार असभयींत्याींना मागील १० वषाात एकही काम न 
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समळाल्याने त्याींना ठेकेदारीचे नोंदणीच े नतुनीकरण करण्यास अडचणी येत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ससुाक्षक्षत बेरोजगार असभयींत्याींना (वगा-५) रु.५० लक्ष ऐवजी 
(वगा-४) रु. १ को्ी ५० लक्ष मध्ये नोंदणी देण्याची कायावाही करणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, एकापेक्षा जास्त असभयींत े एकि येवनु सींयकु्त भागीदारी करुन 
त्याींना ककमान रु. ५ को्ी ककींमतीच्या स्पिाात्मक ननववदेसाठी मान्यता देणार 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करून ससुाक्षक्षत 
बेरोजगाराींना न्याय देण्याच्या दृष्ीन े कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासिीय योजनाांिर खचा िरताांना त्याांची गणुित्ता आणण पररणामिता 
पािण्यासाठी शासिीय िायाालयाांचेिी िेआरए  

(िी ररझल्ट एररया) तयार िरण्याबाबत 
  

(३२) २९००५ (१७-०४-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ाासकीय योजनाींवर खचा करताना त्याींची गणुवत्ता आखण पररणामकता 
पाहण्यासाठी ाासकीय कायाालयाींचे केआरए (की ररझल्् एररया) तयार 
करण्याच्या सचूना प्रत्येक ववभागाला देण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, ाासकीय योजना राबववताना या योजना प्रभावीपणे अींमलात 
आल्या आहे का, त्या लोकाींपयिंत पोहोचतात का, ननिीचे ननयोजन योग्यप्रकारे 
झाले ककीं वा गरैव्यवहार झाला, याची पाहणी केआरएदवारे करण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, केआरए मलू्याींकनासाठी खासगी सींस्थाींची ननवड करण्यात 
येणार आहे तसेच केआरए मलू्याींकनासाठी कोणत्या ननकषावर व पाितवेर 
कोण-कोणत्या खासगी सींस्थाची ननवड करण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, ाासनाची उच्चस्तरीय ससमती मलू्याींकन करु ाकत नाही, हे 
ही खरे आहे काय ? 
  
श्री. सधुीर मनुगांटीिार (१९-०८-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही 
तथावप, ववत्त ववभागाच्या ददनाींक १७ नोव्हेंबर, २०१६ च्या ाासन 
ननणायानसुार खचााची उत्पादकता जाणून घेण्यासाठी कामधगरीचे मोजमापन 
करण्यासाठीची कायापध्दती ठरववण्यात आली आहे. 
 उक्त ाासन ननणायान्वये ववभागाला जो ननिी उपलब्ि करुन ददला 
आहे, त्या ननिीचा ववननयोग कोणत्याप्रकारे झाला, त्याबाबतची खािी करणे 
व ववभागाने ठरववलेल्या ननदेााींकाप्रमाणे त्याींच्या कामाची मोजणी करणे 
असभप्रेत आहे. 
 प्राासकीय ववभागाींनी ननवडलेल्या ननदेााींकानसुार झालेल्या कामाींची 
मोजणी ियस्थ सींस्थेमाफा त करणे अपेक्षक्षत आहे. ववत्त ववभागाने कुठल्याही 
ियस्थ सींस्थचेी ननवड केललेी नाही. 
  

___________ 
  

बेिायदा साििारी िजा फेडीचा प्र्ताि रद्द िरण्याबाबत 
  

(३३) २९०९१ (१३-०४-२०१७). श्री.पररणय फुिे, डॉ.अपिूा हिरे : सन्माननीय 
सििार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ाासनाच्या सहकार ववभागाने बेकायदा सावकारी कजा फेडण्यासींदभाातील 
प्रस्ताव माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरर्मयान तयार केला होता, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील ज्या ातेक-याींना सावकाराींनी त्याींच्या परवाना 
क्षेिाबाहेर कजा परुवठा केल्याचे आढळून आले ती कजा फेडण्यास वविी व 
न्याय ववभाग आखण ववत्त ववभाग याींनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे तसेच 
सहकार ववभागाने बेकायदा कजाफेडीचा प्रस्ताव रद्द केला नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सरु्ाष देशमखु (०८-०८-२०१७) : (१) व (२) अींात: खरे आहे. 
(३) ज्या सावकाराींनी त्याींच्या परवाना कायाक्षेिाबाहेरील ातेकऱयाींना कजा 
वा्प केले आहे त्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठ येथे जनदहत 
याधचका क्र.४३/२०१६ दवारे सदर प्रकरण न्यायप्रववषठ आहे. सदय:जस्थतीत 
ाासनाने अींनतम असा ननणाय घेण्यासाठी प्रकरण प्रलींत्रबत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
धुळे, नांदरुबार, जळगाि जजल्ियातील सििाराच्या मार्धयमातनू िेलेल्या २२ 

उपसा शस ांचन योजना दरुु्तीबाबत 
  

(३४) २९४९५ (१५-०४-२०१७). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िुळे, नींदरुबार, जळगाव जजल्हयातील सहकाराच्या माध्यमातनू केलेल्या 
२२ उपसा सस ींचन योजना दरुुस्त करण्याची घोषणा होऊनही दरुुस्तीला 
सरुुवात झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन दरुुस्तीच्या कामाला 
सरुुवात होण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष मिाजन (०३-०८-२०१७) : (१) होय. िुळे व नींदरुबार जजल््यातील 
२२ सहकारी उपसा सस ींचन योजनाींना ववाषे दरुुस्ती करुन पनुकायााजन्वत 
करण्यासाठी ाासनाने ददनाींक ०६/०६/२०१६ च्या ाासन ननणायान्वये 
प्राासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.माि अदयाप प्रत्यक्ष कामाींना सरुुवात 
होऊ ाकलेली नाही ही वस्तजुस्थती आहे. 
(२) २२ उपसा सस ींचन योजनाींच्या स्थापत्य, याींत्रिकी व ववदयतु घ्क 
भागाींच्या दरुुस्तीच्या एकत्रित ४ ननववदाींना कीं िा्दाराींनी प्रनतसाद ददला 
नसल्याने प्रत्यक्ष कामास सरुुवात करता आली नाही. सदय:जस्थतीत नतनही 
घ्क भागाींच्या स्वतींि ननववदा प्रससद्धीस ददल्या असनू स्थापत्य कामाच्या ७ 
पकैी ३ ननववदाींची कायावाही अींनतम ्प्प्यात आहे. उवारीत ४ ननववदाींची 
कायावाही प्रगतीत आहे. वरीलप्रमाणे कायावाही सरुु असल्याने चौकाीचा प्रश्न 
उद् ावत नाही.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील नद्याांचे प्रदषुण रोखून नद्या ्िच्ि िरण्याबाबत 
  

(३५) २९५९६ (१२-०४-२०१७). श्रीमती ज्मता िाघ, आकिा .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय पयाािरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कें द्रीय प्रदषूण ननयींिण मींडळाने सन २०१४-१५ मध्ये प्रससध्द केलेल्या 
अहवालात राज्यातील सवााधिक ४९ नदयाींचा समावेा अत्यींत प्रदवूषत 
नदयाींमध्ये आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कोणत्या नदयाींचा यात समावेा आहे, 
(३) असल्यास, या नदयाींचे प्रदषूण रोखून नदया स्वच्ि करण्याकररता 
ाासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (०३-०८-२०१७) : (१) होय. 
(२) सन २००९ त े २०१२ या कालाविीतील नदी पाण्याच्या गणुवत्तचे्या 
ननकालाींनसूार माचा, २०१५ रोजी कें द्रीय प्रदषूण ननयींिण मींडळाने नदयाींच्या 
प्रदवूषत पट्टटयाींबाबत प्राथर्मयता १, २, ३, ४ व ५ यात ववभागणी केलेली आहे. 
यात प्रािान्य क्र. १ मध्ये ४ नदया (गोदावरी, समठी, मोरना, विाा), प्रािान्य 
क्र. २ मध्ये ५ नदया (कन्हन, कृषणा, कुीं डसलका, पणूाा, वनैगींगा), प्रािान्य क्र. 
३ मध्ये १८ नदया (भीमा, चींद्रभागा, घोड, इींद्रायणी, मळुा, मळुा-मठुा, मठुा, 
ननरा, पवना, पेढी, पेनगींगा, रींगवली, सावविी, ससना, तापी, वेल, वेना, 
अमरावती), प्रािान्य क्र. ४ मध्ये १२ नदया (भातसा, त्रब ींदसुारा, दारना, 
धगरना, गोमाई, कान, कोयना, माींजरा, पींचगींगा, सयुाा, उरमोडी, वेन्ना) आखण 
प्रािान्य क्र. ५ मध्ये १० नदया (अींबा, दहवारा, मोर, पाींजरा, पाताळगींगा, 
पेल्हार, उल्हास, वतैरना, वसाषठी, वाघरु) या नदयाींवरील प्रदवूषत पट्टयाींचा 
समावेा आहे. 
(३) राज्यातील नदयाींच्या सवेक्षणावरुन ४९ प्रदवूषत पटे्ट आढळून आले आहेत 
व त्यावरील प्रदषूण कमी करण्यासाठी पढुील प्रमाणे उपाय योजना करण्यात 
येत आहेत. 

अ) राषरीय नदी कृती योजना व राज्य नदी कृती योजना राबववण्यात येत 
आहे. 

ब) प्रदषूण ननयींिण मींडळाने उदयोगाींना ववनाप्रकक्रया साींडपाण्याचा ववसगा 
करण्यास बींदी घातलेली असनू उदयोगातनू ननसमात होणाऱ या 
साींडपाण्यावर प्रकक्रया करून प्रकक्रयाकृत साींडपाणी बाहेर सोडण्याच े
ननदेा ददलेले आहेत. 

क) राज्यातील महानगरपासलका व नगरपासलका याींना साींडपाणी व नागरी 
घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 

ड) सदय:जस्थतीत ४९ पट्टयाींपकैी १३ पटे्ट प्रदवूषत पटे्ट र्महणून गणले जात 
नाही. 

इ) राज्यात ददनाींक १२ ऑगस््, २०१६ च्या ाासन ननणायान्वये नमासम 
चींद्रभागा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 

(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 



वि.प. १ (36)  

 

चाळीसगाांि (जज.जळगाांि) येथील बेलगांगा िारखाना सरुु िरण्याबाबत 
  

(३६) २९६२८ (१२-०४-२०१७). श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय सििार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) चाळीसगाींव (जज.जळगाींव) येथील बेलगींगा कारखाना लोक सहभागातनू 
सरुु करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कारखान्याची सललाव प्रकक्रया पणूा झाली आहे काय, 
त्याची सदयःजस्थती काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सरु्ाष देशमखु (३१-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) जळगाव जजल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकेने सरफेसी कायदयाींतगात ताब्यात 
घेवनू बेलगींगा सहकारी साखर कारखान्याची ववक्री प्रकक्रया ऑनलाईन 
राबववली आहे. सदर सललाव प्रकक्रयेववरूद्ध कारखान्याच्या कामगार यनुनयनने 
मा.उच्च न्यायालय औरींगाबाद खींडपीठ येथ े रर् याधचका क्र. ३३३/२०१७ 
दाखल केली आहे. मा.न्यायालयाने सदर याधचकेवर ननणाय होईपयिंत सललाव 
प्रकक्रया अींनतम करण्यात येऊ नये, असे अींतररम आदेा ददल े आहेत. 
सदयःजस्थतीत सदर बाब न्यायप्रववष् आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
  

___________ 
  
पांतप्रधान रोजगार ननशमाती िायाक्रमाांतगात देण्यात येणाऱ् या अनदुानाबाबत 

  

(३७) २९६४२ (१५-०४-२०१७). श्रीमती ज्मता िाघ : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पींतप्रिान रोजगार ननसमाती कायाक्रमाींतगात उदयोगासाठी मदहला, 
अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती, अल्पसींख्याक, माजी सनैनक व अपींगाींना 
ग्रामीण भागासाठी ३५ तर ाहरी भागासाठी २५ ्क्के अनदुान देण्यात येणार 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कररता जळगाींव जजल्हयातनू ककती अजा आले आहेत, 
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(३) असल्यास, ककती जणाींना या योजनेचा लाभ समळाला आहे, 
(४) असल्यास, याबाबतची सदयःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. सरु्ाष देसाई (११-०८-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 पींतप्रिान रोजगार ननसमाती कायाक्रमाींतगात रु. २५ लक्ष ककींमतीच्या 
उत्पादन प्रकल्पासाठी अनसुधूचत जाती/जमाती, इतर मागासवगीय जाती/ 
अल्पसींख्याक/ माजी सनैनक/अपींग/मदहला या ववाषे प्रवगाातील लाभार्थयािंसाठी, 
ग्रामीण भागात ३५ ्क्के व ाहरी भागात २५ ्क्के अनदुान बॅंकानी मींजूर 
केलेल्या एकूण प्रकल्प रकमेवर अनजु्ञेय आहे. 
(२) सदर योजनेची अींमलबजावणी ऑक््ोबर २००८ पासनू, ग्रामीण क्षेिासाठी 
खादी ग्रामोदयोग आयोग, महाराषर खादी ग्रामोदयोग मींडळ व ाहरी 
भागासाठी उदयोग सींचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जजल्हा उदयोग कें दे्र 
याींच्याकडून करण्यात येत असनू, खादी व ग्रामोदयोग आयोग, भारत सरकार, 
याींच्याकडून योजनेचे सननयींिण करण्यात येत आहे. 
 जळगाव जजल्हयाकरीता सन २०१६-१७ मध्ये १०१४ व सन २०१७-१८ 
(जुल ैअखेर) मध्ये ४७० अजा प्राप्त झालेले आहेत. जळगाव जजल्हयाकरीता 
मागील दोन वषाात ददलेली उद्दीष्े, प्राप्त अजा व जजल्हा कायाबल ससमतीने 
ववववि बाँकाींकड ेसाफारस केल्याबाबतची मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 
अ.क्र. 

 
सन 
 

अांमलबजािणी 
यांत्रणा 

 

उद्दीष्ट्ट 
 

प्राप्त 
अजा 

िायाबल सशमतीने 
बँिाांिड ेशशफारस 

िेलेले अजा सांख्या अनदुान 
१ 
 

२०१६-१७ 
 

खादी व 
ग्रामोदयोग आयोग 

२० 
 

३९.९८ 
 

१२१ 
 

५५ 
 

महाराषर खादी 
ग्रामोदयोग मींडळ 

५२ 
 

१०४.२८ 
 

४२० 
 

३३१ 
 

जज. उ. कें द्र ६७ १३४.०० ४७३ ३५३ 
एिुण १३९ २७८.२६ १०१४ ७३९ 

२ २०१७-१८ खादी व १४ २७.७९ २८ १७ 
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 ग्रामोदयोग आयोग     
महाराषर खादी 
ग्रामोदयोग मींडळ 

३५ 
 

६८.९४ 
 

१४१ 
 

६ 
 

जज. उ. कें द्र ४१ ८०.७७ ३०१ -- 
एिुण ९० १७७.५ ४७० २३ 

 
(३) पींतप्रिान रोजगार ननसमाती कायाक्रमाींतगात जळगाव जजल््यामध्ये सन 
२०१६-१७ मध्ये ७७ व सन २०१७-१८ (जुल ैअखेर) १२ लाभार्थयािंना लाभ प्राप्त 
झालेले आहे. 
 
अ.क्र. सन अांमलबजािणी यांत्रणा मांजूर प्रिरणे वितरीत प्रिरणे 

सांख्या 
 

अनदुान 
रु. ल दे 

सांख्या 
 

अनदुान 
रु. ल दे 

१ 
 

२०१६-१७ 
 

खादी व ग्रामोदयोग 
आयोग 

३ 
 

२३.११ 
 

१ 
 

८.११ 
 

महाराषर खादी 
ग्रामोदयोग मींडळ 

३१ 
 

९६.८६ 
 

१२ 
 

२७.०९ 
 

जज. उ. कें द्र ४३ ९३.५१ १५ २५.५७ 
एिुण 
 

७७ २१३.४८ २८ ६०.७७ 

२ 
 

२०१७-१८ 
 

खादी व ग्रामोदयोग 
आयोग 

२ 
 

८.७५ २ १५.००  

महाराषर खादी 
ग्रामोदयोग मींडळ 

५ ७.५२ ९ ३४.१६  

जज. उ. कें द्र ५ ५.९१ १४ २८.५८  
एिुण १२ २२.१८ २५ ७७.७४ 

 *सन २०१६-१७ मिील मींजूर प्रलींत्रबत प्रकरणापकैी वा्प प्रक्ररणे 
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(४) सन २०१७-१८ वषाासाठी महाराषर राज्यासाठी एकुण २४५२ प्रकल्प व 
४८६४.६३ लक्ष माजजान मनी च ेउद्दीष् कें द्र ाासनाने ददलेले आहे. जळगाव 
जजल्हयाकरीता तीनही अींमलबजावणी करणाऱया यींिणाींना समळून सन २०१७-
१८ करीता ९० प्रकल्पाींच े भौनतक उद्दीष् व १७७.५० लक्ष रुपयाींचे आधथाक 
लक्षाींक असनू ४७० लाभार्थयािंचे अजा ऑनलाईन दवारे सींकेतस्थळावर प्राप्त 
झालेले आहेत. सदर उद्दीष् पतूातबेाबतची कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
  

___________ 
  

िणििली (जज.शस ांधुदगुा) तालकु् यातील टाळांबा धरणा प्रिल्परस््ताांना 
जशमनीचा मोबदला शमळण्याबाबत 

  

(३८) २९९१७ (१५-०४-२०१७). श्री.नारायण राणे :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कणकवली (जज. सस ींिदुगुा) तालकु्यातील ्ाळींबा िरणाची उींची कमी करुन 
नव्याने ननववदा मागववल्या जाणार आहेत, तसेच वनसींज्ञा जसमनीचा मोबदला 
प्रकल्पग्रस्ताींना ददला जाणार असल्याचे ाासनाने जाहीर केले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत ननववदा प्रकक्रया पणूा झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष मिाजन (०८-०८-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
 

अांबरनाथ (जज.ठाणे) येथे शासिीय र्खूांड वितरीत िेलेल्या गिृननमााण 
सा्ं थाांिर प्रशासि नेमण्याबाबत 

  

(३९) ३००७४ (१५-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊफा  र्ाई जगताप : सन्माननीय 
सििार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) येथे ाासकीय भखूींड ववतरीत करण्यात आलेल्या 
गहृननमााण सींस्थाींमध्ये कायदयानसुार आवश्यक सभासद सींख्या नसतानाही 
बोगस सभासदाींना सहभागी करुन अनधिकृत बाींिकामे करणे, ननयमबाहय 
सहयोगी सभासद करुन घेणे, रोखीने देणग्या घेणे अाा प्रकारच्या तक्रारी 
सहकार ववभागाकड ेकरण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायदेाीर सभासद सींख्या नसलेल्या ककती गहृननमााण सींस्था 
आहेत व अाा गहृननमााण सींस्थाींवर प्राासक नेमण्याबाबत सहकार खात्याकड े
ववनींती करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू तक्रारीींबाबत सींबींधित सींस्थाींवर काय कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सरु्ाष देशमखु (०४-०८-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) अींबरनाथ येथील उत्कषा गहृननमााण सहकारी सींस्था सल.ही 
अााप्रकारची एक गहृननमााण सहकारी सींस्था असनू या सींस्थेवर प्राासक 
नेमण्याबाबत ववनींती करण्यात आली होती. सदर सींस्थवेर जजल्हा उपननबींिक, 
सहकारी सींस्था, ठाणे याींच्या ददनाींक १६/०६/२०१७ रोजीचे आदेाान्वये 
प्राासकाची ननयकु्ती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

विद्याथी िसनतगिृात खळेाडू विद्यार्थयाांना प्रिेश देण्याबाबत 
  

(४०) ३०१९२ (१२-०४-२०१७). श्री.विक्रम िाळे, श्री.िेमांत टिल,े श्री.अमरशसांि 
पांडडत, श्री.सनतश चव्िाण, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात अष्पलै ू खळेाडू तयार होण्यासाठी जजल्हा व तालकु्याच्या 
दठकाणी उपलब्ि असलेल्या ववदयाथी वसनतगहृात खळेाडू ववदयार्थयािंना प्रवेा 
देण्यासींबींिी ाासनस्तरावरुन कोणता ननणाय घेण्यात आला वा येत आहे, 
(२) असल्यास, ाासनाने घेतलेल्या ननणायाचे स्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कोणताच ननणाय घेतला नसल्यास ववलींबाची 
कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (०२-०८-२०१७) : (१) राज्यात ११ क्रीडा प्रबोधिनीमध्ये 
एकूण १८ क्रीडा प्रकार, जजल्हा क्रीडा सींकुलामध्ये मलुा-मलुीींचे वसनतगहृ (८० 
बेडसह) इ. अत्यावश्यक बाबीींचा समावेा केलेला आहे. 
(२) क्रीडा प्रबोधिनीत ाासन ननणाय ददनाींक १८ नोव्हेंबर, १९९५ अन्वये बॅ्री 
ऑफ ्ेस््दवारे वय वषा ८ त े १४ वयोग्ातील ननवडलेली मलेु-मलुीीं तसेच 
ज्या खेळाडूींना राज्यस्तरावर प्राववण्य व राषरीय स्तरावर सहभाग असेल अाा 
खेळाडूींमिून सरळ प्रवेा प्रकक्रये अींतगात ननवडलेली मलेु-मलुी याींना प्रवेा 
देण्यात येतो. 
 क्रीडा ववभागादवारे तालकुास्तर, जजल्हास्तर, ववभागास्तर, राज्यस्तर, 
राषरीयस्तर, ाालेय, ग्रामीण, मदहला क्रीडा स्पिािंचे आयोजन करताना 
स्पिेदरर्मयान खेळाडूींच्या ननवासाची व्यवस्था सींबींधित जजल्हा व ववभागीय 
क्रीडा सींकुलाच्या वसनतगहृामध्ये करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मोखाडा तालकु्यात (जज.पालघर) अल्प प्रमाणात रोजगार  
िमीची िामे सरुु असल्याबाबत 

  

(४१) ३०२९५ (१७-०४-२०१७). श्री.विक्रम िाळे, श्री.िेमांत टिल,े श्री.सनतश 
चव्िाण : सन्माननीय रोजगार िमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मोखाडा तालकु्यात (जज.पालघर) अल्प प्रमाणात रोजगार हमीची काम े
सरुु असल्याच ेमाहे फेिवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने तालकु्यातील गोरगररब लोक स्थलाींतर 
होऊ नयेत व त्याींना रोजगार उपलब्ि व्हावा र्महणून रोजगार हमी योजनेची 
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कामे करणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल (०४-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 मोखाडा तालकु्यात माहे जानेवारी व फेिवुारी, २०१७ मध्ये 
ग्रामपींचायतीमाफा त एकूण २७८ कामे हाती घेण्यात आलेली होती. सदर 
कामाींवर ३०६४८ इतकी मनषुयददन ननसमाती झालेली आहे. तसेच इतर 
यींिणाींमाफा त एकूण १८३ कामे हाती घेण्यात आलेली होती. सदर कामाींवर 
१४९५५ इतकी मनषुयददन ननसमाती झालेली आहे. त्याचप्रमाणे मोठ्या 
प्रमाणावर ाले्फवर काम ेउपलब्ि करुन देण्यात आली आहेत. 
(२) मजुराींच े स्थलाींतर रोखण्याच्या दृष्ीने मागेल त्याला रोजगार उपलब्ि 
करुन देण्यात येतो. त्यामळेु चौकाी करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

अांबरनाथ (जज.ठाणे) शिरात  देयरोग रुग्णाांच्या िाढत्या सांख्येला  
प्रनतबांध घालण्याबाबत 

  

(४२) ३०३४५ (१५-०४-२०१७). श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय सािाजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अींबरनाथ (जज.ठाणे) ाहरात एक-दोन वषाात क्षयरोगाच्या रुग्णाींमध्ये 
मोठया प्रमाणात वाढ झाली असनू ही सींख्या ६३५ हून अधिक वाढल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आजाराला आळा घालण्यासाठी ाासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. दीपि सािांत (२८-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
     अींबरनाथ (जज.ठाणे) ाहरात आढळून आलेल्या क्षयरुग्णाींची सींख्या 
खालीलप्रमाणे आहे. 
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अींबरनाथ ाहर सन २०१५ सन २०१६ माहे जून, २०१७ अखेर 

आढळून आलेले रुग्ण ५७१ ६५० ३३० 

 
(२) राज्यात सवा जजल्हा व महानगरपासलकाींमध्ये सिुाररत राषरीय क्षयरोग 
ननयींिण कायाक्रम राबववण्यात येतो. 
 क्षयरोगावर ननयींिण करण्याकररता खालीलप्रमाणे ववववि उपाययोजना 
राबववण्यात येतात. 
• सिुाररत राषरीय क्षयरोग ननयींिण कायाक्रमाींतगात सींायीत रुग्ण ाोिण्याच े

काम आरोग्य कमाचारी व वदैयकीय अधिकारी याींच्यामाफा त करण्यात येत.े 
• सींायीत रुग्णाींचे थुींकी नमनेु तपासले जातात. 
• थुींकीदषुीत रुग्ण आढळल्यास त्याला त्वरीत उपचाराखाली आणले जात.े 
• क्षयरुग्णाींच्या उपचारासाठी ननयसमत पाठपरुावा केला जातो. 
• सिुाररत राषरीय क्षयरोग ननयींिण कायाक्रमाींतगात खाजगी वदैयकीय 

व्यवसानयकाींचा सहभाग घेण्यात येतो. 
• सिुाररत राषरीय क्षयरोग ननयींिण कायाक्रमाींतगात क्षयरोगाबाबत ववववि 

जनजागतृी कायाक्रम राबववण्यात येतात. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नागपरू जजल्ियात विशषेज्ञाांची मांजूर ररक्त पदे र्रण्याबाबत 
  

(४३) ३०४९५ (१५-०४-२०१७). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िदै्यिीय शश देण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू जजल्हयात ववाषेज्ञाींची ३७३ मींजूर पदे असताना केवळ १३५ पदे 
भरण्यात आली आहेत त्यामळेु जजल्हयातील नागररकाींना अनेक वषाापासनू 
वदैयकीय सेवा वेळेत समळत नसल्याने नागररकाींची गरैसोय होत असल्याच े
माहे फेिवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन नागररकाींची गरैसोय 
दरू करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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 श्री. धगरीष मिाजन (२०-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 वदैयकीय साक्षण व सींाोिन सींचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
नागपरू येथील ववववि ाासकीय वदैयकीय महाववदयालय तसेच 
रुग्णालयासाठी धचककत्सालयीन/अधचककत्सालयीन ववषयातील मींजूर प्राध्यापक 
७३ पकैी ११ पदे, सहयोगी प्राध्यापक १८५ पकैी १६ पदे व सहायक प्राध्यापक 
२७६ पकैी ३९ पदे सदय:जस्थतीत ररक्त आहेत. उक्त सींवगाातील ररक्त पदे 
प्राथर्मयाने भरण्याची कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच या सींवगाातील 
सरळसेवेने भरावयाची पदे पढुील आदेा होईपयिंत महाराषर लोकसेवा 
आयोगाच्या कक्षेतनू वगळून सदर पदे ाासन ननणाय ददनाींक १५/०७/२०१४ 
अन्वये तयार करण्यात आलेल्या ववभागाच्या अ.म.ुस./प्र.स./सधचव याींचे 
अध्यक्षतखेालील ननवडमींडळातफे भरण्याचा ाासन ननणाय ददनाींक 
०९/०२/२०१७ अन्वये ननणाय घेण्यात आला आहे. 
 

___________ 
 

मराठिाडयात शसताफळाच ेउत्पादन िाढिणेबाबत 
  

(४४) ३०५१७ (१५-०४-२०१७). श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय फलोत् पादन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मराठवाड्यात ववकससत ससताफळाींची लागवड करून ससताफळाचे उत्पादन 
वाढववण्याबाबतच ेिोरण ाासनाच्या ववचारािीन आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, 
चौकाीच्या अनषुींगाने ससताफळ उत्पादन व ससताफळ प्रकक्रया उदयोग 
उभारणीसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (०५-०८-२०१७) : (१), (२) व (३) ससताफळ लागवडीच े
ववसाष् िोरण ाासनाच्या ववचारािीन नाही. तथावप, ससताफळ उत्पादकाींच्या 
अडचणी सींदभाात ससताफळ महासींघ व इतर सींबींधित अधिकारी याींच्यासमवेत 
मा.मींिी (कृषी व फलोत्पादन) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक १०/०१/२०१७ 
रोजी बठैक आयोजजत करण्यात आली होती. 
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 सन २०१७-१८ साठी महात्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेंतगात औरींगाबाद ववभागासाठी ६६० हेक््र व लातरू ववभागासाठी ८०० 
हेक््र ससताफळ लागवडीचा लक्षाींक देण्यात आलेला आहे. 
 ससताफळाचा गर अनताीत तापमानात गोठवणे, त्याचा वापर पेय, 
जेली, नसैधगाक आईस्क्रीम इत्यादी करीता करणे, याबाबत CFTRI या कें द्रीय 
सींस्थेाी सींपका  सािण्यात आला आहे. 

___________ 
  

राज्य शश देण विर्ागाच्या य ूडाइस या अििालानसुार मुांबईतील मराठी 
शाळाांतील विद्यार्थयाांची पटसांख्या िाढविण्याबाबत 

  

(४५) ३०६३० (१२-०४-२०१७). नारायण राणे : सन्माननीय शालेय शश देण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य साक्षण ववभागाच्या य ूडाइस या अहवालानसुार मुींबईतील मराठी 
ााळाींतील ववदयाथी सींख्या गेल्या वषीच्या तलुनेत १५ हजाराींनी कमी झाली 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन अहवालाची दखल घेवनू 
मराठी माध्यमाींच्या ााळाींत ववदयाथी प्सींख्या वाढावी यासाठी कोणत्या 
उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(११-०८-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्य ाासनाकडून मराठी ााळेतील अजस्तत्व द्कववण्यासाठी ज्या 
उपाययोजना राबववल्या जातात, त्या सवा उपाययोजना मुींबई 
महानगरपासलकेतफे राबववल्या जात आहेत. प्रत्येक ााळेत ााळा व्यवस्थापन 
ससमतीच्या माध्यमातनू ााळेच्या पररसरातील पालकाींचे मराठी भाषवेवषयी 
समपुदेान केले जात आहे. तसेच बहृन्मुींबई महानगरपासलका साक्षण 
ववभागाकडून मराठी ााळाींचा दजाा वाढववण्यासाठी १५७ मराठी ााळाींमध्ये 
“ााळा सिुार प्रकल्प” हा उपक्रम सरुु केला आहे. तसेच महानगरपासलकेच्या 
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ााळाींमध्ये ज्ञानरचनावाद, अध्यापन ाास्ि पध्दती, ववदयाथी कें द्रीत व्यवसाय 
आिाररत काडा, मराठी ााळेतील ववदयार्थयािंना प्रेररत करण्यासाठी कववता, 
कथाकथन, भाषण, वक्ततृ्व, ननबींि स्पिाा या प्रकारच्या कायाक्रमाींचे आयोजन 
केले जात.े त्याचप्रमाणे मनपा अखत्यारीतील खाजगी अनदुाननत मराठी 
ााळाींमध्ये मराठी भाषा आखण इींग्रजी भाषा या समतलु्य आहेत याची 
जनजागतृी ााळा व्यवस्थापन ससमती तसेच सींस्था, ाालेय व्यवस्थापन 
आखण स्वयींसेवी सींस्थाींमाफा त प्रयत्न सरुु आहेत. 
(३) प्रश्न उदभवत नाही. 
  

___________ 
  
मािूर आणण र्ोिर (जज.नाांदेड) याहठिाणी अनधधिृत तपासणी नािे पररििन 

विर्ागामाफा त सरुू असल्याबाबत 
  

(४६) ३०७०३ (१५-०४-२०१७). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय पररििन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य पररवहन ववभागाने राज्यात एकुण २२ तपासणी नाके मींजूर असनू 
त्यापकैी नाींदेड जजल््यातील देगलरू आखण त्रबलोली या दोन तपासणी 
नाक्याना ाासनाने मींजूरी असताींना मागील अनेक वषाापासनू माहूर आखण 
भोकर यादठकाणी अनधिकृत तपासणी नाके पररवहन ववभागामाफा त सरुु 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरर्मयान ननदाानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, 
चौकाीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. हदिािर राित े (२७-०७-२०१७) : (१) व (२) नाींदेड जजल््यातनू 
आींध्रप्रदेाात जाणाऱया महामागा क्र. २४१ व राज्य रस्ता क्र. २०४ या 
रस्त्यावर आींतरराज्य वाहतकू करणारी वाहने ये-जा करीत असल्याने या 
रस्त्यावरही वाहन तपासणीची गरज लक्षात घेऊन, भोकर-ननमाल रस्त्यावर 
रहा्ी (ब.ु) येथे व माहूर जवळ वाईबाजार येथे वाहन तपासणीची अस्थाई 
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व्यवस्था केली होती. सदर दठकाण हे तपासणी नाके नसनू, वाहन तपासणीच े
चेकपॉईं् आहेत. सदरहू व्यवस्था ददनाींक ३१/०१/२०१७ पासनू बींद करण्यात 
आली आहे. प्रादेसाक पररवहन अधिकारी, नाींदेड याींनी सदर मागाावरील 
वाहनाींची तपासणी करण्यासाठी वायवेुग पथकास सचूना ददलेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िेसापरुी िॅम्प (ता.माजलगाि, जज.बीड) येथे पोलीस अधधिारी िायाालय ि 
िमाचारी ननिास्थानाची दरुि्था झाल्याबाबत 

  

(४७) ३०७९५ (१५-०४-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) केसापरुी कॅर्मप (ता.माजलगाव, जज.बीड) येथे पोलीस अधिकारी कायाालय 
व कमाचारी ननवासस्थानाच ेकाम ननकृष् दजााचे झाल्याचे ननदाानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, 
चौकाीच्या अनषुींगाने ननवासस्थानाच े ननकृष् काम करणाऱ या ठेकेदार व 
सींबींधित अधिकाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही.   
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
पटिधान िुरोली (ता.पांढरपरू, जज.सोलापरू) येथील र्ीमा नदीिरील िोल्िापरू 

पद्धतीच्या बांधाऱ् याच्या दरुि्थेबाबत 
  

(४८) ३०८७८ (२९-०४-२०१७). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) मौज ेप्विान कुरोली (ता.पींढरपरू, जज.सोलापरू) येथील भीमा नदीवरील 
कोल्हापरू पद्धतीच्या बींिाऱ यामळेु प्विान कुरोली, आव्हे, वपराची कुरोली, 
तर्गाव, खळवे या गावातील समुारे १००० हे. क्षेि ओसलताखाली आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींिाऱ याचे दरवाजे पणूा गींजलेले आहेत तसेच , हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर बींिाऱ यातील दरवाजातनू मोठ्या प्रमाणात पाण्याची 
गळती होत असल्यामळेु स्थाननक नागररकाकडून वारींवार नवीन पद्धतीच े
दरवाजे बसववणेबाबत मागणी केली जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन सदर बींिाऱ यावर नवीन 
पद्धतीचे दरवाजे बसववण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष मिाजन (०३-०८-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) सदर बींिाऱयावर नववन बगे तयार करण्याचे काम याींत्रिकी सींघ्नेस 
देण्यात आलेले आहे. याींत्रिकी ववभागाच्या सींघ्नेकडून ५७४ बगे प्राप्त झालेले 
आहेत. या बग्यािंचा वापर करुन बींिाऱयात सन २०१७ मध्ये पणूा क्षमतनेे 
पाणी अडववणे ननयोजजत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आणण सा्ं िृती मांडळ आणण राज्य वििास सा्ं था 

याांचे विलीनीिरण िरण्याबाबत 
  

(४९) ३२२६१ (११-०८-२०१७). प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मराठी र्ाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) महाराषर राज्य सादहत्य आखण सींस्कृती मींडळ आखण राज्य ववकास सींस्था 
याींचे ववलीनीकरण करण्यात येत असनू याबाबत महाराषर साींस्कृनतक 
आघाडीचे सींयोजक डाॅॅ. श्रीपाद जोाी याींच्या अध्यक्षतखेाली आलेल्या 
ससमतीने अहवाल सादर केला असता महत्वपणूा साफाराी व सींस्थात्मक 
पनुराचना याबाबत ाासनाने कोणताच ननणाय घेतला नसल्याचे ननदाानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी करुन सदर साफाराीींची 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०१-०९-२०१७) : (१) नाही.  
(२) राज्य मराठी ववकास सींस्था व महाराषर राज्य सादहत्य आखण सींस्कृती 
मींडळ या दोन्ही सींस्थाींचे एकत्रिकरण करणे व्यवहाया व सींयजुक्तक होईल का, 
याबाबत अ्यास करून अहवाल सादर करण्याबाबत डॉ.श्रीपाद जोाी याींच्या 
अध्यक्षतखेाली अाासकीय ससमती ननमााण करण्यात आली होती. या दोन्ही 
सींस्थाींच े एकत्रिकरण न करता त्याींचे स्वतींि अजस्तत्व कायम राखल े जाव,े 
अाी साफारस सदर ससमतीने केली होती. ससमतीच्या कायाकक्षेतील सदर 
साफाराीनसुार उक्त दोन्ही सींस्थाींच्या स्थापनेची उदद्दषट्ये लक्षात घेता दोन्ही 
सींस्थाींच ेएकत्रिकरण करणे योग्य होणार नाही असा ननणाय ाासनाने घेतला 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शीि-पनिेल मिामागाािरील हदिे रात्रीच्या िळेी बांद असल्याबाबत 
  

(५०) ३३७९४ (०७-०८-२०१७). श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय सािाजननि 
बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) मुींबई व नवी मुींबईला जोडणाऱ या ाीव-पनवेल महामागाावरील 
खड्डयाींबरोबरच आता वाहनचालकाींना उड्डाण पलुावरील ददवे बींद असल्याने 
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अनेक समस्याींना सामोरे जावे लागत असल्याचे ददनाींक १९ मे, २०१७ रोजी 
वा त्यासमुारास ननदाानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महामागाावर वपवळया रींगाचे ददवे सरुु करण्यात आले 
होत ेपण सदरहू ददवे ददवसा सरुु व रािीच्या वेळी बींद असल्याच ेननदाानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ाासनाने चौकाी केली आहे काय, चौकाीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०४-०९-२०१७) : (१), (२) व (३) होय. 
 सदर रस्ता खाजगीकरणाींतगात उदयोजक मे.सायन पनवेल ्ोलवेज 
प्रा.सल. याींना देण्यात आला असनू त्याअन्वये रस्त्याींची व पथददव्याींची 
देखभाल दरुुस्ती करण्याची जबाबदारी उदयोजकाची आहे. परींत ुती उदयोजक 
वेळेवर करत नसल्याने ही दरुुस्ती उदयोजकाच्या जबाबदारी व खचााने (Risk 
& Cost) खात्यामाफा त करण्याची कायावाही हाती घेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान र्िन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
______________________________________________________ 

मुद्रणपवूा सवा प्रककया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण: ाासकीय मुद्रणालय, नागपरू. 

 


