
 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ६०४ वी यादी 

 

महाराष्ट्र ववधानसभा 
  

दसुरे अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अनुसुधचत जाती व नवबौध्द घटािाांतील नागररिाांचा वविास होण्यासाठी सामाजजि न्याय 
ववभागातरे्फ वयवयांसहायता बचतगटाांना नमनी र्टरटर व त्याच्या उपसाधनाांचे वाटप िरणेबाबत 

  

(१)  ३५७३३ (२८-०१-२०१६).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुसूचचत जाती व नवबौध्द घ्ाकाींतील नागररकाींचा ववकास होण्यासाठी सामाजजक न्याय 
ववभागातरे्फ स्वयींसहायता बचतग्ाींना ममनी टॅ्रक््र व त्याच्या उपसाधनाींचे वा्प करण्यात 
येते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामिक जजल््याच्या तुलनते चार वर्ाात केवळ ८५ टॅ्रक््रचे वा्प करण्यात 
आल्याने ग्रामीण भागातील अनुसचूचत जातीच्या आणण नवबौध्दाींच्या ववकासावर पररणाम होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, समाज कल्याण ववभागाच्या िासकीय योजनाींची माहहती सवा ग्रामीण भागात 
पोहचवून त्याचा लाभ लाभार्थयाांना ममळण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे, 
(२) हे खरे नाही. 
 जजल्हा ननहाय उहिष् ठरवून हदल्यानुसार वा्प करण्यात आलेले आहे. 
(३) सामाजजक न्याय व वविेर् सहाय्य ववभागामार्फा त राबववण्यात येणाऱ्या योजनाींचा प्रमसध्दी 
वतामानपत्र, चचत्ररथ, एस.्ी. महामींडळाच्या बसेसवर, दरुदिान इत्यादीव्दारे व्यापक स्वरुपात 
करण्यात येते. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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नानशि येथील जजल्हा पररषद वावषिि योजनाांच्या िामासाठी नमळालेल्या  
ननधीचे योग्य ननयोजन िरण्याबाबत 

  

(२)  ४३२२१ (३०-०५-२०१६).   प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), डॉ.सांतोष टाररे्फ (िळमनुरी), 
श्री.मधिुरराव चव्हाण (तुळजापरू), श्री.अवयलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.अनमन पटेल 
(मुांबादेवी) :   सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामिक येथील जजल्हा पररर्द वावर्ाक योजनाींच्या कामाींची जस्थती अत्यींत ववदारक असून 
र्फक्त २६.१४ ्क्केच पैसे खचा झाल्याने आता अडीच महहन्यात ७४ ्क्के खचा करण्याची 
जबाबदारी सवाच ववभागाींवर आल्यान ेकामे अपेक्षित वेगान ेहोत नाही व त्यामुळे ननधी परत 
जाण्याची िक्यता असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उवाररत ननधीचे योग्य ननयोजन न करणाऱ्या सींबींचधतावर िासनाने कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(०७-११-२०१९) : (१) अिींत: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१५-१६ मध्ये ज्या कामाींना ननधी उपलब्ध झाला आहे, त्या कामाींना 
प्रिासकीय मान्यता, ताींत्रत्रक मान्यता व तदनींतरची ननववदा याींस ननयोजन करून मींजुरी 
घेण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये काही प्रमाणात ववलींब झाला असुन माहे जानेवारी २०१६ पावतेो ववकास 
कामाींवर २६% खचा झालेला होता. मात्र तदनींतर माचा, २०१६ अखेर ४८% ननधी खचा झाला 
होता. 
 जजल्हा पररर्देच्या सवा ववभागाींनी उवारीत ननधीचे ननयोजन करून सवा खचा करण्याचे 
उहिषठ ठेवले होते. ववत्त ववभागाचे हद. ६/६/२००८ रोजीच्या िासन ननणाया नुसार माहे माचा 
२०१७ पयांत ननधी खचा करण्यास िासनाची परवानगी असल्याने माचा, २०१६ अखेरचा अखचचात 
ननधी परत जाण्याचा प्रश्न उद् ावत नाही. 
 

___________ 
 

वाई (ता.मुदखेड, जज.नाांदेड) या गावातील दनलत ववयतीत बाांधण्यात  
आलेल्या नाल्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजािचे िेल्याबाबत 

(३)  ५०७८३ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती अनमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) वाई (ता.मुदखेड, जज.नाींदेड) या गावातील दमलत वस्तीत नालीच े वाहत येणारे पाणी 
वस्तीत जाऊ नये यासाठी बाींधण्यात येत असलेल्या नाला बाींधणीचे काम ननकृष् दजााचे होत 
असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गावाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बाींधण्यात आलेल्या ्ाकीच्या कामात 
गैरव्यवहार झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार सींबींचधताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
खामगाव (जज.बुलढाणा) तालुटरयात िमिवीर दादासाहेब गायिवाड सबलीिरण व वयवानभमान 

योजनेंतगित समाजिल्याण ववभागाच्या नावावर गैरव्यवहार होत असल्याबाबत 
(४)  ५५०१३ (२०-०८-२०१६).   डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कमावीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वामभमान योजनेअींतगात खामगाव 
तालुक्यातील (जज.बुलढाणा) मागासवगीय व इतर काही लोक या योजनेत जममन ववक्री 
करणाऱ् या मालकाींकडून तसेच भमूमहहन लाभार्थयाांकडून समाजकल्याण ववभागाच्या नावावर 
खो्ी माहहती देऊन त्याींचेकडून रोख रक्कम घेऊन त्याींची वपळवणूक करीत असल्याची बाब 
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, त्यानुसार िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  

डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) याबाबत जमीन मालक तसेच लाभाथी याींची र्फसवणूक होऊ नये म्हणून सहायक 
आयुक्त, समाजकल्याण, बुलढाणा याींनी स्थाननक वतामानपत्रात लोकाींनी जागतृ रहावे या 
करीता स्थाननक वतामानपत्रात जाहहर ननवेदन हदले आहे. योजनेची अींमलबजावणी अत्यींत 
पारदिाक व खुल्या पध्दतीने करण्याची दिता घेण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

वधाि जजल्हा अांतगित दनलत ववयती सुधार योजना व १३ व्या ववत्त आयोगअांतगित िामाच्या 
ई-ननववदा प्रकियेमध्ये अननयनमतता िरुन िामे िरण्यात आल्याबाबत 

  

(५)  ६३७७१ (२०-०८-२०१६).   श्री.रणजीत िाांबळे (देवळी), श्री.अनमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) वधाा जजल्हा अींतगात ग्रा.पीं.मसींदी (मेघे) (पीं.स.वधाा) येथे सन २०१५-१६ मधील दमलत वस्ती 
सुधार योजना व १३ वा ववत्त आयोग अींतगात कामाच्या ई-ननववदा प्रक्रक्रयेमध्ये अननयममतता 
करुन काम ेकरण्यात आल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा 
त्यादरम् यान जज.प. स्थायी सममती सभेमध्ये तक्रार केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त वस्ती सुधार योजना कामाची ई- े्ंडर की उघडल्यास ICDS ववभागाची 
Site उघडल्या जात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रा.पीं.अींतगात उक्त वस्ती सुधार योजना कामाचा करारनामा जज.प.बाींधकाम 
ववभागाने हदनाींक ३ ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी करुन रुपये ९.०० रुपये क्रकीं मतीच्या रस्त्याच ेकाम 
हदनाींक ८ ऑक््ोंबर, २०१५ रोजी पूणा करण्यात आले व कामाची ए.बी. हदनाींक १६ ऑक््ोबर, 
२०१५ रोजी तयार करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू काम ेपुणा झाल्यानींतर हदनाींक १७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी याच कामाचा 
करारनामा सदर ग्रा.पीं ने रर्फीक कन्स्ट्रक्िन कीं पनीिी केलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त दोन्ही ननयमबा्य प्रकरणी सींबींचधत दोर्ीवर िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 हद.२३.१२.२०१५ रोजी स्थायी सममती सवासाधारण तहकुब सभेमध्ये जजल्हा पररर्द 
सदस्याींनी प्रश्न उपजस्थत केला होता. त्यामध्ये १३ वा ववत्त आयोगाच्या कामाबाबतचा उल्लेख 
आढळून आला नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे आहे. 
 अनुसूचचत जाती व नवबौध्द घ्काींचा ववकास योजनेच्या कामा ऐवजी आयसीडीएस 
साई्वर वाहन पुरवणे सींदभाातील ननववदा हदसून येत ेसदर बाब ही ताींत्रत्रक स्वरुपातील होती. 
 हद.१७.१०.२०१५ रोजी मे. एम.रक्रर्फक कन्स्ट्रक्िन कीं पनी सोबत ग्रामपींचायत मसींदी 
(मे) याींनी करारनामा केलेला आहे. 
(५) ग्रामववकास अचधकारी ग्रामपींचायत मसींदी (मघेे) याींना चौकर्ी अींती ननलींत्रबत करण्यात 
आले असून ववभागीय चौकिी सुरू करण्यात आली आहे. 

___________ 
  

मौज ेरौंढ (ता.सालेिसा, जज.गोंददया) येथील दनलत ववय ती सुधार योजनेतून नवबौध् दाांच्या 
शौचालयाच् या सुववधासाठी ननधी उपल ध िरुन देण्याबाबत 

  

(६)  ७०९०३ (२७-०१-२०१७).   श्री.सांजय पुराम (आमगाव) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे रौंढ (ता.सालेकसा, जज.गोंहदया) येथील दमलत वस् ती सधुार योजनेतून नवबौध् दाींच्या 
िौचालयाच् या सुववधासाठी ननधी उपलब् ध करुन देणेबाबत स् थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक 
१८ ऑक् ्ोंबर, २०१६ रोजी वा त् या समुारास मा.मींत्री सामाजजक न् याय व वविेर् सहाय्य 
याींच् याकड ेलेखी ननवेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, उक्त ननधी उपलब् ध करुन देण्याबाबत िासनान े कोणती कायावाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े (१६-१०-२०१९) : (१) व (२) हदनाींक १८/१०/२०१६ च े ननवेदन आढळून 
आले नाही. तथावप, अनुसूचचत जाती व नवबौध्द घ्काींच्या वस्तीचा ववकास करणे या 
योजनेंतगात मौज ेरौंढ (ता.सालेकसा, जज.गोंहदया) या गावातील मसमें् नाली बाींधकामाबाबतचा 
प्रस्ताव ग्ववकास अचधकारी, सालेकसा याींचे पत्रासोबत हदनाींक १४/२/२०१७ रोजी प्राप्त झाला 
असून सदर कामासाठी रु.५.०० लि इतका ननधी मींजूर करण्यात आला आहे. िौचालयाच्या 
सुववधेसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्यान ेकायावाही करण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

सायन-पनवेल मागािवरील (चेंबुर) पररसरात जुन्या वाहन वविेत्याांिडून   
अवैध पाकििं ग होत असल्याबाबत 

  

(७)  ७८२९४ (२१-०४-२०१७).   श्री.सुननल राऊत (वविोळी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सायन-पनवेल मागाावरील (चेंबुर) पररसरात जुन्या वाहनाींची ववक्री करणा-या माक्रर्फयाींनी 
रु्फ्पाथ अडवून त्या हठकाणी या ववक्रीच्या वाहनाींची अवैध पाक्रकां ग सुरू केल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदािनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रु्फ्पाथ हस्तगत करून जुन्या वाहनाींची अवैध पाक्रकां ग करून वाहन ववक्री 
करणा-याववरूध्द िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) तसेच, यास अभय देणा-या सींबींचधत अचधका-याींवर िासनाकडून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (०४-११-२०१९) : (१) होय, अींित: खरे आहे. 
 बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कायािेत्रातील चेंबुर पररसरात सायन-पनवेल 
मागाावरील गोल्डी मो्सा, एक्झीक्यु्ीव्ह मो्सा, ॲ्ो पा ा् मो्सा या दकुानात जुन्या वाहनाींची 
ववक्री होत असत ेव सदर दकुानाचे मालक ववक्रीच्या वाहनाींची अवैध पाक्रकां ग करीत असतात. 
(२) व (३) अिाप्रकारे जुन्या वाहनाींची अवैध पाक्रकां ग करुन वाहन ववक्री करणाऱ्या ववरुध्द 
बहृन्मुींबई पोलीस आयुक्तालयाच्या अचधपत्याखालील वाहतकु िाखेच्या ट्राम्बे वाहतुक 
ववभागाकडून सन-२०१७ ते २०१९ (हद.२५/०९/२०१९ पयांत) या कालावधीत Rule of the Road 
Regulation Act मधील कलम १५ सह मो्ार वाहन कायदयाींतगात कलम १७७ अन्वये ६५१ 
वाहनाींवर अवैध पाक्रकां ग केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. 
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 तसेच, चेंबूर पररसरात सन-२०१८ मध्ये जुन्या वाहनाींची अवैध पाक्रकां ग करुन वाहन 
 ववक्री करणाऱ्या दोन ववके्रत्याींववरुध्द सींबींचधत चेंबूर  पोलीस ठाणेस गु.र.क्र.३०९/२०१८, कलम-
२८३ भा.द.वव. अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर दोन्ही आरोपीत वाहन 
ववके्रत्याींना मा.न्यायालयाने दींडाची मििा ठोठावली आहे.   
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.     

___________ 
 

मुवयलीम मेहतर सर्फाई िमिचा-याांचा वविास िरणेबाबत  
  

(८)  ७९४५१ (२१-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुस्लीम मेहतर सर्फाई कमाचा-याींना िैिणणक, आचथाक व सामाजजक उन्नतीसाठी व त्याींच े
उदरननवााह होणे कामी अमींलबजावणी करणेबाबत हदनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा 
त्यासुमारास दालन क्रमाींक ३१६ मींत्रालय, मुींबई येथे बैठक आयोजीत केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीमध्ये सर्फाई कामगाराींच्या मुलाींना वारसा हक्काप्रमाणे सर्फाई 
कामगार पदावर नोकरी देण्याबाबत मा.मींत्री समाजकल्याण याींनी आदेि हदला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) बैठकीच्या कायावतृ्ताप्रमाणे तपासून ननयमानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेिोळांबी (ता.जज.अिोला) येथील दनलत ववयती अांतगित असलेल्या  
िामाांच्या चौिशी अहवालाची प्रत नमळणेबाबत 

  

(९)  ८२३९६ (२१-०४-२०१७).   श्री.हररष वपांपळे (मुनत िजापूर) :  सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे कोळींबी(ता.जज.अकोला)येथील दमलत वस्ती अींतगात असलेल्या कामाींच्या चौकिी 
अहवालाची प्रत माहहतीसाठी सादर करण्याबाबत मुख्य कायाकारी अचधकारी, जज.प. अकोला 
याींना स्थाननक लोकप्रनतननधी (मुनत ाजापूर) याींनी हदनाींक २७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासुमारास ननवेदन देऊन मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेदनात जनतेच्या मागणीनसुार डाींबरीकरणाच्या कामाऐवजी मसमें् 
कााँक्री् रस्त्याचे बाींधकाम केल्याची तक्रार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त मागणीनुसार सदरहू माहहती देण्यात आली आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी करून दोर्ी असलेल्या सींबींधीताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
 मा. ववधानसभा सदस्य मतुीजापरू याींनी केलेल्या मागणीनुसार चौकिी अहवालाची 
प्रत देण्यात आली असून ग्रामपींचायत कोळींबी याींनी डाींबरीकरण रोड ऐवजी मसमें् कााँक्री् 
रस्ता करणे असा ठराव घेतला त्यानुर्ींगान ेसमाज कल्याण सममती जजल्हा पररर्द अकोला 
याींनी हदलेल्या मींजूरी नसुार डाींबरीकरण रोड ऐवजी मसमें् कााँक्री् रस्ता असा बदल करण्यात 
आला आहे 
(४) सदर प्रकरणी चौकिी होवनू चौकिीत दोर्ी आढळलेल्या ग्रामसेववकेस ननलींत्रबत करण्यात 
आले होते. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर जजल्हयातील मागासवगीय औद्योधगि सांवयथामध्ये झालेला आधथिि गैरव्यवहार 
  

(१०)  ९७३८९ (०६-०१-२०१८).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड 
(मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल्हयातील मागासवगीय औदयोचगक सींस्थामध्ये मोठा आचथाक गैरव्यवहार 
झाल्याप्रकरणी जजल्हयातील मागासवगीय औदयोचगक सहकारी सींस्था बचाव कृती सममतीतरे्फ 
ववववध मागण्याच े ननवेदन समाजकल्याण ववभागाच ेसहाय्यक आयुक्त, कोल्हापूर याींना माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(०१-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) दोर्ी सींस्थाींववरुध्द गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नानशि जजल््यात दनलत ववयती सुधार योजनसेाठी ननधी असतानाही  
िाम ेसुरू न झाल्याने मांजूर िाम ेरद्द िेल्याबाबत 

  

(११)  १०३७८९ (०६-०१-२०१८).   डॉ.राहूल आहेर (चाांदवड) :   सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नामिक जजल््यात दमलत वस्ती सधुार योजनसेाठी ननधी असतानाही १५ वर्ाात कामे सुरु 
न झाल्याने मींजूर ७७ कामे रि करण्याची वळे जजल्हा पररर्देच्या समाजकल्याण ववभागावर 
आल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे ग्रामपींचायतीींना या कामाींसाठी ववतररत केलेला सुमारे २ को्ी रुपयाींचा गैरव्यवहार 
झाल्याचीही िक्यता व्यक्त केली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व चौकिीच्या अनुर्ींगाने कारवाई केली आहे काय 
तसेच सदरहू काम ेपुणा करण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१८-१०-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे, सन २००६-०७ ते १६-१७ या 
वर्ाांत अनसुूचचत जाती व नवबौध्द घ्काींच्या वस्तीचा ववकास करणे या योजनेंतगात नामिक 
जजल्हयात मींजूर कामाींपैकी ६३ काम े जागेअभावी, जागेचा वाद, स्थाननक अडचण व काींही 
ग्रामपींचायतीचे रुपाींतर नगर पररर्देत झाल्यान ेरदद केलेली आहेत. 
(२) हे खरे नाही, 
(३) ते (५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मागासवगीय समाजातील होतिरु मुलाांच्या ४४९ औद्योधगि  
सहिारी सांवयथाांना मदत देण्यास ववलांब लागत असल्याबाबत  

  

(१२)  ११०७३३ (२०-०४-२०१८).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.जयांत पाटील 
(इवयलामपूर), श्री.शनशिाांत नशांदे (िोरेगाव), श्री.ददपि चव्हाण (र्फलटण), श्रीमती ददवपिा 
चव्हाण (बागलाण), श्री.राहुल जगताप (श्रीगोंदा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्रीमती समुन 
पाटील (तासगाव - िवठेमहाांिाळ), श्री.मांगेश िुडाळिर (िुलाि) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागासवगीय समाजातील होतकरु मुलाींना औदयोचगक सींस्था स्थापन करुन 
रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी ननणाय घेऊनही मागासवगीयाींच्या ४४९ 
औदयोचगक सहकारी सींस्थाींना मदत देण्यास ववलींब केला जात आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नी िासनाने चौकिी केलेली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानुसार बेरोजगाराींनाकररता औदयोचगक 
सींस्था स्थापन करुन रोजगाराच्या सींधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
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(३) बा्ी या सींस्थमेार्फा त योजनेच ेमुल्यमापन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िन्हाळगाव (ता.पवनी, जज.भडाांरा) गावातील वविास िामािरीता ननधी हवयताांतरीत िरणेबाबत 
  

(१३)  १२०९७९ (२६-०७-२०१८).   श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा) :   सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) कन्हाळगाव (ता.पवनी, जज.भडाींरा) हे डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींती 
वर्ााननममत्त ननवडक गाव असून त्या गावाच्या सवाांगीण ववकासासाठी सदर गावाला िासन 
ननणाय क्र. दवस ु– २०१८/प्रक्र८४/अजाक हद. ३१ माचा २०१८ अन्वये १ को्ी ३२ लि ७ हजार 
२०० रुपयास प्रिासकीय मान्यता हदलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त गावातील ववकासकामे करण्यासाठी सदर ननधी सावाजननक बाींधकाम 
ववभागास हस्ताींतरीत करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) :(१) हे खरे आहे. 
(२) सदर ननधी महासींचालक, बा्ी याींचे मार्फा त प्रादेमिक उपायुक्त, नागपूर याींचेकड ेववतरीत 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अनुसूधचत जाती व नवबौध्द घटिाांिरीता िमिवीर दादासाहेब गायिवाड सबलीिरण 
व वयवानभमान योजना राबववण्याबाबत 

(१४)  १२५०१४ (०२-०८-२०१८).   श्री.प्रिाश र्फातपेिर (चेंबूर) :    सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनुसूचचत जाती व नवबौध्द घ्काींच े राहणीमान उींचाववण्यासह त्याींना 
कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासाठी कमावीर दादासाहेब गायकवाड 
सबलीकरण व स्वामभमान योजना राबववण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समाजातील दाररद्रय रेर्ेखालील आणण भूममहीन िेतमजूर कु्ुींबाींना चार एकर 
जजरायती (कोरडवाहू) क्रकीं वा दोन एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करण्यात 
येते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात नागरीकाींना जममन उपलब्ध होत नसल्याने या योजनेची 
अींमलबजावणी योग्य ररतीन े होत नसल्यान े या योजनेच्या प्रभावी अींमलबजावणीसाठी 
कोणकोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी आतापयांत राज्यातील नागरीकाींना जमीनी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) कमावीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वामभमान योजनेच्या प्रभावी 
अींमलबजावणी करण्याच्या अनरु्ींगाने हदनाींक १४/८/२०१८ रोजी िासन ननणाय ननगाममत 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मागासवगीय समाजातील भूनमहीनाांना मोर्फत जनमनीसाठी िाढण्यात  
आलेल्या शासन ननणियातील अटी नशधथल िरणेबाबत 

  

(१५)  १२९६७७ (०६-१२-२०१८).   श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.बसवराज पाटील (औसा), 
श्री.अजजत पवार (बारामती), श्री.ददलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव), श्री.जयांत पाटील (इवयलामपूर), 
श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.प्रदीप नाईि (किनवट), श्री.योगेश (बापू) घोलप 
(देवळाली) : सन्माननीय ववशेष सहाय्य मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनसुूचचत जाती आणण नवबौध्द समाजातील दाररद्र रेर्ेखालील भूममहीन 
कु्ूींबाींना कमावीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वामभमान योजनअेींतगात मोर्फत िेत 
जमीन देणारा िासन ननणाय जाहहर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जाहहर केलेल्या ननणायात अत्यींत जाचक असलेल्या अ्ी व 
ननयमावलीमळेु अनेक लाभाथीं वींचचत राहणार आहेत, हे ही खरे आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनान े चौकिी केली केली काय, चौकिीत काय आढळून 
त्यानुसार या ननणायातील अ्ी सु्सु्ीत करुन मागासवगीय लाभार्थयाांना लाभ देण्यासाठी 
िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

देवगाव (ता.धामणगाव रेल्वे, जज.अमरावती) येथील दनलत ववयती सधुार  
योजनेंतगित दनलत ववयतीचे िाम िरणेबाबत 

  

(१६)  १२९८९३ (०४-१२-२०१८).   प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव रेल्वे) :   सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) धामणगाव रेल्वे (जज.अमरावती) तालुक्यातील देवगाव ग्रामपींचायत मध्ये दलीत वस्ती 
सुधार योजनेमध्ये दलीत वस्तीतील रस्त े अपूणा असताना ७ PM बार हॉ्ेल ते उके सर 
याींच्या घरापयांत एकही दलीत लाभाथी नसताना रस्त्याच ेकाम करण्यात आले असल्याच ेमाहे 
ऑगस्् २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रस्त्याच्या कामाची जागा बदलून रस्त्याच ेकाम चुकीच्या जागी केल्यान े
दलीत वस्तीतील नागरीकाींवर अन्याय झाला असल्यान ेत्याींनी उपोर्णाचा इिारा हदला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दलीत वस्ती सुधार योजनेमध्ये अींतगात देवगाव (ता.धामणगाव रेल्वे, 
जज.अमरावती) येथील दलीत वस्तीत काम न करता इतरत्र रस्त्याच े काम केल्यान े सदर 
कामाच ेकोणतेही देयक अदा न करता दोर्ीींवर कायावाही करणेबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी 
याींनी ग्ववकास अचधकारी पींचायत सममती धामींणगाव रेल्वे याींना हदनाींक १६ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास पत्रान्वये कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व त्यानुर्ींगाने सींबींचधताींवर कारवाई करण्यासह रस्त्याचे काम तात्काळ करणेबाबत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सुरेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) :(१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणाची चौकिी ववस्तार अचधकारी पींचायत सममती धामणगाींव रेल्वे याींचेमार्फा त 
करण्यात आली असून सदर काम अनुसूचचत जाती व नवबौध्द घ्काींच्या वस्तीमध्येच झालेले 
असल्याच े चौकिी अहवालात नमूद केलेले असल्यामुळे कोणावरही कारवाई करण्यात आली 
नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही 
  

___________ 
  

शाहुवाडी व पन्हाळा (जज.िोल्हापूर) तालुटरयातील िासारी नदीवरील गेलवड ेमध्यम 
प्रिल्पाांतगित येणाऱ्या पाटबांधारे ववभागातील सुरक्षा रक्षि व िालवा  

ननरीक्षि पदे ररटरत असल्याबाबत 
  

(१७)  १३४९१३ (०५-०७-२०१९).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.हसन मुश्रीर्फ 
(िागल), श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) िाहुवाडी व पन्हाळा (जज.कोल्हापूर) तालुक्यातील कासारी नदीवरील गेलवड े मध्यम 
प्रकल्पाींतगात कोल्हापूर पद्धतीचे १४ बींधारे असून सदर १४ बींधाऱ्याकररता केवळ २ सुरिा रिक 
असून १४ सुरिा रिकाींची पदे ररक्त आहेत तसेच ७ कालवा ननरीिक पदे कायारत असून ११ 
ननरीिकाींची पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींमुळे पाणी पट्टी वसुलीवर व धरणाच्या देखभालीकड ेदलुाि होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कासारी नदीवरील गेलवड ेमध्यम प्रकल्पाींतगात येणाऱ्या पा्बींधारे ववभागाच्या 
सुरिा रिक व कालवा ननरीिकाींची ररक्त पदे भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०५-१०-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) कायारत कमाचाऱ्याींकडून तसेच अन्य िाखकेडून सेवा वगा केलेल्या कमाचाऱ्याींकडून पाणीपट्टी 
वसुली व देखभालीच ेकाम केले जात असल्यान ेपाणीपट्टी वसलूीवर पररणाम झालेला नाही व 
धरण देखभालीवर दलुाि होत नाही. 
(३) व (४) िासन ननणाय, ववत्त ववभाग, हदनाींक २ जून, २०१५ अन्वये सरळसेवा भरतीवर 
ननबांध घालण्यात आले असून िासन ननणाय, ववत्त ववभाग, हदनाींक २५ म,े २०१७ अन्वये 
ववभागाचा आकृतीबींध सुधारीत झाल्यामिवाय पदभरती करण्यास देखील ननबांध आहेत. 
सदयजस्थतीत जलसींपदा ववभागाचा आकृतीबींध सुधारीत करण्याची कायावाही िासन स्तरावर 
प्रगती पथावर आहे. त्यानुसार ववभागाच्या आकृतीबींधास अींनतम मान्यता प्राप्त झाल्यानींतर 
ररक्त पदे भरण्याबाबत आवश्यक कायावाही तात्काळ करण्यात येईल. 

___________ 
  

शाहुवाडी (जज.िोल्हापूर) तालटुरयातील तलाठयाांची ररटरत पदे भरण्याबाबत 
  

(१८)  १३५०४८ (०१-०७-२०१९).   श्री.सत्यजीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) िाहुवाडी (जज.कोल्हापूर) तालुका हा अनतिय दगुाम व डोंगराळ तालुका असून या 
तालुक्यात एकूण १३१ महसलुी गावे आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, या तालुक्यासाठी तलाठयाींची ३९ पदे मींजूर असनू त्यापैकी केवळ २९ पदावरच 
तलाठी कायारत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरच्या ररक्त असलेल्या पदाींमळेु  प्रत्येक तलाठयाला अनतररक्त गावाींचा 
कायाभार साींभाळावा लागत असल्याने या गावाींमध्ये तलाठी वळेेवर हजर राहत नसल्याने 
िेतकऱ्याींची अनके काम ेखोळींबली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत चौकिी करून िाहुवाडी तालुक्यातील तलाठयाींची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१९-१०-२०१९) : (१) होय.  
(२) िाहुवाडी तालुक्यामध्ये तलाठयाींची एकूण ३९ पदे मींजूर असून त्यापैकी ३० पदाींवर तलाठी 
कायारत आहेत.  
(३) ररक्त असलेल्या ९ सजाींचा अनतरीक्त कायाभार अन्य तलाठी याींच्याकड े सोपववण्यात 
आलेला आहे. िेतकऱ्याींची काम ेखोळींबल्याबिल अथवा सजाींच्या गावाींमधील कामकाजाबाबत 
कोणतीही तक्रार तहमसलदार िाहुवाडी याींच्या कायाालयाकड ेप्राप्त झालेली नाही.     
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(४) व (५) सन २०१९ च्या महापदभरतीन्वये कोल्हापूर जजल््यातील तलाठी सींवगााच्या एकूण 
६७ ररक्त पदाींची भरती प्रक्रक्रयेची कायावाही अींनतम ्प्प्यात आहे. 

___________ 
  

वाांदे्र (मुांबई) येथील िामगार आयटुरत िायािलयासमोर घरेल ुिामगाराांनी िेलेले आांदोलन 
  

(१९)  १३५५५९ (१५-०७-२०१९).   श्री.अनमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), अ्ड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्रीमती मननषा चौधरी (ददहसर) :   सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) वाींदे्र (मुींबई) येथील कामगार आयुक्त कायाालयासमोर घरेल ु कामगाराींनी आींदोलन केले 
असल्याच ेमाहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कामगाराींच्या सामाजजक सुरिेसाठी (पेन्िनसाठी) सरकार, मालक व कामगार 
याींचे त्रत्रपिीय बोडा स्थापन कराव ेया मागणीसह अन्य मागण्या केल्या आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या अनुर्ींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे (०१-११-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे 
(३) घरेल ू कामगाराींना सामाजजक सुरिा प्रदान करण्याच्या उिेिान े कें द्र व राज्य िासन 
पुरस्कृत ववमा योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

खडिवासला प्रिल्पातनू (जज.पुणे) उन्हाळी वपिाांसाठी आणण ग्रामीण भागातील  
नागररिाांना वपण्यासाठी पाणी देण्याच्या ननणियाबाबत  

  

(२०)  १३६५८६ (०५-०७-२०१९).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अनमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.हषिवधिन सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) खडकवासला प्रकल्पातून (जज.पुणे) यींदा उन्हाळी वपकाींसाठी आणण ग्रामीण भागातील 
नागररकाींना वपण्यासाठी केवळ २.६८ अब्ज घनरू्फ् पाणी देण्याचा ननणाय कालवा सममतीच्या 
बैठकीत घेण्यात आला असल्याच े माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दरवर्ी प्रमाणे उन्हाळी वपकाींसाठी सुमारे पाच ्ीएमसीऐवजी आता ननम्मचे 
पाणी उन्हाळी वपकाींना ममळणार असल्याने वपकाींच े नुकसान होणार आहे तसचे वपण्याच्या 
पाण्याचा तु्वडा ननमााण होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेकोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अिींत: खरे आहे. खडकवासला प्रकल्पाच्या नवा मुठा उजवा कालव्याच्या एका उन्हाळी 
आवतनासाठी सवासाधारणपणे ५ ्ीएमसी पाण्याची आवश्यकता असते. तथावप, उन्हाळी हींगाम 
२०१९ करीता २.६८ ्ीएमसी पाणी उपलब्ध राहहलेले वपण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आल्यामुळे 
दौंड नगरपामलका व ग्रामीण भागातील कालव्यावर अवलींबून असलेल्या ग्रामपींचायतीींना 
वपण्याचे पाणी देण्यात आलेले आहे. 
(३) पुणे महानगरपामलकेचा पाणीवापर महाराषट्र जलसींपत्ती ननयामक प्राचधकरणाने ननधााररत 
केलेल्या मापदींडाच्या मयाादेत करण्यासाठी जलसींपदा ववभागान े महानगरपामलकेस सुचना 
हदलेल्या आहेत. खडकवासला जलाियातनू पाणी उपसा करण्यासाठीचे ३ पींप हाऊन अन.ुवारज-े
१, वारज-े२ व नवीन पींप हाऊस तसेच गॅ्रजव्ह्ी पाईप लाईन इ. चा ताबा पुणे 
महागनरपामलकेकड ेअसल्यामळेु त्यावर प्रत्यि ननयत्रींण करणे जलसींपदा ववभागस िक्य झाले 
नाही.                      
 महाराषट्र जलसींपत्ती ननयामक प्राचधकरणाच्या मयाादेत पाणी वापर कमी करण्याची 
जबाबदारी पुणे महानगरपामलकेची आहे. तसेच, पुणे महानगरपामलकेच्या वाढीव पाणी वापरावर 
महाराषट्र जलसींपत्ती ननयामक प्राचधकरणाने हद.१७.१२.२०१८ रोजी हदलेल्या आदेिाववरुध्द 
महानगरपामलकेने मुींबई उच्च न्यायालयात अवपल दाखल कलेले असल्याने सदर बाब 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

लासलगाव (ता.ननर्फाड, जज.नानशि) गावाचा 'मुख्यमांत्री ग्रामीण साांडपाणी प्रकिया  
व्यवयथापन प्रिल्प' योजनेमध्ये समावेश िरण्याबाबत 

  

(२१)  १३६७१५ (११-०७-२०१९).   श्री.छगन भजुबळ (येवला), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा 
िळवा) :  सन्माननीय पाणीपुरवठा व वयवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लासलगाव (ता.ननर्फाड, जज.नामिक) या गावाचा 'मुख्यमींत्री ग्रामीण साींडपाणी प्रक्रक्रया 
व्यस्थापन प्रकल्प' योजनमेध्ये समावेि करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक १० एवप्रल, 
२०१८ व हदनाींक २० रे्फब्रुवारी, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास मा.पाणीपुरवठा व स्वच्छता मींत्री 
याींचेकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले 
व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (०६-११-२०१९) : (१) होय, खरे आहे. 
(२) ग्रामीण भागातील साींडपाणी प्रक्रीया व्यवस्थापनासाठी राज्याची अदयाप स्वतींत्र योजना 
नाही. 
 कें द्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत अमभयान (ग्रामीण) या योजनेतींगात ग्रामीण भागातील 
घनकचरा व साींडपाणी व्यवस्थापनाच्या अनुर्ींगान,े िासन ननणाय हदनाींक २१/०८/२०१३ (आता 
हदनाींक १९/०७/२०१९ च्या िासन ननणायान्वये अचधक्रममत) िासन पत्र हदनाींक ०५/०३/२०१९ व 
िासन ननणाय हदनाींक १९/०७/२०१९ अन्वये मागादिाक सूचना ननगाममत करण्यात आल्या 
आहेत. 
 ग्रामीण भागातील घनकचरा व साींडपाणी व्यवस्थापनाकरीता स्वच्छ भारत अमभयान 
(ग्राममण) या योजनेंतगात ग्रामपींचायतीमधील कु्ुींब सींख्येच्या प्रमाणात ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याची तरतूद असनू, िासन ननणाय हदनाींक १९/०७/२०१९ अन्वये ग्रामीण भागातील घनकचरा 
व साींडपाणी व्यवस्थापनेबाबत सवा जजल्हा पररर्दाींना ननदेि देण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नभवांडी ननजामपूर शहर महानगरपानलिा आयुटरत याांनी बिेायदेशीर पदोन्नती ददल्याबाबत 
  

(२२)  १३६७५८ (१३-०७-२०१९).   श्री.महेश चौघुले (नभवांडी पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मभवींडी ननजामपूर िहर महानगरपामलका आयुक्त याींनी बकेायदेिीर पदोन्नती हदलेल्या 
सवा अचधकाऱ्याींववरुध्द तातडीने कारवाई करण्याचे िासनान ेननदेि देऊनही अदयाप त्याींच्यावर 
कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्री.मिवमुती नाईक व श्री.अच्युत हाींगे याींना पदोन्नती बेकायदेिीरपणे देणाऱ्या 
तत्कालीन महानगरपामलका आयकु्त याींचेववरोधात कोणतीही कारवाई िासनाने न करण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ज्या कमाचारी व अचधकाऱ्याींची पदोन्नती बेकायदेिीरपणे करण्यात आली होती 
त्या सवा कमाचारी व अचधकाऱ्याींना पदोन्नतीनींतर िासकीय ननयमाप्रमाण े ममळालेला आचथाक 
लाभ बकेायदेिीर असून त्याची वसुली िासनान ेअदयाप केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने ननदेि देऊनही अदयाप वसुली न करण्याची कारणे काय आहेत तसेच 
वसुली करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (१०-१०-२०१९) : (१) मभवींडी ननजामपूर िहर महानगरपामलकेच्या 
आस्थापनेवरील कमाचाऱ्याींच्या पदोन्नती गैरप्रकारासींदभाात िासनपत्र हदनाींक २४.१०.२०१६ 
अन्वये महानगरपामलकेचे सींबींचधत अचधकारी / कमाचारी याींचेववरुध्द कारवाई करणेबाबत 
कळववण्यात आले होते. 
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 तदनुर्ींगान े महानगरपामलकेच्या आस्थापनेवरील सींबींचधत अपचारी कमाचारी याींची 
मभवींडी ननजामपूर िहर महानगरपामलका स्तरावर ववभागीय चौकिी सुरु आहे.  
(२) सदर प्रकरणी सींबींचधत अचधकाऱ्याींववरुध्द िासन स्तरावर दोर्ारोप पत्र बजावण्यात आले 
असून ववभागीय चौकिी प्रस्ताववत आहे. 
(३), (४) व (५) ज्या कमाचाऱ्याींच्या पदोन्नतीववरुध्द आिेप होत ेअिा सींबींचधत कमाचाऱ्याींना 
पदावनत करण्यात आले आहे. 
 तसेच पदोन्नतीचे आचथाक लाभाची वसूली करण्याबाबतची कायावाही सुरु असल्याच े
मभवींडी ननजामपुर िहर महानगरपामलकेने कळववले आहे. 
  

___________ 
 

मुांबई उपनगरीय रेल्वेच्या सुरके्षसाठी पोलीसाांची सांख्या वाढववण्याबाबत 
  

(२३)  १३६९८३ (१३-०७-२०१९).   श्री.अनमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अनमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अवयलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.त्र्यांबिराव नभस े (लातूर ग्रामीण), डॉ.सांतोष 
टाररे्फ (िळमनुरी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई उपनगरीय रेल्वेमधील प्रवासी सींख्या सुमारे ८० लाखाींवर पोहोचली असताना त्याींच्या 
सुरिेसाठी केवळ चार हजार रेल्वे पोलीस असल्याच ेमाहे म,े २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेल्वे स्थानकाींवरील उदघा्नाच े कायाक्रम, बींदोबस्त, ननवडणुकाींचा बींदोबस्त, 
रेल रोको आींदोलन यामुळे प्रवािाींची सुरिा हे मुख्य काम करताना पोलीसाींवर अनतररक्त ताण 
पडत असुन प्रवािाींच्या सुरिेसाठी पोलीससींख्या बळ कमी पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मुींबईकराींच्या सुरिेसाठी रेल्वे पोलीस सींख्या वाढववण्याबाबत िासनान ेकोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (०५-१०-२०१९) : (१) मुींबई लोहमागा पोलीस आयुक्तालयाची मींजूर पोलीस 
कमाचारी सींख्या ३७८० इतकी असनू म-े२०१९ मध्ये एकूण हजर सींख्या ३५१० इतकी आहे. 
(२) व (३) पोलीस आयकु्त, लोहमागा मुींबई याींनी प्रवािाींच्या दृष्ीन े मुींबई लोहमागा 
पोलीसाींच्या मदतीला गहृ ववभाग, िासन ननणाय हद.०९.०८.२००४ अन्वये ५०० होमगाडा, गहृ 
ववभाग, िासन ननणाय हद.२२.०२.२०१४ अन्वये १५०० होमगाडा, व गहृ ववभाग, िासन ननणाय 
हद.१५.०३.२०१७ अन्वये मध्ये महाराषट्र राज्य सुरिा महामींडळाचे २०० कमाचारी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत आदेि हदले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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िोयना जलववद्यूत प्रिल्पातांगित पुनविनसत गावठाणाांमधील  
िरावयाच्या नागरी सुववधाांच्या िामाांबाबत 

  

(२४)  १३७१६४ (११-०७-२०१९).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोयना जलववदयूत प्रकल्पातींगात पुनवामसत गावठाणाींमधील करावयाच्या नागरी सुववधाींची 
कामे ही कोयना पुनवासन उपववभाग क्रीं .२ सातारा बाींधकाम याींचे अखत्याररत कायाकारी 
अमभयींता कोयना धरण व्यवस्थापन ववभाग कोयनानगर याींचेमार्फा त करण्यात येत होती, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक १२ मे,२०१७ च्या िासन ननणायानुसार जलसींपदा ववभागीय 
कायाालयाच्या रे्फररचनेमध्ये िासन ननणायाच्या पषृठ क्रीं .१० वरील मुिा क्रीं .०६ नसुार कोयना 
जलववदयूत प्रकल्पातींगात पनुवामसत गावठाणाीं मधील करावयाच्या नागरी सुववधाींची कामे ही 
कोयना पुनवासन उपववभाग क्रीं .२ सातारा बाींधकाम याींच े अखत्याररत कायाकारी अमभयींता 
कोयना धरण व्यवस्थापन ववभाग कोयनानगर याींचकेडून काढून घेवून ती कायाकारी अमभयींता 
कण्हेर कालव े ववभाग क्रीं .२ करवडी कराड या कायाालयाकड े देण्यात आली आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, कायाकारी अमभयींता कण्हेर कालव े ववभाग क्रीं .२ करवडी कराड हे कायाालय 
पुनावमसत गावठाणाींपासनू सुमारे ५० ते ५५ क्रकलोमी्र लाींब असल्याने पा्ण तालुक्यातील 
पुनवामसत गावठाणाींमधील नागररकाींना त्याींच्या मलुभूत सुववधाींची काम े करुन घेण्याकरीता 
अनेक अडचणी ननमााण होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, हदनाींक १ माचा,२०१८ च्या िासन ननणायानसुार िासनाचे महसूल व वन 
ववभागाने कोयना जलववदयूत प्रकल्पातींगात पुनवामसत गावठाणाींमधील करावयाची नागरी 
सवुवधाींची काम े ही मोठया प्रमाणात मींजुर केली असून सदरची कामे हाती घेण्यामध्ये 
कायाकारी अमभयींता कण्हेर कालव े ववभाग क्रीं .२ करवडी कराड या कायाालयास अनेक अडचणी 
ननमााण होत असल्याने सदरची कामे पुवावत कोयना पनुवासन उपववभाग क्रीं .२ सातारा बाींधकाम 
याींचे अखत्याररत कायाकारी अमभयींता कोयना धरण व्यवस्थापन ववभाग कोयनानगर याींच्या 
कायाालयाकड े देण्यात यावी याकरीता मा.जलसींपदा मींत्री याींना हदनाींक ३ जुल,ै२०१८ रोजी वा 
त्यासुमारास लेखी पत्रादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदर मागणीनसुार िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. धगरीष महाजन (१४-१०-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. िासन ननणाय, जलसींपदा ववभाग, क्र.आढावा २०१७/प्र.क्र.१/२०१७(आ)/प्रमि, 
हद.१२.०५.२०१७ अन्वये मसींचन व्यवस्थापनासाठी रे्फररचना करताना पा्ण तालुक्यातील 
पुनवामसत गावठाणामधील नागरी सुववधाींची कामे ही कायाकारी अमभयींता, कण्हेर कालव ेववभाग 
क्र.२, करवडी (कराड) या ववभागाकड ेवगा करण्यात आली आहेत. 
(३) व (४) या सींदभाात मा. लोकप्रनतननधीनी मागणी केली आहे.  
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(५) सदर बाब िासनाच्या ववचाराचधन आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

भोर (जज.पुणे) येथील भाटघर या धरणातील आवतिन थाांबववण्याबाबत 
  

(२५)  १३७२५७ (१०-०७-२०१९).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अवयलम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अनमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) भोर (जज.पुणे) येथील भा्घर या धरणात केवळ २ ्ीएमसी एवढा पाणीसाठा उपलब्ध 
असून माहे जुलै अखेर प्रस्ततु वपण्याच्या पाण्याच्या योजना अखींडडत चालू राहण्याकररता 
आवतान थाींबववणे आवश्यक असतानाही अदयापही आवतान थाींबववले नसल्याच े माहे एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भा्घर व ननरा देवधर धरणातील पाणी नागररकाींच्या वपण्याच्या पाण्यासाठी 
आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे याकररता सदरहू उक्त धरणामधनू आजही पॉवर हाऊसमधुन 
१७०० क्युसेक्सने पाण्याच ेआवतान सुरु असून या धरणातून भोर िहर व जवळपास ५०-६० 
गावाींना वपण्याच्या पाण्याच्या योजना कायारत असल्यान े या आवातनामळेु वपण्याच्या 
पाणीवा्पावर त्याचा पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय व त्यानसुार कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-१०-२०१९) : (१) हे, खरे नाही 
(२) हे, खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

 राज्यात औषध ननमािणशावयत्र अभ्यासिमाांच्या महाववद्यालयास परवानगी देण्याबाबत 
  

(२६)  १३७३६५ (०९-०७-२०१९).   श्री.अवयलम शखे (मालाड पजश्चम), श्री.अनमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाळे (आवी), 
श्री.नसीम खान (चाांददवली), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
नशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महाग झालेले वैदयकीय अ्यासक्रम आणण अमभयाींत्रत्रकी िेत्रातील कमी रोजगार 
यामुळे ववदयार्थयााचा मोठा ग् और्ध ननमााण िास्त्र अ्यासक्रम यामध्ये प्रविे घेत असल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गत दोन वर्ाापासनू या अ्यासक्रमामध्ये प्रवेि घेणा-या ववदयार्थयाांची सींख्या 
वाढली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्यामुळे या अ्यासक्रमासाठी अजा केलेल्या ४० महाववदयालयाींना परवानगी 
देण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०६-११-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) अणखल भारतीय तींत्रमििण पररर्देने हदलेल्या मान्यतेनुसार ििैणणक वर्ा २०१९-२० करीता 
अदयापपयांत राज्यातील और्धननमााणिास्त्र (र्फामासी) पदववका अ्यासक्रमाच्या ३७ नवीन 
सींस्थाींना िासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
 याबाबत िासन ननणाय हद. २०/०६/२०१९ अन्वये -२५, हद. २५/०६/१९ अन्वये -९, 
हद.२५/०६/१९ अन्वये-२, हद. ४/०७/१९ अन्वये -१ व हद.८/०७/१९ अन्वये-१ अिा एकुण ३८ 
नवीन और्धननमााणिास्त्र अ्यासक्रमाच्या सींस्थाींना मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथावप, 
हद.२०/०६/१९ रोजीच े िासन ननणायान्वये मान्यता देण्यात आलेल्या सींस्थाींपैकी एका सींस्थेचे 
नाव हद.२५/०७/१९ रोजीच ेिासन िुद्धीपत्रकान्वये वगळण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

प्रतापनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील (नागपूर शहर) अपाटिमेंटमध्ये  
अवैध धांदे सुरु असल्याबाबत 

(२७)  १३७३७१ (१३-०७-२०१९).   श्री.सुननल िेदार (सावनेर), श्री.ववजय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अवयलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपूर िहरातील प्रतापनगर पोलीस ठाण्याच्या हिीतील ररींग रोड पररसरात एका 
अपा ा्में्मध्ये हायप्रोर्फाईल सेक्स रॅके् सुरू असल्याची माहहती पोलीसाींना ममळताच त्याींनी 
हदनाींक ३० एवप्रल, २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजताच्या सुमारास त्या अपा ा्में्मध्ये धाड ्ाकून 
नाममात्र कारवाई केली असल् याच ेननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस ववभागाने एवढी मोठी कारवाई करून सुध्दा पोलीस ठाण्यात या 
प्रकरणाची कुठेही नोंद नसल्याने हे प्रकरण आचथाक देवाणघेवाणातून दडपण्यात आले 
असल्याची चचाा पररसरात सुरू आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनान ेचौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनुसार सींबींचधत अचधकारी, कमाचारी व इतर दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (०५-१०-२०१९) : (१) नागपूर िहर पोलीस आयकु्तालय अींतगात प्रतापनगर 
पोलीस ठाण्याच्या हिीत अिा प्रकारची प्रकारची घ्ना घडल्याची रेकॅाडावर कुठलीही नोंद 
नाही.  
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(२) हे खरे नाही. 
(३) मुिा क्र.१ मधील धाडीबाबत प्रतापनगर पोलीस ठाण्यातील रेकॅाडावर कुठलीही नोंद 
नसल्यान ेदोर्ीींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात १२ लाख बोगस नशधापत्रत्रिा रद्द िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२८)  १३७३८० (०७-०७-२०१९).   श्री.आनसर्फ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अनमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अवयलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली) :  सन्माननीय 
अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १२ लाख बोगस मिधापत्रत्रका रि करण्यात आल्याचा प्रकार माहे म,े २०१८ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेचौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, बोगस मिधापत्रत्रका धारकाींवर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१६-१०-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) राज्यात राबववण्यात येणाऱ्या सावाजननक ववतरण व्यवस्थेच े सींगणकीकरण 
प्रकल्पाींतगात लाभार्थयाांची माहहती पीडीएस डा्ाबसेमध्ये सामाववष् करण्यात येत 
आहे.त्यानसुार राषट्रीय अन्नसुरिा अचधननयम अींतगात १४८.३८ लि पात्र मिधापत्रत्रकाींपैकी 
१४२.५८ लि तसेच दषुकाळग्रस्त जजल्हातील दाररद्रयरेर्ेवरील ७.५२ लि िेतकरी 
मिधापत्रत्रकाींपैकी  ६.९८ लि मिधापत्रत्रकाींचे  आधार मसडीींग पूणा करण्यात आले आहे. डा्ा 
डडजी्ायजेिन केल्यामुळे सुमारे १० लि मिधापत्रत्रका दबुार, मयत व प्रत्यि गहृभे्ीदवारे 
अपात्र ठरल्याने वगळण्यात आलेल्या असून उवाररत लाभार्थयाांचे माहहतीच े सींगणकीकरण 
करण्याची व  त्यानुर्ींगाने अपात्र मिधापत्रत्रका वगळण्याची कायावाही प्रगतीपथावर आहे.    
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________  
राज्यातील शासिीय अनुदाननत आश्रमशाळाांना अन्न व नागरीपुरवठा ववभागािडून  

होणारा रेशननांग धान्यपुरवठा बांद िरण्यात आल्याबाबत 
  

(२९)  १३७४९३ (१०-०७-२०१९).   श्री.राज ुतोडसाम (अणी) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील िासकीय अनुदाननत आश्रमिाळाींना अन्न व नागरीपुरवठा ववभागाकडून होणारा 
रेिननींग धान्यपुरवठा बींद करण्यात आल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ च्या नतस-या आठवडयात 
ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यामळेु िाळा व्यवस्थापनाला बाजारातून अचधक दरान े धान्य ववकत घ्याव े
लागत असल्याने िासकीय अनुदाननत आश्रमिाळाींना आचथाक भुदांड सहन करावा लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुसार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१६-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) कल्याणकारी सींस्था व 
वसनतगहेृ याींना अन्नधान्य पुरवठा ही कें द्र िासनाची योजना असून कें द्र िासनाने हदनाींक 
१९.०३.२०१९ च्या पत्रान्वये सदर योजनेंतगात र्फक्त िासनाच्या मालकीचे/िासन चालववत 
असलेल्या सींस्थानाच ननयतन ववतररत करण्यात येईल अस ेसवा राज्याींना कळववले आहे. 
 त्यानुसार कें द्र िासनाकडून कल्याणकारी सींस्था व वसनतगहेृ योजनेंतगात माहे एवप्रल 
ते सप् े्ंबर २०१९ या सहामाही कालावधी साठी र्फक्त िासनाच्या मालकीच/ेिासन चालववत 
असलेल्या सींस्थासाठी अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सदर अन्नधान्याच े
जजल्हाींननहाय ननयतन हदनाींक ८ ऑगस्् २०१९ च्या आदेिान्वये करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

पाटण (जज.सातारा) तालुटरयातील मोरणा, उत्तरमाांड, तारळी व वाांग खोऱ्यामध्ये मध्यम 
वयवरूपाच्या नद्याांवर िोल्हापूर पद्धतीचे बांधारे बाांधण्यास ननधी उपलध िरून देण्याबाबत 

  

(३०)  १३७५२१ (११-०७-२०१९).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पा्ण (जज.सातारा) तालुक्यातील मोरणा,उत्तरमाींड.तारळी व वाींग खोऱ्यामध्ये मध्यम 
स्वरूपाच्या नदया कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पावसाळ्यात या नदयाींना येणारे पाणी हे अडववण्याकरीता कोणतेही साधन 
नसल्यान े नदयाींच े पावसाळ्यातील पाणी वाहून जाते व पुढील आठ महहने या गावातील 
लोकाींना िेतीसाठी ववहहरीींच्या पाण्याचा वापर करावा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मोरणा, उत्तरमाींड, तारळी व वाींग खोऱ्यामध्ये माध्यम स्वरूपाच्या नदयाींवर 
कोल्हापूर पद्धतीच ेबींधारे बाींधण्यास सन २०१७-१८ च्या अथासींकल्पातून ननधी उपलब्ध करून 
देण्याबाबत मा.राज्यमींत्री जलसींपदा याींना हदनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास 
पत्रादवारे मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर मागणीनसुार िासनान ेकोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीष महाजन (३०-०९-२०१९) : (१) होय.  
(२) नाही. मोरणा, उत्तरमाींड, तारळी व वाींग खो-यामधील नदयाींवर तारळी हे मोठे धरण 
तसेच मोरणा व उत्तरमाींड ही मध्यम धरणाची काम े पूणा करण्यात आलेली आहेत. या 
धरणामध्ये पाणीसाठा होत आहे. वाींग मध्यम प्रकल्पाच्या धरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे 
(३) होय. 
(४) तारळी, वाींग व मोरणा गुरेघर या प्रकल्पाींसाठी िासनान े खालीलप्रमाणे ननधी उपलब्ध 
केला आहे.  
                                          ( रु. िोटीत ) 

प्रकल्प सन २०१७-१८ सन २०१८-१९ सन २०१९-२० 
तारळी ६१.९० ११४.८० ९५.०० 
वाींग ५४.४२ ८५.३६ २०.०० 
मोरणा २९.६६ ३०.०० २५.०० 

 हदनाींक २४.१.२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये मागणी केलेल्या नवीन कोल्हापूर पध्दतीच े
बींधा-यापैकी अ.क्र.१ खळे येथ े वाींग नदीवर वाींग मध्यम प्रकल्पाींतगात कोल्हापूर पध्दतीच े
बींधारेचे काम प्रगतीपथावर आहे.  तसेच अ.क्र. ५-काळगाींव, ता.पा्ण येथील साखरी नाल्यावर 
१ कोल्हापूर पध्दतीचा बींधारा पणुा व १ को.प. बींधारा प्रगतीत  व इतर २ प्रस्ताववत आहेत. 
अ.क्र.७-माजगाव ता.पा्ण येथ े उत्तरमाींड नदीवर उत्तरमाींड प्रकल्पाींतगात माजगाव-१, 
माजगाव-२ व माजगाव-३ हे कोल्हापूर बींधारे पुणा करण्यात आलेले आहे.  कृषणा पाणी तीं्ा 
लवादाच्या ननणायानुसार कृषणा खो-यातील पाणी वापराचा बहृत आराखडा महाराषट्र िासनाने 
हद.२०.१०.२००१ च्या पत्रान्वये कें द्रीय जल आयोगास सादर केलेला असनू त्यामधील 
तरतुदीनुसार ५९९ ह्एमसी पाणी वापराचे ननयोजन पुणा झालेले आहे. उवाररत मागणी केलेले 
बींधारे महाराषट्र कृषणा खारे ववकास महामींडळ, पुणे याींच्या प्रकल्पामध्ये समाववषठ नाहीत. 
तसेच, मा.ववधानसभा सदस्याींच्या हदनाींक २४.१.२०१७ च्या पत्रामध्ये उल्लेख केलेल्या 
कामाींपकैी उत्तरामाींड नदीवर जलसींधारण ववभागामार्फा त मौज ेखराडवाडी ता.पा्ण येथील दोन 
को.प. बींधारे खराडवाडी क्र.१ व खराडवाडी क्र.२ हे जजल्हा ननयोजन आराखडा सन २०१९-२० 
मध्ये प्रस्ताववत करण्यात आली आहेत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मौज ेतारळे (जज.सातारा) येथील जाधवआळी तारळे मतदान िें द्रावरील िें द्रप्रनतननधी याांना 
अनतररटरत पोलीस अधधक्षि, सातारा याांनी िेलेली मारहाण 

(३१)  १३७६२६ (१३-०७-२०१९).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ण (जज.सातारा) ववधानसभा मतदारसींघात लोकसभेच्या ननवडणुकीच्या मतदानाच्या 
हदविी हदनाींक २३ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मौज ेतारळे येथील १२५, जाधवआळी 
तारळे मतदान कें द्रावरील मतदान कें द्र प्रनतननधी श्री.अमभजजत पा्ील या पदाचधकाऱ्यास 
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सातारा अनतररक्त पोलीस अचधिक याींचे पथकान े व स्वत: अनतररक्त पोलीस अधीिक 
श्री.धीरज िींकरराव पा्ील याींनी कोणतेही कारण न देता क्रकीं वा पदाचधकाऱ्याींन ेकोणताही गुन्हा 
केला नसताना उपजस्थत असलेल्या मतदाराींपुढे व इतर व्यक्तीींच्या समि अमानुर्पणे मारहाण 
केली असल्याची घ्ना घडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास अनतररक्त पोलीस अधीिक श्री.धीरज िींकरराव पा्ील याींनी मारहाण 
केल्यानींतर अमभजीत पा्ील या पदाचधकाऱ्यास तारळे पोलीस स््ेिनमध्ये ववनाकारण सुमारे 
चार तास कोणतेही कारण न देता बसवून ठेवले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दरम्यान यासवा प्रकारामुळे ननवडणूक प्रक्रक्रयेवर तसेच या ववभागातील 
मतदानावर याचा मोठया प्रमाणाींत दषुपरीणाम झाला व समाजामध्ये चाींगली प्रनतमा असणाऱ्या 
श्री.अमभजीत पा्ील या पदाचधकाऱ्याची प्रनतमा मलीन करण्याचा अनतररक्त पोलीस अधीिक, 
सातारा याींनी जाणणवपूवाक प्रयत्न केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास या प्रकारामुळे अनतररक्त पोलीस अधीिक याींच े ववरुध्द येथील समाजामध्ये  
असींतोर् ननमााण झाला असून त्याींचे ववरोधात आींदोलन े करण्याची भूममका या ववभागातील 
जनतेने घेतली असून आपल्या पदाचा गैरवापर करुन ववनाकारण मतदानाच्या हदविी काहीही 
कारण नसताना जनमाणसाींत चाींगली प्रनतमा असणाऱ्या पदाचधकाऱ्यास अनतररक्त पोलीस 
अचधिक श्री.धीरज िींकराराव पा्ील याींनी  केलेल्या मारहाणीची उच्चस्तरीय चौकिी करुन 
त्याींचेवर कायदेिीर  कारवाई करावी अिी मागणी या ववभागातील सवासामान्य जनता व 
पदाचधकारी याींच्यावतीन े पोलीस महासींचालक, जजल्हाचधकारी सातारा व जजल्हा पोलीस 
अधीिक याींचेकड े हदनाींक २४ एवप्रल, २०१९ रोजी वा त्यासुमारास पत्राव्दारे करण्यात आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास आपल्या पदाचा गैरवापर करुन एका पिाच्या पदाचधकाऱ्यास मारहाण करणाऱ्या 
अनतररक्त पोलीस अचधिक, सातारा याींच्यावर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (१७-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही, 
 अपर पोलीस अधीिक, सातारा श्री. धीरज िींकरराव पा्ील हे मतदान कें द्र क्र. १२५ 
येथे हदनाींक २३.०४.२०१९ रोजी गेले असता श्री. अमभजीत पा्ील हे मतदान कें द्राच्या आवारात 
१०० मी्रच्या आत मोबाईल र्फोनवर बोलताना आढळून आले होते. याबाबत त्याींना मोबाईल 
र्फोन बींद करण्याबाबत सुचना देवुनही त े पोलीसाींचे त्याचप्रमाणे ननवडणूक ननणाय 
अचधकाऱ्याींच्या आदेिाचेही पालन करीत नसल्यान ेत्याींच्यावर कायदेिीर कारवाई करण्यासाठी 
पोलीस अचधकारी याींनी पोलीस वाहनात बसवुन तारळे येथील पोलीस चौकीत नलेे होते. 
त्यानींतर अमभजीत पा्ील व त्याींचे सोबत ताब्यात घेतलेले इतर ४ अस े एकुण ५ लोकाींना 
महाराषट्र पोलीस अचधननयम ६८/६९ प्रमाण े हद. २३.०४.२०१९ रोजी ०९.१५ त े १३.०० च्या 
दरम्यान ताब्यात घेवुन त्याींच्यावर ररतसर व कायदेिीर कारवाई करण्यात आल्याची नोंद 
उीं ब्रज पोलीस ठाण्याच्या स््ेिन डायरीमध्ये त्याच वेळी घेतली आहे. तसेच कलम ६९ प्रमाण े
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मुक्त केल्याबाबत फोनदवारे कळववल्याबाबतच्या नोंदी उीं ब्रज पोलीस ठाण े दैनींहदनी मध्ये 
घेतलेल्या आहेत. श्री. अमभजीत पा्ील याींच्यावर केलेली कारवाई ररतसर व कायदेिीर मागाान े
असल्यामळेु त्याींची प्रनतमा मलीन करण्याचा कोणताही जाणीवपूवाक प्रयत्न केलेला नाही. सदर 
मतदान कें द्रावर मतदान िाींततेत व ननभायपणे पार पडलेले आहे. आणण कोणताही अनुचचत 
प्रकार घडलेला नाही. 
(४) व (५)  मा.ववधानसभा सदस्य श्री. िींभुराजे देसाई, पा्ण याींनी हद. २४.०४.२०१९ रोजी 
पत्रादवारे सदर प्रकरणाबाबत उच्च स्तरीय चौकिी करण्याची मागणी केली आहे. या पत्राच्या 
अनुर्ींगाने पोलीस अधीिक, सातारा याींच्यादवारे सदर प्रकरणाची अचधकची चौकिी सुरु आहे. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य शासनाचे ववववध ववभाग आणण के्षत्रीय िायािलयामध्ये शे्रणीननहाय  
प्रवगाितील पदे ररटरत असल्याबाबत 

(३२)  १३८२४८ (११-०७-२०१९).   डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.गणपत गायिवाड 
(िल्याण पूवि) :   सन्माननीय ववत् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाचे ववववध ववभाग आणण िेत्रीय कायाालयामध्ये शे्रणीननहाय प्रवगाातील क्रकती 
पदे ररक्त आहेत,  
(२) असल्यास, ररक्त पदाींपैकी ७० ्क्के पदे बा्य यींत्रणेमार्फा त कीं त्रा्ी पध्दीतीने भरण्याचा 
ननणाय िासनाने घेतला आहे, हे  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कीं त्रा्ी पध्दतीन े भरावयाच्या ववववध पदाींसाठी िैिणणक पात्रता, अनुभव व 
वयोमयाादा याचे स्वरुप काय ठरववण्यात आले आहे, तसेच ररक्त पदाींचा सुधाररत आकृतीबींद 
तयार करण्यात आला आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुधीर मुनगांटीवार (३१-१०-२०१९) : (१) माहे डडसेंबर, २०१७ अखेरच्या उपलब्ध 
आकडवेारीनसुार िासनाचे ववववध ववभाग आणण िेत्रीय कायाालयाींमधील ग् अ, ब, क व ड या 
सींवगाातील एकूण ६,९८,३६३ पदाींपकैी अींदाज े१,३९,१४३ पदे ररक्त होती. 
(२) होय, प्रिासकीय ववभागाींना जुन्या आकृनतबींधानुसार मींजुर असलेल्या पदाींपैकी ररक्त 
असलेल्या पदाींच्या ७० ्क्के मयाादेत पदे बा्ययींत्रणेदवारे भरण्यास, तसेच वववक्षित कामासाठी 
सेवाननवतृ्त अचधकाऱ्याींच्या सेवा करार पध्दतीने घेण्यास र्फक्त एक वर्ााच्या कालावधीसाठी 
ववत्त ववभागाच्या हद.११.१२.२०१८ च्या िासन ननणायान्वये मुभा देण्यात आली आहे. 
(३) व (४) ववत्त ववभाग िासन पररपत्रक हद.२७.०९.२०१०, हद.०२.०२.२०१३, हद.०२.१२.२०१३ व 
हद.०२.०८.२०१६ अन्वये कीं त्रा्ी पद्धतीन े काम े करण्याऐवजी बा्ययींत्रणेदवारे कामे करवून 
घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्यासाठी कायापद्धतीही स्पष् करण्यात आली आहे. 
तथावप अिा सेवा घेण्यासाठी ििैणणक पात्रता, अनुभव व वयोमयाादा इत्यादीबाबत स्वतींत्र 
ननकर् ववहहत केलेले नाहीत.  
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       तसेच सवा प्रिासकीय ववभागाींना त्याींच्या (खुि) व त्याींच्या ननयींत्रणाखालील 
कायाालयाींच्या आस्थापनेवरील सवा मींजूर पदाींचा आढावा घेऊन तदसींबींधीच्या सुधाररत 
आकृतीबींधास उच्चस्तरीय सचचव सममतीची मान्यता घेणे आवश्यक ठरववण्यात आले आहे.  
त्यानुसार सींबींचधत प्रिासकीय ववभागाींनी त्याींच े सुधारीत आकृनतबींधाच े प्रस्ताव ववत्त 
ववभागाकड ेसादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आतापयांत ५ मींत्रालयीन प्रिासकीय ववभाग 
व ३४ िेत्रीय कायाालयाींच्या सुधारीत आकृनतबींधाच्या प्रस्तावाींना उच्चस्तरीय सचचव सममतीने 
अींनतम मींजुरी हदली आहे. 

___________ 
  

पोलादपूर (जज.रायगड) साविजननि बाांधिाम उपववभाग बांद होणार असल्याबाबत 
  

(३३)  १३८६१६ (०५-०७-२०१९).   श्री.अनमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), अ्ड.पराग अळवणी (ववलेपाले) :   सन्माननीय साविजननि बाांधिाम (साविजननि 
उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोलादपूर (जज.रायगड)  तालुक्यात १२-१३ वर्ाांपूवी अजस्तत्वात आलेल्या पोलादपूर 
सावाजननक बाींधकाम उपववभागाकडे  ववकासकामाींची कमतरता असल्याने सदर उपववभाग बींद 
करण्यात येणार  असल्याच ेमाहे एवप्रल,  २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदिानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त उपववभाग बींद करून महाड ववभागाकड ेवगा करण्यात येणार आहे, हे ही 
खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उक्त उपववभागाकड ेववकास काम ेन येण्याची कारणे काय आहे,  
(४) असल्यास, सदर  उप ववभागासींदभाात िासनान े कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१७-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 पोलादपुर तालुक्यातील रस्त ेतसचे िासनाच्या ववववध योजनेमधील कामे पोलादपूर 
सावाजननक बाींधकाम उप ववभागामार्फा त करण्यात येतात. यामध्ये िासकीय ववश्रामगहृ व 
चौकीदार ननवासस्थान,सा.बा.उपववभागीय कायाालय, िासकीय कमाचारी ननवासस्थाने, तालुका 
पोलीस मुख्यालय, पोलीस कमाचारी ननवासस्थान ेइत्याहदींची देखभाल व दरुुस्ती याींचा समावेि 
आहे. 
 सदय:जस्थतीत  पोलादपूर तालकुा मुख्यालयातील िासकीय इमारती तसेच १७२.९० 
क्रक.मी. इतकी  रस्ते लाींबी पोलादपूर सा.बाीं. उपववभागाकड ेदेखभाल व दरुुस्तीसाठी आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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इचलिरांजी (जज.िोल्हापूर) येथील सहाय्यि िामगार आयुटरत  
िायािलयातील ररटरत पदे भरण्याबाबत 

(३४)  १३८६७६ (११-०७-२०१९).   श्री.सुरेश हाळवणिर (इचलिरांजी) :    सन्माननीय 
िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इचलकरींजी (जज.कोल्हापूर) येथील सहाय्यक कामगार आयकु्त कायाालयात सहाय्यक 
कामगार अचधकारी, िॉप ऍक्् ननररिक, मलपीक, मिपाई अिी १४ पदे ररक्त आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, इचलकरींजी येथे ५ औदयोचगक वसाहती असल्यामळेु कामगाराींची सींख्या मोठी 
असून सतत ननरननराळी आींदोलन,े मोचाा, बींद, सुरु असतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इचलकरींजी हे औदयोचगक िहर असल्यामुळे कामगार ववर्यक लवाद आणण 
सतत औदयोचगक अिाींतता ननमााण होत असल्यामुळे सदर कायाालयाचे कामकाज ररक्त 
पदाींमुळे मोठया प्रमाणात हदरींगाई व अननयममतता ननमााण झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर कायाालयातील पदे ररक्त असण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत व 
सदरील पदे भरण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

डॉ. सांजय िुटे (३१-१०-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
   सहायक कामगार आयकु्त कायाालय,इचलकरींजी येथे ९ पदे कायारत असून १२ पदे ररक्त 
आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सरकारी कामगार अचधकारी या सींवगााची २ मींजूर पदे आहेत. त्यापकैी एक अचधकारी 
हद.१/६/२०१९ रोजी ननयतवयोमानानूसार सेवाननवतृ्त झाल्याने सदर पद हद.१/६/२०१९ पासून 
ररक्त आहे.  
   सदयजस्थतीत ग् क व ड च्या सरळसेवनेे भरण्यात येणा-या पदभरतीवर ननबांध 
 असल्यान ेसरळसेवने ेपदे भरता येत नाहीत. तथावप पदोन्नती कोट्यातुन पदे भरण्याबाबतची 
कायावाही सुरू आहे. तसेच ग्-ड सींवगाातील २५ ्क्के पदे ननरमसत करण्याच ेववत्त ववभागाच े
आदेि असल्यान ेसदर पदे भरणे िक्य झालेले नाही.   
   ररक्त पदाींचा कायाभार अन्य अचधका-याकड ेअनतररक्त स्वरूपात सोपववण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

िरमाळा (जज.सोलापूर) तालुटरयातील मौजे जेऊर व मौजे जजांती येथ ेनववन पोलीस ठाण े
ननमािण िरणेबाबत 

  

(३५)  १३९२२७ (११-०७-२०१९).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :  सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) करमाळा (जज.सोलापूर) तालकु्यातील मौजे जेऊर व मौजे जजींती येथील पोलीस दरुिेत्राच े
रुपाींतर पोलीस ठाण्यामध्ये करुन तेथे पोलीस ठाणे ननमााण करणेबाबत मा.राज्यमींत्री, गहृ 
याींनी हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास झालेल्या बैठकीत गहृ ववभागाच्या 
अचधकाऱ् याींना स्वतींत्र पोलीस ठाणे ननमााण करण्याच े ननदेि देण्यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मौजे जजींती हे पोलीस दरुिेत्र रेल्वेच्या रेड झोनमध्ये येत असल्यान ेमा.गहृ 
राज्यमींत्री याींनी हदनाींक २१ जानवेारी, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास खासबाब म्हणून पोलीस 
ठाणे मींजूर करण्याचे ननदेि हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यानुर्ींगाने मौजे जेऊर व मौजे जजींती येथ ेपोलीस ठाणे ननमााण करण्याबाबत 
पुढे कोणती ननणायात्मक कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (१०-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) करमाळा (जज.सोलापूर) तालुक्यातील 
मौजे जऊेर व मौजे जजींती येथील पोलीस दरुिेत्राचे रुपाींतर पोलीस ठाण्यामध्ये करुन तेथ े
पोलीस ठाणे ननमााण करणेबाबत पोलीस महासींचालक कायाालयाकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावाच्या अनुर्ींगान े राज्यमींत्री, गहृ (ग्रामीण) याींच े अध्यितखेाली हद.०९.०७.२०१९ रोजी 
बैठक सींपन्न झाली. सदर बैठकीत पोलीस दरूिेत्र, जेऊर याींचे पोलीस ठाण्यामध्ये रूपाींतर 
करण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याबाबत पोलीस महासींचालक कायाालयास ननदेि 
देण्यात आले आहेत. त्याअनुर्ींगाने पोलीस दरूिेत्र, जेऊर च े पोलीस ठाण्यामध्ये रूपाींतर 
करण्याबाबतचा नवीन पररपुणा प्रस्ताव तयार करण्याची कायावाही पोलीस अधीिक, सोलापूर 
ग्रामीण याींच ेकायाालय स्तरावर सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

नानशि येथील नसडिो महामांडळाच्या प्रशासिीय िायािलयात बनावट  
िागदपत्राांद्वारे सुरक्षा रक्षिाांची भरती िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३६)  १३९२५० (१३-०७-२०१९).   श्रीमती सीमा महेश दहरे (सीमाताई) (नानशि पजश्चम) :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामिक येथील मसडको महामींडळाच्या प्रिासकीय कायाालयात मागील १५ वर्ाांपासून सुरिा 
रिक म्हणुन सेवा बजाववणा-याींना डावलून बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे सुरिा रिकाींची 
भरती प्रक्रीया राबववण्यात आल्याचे माहे रे्फब्रुवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सुरिा रिक भरतीसाठी पुवी सेवा बजाववलेले आणण सीआयएसएस सुरिा 
रिक एजन्सीचा अनुभव आवश्यक असताींना ननकर् डावलून बनाव् कागदपत्राींच्या आधारे 
हदनाींक १ एवप्रल, २०१३ रोजी वा त्यासुमारास सुरिा रिक भरती करण्यात आली, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी हदनाींक २० रे्फब्रुवारी, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास 
लेखी ननवेदनाव्दारे सदर भरती प्रक्रक्रयेची उच्चस्तरीय चौकिी करण्याची मागणी व्यवस्थापकीय 
सींचालक, मसडको याींचेकड ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींपुणा प्रकरणाची चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आले, त्यानुसार सींबचधताींवर कोणती कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (०७-१०-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) मसडको महामींडळाच्या नामिक 
येथील प्रिासकीय कायाालयात करण्यात आलेल्या सुरिा रिक भरती प्रक्रक्रयेच्या अनुर्ींगान े
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हद.२०.०२.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये उच्च स्तरीय चौकिी करण्याची 
मागणी केली होती. सबब, सदर प्रकरणाची सींपूणा चौकिी करण्याकरीता मखु्य प्रिासक (नववन 
िहरे), मसडको नवीन िहरे याींनी हद.२३.०३.२०१८ रोजीच्या आदेिान्वये उच्च स्तरीय सममती 
गहठत केली आहे. सदर चौकिी सममतीच्या अहवालाअींती पुढील कायावाही करण्याची बाब 
ननयोजीत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील टेंभ ूप्रिल्प पूणि िरण्यास ननधी उपलध िरुन देण्याबाबत 
  

(३७)  १३९२८६ (०८-०७-२०१९).   श्री.गणपतराव देशमखु (साांगोले), श्री.ववश्वजजत िदम (पलूस 
िडगेाव) :  सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक २० डडसेंबर, २०१८ रोजी राज्य मींत्रत्रमींडळान े े्ंभू उपसा मसींचन योजनेच्या ४०८८ 
को्ीस सधुाररत प्रिासकीय मान्यता हदली असून या प्रकल्पास कें द्र सरकारच्या बळीराजा 
जलसींजीवनी योजनेमार्फा त सवा प्रकल्पाची कामे माहे डडसेंबर, २०१९ पयांत पूणा करण्यासाठी 
कें द्र व राज्य  िासनान े१२०३ को्ी रुपयाींची तरतूद केली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या वर्ाामध्ये कें द्र व राज्य िासनान ेप्रत्येकी क्रकती 
रकमेची तरतूद केली आहे व वरील प्रकल्प पूणा करण्याची जबाबदारी महाराषट्र कृषणा खोरे 
ववकास महामींडळाच्या कायाकारी सींचालकावर सोपवली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननधी उपलब्ध करुन े्ंभू प्रकल्प पूणा करण्यासाठी िासनान ेकोणती कायावाही 
आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (११-१०-२०१९) : (१) होय. 
 े्ंभू प्रकल्पाच्या रु.३,४५०.३५ को्ी खचाास ननयोजन आयोगान ेमान्यता हदली असून, 
कें द्र िासनान ेसदर प्रकल्पाचा समावेि बळीराजा जलसींजीवनी योजनेत केला आहे. त्यानुसार 
माचा, २०२२ पयांत प्रकल्प पूणा करण्यासाठी रु.१२०३.६६ को्ी इतका ननधी त्या योजनअेींतगात 
प्राप्त होणार आहे. 
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(२) होय. 
         (रु. को्ी) 

सन एकुण 
तरतूद/ 

प्रस्ताववत 
सह 

हद.३१/०३/२०१९ 
अखेर खचा 

राज्यिासन 
हहस्सा 
७५% 

कें द्रिासन 
हहस्सा 
२५% 

ननधी मागणी 
प्रस्ताव 

सदय:जस्थती 

२०१८-१९ ४०४.८३ २६०.१० १९५.०७५ ६५.०२५ कें द्र िासनास 
सादर 

२०१९-२० मुळ २००+ 
मागील 
मिल्लक 
१४४.७३+ 
पुरवणी 
मागणी 

२००=एकुण 
५४४.७३ 

काम प्रगतीत ७५% २५% कायावाहीत आहे. 

(३) सवा िीर्ाकाम,े उघडया पध्दतीच्या कालव्याचे मातीकाम व बाींधकाम पूणा केली असून 
अस्तरीकरणाच े काम प्रगतीपथावर आहे. िासनाच्या धोरणानुसार ववतरण व्यवस्था काम े
बींहदस्त नमलकेदवारे पूणा करण्याचे ननयोजन केलेले असनू, त्यानुसार िेत्रीय स्तरावर काम े
प्रगतीपथावर आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

वाडा नगरपांचायतीच्या मखु्याधधिा-याांवर िारवाई िरणेबाबत 
  

(३८)  १३९३६९ (१३-०७-२०१९).   श्री.पावयिल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा नगरपींचायतीचे रस्त,े पाणी, रोजगार, मोका् गुराींचा प्रश्न तसेच कचरा 
व्यवस्थापनाबरोबर बाींधकाम ेबींद पडल्यामुळे इथल्या रोजगाराचा प्रश्न ननमााण झाला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडा नगरपींचायतीच्या ववकासकात अडथळा आणणाऱ्या मुख्याचधका-याींववरोधात 
वाडावामसयाींनी तहमसल कायाालयासमोर माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्या दरम्यान लािणणक 
उपोर्ण केले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनान े याबाबत चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या अनुर्ींगान े सींबींचधत 
मुख्याचधका-याींवर िासनान ेकोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (१५-१०-२०१९) : (१) अिा आियाच्या तक्रारी नगरपींचायत प्रिासनास 
प्राप्त झाल्याची वस्तुजस्थती नगरपींचायतीन ेकळववली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
• तथावप, मुख्याचधकारी, वाडा नगरपींचायत याींनी स्वत: उपोर्णकत्याांिी सींवाद साधनू त्याींना 
उपोर्णापासनू परावतृ्त केले असल्याचे वाडा नगरपींचायतीने कळववले आहे. 
(३) मुख्याचधकारी, वाडा नगरपींचायत याींच्या ववरुध्द प्राप्त तक्रारीींच्या अनुर्ींगाने जजल्हाचधकारी, 
पालघर याींचेमार्फा त चौकिी करण्यात आली आहे. 
• याबाबतच्या चौकिी अहवालाच्या तसेच, िासनस्तरावर यासींदभाात घेतलेल्या सनुावणीच्या 
अनुर्ींगाने मुख्याचधकारी, वाडा नगरपींचायत याींची अकायाकारी पदावर बदली करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

 िोल्हापूर महानगरपानलिेिडून एल.बी.टी िर चिुीच्या  
पद्धतीने वसूल िरण्यात येत असल्याबाबत 

  

(३९)  १३९४०६ (१३-०७-२०१९).   श्री.अमल महाडीि (िोल्हापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०११ पासून राज्यात जकात ऐवजी एल.बी.्ी लागू करण्यात आला असून सोन ेचाींदी 
बुमलयनला ०.१० ्क्के व ०.२० एवढाच आकारण्यात आला परींतु सोने व चाींदी मालावर ०.२० 
ऐवजी ५ ्क्के एवढी वाढ करण्यात आली असून ती अन्यायकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अन्यायकारक वाढीबाबत सरार्फ व्यापारी सींघ्ना याींनी सींबींचधत अचधकारी 
याींच्याकड े चौकिी केली असता ही छपाई नजर चकुीने झाली असल्याचे साींगण्यात आले 
असताना महानगरपामलका अचधकारी याींच्याकडून व्यापाऱ्याींना मात्र ५ ्क्के कर आकरून 
वारींवार नो्ीस काढल्या जात असल्यान ेव्यापाऱ्याींमध्ये तीव्र असींतोर् ननमााण झाला असल्याची 
बाब ननदिानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नजर चकुीन ेझालेल्या चुकीच्या छपाईची दरुुस्ती करून योग्य कर आकारून 
नोह्स अदा करण्याबाबत झालेल्या ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, सदरचा एल. बी.्ी. कराचा प्रश्न सोडववण्याबाबत िासनान ेकोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (०४-११-२०१९) : (१) नाही. हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) िासनाने हद. १८.०२.२०११ च्या अचधसुचनेदवारे कोल्हापूर मनपामध्ये स्थाननक 
सींस्था कर दरसुची लागू केली सदर दरसुचीमध्ये सोन,े चाींदी व बमुलयन या वस्तूींच ेदर ०.१० 
्क्के दिाववण्यात आले होते. सन २०११ ते २०१४ या कालावधीत सदर वस्तूच्या दरात 
कोणताही बदल झालेला नाही.  
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 तथावप, हद. १२.०७.२०१३ च्या कोल्हापूर महानगरपामलकेच्या प्रस्तावानुसार उपरोक्त 
वस्तूींच्या दरात िासनाने २०.०१.२०१४ च्या अचधसुचनेन्वये हद. ०१.०४.२०१४ पासून सोने चाींदी 
बुमलयनला या वस्तूींच ेदर ५ ्क्के केले. कोल्हापूर मनपाच्या लिात त्याींची चूक आल्यावर हद. 
१३.०१.२०१५ व हद. १०.०२.२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये त्याींनी दरसचूीमध्ये बदल करण्यासाठी 
नव्याने प्रस्ताव सादर केला. परींतू, िासनान े हद. ०१.०८.२०१५ पासून रुपये ५० को्ी वरील 
व्यापाऱ्याींनाच स्थाननक सींस्था कर सूरू ठेवल्यामुळे दरसुचीींचे प्रस्तावावर कायावाही झालेली 
नाही. 
 कोल्हापूर मनपाकडून ५ ्क्के दराने कोणत्याही व्यापाऱ्याींस नो्ीस बजाववण्यात 
आलेली नाही. अस ेमनपाने कळववले आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

 ___________ 
 
धचांचणी (ता.िडगेाांव, जज.साांगली) येथील तािारी योजनेच्या लाभके्षत्रात असून नसांचनापासनू 

वांधचत असलेल्या भागाला बांददवयत पाईपलाईनद्वारे पाणी देण्याबाबत 
  

(४०)  १३९४५४ (११-०७-२०१९).   श्री.ववश्वजजत िदम (पलूस िडगेाव), श्री.अनमन पटेल 
(मुांबादेवी), श्री.अवयलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चचींचणी (ता.कडगेाींव, जज.साींगली) येथील ताकारी योजनेच्या लाभिेत्रात असून मसींचनापासून 
वींचचत असलेल्या भागाला बींहदस्त पाईपलाईनदवारे पाणी देण्याबाबतचा आराखडा तयार 
करण्यात येत असल्याचे माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत आराखडा तयार करण्यात आला आहे काय व त्यानसुार प्रत्यि 
कामाला कधी सुरुवात करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (११-१०-२०१९) : (१) होय. 
(२) ताकारी योजनेच्या लाभिेत्र ववकास कायाक्रमाींतगात बींहदस्त पाईपदवारे आवश्यकतेनुसार 
पाणी देण्याचा आराखडा अींनतम करण्याच े काम प्रगतीत असनू, त्यानींतर प्रत्यि कामास 
सुरुवात करण्याच ेननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

असांघदटत के्षत्रातील िामगाराांच्या सुरके्षबाबत 
  

(४१)  १३९८२८ (१५-०७-२०१९).   श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.ववरेंद्र जगताप (धामणगाव 
रेल्वे), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी), श्री.अनमत ववलासराव देशमखु (लातूर शहर), श्री.अनमन 
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पटेल (मुांबादेवी), श्री.अवयलम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टाररे्फ (िळमनुरी), 
श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय िामगार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) कामगार सुरिेसींदभाातील धोरणात िासनान ेसुधारणा केली असली तरी, सुरिा ववर्यक 
यींत्रणा राबववणे लघ ुआणण मध्यम उदयोजकाींसाठी खचीक ठरत असल्यान ेकामगार सुरिेला 
गौण मानले जात असल्यान े छोट्या-छोट्या युनन्मधील लाखो कीं त्रा्ी कामगाराींची सुरिा 
अधाींतरी असल्याची बाब माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उदयोजक कीं त्रा्ी कामगाराींच्या माध्यमातनू कामे करुन घेत असले तरी कीं त्रा्ी 
कामगार कायदयानसुार कीं त्रा्ी कामगाराींच्या सुरिेची जबाबदारी ठेकेदाराऐवजी सींबींचधत 
कीं पनीच्या मालकाची असल्याचे कें द्रीय श्रम सींस्थाींच्या कायाालय अध्यिाींनी स्पष् केले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, असींघ्ीत िेत्रातील कामगाराींच्या सुरिेच्या दृष्ीने खचा परवडत नसल्याने 
त्याींच्या सुरिाववर्यक उपाययोजनाींकड ेदलुाि करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीचे ननषकर्ा काय आहेत व 
त्यानुसार असींघह्त िेत्रातील कामगाराींच्या सुरिेकड े दलुाि करणाऱ्या सींबींचधत उदयोजकाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सांजय िुटे (०१-११-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 कारखाने अचधननयमात नोंदणीकृत असलेल्या सवा कारख्यान्याींतील कीं त्रा्ी 
कामगाराींसह सवा कामगाराींना कारखाने अचधननयमाींतगात सींरिण आहे. त्यामुळे या कामगाराींची 
सुरिा अधाींतरी नाही. माचा, २०१९ मध्ये वा त्यादरमान्य अिी कोणतेही बाब नव्याने 
ननदिानास आलेली नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 कारखाने अचधननयम, १९४८ अींतगात नोंदणीकृत कारखान्यातील कीं त्रा्ी कामगाराींच्या 
सुरिेची जबाबदारी सींबींधीत ठेकेदाराची नसून कारखान्याच्या भोगव्ादाराची आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
 कारखाने अचधननयम, १९४८ अींतगात नोंदणीकृत कारखान्यातील कामगाराींच्या 
सुरिेच्या दृष्ीन े खचा परवडत नसल्यान े त्याींच्या सुरिाववर्यक उपाययोजनाींकड े दलुाि 
करण्यात येत आहे हे खरे नाही. कोणत्याही कामगार वा कामगार सींघ्नेकडून याबाबतच े
कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. 
(४) कामगार वा कामगार सींघ्नेची तक्रार, अपघात व ननररिणाच्यावेळी सुरिा ववर्यक 
प्रत्येक बाबीची सववस्तर चौकिी होऊन सींबधीत कारखान्याचे भोगव्ादार व व्यवस्थापकाींवर 
कारखाने अचधननयम, १९४८ अींतगात र्फौजदारी स्वरुपाचे ख्ले न्यायालयात दाखल करण्याची 
कारवाई केली जाते. 
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(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
___________ 

  
मुांबई येथील अन् न व नागरी पुरवठा ववभागान ेबीड येथील शासिीय धान् य गोदामाच्या 

िेलेल्या तपासणीत धान् याचा झालेला गैरव्यवहार 
  

(४२)  १३९८७६ (१०-०७-२०१९).   श्री.लक्ष्मण पवार (गेवराई) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईच्या उप सींचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्ताींचे कायाालय या पथकान े हदनाींक 
७.३.२०१९ ते हदनाींक २८.३.२०१९ या कालावधीत िासकीय धान्य गोदाम, बीड ची तपासणी 
केली असता १८०० जक्वीं्ल धान् याचा गैरव्यहार झाल् याचे सदर पथकाच् या ननदिानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहवाल हदनाींक १ एवप्रल, २०१९ रोजी अहवाल जजल्हाचधकारी, बीड 
कायाालयास सादर केला असून अहवालामध्ये ताींदळू-१८४८.५० जक्वीं्ल, साखर-५२.७७ जक्वीं्ल, 
तुरदाळ-१०.३० जक्वीं्ल, चनादाळ १६.६७ जक्वीं्ल, उडीद डाळ-८.१० जक्वीं्ल कमी आढळून 
आल्याने सींबींचधत गोदाम व्यवस्थापक, अव्वल कारकून (मस.एस.), नायब तहमसलदार (पुरवठा) 
बीड, तहमसलदार, बीड याींना नो्ीस देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त हदलेल्या नो्ीस सींदभाात िासनाने कोणती कायावाही करुन यात दोर्ी 
असलेल्याींवर कारवाई होण्याच्यादृष्ीने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२०-०९-२०१९) : (१) होय.  
(२) होय.  
(३) यामध्ये सींबींचधत गोदाम व्यवस्थापक, बीड हे दोर्ी आढळून आल्यान े त्याींचे ववरुध्द 
र्फौजदारी गुन्हा दाखल करुन त्याींना िासन सेवेतून ननलींत्रबत करण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौज ेउां द्री ते हारणी (ता.धचखली, जज.बुलढाणा) ्या रवयत्याची दरुुवयती िरणेबाबत 
  

(४३)  १४०००० (११-०७-२०१९).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली) :   सन्माननीय साविजननि 
बाांधिाम (साविजननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौज ेउीं द्री त ेहारणी (ता.चचखली, जज.बुलढाणा) हा रस्ता जजल्हा पररर्द बुलढाणा अींतगात 
येत असुन सदर रस्ता ननकृष् दजााचा झाला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची िासनान ेपाहणी केली आहे काय व त्यानसुार उक्त रस्त्याची 
दरुूस्ती करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. चांद्रिाांत पाटील (२३-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
 सदर रस्ता जजल्हा पररर्द, बुलढाणा याींचेकडून हदनाींक २८.०२.२०१९ रोजी सावाजननक 
बाींधकाम ववभागाकड ेदेखभाल व दरुुस्तीसाठी हस्ताींतरीत झाला आहे.  
(२) व (३) सदर रस्ता अींित: ितीग्रस्त झाला असून, अग्रक्रम, ननकर् व ननधी उपलब्धता 
यावर रस्ते दरुुस्तीचे काम हाती घेणे अवलींबून राहील.  

___________ 
  

ववष्ट्णुपुरी पांपगहृ, नाांदेड हे ववभागीय िायािलय लातूर येथे वयथलाांतररत िरण्याबाबत 
  

(४४)  १४०२३१ (१०-०७-२०१९).   श्री.त्र्यांबिराव नभस े (लातूर ग्रामीण) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड मुख्यालयी कायारत असलेल्या ववषणुपुरी पींपगहृ ववभाग, नाींदेड या ववभागीय 
कायाालयाींतगातची ववषणुपुरी प्रकल्पाची बहुताींिी कामे पूणा झाली आहेत. त्यामुळे औरींगाबाद 
येथील कायारत ववभागीय कायाालय लातूर येथ े स्थलाींतररत करण्याऐवजी ववषणुपुरी पींपगहृ 
ववभाग, नाींदेड हे ववभागीय कायाालय अींतगातच्या ३ उपववभागीय कायाालयासह लातूर 
जजल््यातील बॅरेजसे उभारणी पणूा झालेल्या बॅरेजसे परीचलनाच्या व देखभाल दरुुस्तीच्या 
इत्यादीच्या तदनुर्ींचगक याींत्रत्रकी कामासाठी लातूर येथ े स्थलाींतररत करणेबाबतचा प्रस्ताव 
प्रस्ताववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाालय लातूर येथ ेस्थलाींतररत करणेबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (१४-१०-२०१९) : (१) होय. 
(२) ववषणुपुरी पींपगहृ, नाींदेड हे ववभागीय कायाालय लातूर येथे स्थलाींतरीत करण्याची बाब 
िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िोल्हापूर जजल््यात मटिा, जुगार, आणण कििेट बेदटांग मोठया प्रमाणात सुरु असल्याबाबत 

  

(४५)  १४१३०४ (१३-०७-२०१९).   श्री.राजशे क्षीरसागर (िोल्हापूर उत्तर) :  सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर जजल््यात म्का, जुगार, आणण क्रक्रके् बेह्ींग मोठया प्रमाणात सुरु असल्याच े
माहे म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीसाींनी म्क्यावर बींदी आणल्यामळेु मोबाईल व सोिल ममडडयावर 
सराासपणे म्का सुरु असल्याचे ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, त्याचबरोबर कोट्यवधी रुपयाींचा बेह्ींग जुगारही खळेला जात असल्याच े
ननदिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
तदनुसार पुढे कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (१०-१०-२०१९) : (१),  (२), (३) व (४) कोल्हापूर जजल्हयामध्ये 
पोलीसाींची  नजर चकुवुन  म्का जुगार खेळत असलेल्या इसमाींची गोपनीय माहहती ममळवून 
जानेवारी २०१९ त ेम े२०१९ अखरे कालावधीमध्ये मुींबई जुगार कायदा कलम १२ अ, ४ व ५ 
प्रमाणे एकूण ३४७ केसेस करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये ३५९ आरोपीताींना ताब्यात घेवून 
त्याींचे कब्जातनू रू.१,२१,९४,२४१/- क्रकमींतीचा मुदयेमाल जप्त करणेत आला आहे. 
 करवीर पोलीस ठाणे हिीत क्रक्रके् बें्ीग घेत असताना ६ इसम ममळून आल्यान े
करवीर पोलीस ठाणेमध्ये गु.र.नीं. २४६/२०१९ मुींबई जुगार कायदा कलम ४ व ५ प्रमाणे गुन्हा 
दाखल करणेत आला असनू रू.२,७६,५००/- क्रकमींतीचा मुिेमाल जप्त करणेत आला आहे. सदर 
गुन्हा तपासावर आहे. 
 कोल्हापूर जजल्हयातील वडगाींव पोलीस ठाणे हिीत हद.३०/०४/२०१९ रोजी 
मोबाईलवरून म्का घेत असलेच ेमाहहती  ममळालेन ेपडताळणी केली असता २ इसम ममळून 
आल्याने त्याींचेवर कारवाई करुन त्याींचकेडून रू.१७,४३०/- क्रकीं मतीचा मुिेमाल जप्त करणेत 
आला आहे. 
 प्रत्येक पोलीस ठाणेस गुन्हे िोध पथकाींची स्थापना करण्यात आली आहे. म्का व 
जुगार कोणत्याही पररजस्थतीमध्ये चालु होणार नाहीत याबाबत पोलीस ठाणे प्रभारी अचधकारी 
व उप ववभागीय पोलीस अचधकारी याींना सचुना देण्यात आलेल्या आहेत. 
(५) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ अनभयांता (वयथापत्य) पदे शैक्षणणि अहिताप्राप्त  
वयथापत्य अनभयाांत्रत्रिी सहाय्यि मधून भरण्याबाबत 

  

(४६)  १४१४३९ (११-०७-२०१९).   िुमारी प्रणणती नशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कननषठ अमभयींता (स्थापत्य) पदे िैिणणक अहाता पात्र स्थापत्य अमभयाींत्रत्रकी 
सहाय्यक मधून वविेर् धोरणात्मक बाब म्हणून भरण्याबाबत मा.लोकप्रनतननधीनी मा.मुख्यमींत्री 
याींना हदनाींक १६ जानेवारी, २०१९ रोजी वा त्या सुमारास लेखी ववनींतीपत्र हदले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या ववनींतीपत्रावर िासनान े ननणाय घेऊन त्यावर कोणती कायावाही केली  वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री. धगरीष महाजन (१९-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) यासींदभाात अहाता, अनभुव प्राप्त स्थापत्य अमभयाींत्रत्रकी सहायकाींची सरळसेवेने वविेर् बाब 
म्हणून थे् भरती करण्याबाबत स्थापत्य अमभयाींत्रत्रकी सहायकाींच्या सींघ्नेने हद.२९.१०.२०१८ 
रोजीच्या केलेल्या मागणीच्या अनुर्ींगाने सामान्य प्रिासन ववभागाने अमभप्राय हदले आहेत 
की,सा.प्र.वव.च्या हद.१९.११.२००३ िासन पररपत्रकान्वये िासकीय/ननमिासकीय कायाालये, 
महामींडळे, सरकारी/स्वायत्त सींस्था, सावाजननक उपक्रम इ.अचधपत्याखालील सवा कायाालयाींतील 
ररक्त पदे भरताींना सेवायोजन कायाालयाींकडून ज्येषठतनेुसार यादी प्राप्त करुन घेण्यात यावी. 
त्याचबरोबर ररक्त पदाींची जाहीरात सवा प्रसार माध्यमाींतनू प्रमसध्दी देऊन अजा मागववण्यात 
यावेत आणण वरील दोन्ही प्रकारे प्राप्त होणाऱ्या यादयाींमधून/अजाामधून पात्र उमेदवाराींची 
ववहहत पध्दतीनुसार ननवड करण्यात यावी,”असे स्वींयस्पष् आदेि आहेत.सबब, कननषठ 
अमभयींता (स्थापत्य) या पदावर कायारत स्थापत्य अमभयाींत्रत्रकी सहायकाींना स्पधाा पररिा न 
घेता थे् ननयुक्ती देणे ननयमाधीन नाही. सामान्य प्रिासन ववभागाने हदलेले उपरोक्त 
अमभप्राय ववचारात घेता, सींघ्नेने केलेली मागणी सदयजस्थतीत मान्य करता येणार 
नाही.तथावप,स्थापत्य अमभयाींत्रत्रकी सहायकाींना पदोन्नतीच्या जादा सींधी उपलब्ध होण्याच्या 
दृष्ीने कननषठ अमभयींता पदाच्या सेवाप्रवेि ननयमात सुधारणा करण्याची बाब िासनाच्या 
ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

धमािबाद (जज.नाांदेड) येथे रेल्वेमागािवर उड्डाणपूल किां वा भुयारी मागि बाांधण्याबाबत 
  

(४७)  १४१८६८ (०५-०७-२०१९).   श्री.वसांतराव चव्हाण (नायगाांव), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अनमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अवयलम शखे (मालाड पजश्चम) : सन्माननीय 
साविजननि बाांधिाम (साविजननि उपिम वगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
  

(१) धमााबाद (जज.नाींदेड) या िहरात मोठया प्रमाणात वाहनाींची वदाळ असून येथील रेल्वे गे् 
क्र.१ व २ प्रत्येक १५ ममनी् ते अध्याा तासात बींद होत असल्यामळेु मोठया प्रमाणात वाहतूक 
कोंडी होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करून सदर दोन्ही हठकाणी वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून 
उड्डाणपूल क्रकीं वा भयुारी मागा बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (०५-११-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्नाधीन रेल्वे गे् क्र.२ रामा-२६८ दजााच्या रस्त्यावर असून तेथे ६२००० ते ६३००० TVU 
रेल्वेची वाहतूक सुरू आहे. तथापी, उड्डाणपूल क्रकीं वा भुयारी मागा बाींधण्यासाठी १००००० TVU 
पेिा जास्त वाहतकु वदाळ आवश्यक असल्याच ेरेल्वे ववभागान ेकळववले आहे. रेल्वे गे् क्र.१ 



वव.स. ६०४ (37) 

धमााबाद नगरपररर्देच्या हिीत असनू उड्डाणपूल बाींधण्यासाठी धमााबाद नगरपररर्दे 
कडून व्यवस्थापक, दक्षिण मध्य रेल्व े ववभाग, मसकीं दराबाद याींचेकड े पत्रव्यवहार करण्यात 
आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 

 
पेरणी ते िापणीपयिंतची शेतीची सवि िामे मनरेगा अांतगित िरणेबाबत 

  

(४८)  १४१९२४ (१६-०७-२०१९).   श्री.ओमप्रिाश ऊर्फि  बच्च ूिडू (अचलपूर), श्री.ववनायिराव 
जाधव-पाटील (अहमदपूर), श्री.नशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.मोहन र्फड (पाथरी) :   
सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पेरणी  ते कापणीपयांतची ितेीची सवा काम ेमनरेगा अींतगात घेणेबाबत हदनाींक १९ जुलै 
२०१८ रोजी मा. मींत्री (रोहयो) याींच्या अध्यितेखाली नागपूर येथ ेबैठक घेण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बैठकीत घेण्यात आलेल्या ननणायाींच ेस्वरूप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननणायाची अींमलबजावणी करणेबाबत िासनान ेकोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयदत्त क्षीरसागर (१०-१०-२०१९) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२)  पेरणी ते कापणी पयातची कामे महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी 
योजनेअींतगात घेण्याबाबत कृवर् ववदयापीठातील तज्ञ व इतर सींबचधताींचा कायाकारी ग् स्थापन 
करण्याचा ननणाय बैठकीत घेण्यात आलेला आहे. 
(३) बैठकीत झालेल्या ननणायानूसार सवा कृवर् ववदयापीठातील तज्ञ, ववभागीय कृवर् सहसींचालक 
कायाालयातील ववभागीय अचधिक कृवर् अचधकारी व पुरस्कार प्राप्त/प्रगतमिल िेतकरी याींचा 
कायाकारी ग् स्थापन करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
िळमोडी धरणातून (ता.खेड) उपलध पाणी साठयाच ेऑडीट िरून उपसा नसांचन योजनेद्वारे 

बांद पाईपलाईन मधनू पाणी धथटेवाडी बांधाऱ्यापयिंत नेण्याबाबत 
  

(४९)  १४२३२७ (११-०७-२०१९).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळमोडी धरणातून (ता.खेड) उपसा मसींचन योजनेदवारे बींद पाईपलाईन मधून पाणी 
चथ्ेवाडी बींधाऱ्यापयांत नेण्यासाठी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.राज्यमींत्री,जलसींपदा याींच्या 
अध्यितेखाली माहे रे्फब्रुवारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान बैठक घेण्यात आली, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, सदर योजना कायााजन्वत करण्यासाठी कळमोडी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा 
प्रकल्प अहवालानुसार प्रत्यिात उपलब्ध होत नसल्याचे हदसनू येत असल्यान े कळमोडी 
धरणाचे तसेच चासकमान धरणाचे पाण्याचे ऑडी् करून त्यानींतर सातगाव पठार योजनेसाठी 
पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावे अिी मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर  मागणीच्या अनुर्ींगान ेकळमोडी धरणाच ेपाण्याचे ऑडी् करण्यासह बींद 
पाईपलाईन दवारे चथ्ेवाडी बींधाऱ्यापयांत पाणी सोडण्यासाठी िासनाने कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (०१-१०-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) बींद पाईपलाईन दवारे चथ्ेवाडी बींधा-यापयांत पाणी सोडण्यासाठी होणा-या अनतररक्त िेत्राच े
सवेिणाचे काम करण्याची ननववदा प्रक्रक्रया पुणा झालेली असून, हदनाींक ०३.०६.२०१९ रोजी 
कायाारींभ आदेि देण्यात आलेले आहेत. तसेच सातगाव पठार उमसींयो मध्ये समावेि करण्यच्या 
प्रस्ताववत १२ गावाींचे सवेिण माहे डड ींसेबर-जानेवारी २०२० पयांत पणुा करण्याच ेननयोजन आहे. 
ववस्ततृ सवेिणानींतर पाण्याची उपलब्धता तपासून पुढील आवश्यक ती कायावाही करण्यात 
येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

नानशि जजल््यातील िाही गावाांत मोठया प्रमाणात अवैध दारु वविी होत असल्याबाबत 
  

(५०)  १४२६४५ (१५-०७-२०१९).   श्री.अनमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अवयलम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.नसीम खान (चाांददवली), प्रा.वषाि गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नामिक जजल््यातील बा-हे, हस्त,े अबोड,े मनखेड, गहाळे, खडकमाळ, गोपाळपूर, खडकी, 
आमदा इत्यादी गावाींत मोठया प्रमाणात अवैध दारु ववक्री होत असल्यामुळे या गावातील 
महहलाींनी दारु ववक्री कायमची बींद करण्यासाठी सींबींचधताींकड ेवारींवार मागणी करण्यात येवूनही 
बा-हे पोलीस स््ेिनकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याच े माहे एवपल, २०१९ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदिानस आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू गावात सरुु असलेले अवधै दारु दारु ववक्री बींद करणेबाबत िासनान े
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. देवेंद्र र्फडणवीस (१०-१०-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
        बाऱ्हे पोलीस ठाण े हिीतील गावातील महहलाींनी दारु ववक्री कायमस्वरुपी बींद 
करण्यासाठी पोलीस ठाणे स्तरावर लेखी स्वरुपात अगर इतर प्रकारे अिी कोणतीही मागणी 
केलेली नाही. 
(२) तसेच बाऱ्हे पोलीस ठाणे हिीत बाऱ्हे पोलीस ठाणेच्या वतीने चोर्या ररतीने अवैधररत्या 
दारु ववक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीींची माहहती काढुन त्याींचेवर वेळोवेळी छापे ्ाकुन 
दारुबींदी कायदयान्वये सन-२०१९ मध्ये १७ केसेस दाखल करण्यात आलेल्या असून अवैधररत्या 
दारुची ववक्री करणारे १७ इसमाींना अ्क करण्यात येऊन त्याींचकेडून रू.१,५७,४५४/- इतक्या 
क्रकीं मतीचा मुिेमाल जप्त करण्यात आला आहे. 
(३) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :    
मुांबई.   सधचव  

महाराष्ट्र ववधानसभा. 
__________________________________________________________________ 
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