
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

जिल्हा मखु्यालय, तालिुा मखु्यालय येथे अतत महत्वाचे व्यक्तीसाठी  
दालन तनमााण िरणेबाबत 

 
  

(१)  ९६५८ (३१-०७-२०१५).   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा मखु्यालय, तालकुा मखु्यालय व ननमशासकीय 
कायाालयामध्ये खासदार, आमदार तसेच ववशषे महत्वाच्या व्यक्ती 
कामाननममत्त वा भे् ीसाठी दौरा करीत असतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा अनतमहत्वाच्या व्यक्तीींना बसण्यासाठी कायाालयात 
दालने उपलब्ध नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन शासकीय व ननमशासकीय कायाालयामध्ये अनत  
महत्वाच्या व्यक्तीच्या भे्ीसाठी दालन उपलब्ध करणार आहे काय ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) जिल्हा मखु्यालय, तालकुा मखु्यालय व ननमशासकीय कायाालयामध्ये 
कायाालयात कायाालयीन प्रमखुाींसाठी स्वतींत्र दालन उपलब्ध आहेत. 
दौऱ्यादरम्यान अनतमहत्वाच्या व्यक्ती कामाननममत्त कायाालयात आल्यास 
कायाालयीन प्रमखुाींक  े उपलब्ध असलेल्या कषातात बकठक व्यवस् ा करण्यात 
येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज् यातील रामामीण गातात चो-या व दरोड्याच् या नटनाांना प्रततबांध िरणेबाबत 
  

(२)  १२५१० (२०-०४-२०१७).   श्री.रामराव वडिुत,े श्री.ख्वािा बेत, श्रीमती 
ववद्या चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सततश 
चव्हाण :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील रामामीण भागात चोऱ् या आ ण दरोयायाच् या न्ना सातत् याने 
न त असल् याचे माहे स ्ेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदर चो-या व दरोयायाच् या न्नाींना प्रनतबींध करणेबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही, 
       दरोयायाच्या व चोरीच्या गनु््यात माहे ऑगस््, २०१५ ची तलुना 
करीता स े्ंबर २०१५ मध्ये दाखल गनु््याींमध्ये न् झालेली आहे. 
       दरोयायाच्या गनु््यात स े्ंबर, २०१४ व स े्ंबर, २०१५ ची तलुना 
करीता गनु््याींचे प्रमाण सारखे आहे तसेच चोरीच्या गनु््यात ३५५ गनु््याींनी 
वाढ झाललेी आहे. 
(२) राषरीय व राज्य महामागाावरील सशस्त्र गस्ती दरम्यान पेरोलपींप, हॉ्ेल 
व वाहने इत्यादी ठठकाणे, रेकॉ ावरील गनु्हेगार व त्याींची आश्रयस् ाने 
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तपासली िातात. मालमत्तचे्या गनु््यातील आरोपीींना तपासनू त्याींचेवर 
प्रनतबींधात्मक तसेच सीआरपीसी १०९, ११० व मुींबई पोलीस अधध.१२२, १४२ 
इत्यादी अन्वये कारवाई केली िात े तसेच नाकाबींदी व कोबब ींग ऑपरेशन 
मोठहम राबववली िात आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

  

___________ 
  

रेल्वे अथासांिल्पात मांिूर िरण्यात आलेला मनमाड मालेताांव-धुळे-इांदौर 
रेल्वेमातााचे िाम सत्वर सरुु होणेबाबत 

  
 

(३)  १९५९८ (०६-०८-२०१६).   डॉ.अपवूा हहरे :  सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) धुळे-नामशक जिल््याच्या सवाांधगण ववकासाला चालना देणारा, आध ाक 
लाभाच्यादृष्ीन े रेल्वेस अत्यींत ककफायतशीर असलेला आ ण रेल्वे 
अ ासींकल्पात मींिुरी देण्यात आलेल्या मनमा  – मालेगाींव – धळेु – इींदौर 
रेल्वेमागााच्या कामाला गती देण्यासाठी मुींबई ये े ठदनाींक २८ एवप्रल, २०१६ 
रोिी झालेल्या उच्चस्तरीय बकठकीत राज्य व कें द्र शासनाची सींयकु्त रेल्वे 
इन्रास्रक्चर कीं पनी स् ापन करण्याचा ननणाय नेण्यात आला, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त रेल्व े इन्रास्रक्चर कीं पनीची स् ापना करण्यात आली 
आहे काय व सींयकु्त बकठकीतील ननणायानसुार भसूींपादनासह, रेल्वे मागा 
ननममातीच्या अनषुींगाने प्रत्यषात कायावाही सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, प्रस्ततु प्रकल्प पणुा करण्यासाठी ननधीची तरतदू रेल्वे 
मींत्रालयाने केलेली असल्याचे पाश्वाभमूीवर प्रत्यषात काम सरुु होण्याचेदृष्ीने 
कायावाहीची सदय:जस् ती काय आहे ? 
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श्री. हदवािर रावत े(१५-११-२०१७) : (१) होय.       
(२) महाराषर रेल इन्रास्रक्चर  वे्हलपमें् मलमम्े ची स् ापना ठदनाींक  ८ 
ऑगस््, २०१७ रोिी करण्यात आली आहे.         
(३) इींदौर-मनमा  (मालेगाींव मागे) (३६८ कक.मी.) रेल्वे मागााचा ड ्ेल्  
प्रॉिेक्् ररपो ा् (DPR)  ठदनाींक १४/७/२०१७ रोिी  रेल्वे बो ााक  ेमींिूरीसाठी 
पाठववण्यात आला आहे.  रेल्वे बो ााच्या सींमतीनींतरच प्रत्यषात कामाची 
सरुुवात केली िाऊ शकत.े          
  

___________ 
  

िालना जिल््यातील दधुना नदीवरील बांधाऱ्याची दरुुस्तीसाठी  
तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(४)  २२१५१ (१९-०८-२०१७).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) आींबा गाव (जि.िालना) दधुना नदीवर सन १९९२ साली कोल्हापरूी बींधारा 
बाींधण्यात आल्याने पररसरातील आींबा,  ोल्हारा, नाींद्रा, बाबलुतारा या गावाींना 
त्याचा उपयोग झाला परींत ु सन १९९७ च्या अनतवषृ्ीमळेु या बींधाऱ्याींच्या 
दोन्ही बािुचा भराव वाहून गेला तवे्हापासनू या बींधाऱ्याींची दरुूस्ती केलेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बींधाऱ्याच्या दरुूस्तीसाठी ननधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धतरीष महािन (१३-१०-२०१७) : (१) अींबा कोल्हापरूी पध्दतीच्या 
बींधाऱ्याच ेड सेंबर, १९९७ मधील अनतवषृ्ीमळेु नदीतीर वाहून िाऊन नकुसान 
झाले. नकुसानीच्या ववशषे दरुुस्तीचे काम हाती नेऊन पाया बाींधकाम, 
प्रस्तींभ, अींत्याधार व गाई  वॉलची कामे पणूा झाली आहेत. स्लॅब, 
 ाऊनजस्रम गाई  वॉल, भराव काम इ. अपणूा कामे पणूा करण्याचे ननयोजित 
आहे.     
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(२) सन २०१६-१७ साठी सदर बींधाऱ्यास १.०१ लषात ननधी मींिूर आहे. या 
बींधाऱ्याच्या ववशषे दरुुस्ती कामाच्या सधुाररत प्रशासकीय मान्यतचेा प्रस्ताव 
राज्यस्तरीय ताींबत्रक सल्लागार सममती, नामशक याींच्याक  े सादर करण्यात 
आला आहे.      
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.   
  

___________ 
  
मौिे हाततव (ता.सांतमेश्वर, जि.रत्नाधतरी) येथील बौध्दवाडी त ेपणूा प्राथसमि 

शाळा नां.१ या रस्त्याचे िाम पणूा िरण्याबाबत 
 

  

(५)  २३३९७ (१९-०८-२०१६).   श्रीमती हुस्नबान ूखसलफे, श्री.अशोि ऊफा  गाई 
ितताप : सन्माननीय रामामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) मौिे हातीव (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) ये ील बौध्दवा ी त े पणूा 
प्रा ममक शाळा नीं.१ या रस्त्याचे काम करुन ममळण्यासींदभाात स् ाननक 
नागरीकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी ठदनाींक २० मे, २०१६, १६ मे, २०१६,    ७ 
मे, २०१६, व १० मे, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास मा.मखु्यमींत्री, 
मा.सावािननक बाींधकाम मींत्री, मा.रामामववकास मींत्री, सधचव, सावािननक 
बाींधकाम ववभाग, सधचव, रामामववकास ववभाग, जिल्हाधधकारी, रत्नाधगरी व 
मखु्य कायाकारी अधधकारी, जिल्हा पररषद रत्नाधगरी याींच्याक  ेननवेदनादवारे 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याअनषुींगाने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(०१-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) ववषयाींककत मौिे हानतव ये ील बौध्दवा ी त ेपणूा प्रा ममक शाळा 
नीं. १ या रस्त्याींतगात दोन रस्त्याींचा समावेश आहे. 
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     अ) हानतव हरप ु ेरामामीण मागा क्र. ४१ या रस्त्याची प्रत्यषातात लाींबी 
२.५०० कक.मी. असनू सींपणूा लाींबी  ाींबरी पषृठभागाची आहे. याच रस्त्यामध्ये 
हातीव बौध्दवा ीचा समावेश आहे. या रस्त्याचे  ाींबरी नतुनीकरण करणे 
आवश्यक असनु सदरील काम अ ासींकल्पात/रस्त े ववशषे दरुुस्ती 
कायाक्रमाींतगात ननधीच्या उपलब्धतनेसुार व  ननकषानसुार ्या-्याने 
प्रस्ताववत करण्याचा जिल्हा पररषदेचा प्रयत्न राठहल. 
       ब) हातीव रस्ता त ेशाळा क्र. १ हा रस्ता योिनाबा्य रस्ता असनू 
या रस्त्याची लाींबी ०.१५० कक.मी. असनू सदय:जस् तीत रस्त्याचा पषृठभाग 
मातीचा आहे. या रस्त्याच ेनवीन बाींधकाम करावयाचे झाल्यास लोकप्रनतननधी 
याींनी सदर काम ववववध योिनेमधून सचुववणे आवश्यक आहे. 
  

___________ 
  

 
नेरळ-माथेरान समनीरेन सेवा पवूावत सरुु िरण्याबाबत 

 
  

(६)  २४४४४ (३०-१२-२०१६).   प्रा.िोतेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) माहे म,े २०१६ पासनू अननजश्चत काळासाठी बींद केलेली नेरळ-मा ेरान 
ममननरेन कायमस्वरुपी बींद होण्याची शक्यता ननमााण झाल्याने मा ेरान 
ये ील अनेक व्यावसानयक पया् काींअभावी बेरोिगार होत असल्याचे माहे 
ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ममनीरेन सेवा पवूावत सरुु करण्याची मागणी 
मा ेरानवामसयाींनी माहे स े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्री व 
मा.पालकमींत्री, रायग  याींच्याक  ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून नेरळ-मा ेरान 
ममननरेन सेवा पनु्हा सरुू करण्याबाबत  कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०९-११-२०१७) : (१) होय.       
(२) व (३) सदर ववषय कें द्र शासन (रेल्वे मींत्रालय) याींचे अखत्याररतील आहे. 
त ावप, ममनी रेन रेल्वे सेवा चाल ूकरणे बाबत सेंरल रेल्वेने सममती स् ापन 
केली आहे. सममतीने ठदनाकालीन व अल्पकालीन उपाययोिना करण्याबाबत 
अहवाल सादर केला असनू तो ववचाराधीन आहे अस ेADGM मध्य रेल्वे 
याींनी कळववले आहे.         
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.       

___________ 
  

औरांताबाद जिल््यातील बािार सावांती िवळील रेल त ेधामनताव या 
रस्त्यासाठी िमीन नेतलेल्या शतेिऱ्याांना मोबदला देण्याबाबत 

(७)  २६००९ (३०-१२-२०१६).   श्री.सगुाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वतळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) औरींगाबाद जिल््यातील बािार सावींगी िवळील रेल त े धामनगाव या 
रस्त्यासाठी सन १९८१-८२ या वषाात सींपाठदत केलले्या िममनीचा मोबदला 
शतेकऱ्याींना ममळाला नसल्याचे माहे स े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकल्परामस्त 
शतेकऱ्याींना त्याींच्या सींपाठदत केलेल्या िममनीला मोबदला देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी ननधी उपलब्ध होण्याबाबत प्रा म्याने  कायावाही करण्यात 
येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील पोलीस पाटलाांची ररक्त पदे गरण्याबाबत 
  

(८)  २६४७२ (०४-०१-२०१७).   श्री.धतरीशचांद्र व्यास :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पोलीस आ ण जिल्हा प्रशासनातील  दवुा म्हणनू ओळखल्या िाणाऱ्या 
पोलीस पा्लाींची राज्यात समुारे १६ हिार ७४४ पदे ररक्त असनू महसलू 
ववभागाच्या उदामसनतमेळेु ही पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस पा्लाींची हिारो ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाची 
भमूमका काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१७) : (१) राज्यात पोलीस पा्लाींची सन 
२०१६ अखेर एकूण १५,२६८ पदे ररक्त आहेत. 
(२) राज्यातील पोलीस पा्लाींची ररक्त असलेली पदे भरणेबाबत सवा 
ववभागीय आयकु्ताींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील सवा शाळा डडिीटल िरण्याबाबत 
  

(९)  २६८१५ (१३-०४-२०१७).   डॉ.अपवूा हहरे, श्री.धतरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल 
सोले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३७७६ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोिी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) भारतने् प्रकल्पाींतगात राज्यात प्रत्येक रामामपींचायत मधील एका शाळेला 
ड िी्ल कनेक््ीव्ही्ीने माहे ड सेंबर, २०१८ अखेर िो णे प्रस्ताववत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भारत ने् या कें द्र शासनाच्या प्रकल्पामाफा त रामामपातळीवरील 
प्रा ममक/माध्यममक शाळाींना रामामपींचायतीमधून िो णी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत राज्यात सवेषातणाचे सरुु असलेले काम पणुा झाले आहे काय, 



वि.प. ८ (9) 

(३) असल्यास, कें द्र शासनाच्या सचूनेप्रमाणे शासनाची सधुाररत प्रकल्प 
अहवाल तयार करण्याची सरुु असलेली कायावाही पणुा झाली आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२९-११-२०१७) : (१) होय, राज्यात भारत ने् 
प्रकल्पाींतगात रामामपींचायत मधील एका शाळेला Digital Connectivity व्दारे 
माहे ड सेंबर, २०१८ पयांत िो ण्यात येणार आहे. 
(२) होय, सींबींधधत रामामपींचायतीमधून शाळाींना िो ण्याकररता सवेषातणाचे 
प्रा ममक काया पणूा झाले आहे. 
(३) व (४) कें द्र शासनाच्या सचूनानसुार सधुाररत प्रकल्प अहवाल तयार 
करण्यात आला असनू कें द्र शासनाक  े मान्यता व ननधी उपलब्ध करून 
देण्याकररता पाठववण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  
राज्यातील आश्रमशाळाांमधील सशक्षि - िमाचाऱ् याांसाठी स्वतांत्र आश्रमशाळा 

सांहहतचे्या प्रस्तावाबाबत 
  

(१०)  २७४२५ (१२-०४-२०१७).   डॉ.अपवूा हहरे : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ 
रोिी सगातहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि १६०२४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात   
सन्माननीय ववमकु्त िाती, गटक्या िमाती, इतर मातासवता व ववशषे 
मातास प्रवता िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील ववमकु्त िाती, भ्क्या िमातीच्या अनदुाननत 
आश्रमशाळाींमध्ये कायारत असलेल्या मशषातक-कमाचाऱ् याींसाठी स्वतींत्र आश्रमशाळा 
सींठहतचे्या प्रस्तावावर शासनाचा ववचार पणूा झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय नेतला वा नेण्यात 
येत आहे, सदरहु ननणायाचे सवासाधारण स्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम सशांदे (०७-११-२०१७) : (१)  व (२) ववमकु्त िाती, भ्क्या 
िमातीच्या अनदुाननत आश्रमशाळाींमींध्ये कायारत असलेल्या कमाचा-याींसाठी 
स्वींतत्र आश्रमशाळा सींठहता तयार करण्याच्या प्रस्तावाची छाननी सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नांदरुबार व धुळे जिल््यात ओव्हरलोड वाहतिुीमळेु  
रस्त्याांची दरुवस्था झाल्याबाबत 

  

(११)  २७८३१ (१५-०४-२०१७).   डॉ.अपवूा हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४६६९ ला हदनाांि ८ डडसेंबर, २०१६ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदगाात   
सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वतळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार व धळेु जिल््यातील काही तालकु्यातील रस्त्याींवरून वाळू वाहून 
नेणाऱ्या अवि  वाहनाींची वाहतकु मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने षाततीरामस्त 
झालेल्या रस्त्याींच्या  ाींबरीपषृठ भागावरील खया  े भरण्याचे प्रगतीत असलेले 
काम पणुा झाले आहे काय, 
(२) असल्यास, नींदरुबार व धुळे जिल््यातील रस्त्यावरील ि वाहनाींची अवकध 
वाहतकु ननयींबत्रत करण्याबाबत गहृ व पररवहन ववभागाचे मदतीने कायावाही 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात अवकध ओव्हरलो  वाहनाींच्या वाहतकुीमळेु रस्त्याींची 
दरुवस् ा झाली असनू जिवीत व ववत्ताची हानी झाल्याचे ननदशानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रस्त्याींचे सींरषातण तसेच िनतचेी जिवीत व ववत्त ववषयक 
सरुक्षषाततता ववचारात नेता नींदरुबार व धुळे जिल््यातील तसेच राज्यात 
महामागा, राज्य मागाावरील अवकध ि  वाहनाींची वाहतकू रोखणेसींदभाात 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) अवकध ि  वाहनाींची वाहतकू रोखण्यासाठी पररवहन व पोलीस 
ववभागामाफा त ननयमानसुार दीं ात्मक कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
िोिण पाटबांधारे वविास महामांडळाांततात एफ ए िां न्द्रक्शन िां पनीस 

लनपु्रिल्प या सात धरणाांची िामे प्रलांबबत असल्याबाबत 
(१२)  २९४६७ (१५-०४-२०१७).   श्रीमती हुस्नबान ू खसलफे : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोकण पा्बींधारे ववकास महामीं ळाींतगात एफ. ए. कीं न्रक्शन कीं पनीस 
शाई नदी पाणीपरुवठा प्रकल्प, ग नदी व िामदा हे मध्यम प्रकल्प आ ण 
मशळ ग नदी, मशरसींगे व येणेरा हे लनपु्रकल्प या सात धरणाींची कामे, तसेच 
काळ िलववदयतु प्रकल्पाचे कामे ननववदादवारे ममळाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची नस्ती मींत्रालयात नतुनीकरण करताना गहाळ  
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबधधत िबाबदार 
अधधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धतरीष महािन (२५-०९-२०१७) : (१) होय. 
     लन ुप्रकल्पात ग नदी ऐविी ग ग ी व येणेरा ऐविी चणेरा या नावाने 
प्रकल्प आहे. 
(२) सदर धरणाींपककी मशळ, ग ग ी, मशरमस ींगे व चणेरा या चार लनपु्रकल्प 
धरणाबाबतच्या नस्त्या तसेच  काळ िलववदयतु प्रकल्पाबाबतची नस्ती 
मींत्रालय नतुनीकरण करताना गहाळ झाली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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नतरदेवळा (जि.िळताांव) तावात िायमस्वरुपी वाहतिु पोलीस नेमण्याबाबत 
  

(१३)  २९६२७ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती जस्मता वान : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नगरदेवळा (जि.िळगाींव) गावात वाहतकु समस्या ि्ील असल्याने 
गावात वाहतकु पोलीस कायम असावा अशी मागणी माहे िानेवारी,२०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान स् ाननकाींनी सींबधधत अधधका-याींक  ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीनसुार गावात कायमस्वरुपी वाहतकु पोलीस 
नेमण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१७) : (१) नगरदेवळा (जि.िळगाींव) याींचेक ील 
अमभलेखावर नगरदेवळा दरूषातेत्र ये े वाहतकू पोलीस नेमण्याबाबतचा 
कोणत्याही स्वरुपाचा लेखी अिा प्रात नाही. मात्र वाहतकू पोलीस 
नेमण्याबाबत स् ाननक नागरीकाींनी व लोकप्रनतननधीींनी तों ी स्वरुपाच्या 
सचूना केल्या आहेत. 
(२) नगरदेवळा ये े ववशषेत: बािाराच्या ठदवशी वाहतकू समस्या ननमााण 
होत असल्याने पोलीस कमाचाऱ्याींसह जिल्हा वाहतकू ननयींत्रण शाखा, िळगाींव 
याींचेक ील दोन पोलीस कमाचाऱ्याींना कायमस्वरुपी मो्ारसायकल रो  
पेरोमल ींग नेमण्याींत आली आहे. सदर कमाचारी हे वाहतकू सरुळीत ठेवण्याचे 
काम करतात. पेरोमल ींगदरम्यान अवकध प्रवासी वाहतकूीचे १०५ व मो्ार वाहन 
कायदयान्वये इतर ४३० केसेस करुन कारवाई केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

सवाांसाठी नरे या महत्विाांक्षी योिनेबाबत 
(१४)  २९८६३ (१३-०४-२०१७).   श्री.तानािी सावांत, अडॅ.तनरांिन डावखरे, 
श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांिय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पावसिर, श्री.सततश चव्हाण, अॅड.ियदेव तायिवाड, श्री.ितन्द्नाथ 
सशांदे, अॅड.अतनल परब : सन्माननीय तहृतनमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
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(१) सवाांसाठी नरे या मा.पींतप्रधान याींचे महत्वकाींषाती योिनेंतगात सन २०२२ 
पयांत नरे उपलब्ध करुन देण्याचा ननणाय शासनाने नेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर योिनेंतगात ककती नरे ननममातीचे उठिष्े ठरववण्यात 
आले आहे व त्यासाठी अींदािे ककती को्ी रुपये खचा येणार आहे व सदर नरे 
देण्याच्या योिनेतील अ्ी व शतीचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर योिनेसाठी लागणारा ककती ननधी आतापयांत कें द्र 
शासनाने उपलब्ध करुन ठदला आहे व त्याव्यनतररक्त राज्य शासनाचा 
आध ाक सहभाग ककती आहे, 
(४) असल्यास, सदर योिना राज्यात कोणकोणत्या शहरातनू राबववण्यात 
येणार आहे या योिनेच्या कामाची सदयःजस् ती काय आहे ? 
 

श्री. प्रिाश महेता (११-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर योिनेंतगात राज्य शासनास १९.४० लषात नराींच्या ननममातीच ेउठिष् 
देण्यात आलेले आहे. कें द्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सममतीने मान्यता 
ठदलेल्या ६० प्रकल्पात १,८२,९८३ नरकुलाींचा समावेश आहे. सींबींधधत 
अींमलबिावणी यींत्रणाक ून सववस्तर प्रकल्प अहवाल प्रात झाल्यानींतर 
खचााचा अींदाि येईल. 
      कें द्र शासनाच्या मागादशाक सचूनेनसुार, शासनाच्या ठदनाींक ९/१२/२०१५ 
च्या शासन ननणायानसुार योिनेच्या अ्ी व शती ठरववण्यात आलेल्या 
आहेत. यानसुार लाभा ी कु्ुींबातील व्यक्ती ही आध ाकदृष्या दबुाल 
न्क/अल्प उत्पन्न ग्ात मो णारी असावी. तसेच त्या व्यक्त्तीच्या 
मालकीचे भारतामध्ये कुठेही पक्के नर नसावे ही मखु्य अ् आहे. 
(३) कें द्रीय मान्यता व सींननयींत्रण सममतीने मान्यता ठदलेल्या ६० प्रकल्पाींपककी 
१३ प्रकल्पाींसाठी कें द्र शासनाने पठहला हता रु. ३७१.५८ को्ी राज्य शासनास 
उपलब्ध करुन ठदला आहे. १३ प्रकल् पातील आध ाकदृष्या दबुाल 
न्काींकररताींच्या ६१,९३० नरकुलाींसाठी प्रती नरकुल रु. १ लषात याप्रमाणे रु. 
६१९.३० को्ी इतका राज्य शासनाचा सहभाग असणार आहे. 
(४) सदर योिना सदय:जस् तीत राज्यातील एकुण ३८२ शहराींमध्ये 
राबववण्यात येत आहे. 

___________ 
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राज्यातील ववमकु्त िाती गटक्या िमाती आश्रमशाळाांना  

आरटीई सांच मान्द्यता देण्याबाबत 
  

(१५)  २९९९४ (१३-०४-२०१७).   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  
हदनाांि १७ डडसेंबर, २०१६ रोिी सगातहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि २२५२३ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात सन्माननीय ववमकु्त िाती, गटक्या िमाती, 
इतर मातासवता व ववशषे मातास प्रवता िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यातील ववमकु्त िाती भ्क्या िमाती आश्रमशाळाींना बालकाींचा 
मोफत व सक्तीच्या मशषातणाचा हक्क अधधननयम, २००९ लाग ूकेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळेतील मशषातक व मशषातकेतर कमाचाऱ् याींना मशषातण व 
सेवा योिन ववभागाच्या शासन ननणाय ठदनाींक २८ ऑगस््, १९८० नसुार सींच 
मान्यता देण्यात येत असनू आर.्ी.ई. नसुार सींच मान्यता देण्याच्या  
ववचाराधीन असलले्या प्रस्तावावर शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम सशांदे (०७-११-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रस्ताव, अदयाप प्रस्ताव ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  
मे.मतनष फुड इांडजस्रि, तोंहदया याांच्या प्रस्तावावर “राष्ट्रीय अन्द्न प्रकक्रया” 

असगयान योिनेंततात िायावाही िरण्याबाबत 
  

(१६)  ३०००६ (१५-०४-२०१७).   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१६-१७ च्या अ ासींकल्पामध्ये मा.ववत्त मींत्री याींनी अन्न प्रकक्र या 
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उदयोगासाठी नवीन योिनेची नोषणा केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे.मननष फु  इीं जस्रि, गोंठदया याींच्या प्रस्तावावर “राषरीय 
अन्न प्रकक्रया”  अमभयान योिनेंतगात ठदनाींक ५ िानेवारी, २०१३ च्या शासन 
ननणायानसुार जिल्हा अमभयान सममतीची मशफारस होवनू ठदनाींक ३० िुलक, 
२०१४ रोिी अमभयान कायाालयास प्रात झालेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नोषणा केल्यानसुार नवीन योिनेचा शासन ननणाय केव्हा 
पयांत नननणार आहे, तसेच शासन ननणायातील मागादशाक सचुनेनसुार व 
उपलब्ध् ा होणाऱ्या ननधीच्या अधधन राहून मे.मननष फु  इीं जस्रि, गोंठदया 
याींच्या प्रस्तावावर कायावाही होण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांत फुां डिर (१६-११-२०१७) : (१) व (२)  होय, हे खरे आहे.  
(३) “मखु्यमींत्री कृवष व अन्न प्रकक्रया योिना” राज्यात सरुु करण्यास ठद. 
२०.०६.२०१७  च्या शासन ननणायान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. मे.मननष 
फु  इीं जस्रि, गोंठदया याींनी कें द्र परुस्कृत योिनेंतगात अ ा सहाय्याकररता 
सादर केलेल्या प्रस्तावास पवूासम्मती ममळालेली नाही.  पवूासींमती  प्रात 
होण्यापवूी मे.मननष फु  इीं जस्रि, गोंठदया याींनी त्याींचा प्रकल्प स् ावपत 
केलेला असल्याने, सदर प्रकल्प अ ा सहाय्याकररता पात्र ठरत नाही, म्हणून  
त्याींचा प्रकल्प ववचारात नेता येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

यवतमाळ जिल्हा पररषदेंततात बाांधिाम ववगात क्र.१ व क्र.२ मध्ये चुिीच्या 
पध्दतीने ताांबत्रि मांिुरी देऊन िामे िरण्यात आल्याबाबत 

 
(१७)  ३०६२८ (१५-०४-२०१७).  श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय रामामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल्हा पररषदेंतगात बाींधकाम ववभाग क्र.१ व क्र. २ मध्ये 
चुकीच्या पध्दतीने ताींबत्रक मींिुरी देवनू कामे करण्यात आली, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
दोषी सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१६-०९-२०१७) : (१) हे खरे नाही.     
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
यवतमाळ जिल््यात स्थातनि िारातहृात दोन िैद्याांचा मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  

(१८)  ३०६५२ (१३-०४-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल््यात स् ाननक कारागहृात दोन कक दयाींचा वकदयककय 
अधधकाऱ्याींच्या दलुाषातामळेु मतृ्य ूझाला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दोन मठहन्याींच्या आत दोन कक दयाींच्या मतृ्यू  होणे याबाबत 
सींबींधधत अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, जिल्हा कारागहृात कक दयाींना VIP ठर्में् ममळत ेकाय ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) बींदी मतृ्यचूी सदर दोन्ही प्रकरणे राषरीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) 
याींचेक  े आहेत. सदर दोन्ही प्रकरणाींमध्ये जिल्हादीं ाधधकारी चौकशीमध्ये 
बींदयाींचा मतृ्य ू वकदयकीय अधधकारी याींचे ननषकाळिीपणाने झालेबाबत नमदू 
नाही. सबब, कायावाहीचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) हे खरे नाही. जिल्हा कारागहृातील बींदयाींना ननयमानसुार देय सवलती 
देण्यात येतात. 
  

___________ 
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सस ांधुदतुा जिल््यात सांसतािन्द्य रोत सांशोधन प्रयोतशाळा उगारण्याबाबत 
  

(१९)  ३०९४२ (१८-०८-२०१७).   श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
अॅड.राहुल नावेिर, श्री.सतुनल तटिरे : सन्माननीय सावाितनि आरोग् य व 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मस ींधुदगुा जिल््यात सींसगािन्य रोग सींशोधन प्रयोगशाळा उभारण्याचा 
ननणाय मा.सावािननक आरोग्य मींत्री याींनी ओरोस ये  ेमाहे मे, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान नोवषत केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींसगािन्य रोग सींशोधन प्रयोगशाळेचे सवासाधारण स्वरुप 
काय आहे व  प्रयोगशाळेला खचा ककती येणार आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रयोगशाळा कायााजन्वत करण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
होण्याकररता शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (२१-०९-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) या सींशोधन प्रयोगशाळेत खालील ववभाग असतील. 
१. अणिुीव आ ण ववषाण ूववभाग, २. सा रोगशास्त्र ववभाग, ३. की्कशास्त्र 
ववभाग व ४. प्रा णिन्य आिार ववभाग. सा रोगाच ेशास्त्रीय सवेषातण करणे. 
षातबेत्रय अधधका-याींचे प्रमशषातण करणे, हे या प्रयोगशाळेचे स्वरुप असेल. 
यासाठी अींदािे रु. ७.०० को्ी इतका खचा अपके्षषातत आहे. 
(३) ठदनाींक ३१/१०/२०१२ च्या शासन ननणायान्वये राज्यामध्ये मस ींधदुगुा सह 
अन्य ५ ठठकाणी रेण्वीय प्रयोगशाळा  करण्याचा ननणाय झाला आहे. मस ींधुदगुा 
ये ील रेण्वीय प्रयोगशाळेच्या इमारतीचे ववस्तारीकरण करुन सींसगािन्य रोग 
सींशोधन प्रयोगशाळा स् ापन करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. प्रस्ताववत सींसगािन्य 
प्रयोगशाळेसाठी अींदािपत्रक व आराख  ेतयार करण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील शासनाने गाडपेट्टयाने (सलि) हदलले्या िसमनीसाठी  
तनयमावली तयार िरण् याबाबत 

  

(२०)  ३१३६७ (०६-०८-२०१७).   आकिा .अनांत ताडतीळ, श्री.िनादान चाांदरूिर, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 

(१) राज्यात शासनाने सहकारी गहृननमााण सींस् ाींना अनेक वषाापवूी 
भा पेट्टयाने (मलि) ठदलेल्या वगा २ मधील िममनी वगा १ मध्ये रुपाींतररत 
करण्याबाबत ननणाय नेवनू ववधेयकही मींिूर करुन नेतले आहे,  हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाातील ननयमावलीच तयार न केल्याने राज्यातील हिारो 
इमारतीींचा पनुववाकास होण्यास ववलींब होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननयमावली तयार 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१७) : (१) होय,  हे खरे आहे. 
(२) व (३) प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय िममनीचा धारणाधधकार 
रुपाींतरीत करण्याकामी सखोल अ्यास करुन उधचत मशफारशी करण्याकररता 
शासन ननणाय ठदनाींक २३ माचा, २०१६ अन्वये अ्यास सममती ननयकु्त 
करण्यात आली आहे. या सममतीचा अहवाल प्रात झाल्यावर त्यासींदभाात 
शासन ननणाय होऊन त्यानषुींगाने ननयमावली प्रमसध्द करण्याच े सींकजल्पत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शतेिरी शतेी उत्पन्द्नात सक्षम होण्यािरीता  
उपाययोिना िरण्याबाबत  

(२१)  ३१४१७ (०७-०८-२०१७).   डॉ.(श्रीमती) नीलम तोऱ्हे :   सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील एका शतेकरी कु्ुींबाचे सरासरी मामसक उत्पन्न ककती आहे व 
शतेीसाठी दरमहा सरासरी रुपये २ हिार ६५४ खचा केल्यानींतर ककती पीक 
उत्पन्न खचा विा िाता शतेकऱ् याला ममळत ेयाबाबतच ेसवेषातण एनएसएसओ 
ने केल्याचे त्याींच्या अहवालात ननषपन्न झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील शतेकरी कु्ुींबाचे उत्पन्न देशात १३ व्या क्रमाींकाच े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील शतेकरी कु्ुींब शतेी उत्पन्नात अधधक सषातम व्हावा 
यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. पाांडुरांत फुां डिर (०८-१२-२०१७) : (१) होय, कें द्र शासनाच्या साींजख्यकी व 
कायाक्रम अींमलबिावणी मींत्रालयाींतगातच्या राषरीय नमनुा पाहणी 
कायाालयामाफा त, देशपातळीवर व राज्य शासनाच्या ननयोिन ववभागाच्या 
अधधपत्याखालील अ ा व साींजख्यकी सींचालनालयामाफा त राज्य पातळीवर 
राषरीय नमनुा पाहणीतील ७० व्या फेरीमध्ये (िलुक, २०१२ त ेिून, २०१३), 
शतेकरी कु्ुींबाच्या सरासरी मामसक उत्पन्नाची माठहती, नमनुा पाहणी 
तत्वावर सींकमलत करण्यात आलेली असनु ती अींदाजित आहे. तदनसुार  
राज्यातील शतेकरी कु्ुींबाच ेसरासरी मामसक उत्पन्न रु. ७३८६/- तर सरासरी 
मामसक खचा रु. २६५४/- इतका आहे.  
(२) व (३) होय. 

राज्यातील शतेकरी अधधक सषातम व्हावा व शतेक-याींचे उत्पन्न 
दपु्ीने वाढववण्यासाठी व त्याचा उत्पादन खचा कमी करुन उत्पादन 
वाढीसाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना करण्यात येत आहेत:-   

१) ननववषठाींवर होणा-या खचाात कपात करण्याच्यादृष्ीने गाव 
पातळीवर रामामबबिोत्पादन कायाक्रम कृषी ववभागामाफा त नेण्यात येतो.  

२) िममनीची सवुपकता वाढववण्यासाठी मदृ आरोग्य पबत्रकाींचे वा्प 
करण्यात येत आहे. शतेक-याींना मदृ आरोग्य पबत्रकेप्रमाणे खताचा वापर 
करण्याबाबत मशफारस केली िात.े त्यामळेु खत वापरामध्ये बचत होत,े 
पररणामी  उत्पादन खचाात बचत होत.े 



वि.प. ८ (20) 

३) तींत्रज्ञान प्रसार होण्याकररता पीक प्रात्यक्षषातकाींच ेआयोिन करण्यात 
येत.े  

४)  कृषी ववभागामाफा त पीक कक  व रोग सव्हेषातण व सल्ला प्रकल्प 
(क्रॉप सॅप) या योिनेमाफा त मोबाईल सींदेशादवारे शतेक-याींना शास्त्रोक्त 
पध्दतीने कक  व रोगाच े बाबत सल्ला ठदला िातो.  त्यामळेु अनावश्यक 
कक्कनाशकाचा वापर ननयींत्रणात ठेवनू खचाामध्ये बचत करण्यात येत.े 

५) शतेीचे उत्पन्न वाढववण्यासाठी काही मयाादा असल्याने इतर परूक 
उदयोगापासनू उत्पन्न आवश्यक आहे.  या अनषुींगाने कोर वाहू शतेी 
अमभयान राबववले िात असनू यामध्ये भवूवकासाींव्यनतररक्त दगु्ध शतेी, 
मत्स्यव्यवसाय, मधूमषातीका पालन, रेशीम उदयोग, मेंढीपालन यासारख्या 
उत्पन्न वाढववणा-या िो धींदयाींना प्रोत्साहन ठदले िात.े  

६) शतेीमाल मलू्यवधानासाठी कृषी ववभागाींतगात प्रा ममक व दयु्यम 
प्रकक्रया कें दे्र उभारण्यासाठी प्रोत्साहन ठदले िात.े शतेीमालास बबगर हींगामात 
भाव ममळण्यासाठी ववववध योिनाींतगात गो ावनू व अनषुींधगक सवुवधा 
परुववल्या िातात. मशतगहृाची साखळी ननमााण करण्यात येत आहे.   

७) समहू शतेीस चालना देण्यासाठी महामॅंगो, महारामेप, महाबनाना, 
महाअनार यासारख े फळ वपकाींनसुार ग् स् ापन करण्यात आलेले असनु  
अदयापपयांत १३३३ शतेकरी उत्पादक कीं पन्या स् ावपत करण्यात आलले्या 
आहेत. सदर शतेकरी ग्ाींना एसएफअेसी व आत्माींतगात आध ाक सहाय्य केल े
िात.े  
     वरीलप्रमाणे उपाययोिना शतेकरी सषातम होण्यासाठी राज्य शासनाक ून 
केल्या िात आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
दमणतांता व नार-पार, औरांता, अांबबिा इ. खोऱ्यातील िलतनयोिनाबाबत 
तठीत िेलले्या सांतनयांत्रण ससमतीच्या सशफारशीांवरील िायावाहीबाबत 

 (२२)  ३१४४२ (०८-०८-२०१७).   श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.अमरससांह पांडडत, 
श्री.धनांिय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २३७४३ ला हदनाांि 
१३ डडसेंबर, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वि.प. ८ (21) 

  

(१) ठदनाींक  ४ एवप्रल, २०१६ रोिी दमणगींगा व नार-पार, औरींगा, अींबबका इ. 
खोऱ्यातील िलननयोिनाबाबत गठीत केलेल्या सींननयींत्रण सममतीने ठदनाींक २५ 
िुलक, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास शासनास अहवाल सादर केला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवालातील महत्वाच्या मशफारशी काय आहेत, 
िलननयोिन सममती अहवालातील मशफारशीींबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धतरीष महािन (०४-१०-२०१७) : (१) होय, 
(२)  सदर अहवाल ढोबळ ताींबत्रक प ताळणी व व्यवहायाता अ्यासावर 
आधाररत आहे. सदर अहवालातील पाणी वापराच्या बहृत आराख यानसुार 
दमणगींगा वप ींिाळ नदी  खो-यात १४७८.९७ दलनमी व नार-पार, अींबब ींक, 
औरींगा खो-यात ८८७.६६ दलनमी पाणी वापर प्रस्ताववत आहे. या अहवालातील 
पाणी वापराच्या बहृत आराख याचा सववस्तर ताींबत्रक व आध ाक व्यवहायाता 
अ्यास करून त्यानींतरच शासन या बाबतचे धोरण ननजश्चत करणार आहे. 
     तसेच सदर अहवाल महाराषर िलसींपत्ती  ननयमन प्राधधकरण 
अधधननयम २००५ च्या कलम ११(च) मधील तरतदूीनसुार एकाजत्मक राज्य 
िल आराख याशी ससुींगत असल्यास याबाबत उधचत ननणाय नेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही 
  

___________ 
  
 

इांहदरा ताांधी शासकिय वदै्यकिय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेयो) नातपरू 
येथे वसतततहृासाठी फतनाचर खरेदी िरण्याबाबत 

  

(२३)  ३१४५६ (१९-०८-२०१७).   प्रा.अतनल सोले, श्री.नातोराव ताणार, 
श्री.समतशे गाांतडडया, श्री.धतरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) इींठदरा गाींधी शासककय वकदयककय महाववदयालय व रूग्णालय (मेयो) 
नागपरू  ये े रुपये १५ को्ी खचा करून बाींधण्यात आलेल्या वसनतगहृाला 
ननधी उपलब्ध असनूही अदयाप फननाचर खरेदी  झाले नसल् याचे ठदनाींक ५ 
माचा, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वसनतगहृाकरीता 
फननाचर खरेदी करणाऱ्यास ववलींब करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धतरीष महािन (०६-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     याववषयी सदर कालावधीत सींबींधधत सींस् ेसाठी फननाचर खरेदीबाबतची 
प्रकक्रया अींतीम ्यात होती.  ननववदा प्रकक्रयेच्या अनषुींगाने माहे माचा २०१७ 
अखेर परुवठादारास नागपरू सधुार प्रन्यासतफे  कायाालयीन आदेश देण्यात 
आले व सदय:जस् तीत वसनतगहृात फननाचर प्रस् ावपत करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील ववववध माताावरील थाांबे चालि मनमानी पध्दतीने अल्पोपहाराच े

दर आिारून प्रवाशाांची लटू िरीत असल्याबाबत 
 

 (२४)  ३१८१९ (०७-०८-२०१७).   श्री.धनांिय मुांड,े श्री.ियवांतराव िाधव, 
श्री.सतुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सततश चव्हाण, 
अॅड.तनरांिन डावखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८१७१ ला हदनाांि १७ माचा, 
२०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररवहन महामीं ळाच्या बसेसने प्रवास करणाऱ्या मागाावरील हॉ्ेल 
/धाबाचालक मनमानी पध्दतीने खादय पदा ाांचे वाढीव दर आकारून प्रवाशाींची 
लू्  करीत असल्यामळेु शासनाने प्रवाशाींची लू्  रोखण्याकरीता रूपये ३० 
मध्ये अल्पोपहार ही योिना िाहीर केली आहे, हे खरे आहे काय, 



वि.प. ८ (23) 

(२) असल्यास, या योिनेला राज्य पररवहन मीं ळाच े ाींब ेअसलेल्या हॉ्ेल 
चालकाींक ून प्रनतसाद ठदला िात नसनू खादय पदा ाांचे वाढीव दर आकारून 
प्रवाशाींची लू्  सरुूच असल्याचे ननदशानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार अशा हॉ्ेल चालकाींववरूध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. हदवािर रावत े(०३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) हॉ्ेल चालकासोबत करावयाच्या करारपत्रात खादयपदा ाांची 
दरसचूी हॉ्ेलच्या प्र म दशानी भागावर लावण्यास, तसेच, रुपये ३०/- मध्ये 
चहा + नाश्ता (दोन ब्ा्ा व /ेदोन मेंद ू व /ेपाहे/उपमा/मशरा यापककी एक) 
देण्याच्या अ्ीचा समावेश करण्यात आला आहे. चौकशीमध्ये ज्या हॉ्ेल 
मालकाींनी अ्ी व शतीचा भींग केलेला आहे. अशा ५ हॉ्ेलचा  ाींबा रि 
केलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नाटांिी तालकु्यात (जि.यवतमाळ) येथे चुिीच्या धोरणामळेु अनेि ताांवे 
सस ांचनाच्या योिनापासनू वांधचत राहहल्याबाबत 

(२५)  ३२११५ (११-०८-२०१७).   श्री.ख्वािा बेत, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ना ी्ंिी तालकु्यात (जि.यवतमाळ) राबववण्यात येणाऱ्या मस ींचनाच्या 
चुकीच्या धोरणामळेु तीव्र ी्ंचाईरामस्त गावे मस ींचन योिनाींपासनू वींधचत 
राठहल्याच ेमाहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसूार ना ी्ंिी तालकु्यातील मसींचनाचे लक्ष्य पणूा 
करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धतरीष महािन (०७-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शासकिय महाववद्यालय व रूग्णालय नातपरू येथील ससटी  
स्िॅन यांत्र दरुुस्त िरण्याबाबत 

  

(२६)  ३२३८० (१८-०८-२०१७).   श्री.धतरीशचांद्र व्यास, श्री.नातोराव ताणार, 
प्रा.अतनल सोले :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५२२७ ला हदनाांि १३ डडसेंबर, 
२०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात  सन्माननीय वदै्यिीय सशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) शासककय महाववदयालय व रूग्णालय, नागपरू ये ील मस्ीस्कॅन यींत्र 
मागील ४ मठहन् याींपासनू  बींद असल्याचे ठदनाींक १७ फेब्रवुारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच उक्त रुग्णालयात एक्सरे मशीन बींद असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मशीन्स बींद असल्यामळेु रुग्णाींना मस्ीस्कॅन व एक्सरे 
न करताच परत िावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बींद मस्ीस्कॅन  व 
एक्सरे मशीनची दरुूस्ती करुन रुग्णाींची गकरसोय दरू करण्यासाठी कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धतरीष महािन (०६-१२-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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ित (जि.साांतली) तालकु्यातील ििाबािारी शतेिऱ्याने तसेच लातरू 
जिल््यातील मलुीने आत्महत्या िेल्याबाबत 

(२७)  ३२३९९ (०७-०८-२०१७).   श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ित (जि.साींगली) तालकु्यातील किाबािारी शतेकरी दाम्पत्याने व लातरू 
जिल््यातील एका मलुीने लग्नासाठी किा ममळत नसल्यामळेु आत्महत्या 
केली असल्याचे ठदनाींक १४ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार आत्महत्यारामस्त शतेकऱ्याींच्या 
कु्ुींबबयास मदत करण्याबाबत तसेच, शतेकरी आत्महत्या रोखण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) शतेकरी आत्महत्या दोन्ही पात्र प्रकरणी शासन ननणाय ठदनाींक २३ 
िानेवारी, २००६ अन्वये कु्ुींबबयाींस रूपये १.०० लाख इतके सानरुामह अनदुान 
ठदले आहे. शतेकऱ्याींच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उस्मानाबाद व यवतमाळ 
या दोन जिल््याींमध्ये प दशी प्रकल्प राबववण्यात येत असनू त्याअींतगात 
बळीरािा चेतना अमभयान राबववण्यात येत आहे. तसेच शतेकऱ्याींची किामाफी 
करण्यासाठी “छत्रपती मशवािी महाराि शतेकरी सन्मान योिना २०१७” 
राबववण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

रायतड जिल््यातील महसलू ववगातातील ररक्त पदे गरण्याबाबत 
 (२८)  ३२४५४ (०७-०८-२०१७).   श्री.ियांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील :  
हदनाांि ९ ऑतस्ट, २०१७ रोिी सगातहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ९ मधील प्रश्न क्रमाांि २९९२१ ला 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायग  जिल््याचे मखु्यालय अमलबाग तसेच जिल््यातील ववववध 
तालकु्यातील महसलू ववभागातील उपजिल्हाधधकारी, नायब तहमसलदार, मीं ल 
अधधकारी, तलाठी इत्यादी पदे अनेक वषाांपासनू ररक्त असनू ही पदे न 
भरल्याने कायारत असणाऱ् या अधधकाऱ्याींवर अनतररक्त कायाभार सोपववला 
गेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त पदाींमळेु जिल््यातील नागररकाींची कामे होण्यास ववलींब 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार सदर ररक्त पदे भरण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१७) : (१) व  (२)   रायग  जिल्हयात 
उपजिल्हाधधकारी सींवगाातील २ पदे, तहमसलदार सींवगाातील ३ पदे, नायब 
तहमसलदार सींवगाातील ३४ पदे  व तलाठी सींवगाातील ३५ पदे ररक्त आहेत. 
सदर ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार अन्य अधधकारी/कमाचा-याींक  े
सोपववण्यात आला असनू नागरीकाींच्या कामात ववलींब झाल्याची बाब 
ननदशानास आलेली नाही. 
(३)  ववत्त ववभाग शा.नन. क्र. पदनन-२०१६/ प्र.क्र.३०/२०१६/ आ.प.ुकषात ठदनाींक 
२५.०५.२०१७ अन्वये वेतनावरील खचा ननयींबत्रत करण्याचे ननदेश असल्याने 
ववभागाच्या आकृनतबींधास मान्यता प्रात करुन नेऊन ररक्त पदे भरण्याची 
कायावाही करण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही 

___________ 
  
मुांबई शहरात राज्यात ववशषेत: ररक्षा-टॅक्सीमधील सीएनिी तॅस ससलेंडरची 

योग्य तपासणी होत नसल्याबाबत 
  

(२९)  ३२४७६ (०७-०८-२०१७).   श्री.अमररशगाई पटेल, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई शहरात तसेच राज्यातील प्रमखु शहराींमध्ये ररषाता-्ॅक्सीमधील 
सीएनिी गॅस मसलें रची योग्य तपासणी न करता वाहने चालववली िात 
असल्यामळेु सदर वाहनाींचा अपनात होण्याची शक्यता ननमााण झाली असनू 
अशा धोकादायक वाहनाींमधनू प्रवाशी प्रवास करीत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार वाहनाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. हदवािर रावत े(०३-११-२०१७) : (१)  हे खरे नाही.  
(२) राज्यातील  सवा प्रादेमशक पररवहन प्राधधकरणाींना सी.एन.िी / एल.पी.िी 
इींधनावर चालणाऱ्या वाहनाींच्या बाबतीत योग्यता प्रमाणपत्र नतुनीकरणाच्या 
वेळी तसेच इतर वेळी देखील सी.एन.िी./एल.पी.िी. कक् योग्य प्रकारे 
कायारत आहे याची खातरिमा करून योग्यता प्रमाणपत्र िारी करावे अशा 
सचूना िारी करण्यात आल्या आहेत. तसेच  सी.एन.िी./एल.पी.िी. 
मसलें साची तपासणी  करणे व तपासणी  करणाऱ्या कें द्राचे ननयमन 
करण्याची बाब मखु्य ववस्फो्क ननयींत्रक, नागपरू याींच्यामाफा त सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

आवास रामामपांचायत हद्दीतील (ता.असलबात, जि.रायतड) शासिीय िृषी 
फळरोपवाटीिेमधून आांब्याची परस्पर ववक्री िरून शासनाला  

समळणाऱ्या उत्पन्द्नाचा अपहार िेल्याबाबत 
(३०)  ३२४९३ (०६-०८-२०१७).   श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय फलोत् पादन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग (जि.रायग ) तालकु्यातील आवास रामामपींचायत हिीतील 
शासकीय कृषी फळरोपवा्ीकेमधील ग् नीं. ५४२, ५४५ व ५६१ या षातेत्रामध्ये 
३८ आींब्याची झा  ेअसनू कृषी ववभाग दरवषी आींबे पा ण्यासाठी रामामपींचायत 
व प्रमसध्दीमाफा त ये ील रामामस् ाींना ववश्वासात नेऊन मललाव केला िातो, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, कृषी सहाय्यक व आवास रामामपींचायतीचे उपसरपींच याींनी 
रामामस् ाींना कोणतीही माठहती न देता ठदनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोिी आींबा 
पा केऱ्याींमाफा त झा ाींवरील आींबे काढून परस्पर व्यापाऱ्याला ववक्री करण्यात 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार शासनाला ममळणाऱ्या उत्पन्नाचा अपहार 
करणाऱ्या सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. पाांडुरांत फुां डिर (१५-११-२०१७) : (१) होय 
(२) ठदनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोिी झा ाींवरील आींब े काढण्यात आले. मात्र 
रोपवाठ्केवरील आींब्याींची व्यापाऱ्याींना परस्पर ववक्री करण्यात आलेली नाही. 
(३) रोपवाठ्केवरील आींबा फळाींची प्र मत: कृवष उत्पन्न बािार सममती, वाशी 
ये े ववक्री करुन ममळालेल ेउत्पन्न रु. ७४,८९९/- व रु. ३४२९/- असे एकूण  
रु. ७८,३२०/- व मललावाव्दारे ममळालेले रु. २,१०,०००/-असे एकूण रक्कम   
रु. २,८८,३२०/- शासनास चलनाव्दारे भरणा करण्यात आलेली आहे. त्यामळेु 
कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील बांद असलेले १४ वीि तनसमाती सांच सरुु िरण्याबाबत 
  

(३१)  ३२६३८ (१९-०८-२०१७).   श्री.सगुाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त, 
श्री.ितन्द्नाथ सशांदे, श्री.नातोराव ताणार, प्रा.अतनल सोले :  सन्माननीय ऊिाा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  राज्यातील प्रदषुण कमी करण्याच्या उिेशाने २५ वष े ककीं वा त्यापषेाता 
िास्त काळ वापरात असलेले कोळशावर आधाररत कोरा ी-२, भसूावळ-२, 
नामशक-२, परळी-३, खापरखे ा-२, चींद्रपरू-२ तसेच इतर एक असे १४ वीि 
ननममाती सींच बींद करण्याच े आदेश कें द्र शासनाने ठदले आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, समुारे तीन हिार मेगावॅ्  वीि ननममातीत न् झाल्याने तसेच 
राज्यात होत असलेली वविेची वाढती मागणी यासाठी उपरोक्त सींच पनु्हा 
नव्याने सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (०६-१२-२०१७) : (१)  हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पवन ऊिाा तनसमातीसाठी सवुवधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(३२)  ३२७६७ (१८-०८-२०१७).   श्री.अमररशगाई पटेल, श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय नवीन व नवीिरणीय उिाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१)  राज्यातील पवन ऊिके  ेशासनाचे दलुाषात होत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील वीि तु् व ा लषातात नेता पवन ऊिेसाठी आवश्यक 
सवुवधा उपलब्ध करुन वीि तु् व ा दरु करण्यासाठी शासनस्तरावरुन कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (३०-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) महाराषर राज्याने “नवीन व नवीकरणीय ऊिाास्त्रोत यापासनू वीि 
ननममातीचे एकबत्रत धोरण-२०१५” अींतगात सन २०२० पयांत पवन ऊिेव्दारे 
५,००० मे.व.ॅ ननममातीचे उठिष् ववववध प्रयोिनाींतगात ननजश्चत करण्यात आले 
असनू, या धोरणाींतगात आतापयांत एकूण १६०३.५ मे.व.ॅ षातमतचेे प्रकल्प 
कायााजन्वत झाले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात समठातराांचा व्यवसाय बांद होत असल्याबाबत 
 

  

(३३)  ३३१७९ (०६-०८-२०१७).   श्री.नातोराव ताणार, प्रा.अतनल सोले :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात  पारींपाररक ममठागाराींचा व्यवसाय होत असतानाही मागील काही 
वषाापासनू हा व्यवसाय बींद प त असल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ४० ्क्के मीठ उत्पादन होत असतानाही मीठ 
व्यवसायाच्या ववकासासाठी शासनाक  ेएकही ववभाग नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-११-२०१७) : (१), (२) व (३) “भारतीय सींववधानाच्या  
सातव्या  पररमशष्ामधील कें द्र  शासनाच्या यादीमध्ये अ. क्र ५८  ये े  
पढुीलप्रमाणे ववषय  दशाववला आहे.  

“Manufacture, supply and distribution of salt By Union 
agencies, regulation and control of manufacture, supply and 
distribution of salt by other agencies.” 
       यास्तव नमदू करण्यात येत ेकी, सदरहू प्रश्नामध्ये उपजस् त केलेला 
ममठागाराींचा व्यवसाय ववषयक ववषय हा राज्य शासनाशी ननग ीत नसनू, हा 
ववषय कें द्र शासनाशी ननग ीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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हहांतणनाट (जि.वधाा) तालकु्यातील हहांतणनाट बसस्थानिातनू अततररक्त 
प्रवाशी गाड ेआिारून प्रवाशाांची फसवणूि होत असल्याबाबत 

  

(३४)  ३३२०४ (०७-०८-२०१७).   प्रा.िोतेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठहींगणना् (जि.वधाा) तालकु्यातील ठहींगणना् बसस् ानक त े वायगाव 
(ननपाणी) चौरस्ता मागे वधाा बस स् ानकाचे अींतर प्रत्यषातात ४१ कक.मी. 
असताींना त े ४२ पेषाता अधधक कक.मी. असल्याचे दाखवनू प्रनत प्रवाशी एका 
्याचे रूपये ६.३० अधधक वसलू केले िात असल्याचे माहे िून, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठहींगणना् िाम चौरस्ता प्रवासासाठी अध्याा ्याचे भा  े
अधधक नेतले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने प्रवाशाींक ून ननयमानसुार भा  ेन आकारता अनतररक्त 
प्रवाशी भा  ेवसलू करणाऱ्या पररवहन ववभागाच्या अधधकाऱ्याींववरुध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. हदवािर रावत े(०७-११-२०१७) : (१) व (२) नाही. 
(३) वधाा त े ठहींगणना् (वधाा, वायगाींव, ननपाणी, धोत्रा, चौरस्ता, वेळा, 
ठहींगणना्) हे अींतर ४५.३ कक.मी. इतके आहे. सदर भा  े आकारणी ८ 
्याींची करण्यात येत असनू, भा  ेआकारणी राज्य पररवहन ननयमानसुार 
्पा दरपत्रकाप्रमाणे करण्यात येत आहे. ठहींगणना् त े िाम चौरस्ता 
प्रवासाचे अींतर १२.४ कक.मी. (नवीन बसस् ानकापासनू) असनू याचे प्रत्यषात 
भा  े१६+१ इतके आहे. त्यामळेु २.५ ्याची भा  ेआकारणी राज्य पररवहन 
महामीं ळाच्या प्रचमलत ननयमानसुार करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

  

___________ 
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बीड जिल््यातील आत्महत्यारामस्त िुटुांबाचे सवेक्षण िरण्याबाबत 

  

(३५)  ३३३३७ (०६-०८-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बी  जिल््यातील आत्महत्यारामस्त कु्ुींबाची भे्  नेवनु शतेकऱ्याींच्या होणाऱ्या 
आत्महत्येबाबतची कारणे शोधण्यासाठी कृषी ववभागाच्या आत्मा योिनेंतगात 
अधधकारी व सदस्याींची सममती जिल्हाधधकारी, बी  याींनी माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान नेमली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सममतीत ककती व कोणत्या अधधकाऱ् याींचा समावेश आहे, 
सममतीने जिल््यातील ककती आत्महत्यारामस्त कु्ुींबाची भे् नेतली आहे, 
सममतीने अहवाल सादर केला आहे काय, अहवालात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांत फुां डिर (१८-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर सममतीमध्ये खालील ७ अधधकाऱ्याींचा समावेश आहे. 
१) श्री. बी.बी. कोळेकर, प्रकल्प सींचालक आत्मा, बी , २) श्री. बी. एम. 
गायकवा , कृवष उपसींचालक जिअकृअ, बी , ३) श्री.पी.आर. चव्हाण, प्रकल्प 
उपसींचालक, आत्मा बी , ४) श्री.  ी. बी. बी्के, कृवष ववकास अधधकारी, 
जिल्हा पररषद, बी , ५)  ॉ.एन.के.भतु्ते, ववषय ववशषेज्ञ, के. व्ही. के. 
ड नोळअींबा, अींबािोगाई, ६)  ॉ.शकलेश कें  ,े जिल्हा उपायकु्त, पशसुवींधान, 
बी , ७) श्री.सहुास पींके, ववषय ववशषेज्ञ, के. व्ही. के. ड नोळअींबा, अींबािोगाई 
या व्यनतररक्त ३ अशासकीय सदस्याींचा समावेश करण्यात आला असनू 
एकूण १३ सदस्य आहेत. सममतीने आत्महत्यारामस्त ८ शतेकरी कु्ुींबाच्या 
भे्ी नेतल्या आहेत. सममतीचा अहवाल जिल्हाधधकारी याींना अदयाप सादर 
करण्यात आलेला नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यात तलाठी व मांडळ अधधिारी याांची पदे गरण्याबाबत 

  

(३६)  ३३३७१ (०६-०८-२०१७).   श्रीमती जस्मता वान, श्री.ववनायिराव मटेे :   
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तलाठ्याींची तीन हिार आ ण मीं ळ अधधका-याींची समुारे ५०० 
पदे ्या ्याने भरण्याच्या महसलू ववभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता 
ठदल्याचे ठदनाींक २९ एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बी  जिल््यातील महसलू ववभागातील सवा ररक्त पदाची 
पतूाता करण्याबाबत जिल्हाधधकारी, बी  याींचेमाफा त प्रस्ताव ववभागीय 
आयकु्ताींक  ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, बी  जिल््यात महसलू ववभागातील उपजिल्हाधधकारी, 
तहमसलदार, नायब तहमसलदार, मलपीक व मशपाई सींवगाातील पदावरील एकूण 
ककती पदे ररक्त आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१७) : (१) व (२) राज्यातील वाढती 
लोकसींख्या व वाढत ेनागरीकरण यानषुींगाने षातेबत्रय यींत्रणेच्या कामात झालेली 
वाढ ववचारात नेता, राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ 
तलाठी साझाींसाठी १ महसलूी मीं ळ या तत्वाप्रमाणे ५२८ नवीन महसलूी 
मीं ळे स् ापन करुन सदरची नवीन पदे ४ वषाात ्या-्याने भरण्यास, 
शासन ननणाय, महसलू व वन ववभाग, ठदनाींक २५ मे, २०१७ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) बी  जिल्हा महसलू प्रशासनात आि अखेर उपजिल्हाधधकारी 
सींवगाातील-५, तहमसलदार सींवगाातील-३, नायब तहमसलदार सींवगाातील-७, 
मलवपक सींवगाातील-७०, तलाठी सींवगाातील-५० व मशपाई सींवगाातील-४८ अशी 
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एकूण १८३ पदे ररक्त आहेत. ववत्त ववभाग, शासन ननणाय क्र. पदनन-२०१६ / 
प्र.क्र.३०/२०१६/आ.प.ुकषात, ठद. २५/०५/२०१७ अन्वये ववभागाचा सधुारीत 
आकृतीबींध अींनतमत: मींिूर करुन नेतल्यानींतर ररक्त पदे भरण्याचे सींकजल्पत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औषधाांच्या आणण उपिरणाांच्या दरात तफावत येत असल्याने  
ससमतीमाफा त तनणाय नेण्याबाबत 

  

(३७)  ३३४१९ (१८-०८-२०१७).   श्री.प्रववण दरेिर :  सन्माननीय सावाितनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) सावािननक आरोग्य, वकदयककय मशषातण तसेच स् ाननक स्वराज्य 
सींस् ामाफा त होणाऱ् या औषधाींच्या आ ण उपकरणाींच्या दरात तफावत येत 
असल्याने आरोग्य ववभागाने त्याींच्याक ील औषध खरेदी मािी पोलीस 
महासींचालक, श्री. प्रववण ठदषातीत याींच्या अध्यषाततखेाली नेमण्यात आलले्या 
सममतीमाफा त करण्याचा ननणाय माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान नेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरचा ननणाय नेण्याची कारणे काय आहेत, तसेच त्याींची 
अींमलबिावणी केव्हापासनू करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
डॉ. दीपि सावांत (१२-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे.           
(२) मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद खीं पीठाने िनठहत याधचकेबाबत ठदनाींक 
०३/०५/२०१७ रोिी ठदलेल्या आदेशानसुार हाफककन बायो-फामाास्यु् ीकल्स 
कॉपोरेशन मल. याींच्याक  े खरेदीकरीता प्रशासकीय व्यवस् ा होईपयांत केवळ 
तात्परुती व्यवस् ा म्हणनू सदर ननणाय नेण्यात आला असनू ठदनाींक 
१५/०६/२०१७ पासनू सदर ननणाय अींमलात आला होता. 
     तदनींतर ठदनाींक २६/०७/२०१७ च्या शासन ननणायानसुार औषधे, 
तदअनषुींधगक उपभोग्य वस्त ूव वकदयकीय उपकरणे इत्यादी बाबीींची खरेदी व 
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ववतरण हाफककन बायो-फामाास्यु् ीकल्स कॉपोरेशन मल. या महामीं ळाक  े
सोपववण्याचा ननणाय नेण्यात आलेला असनू त ेील खरेदी कषात ठदनाींक 
१५/०८/२०१७ पासनू कायााजन्वत करण्यात आलेला आहे.. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________  
मुांबई उपनतरातील आरे िॉलनीत बौध्द स्मशानगमूी उगारण्याबाबत 

  

(३८)  ३३४३७ (०६-०८-२०१७).   श्री.प्रववण दरेिर :  सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील आरे कॉलनीमध्ये बौध्द स्मशानभमूी उभारण्याची 
मागणी जिल्हाधधकारी, मुींबई याींच्याक  े ठदनाींक १८ िून, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास बजुध्दस्् फाऊीं  शेन या सींस् ेने केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने याबाबत ननणाय नेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१३-११-२०१७) : (१), (२) व (३) मरोळ, आरे चके नाका 
ये े बौध्द स्मशानभमुी उभारण्याकररता भखुीं  ममळण्याबाबत अध्यषात, 
बजुध्दस्् फाऊीं  शेन, मुींबई  याींनी जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याक  े
अिा केला होता. त्यानषुींगाने बजुध्दस्् फाऊीं  शेन, मुींबई याींच्या 
प्रनतननधीसोबत स् ळ पाहणी केली असता, त्यावेळी त्याींनी दाखवलेली 
िागा मौिे परिापरू, ता. अींधेरी ये ील स.नीं. ९ ब, न.भ.ूक्र. ११ पककी 
असल्याचे आढळून आलेले आहे. सदरच्या िममनीच्या गा.न.नीं. ७/१२ मध्ये 
मागणी केलेल्या षातेत्रावर धारक सदरी “बॉम्बे ममल्क जस्कम आरे कॉलनी” 
याींचे नाींव आहे. सदरचे षातेत्र  कृवष व पदमु ववभाग याींचे मालकीचे असल्याने, 
मागणी केलेले षातेत्र ननबााध्यररत्या वा्पासाठी उपलब्ध नाही.  त्यामळेु 
महसलू व वन ववभागाक ून सदर िमीन बजुध्दस्् फाऊीं  शेन, मुींबई याींना 
प्रदान करता येणार नाही, ही वस्तजुस् ती जिल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींनी 
ठदनाींक २२/०९/२०१७ रोिीच्या पत्रान्वये बजुध्दस्् फाऊीं  शेन, मुींबई याींना 
कळववलेली आहे. 
  

___________ 
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मुांबईत लोढा वविासिाने प्रिल्पाच्या िाहहरातीसाठी रािगवनाचा फोटो 
बेिायदेशीरररत्या वापरल्याबाबत 

  

(३९)  ३३४८२ (११-०८-२०१७).   अॅड.अतनल परब :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबईत लोढा ववकासकाने आपल्या प्रकल्पाच्या िाठहरातीसाठी सरुषातेसाठी 
सींवेदनशील असलेल्या रािभवनाचा फो्ो बेकायदेशीरररत्या वापरल्याचे 
ठदनाींक ३० मे, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार सींबींधधत ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१२-१२-२०१७) : (१) बहृन्मुींबई पोलीस आयकु्तालयाच्या 
कायाषातेत्रातील कोणत्याही  पोलीस ठाण्यात लोढा ववकासकाने त्याींच्या प्रकल्पाच्या 
िाठहरातीसाठी रािभवनाचा फो्ो बेकायदेशीरररत्या वापरल्याबाबत गनु्हा नोंद 
नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
दहहवडी (जि.सातारा) बस स्थानिाची इमारत वापराववना पडून असल्याबाबत 
  
 

(४०)  ३३९६० (०६-०८-२०१७).   श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) दठहव ी (जि.सातारा) बस स् ानकात मागील चार वष ेबाींधलेली ससुज्ि 
इमारत वापराववना प ून असल्यामळेु प्रवाशाींची गकरसोय झाल्याने ठदनाींक    
३० एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खारे आहे काय, 
(२)   असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बसस् ानकात मलूभतू सवुवधा परुववण्याबाबत व बसस् ानक 
सजुस् तीत सरुु करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(१३-११-२०१७) : (१)  व (२) राज्य पररवहन महामीं ळाच्या 
दठहव ी बसस् ानकाची इमारत सन १९७७-७८ साली बाींधण्यात आलेली असनू, 
सदर इमारत सजुस् तीत आहे. 
       सदर बसस् ानकामध्ये सन-२०१४ साली मठहलाींसाठी मा.खासदाराींच्या 
स् ाननक ववकास ननधीतनू स्वतींत्र शौचालय बाींधण्यात आले आहे. सदरच े
शौचालय वापरात आणण्यासाठी ‘फॅमसमल्ी मॅनेिमें् सववासच्या माध्यमातनू 
मे.बब्रक्स इींड या प्रा.मल.या एिन्सीला कायाादेश देण्यात आला आहे. ननववदा 
प्रपत्रामधील कालमयाादेत स्वच्छतागहृाींच्या साफसफाईचे काम केले िाणार 
आहे. 
      सदय:जस् तीत बसस् ानकामध्ये वपण्याच े पाणी, लाई्, शौचालय    
इ. सवुवधा उपलब्ध असनू, बसस् ानकाचे  ाींबरीकरण सजुस् तीत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

ववदगाातील जिल्हयातील आतारामधून सशवनेरी व अश्वरथ  
व्होल्वो बसेस सरुू िरण्याबाबत 

  

(४१)  ३४००८ (०७-०८-२०१७).   श्री.तोवपकिशन बािोरीया :   सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) पररवहन ववभागाने प्रवाशाींच्या सोयीसाठी राज्याच्या ववववध  पेोमध्ये 
मशवनेरी व अश्वर  व्होल्वो बसेस सरुू केल्या असनू उक्त बसेसना प्रवाशाींचा 
चाींगला प्रनतसाद ममळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदभाातील अकोला, वामशम व बलुढाणा या  पेोमधून नागपरू, 
पणेु, औरींगाबाद या ठठकाणी प्रवासी असल्याने सदर ठठकाणी मशवनेरी व 
अश्वर  या बसेस सरुू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०३-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्य पररवहन महामीं ळाच्या सवा ववभागाींमध्ये प्रवाशाींना माफक 
दराींमध्ये वातानकूुमलत सेवा उपलब्ध होण्याकररता महामीं ळादवारे “मशवशाही” 
या नावाने वातानकूुमलत बससेवा सरुु करण्याचा ननणाय नेतलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे खासापरुी (ता.परांडा, जि.उस्मानाबाद) परुरामस्त  
तावाांचे पनुवासन िरण्याबाबत 

  

(४२)  ३४०८१ (०७-०८-२०१७).   श्री.सजुितससांह ठािूर : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौि े खासापरुी (ता.परीं ा, जि.उस्मानाबाद) परुरामस्त गावाची सन १९६५ 
पासनू प्रलींबबत राठहलेली पनुवासनाची प्रककया पणूा करण्याबाबत रामामस् ाींनी 
तसेच स् ाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.महसलू मींत्री महोदयाींक  े तसेच 
जिल्हाधधकारी, उस्मानाबाद याींच्याक  ेपत्रव्यवहार करूनही अदयावप कोणतीच 
कायावाही झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परुरामस्ताच े सव्हे नींबर ३९/ब षातते्र १५ एकर ०१ गुींठामध्ये 
िमीन मालक कल्याणराव कों रेाव देशमखु याींच्या िममनीत स् लाींतरीत 
करण्यात आले असनू अदयावप शासनाने पनुवासनासाठी सींपादन केलले्या 
िममनीचा माविेा ठदलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर परुरामस्ताींचे पनुवासन करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 

खासापरुी धरणाची भसूींपादन प्रकक्रया १९५४ साली पणूा झाली. या 
भसूींपादनामध्ये खासापरुी गावातील कोणत्याही वस्तीचा अींतभााव येत नव्हता. 
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त्यामळेु पनुवासनाचा प्रश्न ननमााण झाला नाही.  त ावप, १९५७ साली मोठया 
प्रमाणावर पाऊस प ून धरणातील ओव्हर फ्लोमळेु परू पररजस् ती ननमााण 
झाली. त्यामळेु धरणातील पढुील भागातील खासापरुी गावातील नागररकाींनी 
श्री.कल्याणराव देशमखु याींच्या ग् नीं. ३९/ब मधील १५ एकर शतेामध्ये 
स् लाींतर करुन वस्ती केली. िमीन मालक श्री.कल्याणराव देशमखु याींनी 
गावकरी याींचके ून मोबदला नेऊन खािगी वा्ाना्ीने सदर िमीन 
गावकऱ्याींना राहाण्यासाठी स्वखुशीने ठदलेली आहे.  भसूींपादन अधधननयम 
१८९४ अ अन्वये सदर िममनीचे सींपादन केलेले नसल्याने मावेिा वा्प 
करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

स्वारतेट (जि.पणेु) बस स्थानिात प्रवाशाांची फसवणिु िेल्याबाबत 
  

(४३)  ३४१०२ (०६-०८-२०१७).   आकिा .अनांत ताडतीळ :  सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्य पररवहन महामीं ळाच्या स्वारगे् (जि.पणेु) बस स् ानकात एका 
व्यजक्तने खाकी ड्रसे नालनू राज्य पररवहन महामीं ळाचा वाहक असल्याचे 
साींगनू प्रवाशाींक ून नतकी् ववक्री करुन पकसे उकळण्याचा प्रकार ठदनाींक २८ 
िून, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त स् ानकात राज्य पररवहन महामीं ळाने सीसी्ीव्ही व 
सरुषाता व्यवस् ा केली असतानाही अशा न्ना न त असनू राज्य पररवहन 
कमाचारी व अधधकारी याींच्या सींगनमताने प्रवाशाींची फसवणुक होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. हदवािर रावत े(०७-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
    सदरची न्ना ठद. ०८/०६/२०१७ व ठद. २६/०६/२०१७ रोिीची आहे. 
(२) नाही. 
(३) ठद. ०८/०६/२०१७ रोिी ७ प्रवाशाींना रु.९३०/- ची व ठद. २६/०६/२०१७ रोिी 
७ प्रवाशाींना रु.१०६७/- ची अनधधकृतपणे नतकी्ववक्री करुन प्रवाशाींची 
फसवणूक केल्याबिल स्वारगे् पोलीस स््ेशन ये े अनकु्रमे गनु्हा रजिस््र 
क्र. १८९/१७, ठद. ०८/०६/२०१७ व ०२०७/१७, ठद. २६/०६/२०१७ भा.द.वव.कलम 
१७०, ४२० अन्वये पोमलसाींनी गनु्हा दाखल केलेला आहे. 
      या दोन्ही गनु्हयाींच्या अनषुींगाने पोलीस तपासात, पोलीस कमाचारी, 
वाहतकू ननयींत्रक व राज्य पररवहन सरुषातारषातक याींनी पाळत ठेवनू ठद. 
०३/०७/२०१७ रोिी पहा्े ०४.०० वािताचे समुारास सोलापरू ववभागाच्या 
स्वारगे्-बाशी बस क्र. एमएच १४-बी्ी-२७१६ या मकु्कामी पाककां गमध्ये 
असलेल्या बसमध्ये सदर इसम प्रवाशाींना बोलावनू नतकी्े देण्याच्या तयारीत 
असताना, स्वारगे् बसस् ानकावरील सोलापरू पॉईं्वर कामधगरी करणारे 
वाहतकू ननयींत्रक याींनी त्याला ववचारणा केली असता सदर इसम मॅन्यअुल 
नतकक् रे सो ून पळून िात असताना कामधगरीवरील सरुषातारषातक व इतर 
दोन कीं त्रा्ी सरुषातारषातकाींनी सदर इसमास पक ले व पोमलसाींच्या ताब्यात 
ठदले. 
     सदर प्रकरणी एफ.आय.आर.क्र.२२२, ठद. ०३/०७/२०१७ भा.द.वव.कलम 
१७०, ४२० व ५११ अन्वये स्वारगे् पोमलसाींनी गनु्हा दाखल केलेला आहे. 
सदर इसमास अ्क करण्यात आलेली आहे. त्याच े नाव श्री.सनुनल ववषण ू
िाधव, वाहक क्र. १३२४३१, राज्य पररवहन पींढरपरू आगार असनू त्यास ठद. 
३१/०१/२०१७ पासनू यापवूी केलेल्या अपहार प्रकरणी ननलींबबत केलेले आहे. 
श्री. िाधव यास ठद. ०८/०७/२०१७ पयांत पोलीस कोठ ी व ठद. ०९/०७/२०१७ 
पासनू १४ ठदवसाींची न्यायालयीन कोठ ी मा.न्यायालयाने सनुावलेली आहे. 
      राज्य पररवहन महामीं ळाच्या ववभागीय कायाालयाचा आदेश क्र. 
५५३/१७ ठद. १०/०७/२०१७ नसुार श्री. सनुनल िाधव, वाहक राज्य पररवहन 
पींढरपरू आगार यास ब तफा  करण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जिल्हापररषदने पाणीटांचाई आढावा बठैिा रद्द िेल्याबाबत 

  

(४४)  ३४१४७ (१८-०८-२०१७).   श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय 
रामामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) यवतमाळ जिल्हा पररषदने पाणी ी्ंचाईला प्राधान्य देण्याऐविी, 
कमाचाऱ्याींच्या बदल्याींना प्राधान्य देऊन, पाणी ी्ंचाई आढावा बकठका रि  
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मे मठहन्याच्या समुारास पाणी ी्ंचाई ननमााण झालेली असताना  
जिल््यातील ११ प्रकल्पाींमध्ये पाणी ी्ंचाई झाललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी अधधकाऱ्याींच्या उदामसनतमेळेु पाणी ी्ंचाईची 
दाहकता वाढून िनतचेी गकरसोय झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर दोषी अधधकाऱ्याींवर 
कारवाई करण्यासाठी तसेच पाणी ी्ंचाई दरू होण्यासाठी कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (११-१२-२०१७) : (१)  नाही, हे खरे नाही. जिल्हा 
पररषदेमाफा त पाणी ी्ंचाई अींतगात उमरखे , महागाींव, पसुद ये ील बकठका 
नेण्यात आल्या होत्या. त्यापवूी लोकप्रनतननधीींनी सींबींधीत पींचायत सममती 
स्तरावर नेतलेल्या आढावा बकठकाींमध्ये पींचायत सममती माफा त ी्ंचाई 
ननवारणा ा कामे प्रस्ताववत करण्यात आली होती. त्यानषुींगाने ताींबत्रक ननकष 
लावनू कृती आराख ा मींिूर करण्यात आला.  जिल्हा पररषद बदल्या शासन 
धोरणानसुार असल्यामळेु ी्ंचाईच्या तालकुा अींतगात बकठका पढेु ढकलण्यात 
आल्या त ावप जि.प. िल व्यवस् ापन सभा व स् ायी सममती सभे अींतगात 
ननयममत ी्ंचाईचा आढावा नेण्यात आला होता. 
(२) नाही, हे खरे नाही. सन २०१६-२०१७ मध्ये यवतमाळ जिल््याकरीता 
पाणी आरषातण सममती क ून २३ प्रकल्पामधील ३०.२९४ द.ल.न.मी. पाणी 
१५४ गावाींकरीता आरक्षषातत करण्यात आले होत.े  त्या पककी पींचायत 
सममतीच्या मागणीनसुार २६.१८ द.ल.न.मी. पाणी वेळोवेळी वपण्याच्या पाणी 



वि.प. ८ (42) 

ी्ंचाई ननवारना ा नठदपात्रात सो ण्यात आल ेहोत.े 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौिे िाांगळु (ता.िल्याण, जि.ठाणे) येथील िसमनीवर गारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच ेस्मारि उगारण्याबाबत 

  

(४५)  ३४१९२ (०६-०८-२०१७).   श्री.ितन्द्नाथ सशांदे : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे िाींभळु (ता.कल्याण, जि.ठाणे) ये े  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर याींच्या 
नावे ठदनाींक १८/०६/१९३५  रोिी वा त्यासमुारास स् ाननक शतेक-याींक ून 
िमीन खरेदी झालेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िममनीपककी काही िमीन  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर 
याींच्याक ून ठद रावळगाव शगुर फॅक््रीला ववकत देण्यात आल्याची महसलू 
दतरी नोंद झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर याींनी खरेदी केलेल्या िममनीपककी 
ककती िमीन शासनाक  ेिमा आहे, 
(४) असल्यास, सदरहू उपलब्ध िममनीवर भारतरत्न  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर 
याींचे स्मारक व्हावे अशी मागणी लोकप्रनतननधीनी  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर 
पे्रमी िनता व सींस् ाींक ून करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर याींनी मौिे िाींभळु, ता.कल्याण, जि.ठाणे ये  े
ठदनाींक १८/०६/१९३५ रोिी खरेदी केलेल्या िममनीपककी कोणतीही िमीन 
शासन िमा झालेली नाही. 
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(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) व (६) मौिे िाींभळु, ता.कल्याण, जि.ठाणे ये े  ॉ.बाबासाहेब आींबे कर 
याींचे स्मारक बाींधण्याबाबत स् ाननक लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या ववनींतीच्या 
अनषुींगाने शासनाच्या प्रचमलत धोरणानसुार उधचत कायावाही करण्याच्या 
दृष्ीने जिल्हाधधकारी, ठाणे याींच्याक ून अहवाल मागववण्यात आला आहे. 

___________ 
”जव्हलेि रान्द्सफॉमेशन” योिनेंततात राज्यातील मातास 

तावाांचा वविास िरण्याबाबत 
(४६)  ३४३३६ (१८-०८-२०१७).   श्री.तानािी सावांत :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७६९४ ला हदनाांि १६ माचा, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदगाात   
सन्माननीय रामामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कॉपोरे् षातेत्र आ ण राज्य शासनाच्या ननधीच्या मदतीने राज्यातील 
सवााधधक मागास गावाींमध्ये आमलूाराम बदल न वनू त्याींचे स्मा ा् गावाींमध्ये 
रुपाींतर करण्यासाठी “जव्हलेि रान्सफॉमेशन" ही योिना शासनाने हाती नेतली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववदभा, मराठवा ा, कोकण तसेच पजश्चम 
महाराषरातील ककती गावाींचा या योिनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, सदर योिनेतनू राज्यातील ककती मागास गावाींचा ववकास 
झालेला आहे ? 
 

श्रीमती पांििा मुांड े(११-१२-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे.  
(२) सध्या राज्यातील  पालनर, नींदरुबार,   औरींगाबाद, वधाा, बी , परभणी, 
रायग ,  यवतमाळ, ग धचरोली, चींद्रपरू, नाींदे , अमरावती या १२ 
जिल््याींतील १४० रामामपींचायतीींचा या योिनेमध्ये समावेश करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) रामाम सामाजिक पररवतान अमभयानाींतगात ननव लेल्या गावाींचे गाव 
ववकास आराख  े सींबींधधत गावाींमध्ये ननयकु्त केलेल्या मखु्यमींत्री रामाम 
पररवताकामाफा त (CMGP) तयार करण्यात आलेले आहेत. या गाव ववकास 
आराखयायाींना रामामसभेची मान्यता नेण्यात येत आहे. या गाव ववकास 
आराखयायानसुार या प्रकरणी कायावाही करण्यात येत आहे.  
  

___________ 
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राज्यातील वाढत ेरस्त ेअपनात रोखण्याबाबत 

  

(४७)  ३४३३८ (११-०८-२०१७).   श्री.तानािी सावांत :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात वाहनाींची वाढती सींख्या आ ण वाहतकुीच्या  समस्येमळेु दर ४० 
ममनन्ाला एकिण रस्त ेअपनातात मतृ पावत असल्याची बाब पोमलसाींक ून 
माहे मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान प्रात अहवालानसुार महाराषर राज्य हे 
देशात दोन क्रमाींकाचे अपनातरामस्त राज्य ठरले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाढत े रस्त े अपनात रोखण्यासाठी शहर आ ण महामागा 
पोमलसाींना काही ववशषे ॲक्शन लॅन  ठदले आहेत  काय ककीं वा काही खास 
उपाययोिना करण्याचे ननजश्चत केले आहे काय, 
(३) असल्यास, कायावाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (११-१२-२०१७) : (१) भपुषृठ वाहतकू आ ण रािमागा 
पररवहन मींत्रालय याींच्या सन २०१६ च्या अहवालानसुार महाराषर हे देशात 
दोन क्रमाींकाचे अपनातरामस्त राज्य नसनू चार क्रमाींकाच ेराज्य आहे. 
(२) व (३) वाढत े रस्त े अपनात रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोिना 
करण्यात येतात :- 

i) रस्त ेअपनाताींना पायबींद बसणे तसेच जिववत व ववत्तहानी अधधक 
प्रमाणात होऊ नये याकरीता प्रभावी प्रकक्रया राबववण्यात येत असत.े 
अपनाताचे ठठकाणी तात्काळ पोलीस मदत पोहोचून वाहतकू ननयमन व 
िखमीींना ववनाववलींब वकदयकीय मदत ममळवनू देण्यात येत.े 

ii) शाळा व महाववदयालयीन ववदयार्थयाांचे तसेच वाहनचालकाींच े
वाहतकुीच्या ननयमाींसींदभाात प्रबोधन करण्यात येत े महामागा सरुषाता 
प काक ून प ना्यादवारे िनिागतृी तसेच वाहनचालकाींची नेत्रतपासणी व 
आरोग्यतपासणी मशबबराींचे आयोिन करण्यात येत.े 

iii)  महामागाावर वारींवार न णाऱ्या अपनातस् ळाींची (Black Spot) 
माठहती नेऊन त्याठठकाणी वेगमयाादेचे सचूनाफलक लावण्यात आले आहेत. 
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या ठठकाणी वाहतकू पोमलसाींमाफा त िास्तीत िास्त गस्त नालण्यात येत ेव 
कसरूदार वाहनचालकाींवर योग्य ती दीं ात्मक कारवाई करण्यात येत.े 

iv) महामागाावर सवा ठठकाणी रस्त्याचेक लेा बब्रफेन वायर अ वा 
मसमें्/मे्ल बॅररअर बसववण्यात येतात. ना् षातेत्रात तीव्र उतारापवुी कमी 
िा ीच्या रम्ब्लर स्रीप बसववण्यात येतात. 

v) वाहनचालकाींना आगाऊ सचूना ममळण्यासाठी कमी शब्द व 
धचन्हाींचा अधधक वापर करुन रो  माककां ग व साईनेि यामध्ये सधुारणा. 

vi) वाहनाींचे ननयींत्रण सु् ल्यानींतर दभुािकावरील फ्लॉवर पॉ् आ ण 
रस्त्याच्या क लेा असलेले कठ याचे दग  यामळेु अधधक नकुसान होत 
असल्याचे आढळून आल्याने त ेकाढून ्ाकणे. 

vii) वाहनाचे ब्रेक ननकामी झाल्यास वाहने रस्त्यापासनू बािूला नेऊन 
चढावावर िावनू सरुक्षषाततररत्या  ाींबनतल अशा प्रकाराणे ्क रनअवे कँप 
तयार करणे. 

viii) द्रतुगती मागाावर/महामागाांवर वाहनचालकाींना मशस्त 
लावण्याकरीता महामागा पोमलसाींक ून कसरूदार वाहनाींवर वेळोवेळी कारवाई 
करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  
बीड जिल्हयातील महहला बचत तट व आवास बचत तटाांच्या नोंदणीबाबत 

  

(४८)  ३४३६७ (११-०८-२०१७).  श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय 
रामामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  बी  जिल्हा रामामीण ववकास यींत्रणेमधून ठदनाींक ३० िून, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ककती मठहला बचत ग् व आवास बचत ग्ाींची नोंदणी 
करण्यात आलेली आहे, 
(२) असल्यास, जिल्हयातील नोंदणीकृत मठहला बचत ग्ापककी ककती बचत 
ग् बींद करण्यात आले आहेत, तसेच जिल्हयातील ककती मठहला बचत 
ग्ाींना ररवाय ीींग फीं   देण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास,  सन २०१५-१६ त े २०१६-१७ आ ण २०१७-१८ या वषाात 
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मठहला बचत ग्ासाठी ककती ननधी खचा करण्यात आला आहे, तसेच  बी  
जिल्हयातील सन २०१५-२०१६ त े २०१६-१७  या वषाात ककती मठहला बचत 
ग्ाींनी  ववक्री प्रदशानात सहभाग नेतला आहे, 
(४) असल्यास, सदर  बचत ग्ाच्या ववक्री प्रदशानासाठी सन २०१५-१६, 
२०१६-२०१७ वषाात ककती ननधी खचा करण्यात आला आहे ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े (११-१२-२०१७) : (१) ठदनाींक ३० िून, २०१७ व 
त्यादरम्यान एकूण ५,४२२ मठहला बचत ग्ाींची नोंदणी झालेली आहे. 
(२) नोंदणीकृत सवा मठहला बचत ग् कायारत आहेत. एकूण ३,४५५ मठहला 
बचत ग्ाींना ररवॉलजव्हींग फीं   देण्यात आलेला आहे. 
(३) सन २०१५-१६ या वषाात रु. ४४.०० लषात व २०१६-१७ या वषाात        
रु. २९०.८६ लषात आ ण २०१७-१८ या वषाात रु. ४८.४८ लषात इतका ननधी खचा 
करण्यात आला आहे.  बी  जिल्हयातील सन २०१५-१६ या वषाात ४१ व सन 
२०१६-१७ या वषाात २९ मठहला बचत ग्ाींनी ववक्री प्रदशानात सहभाग नेतला 
आहे. 
(४) सन २०१५-१६ या वषाात रु. ५.६८ लषात व सन २०१६-१७ या वषाात     
रु. ०.७६ लषात इतका ननधी खचा करण्यात आला आहे. 

___________ 

 
राज्यातील सहा जिल््यातील िसमनीची पनुमोिणी िेल्याबाबत 

 
(४९)  ३४३८० (०७-०८-२०१७).   श्री.अतनल गोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील :  
हदनाांि ३० माचा, २०१७ रोिी सगातहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि १ मधील प्रश्न क्रमाांि १९४२५ ला 
हदनाांि ३० माचा, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदगाात सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील पणेु, नामशक, औरींगाबाद, अमरावती, नागपरू व रायग  या 
सहा जिल््यातील िममनीींची पनुमोिणी करण्याचा ननणाय शासनाने नेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या जिल््यातील िममनीींची मोिणी करण्याच्या कामाला गती 
देण्याच्या कामासींदभाात शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१८-११-२०१७) : (१), (२) व (३) रामामीण भागातील 
िममनीींची पनुमोिणी करण्यासाठी ठद. ६/१०/२०१५ रोिीच्या शासन 
ननणायान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. पठहल्या ्यामध्ये पणेु, 
रायग , नामशक, औरींगाबाद, अमरावती व नागपरू या ६ जिल््याींचा समावेश 
करण्यात आलेला आहे. त्यानषुींगाने जिल्हाननहाय स्वतींत्र ई-ननववदा (RFP) 
ठद. ३१/०३/२०१७ रोिी शासनाच्या वेबसाई्वर प्रमसध्द करण्यात आल्या. 
सदर ननववदाींबाबत ठद. २४/०४/२०१७ रोिी झालले्या प्री बी  मम्ीींग मध्ये 
उपजस् त झालेल्या मिुयाींच्या अनषुींगाने ननववदाींमध्ये आवश्यक त े बदल 
करण्यात आले व ठद. १०/१०/२०१७ पयांत ननववदा मागववण्यात आल्या. पणेु, 
रायग  व नामशक जिल््याींकरीता ३ पेषाता कमी ननववदा प्रात झाल्याने या 
जिल््याींकरीता ननववदा सादर करण्यास ठद. २७/१०/२०१७ पयांत मदुतवाढ 
देण्यात आली. अशा प्रकारे यासींदभाातील ननववदा प्रकक्रया सरुु असनू ननव  
होणाऱ्या एिन्सीस कायाादेश देण्याची कायावाही नजिकच्या कालावधीत पणूा 
होणे अपेक्षषातत आहे. 

___________   
 

औरांताबाद जिल््यातील डोंतराांचे सांरक्षण िरण्याबाबत 
  

(५०)  ३४४२४ (०६-०८-२०१७).   श्री.सगुाष झाांबड, श्री.सांिय दत्त, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) शासकीय िममनी कोणत्याही व्यक्तीला, सींस् ेला मींिूर करु नयेत अस े
मा.सवोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही औरींगाबाद जिल््यातील प्रत्येक 
तालकु्यातील  ोंगर पोखरण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातफे परवाने देण्यात 
आल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, त् यामळेु  ोंगराचे अजस्तत्वच नष् होणार असनू िनावराींच्या 
चाराींचा व वपण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ननमााण होणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने  ोंगर पोखरण्यास मान्यता देणाऱ् या सींबींधधत अधधकारी 
व कमाचारी याींच्यावर कारवाई करून औरींगाबाद जिल््यातील  ोंगराींच ेसींरषातण 
करण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२४-११-२०१७) : (१) व (२) अस ेननदशानास आल ेनाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

  ववधान गवन :   डॉ. अनांत िळसे 
   नातपूर.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
 ____________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रककया महाराषर ववधानमीं ळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण : शासकीय मुद्रणालय, नागपूर 
 
 


