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अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी  
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

ततसरे (पािसाळी)  अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

नागपूर शहरातील सािवजतनि जागेिर मांददर, मस्जजद, चचव, बौद्ध विहार  
उभारण्याच्या धोरणाबाबत 

  

(१)   ८२८२ (०६-०८-२०१५)    श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१)  नागपूर शहरात सािवजननक जागेिर बौद्ध विहाराच ेि मींदिराच ेबाींधकाम करण् यास मना  
केलेली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल् यास, त् या दाका ी पोलीस यींरणा ा तेलील नागकरकाींना रणाास िेत आहे, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) अशी ककती जागेिर मना  केलेली आहे,  
(४) नागपूर शहरातील सािवजननक जागेिर बौद्ध विहारासााी िगेळी जागा उपलब् ध कुनन 
िेण् यास शासन विकास आराखयायात समािेश करण् यास मान् यता िे ार आहे काय,  
(५) महापाललकेन ेिहा धालमवक स् लळािर हातोाा माुनन त् याींच् या वािना िखुािलेल् या आहेत, हे 
खरे काय,  
(६) राज्य शासन मींदिर, मस्स्जि, चचव, बौद्ध विहार च्या बाींधकामाबाबत धोर  ननस् चत 
कर ार आहे काय ि नागपूर विकास आराखयायात याचा समािेश कर ार आहे काय ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०५-२०१७) : (१) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननिेशाप्रमा  ेसािवजननक/ 
शासकीय जागेिरील अनधधकृत धालमवक स्लळे ननषकालसत करण्याची कायविाही महापाललकेकाून 
िेळोिेळी केली जात.े त्याअली सािवजननक जागेिर मींदिर बाींधण्यास मना  असल्याच े स्पष् 
होते. 
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(२) हे खरे नाही. 
     मा.सिोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ननिेशानुसार अनधधकृत धालमवक स्लळे ननषकालसत 
करतेिेळी नागपूर महापाललकेच्या माग ीनुसार पोलीस बींिोबस्त पुरविण्यात येतो. यामध्ये 
नागकरकाींना रणाास िेण्याचा को ताही उद्देश नाही. 
(३) सिेक्ष ाअींती एकू  १५०४ इतक्या जागेिर अनधधकृत धालमवक स्लळे ननषकालसत करण्याची 
कायविाही करण्यात येत आहे. 
(४) को त्याही शहराचा विकास आराखाा तयार करताना त्यामध्ये सािवजननक सो -सुविधेसााी 
ि िापरासााी शासकीय ककीं िा खाजगी जागेिर विविध आरक्ष े प्रस्तावित करण्यात येतात. 
त्यासााी ननयोजन प्रमा के उपलब्ध आहेत. त्यानुसार प्रस्तावित लोकसींख्यािाढीचा विचार 
कुनन आरक्ष ाखालील के्षरणा ि सींख्या ननस्चत करण्यात येते, मींजूर विकास आराखयायात ज्या 
सािवजननक कार ासााी जागा आरक्षक्षत असले त्याच सािवजननक िापरासााी त्या जागेच े
वसूींपािन कुनन िापर करण्यात येतो. 
    धालमवक स्लळाककरता / बौध्ि विहारासााी शहराच्या विकास आराखयायात आरक्ष  
करण्याचे ननयोजन प्रमा  ननस्चत करण्यात आलेले नाही. 
(५) मा.सिोच्च न्यायालयाच्या ननिेशानुसार आतापयतं नागपूर महानगरपाललकेकाून १०० 
अनधधकृत धालमवक स्लळे ननषकालसत केलेली आहेत. तलावप, वािना िखुािल्या बाबत नागपूर 
महानगरपाललकेस को त्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. 
(६) उपरोक्त प्रन वाग ०४ च्या उत्तरात नमूि केल्याप्रमा े 

___________ 
  

दहांगोली शहरातील निाशात फेरबदल िरुन प्लॉट धारिाांची फसिणुि िेल्याबाबत 
  

(२)   ११८०८ (२३-१२-२०१५) : श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरभसांह पांडडत, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) दहींगोली शहरातील स. नीं. ९७ नाराय  नगर येलील जागेिर नगर पकरषिेने दिनाींक     
१६ माचव, १९९१ ला डामाके्ेा ले-आऊ् मींजूर कुनन ३७ प्लॉ्ला मान्यता दिली, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, सिर ३७ प्लॉ्ला (लस.सिे नीं. ५२०७) न.प. घर नींबर सुध्िा दिलेले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सिर जागेचा मान्यता असलेला मुळ नकाशा ि सींधचका सन २००५ त े२०१२ 
या कालािधीत नगर अलवयींता ए.एच अग्रिाल याींच्या कालािधीत गहाळ झाल्याचे दिनाींक 
८/५/२०१५ रोजी नगर पकरषिेने जागेच्या मुळ मालकास कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, सींधचका गहाळ झाली तर ॲा. ग ेश घुले याींना दिनाींक ६/७/२०१२ ला मादहती 
च्या अधधकारात चकुीचा नकाशा िशविुन त्यात १ ते ३० प्लॉ् असल्याचे िाखिले, हे खरे आहे 
काय,  
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(५) असल्यास, सिर नकाशात फेरबिल कुनन प्लॉ् धारकाींची फसि ुक केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय ि ती को ी केली आहे,  
(६) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नुसार िोषीिर काय 
कारिा  केली िा करण्यात येत आहे,  
(७) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०५-२०१७)  : (१) नाराय नगर दहींगोली येलील लस.स.क्र. ९७ (वाग)  
येलील वखुींा क्र. १ त े३२ अलवन्यासास सींचालक, नगररचना, परव ी याींनी मान्यता दिली 
आहे. तसेच स्जल्हाधधकारी, परव ी याींनी उपरोक्त १ त े ३२ वखुींाास अकृवषक परिानगी 
दिलेली आहे. 
     तलावप, या वखुींाािर नगरपकरषिेमाफव त क्र. १ त े३७ वुखींाास मान्यता प्रिान करण्यात 
आल्याच ेि सिर डामाके्ेा ले-आऊ् ज्यामध्ये ३७ प्लॉ् िशवविण्यात आलेले आहेत, अशा या 
ले-आऊ्ला सहायक सींचालक, नगररचना याींची लशफारस नसल्याचे तसेच या अलवन्यासास 
स्जल्हाधधकारी कायावलयाची अकृवषक परिानगी नसल्याचे स्जल्हाधधकारी याींनी कळविले आहे. 
(२) सिर वुखींा क्र. ३३ त े ३७ मध्ये इमारत बाींधकाम नाही, तलावप, लमळकत नींबर दिले 
असल्याच ेस्जल्हाधधकारी याींनी नमूि केले आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
     तलावप, कालाींतराने सिरहू सींधचका शोधून काढण्यात आली ि सध्या सिर सींधचका 
नगरपकरषि कायावलयाच्या अलवलेख कक्षात उपलब्ध असल्याचे ि तसे सींबींधधतास कळविल्याच े
स्जल्हाधधकारी याींनी नमूि केले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
     ॲा. ग ेश घुगे याींना खुल्या ८४० चौ.मी. जागेच्या चतु:लसमा तसेच मालकी 
नगरपकरषिेची असल्याच ेकळविल्याचे स्जल्हाधधकारी याींनी नमुि केले आहे. 
(५) मूळ अलवन्यास धारक ि इतर याींनी मुळ मींजूर अलवन्यास, ज्यामध्ये वखुींा क्र. १ ते ३२ 
िशवविलेले होत,े त्यामध्ये फेरफार कुनन निीन डामाके्ेा ले-आऊ् िसुऱयाींिा तयार कुनन 
(ज्यामध्ये मळु अलवन्यासातील खुल्या जागेच्या के्षरणाफळामध्ये वखुींा क्र. ३३ त े३७ िशविून) 
त्यास तत्कालीन तहलसलिार तला मखु्याधधकारी याींची स्िाक्षरी घेतल्याचे ननिशवनास आले 
आहे. 
(६) स्जल्हाधधकारी, दहींगोली याींनी दिनाींक ०८/०२/२०१६ रोजी खुली जागा ताब्यात घेण्याबाबत, 
नगरपकरषिेच्या अलवन्यासात योग्य ती िुुनस्ती करण्याबाबत, िाढीि वुखींा करण्यासींिवावत 
जबाबिारी ननस्चत करण्याच ेआिेश दिले आहेत. याआिेशाविुनध्ि अपर आयुक्त, औरींगाबाि 
याींच्याका ेिाखल अपीलाच्या अनषुींगाने जैस ेल ेबाबत आिेश पाकरत केलेले आहेत. 
(७) प्रन उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
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िुळ िायद्याचा भांग िरुन शतेिरी िा बबगर शेतिऱ्यान ेखरेदी िेलेल्या  
जभमनीचा व्यिहार िायदेशीर िरण्याबाबत 

  

(३)   १६८०४ (२७-०४-२०१६)   श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप, श्री.सांजय 
दत्त : सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाची परिानगी न घेता सुमारे िोन हजार प्रकर ात समुारे २५ हजार एकर जमीन 
खरेिीचे व्यिहार झालेले असून कुळ कायद्याचा वींग कुनन शेतकरी िा बबगर शेतकऱयान े
खरेिी केलेल्या जलमनीचा व्यिहार कायिेशीर करण्याबाबतचा नन वय दिनाींक २ फेब्रुिारी, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नन वयाचे स्िुनप काय आहे,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून को ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७)  : (१), (२), (३) ि (४) महाराषर राज्यात कुळिदहिा् 
विषयक महाराषर कुळिदहिा् ि शेतजमीन अधधननयम, हैद्राबाि कुळिदहिा् ि शेतजमीन 
अधधननयम, १९५० आण  महाराषर कुळिदहिा् आण  शेतजमीन (वििवव प्रिेश)  अधधननयम हे 
तीन अधधननयम अींमलात आहेत.  
     उक्त नमूि तीनही कुळिदहिा् कायद्याींमध्ये शेतकरी नसलेल्या व्यक्तीींना शतेजमीन 
हस्ताींतरीत करण्यास ककीं िा विक्री करण्यास आण  तसेच कुळ खरेिीिारान े खरेिी केलेल्या 
जलमनीची विक्री करण्यास ननबधं आहेत.  
     कुळिदहिा् कायद्याच्या सींबींधधत कलमाींन्िये बऱयाच दाका ी शतेजमीन न्यानयकित 
कायविाहीमध्ये अाकल्या आहेत आण  अशा कायविाहीचा अींनतम नन वय होण्यासााी बराच 
कालािधी लागत असल्यामुळे अशा जलमनी िापरासााी ककीं िा विकासासााी उपलब्ध होत 
नाहीत. अशा न्यानयकित कायविाहीमध्ये अाकलेल्या जलमनी विकास प्रकक्रयेत सामािून 
घेण्याच्या उद्देशान े उक्त तीनही कुळ िदहिा् अधधननयमाींमध्ये सुधार ा करण्याच े विधेयक 
विधानमींाळाने सींमत केल्यानींतर याबाबत सन २०१६ चा महाराषर अधधननयम क्र.२०, दिनाींक 
०७/०५/२०१६ रोजी शासन राजपरणाात प्रलसध्ि करण्यात आला आहे. 
     त्यानसुार कुळकायद्यातील तरतूिीच्या वींगामळेु अधव-न्यानयकित प्रकक्रयेत अाकलेल्या 
जलमनीींच्या प्रकर ी पुढील आशयाची तरतूि करण्यात आली आहे :-  
अ) अशा जमीनी शासन जमा होण्याबाबत अींनतम आिेश काढण्यात आलेला नसेल,  
ब) सींबींधधत हस्ताींतरीतीने धार  केलेले के्षरणा कमाल जमीन धार  के्षरणााहून अधधक नसले, 
आण  अशी जमीन ही  

i) शेती प्रयोजनासााी िापरण्यात ये ार असेल तर, अशा जलमनीच्या बाजार 
मूल्याच्या ५० ्क्के रक्कम प्रिान केल्यास,  

ii) शेती व्यनतकरक्त अन्य प्रयोजनासााी अशी जमीन िापरण्यात ये ार असेल तर,  
अशा जलमनीच्या बाजार मूल्याच्या ७५ ्क्के रक्कम शासनास प्रिान केल्यास, 
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अशा जलमनीचे हस्ताींतर  ककीं िा सींपािन विधी अग्राह्य आहे अस े
मामलतिार/स्जल्हाधधकारी घोवषत कर ार नाही. 

___________ 
  

राज्यात भसांचन िाढविण्यासांदभावत िराियाची िायविाही 
  

(४)   १९४८७ (११-०८-२०१६)     श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.अतनल भोसले, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजभभये :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) राज्यात माहे ऑक््ोबर, २०१४ पासून तत्कालीन शासन सत्तिेर आल्यानींतर िीा िषावत 
एक ्क्काही लसींचन झाले नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, लसींचन िाढविण्याबाबत शासनाने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१५-०५-२०१७)  : (१)  नाही. 
     राज्यात जून, २०१४, जून २०१५ ि जून, २०१६ अखेर एकू  (अद्याित)  अनुक्रमे 
४८.६६ लक्ष हेक््र, ४९.१० लक्ष हेक््र ि ४९.५७ लक्ष हेक््र लसींचन क्षमता ननमाव  झाली 
आहे. सन २०१४ ि २०१५ मध्ये राज्यामध्ये ननमाव  झालेल्या अिषव  पकरस्स्लतीमुळे ननलमवत 
पा ीसाठ्याच्या तुलनेत खालीलप्रमा े कमी पा ीसााा उपलब्ध झाला होता. 
 

   िषव ननलमवत पा ीसााा उ. पा ी सााा ्क्केिारी 
  २०१४ ३७२४३ २८८८६ ७७.५६% 
  २०१५ ३८०८० २११५६ ५५.५७% 

 

ी्ंचा  पकरस्स्लतीमध्ये वपण्यासााी मोाया प्रमा ात पा ी आरक्षक्षत केल्याने लसींचनासााी 
अत्यल्प पा ी उपलब्ध झाले होते. त्यामळेु सन २०१४-१५ िि सन २०१५-४६ मध्ये प्रत्यक्ष 
लसींचन हे अनुक्रम े२५.०९ लक्ष हेक््र (म्ह जेच जून, २०१४ अखरे ननलमवत लसींचन क्षमतेच्या 
५१.५६%) ि १९.८७ लक्ष हेक््र (म्ह जेच जून, २०१५ अखेर ननलमवत लसींचन क्षमतेच्या 
४०.४७%)  झाले आहे. 
(२) लसींचन िाढविण्यासााी शासनान े नललकेद्िारे लसींचन वितर , बारमाही वपकाींना सूक्ष्म 
लसींचन अननिायव कर ेककरता पलिशी प्रकल्प राबवि े, विशेष िुुनस्तीविस्तार ि सुधार ा 
अींतगवत विविध प्रकल्पाींच्या अत्याियक िुुनस्त्या कर े, विवागाींच्या याींबरणाकी सींघ्नेद्िारे 
कालिा स्िच्छता िुुनस्ती कर े इत्यािी कायविाही करण्यात आली/येत आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मुांबई िाांदे्र येथील मागासिगीय मलुाांच्या िसततगहृासाठी राखीि असणार 
भूखांड अनधधिृतपणे वितररत िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५)   १९९२४ (१६-०८-२०१६)   श्री.प्रिाश गजभभये, श्री.हेमांत टिले, श्री.रामराि िडिुत,े 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, 
श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड : ताराींककत प्रन क्रमाींक ४०४७३ ला दिनाींक १० 
माचव, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सींिवावत सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेिाींदे्र स.क्र.३४१ मधील मागासिगीय याींच्या िसनतगहृासााी समाजकल्या  विवागाला 
दिलेली अनकु्रमे २४६३.६२५ चौ.मी. ि ८२३.८ चौ.मी. इतकी जमीन समाजकल्या  विवागाला 
को त्या अ्ी ि शतीिर िेण्यात आली होती,  
(२) असल्यास, सिर जमीन समाजकल्या  विवागाकाून काढून घेण्याची कार े काय आहे,  
(३) असल्यास, उक्त जागेिर को त्या प्रकारचे बाींधकाम कर ात आले आहे,  
(४) असल्यास, प्रस्तुत प्रकर ी महसूल ि िन विवागाने दिनाींक १४/१/२०१६ रोजी ननयुक्ती 
केलेल्या एक सिस्य सलमतीने आपला अहिाल शासनास सािर केला आहे काय, अहिालातील 
ननषकषव काय आहेत ि त्यानसुार याप्रकर ी शासनान ेको ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२५-०५-२०१७)  : (१) मौजे िाींदे्र, स.क्र. ३४१ मधील ५००० चौ. यााव 
जमीन स्जल्हाधधकारी, मुींब  उपनगर स्जल्हा याींचे आिेश दि.२९/०२/१९६४ अन्िये मागासिगीय 
विद्यार्थयांचे िसनतगहृ बाींधण्यासााी सींचालक, समाजकल्या , महाराषर राज्य, पु े याींच्याका े
खालील अ्ी ि शतींिर हस्ताींतरीत करण्यास मान्यता िेण्यात आली होती. 

i. मींजूर प्रयोजनासााीच जलमनीचा िापर करण्यात यािा. 
ii. सींचालक समाजकल्या  याींना उक्त जलमनीची आियकता नसल्यास सिर जमीन 

महसूल विवागाला परत करािी लागेल. 
iii. कायवकारी अलवयींता, एक्सप्रेस हायिे डाव्हीजन, अींधेरी याींचकेाून पोच रस्त्याकरीत 

ना-हरकत प्रमा परणा घ्यािे. 
iv. इमारतीींच्या बाींधकामाच े आराखा े शासकीय िास्तुविद्याविशारि याींचेकाून मींजूर 

करून घ्यािेत. 
v. जलमनीचा ताबा लमळाल्यापासून िोन िषावच्या आत इमारतीचे बाींधकाम पु व कराि े

लागेल. 
vi. जलमनीचा िापर मींजूर प्रयोजनासााी न केल्यास जमीन शासन जमा करण्यात ये ल. 

(२) ि (३) समाजकल्या  विवागाने जलमनीचा िापर मींजूर प्रयोजनासााी न केल्यान ेजमीन 
काढून घेण्याबाबत स्जल्हाधधकारी, मुींब  उपनगर याींच्याकाून शासनास अहिाल प्राप्त झाला 
असता शासन ज्ञापन, महसूल ि िन विवाग दि.०४/०८/१९८३ ि दि. २०/१०/१९८३ अन्िये 
सिरचा वूखींा समाजकल्या  विवागाकाून काढून घेण्यात आला ि सिरहू जमीन मे. 
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असोलसऐ्ा जनवल्स प्रा. लल. या सींस्लेस िैननक ितृ्तपरणााच्या प्रकाशनासााी ि नेहरू लायब्ररी 
कम करसचव इस्न्स््ट्यू् स्लापन करण्यासााी प्रिान करण्यात आली. बहृन्मुींब  
महानगरपाललकेन ेसिर वूखींाािर ५ व्या मजल्यापयतं बाींधकामास परिानगी दिली आहे. सिर 
जागेिर तळमजला + ५ मजले असे अधवि् इमारतीचे बाींधकाम आहे. 
(४) ि (५) या जलमनीविषयी अननयलमततेच्या अनुषींगाने शासनास प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या 
चौकशी करीता शासन नन वय दि. १४/१/२०१६ अन्िये एक सिस्यीय सलमती ननयुक्त करण्यात 
आली होती. सिर सलमतीचा अहिाल शासनास प्राप्त झालेला असून सिर अहिालाच्या 
अनुषींगाने पुढील उधचत नन वय घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

परभणी स्जल्हयातील भशशी पुल बाांधिामातील गैरप्रिाराांबाबत 
  

(६)   १९९७२ (१६-०८-२०१६)  श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी, श्री.सतुनल तटिरे, श्री.अमरभसांह 
पांडडत : ताराांकित प्रश्न क्र. २७९१ ला दिनाांि १३ माचव, २०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या 
सांिर्ाात : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) परव ी स्जल्हयातील लशशी पुलाच्या बाींधकामास ननधी लमळण्यासााी अधधकाऱयाींनी बोगस 
िस्ताऐिज कें द्र शासनाका ेसािर करून फसि ूक केल्याचे महालेखापाल याींच्या ननिशविनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या प्रकर ी बाींधकाम विवागाने सींबींधधत िोषी अधधकाऱयाींची चौकशी करून 
काय कायविाही केली िा करण्यात येत आहे, सिरील िोषी अधधकारी, कीं रणाा्िार ि इतर 
यींरणा ेबाबत लोाक्यात मादहती काय आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७) : (१)  महालेखापाल, महाराष र राज्य याींच्या पकरच्छेिातील 
आके्षप कॅगच्या अहिालात समाविष् करण्यात आले आहेत. 
(२) ि (३) कॅगचा अहिाल प्राप्त झाला असून त्यातील आके्षपाबाबत अनुपालन सािर 
करण्याची कायविाही प्रगतीपलािर आहे. 

___________ 
  

नाभशि येथे िृषी टभमवनल मािेट उभारण्याबाबत 
  

(७)   २००८२ (१९-०८-२०१६)   डॉ.अपूिव दहरे : ताराींककत प्रन क्रमाींक १४९४८ ला दिनाींक ३१ 
माचव, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सींिवावत सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-   
(१) नालशक ्लमवनल माके्च्या उवार ीककरता आियक असलेल्या मौज ेवपींपरी सय्यि येलील 
शासन मालकीची १०० एकर जमीन ्लमवनल माके्ची नोाल एजन्सी असलेल्या महाराषर 
राज्य कृवष प न मींाळास विनामलु्य उपलब्ध करून िेण्याची सुुन असलेली प्रकक्रया पु व झाली 
आहे काय,  
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(२) असल्यास, नालशक येल े कृवष ्लमवनल माके् उवारण्याबाबत शासनाने को ती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. सुभाष देशमखु (२३-०५-२०१७)  : (१)  नाही.  सिर प्रस्तािािर कायविाही सुुन आहे. 
(२) ि (३) मौज े वपींपरी सय्यि, स्जल्हा नालशक येलील प्रस्तावित शासकीय जागेची प्रत्यक्ष 
स्लळ पाह ी कुनन अहिाल सािर करण्याच्या सूचना प न सींचालकाींना िेण्यात आल्या 
आहेत. 

___________ 
  

मांगळिेढा तालुक्यातील (स्ज.सोलापूर)  रोजगार हमी योजनेमधील  
ग्रामरोजगार सेििाांचे मानधन देण्याबाबत 

  

(८)   २०२७८ (२०-०८-२०१६)     श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय रोजगार 
हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मींगळिेढा तालुक्यातील (स्ज.सोलापूर) ग्रामपींचायतीने महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामी  
रोजगार हमी योजनमेधील यींरणा ास्तरािर केलेल्या कामािरील ग्राम रोजगार सेिकाींचे मानधन 
िेण्याबाबत तहसील कायावलयाकाून विलींब केला जात असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा 
त्यािरम्यान ननिशवनास आ ले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, तहसील कायावलयाने शासनाच्या पकरपरणाकाींचा आधार घेत हे मानधन पींचायत 
सलमतीने द्यािे असे परणाान्िये कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यासींिवातं शासनाने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. जयिुमार रािल (०७-०६-२०१७)  : (१) होय. 
(२) होय. 
     मा.आयुक्त, महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामी रोजगार हमी योजना महाराषर याींच ेपकरपरणाक 
क्र. मग्रारोहयो/ पींचायत/ ग्रा. रो. से. मानधन/२०१५/१८९६, दि.१७/११/२०१५ यानुसार सिर 
प्रकर ी तहलसलिार मींगळिेढा याींनी, ग्विकास अधधकारी, मींगळिेढा याींना ग्रामरोजगार 
सेिकाींच ेिेतन अिा करण्याबाबत कळविले होत.े 
(३) सिर प्रकर ी ग्विकास अधधकारी, मींगळिेढा याींनी दिनाींक ३/८/२०१६ रोजी पींचायत 
सलमत माफव त सिव ग्रामरोजगार सिेकाींचे मानधन अिा केले आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

औरांगाबाद त ेपैठण या राज्य मागावच्या चौपदीिरणाबाबत 
 (९)   २२६७५ (१६-०८-२०१६)     श्री.विक्रम िाळे, श्री.हेमांत टिले, श्री.अमरभसांह पांडडत, 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.ख्िाजा बगे : ताराींककत प्रन क्रमाींक ११५५१ ला दिनाींक ८ डासेंबर, 
२०१५ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सींिवावत सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम 
िगळून)  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि ते पैा  या राज्य मागावच्या चौपिीकर ाच्या कामास शासनस्तरािर मींजूरी 
िेण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, मींजूरी दिलेल्या कामाचा तपशील काय आहे ि त्या कामाची माहे जनू, २०१६ 
अखरेची सद्य:स्स्लती काय आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७)  : (१) प्रनाींककत रस्ता राषरीय महामागव म्ह ून तत्ित: 
रस्ते िाहतकू ि महामागव, वारत सरकार याींनी घोवषत केला आहे. त्यामुळे हा रस्ता कें द्र 
शासनाका ेहस्ताींतरीत करण्यात येऊन रस्त्याच्या सधुार ेच ेि इतर काम कें द्र शासनामाफव त 
हो े अपेक्षक्षत आहे. 
(२) ि (३) रस्त्याची ककरकोळ िुुनस्ती कुनन रस्ता िाहतूकीसााी सुस्स्लतीत ाेिण्याची 
कायविाही सािवजननक बाींधकाम विवागामाफव त करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यातील महापाभलिाांची िचरा समजया सोडविण्याबाबत 
  

(१०)   २३२४२ (२४-०८-२०१६)     श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला तसेच राज्यातील सिवच महापाललकाींमध्ये कचऱयाची समस्या ननमाव  झाली आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, कचऱयामध्ये प्लास्स््क वपशव्याींचा समािशे असल्याने त्याच ेविघ्न करण्याची 
पद्धत अियाप विकलसत न झाल्यामुळे विविध समस्या ननमाव  होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उक्त कचऱयाच्या समस्येमळेु पकरसरातील नागकरकाींचे आरोग्य धोक्यात येऊन 
सिवरणा सालीच ेआजार मोाया प्रमा ात पसरत आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, कचऱयाची समस्या कायमस्िुनपी सोाविण्याककरता तसेच कच-यापासनू िीज 
ननलमवती करण्याबाबत शासनाने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल् यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०५-२०१७) : (१) अकोला व्यनतकरक्त राज्यातील काही 
महानगरपाललका के्षरणाात काही प्रमा ात कचऱयाची समस्या ननमाव  झाली आहे, हे खरे आहे. 
(२) ५० मायक्रॉन पेक्षा कमी जााी असलेल्या प्लास्स््कचे विघ्न करण्यात अाच ी येतात हे 
खरे आहे. तलापी, काही शहराींमध्ये घनकचऱयाच े िगीकर  कुनन त्यातील प्लास्स््किर 
पुनवप्रककया करण्यात येत आहे. 
(३) कचऱयाच्या समस्येमुळे सालीचे आजार पसरल्याची बाब आढळून आली नाही. 
(४) घनकचऱयाच ेविलगीकर  केल्यालशिाय घनकचऱयािर प्रकक्रया कर ारे प्रकल्प यशस्िी होत 
नाहीत. यास्ति दिनाींक १ म,े २०१७ पासन ू घनकचऱयाच े ननलमवतीच्या जागीच विलगीकर  
करण्याची मोदहम राज्यामध्ये राबविण्यात येत असून ओल्या कचऱयािर विकें दद्रत पध्ितीने 
प्रकक्रया कर े प्रस्तावित आहे. तसेच सुक्या कचऱयाचे ियु्यम विलगीकर  आहे. तसेच सुक्या 
कचऱयाचे ियु्यम विलगीकर  कुनन त्यािर पुनप्रवकक्रया करण्यात ये ार आहे. राज्यातील काही 
शहराींमध्ये िीज ननलमवती प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. 
(५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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सायन रुग्णालयातील किडनी रॅिेट प्रिरण 
  

(११)   २४३९८ (०४-०१-२०१७)   श्री.जगन्नाथ भशांदे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) श्रीमती नींिा तुळशीराम केिारे याींना माहे माचव, २०१३ मध्ये िा त्यािरम्यान काही आजार 
झाल्याने त्याींना िॉावबॉयन े सायन ुनग् ालयातील ाॉक््राींका े नले्यानींतर ाॉक््राींनी केलेल्या 
तपास ीत त्याींना ्ी.बी. हा आजार असल्याच े ननिान झाले मारणा तेलील ाॉक््राींनी ्ी.बी. 
ऐिजी लायरॉ ा या आजारािर  उपचार सुुन केले ि  त्याींच्यािर छो्ी शस्रणाकक्रया करािी 
लागेल अशाप्रकारे फसिून त्याींच्या िोन्ही ककान्या काढून घेतल्यामुळे त्याींच े दिनाींक १७ 
एवप्रल, २०१३ रोजी िा त्यासुमारास  ननधन झाले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, तद् नींतर मादहती अधधकाराींतगवत अजव करूनही गोपननयतेच्या नािाखाली तीन 
िषांपासून शिविच्छेिन अहिाल राखून ाेिण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सिरहू ककानी रॅके्प्रकर ी सींबींधधत ाॉक््राींिर नजीकच्या पोलीस स््ेशनला 
तक्रार नोंिविण्यास गेले असता सींबींधधत पोलीस स््ेशनमधील कमवचाऱ याींनी तक्रार न नोंिविता 
प्रकर  लम्िण्याचा सल्ला श्री.तळुशीराम केिारे याींना िेऊन सींबींधधत ाॉक््राींनी ुनपये १५ लाख 
िेण्याचा प्रयत्न केला आहे, यामुळे िााळा पोलीस स््ेशन, बहृन्मुींब  पोलीस आयुक्त, 
मा.मुख्यमींरणाी याींचेका ेमागील तीन िषावपासून सातत्यान े पाापुरािा करूनही श्री.केिारे याींच्या 
तक्रारीका ेजा ीिपूिवक िलुवक्ष करण्यात आलेले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन सायन ुनग् ालयातील ाॉक््राींच्या ककानी 
रॅके् प्रकर ी श्री.केिारे याींनी केलेल्या तक्रारीनुषींगाने सींबींधधत िोषीींविुनध्ि को ती कारिा  
केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०५-२०१७)  : (१)  नींिा तळुशीराम केिारे याींना माहे माचव, २०१३ 
मध्ये अन्ननललकेचा ककव रोग झाला होता. तसेच त्याींना आधापासूनच फुप्फूसाचा ्ी.बी. 
असल्याच ेननिशवनास आले होते. त्याींना लायरॉ ाचा को ताही आजार नव्हता. 
     श्रीमती नींिा केिारे याींच्यािर दिनाींक १६/०४/२०१३ रोजी अन्ननललकेच्या ककव रोगाची 
शस्रणाकक्रया करण्यात आली होती. ऑपरेशननींतर श्रीमती नींिा केिारे या २४ तास अनतिक्षता 
विवागाींमध्ये ह्यात होत्या. त्याींच े दिनाींक १७/०४/२०१३ रोजी ननधन झाले. तलावप, त्याींच्या 
िोन्ही ककान्या काढल्या हे खरे नाही अलिा त्याींच्यािर ककान्या काढण्याची को तीही 
शस्रणाकक्रया झालेली नाही. 
     िैद्यकीय मानकानुसार ककव रोग ककीं िा िसुरा को ताही रोग झालेल्या मनुषयाच्या 
ककान्या रोप ासााी िापरता येत नाहीत. 
 
(२)  श्रीमती नींिा केिारे याींच्या मतृ्यूचे कार  अन्ननललकेचा ककव रोग हे होत,े त्यामळेु त्याींच े
शिविच्छेिन झाले नाही. 
     सबब त्याींचा शिविच्छेिन अहिाल राखून ाेिण्यात आला हे खरे नाही. 



वि.प. ३ (11)  

(३) सिर प्रकर ी सींबींधधत ाॉक््राींनी ुनपये १५ लाख िेण्याचा प्रयत्न केल्याची को तीही 
मादहती महानगरपाललकेका ेउपलब्ध नाही. 
     तलावप, श्री.केिारे याींनी सायन ुनग् ालयातील ाॉक््राच्या हलगजीप ामळेू त्याींच्या पत्नी 
श्रीमती केिारे याींचा मतृ्यू झाल्याबाबत ि त्याींच्या ककान्या काढल्याबाबत सायन पोलीस 
स््ेशनमध्ये दिनाींक १३/०७/२०१३ रोजी तक्रार अजव िाखल केला आहे. 
     सिर तक्रार अजावच्या अनषुींगाने सायन पोलीस स््ेशनमाफव त चौकशी करण्यात आली 
असून, सिर प्रकर ी ाॉक््राींनी को ताही हलगजीप ा केला नसल्याने, तसेच ाॉक््राींनी 
श्रीमती केिारे याींच्या ककान्या काढल्या को तीही कारिा  करता येत नसल्याचा अहिाल 
त्याींनी दिला आहे. 
(४) ि (५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 
राज्यातील महापाभलिा के्षत्राांत मदहलाांसाठी जिच्छतागहेृ उपलब्ध िरुन देणेबाबत 

  

(१२)   २४८३७ (०४-०१-२०१७)  श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिले : ताराींककत प्रन क्रमाींक १५६९५ ला दिनाींक २३ माचव, २०१६ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या 
सींिवावत सन्माननीय मुख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मा. मुींब  उच्च न्यायालयाने जनदहत याधचका क्र. ९८/२०११ मध्ये राज्यातील 
महानगरपाललका के्षरणाात मदहलाींना स्िच्छतागहृाींची सुविधा उपलब्ध कुनन िेण्याबाबत आिेश 
दिल्यानींतर महापाललका आयकु्त याींच्या अध्यक्षतेखाली योजनचे्या कायविाहीसााी गाीत 
करण्यात आलेल्या सलमतीने प्रत्येक महानगरपाललकेच्या के्षरणाात शौचालये बाींधली नाहीत असे 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, अशी एकू  ककती शौचालये बाींध े आियक असल्याच े यासींिवावत गाीत 
केलेल्या सलमतीन ेननस्चत केले आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१९-०५-२०१७)  : (१)  हे खरे नाही. 
(२) ि (३) पुढील प्रमा े नमूि शहराींमध्ये मदहलाींसााी शौचालय उवारण्याची कायविाही सुुन 
आहे. 
लविींाी-ननजामपूर - २५ फायबर ्ॉयले्,  
िस -विरार - २५ दाका ी ९६ लस्स,  
नालशक - ६ विवागात ११९ दाका ी,  
साींगली-लमरज-कुपिाा – २७ दाका ी, 
औरींगाबाि - ६८ लस्स,  
मालेगाि - ििवळीच्या दाका ी २ स्िच्छता गहेृ 
धुळे - ५ 
     या व्यनतकरक्त इतर महानगरपाललकाींमध्ये मदहलाींसााी उवारण्यात ये ाऱया शौचालयाची 
सींख्या ननस्चत करण्यात येत आहे. 
 

___________ 
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पुणे महानगरपाभलिेच्या रुग्णालयाांमध्ये अस्ग्नशमन यांत्रणा बसविण्याबाबत 
  

(१३)   २५६९८ (०४-०१-२०१७)  श्री.अतनल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पु े महानगरपाललकेच्या सतरापैकी केिळ चार ुनग् ालयाींमध्ये अस्ग्नरोधक यींरणा ा (फायर 
फायद्ींग लसस्स््म) बसविण्यात आल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ुनग् ाींच्या जीिाला अस ारा धोका ्ाळण्याककरता अन्य ुनग् ालयाींमध्ये 
अस्ग्नशमन यींरणा ा बसविण्याककरता शासनाने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२४-०५-२०१७) : (१) ि (२) पु े महानगरपाललकेच्या आरोग्य 
विवागामाफव त सिव १७ ुनग् ालयाींमध्ये प्राललमक स्िुनपाची अस्ग्नरोधक यींरणा ा बसविण्यात 
आलेली असून कमला नेहुन ुनग् ालय, ाॉ. नायाू साींसधगवक रोग ुनग् ालयय, वारतरत्न स्ि. 
राजीि गाींधी ुनग् ालय, राजमाता स्जजाऊ प्रसुनतगहृ येल े पकरपू व अस्ग्नरोधक यींरणा ा 
बसविण्यात आली आहे. 
     पु े महानगरपाललकेच्या अस्ग्नशमन विवागाका े सिव ुनग् ालयाींककरता फायर ऑडा् 
कर े बाबत परणा व्यिहार करण्यात आलेला असून सन २०१७-१८ च्या अलवसींकल्पामध्ये 
अस्ग्नशमन यींरणा ा बसविण्याककरता ुनपये ५० लक्ष इतकी आधलवक तरतूि करण्यात आली आहे. 
     सिव ुनग् ालयाींका े अस्ग्नरोधक यींरणा ा बसवि े ि िेखवाल िुुनस्ती कर ेकामी सिर 
आधलवक तरतूि िापरण्यात ये ार आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

भातसा धरण प्रिल्पग्रजताांना बहृन्मुांबई महानगरपाभलिेच्या सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  

(१४)   २५९३४ (०४-०१-२०१७)    श्री.सुस्जतभसांह ठािूर : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वातसा धर  प्रकल्पग्रस्ताींना बहृन्मुींब  महानगरपाललकेच्या सिेेत सामािून घेण्याबाबतचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, महानगरपाललकेने ज्या प्रकल्पग्रस्ताींची जमीन सींपादित केली आहे अशा 
प्रकल्पग्रस्ताींना सेिेमध्ये अग्रहक्क धोर ान्िये सामािून घेण्याबाबतचे नेमेक धोर  काय आहे,  
(३) असल्यास, गेली ४५ िषव प्रकल्पग्रस्त न्याय हक्कासााी लढा िेत असल्यान े त्याींच्या 
प्रलींबबत प्रस्तािाबाबत शासनस्तरािर काय कायविाही करण्यात आली िा येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१५-०५-२०१७)  : (१) मा.मींरणाी (म.ि पु.) याींचे अध्यक्षतेखालील दिनाींक 
२१/१/२०१४ रोजीच्या बैाकीतील ननिेशानुसार २७ प्रकल्पग्रस्ताींना बहृन्मुींब  महानगरपाललकेच्या 
सेिेत सामािून घेण्याच्या दृष्ीन े स्जल्हाधधकारी, ाा े याींनी २७ प्रकल्पग्रस्ताींनी यािी दिनाींक 
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३१/५/२०१४ रोजी बहृन्मुींब  महानगरपाललकेस सािर केली होती. त्यानुसार आयुक्त, बहृन्मुींब  
महानगरपाललका याींनी दिनाींक १७/६/२०१५ च्या परणाान्िये सिर प्रकल्पग्रस्ताींना बहृन्मुींब  
महानगरपाललकेमध्ये नोकरी िे  ेशक्य नाही असे कळविले आहे. 
(२) वातसा धर ाकरीता बहृन्मुींब  महानगरपाललकेन ेजमीन सींपािन केलेली नाही. 
     प्रकल्पग्रस्ताींची जमीन वातसा धर ाककरता जलसींपिा विवागाने सींपादित केली होती. 
त्यानुषींगान ेजलसींपिा विवागाने ९६ प्रकल्पग्रस्ताींना सेिेत सामािून घेतले आहे. 
(३) प्रकल्पग्रस्ताींच े पुनिवसन वातसानगर िसाहतीमधील अनुषींगाने आियक प्रस्ताि 
स्जल्हाधधकारी, ाा  ेयाींनी दिनाींक २५/२/२०१५ च्या परणाान्िये नगरविकास विवागास सािर केला 
आहे. 
(४)  प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

तत्िाभलन स्जल्हा अधधक्षि, भूभमअभभलेख विभाग नागपूर याांनी िेलेला गैरव्यिहार 
 

  

(१५)   २५९५० (३०-१२-२०१६)   अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नागपूर येलील स्जल्हा अधधक्षक, वूलम अलवलेख विवाग (श्री.एस.सी. सुयविींशी) याींनी 
महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ मधील कलम २५७(३) चा गैरिापर कुनन गैरव्यिहार 
केल्याचा प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार सामा क विवागीय चौकशीमध्ये त् याींनी हद्द ि के्षरणा 
िुुनस्ती सींिवावतील ४२ अवपल प्रकर ात अधधकाराचा गैरिापर कुनन आधलवक गैरव्यिहार केला 
असल्याच ेमाहे एवप्रल २०१२ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी उपसींचालक, वूमी अलवलेख, नागपूर प्रिेश, नागपूर याींनी 
केलेल्या चौकशीत ते िोषी असल्याबाबतचा अहिाल दिनाींक १५ एवप्रल, २०१३ रोजी सींचालक, 
वलूम अलवलेख, नागपूर ि प्रधान सधचि, महसूल विवाग याींना सािर केले असल्याच े
ननिशवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सिर अहिालानसुार सींबींधधत िोषी अधधकाऱयाींविुनध्ि कारिा  न होण्याची 
कार े काय आहे ि त्याबाबतची सद्य:स्स्लती काय आहे,  
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनान े चौकशी करून सींबींधधत िोषी अधधकाऱयाींविरूध्ि 
को ती कारिा  केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?   

श्री. चांद्रिाांत पाटील (०१-०६-२०१७)  : (१), (२), (३) ि (४) नागपूर येलील स्जल्हा अधधक्षक 
वूलम अलवलेख, श्री.एस.सी. सुयविींशी याींनी महाराषर जमीन महसलू अधधननयम १९६६ मधील 
कलम २५७(३) चा गैरिापर केल्याबाबत माहे एवप्रल, २०१३ मध्ये ननिशवनास आले. त्यानुषींगान े
उपसींचालक, वूलम अलवलेख, नागपूर प्रिेश, नागपूर याींनी जमाबींिी आयुक्त, पु े याींना दिनाींक 
१५ एवप्रल, २०१३ रोजी सािर केलल्या प्राललमक चौकशी अहिालाच्या अनुषींगाने श्री.एस.सी. 
सुयविींशी, स्जल्हा अधधक्षक वूलम अलवलेख, नागपूर ि अन्य सींबींधीत अधधकारी याींचेविुनध्ि 
विवागीय चौकशी सुुन करण्यात आली असून चौकशी अधधकाऱयाची ननयुक्ती करण्यात आलेली 
आहे. सद्य:स्स्लतीत चौकशी अधधकारी याींचेस्तरािर कायविाही सुुन आहे. 
(५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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शाखा भाळिणी (ता.पांढरपूर, स्ज.सोलापूर) येथ ेतनरा उजिा िालव्यामधून 
खरीप हांगामासाठी पाणी सोडणेबाबत 

  

(१६)   २६०४० (१६-१२-२०१६)     श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शाखा वाळि ी (ता.पींढरपरू, स्ज.सोलापूर) येल े ननरा उजिा कालव्यामधून खरीप 
हींगामासााी कमी िाबाने पा ी सोाण्यात आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, पू व िाबाने पा ीपुरिाा व्हािा म्ह ून सहकार लशरोम ीचे चअेरमन ि इतर 
शेतकरी याींनी दिनाींक २१ ऑगस् ्, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास सातारा राज्य मागाविर रस्ता 
रोको केल्यािर स्लाननक तहलसलिार याींनी यशस्िी मध्यस्ली करीत आींिोलन लाींबविले होत,े हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून को ती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१२-०५-२०१७)  : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) नीरा उजिा कालिा शाखा क्र. २ चा सींकस्ल्पत विसगव १२० क्युसेक्स आहे. दिनाींक 
७/८/२०१६ ते १६/९/२०१६ या कालािधीत शाखा क्र. २ मध्ये पू व क्षमतेने विसगव सोाून लसींचन 
पू व करण्यात आले. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या भूभमहीन आददिासी समाजाच्या लोिाांना जिाभभमान ि  
सबळीिरण योजनेंतगवत जमीन देण्याबाबतचा प्रजताि 

  

(१७)   २६०५७ (३०-१२-२०१६)     श्री.सुस्जतभसांह ठािूर :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शासनाच्या वूलमहीन आदििासी समाजाच्या लोकाींना स्िालवमान ि सबळीकर  योजनेंतगवत 
जमीन िेण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर प्रकर ी प्रस्ताि एकास्त्मक आदििासी विकास अधधकारी, सोलापूर 
याींच्याका ेिाखल केलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार उक्त प्रलींबबत प्रस्तािािर कायविाही करून पारधी लोकाींच्या हक्कात खरेिीखत 
करून जलमनी ताब्यात िेण्याबाबत को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
  

श्री. विष्ट् णु सिरा (२४-०५-२०१७)  : (१) आदििासी विकास विवाग, शासन नन वय क्र.वुिायो 
२००३/प्र.क्र.१४२/का-९, दिनाींक २४ फेब्रुिारी, २००४ अन्िये राज्यातील वुलमहीन िाकरद्रय 
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रेषेखालील आदििासी कु्ुींबाचा आधलवक स्तर उींचािण्यासााी शासनाने स्िालवमान ि 
सबळीकर  योजना सुुन केली आहे. 
(२) होय,  
     एकास्त्मक आदििासी विकास प्रकल्प कायावलय, सोलापूर याींच्या कायवके्षरणाातील  वूम 
तालुक्यातील २३, बाशी तालुक्यातील ३ ि उस्मानाबाि तालुक्यातील २२ अस े एकू  ४८ 
शेतकरी शेतजमीन विक्रीस तयार असल्याच ेआण  वमु ि बाशी तालुक्यातील ११० लावार्थयांच े
जमीन लमळ ेसााीचे अजव एकास्त्मक आदििासी विकास प्रकल्प, सोलापूर कायावलयास प्राप्त 
झाले आहेत. 
(३) उस्मानाबाि स्जल्हयातील वमू ि बाशी तालुक्यातील शेतक-याींच्या प्राप्त प्रस्तािानुसार 
जमीन खरेिी करण्याबाबत तालुकास्तरािरील महसूली उपविवागीय अधधकारी याींच े
अध्यक्षतेखालील उपसलमतीची बैाक घेण्यात आली. त्यािेळी प्राप्त प्रस्तािाींमध्ये रणाु्ी 
असल्याचे आढळून आल्याने सिर रणाु्ीींची पूतवता कुनन पुन:च बैाक घेण्याची कायविाही 
एकास्त्मक आदििासी विकास प्रकल्प कायावलय, सोलापूर याींच्या स्तरािर सुुन आहे.   
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

सािवजतनि बाांधिाम विभागाच्या अखत्यारीतील १० हजार किलोमीटर लाांबीच्या  
रजत्याांच्या सुधारणासाठी योजना राबविण्याच्या प्रजतािाबाबत 

  

(१८)   २६७४१ (१३-०४-२०१७)  श्री.शरद रणवपस े:  सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सािवजननक बाींधकाम विवागाच्या अखत्यारीतील १० हजार ककलोमी्र लाींबीच्या रस्त्याींच्या 
सुधार ासााी रूपये ३० हजार को्ी खचावची खाजगी उद्योगाींच्या सहकायावने योजना 
राबविण्याचा नन वय दिनाींक २९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास घेण्यात आलेला आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नन वयाचे स्िुनप काय आहे ि खाजगी उद्योजकाींचा सहवाग को त्या 
अ्ी/शतीिर अस ार आहे,  
(३) असल्यास, उक्त योजनेंतगवत को त्या ननकषाींनुसार रस्त्याींचा समािेश करण्यात ये ार 
आहे, सिर काम े केव्हा सुुन करण्यात ये ार आहेत ि ककती कालािधीत पू व करण्याच े
ननयोजन करण्यात आले आहे,  
(४) असल्यास, याबाबतची सद्य:स्स्लती काय आहे ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१-६-२०१७) : (१) राज्यातील रस्त्याींच्या सिांगी  विकासाककरता 
सािवजननक बाींधकाम विवागाच्या अखत्याकरतील १०,००० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याींची सुधार ा 
करण्याककरता कें द्र शासनाच्या हायबब्रा ॲन्यु ्ी मॉाले धतीिर राज्यात हायबब्रा ॲन्यु ्ी 
योजना कायावस्न्ित करण्यास दिनाींक २९/११/२०१६ च्या शासन नन वयान्िये मान्यता िेण्यात 
आली आहे. 
(२) हायबब्रा ॲन्यु ्ी योजनचेे स्िुनप खालीलप्रमा े आहे. 
     सिर योजनेमध्ये शासन सहवाग ४०% ि खाजगी सहवाग ६०% असा आहे. 
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उद्योजकाला ६० ्क्के पैकी ाराविक रक्कम प्रकल्पाच्या पूतवतनेींतर १५  िषावच्या कालािधीत 
अिा कराियाची आहे. 
     प्रकल्पननहाय बाींधकाम कालािधी आण  १५ िषांचा ननस्चत कालािधी असा प्रकल्पाचा 
सिलत कालािधी ननस्चत करण्यात आला असनू प्रकल्पाच्या सिलत कालािधीमध्ये 
रस्त्याींच्या िेखवाल ि िरुूस्तीची जबाबिारी उद्योजकाची अस ार आहे. 
(३) ि (४) रस्त्याचे महत्ि, रस्त्याची िाहतूक ििवळ, पयव् न/औद्योधगक स्लळे/महत्िाच े
महामागव/ लोकसींख्या/ िाहतूक ििवळ इ.ननकष ि बाबीींचा अ्यास करून प्रािेलशक विवाग 
ननहाय रस्त्याचा प्राधान्यक्रम ारिून त्यानुसार सिर रस्त्याींचा हायबब्रा ॲन्यु ्ी योजनेमध्ये 
समािेश करण्यात आला आहे. सिर योजनेतील प्रकल्पाच े सविस्तर प्रकल्प अहिालाच े
(ाीपीआर) काम ि प्रारूप ननवििा तयार करण्याचे काम प्रगतीत आहे. प्रकल्पाींची ननवििा 
प्रकक्रया  -ननवििा पध्ितीने करण्यात ये ार आहे. ननवििा प्रकक्रया जलु,ै २०१७ पयतं पू व 
कुनन  प्रकल्पाचे बाींधकाम पुढील १८ ते २४ मदहन्याच्या कालािधीत पू व करण्याच ेननयोजन 
आहे. 

___________ 
  

राज्यातील राष्ट्रीय ि राज्य महामागाविर सोयी-सुविधा उपलब्ध िरून देण्याबाबत 
  

(१९)  २६७४२ (१३-०४-२०१७)  श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून)  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील राषरीय महामागव ि राज्य महामागाविर प्रिाशाींची गैरसोय ्ाळण्यासााी वपण्याचे 
पा ी, हॉ्ेल, १०० प्रसाधनगहेृ बाींधण्याची तसेच, अत्याियक सादहत्य विक्रीची िकुान ेवाा े
तत्िािर उपलब्ध करण्याची योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या योजनेचे स्िुनप काय आहे, सिर योजनेनुसार कराियाच्या बाींधकामाींसााी 
ककती ननधीची आियकता आहे ि योजना को त्या माध्यमातून राबविण्यात ये ार आहे,  
(३) असल्यास, सिर योजना कायावस्न्ित करण्याबाबत शासनाने को ती कायविाही केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (१-६-२०१७)  : (१), (२), (३) ि (४)  सािवजननक बाींधकाम विवागाच्या 
अखत्याकरतील राज्यमागावलगत मदहला प्रसाधनगहृ ि सिवसामान्य प्रिाशाींसााी जनसुविधा कें द्र 
बाींधण्याबाबत दिनाींक २२/६/२०१६ च्या शासन नन वयान्िये आिेश ननगवलमत करण्यात आले 
आहेत. 
      त्यानुसार सािवजननक बाींधकाम विवागाच्या अखत्याकरतील राज्यमागावलगत साधार त: 
१०० कक.मी. अींतरािर एक याप्रमा े मदहला प्रिाशाींसााी प्रसाधनगहृ ि सिवसामान्य प्रिाशाींसााी 
जनसुविधा कें द्र ज्यामध्ये प्रिाशाींसााी सािवजननक प्रसाधनगहृ, इीं्रने्/ िरुध्िनी सुविधा/ 
उपहारगहृ तसेच खाजगी िाहनाींसााी िाहनतळ इ० बाींधण्याच ेप्रस्तावित आहे. 
     सिर प्रसाधनगहृ ि जनसुविधा कें द्र बाींधण्याकरीता (१) इींडायन ऑ ल कॉपोरेशन 
लललम्ेा, (२) दहींिसु्लान पेरोललयम कॉपोरेशन लललम्ेा ि (३) वारत पेरोललयम कॉपोरेशन 
लललम्ेा या तीन कीं पन्याींसोबत सामींजस्य करार करण्याची कायविाही प्रगतीत आहे. 

___________ 
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नागपूर येथे हॉिसव झोन तयार िरण्याबाबत 
  

(२०)   २६८६६ (१३-०४-२०१७)   श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येले दिनाींक ३१ जानेिारी, २०१७ पयतं हॉकसव झोन तयार कुनन रस्त्यािर व्यिसाय 
कर ाऱयाींना जागा उपलब्ध कुनन द्यािी अस ेननिेश मा.उच्च न्यायालयान ेनागपूर महापाललकेला 
दिले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, आतापयतं नागपूर येले ककती हॉकसव झोन तयार करण्यात आले आहेत ि ककती 
हॉकसव झोनला जागा उपलब्ध कुनन दिली आहे काय,  
(३) असल्यास, आ खी ककती हॉकसव झोन तयार करण्याची प्रकक्रया सुुन आहे ि ते हॉकसव झोन 
केव्हा तयार करण्यात ये ार आहेत,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०५-२०१७)  : (१) हे खरे नाही. 
      परींतु शहर फेरीिाला सलमतीद्िारा घोवषत फेरीिाला के्षरणाात राषरीय फेरीिाला धोर  
अींतगवत नोंि ीकृत पलविके्रत्याींना दिनाींक ३१ जानेिारी, २०१७ पयतं जागा उपलब्ध कुनन 
िेण्यात ये ल अस ेशपलपरणा मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींापीा येले िाखल जनदहत याधचका 
क्र.५७/२०१० ि कर् याधचका क्र.६२१५/२०१५ ककरता नागपूर महानगरपाललकेतफे सािर करण्यात 
आलेले आहे. 
(२), (३) ि (४) दिनाींक २१/१०/२०१३ च्या शासन नन वयाप्रमा े गाीत सलमतीद्िारा ९२ 
फेरीिाला के्षरणा घोवषत करण्यात आलेली आहेत. 
    राषरीय फेरीिाला धोर ाींतगवत नागपूर महानगरपाललका सीमेतील नोंि ीकृत २८८१ 
हॉकसवना जागेचे आिीं्न कुनन िेण्यात आलेले आहे. परींतु आिीं्नाची प्रकक्रया सुुन असताना, 
मा.उच्च न्यायालयातील न्यायालयीन प्रकर ामध्ये दिलेल्या “जैस-ेले” आिेशामुळे सिरची 
कायविाही लाींबलेली आहे.   

___________ 
  

एि झाड तोडाियाचे असल्यास त्याऐिजी ५ झाड ेलािण्याच्या आदेशाबाबत 
  

(२१)   २६८६७ (१५-०४-२०१७)    श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) को त्याही कामासााी एक झाा तोााियाच ेअसल्यास त्याऐिजी ५ झाा ेलािािीत अस े
शासनाचे आिेश असताना आता एक झाा तोाल्यास िोनच झाा े लािािीत असा निीन 
अध्यािेश शासनान ेकाढला आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) यामळेु िातािर ातील काबवनड्राय ऑक्सा ाचे प्रमा  िाढ ार असून िकृ्ष प्राधधकर  
सलमतीच्या अधधकारािरही मयाविा ये ार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, यािर शासनाने को ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. सधुीर मुनगांटीिार (२२-०५-२०१७)  : (१) महाराषर झाा े तोाण्याबाबत (विननयमन)  
अधधननयम १९६४ अींतगवत िकृ्षतोा परिानगी िेताना तेिढया झाााींची तोाण्याची परिानगी 
दिली तेिढयाच झाा लािण्याची तरतूि आहे. त्यामुळे एक झाा तोाीच्या बिल्यात त्याजागी 
िोन ककीं िा पाच झाा ेलािण्याची तरतूि अस े कायद्यान्िये अलवप्रते नाही. 
(२) िातािर ातील काबवनड्राय ऑक्सा ाचे प्रमा  िाढ े ककीं िा िकृ्ष् ा प्राधधकर  सलमतीच्या 
अधधकारािर मयाविा येण्याचा सींबींध येत नसल्याने सिर बाब िस्तुस्स्लतीिर आधारीत नाही. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नागपूर येथे भसमेंट िााँकक्रटच्या रजत्याची िामे पूणव िरणेबाबत 
  

(२२)   २६८७० (१३-०४-२०१७)    श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येले लसमें् कााँकक्र्च े३२ रस्ते तयार करण्यासााी िाहतूक विवागाका ेपरिानगी 
मागण्यात आली असून एक िषावपूिी रस्त्याच्या कामाला सुुनिात करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, त्यापैकी ककती रस्त्याींची कामे पू व करण्यात आली आहेत, उिवकरत रस्त्याची 
काम ेअपू व राहण्याची कार े काय आहेत,  
(३) असल्यास, रस्त्याची काम े अपू व असल्यामळेु िाहतुक कोंाी होऊन नागकरकाींना एकेरी 
रस्त्याींिुनन िाहतकूीमळेु प्रचींा रणाास होत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, अपू व असलेल्या रस्त्याींची काम ेपू व करण्याबाबत शासनाने को ती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (१८-०५-२०१७)  : (१) नागपूर महानगरपाललकेद्िारा ्प्पा-१ मध्ये १२ ि 
्प्पा-२ मध्ये २४ अशा एकू  ३६ रस्त्याींचे लसमें् कााँक्री्ीकर  करण्यासााी पोलीस िाहतूक 
विवागाकाून परिानग्या प्राप्त झाल्या असून,  त्यानुसार प्रत्यक्ष कामास सुुनिात झालेली आहे. 
(२) ्प्पा-१ मधील १२ रस्त्यापकैी ०७ रस्त्याींची काम े जिळपास पू व झाली असून, इतर 
ककरकोळ काम ेप्रगतीपलािर आहेत. 
      ्प्पा-२ मधील २४ रस्त्यापैकी १४ रस्त्याची कामे जिळपास पू व झाली असून, इतर 
ककरकोळ काम ेप्रगतीपलािर आहेत. 
      कामास विलींब होण्याची कार े खालीलप्रमा  ेआहेत :- 
१. वूलमगत सुविधा जस-ेविद्युत केबल, जलिाहीनी इ. स्ललाींतकरत कर े. 
२. उन्हाळ्यातील अधधक तापमानामुळे काम ेकरता येत नसल्याचे बींधन 
३. महत्िपू व स  ि उत्सिाचे कालािधी िरम्यान कुशल कामगार उपलब्ध न हो े. 
४. मेरो, सािवजननक बाींधकाम विवाग, राषरीय महामागव, स्मा व् लस्ी अींतगवत शहरातील इतर 
कामे सुुन असल्यान े िाहतकू विवागाशी समन्िय ाेिून ्प्प्या्प्प्याने िाहतकू विवागाकाून 
परिानगी  िेण्यात  येते. प्राप्त परिानगी नुसार रस्त्याची  काम ेसुुन करण्यात आलेली आहेत. 
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(३) होय हे खरे आहे. तलावप, िाहतूक सुरळीत सुुन रहािी यासााी आियकत्या उपाययोजना 
करण्यात आल्याचे आयुक्त, नागपूर महानगरपाललका याींच्या अहिालात नमूि करण्यात आलेले 
आहे. 
(४) ि (५) उिवकरत रस्त्याची कामे प्रगतीपलािर असून, कायाविेशात नमूि विहीत कालािधीत 
काम पू व होण्याच्या दृष्ीने आियक त्या सचूना कीं रणाा्िारास िेण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
  

पुणे स्जल्हा तनयोजन सभमती सदजयाांनी रजत्याांची िाम ेस्जल्हा पररषदे ऐिजी  
सािवजतनि बाांधिाम विभागािड ेदेण्याची िेलेल्या मागणीबाबत 

  

(२३)   २७१४३ (१५-०४-२०१७)   श्री.अतनल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील :   
सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पु े स्जल्हा ननयोजन सलमती (ाीपीाीसी) सिस्याींच ेविकास कामाींचे प्रस्ताि स्जल्हा पकरषि 
ननधीअवािी मींजूर करीत नसल्याने रस्त्याींची काम ेस्जल्हा पकरषिे ऐिजी सािवजननक बाींधकाम 
विवागाका ेिेण्याची माग ी ाीपीाीसी सिस्याींनी केली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, स्जल्हा पकरषिेकाून रस्त्याींची काम ेननधी नसल्यामुळे रखाली असून रस्त्याींच े
प्रस्ताि मान्य होत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त ाीपीाीसी सिस्याींनी केलेल्या माग ीबाबत शासनान े को ती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मनुगांटीिार (२९-०५-२०१७)  : (१) स्जल्हा ननयोजन अधधकारी, पु े याींचे काून 
प्राप्त मादहतीनुसार हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

विदभावतील ३१० गािातील भूजल पातळीत घट झाल्याबाबत 
  

(२४)   २७३०५ (१२-०४-२०१७)   प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय पाणीपुरिठा ि जिच्छता मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वििवावतील ३१० गािातील वजूल पातळी १ मी्रपेक्षा जास्त घ् झाल्याचे वजूल सिेक्ष  
आण  विकास यींरणानेन ेकेलेल्या अहिालािरून दिनाींक ११ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास 
ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी कुनन उन्हाळयात सिर गािाींना पा ी 
लमळण्याबाबत को ती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?   
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श्री. बबनराि लोणीिर (१९-०५-२०१७)  : (१) हे खरे आहे. राज्याची वौगोललक ि वूशास्रीय 
स्स्लती लक्षात घेता वूजल पातळी ही मोठ्या प्रमा ािर पजवन्यमानािर अिलींबून असत.े सन 
२०१६ मध्ये पजवन्यमानातील तु्ीचा पकर ाम वूजल साठ्यािर झालेला आहे. 
     यास्ति वििवावमध्ये माहे ऑक््ोबर, २०१६ मधील ननरीक्ष  विदहरीींच्या वूजल पातळीची 
मागील पाच िषावच्या माहे ऑक््ोबरच्या सरासरीशी वूजल पातळीची तुलना केली असता, या 
गािाींमध्ये १ मी्र पेक्षा जास्त घ् आढळून आलेली आहे.   
(२) महाराषर वजूल (विकास ि व्यिस्लापन) अधधननयम, २००९ नुसार राज्य वजूल प्राधधकर  
याींनी ८० पा लो् के्षरणााींमध्ये खोल विदहरी घेण्यास बींिी आ ली आहे. 
     ी्ंचा  ननिार ालव कायवक्रमाींतगवत वपण्याच्या पाण्याच्या उपाययोजनाींचे अींमलबजाि ीच े
काम प्रगतीपलािर आहे. 
     राज्यातील वजूल पातळी िाढविण्यासााी जलसींधार  कायवक्रम, जलयुक्त लशिार 
अलवयान तसेच राषरीय ग्रामी  पेयजल कायवक्रम (शाितता) इत्यािी योजना राबविण्यात येत 
आहे.  
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
  

महाराष्ट्र प्रदषुण तनयांत्रण मांडळाच्या अधधिाऱ्याांनी िेलेल्या गैरव्यिहाराबाबत 
  

(२५)   २७३२५ (१२-०४-२०१७)   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय पयाविरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर प्रिषु  मींाळाच्या अधधकाऱयाींनी पु े येलील प्रािेलशक अधधकाऱयाींसह अन्य 
अधधकाऱयाींना एका कचरा िाहतुकिाराकाुन ुनपये २५ हजाराची लाच स्िीकारताना पकाल्याचे माहे 
डासेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान े चौकशी कुनन लाच घे ाऱया अधधकाऱयाींिर को ती 
कारिा  केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. रामदास िदम (२२-०५-२०१७)  : (१)  होय. 
(२) या प्रकर ी सींबींधधत अधधकाऱयाींना दिनाींक ०८/१२/२०१६ पासनू ननलींबबत करण्यात आले 
असून सिर िोन्ही ननलींबबत अधधका-याींविुनध्ि विवागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली 
आहे. 
(३)  प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

मा. उच्च न्यायालयान ेिें द्र शासनाचे िायदे मराठीत िरण्याचे ददलेल्या तनदेशाबाबत 
  

(२६)   २७३९९ (१२-०४-२०१७)   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरभसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाचे कायिे मरााीत करण्याचे ननिेश मा. उच्च न्यायालयान ेराज्य शासनास माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान दिले आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी कुनन को ती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१८-०५-२०१७)  : (१)  होय.        
(२) वाषा सींचालनालयामाफव त १७० कें द्रीय अधधननयमाींचा मरााीत अनुिाि करण्यात आलेला 
असून सिर कें दद्रय अधधननयम शासनाच्या सींकेतस्लळािर उपलब्ध आहेत. उिवकरत कें दद्रय 
अधधननयम सींकेतस्लळािर उपलब्ध करून िेण्याची कायविाही वाषा सींचालनालयामाफव त सुरू 
आहे. याचबरोबर ५९६ राज्य अधधननयम मरााीतून प्रलसध्ि करण्यात आले असून सिर 
अधधननयमिेखील शासनाच्या सींकेतस्लळािर उपलब्ध आहे.   
(३)  प्रन उद्् ाित नाही.                    

___________ 
राज्य उत्पादन शुल्ि विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(२७)   २७४२१ (१२-०४-२०१७)   डॉ.अपूिव दहरे, श्री.सांजय दत्त  :  सन्माननीय राज् य उत् पादन 
शुल् ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मोठ्या प्रमा ात महसुल लमळिून िे ाऱ या राज्य उत्पािन शुल्क विवागातील 
ननरीक्षक तसेच ियु्यम ननरीक्षक या सींिगावतील करक्त पिे वरण्याची कायविाही सुुन आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ननरीक्षक सींिगावतील ५० पिाींिर पिोन्नती िे े तसेच नामननिेशनाच्या 
को्यातील करक्त पिाींपकैी ३०० पिे महाराषर लोकसेिा आयोगामाफव त वरण्याची सुुन असलेली 
कायविाही पु व झाली आहे काय,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहे ? 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२५-०५-२०१७)  : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सन २०१३-१४ या ननिासूची िषावत ियु्यम ननरीक्षक (ग्-क) या सींिगावतील पारणा ४० 
अधधकाऱयाींना ननरीक्षक (ग्-ब) या सींिगावत शासन आिेश दिनाींक २७/०३/२०१७ अन्िये 
पिोन्नती िेण्यात आली आहे. 
     तसेच ियु्यम ननरीक्षक सींिगावतील नामननिेशनाच्या कोट्यातील ३०० पिे महाराषर 
लोकसेिा आयोगामाफव त वरण्याची कायविाही सुुन आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही.  

___________ 
राज्यात विशेष आधथवि के्षत्रासाठी (सेझ)  घेतलेल्या जभमनी विनािापर पडून असल्याबाबत 

 (२८)   २७४९१ (१२-०४-२०१७)   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विशेष आधलवक के्षरणाासााी (सेझ) शासनान े घेतलेल्या जलमनी विनािापर पाून 
असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१७ च्या िसुऱया सप्ताहात ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी कायविाही होऊन सिर जलमनीींचा योग्य िापर होण्याच्यादृष्ीन े
शासनाने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. सभुाष देसाई (२९-०५-२०१७)  : (१) ि (२) राज्यामध्ये राजीि गाींधी मादहती तींरणाज्ञान पु े, 
केसूाी, फल्  सातारा, कृष ूर ओद्योधगक के्षरणा, शेंद्रा पींचताराींककत औद्योधगक के्षरणा या 
दाका ी विशेष आधलवक के्षरणा कायावस्न्ित करण्यात आलेली आहेत. 
     तसेच ज्या औद्योधगक के्षरणाामध्ये विशेष आधलवक के्षरणा स्लावपत करण्यात आले आहे. 
परींतु वूखींााबाबत उद्योजकाींची माग ी प्राप्त होत नसल्यामुळे ककीं िा विकासकाींनी विशेष 
आधलवक के्षरणा विकलसत केलेले नाहीत. अशी महामींाळाच्या जागेिरील विशेष आधलवक के्षरणा ना-
अधधसूधचत करण्यासााी कें द्र शासनास ना हरकत प्रमा परणा िेण्यात आले आहे. त्यामुळे सिर 
विशेष आधलवक के्षरणा ना-अधधसूधचत करण्यास कें द्र शासनाने परिानगी दिल्यानींतर त्या के्षरणााचा 
िापर औद्योधगक प्रयोजनासााी करण्यात ये ार आहे त्यामुळे राज्यात गुींति ूक होऊन 
रोजगाराच्या सींधी ननमाव  हो ार आहेत. 
(३)  प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्राथभमि शाळाांमधील भशक्षिाांना डी.एड. ितेनशे्रणी देण्याच्या प्रजतािाबाबत 
  

(२९)   २८००५ (१३-०४-२०१७)    डॉ.अपूिव दहरे :  सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राललमक शाळाींमधील बी.एा. अहवता धारक लशक्षकाींना प्रलशक्षक्षत समजून त्याींना 
ाी.एा. िेतनशे्र ी िेण्याबाबतच्या वित्त विवागास सािर करण्यात आलेल्या प्रस्तािासींिवावतील 
मादहती उपलब्ध करून िेण्याची कायविाही पू व झाली आहे काय,  
(२) असल्यास, दिनाींक ११ नोव्हेंबर, २०११ चा शालेय लशक्ष  विवागाचा शासन नन वय 
आदििासी विकास विवागाला लागू करण्यासींबींधी को ता नन वय घेण्यात आला ि त्यानुषींगान े
को ती कायविाही करण्याींत आली िा येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा (२३-०५-२०१७)  : (१) ि (२) आदििासी विकास विवागातील अनुिाननत 
आश्रमशाळाींमधील बी.एा. पििीधर अप्रलशक्षक्षत लशक्षकाींना शालेय लशक्ष  विवागाच्या दिनाींक 
११/११/२०११ च्या शासन नन वयाच्या धतीिर ाी.एा. प्रलशक्षक्षत लशक्षकाींची िेतनशे्र ी लागू 
करण्याचा प्रस्ताि सािर करण्यात आला होता.   
      वित्त विवागाने शालेय लशक्ष  विवागाच्या दिनाींक ११/११/२०११ च्या शासन नन वयाशी  
 
ि सामास्जक न्याय ि विशेष सहाय्य विवागाच्या दिनाींक २८/०४/२०१४ च्या शासन नन वयाशी 
सींबींधधत नस्त्या अिलोकनालव सािर करण्याच्या सचुना दिल्या आहेत. त्याची पुतवता 
करण्यासााी सींबींधधत विवागाींना विनींती करण्यात आली आहे.       
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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येिला (स्ज.नाभशि) येथील आददिासी नागरीि मुलभूत योजनाांपासनू िांधचत असल्याबाबत 
  

(३०)   २८२०४ (१५-०४-२०१७)     श्री.जयिांतराि जाधि :   सन्माननीय आददिासी वििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येिला (स्ज.नालशक) विधानसवा के्षरणाातील नागरीकाींना आदििासी उपयोजनेंतगवत घरकुल 
योजना ि इतर विविध िैयस्क्तक मुलवतू योजनाींचा लाव लमळण्यासााी कायविाही करण्याचे 
अपर आयुक्ताींनी दिनाींक ७ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी एकास्त्मक आदििासी विकास प्रकल्पास 
ननिेश िेिूनही प्रकल्प अधधकारी कायावलयान े येलील आदििासी नागकरकाींना मुलवूत 
योजनाींपासून िींधचत ाेिले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि त्यानुषींगाने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विष्ट् णु सिरा (१२-०५-२०१७)  : (१)  मौज ेिेिळा े ता.येिला येलील ५५ लावार्थयांची यािी 
घरकुल योजनेचा लाव लमळ ेसााी प्राप्त होती. तलावप उक्त ५५ लावार्थयांका ेस्ित:ची ककीं िा 
शासनाची जागा उपलब्ध नसल्याने सिर लावार्थयांना घरकुलाचा लाव िेता आला नाही. सिर 
लावार्थयांना पींाीत िीनियाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेिी अलवसहाय योजनेंतगवत 
घरकुलासााी जागा उपलब्ध कुनन  िेण्याकरीता ग्विकास अधधकारी, येिला ि प्रकल्प 
सींचालक, स्जल्हा ग्रामी  विकास यींरणा ा, नालशक याींना प्रकल्प अधधकारी एकास्त्मक आदििासी 
विकास प्रकल्प, नालशक याींचकेाून दिनाींक १७/०३/२०१७ रोजी परणा िेण्यात आले आहे. 
       िैयस्क्तक लावाच्या योजनेंतगवत येिला तालुक्यातील लावार्थयानंा खालीलप्रमा े 
एच.ाी.पी.  पा प ि तेलपींप मींजुर केलेले आहेत. 
योजना                      २०१४-१५    २०१५-१६    २०१६-१७ 
एच.ाी.पी. .पा प                १७         १०         २० 
तेलपींप                        ०७         २७         ०६ 
(२) प्रन उद्् ाित नाही. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 
यितमाळ स्जल्हा पररषद तनयोजन सभमतीिड ेवििास िामाांच ेप्रजताि 

तनयोजन सभमतीच्या मान्यतेसाठी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(३१)   २८४५७ (१५-०४-२०१७)   श्री.ख्िाजा बेग, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.अतनल भोसले, श्री.सततश चव्हाण, 
श्री.अब्दलु्लाखान दरुावणी : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यितमाळ स्जल्हा ननयोजन सलमतीका ेविकास कामाचे प्रस्ताि ९ मदहन्यापासून ननयोजन 
सलमतीच्या मान्यतअेवािी प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तद्नुसार स्जल्हा ननयोजन सलमतीका ेप्रलींबबत असलेले प्रस्ताि ननकाली काढून विकास काम े
कर ेबाबत को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०५-२०१७) : (१) ि (२) स्जल्हाधधकारी, यितमाळ याींच्याकाून प्राप्त 
मादहतीनुसार, यितमाळ स्जल्हा िावषवक योजना (सिवसाधार )  सन २०१६-१७ अींतगवत ननधी 
वितर ासााी इतर स्जल्हा रस्त े विकास ि मजबुतीकर  या योजनेसााी ुनपये ६००.०० लक्ष 
तरतूि करण्यात आली आहे. या अनुषींगाने स्जल्हा पकरषि, यितमाळ याींच्या काून  ुनपये 
९००.०० लक्ष ककीं मतीचा ६२ कामाचा प्रस्ताि स्जल्हाधधकारी, यितमाळ याींच्या कायावलयास 
दिनाींक २०/०७/२०१६ रोजी सािर करण्यात आला होता. मारणा सिर प्रस्तािातील कामाींच े
प्रशासकीय मान्यता आिेश ि स्जल्हा पकरषि सिवसाधार  सवा ाराि स्जल्हाधधकारी 
कायावलयास दिनाींक २०/१२/२०१६ रोजी प्राप्त झाले. 
     तसेच ग्रामपींचायतीला जनसुविधेसााी अनुिान या योजनेंतगवत ुनपये ६००.०० लक्ष तरतूि 
करण्यात आली आहे. यानुषींगाने कामाींचा  प्रस्ताि स्जल्हा पकरषिेकाून स्जल्हाधधकारी 
कायावलयास दिनाींक २०/०८/२०१६ ला प्राप्त झाला होता. त्यानींतर बिलासह सुधाकरत प्रस्ताि 
स्जल्हा पकरषिेकाून स्जल्हाधधकारी कायावलयास दिनाींक ३१/०१/२०१७ रोजी प्राप्त झालेला आहे. 
आचारसींदहतेमुळे ननधी वितर  प्रलींबबत होते. सिर प्रस्तािाींची तपास ी कुनन स्जल्हा 
पकरषिेला ननधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
(३)  प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाभशि महानगरपाभलिेच्या रोप लागिड पध्दतीबाबत 
  

(३२)   २९२१४ (१३-०४-२०१७)   श्रीमती हुजनबानू खभलफे : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नालशक येले िहा फु्ाींच े२१ हजार रोप लागिाीच ेउदद्दष् गााण्यासााी महानगरपाललकेन े
ननिालेल्या कीं पन्याकाून उदिष्पूतीसााी िकृ्षरोप ाच्या शास्रणाीय पध्ितीला सींबींधधताकाून 
िलुवक्ष केले जात असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, याप्रकर ी शासनाने चौकशी कुनन शास्रणाीयदृषट्या िकृ्ष लागिाीची अ् बींधनकारक 
करण्याबाबत को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०८-०५-२०१७)  : (१)  हे खरे नाही. 
     मा.उच्च न्यायालयान े नेमलेल्या तज्ञ सलमतीन े लशफारस केल्यानुसार, नालशक 
महानगरपाललकेमाफव त िकृ्षाींची लागिा करण्यासााी खाजगी एजन्सीची ननयुक्ती करण्यात 
आली आहे. 
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     तसेच सिर एजन्सीला शास्रणाीय दृषट्या िकृ्ष लागिा करण्याचे बींधनकारक करण्यात 
आले असून, लागिा केलेल्या िकृ्षाींची िेखवाल ननयलमतप े करण्यात येत आहे. तसचे सिर 
काम योग्य करतीने ि ननिेशानुसार सुुन आहे. 
(२) सिर िकृ्षरोप ाच्या सद्यस्स्लतीबाबतच ेसिेक्ष  सामास्जक िनीकर  विवाग याींचेमाफव त 
प्रगतीपलािर आहे. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 

राज्यात शासिीय िमवचाऱ्याांना सी.एल.ए. (शहर पुरि भत्ता) ची थिबािी भमळण्याबाबत 
  

(३३)   २९३५१ (१५-०४-२०१७)  श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात शासकीय कमवचाऱयाींना सहािे िेतन आयोग सन २००६ पासून लागू करण्यात आले 
आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सी.एल.ए. (शहर पुरक वत्ता)  आजपयतं पाचव्या िेतन आयोगाप्रमा े 
शासकीय कमवचाऱयाींना िेण्यात येत आहे तो सहाव्या िेतन आयोगाप्रमा े केव्हा िेण्यात ये ार 
आहे,  
(३) असल्यास, सी.एल.ए. (शहर पुरक वत्ता)  च्या लकबाकीबद्दल शासनाने को ता नन वय 
घेतला आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०५-०५-२०१७)  : (१)  होय, हे खरे आहे,  
(२) याबाबत नन वय झालेला नाही.  
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 
 

___________ 
  

आणी (स्ज.यितमाळ) या नगरपाभलिेिररता निीन इमारत बाांधणेबाबत 
  

(३४)   २९४८९ (१३-०४-२०१७)   श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आ ी (स्ज.यितमाळ) या ग्रामपींचायतीस नगरपाललकेचा िजाव सन २०११ मध्ये प्राप्त 
होिूनही सिर नगरपाललकेचा कारवार जुन्या इमारतीत सुुन आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर इमारत जुनी असल्यान ेकोसळण्याची शक्यता ननमाव  झाली असून ती 
नगरपकरषिेचे लोकप्रनतननधी ि कमवचारी याींचसेााी अपुरी पात आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले तद्नुसार 
को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. देिेंद्र फडणिीस (१६-०५-२०१७) : (१), (२) ि (३) मुख्याधधकारी, नगरपकरषि आ ी, 
स्ज.यितमाळ याींच्या अहिालानुसार हे खरे आहे. 
      आ ी नगरपकरषिेमाफव त नविन इमारत बाींध ेकरीता नविन जागेबाबतचा प्रस्ताि तयार 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जळगाांि ि धुळे स्जल्हयात आयटी हब सुरु िरण्याबाबत 
  

(३५)   २९६३२ (१५-०४-२०१७)     श्रीमती स्जमता िाघ :  सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) खान्िेशातील जळगाींि ि धुळे स्जल्हयात आय्ीशी सींबींधधत अ्यासक्रम चालवि ारी 
महाविद्यालये असून या स्जल्हयात आय्ी हब नसल्याने येलील तुन ाींना नोकरीककरता पु े-
मुींब  येले जाि ेलागत,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, खान्िेश विवागात आय्ी हब सुुन करण्याककरता शासनान ेकाय कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. सुभाष देसाई (२९-०५-२०१७)  : (१) होय. हे खरे आहे. 
(२) ि (३) महाराषर शासनान े “मादहती तींरणाज्ञान ि मादहती तींरणाज्ञान सहाय्यवूत सेिा धोर -
२०१५,” हे दिनाींक २५/०८/२०१५ रोजी जादहर केले आहे. सिर धोर ामध्ये अनतकरक्त च्ा के्षरणा, 
मुद्राींक शुल्कात सू्, विद्युत शुल्कात सू् इ. आधलवक ि आधलवकेतर सिलतीचा अींतवावि 
करण्यात आला आहे. सिर धोर ाींतगवत उद्योजकाींकाून प्रस्ताि प्राप्त झाल्यास त्यािर उधचत 
कायविाही करण्यात ये ल. 

___________ 
  

 

जळगाांि स्जल्हयात जिजत धान्य खरेदी िें दे्र बांद असल्याबाबत 
 

  

(३६)   २९६३३ (१३-०४-२०१७)    श्रीमती स्जमता िाघ : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींि स्जल्हयात २१ पैकी फक्त चारच धान्य खरेिी कें द्र सुुन असून सिर कें द्रात काळी 
ज्िारी खरेिी केली जात नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, इतर १७ स्िस्त धान्य खरेिी कें द्र बींि असण्याची कार े काय आहेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे ननकषव काय 
आहेत, त्यानुषींगान ेकाय कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२२-०५-२०१७)  : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जळगाि स्जल्ह्यात २१ स्िस्त धान्य खरेिी कें द्रापैकी ४ कें द्रािर धान्याची आिक झाल्यान े
उिवकरत कें दे्र बींि करण्यात आली होती. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

उप सभमती पाचोरा भडगाांि तफे (स्ज.जळगाांि)  धगरणा तापी जनवििास  
पयाविरण सांजथेन ेअिैध िकृ्षतोड थाांबविण्याबाबत 

  

(३७)   २९६३८ (१५-०४-२०१७)   श्रीमती स्जमता िाघ : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उप सलमती, पाचोरा वागाींि तफे (स्ज.जळगाींि) धगर ा तापी जनविकास पयाविर  सींस्लेन े
मोाया प्रमा ािर हो ारी अिैध िकृ्षतोा लाींबविण्यात यािी तसेच मोाया प्रमा ािर झाा े
लािून ती जगविण्याबाबत मा. िने मींरणाी याींना माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिेिन दिले होत,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या ननिेिनानसुार शासनान ेचौकशी कुनन को ती कायविाही केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०५-२०१७)  : (१) हे खरे आहे. 
(२) धुळे िनितृ्तामध्ये जळगाि, धुळे, नींिरूबार, यािल ि मेिासी अस े एकू  ५ प्रािेलशक 
िनविवाग असून धुळे िनितृ्ताचे कायवके्षरणा जळगाि, धुळे ि नींिरुबार या तीन स्जल्ह्यात 
मोाते. यापैकी जळगाि स्जल्हयातील तीन तालुक्यातील के्षरणा आदििासी बहूल के्षरणाात येते. तर 
उिवरीत बारा तालुक्यातील के्षरणा गैर आदििासी के्षरणा आहे. धुळे िनितृ्तातील चाींगल्या प्रतीच े
जींगल हे आदििासी बहूल के्षरणाात असून गैर आदििासी के्षरणाातील िने ही कमी घनतेची  असून 
सिर के्षरणाामध्ये हो ारी िकृ्षतोा ही अत्यल्प आहे ि साधार प े सरप ाकरीता केली जात.े 
     आदििासी िनके्षरणाािर अनतक्रम  करण्याकरीता सामुदहककरत्या प्रयत्न करण्यात आले 
आहेत. त्यामळेु िकृ्षतोाीच्या प्रमा ात काहीअींशी िाढ झाली होती. तसेच िनकमवचाऱयाींिरही 
हल्ले करण्याच्या घ्नाींमध्येही िाढ झाली.  
     धुळे िनितृ्तामध्ये एक राज्य राखीि िलाची तुकाी ाेिण्यात आली आहे. तसेच के्षबरणाय 
कमवचाऱयाींना एसएलआर रायफल ि वपस््ल िेण्यात आलेल्या आहेत. यालशिाय िनितृ्तामध्ये 
४ गस्ती पलक असून त्याींचा उपयोग ननयलमत गस्ती ि िनसींरक्ष  करीता केला जातो. 
गािात सींयुक्त िनव्यिस्लापन सलमत्याींचे सहकायव प्राप्त कुनन घेऊन त्याींचे सिस्यासोबत 
गस्तीचा कायवक्रम राबविला जातो. िनसींिधवन ि िनसींरक्ष  कामात उत्कृष् काम कर ाऱया 
सलमत्याींना पुरस्कार िेण्यात येतो. सरप ाकरीता िनािरील अिलींबन कमी व्हािे या दृष्ीने 
िनाशेजारील गािामधील कु्ुींबाना सिलतीच् या िरात एलपीजी गॅस कनेक्शन ि गॅस लसलेंारचा 
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पुरिाा करण्यात येतो. तसेच ग्रीन आमीचे सिस्याचे नोंि ीच ेकाम सुध्िा सुुन करण्यात आले 
आहेत. यालशिाय िकृ्षतोाीबाबत मादहती लमळण्याकरीता हॅलो फॉरेस्् िरुध्िनी २४ तास १९२६ 
कायावस्न्ित आहे.  तसेच मागील ५ िषावमध्ये ३ को्ी ८१ लाख रोपाींची लागिा केली असुन 
त्याींची जोपासना करण्याककरता जनतमेध्ये मोाया प्रमा ािर जनजागतृी ननमाव  कुनन 
सींगोपनामध्ये लोकाींचा सहवाग प्राप्त कुनन घेण्यात आला आहे.  
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
पांढरपूर (स्ज.सोलापूर) शहरातील नगरपाभलिेच्या ऐततहाभसि 

इमारतीची दरुिजथा झाल्याबाबत 
  

(३८)   २९७८७ (१३-०४-२०१७)    श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पींढरपूर (स्ज.सोलापूर) शहरात चींद्रवागा निी पकरसरात बाींधण्यात आलेल्या नगरपाललका 
इमारतीस यािषी १०० िषे पू व होत असून मारणा, सद्यस्स्लतीत या ऐनतहालसक इमारतीची 
अत्यींत िरुिस्ला झाली असून या िास्तचूा िापर नगरपाललकेकाून गोाािून म्ह ून केला जात 
असल्याच े माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, सिरील इमारत शतक महोत्सिी िषावत पिापव  करीत असूनही या इमारतीच्या 
िुुनस्तीका ेसींबींधधत विवाग िलुवक्ष करीत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सिरील इमारतीची नव्यान ेाागाुजी करण्याबाबत शासनाने को ती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०९-०५-२०१७)  : (१), (२) ि (३) सुमारे १७ िषावपुिी नगरपकरषि 
कायावलयाचे लमरची प्ाींग  येलील नविन इमारतीत स्ललाींतर करण्यात आले असुन जुनी 
नगरपकरषि इमारत त्यािळेेपासनु यारणाा अनुषींधगक सादहत्य ाेिण्यासााी गोााऊन म्ह ुन 
िापरण्यात येत आहे. 
     सिर इमारतीच्या नतुनीकर ाबाबतचा प्रस्ताि पींढरपूर नगरपकरषिेने सिवसाधार  सवेपुढे 
मींजुरीसााी सािर केला आहे. सिवसाधार  सवेची मींजुरी प्राप्त होताच नुतनीकर ाची कायविाही 
करून इमारत कायावस्न्ित करण्यात येत असल्याचे मखु्याधधकारी याींनी नमुि केले आहे.  
(४) प्रन उद्् ाित नाही.  

___________ 
भसांधुदगुव स्जल््यातील रजत्याांच्या वििासासाठी तनधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(३९)   २९९१६ (१५-०४-२०१७) श्री.नारायण राण े: सन्माननीय सािवजतनि बाांधिाम 
(सािवजतनि उपक्रम िगळून)  मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुिगुव स्जल्ह्यातील रस्त्याींच्या विकासासााी ुनपये १५०० को्ी उपलब्ध कुनन िेण्यात 
येतील अस ेलसींधुिगुव स्जल्ह्याच ेपालकमींरणाी याींनी माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
जाहीर केले होत,े हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, यासााी ननधीची तरतूि करण्यात आली आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनान े चौकशी करून ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत 
को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१७)  : (१) सन २०१६-१७ मध्ये लसींधुिगुव स्जल्ह्यासााी ुनपये 
१४३२.१७ को्ी एिढ्या रकमेची काम ेमींजूर करण्यात आली आहेत. 
(२) ि (३) सन २०१६-१७ या आधलवक िषावमध्ये ुनपये ९८००.२४ लाख इतका ननधी लसींधुिगुव 
स्जल्ह्यातील रस्ते विकासासााी उपलब्ध कुनन िेण्यात आला आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नाांदेड स्जल््यात मुद्रा योजनेच ेिजविाटप बाँिािडून होत नसल्याबाबत 
  

(४०)   २९९३५ (१७-०४-२०१७)    श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींिेा स्जल्हयातील मुद्रा योजनेंतगवत अींतवुवत असलेल्या बाँकाींकाून सुलशक्षक्ष त बेरोजगाराींना 
ुनपये ५० हजार त ेुनपये ५ लाखापयतं ि ुनपये ५ लाख त े१० लाखापयतं लशश ुया हेा खाली 
कजव िा्प कर े बींधनकारक असताींना सुध्िा बऱ याच बाँका बेरोजगाराींची कजव प्रकर े मींजूर 
करीत नसल्याच ेमाहे डासेंबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन सींबींधधत बाँकाींिर को ती कारिा  केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२५-०५-२०१७)  : (१) हे खरे नाही. 
     बाँका योग्य कजव प्रकर ाींना कजव िा्प करत आहेत. बाँकाींमाफव त मुद्रा योजनेंतगवत १५ 
जानेिारी, २०१७ पयतं एकू  ७, ५३१ कजव प्रकर ाींना खालीलप्रमा े ुनपये १०९.७२ को्ी इतके 
कजव िा्प झाले आहे. 
(i)  लशशु ग् - ४३२१ कजव प्रकर ाींना ुनपये १६४१.४८ लक्ष 
(ii) ककशोर ग् - ३००१ कजव प्रकर ाींना ुनपये ७६८७.७३ लक्ष 
(iii) तुन  ग् - २०९ कजव प्रकर ाींना ुनपये १६४२.४१ लक्ष 
(२) ि (३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

 
ताडोबा व् याघ्र प प्रिल्पाच्या िोअर भागात तनयमाांच ेउल्लांघन िरुन  

डाांबरी रजत्याचे िाम िेल्याबाबत 
  

(४१)   २९९८० (१५-०४-२०१७)   श्री.जगन्नाथ भशांदे : सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) व्याघ्र प्रकल्पासााी तयार करण्यात आलेल्या ननयमानसुार प्रकल्पाच्या कोअर वागात पक्के 
बाींधकाम करता येत नाही ि तसे करायचे असल्यास राषरीय व्याघ्र सींरक्ष  प्राधधकर ाची 
करतसर परिानगी घे  ेबींधनकारक आहे, हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, तााोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर वागात को तीही पूिव परिानगी न घेता 
ननयमाचे उल्लींघन करून मोहली प्रिेशद्िार त ेतााोबा तलािापयतं असलेल्या सुमारे ३० ककमी 
लाींबीच्या ााींबरी रस्त्याचे काम िन विवागान ेनव्यान ेकरून घेतल्याचे माहे जानेिारी, २०१७ 
मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हेही खरे आहे काय  
(३) सिरहू बाींधकाम करताना विविध मलशन्स ि मजूर याींची ििवळ कोअर वागात सुरू 
असल्यान ेतसचे नव्या रस्त्यामळेु िन्यजीिाींना रणाास होण्याचा आके्षप िन्यजीि कायवकते याींनी 
घेतला असनू या सींपू व ननयमबाहय कामाची सखोल चौकशी होिून सींबींधधत िोषीविरोधात 
कारिाइव करण्याची माग ी मा.िनमींरणाी, मुख्य िनसींरक्षक, महाराषर राज्य, नागपूर याींच्याका े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि त्यानसुार सींबींधधताींिर को ती कारिाइव केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०५-२०१७)  : (१)  होय हे खरे आहे. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
      सव्हे ऑफ इींडायाद्िारे तयार करण्यात आलेल्या १९८० पूिीच्या ्ोपोलश्मध्ये ज ेरस्त े
िाखविलेले आहे ि त्या रस्त्याचे ज े प्रकार िाखविले आहे अशा रस्त्यामध्ये अस्स्तत्िात 
असलेल्या ुनीं िीमध्ये िरुूस्ती ि मजबुतीकर  करण्याकरीता िन सींिधवन अधधननयम १९८० 
अींतगवत कें द्र शासनाच्या पूिव परिानगीची गरज नाही. तसेच सींरक्षक्षत के्षरणाातील रस्त्याींसााी 
राषरीय िन्यजीि मींाळाच्या परिानगीची आियकता नाही. 
     तााोबा व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर वागातील मोहली ते तााोबा हा २०.०० ककमी ााींबरी 
रस्ता पूिीपासून अस्स्तत्िात आहे. सिर रस्ता िरुूस्तीच े कामात को त्याही ननयमाींच े ककीं िा 
िनसींिधवन अधधननयम १९८० अींतगवत तरतुिीींचे उल्लींघन करण्यात आलेले नाही. 
(४) ि (५) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात जागतति दजावच ेरजत्याांच ेजाळे तनमावण िरण्याचा  
तनणवय घेतला असल्याबाबत 

 
 (४२)   ३०३५७ (१५-०४-२०१७)     श्री.अशोि ऊफव  भाई जगताप : सन्माननीय सािवजतनि 
बाांधिाम (सािवजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  
(१) राज्यात प्रत्येक पािसाळ्यात रस्त्याींची हो ारी िरुिस्ला, रस्त्याींिरील खयाा े वरण्यािर 
िरिषी हो ारा १५०० को्ीींचा खचव यातून मागव काढण्यासााी येत्या िोन िषावत जागनतक 
िजावचे समुारे १० हजार कक.मी. लाींबीच े रस्त्याींचे जाळे ननमाव  करण्याचा शासनान े नन वय 
घेतला असल्याचे माहे नोव्हेबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय,  

(२) असल्यास, त्यासााी जागनतक ननवििा मागविण्यात येत असून माहे माचवमध्ये ही काम े
सुुन होतील ि िोन िषावत ती पु व होतील यालशिाय १५ िष ेया रस्त्याींच्या िेखवाल िुुनस्तीची 
जबाबिारी ाेकेिाराींिरच राह ार आहे, हे ही खरे आहे काय,  
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(३) असल्यास, या रस्त्याींचा िजाव चाींगला होण्यासााी ाीपीआर तयार करण्यापासून अ्ी 
ारवि े, करारनामा कर े, इ.कामाींबाबत शासनान ेको ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास विलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (३१-०५-२०१७) : (१) राज्यातील रस्त्याींच्या सिांगी  विकासाककरता 
सािवजननक बाींधकाम विवागाच्या अखत्याकरतील १०,००० कक.मी. लाींबीच्या रस्त्याींची सुधार ा 
करण्याककरता कें द्र शासनाच्या हायबब्रा ॲन्यु ्ी मॉाले धतीिर राज्यात हायबब्रा ॲन्यु ्ी 
योजना कायावस्न्ित करण्यास दिनाींक २९/११/२०१६ च्या शासन नन वयान्िये मान्यता िेण्यात 
आली आहे. 
(२), (३) ि (४) हायबब्रा ॲन्यु ्ी योजनेंतगवत प्रकल्पाींची जाहीर ननवििा मागविण्यात येत 
असून ती प्रकक्रया  -ननवििा पध्ितीने करण्यात ये ार आहे.  
    उक्त योजनेंतगवत प्रकल्पाींचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल, करारनामा ि अ्ी ननस्चत 
करण्यासााी जाहीर ननवििेद्िारे तज्ञ सल्लागाराींची ननयुक्ती करण् यात आली आहे. सिर 
ननयुक्त तज्ञ सल्लागाराींकाून प्रकल्पाींचे सविस्तर प्रकल्प अहिालाच े(ाीपीआर) काम ि प्रारूप 
ननवििा तयार करण्याच ेकाम प्रगतीत आहे. ननवििा प्रकक्रया पू व कुनन प्रकल्पाचे काम िोन 
िषावत पु व करण्याच ेननयोजन आहे. 
     प्रकल्पाच्या सिलत कालािधीमध्ये रस्त्याींच्या िेखवाल ि िरुूस्तीची जबाबिारी 
उद्योजकाची अस ार आहे. 

___________ 
  

राज्यात िेरोभसन दिुानदाराांना तोटा होत असल्याबाबत 
  

(४३)   ३०४५७ (१२-०४-२०१७)     श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा 
ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात केरोलसन िकुानिाराींना फक्त १० ्क्के को्ा लमळत असल्यान ेजागावाा,े कर 
वाींािल व्यिस्लापन खचव यामध्ये मोाया प्रमा ािर तो्ा सहन करािा लागत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी मागव काढण्यासााी शासनाने गॅस िा्प कराि,े गोिा 
शासनाच्या धतीिर ताींिळाला प्रनत ककलो िोन ि गव्हाला प्रनतककलो ७५ पैसे कलमशन द्याि,े 
न्यायमूती िाधिा सलमतीच्या लशफारशी स्िीकाराव्यात अशा आशयाचे ननिेिन अणखल वारतीय 
स्िस्त धान्य िकुानिार, केरोलसन परिाना धारक महासींघाने मा.मुख्यमींरणाी याींना सािर केले 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी कुनन महासींघाने केलेल्या मागण्याींिर 
नन वय घेण्याच्यादृष्ीने को ती कायविाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (२३-०५-२०१७)  : (१) ि (२)  केरोलसन परिानाधारकाींना १० ्क्के केरोलसन 
को्ा लमळत असल्यामुळे जागावाा,े व्यिस्लापन खचव विचारात घेता मोठ्या प्रमा ािर तो्ा 
सहन करािा लागत असल्याच े ननिेिन शासनास प्राप्त झाले आहे. केरोलसन 
परिानाधारकाींमाफव त गॅस वितर  कर े, गोिा शासनाच्या धतीिर धान्याला कलमशन िे े, 
न्यायमूती िाधिा सलमतीच्या लशफारशी स्स्िकार े इत्यािी स्िुनपाच्या मागण्या सिर 
ननिेिनाद्िारे करण्यात आल्या होत्या. 
(३) केरेालसन परिानाधारकाींना वितर ासााी गॅस िेण्याची तरतिू नसल्यान े सिर माग ी 
मान्य करण्यात आलेली नाही. 
     रास्तवाि िकुानिाराींना गहू ि ताींिळासााी ुन.७०/- प्रनत स्क्िीं्ल कलमशन िेण्याचा नन वय 
शासनाने घेतला आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

बीड जमशानभूमी वििास िामाांचा तनधी खचव िरणेबाबत 
 (४४)   ३०५४६ (१५-०४-२०१७)     श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) बीा स्जल्हा ननयोजन सलमतीने सन २०१५-१६ मध्ये स्मशानवमूीसााी ुनपये २ को्ी १० 
लाखाचा ननधी मींजुर केला होता, हे खरे आहे काय,  
(२) तसचे दिनाींक ३ जानेिारी, २०१७ रोजी िा त्यासुमारास झालेल्या स्जल्हा ननयोजन 
सलमतीच्या बैाकीत सिर ननधी खचावचा ाराि होिुनही ननधी खचव झालेला नाही, हे खरे आहे 
काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन को ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१५-०५-२०१७)  : (१), (२), (३) ि (४) स्जल्हाधधकारी, बीा याींचकेाून 
प्राप्त मादहतीनुसार सन २०१५-१६ मध्ये स्जल्हा िावषवक योजना (सिवसाधार )  अींतगवत स्जल्हा 
पकरषिेकाील ग्राम पींचायतीींना जनसुविधाींसााी विशेष अनुिान या योजनेकरीता ुनपये ३.६६ 
को्ी इतका ननधी मींजुर झाला होता. या योजने अींतगवत ६५ गािाींच्या िहन/िफन वूमीची 
बाींधकाम ेकरण्याचा प्रस्ताि स्जल्हा ननयोजन सलमतीस सािर करण्यात आला. तलावप, दिनाींक 
२० जून, २०१६ रोजी झालेल्या बैाकीत सिर प्रस्तािास मान्यता प्राप्त होऊ शकली नाही. 
तद्नींतर दिनाींक ३ जानेिारी, २०१७ रोजी झालेल्या बैाकीत सिव स्जल्हा पकरषि सिस्याींच्या 
लशफारशी विचारात घेऊन यािी तयार केली नसल्याने सिव स्जल्हा पकरषि सिस्याींच्या 
लशफारशी विचारात घेऊन यािी तयार कुनन प्रस्ताि मान्यतसे्ति सािर करण्याबाबत 
पालकमींरणाी तला अध्यक्ष, स्जल्हा ननयोजन सलमती, बीा याींनी सुधचत केले. तलावप, या प्रकर ी 
अध्यक्ष, स्जल्हा पकरषि, बीा याींनी उच्च न्यायालय औरींगाबाि खींापीा येल ेयाधचका िाखल 
केली असून प्रकर  न्यायप्रविष् आहे. 

___________ 
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मनरेगा योजनेतील गैरव्यिहाराबाबत 
  

(४५)   ३०५५० (१७-०४-२०१७)   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) मौज ेलशि ी (ता.स्ज.बीा) येलील महात्मा गाींधी राषरीय ग्रालम  रोजगार हमी योजनेंतगवत 
िैयस्क्त क जललसींचन विदहर ि शेतकऱ याींच्या कामात ुनपये ४,३२,३१५/- अपहार प्रकर ी 
फौजिारी गुन्हा नोंि करण्याचे आिेश होिुनही गुन्हा नोंि झालेला नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, ताींबरणाक मुियाींचा आधार घेिून प्रशासन फौजिारी गुन्हा नेाींि करण्यास िलुवक्ष 
करीत आहेत, हे खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी कुनन गुन्हा नोंिीबाबत को ती कायविाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. जयिुमार रािल (०६-०६-२०१७)  : (१), (२), (३)  हे खरे नाही.  
     चौकशी कुनन सिर प्रकर ात पोलीस स््ेशन वपींपळनेर गु.र.नीं.१२९/२०१७ दिनाींक 
३/५/२०१७ रोजी गुन्हा नोंि करण्यात आला आहे. 
(४) प्रन उद्् ाित नाही. 

 

___________ 
 

राज्यात गेल्या िषवभरात जांगलाला लागलेल्या आगीमुळे 
हजारो हेक्टर जभमनीची हानी झाल्याबाबत 

  

(४६)   ३०५९१ (१७-०४-२०१७)    श्रीमती स्जमता िाघ : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िन विवागात गेल्या िषववरात ४ हजार ३९७ आगीच्या घ्ना घाल्या त्यात ३४ 
हजार ४७९ हेक््र िनक्षेरणा जळाल्याचे ननिशवनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच जींगलात विविध अनके कार ाींनी आगी लागतात, िन विवागाका े ३७८ फायर 
ब्लोअर असून िनरक्षकाका े ५४२ स्मा व् फोन िेण्यात आलेले असूनही सिर आगीच े प्रमा  
कमी झालेले नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, याबाबत जिळपासच्या नागकरकाींना लोकलशक्ष  िेऊन जागतृी कर े आियक 
असून सिर काम िन विवागाकाून प्रवािीप े होत नाही, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, तिनुसार को ती कायविाही 
केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सधुीर मनुगांटीिार (१२-०५-२०१७)  : (१)  सन २०१६ मध्ये ४६४१ आगीच्या घ्ना 
घालेल्या आहेत ि त्यात ३५, ८३८.९४ हेक््र एिढे िनक्षेरणा जळाले आहे.        
(२) िनविवागाका े ६३३ फायर ब्लोअर असनू के्षबरणाय कमवचाऱयाींना ८६०२ स्मा व् फोन 
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पुरविण्यात आलेले आहेत. जींगलात विविध कार ाींनी आगी लागत असतात. आगीच्या घ्ना 
घाल्यािर िनके्षरणा जळीताच े नकुसान कमी होण्यासााी िनविवागात प्रयत्नशील असतो. 
त्यामुळे िनि िा िळेेच्या िेळी ननयींरणा  होत असल्यामळेु आगीच ेप्रमा  कमी झालेले नाही 
असे म्ह  े िस्तुस्स्लतीस अनुसुनन ारत नाही. 
(३) िनि व्याचे िनािर हो ारे िषुपपकर ाम तसेच जींगलाच ेमानिी जीिनातील महत्ि प्िून 
िेण्याकरीता जनजागतृी, जाहीरात   द्िारे प्रलसध्िी करण्यात येते. तसेच िनपकरके्षरणा अधधकारी 
ग्रामसवा घेतात. लवींती परणाके धचक्िून आगीमुळे हो ारे नुकसान प्िून साींगतात. स्लाननक 
नागकरकाींना लोकलशक्ष  िेऊन जनजागतृी करण्यात येत.े 
(४) ि (५) के्षबरणाय अधधकारी त्याींचे कायव के्षरणाात घा ाऱया आगीच्या घ्ना सींबींधाने िनगुन्हे 
नोंिवितात. त्यानुुनप विदहत कायवपध्ितीनुसार कायविाही केली जाते. प्रकर ी शासन स्तरािुनन 
िेखील अहिाल/आढािा घेण्यात येतो. तसेच गरजेनुसार अनुिान उपलब्ध कुनन िेण्यात येते. 
त्यामुळे प्रकर ी चौकशी/कायविाहीचा प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात अांत्योदय ि बीपीएल िाडवधारिाांना भशधािाटप दिुानािर साखर भमळण्याबाबत 
 (४७)   ३०६१६ (१२-०४-२०१७)     श्री.नारायण राण े : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील सहा मदहन्याींपासून अींत्योिय ि बीपीएल काावधारकाींना लशधािा्प 
िकुानािर साखर लमळत नसल्याचे माहे फेब्रुिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास 
आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन बाजारात साखरेच्या िाढलेल्या ककीं मतीिर 
ननयींरणा  आ ून लशधािा्प िकुानात साखर विक्री करण्यासााी को ती कायविाही केली िा 
करण्यात िा येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (०१-०६-२०१७)  : (१)  हे खरे नाही. 
(२) प्रन उद्् ाित नाही. 
(३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
दगड धानोरा (ता.नेर, स्ज.यितमाळ)  येथे सागिानाची झाड ेतोडणाऱ्या 

व्यक्तीिर िारिाई िरण्याबाबत 
 (४८)   ३०६६० (१५-०४-२०१७)    श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय िने मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िगा धानोरा (ता. नेर, स्ज. यितमाळ) येले ग्रामपींचायतीन े िकृ्षारोप  कुनन लािलेले 
सागिानाचे झाा े तोा ाऱया व्यक्तीिर कारिा  करण्याबाबत तक्रार केली होती, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन तलााी, मींाळ अधधकारी तसेच महसलू 
तहलसलिार याींच्यािर को ती कारिा  केली िा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०५-२०१७)  : (१)  हे खरे नाही. 
(२) तहसील कायावलय, नेर येल ेतक्रार प्राप्त झाली नाही. परींत,ू मींाळ अधधकारी, तलााी याींना 
तक्रारीची मादहती लमळताच सविस्तर चौकशी कुनन त्याींनी स्लळ ननकरक्ष  पींचनामा कुनन 
दिनाींक १४/९/२०१६ रोजी श्री.शशीकुमार काशीनालजी गाींिा,े ग्रामपींचायत सिस्य याींना नो्ीस 
काढून बोलाविण्यात आले त्याींनी दिनाींक १५/९/२०१६ रोजी िाखल केलेल्या लेखी जबाबानुसार 
नायब तहलसलिार, महसूल नेर याींनी िस्तुस्स्लती पाहण्याकरीता दिनाींक ३०/११/२०१६ रोजी 
मोक्यािर जाऊन स्लळ ननकरक्ष  ि आजुबाजूच ेलोकाींचे बयान नोंिविण्यात आले. त्यानुसार 
शासकीय जलमनीिर असलेले २ सागिान झाा अज्ञात व्यक्तीन ेतोाले असल्याच े पींचासमक्ष 
साींधगतले. यािुनन सागिान झाा े नेमके को ी तोाले याचा बोध होत नसल्याने मींाळ 
अधधकारी/तलााी याींनी सािर केलेला अहिाल हा पु वप े चकुीचा असल्याचा ि अपू व 
मादहतीचा आधारे केला आहे असा ननषकषव काढण्यात येऊन प्रकर ात दिनाींक २३/१२/२०१६ 
रोजी नायब तहलसलिार, नेर याींचेकाून अींनतम आिेश पारीत करण्यात येऊन प्रकर  खारीज 
केले आहे. 
(३)  प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नाांदेड स्जल््यात शतिोटी लागिडी योजनेंतगवत लािण्यात आलेली िकृ्ष िरपल्याबाबत 
 (४९)   ३०७०७ (१७-०४-२०१७)    श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िन े मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींिेा स्जल्हयात सन २०१५-१६ मध्ये शतको्ी लागिा योजनेंतगवत ६ लाख, ६२ हजार 
िकृ्षाींची लागिा करण्यात आलेली असून यािषी सरासरीपके्षा अधधक पाऊस होिूनही 
अधधकाऱ याींच्या िलुवक्षामळेु लागिा केलेल्या िकृ्षाींच ेयोग्य सींगोपन झाले नसल्यामळेु १ लाख 
६५ हजार िकृ्ष करपल्याची बाब माहे जानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशवनास आली, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन को ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. सुधीर मुनगांटीिार (०५-०६-२०१७)  : (१) हे खरे नाही. 
     सन २०१५-१६ मध्ये (सन २०१५ च्या पािसाळ्यात) शतको्ी िकृ्ष लागिा योजनेंतगवत 
२२.२५ लाखात रोपाींच े उदद्दष् ारविण्यात आले. त्यापैकी २२.२४ लाख रोप ेलागिा करण्यात 
आली. सिर लागिा केलेल्या रोपाींपैकी माहे ऑक््ोबर, २०१६ अखेर स्जिींत रोपाींची सींख्या 
१४.७२९ लक्ष रोप ेअसून स्जिींत रोपाींची ्क्केिारीचे प्रमा  ६६.२२ ्क्के इतके आहे. 
(२) ि (३) प्रन उद्् ाित नाही. 

___________ 
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सािांतिाडी तालुक्यातील विविध ग्रामीण भागातील पररसरात िन्यप्राण्याांिडून हल्ल्याांच्या 
प्रमाणात िाढत होत असल्याबाबत 

 (५०)   ३०७२८ (१७-०४-२०१७)   श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय िन ेमांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लसींधुिगुव स्जल्हयातील सािींतिााी येलील विविध ग्रामी  वागातील पकरसरात िन्यप्राण्याींकाून 
हल्ल्याींच्या प्रमा ात िाढ होत असल्याच े दिनाींक २३ डासेंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननिशवनास आली, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यामुळे शतेकऱयाींना नकुसानीची वरपा  लमळत,े परींतु िन्यप्राण्याचा रणाास सहन 
करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, तालुक्यातील िन्यप्रा ी मानि सींघषावच्यादृष्ीन ेहा प्रकार गींवीर असून वविषयात 
याचा पयाविर ाच्या सींतुलनािरही पकर ाम होण्याची शक्यता आहे, हे खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, या प्रकर ी शासनान ेचौकशी कुनन को ती कायविाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कार े काय आहेत ?  
 
श्री. सुधीर मुनगांटीिार (१२-०५-२०१७) : (१) लसींधुिगुव स्जल्ह्यात सन २०१६-१७ मध्ये मानि 
िन्यप्रा ी सींघषावत मनुषय जखमीच्या ५, शेतवपक नकुसानीच्या ७५१ तर पशुधन हानीच्या ८२ 
घ्ना ननिशवनास आल्या असनू प्रचललत शासन नन वयाच्या तरतूिीनुसार सींबींधधतास 
नुकसानवरपा  म्ह ून अनकु्रमे रक्कम ुन. ६.१८ लक्ष, ७६.१४ लक्ष तर ुन. ७.७६ लक्ष अिा 
करण्यात आली आहे.  
(२) होय हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) मानि िन्यप्रा ी सींघषव रोखण्यासााी खालीलप्रमा े उपाययोजना करण्यात येतात. 

 मानि िन्यप्रा ी सींघषव रोखण्याच्या दृष्ीन ेिनअधधकारी ि कमवचारी याींना प्रलशक्ष  
िेण्यात येत.े 

 या के्षरणाातील तज्ज्ञ व्यक्तीींकाून प्रात्यक्षक्षकाींसह मागविशवन करण्यात येते. 
 िन्यप्राण्याींना िनक्षेरणाात वपण्याच ेपा ी उपलब्ध कुनन िेण्यासााी उपाययोजना केल्या 

जातात.  
 िनाींिरील अिलींबन कमी करण्याच्या दृष्ीन े सबलसाीिर एलपीजी गॅस शेगाी ि 

लसलेंार पुरिाा केला जात आहे.  
 पकरके्षरणास्तरािर के्षरणाीय अधधकारी ि कमवचारी याींचेमाफव त ननयलमत गस्त करण्यात 

येते. 
 ग्रामी  वागात विविध माध्यमातनू जनजागतृी करण्यात येत.े 
 िन्यप्राण्याींच े हो ारे सींवाव्य हल्यापासून योग्य ती खबरिारी घे ेच्या अनुषींगाने 

जाहीर आिाहनाच्या प्रती ग्रामपींचायत कायावलय तसेच सािवजननक दाका ी लाि ेत 
आल्या आहेत. 
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 िन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात मतृ झालेल्या व्यक्तीच्या कािेशीर िारसास, सींबींधधत 
जखमी व्यक्तीस, शेतवपक नुकसानी प्रकर ी सींबींधधत शेतकऱयास तसेच पशुहान 
हानी प्रकर ी सींबींधधत पशधुनाच्या मालकास प्रचललत शासन नन वयान्िये नुकसान 
वरपा  अिा करण्यात येते. 

  

___________ 
 विधान भिन :   उत्तमभसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
 

 

 

मुद्र पूिव सिव प्रकक्रया महाराषर विधानमींाळ सधचिालयाच्या सींग क यींरणा ेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्र  : शासकीय मध्यिती मुद्र ालय, मुींब . 


