अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ५८४ वी यादी

महाराष्ट्र विधानसभा
दस
ु रे अधधिेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
मांबईतील चें बूर येथे सन १९४७ साली फाळणीच्या िेळी काकितानातून
थायिकयि लालेयाया ंसांधी बाांधिाबाबत

(१)

६८१४ (०६-०४-२०१५).

श्री.प्रिाश फातकेिर (चें बूर) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(१) मुंबईतील चें बरू येथे सन १९४७ साली झालेल्या फाळणीच्या वेळी पाककस्तानातन ंसीं ी
बाीं व स्थाययक झाले असून शासनाने तयाुंना सनद ददली असल्याने ंसीं ी बाीं वाची मोठी
वसाहत आहे, या वसाहतीम ील इमारती मोडकळीस आल्या असन सवव वसाहती बी सतता (Benure) प्रकारात मोडत असल्याने इमारतीचा पुनर्ववकास रखडलेला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर वसाहतीचा पन
ु र्ववकास करता यावा म्हणन बी सत्ता (B-Tenure) म न
ए सतता (A-Tenure) मध्ये करण्याचा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलींबबत आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, सदर प्रस्तावाबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२२-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) भारत पाककस्तान फाळणीच्या वेळी
पश्चचम

पाककस्तानातन

आलेल्या

रनवावंसताींनािर्वस्पार्पताींना

भरपा

सींकोष

(Compensation Pool Properties) म न दे ण्यात आलेल्या भखींडाच्या

मालमत्ता

ारणाध काराचे

स्वत:हन सर्व्हे क्षण करुन पन
ु र्ववलोकन करण्याबाबत शासनाने क्र.जमीन-२०१५िप्र.क्र.२४०िज-१,
दद.१४.०६.२०१८ च्या शासन पररपत्रकान्वये

ोरणात्मक रनणवय घेतला आहे. त्यानुसार भरपा

सींकोष मालमत्तेम न ददलेल्या अपवा अशा भरपा

सींकोष मालमत्तेवरील अरतक्रमण

रनयमानुकल करुन ददलेल्या रनवासी व वाणणश्ययक भखींडाचे स्वत:हन सर्व्हे क्षण करुन

भोगव्ादार वगव-२ अपवा बिब-१िब-२ सत्ता प्रकार आढळल्यास त्याचे स्वत:हन पन
ु र्ववलोकन
करुन त्याऐवजी अध कार अंभलेखात अ-१ सत्ताप्रकार व भोगव्ादार वगव-१ हा

ारणाध कार

नमद करण्याची कायववाही करण्यासाठी र्वशेष मोदहम राबर्वण्याचा रनणवय घेण्यात आला आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

र्व.स. ५८४ (2)
मौजे टें भूणी (ता माढा, जज.सोलाकरू ) येथील औद्योधिि िसाहतीमधील शुध्दीिरण िेंद्र ते
कांकहाऊस (अिोले ब/ु फुटजळिाांि) या रत्याांची दी 
ु ती िरायाबाबत

(२)

७०४४६ (२७-०१-२०१७).

श्री.बबनराि ंशांदे (माढा), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :

सन्माननीय सािवजयिकनि बाांधिाम (सािवजयिकनि उकक्रम ििळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) मौजे ्ें भणी (ता.माढा, श्ज.सोलापर) येपील औद्योधगक वसाहतीम ील शध्
ु दीकरण केंद्र ते
पींपहाऊस (अकोले बिु फु्जळगाींव) या खराब रस्त्यासाठी रन ी उभारून रस्ता दरू
ु स्त

करण्याची मागणी मा. उद्योग मींत्री याींचेकडे स्थायनक लोकप्ररतरन ी, माढा याींनी ददनाींक १८
जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासमारास केली आहे , हे खरे आहे कय,
(२) असल्यास, सदर रस्त्याची शासनामाफवत पाहणी केली आहे काय,
(३) असल्यास, पाहणीचे रनषकषव काय आहे त व तद्नुसार उक्त मागणीच्या अनुषींगाने
शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (०१-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
साववरनक बाीं काम र्वभागाकडे कोणतेही रनवेदन प्राप्त झालेले नाही. तपार्प महाराषर
औद्योधगक र्वकास महामींडळ याींच्याकडे सदर रनवेदन प्राप्त झाल्याचे ददसन येत.े
(२) होय, उप अंभयींता, श्जल्हा पररषद बाीं काम उपर्वभाग, कुडुव
व ाडी यानी पाहणी केली आहे .

(३) प्रचनाींकीत रस्त्याची एकुण लाींबी १०.०० कक.मी. असन यापैकी साववजरनक बाीं काम
र्वभागाच्या अखत्यारीत एकुण ६.५० कक.मी. लाींबी आहे. याम ील प्रश्जमा ४ वरील २.५०
कक.मी. लाींबीपैकी १.६० कक.मी. लाींबी सुश्स्पतीत असन उववरीत ०.९० कक.मी. लाींबीचे काम

अपवसींकल्प २०१६-१७ मध्ये मींजर असन सद्य:श्स्पतीत काम प्रगतीपपावर आहे . तर प्रश्जमा
१५ ची उववरीत ४.०० कक.मी. लाींबी सुश्स्पतीत असन या रस्त्यावरील वाहतक सुरळीत सुरु
आहे .

प्रचनाींककत १०.०० कक.मी. रस्त्याच्या लाींबीपैकी ३.०० कक.मी. लाींबी ही योनाबाहय असन
इश्जमा ११३ वरील ०.५०० मी लाींबी श्जल्हा पररषदे च्या अखत्यारीत आहे. या लाींबीमध्ये
प्र ानमींत्री ग्रामसडक योजने अींतगवत काम सुरु आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
सावित्रीबाई फुले िन्या ियायाण योजनेसाठी दाररद्रय रे षेची लािायात
आलेली अट रद्द िरायाबाबत

(३)

८११७५ (१५-०४-२०१७).

जाधि-काटील (अहमदकूर) :
करतील काय :-

श्री.ओमप्रिाश ऊफव बच्चू िडू (अचलकरू ), श्री.विनायिराि

सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

र्व.स. ५८४ (3)
(१) सार्वत्रीबा

फुले कन्या कल्याण योजनेसाठी दाररद्रय रे षेची लावण्यात आलेली अ् रद्द

करण्यात यावी अशी मागणी लोकप्ररतरन ीींनी मा.साववजरनक आरोग्य मींत्री याींचेकडे ददनाींक ५
डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, दाररद्रय रे षेऐवजी ककमान ३० हजार रुपये उत्पन्नाचे रनकष लावन उत्पन्नाच्या
दाखल्याच्या आ ारावर या योजनेचा लाभ दे ण्यात यावा अशी मागणी लोकप्ररतरन ीींनी केली,
हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या सींदभावत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती कांिजा मुांडे (०९-०४-२०१९) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे, ददनाींक १७ि११ि२०१४ च्या
पत्रान्वये वार्षवक उत्पन्नाची मयावदा रु. ४०,०००ि- करणेबाबत र्वनींती केली होती.

(३) मींत्रीमींडळाच्या रनणवयानुसार मदहला व बाल र्वकास र्वभागाने ददनाींक ०१ि०८ि२०१७ च्या
शासन रनणवयान्वये माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना नर्व्याने सरु
ु केली आहे . सार्वत्रीबा

फुले

कन्या कल्याण पाररतोर्षक व माझी कन्या भाग्यश्री या दोन्ही योजनाींचा उद्देश व स्वरुप
जवळजवळ सारखेच असल्याने सार्वत्रीबा

फुले कन्या कल्याण पाररतोर्षक योजना मींत्री

मींडळाच्या रनणवयानस
ु ार ददनाींक १९ि०९ि२०१७ च्या शासन रनणवयान्वये बींद करण्यात आली

आहे . तसेच मदहला व बालर्वकास र्वभागाने सरु
ु केलेल्या योजनेत लाभार्थयाांची उत्पन्नाची
मयावदा रुपये ७,५०,०००ि- केली असन लाभाच्या रकमेत सुध्दा वाढ केली आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
सांजय िाांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या कररक्षेत्रातील अ, ब, ि आणण ड कररक्षेत्राच्या ंसमाांयिकति
भूभािाांची कडताळणी ि िेलेयाया प्रकक्रयाांची माहहती उकलब्ध िी न दे ायाबाबत
(४)

८६५२२ (२३-०८-२०१७).

श्री.अबू आजमी (मानखूदव ंशिाजीनिर) :

सन्माननीय िने

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सींजय गाीं ी राषरीय उद्यानाच्या पररक्षेत्रातील नागररकाींना व भोगव्दराींना त्याींच्या
आ ीन जमाती व तत्सम पारीं पारीक वन रनवासी आददवासी बाीं वाींकररता यपाश्स्पती मय
ु य
वन सींरक्षक व सींचालक, सींजय गाीं ी राषरीय उद्यान याींनी उल्लेणखलेल्या अनुक्रमे अ, ब, क
आणण ड पररक्षेत्राच्या ंसमाींरतक भभागाींची पडताळणी व केलेल्या प्रकक्रयाींची मादहती उपलब्

करून दे ण्याची मागणी स्पानीय सववसामान्य नागररक व जनप्ररतरन ी, नागरी सींघ्ना याींनी
मा.मय
ु यमींत्री, मा.राययमींत्री(नगरर्वकास), मख्य सचचव, अरतररक्त मख्य सचचव (नगरर्वकास),
अरतररक्त मुयय सधचव (वने व महसल), महापांलका आयुक्त तसेच त्याींच्या अध नस्त

नागरी सेवाींचे प्राध कारी याींच्याकडे ददनाींक २६ एर्प्रल, २०१७ रोजी वा तयासमारास केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

र्व.स. ५८४ (4)
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी बह
ृ न्मुींब

महानगरातील उत्तर-पवव व पश्चचम पररक्षेत्रातील

अनुक्रमे नगरर्वकास, वारनकी, वन्यप्राणी, पयाववरण र्वषयक बाबीींवर कठोर उपाययोजना
करण्यासाठी कोणती कायववाही करण्यात आली वा करण्याचे प्रस्तार्वत केले आहे ,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी केली आहे काय असल्यास त्यात काय आढळन आले व
त्यानुसार महापांलका व खासगी सींस्पाींच्या बाबतीत कोणता रनणवय घेण्यात आला वा येत
आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनिांटीिार (२१-०६-२०१९) : (१)

व (२) सींजय गाीं ी राषरीय उद्यानाच्या वन

पररक्षेत्राच्या ंसमारतक भभागाींची अ, ब, क आणण ड अशी वगववारी करण्यात आलेली नाही.
सींजय गाीं ी राषरीय उद्यानात वन र्व्यवस्पापनाचे अनुषींगाने मींजर र्व्यवस्पापन आराखडया
नुसारच कामे करण्यात येतात.

(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

िोल्हापूर जिल््यामधील छत्रकती प्रंमलाराजे रुग्णालय ि शासिीय
िैद्यकिय महाविद्यालयातील ररक्त कदाांबाबत

(५)

९५०५७ (२७-१२-२०१७).

श्री.अमल महाडीि (िोयाहाकरू दक्षक्षण) :

िैद्यिीय ंशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कोल्हापूर

जजल्हातील

छत्रपती

प्रममलाराजे

रुग्णालय

व

शासकीय

सन्माननीय
वैदयककय

महाववदयालयात मख्य प्रशासकीय अचिकारी-१, प्रशासकीय अचिकार-२ तसेच वर्ग ३ व ४ ची
पदे मोठया प्रमाणात ररक्त ् असल्याची बाब माहे ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान
यनदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वगव ४ ची एकण मींजर पदे ३१८ पैकी ११० ररक्त पदाींमळ
ु े रुग्णाींची गैरसोय
होत आहे, हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास, सदर सवव ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही वा उपाययोजना
केली वा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (२०-०५-२०१९) : (१) होय.
(२) छत्रपती प्रंमलाराजे रुग्णालय, कोल्हापरकररता ग्-ड सींवगावत मींजर ३१८ पदाींपैकी १२२
पदे ररक्त असली तरी बाहयस्त्रोताद्वारे तसेच वगव-४ सींवगावतील कायवरत कमवचाऱयाींकडन
स्वच्छतेचे व रुग्णसेवेचे काम करुन घेण्यात येत.े
(३) व (४) वगव-१ ते वगव-३ सींवगावतील ररक्त पदे सरळसेवेने व पदोन्नतीने भरण्याची कायववाही
सुरु आहे. ग्-ड सींवगावतील सरळसेवा को्यातील पदभरतीवर रनबां

आहे त. तपार्प, अनक
ु ीं पा

तत्त्वावर व लाडपागे संमती ंशफाशीनुसार काही पदे भरण्यात येत आहे त.
___________
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कालघर येथील माता-बाल िेंद्रात अद्ययाित सुविधा ि डॉक्टराांचा अभाि असयायाबाबत
(६)

१००१२१ (०४-०१-२०१८).

श्री.विलास तरे (बोईसर) :
करतील काय :-

श्री.क्षक्षतीज ठािूर (नालासोकारा), श्री.हहतेंद्र ठािूर (िसई),

सन्माननीय िैद्यिीय ंशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) मुंबई मिील सर जे.जे. रुग्णालया याींच्या अींतगवत कायवरत असलेल्या पालघर श्जल्हयातील
माता-बाल केंद्र इमारतीची दरु वस्पा झाली असन डॉक््राींची कमतरता व प्रसुती शस्त्रकक्रयासाठी
सुर्व ाींची अभाव असल्यामळ
ु े गभववती मदहलाींच्या आरोग्याचा गींभीर प्रचन रनमावण झालेला
आहे , हे खरे आहे काय;

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनष
ु ींगाने शासनाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (२०-०५-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
पालघर येपील आरोग्य पपक केंद्रातील बालसींगोपन केंद्राची इमारत जुनी असन

सींस्पेतील ड्रेनेज, पा प ला न व चें बर दरु
ु स्तीींची कामे पणव करण्यात आली आहे त. सींस्पेतील
इमारतीचे स्रक्चरल टडी् करण्यात आले आहे . स्रक्चरल टडी्च्या अनुषींगाने र्वर्व

दरु
ु स्ती व र्वद्युत कामाींर्वषयीच्या प्राप्त प्रस्तावावर शासनस्तरावर कायववाही सुरु आहे . सदर

प्रंशक्षण केंद्र हे वैद्यकीय र्वद्यार्थयाांना ग्रामीण आरोग्याबाबतच्या प्रंशक्षणाचे असल्यामळ
ु े तेपे
०१ स्त्री वैद्यकीय अध कारी व ०१ सहायक वैद्यकीय अध कारी २४ तास वैद्यकीय सेवा
दे तात. सदर सींगोपन केंद्रामध्ये तज्ञ डॉक््र उपलब्

नसल्यामुळे रनर्व्वळ प्रसुतीची कामे

हाताळण्यात येतात. गुींतागुींतीच्या प्रसुतीकरीता येणाऱया रुग्णाींना शासकीय रुग्णालयाींमध्ये
सींदभीत करण्याची कायववाही करण्यात येते. त्यामळ
ु े रुग्णाींची गैरसोय होत नाही.
(२) व (३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
घाटिोकर (मुांबई) मधील िामराजनिर खाडीच्या जािेिर यिकतिराांची
तोड िरायात येत असयायाबाबत

(७)

१००६१९ (३०-१२-२०१७).

श्री.सांजय कोतनीस (िंलना) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िने मांत्री पुढील

(१) मुींब तील घा्कोपरम ील कामराजनगर पररसरातील कोकणवैभव चाळी लगत असलेल्या
खाडीच्या जागेवर भमाकफयाींकडन रतवराींची राजरोसपणे तोड करण्यात येत असल्याचे माहे
नोर्व्हें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, वाढत्या प्रदष
ु णाला प्ररतबीं

घालण्यासाठी झाडे लावण्याचा सींदेश शासनाकडन

ददला जात असताना दस
ु रीकडे रतवराींची सरावसपणे तोड केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

र्व.स. ५८४ (6)
(३) असल्यास, सदर जागेवर भरणी ्ाकन त्या जागेवर पत्र्याच्या झोपडया व कालाींतराने
यादठकाणी पक्की घरे भमाकफयाींकडन मोठया प्रमाणात उभारली जात आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी वा पाहणी केली आहे काय, त्यात काय आढळन
आले, तदनुसार सींबींध ताींवर कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सध
ु ीर मन
ु िांटीिार (०९-०५-२०१९) : (१) व (२) मौजे घा्कोपर न.भ.ु क्र.१९४ ब सर्व्हे क्र.

२३६ पै. मध्ये अनध कृत २२ झोपड्या आढळन आलेल्या होत्या. सदर झोपड्याींचे ददनाींक
११.१.२०१७ रोजी रनषकासन करण्यात आले.

सदर क्षेत्रामध्ये फेब्रुवारीिमाचव २०१८ दरम्यान पुन्हा अरतक्रमण करण्याचा प्रयत्न

रनदशवनास येताच ददनाींक २६, २७, २८ एर्प्रल, २०१८ रोजी महसल र्वभाग, पोलीस र्वभाग,
मींब
ु

महानगरपांलका याींनी सींयक्
ु तपणे रनषकासनाची मोदहम राबवन सदर जागेवरील २०७

झोपड्या रनषकांसत केल्या आहे त.

वन र्वभागाच्या ताब्यातील क्षेत्रामध्ये अनध कृत अरतक्रमणार्वरुद्ध वन गुन्हयाींची नोंद

करुन भारतीय वन अध रनयम, १९२७ अींतगवत कायदे शीर कायववाही करण्यात येत आहे . तसेच

इतर काींदळवन क्षेत्रात दे खील अरतक्रमणार्वरुद्ध सींबींध त र्वभागाला अरतक्रमण रनषकासन
करण्याकररता सहकायव वन र्वभागाकडन करण्यात येत आहे .
भारतीय वन सर्व्हे क्षण सींस्पेच्या भारतीय वन श्स्पती अहवाल, २०१७ अनुसार राययातील

काींदळवन क्षेत्रामध्ये सन २०१५ च्या तल
ु नेत ८२ चौ.कक.मी. ने वाढ झाल्याचे नमद करण्यात
आलेले आहे .

(३), (४) व (५) मींब
ु

काींदळवन सीं ारण घ्काकडे मींब
ु , मींब
ु

उपनगर व नवी मींब
ु

म ील

हस्ताींतररत करण्यात आलेले राखीव वने म्हणन अध सधचत झालेले काींदळवन क्षेत्राचे सींरक्षण
व सींव न
व करण्यात येत आहे . त्यानुसार वन र्वभागाच्या ताब्यातील काींदळवन क्षेत्रावर
असणारी सुमारे ५०६८ अनध कृत बाीं कामे रनषकांसत करुन काींदळवन क्षेत्रामध्ये भराव करत
असताना ४६ वाहने जप्त करण्यात आलेली आहे त. यांशवाय ५४ आरोपीींना अ्क करुन काही
आरोपीींर्वरुद्ध न्यायालयामध्ये ख्ले दाखल करण्यात आलेले आहे त.
तसेच राययातील सागर त्ीय श्जल्हयाींम ील काींदळवनाचे सींरक्षण व सींव न
व
करण्यासाठी र्वभागीय आयुक्त, कोंकण याींच्या अध्यक्षतेखाली सरनयींत्रण संमती गठीत
करण्यात आली आहे .

___________
िोयाहाकूर (जज.िोयाहाकूर) रे यािे थानिातील
कुलाची दरु
ु ती िरायाबाबत

(८)

१००८२५ (२९-१२-२०१७).

डॉ.सुजजत ंमणचेिर (हातिणांिले) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय कररिहन
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(१) कोल्हापर (श्ज.कोल्हापर) रे ल्वे स्पानकातील प्लफ ्फॉमव नीं.२ व ३ ला जोडणारा पल अत्यींत
ोकादायक असल्याचे माहे सप््ें बर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, या पल
ु ाची रे ल्वे प्रशासन वा शासनाकडन दरु
ु स्ती करण्यात आली आहे काय,

(३) असल्यास, या पलाच्या दरु
ु स्तीबाबत शासनस्तरावरुन कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (१३-०५-२०१९) : (१)नाही.
(२) व (३) सदर पुलाची वषावतन एकदा तपासणी करण्यात येते व आवचयकतेनस
ु ार वेळोवेळी
दरु
ु स्ती व दे खभाल करण्यात येते.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील अिंसड हयाला, बलात्िार वकडीताांना आधथवि सहाय्य
ंमळायािररता होत असलेयाया विलांबाबाबत
(९)

१०६३२८ (०४-०४-२०१८).

श्री.सुरेश िोरे

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), डॉ.भारती लव्हे िर (िसोिा),

(खेड आळां दी), श्री.मांिेश िुडाळिर (िुलाव), श्री.अंमन कटे ल (मुांबादे िी),

श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), प्रा.िषाव िायििाड

(धारािी), श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हकूरी), श्री.अंमत विलासराि दे शमुख (लातूर शहर), डॉ.सांतोष
टारफे (िळमनुरी), श्री.िुणाल काटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सांग्राम थोकटे (भोर), अिड.यशोमती
ठािूर (यिकतिसा), श्री.भारत भालिे (कांढरकरू ), श्री.अब्दल
ु सत्तार (ंसयालोड), श्री.आंसफ शेख

(मालेिाांि मध्य), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), श्री.हषविधवन सकिाळ (बुलढाणा), श्री.सुयिकनल
िेदार (सािनेर), श्री.राहुल बोंद्रे (धचखली), श्री.अंमत लनि (ररसोड), श्री.डी.की.सािांत (नाांदेड
उत्तर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्रीमती यिकनमवला िावित (इितकूरी), अिड.भीमराि धोंडे (आष्ट्टी),
श्री.सांतोष दानिे (भोिरदन), श्री.सयिकु नल ंशांदे (िरळी), श्री.बळीराम ंसरसिार (बाळाकरू ) :
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील ॲंसड हल्ला, बलात्कार वपडीताुंना आधपवक सहाय य दे ण्यासाठी शासनाच्या
’’मनो ैयव योजना’’ अींतगवत मदत ंमळण्यासाठी शासनाकडे ककती प्रकरणे मींजरीसाठी प्रलींबबत
आहे त,
(२) असल्यास, याप्रकरणातील वपडीताुंना आधपवक मदत ंमळावी यासाठी प्रलींबबत प्रकरणाींवर
रनणवय होण्यास र्वलींब लागण्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, या र्वलींबामुळे मा.मुींब

उच्च न्यायालयानेही रायय शासनाला या योजनेतील

ताींबत्रक अडचणी तात्काळ दर करुन वपडीतत मदहलाींना आधपवक मदत दे ण्याच्या अनुषींगाने
कायववाही सरु
ु करावी अन्यपा या वपडीताुंना मदहला व बालर्वकास खात्याच्या प्र ान सधचवाींच्या
वेतनातून पैसे वळते करण्यात येतील असाही इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, अफॅ्ंसड हल्ला व बलात्कार वपडडताुंना आधपवक नुकसान भरपा

दे ण्याच्या

प्रकरणी ककती ददवसात कायववाही करण्यात ये त वा याबाबत शासनाची भंमका काय आहे ?
श्रीमती कांिजा मांड
ु े (२०-०५-२०१९) : (१) राययातील ॲंसड हल्ला, बलात्कार पीडडताींना आधपवक

सहाय य दे ण्यासाठी मनो ैयव योजनें तगवत मदत ंमळण्यासाठीची ११४२ प्रकरणे मींजुरीसाठी
प्रलींबबत आहे त.

(२) प्रकरणाशी सींबींध त कागदपत्रे र्वदहत कालाव ीत प्राप्त होण्यास र्वलींब लागतो.
(३) नाही.
(४) दद. ३०.१२.२०१७ च्या शासन रनणवयानस
ु ार या योजनेंतगवत पीडडताींना अपवसहाय य दे ण्याचे
अध कार महाराषर रायय र्व ी व सेवा प्राध करण याींचेकडे सोपर्वण्यात आलेले आहे त.

त्यानुसार सींबींध त श्जल्हा र्व ी सेवा प्रा ीकरण याींचेकडन कागदपत्राींची पतवता केल्यानींतर
पीडडताींना अपवसहाय य अदा करण्यात येते.

___________
मौजे िानूर बु. (ता.चांदिड, जज.िोयाहाकूर) येथील कशुिैदयिीय दिाखान्याच्या
इमारतीची दरु
ु ती िरणेची मािणी

(१०)

१०७२२७ (०१-०४-२०१८).

श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुकेिर (चांदिड), श्री.जयांत काटील

(इलामकूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्रीमती सुमन काटील (तासिाि - ििठे महाांिाळ) :
सन्माननीय कशस
ु ांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मौजे कानर ब. (ता.चींदगड, श्ज.कोल्हापर) येपील पशुवैदयकीय दवाखान्याच्या इमारतीची
दरु
ु स्ती

करण्याची

मागणीचे

लेखी

यनवेदन

मा.पशस
व
ु ींव न

मींत्री

याींचेकडे

स्पारनक

लोकप्ररतरन ीनी ददनाुंक १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ददले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय,

(३) असल्यास, चौकशीअींती मौजे कानर ब. येपील पशव
ु ैदयकीय दवाखान्याच्या इमारतीची
दरु
ु स्ती करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास,र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर (११-०६-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) व (४) मौजे कानर ब.ु ता.चींदगड, श्ज.कोल्हापर येपे पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२ ची

नर्वन इमारत बाीं कामासाठी श्जल्हा ग्रामीण र्वकास यींत्रणा, श्जल्हा पररषद, कोल्हापरमाफवत
मुलभत सुर्व ा अींतगवत सन २००५-०६ या वषावमध्ये रू.३.५६ लक्ष एवढा रन ी र्वतरीत
करण्यात आला होता व सन २०१३-१४ मध्ये रू.४.१८ लक्ष एवढा रन ी र्वतरीत करण्यात आला
असन सदरचे बाीं काम पणव झाले आहे .

र्व.स. ५८४ (9)
तसेच सन २०१८-१९ मध्ये श्जल्हा पररषद कोल्हापर अींतगवत स्वरन ीम ील पशुवैद्यकीय

दवाखानेिरनवासस्पाने दरू
ु स्ती, र्वद्युतीकरण करणे या योजने अींतगवत पशुवैद्यकीय दवाखाना
श्रेणी-२ कानर बुा.ता.चींदगड, श्ज.कोल्हापर येपील दवाखाना इमारतीची गळती काढणे, दारे

णखडक्या दरू
ु स्ती व इतर ककरकोळ दरु
ु स्ती यासाठी रू.२.९९ लक्ष रन ी र्वतरीत केला असन
सदरचे काम ददनाींक १३.१०.२०१८ रोजी पणव झाले आहे .

___________
अांबरनाथ निरकररषद (जज.ठाणे) हद्दीतील िािे निर भम
ू ाकन क्षेत्रात समाविष्ट्ट िरायाबाबत
(११)

१०९४३३ (२७-०३-२०१८).

डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू

(१) अींबरनाप (ता.अींबरनाप, श्ज.ठाणे) नगरपररषद हद्दीतील गावे नगर भमापन क्षेत्रात
समार्वष् करण्याबाबतचे रनवेदन अींबरनाप येपील लोकप्ररतरन ीींनी प्र ान सधचव, महसल
र्वभाग याींच्याकडे ददनाींक २७ डडसेंबर, २०१७ रोजी वा त्यासम
ु ारास सादर केले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रनवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त व या प्रकरणी ककती कालाव ीत कायववाही होणे
अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (०३-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.
(२) लोकप्ररतनीध नी ददलेल्या पत्राबाबत मा.राययमींत्री, (नगरर्वकास, र्व ी व न्याय व सींसदीय
कायव) याींच्याकडे बैठक घेण्यात आली होती. सदर बैठककत उप अ ीक्षक, भंम अंभलेख,
अींबरनाप याींना लोकप्ररतरन ीींच्या पत्रामध्ये उपश्स्पत केलेल्या मद्
ु याबाबत सर्वस्तर अहवाल

तहंसलदार, अींबरनाप याींचे माफवत अींबरनाप नगरपररषदे स सादर करण्याच्या सुचना दे ण्यात
आल्या होत्या. सदर सच
ु नेच्या अनुषींगाने उप अ ीक्षक, भंम अंभलेख, अींबरनाप याींनी
ददनाींक

२२.१२.२०१७

रोजी

तहंसलदार,

अींबरनाप याींचेकडे अहवाल

सादर केला

आहे .

नगरपररषद हद्दीम ील गावाींचा गावठाण व पाडे भाग मींजर र्वकास आराखड्याच्या नकाशावर
दशवर्वण्यात आलेला नाही. या सु ारणेसाठी नगरपररषदे ने मान्यतेचा ठराव पाररत करुन
एम.एम.आर.डी.ए. कडे सादर केला आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मुांबई, ठाणे, निी मुांबई, िसई इत्यादी शहराांत अिैध प्रिासी
िाहतूि होत असयायाबाबत

(१२)

११६८९० (२३-०७-२०१८).

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली कूि)व :

कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय

र्व.स. ५८४ (10)
(१) मुींब , ठाणे, नवी मुींब , वस

इत्यादी शहराींत अवै

प्रवासी वाहतक मोठ्या प्रमाणात होत

असल्याचे माहे एर्प्रल २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, ठाणे क्षेत्रामध्ये सवावध क अवै

वाहतक होत असल्याचे रनदशवनास आले असुन

प्रामय
ु याने ररक्षा, ्फ क्सी यासह खाजगी बस आणण अन्य वाहनाींचा समावेश आहे तसेच अवै
वाहतुकीमळ
ु े शासकीय पररवहन उपक्रमाच्या महसल
ु ाचे नुकसान झाले, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

शासनाने

चौकशी

करुन

अवै

आणण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

वाहतुकीवर

रनबां

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०८-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) व (३) प्रादे ंशक पररवहन कायावलयाींच्या वायवेग पपकाींमाफवत रनयंमतपणे अवै
वाहतुक करणाऱया वाहनाींवर कारवा

करण्यात येत.े मुींब

पररवहन कायावलये व नवी मींब
ु , वस

प्रवासी

(मध्यिपश्चचमिपवव), ठाणे, प्रादे ंशक

या उपप्रादे ंशक पररवहन कायावलयामाफवत माहे एर्प्रल

२०१७ ते टगस्् २०१८ या कालाव ीत ७५९३८ वाहने तपासण्यात आली असता ७७३८ वाहने
दोषी आढळन आलेली असन त्याींच्याकडन रु.७२९.७२ लाख इतका दीं ड वसल करण्यात आलेला
आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
सायांिाि ि काटोदा (ता.येिला, जज.नांशि) येथील कशुिैद्यिीय दिाखान्याांच्या
इमारतीांना प्रशासिीय मान्यता दे ायाबाबत

(१३)

११७७५४ (३१-०७-२०१८).

श्री.छिन भज
ु बळ (येिला) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय कशस
ु ांिधवन मांत्री

(१) सायगाव, पा्ोदा (ता.येवला श्ज.नांशक) येपील इमारतीींचा सन २०१८-१९ च्या कृती
आराखड्यात समावेश करण्याबाबत तसेच इमारतीींसाठी श्जल्हा पररषदे कडन रन ी उपलब्

करून बाीं काम करण्यात ये ल असे मा. पशुसींव न
व मींत्री याींनी ददनाींक १५ माचव २०१८ रोजी
वा त्यासम
ु ारास आचवासन ददले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पशुवैद्यकीय दवाखान्याींच्या इमारती रनकामी झाल्यामुळे नवीन इमारती

बाीं ण्याकररता स्पारनक लोकप्ररतरन ीींनी मा.पशसुंविगन मुंत्री व मुयय कायवकारी अध कारी,
श्जल्हा पररषद, याींना रनवेदने
(३)

ददली, हे ही खरे आहे काय,

असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी

शासनाने

चौकशी करुन पशव
ु ैद्यकीय दवाखान्याींच्या

इमारतीींना प्रशासकीय मान्यता दे ण्यासह रन ी उपलब्
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

करुन दे ण्याबाबत कोणती कायववाही

र्व.स. ५८४ (11)
श्री. महादे ि जानिर (११-०६-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे आहे.
(३) मौजे सायींगाव व पा्ोदा, ता.येवला, श्ज.नांशक येपील पशुवैद्यकीय दवाखान्याींच्या

इमारती रनलेखनाच्या प्रस्तावास ददनाींक २९.६.२०१६ रोजीच्या श्जल्हा पररषदे च्या सववसा ारण
सभेत मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
त्यानस
ु ार सन २०१८-१९ च्या कृती आराखडयात उपरोक्त इमारतीच्या बाीं कामाचा

समावेश प्रा ान्याने करून, ददनाींक २०.८.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये रन ीची मागणी करण्यात
आलेली आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील यिकनराधार, विधिा तसेच कररत्यक्त्या महहलाांच्या मुलीांच्या नोंदणीिृत
वििाहासाठी हदले जाणारे अनद
ु ान िाढविायाबाबत

(१४)

११७७९१ (२३-०७-२०१८).

श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.सभ
ु ाष भोईर

(ियायाण ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातकेिर (चें बूर), डॉ.बालाजी किणीिर (अांबरनाथ), श्री.सुयिकनल
राऊत

(विक्रोळी), श्री.प्रताक सरनाईि (ओिळा माजजिडा), श्री.किशोर काटील (काचोरा),

श्री.अयिकनल बाबर (खानाकूर), श्री.प्रिाश सुिे (मािाठाणे), श्री.तुिाराम िाते (अणश
ु क्ती निर),

श्री.आंसफ शेख (मालेिाांि मध्य), श्री.अंमन कटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.अलम शेख (मालाड
कजश्चम), श्री.िुणाल काटील (धुळे ग्रामीण), श्री.सुयिकनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.हषविधवन सकिाळ (बुलढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात (सांिमनेर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी),

श्री.भारत भालिे (कांढरकूर), श्री.डी.की.सािांत (नाांदेड उत्तर), प्रा.विरें द्र जिताक (धामणिाि रे यािे),
प्रा.िषाव िायििाड (धारािी), अिड.यशोमती ठािूर (यिकतिसा), श्रीमती यिकनमवला िावित (इितकरू ी),
श्री.नसीम

ग्रामीण) :
(१)

खान

(चाांहदिली),

श्री.अब्दल
ु

सत्तार

(ंसयालोड),

श्री.र्यंयांबिराि

ंभसे

(लातूर

सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

राययातील

रनरा ार,

र्व वा

तसेच

पररत्यक्त्या

मदहलाींच्या

र्ववाहासाठी १० हजार रुपयाींचे अनुदान ददले जाते, हे खरे आहे काय,

मुलीींच्या

नोंदणीकृत

(२) असल्यास, मध्य प्रदे श, तेलींगणा आदी राययाींमध्ये यासाठी ४० ते ५० हजार अनद
ु ान ददले
जाते, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, महाराषरात ददले जाणारे १० हजाराचे अनुदान अत्यींत तु्पुींजे असल्याने, सदर
अनुदानात वरील राययाींप्रमाणे वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी र्वर्व

स्तरातन होत आहे ,

हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, अनुदानामध्ये वाढ करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,
(५)

नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ५८४ (12)
श्रीमती कांिजा मुांडे (२०-०५-२०१९) : (१) होय. या र्वभागाींतगवत शभ
ु मींगल सामुदहकिनोंदणीकृत
र्ववाह योजनेंतगवत रु.१०,००० इतके अनुदान दे ण्यात येते.

(२) मध्यप्रदे श राययामध्ये यासाठी रुपये २२,०००ि- तर तेलींगणामध्ये रु.१,००,११६ि- इतके
अनद
ु ान दे ण्यात येते.
(३) होय.

(४) आयुक्तालयाकडन प्राप्त प्रस्तावाचा आढावा घेऊन सु ाररत प्रस्ताव सादर करणेबाबत
कळर्वण्यात आले आहे .

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील महहला सक्षमीिरणासाठी राबविायात येणा-या ियायाणिारी
योजनाची अांमलबजािणी िरायाबाबत
(१५)

११८३५० (२४-०७-२०१८).

श्री.योिेश (बाक)ू घोलक (दे िळाली) :

ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययातील मदहला सक्षमीकरणासाठी शासनाद्वारे र्वर्व

सन्माननीय महहला

कल्याणकारी योजना आखण्यात

आलेल्या आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या योजना राबववण्यासाठी लागणारे आवचयक मनुषयबळाचा अभाव व शासनाचे
उदांसन

ोरण यामळ
ु े या योजनाींची अींमलबजावणी योग्य ररत्या झाली नाही, हे ही खरे आहे

काय,

(३) असल्यास, या योजनाींची अींमलबजावणी त्वररत करण्याकररता शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती कांिजा मुांडे (२०-०५-२०१९) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
केंच व्याघ्र प्रियाक, नािकूर अांतिवत असलेयाया बफर लोनमधील िनकररक्षेत्राांतिवत िािाांमध्ये
डॉ.श्यामाप्रसाद मख
ु जी िन वन वविास योजना राबविायात येत असयायाबाबत

(१६)

१२१७६५ (२६-०७-२०१८).

श्री.डड मयालीिाजन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय िने

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पेंच र्व्याघ्र प्रकल्प, नागपर अींतगवत असलेल्या बफर झोनम ील वनपररक्षेत्राींतगवत
आददवासी बहुल गावाींमध्ये डॉ.चयामाप्रसाद मुखजी जन वन ववकास योजना राबर्वण्यात येत
आहे , हे खरे आहे काय,

र्व.स. ५८४ (13)
(२) असल्यास, या योजनेमध्ये राम्े क र्व ानसभा क्षेत्रातील ककती गावाींचा समावेश करण्यात
आला आहे ,
(३) असल्यास, या योजनेची अींमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, याबाबतची सद्यःश्स्पती काय आहे ?
श्री. सुधीर मुनिांटीिार (२५-०४-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) डॉ.चयामाप्रसाद मख
ु जी जन वन र्वकास योजनेअींतगवत राम्े क र्व ान सभाक्षेत्राम ील पेंच
र्व्याघ्र प्रकल्पातील १८ गावाींचा समावेश करण्यात आला आहे .

(३) व (४) डॉ. चयामाप्रसाद मुखजी जन वन र्वकास योजनेची अींमलबजावणी खालीलप्रमाणे
करण्यात येते :-

* र्व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातील गावे, राषरीय उद्यानिअभयारण्याचे सीमेपासन २ कक.मी.
आत येणाऱया गावाींमध्ये सदर योजना राबर्वण्यात येते.
* उक्त योजनेअींतगवत प्राप्त होणारा रन ी राषरीयीकृत बँकेच्या सींयक्
ु त बचत खात्यात जमा
करण्यात येतो. सदर खात्यातील रन ी गावाच्या र्वकासाींचे कामे करण्याकरीता वापरण्यात
येतो.
*सदर योजने अींतगवत गावरनहाय सुक्ष्म आराखडा तयार करण्यात येतो व त्यानस
ु ार वन्यजीव
सींरक्षण व सींव न
व सींसा नाचा र्वकास करणे, मानव-वन्यजीव सींघषव कमी करणे, पयावयी
रोजगाराची सीं ी वाढर्वणे, स्वच्छता अंभयान राबर्वणे, पशु सींसा नाींचा र्वकास करणे, जल

सींसा नाींचा र्वकास करणे इत्यादी कामे करण्यात येतात. डॉ.चयामाप्रसाद मुखजी जन वन
र्वकास योजनेअींतगवत राम्े क र्व ान सभा क्षेत्राम ील पेंच र्व्याघ्र प्रकल्पातील समार्वषठ
गावाींमध्ये सुक्ष्म आराखडा तयार करणे व त्यानुसार कामे सुरु आहे.
___________

िडधचरोली जजयाहयातील कशुसांिधवन विभािातील ररक्त कदे भरायाबाबत
(१७)

१२२१०७ (२४-०७-२०१८).

श्री.वििास िांु भारे (नािकूर मध्य), श्री.सुधािर िोहळे

(नािकूर दक्षक्षण) : सन्माननीय कशुसांिधवन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गडधचरोली श्जल्हयातील पशस
व र्वभागातील कमवचाऱयाींची ८१ पदे ररक्त असल्यामळ
ु ींव न
ु े

उपचाराअभावी जनावराींचा मत्ृ य झाल्याने पशु नपालक शेतकऱयाींचे आधपवक नुकसान झाल्याचे
ददनाींक १५ मे, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पशस
व र्वभागातील ररक्त पदे
ु ींव न
भरण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. महादे ि जानिर (११-०६-२०१९) : (१), (२) व (३) गडधचरोली श्जल्हयातील पशुसींव न
व
र्वभागाकरीता ग् अ ते क म ील एकण २५० पदे मींजर असन त्यापैकी १६१ पदे भरली
आहे त. ८९ पदे ररक्त आहेत.

ररक्त पदे भरण्याची कायववाही सुरु आहे .

र्व.स. ५८४ (14)
सद्यश्स्पतीत पदाींचे अरतररक्त कायवभार जवळच्या पशुवैद्यकीय अध कारीिकमवचारी

याींचेकडे सोपर्वण्यात आलेले आहेत.

कायवरत अध कारीिकमवचाऱयाींकडन शेतकऱयाींना पशुरुग्णसेवा उपलब्

करुन ददल्या

जात आहे त. तसेच वेळोवेळी पशु नास रोगप्ररतबीं क लसीकरण करण्यात येत आहे .
___________
भूम (जज.उमानाबाद) तालुक्यातील आांबी येथील कशुिैद्यिीय
दिाखान्याची लालेली दरवस्था

(१८)

१२२२३४ (३१-०७-२०१८).

श्री.राहुल मोटे (कराांडा) :
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय कशस
ु ांिधवन मांत्री

(१) भम (श्ज.उस्मानाबाद) तालक्
ु यातील आींबी येपील पशुवैद्यकीय दवाखान्याची दरवस्था
झाल्याने पावसाळयात इमारतीतन पाणी गळते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रुग्णालय इमारतीची दरु वस्पा झाल्याने काम करणाऱया कमवचाऱयाींना त्रास सहन
करावा लागतो तसेच पशु औष ाींचा तु्वडा असल्याने पश मालकाींना खाजगी औष
दक
ु ानाींम न औष े खरे दी करावी लागतात, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन इमारतीच्या दरवास्थेसह पशु
औष ाींच्या तु्वडयाबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर (११-०६-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) व (३) सदर इमारतीची दरु ावस्पा झाल्यामळ
ु े पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी नवीन इमारत

बाीं ण्याचा रनणवय घेण्यात आला असन यासाठी सन २०१८-१९ या आधपवक वषावत रू.३५.००
लक्ष एवढ्या खचावचे अींदापत्रक मींजर करण्यात आले आहे.
तसेच या पशव
ु ैद्यकीय दवाखान्यासाठी परु े शा औष ाींचा परु वठा करण्यात आला आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

इितकूरी तालुक्यातील भािली धरणाचे काणी शहाकूरला िळविायाचा घेतलेला यिकनणवय
(१९)

१२२८९१ (२४-०७-२०१८).

श्री.सांदीकानराि भम
ु रे (कैठण), श्रीमती यिकनमवला िावित

(इितकरू ी), श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.अंमन कटे ल (मांब
ु ादे िी), श्री.डी.की.सािांत
(नाांदेड उत्तर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.सुयिकनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),

प्रा.विरें द्र जिताक (धामणिाि रे यािे), श्री.हषविधवन सकिाळ (बुलढाणा), श्री.र्यंयांबिराि ंभसे
(लातूर ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िुणाल काटील (धळ
ु े ग्रामीण), श्री.राहुल बोंद्रे
(धचखली), अिड.यशोमती ठािूर (यिकतिसा), प्रा.िषाव िायििाड (धारािी), श्री.भारत भालिे
(कांढरकूर), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.अब्दल
ु सत्तार (ंसयालोड) :
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय जलसांकदा

र्व.स. ५८४ (15)

(१) मराठवाडयातील वैजापर आणण गींगापर या दठकाणी पाणी पुरवण्याचे महत्वाचे स्त्रोत
असणा-या इगतपरी तालुक्यातील भावली

रणाचे पाणी शहापरला वळर्वण्याचा रनणवय

मींत्रीमींडळ उपसंमतीने माहे मे,२०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, मराठवाडयातील र्पण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत काढन तो ठाणे श्जल्हयातील
शहापर तालुक्यातील ९७ ्ँ करग्रस्त गावाींना प्रादे ंशक पाणीपुरवठा योजनेद्वारे दे ण्याचा प्रयत्न
केला जात आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शासनाच्या या रनणवयाला र्वरो

असल्याने सदर रनणवयाचा फेरर्वचार

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (१६-०४-२०१९) : (१) जलसींपदा र्वभाग शासन रनणवय क्र.बबंसींआ
२०१६ि(५२८ि१६) दद. २३ि०३ि२०१८ अन्वये भावली

रणातन ठाणे श्जल्हयातील ९७ गावाींच्या

पाणी पुरवठा योजनेसाठी १२.६९ द.ल.घ.मी. पाणी आरक्षक्षत करण्यात आले आहे .
(२) नाही.

(३) हा रनणवय सक्षम स्तरावर र्व्यापक जनदहतास्तव घेण्यात आला आहे त्यामुळे फेरर्वचार
करण्याची आवचयकता नाही. तसेच याबाबत महाराषर जलसींपत्ती रनयमन प्राध करण येपे
याधचका क्र. ५ि२०१८ वर सुनावणी सुरु आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
मौजे ओरोस बद्र
ु ि
ु (जज.ंसांधद
ु ि
ु )व येथील ंशिाजी लॉ िॉलेजच्या
अनधधिृत बाांधिामािर िारिाई िरायाबाबत

(२०)

१२३७२२ (२०-०७-२०१८).

श्री.महे श चौघुले (ंभिांडी कजश्चम), श्री.भरतशेठ िोिािले

(महाड), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :
करतील काय :-

(१) मौजे ओरोस बद्र
ु क
ु (श्ज.ंसीं द
ु ग
ु )व

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

येपील

ंशवाजी लॉ कॉलेजच्या

अनध कृत बाीं कामाींचे

सींरक्षण करणा-या श्री. मींगेश यादव याींचे शासकीय सेवेतन तात्काळ रनलींबन करण्याबाबतची

तक्रार कस्तुरीमग
ृ फाऊींडेशनचे अध्यक्ष याींनी ददनाींक २६ सप््ें बर २०१७ रोजी श्जल्हाध कारी
ंसीं ुदग
ु व याींचेकडे व ददनाींक २९ मे, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास मा. महसल मींत्री, मा.महसल
रायय मींत्री व प्र ान सधचव, महसल र्वभाग याींच्याकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने ददनाींक ३० टक््ोबर, २०१७ रोजी तहसीलदार,
कुडाळ याींनी मींडळ अध कारी, कसाल

याींना

अहवाल सादर करण्याचे आदे श ददले असन

ददनाींक ६ फेब्रुवारी, २०१८ व १२ माचव, २०१८ रोजी
आहे , हे खरे आहे काय,

अहवाल सादर करण्याबाबत कळर्वले
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(३) असल्यास, अहवाल सादर करण्याचे आदे श ददल्यानींतरही मींडळ अध कारी, कसाल याुंनी
अद्यापपयांत याबाबतचा अहवाल सादर केला नाही आहे, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत चौकशी करून उक्त मींडळ अध कारी व ंशवाजी लॉ कॉलेजच्या
अनध कृत बाीं कामाींवर

कारवा

करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात

येत आहे ,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (०९-०५-२०१९) : (१) कस्तुरीमग
ृ फाऊींडेशनचे अध्यक्ष याींनी याबाबतचे
रनवेदन दद.२६.०९.२०१७ रोजी श्जल्हाध कारी ंसीं ुदगव याींना आणण त्याींचे अन्य रनवेदन
स्पारनक लोकप्ररतरनशी याींनी मुयय सधचव याींचेकडे दद.२९.०५.२०१८ रोजी सादर केले आहे.
(२) होय

(३) मींडळ अध कारी, कसाल याींनी दद.२५.०६.२०१८ च्या पत्रार्व्दारे तहंसलदार, कुडाळ याींस
अहवाल सादर केलेला आहे.

(४) ददवाणी न्यायालय, ंसीं ुदगव मध्ये दाखल रे .दद.मुकदमा क्र.२६/२००९ मध्ये न्यायालयाने
दद.२५.०४.२०११ रोजी ददलेला रनकाल व सदर रनकालार्वरो त श्जल्हा न्यायालय, ंसीं ुदगव येपे
दाखल करण्यात आलेल्या दावा क्र.३५/२०१२ मध्ये मा. न्यायालयाने दद.३०/०५/२०१५ रोजी

ददलेल्या आदे शामळ
ु े ंशवाजी लॉ कॉलजेचे बाीं काम काढन ्ाकणेबाबत कायववाही करणे उधचत
होणार नाही, असे मत असल्याचे श्जल्हाध कारी, ंसीं ुदगव याींनी कळर्वलेले आहे. सबब, सदर
प्रकरणी शासन स्तरावर कायववाही प्रचन उद्ावत नाही.
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
साांिली ि िोयाहाकूर जजया्यातील प्रत्येि ग्रामीण व्यक्तीला प्रॉकटी िाडव दे ायाबाबत
(२१)

१२५२६४ (२३-०७-२०१८).

दक्षक्षण) :

श्री.अयिकनल बाबर (खानाकूर), श्री.अमल महाडीि (िोयाहाकूर

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) साींगली व कोल्हापर श्जल्हयातील प्रत्येक ग्रामीण र्व्यक्तीला प्रॉप्ी काडव दे ण्याचा रनणवय
शासनाने घेतला असन श्जल्हयातील अनेक गावे ही र्वकंसत झाली असल्याने व अनेक
नागररकाींचे प्रॉप्ी काडव बनले नसल्याने या दठकाणी राहत असलेल्या नागररकाींना दहु े री कराचा
त्रास सहन करावा लागत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले,

हे

खरे आहे काय,
(२) असल्यास, कोल्हापर येपील अनेक लोकप्ररतरन ीकडन याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करून

दे खील श्जल्हाध कारी, कोल्हापर याींचेकडन पररपणव प्रस्ताव महसल र्वभागास सादर करण्यास
र्वलींब लावण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून नागररकाींना सहन करावा लागत असलेला दहु े री कराचा
त्रास कमी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (१५-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) साींगली व कोल्हापर श्जल्हयातील प्रत्येक
ग्रामीण र्व्यक्तीला प्रॉप्ी काडव दे णेबाबतचा शासनाने रनणवय घेतलेला नाही. परीं तु ग्राम र्वकास
र्वभागाने ददनाींक २२.०२.२०१९ च्या शासन रनणवयान्वये राययातील सवव गावाींच्या गावठाणाींचा
जमाबींदी प्रकल ॅ्प राबर्वण्यास मान्यता ददली आहे.

साींगली श्जल्हयातील २२८ गावाींचे व कोल्हापर श्जल्हयातील ३३० गावाींचे नगर भमापन

काम पणव झाले असन त्याींचे अंभलेख सींबीं ीत कायावलयात उपलब्
ंमळकत

आहे त. सदर गावातील

ारकाींना प्रॉप्ी काडवचे प्रमाणणत उतारे त्याींचे मागणीप्रमाणे पुरर्वणेत येत आहे त.

स्पारनक मालमत्ता कर हा स्पारनक स्वरायय सींस्पेकडील कायद्यानुसार स्वतींत्रपणे वसल

केला जातो.

प्रॉप्ी

काडवच्या

अनुषींगाने

कोल्हापर

श्जल्हयातील

लोकप्ररतनी ी

याींचक
े डन

श्जल्हाध कारी, कोल्हापर याींच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
ंसांधुदि
व िरी (जज.ंसांधुदि
ु न
ु )व येथे मे.ओरा इन्रारक्चर प्रा.लल. या िांपनीने
अनधधिृतररत्या नाला बझववल्याबाबत

(२२)

१२५३८१ (२०-०७-२०१८).

श्री.भरतशेठ िोिािले (महाड) :

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) ंसीं ुदग
व गरी (श्ज.ंसीं ुदग
ु न
ु )व येपे

सन्माननीय महसूल मांत्री

मे.ओरा इन्रास्रकचर प्रा.ंल कींपनीने परवानगी न घे ता

नाला बुजर्वल्याबाबतची तक्रार कस्तुरीमग
ृ फाउीं डेशनचे अध्यक्ष याींनी माहे सप््ें बर, २०१७

मध्ये वा तयादरम्यान श्जल्हाध कारी, ंसीं ुदग
ु व व माहे एर्प्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान
मा.महसल राययमींत्री याींचेकडे केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनषुंर्ाने अहवाल तयार करण्याचे आदे श श्जल्हाध कारी,
ंसीं ुदग
ु व याींनी ददनाींक २७ सप््ें बर, २०१७ रोजी उपर्वभागीय अध कारी, कुडाळ याींना ददले

असन त्याींनी अद्यार्प अहवाल न ददल्याने शासन स्तरावरुनही याबाबत आदे श ददले आहे , हे
ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, त्यानींतरही उपर्वभागीय अध कारी, कुडाळ याींनी अहवाल न ददल्याने त्याींच्यावर
मशस्तभुंर्ाची कारवा

करण्याची तक्रार प्र ान सधचव, महसल र्वभाग याींच्याकडे केली आहे , हे

ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, उक्त अहवाल अद्यार्प सदर न करण्याची कारणे काय आहे त,
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(५) असल्यास, या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यास ्ाळा्ाळ करणा-या उपर्वभागीय
अध कारी व अनध कृतरीत्या

नाला

बुझर्वणाऱया

कींपनीवर कारवा

करण्याबाबत

शासनाने

कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (११-०४-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) व (६) ंसीं ुदग
व गरी नवनगर
ु न
र्वकास प्राध करण क्षेत्राम ील भखींड क्र.८२/१ क्षेत्र ९३८२ चौ.मी. हा ओरा इन्रास्रक्चर प्रा.ंल

याींना श्जल्हाध कारी कायावलयाच्या ददनाींक २५.०६.२०१५ च्या आदे शान्वये ९९ वषाांच्या भाडे
करार तत्वाने मींजर केला असन सदर भखींडास ददनाींक १३.०५.२०१६ च्या पत्रान्वये बाीं काम
परवानगी दे ण्यात आलेली आहे . सदर कींपनीने परवानगी न घेता नाला बुजर्वल्याबाबत
कस्तुरीमग
ृ फाऊींडेशन चे सींस्पापक याींनी मा.महसल राययमींत्री याींचेकडे ददनाींक २६.०३.२०१८
च्या पत्रान्वये तक्रार दाखल केली आहे .
दक्षक्षण

सदर जागेची उपर्वभागीय अध कारी, कुडाळ याींनी भमी अंभलेख व अध क्षक अंभयींता
कोंकण

पा्बीं ारे ,

प्रकल्प

मींडळ,

ंसीं ुदग
व गरी
ु न

याींचे

प्ररतरन ीसोबत

ददनाींक

०७.०१.२०१९ रोजी समक्ष पाहणी केली असन ओरा इन्रास्रक्चर प्रा.ंल याींना मींजर केलेला
भखींड व नाला याम ील अींतर रनश्चचत करणे कामी भमी अंभलेख र्वभागाकडन मोजणी
करणेबाबत कायववाही सरु
ु असन मोजणी अींती सदर नाला उक्त कींपनी याींचे कायवक्षेत्रात येतो
ककीं वा कसे याबाबत खात्री करुन उधचत कायववाही करण्याचे सींकश्ल्पत आहे .
___________
चें बूर येथील आर.सी. मािाविर चें बरू ििम्क- िाशीनािा दरम्यानच्या
बस थाांब्यावर अवैधररत्या ररक्षा उभ्या असल्याबाबत

(२३)

१२६५८५ (११-१२-२०१८).

श्री.प्रिाश फातकेिर (चें बूर), श्री.सुयिकनल ंशांदे (िरळी) :

सन्माननीय कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चें बूर येथील आर.सी. मागाववर चें बर कफम्प- वाशीनाका दरम्यानच्या बस पाींब्यास
अवैिररतया ररक्षा स््ँ ड बनर्वल्यामुळे र्वद्यार्थयावसह प्रवाशाींना त्रास होत असल्याचे माहे
टगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या ररक्षाचालकाींच्या मनमानीमळे त्याींस र्वरो

करणा-या नागररकाींना अनेक

वेळा मारहाण होण्याचे प्रकारही घडले आहे त, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अवै

ररक्षा स््ँ डबाबत कोणती

कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०८-०५-२०१९) : (१) अशा आशयाची बातमी दद.०६.०८.२०१८ रोजी
वत्ृ तपत्रात प्रंसध्द झालेली आहे .

(२) अशी बाब रनदशवनास आलेली नाही.
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(३) याबाबत प्रादे ंशक पररवहन अध कारी, मुींब

(पवव) याींनी वररषठ पोलीस रनरीक्षक, (वाहतक

र्वभाग) आर.सी.मागव, चें बर कफम्प याींना अवै ररत्या उभ्या असणाऱया ररक्षाींबाबत कारवा
करण्याबाबत कळर्वले आहे . तसेच प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, मुींब

(पवव) कायावलयाच्या

वायव
ु ेग पपकामाफवत सदर स््फ ण्डवर अनध कृत र्व्यवसाय करणाऱया ररक्षाींवर कारवा

करण्याचे

आदे श दे ण्यात आले आहे त.

सदर दठकाणी वाहतक पोलीसाींमाफवत माहे टगस््, २०१८ पासन आजपयवत एकण ५१९
ट्ोररक्षा चालकाींर्वरुध्द कारवा
मींब
ु

करण्यात आली आहे. तसेच प्रादे ंशक पररवहन कायावलय,

(पवव) या कायावलयाच्या वायवेग पपकामाफवत एकुण १० ट्ोररक्षाींर्वरुध्द कारवा

करण्यात आलेली आहे.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
हहरे िैद्यिीय महाविद्यालय (जज.धळ
ु े ) रुग्णालयातील ररक्त कदे भरायाबाबत
(२४)

१२६८०७ (१०-१२-२०१८).

श्री.िुणाल काटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हकूरी), श्री.अंमन कटे ल (मुांबादे िी), श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.सुयिकनल िेदार
(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), प्रा.िषाव िायििाड (धारािी), श्रीमती यिकनमवला िावित
(इितकूरी), अिड.यशोमती ठािूर (यिकतिसा), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.डी.एस.अहहरे
(साक्री) :

सन्माननीय िैद्यिीय ंशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दहरे वैद्यकीय महार्वद्यालय (श्ज. ळे ) रुग्णालयातील रुग्णाींच्या सींरक्षणासाठी कमवचारी
नसल्याने श्री.सुकाराम भील याींच्याकडन स्रे चरवरुन वैद्यकीय सादहत्य नेण्याचे काम करुन
घेतले असल्याचे तसेच रुग्णालयातील इतर गैरकारभार दे खील माहे टगस््, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान रनदशवनास आला आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, दहरे

वैद्यकीय महार्वद्यालयात चतप
व ेणी कमवचा-याींची ५५ पदे ररक्त
ु श्र

असल्याचे दे खील रनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर रुग्णालयातील ररक्त पदे त्वरीत भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही
केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (२१-०५-२०१९) : (१) व (२) श्री.भाऊसाहे दहरे शासकीय वैद्यकीय
महार्वद्यालय व रुग्णालय

ळ
ु े या सींस्पेत

श्री. सुकाराम भील याींनी स्रे चरवरुन वैद्यकीय

सादहत्य नेण्याचे काम त्याींच्या नातेवा काींना मदत करण्याच्या दृष्ीने केले होते. तसेच सदर
सींस्पेत रुग्णालयीन गैरकारभाराची कोणतीही बाब रनदशवनात आली नाही.
सदर सींस्पेत २२७ पदे मींजर आहेत. त्यापैकी १६८ पदे भरलेली असन ५९ पदे ररक्त
आहे त.

वगव-४ सींवगावम न

वगव-३ सींवगावत कमवचाऱयाींना

तात्परु त्या

असल्यामळ
ु े वगव-४ सींवगावतील ररक्त पदाींमध्ये वाढ झालेली आहे.

पदोन्नत्या ददलेल्या
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(३) वगव-४ ची पदे भरतीवर शासनाने रनबां

घातलेले आहे. परीं तु र्वत्त र्वभाग दद.२७.९.२०१०

अन्वये वगव-४ व सफा दाराची कामे बाहयस्त्रोतामाफवत करण्याबाबत सचना दे ण्यात आलेल्या
असल्याने सदर पदे बाहयस्त्रोतामाफवत भरण्याची कायववाही चाल आहे . तसेच लाड-पागे
संमतीच्या ंशफारशीनस
ु ार व अनक
ु ीं पा तत्वानस
ु ार वगव-४ ची पदे सींस्पास्तरावर भरण्यात येत
आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील िूल बसमधील १२ आसनाांकयंतच्या िाहनाांना करिानिी हदयायाबाबत
(२५)

१२६९८४ (१५-१२-२०१८).

(मुांबादे िी),

श्री.कथ्
ृ िीराज

चव्हाण

श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदिली कूि)व , श्री.अंमन कटे ल
(िराड

दक्षक्षण),

श्री.अलम

शेख

(मालाड

कजश्चम),

श्री.िालीदास िोळां बिर (िडाळा), श्री.अंमत विलासराि दे शमख
ु (लातरू शहर), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी),

श्री.िुणाल

काटील

(धुळे

ग्रामीण),

श्रीमती

यिकनमवला

िावित

सन्माननीय कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(इितकूरी) :

(१) राज्यात स्कल बसच्या रनयमाींत बदल करुन ररक्षा आणण १२ पेक्षा कमी आसनाच्या
गाडयाींम न शालेय र्वद्यार्थयाांना नेण्याची परवानगी रायय सरकारने ददली आहे, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, कमी आसनी वाहनाींना परवानगी ददल्याने र्वद्यार्थयाांचा जीव

ोक्यात येत

असल्याने रनयमाींत बदल करुन अशाप्रकारे १२ पेक्षा कमी व ररक्षाींना शालेय बस म्हणन
परवानगी दे ण्यामागील कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, पी्ीए युनाय्े ड फोरमने स्कल बस सुरक्षेच्या रनयमामध्ये बसत नसल्याने
याधचका दाखल केली असल्याचे ही रनदशवनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, शालेय र्वदयार्थयाांच्या सुरक्षेच्या दृश्ष्ने स्कल बसबाबतच्या रनयमावलीचे
पालन करण्याबाबत शासनाने कायववाही करुन रनयमाींचे उल्लींघन करणा-याींवर कोणती कारवा
केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०८-०५-२०१९) : (१) रायय शासनाने स्कुल बस बाबत रनयम र्वहीत केलेले
आहे त. सदर रनयमानुसार १२ पयांत आसन क्षमता असलेल्या वाहनाींचा तसेच ्णक छताच्या
बींददस्त प्रवासी कक्षाींनीयुक्त ट्ोररक्षाचा समावेश स्कलबस मध्ये करण्यात आलेले आहे .
(२) राययातील छो्ी शहरे , ग्रांमण भाग, तसेच

मोठया शहराींतील गल्ली बोळातील रस्ते

अशा दठकाणी मोठया प्रकारच्या वाहनाींना (बस) शालेय मुलाींची वाहतक करण्यास अडचणीचे
होत असल्याने प्रत्येक शाळे ला शहरातील सववच रस्त्यावरून बस सेवा पुरर्वणे शक्य
नसल्याने

अशा मागाववरील र्वद्यार्थयाांना अन्य छो्या

वाहनाींनी प्रवास करणे सोयीस्कर

ठरते. तसेच छो्या शहरात व ग्रांमण भागात र्व्हफनिट्ोररक्षा यासारखी लहान वाहने
वाहतकीस उपलब्
मुींब

होतात. तपार्प, प्रत्यक्षात अद्यापपयांत पररवहन आयुक्त, महाराषर रायय,

याींनी ्णक छताच्या ररक्षास स्कल बस म्हणन मान्यता ददलेली नाही.
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(३) होय. सदर प्रकरण मा.उच्च न्यायालयात प्रलींबबत आहे.
(४)

शालेय

र्वद्यार्थयाांची

वाहतक

करणाऱया

स्कल

बसेस

व

इतर

खाजगी वाहनाींची

रनयंमतपणे तपासणी करण्यात येते. माहे एर्प्रल, २०१८ ते माहे डडसेंबर, २०१८ या कालाव ीत
२६९४० वाहनाींची तपासणी करण्यात आली असन ५३३२ वाहने दोषी आढळन आलेली आहे .
त्यापैकी ९७७ वाहने अ्कावन ठे वण्यात आलेली आहे . सदर कारवा तन रू.१.४७ लाख इतका
महसल शासनखाती जमा करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
धुळे जजयाहयातील रिचालिाांच्या मािायाांबाबत
(२६)

१२७२३२ (३०-११-२०१८).

श्री.िुणाल काटील (धुळे ग्रामीण), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हकूरी), श्री.अंमन कटे ल (मुांबादे िी), श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.डी.एस.अहहरे

(साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.डी.की.सािांत (नाांदेड उत्तर), श्री.सयिकु नल िेदार

(सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी), श्री.हषविधवन सकिाळ (बुलढाणा), श्री.र्यंयांबिराि ंभसे (लातूर
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्रीमती यिकनमवला िावित (इितकूरी), अिड.यशोमती ठािूर
(यिकतिसा) :
(१)

सन्माननीय कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

ळ
ु े श्जल्हयातील रक चालकाींनी र्वर्व

मागण्याींसाठी ददनाींक २१ जल
ु ै, २०१८ रोजी वा

त्यासम
ु ारास चक्का जाम आींदोलन सरु
ु केले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रकचालकाींच्या मागण्याबाबत कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०८-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
अशा आशयाची बातमी दद.२२.०७.२०१८ रोजी वत्ृ तपत्रात प्रंसध्द झालेली आहे .

(२) दे शभरातील रक चालक सींघ्नाींनी त्याींच्या र्वर्व

मागण्याींसींदभावत दद.२०.०७.२०१८ पासन

पुकारलेल्या आींदोलनासींदभावत शासनाने दद.१९.०७.२०१८ रोजीच्या पररपत्रकान्वये आवचयक त्या

स्पायी स्वरूपाच्या उपाययोजना करण्याकरीता र्वभागीयिक्षेबत्रयस्तरावरील कायावलयाींना सचना
दे ण्यात आलेल्या आहे त.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
बोंडिाि व नािलरी (ता.डहाण,ू जज.कालघर) येथील जमीन बनािट
िािदकत्राआधारे विक्री िेयायाबाबत

(२७)

१२७५०५ (३०-११-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा),

श्री.जयांत काटील (इलामकूर), श्रीमती सम
ु न काटील (तासिाि - ििठे महाांिाळ), श्री.रुकेश
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म्हात्रे (ंभिांडी कूि)व , श्री.अंमत घोडा (कालघर), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब काटील (िराड
उत्तर), डॉ.सतीश (अाणासाहे ब) काटील (एरां डोल), श्री.अजजत किार (बारामती), श्री.कािल
धनारे (डहाण)ू :

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) बोंडगाव व नागझरी (ता.डहाण, श्ज.पालघर) येपील श्री.प्रमोद कणणवक व कु्ुींबीय याींची
वडडलोपाश्जवत ६८ एकर जमीन बनाव् कागदपत्रे व आ ार काडव बनवन सींबींध त र्व्यक्तीींनी
अध काऱयाींच्या

सींगनमताने

र्वक्री

केल्याचे माहे

टगस््,

२०१८

मध्ये

वा

त्यादरम्यान

रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पालघर श्जल्हयातच को्यव ी रुपयाींची १०० एकर जंमन बनाव् ओळखपत्रे
व आ ार काडव बनवन सींबींध तानी शासकीय अध कारीिकमवचारी याींच्या सींगनमताने केवळ २३
लाख रुपयाींना र्वकली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीनस
ु ार वरील दोन्ही प्रकरणातील दोषीींवर शासनाने कोणती कारवा

केली

वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (११-०४-२०१९) :

(१), (२), (३), (४) व (५) मौजे बोंडगाव व नागझरी

ता.डहाण, श्ज.पालघर येपील कणणवक कु्ुींबबयाींच्या जंमनीच्या खरे दी-र्वक्रीबाबत जंमनीचे
दय ु यम रनबीं क, डहाण याींचे कायावलयात नोंदणीकृत दस्ताबाबत मौजे बोंडगाव येपील स.नीं
३५८ व ३३५ (दस्त क्र. २८९/२०१८) स.नीं ४२१, ४२५, ४३१, ४३० व १२ (दस्त क्र. २९०/२०१८)

तसेच मौजे नागझरी येपील स.नीं.१११, १६९, ३०, व ८५ (दस्त कॅ् र. ४९८/२०१८) जंमनीींच्या
दस्ताबाबत जमीन मालकाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने बनाव् कागदपत्राींचे आ ारे खरे दी
केल्याचे रनषपन्न झालेने डहाण, पोलीस ठाणे येपे एफ.आय.आर. क्र.१८१/२०१८, ददनाींक
२२.११.२०१८ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

तसेच तालुका डहाण श्ज. पालघर येपील तलाठी सजा गींजाड, मौजे गणेशबाग येपील

सर्व्हे नींबर २३/८, २३/९ (दस्त क्र. १४४३/२०१७) व मौ. सोमनाप येपील सर्व्हे नीं. ११/२/१,
१२/२/१, १२/३/१ (दस्त क्र. १४६६/२०१७) च्या जंमनीच्या दस्ताबाबत जंमनीच्या मालकाींनी
तक्रार दाखल केल्याने डहाण पोलीस ठाणे याींचेकडे ददनाींक २४.९.२०१८ रोजी

गुन्हा दाखल

(एफ.आय.आर. क्र. ०१४४/२०१८ व एफ.आय.आर. क्र. ०१४५/२०१८) करण्यात आलेला आहे.
वरील सवव गुन्हयाींचे अनुषींगाने पोलीस अ ीक्षक, पालघर याींचक
े डे तपास सुरु आहे.
___________
िसई (जज.कालघर) तहंसल िायावलयातील नायब तहंसलदाराांची ररक्त कदे भरायाबाबत
(२८)

१२७५११ (३०-११-२०१८).

श्री.किसन िथोरे (मुरबाड), श्री.सांदीक नाईि (ऐरोली),

श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्रीमती मयिकनषा चौधरी (दहहसर), श्री.अजजत किार (बारामती),

श्री.हदलीक िळसे-काटील (आांबेिाि), श्री.जयांत काटील (इलामकरू ), श्री.छिन भज
ु बळ (येिला),

र्व.स. ५८४ (23)
श्री.शंशिाांत ंशांदे (िोरे िाि), श्री.राजेश टोके (घनसािांिी), श्रीमती हदवकिा चव्हाण (बािलाण),
श्री.हसन

मुश्रीफ

(िािल),

श्री.भािर

जाधि

(िुहािर),

श्री.राणाजिजीतंसांह

काटील

(उमानाबाद), श्री.शामराि ऊफव बाळासाहे ब काटील (िराड उत्तर), श्री.राहुल जिताक (श्रीिोंदा),
श्रीमती सम
ु न काटील (तासिाि - ििठे महाांिाळ), श्री.प्रदीक नाईि (किनिट), श्री.काांडुरां ि बरोरा

(शहाकूर), श्री.िैभि वकचड (अिोले), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदाकूर), श्री.मिरां द जाधि-काटील
(िाई), श्री.विजय भाांबळे (जजांतूर), श्री.भाऊसाहे ब काटील - धचिटिाांििर (िैजाकूर), श्री.सांग्राम

जिताक (अहमदनिर शहर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.राहुल मोटे (कराांडा), श्री.सांजय िदम
(दाकोली), श्री.हदकि चव्हाण (फलटण), श्री.कांिज भज
ु बळ (नाांदिाि), डॉ.सतीश (अाणासाहे ब)
काटील (एरां डोल), श्री.मधुसूदन िेंद्रे (िांिाखेड), श्री.नरहरी णलरिाळ (हदांडोरी), श्री.बबनराि ंशांदे
(माढा), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुकेिर (चांदिड) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) वस

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील

(श्ज.पालघर) तहंसलदार कायावलयात ५ नायब तहंसलदाराींची पदे मींजर असन

त्यापैकी ३ नायब तहंसलदाराींची पदे ररक्त असल्याचे माहे टगस््, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदाींमुळे नागरीकाींची कामे र्वदहत मद
ु तीत पणव होत नसल्यामुळे

अनेक कामे प्रलींबबत राहन नागररकाींची गैरसोय होत असल्याचे तसेच कायवरत दोन नायब
तहंसलदाराींवर कामाचा अरतररक्त भार येत असल्याचे रनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणी चौकशी करुन वस

तहंसल कायावलयातील नायब तहंसलदाराींची

ररक्त पदे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (१४-०३-२०१९) : (१) तहंसल कायावलय वस , श्ज.पालघर येपे नायब
तहंसलदार सींवगावची ५ मींजर पदाींपैकी नायब तहंसलदार (सींजय गाीं ी योजना) हे १ पद
र्व्यपगत झाले असल्यामळ
ै ी २ पदे भरलेली आहे त.
ु े ते भरता येत नाही. उववरीत ४ पदाींपक

(२), (३) व (४) तहंसल कायावलय वस , श्ज.पालघर येपील र्व्यपगत झालेले नायब तहंसलदार
(सींजय गाीं ी योजना) हे पद पुनश्जववीत करणेबाबत सामाश्जक न्याय व र्वशेष सहाय य
र्वभागास र्वनींती करण्यात आली आहे . राययातील र्वर्व

महसल र्वभागातील नायब

तहंसलदार सींवगावच्या सरळसेवा को्यातील ररक्त पदाींच्या अनुषींगाने एकबत्रत मागणीपत्र
महाराषर लोकसेवा आयोगास सादर करण्यात आले आहे . तसेच नायब तहंसलदार सींवगावत

पदोन्नती दे ऊन पदोन्नती कोट्यातील ररक्त पदे भरण्याची कायववाही र्वभागीय आयक्
ु त,
कोकण याींचेस्तरावरून करण्यात येत आहे .

___________

र्व.स. ५८४ (24)
धामणिाि बढे (ता.मोताळा, जज.बल
ु ढाणा) बस थाांबासमोरील
मुख्य रत्याची झालेली दरवस्था

(२९)

१२७९३५ (१०-१२-२०१८).

(सांिमनेर),

श्री.विजय

िडेट्टीिार

श्री.हषविधवन सकिाळ (बुलढाणा), श्री.बाळासाहे ब थोरात
(ब्रम्हकरू ी),

प्रा.विरें द्र

जिताक

(धामणिाि

रे यािे) :

सन्माननीय सािवजयिकनि बाांधिाम (सािवजयिकनि उकक्रम ििळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१)

ामणगाव बढे (ता.मोताळा, श्ज.बुलढाणा) बस पाींबासमोरील मुयय रस्त्याची दरु वस्पा

झाली असन अपघाताचे प्रमाण वाढले असल्याची बाब ददनाींक १ टक््ोबर, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास रनदशवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर रस्त्याचे दत
ु फीकरण, नाली बाीं कामास खडीकरण व दभ
ु ाजकावर
र्वद्युत एल डी ददवे लावणेबाबत स्पारनक लोकप्ररतरन ीींनी माहे माचव, २०१८ मध्ये वा
त्यादरम्यान मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास,या मागणीनस
ु ार सदर

रस्त्याचे दत
ु फीकरण, नाली बाीं कामास खडीकरण व

दभ
ु ाजकावर र्वद्युत एल डी ददवे लावणेबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात
येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (१२-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) अींशत: खरे आहे.
सदर रस्त्याचे दप
ु दरीकरण व काँकक्र्ीकरणाची मागणी केलेली आहे .

(३) व (४) याबाबत रन ी, रनकष व प्रा ान्यक्रमाच्या अध न राहुन कायववाही करण्यात येत
आहे .
___________
मोटार िाहन यिकनररक्षि या पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदिाराांना
राज्य शासनाच्या सेिेत समािून घेायाबाबत
(३०)

१२८१०३ (१०-१२-२०१८).

श्री.उयाहास काटील (ंशरोळ) :

सन्माननीय कररिहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मो्ार वाहन रनररक्षक या पदाकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाने दीड वषावपवी सींबध त
पदाची जादहरात प्रंसध्द करुन पररक्षा दे ताींना पवीची हे वी ड्रायर्व्हीींग लायसन्स व २ वषावचे
गफरेजम ील अनुभवाचे प्रमाणपत्र आवचयक ही अ् नमद असल्यामुळे पररक्षेत पात्र ठरलेल्या
८३४ उमेदवाराींना अद्यापही रायय शासनाच्या सेवेत समावन घेण्यात आले नाही, हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, याबाबतची चौकशी शासनाने केली आहे काय,

र्व.स. ५८४ (25)
(३) असल्यास, त्यानस
ु ार सदरह पात्र उमेदवाराींना शासनाच्या सेवेत समावन घेण्याबाबत
कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (१५-०५-२०१९) :

(१), (२), (३) व (४) शासनाने सहायक मो्ार वाहन

रनररक्षक सींवगावचे सु ाररत सेवाप्रवेश रनयम दद.२३ि११ि२०१६ रोजी र्वहीत केलेले आहे त. सदर
सेवाप्रवेश रनयमानुसार पात्र ठरलेल्या ८३२ उमेदवाराींची ंशफारस महाराषर लोकसेवा आयोगाने

शासनास केली आहे . तपापी, दरम्यानच्या काळात उक्त दद.२३ि१२ि२०१६ च्या सेवाप्रवेश
रनयमास मा.उच्च न्यायालय, नागपर खींडपीठ येपे रर् याधचका क्र.१२७०ि२०१८ अन्वये
आर्व्हान दे ण्यात आले. सदर याधचकेत मा.उच्च न्यायालयाने दद.२९ि९ि२०१८ च्या आदे शान्वये
उक्त सेवाप्रवेश रनयमातील रनयम ३ (iii) (गफरेज अनभ
ु व प्रमाणपत्र) आणण ३ (iv) (आवचयक
अनुज्ञप्ती) म ील परीं तुक व रनयम ४ (पररर्वक्षा ीन कालाव ी) रद्दबातल ठरवलेले आहे.

मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त आदे शार्वरुध्द मा.सवोच्च न्यायालयात र्वशेष अनज्ञ
ु प्ती

याधचका दाखल करण्यात आली आहे . तसेच या प्रकरणाींम ील लोकसेवा आयोगाने ंशफारस

केलेल्या उमेदवाराींनीही मा.सवोच्च न्यायालयात र्वशेष अनम
ु ती याधचका दाखल केलेली आहे .
या प्रकरणामध्ये मा.सवोच्च न्यायालयाने जैसे पे (status quo) चे आदे श ददलेले आहे त.
प्रकरण न्यायप्रर्वषठ आहे .
___________
बुलढाणा जजयाहयातील नायब तहसंलदार सांििावतील ररक्त कदे भरायाबाबत
(३१)

१२८३७६ (३०-११-२०१८).

श्री.हषविधवन सकिाळ (बुलढाणा) :

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राययात खुल्या प्रवगावतील ७२ हजार

सन्माननीय महसूल

व मागासवगीयाींच्या ५० हजार ररक्त पदाींचा अनुशेष

असन केवळ बल
ु ढाणा श्जल्हयातील सवव तहंसल कायावलयात रनम्म्यापेक्षा अध क नायब
तहसंलदार सींवगावतील पदे ररक्त असल्याचे माहे ऑर्स्ट, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान
रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदरच्या ररक्त पदाींमळ
ु े बुलढाणा श्जल्हयातील महसल र्वभागातील अनेक
कामे प्रलींबबत झाली असन त्यामळ
ु े नागरीकाींची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, याबाबत चौकशी करून बुलढाणा श्जल्हयातील महसल र्वभागातील ररक्त पदे
तातडीने भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त

?

श्री. चांद्रिाांत काटील (१४-०३-२०१९) : (१) बुलढाणा श्जल्हयामध्ये नायब तहंसलदार सींवगावची

एकण ७० पदे मींजर असन त्यापैकी माहे टगस््-२०१८ अखेर १० पदे ररक्त होती.तदनींतर
र्वर्व

कारणाींमुळे आणखी ४ पदे ररक्त झालेली आहे त.

र्व.स. ५८४ (26)
(२), (३) व (४) प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालण्याच्या दृष्ीने ररक्त असलेल्या नायब

तहंसलदार पदाींचा पदभार अन्य नायब तहंसलदार सींवगावतील अध का-याींकडे सोपर्वण्यात
येऊन कामकाज पार पाडण्यात येत आहे .
राययातील र्वर्व

महसल र्वभागातील नायब तहंसलदार सींवगावच्या सरळसेवा

को्यातील ररक्त पदाींच्या अनुषग
ीं ाने एकबत्रत मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास सादर
करण्यात आले आहे. तसेच नायब तहंसलदार सींवगावत पदोन्नती दे ऊन पदोन्नती कोट्यातील
ररक्त पदे भरण्याची कायववाही र्वभागीय आयुक्त, अमरावती याींचे स्तरावर करण्यात येत आहे .
___________
घाटबोरी (जज.बुलढाणा) येथील कशि
ु ैद्यकिय दिाखान्याच्या दरु
ु तीबाबत
(३२)

१२८८४३ (१५-१२-२०१८).

डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर) :

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय कशुसांिधवन

(१) घा्बोरी (श्ज.बुलढाणा) येपील पशुवैद्यककय दवाखान्याींची दरु वस्पा झाली असन सदर
इमारत मोडकळीस आल्याचे माहे टगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन घा्बोरी येपील पशुवैद्यकीय दवाखान्याींची
दरु
ु स्ती वा नर्वन इमारत बाीं ण्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. महादे ि जानिर (११-०३-२०१९) : (१) होय.
(२) मौजे घा्बोरी (ता.मेहकर, श्ज.बुलढाणा) येपील पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२ या
दवाखान्याच्या इमारतीची दरु
ु स्ती श्जल्हा पररषद, बुलढाणा याींच्या रन ीम न करण्यात येत

असन यासाठी सन २०१८-१९ या आधपवक वषावत रु.४.६७ लक्ष इतका रन ी मींजर करण्यात
आलेला आहे . तसेच बाीं कामासाठी प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
चाांभरा ताांडा ि सोनाळा (ता.हदिाांि,जज.नाांदेड) येथील िायरान जंमनीचे
कट्टे शेतिऱयाांच्या नाांिािर िरायाबाबत
(३३)

१२८८७६ (३०-११-२०१८).

श्रीमती अंमता चव्हाण (भोिर), श्री.िसांतराि चव्हाण

(नायिाांि), श्री.डी.की.सािांत (नाांदेड उत्तर) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) चाींभरा ताींडा व सोनाळा (ता.हदगाींव,श्ज.नाींदेड) येपील ४० शेतकरी गत

३८ वषावपासन

गायरान जंमनीवर शेती करुन उदररनवावह करत असन या गायरान जंमनीचे पट्टे नाींवावर

र्व.स. ५८४ (27)
करुन दे ण्याची त्याींनी मागणी केली असल्याचे व शासनाकडन याबाबत र्वलींब लावला
जात असल्याचे माहे जुलै, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शासन रनणवय क्र.२८ नोर्व्हें बर, १९९१ व शासन रनरॅ्णय २२ एर्प्रल, १९९२
नस
ु ार

र्वशेष

गायरान

जंमनीवरील

शेतीचे

अरतक्रमणे

रनयमानक
ु ुल

करण्याबाबत

कारवा

मोदहम काढन ६ मदहन्यात अशी प्रकरणे कालबध्द ररतीने रनकाली काढण्याचे आदे श

असतानाही महसुल र्वभागाकडन ्ाळा्ाळ केली जात आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करून चाींभरा ताींडा व सोनाळा येपील गायरान जंमनीवर
शेती करणाऱयाींच्या नावावर

गायरान जंमनीचे पट्टे करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही

केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय

आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत काटील (०९-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) चाींभरा ताींडा व सोनाळा, ता.हदगाींव,
श्ज.नाींदेड येपील ६ शेतकऱयाींचे गायरान जमीन नाींवे करण्याबाबतचे अजव तहंसल कायावलयास
प्राप्त झाले आहे त. तहंसलदार हदगाींव याींच्या अहवालानुसार प्रस्तत
ु प्रकरणी सदर अरतक्रमण
ारकाींचे गायरान जंमनीवर १९७० पवीपासन अरतक्रमण असन अरतक्रमण

ारकाच्या

स्वत:च्या कु्ीं बात जमीन असल्यामुळे तसेच गा.न.नीं.७/१२ च्या वदहती पेऱयास नाव व प्रत्यक्ष
वदहती असल्यामळ
ु े अरतक्रमण रनयंमत झालेले नाही.

तसेच, अजवदाराींच्या २०१८ म ील अजावनुसार त्याींनी सन १९९० पवीचे सबळ महसली

कागदोपत्री परावे दाखल न केल्यामुळे त्याींचे अजव रनकाली काढले असल्याचे सींबींध ताींना
दद.०१.११.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये तहंसलदार, हदगाींव याींनी कळर्वले आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
लातूर ते कानिाांि (ता.रे णाकूर,जज.लातूर) येथील जीकद्िारे अिैध िाहतूि असयायाबाबत
(३४)

१२८९०० (११-१२-२०१८).

श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.विजय िडेट्टीिार

(ब्रम्हकूरी), श्री.अंमत विलासराि दे शमख
(लातूर शहर), श्रीमती यिकनमवला िावित (इितकूरी),
ु

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनरु ी), श्री.हषविधवन सकिाळ (बल
ु ढाणा), श्री.र्यंयांबिराि ंभसे (लातरू
ग्रामीण), श्री.नसीम खान (चाांहदिली), श्री.सुयिकनल िेदार (सािनेर), श्री.अमर िाळे (आिी),
श्री.भारत भालिे (कांढरकूर), श्री.विश्िजजत िदम (कलूस िडेिाि) :

सन्माननीय कररिहन

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातर ते पानगाींव (ता.रे णापर, श्ज.लातर) येथे जीपद्वारे अवै

वाहतक मोठया प्रमाणात

सुरु असन (जीप क्र. एम.एच.२४/३४८९) या सींदभावत स्पारनक रदहवाशी व लोकप्ररतरन ी याींनी

मा.मय
ु यमींत्री व प्रादे ंशक पररवहन अध कारी, लातर याींच्याकडे ददनाींक २५ ते २७ टगस््,
२०१४ रोजी वा त्यासुमारास तक्रारी केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याअनुषींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ५८४ (28)
श्री. हदिािर रािते (०८-०५-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, लातर याींच्या अध नस्त वायुवेग पपकार्व्दारे अवै

वाहतक

करणाऱया

वाहनाींवर रनयंमतपणे

वाहतक
ु ीर्वरो ात सन २०१४ ते सन

कारवा

करण्यात

येते.

अवै

प्रवासी
प्रवासी

टक््ोबर, २०१८ या कालाव ीत केलेल्या तपासणीत

५४४९ वाहने दोषी आढळन आलेली आहे . त्यापैकी २५८२ वाहनाींची नोंदणी व ८३१ वाहनाींचा
परवाने रनलींबबत करण्यात आलेले आहे . सदर कारवा तन रू.२१५.३३ लाख इतका दीं ड वसल
करण्यात आलेला आहे.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मुरिुड (जज.िोयाहाकूर) शहराचा ंसटी सव्हे िरायाबाबत
(३५)

१२८९९६ (३०-११-२०१८).

श्री.हसन मुश्रीफ (िािल), श्रीमती सांध्यादे िी दे साई-िुकेिर

(चांदिड), श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मब्र
ांु ा िळिा) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा

(१) मुरगुड (श्ज.कोल्हापर) शहरात सन १९७२-७३ नींतर ंस्ी सर्व्हे झालेला नसल्यामुळे

हद्दीच्या कारणावरुन अनेक वाद रनमावण झाले असन ंमळकतीच्या नोंदी नसल्यामुळे प्राप्ी
काडव ंमळत नसल्याने तातडीने शहराचा ंस्ी सवे करण्याबाबत रनवेदन मा.महसल मींत्री
याींच्याकडे ददल्याचे माहे टगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळन आले व त्यासार मुरगुड शहराचा ंस्ी सर्व्हे तातडीने
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येणार आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (१५-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) मोजे मुरगुड, ता. कागल, श्ज. कोल्हापर
या गावाला नगर भमापन योजना लाग झाली असन सदर गावचे नगर भमापन काम सन
१९७४ मध्ये पणव झाले असन त्याच्या एकण ंमळकती २४६५ आहे त व त्याींचे अंभलेख
सींबध त कायावलयात उपलब्

आहेत. सदर गावातील ंमळकत

ारकाींना प्रापफ्ीकाडावचे प्रमाणणत

उतारे मागणीप्रमाणे पुरर्वणेत येत आहे त. तपार्प, मा.मींत्री (महसल) याींचेकडन मुरगुड शहराचे
तातडीने ंस्ीसर्व्हे करणेचे रनवेदन अपवा त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे पत्र माहे टगस््,
२०१८ अखेर अपवा त्यानींतर जमाबींदी आयुक्त, पुणे, उपसींचालक, भंम अंभलेख, पुणे प्रदे श,

पुणे व श्जल्हा अ ीक्षक, भंम अंभलेख, कोल्हापर अपवा उप अ ीक्षक, भंम अंभलेख,
कागल याींचेकडे प्राप्त झालेले नाहीत.

सध्यश्स्पतीत, मुरगुड येपील र्वस्तारीत वाढीव गावठाणाचे नगर भमापन करणेचे

असल्यास सदर कामासाठी येणाऱया खचावचे हमीपत्रासह ररतसर प्रस्ताव नगरपररषद मुरगुड

याींचेकडन प्राप्त होणे आवचयक आहे . परीं तु नगरपररषदे कडन अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव
प्राप्त झालेला नाही.

र्व.स. ५८४ (29)
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यातील प्रत्येि तालक्
ु याच्या हठिाणी िोटव मिरेज ही सववधा सरु
ु िरायाबाबत
(३६)

१२९३२९ (३०-११-२०१८).

श्री.किशोर काटील (काचोरा) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) राययात रश्जस््र मफरेज ककीं वा को्व मफरेज व ंसर्व्हील मफरेज केवळ श्जल्हयाच्या दठकाणी
होत असल्याने ते

प्रत्येक तालक्
ु याच्या दठकाणी होण्यासाठी श्री.रघन
ु ींदन श्रीराम शमाव, जळगाींव

याींनी मा.मुययमींत्री याींच्याकडे ददनाींक ४ सप््ें बर, २०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी रनवेदन
ददले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रनवेदनाच्या अनुषींगाने शासनाने कोणता रनणवय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (१०-०४-२०१९) : (१) होय.
(२) व (३) र्वशेष र्ववाह कायद्यातींगत
व मागील दोन वषावमध्ये सींपन्न झालेल्या र्ववाहाींची
मादहती घेतली असता, पुण,े ठाणे व मुींब

वगळता उववररत श्जल्हयामध्ये उक्त कायद्याींतगवत

सींपन्न झालेल्या र्ववाहाींची आकडेवारी फारच नगण्य आहे . त्यामुळे या प्रयोजनापव तालुका
स्तरावर स्वतींत्र कायावलय रनमावण करण्याइतपत पररश्स्पती ददसन येत नाही.
___________
कालघर जजया्यातील महसूल विभािाच्या अनुिांका उमेदिाराांची यादी तयार िरायाबाबत
(३७)

१२९४९८ (३०-११-२०१८).

श्री.रुकेश म्हात्रे (ंभिांडी कूि)व :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसूल मांत्री

(१) पालघर जजल्हयाची स्थापना होऊन चार वषे झाली असतानाही

महसूल ववभार्ातील

अनकुंपा उमेदवाराची प्रयतक्षा यादी यनजचचत करण्यात आली नसल्याचे माहे सप्टें बर, २०१८
मध्ये वा तयादरम्यान यनदशगनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय तसेच महसल
ववभार्ातील
ू
अनकुंपा उमेदवाराुंची

प्रतीक्षा यादी तयार न करण्याची

कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, चौकशीनसार पालघर जजल््यातील महसूल ववभार्ाच्या अनकुंपा उमेदवाराुंची
यादी तयार करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही केली

वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (०९-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) पालघर श्जल्हयाच्या रनंमवतीपवी ठाणे
श्जल्हयातील मुळ सामारयक प्ररतक्षासची यादीतील उमेदवाराींना रनयुक्ती दे णे ककीं वा सामारयक
प्ररतक्षासचीतील

दोन्ही

(ठाणेिपालघर)

श्जल्हयातील

अनक
ु ीं पा

यादीचे

र्वभाजन

करण्याचे

र्व.स. ५८४ (30)
ोरणात्मक रनकष ठरर्वण्यासींदभावतील र्वभागीय आयुक्त, कोकण याींनी दद.२९.९.२०१७ च्या

पत्रार्व्दारे केलेल्या र्वचारणेच्या अनुषींगाने सामान्य प्रशासन र्वभागाच्या दद.२३.०१.२०१८ च्या
पत्रान्वये

ठाणे

श्जल्हयातील

दद.३१.०७.२०१४

पवीच्या

सामारयक

प्ररतक्षासुची

यादीतील

प्रकरणाींबाबत करावयाच्या कायववाहीबाबत र्वभागीय आयक्
ु त, कोकण याींस रनदे श दे ण्यात आले
आहे त. त्याअनुषींगाने श्जल्हाध कारी, ठाणे याींनी दद.२९.१०.२०१८ च्या ज्ञापनान्वये पुवश्र
व मीच्या
ठाणे श्जल्हयाच्या (ठाणे व पालघर ंमळुन) अनुकींपा उमेदवाराींच्या प्ररतक्षासुचीम ुन केवळ

रनयुक्तीच्या प्ररतक्षेत असलेल्या अनुकींपा उमेदवाराींची नवरनंमवत ठाणे व पालघर श्जल्हयाींची
र्वभाजनाची यादी तयार करुन ती www.thane.nic.in या सींकेतस्पळावर प्रंसध्द केली

आहे . तसेच सदर याद्याींवर काही हरकती असल्यास १ मदहन्याच्या आत श्जल्हाध कारी, ठाणे
कायावलयात

सींबींध त

कागदपत्राींसह

उपलब्

करुन

दे ण्याबाबतही

कळर्वण्यात

आले

आहे . श्जल्हाध कारी, ठाणे याींचे दद.२९.१०.२०१८ चे ज्ञापन श्जल्हाध कारी, पालघर याींनी
दद.१२.११.२०१८ च्या पत्रान्वये पालघर श्जल्हयातील सवव सींबींध त कायावलयाींच्या रनदशवनास
आणन
त्याबाबतच्या हरकती असल्यास त्या श्जल्हाध कारी, ठाणे याींस उपलब्
ु

करुन

दे ण्याबाबत कळर्वले आहे. श्जल्हाध कारी, ठाणे याींचक
े डन पालघर श्जल्हयाची अनुकींपा तत्वावर
रनयुक्ती

दे णेबाबतची

अींरतम

सामारयक

प्ररतक्षासची

यादी

उपलब्

करुन

ददल्यानींतर

रनयमानसार अनुकींपा तत्वावर रनयुक्ती दे ण्याची कायववाही श्जल्हाध कारी, पालघर याींचेमाफवत
करण्यात येणार आहे.

(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
राज्यात सव्िा लाख करिाने व्ही आय की िोटयातन
ु दे ायात आयायाबाबत
(३८)

१२९६६२ (११-१२-२०१८).

श्री.सध
ु ािर िोहळे (नािकरू दक्षक्षण), श्री.वििास िांु भारे

(नािकूर मध्य) : सन्माननीय कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययात माहे जन
ु २०१७ ते जल
ु ै २०१८ या कालाव ीत सर्व्वा लाख परवाने र्व्ही आय पी

को्यातन
ु दे ण्यात आले असल्याचे माहे टगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवावध क परवाने नागपर श्जल्हयात दे ण्यात आले असुन जनतेच्या तक्रारीनींतर
एका सहायक मो्ार रनरीक्षकास रनलींबबत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन परवाने र्व्ही आय पी को्यातन
ददल्याबाबत कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०७-०५-२०१९) : (१) १ जन
ु २०१७ ते ३१ जल
ु ै २०१८ या कालाव ीत

राययात एकुण १८,९४,१२४ अजवदाराींना चाचणी घेऊन ंशकाऊ अनज्ञ
ु प्ती जारी करण्यात आली

असन त्यापैकी पीकअप कफन्डीडे् (र्व्हीआयपी को्ा) या पयावयाचा वापर करुन एकुण १,७०,८४८
अजवदाराींची ंशकाऊ अनुज्ञप्ती चाचणी घेण्यात आली आहे .

र्व.स. ५८४ (31)
(२) प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, नागपर (शहर) या कायावलयात माहे जानेवारी २०१८ मध्ये
४८९७ उमेदवाराींसाठी पीकअप कफन्डीडे् (र्व्हीआयपी को्ा) या पयावयाचा वापर करुन गैरर्व्यवहार
केल्याचे सकृत दशवनी रनदशवनास आल्याने सदर दठकाणी कायवरत सहायक मो्ार वाहन
रनरीक्षक याींना दद.०६.०७.२०१८ रोजी रनलींबबत करण्यात आले आहे .

(३) सदर प्रकरणाींची सखोल चौकशी करण्याकररता उप प्रादे ंशक पररवहन अध कारी गोंदीया व
राषरीय सचना केंद्र याींच्या प्ररतरन ीची

संमती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच सदर

प्रकरणाची स्पारनक सायबर क्रा म र्वभागामाफवत स्वतींत्रपणे चौकशी करण्यात येत आहे . या
प्रकरणाच्या अनष
ु ींगाने श्री. रतवारी याींनी मा.मींब
ु

उच्च न्यायालय, नागपर खींडपीठ येपे

जनदहत याधचका क्र.९६/२०१८ दाखल केली असन सदर प्रकरण न्यायप्रर्वष् आहे .
पीकअप कफन्डीडे् (र्व्हीआयपी को्ा) या पयावयाचा वापर अपवादात्मक पररश्स्पतीमध्ये व

सींबींध त कायावलयातील सहायक प्रादे ंशक पररवहन ककीं वा त्यापेक्षा वररषठ दजावच्या अध कायाच्या मान्यतेने करण्याबाबतच्या सचना पररवहन आयुक्त कायावलयाच्या दद.३०.०६.२०१८
रोजीच्या पररपत्रकान्वये दे ण्यात आल्या आहे त.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
ठाणे जजयाहातील सहिारी िह
ृ यिकनमावण सांथाना यिकनिासी उकयोिासाठी िाटक िरायात
आलेयाया सहिारी जंमनीिरील यिकनयमभांिास माफी दे ायाबाबत

(३९)

१२९९९७ (०४-१२-२०१८).

श्री.सांजय िेळिर (ठाणे) :

सन्माननीय महसूल मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे श्जल्हातील सहकारी गह
ृ रनमावण सींस्पाना रनवासी उपयोगासाठी वा्प करण्यात
आलेल्या शासकीय जंमनीवरील रनयमभींगास माफी दे ण्याचा रनणवय रायय मींबत्रमींडळाच्या

झालेल्या बैठकीत घेतला असल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा त्यासुमारास रनदशवनास
आले आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

लाभ

अींबरनापच्या

सयोदय

सहकारी

गह
ृ रनमावण

सींस्पेसह

ठाणे

श्जल्हयातील इतर सहकारी गह
ृ रनमावण सींस्पाना याचा लाभ होणार आहे हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, श्जल्हाध काऱ्याच्या परवानगींशवाय बहुमजली इमारत बाीं ण्यात आलेल्या
प्रकरणातील सदरनका हस्ताींतरणाबाबतचा शतवभींग रनयामानक
ु ु ल करताींना भोगव्ा प्रमाणपत्र
असलेल्या ककीं वा नसलेल्या भखींडाबाबत पदहल्या सदरनकेची प्रत्यक्ष र्वक्री ककीं वा रनयोजन
प्रध काऱयाींनी

ददलेली

बाीं काम

परवानगी

ककीं वा

भोगव्ा

प्रमाणपत्र

या

पैकी

केलेल्या

दस्ताऐवजाच्या ददनाींकास असलेले जंमनीचे मुल्याींकन र्वचारात घेण्यात येणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळन आले
व त्यानुषींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ५८४ (32)
श्री. चांद्रिाांत काटील (२५-०४-२०१९) : (१), (२), (३), (४) व (५) सयोदय सहकारी गह
ृ रनमावण
सींस्पा, अींबरनाप याींना रनवासी प्रयोजनासाठी वा्प करण्यात आलेल्या शासकीय जंमनीवरील

आढळन आलेले शतवभींग रनयमानुकल करणेबाबत महसल व वन र्वभागाकडील क्र.जमीन२७०६िप्र.क्र.६६िज-४, दद.१३/०४/२०१७ रोजीच्या शासन रनणवयान्वये

ोरणात्मक रनणवय घेण्यात

आला आहे. तद्नींतर, उक्त ददनाींक १३/०४/२०१७ च्या शासन रनणवयान्वये घेण्यात आलेल्या
रनणवयासींदभावत शासन रनणवय क्र.जमीन-२७०६िप्र.क्र.६६िज-४, ददनाींक १५/०९/२०१८ अन्वये
सु ारीत व परक ददशा रनदे श शासनाने रनगवंमत केले आहे त.

सदर शतवभींग रनयंमतीकरणाची योजना सयोदय सहकारी गह
ृ रनमावण सींस्पा मयावददत व

ठाणे श्जल्हयातील इतर तत्सम सहकारी गह
ृ रनमावण सींस्पा याींना लाग आहे .

सहकारी गह
ृ रनमावण सींस्पेच्या मळ सभासदाला वा्प केलेल्या वैयश्क्तक भखींडावर

श्जल्हाध कारी

याींच्या

परवानगींशवाय

बहुमजली इमारत बाीं न त्यातील सदरनका
हस्ताींतरणाबाबतचा शतवभींग रनयमानुकल करताना भोगव्ा प्रमाणपत्र असलेल्या ि भोगव्ा

प्रमाणपत्र नसलेल्या भखींडाबाबत पदहल्या सदरनकेच्या प्रत्यक्ष र्वक्री ददनाींकास असलेले
जंमनीचे मुल्याींकन

ककीं वा रनयोजन प्राध करण याींनी ददलेल्या

बाीं काम

परवानगीच्या

ददनाींकास असलेलेले जंमनीचे मल्
ु याींकन ककीं वा सदर भखींडाबाबत झालेल्या प्रपम नोंदणीकृत
दस्ताच्या (उदा. नोंदणीकृत र्वकसन करार, इ.) ददनाींकास असलेले जंमनीचे मुल्याींकन ककीं वा
भोगव्ा प्रमाणपत्राच्या ददनाींकास असलेले जंमनीचे मल्
ु याींकन, यापैकी जे प्रपम असेल त्या

ददनाींकास असलेले जंमनीचे मुल्याींकन र्वचारात घेऊन त्यानुसार ६२.५ ्क्के रक्कम अनश्जवत

रकमेपो्ी पररगणणत करावी व अशी अनश्जवत रक्कम सींबींध त वैयश्क्तक भखींडावरील सवव
सदरनका

ारकाींमध्ये त्याींच्या सदरनकाींच्या च्

क्षेत्राच्या प्रमाणात र्वभागन प्रमाणशीर वसल

करण्यात यावी, असे रनदे श उक्त शासन रनणवयान्वये दे ण्यात आले आहे .
___________
राज्यातील यिकनराधार महहला ि मल
ु ीांच्या िाधारिह
ृ ाांना ंमळणारे अनुदान
(४०)

१३००६३ (०५-१२-२०१८).

अिड.कराि अळिणी (विलेकाले), श्री.नरें द्र किार (ियायाण

कजश्चम), ििप्टन आर.तंमल सेयािन (सायन-िोळीिाडा), श्री.नरें द्र महे ता (ंमरा भाईंदर) :
सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राययातील रनरा ार मदहला व मुलीींच्या स्वा ारगह
ृ ाींना मागील तीन वषाांपासन रायय
शासनाने अनुदान ददलेले नसल्यामुळे सदर स्वा ारगह
ृ े बींद पडण्याच्या मागाववर असल्याचे माहे
टगस््, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या स्वा ारगह
ु ान प्राप्त झाले
ृ ाींना केंद्र शासनाकडन ंमळणारे ६० ्क्के अनद
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या स्वा ारगह
ु े रायय शासनाकडन ंमळणारे ४०
ृ ाींचे मुल्याींकन न झाल्यामळ
्क्के अनुदान प्रलींबबत असल्याचे रनदशवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राययातील स्वा ारगह
ु याींकन तातडीने पणव करून त्याींना ंमळणारे
ृ ाींचे मल्
अनुदान त्वरीत दे ण्यासींदभावत शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ५८४ (33)
श्रीमती कांिजा मुांडे (२०-०५-२०१९) : (१) नाही.
(२) होय.

(३) नाही.
(४) केंद्र शासनाच्या नवीन मागवदशवक सचनेनस
ु ार राययात नवीन स्वा ारगह
ृ योजनेस केंद्र:
रायय दहस्सा ६०:४० प्रमाणे दद. २३.०३.२०१८ च्या शासन रनणवयान्वये प्रशासकीय मान्यता
दे ण्यात

आली

आहे .

मुल्याींकनाअींती

केंद्

शासनाची

मान्यता

असलेल्या

व

राययात

सद्यश्स्पतीत कायवरत असलेल्या सींस्पाींना सन २०१६-१७ व २०१७-१८ चे रु. ९,०२,१३,७५१िइतके अनद
ु ान अदा करण्यात आले आहे .
(५) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
लातूर शहरातील अष्ट़्विनायि प्रयिकतष्ट्ठानच्या अध्यक्षाांनी बनािट दानकत्र िेयायाबाबत
(४१)

१३०२०४ (३०-११-२०१८).

श्री.जयप्रिाश मांद
ु डा (बसमत) :

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय महसल
ू मांत्री

(१) लातर शहरातील अष़र्वनायक प्ररतषठानच्या अध्यक्षाींनी खासदार स्पारनक र्वकास रन ी
ंमळर्वण्यासाठी मालकीची जागा नसताींना सींस्पेच्या मालकीची जागा असल्याचे बनाव्
दानपत्र करून श्जल्हाध कारी, लातर याींची फसवणक केल्याचे ददनाींक १० जुलै, २०१८ रोजी वा
त्यासम
ु ारास रनदशवनास आले,

हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे रनषकषव काय व त्यानुसार या प्रकरणातील दोषीुंवर शासनाने कोणती
कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (०९-०४-२०१९) : (१) सन २०१४ मध्ये दाखल तक्रारीच्या अनुषींगाने
श्जल्हाध कारी कायावलय, लातर कडन स्पापन बत्रसदस्यीय संमतीच्या दद.१५.०५.२०१४ रोजी
प्राप्त झालेल्या अहवालातन सदर बाब रनदशवनास आली आहे .
(२) व (३) याबाबत बत्रसदस्यीय संमतीमाफवत चौकशी करुन श्जल्हाध कारी, लातर याींनी
खासदार रन ी अींतगवत अष्र्वनायक प्ररतषठान, लातर याींना र्वतरीत केलेला रु.१०.०० लक्ष
रन ी

१८%

र्व्याज

दराने

वसल

त्यार्वरो ात अर्पलापाांनी र्वर्व

करण्याचे

आदे श

दद.१९.०६.२०१४

रोजी

ददले

आहे त.

स्तरावर महसली न्यायालयाींमध्ये दाखल केलेल्या दार्व्याींमध्ये

श्जल्हाध कारी याींचे आदे श कायम ठे वण्यात आले. त्यार्वरुध्द अर्पलापी याींनी मा.उच्च
न्यायालय,

औरीं गाबाद

खींडपीठामध्ये

दावा

दाखल

केला

असता

मा.उच्च

न्यायालयाने

श्जल्हाध कारी, लातर याींचे र्व्याजासह रन ी वसलीचे आदे श रद्द केले. सदर आदे शार्वरुध्द
मा.उच्च न्यायालयात पुनर्ववलोकन याधचका दाखल करणे सींयुश्क्तक ठरणार नसल्याबाबातचे
अंभप्राय सहायक सरकारी वकील याींनी दद.१२.०७.२०१७ रोजी श्जल्हाध कारी कायावलयास
कळर्वले, तपार्प तद्नींतर सींबींध त सींस्पेवर फसवणकीचा गन्
ु हा दाखल करण्याबाबतच्या

र्व.स. ५८४ (34)
तक्रारीच्या अनष
ु ींगाने चौकशीसाठी नेमलेल्या श्जल्हा रनयोजन अध काऱयाींनी सादर केलेला

अहवाल अंभप्राय व मागवदशवनापव श्जल्हा सरकारी वकील याींचक
े डे दद.०५.०९.२०१८ रोजी
पाठर्वण्यात आला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
मांबईमध्ये अनधधिृत वहानामधन
ू ववद्याथी वहातूि होत असल्याबाबत
(४२)

१३०३८० (११-१२-२०१८).

श्री.सुयिकनल राऊत (विक्रोळी), श्री.प्रिाश फातकेिर (चें बूर),

श्री.सयिकु नल ंशांदे (िरळी), श्री.ति
ु ाराम िाते (अणुशक्ती निर), श्री.सदा सरिणिर (माहहम) :
सन्माननीय कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींब मध्ये ओम्नी, ररक्षा, इको आदी खाजगी वाहनाींना प्रादे मशक पररवहन कायागलयाचे
स्कुल परवाने नसताींनाही या वाहनातन हजारो र्वद्यार्थयाांची वाहतक सुरू आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीचे रनषकषव काय आहे , तद्नुसार अनाध कृत वाहनातन र्वद्यार्थयाांची
होणारी वाहतुक पाींबर्वण्याबाबत शासनाने कायववाही करुन सींबींध त दोषीर्वींरध्द कोणती कारवा
केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०८-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) शालेय र्वद्यार्थयाांची अवै पणे वाहतुक
करणाऱया स्कल बसेस व इतर खाजगी वाहनाींची रनयंमतपणे तपासणी करण्यात येते. मुींब

(मध्यिपश्चचमिपवव) प्रादे ंशक पररवहन कायावलये व बोररवली उपप्रादे ंशक पररवहन कायावलय
याींनी माहे एर्प्रल २०१८ ते डडसेंबर २०१८ या कालाव ीत केलेल्या कायववाही दरम्यान ३३३५
वाहने तपासण्यात आली असन ९४५ वाहने दोषी आढळन आलेली आहे . त्यापैकी १५३ वाहनाींचे
परवानािनोंदणी व १७१ वाहनाींची अनुज्ञप्ती रनलींबबत करण्यात आलेली आहे. सदर कारवा तन
रू.९,००,८४५ि- इतका दीं ड वसल करण्यात आलेला आहे .
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

मौजे यिकनरिडे (ता.सािांतिाडी, जज.ंसांधुदि
ु )व येथे बनािट स्या िी न खरे दी खत िेयायाबाबत
(४३)

१३०८९७ (३०-११-२०१८).

श्री.भरतशेठ िोिािले (महाड), श्री.िैभि नाईि (िुडाळ),

श्री.महे श चौघल
ु े (ंभिांडी कजश्चम) :
करतील काय :-

सन्माननीय महसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा

(१) मौजे यनरवडे (ता.सावुंतवाडी, जज.मसुंिदर्ग) येथील श्री.कानू लक्ष्मण र्ावडे याुंचे वारसाुंसोबत
हातममळवणी करून व तयाुंच्या फसवणकीने खोट्या स्या घेऊन ततकालीन मुंडळ अचिकारी
याुंनी खरे दीखत क्रमाुंक ५६५/२०१६ व ७०८/२०१६ ही दोन्ही खरे दीखते केली, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, खोट्या सहया घेऊन करण्यात आलेली खरे दीखत क्रमाींक ५६५/२०१६ व ७०८/२०१६ ही
दोन्ही खरे दीखते तात्काळ रद्द करून शासनाची फसवणक केल्याप्रकरणी तत्कालीन मींडळ अध कारी
याींचे शासकीय सेवेतन रनलींबन करण्याबाबत श्री.अनुपम काींबळी याींनी ददनाींक ७ सप््ें बर, २०१८ रोजी
श्जल्हाध कारी, ंसीं द
ु ग
ु व याींचेकडे तक्रार केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर तक्रारीच्या अनुषींगाने शासनाने कोणती कायववाही केली वा करण्यात येत
आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत काटील (०९-०५-२०१९) : (१) नाही
(२) होय.
(३) श्री.अनुपम काींबळी याींच्या तक्रारीच्या अनुषींगाने तहंसलदार, सावींतवाडी याींनी प्रकरणाची
चौकशी केली असन सदर प्रकरणी तत्कालीन मींडळ अध कारी आजगाव सरीं नी अध कार

अंभलेखाच्या रनयमानस
ु ार कायववाही केल्याने ते दोषी नसल्याने त्याींचेवर ंशस्तभींगाची
कायववाही करणे उधचत वा्त नसल्याचे श्जल्हाध कारी ंसीं ुदगव याींनी कळर्वले आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________
कुणे प्रादे ंशि कररिहन िायावलयामध्ये नािररिाांची िैरसोय होत असयायाबाबत
(४४)

१३१०८३ (११-१२-२०१८).

प्रा.(श्रीमती) मेधा िुलिणी (िोथरुड) :

सन्माननीय

कररिहन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पणे येथे दच
ु ाकी तसेच चारचाकी वाहन चालर्वण्यासाठी परवाना काढणे, जुन्या वाहनाचे
पांसींगचे काम यासाठी पण
ु े प्रादे ंशक पररवहन कायावलयामध्ये नागररकाींना वाहन र्वतरकाींच्या

अपॉईं्में्साठी दोन ते चार मदहन्यापयांत वा् बघावी लागत असल्यामुळे नागररकाींची
गैरसोयीचा होत असल्याचे माहे टक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास आले, हे
खरे आहे काय,
(२) असल्यास, या कायावलयात दै नींददन कामकाजासाठी ८० मो्ार वाहक रनरीक्षकाींची गरज
असन
ु सध्या ५० मो्ार वाहक रनररक्षक सेवेत आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, वाहन तपासणीचे काम रनयमबाहय केले असल्यामुळे पुणे प्रादे ंशक पररवहन
कायावलातील १३ रनरीक्षकाींना रनलींबबत करुन केवळ ३७ अध काऱयाींवरील रनलींबन रादहले आहे ,
हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रकरणाबाबत कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे त,
(५) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (१५-०५-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) शासनाने मा.उच्च न्यायालयाच्या
आदे शानस
ु ार

का्े कोरपणे

तपासणी

न

करता

पररवहन

वाहनाींना

योग्यता

प्रमाणपत्रे
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ददल्याप्रकरणी राययातील ६ उपिप्रादे ंशक पररवहन कायावलयातील एकण ५२ अध काऱयाींना
रनलींबबत केलेले आहे. त्यामध्ये पुणे कायावलयातील ९ मो्ार वाहन रनररक्षक व ५ सहायक
मो्ार वाहन रनररक्षकाींचा समावेश असल्याने कायावलयातील दै नींददन कामकाजावर पररणाम

झाला होता. परीं त,ु यामळ
ु े नागररकाींची गैरसोय होऊ नये म्हणन अन्य उप प्रादे ंशक पररवहन
कायावलयातील अध काऱयाींना अरतररक्त कामकाज दे ण्यात आले आहे.

प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, पुणे या कायावलयात मो्ार वाहन रनररक्षकाींची ५८ पदे

मींजर असन, त्यापैकी ३२ पदे भरण्यात आली आहे त.

वरील रनलींबबत ५२ अध काऱयाींर्वरुध्द र्वभागीय चौकशी करण्यासाठी आवचयकती
दोषारोपपत्रे बजावण्यात आलेली असन, त्यापैकी ३७ अध काऱयाींना शासन सेवेत पुनस्
व पार्पत
करण्यात आले आहे. या ३७ अध काऱयाींमध्ये पुणे कायावलयातील ९ मो्ार वाहन रनररक्षकाींचा
समावेश आहे .

(५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
निी मुांबई उकप्रादे ंशि कररिहन िायावलयातील विविध समया सोडविायाबाबत
(४५)

१३१७४६ (१५-१२-२०१८).

श्री.सांदीक नाईि (ऐरोली) :

सन्माननीय कररिहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नवी मुींब
रुग्णवादहका,

उपप्रादे ंशक पररवहन कायावलयामध्ये अपुऱया कमवचारी वगावमुळे स्कलबस,

ररक्षा

इत्याींदी

शेकडो

वाहनाच्या

कागदपत्राींची

पतवता

करून

दे खील

ती

पांसींगअभावी प्रलींबबत असल्याचे माहे टक््ोबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान रनदशवनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच, नेरूळ येपील ब्रेक ्े श्स््ीं ग रफ कला स्पारनक रदहवाशाींचा र्वरो
ब्रेक ्े श्स््ीं ग रफ क इतरत्र सुरु करण्याबाबत तसेच शहरातील अवै
करणाऱया आणण र्वनापरवाना ररक्षा व इतर वाहन

असल्यामळ
ु े सदरचा

व खाजगी प्रवासी वाहतक

ारकाींवर कायदे शीर कारवा

करण्याबाबत

स्पारनक लोकप्ररतरन ीनी उपप्रादे ंशक पररवहन अध कारी याींना ददनाींक १५ टक््ोबर २०१८
रोजी वा त्यासम
ु ारास रनवेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त रनवेदनाच्या अनुषींगाने कोणती
कायववाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०७-०५-२०१९) : (१) उप प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, नवी मुींब

या

कायावलयात टक््ोबर, २०१८ पासन योग्यता प्रमाणपत्र कामकाजासाठी ३ मो्ार वाहन
रनरीक्षक व १ सहायक मो्ार वाहन रनरीक्षक याींची रनयक्
ु ती करण्यात आली होती. माहे
टक््ोबर

२०१८

मध्ये

योग्यता

प्रमाणपत्र नुतनीकरणासाठी

येणा-या

वाहनाींची

सींयया

माहे टक््ोबर २०१८ मध्ये जास्त प्रमाणात वाढल्याने सुरवातीला प्रलींबबतता वाढली होती.

तपार्प, अन्य दठकाणच्या अध का-याींच्या सेवा अरतररक्त स्वरुपात घेऊन प्रलींबबतता कमी
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करणात आली. तसेच माहे टक््ोबर २०१८ मध्ये स्कुलबस, रुग्णवादहका, ररक्षा इत्यादी
वाहनाींचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाचे कामकाज प्रा ान्याने करण्यात आले आहे.
(२) व (३) हे खरे आहे .

जनदहत याधचका कॅ् र.२८/२०१३ या न्यायालयीन प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाने ददलेल्या
रनदे शानुसार नेरुळ येपील सेक््र १९ येपे ब्रेक ्े स्् रफ क उभारण्यात आला असन माचव २०१८
पासन वाहन तपासणीचे कामकाज करण्यात येत आहे . ब्रेक ्े स्् रफ क र्वरो ात स्पारनक

रदहवाशी याींनी मा. उच्च न्यायालयात जनदहत याधचका क्र.१२९/२०१७ दाखल केली आहे .
तपार्प, मा. न्यायालयाने अींरतम आदे शाच्या अ ीन वाहन तपासणीच्या कामकाजास परवानगी
ददली आहे. उप प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, नवी मुींब
अवै

या कायावलयाच्या वायुवेग पपकामाफवत

व खाजगी प्रवासी वाहतक करणा-या तसेच र्वना परवाना ररक्षा व इतर वाहन

कायदे शीर व दीं डात्मक कारवा

ारकाींवर

करण्यात आली आहे .

(४) प्रचन उद्ावत नाही.

___________

अिोला येथील शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि सिोकचार
रुणालयात रुग्णाांची होणारी िैरसोय
(४६)

१३२३४६ (०७-१२-२०१८).

श्री.हररष वकांकळे (मुयिकतज
व ाकूर) :

सन्माननीय िैद्यिीय

ंशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अकोला येपील शासकीय वैद्यकीय महार्वद्यालय व सवोपचार रुणालयाच्या क्ष-ककरण
र्वभागातील ंस्ी-स्कफन दरु
ु स्तीचे उपकरण गहाळ झाल्याची बाब रनदशवनास आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची रुग्णालय प्रशासनाकडन चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयात रुग्णाींची होणारी गैरसोय ्ाळण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाने
कोणत्या उपाययोजना केल्या वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०१-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.
गहाळ झालेली बाब उपकरण नसन सी.्ी.स्कफन मशीन दरु
ु स्त झाल्यानींतर मशीन

र्व्यवश्स्पतपणे काम करीत आहे ककीं वा नाही याचे कफलीब्रेशन करण्याकरीताचे सा न सादहत्य
आहे .

(२) होय.
यार्वषयी गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी संमतीच्या प्रापंमक अहवालानस
ु ार पोंलस

रनरीक्षक, सी्ी कोतवाली अकोला याींचक
े डे तक्रार दाखल केली असन चौकशी सरु
ु आहे .

(३) सदर यींत्र बींद असण्याच्या कालाव ीमध्ये नश्जकच्या श्जल्हयातील शासकीय वैद्यकीय
महार्वद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ व शासकीय रुग्णालय, अमरावती या दठकाणी
सी.्ी.स्कफन चाचण्यासाठी पाठर्वण्यात आले होते. सदर यींत्रसामुग्री सद्य:श्स्पतीत कायावश्न्वत
आहे .
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(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
नवि मांब
ु ई, िाशी येथील सेक्टर-१७ मधील दि
ु ानातन
ू खरे दी िेलेयाया
ििडबरी चॉिलेटमध्ये मध्ये अळया ि बुरशी आढळून आयायाबाबत

(४७)

१३२८३३ (१९-११-२०१८).

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हकूरी), श्री.सुयिकनल िेदार (सािनेर),

श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :

सन्माननीय अन्न ि औषध

प्रशासन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नर्व मुींब , वाशी येपील सेक््र-१७ म ील प्रभात ड्रायफु् या दक
ु ानातन श्री.अमोल
भाऊसाहे ब जा व याींनी मुलाच्या वाढददवसारनंमत्त ददींनाक ३ ऑक्टोबर, २०१८ रोजी वा
तयासमारास प्रभात ड्रायफु्, सेक््र-१७, वाशी, नर्व मब
ुीं

या दक
ु ानातन खरे दी केलेल्या PkD

१२/०२/१८, A ८०२१२, B-२ असे कींपनीच्यावतीने र्प्रीं् केलेल्या ४० व ७२ युरन् असलेल्या
तीन बॉक्स म ील कफडबफरी डेअरी ंमल्कमध्ये अळया व बुरशी आढळन आल्याने त्याींनी सह
आयुक्त, कोकण र्वभाग व अन्न व औष

प्रशासन, ठाणे याींच्याकडे ददींनाक १५ टक््ोबर,

२०१८ रोजी वा त्यासम
ु ारास लेखी तक्रार केली आहे हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळन आले
त्यानुसार सदर कींपनी, होलसेल डडलर तसेच सींबींध त दक
ु ानदार याींच्या र्वरुध्द कोणती
कारवा

केली वा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीश बापट (१४-०५-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) उक्त प्रकरणी अन्न व औष

प्रशासनाने चौकशी केली असन तपासणी वेळी तक्रारीत

नमुद पफकीींग ददनाींक व समह क्रमाींक असलेला साठा आढळन आला नाही. तपार्प, उपलब्

साठ्यातन कफडबरी डेअरी ंमल्क चॉकले्चे दोन नमन
ु े र्वचलेषणासाठी घेण्यात आले होते.

प्रशासनाने सदर पेढीस सु ारणा नो्ीस ददली असन फेरतपासणीमध्ये पेढीने त्रु्ीींची पुतत
व ा
केली आहे . सदर नमन
ु े प्रमाणणत घोर्षत झाले आहे त.

तसेच सदर पेढीच्या पुरवठादार मे.मारु स्वी् सें्र, मुींब

या पेढीमध्ये तक्रारीत नमुद

चॉकले्चा साठा आढळन आला नाही. सदर पेढीतन कफडबरी डेअरी ंमल्क चॉकले्चे ०३ नमुने
र्वचलेषणासाठी घेण्यात आले असन ते प्रमाणणत घोर्षत झाले आहेत.
(३) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
कण
ु े येथील ससन
ू रुग्णालयाच्या निीन इमारतीचे िाम अकण
ू ाविथेत असयायाबाबतत
(४८)

१३३२०७ (०७-१२-२०१८).

श्री.विजय िाळे (ंशिाजीनिर) :

ंशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय िैद्यिीय

र्व.स. ५८४ (39)
(१) पुणे येपील ससन रुग्णालयात पश्चचम भागातील नागररकाींना उच्च दजावची आरोग्य सेवा
उपलब्

र्व्हावी म्हणन नवीन १० मजली इमारत बाीं ण्याचा प्रस्ताव मींजर करून इमारातीच्या

बाीं कामास सुरवात करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, इमारतीचे बाीं काम पणव झाले असले तरी मागील ४ वषावपासन त्यातील
कक्षाींना दारे णखडक्या बसर्वलेली नाहीत, वीज पुरवठा नाही, शस्त्रकक्रया कक्ष नाही तसेच
अींतगवत कामे दे खील अपणव अवस्पेत आहे त. हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, अश्ग्नशामक यींत्रणा, शस्त्रकक्रया कक्षेसह अद्यावत वैद्यकीय सुर्व ा यासाठी

जानेवारी २०१८ मध्ये रनर्वदा प्रकक्रया पणव करून प्रस्ताव मान्यतेसाठी रायय शासनाकडे
पाठर्वण्यात आला होता तपार्प सदर प्रस्ताव रन ी अभावी मींजर न झाल्याने इमारतीचे
बाीं काम अपण
ू व असल्याचे स्पष् झाले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ससन रुग्णालयाच्या नवीन इमारतीचे बाीं कामास होणा-या र्वलींबास जबाबदार
असण्या-यावर कारवा

करण्यासह या नर्व्या इमारतील स्पापत्य व वैद्यकीय अींतगवत रचना

करीता लागणारा रन ी व रनर्वदा मींजरु ी करण्याकररता शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. धिरीष महाजन (०१-०६-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) अींशत: खरे आहे.
(३) हे खरे नाही.
(४) व (५) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
भूसािळ (जज.जळिाांि) तालुक्यातील महाराष्ट्र कशु ि विज्ञान विद्याकीठातांित
व
शासिीय मत्य महाविद्यालय सरु
ु िरायाबाबत

(४९)

१३३७४२ (०७-१२-२०१८).

श्री.एिनाथराि खडसे (मुक्ताईनिर) :

सन्माननीय

मत्यवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) भसावळ (श्ज.जळगाींव) तालक्
व शासकीय
ु यातील महाराषर पशु व र्वज्ञान र्वद्यापीठातींगत
मत्स्य महार्वद्यालय सुरु करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या र्वचारा ीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सदर

महार्वद्यालय

सुरु

करण्यासाठी

आधपवक

तरतद

करण्याकररता

लोकप्ररतरन ीींनी ददनाींक ९ टगस््, २०१८ रोजी वा त्यासुमारास रनवेदन ददले आहे , हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, त्यानस
ु ार भस
ु ावळ तालक्
ु यातील महाराषर पशु व र्वज्ञान र्वद्यापीठाअींतगवत
शासकीय मत्स्य महार्वद्यालय सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायववाही केली वा
करण्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?

र्व.स. ५८४ (40)
श्री. महादे ि जानिर (११-०६-२०१९) : (१), (२) व (३) भसावळ, श्ज.जळगाींव येपे मत्स्य
र्वज्ञान महार्वद्यालय सुरु करणे व त्यासाठी आधपवक तरतद करण्याची मागणी लोकप्ररतरन ी
याींनी केली असन यासींदभावत महाराषर पशु व मत्स्य र्वज्ञान र्वद्यापीठ, नागपर याींच्या कडन
अहवाल मागर्वण्यात आला आहे.
(४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________
वकांकरी धचांचिड उकप्रादे ंशि कररिहन िायावलयातील सहायि प्रादे ंशि
अधधिाऱयाने सहिारी महहलेसोबत असभ्य ितवन िेयायाबाबत
(५०)

१३३९१२ (१०-१२-२०१८).

श्री.विजय िडेट्टीिार (ब्रम्हकूरी), श्री.सुयिकनल िेदार (सािनेर),

श्री.अलम शेख (मालाड कजश्चम), श्री.अमर िाळे (आिी) :

सन्माननीय कररिहन मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) र्पींपरी धचींचवड उपप्रादे ंशक प्रररवहन कायावलयात सहायक प्रादे ंशक अध कारी पदावर काम
करणाऱया श्री.मेडशीकर याींने कायावलयात काम करीत असलेल्या मदहले चा माहे, मे २०१७ ते ७
जन, २०१८ पयांत लैंचर्क व मानमसक छळ तसेच र्वनयभींग केल्याने रतने या गींभीर
प्रकरणाची लेखी तक्रार कायावलयातील र्वशाखा संमतीकडे
कारवा

केली असता सींबध तावर कोणतीच

करण्यात आलेली नसल्यामुळे र्पडडत मदहलेने र्पींपरी धचींचवड पोलीस ठाण्यात लेखी

तक्रार ददली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सहायक प्रादे ंशक अध कारी पदावर काम करणाऱया अध काऱयाने पदाचा
गैरवाफर करून सदर प्रकरणात हस्तक्षेप करून प्रकरण दडपण्याचा आणण स्वत:ला श्क्लनधच्
दे ण्याचा प्रयत्न करीत आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करून र्पडीत मदहलेला न्याय दे ण्यासाठी सींबध त
सहायक प्रादे ंशक अध काऱयावर शासनाने कोणती कारवा

केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, र्वलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०७-०५-२०१९) : (१) व (२) उप प्रादे ंशक पररवहन कायावलय, र्पींपरीधचींचवड या कायावलयातील श्री.सब
ु ो

मेडशीकर, सहायक प्रादे ंशक पररवहन अध कारी याींनी

लैंधगक तसेच मानंसक छळ केल्याबाबत त्याच कायावलयात कायवरत

असलेल्या

श्रीमती.

ंशतल गोसावी, सहायक मो्ार वाहन रनरीक्षक याींनी तक्रार दाखल केली होती. सदर
तक्रारीच्या अनुषींगाने दद.२४.०८.२०१७ रोजीच्या कायावलयीन आदे शान्वये र्वशाखा संमतीची
नेमणक करण्यात आली होती. र्वशाखा संमतीने एकुण १० बैठका अींती तक्रारदार याींनी खो्ा

साक्षीदार संमतीसमोर आणन संमतीची ददशाभल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याने तक्रारदार
याींना सक्त लेखी ताकीद दे ण्याची ंशफारस केली होती.
पररवहन अध कारी, मुींब

तसेच सदर प्रकरणाची उप प्रादे ंशक

(प) याींच्यामाफवत फेर चौकशी करण्यात आली असन त्याींनी

तक्रारदार श्रीमती. गोसावी याींचव
े र मानसीक, लैंगीक अत्याचार झाल्याचे ददसन येत नाही असे
मत र्व्यक्त केले आहे .

र्व.स. ५८४ (41)
श्रीमती गोसावी याींनी श्री. मेडशीकर याींचे र्वरुद्ध धचखली पोलीस ठाणे येपे गुन्हा रश्ज.

नीं १५/२०१८ भादीं र्व कलम ३५४, ३५४(अ), (१) (एक), २५४ (ड) (१)(एक), ५०९, ५०६ प्रमाणे
गुन्हा दाखल केला आहे .

(३) व (४) प्रचन उद्ावत नाही.
___________

विधान भिन :
मुांबई.

जजतें द्र भोळे
सधचि (िायवभार),
महाराष्ट्र विधानसभा.

__________________________________________________________________
मुद्रणपवव सवव प्रकक्रया महाराषर र्व ानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर
मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींब .

