
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

िल्याण (जि.ठाणे) शहरातील हेररटेि िास्तुबाबत 
  
(१) १५०६८ (०७-०५-२०११). श्री.धनांिय मुांड े : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात हेरर्ेज वास्त ुम्हणून जाहीर करावयाच्या वास्तबुाबत शासनाने 
कोणकोणत ेननकष जाहीर केलेले आहेत, 
(२) असल्यास, सदर ननकषाच्या अधिन राहुन शासनाने कल्याण (जज.ठाणे) 
शहरातील समुारे १०० वास्त ु हेरर्ेज वास्त ुम्हणून सन २००९ मध्ये जाहीर 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वास्त ु मालकाींना कोणतीही पवुवसचूना न देता तसेच जाहीर 
करण्यात आलेल्या वास्त ु हेरर्ेजबाबतच े शासनाच े प्रचललत ननकषास पात्र 
नसताना जाहीर केल्यामळेु वास्त ुमालकाींनी तयाींस हरकत घेतली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर हरकतीनसुार शासनाने कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०७-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) कल्याण-डोंबबवली 
महानगरपाललका क्षेत्राकरीता हेरर्ेज वास्तबुाबत कोणतहेी स्वतींत्र ननकष 
जाहीर केलेले नाहीत. 

तथावप, कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललका क्षते्रातील 
ऐनतहालसकदृष्या व वास्तशुास्त्रदृष्या परुातन वास्त ु घोवषत करण्यासाठी 
एम.एम.आर. हेरी्ेज कन्झरवेशन सोसाय्ी ननयकु्ती केली.  

सदर सोसाय्ीने सर्व्हेक्षण केलेल्या ८० वास्तुींची यादी हेरी्ेज वास्त ु
म्हणून घोवषत करणेकरीता ददनाींक २९/०६/२००९ रोजी दै.महाराषर ्ाइम्स, 
दै.लोकसतता, जनमदु्रा व जनमत या वतृतपत्रात नागररकाींच्या सचूना/हरकती 
मागववणेकरीता प्रलसध्द केली होती. 

यानषुींगाने नागररकाींकडून एकूण ४४ सचूना/हरकती ववववि जागाींबाबत 
प्राप्त झाल्या. 

सदर प्राप्त सचूना/हरकती नसुार वास्तुींचे परुातन वगीकरण करुन 
जतन करावयाच्या ४९ वास्तुींची यादी ददनाींक २७/१२/२०१० रोजी दै.प्रकार, 
दै.सामना, दै.सजन्मत्र व दै.सागर या वतृतपत्रात नागररकाींच्या सचूना व 
हरकतीकरीता प्रलसध्द करण्यात आल्या, तयानसुार एकूण १६ सचूना/हरकती 
प्राप्त झाल्या, ही वस्तजुस्थती आहे. 
(४) याबाबत एम.एम.आर. हेरी्ेज कन्झरवेशन सोसाय्ीने कळववल्यानसुार 
हेरी्ेज ननयमावलीचा समावेश कल्याण-डोंबबवली महानगरपाललकेच्या मींजूर 
ववकास ननयींत्रण ननयमावलीमध्ये करणेकरीता म.प्रा. व न.र. अधिननयम 
१९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये कायववाहीकरीता महासभेची मींजूरी लमळणेसाठी 
ददनाींक २१/१२/२०११ रोजी महासभेपढेु गोषवारा सादर करण्यात आला 
असल्याचे महानगरपाललकेने कळववले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

िायम विनाअनुदान तत् िािर शा ा ि महावियायालये सुरु िरण् याबाबत 
 

(२) १६२६८ (२९-०४-२०१६). श्री.प्रिाश गिभिये, श्री.रामराि िडिुत,े श्रीमती 
वियाया चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग : सन्माननीय शालये भशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज् यात कायम ववनाअनदुान तत वावरील शाळा, कननष ठ महाववद्यालये व 
वररष ठ महाववद्यालये सरुु करण् यास परवानगी देण् याचा ननणवय शासनाने 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सदरहू ननणवय केर्व्हापासनू घेण् यात आला आहे, तसेच, कायम 
ववनाअनदुान तत वावर शाळा व महाववद्यालये सरुु करण् याची परवानगी 
देण् याच्या ननणवयाच् या अगोदर शाळा महाववद्यालयाींची सींख्या ककती होती, 
(३) असल्यास, ननणवयापवूीच्या शाळा महाववद्यालयाींना अनदुान देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१५-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

सद्य:जस्थतीत महाराषर स्वयींअथवसहाजतयत शाळा (स्थापना व 
ववननयमन) अधिननयम, २०१२ नसुार शाळा परवानगीचे प्रस्ताव तपासण्यात 
येतात. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मराठी शा ेपासनू किमान ५ किमी पररसरात निीन  
इांग्रिी माध्यमाच्या शा ाांना परिानगी न देण्याबाबत 

  
(३) २६३५२ (१६-१२-२०१६). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठी शाळेपासनू ककमान ५ ककमी पररसरात नवीन इींग्रजी 
माध्यमाच्या शाळाींना परवानगी देऊ नये असा शासन ननणवय असतानाही 
राज्यात या शासन ननणवयाचे उल्लींघन होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने सर्व्हेक्षण करुन मराठी शाळाींच्या 
५ ककमी पररसरात इींग्रजी शाळाींना ददलेल्या परवानग्या रद्द करण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(०८-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मराठी माध्यमाच्या शा ा बांद पडण्याच्या तनमाथण  
झालेल्या पररजस्र्तीमु े िराियाची ापाययोिना 

  
(४) २९०५० (०२-०५-२०१२). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ददनाींक १९ जून, २०१० रोजी एक पररपत्रक काढून राज्यात 
ववना परवानगी सरुु केलेल्या मराठी माध्यमाच्या शाळाींवर लाखो रुपये दींड 
आकारण्यात येईल असा आदेश ननगवलमत केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या मराठी माध्यमाच्या शाळा सरुु करण्यात आल्या होतया व 
तयाींनी मींजुरीसाठी करण्यात आल्या होतया व तयाींनी मींजूरीसाठी शासनाकड े
प्रस्ताव सादर केले होत ेतया शाळाींचे प्रस्ताव शासनाने मींजूर का केले नाहीत, 
(३) असल्यास, शासनाने मराठी माध्यमाच्या शाळाींची नवीन बहृत आराखडा 
घोवषत करुन ववनाअनदुान मराठी शाळा उघडण्यास परवानगी देण्याबाबत 
नवीन कायदा मींजूर केला आहे काय, 
(४) नसल्यास, तयाची कारणे कोणती व केर्व्हापयतं करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०८-०१-२०१९) : (१) राज्यातील अनधिकृत शाळाींना रुपये १ 
लाख दींड लावण्याबबत ददनाींक १९ जून, २०१० अन्वये आदेश ददले होत.े 
तयास ददनाींक २०/०८/२०१२ व ददनाींक /२२/०८/२०१२ अन्वये स्थधगती ददली 
आहे. 
(२) राज्यात महाराषर स्वयींअथवसहाजतयत शाळा (स्थापना व ववननयमन) 
अधिननयम, २०१२ ददनाींक १९ जानेवारी, २०१३ रोजी प्रलसध्द झाला असनू 
सदर अधिननयम अींमलात येण्यापवूी जादहरातीद्वारे मागववण्यात आलेले सवव 
अजव रद्द आले आहेत. 
(३) महाराषर स्वयींअथवसहाजतयत शाळा (स्थापना व ववननयमन) अधिननयम, 
२०१२ ददनाींक १९ जानेवारी, २०१३ रोजी राज्यात लाग ू झाला. तयामध्ये 
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कोणतयाही माध्यमाची प्राथलमक, उच्च प्राथलमक, माध्यलमक, उच्च 
माध्यलमक नवीन शाळा खाजगी शकै्षणणक सींस्थाींमार्व त स्वयींअथवसहाजतयत 
ततवावर सरुु करण्याची तसेच ववद्यमान शाळाींची दजाववाढ करण्याची तरतदू 
आहे. तयामळेु मराठी माध्यलमक शाळाींबाबत तयार करण्यात आलेला बहृत 
आराखडा िोरण रद्द करण्याचा ननणवय मींबत्रमींडळाच्या ददनाींक १५/११/२०१६ 
च्या बठैकीत घेण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मायणी (ता.खटाि, जि.सातारा) येर्ील यशोहदप ग्रामीण  
सहिारी पतसांस्रे्च्या गैरव्यिहाराबाबत 

  
(५) ३४६४६ (२०-०३-२०१८). श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मायणी (ता.ख्ाव, जज.सातारा) येथील यशोददप ग्रामीण बबगरशतेी 
सहकारी पतसींस्थेच्या लेखा पररक्षणात अनेक त्रु् ी आढळून आल्याने सदर 
सींस्था अनेक वषावपासनू बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा ननबींिक सातारा याींचकेडून या पतसींस्थेच्या 
गरैर्व्यवहाराबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सिुाष देशमखु (०३-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 

लेखापररक्षणात त्रु् ी आढळून आल्या आहेत. मात्र सींस्थेचे कामकाज 
सरुु आहे. 
(२) सींस्थेच्या ठेवीदाराींच्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने सन २००९-१३ या 
कालाविीचे रे्रलेखापररक्षण करण्याचे आदेश जजल्हा उपननबींिक, सहकारी 
सींस्था, सातारा ददनाींक ८/११/२०१३ रोजी ददले. सदर अहवाल व तयावरील 
ववशषे अहवालातील मदु्दयाींच्या अनषुींगाने सींस्थेस झालेल्या नकुसानीची 
जबाबदारी ननजश्चत करण्यासाठी अधिननयमाच्या कलम ८८ अन्वये श्री.अजय 
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देशमखु, ववशषे लेखापररक्षक, सातारा याींची ददनाींक २५/०७/२०१७ रोजीच्या 
आदेशान्वये ननयकु्ती करण्यात आली होती. जजल्हा उपननबींिकाींच्या सदर 
आदेशाच्याववरुध्द पतसींस्थेने ववभागीय सहननबींिक, सहकारी सींस्था, 
कोल्हापरू याींचेकड े अपील दाखल केले. तयानसुार ववभागीय सहननबींिकाींनी 
जजल्हा उपननबींिक, सहकारी सींस्था, सातारा याींचा आदेश रद्द करुन प्रकरण 
रे्रननणवयासाठी जजल्हा उपननबींिक याींचेकड ेपाठववले. 

ववभागीय सहननबींिकाींच्या वरील आदेशानसुार जजल्हा उपननबींिक, 
सातारा याींनी सदर पतसींस्थेचे अधिननयमाच्या कलम ८३ अन्वये चौकशी 
आदेश पारीत केले असनू तयानसुार कायववाही सरुु आहे. 

तसेच कजव वसलूीबाबत उधचत कायववाही करुन ठेवीदाराींच्या ठेवी परत 
करणेबाबत अधिननयमाच्या कलम ७९ अन्वये पतसींस्थसे ननदेश देण्यात आले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

आश्रमशा ेतील अततरर्त भशक्षि ि भशक्षिेतर  
िमथचाऱ याांच ेसमायोिन िरण्याबाबत 

 

(६) ३८२६८ (०३-०४-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपसे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३५०६४ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोिी हदलले्या ात्तराच्या 
सांदिाथत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील अनदुाननत आश्रमशाळाींमिील अनतररक्त लशक्षक व लशक्षकेतर 
कमवचाऱ याींचे अन्य अनदुाननत आश्रमशाळाींमध्ये प्राथम्याने समायोजन 
करण्याच्या सचूना आददवासी ववकास ववभागाने ददल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, आतापयतं ककती लशक्षक व लशक्षकेतर कमवचाऱ याींचे समायोजन 
करण्यात आले आहे तसेच अनदुाननत आश्रमशाळेतील अनतररक्त लशक्षक व 
लशक्षकेतर कमवचाऱ याींना शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये समायोजन करण्याबाबत 
िोरणातमक ननणवय घेण्यात येणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा (१०-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) आददवासी ववकास ववभागाींतगवत ज्या अनदुाननत आश्रमशाळा 
कायमस्वरुपी बींद करण्यात आलेल्या आहेत तया आश्रमशाळाींमिील लशक्षक / 
लशक्षकेतर कमवचाऱयाींचे समायोजन ररक्त पदाींच्या उपलब्ितनेसुार करण्यात 
आले आहे. तसेच काही कमवचाऱयाींचे समायोजन करण्याची कायववाही अपर 
आयकु्त व आयकु्त स्तरावर सरुु आहे.  

तसेच अनदुाननत आश्रमशाळाींमिील कमवचाऱयाींचे समायोजन शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्ये करण्याबाबत िोरणातमक ननणवय घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 
सद्य:जस्थतीत शासनाच्या ववचारािीन नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

म्हाडा िसाहतीतील रहहिाशाांना सोयीसुविधा देत नसल्याबाबत 
  
(७) ३८४५१ (०६-०४-२०१८). आकिथ .अनांत गाडगी  : सन्माननीय गहृतनमाथण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्हाडाच्या गहृननमावण वसाहतीकडून दरमहा सेवाशलु्क वसलू करण्यात 
येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधित रदहवाशाींना म्हाडा अपऱु या सेवासवुविा परुववत,े 
इमारतीींची देखभाल होत नाही, पाणीपरुवठा अपरूा असतो अशा तक्रारी 
म्हाडाच्या वसाहतीमिील रदहवाशाींनी सींबींधित वसाहतीींच्या कायावलयात दाखल 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाच्या वसाहतीमिील रदहवासाींच्या तक्रारीबाबत शासनाने 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०७-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) म्हाडाच्या मुींबई गहृननमावण 
व क्षेत्रववकास मींडळामार्व त पाणीपरुवठा, पींप चालववणे, ललफ््, सामानयक 
वीज शलु्क, मालमतता कर इ. मयावददत सेवा परुववल्या जातात. तयासाठी 
म्हाडा सेवाशलु्क आकारत.े रदहवाशाींना इमारतीचा ताबा ददल्यानींतर 
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इमारतीच्या देखभालीबाबतचे सवव ननयींत्रण तसेच र्व्यवस्थापन हे सींबींधित 
गहृननमावण सींस्था याींच्या अखतयाररत येत.े तयामळेु म्हाडामार्व त इमारतीींच्या 
देखभालीकरीता देखभाल आकार आकारला जात नाही. 

म्हाडा कायावलयास प्राप्त पाणीपरुवठा बाबतच्या तक्रारीींचे तातडीने 
ननराकरण करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
िृषी पांपाच ेनविन िोडणीिरीता महावितरणािड ेयोिना नसल्याबाबत 
  
(८) ४२३३७ (०१-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  
िाई िगताप, ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.विक्रम िा े, 
श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कृषी पींपाचे नववन जोडणीकरीता महाववतरणाकड ेकोणतीही योजना नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नववन जोडणीचा पोल तसेच रान्सर्ामवरचा खचव हा 
शतेकऱ याला स्वत: करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल,े शतेकऱ याींना शासकीय योजनेतनू जोडणी देण्यासाठी 
नववन योजना आणणे शासनाच्या ववचारािीन आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिु े (१४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील माचव, 
२०१८ अखेर पसै े भरुन प्रलींबबत असलेल्या कृषीपींप ग्राहकाींना उच्चदाब 
वववरण प्रणाली (HVDS) द्वारे वीज परुवठा करण्याच्या योजनेस मींजुरी 
घेण्यात आली असनू सदर योजनेंतगवत महाववतरण कीं पनीमार्व त ननववदा 
प्रकक्रया प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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पुणे महानगरपाभलिेिडून नागररिाांची सनद िाहीर न िेल्याबाबत 
  
(९) ४२४३९ (०२-०८-२०१८). श्री.अतनल िोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महापाललकेला शासनाने ददनाींक २ एवप्रल, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास ननदेश देऊन नागररकाींची सनद जाहीर करण्यास साींधगतलेले 
असनूही अद्याप या ननदेशाचा पालन होत नसल्याची बाब माहे म,े २०१८ 
च्या दसुऱया आठवड्यात ननदशवनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसूार कायद्याने बींिनकारक असलेली नागररकाींची 
सनद जाहीर करण्यास ववलींब करणाऱया पाललका अधिकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०८-०१-२०१९) : (१) व (२) ददनाींक २ एवप्रल, २०१८ च े
पत्रान्वये शासनाकडून नागररकाींची सनद प्रलसध्द व अद्ययावत केल्याच्या 
तारखाींची मादहती मागववण्यात आली होती. 

पणेु महानगरपाललकेच्या ववववि ववभागाींची नागररकाींची सनद तयार 
करण्यात आली असनू सदर नागररकाींची सनद कायावजन्वत करण्यात आली 
आहे असे पणेु महानगरपाललकेने कळववले आहे.  

नागररकाींच्या सनदेंतगवत पणेु महानगरपाललकेच्या ववववि ववभागात 
प्राप्त झालेल्या अजाववर महानगरपाललकेमार्व त कायववाही करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

निी मुांबई आांतरराष्ट्रीय विमानत  प्रिल्प बाधधताांच्या पुनिथसनाबाबत 

(१०) ४२५४९ (०२-०८-२०१८). श्री.बा ाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ियांत 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८६७० ला हदनाांि ७ माचथ, २०१८ रोिी 
हदलेल्या ात्तराच्या सांदिाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय:- 
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(१) नवी मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ प्रकल्प हा लसडकोचा महतवाकाींक्षी 
प्रकल्प असनू तयाकरीता मौजे पारगाव, पारगाव-डुींगी (ता.पनवेल, जज.रायगड) 
येथील जमीन शासन सींपाददत करीत आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नवी मुींबइव ववमानतळ प्रकल्प बाधिताींच्या पनुववसनाकरीता 
अनतररक्त जागेसाठी पनवेल (जज.रायगड) तालकु्यातील ओवळे आणण उलवा 
या गावाींच्या पाठीमागील मोठमोठ्या डोंगराींचे उतखनन व सपा्ीकरण 
करण्यासाठी जी.र्व्ही.के. व आरबीआर कीं पन्याींनी ददनाींक १ जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा तयासमुारास मोठ्या नतव्रतचेे स्र्ो् करतवेेळी खबरदारी न घेतल्याने 
लसडकोच ेअलभयींत ेव जी.र्व्ही.के. कीं पनीचे ७ कमवचारी जखमी झाल्याची घ्ना 
माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान घडल्याच ेननदशवनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त स्र्ो्ामळेु ओवळे गावातील शाळा व काही घराींना 
मोठ्या प्रमाणात तड े गेले असनू अींतगवत ववमानतळ भराव, प्रस्ताववत 
रस्तयाींची काम,े उलवे खाडीचे मागव वळववणे, ्ेकडीच े सपा्ीकरण इतयादी 
कामाींचे गावावर गींभीर पररणाम होत असल्यामळेु स्र्ो्ाच्या दठकाणी माहे 
जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान प्रकल्पग्रस्ताींनी मोचाव काढून स्र्ो्ाच े
काम बींद करण्याची मागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सदर प्रकल्पग्रस्ताींच्या प्रलींबबत मागण्या सोडवनू 
प्रथम तयाींचे पनुववसन करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०८-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ददनाींक ०६/०१/२०१८ रोजी पॅकेज-४ अींतगवत, लसद्धाथवनगर 
जवळ उलवे ्ेकडी वरुन दगड घसरुन एक अपघात झाला होता.सदर 
घ्नेनींतर प्रकल्पग्रस्ताींनी मोचाव काढून स्र्ो्ाचे काम बींद करण्याची मागणी 
केली होती. 

तथावप, सदर अपघाताच्या अनषुींगाने ब्लास््ीींगच्या कामाचा आराखडा 
करणे व तयावर ताींबत्रक पध्दतीने ननयींत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी ताींबत्रक 
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सल्लागार म्हणून ननयकु्त केलेल्या कें द्रीय खनन एव इींिन अनसुींिान 
सींस्थान, िनबाद, झारखींड (CIMFR) या सींस्थेकडून चौकशी करण्यात आली 
आहे. सदर सींस्थेच्या ददनाींक २७/०२/२०१८ रोजीच्या चौकशी अहवालानसुार, 
उलवे ्ेकडीचा वरील भाग हा अनधिकृत खोदकाम व नसैधगवक झीज 
झाल्यामळेु कमजोर झाल्याने ब्लास््ीींग करताींना सदर उींचावरील अजस्थर 
दगड खाली पडल्याने अपघात झाला असल्याचे स्पष् झाले आहे. दरम्यान 
ब्लास््ीींग करण्यापवुी व करतवेेळी आजुबाजुच्या गावाींना व र्व्यक्तीींना 
कोणताही िोका होऊ नये, यासाठी लसडकोकडून सवव प्रकारची खबरदारी 
घेण्यात येत आहे. 

तसेच शासनाने प्रकल्पग्रस्ताींना जाहीर केलेल्या पॅकेजर्व्यनतररक्त 
प्रकल्पग्रस्ताींनी केलेल्या अन्य मागण्या ववचारात घेऊन लसडकोकडून उधचत 
कायववाही करण्यात येत असनू प्रकल्पग्रस्ताींना देत असलेल्या बहुतके भखूींडाींचा 
सींबींधिताींना ताबा देण्याची कायववाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद जिल््यात भसडिोंतगथत िाड ेिरारािर (लीिहोल्ड)  
असलेल्या मालमत्ता फ्रीहोल्ड (मालिीह्ि) घेण्याचा  

तनणथय भसडिोने घेतल्याबाबत 
 

(११) ४२५६१ (०२-०८-२०१८). श्री.सिुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊफथ  िाई िगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) औरींगाबाद जजल््यात लसडकोंतगवत भाड ेकरारावर (लीजहोल्ड) असलेल्या 
मालमतता फ्रीहोल्ड (मालकीहक्क) घेण्याचा ननणवय लसडको सींचालक मींडळ 
याींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये घेवनूही कोणतीही कायववाही करण्यात आली 
नसल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  



वव.प. ३ (12) 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (०८-०१-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
नवी मुींबईतील लसडकोच्या मालकीच्या ललज होल्ड जलमनी फ्री होल्ड 

करणेबाबत लसडको सींचालक मींडळाने ददनाींक ११/०८/२०१७ रोजी ठराव 
क्र.११९१२ पारीत केला असनू नवी मुींबई प्रमाणेच नवीन शहरे जसे 
औरींगाबाद, वाळूज, नालशक इ. दठकाणच्या जलमनीींबाबत स्वतींत्रपणे प्रस्ताव 
सादर करण्यासाठी सींबींधित र्व्यवस्थापकीय सींचालकाींना प्राधिकृत केले आहे. 
सदर प्रस्ताव मींजूरीकरीता शासनास पाठववण्यात येईल अशा आशयाच्या 
ठरावास लसडकोने मींजूरी ददलेली आहे. 

लसडकोकडून ददनाींक २४/०४/२०१८ रोजी यासींदभावतील र्व्यवहायवता 
अहवाल (Feasibility Report) प्राप्त झाला असनू उक्त प्रस्तावाच्या 
अनषुींगाने वविी व न्याय ववभागाचे अलभप्राय घेऊन सवकंष ववचारववननमय 
करुन उधचत ननणवय घेण्याची कायववाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

आिी (जि.िधाथ) शहरािि  असलेल्या पारधी समाि शासनाच्या 
 मूलिूत सोयी-सुविधाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

 

(१२) ४३०७३ (०१-०८-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.वििय ऊफथ  िाई धगरिर : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) आवी (जज.विाव) शहरापासनू १७ कक.मी. अींतरावर असलेल्या पररसरात 
पारिी समाज शासनाच्या मलूभतू सोयी-सवुविाींपासनू वींधचत असल्याची बाब 
माहे एवप्रल, २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशवनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, लशक्षण, घर, पाणी, वीज व इतर सवुविा या समाजाला 
प्रशासनाच्या उदालसन िोरणामळेु लमळालेल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा (२१-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कवाडी ग्रामपींचायत हद्दीत पारिी बेडा असनू पारिी बेडा अजस्ततवात 
असलेली जमीन ही शासनाची आहे. ग्रामपींचायतीने तहलसलदार आवी याींना 
ददनाींक ३०/१०/२०१७ रोजी जलमनीचे पटे्ट लमळणेबाबत प्रस्ताव सादर केलेला 
आहे. सदर प्रस्ताव मींजरू झाल्यास पायाभतू मलूभतू सवुविा ननमावण 
करण् याची कायववाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

हहांगोली जिल््यातील पाणीटांचाई दरू िरण्याबाबत 
 

(१३) ४३२४९ (०१-०८-२०१८). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली जजल््यात वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमावण झाली असनू पाणी 
ी्ंचाईस उपाययोजना करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जजल्हा 

प्रशासनाकड े लेखी ननवेदन माहे माचव, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ददल े
असनू पाणी ी्ंचाईमळेु जजल््यातील जनतलेा माहे माचव त े जूनपयतं 
पाण्यासाठी इतरत्र वणवण भ्कावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहींगोली जजल््यातील चारपकैी तीन प्रादेलशक पाणीपरुवठा 
योजनाींच्या दरुुस्तीला दोन वषावपासनू शासनाने ननिी मींजूर केला असनू 
ताींबत्रक तपासणी अहवालासाठी साडबेारा लाख रुपये न भरल्याने तसेच 
मींत्रालयाकड ेप्रस्ताव सादर न केल्याने ननववदा ननघत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) तसेच दहींगोली जजल््यात मखु्यमींत्री पेयजलमिील १३ योजनाींना दोन 
वषावपासनू मींजूरी देण्यात आली असनू शासनाने सदर योजनाींना ननिी न 
ददल्याने दोन वषावपासनू कामे प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दहींगोली जजल््यात 
वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई दरू करण्यासाठी पेयजल योजनेकरीता ननिी 
देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.बबनराि लोणीिर (०३-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
ी्ंचाई उपाय योजना करण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी जजल्हा 

प्रशासनाकड ेलेखी ननवेदन माहे माचव २०१८ मध्ये ददल ेहोत.े 
ी्ंचाई २०१७-१८ अींतगवत खालील ववववि उपाययोजना करण्यात 

आल्या. 
अ.क्र. ापाय योिना 

 
ापाय येािना 
सांख्या 

झालेला खचथ 
रुपये (लाखात) 

१ नववन वव ींिन ववदहर/ 
कुपनललका घेणे. 

९४ ५३.३३ 

२ नळ योजना ववशषे दरुुस्ती 
करणे. 

२६ १०२.४१ 

३ तातपरुती परुक नळ 
योजना घेणे. 

०१ १.२७ 

४ ्ँकरने/ बलैगाडीने 
पाणीपरुवठा करणे. 

२२ ७१.१४ 

५ खाजगी बोअर/ववदहर 
अधिग्रहण करणे. 

३११ १२९.६६ 

६ ववहीर खोल करणे/गाळ 
काढणे. 

०१ २.१७ 

 एिूण ४५५ ३५९.९८ 
(२) शासन ननणवय ददनाींक ७/५/२०१६ अन्वये दहींगोली जजल््यातील अ) २५ 
गावे मोरवाडी प्रा.पा.प.ु योजना ता.कळमनरूी ब) २० गावे परुजळ 
प्रा.पा.प.ुयोजना ता.औढा ता.बसमत क) २३ गावे लसध्देश्वर प्रा.पा.प.ुयोजना 
ता.दहींगोली औढा सेनगाव या तीन पाणीपरुवठा योजनाींचा समावेश पनुज्जीवन 
अींतगवत करण्यात आला आहे. अींदाजपत्रकात काढण्यात आलेल्या त्रु् ीींमळेु 
ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाली नाही. 

तद्नींतर जलर्व्यवस्थापन व स्वच्छता सलमती सभा ददनाींक 
२३/७/२०१८ व ददनाींक २०/८/२०१८ मिील चचेनसुार सदरील तीनही योजनाींचे 
अींदाजपत्रके रुपये २.०० को्ी पयतं तयार करुन ताींबत्रक मान्यता सलमतीकड े
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ददनाींक १८/९/२०१८ रोजी एक व ददनाींक २९/९/२०१८ रोजी दोन असे तीनही 
अींदाजपत्रके मखु्य अलभयींता, महाराषर जीवन प्राधिकरण, प्रादेलशक ववभाग, 
औरींगाबाद याींचेकड े सादर करण्यात आले आहेत. तसेच तीन योजनाींच्या 
पनुरुज्जीवनाबाबत ददनाींक ८/१०/२०१८ रोजी शासनस्तरावर बठैक घेण्यात 
आली आहे. यात परुजळ योजना मान्य केली असनू उववररत योजनाींना त्रु् ी 
पणूव झाल्यावर पढुील बठैकीत मान्यता देण्यात येईल. 
(३) मखु्यमींत्री पेयजल योजनेमध्ये दहींगोली जजल््याकरीता एकूण १३ योजना 
मींजूर आहेत हे खरे नाही. 

मखु्यमींत्री पेयजल योजनेमध्ये खालील एकूण ०७ योजना मींजूर 
असनू तयाींची सद्य:जस्थती खालीलप्रमाणे आहे. 

१. मौ.नाींदापरू, ता.मळमनरूी या योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
२. मौ.वारींगा र्ा्ा, ता.कळमनरूी ननववदा प्रकक्रयेत आहे. 
३. मौ.येहळेगाव सोळींके, ता.औढा ननववदा प्रकक्रयेत आहे. 
४. मौ.सोमठाणा, ता.बसमत ननववदा प्रकक्रयेत आहे. 
५. मौ.कुीं रुदा, ता.बसमत या योजनेचे राषरीय पेयजल योजनेंतगवत 

राज्यस्तरीय ताींबत्रक छाननी सलमतीसमोर सादरीकरण 
करण्याबाबत मखु्य कायवकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद दहींगोली 
याींना कळववण्यात आले आहे. 

६. मौ.कारवाडी, ता.दहींगोली येथील योजनेचे दोन्ही उद्भवापासनू 
एवढ्या लोकसींख्येस भववषयात पाणी उपलब्ि होऊ शकणार नाही 
असे भवुजै्ञाननक, दहींगोली याींनी कळववले आहे व दहींगोली 
नगरपररषद तरे् कारवाडी गावाच्या काही भागास पाणीपरुवठा सरुु 
आहे. 

७. मौ.हट्टा, ता.बसमत या योजनेचे काम महाराषर जीवन 
प्राधिकरणामार्व त प्रगतीपथावर आहे. 

(४) पाणी ी्ंचाई दरू करण्यासाठी मागणीनसुार ननिी उपलब्ि करण्यात येत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्य िीि तनयामि आयोगाच्या अतनयभमत िामिािामु े  
ग्राहिाांिर िोटयिधी बोिा पडल्याबाबत 

(१४) ४३६४१ (०१-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफथ  िाई िगताप, ॲड.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबान ू खभलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, आकिथ .अनांत गाडगी , श्री.िनादथन चाांदरूिर, श्री.हररभस ांग 
राठोड, श्री.सिुाष झाांबड, श्री.अमरनार् रािूरिर, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, 
प्रा.िोगेन्द्द्र ििाड े: सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सदस्याींच्या गणसींख्येअभावी राज्य वीज ननयामक आयोगाचे काम माहे 
माचव, २०१८ पासनू बींद पडलेले असनू या अननयलमत कामकाजामळेु ग्राहकाींना 
२२५ को्ी रुपयाींचा भदंुड सोसावा लागणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची वस्तजुस्थती काय आहे व ग्राहकाींवर २२५ को्ी 
रुपयाींचा भदंुड पडू नये यासाठी कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे 
व यामळेु ककती प्रकरणे प्रलींबबत आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रशखेर बािनिु े (१४-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. आयोगावरील दोन 
ततकालीन सदस्य म,े २०१८ मध्ये ननवतृत होणार होत.े तयामळेु एवप्रल व मे, 
२०१८ मध्ये आयोगाकडून नवीन सनुावण्या घेतल्या गेल्या नाहीत, परींत ुया 
कालाविीत ननकालासाठी राखून ठेवलेल्या याधचकाींवर ननकाल जाहीर 
करण्याचे काम आयोगाने चालचू ठेवले होत.े जून, २०१८ मध्ये आयोगावर 
दोन नवीन सदस्याींची ननयकु्ती झाल्यानींतर आयोगाची सनुावण्या घेणे व 
ननकाल देणे ही दोन्ही कामे सरुु आहेत. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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औरांगाबाद जिल््यातील वििास िामाांिरीता सविस्तर प्रिल्प अहिाल 
(पीएमसीची) तनयु्ती िरण्यात आल्याबाबत 

  
(१५) ४४७९३ (०५-१२-२०१८). श्री.सिुाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, ॲड.रामहरी 
रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने नर्व्याने समाववष् करण्यात आलेल्या भागात नागरी 
सवुविा उपलब्ि करुन देण्यासाठी शासनाच्या ददनाींक १६ जून, २०१२ रोजी 
काढण्यात आलेल्या आदेशानसुार औरींगाबाद जजल््यातील सातारा-देवळाई 
वॉडावतील रस्त,े खुल्या जागाींचा ववकास करणे, गाडवन ववकलसत करणे, 
स्मशानभमूी, कब्रस्थान ववकलसत करणे, इमारती बाींिकाम, ब्रीज आणण 
कल्व व् ववकलसत करण्याच्या कामाींचा समावेश करण्यात आला असनू 
याकरीता सववस्तर प्रकल्प अहवाल (पीएमसीची) ननयकु्ती करण्यासाठी 
ननववदा प्रकक्रया सरुु केली असल्याच े ददनाींक ४ ऑगस््, २०१८ रोजी वा 
तयासमुारास ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरीता चार 
मदहन्यात ठेकेदाराला डीपीआर तयार करण्याचा अविी ददला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) महानगरपाललकेमध्ये 
नर्व्याने समाववष् झालेल्या भागात नागरी सोयी सवुविाींचा ववकास 
करण्याकरीता ववशषे सहातय योजना राबववण्याबाबत शासन ननणवय ददनाींक 
२७/०६/२०१२ अन्वये शासनाने ननणवय घेतलेला आहे. 

सदर योजनेंतगवत औरींगाबाद महानगरपाललकेमध्ये नर्व्याने समाववष् 
झालेल्या सातारा देवळाई भागातील नागरी सोयी सवुविा ववकलसत 
करण्याकरीता ददनाींक ३/०८/२०१८ रोजी महानगरपाललकेने ननववदा मागववल्या 
होतया. 
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प्राप्त झालेल्या पात्र ननववदाींपकैी मे.र्ोररेस कीं पनी या कीं पनीची 
ननववदा अींनतम करण्यात आलेली असनू, महानगरपाललका प्रशासनाने स्थायी 
सलमतीच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात आलेली आहे. 

स्थायी सलमतीच्या मान्यतनेींतर सींबींधित कीं पनीस कामाचे कायावदेश 
देण्यात येतील, असे औरींगाबाद महानगरपाललकेने कळववलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

पुणे महानगरपाभलिेला शहरातील पाणी िापराच े 
लेखापररक्षणास विलांब झाल्याबाबत 

  
(१६) ४५१३० (०२-११-२०१८). श्री.अतनल िोसल,े श्री.विक्रम िा े : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु महानगरपाललकेला शहरातील पाणी वापराचे लेखापररक्षण करण्याची 
सचूना मा.जलसींपदा मींत्री याींनी ददनाींक ५ मे, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ददली असतानाही पणेु महानगरपाललकेकडून पाणी वापराबाबतची मादहती 
औरींगाबाद, मखु्य लेखा पररक्षक, जल व लसींचन या राज्यस्तरीय 
कायावलयाकड े देण्यात आली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱया 
आठवड्यात ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार पणेु महानगरपाललकेचे जबाबदार अधिकारी 
व सींबींधित ववभाग याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) व (२) या प्रकरणी दै.लोकसतता या 
वतृतपत्रामध्ये ददनाींक १४/०९/२०१८ रोजी बातमी आली होती, हे खरे आहे. 

जलसींपदा ववभागाच्या ददनाींक १८/०५/२०१६ च्या शासन ननणवयातील 
तरतदूीनसुार पणेु महानगरपाललकेस जलसींपदा ववभागामार्व त केल्याजाणाऱया 
पाणीपरुवठ्याचे लेखापररक्षण मखु्य लेखापररक्षक, जल व लसींचन, औरींगाबाद 
याींचेमार्व त करण्याचे आदेश आहेत.  
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पणेु महानगरपाललकेच्या पववती जलशधु्दीकरण कें द्राच्या       
ददनाींक ०५/०५/२०१८ रोजी झालेल्या उद्घा्न प्रसींगी मा.मींत्री, जलसींपदा याींनी 
याबाबत सचूना ददलेल्या होतया हे खरे आहे. 

मखु्य लेखापररक्षक, जल व लसींचन, महाराषर राज्य याींनी माधगतलेली 
मादहती ववदहत प्रपत्रात भरून पणेु महानगरपाललकेने ददनाींक ११/०५/२०१८ 
च्या पत्रान्वये सादर केलेली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
मौिा तरोडा (ता.आणी, जि.यितमा ) येर्ील ठाणेराि बािीराि 
तनरडिार याांचा अडान नदीच्या पात्रात पडून मतृ्य ूझाल्याबाबत 

  
(१७) ४५१६८ (०५-१२-२०१८). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय:- 
(१) मौजा तरोडा (ता.आणी, जज.यवतमाळ) येथील ठाणेराव बाजीराव ननरडवार 
याींचा ददनाींक २९ जुल,ै २०१५ रोजी अडान नदीच्या पात्रात पडून मतृय ूझाला 
असल्याने तयाींच्या कु्ुींबबयाींना मा.मखु्यमींत्री सहातयता ननिीतनू आधथवक 
सहातय लमळणेबाबतचा प्रस्ताव जजल्हाधिकारी, यवतमाळ याींनी ६ जानेवारी, 
२०१६ रोजी सधचव, मखु्यमींत्री सहातयता ननिी याींचेकड ेसादर केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कै.ननरडवार याींच्या कु्ुींबबयाींना मानवतावादी 
दृष्ीकोनातनू ककती रक्कमेचे आधथवक सहातय करण्यात आले आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०५-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी मदत प्राप्त झालेली नसल्यामळेु आधथवक मदत 
देण्यात आलेली नाही. 

___________ 
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राज्यात कफरते पशुिैयायिीय धचकित्सालय स्र्ापन िरण्याबाबत 
 

(१८) ४५१७८ (३०-११-२०१८). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पशसुांिधथन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या दगुवम भागातील पशिुन सदुृढ व ननरोगी रहावे याकरीता ३४९ 
कर्रत े पशवुदै्यकीय धचककतसालयाची स्थापन करण्याचा ननणवय माहे माचव, 
२०१७ च्या नतसऱया सप्ताहात घेण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाकरीता शासनाने ककती ननिीची तरतदू केलेली आहे तसेच 
सदरील ननिीमिून ककती पशधुचककतसालयाची स्थापना करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने पशधुचककतसालयाची स्थापन करण्याबाबत कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आह, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.महादेि िानिर (०९-०१-२०१९) : (१) मा.मींत्री (ववतत) याींनी सन २०१७-१८ 
चा अथवसींकल्प वविीमींडळात सादर करताना ददनाींक १८ माचव, २०१७ रोजी 
“पशपुालकाींच्या दारापयतं पश ु आरोग्य सेवा उपलब्ि करून देण्यासाठी 
राज्यात ३४९ कर्रतया पशवुदै्यकीय धचककतसालयाची स्थापना करणे” ही 
नवीन योजना सरुू करण्याची घोषणा केली आहे. 
(२) व (३) या सींदभावतील कायववाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यात भशिियांतीची दखल घेिून ितृ्तपत्रामाफथ त  
लेख प्रिाभशत िरण्याबाबत 

 

(१९) ४५३१७ (०५-१२-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बा ाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) छत्रपती लशवाजी महाराज हे महाराषराचे दैवत असतानाही ददनाींक १९ 
रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी लशवजयींती ददवशी कोणतयाही वतृतपत्रातनु कोणतीही 
जादहरात, लेख, वतृत प्रकालशत करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावत श्री.प्रमोद पाींड,े माजी नगरसवेक, अमरावती याींनी 
जजल्हा मादहती अधिकारी, अमरावती याींच्यामार्व त मा.राज्यपाल व 
मा.मखु्यमींत्री याींना वेळोवेळी ननवेदन ददल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार लशवजयींतीची दखल घेवनू कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२३-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) यापवूी ददनाींक १ मे, २००१ च्या शासन ननणवयात लशवजयींतीननलमतत 
जादहरात देण्याची तरतदू नर्व्हती. तयामळेु अशी जादहरात प्रलसध्द करण्यात 
आली नाही. नकुतयाच जाहीर झालेल्या शासकीय सींदेश प्रसार ननयमावली 
२०१८ मध्ये लशवजयींती ननलमतत सवव वतृतपत्राींना जादहरात ववतरीत करण्याची 
तरतदू करण्यात आली आहे. ही ननयमावली ददनाींक १ जानेवारी, २०१९ पासनू 
अींमलात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

पुणे, अहमदनगर ि सोलापूर जिल््यातील दषु्ट्िा ी क्षेत्रासाठी 
महत्िपूणथ असलेल्या पाच धरणाांच्या िुिडी पाटबांधारे प्रिल्पाबाबत 

 

(२०) ४५३६३ (०३-११-२०१८). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु, अहमदनगर व सोलापरू जजल््यातील दषुकाळी क्षते्रासाठी महतवपणूव 
असलेल्या पाच िरणाींच्या कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पाला सन १९६६ मध्ये मींजूरी 
देवनूही या कामाला सरुूवात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, पवूी या प्रकल्पाची ककींमत केवळ ३१ को्ी होती परींत ु
सिुारीत प्रशासकीय मान्यतनेसूार तयाची ककींमत ४००० को्ी वर गेली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने शासनाच्या नतजोरीवर वाढलेल्या बोजाबाबत सींबींधित अधिकारी व 
प्रशासनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.धगरीष महािन (१९-११-२०१८) : (१) कुकडी प्रकल्पाच्या रुपये ३१.१८ को्ी 
ककींमतीस मळू प्रशासकीय मान्यता ददनाींक ०८/११/१९६६ अन्वये प्रदान 
करण्यात आली होती. 

तयानसुार कुकडी प्रकल्पाच ेकाम सन १९६७ पासनू सरुु झाले आहे. 
प्रकल्पातील िरणाींची कामे सन २००१ अखेर पणूव होवनू िरणात पणूव क्षमतनेे 
८६४.४८ द.ल.घ.मी. पाणी साठा करण्यास सरुुवात झाली. तसेच अद्यापपयतं 
प्रकल्पाींच्या कालर्व्याींची कामे ९०% व ववतरणर्व्यवस्थेची कामे ७५% पणूव 
झाली असनू १,३०,०९२ हे. लस ींचन क्षमता ननमावण केली आहे. 
(२) कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पाच्या रुपये ३१.१८ को्ी ककींमतीस मळू 
प्रशासकीय मान्यता ददनाींक ०८/११/१९६६ च्या शासन ननणवयान्वये प्रदान 
करण्यात आली आहे. 

कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पाच्या रुपये १२३.०३ को्ी ककींमतीस प्रथम 
प्रशासकीय मान्यता ददनाींक २२/०२/१९८० च्या शासन ननणवयान्वये प्रदान 
करण्यात आली आहे. 

कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पाच्या रुपये ६९२.१८ को्ी ककींमतीस द्ववतीय 
प्रशासकीय मान्यता ददनाींक ०५/०८/१९९४ च्या शासन ननणवयान्वये प्रदान 
करण्यात आली आहे. 

कुकडी पा्बींिारे प्रकल्पाच्या रुपये ३९४८.१७ को्ी ककींमतीस ततृीय 
प्रशासकीय मान्यता ददनाींक ०२/११/२०१८ च्या शासन ननणवयान्वये प्रदान 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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िाांहदिली (मुांबई) येर्ील शताब्दी रुग्णालयाांत डॉ्टराांच्या 
तनष्ट्िा िीपणामु े महहलेचा मतृ्यू झाल्याबाबत 

 

(२१) ४५३६४ (०२-११-२०१८). श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.वििय ऊफथ  िाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींददवली (मुींबई) येथील शताब्दी रुग्णालयाींत डॉक््राींच्या 
ननषकाळजीपणामळेु एका मदहलेचा ददनाींक ३० जलु,ै २०१८ रोजी तयासमुारास 
मतृय ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) ददनाींक २८/०७/२०१८ रोजी श्रीमती 
समुन गींगािर माींदळे या मदहलेच्या डार्व्या हाताच े हाड मोडल्यामळेु तया 
मदहलेस काींददवली येथील डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर रुग्णालयाच्या स्त्री 
अजस्थर्व्यींग ववभागात दाखल करण्यात आले. 

सदर मदहलेवर तातकाळ औषिोपचार करुन नतला अनतदक्षता 
ववभागात दाखल करण्यात आले. तथावप, सदर मदहलेच्या प्रकृतीत कोणतयाही 
प्रकारची सिुारणा होत नर्व्हती. 

तद्नींतर ददनाींक ३१/०७/२०१८ रोजी सदर मदहलेचे ननिन झाले ही 
वस्तजुस्थती आहे. 

मतृयचूे ननदान न झाल्यामळेु सदर मदहलेचा मतृदेह 
शवववच्छेदनासाठी पाठववण्यात आला. तयाबाबतचा अहवाल अद्यापी अप्राप्त 
असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त प्राथलमक चौकशी 
करण्यात आली आहे. 

सदर चौकशीमध्ये महानगरपाललकेच्या असे ननदशवनास आले की, 
जनरल ॲनेस्थशेीया ददल्यानींतर काही रुग्णाींना अशा प्रकारचा प्रनतसाद होऊ 
शकतो. याबाबतीत वदै्यकीय क्षते्रातील मागवदशवक ततवे रुग्णालयातील 
डॉक््राींकडून अींमलात आणली आहेत. 
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प्रथमदशी डॉक््राींकडून कोणताही ननषकाळजीपणा झाल्याच े
ननदशवनास आले नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले 
आहे. 

सदर प्रकरणी शवववच्छेदनाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर तयानसुार 
पढुील आवश्यक ती कायववाही तातकाळ करणेबाबत बहृन्मुींबई 
महानगरपाललकेस कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबई शहरात महापाभलिेने पािसा यापूिी ि पािसा यात  
अनेि हठिाणी झाडाांची तनदयथपणे छाटणी िेल्याबाबत 

 

(२२) ४५३६६ (०२-११-२०१८). श्री.विलास पोतनीस, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.वििय ऊफथ  िाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात महापाललकेने पावसाळयापवूी व पावसाळयात अनेक 
दठकाणी झाडाींची छा्णी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महापाललकेने झाड े पडून मतृय ू होत असल्याचे कारण देवनू 
वकृ्ष छा्णी शास्त्रीय पध्दतीने न करता झाडाींचे र्क्त बुींिे ठेवनू 
महानगरपाललका ननदयवपणे झाडाींची छा्णी करीत असल्याचा आरोप स्थाननक 
नागररकाींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानसुार सींबींधिताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेच्या आपतकालीन र्व्यवस्थापन कक्षामध्ये वकृ्ष 
छा्णी शास्त्रीय पध्दतीने होत नसल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. 
 परींत,ु पावसाळ्यात झाड े व झाडाींच्या र्ाींद्या पडून कोणतयाही 
प्रकारची दघुव् ना घडून जीववत व ववततहानी होऊ नये याकरीता बहृन्मुींबई 
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महानगरपाललकेमार्व त झाडाींची पाहणी करुन आवश्यक तवेढयाच वकृ्षाींची 
शास्त्रीय पध्दतीने छा्णी केली जात ेव झाडाींचा समतोल राखला जातो असे 
बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कळववण्यात आले आहे. 
(३) बहृन्मुींबई महानगरपाललकेमार्व त कोणतयाही प्रकारची चौकशी करण्यात 
आलेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

पर ी तालु्यातील भसरसा ा येरे् चौदाव्या वित्त आयोगाच्या  
तनधीमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

  
(२३) ४५३७५ (०३-११-२०१८). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परळी तालकु्यातील लसरसाळा येथे चौदार्व्या ववतत आयोगाच्या ननिीमध्ये 
लाखो रूपयाींचा गरैर्व्यवहार झाल्याबाबत मखु्य कायवकारी अधिकारी, जजल्हा 
पररषद, बीड याींच्याकड े तक्रार दाखल करण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, ग्रामपींचायतीच्या भ्रष् कारभाराची चौकशी करण्याकरीता 
नेमण्यात आलेल्या चौकशी पथकाने चौदार्व्या ववतत आयोगात आलेला ननिी 
वापरण्यात आला ककीं वा कसे व कामे दजेदार झाली होती की नाही याबाबत 
कोणती कायववाही केली आहे, 
(३) असल्यास, सदर चौकशी पथकाने येथील ग्रामपींचायत सदस्यासोबत 
आधथवक सींगनमत करून चौकशी बींद केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ग्रामपींचायत व चौकशी पथकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येतआहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(१९-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) चौकशी सलमतीने मखु्य कायवकारी अधिकारी, जजल्हा पररषद, बीड या 
कायावलयास चौकशी अहवाल सादर केला आहे. 
(३) नाही. 
(४) प्राप्त चौकशी अहवालानसुार सींबींधित सरपींच व ग्रामसेवक याींना कारणे 
दाखवा नो्ीस देवनू खुलासा सादर करणेबाबत सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत, खुलासा प्राप्त झाल्यानींतर अनषुींधगक दस्तावेज/ परुावे व चौकशी 
अहवाल याींचे आिारे सींबींधिताींवर ननयमानसुार कायदेशीर कायववाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मौिे आबे ते राांझणी जिल्हा ग्रामीण मागाथच ेरुां दीिरण िरण्याबाबत 
 

(२४) ४५४०१ (०३-११-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे आबे (ता.पींढरपरू, जज.सोलापरू) येथील जमीन भीमा नदीमळेु १०० 
्क्के बागायती झाली असनू तथेे मोठ्या प्रमाणात ऊस या वपकाचे उतपादन 
केले जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर गावातनू तालकु्याच्या दठकाणी जाण्यासाठी राींझणी आबे 
जजल्हा ग्रामीण मागव ३८ या रस्तयाचा वापर केला जात असनू या रस्तयावरुन 
मोठ्या प्रमाणात ऊस वाहतकू व इतर वाहतकू होत असल्याने सदर रस्ता 
वाहतकुीसाठी अरुीं द होत असल्याच्या तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने मौजे आबे त े राींझणी जजल्हा ग्रामीण मागव ३८ चे रुीं दीकरण 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नािीन रस्ता अरुीं द असल्याबाबतची तक्रार आढळून येत नाही. 
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(३) जजल्हा पररषदेमार्व त सदर रस्तयाची पाहणी करण्यात आली आहे. 
मौजे आब े त े राींझणी हा रस्ता ग्रामीण मागव क्र.३८ असनू तयाची 

एकूण लाींबी ४.०० कक.मी. आहे. हा रस्ता ग्रामीण मागव दजावचा असल्यामळेु 
ननकषाप्रमाणे िावपट्टीची रुीं दी ३.०० मी. इतकी आहे. सदर रस्तयावर वाहतकू 
वदवळ वाढलेली असल्याने रस्ता दजोन्नत करण्याबाबतचा प्रस्ताव जजल्हा 
पररषदेमार्व त साववजननक बाींिकाम ववभागाकड ेसादर करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मेडीिल िॉलेिाांमध्ये प्रिेश भम विण्यासाठी शासनाने  
घातलेल्या डोभमसाईलच्या अटीबाबत 

 

(२५) ४५४११ (०३-११-२०१८). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय ियैायिीय 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मेडीकल कॉलेजमध्ये ८५ ्क्के को्याींतगवत प्रवेश लमळववण्यासाठी राज्य 
शासनाने घातलेल्या डोलमसाईलच्या अ्ी योग्य व घ्नातमकदृष्या विै 
असल्याचा महतवपणूव ननणवय मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददला असल्याने 
राज्यातील ववद्यार्थयांना ददलासा लमळणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मळू रदहवासी असलेल्या परींत ुदहावी ककीं वा बारावी 
बाहेरील राज्यातनू उततीणव केलेल्या काही ववद्यार्थयांच्या पालकाींनी या 
ननणवयाववरोिात सवोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा ददला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य वदै्यकीय लशक्षण आणण सींशोिन सींचालनालयाने 
प्रवेशाची दसुरी यादी जाहीर न केल्याने पालकाींमध्ये सींभ्रम ननमावण झाला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महािन (२०-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. मा.उच्च 
न्यायालय, मुींबई येथे रर् याधचका क्रमाींक २३९३/२०१७ व इतर याधचकाींमध्ये 
ददनाींक २६/०७/२०१८ रोजी आदेश पाररत झाले आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशाववरोिात 
ववशषे अनमुती याधचका दाखल करण्यात आली होती. 
(३) नाही, हे खरे नाही. दसुरी ननवड यादी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा 
कक्षामार्व त ददनाींक १२/०८/२०१८ रोजी प्रलसध्द करण्यात आली होती. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यात खािगी दिाखान्द्याांच ेप्रमाण हे शासिीय  
दिाखान्द्याांपेक्षा अधधि प्रमाणात असल्याबाबत 

 

(२६) ४५४२२ (०३-११-२०१८). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सािथितनि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात खाजगी दवाखान्याींचे प्रमाण हे शासकीय दवाखान्याींपके्षा अधिक 
असल्याने रूग्ण अनतशय ववश्वासाने खाजगी दवाखान्यामध्ये उपचारासाठी 
जातात. परींत ुतथेील डॉक््र मात्र रूग्णाींकडून तपासणी शलु्क व इतर सवुविा 
देण्यासाठी जास्त पसैे घेतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाजगी दवाखान्यातील डॉक््राींचे पॅथॉलॉजी लॅब, मेडडकल 
स््ोअर व मोठ्या दवाखान्यासोबत आधथवक सींबींि असल्यामळेु रुग्णाींना तथे े
पाठवनू रूग्णाींकडून जास्त पसेै घेऊन मोठ्या प्रमाणात कमीशनवर र्व्यवसाय 
करतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खाजगी दवाखान्यातील डॉक््र हे शासकीय सेवेत कायवरत 
असताना तथेे र्व्यवजस्थत उपचार न करता खाजगी दवाखान्यात जाण्याचा 
सल्ला देतात, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने खाजगी दवाखाने चालववणाऱया शासकीय सेवेतील डॉक््राींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (२२-११-२०१८) : (१) शासकीय दराींपेक्षा जास्त शलु्क 
खाजगी रुग्णालये घेतात हे खरे आहे.  
(२) खाजगी दवाखान्यातील डॉक््रसवचे पॅथॉलॉजी लॅब मेडडकल स््ोअर व 
मोठ्या रुग्णालयासोबत आधथवक सींबींि असणे व कलमशनवर र्व्यवसाय करणे 
ही बाब वदै्यककय ननैतकता अींतगवत येत.े याबाबत तक्रार आल्यास सदर 
डॉक््सवची नोंदणी ननलींबबत करणे/ रद्द करणे इतयादी अधिकार महाराषर 
वदै्यककय पररषदेकड ेआहेत. 
(३) व (४) शासकीय सेवेतील काही वदै्यककय अधिकारी खाजगी र्व्यवसाय 
कररत असल्याची बाब ननदशवनास आली आहे. अशा वदै्यककय अधिकाऱयाींवर 
दोषारोप दाखल करण्याची कायववाही चाल ूआहे. 

साववजननक आरोग्य ववभागाींतगवत असलेल्या वदै्यककय अधिकाऱयाींना 
खाजगी र्व्यवसाय करण्यास बींदी आहे. या सींदभावत उच्च न्यायालयात प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

िव्हार नगरपररषद (जि.पालघर) येरे् निीन  
पाणीपुरिठा योिना राबविण्याबाबत 

(२७) ४५४४७ (०५-१२-२०१८). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जर्व्हार नगरपररषद (जज.पालघर) येथ े सन १९६२ मध्ये सरुु करण्यात 
आलेल्या पाणीपरुवठा योजनेतनू नागररकाींना पाणीपरुवठा होत असल्याचे 
ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जर्व्हार येथे मोठ्या प्रमाणात लोकसींख्येत वाढ झाल्याने 
नवीन पाणीपरुवठा योजना राबववण्याकरीता लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १६ 
रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी वा तयासमुारास मा.मखु्यमींत्री याींना ननवेदन ददले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नवीन पाणीपरुवठा योजना सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०१-०१-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) जर्व्हार 
नगरपररषदेची सन १९६२ मध्ये सरुु करण्यात आलेली पाणीपरुवठा योजना 
जुनी झाल्याने नागररकाींना कमी दाबाने पाणीपरुवठा होत होता. 

जर्व्हार नगरपररषदेच्या नववन पाणीपरुवठा योजनेस मींजूरी देऊन 
रुपये १७.३८ को्ी इतका ननिी उपलब्ि करुन देणेबाबतचे ननवेदन 
लोकप्रनतननिीींकडून ददनाींक १६ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी प्राप्त झाल ेहोत.े  
 जर्व्हार शहराच्या रुपये १६.७० को्ी ककींमतीच्या पाणीपरुवठा 
प्रकल्पास महाराषर सवुणव जयींती नगरोतथान महालभयानाींतगवत ददनाींक 
०२/११/२०१८ च्या शासन ननणवयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. 

___________ 
 

नागपूर ग्रामीण प्रादेभशि पररिहन िायाथलयाच े 
बाांधिाम पूणथ िरण्याबाबत 

  
(२८) ४५५०० (३१-१०-२०१८). श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय पररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू ग्रामीण प्रादेलशक पररवहन कायावलयाच्या बाींिकामाकरीता रुपये 
१४ को्ी खचव करुनही सदर कायावलयाचे काम ४ वषव होऊनही पणूव झाले 
नसल्याचे ददनाींक ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नागपरू ग्रामीण 
प्रादेलशक पररवहन कायावलयाचे काम पणूव होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े (१७-११-२०१८) : (१) व (२) प्रादेलशक पररवहन कायावलय, 
नागपरू (ग्रामीण) या कायावलयाच्या बाींिकामासाठी रुपये १३२०.४४ लाख 
एवढ्या रकमेस प्रशासकीय व ववततीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
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कामासाठी माचव, २०१८ पयतं १२५१.२५ लाख एवढा ननिी खचव झाला असनू 
सन २०१८-१९ या आधथवक वषावमध्ये उववररत रुपये ४८.३० लक्ष ननिी 
साववजननक बाींिकाम ववभाग, नागपरू याींना उपलब्ि करुन देण्यात आला 
आहे. इमारतीचे बाींिकाम पणूव झाले असनू ववद्यतु ववषयक कामे 
प्रगतीपथावर आहेत. सदरची कामे पणूव करुन तवरीत इमारतीचा ताबा 
देण्याबाबत साववजननक बाींिकाम ववभागाकड ेपाठपरुावा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

जिांतूर (जि.परिणी) तालु्यातील जिांतूर िालना महामागाथिर  
िोगिाडा गािाला िोडणारा पूल बाांधण्याबाबत 

  
(२९) ४५५७० (२९-१०-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) जजींतरू (जज.परभणी) तालकु्यातील जजींतरू-जालना महामागाववर जोगवाडा 
गावाला जोडणारा पलु माहे जुल-ैऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
झालेल्या पावसात वाहून गेला असल्यामळेु गावकरी व ववद्याथी याींची 
गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर पलु बाींिण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(१४-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) प्ररामा-०२ त ेजोगवाडा सोस सावरगाव कवडा रस्ता व या रस्तयावरील 
साखळी क्र. १/८०० मध्ये मध्यम पलुाच े काम मखु्यमींत्री ग्रामसडक 
योजनेंतगवत सन २०१८-१९ मध्ये मींजूर असनू सद्य:जस्थतीत हे काम ननववदा 
स्तरावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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िसमत (जि.हहांगोली) तालु्यातील पूणाथ शहराला िोडणारा लोण 
गािािि ील रस्त्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  
(३०) ४५५७७ (०१-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) वसमत (जज.दहींगोली) तालकु्यातील पणूाव शहराला जोडणारा लोण 
गावाजवळील रस्तयाची पावसामळेु दरुवस्था झाल्याने पणूाव शहराींकड ेजाणारी 
वाहतकू बींद झाल्यामळेु नागररक व ववद्यार्थयांची गरैसोय होत असल्याच े
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रस्तयाींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) रामा २५५ त ेलोण ब.ु जजल्हा सरहद्द हा ५.६५० कक.मी. लाींबीचा रस्ता 
मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत सन २०१७-१८ मध्ये मींजूर असनू सदर 
रस्तयाच्या कामाची अींदाजपत्रककय ककींमत रुपये ३०१.०२ लक्ष व ५ वषावसाठी 
देखभाल दरुूस्ती रक्कम रुपये १९.७८ लक्ष इतकी आहे. सदर कामाचा 
कायावरींभ आदेश ददनाींक ४/०७/२०१८ रोजी देण्यात आला असनू काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली शहरालगत असलेल्या समगा येर्ील  
पुलाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  
(३१) ४५५७८ (०१-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) दहींगोली शहरालगत असलेल्या समगा येथील पलुाच्या ननकृष् दजावच्या 
कामामळेु पलुाला भगदाड पडले असल्याने सदर दठकाणी वाहने अडकून 



वव.प. ३ (33) 

अपघात होत असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी पलुाच्या दरुुस्तीबाबत साववजननक बाींिकाम 
ववभागाकड ेतक्रारी करुन कोणतीही कायववाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननकृष् दजावच े
बाींिकाम करणारे ठेकेदारावर कारवाई करुन पलुाची दरुुस्ती करण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांििा मुांड े (२०-११-२०१८) : (१) व (२) दहींगोली लगत असलले्या 
प्ररामा-७ त ेसमगा या इतर जजल्हा मागव क्र. ३५ वरील कक.मी.३/०० त े३/२०० 
मिील कयािु नदीवर साववजननक बाींिकाम ववभागाने दहा त े बारा वषावपवूी 
पलुाचे बाींिकाम केले आहे. 

माहे जुल,ै २०१८ मध्ये झालेल्या पावसामळेु कयािु नदीला मोठा परु 
आला असता पलुाच्या पोच मागावला भगदाड पडून वाहतकू बींद पडली होती. 
जजल्हा पररषदेमार्व त सदर भगदाड तातकाळ बजुववण्यात आल े असनू 
सद्य:जस्थतीत वाहतकू सरुु आहे. 
(३) व (४) पलुाच ेकाम दहा त े बारा वषावपवूी झालेले आहे. कयाि ुनदीला 
आलेल्या परुामळेु पोचमागावला भगदाड पडले होत ेतयामळेु ठेकेदारावर कारवाई 
करण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
सेनगाि (जि.हहांगोली) तालु्यातील मुख्यमांत्री ग्रामसडि योिनेंतगथत 
रस्त्याच ेिाम अपूणाथिस्रे्त असून तनिृष्ट्ट दिाथच ेझाल्याबाबत 

  
(३२) ४५५७९ (०३-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) सेनगाव (जज.दहींगोली) तालकु्यातील मखु्यमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगवत सरुु 
असलेल्या लल ींबाळा त े ब्रम्हवाडी रस्तयाचे काम अपणूाववस्थेत असनू ननकृष् 
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दजावचे झाल्याची तक्रार तथेील नागररकाींनी माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननवेदनाद्वारे जजल्हाधिकारी, दहींगोली याींचकेड ेकेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या रस्तयावरील पलुाचे काम पणूव झालेले नसल्यामळेु या 
भागातील ब्रम्हवाडी, ताींदळूवाडी, बोडखा, धचखलागर या गावाींतील १०० 
ववद्यार्थयांना येलदरी येथील शाळेत जाण्यासाठी चाल ूअसलेली बस बींद झाली 
असनू तयाींना घरी बसण्याची वेळ आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पलुाचे काम व रस्तयाींचे काम तवररत पणूव करण्यात यावे, 
अन्यथा ददनाींक १६ जुल,ै २०१८ पासनू लल ींबाळाताींडा येथे रस्ता रोको आींदोलन 
करण्यात येईल असा इशारा तथेील नागररकाींनी ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, रस्तयाींच्या ननकृष् दजावच्या बाींिकामाची चौकशी करुन रस्ता 
पणूव करण्याबाबत तसेच पलुाचे काम पणूव करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

पलुाींचे काम सरुु असताना वळण रस्ता तयार करुन तयावरुन बस 
वाहतकू तातकाळ सरुु करुन देण्यात आली होती. सद्य:जस्थतीत पलुाचे काम 
पणूव झाले असनू पलुावरून वाहतकू सरुळीतपणे सरुू आहे 
(३) होय, हे खरे आहे. 

अशा प्रकारचा इशारा देवनु रस्ता रोको आींदोलन केले होत.े तयावेळी 
रस्ता व पलुाच ेकाम तवरीत पणूव करण्याचे आश्वासन ददल्यानींतर आींदोलन 
थाींबववण्यात आले. 
(४) सद्य:जस्थतीत ११ पलुापकैी ०८ पलुाींचे काम पणूव झाले असनू पलुाींवरुन 
सरुळीतपणे वाहतकू चाल ुआहे. उववरीत ०३ पलुाींची कामे प्रगतीत असनू सदर 
दठकाणी वळण रस्तयावरून वाहतकू सरुळीतपणे सरुू आहे. रस्तयाचे काम 
MPM पयतं पणूव झाले आहे. सदर कामावर ३ राज्य गणुवतता ननरीक्षक 
(SQM) व १ वररषठ राज्य गणुवतता ननरीक्षक (SSQM) याींनी तपासणी 
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केली असनू कामाच्या गणुवततबेाबत समािानकारक शरेा ददला आहे. तयामळेु 
चौकशीचा प्रश्न उद् भवत नाही. सद्य:जस्थतीत काम प्रगतीत असनू काम 
तवरीत पणूव करण्याचे ननयोजन आहे 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

ि मनुरी (जि.हहांगोली) तालु्यातील लािार्थयाांच्या  
विांधन विहहरीच ेप्रस्ताि प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(३३) ४५५८८ (०५-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) कळमनरुी (जज.दहींगोली) पींचायत सलमतीने मींजूर ३४१ वव ींिन ववदहरीच े
प्रस्ताव जजल्हा पररषदेच्या मखु्य कायवकारी अधिकाऱयाकड ेपाठववले असनू या 
प्रस्तावाींना तातकाळ मींजुरी द्यावी अशी मागणी लाभार्थयांनी माहे जुल,ै २०१८ 
मध्ये वा तयादरम्यान जजल्हाधिकाऱ याींकड े ननवेदनाद्वारे केली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या वव ींिन ववदहरीींना १५ ऑगस््पयतं मींजुरी द्यावी अन्यथा 
आतमदहन करण्याचा इशारा लाभार्थयांनी जजल्हाधिकाऱ याींकड े ददलेल्या 
ननवेदनाींद्वारे ददली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आतापयतं ककती प्रस्तावाींना मींजूरी देण्यात आली व उववररत 
प्रस्तावाींना मींजुरी न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने प्रस्तावाींना मींजुरी देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियिुमार रािल (२०-११-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, हे खरे आहे.  

तथावप, सदर प्रस्ताव हे वव ींिन ववदहरीींच े नसनू लस ींचन ववदहरीींचे 
आहेत.  
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पींचायत सलमती, कळमनरुी याींच्याकडून ३२६ लस ींचन ववदहरीींची 
प्रस्ताव जजल्हा पररषद, दहींगोली कायावलयास प्रशासकीय मान्यता देण्याकरीता 
प्राप्त झाल ेहोत.े तयापकैी ३०४ लस ींचन ववदहरीींच्या प्रस्तावाींना मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली असनू उववररत २२ प्रस्तावातील त्रु् ीींची पतुवता करण्याबाबत 
ग्ववकास अधिकारी, पींचायत सलमती, कळमनरुी याींना कळववण्यात आले 
आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

हहांगोली जिल््यात रेशीम ात्पादि शतेिऱयाांच े 
प्रलांबबत अनुदान देण्याबाबत 

  
(३४) ४५५९० (०३-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय रोिगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) दहींगोली जजल््यात रेशीम उतपादक शतेकऱयाींना महाराषर ग्रामीण रोजगार 
हमी योजनेतनू ततुी लागवडीसह शडे उभारण्यास अथवसहातय केले जात असनू 
मागील वषवभरापासनू ७६ शतेकऱयाींच ेरुपये ४३ लाख प्रलींबबत असल्याच ेमाहे 
जून, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कळमनरुी तालकु्यातील २५ शतेकऱयाींचे रुपये ११.६४ लाख, 
बसमत तालकु्यातील ४९ शतेकऱयाींचे रुपये ३०.४२ लाख व दहींगोली 
तालकु्यातील २ शतेकऱयाींच ेरुपये ०.८६ लाख अनदुान न देण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, सेनगाव तालकु्यात या योजनेत ततुी लागवडीच े क्षते्र 
ददवसेंददवस वाढत असनू तयातच मग्रारोहयोतनू मदत होत आहे. परींत ु
अनेकाींनी नर्व्याने अजव करुनही अनेकाींचे अजव प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, शतेकऱयाींच े प्रलींबबत अनदुान तवररत देण्याबाबत शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ियिुमार रािल (२०-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) कळमनरुी तालकु्यातील प्राप्त २८ प्रस्तावाींची रक्कम रुपये ११.६४ लक्ष व 
दहींगोली तालकु्यातील २ लाभार्थयांची रक्कम रुपये ०.८६ लक्ष तसचे बसमत 
तालकु्यातील ४६ लाभार्थयांची रक्कम रुपये २२.१९ लक्ष ही सींबींधित 
लाभार्थयांच्या खातयावर जमा करण्यात आलेली आहे, उववररत ३ शतेकऱयाींच े
अनदुान देण्याबाबत कायववाही करण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) देण्याबाबत कारवाई करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्नच उद् भवत नाही. 

___________ 
  

देऊ गाि िहाांगीर (ता.सेनगाि, जि.हहांगोली) येर्ील िलयु्त 
अभियानाांतगथत बाांधलेला बांधारा फुटून वपिाांच ेनुिसान झाल् याबाबत 

  
(३५) ४५६०१ (०५-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.विक्रम 
िा े : सन्माननीय िलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) देऊळगाव जहाींगीर (ता.सेनगाव, जज.दहींगोली) येथील जलयकु्त 
अलभयानाींतगवत बाींिलेला बींिारा रु््ून सर्व्वाश े हेक््र जलमनीवरील वपकाींचे 
नकुसान झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभावत पाहणी करण्यात आली आहे काय तसेच 
शतेकऱ याींचे ककती नकुसान झाले व ककती शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
देण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, आपद्ग्रस्त शतेकऱयाींना तवररत नकुसान भरपाई न ददल्यास 
जजल्हाधिकारी, दहींगोली याींच्या कायावलयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा 
शतेकऱयाींनी ननणवय घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आपद्ग्रस्त शतेकऱयाींना तवररत नकुसान भरपाई देण्याबाबत 
शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम भश ांदे (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) तलाठी व कृषी सहातयक याींनी सदर कामाची सींयकु्त पाहणी करून 
पाहणी अहवालाचा पींचनामा सादर केलेला आहे. परींत ु प्रतयक्षात ददनाींक 
१०/७/२०१८ रोजी ३.०० मी.मी., ददनाींक ११/७/२०१८ रोजी २१.०० मी.मी., 
ददनाींक १२/७/२०१८ रोजी १०.०० मी.मी., ददनाींक १३/७/२०१८ रोजी १४.०० 
मी.मी., ददनाींक १५/७/२०१८ रोजी ६० मी.मी. व ददनाींक १६/७/२०१८ रोजी 
५.०० मी.मी. अशी पावसाची नोंद झाललेी आहे. सदर कालाविीत कोणतयाही 
प्रकारची अनतवषृ्ी झालेली नाही. पाऊस व गारपी् यामळेु शतेीच े व 
र्ळवपकाींचे नकुसान झाले नाही तयामळेु शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याचा 
प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) जजल्हाधिकारी कायावलयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा शतेकऱयाींनी 
ननणवय घेतला याबाबतचे कोणतहेी पत्र जजल्हाधिकारी, दहींगोली कायावलयास 
प्राप्त नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
ि मनुरी (जि.हहांगोली) येर्ील शतेिऱ याांना छत्रपती भशिािी महाराि 

शतेिरी सन्द्मान योिनेंतगथत ििथमाफी भम णेबाबत 
  
(३६) ४५६०५ (२९-१०-२०१८). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमनरुी (जज.दहींगोली) तालकु्यातील छत्रपती लशवाजी महाराज शतेकरी 
सन्मान योजनेंतगवत १० हजार ३४ शतेकऱयाींनी कजवमार्ीसाठी ऑनलाईन अजव 
भरले असनू तयापकैी ९३१ शतेकऱयाींनाच कजवमार्ीचा लाभ लमळाला 
असल्याची मादहती माहे जनू, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ददली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कळमनरुी येथील बँक ऑर् महाराषर शाखेच े कजव मींजूर 
होऊनही बँकेचे शाखाधिकारी कजव देण्यास ववलींब करीत असल्याची तक्रार 
एका मदहला शतेकऱ याींनी ददनाींक २० जून, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
जजल्हाधिकाऱ याींकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सिुाष देशमखु (१६-११-२०१८) : (१) नाही. 
 कळमनरुी (जज.दहींगोली) तालकु्यातील छत्रपती लशवाजी महाराज 
शतेकरी सन्मान योजनेंतगवत एकूण ३६,६११ शतेकऱयाींनी कजवमार्ीसाठी 
ऑनलाईन अजव भरले असनू तयापकैी १९,३८१ शतेकऱयाींना कजवमार्ीचा लाभ 
लमळालेला आहे. 
(२) श्रीमती अननता ववठ्ठल पुींड, रा. सालापरू, ता.कळमनरुी, जज.दहींगोली येथील 
मदहला शतेकरी याींनी शाखाधिकारी, महाराषर ग्रामीण बँक, शाखा डोंगरकडा 
याींचे ववरोिात केलेल्या तक्रारीची प्रत ददनाींक ०३/०७/२०१८ रोजी 
जजल्हाधिकारी, दहींगोली याींना प्राप्त झाली आहे. 
(३) सदरहू तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात आली असनू असे 
ननदशवनास आले आहे की, तक्रारदार शतेकरी याींच्या ककसान के्रडी् काडव कजव 
खातयावर ददनाींक १३/०७/२०१६ रोजी रुपये ५०,०००/- (पनुनववीकरण रुपये 
४०,०००/- + वाढीव रुपये १०,०००/-) कजव वा्प करण्यात आले आहे. हे कजव 
ददनाींक ३१/०३/२०१६ नींतर वा्प करण्यात आले असल्यामळेु कजवमार्ीस पात्र 
नाही व सदर कजावची अद्याप परतरे्ड करण्यात आली नसल्यामळेु 
प्रोतसाहनपर लाभास देखील (Incentive) पात्र नाही. तसेच तक्रारदार, श्रीमती 
अननता ववठ्ठल पुींड याींचे कजव खातयावर वरील प्रमाणे कजव थकीत असल्यामळेु 
नवीन कजव घेण्यास तया अपात्र आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनुसूधचत िाती ि निबौध्द शतेिऱयाांिरीता डॉ.बाबासाहेब 
आांबेडिर िृषी स्िािलांबन योिना सुरु िरण्याबाबत 

(३७) ४५६२६ (३०-११-२०१८). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय 
िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अनसुधूचत जाती व नवबौध्द शतेकऱयाच े उतपन्न वाढवनू 
तयाींना आधथवक स्थैयव देण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर कृषी स्वावलींबन 
योजना शासनाने सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने याकरीता रुपये ९२ को्ीींची तरतदू केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील ननिीमिून आतापयतं ककती ननिी खचव करण्यात 
आला व ककती शतेकऱयाींना तयाचा लाभ देण्यात आला आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर योजनेसाठी शासनाने सन २०१८-१९ या आधथवक वषावसाठी रुपये 
२३६.५९ को्ीची तरतदु केली आहे. 
(३) सदर योजना राबववण्यासाठी सन २०१८-१९ या आधथवक वषावसाठी 
सामाजजक न्याय व ववशषे सहातय ववभागाने रुपये २३६.५९ को्ी इतका 
ननिी जजल्हास्तरावर उपलब्ि करुन ददला आहे. आधथवक लक्षाींकाच्या मयावदेत 
सदर योजनेंतगवत एकूण ८७३० लाभार्थयांची ननवड करण्यात आली आहे. 
लाभाथींना लाभ देण्याची कायववाही प्रगतीपथावर आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

रायगड, भसांधदुगुथ ि रत्नाधगरी जिल््यात चक्रीिाद ामु े  
बाधधत झालेल्या नुिसानग्रस्ताांना मदत देण्याबाबत 

 
(३८) ४५७४८ (०१-११-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  िाई िगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खभलफे, डॉ.सधुीर 
ताांबे, आकिथ .अनांत गाडगी , श्री.सिुाष झाांबड, डॉ.ििाहत भमझाथ, श्री.अमरनार् 
रािूरिर, श्री.हररभस ांग राठोड, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय मदत ि 
पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अललबाग, मरुुड, उरण, पेण, कजवत (जज.रायगड), दोडामागव (जज.लस ींिदुगुव) 
व रतनाधगरी जजल््यात ददनाींक २८ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
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झालेल्या चक्रीवादळामळेु भातशतेीच,े घराींचे व र्ळबागाींचे नकुसान झाल्याच े
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानीच े पींचनामे 
करुन नकुसानग्रस्ताींना मदत देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१) रायगड जजल््यातील अललबाग, 
मरुुड, उरण, पेण, कजवत तालकु्यात व लसींिुदगुव जजल््यातील दोडामागव 
तालकु्यात ददनाींक २८ सप् े्ंबर २०१८ रोजी वा तयासमुारास चक्रीवादळ 
आल्याचे ननदशवनास आले. तथावप, रतनाधगरी जजल््यात सदर 
कालाविीदरम्यान चक्रीवादळ झाले नसनू चक्रीवादळ सदृषय जस्थती ननमावण 
झाल्याचे ददसनू आले. 
(२) रायगड, रतनाधगरी व लसींिदुगुव जजल््यात सदर चक्रीवादळामळेु 
शतेीवपकाींच्या व र्ळवपकाींच्या झालेल्या नकुसानीबाबत महसलू व कृषी 
ववभागाींमार्व त सींयकु्त पींचनामे करण्याबाबतची कायववाही क्षेबत्रयस्तरावर सरुु 
आहे. 
 तसेच सदर चक्रीवादळामळेु रायगड, रतनाधगरी व लसींिुदगुव जजल््यात 
झालेल्या घराींच्या नकुसानीबाबत क्षेबत्रयस्तरावर पींचनामे सरुु असनू शासन 
ननणवय ददनाींक १३/०५/२०१५ मिील तरतदूीींनसुार नकुसानभरपाई देण्याची 
कायववाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मुांबई शहरातील मेरो रेल्िे िसई-विरारपयांत नेण्याच्या योिनेबाबत 
  
(३९) ४५८५३ (०२-११-२०१८). अॅड.अतनल परब, श्री.बा ाराम पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरातील मेरो रेल्वे वसई-ववरारपयतं नेण्याच्या योजनेची आखणी 
सरुु असल्याची घोषणा मा.मखु्यमींत्रयाींनी माहे ऑगस््, २०१८ च्या पदहल्या 
सप्ताहात केल्याचे ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, यासींदभावत स्थाननक लोकप्रनतननिीींनी मा.मखु्यमींत्री याींना 
ददनाींक १३ एवप्रल, २०१७ रोजी वा तद्नींतर पत्र पाठवनू वेळोवेळी पाठपरुावा 
केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबतचा अींनतम आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय 
व तयानषुींगाने वसई-ववरारपयतंच्या मेरो रेल्वेच्या कामास किीपासनू सरुुवात 
करण्यात येणार आहे व तयाकरीता अींदाजे खचव ककती येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१७-११-२०१८) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) मुींबई मेरो मागव-१३ घोडबींदर पलू त ेवसई ववरार या अींदाजजत २४ 
कक.मी. लाींबीच्या मागावचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मेससव 
ददल्ली मेरो रेल कॉपोरेशन लल. या सल्लागाराची माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाने ननयकु्ती केली आहे. सदर अहवाल 
तयार होण्याकरीता समुारे ९ मदहन्याींचा कालाविी अपेक्षक्षत असनू सदर 
अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सदर प्रकल्पाच्या अींदाजजत खचावची मादहती 
उपलब्ि होणार आहे. 

___________ 
  
अहमदनगर-पणेु जिल््यातील घोड धरणग्रस्ताांचे पनुिथसन िरण्याबाबत 

  
(४०) ४५८८३ (३१-१०-२०१८). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मदत ि 
पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर व पणेु जजल््यातील घोड िरणाकरीता तथेील शतेकऱयाींच्या 
जलमनी सन १९५५-५६ मध्ये अतयल्प मोबदल्यात जबरदस्तीच्या भसूींपादनाने 
शासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास या शतेकऱयाींना मागील ६३ वषांपासनू पाठपरुावा करुनही 
उपजीववकेसाठी कोणतीही पयावयी जमीन, पनुववसन, प्रकल्पग्रस्ताींचे दाखल े
तसेच बाधित शतेकरी कु्ुींबाला नोकरी उपलब्ि करुन न ददल्याने या 
शतेकऱयाींवर भलूमहीन आणण बेरोजगार होवनू उपासमारीची वेळ आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 



वव.प. ३ (43) 

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जबरदस्तीचे आणण चुकीचे भसूींपादन करुन अतयल्प मोबदला देवनू 
आधथवक नकुसान करणाऱया तसेच पनुववसन प्रकरणी जाणीवपवूवक ववलींब 
करणाऱया दोषी अधिकाऱयाींवर कारवाई करुन बाधित शतेकऱयाींना योग्य 
मोबदला, पयावयी जमीन, नोकरीतील आरक्षण इ. प्रकल्पग्रस्ताचे आवश्यक 
लाभ देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) घोड प्रकल्पासाठी भसूींपादन अधिननयम १८९४ मिील तरतदुीनसुार कलम 
४ व कलम ६ अन्वये भसूींपादनाची कायववाही करून प्रकल्पबाधिताींना मोबदला 
देण्यात आलेला आहे. सदर प्रकल्प सन १९५४ त े १९६५ या कालाविीतील 
असल्याने मौजे वडगाव-लश ींदोडी, माठ, म्हसे, राजापरू, दाणेवाडी इतयादी 
पनुववलसत गावाींना महाराषर प्रकल्पबाधित र्व्यक्तीच े पनुववसन अधिननयम 
१९७६ मिील तरतदुी लाग ु होत नसल्यामळेु तयावेळी पनुववसन गावठाणात 
नागरी सवुविा देण्यात आलेल्या नाहीत. तसेच प्रकल्पग्रस्ताींना पयावयी 
जलमनीच े वा्प करण्यात आलेले नाही. पनुववसन गावठाणातील नागरी 
सवुविाींच्या कामाींची कायवकारी यींत्रणेसमवेत ददनाींक १२/१०/२०१८ रोजी सींयकु्त 
पाहणी करण्यात आली असनू गावठाणातील उपलब्ि नागरी सवुविा व 
परुवावयाच्या नागरी सवुविा याबाबत आराखडा तयार करून अींदाजपत्रके 
सादर करण्याबाबत सींबींधित कायवकारी यींत्रणेस सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत. प्रकल्पबाधिताींसाठी शासकीय सेवेत ५ ्क्के आरक्षण देण्याबाबत 
शासन ननणवय क्र.एईएम १०८०/३५/१६अ, ददनाींक २१/१/१९८० मध्ये तरतदु 
करण्यात आलेली आहे. घोड प्रकल्पाींतगवत बाधित प्रकल्पग्रस्ताींना 
उपजजल्हाधिकारी (पनुववसन), अहमदनगर कायावलयामार्व त प्रकल्पबाधित 
र्व्यक्तीींनी ववदहत कागदपत्राींसह अजव केलेल्या ३६ प्रकल्पग्रस्ताींना प्रमाणपत्राच े
वा्प करण्यात आलेले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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मौिे पारगाांि (ता.पनिेल, जि.रायगड) येर्ील िोल्ही िातिरीिाडी 
मधील आदीम िमातीांच्या घराांच ेपुनिथसन िरण्याबाबत 

 

(४१) ४६००६ (२९-१०-२०१८). श्रीमती वियाया चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे पारगाींव (ता.पनवेल, जज.रायगड) येथील कोल्ही कातकरीवाडी, सर्व्हे 
नीं. ७९/१ प ै मिील क्षते्र ६-०७-०० हे आर. ही गरुुचरण जमीन ददनाींक 
१५/११/१९७३ मध्ये लसडकोकड े वगव करण्यात आली असनू या जलमनीवर 
कातकरी आदीम जमातीची घरे वपढ्याींवपढ्यापासनू असनू तयाींच्या 
पनुववसनाबाबत शासन ननणवय ददनाींक १० जलु,ै २०१० च्या पररपत्रकाच े
शदु्धीपत्रक काढण्याबाबत वसईचे माजी लोकप्रनतननिीींनी ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोजी मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पत्रातील मागण्याींचे स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-११-२०१८) : (१), (२) व (३) होय, 

ददनाींक १/०९/२०१८ रोजी शासनास सादर केलले्या ननवेदनामध्ये 
ववववि मागण्या करण्यात आलले्या आहेत. यामध्ये ददनाींक १०/०७/२०१७ 
रोजीचा शासन ननणवय मागे घेणे, लसडकोने प्रस्ताववत केलेला नवीन पनवेल, 
सेक््र-१६, भखूींड क्र.६ हा आददवासीींना राहण्यायोग्य नसल्याने दसुऱ या 
दठकाणी पनुववसन करणेबाबत लसडकोला आदेश देणे, उक्त वस्तीतील 
आददवासीींचे पनुववसन करताना ३२ बबगर आददवासीींची नावे रद्द करणे, 
पनुववसनाकरीता इतर सवुविा (बाींिकाम खचव, वाहतकू खचव, कृषी मजूरी) 
देण्याचे आदेश लसडकोला देणे व इ.असे मागण्याींचे स्वरुप आहे. 

मौजे पारगाव कोळी आददवासीवाडी, सर्व्हे क्र.८९/१ प.ै मिील क्षेत्र 
राषरीय महामागव क्र. ४ब, रेल्वेलाईन, ददपक र््ीलायझसवची गॅस पाईपलाईन 
इ. कारणाींमळेु रदहवासासाठी सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीकोनातनू योग्य नसल्याने 
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ददनाींक २० जून, २०१७ च्या मींबत्रमींडळ बठैकीत घेतलेल्या ननणवयानसुार, नवी 
मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळ प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रामिील कु्ुींबाींच्या 
पनुववसनासाठी, लसडको महामींडळाने प्रस्ताववत केल्यानसुार भखूींड क्र.६, 
सेक््र-१६, नवीन पनवेल या भखूींडापकैी ५,००० चौ.मी. क्षेत्रर्ळाचा भखूींड, 
कु्ुींबाची पात्रता तपासनू वा्प करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

लसडकोच्या पनुववसन िोरणानसुार ववमानतळ गाभा क्षेत्राबाहेरील 
प्रकल्पबाधिताींसाठी भखूींडार्व्यनतररक्त अन्य कोणतहेी लाभ अनजु्ञेय नाहीत. 
तसेच सदरचा भखूींड मौजा पारगाींव ग्रामपींचायतीच्या ववनींतीस अनसुरुन 
वा्प केला असल्याने, सदर भखूींडाच्या वा्पामध्ये बदल करण्याची 
आवश्यकता ददसनू येत नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

नागपूर शहरालगतच्या वििास आराखड्यात अांतिूथत रस्त् यािर तनिासी 
ापयोगासाठी असलेल्या िागेिर अततक्रमण झाल्याबाबत 

 

(४२) ४६०८२ (०२-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरालगतच्या ववकास आराखड्यात अींतभुवत रस्त यावर ननवासी 
उपयोगासाठी असलले्या जागेवर अनतक्रमण करण्यात आल ेआहे. हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त अनतक्रमण ननषकालसत करण्याच्या कामात नागपरू 
महानगरपाललका आणण शासन याींच्यात समन्वय नसल्याचा आरोप करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नागपरू जजल््याच्या दहींगणा तहलसलमध्ये माहे डडसेंबर, २०१५ 
त े२०१६ या कालाविीतील मालसक अहवालात तर्ावत आढळून आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानसुार कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-११-२०१८) : (१) नागपरू शहरालगतच्या नागपरू 
महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकरणाकरीता ववकास योजना व ववकास ननयींत्रण 
ननयमावली शासनाने ददनाींक ०५/०१/२०१८ रोजी मींजूर केली असनू 
प्राधिकरणाने ववकास आराखड्यातील रस्तयाची आखणी करण्याकरीता 
एजन्सीची ननयकु्ती केली असनू तयाींचेमार्व त कामे सरुु आहेत. 

आखणीनसुार ववकास आराखड्यात अींतभूवत असलेल्या शासकीय/ 
साववजननक रस्तयावर अनतक्रमण आढळून आल्यास अनतक्रमण ननषकासनाची 
कायववाही नागपरू महानगर प्रदेश ववकास प्राधिकणाकडून करण्यात येईल. 
(२) जजल्हा प्रशासनाकडून नागपरू महानगरपाललका व नागपरू महानगर प्रदेश 
ववकास प्राधिकरण याींचशेी अनतक्रमण काढण्यासींदभावत समन्वयाने कायववाही 
केली जात.े 
(३) तहलसलदार दहींगणा याींचे अहवालानसुार महाराजस्व अलभयान अींतगवत 
गाव नकाश ेप्रमाणे अनतक्रमण बींदी झालेले पाींिन/शते रस्त/े लशवार रस्त ेया 
बाबत माहे जानेवारी, २०१६ व रे्ब्रवुारी, २०१६ च्या अहवालात अनाविानाने 
ललवपकीय चूक झालेली होती. ती माहे माचव, २०१६ च्या मालसक अहवालात 
दरुुस्त करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मौिे शिे (ता.जिांतूर, जि.परिणी) येर्ील शतेिऱयाांना  
िृषीपांप िीि िोडणी देण्याबाबत 

 

(४३) ४६१९१ (०२-११-२०१८). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय ऊिाथ मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे शके (ता.जजींतरू, जज.परभणी) येथील रामनाथ रघनुाथ मालपाणी व 
इतर १० शतेकऱयाींनी कृषीपींप वीज जोडणीकरीता उप अलभयींता, बोरी 
याींच्याकड ेअजव दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मौजे शके येथील १० शतेकऱयाींनी प्रतयेकी ६,२००/- अनामत 
रक्कम ददनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी वा तयासमुारास महाववतरण 
कीं पनीकड ेभरणा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अनामत रक्कम भरूनसदु्धा महाववतरण कीं पनीने या 
शतेकऱयाींना कृषीपींप वीज जोडणी न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिु े (१९-११-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. मौजे 
शके येथील एकूण पाच शतेकऱयाींनी महाववतरण कायावलयामध्ये ददनाींक १० 
जानेवारी, २०१७ रोजी कृषीपींप वीज जोडणी करीता अजव दाखल केला असनू 
तयाींनी ददनाींक ३० जानेवारी, २०१७ रोजी रुपये ६२००/- भरणा केलेला आहे. 
तयाींना उच्चदाब ववतरण प्रणाली (HVDS) योजनेंतगवत वीज जोडणी सेवा 
ज्येषठता यादीतील क्रमानसुार देण्यात येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अध्यापि वियायालयातील भशक्षिाांच्या  
मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  
(४४) ४६२१५ (०१-११-२०१८). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय शालेय 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अध्यापक ववद्यालयातील अभ्यासक्रमात धचत्रकला व सींगीत 
या ववषयाींचा समावेश असनू या ववषयाच्या अध्यापनासाठी सींबींधित 
लशक्षकाींना दरमहा केवळ रुपये १८० मानिन देण्यात येत असल्याने तयाींच्या 
मानिनात वाढ करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.शालेय लशक्षण मींत्री 
महोदयाींकड ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ च्या नतसऱया सप्ताहात केल्याच ेननदशवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू मागणीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील अध्यापक ववद्यालयातील लशक्षकाींचे मानिन 
वाढववण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदर ववषयाबाबत मा.लोकप्रनतननिीींनी ददलेल्या ननवेदनाच्या अनषुींगाने 
सींचालक, महाराषर राज्य शकै्षणणक सींशोिन व प्रलशक्षण पररषद, पणेु याींना 
अहवाल सादर करण्याबाबत कळववण्यात आल ेआहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनेि गािातील िूिल पात ीत घट झाल्याबाबत 
 

(४५) ४६२१६ (३१-१०-२०१८). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील एकूण ३५३ तालकु्याींपकैी २५२ तालकु्यामिील १३ हजार ९८४ 
गावाींतील भजूल पातळीत एक मी्रपेक्षा जास्त घ् झाल्याचे भजूल सवेक्षण 
व ववकास यींत्रणेने माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या अींनतम आणण माहे ऑक््ोबर, 
२०१८ च्या दसुऱया आठवड्यात केलेल्या सववक्षणानसुार ननदशवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववववि गावाींच्या भजूल पातळीत होत असलेल्या 
घ्ीचे कारण काय आहे, शासनाने तयाचा शोि घेतला आहे काय, तसेच 
तयाचे स्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील अनेक 
गावातील भजूल पातळीत होत असलेली घ् रोखण्यासाठी कोणती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) भजूल पातळीत घ् होण्याची मखु्य कारणे पढुीलप्रमाणे आहेत :- 

अ. पजवन्यमानातील दोलायमानता व खींड 
ब. भजूलाचा लस ींचनाकरीता होणारा अनतउपसा 
क. वव ींिन ववदहरीद्वारे अनतखोल जलिरातनू होणारा अनतउपसा 
ड. लस ींचनासाठी वापरण्यात येणारी पारींपाररक प्रवाही पध्दत व 

तयाद्वारे पाण्याचा होणारा अपर्व्यय  
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(३)  
१. महाराषर भजूल (ववकास व र्व्यवस्थापन) अधिननयम २००९, नसुार 

राज्य भजूल प्राधिकरण, मुींबई याींनी ८० पाणलो् क्षेत्रामध्ये खोल 
ववदहरी घेण्यास बींदी आणली आहे. 

२. ी्ंचाई ननवारणाथव कायवक्रम अींतगवत वपण्याच्या पाण्याच्या 
उपाययोजनाींचे जजल्हा पररषद व जजल्हा प्रशासनामार्व त आराखड े
तयार करण्यात आले आहेत. 

३. राज्यातील भजूल पातळी वाढववण्यासाठी जलसींिारण कायवक्रम, 
जलयकु्त लशवार अलभयान, तसेच राषरीय ग्रामीण पेयजल 
कायवक्रम (शाश्वतता) इ. योजना राबववण्यात येत आहेत. 

४. महाराषर भजूल (ववकास व र्व्यवस्थापन) ननयम अींनतम करण्याची 
कायववाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 

(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
___________ 

  
मुांबई वियायापीठािडून वियायापीठ अनुदान आयोगाच्या पररपत्रिानुसार 

वियायार्थयाांना अततरर्त गुण देण्याबाबत 
  
(४६) ४६२१७ (३१-१०-२०१८). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय ाच् च ि तांत्र 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पदवी परीक्षाींमध्ये ५४.५० ककीं वा तया आसपास गणु लमळालेल्या 
अनेक ववद्यार्थयांना ‘ने्’, ‘से्’ आणण ‘पे्’ या उच्च लशक्षणासाठीच्या पवूव 
परीक्षाींसाठी पदवीमध्ये आवश्यक असलेले ५५ ्क्के गणु न लमळाल्याने उच्च 
लशक्षणाची सींिी गमवावी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यापीठ अनदुान आयोगाने सन १९९० व सन २०११ मध्ये 
पररपत्रक काढून उच्च द्ववतीय शे्रणी ककीं वा प्रथम शे्रणी प्राप्त ववद्यार्थयावला 
उच्च शे्रणी लमळण्यासाठी १ ्क्का अनतररक्त गणु द्यावे असे स्पष् केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू पररपत्रकाची अींमलबजावणी करुन शे्रणी आिाररत 
अभ्यासक्रमाींना मुींबई ववद्यापीठाकडून अनतररक्त गणु देण्यात येत नसल्याने 
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हजारो ववद्यार्थयांना उच्च लशक्षणाची सींिी गमवावी लागत असल्याचे माहे 
ऑक््ोबर, २०१८ च्या नतसऱया सप्ताहात ननदशवनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तद्नसुार ववद्यार्थयांना अनतररक्त गणु देण्याबाबत 
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

पराांडा (जि.ास्मानाबाद) तालु्यातील विहहरीांची िामे  
अपूणथ अिस्रे्त असल्याबाबत 

  
(४७) ४६२७६ (०३-११-२०१८). श्री.सजुितभसांह ठािूर : सन्माननीय रोिगार 
हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पराींडा (जज.उस्मानाबाद) तालकु्यातील रोजगार हमी योजनेच्या 
माध्यमातनू १६९ ववदहरीींची कामे पणूव झाली असनू २२२ ववदहरीींची काम े
अपणूव अवस्थेत असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववदहरीींची कामे पणूव झालेल्या अनेक शतेकऱ याींना खोदकामाच े
पसैे लमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानषुींगाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ियिुमार रािल (१९-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, अींशत: हे खरे आहे. 

सदर प्रकरणी पणूव झालेल्या ववदहरीींची देयके अदा करण्यात आलेली 
आहेत. तयापकैी काही ववदहरीींची देयके प्राप्त न झाल्याने अदा करण्यात आली 
नाहीत. देयके प्राप्त झाल्यानींतर ननिीचे वा्प करण्यात येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

हसुथल (जि.औरांगाबाद) येर्ील रस्ता रुां दीिरणाच ेिाम िरण्याबाबत 
 

(४८) ४६२९४ (०१-११-२०१८). श्री.सिुाष झाांबड : सन्माननीय सािथितनि 
बाांधिाम (सािथितनि ापक्रम िग ून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) हसुवल (जज.औरींगाबाद) येथील रस्ता रुीं दीकरणाचे काम प्रलींबबत असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदरहू रस्ता 
रुीं दीकरणाच ेकाम सरुु करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) औरींगाबाद त े लसल्लोड कक.मी.०/०० त े कक.मी.६०/३६० मिील 
चौपदरीकरणाकरीता कें द्र शासनाकडून प्राप्त झालेल्या मींजुरी अींतगवत हसुवल हे 
गाींव कक.मी.०/८०० त े१/८०० या लाींबीमध्ये येत.े 

सदर रस्ता रुीं दीकरणात बाधित होणाऱया लोकाींना गावालगतच्या पश ु
वदै्यककय खातयाच्या जागते पयावयी जागा देण्याची माननीय वविानसभा 
अध्यक्षाींकडून ननदेश प्राप्त आहेत. तयामळेु सदर रुीं दीकरण कामाच्या 
अनषुींगाने, सदर बाधित क्षेत्राची TILR मार्व त मोजणी करुन घेऊन 
तयाींचेकडील प्राप्त आराखड्यावरुन बाधित लोकाींच्या पनुववसनाचा आराखडा 
ददनाींक १/१०/२०१८ रोजी माननीय ववभागीय आयकु्त याींचेकड ेसादर करण्यात 
आला आहे. 
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सद्य:जस्थतीत मा.ववभागीय आयकु्ताींकडून ददनाींक ३०/१०/२०१८ रोजी 
प्रस्ततु प्रकरणी भसूींपादन प्रस्ताव नगर भमूापन अधिकारी याींचकेड े सादर 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मराठिाड्यातील परिणी, नाांदेड ि हहांगोली जिल््याांतील  
रस्त्याांची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

 

(४९) ४६२९९ (०१-११-२०१८). श्री.सिुाष झाांबड, ॲड.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय सािथितनि बाांधिाम (सािथितनि ापक्रम िग ून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यातील परभणी, नाींदेड व दहींगोली जजल््यात झालेल्या 
पावसामळेु साववजननक बाींिकाम ववभागाच्या रस्तयाींचा शासनाने माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये वा तयादरम्यान जर्व्हडडओ कॉन्र्रजन्सींगद्वारे आढावा घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आढावा बठैकीत येथील रस्तयाींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाला 
ददनाींक ३१ ऑक््ोबर, २०१८ ची ननिावररत वेळ ददली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रस्तयाींची दरुुस्ती 
करण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सदरील जजल्हयाींमिील एकूण २५४२.३७ कक.मी. लाींबीतील खड्ड े हे 
वेळोवेळी भरण्यात आले असनू आतापयतं खड्ड ेभरण्यासाठी रुपये १०७७.९० 
लक्ष इतका ननिी खचव करण्यात आला आहे. उववरीत लाींबीतील खड्ड े
भरण्याचे काम ननिी, ननकष व प्राध्यान्यक्रमानसुार हाती घेण्याचे ननयोजन 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
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भसांधदुगुथ जिल््यात िूमापन परताव्याची र्िम देण्याबाबत 

(५०) ४६३२७ (३१-१०-२०१८). श्री.अशोि ऊफथ  िाई िगताप, ॲड.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.शरद रणवपस,े श्री.िनादथन चाांदरूिर, 
अॅड.हुस्नबान ूखभलफे, श्री.सिुाष झाांबड, श्री.अमरनार् रािूरिर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भमूी अलभलेख कायावलय देवगड (जज.लस ींिदुगुव) तसेच लसींिदुगुव 
जजल््यातील अन्य भमूी अलभलेख कायावलयाींमध्ये भमूापन परतार्व्याची 
असींख्य प्रकरणे मागील ४ वषावपासनू प्रलींबबत असल्याप्रकरणी येथील भिूारक 
सखाराम मयेकर व अन्य अनेक भिूारकाींनी ददनाींक १०/८/२०१८ त े
२२/१०/२०१८ या कालाविीत सींबींधित भमूापन कायावलयात ननवेदने तसेच 
स्मरणपत्र े देऊनही कोणतीही कायववाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भमूापन परतार्व्याची 
प्रकरणे प्रलींबबत ठेवणाऱया अधिकारी/कमवचारी याींच्यावर कारवाई करुन 
परतार्व्याची रक्कम देण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१) व (२) मौजे ककींजवड े ता.देवगड, 
जज.लस ींिुदगुव येथे मोजणी र्ी परतार्व्याची एकूण ९ प्रकरणे प्राप्त झालेली 
असनू, तयामध्ये श्री.सखाराम साबाजी मयेकर व अन्य याींचा समावेश आहे. 
सदर ९ मोजणी प्रकरणात मोजणी र्ी परतावा बाबत उप सींचालक, भमूी 
अलभलेख, कोकण प्रदेश, मुींबई याींनी ददनाींक २२/०५/२०१८ रोजी आदेश पारीत 
केले आहेत. तसेच सदर मोजणी र्ी चे देयक अववलींब उपकोषागार 
कायावलयाकड े पाठवण्याच्या व देयक पारीत झाल्यानींतर सींबींधिताींना 
परतार्व्याची रक्कम अदा करण्याच्या सचूना उपअधिक्षक, भमूी अलभलेख, 
देवगड, जज.लस ींिुदगुव याींना देण्यात आल्या आहेत. 

या लशवाय लसींिुदगुव जजल्हातील मौजे गौठस, ता.कुडाळ व मौज े
दाबगाव, जाींभळगाव, नागसावींतवाडी व कासाड,े ता.कणकवली येथे मोजणी 
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र्ी परतार्व्याची प्रकरणे प्रलींबबत असनू, तयामध्ये ननयमानसुार कायववाही 
करण्यात येत आहे. 
 (३) मौजे ककीं चवड,े ता.देवगड, जज.लस ींिुदगुव येथील मोजणी र्ी परतावा 
प्रकरणामध्ये ततकालीन उपअधिक्षक, भमूी अलभलेख, देवगड याींच्याकडून 
ववलींब झालेला आहे. तयाींनी केलेल्या कसरूीच्या अनषुींगाने तयाींना कारणे 
दाखवा नो्ीस बजावनू तयाींचा खुलासा घेण्यात आला आहे. तसेच मोजणी र्ी 
परतावा बाबतची प्रकरणे प्रलींबबत ठेवणाऱया अधिकारी / कमवचाऱयाींवर 
जबाबदारी ननजश्चत करुन तयाींचेववरुध्द महाराषर नागरी सेवा (लशस्त व 
अपील) ननयम १९७९ मिील तरतदुीनसुार ननयमाींतगवत कारवाई करण्याच्या 
सचूना उपसींचालक, भमूी अलभलखे, कोकण प्रदेश, मुींबई याींना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 

___________ 
 

  
विधान ििन :   जितेंद्र िो े 
मुांबई.   सधचि (िायथिार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवव सवव प्रकक्रया महाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


