अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दस
ु री यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१८
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

फ्लीट टॅ क्सी ि िेब टॅ क्सी सेिाांच्या ननयमाांची िडि
अांमलबजािणी िरण्याबाबत

(१) ५८५४ (१६-०४-२०१५). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय पररिहन
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) प्रवाशाींच्या सरु षितततत्च्या ष्ष्ीकोनातन सवव वातानक
ु लीत ्ॅ क्सी, स्लीपर
कोच, ्ुररस्् ्ॅ क्सी ्ययादी ी कींराटा्ी व भाड्याच्या वाहनाींसाठी राज्य पररवहन
ववभागान् ददी नाींक १ जान्वारी, २०१५ पासन कडक ननयम लाग क्ल् आह् त,
ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, सदी र ननयमाींच् स्वरुपप काय आह्,

(३) सदी र ननयमाींच्या अींमलाजावसीसाठी कोसती ापाययोजना करययात
आली वा य्त आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.ददिािर रािते (१२-०२-२०१८) : (१) ददी ल्ली य्थ् ्ॅ क्सीमध्य् मदहला
प्रवाशाींसोात अययाचार झाल्याच्या घ्न्च्या पार्शववभमीवर फ्ली् ्ॅ क्सी व व्ा

्ॅ क्सी स्वाींच्या ााातीत ननयमाींची कडक अींमलाजावसी करययाााात सचना
जारी करययात आल्या आह्त.

(२) फ्ली् व व्ा ्ॅ क्सी कींपन्याच्या प्रनतननधीींच्या ाैठका आयोजजत करून
ययाींना खालीलप्रमास् ननदी ें श दी ् ययात आल् व ययाच्या कायवपतीचा आढावा
घ्ययात आला.
अ)

वाहनचालकाींसाठी

ाींधनकारक असस्.

साववजननक

प्रवासी

वाहतकीचा

बाल्ला

(ाॅज)

ा) या ्ॅ क्सी कींपन्याींकडील चालकाींच्या चाररर्यायाची पोलीस ववभागाकडन
पडताळसी करस्.

क) मोााईल ॲप्लीक्शन तस्च ्ॅ क्सीमध्य् पॅननक ा्स सवु वधा ननमावस
करस्.

ड) परु ् शा मनषु याळासह ननयींराटस कत स्थापन करस्.

्) पोलीस व आपायकालीन सींपकव क्रमाींक ्ॅ क्सीमध्य् प्रदी र्शवत करस्.

ई) वाहन चालकाींच्या कागदी पराटाींची प्रादी ् र्शक पररवहन कायावलयामार्वत
पडताळसी करस्.

ा) वाहन व चालकाची मादहती पोलीस व पररवहन ववभागाला दी ् स्.

(३) फ्ली् व व्ा ा्स्ड ्ॅ क्सीींची ववश्ष तपाससी मोदहम मा
ुीं ई महानगर

त्राटात रााववययात आली. सदी र मोदहम्दी रम्यान एकस ४३३८ ्ॅ क्सीींची
तपाससी करून ११६० ्ॅ क्सीींववरुपध्दी  क्ल्ल्या कारवाईतन रुपपय् १६,५४,०१३/्तकी दी ीं डवसल
ु ी करययात आली.

ददी नाींक ४/०३/२०१७ च्या अधधसचन्न्वय् “महाराषर र्स्ी ्ॅ क्सी स्वा

ननयम, २०१७” राजपराटात प्रर्सध्दी  करययात आल्ल् आह्त.
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________
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बीड जजल्ह्यातील िजजदार शेतिऱ्याांना डॉ.पांजाबराि दे शमख
ु
व्याज सिलत योजनेचा लाभ दे ण्याबाबत

(२) १०२४७ (२९-०७-२०१५). श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.ख्िाजा
बेग, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ाीड जजल््यातील कजवदी ार श्तकऱयाींनी डॉ. पींजााराव दी ् शमख
व्याज
ु
सवलत योजन्चा लाभ र्मळत नसल्याााात तक्रारी जजल्हा अग्रसी ाँक,

जजल्हाधधकारी आणस जजल्हा ापननाींधक याींच्याकड् श्तकऱयाींनी क्ल्या आह् त,
ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, लोकप्रनतननधीींनी याााात ददी नाींक ८ जन, २०१५ व ययानींतर
अन्कव्ळा स्मरसपराटाद्वार् जजल्हा अग्रसी ाँक, जजल्हाधधकारी आणस जजल्हा
ापननाींधक याींच्याकड् याााात मागसी क्ली आह् , ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ाीड जजल््यातील रुपपय् १ लाखाप्ता कमी रक्कम्च्या
ननयर्मत परतर््ड करसाऱया कजवदी ार श्तकऱयाींना या योजन्चा लाभ दी ् स्ााात
शासन कोसती कायववाही क्ली आह् वा करययात य्त आह् ,

(४) योजन्चा लाभ र्मळत नसल्याााात वारीं वार होसाऱया तक्रारीााात शासन
ठोस ापाययोजना करसार आह् काय,

(५) श्तकऱयाींना योजन्चा लाभ न दी ् साऱया ाँकाववरोधात शासन कोसती
कायववाही करसार आह् ?

श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु (१६-०४-२०१८) : (१) होय.

मा.श्री.अमरर्सींह पींडडत, वव.प.स. याींनी ददी नाींक ०८/०६/२०१५ रोजी

जजल्हा अग्रसी ाँक, ाीड याींच्याकड् महाराषर ग्रामीस ाँक शाखा, त्लगाव

ााातची तक्रार ददी ली होती. ययाची एक प्रत जजल्हा ापननाींधक, सहकारी
सींस्था, ाीड या कायावलयास प्राप्त झाली आह् .
(२) होय.

ापरोक्त

ननव्दी नाची

प्रत

ददी नाींक

१५/०६/२०१५

रोजी

त्बराटय

व्यवस्थापक, महाराषर ग्रामीस ाँक, ाीड याींच्याकड् चौकशीसाठी पाठववययात
आली होती. यया अनष
ीं ान् ननव्दी नात ाल्ल्ख क्ल्ल्या सींाधीं धत कजवदी ाराींनी
ु ग
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व्ळोव्ळी ाँक्कड् मद्द
ु ल भरसा क्ल्ली आह् . तस्च ाँक्न् ययाींच्या कजाववर
व्याज आकारसी क्ल्ली नाही. सींाधीं धताींना ाँक्न् सन २०१४-१५ पयंतच्या
डॅा.पींजााराव दी ् शमख
ु व्याज सवलत योजन्चा लाभ ददी ल्ला आह् .

(३) रुपपय् १.०० लाखाप्ता कमी व रुपपय् १.०० त् ३.०० लाखापयंतच् ननयर्मत
पीक कजव परतर््ड करसाऱया श्तकऱयाींना ननयमाप्रमास् सदी र योजन्चा लाभ
दी ् ययात य्तो.

सन २०१५-१६ पयंत रुपपय् २१४९.४८ लाखाींच् ववतरस क्ल् असन

१,९९,६१८ लाभाथी श्तकऱयाींना याााात लाभ दी ् ययात आला आह् .
(४) व (५) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यात ननयमबा्य ॅॅन्सी नांबरप्लेट लािलेल्हया िाहनधारिाांिर
िारिाई िरण्याबाबत

(३) १२९०३ (२१-१२-२०१५). श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊॅज भाई जगताप :
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यात

नींारप्ल््च्या

ननयमाा्य

वाहनाींवर

दी ादी ा,

कारवाई

काका,

करययाचा

मामा

ननसवय

या

पध्दी तीन्

पररवहन

र्ॅन्सी

ववभागान्

घ्तल्याच् ददी नाींक २ ऑगस््, २०१५ रोजी वा ययासम
ु ारास ननदी शवनास आल्, ह्
खर् आह् काय,
(२)

असल्यास,

अपघाताच्या

व्ळी

र्ॅन्सी

नींारप्ल््मळ
ु ्

वाहन

क्रमाींक

पीडीताींना घ्ता य्त नसल्यान् तपासकायावत पोर्लसाींना अडथळा ननमावस होत
असन

याााात

पररवहन

ववभागान्

घ्तल्ल्या

ननसवयाची

अींमलाजावसी

करययाााात शासनान् चौकशी करुपन कोसती कायववाही क्ली वा करययात
य्त आह्,
(३)

असल्यास,

र्ॅन्सी

नींारप्ल््ााात

घ्तल्ल्या

ननसवयानस
ु ार

आतापयंत ककती जसाींवर कारवाई क्ली वा करययात य्त आह्,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

राज्यात
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श्री.ददिािर रािते (१२-०२-२०१८) : (१), (२) व (३) केंद्रीय मो्ार वाहन
ननयम, १९८९ च्या ५० व ५१ मध्य् वाहनाींवर नोंदी सी क्रमाींक ववहीत पध्दी तीन्
प्रदी र्शवत

करययासींदी भावत

तरतदी 

ववहीत

क्ली

आह् .

सदी र

तरतदी ीनस
ु ार

वाहनावर नोंदी सी क्रमाींक र्लदहययात आला नस्ल तर चालक/ मालकाववरुपध्दी 
मो्ार वाहन कायदी ा,१९८८ च्या कलम १७७ मधील तरतदी ीनस
ु ार दी ीं डायमक

कारवाई करययात य्त.् ययानस
ु ार एवप्रल त् डडसेंार, २०१५ या कालावधीत
राज्यभरात एकस ९२९६ ्तक्या दी ोषी वाहनाींवर दी ीं डायमक कारवाई करययात
आली असन रुपपय् ११,२९,१००/- एवढ् तडजोड शल्
ु क वसल करययात आल्.
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

"मागेल त्याला शेततळे " या योजनेसाठी ननधी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(४) १९४१७ (११-०८-२०१६). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्रीमती हुस्नबानू
खसलॅे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां टिले,
श्री.आनांद ठािूर, श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते,

श्री.विक्रम िाळे , श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न
क्रमाांि १५९३९ ला ददनाांि १८ माचज, २०१६ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाजत
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात शासनामार्ंत माग्ल यया श्तकऱयाींस श्ततळ् दी ् ययाचा ननसवय

घ्ययात आला आह् माराट सदी र श्ततळ्यासाठी क्वळ ५० हजार रुपपयाींच्
अनदी 
ु ान दी ् ययात य्त आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, “माग्ल ययाला श्ततळ् ” या योजन्साठी राज्यातन ३०
एवप्रलअख्र सम
ु ार् १ लाख ३७ हजार २३६ ्तक् अजव प्राप्त झाल् आह् त,

प्राप्त अजावपक
ै ी सम
ु ार् २४ हजार ५१७ अजव मींजर करययात आल् आह् त, ह् ही
खर् आह् काय,

(३) तस्च सदी र योजनेंतगवत श्ततळ् ननवडीच्या जाग्ााात ननयम डावलन

श्ततळयाींच् वा्प करययात य्त असल्याच् माह् म्, २०१६ च्या पदहल्या
सप्ताहात ननदी शवनास आल्, ह् ही खर् आह् काय,
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(४) असल्यास, प्रर्शनोक्त ााा (१) व (३) ााात चौकशी करुपन चौकशीच्या
अनष
ीं ान् शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह्, नसल्यास,
ु ग
ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.जयिुमार रािल (१९-०३-२०१८) : (१) व (२) होय.
(३) नाही.

(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

औरां गाबाद विभागातील आठ जजल्ह्यात महात्मा गाांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी
योजनेची िामे ननयोजनानस
ु ार होत नसल्हयाबाबत

(५) २०३७६ (२०-०८-२०१६). श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी

रुपनिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मराठवाड्यातील आठ जजल््याींमध्य् महायमा गाींधी राषरीय रोजगार हमी

योजनेंतगवत शासकीय यींराटस्न् ननजर्शचत क्ल्ली काम् १ लाख १० हजार ३४

्तकी असली तरी माह् एवप्रल, २०१६ अख्र या योजनेंतगवत प्रययत ६ हजार
७४४ ्तकीच काम् सरुप
ु होती व तर्ावतीमळ
ु ् योजन्तील काम् ननयोजनानस
ु ार
होत नसल्याच् ननदी शवनास आल्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.जयिुमार रािल (१२-०३-२०१८) : (१) औरीं गााादी  ववभागातील आठ

जजल््यात महायमा गाींधी राषरीय रोजगार हमी योजन्ची माह् एवप्रल, २०१६

अख्र ११०८७९ काम् श्ल्र्वर ापलब्ध करययात आली होती. ययापैकी १०४५६

काम् चालु होती व ययावर १७१५४५ मजरु ाींची ापजस्थती होती. शासन
ननसवयानस
ु ार मजराींच्या मागसीप्रमास् काम् ापलब्ध करुपन दी ् ययाकरीता
मोठ्या प्रमासावर श्ल्र्वर ापलब्ध करययात आली होती.
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(२) महायमा गाींधी राषरीय ग्रामीस रोजगार हमी योजना ही मजराींच्या काम

मागसीवर आधाररत योजना आह् . मजराींच्या कामाच्या मागसीनस
ु ार काम्
ापलब्ध करुपन दी ् ययात आल्यामळ
ु ् चौकशी करययाचा प्रर्शन ाद्भवत नाही.
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यात अनतररक्त ठरलेल्हया सशक्षिाांच्या समायोजनाबाबत
(६) २११२३ (२३-०८-२०१६). श्री.हे मत
ां टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरें द्र

पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.प्रिाश

गजसभये, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २०१५-१६ च्या सींच मान्यत्नत
ीं र अनतररक्त ठरल्ल्या
मख्
ु याध्यापक, ापमख्
ु याध्यापक पयवव्तक व र्शतकाींच्या पदी ाींची जजल्हाननहाय
सींख्या ककती आह्,
(२)

असल्यास,

अनतररक्त

ठरल्ल्या

मख्
ु याध्यापक,

ापमख्
ु याध्यापक,

पयवव्तक व र्शतकाींच्या समायोजनाााात शासनान् कोसती कायववाही क्ली
वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.विनोद तािडे (०१-०२-२०१८) : (१) शासन ननसवय ०२/०७/२०१६ अन्वय्
मख्
ु याध्यापक, ापमख्
ु याध्यापक व पयवव्तक याींना सींरतस दी ् ययात आल्ल्
आह् . एकस ५६५३ माध्यर्मक र्शतक अनतररक्त ठरल् आह् त.
सन

२०१५-१६

च्या

सींच

मान्यत्नस
ु ार

माध्यर्मक

शाळाींतील

जजल्हाननहाय अनतररक्त ठरल्ल्या र्शतकाींची मादहती खालीलप्रमास् आह् .
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(२)

शासन

ननसवय

ददी नाींक

०२/०७/२०१६

मधील

तरतदी 
ु ीनस
ु ार

सध
ु ाररत

ननकषानस
ु ार अनतररक्त ठरत असल्यास ययाींना ययाींच्या कायवरत दठकासी स्वा

ननवयृ त होईपयंत कायम ठ् वाव् अशी तरतदी  असल्यान् समायोजन करययात
आल्ल् नाही.

(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

__________

मौजे नेरी (ता.जामनेर, जज.जळगाांि) येथे मदहला सरपांचास
ध्िजारोहण िरण्यात मनाई िेल्हयाबाबत

(७) २१८२३ (२०-०८-२०१६). अॅड.जयदे ि गायििाड : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौज् न्री (ता.जामन्र, जज.जळगाींव) य्थील जजल्हा पररषदी  प्राथर्मक

शाळ् मध्य् महाराषर ददी न ददी नाींक १ म्, २०१६ रोजी मागासवगीय मदहला
सरपींचाना ध्वजारोहस करययास शाल्य व्यवस्थापन सर्मतीन् प्रनताींध क्ला
होता, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, यासींदी भावत सदी र मदहला सरपींचान् जजल्हाधधकारी याींच्याकड्
तक्रार क्ली, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, या प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, ययानस
ु ार
सींाधीं धताींववरुपध्दी  कोसती कारवाई करययात आली,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्रीमती पांिजा मड
ुां े (१२-०३-२०१८) : (१) व (२) होय, ह् खर् आह् .

(३) प्रस्तत
ु प्रकरसी ननयक्
ु त क्ल्ल्या चौकशी सर्मतीच्या अहवालानस
ु ार,
शासन

पररपराटक

ददी नाींक

१२/०८/२००५

रोजीच्या

तरतदी 
ु ीन्वय्

राज्यातील

शाळाींमधन सींाधीं धत शाळ् च् मख्
ु याध्यापक याींच्या हस्त् ध्वजारोहस करययात
याव्, अशा सचना ददी ल्ल्या आह् त. ययानस
ु ार, सदी र सचनाींच् पालन करययात

तयकालीन मख्
ु याध्यापकान् कसरु क्ल् ककीं वा कस् याााात ववभागीय चौकशी
करययात य्त आह् .

(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________
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ग्रँटरोड (मब
ुां ई) येथील ब्राम्हणिाडीतील सशतल इस्टे टच्या
चाळीांच्या पन
ु विजिासातील गैरव्यिहाराबाबत

(८) २२०२७ (२४-०८-२०१६). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,

श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ग्रँ्रोड (मा
ींु ई) य्थील ब्राम्हसवाडीतील र्शतल ्स््् ्च्या ९ चाळीींच्या

पन
ु वववकासासाठी ददी नाींक १८ जन, २०१२ रोजी वा ययासम
ु ारास ननयम डावलन
ु

ना-हरकत प्रमासपराट दी ् साऱया मा
ुीं ई ्मारत दी रुप
ु स्ती आणस पन
ु रव चना मींडळाच्या
अधधकारी आणस अर्भयींययाींची लाचलच
ु पत प्रनताींधक ववभागामार्वत सरुप
ु
असल्ली चौकशी पसव झाली आह् काय,

(२) असल्यास, चौकशीत काय आढळन आल् व तद्नसार ना-हरकत

प्रमासपराट दी ् ययास जााादी ार अससाऱया मा
ुीं ई ्मारत दी रुप
ु स्ती आणस पन
ु रव चना

मींडळाच् अधधकारी, कमवचारी व अर्भयींता याींच्वर कोसती कारवाई क्ली वा
करययात य्त आह् ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.दे िेंद्र ॅडणिीस (१६-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) या प्रकरसी लाचलच
ु पत
प्रनताींधक ववभागानी ददी नाींक १८ जुल,ै २०१६ रोजी ाघड चौकशी सरू
ु क्ली
आह् . तस्च २० र््ब्रव
ु ारी, २०१७ च्या शासन पराटाद्वार् सदी र चौकशी लवकर

पसव करून अहवाल सादी र करययाच् ननदी े श लाचलच
ु पत प्रनताींधक ववभागास
दी ् ययात आल् आह् .

___________

आददिासी विभागाांतगजत महाविद्यालयातील सशक्षिाांना
अनतररक्त ग्रेड पे दे ण्याबाबत

(९)

२३२२८

(१६-०८-२०१६).

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत :

सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील सन १९९९ पासन आददी वासी ववभागाींतगवत सरुप
ु असल्ली
कननषठ महाववद्यालयातील र्शतक या पदी ाची आददी वासी ववभागाच्या ददी नाींक
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३ म्, २००० च्या शासन ननसवयान्वय् पदी ननर्मवती करययात आली असन व
ननयर्मत पदी स्थापना सन २००१ पासन दी ् ययात आली, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, कननषठ महाववद्यालयातील र्शतक आददी वासी दी ग
व डोंगराळ
ु म

भागातील ववद्यार्थयांना मागील १५ वषावपासन ववद्यादी ानाच् अववरत कायव
करीत असन ययाींना अद्यापपयंत अनतररक्त ग्र्ड प् दी ् ययात आल् नाही, ह् ही
खर् आह् काय,

(३) असल्यास, शासन ननसवयानस
ीं र ननवड श्र्सी लाग करुपन
ु ार १२ वषावनत
अनतररक्त ग्र्ड प् दी ् ययाच् धोरस असताना सदी र मागयया पसव करययाााात
आददी वासी ववभागान् काय कायववाही क्ली वा करययात य्त आह्,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.विष्ट्णु सिरा (२३-०३-२०१८) : (१) शासन ननसवय, ददी नाींक ३ म्, २०००
अन्वय् आददी वासी ापयोजना त्राटात कननषठ महाववद्यालय सरुप
ु क्ल्ल्या ३०
शासकीय माध्यर्मक आश्रमशाळ् त नैसधगवक वगववाढीनस
ु ार ्ययता १२ वी च्

(कला ककीं वा कला व ववज्ञान शाखा) वगव सरुप
ु करययास, तस्च आवर्शयक
र्शतक/र्शतक्तर कमवचारी वगावची ननर्मवती करययास मींजरी दी ् ययात आली
आह् ह् खर् आह् .

(२) व (३) कननषठ महाववद्यालयातील र्शतकाींना ददी नाींक ०५/०७/२०१० च्या
शासन ननसवयान्वय् सध
ु ाररत स्वाींतगवत आर्शवार्सत प्रगती योजन्च्या पदहल्या

व दी स
ु ऱया लाभाींतगवत अनतररक्त ग्र्ड व्तन मींजर करययात आल् आह् . १२

वषव स्वा पसव झाल्ल्या कननषठ महाववद्यालयीन र्शतकाींना वररषठ श्र्सी
लाभ दी ् ययात आल्ला आह् . सद्य:जस्थतीत कननषठ महाववद्यालयीन र्शतक
२४ वषावचा कायवकाळ पसव करत नसल्यान् ननवडश्र्सीचा लाभ दी ् ययाचा

प्रर्शन ाद्भवत नाही.

(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.
___________
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ननजामपरू (ता.साक्री, जज.धळ
ु े ) येथील निटा बांधाऱ्याांसाठी
ननधीची तरतद
ू िरण्याबाबत

(१०) २४६७४ (१६-१२-२०१६). श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी
ु श

रुपनिर : सन्माननीय मद
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
ृ ि जलसांधारण मांत्री पढ
करतील काय :-

(१) ननजामपर (ता.साक्री, जज.धळ
ु ् ) य्थील नक्ा ाींधाऱयाींची ाीं ची वाढवन
दी रुप
व होत
ु स्ती करययाााात नागररकाींची मागसी असनही शासनाच् याकड् दी ल
ु त
आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, याााात शासनान् चौकशी करुपन ाींधाऱयाींच्या दी रुप
ु स्तीसाठी
ननधीची तरतदी  करययासाठी कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

प्रा. राम सशांदे (०७-०४-२०१८) : (१) होय, ह् अींशत: खर् आह् .
सदी र

पाझर

तलावाची

ाीं ची

वाढववस्ााात

ग्रामपींचायत

जैतास्

ता.साक्री याींनी ददी नाींक ०८/०९/२०१५ रोजी कायवकारी अर्भयींता, लघर्ु सींचन
ववभाग, जजल्हा पररषदी , धुळ् या कायावलयाकड् मागसी क्ली होती.
(२)

व

(३)

साक्री

तालक्
ु यातील

पाझर

तलाव

(नक्ा

ाींधारा)

च्या

पाहसीनस
ु ार, सदी र पाझर तलाव हा पाययान् पररपसव भरल्ला आह् . तस्च
सदी र तलावाच्या वरील ााजस
ु ्तर ववभागाींमार्वत म्हसाईमाता पाझर तलाव,
साती सैयदी  पाझर तलाव व कायड पाझर तलाव अशी एकुस ०३ पाझर

तलावाींची काम् झाली आह्त. ययामळ
ु ् ३० त् ३५ ह् क््र र्सींचन त्राटात वाढ

होवन, पाययाची आवक र्शल्लक नाही. सदी र पाझर तलावाच्या ाजव्या

ााजुचा काठ हा धरस मार्थयाच्या ाीं ची ्तकाच असल्यामळ
ु ् , पाझर तलावाची
ाीं ची वाढववययास वाव नाही. तस्च नक्ा ाींधारा या पाझर तलावाची ाीं ची

वाढववल्यास ययामध्य् काही श्तकऱयाींची जमीन पाययाखाली जासार आह्,
साा सींाधीं धत श्तकऱयाींनी व ययाींच्या वारसाींनी जमीन दी ् ययास नकार
दी शवववला आह् .
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ापरोक्त सवव ताींबराटक ाााी व वस्तजु स्थती ववचारात घ्ता प्रर्शनाींककत

पाझर तलावाची ाीं ची वाढववस् शक्य नाही. म्हसज्च नक्ा ाींधाऱयाच्या

दी रू
ु स्तीची आवर्शयकता नाही, साा ननधीची मागसी वा ननधीची तरतदी 
करययाचा प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यातील गािाांतील शाळाांमध्ये क्रीडाांगणे नसल्हयाबाबत
(११) २५३७२ (१६-१२-२०१६). अॅड.राहुल नािेिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय

मड
ुां ,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील गावाींतील शाळाींमध्य् कक्रडाींगस नसल्यामळ
ु ् ववद्यार्थयांना
ख्ळापासन वींधचत राहाव् लागत आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, शासनान् मैदी ानाींचा प्रर्शन मागी लावययासाठी प्रययन कराव्
अशी मागसी स्थाननक नागररक तस्च ववद्यार्थयांकडन होत आह्, ह् ही खर्
आह् काय,

(३) असल्यास, राज्यातील गावाींगावामध्य् क्रीडाींगस् ानववययासाठी शासनान्
कोसती ापाययोजना क्ली वा करययात य्त आह् ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.विनोद तािडे (२१-०४-२०१८) : (१) व (२) ह् खर् नाही.

(३) ज्या शाळाींमध्य् क्रीडाींगस ापलब्ध नाही अशा शाळाींकरीता, शाळा
व्यवस्थापन सर्मतीन् शाळ् च्या आसपास असल्ल्या पररसरामध्य् ाालकाींना

ख्ळययासाठी सींाधीं धताींकडन ना हरकत प्रमासपराट घ्ऊन तायपरु यया स्वरुपपात

क्रीडाींगस ापलब्ध करस्ााात शासन ननसवय, ददी नाींक २९/०३/२०१३ अन्वय्
सचना दी ् ययात आल्ल्या आह् त.
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

__________
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सशक्षणाधधिारी माध्यसमि (जज.सोलापरू ) याांच्यािडे सशक्षिाांच्या प्रलांबबत
प्रिरणी िायजिाही िरण्याबाबत

(१२)

२६८८१

(१२-०४-२०१७).

श्री.दत्तात्रय

सािांत,

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांडे :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्शतसाधधकारी माध्यर्मक (जज.सोलापर) याींच्याकड् र्शतकाींच्या प्रलींबात
असल्ल्या अन्क प्रकरसी लोकप्रनतननधी याींनी ईम्लद्वार् ननव्दी न् ददी ली
आह् त, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शाल्य र्शतस व क्रीडा ववभागाच्या ददी नाींक

१५ नोव्हें ार, २०१६ रोजीच्या शासन आदी ् शानस
ु ार सदी र कायावलयान् कायववाही
क्ली आह् काय,

(३) असल्यास, ाक्त ननव्दी नाााात र्शतसाधधकारी माध्यर्मक याींची भर्मका
काय आह् व याााात शासनान् चौकशी करुपन कोसती कायववाही क्ली वा
करययात य्त आह् ,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.विनोद तािडे (१२-०४-२०१८) : (१) होय, ह् खर् आह्.

(२) व (३) शासन पररपराटक ददी नाींक १५/११/२०१६ अन्वय् ददी ल्ल्या सचनाींनस
ु ार
मा.लोकप्रनतननधी

याींच्कडन

प्राप्त

झाल्ल्या

पराटव्यवहारावर

कायववाही

करययाची दी तता र्शतसाधधकारी (माध्यर्मक) जज.प. सोलापर घ्त असल्याच्
ययाींनी स्पष् क्ल् आह् .

(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

धचांचिाडी ते माथेरान (ता.िजजत, जज.रायगड) रस्त्याच्या िामाबाबत
(१३) २८०५७ (१७-०४-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र ििाडे : सन्माननीय सािजजननि
बाांधिाम (सािजजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-
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(१) धचींचवाडी त् माथ्रान (ता.कजवत, जज.रायगड) हा रस्ता वनजर्मनीतन
तस्च ्को सेंन्सी्ीव झोन मधन जात आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, सदी र रस्ययाच्या कामाकरीता सन १९८५ मध्य् वा ययादी रम्यान

साववजननक ााींधकाम ववभागान् सव्हे तस करुपन आपला अहवाल शासनाकड्
सादी र क्ला होता, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, सदी र अहवालानस
ु ार शासनान् चौकशी करुपन कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-०४-२०१८) : (१) अींशत: खर् आह् . धचींचवाडी (धोदी ासी)
माथ्रान अशा प्रकारचा रस्ता अजस्तयवात नसन, ही डोंगर भागातील तीव्र चढ
ाताराची वन जर्मनीतन जासारी पायवा् आह् .

(२) ह् खर् नाही. सन १९८५ अथवा ययादी रम्यान साववजननक ााींधकाम

ववभागामार्वत या रस्ययाच्या कामाकरीता सव्हे तस झाल्याााातचा अहवाल
ापलब्ध नाही.

(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

यितमाळ जजल्ह्यातील विदहरीांच्या दरु
ु स्तीची िामे पण
ू ज िरण्याबाबत
(१४) २८४५९ (१५-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अननल भोसले, श्री.प्रिाश

गजसभये, श्री.आनांद ठािूर, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ाजणी,

श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) यवतमाळ जजल््यात सन २०१२-२०१३ या वषावत अनतवषृ ्ीमळ
ु ् खचल्ल्या
व ाज
ु ल्ल्या ववदहरीींची दी रुप
ु स्तीची काम् शासनाच्या मींजरी अभावी पसव नाहीत,
ह् खर् आह् काय,
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(२) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, चौकशीत
काय आढळन आल् व तद्नस
ु ार सन २०१२-२०१३ या वषावत अनतवषृ ्ीन्
खचल्ल्या व ाज
ु ल्ल्या ववदहरीची काम् करस्ााात कोसती कायववाही क्ली वा
करययात य्त आह् ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.जयिुमार रािल (२३-०२-२०१८) : (१) व (२) ह् खर् नाही.

शासन पराट ददी नाींक १३ सप््ें ार, २०१७ च्या पराटान्वय् एक ववश्ष ााा

म्हसन यवतमाळ जजल््यातील सन २०१२-१३ मध्य् अनतवषृ ्ीमळ
ु ् खचल्ल्या

ववदहरीींची दी रुप
ु स्तीची काम् मग्रारोहयोअींतगवत पसव करययास मान्यता दी ् ययात
आल्ली आह् .

(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या लाभार्थयाांची प्रलांबबत रक्िम दे ण्याबाबत
(१५) २८४६१ (१५-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सनु नल तटिरे , श्री.हे मत
ां

टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय रोजगार हमी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राषरीय ग्रामीस रोजगार हमी योजन्च्या अींमलाजावसीसाठी माह्

सप््ें ार, २०१६ च्या पदहल्या आठवड्यात राज्य शासनान् केंद्र शासनाकड् दी हा
हजार को्ी रुपपयाींची मागसी क्ल्ली असन ययापैकी पदहल्या ्प्प्यात ३१०
को्ी रुपपयाींचा ननधी राज्य शासनास प्राप्त झाल्ला आह् , ह् खर् आह् काय,

(२) तस्च राज्यातील राषरीय रोजगार हमी योजन्च्या लाभार्थयांना सन

२०१३-१४ व २०१६-१७ मधील ववलींाापो्ी नक
ु सान भरपाईच्या स्वरुपपात
र्मळसार् १३०० को्ी थकीत असल्याच् माह् डडसेंार, २०१६ मध्य् वा
ययादी रम्यान ननदी शवनास आल्, ह् खर् आह् काय,

(३) असल्यास, सदी र ननधीतन कोसती काम् ननकषानस
ु ार करययात आल्ली
आह् त,
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(४) असल्यास, केंद्र शासनाकड् थकीत असल्ली रक्कम र्मळावी म्हसन
शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(५) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.जयिुमार रािल (१९-०३-२०१८) : (१) राज्य शासनान् ददी नाींक १६ जुल,ै
२०१६ रोजी केंद्र शासनास ननधी मागसी प्रस्ताव मागील प्राप्त ननधीच्या

ापयोधगता प्रमासपराटासह सादी र क्ला आह् . ययावर केंद्र शासनान् घ्तल्ल्या

आत्पाींची पतवता करुपन पन्
ु हा ददी नाींक ०३ सप््ें ार, २०१६ ला प्रस्ताव केंद्र

शासनास सादी र क्ला. ददी नाींक ०७ सप््ें ार, २०१६ ला केंद्र शासनान् रुपपय्
३१०९८.५७ लत ्तका ननधी राज्य शासनास मींजर क्ला.
(२) व (३) ह् खर् नाही.

(४) ववलींा नक
ु सान भरपाईच् दी ानययव केंद्र शासनाच् नसन राज्य शासनाच्

आह् . करीता केंद्र शासनाकड् ववलींा नक
ु सान भरपाईची कुठलीही रक्कम
थककत नाही.

(५) प्रर्शनच ाद्भवत नाही.

___________

राज्य/राष्ट्रीय परु स्िार प्राप्त सशक्षिाांना िेतनिाढ दे ण्याबाबत
(१६)

२९५९०

(१२-०४-२०१७).

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात सन २००६-२००७ व २००८ या वषावत ज्या र्शतकाींनी चाींगली व
ायकृष् काम् क्ली आह् त ययाींना आदी शव र्शतक परु स्कार दी ् ययात आला
असन व्तनवाढ दी ् ययात आली नाही, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन सदी र र्शतकाींना
दी ोन व्तनवाढी दी ् ययाााात कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.विनोद तािडे (१२-०४-२०१८) : (१) व (२) ह् खर् नाही. सन २००५-०६ त्
सन २०१२-१३ या कालावधीमधील राज्य/राषरीय परु स्कार प्राप्त र्शतकाींना
शासन ननसवय ददी नाींक २५/०१/२०१७ अन्वय् दी ोन आगाऊ व्तनवाढी मींजर
करययाााात ननसवय घ्ययात आल्ला आह् .
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

गाजीपरु (ता.दारव्हा, जज.यितमाळ) येथे स्मशानभम
ू ीिरीता
जागा उपलब्ध िरून दे ण्याबाबत

(१७) ३०६५३ (१७-०४-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

गाजीपरु

(ता.दी ारव्हा,

जज.यवतमाळ)

य्थ्

अींययसींस्कारासाठी

जागा

नसल्यान् ववववध अडचसीींना सामोर् जाव् लागस् तस्च स्मशानभमी व ्ीन

श्डकरीता जागा ापलब्ध करुपन दी ् स्ााातच् ननव्दी न गावकऱयाींनी ापववभागीय
अधधकाऱयाींना ददी ल् आह् , ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, सदी र ननव्दी नावर शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा
करययात य्त आह् ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े (०५-०३-२०१८) : (१) होय.
(२)

गाजीपरु

ननव्दी नानस
ु ार

(ता.दी ारव्हा,

स्मशानभमीसाठी

ापववभागीय
जमीन

जज.यवतमाळ)
अधधकारी

राखन

कायववाही करययात य्त आह् .

ठ् वययात

य्थील

दी ारव्हा

(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

आल्ली

गावकऱयाींनी
याींच्

असन

ददी ल्ल्या

आदी ् शानस
ु ार

भसींपादी नाची
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ग्रामसेििाांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत
(१८) ३०७६४ (१७-०४-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१)

ग्रामस्वक

सींवगावच्या

प्रलींबात

मागयया

सोडववययासाठी

ग्रामस्वक

यनु नयनन् शासनाकड् ददी नाींक १८ ऑक््ोार, २०१६ रोजी वा ययासम
ु ारास ल्खी
ननव्दी न ददी ् ल् आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ग्रामस्वक सींवगावच्या मागयया कोसकोसयया आह् त, सदी र
प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन मागयया पसव करययासाठी कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्रीमती पांिजा मड
ुां े (२६-०२-२०१८) : (१) होय.

(२) व (३) ग्रामस्वकाच्या प्रलींबात मागयया खालीलप्रमास् आह् त :-

१) कींराटा्ी ग्रामस्वकाींची ३ वषे कींराटा्ीस्वा काळ ननयर्मत करययाााात
तातडीन् ननसवय घ्स्.

२) अ) सोलापर जजल््यातील २३९ ग्रामस्वकाींवरील चुकीची कायववाही रद्द
करस् व ३९ ननलींबात ग्रामस्वकाींना स्व्त पन
व थावपत करस्.
ु स्

ा) ठास् जज.प. मार्वत ग्रामस्वकाींकडील चक
ु ीची कायववाही रद्द करस्.
क) वधाव जजल््यातील ग्रामस्वकाींवर झाल्ल्या चक
ु ीच्या र्ैाजदी ारी
क्स्स माग् घ्स्.

३) ग्रामस्वक/ग्रामववकास

अधधकारी

याींना

पगाराारोार रुपपय् ३०००/- करययाााात.

दी रमहा

प्रवास

भयता

४) ग्रामस्वक सींवगावच्या शैतणसक अहवतत
् ादी ल करस् .(्.१२ वी ऐवजी
पदी वीधर करस्)

५) सन २०११ च् लोकसींख्य्वर आधारीत राज्यभर ग्रामववकास अधधकारी
सज् व पदी ् ननर्मवती करस्ााात.

६) ग्रामसभ्ची सींख्या मयावदी ीत असावी व ्तर यींराटसा ग्रामसभा सधचव
ादी ल होस् व ग्रामसभा सध
ु ारसा होस्.
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७) नर् गा करीता स्वतींराट यींराटसा व्हावी (यनु नयन प्रस्ताव कामाच् वा्प
होस् कुशल प्में् ााात ननसवय होस्).

८) ग्रामस्वक सींवगावकरीता वैद्यकीय कॅशल्स सवु वधा र्मळस्.

९) राज्यस्तर आदी शव ग्रामस्वक परु स्कार ववतरस सोहळा होस्ााात.

१०) १२ जन, २०१३ च् ववना चौकशी र्ौजदी ारी क्स्स पररपराटक माग् घ्स्.

११) ववस्तार अधधकारी २० ग्रा.पीं करीता पदी ननमीती होस्, समाज कल्यास

ववस्तार अधधकारी पदी ् भरस्, केंद्र परु स्कृत ववस्तार अधधकारी पदी 
ननर्मवती होस्.

१२) सन २००५ नींतर स्व्त ग्रामस्वकाींना जुनी प्न्शन योजना लाग होस्
व डीसीपीएस दहशोा जस्लपा सवांना जज.प मार्वत र्मळस्

१३) ग्रामस्वक सींवगावचा सध
ु ारीत जॉा चा्व तयार होस्.
१४) राज्यात

ननलींबात

ग्रामस्वकाींना

प्रधान्य

करस्ााात कालाध्दी  कायवक्रम होस्ााात.

क्रमान्

पन
व थावपत
ु स्

१५) राज्यभर होसार् ग्रामस्वक हल्ल्, मारहास, खो्या क्स्स याााात
स्वा सींरतस व सरकारी कमवचारी मारहास गन्
ु हा अजार्मनपाराट
करस्स्तव ननसवय होस्.

ग्रामस्वकाींच्या वरील मागययाींवर क्ल्ली कायववाही :मागणी क्रमाांि :- १ नस
ु ार ३ वषावचा व्यनतत क्ल्ला कींराटा्ी कालावधी हा

कालाध्दी  पदी ोन्नतीसाठी ग्राहय धरययास मान्यता र्मळययाााातचा प्रस्ताव
मींजरीसाठी मा.मख्
ु यमींराटी महोदी याींकड् पाठववययात आल्ला आह् . तद्नींतर
अींनतम मान्यत्साठी मींबराटमींडळासमोर ठ् वययात य्सार आह् .

मागणी क्रमाांि :- १३ ग्रामस्वकाींचा सध
ु ाररत जॉा चा्व तयार करुपन तो

ददी नाींक ०३ डडसेंार, २०१६ च्या पररपराटकाींन्वय् ननगवर्मत करययात आल्ला
आह् .

ाववररत

ववचार सरुप
ु आह् .

मागययाींवर

ननसवय

घ्ययाकरीता

___________

शासनातर्े

सकारायमक
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राज्यात धमाांतराच्या सांख्येत िाढ होत असल्हयाबाबत
(१९) ३०९६८ (१९-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय उद्योग
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात दी ररोज ककमान दी ोन व्यक्ती आपला धमव ादी लन धमांतर करत
असल्यान् धमांतर करसाऱयाींच्या सींख्य्त सन २०१४ त् २०१६ या कालावधीत
नतप्प्ीन् वाढ झाल्याची मादहती एका सामाजजक कायवकययावस मादहतीच्या
अधधकारामध्य् शासकीय मद्र
ु स, ल्खनसामग्री व प्रकाशन् सींचालनालयान् माह्
एवप्रल, २०१७ मध्य् वा ययादी रम्यान ददी ली आह् , ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, सदी र धमांतर् जारदी स्तीन्, दी ाावान् वा ्तर कोसयया

कारसान् करययात आली याााात शासनान् चौकशी क्ली आह् काय,

चौकशीत काय आढळन आल्, ययानष
ीं ान् कोसती कायववाही क्ली वा
ु ग
करययात य्त आह् ,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२१-०४-२०१८) : (१) होय.

(२) सदी र धमव ादी लययाची जादहरातीसाठी प्राप्त अजावत वववाह, स्व्च्छ् न् अशी
ववववध कारस् दी शवववली आह् त. वय व धमव ादी ल करावयाच्या जादहराती
सींचालक,

शासन

याींच्यामार्वत

मद्र
ु स,

अजवदी ाराींनी

ल्खनसामग्री

अजावत

राजपराटात प्रर्सध्दी  क्ल्या जातात.
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

नमदी 

व

प्रकाशन्

क्ल्ल्या

सींचालनालय,

मादहतीच्या

मा
ुीं ई

अनष
ीं ान्
ु ग

___________

राज्यात ऊजाज सांिधजन धोरण राबविण्याबाबत
(२०) ३११८० (१८-०८-२०१७). श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय
ऊजाज मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ऊजाव ाचत, सींवधवन आणस ऊजाव त्राटात तींराटज्ञानाचा वापर या

आधार् तयार करययात आल्ल्या ऊजाव सींवधवन धोरसास ददी नाींक ३० म्, २०१७
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रोजी वा ययासम
ु ारास मा.मींबराटमींडळान् मान्यता ददी ल्ली असन पाच वषावत या
धोरसाच्या अींमलाजावसीसाठी रुपपय् ८०७ को्ी ६३ लाख ्तक्या ननधीस
मान्यता दी ् ययात आली आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ाक्त धोरसाच् स्वरुपप काय आह् व सदी र धोरसाच्या
अींमलाजावसीसाठी लागसारा ननधी कशाप्रकार् ापलब्ध करययात य्सार आह्,

(३) असल्यास, ाक्त धोरसाची अींमलाजावसी क्व्हापासन करययात य्सार
आह् व जनत्ला ययाचा लाभ कशाप्रकार् र्मळस् अप्षिततत आह् ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे (०१-०३-२०१८) : (१) होय, ह् खर् आह् . राज्याच् ऊजाव
सींवधवन धोरस-२०१७ ह् ाद्योग, ऊजाव व कामगार ववभागाच्या ददी नाींक
२२ जन, २०१७ च्या शासन ननसवयानस
ु ार जादहर करययात आल् आह् .

सदी रच् धोरस रााववययासाठी पाच वषांमध्य् अींदी ाजजत रुपपय् ८०७.६३

को्ी ्तका खचव अप्षिततत असन योजनाननहाय तरतदी  करययात य्सार आह् .

(२) व (३) ऊजाव सींवधवन धोरस-२०१७ अींतगवत ऊजाव सींवधवन कायदी ा, २००१ ची
प्रभावीपस् अींमलाजावसी करस् व ययासाठी राज्यात आवर्शयक असल्ल्या

मलभत सवु वधा ननमावस करस्, ववववध त्राटात सम
ु ार् १००० म् वॅ एवढी ऊजाव
ाचत साध्य करस् व याद्वार् काावन ायसजवन कमी करस्, वीज, ऑईल, गॅस

याींच्या ाचतीमळ
ु ् शासनावरील अनदी 
ु ानाचा ाोजा कमी करस्, ऊजाव ाचतीच्/
शासकीय ्मारती/ननमशासकीय सींस्था/स्थाननक स्वराज्य सींस्थामध्य् ऊजाव

कायवतमत्च् तींराटज्ञान वापरास प्रोयसाहन दी ् स्, एल.ई.डी. सारख्या तींराटज्ञानाच्या
वापरास

मोठ्या

प्रमासावर

प्रोयसाहन

दी ् स्,

गाव्,

नगरपार्लका/

महानगरपार्लका याींच्या पथददी व्यात एल.ई.डी. चा वापर करस्, ऊजाव ाचतीच्/
कायवतत्च् नवीन तींराटज्ञान, एल.ई.डी. तींराटज्ञानास मोठ्या प्रमासावर प्रोयसाहन,

ाद्योग/्मारती त्राटात ऊजाव ाचतीच् एस्को (ESCO) तयवावर प्रकल्प

रााववययासाठी मोठ्या प्रमासावर प्रोयसाहन दी ् स्, वीज ननर्मवती प्रकल्प,
पार् षस व ववतरस यातील ताींबराटक हानी कमी करययासाठी ववश्षस कायवक्रम
रााववस्,

शाल्य/महाववद्यालयीन/व्यावसानयक

शाखाींच्या

अभ्यासक्रमामध्य्

ऊजाव सींवधवन व अपारीं पाररक ऊजाव या ववषयाींचा समाव्श करस् अशा
स्वरुपपाच्या योजना रााववययात य्सार आह् त.

वि.प. २ (24)

अपारीं पाररक ऊजाव स्राटोताींपासन ननर्मवत ववज्मळ
ु ् स्वस्त व हररत

प्रदी ष
ु सरदहत ऊजाव प्राप्त होसार असल्यान् जनत्ला व पढ
ु च्या वपढीला स्वच्छ
वातावरस र्मळसार आह् .

सदी र धोरसाच्या अींमलाजावसी शासन ननसवयाच्या ददी नाींकापासन सरुप
ु

असन ययाााातची कायवपद्धती तयार करययाच् काम प्रगती पथावर आह् . या

धोरसाींतगवत रााववययात य्साऱया प्रयय्क योजन्साठी स्वतींराट शासन ननसवय
ननगवर्मत करययात य्सार आह् .
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

मौजे ऐनशेत (ता.िाडा, जज.पालघर) गािातील जॉबिाडज
धारिाांना रोजगार हमी योजनेचे िाम दे ण्याबाबत

(२१) ३१३९० (१८-०८-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,

श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मड
ां टिले, श्रीमती हुस्नबानू
ुां ,े श्री.हे मत
खसलॅे, अॅड.राहुल नािेिर, ॲड.ननरां जन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
२९३२८ ला ददनाांि ६ एवप्रल, २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाजत
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौज् ऐनश्त (ता.वाडा, जज.पालघर) य्थ् रोशनी सावराच्या वडीलाींना सन

२०१६-१७ च्या आधथवक सराटातील माह् नोंव्ह् ार, डडसेंार व जान्वारी या
मदहन्यात रोजगार हमीवर काम दी ् ययात आल् होत्, ह् खर् आह् काय,

(२) तस्च ऐनश्त गावातील रोजगार हमीवर जॉाकाडव धारकाींना ाक्त
मदहन्यात काम दी ् ययात आल् नाही, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, एकस ककती मनषु य ददी वस, ककती जॉाकाडव धारकाींना काम
दी ् ऊन ययाींची ककती मजुरी दी ् ययात आली,

(४) मोखाडा तालक्
ु यामध्य् काम माधगतल्ल्या जॉाकाडव धारकाींना १००

ददी वसाींऐवजी २०१५-१६ वषावमध्य् ४७.३८ ददी वस आणस २०१६-१७ वषावमध्य
३६.६२ मनषु य ददी वस काम ददी ल्, ह् खर् आह् काय,

(५) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(६) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.जयिुमार रािल (१३-०३-२०१८) : (१) ह् खर् नाही.

रोशनी सावरा याींच्या वडडलाींना जॉाकाडव प्रदी ान करययात आल् आह् .

परीं तु ययाींनी महायमा गाींधी रोजगार हमी योजना महाराषर अींतगवत कामाची
मागसी क्ली नसल्यान् ययाींना काम दी ् ययात आल् नाही.
(२) ह् खर् नाही.

वाडा तालक्
ु यातील ऐनश्त गावात एकस १६० जॉाकाडव धारक कु्ुींा

असन सदी र जॉाकाडव धारकाींपक
ै ी ४२ मजराींना सन २०१६-१७ च्या नोव्हें ार,
डडसेंार व जान्वारी मदहन्यात रोजगार हमी योजन्च् काम ापलब्ध करुपन
दी ् ययात आल् असन ाववरीत ११८ मजुराींनी कामाची मागसी क्ल्ली नाही.

(३) सन २०१६-१७ च्या नोव्हें ार मदहन्यात १४, डडसेंार मदहन्यात १५ व
जान्वारी, २०१६ मध्य् १३ अशा एकस ४२ जॉाकाडव धारकाींना रोजगार हमी
योजन्च् काम दी ् ऊन रूपय् ५२४५९ ्तकी मजरी दी ् ययात आली आह् .
(४) ह् खर् नाही.

मोखाडा तालक्
ु यात सन २०१५-१६ या वषावत एकस २,४२,८६४/-

मनषु य ददी वस ननर्मवती व सन २०१६-१७ या वषावत एकस २,८४,२२३/- मनषु य
ददी वस ननर्मवती झाल्ली आह् . तस्च सन २०१७-१८ या वषावत ९९,९९० ्तकी
मनषु य ददी वस ननर्मवती झाल्ली आह् .

(५) व (६) प्रर्शन ाद्भवत नाही.
___________
चुना िोळिण (ता.राजापरू , जज.रत्नाधगरी) येथील स्थळाचा
पयजटन वििास योजनेंतगजत वििास िरण्याबाबत

(२२) ३१३९४ (११-०८-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,

श्री.धनांजय मड
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर, ॲड.ननरां जन डािखरे ,
ुां ,े श्री.हे मत
श्रीमती हुस्नबानू खसलॅे : सन्माननीय पयजटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

चन
ु ा

कोळवस

(ता.राजापर,

जज.रयनाधगरी)

मधील

धाधब्याचा

पयव्नासाठी ववकास करययाची योजना राजापर तालक
ु ाच्या प्राींत अधधकारी

याींनी शासनाला ददी ल्याच् माह् जान्वारी, २०१७ मध्य् वा ययादी रम्यान
ननदी व शनास आल्, ह् खर् आह् काय,
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(२) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन पयव्नाच्याष्ष्ीन् सदी र
योजना कायावजन्वत करययासाठी कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त
आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.जयिुमार रािल (०९-०३-२०१८) : (१) नाही.

(२) प्रर्शन ाद्भवत नाही. तथावप, ग्रामववकास ववभागामार्वत कोकस ग्रामीस
पयव्न ववकास योजनेंतगवत सदी र स्थळाच्या ववकास कामाींसाठी रुपपय् १.११
को्ी एवढा ननधी मींजर करययात आल्ला आह् .
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

पोंभल
ू े, ॅणसगाांि, विठ्ठलादे िी (जज.ससांधुदग
ु )ज या ग्रामपांचायतीमध्ये रोजगार
हमी योजनेंतगजत िेलेली िामे ननिृष्ट्ट दजाजची झाल्हयाबाबत

(२३) ३२३२९ (०८-०८-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय रोजगार हमी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

पोंभले,

र्ससगाींव,

ववठ्ठलादी ् वी

(जज.र्सींधदी 
ु ग
ु )व

या

ग्रामपींचायतीमध्य्

रोजगार हमी योजनेंतगवत मींजर झाल्ली काम् ही ननकृष् दी जावची असन

ननववदी ् त दी शवववल्ल्या मानाींकनाप्रमास् झाल्ली नसल्याच् माह् म्, २०१७ मध्य्
वा ययादी रम्यान ननदी शवनास आल्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, ययानष
ीं ान्
ु ग

ननकृष् दी जावची काम् करसाऱया सींाधीं धताींवर शासनान् कोसती कारवाई क्ली
वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.जयिुमार रािल (१३-०३-२०१८) : (१) ह् खर् नाही.

महायमा गाींधी राषरीय ग्रामीस रोजगार हमी योजनेंतगवत जजल्हा

पररषदी  र्सींधदी 
ु ग
ु व अींतगवत पींचायत सर्मती दी ् वगड मध्य् सन २०११-१२ पासन
कामाींना सरुप
ु वात करययात आली. ग्रामपींचायत पोंभले, र्ससगाींव, ववठ्ठलादी ् वी
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या गावामधील ६६ काम् पसव झाली असन या सींदी भावत आजपाव्तो कोसययाही
मजुराींची ककीं वा लाभार्थयांची तक्रार प्राप्त झाली नाही.

ग्रामपींचायत पोंभले-१७, र्ससगाींव-२६ व ववठ्ठलादी ् वी-२३ अशी एकस

६६ काम् पसव झाली आह् त. सदी र कामाींची चौकशी व पाहसी पींचायत सर्मती
दी ् वगड मधील ताींबराटक अधधकारी याींच्याकडन करययात आली असन कामाींच्

मल्
ु यमापन ननववदी ् तील तपशीलाप्रमास् असल्याचा अहवाल ताींबराटक अधधकारी
याींनी ददी ला आह् .

(२) व (३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यातील न्यायालये, आयोग ि लिादाांना पायाभत
ू सवु िधा दे ण्याबाबत
(२४) ३२६२७ (११-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे , श्री.किरण पािसिर,

श्री.धनांजय मड
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती
ुां ,े श्री.हे मत
विद्या चव्हाण, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मा.मा
ुीं ई ाच्च न्यायालयान् सवव न्यायालय्, आयोग व लवादी ाींना
आवर्शयक सवु वधा दी ् ययाच् आदी ् श माह् म्, २०१७ मध्य् वा ययादी रम्यान
शासनाला ददी ल् आह् त, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, नागररकाींना जलदी  न्याय र्मळवन दी ् ययाकरीता न्यायालयाींना
पायाभत सवु वधा परु ववस् राज्य शासनाची घ्नायमक जााादी ारी असल्यान्
ननधी कमतरत्च् कारस दी ् ता य्सार नाही, अस्ही सच
ु ववल् आह्, ह् ही खर्
आह् काय,

(३) असल्यास, या आदी ् शानस
ु ार आतापयंत राज्यातील न्यायालय्, आयोग व
लवादी ाींना कोसकोसयया सवु वधा दी ् ययात आल्या आह् त,
(४) असल्यास, याााातची सद्यःजस्थती काय आह्,
(५) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.दे िेंद्र ॅडणिीस (२३-०४-२०१८) : (१) होय, ह् खर् आह् .

मा.ाच्च न्यायालय, मा
ुीं ई याींनी जनदहत याधचका क्र.१५६/२०११

प्रकरसी ददी नाींक ०५/०५/२०१७ रोजी राज्यातील न्यायालय्, आयोग, लवादी 
याींना पायाभत सवु वधा दी ् ययाच् ननदी े श ददी ल् आह् त.
(२) होय ह् खर् आह् .

(३) व (४) मा.ाच्च न्यायालयान् ददी ल्ल्या ननदी े शानस
ु ार राज्यातील न्यायालय्

पायाभत सवु वधा, मनषु याळ ्ययादी ी सवु वधा दी ् ययात आल्या असन वाढीव
सवु वधा दी ् ययासाठी आवर्शयक ती कायववाही करययात य्त आह् . तस्च ववववध

ववभागाींच्या ननयींराटसाखाली असल्ल्या आयोग, लवादी  याींना पायाभत सवु वधा
दी ् ययात आल्या असन ययाींनाही वाढीव सवु वधा दी ् ययाााात कायववाही करययात
य्त आह् .

(५) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यातील िांत्राटी ग्रामसेििाांचा ३ िषे सेिािाळ ग्रा्य धरणेबाबत
(२५)

३४२८८

श्री.विक्रम

(१८-०८-२०१७).

िाळे ,

डॉ.सध
ु ीर

श्री.दत्तात्रय

ताांब,े

सािांत,

श्री.बाळाराम

श्री.श्रीिाांत

पाटील :

ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

दे शपाांड,े

सन्माननीय

(१) राज्यातील ग्रामस्वकाींना ३ वषे ग्रामस्वक म्हसन ननयक्
ु यया दी ् ययात
आल्या आह् त, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास कृषी स्वक, र्शतस स्वक याींचा हा कालावधी ययाींना
र्मळसाऱया सवव लाभासाठी ग्रा्य धरययात आला आह्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन ग्रामपींचायत स्तरावरील
शासनाचा

प्रनतननधी

म्हसन

कायवरत

अससाऱया

ग्रामस्वकाींचा

कींराटा्ी

पद्धतीतील ३ वषावचा स्वाकाळ हा सवव स्वाींसाठी ग्रा्य धरययासाठी कोसती
कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्रीमती पांिजा मड
ुां े (२६-०२-२०१८) : (१) राज्यातील ग्रामस्वकाींना ३ वषव
कींराटा्ी ग्रामस्वक म्हसन ननयक्
ु यया दी ् ययात आल्ल्या आह् त.

(२) र्शतक स्वकाींनी व्यनतत क्ल्ला ३ वषावचा कींराटा्ी कालावधी सवव
लाभाींसाठी ग्राहय धरययाचा ननसवय घ्ययात आला आह् .

कृषी स्वकाींनी व्यनतत क्ल्ला ३ वषावचा कींराटा्ी कालावधी अद्याप

आर्शवार्सत प्रगती योजन्साठी ग्राहय धरययात आल्ला नाही

(३) व (४) कींराटा्ी ग्रामस्वकाींनी ३ वषावचा व्यनतत क्ल्ला कींराटा्ी कालावधी
हा

कालाध्दी 

पदी ोन्नतीसाठी

ग्राहय

धरययास

मान्यता

र्मळययाााातचा

प्रस्ताव अींनतम मान्यत्साठी मींबराटमींडळासमोर ठ् वययात य्सार आह् .
___________

राज्यातील विशेषत: मब
ुां ईतील माथाडी िामगार मांडळातील
िमजचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२६) ३४७९८ (०४-०१-२०१८). श्री.नरें द्र पाटील, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.सनु नल
तटिरे ,

श्री.हे मत
ां

टिले,

श्री.किरण

पािसिर,

श्री.जयिांतराि

जाधि,

श्री.अमरससांह पांडडत, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.अननल भोसले :
सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील ववश्षत: मा
ुीं ईतील ववववध माथाडी कामगार मींडळातील

कमवचाऱयाींची ररक्त पदी ् तस्च पसवव्ळ च्अरमन, सधचव याींच्या न्मसक
ु ा न
क्ल्यान् माथाडी कामगाराींची हजारो प्रकरस् न्यायाअभावी प्रलींबात असल्याच्
तस्च माथाडी कायदी याची प्रभावीपस् अींमलाजावसी होत नसल्याच् माह्

सप््ें ार, २०१७ मध्य् वा ययादी रम्यान ननदी शवनास आल् आह् , ह् खर् आह्
काय,

(२) असल्यास, शासनान् एक मदहन्याच्या आत माथाडी मींडळावर पसवव्ळ
च्अरमन-सधचव आणस यनु नयनच्या कामगार न्ययाींच्या मींडळ सदी स्य म्हसन
न्मसुका न क्ल्यास तीव्र आींदी ोलन छ् डययाचा ्शारा माथाडी न्ययाींनी ददी ला
आह्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करून कोसती कायववाही क्ली
वा करययात य्त आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२८-०३-२०१८) : (१) ह् अींशत: खर् आह् .

(२), (३) व (४) सन्माननीय लोकप्रनतननधी याींच्या ददी नाींक ०३/०१/२०१८
रोजीच्या ननव्दी नातील ववववध मागययाच्या अनष
ीं ान् मा.मींराटी (कामगार) याींच्
ु ग
अध्यतत्खाली ाैठक आयोजजत करययात आली आह् .

माथाडी मींडळाींवरील च्अरमन व सधचवाींची ररक्त पदी ् भरययासाठी

अनतररक्त पदी ाींना आकृतीाींधात मींजरी प्राप्त करुपन घ्ऊन ययासाठी अनक्र
ु म्

सहाय्यक कामगार आयक्
ु त व सरकारी कामगार अधधकारी ही पदी ् महाराषर
लोकस्वा आयोगामार्वत भरययाााातची कायववाही ववचाराधीन आह् .

ययाच प्रमास् माथाडी मींडळामध्य् वगव-३ व वगव-४ ची ररक्त पदी ्

भरययाकरीता महाराषर माथाडी, हमाल आणस ्तर श्रमजीवी कामगार
(रोजगार ननयमन व कल्यास) ननयमावली, १९७० च्या ननयमामध्य् स्वाप्रव्श

ननयम अींतभत
व करययाची कायववाही सरुप
ु आह् . तस्च कामाचा ननप्ारा व्ळ्त
होययाकामी

मींडळातील

कमवचाऱयाींच्या

ररक्त

पदी ावर

कींराटा्ी

पध्दी तीन्

ााहययींराटस्मार्वत कींराटा्ी कमवचारी ननयक्
ु त करुपन भरययात आल्ल् आह् त.
यार्शवाय,
मींडळात

स्वाननवयृ त

ननषकलींक

कमवचाऱयाींच्या

स्वा

झाल्ल्या

ररक्त

ननवयृ त

झाल्ल्या

कमवचारी

जागाींवर

/ननरीतक

माथाडी

याींना

प्रनतननयक्
ु तीन् ननयक्
ु त करययासाठी कामगार आयक्
ु त याींना सचना दी ् ययात
आल्ल्या आह् त.

(५) प्रर्शन ाद्भभवत नाही.

___________

पाांढरििडा ि राळे गाि (जज.यितमाळ) तालक्
ु यात िाघाच्या हल्हल्हयात
शेतिरी ि जनािराांचा मत्ृ यू झाल्हयाबाबत

(२७) ३४८७४ (०२-०१-२०१८). श्री.हररससांग राठोड : सन्माननीय िने मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पाींढरकवडा, राळ् गाव तालक्
ु यात (जज.यवतमाळ) वाघाच्या हल्ल्यात अन्क

श्तकऱयाींचा तस्च जनावराींचा मयृ य झाल्याच् माह् ऑक््ोार, २०१७ मध्य् वा
ययादी रम्यान ननदी शवनास आल्, ह् खर् आह् काय,
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(२) असल्यास, सखी य्थ् वाघाच्या हल्ल्यात सतीश कोव् याींचा मयृ य झाला
तस्च, वाघाला पकडययाच् प्रययन अयशस्वी झाल् आह्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, चौकशीत
काय आढळन आल् व ययानष
ीं ान् सींाधीं धताींवार कोसती कारवाई क्ली वा
ु ग
करययात य्त आह् ,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.सध
ु ीर मन
ु गांटीिार (०१-०३-२०१८) : (१) माह् ऑक््ोंार, २०१७ मध्य्

पाींढरकवडा वनववभागातील पाींढरकवडा तालक्
ु यात दी ोन व राळ् गाव तालक्
ु यात

दी ोन या प्रमास् चार व्यक्तीींचा तर पाींढरकवडा तालक्
ु यात ११ व राळ् गाव
तालक्
ु यात ७ अशा एकस १८ जनावराींचा वाघाच्या हल्ल्यात मयृ य झाला आह्

(२) व (३) श्री.सनतश पाींडरीं ग कोव्, रा. सखी याींचा ददी नाींक १६/०९/२०१७ रोजी
वाघाच्या हल्यात मयृ य झाला आह् .

मनषु यहानी ्ाळययाच्या अनष
ीं ान् मख्
ु ग
ु य वन्यजीव रतक तथा प्रधान

मख्
ु य वनसींरतक (वन्यजीव) याींनी सदी र वाघीसीस ा्शध्
ु दी  करुपन ाींददी स्त
करययाची परवानगी ददी ली आह् .

यया अनष
ीं ान् वनववभागामार्वत तज्ञाच् सहकायावन् सदी र वाघीसीस
ु ग

ा्शध्
ु दी  करुपन ाींददी स्त करययाच् प्रययन सातययान् सरुप
ु आह् त.
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यातील परिानाधारि िांत्राटदाराांनी जीएसटी िराच्या
ननषेधाथज जजल्हहा पररषद बाांधिामाच्या ननविदा
न भरण्याचा ननणजय घेतल्हयाबाबत

(२८) ३४८९३ (०३-०१-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद

ठािूर : सन्माननीय सािजजननि बाांधिाम (सािजजननि उपक्रम िगळून) मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शहरी व ग्रामीस भागातील रस्त्, पल
ु , धरस्, ्मारतीची
ााींधकाम् करसाऱया साववजननक ााींधकाम ववभागातील व जजल्हा पररषदी ् तील
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काम् घ्साऱया परवानाधारक कींराटा्दी ाराींनी केंद्र शासनान् ददी नाींक १ जुल,ै २०१७
रोजीपासन लावल्ल्या १८ ्क्क् जीएस्ी कराच्या ननष्धाथव शासनाच्या व
जजल्हापररषदी ाींच्या ववववध ााींधकामाच्या ननववदी ा न भरययाचा ननसवय घ्तला
आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, परवानाधारक कींराटा्दी ाराींच्या मागयया काय आह् त,
(३)

असल्यास,

ापरोक्त प्रकरसी

शासनान् चौकशी

क्ली आह्

चौकशीच्या अनष
ीं ान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह्,
ु ग

काय,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१८) : (१) ददी नाींक १ जुल,ै २०१७ पासन
अींमलात आल्ल्या वस्तु व स्वा कर प्रसालीच्या अींमलाजावसीााात सींभ्रम
ननमावस होवन राज्यात काही ववभागात कींराटा्दी ाराींनी ननववदी ा न भरययाचा
ननसवय घ्तला होता, ह् खर् आह् .

(२) ददी नाींक १ जुल,ै २०१७ पवीच्या ननववदी ाींााात वस्तु व स्वा करासींाध
ीं ातील

रकम्चा परतावा र्मळावा तस्च १ जल
ु ,ै २०१७ नींतरच्या ननववींदी ामध्य् वस्तु व
स्वा कराााातीत स्पष्ता असावी, ही कींराटा्दी ाराींची मागसी होती.

(३) वस्तु व स्वा करासींाध
ीं ी करावयाच्या आवर्शयक कायववाही ााात शासनाच्

धोरस स्पष् करययात आल् असन ययाप्रमास् सचना त्बराटय स्तरावरील
अधधकाऱयाींना ननगवर्मत करययात आल्या आह् त व ययानस
ु ार आता ननववदी ाींना
प्रनतसादी  र्मळाल्ला आह् .
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

यितमाळ जजल्ह्यातील जलयक्
ु त सशिाराच्या िामाांच्या चौिशीबाबत
(२९) ३४९०२ (०२-०१-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०८९६ ला ददनाांि

२८ जल
ु ,ै २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाजत सन्माननीय जलसांधारण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) यवतमाळ जजल््यात जलयक्
ु त र्शवार योजनेंतगवत ग्ल्या दी ोन वषावत

घ्तल्ल्या कामाींपक
ै ी अन्क काम् ननकृष् दी जावची होस्, ाींधारा वाहन जास्,
ययात पासी न थाींास्, जाग्ची चुकीची ननवड करस्, ययामळ
ु ् श्तात पासी

र्शरस्, पासी भलतीकड्च थाींास् अशा राट्
ु ीमळ
ु ् श्तकऱयाींच् मोठ्या प्रमासात
नक
ु सान झाल् आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करययासाठी ननयक्
ु त क्ल्ल्या
सर्मतीन् अहवाल सादी र क्ला आह्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ययानस
ु ार ाक्त प्रकरसी तस्च नक
ु सानग्रस्त श्तकऱयाींना
अधथवक मदी त दी ् ययाााात शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त
आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
प्रा. राम सशांदे (१२-०३-२०१८) : (१) व (२) ह् खर् नाही.
(३) व (४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

विदभज ज्यनु नअर िॉलेज दटचसज सांघटनेच्या मागण्याांबाबत
(३०)

३५०५७

(०२-०१-२०१८).

प्रा.अननल

सोले,

श्री.नागोराि

गाणार,

श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ववदी भव ज्यनु नअर कॉल्ज द्चसव असोर्सएशनच्यावतीन् नागपर य्थील

सींववधान चौकात र्शतकाींच्या ववववध मागयया यवरीत ननकाली काढययाकरीता
ाध
ु वार, ददी नाींक ११ ऑक््ोार, २०१७ रोजी वा ययासम
ु ारास धरस् आींदी ोलन
क्ल्, ह् खर् आह् काय,

(२) तस्च सींघ्न्च्यावतीन् ववववध मागययाींच् ननव्दी न र्शतसाधधकारी जजल्हा
पररषदी , नागपर याींना दी ् ययात आल्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ययाींच्या ननव्दी नात ददी ल्ल्या सववसाधारस मागयया कोसयया
आह् त,
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(४) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन सींघ्न्च्या मागयया
यवररत ननकाली काढययाााात कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(५) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.विनोद तािडे (१२-०४-२०१८) : (१) व (२) होय, ह् खर् आह् .

(३) व (४) कननषठ महाववद्यालयीन र्शतकाींच्या मागययाााात झाल्ल्या
ाैठकीमध्य्

काही

मागयया

मान्य

करययात

आल्या

असन

ाववररत

मागययासाठी मा.ववयत मींराटी याींच्या समव्त ाैठक घ्ऊन ननसवय घ्ययाच् ठरल्
आह् .

(५) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

दहांगोली जजल्ह्यातील जलयक्
ु त सशिार असभयानाबाबत
(३१) ३५११७ (०२-०१-२०१८). श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय जलसांधारण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात जलयक्
ु त र्शवार अर्भयानाींतगवत सन २०१६-१७ मध्य्
ककती गाव् ननवडययात आली आह् त,

(२) असल्यास, ययापैकी ककती गावाींमध्य् काम् पसव झाली आह् त व याकरीता
ककती खचव करययात आला आह् ?

प्रा. राम सशांदे (१२-०३-२०१८) : (१) दहींगोली जजल््यात जलयक्
ु त र्शवार
अर्भयान सन २०१६-१७ मध्य् १०० गावाींची ननवड करययात आली आह् .

(२) ननवड क्ल्ल्या १०० गावाींपक
ै ी ६३ गावातील १०० ्क्क् काम् पसव व ३७
गावातील काम् ८० ्क्क् प्ता जास्त पसव करययात आली असन कामाींवर
रुपपय् ४२.८७ को्ी खचव करययात आला आह् .

___________
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दहांगोली जजल्ह्यातील म्हाडा अांतगजत गह
ृ ननमाजण योजनेच्या िामाांबाबत
(३२) ३५१४८ (०४-०१-२०१८). श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय गह
ृ ननमाजण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात म्हाडा अींतगवत ककती गह
ृ ननमावस योजन्ची काम् ग्ल्या
५ वषावत झाली आह् त,

(२) असल्यास, ककती योजन्ची काम् अपसव आह् त,

(३) असल्यास, काम् अपसव राहययाची कारस् काय आह् त ?
श्री.प्रिाश महे ता (०३-०४-२०१८) : (१) औरीं गााादी  गह
ृ ननमावस व त्राट ववकास
मींडळामार्वत ग्ल्या ५ वषावत दहींगोली य्थील स.क्र.१४३ (भाग) य्थ् ८० गाळ्

अल्प ायपन्न ग्, ४२ गाळ् मध्यम ायपन्न ग्, १३ दी क
ु ान् व २ सवु वधा
हॉल या योजन्च् काम पसव करययात आल् आह् .

(२) सद्य:जस्थतीत कोसययाही योजन्च् काम अपसव नाही.
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

पण
ु े शहरातील उड्डाणपल
ु , पल
ु तसेच भय
ु ारी मागाजच्या दरु
ु स्तीबाबत
(३३) ३५२६० (०४-०१-२०१८). श्री.अननल भोसले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण

पािसिर, ॲड.ननरां जन डािखरे : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पस
ु ् शहरातील ाड्डासपल
ु , पल
ु तस्च भय
ु ारी मागावची दी रुप
ु स्ती व दी ् खभाल
करययाााात

महापार्लक्चा

पथ

आणस

वाहतक

ननयोजन

(प्रकल्प)

ववभागाकडन चालढकल सरुप
ु असल्याची ााा माह् ऑक््ोार, २०१७ मध्य् वा
ययादी रम्यान ननदी शवनास आली, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनामार्वत चौकशी क्ली आह् काय, ययात

काय आढळन आल् व तद्नस
ु ार पस
ु ् शहरातील ाड्डासपल
ु , पल
ु तस्च भय
ु ारी

मागावच्या दी ् खभाल दी रुप
ु स्तीची जााादी ारी ठरववययाााात कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.दे िेंद्र ॅडणिीस (१३-०४-२०१८) : (१), (२) व (३) पस
ु ् महानगरपार्लका

हद्दीतील एकस ४९ पल, ाड्डासपलाींपक
ै ी २५ वषावप्ता जास्त जुन्या १८ पलाींच्
स्रक्चरल

ऑडड्

करस्त

आल्

आह् .

ययाचा

अहवाल

ययाींनी

पस
ु ्

महानगरपार्लक्स सादी र क्ला. स्रक्चरल ऑडड् तज्ञ सल्लागार म्. सी.व्ही.

काींड याींची न्मसक करुपन क्ल्ल्या पलाींपक
ै ी ७ पलाींच् दी रुप
ु स्तीच् काम पसव
करस्त आल्ल् आह् .

तज्ञ सल्लागार याींच् सल्लानस
ु ार ववववध दी रुप
ु स्तीच् काम करस्त

आली आह् त.

पस
ु ् महानगरपार्लक्न् पादी चारी सरु ता व सवु वधा धोरस-पस
ु ् शहर

तयार क्ल् असन या धोरसानस
ु ार पादी चारी पल व भय
ु ारी मागव याींचा
जास्तीत

जास्त

वापर

होस्साठी

पस
ु ्

महानगरपार्लक्मार्वत

आयक्
ु त

कायावलयाकडील ददी नाींक २०/३/२०१७ अन्वय् सींाधीं धत त्बराटय कायावलयाकड्
भय
ु ारी

मागव

व

पादी चारी

ाड्डासपल

याींची

दी ् खभाल

दी रुप
ु स्तीची

काम्

सोपववययात आल्ली आह् त. सींाधीं धत त्बराटय कायावलयाकडन आवर्शयकत्नस
ु ार
व ापलब्ध तरतदी ीनस
ु ार भय
ु ारी मागव व पादी चारी ाड्डासपलाींच्या दी ् खभाल
दी रुप
ु स्तीची काम् करस्त य्त आह् त. यामध्य् स्वच्छता, परु ् शी प्रकाश

व्यवस्था, सरु ता, सी.सी.्ी.व्ही. कॅम्र् ासववस् ्. कामाींचा समाव्श आह् . या
कामाींसाठी पस
ु ् महानगरपार्लक्च्या अींदी ाजपराटकात परु ् शी तरतदी  ापलब्ध
करुपन घ्ययात य्त आह् .

___________

पोलीस िमजचाऱ्याच्या असभयांता मल
ु ीचे अपहरण िरून
हत्या झाल्हयाच्या घटनेबाबत

(३४) ३५३३३ (०२-०१-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मा
ींु ई य्थ् नोकरी करसाऱया नागपरच्या एका पोलीस कमवचाऱयाच्या
अर्भयींता मल
ु ीच् अपहरस करून हयया झाल्याची घ्ना ददी नाींक ६ सप््ें ार,
२०१७ रोजी वा ययासम
ु ारास ननदी शवनास आली, ह् खर् आह् काय,
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(२) असल्यास, सदी र प्रकरसाची चौकशी करून दी ोषीवर कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.दे िेंद्र ॅडणिीस (२०-०४-२०१८) : (१) मा
ुीं ई य्थ् नोकरी करसाऱया
नागपरच्या एका पोलीस कमवचाऱयाच्या अर्भयींता मल
ु ीच् अपहरस झाल्ल्
नाही. तथावप मळ
ींु ई
ु राहसार, ाॅन्ड लाईन, ्ाकळी, नागपर (सध्या नवी मा
य्थ् खाजगी कींपनीमध्य् नोकरी करसाऱया) य्थील एका मल
ु ीवर ालायकार

करुपन नतचा खन क्ल्याची घ्ना ददी नाींक ६ सप््ें ार, २०१७ रोजी ननदी शवनास
आल्ली आह् .

(२) सदी र प्रकरसी रयनाधगरी शहर पोलीस ठाययात प्रथम तक्रार ददी नाींक
०६/०९/२०१७ रोजी तक्रार नोंदी  क्र.००/२०१७ प्रमास् दी ाखल करययात आली.
तद्नींतर सदी रचा गन्
ु हा र्शवाजीनगर पोलीस ठास्, अींारनाथ (पवव) जज.ठास्

याींच् हद्दीत घडल्ला असल्यामळ
ु ् सदी र गन्ु हा र्शवाजीनगर पोलीस ठाययात
वगव करुपन र्शवाजीनगर पोलीस ठास् य्थ् तीन आरोपीींववरुपध्दी  ग.ु र.नीं.

२३६/२०१७ भादी ीं वव कलम ३७६(२)(ग), ३०२, २०१, ३४ प्रमास् गन्
ु हा दी ाखल
करुपन

सदी र

गन्
ु ्यातील तीनही

आरोपीींना

अ्क

करुपन

ययाींच्याववरुपध्दी 

मा.न्याय दी ीं डाधधकारी, प्रथम वगव, नतसर् सह ददी वासी न्यायालय, ाल्हासनगर
य्थ् आरोपीींववरुपध्दी  दी ोषारोप पराट दी ाखल करययात आल् असन सद्य:जस्थतीत
गन्
ु हा न्याय प्रववषठ आह् .
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

सेिायोजन िायाजलयात नोंदणी िेलेल्हया उमेदिाराांना
नोिरीची सांधी उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३५) ३५८७५ (०४-०१-२०१८). श्रीमती हुस्नबानू खसलॅे, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊॅज भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर,
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय िौशल्हय वििास ि उद्योजिता मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यात वाढयया ा्रोजगारीच्या पार्शववभम
ु ीवर शासकीय रोजगार ववननयम
केंद्राच्या माध्यमातन तरी आपल्याला नोकरी र्मळ् ल या आश्न् लाखो तरुपस
या केंद्रामध्य् नोकरीसाठी नाव नोंदी सी करीत आह् त, ह् खर् आह् काय,
(२)

असल्यास,

राज्यातील

या

स्वायोजन

कायावलयातन

ाम्दी वाराींना नोकरी र्मळत नाही, ह् ही खर् आह् काय,

एक

्क्काही

(३) असल्यास, या स्वायोजन कायावलयातन अधधकाधधक तरुपसाींना नोकऱया

ापलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त
आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१३-०४-२०१८) : (१) होय.

(२) नाही. सरासरी ३.५० % ाम्दी वाराींना नोकरी ापलब्ध होत आह् .

(३) कौशल्य ववकास, रोजगार व ाद्योजकता यींराटसें तगवत नाव नोंदी सी
क्ल्ल्या ाम्दी वाराींना रोजगार व स्वयींरोजगार सहाय्याथव, १) कौशल्य ववकास,

रोजगार व ाद्योजकता मागवदी शवन केंद्राच् सींगसकीकरस, २) ा्रोजगार

ाम्दी वाराींसाठी ग्रींथालय सष्षय अभ्यार्सका ननमावस करस्, ३) रोजगार म्ळाव्
आयोजजत करस्, ४) ा्रोजगाराींच्या स्वा सहकारी सींस्था स्थापन करस्,

५)

आददी वासी ाम्दी वाराींसाठी कौशल्य ववकास, रोजगार व ाद्योजकता, मादहती व
मागवदी शवन प्रर्शतस केंद्र, ६) रोजगार प्रोयसाहन कायवक्रम, ७) राज्यात
व्यवसाय मागवदी शवन व समप
ु दी ् शन केंद्र स्थापन करस्, ८) प्रमोदी  महाजन
कौशल्य व ाद्योजकता ववकास अर्भयान अशा प्रकारच्या योजना रााववययात
य्तात.

(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यातील न्यायालयाांना आिश्यि अधधिारी/िमजचारी
उपलब्ध िरुन दे ण्याबाबत

(३६) ३५९२१ (०४-०१-२०१८). आकिज.अनांत गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि
२७०५७ ला ददनाांि २९ माचज, २०१७ रोजी ददलेल्हया उत्तराच्या सांदभाजत
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) राज्यातील मा.मा
ुीं ई ाच्च न्यायालय व कननषठ न्यायालयात प्रलींबात
ख्ल्याींची सींख्या व्गान् वाढत आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, या प्रलींबात ख्ल्याींची जलदी गतीन् ननप्ारा करययासाठी

राज्यातील न्यायालयाींना आवर्शयक मनषु याळ ापलब्ध करुपन दी ् ययाााात
शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.दे िेंद्र

ॅडणिीस

(३१-०३-२०१८)

वषवननहाय वाढ होत आह् .
(२)

राज्यातील

प्रलींबात

:

ख्ल्याींचा

(१)

प्रलींबात ख्ल्याींच्या

ननप्ारा

करययाच्या

सींख्य्त
अनष
ीं ान्
ु ग

मा.न्यायमत
ु ींच्या वैयजक्तक यनु न् स््ार्मधील अधधकारी/कमवचारी याींची
एकस ३४८ पदी ् , को्व मॅनज
् रची कायमस्वरूपी ४५ पदी ् , ाच्च न्यायालयाच्या

ववववध सींवगावतील १७१ पदी ् , ८६ सहाय्यभत पदी ् , ताींबराटक कामाकरीता ताींबराटक
सींवगावतील ११ ननयर्मत स्वरूपातील व २६ ाा्ययींराटस्द्वार् भरावयाची पदी ् ,
मा.न्यायमत
ु ींना ययाींच्या न्यायालयीन कामकाजात सहाय्यभत ठरतील अशी
प्रनत न्यायमत
ु ी एक ववधध र्लपीक ही पदी ् ननमावस करययास शासन मान्यता
दी ् ययात आली आह् .

तस्च राज्यातील कननषठ न्यायालयातील न्यायाधीशाींची १७९ व

अनष
ु धीं गक अधधकारी/ कमवचारी याींची ७५१ पदी ् दी ् खील ननमावस करययास

शासन ननसवय, ददी नाींक ०६/०१/२०१५ अन्वय् मान्यता दी ् ययात आली आह् .

तस्च कननषठ न्यायालयाींतील ११६२ पदी ् नव्यान् ननमावस करययाचा प्रस्ताव
शासनस्तरावर ववचाराधीन आह् .
तस्च

राज्यात

स्थापन

करययात

आल्ल्या

१००

जलदी गती

न्यायालयाींना ददी नाींक ३१/०३/२०२१ पयंत मदी 
ु तवाढ दी ् ययात आली आह् .
१४ व्या ववयत आयोगाअींतगवत राज्यात एकस १४ कौ्ुींबाक न्यायालय् तस्च
ददी नाींक १८/०८/२०१७ रोजीच्या शासन ननसवयान्वय् ५ वषांकरीता २४ जलदी गती

न्यायालय्, १८ अनतररक्त न्यायालय् स्थापन करययात आली असन सदी र
न्यायालयाींकरीता पदी ननर्मवतीही करययात आली आह् .
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________
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नासशि जजल्ह्यातील अनस
ु धू चत जाती उपयोजनेंतगजत लासलगाि, दे िगाि
(ता.ननॅाड) ि अांदरसल
ु (ता.येिला) येथील मदहलाांच्या सक्षमीिरणाबाबत

(३७) ३६१०४ (०२-०१-२०१८). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय सामाजजि न्याय मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नार्शक जजल््यात अनस
ु धचत जाती ापयोजनेंतगवत रााववययात य्साऱया

वैर्शष्यपसव/नाववन्यपसव योजन्तन आमदी ार आदी शव ग्राम योजन्साठी ननवड
करययात आल्ल्या लासलगाव, दी ् वगाव (ता.ननर्ाड) व अींदी रसल
ु (ता.य्वला)
या गावातील मदहलाींच् सतमीकरस करययासाठी दी ध
ु ाळ गाईचा परु वठा करस्
हा पथदी शी प्रकल्प रााववययाची मागसी लोकप्रनतननधीींनी जजल्हा प्रशासन व
सहाय्यक

आयक्
ु त,

समाजकल्यास

ववभाग,

नार्शक

याींच्कड्

४ सप््ें ार, २०१७ रोजी वा ययासम
ु ारास क्ली आह् , ह् खर् आह् काय,

ददी नाींक

(२) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, ययात काय
आढळन आल् व ययानस
ु ार कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.राजिुमार बडोले (०६-०३-२०१८) : (१) होय, ह् खर् आह् .

(२) सदी र प्रकल्पाच्या वैधत् सींदी भावत मदहला व ाालववकास अधधकारी आणस

जजल्हा पशस
ीं धवन अधधकारी, जजल्हा पररषदी  याींना ददी नाींक ०६/०१/२०१८ च्या
ु व
पराटान्वय् वैधता तपाससीकरीता कळववययात आल् आह् . तस्च वैध प्रकल्पाचा
प्रस्ताव तायकाळ पाठववस्ााात सधचत क्ल् आह् .
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

येिला ि नाांदगाि (जज.नासशि) तालक्
ु यातील उपिेंद्राच्या
क्षमतेत िाढ िरण्याबाबत

(३८) ३६२४० (०२-०१-२०१८). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरससांह पांडडत,

श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.नरें द्र पाटील : सन्माननीय ऊजाज मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-
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(१) य्वला व नाींदी गाव (जज.नार्शक) तालक्
ु यातील ववद्यत
ु परु वठा सरु ळीत
करययासाठी मनमाड अनताच्च दी ाा ापकेंद्राच्या तमत्त वाढ करून त् २२०
क्व्ही

तमत्च्

करययाची

मागसी

स्थाननक

लोकप्रनतननधीींनी

ददी नाींक

७ सप््ें ार, २०१७ रोजी वा ययासम
ु ारास शासनाकड् क्ल्ली आह्, ह् खर् आह्
काय,

(२) असल्यास, ाक्त मागसीच्या अनष
ीं ान् शासनामार्वत कोसती कायववाही
ु ग
क्ली वा करययात य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे (०९-०३-२०१८) : (१) होय, ह् खर् आह् .
(२)

महापार् षस

कींपनीच्या

१३२

क्.व्ही.

मनमाड

ापकेंद्राची

श्र्सीवाढ

(Upgradation) करुपन सदी र दठकासी २२० क्.व्ही. ापकेंद्र ाभारसीसाठीच्या
प्रस्तावास महापार् षस कींपनीतर्े ठराव क्र. १२४/१२, ददी नाींक २६/१२/२०१७
अन्वय् मींजुरी दी ् ययात आली आह् .
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

राज्यात िडधान्याांची हमी भािाने खरे दी िरण्याबाबत
(३९) ३६३५० (०२-०१-२०१८). श्री.हे मत
ां टिले, श्री.नरें द्र पाटील, श्री.किरण
पािसिर, श्री.सनु नल तटिरे , श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी :
ु श
सन्माननीय पणन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात कडधान्याींची हमी भावान् खर् दी ी करययाचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, याााात शासनामार्वत कोसता ननसवय घ्ययात आला आह् ,
सदी र ननसवयानस
ु ार कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह्,
(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.सभ
(०९-०३-२०१८) : (१) व (२) सन २०१७-२०१८ मध्य्
ु ाष दे शमख
ु
राज्यात

ककमान

आधारभत

दी रान्

त्लबाया

व

कडधान्याची

खर् दी ी

करययाााातचा प्रस्ताव ददी नाींक १३ सप््् ार, २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादी र
करययात आला होता.केंद्र शासनान् मग
ु , ाडीदी  व सोयााीनची नार््डमार्वत

खर् दी ी करययास ददी नाींक २७/०९/२०१७ व ददी नाींक ३/१०/२०१७ च्या पराटान्वय्
मींजरी ददी ल्ली आह् . ययानस
ु ार मग
ु ,ाडीदी  सोयााीनची खर् दी ीचा कालावधी,
एकस खर् दी ी पढ
ु ीलप्रमास् आह् :वपक

खर् दी ीचा कालावधी

एकस खर् दी ी

लाभाथी

(जक्वीं्लमध्य्)

श्तकरी

मग
ु

ददी नाींक १३/१०/१७ त् १२/०१/१८

५४,३४१.५०

११,२८८

ाडीदी 

ददी नाींक १३/१०/१७ त् २०/०१/१८

५,८६,६३९.४८

८०,६५४

सोयााीन

ददी नाींक १५/१०/१७ त् १२/०१/१८

२,६२,८३८.४६

१८,३०९

(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

__________

अिोला महानगरपासलिेच्या िमजचाऱ्याांच्या सांप
िाळातील िेतन िाटपाबाबत

(४०)

३६४४३

(०४-०१-२०१८).

श्री.गोवपकिशन

मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

बाजोरीया :

सन्माननीय

(१) अकोला महानगरपार्लका कमवचाऱयाींच् ददी नाींक २५ म्, २०१६ त् ददी नाींक ०७
जन,

२०१६

पयंत

एकस

१४

ददी वसाींच्

सींप काळातील

कपात क्ल्ल्

व्तनाााातची तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड् क्ली आह् , ह् खर्
आह् काय,

(२) असल्यास, यासींदी भावत आयक्
ु त, महानगरपार्लका अकोला याींना ननदी े र्शत
करययात आल् आह् , ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, सदी र प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, चौकशीच्या
अनष
ीं ान् शासनस्तरावर कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह्,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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श्री.दे िेंद्र ॅडणिीस (०६-०४-२०१८) : (१) अस् ननव्दी न शासनस्तरावर प्राप्त
झाल्ल् नाही. तथावप, याााात अकोला महानगरपार्लक्कड् ननव्दी न प्राप्त
झाल् आह् .
(२) नाही.

(३) व (४) ददी नाींक २५/०५/२०१६ त् ०७/०६/२०१६ या कालावधीत अकोला
महानगरपार्लका कमवचारी सींघषव सर्मतीन् क्ल्ला सींप माग् घ्ययाााात

ययाींना वारीं वार पराट दी ् वन आणस ववनींती करुपनही सींप माग् नसल्यान्,
शासनाच्या

ननसवयाच्या

तस्च

मा.सवोच्च

पार्शववभमीवर

“काम

न्यायालयान्
नाही

व्तन

ववववध
नाही”

प्रकरसात

या

ददी ल्ल्या

तयवानस
ु ार

या

कालावधीतील अकोला महानगरपार्लक्च्या कमवचाऱयाींच् व्तन कपात करययात
आल्ल् आह् .

__________

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोय य असभयान, अिोला येथील िांत्राटी िमजचाऱ्याांना
ररक्त पदािर समायोजन िरणेबाबत

(४१)

३६४४४

(०२-०१-२०१८).

श्री.गोवपकिशन

बाजोरीया :

सन्माननीय

सािजजननि आरोय य ि िुटुांब िल्हयाण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :-

(१) राषरीय ग्रामीस आरोग्य अर्भयान, अधधकारी व कमवचारी महासींघ,

महाराषर राज्य शाखा, अकोला य्थील कींराटा्ी कमवचाऱयाींना ररक्त पदी ावर
समायोजन करस्ााात आयक्
ु त, आरोग्य स्वा तथा अर्भयान सींचालक याींच्या
अध्यतत्खाली अभ्यास सर्मती गदठत करययात आली आह् , ह् खर् आह्
काय,

(२) असल्यास, ाक्त सर्मतीन् आपला अहवाल शासनास सादी र क्ला आह्
काय,

(३) असल्यास, ाक्त अहवालानस
ु ार शासनान् कोसती कायववाही क्ली वा
करययात य्त आह् ,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
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डॉ. दीपि सािांत (०९-०३-२०१८) : (१) होय, ह् अींशत: खर् आह् . राज्यातील
राषरीय आरोग्य अर्भयान योजनेंतगवत कायवरत कींराटा्ी कमवचाऱयाींच् ननयर्मत
स्वरुपपात समाव्श कशा प्रकार् करययात यावा, याचा अभ्यास करययासाठी
सर्मती गठीत करययात आली आह् .

(२) सर्मतीचा अहवाल शासनास अदी याप प्राप्त झाल्ला नाही.
(३) व (४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

पण
ु े, िोल्हहापरू ि यितमाळ येथील दहा पयजटन
स्थळाांचा वििास िरण्याबाबत

(४२) ३६५१७ (०२-०१-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मड
ांु ,े श्री.हे मत
ां
टिले,

श्री.नरें द्र

पाटील,

श्रीमती

विद्या

चव्हाण,

श्री.अमरससांह

पांडडत,

श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय पयजटन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) पस
ु ्, कोल्हापर व यवतमाळ य्थील दी हा पयव्न स्थळाींचा ववकास

करययाचा ननसवय शासनान् माह् ऑगस््, २०१७ मध्य् वा ययादी रम्यान घ्तला
आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, ययानस
ु ार शासनान् ककती ननधीची तरतदी  क्ली आह्,

(३) तस्च सदी र पयव्न स्थळाचा ववकास ककती कालावधीत करययात य्सार
आह् ?

श्री.जयिुमार रािल (१२-०२-२०१८) : (१) ह् खर् नाही.
(२) व (३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

ससना-िोळे गाांि (ता.पराांडा, जज.उस्मानाबाद) प्रिल्हपाबाबत
(४३) ३६५२३ (०२-०१-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय जलसांपदा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

र्सना-कोळ् गाींव

(ता.पराींडा,

जज.ास्मानााादी )

प्रकल्पात

सन

२००८

सालापासन पासी साठा करययात य्त असन ८० ्क्क् कॅनॉलची काम् पसव
झाल्ली असन

पींपीींग स््् शन

व मर्शनरी दी रुप
ु स्तीच्

काम

पसव झाल्

नसल्यामळ
ु ् लाभाथी श्तकऱयाींना या योजन्चा लाभ र्मळत नाही, ह् खर् आह्
काय,

(२) असल्यास, सदी र योजना सरुप
ु करययाकरीता लोकप्रनतननधीींनी ददी नाींक
१८ जान्वारी, २०१७ रोजी शासनाकड् ननव्दी न ददी ल् आह् , ह् ही खर् आह् काय

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, चौकशीत
काय आढळन आल् व ययानष
ीं ान् कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त
ु ग
आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.धगरीष महाजन (०८-०३-२०१८) : (१) ह् अींशत: खर् आह् .
(२) होय.
(३)

पराींडा

र्सींचनासाठी

ााजकडील

कायावजन्वत

ापसा

र्सींचन

करययात

आली

योजना

आह् .

जान्वारी,

सदी र

२०१४

योजन्च्या

मध्य्

रोहीराट

दी रुप
ु स्तीची काम् पसव होऊ शकली नाहीत. तस्च कामाची ननववदी ा कायववाही

जजल्हा पररषदी  ननवडसक
आदी शव आचार सींदहता २०१७ लाग झाल्यामळ
ु
ु ्

कामाची ननववदी ा प्रर्सध्दी  करता आली नाही. कायवकारी अर्भयींता, जलववदी यत
ु
ववभाग, ्ींदी ापरु याींच् मार्वत ननववदी ा कायववाही हाती घ्ऊन दी रुप
ु स्तीच् काम
एवप्रल, २०१८ अख्र पसव करययाच् ननयोजन आह् . दी रम्यान, र्शराळा ापसा
र्सींचन योजन्वरील एक रोहीराट पराींडा ापसा र्सींचन योजन्ला तायपरु यया

स्वरुपपात ासवन योजना कायावजन्वत करययात आल्ली आह् व मागसीनस
ु ार
अनाळा ल.पा. तलावात १२५.३९ दी .ल.घ. र्. पासीसाठा करस्त आला आह् .

करमाळा ााजकडील ापसा र्सींचन योजना र्सींचनासाठी ददी नाींक

०६/०१/२०१७

रोजी

कायावजन्वत

क्ल्ली

असन

एका

पींपाव्दी ार्

ददी नाींक

२१/१०/२०१७ त् १४/११/२०१७ या कालावधीत मागसीनस
ु ार न्रल् ल.पा.
तलावात २३.५४ दी .ल.घ.र्. पासी सोडययात आल् आह् . ाववररत दी ोन पींपाची

दी रुप
ु स्ती करस्ची काम् कायवकारी अर्भयींता, याींबराटकी ववभाग क्र. १, दी ापोडी
याींच्मार्वत प्रगतीपथावर आह् .
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________
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राज्य पररिहन महामांडळातील िमजचाऱ्याांनी िेतनिाढीसाठी
िेलेल्हया सांपाबाबत

(४४) ३६७८२ (०३-०१-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील राज्य पररवहन महामींडळातील कमवचाऱयाींनी व्तनवाढीसाठी

क्ल्ल्या सींपामळ
ु ् सदी र कमवचाऱयाींवर कारवाई करययाच् आदी ् श सवव ववभागाींना

पाठववययात आल्याच् माह् ऑक््ोार, २०१७ मध्य् वा ययादी रम्यान ननदी शवनास
आल्, ह् खर् आह् काय,
(२)

असल्यास,

सदी र

कमवचाऱयाींवर

कारवाई

झाल्यास,

ययाींची

आधथवक

पररजस्थती अधधक बाक् होसार असल्यामळ
ु ् ययावर सोम्य स्वरूपाची कारवाई
व्हावी, याााात शासनान् चौकशी करून कोसती कायववाही क्ली वा करययात
य्त आह्,

(३) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.ददिािर रािते (०६-०३-२०१८) : (१) व (२) राज्य पररवहन महामींडळातील

कमवचाऱयाींनी क्ल्ल्या सींपाााात ददी नाींक २९/०१/२००५ रोजीच्या सींचालक

मींडळाच्या ाैठकीत झाल्ल्या ननसवयानस
ु ार महामींडळाच्या ददी नाींक ३०/१०/२०१७
रोजीच्या पराटान्वय् ३६ ददी वसाींच् व्तन कपात करययाचा ननसवय घ्ययात आला

होता, सदी रच्या ननसवयास महामींडळाच्या ददी नाींक ०१/११/२०१७ च्या पराटान्वय्
स्थधगती दी ् ययात आली व ज् कमवचारी ददी नाींक १७/१०/२०१७ त् ददी नाींक

२०/१०/२०१७ या कालावधीत सींपात सहभागी असतील ययाींच् ४ ददी वसाींसाठी

“ना काम ना दी ाम” या तयवाप्रमास् दी र मदहन्याला १ ददी वस या प्रमास् ४
ददी वसाींच् व्तन कपात करययात य्ईल ककीं वा कामगाराींनी प्रयय्क ददी वसासाठी
२ ददी वस याप्रमास् ८ ददी वसाींची सरासरी व्तन रजा समवपवत क्ल्यास व्तन
कपात करययात य्सार नाही, अशा सचना दी ् ययात आल्या आह् त.
(३) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________
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जळगाि जजल्हहा पोलीस अधधक्षि िायाजलयात मदहला पोलीस
िमजचाऱ्याची छे ड िाढल्हयाबाबत

(४५) ३६८२४ (०४-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) जळगाव जजल्हा पोलीस अधधतक कायावलयात मद्यधुींदी  ननलींबात पोलीस
कमवचाऱयान् मदहला पोलीस कमवचाऱयाची छ् ड काढल्याचा प्रकार ननदी शवनास
आला आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, तक्रार करूनही दी ोषी कमवचाऱयावर कारवाई करययात आली
नाही, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करून दी ोषी कमवचाऱयावर
कोसती कारवाई क्ली वा करययात य्त आह्,

(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.दे िेंद्र ॅडणिीस (०९-०४-२०१८) : (१) खर् आह् .
(२) ह् खर् नाही.

(३) सदी रची घ्ना कायावलयात घडल्ली नसन पोलीस मख्
ु यालय आवारात
घडली आह् . वपडीत मदहला पोलीस कमवचारी याींनी घ्कातील जजल्हाप्ठ

पोलीस स््् शनात ददी ल्ल्या तक्रारीच्या अनष
ीं ान् चौकशी करययात आली
ु ग
असन मद्यधींदी 
ु पोलीस कमवचारी ह् दी ोषी आढळन आल्यान् ययाींना ददी नाींक

२१/११/२०१७ रोजी ननलींबात करययात आल् आह् . तस्च खात्ननहाय ववभागीय
चौकशीच् आदी ् श दी ् ययात आल् असन सद्य:जस्थतीत चौकशी सरुप
ु आह् .
(४) ववलींा झाल्ला नाही.

___________

िुक्िुटपालन व्यिसायामाॅजत होणाऱ्या प्रदष
ू णािर
ननयांत्रण ठे िण्याबाबत

(४६) ३६८५१ (०२-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय पयाजिरण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) कुक्कु्पालन र्ामव, अींडी ागवसी केंद्र आणस धचकन सें्र ्ययादी ी
कारसामळ
ु ् होसार् प्रदी षस कमी करययासाठी महाराषर राज्य प्रदी षस ननयींराटस
मींडळाची

परवानगी

घ्स्

आवर्शयक

असल्याााातचा

ननसवय

प्राधधकरसामार्वत घ्ययात आल्याच् ननदी शवनास आल्, ह् खर् आह् काय,

हररत

(२) असल्यास, महाराषर राज्य प्रदी षस ननयींराटस मींडळ, ापप्रादी ् र्शक कायावलय,
जळगाींव याींच्यामार्वत आतापयंत ककती परवान् दी ् ययात आली आह् त,

(३) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन परवान् नसल्ल्या
ववना-परवाना व्यावसानयकाींवर कोसती कारवाई क्ली वा करययात य्त आह् ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.रामदास िदम (०३-०३-२०१८) : (१) महाराषर प्रदी ष
ु स ननयींराटस मींडळाकडन

ददी नाींक २९/०७/२००९ च्या पररपराटकानस
ु ार म्स, माींस, धचकन ववक्र्ययाींना
स्थाननक

स्वराज्य

सींस्था

याींनी

शॉप

ॲयड

एस््ॅ जब्लशमें्

ॲक््नस
ु ार

महानगरपार्लका/नगरपार्लका/नगरपररषदी  याच् ना हरकत प्रमासपराट तस्च

कुक्कु्पालन र्ामवला सींमतीपराट घ्स् ाींधनकारक करययात आल्ल् आह् .
ययाचप्रमास् केंद्रीय प्रदी ष
ु स ननयींराटस मींडळान् माह् र््ब्रव
ु ारी, २०१६ मध्य्

सध
ु ारीत ाद्योग प्रवगावनस
ु ार कुक्कु्पालन र्ामव व अींडी ाावसी केंद्र या
ाद्योगास हररत प्रवगावमध्य् सींमतीपराट प्राप्त करुपन घ्स् ाींधनकारक क्ल्
आह् .

(२) महाराषर प्रदी ष
ु स ननयींराटस मींडळाकडन ापप्रादी ् र्शक कायावलय, जळगाींव या
कायावलयामार्वत एकस २२ पोल्री र्ॉमव धारकाींना सींमतीपराट् दी ् ययात आल्ली
आह् त.

(३) व (४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.
___________
औषध ननयांत्रण प्रयोगशाळा औषध प्रशासनाच्या प्रभािाखाली असल्हयाबाबत
(४७)

३६८६९

(०२-०१-२०१८).

श्री.जनादज न

चाांदरू िर,

श्री.शरद

रणवपसे,

श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू खसलॅे, श्री.आनांदराि
पाटील, आकिज.अनांत गाडगीळ, श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, श्री.अशोि ऊॅज भाई
ु श
जगताप : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) औषध ननयींराटस प्रयोगशाळ् चा कायवभार हा अन्न व औषध प्रशासनाच्या
प्रभावाखाली आह्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, मा.न्या. लॅ ्ीन आयोगाच्या र्शर्ारशीनस
ु ार व सहाय्यक
सींचालक पदी ाच्या स्वाशतीनस
ु ार प्रयोगशाळ् चा कायवभार हा पदी व्ययु तर व

शासकीय ववर्शल्षक असल्ल्या व्यक्तीकड्च असावा अस् नमदी  करययात आल्
आह्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ाक्त प्रकरसाााात प्रधान सधचव, वैद्यकीय र्शतस व
औषधी द्रव्य् ववभाग याींना लोकप्रनतननधीींनी ददी नाींक १२ एवप्रल, २०१७ रोजी
वा ययासम
ु ारास पराटाद्वार् कळववल् आह् , ह् ही खर् आह् काय,

(४) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन कोसती कायववाही
क्ली वा करययात य्त आह्,

(५) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.धगरीश बापट (२३-०३-२०१८) : (१) औषध ननयींराटस प्रयोगशाळ् चा कायवभार
हा आयक्
ु त, अन्न व औषध प्रशासन याींच्या अधधपययाखाली आह् .
(२) ह् खर् नाही.
(३) ह् खर् आह् .

(४) सद्य:जस्थतीत सहायक सींचालक, अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा,

मा
ुीं ई या पदी ाचा कायवभार वरीषठ वैज्ञाननक अधधकारी, अन्न व औषध
प्रशासन प्रयोगशाळा, मा
ींु ई याींच्कड् दी ् ययात आला आह् .
(५) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

परभणी जजल्ह्यातील सािजजननि वितरण व्यिस्थेतील
ससमत्या गठीत िरण्याबाबत

(४८)

३६९४१

(०२-०१-२०१८).

श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ाजणी,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय अन्न ि नागरी परु िठा
आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) जीवनावर्शयक वस्तव
ु र दी ् खर् ख करययासाठी ग्राम, तालक
ु ा, जजल्हा,
नगरपार्लका, महानगरपार्लका तस्च जजल्हास्तरीय दी तता सर्मयया गठीत
करुपन ाैठका घ्ययाााात अन्न व नागरी परु वठा ववभागान् ददी नाींक २८ माचव,
२०१२ रोजी शासन पररपराटक जारी क्ल्, ह् खर् आह् काय,

(२) असल्यास, शासन आदी ् श असताींनाही परभसी जजल््यात वरील सवव
दठकासी दी तता सर्मययाींच् गठन करस् तस्च, ननयर्मत ाैठका घ्स् याााात
प्रशासकीय स्तरावरुपन जासीवपववक दी ल
व करययात य्त आह्, ह् ही खर् आह्
ु त
काय,

(३) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन सदी र सर्मययाींच्
गठन व ाैठकाााात कोसती कायववाही क्ली वा करययात य्त आह् ,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?

श्री.धगरीश बापट (०५-०३-२०१८) : (१) होय, ह् खर् आह्.

(२), (३) व (४) साववजननक ववतरस व्यवस्थ्मार्वत ववतरीत करययात य्साऱया

जीवनावर्शयक वस्तच्
ीं या ववतरसावर दी ् खर् ख ठ् वययासाठी शासन ननसवय ददी नाींक
२३/०१/२००८ अन्वय् राज्यात ववववध स्तरावर गठीत करययात आल्ल्या

दी तता सर्मययाींच्या ाैठका दी रमहा ननयर्मतपस् घ्ययाााात व्ळोव्ळी शासन
पररपराटकान्वय्

सचना

ननगवर्मत

करययात

आल्ल्या

आह् त.

ययानस
ु ार

जान्वारी, २०१७ त् डडसेंार, २०१७ या कालावधीत परभसी जजल््यात

ग्रामस्तरावर ७०४ दी तता सर्मयया स्थापन करययात आल्या आह् त. दी तता
सर्मतीवरील

अशासककय

सदी स्याींच्या

ननयक्
ु तीााात

मा.पालकमींराटी

महोदी याींकडन प्राप्त र्शर्ारशीनस
ु ार पालम, पसाव व परभसी या तालक्
ु याींच्या

दी तता सर्मतीवर अशासककय सदी स्याींची ननयक्
ु ती करययात आली असन
ाववररत दी तता सर्मतीवरील अशासककय सदी स्याींच्या ननयक्
ु तीााात कायववाही
करययात य्त आह् .

ग्रामस्तरीय दी तता सर्मतीच्या एकस ८३०८, तालक
ु ास्तरीय दी तता

सर्मतीच्या

८८,

जजल्हास्तरीय

दी तता

सर्मतीच्या

एकस

९,

नगरपार्लकास्तरीय दी तता सर्मतीच्या एकस ७१ व महानगरपार्लकास्तरीय
दी तता सर्मतीच्या एकस ६ ाैठका घ्ययात आल्ल्या आह् त.
___________
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परभणी येथील ईदगाह मैदानाचे सांरक्षण िरण्याबाबत
(४९)

३६९४३

(०२-०१-२०१८).

श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ाजणी,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरससांह पांडडत : सन्माननीय िक्ॅ मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

ईदी गाह

मैदी ान

(परभसी)

सवे

नीं.

६३६

य्थील

ा्कायदी ् शीरररयया

अनतक्रमस ननषकार्सत करययाााात मा.ाच्च न्यायालय खींडपीठ, औरीं गााादी 
याींनी सन २०१३ मध्य् वा ययादी रम्यान आदी ् श काढल्ल् आह् त, ह् खर् आह्
काय,

(२) असल्यास, सदी र अनतक्रमस ननषकार्सत करययाााात मख्
ु य कायवकारी
अधधकारी, वक्र् मींडळ औरीं गााादी  याींनी आयक्
ु त, महानगरपार्लका परभसी

याींना अनतक्रमस ननषकार्सत करययाााातच् पराट माह् जल
ु ,ै २०१६ मध्य् वा
ययादी रम्यान ददी ल्, ह् खर् आह् काय,

(३) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी करुपन पववराट ईदी गाह

मैदी ानावरील अनतक्रमस ह्वन सदी रील जागा वक्र् मींडळाच्या ताब्यात
घ्ययासोातच जाग्च्या सींरतसाााात कोसतीकायववाही क्ली वा करययात य्त
आह्, तस्च याााात थोडक्यात मादहती काय आह्,
(४) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.विनोद

तािडे

(१८-०४-२०१८)

:

(१)

अींशत:

खर्

आह् .

सदी र

मालमयत्प्रकरसी महाराषर राज्य वक्र् न्यायाधधकरस, औरीं गााादी  याींनी

एकस १३ अनतक्रमसकययांववरुपध्दी  ननष्धाज्ञा (order of injunction) काढली
होती. ययाींववरुपध्दी  सींाधीं धतानी मा.ाच्च न्यायालय, खींडपीठ औरीं गााादी  य्थ्
CRA No.९९/२०१२ दी ाखल क्ला होता.ययास अनस
ु रुपन मा.ाच्च न्यायालयान्
ददी नाींक ०९/१२/२०१५ च्या आदी ् शान्वय् वक्र् न्यायाधधकरसाच् आदी ् श कायम
क्ल् आह् त.
(२) होय.
(३)

सदी र प्रकरसी न्यायालयीन ननसवयानस
ु ार कायववाही सरुप
ु

शासनस्तरावरुपन व्गळयान् चौकशी करययाचा प्रर्शन ाद्भवत नाही.
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

असल्यान्
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परभणी जजल्ह्यातील दे िस्थान ि िक्ॅ सांस्थाांच्या
मालमत्ता पि
ज त िरण्याबाबत
ु ि

(५०)

३६९४४

(०२-०१-२०१८).

श्री.अब्दल्ह
ु लाखान दरु ाजणी,

श्री.धनांजय

मड
ांु ,े

श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय िक्ॅ मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) परभसी जजल््यातील सवव धमावच्या दी ् वस्थान ्नामी जर्मनी तस्च वक्र्

ाोडावच्या जर्मनी याींच् झाल्ल् ा्कायदी ् शीर हस्ताींतरस रद्द करुपन यया पवववत
दी ् वस्थान्

व

वक्र्

ाोडावच्या

नाव्

करययात

याव्यात

अस्

आदी ् श

जजल्हाधधकारी, परभसी याींनी ददी नाींक ०९ जन, २०१४ रोजी काढल् होत्, ह्
खर् आह् काय,

(२) तस्च, महसल ववभागान् याच प्रकरसी ददी नाींक ३० जल
ु ,ै २०१० रोजी
शासन पररपराटकही काढल् आह्, ह् ही खर् आह् काय,

(३) असल्यास, वरील दी ोन्ही आदी ् शाप्रमास् परभसी जजल््यातील सवव ईनामी

जर्मनी व वक्र् मालमयता पव
व त दी ् वस्थानाच्या व वक्र् ाोडावच्या नाव्
ु व
करययात आल्या असल्यास, याााात तालक
ु ाननहाय मादहती काय आह्,

(४) असल्यास, ापरोक्त प्रकरसी शासनान् चौकशी क्ली आह् काय, चौकशीत
काय आढळन आल्, तद्नस
ु ार सींाधीं धत अधधकाऱयाींवर कोसती कारवाई क्ली
वा करययात य्त आह्,

(५) नसल्यास, ववलींााची कारस् काय आह् त ?
श्री.विनोद तािडे (१८-०४-२०१८) : (१) होय.
(२) होय.

(३) परभसी जजल््यातील सवव वक्र् मालमयताींवर वक्र् मींडळाच् नाींव

नोंदी ववस् व “वक्र् प्रनताींधधत सयता प्रकार” अशी नोंदी  घ्ययाााात कायववाही
करययात

य्त

असन

जजल््यातील

३१९

वक्र्

मालमयतापैकी

परभसी

तालक्
ु यातील २९, मानवत १२, पालम ५४, सोनप्ठ ३१, स्ल ८, पस
ु ाव १ अशा
एकस

१३५

वक्र्

मालमयत्ची

७/१२

वर

नोंदी 

घ्ययात

आली

आह् .
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ाववररत १८४ वक्र् मालमयताच्या प्रकरसात तक्रारी/ न्यायप्रववषठ असल्यान्

७/१२ वर नोंदी  घ्ता आली नाही. प्रस्तत
ु प्रकरसी न्यायालयीन ननसवयाच्या
अधधन राहन आवर्शयक कायववाही करययात य्त आह् .
(४) प्रर्शन ाद्भवत नाही.
(५) प्रर्शन ाद्भवत नाही.

___________

विधान भिन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचि,

महाराष्ट्र विधानपररषद.

_________________________
मुद्रसपवव सवव प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगसक यींराटस्वर करययात आली आह् .
मद्र
ु स : शासकीय मद्र
ु सालय, नागपर

