
                                  
  
   
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

दसुरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
पणु्यासह राज्यातील विविध शासिीय िायाालयातील अधधिारी/िमाचाऱयाांिर 

लाच घेतल्याप्रिरणी िारिाई िरण्याबाबत 
  
(१) १२३५५ (२०-०४-२०१७). श्री.अननल भोसले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.जयदेि 
गायििाड,              , अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यासह राज्यातील विविध शासकीय कायाालयातील लाच घेतल्याप्रकरणी 
गनु्हा दाखल झालेल्या २०३ अधधकारी ि कमाचाऱयाींना ननलींबित न केल्याने 
अद्यापही त ेतयाींच्या पदािर कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, तयात काय आढळून आले आहे, 
(४) तद्नसुार, ग् अ त े ग् क मधील ननलींबित असलेल्या ि अद्याप 
ननलींबित न होता कायारत असलेल्या अधधकारी/कमाचाऱयाींची ग्ननहाय प्रतयेकी 
सींख्या ककती आहे, 
(५) उक्त प्रकरणी चौकशी ि सींिींधधताींना ननलींबित न करण्याची कारणे काय 
आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील विविध 
शासककय कायाालयातील लाचलचुपत प्रनतिींधक विभागाच्या, सापळा प्रकरणी 
दाखल झालेल्या गनु्हयाींमध्ये अ्क करण्यात आलेल्या िगा १, २, ३ ि ४ 
च्या १२९ अधधकारी ि कमाचारी याींना सींिींधधत विभागाने ननलींबित न केल्याने 
त ेअद्यापही तयाींच्या पदािर कायारत आहेत. तयाचा तपशशल खालीलप्रमाणे 
आहे. 
 

सन िगा 
१ २ ३ ४ इलोसे एकूण 

एकुण १९ १५ ५९ ५ ३१ १२९ 
   

याशशिाय ननलींबित केलेल्या अधधकारी/कमाचारी याींची ग्ननहाय 
सींस्था खालीलप्रमाणे आहे. 

 
सन िगा 

१ २ ३ ४ इलोसे एकूण 
२०१६ ७८ ११७ ७८३ ५१ १५ १०४१ 
२०१७ ६७ ९६ ६६३ ३८ ३० ८९४ 

२०१८ आजपयतं १० १२ ७५ ९ १ १०७ 
एकूण १५२ २२५ १५२१ ९५ ४६ २०४२ 

   
(५) यािाित मखु्य सधचिाींच्या अध्यक्षतखेालील आढािा िठैकी ी़मध्ये आिश्यक 
कायािाही करण्याचा सचुना सींिींधधत विभागास देण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
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मुांबई, निी मुांबई तसेच ठाणे जजल््यातील जुन्या ि मोडिळीस आलेल्या 
अनतधोिादायि इमारती पाडण्याबाबत 

  
(२) १४३७२ (२०-०४-२०१७). अॅड.राहुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिई, निी मुींिई तसेच ठाणे जजल््यातील जुन्या ि मोडकळीस आलेल्या 
अनतधोकादायक इमारती पाडण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने सींिींधधत 
महानगरपाशलका अधधकाऱयाींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरातील ककती इमारती ननषकाशसत केल्या आहेत ि 
ककती इमारती ननषकाशसत करण्याच्या िाकी आहेत, 
(३) असल्यास, ननषकाशसत करण्याच्या िाकी असलेल्या इमारती ककती 
कालािधीत ननषकाशसत करण्यात येणार आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०९-०५-२०१८) : (१) जनु्या/ मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीिाित पािसाळयापिुी कराियाच्या कायािाहीसींदभाात शासन पररपत्रक 
ददनाींक ५ नोव्हेंिर, २०१५ अन्िये सिा महानगरपाशलकाींना सचूना ददलेल्या 
आहेत. 
(२) िहृनमुींिई, ठाणे, निी मुींिई, कल्याण-डोंबििली, मीरा-भाईंदर, 
उल्हासनगर, शभिींडी महानगरपाशलकाींकडून प्राप्त मादहतीनसुार ३३६ 
धोकादायक इमारती ननषकशसत केल्या आहेत. 
(३) ि (४) ननषकाशसत कराियाच्या उिाररत इमारतीिाित सींिींधधत 
न्यायालयीन प्रकरणे, सींरचनातमक तपासणी अहिाल इतयादी आधारे 
महानगरपाशलकास्तरािर कायािाही करण्यात येत आहे 
  

___________ 
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राज्यातील जममनीतील पाण्याची पातळी खाली गेलले्या भागात ऊस ि भात 
वपिाांची लागिड िरण्यास बांदी घालण्याबाबत 

  
(३) १७३०७ (२०-०४-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) जशमनीतील पाण्याची पातळी खाली गेलेल्या ि पाण्यात मयाादेपेक्षा 
अधधक फ्लरुॉईड क्षार असलेल्या राज्यातील भागाींत ऊस ि भात या वपकाींची 
लागिड करण्यास िींदी घालण्यासाठी राज्य सरकारने धोरणातमक ननणाय 
घ्यािा अशी महतिपणूा सचूना हररत लिादाने शासनाला केल्याच े माहे 
जानेिारी, २०१६ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणता ननणाय घेतला िा घेण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
                  (०६-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) हररत लिादाच्या ननणायानसुार भजुल सिेक्षण यींत्रणेने राज्यातील १६ 
जजल््यामध्ये पाणी परीक्षण केल े आहे. सदर सिेक्षणामध्ये पाण्यातील 
फ्लोराईडचे प्रमाण हे पीक पध्दतीशी सींिींधधत नसनू भौगोशलक स्त्रोत आहे. 
 तथावप, ऊस वपकाला मोठ्या प्रमाणािर पाणी लागत असल्याने ऊस 
पीकाखालील क्षेत्र विहीत कालािधीत सकू्ष्म शसींचनाखाली आणण्याच्या 
द्दष्ीकोनातनू प्रधानमींत्री कृषी शस ींचन योजनेंतगात रािविण्यात येणाऱया 
ननयशमत कें द्र परुस्कृत सकु्ष्म शसींचन योजने व्यनतररक्त ऊस उतपादक 
शतेकऱयाींना सिलतीच्या व्याज दराने कजा उपलब्ध करुन देण्याची योजना 
राज्य शासनाने आखलेली आहे. सदर योजनेंतगात शतेकऱयाींना २% दराने कजा 
उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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येिला (जज.नामशि) तालकु्यातील अनसुधूचत जमातीच्या मलुाांच्या 
मशक्षणासाठी ननिासी शासिीय आश्रमशाळा सरुु िरण्याबाबत 

  
(४) १८५६६ (१९-०४-२०१७). :                   सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येिला (जज.नाशशक) तालकु्यातील अनसुधूचत जमातीच्या मलुाींच्या 
शशक्षणासाठी ननिासी शासकीय आश्रमशाळा सरुु करण्याची स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा तयासमुारास शासनाकड े
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर मागणीच्या अनषुींगाने आयकु्त, आददिासी विकास 
नाशशक याींनी ददनाींक ४ सप् े्ंिर, २०१५ रोजी एकाजतमक आददिासी विकास 
प्रकल्प, नाशशक याींच्याकडून प्रस्ताि मागविला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने येिला येथे ननिासी शासकीय 
आश्रमशाळा सरुु करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास विलींिाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (१७-०५-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) शासकीय आददिासी आश्रमशाळा सरुू करण्यासाठी शासनाच्या प्रचशलत 
ननकषानसूार पररसरातील १० त े१५ गािातील आददिासी लोकसींख्या ही एकूण 
५ त े७ हजार इतकी असणे आिश्यक असनू येिला तालकु्यातील आददिासी 
लोकसींख्या विशशष् भागात एकि्लेली नसल्यामळेू सदर ननकष पणूा कररत 
नाही. तयामळेु सदर दठकाणी आश्रमशाळा सरुू करणे शासन ननकषामध्ये 
िसत नाही. 

___________ 
  

नागपरू जजल््यातील गाि ेऑप्टीिल फायबर  
नेटििा ने जोडण्याच्या योजनेबाबत 

  

(५) २०४२३ (२०-०४-२०१७). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती 
हुस्नबान ू खमलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) नागपरू जजल््यातील ७७६ गािे येतया ऑगस््पयतं ऑप््ीकल फायिर 
ने्िका ने जोडण्याची शासनाची योजना असल्याच े माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू जजल््यातील पदहला डडजज्ल जजल्हा म्हणून निी 
ओळख देण्याचा प्रयतन करुन महाराषर ददनी जजल््यातील पाच डडजज्ल 
गािाींचा शभुारींभ करण्यात आला, परींत ु शभुारींभाची औपचाररकता सींपताच 
दोनच तासात डडजज्ल गािाचे ने्िका  िींद पडल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे, कें द्र शासनाच्या 
National Optical Fiber ने्िका  अींतगात BBNL या कें द्र शासनाच्या 
सींस्थेव्दारे नागपरू जजल््यातील कें द्र शासनाची योजना आहे. सदर 
जोडणीनींतर ्प्प्या ्प्प्याने जजल््यातील ग्रामपींचायतीमध्ये राज्य 
शासनामाफा त Digital Village योजनेतींगात तथेील स्थाननक नागरीकाकरीता 
Public Wi-Fi व्दारे Internet उपलब्ध करुन देण्याचे काया सरुु झाले. 
पदहल्या ्प्प्यात ५ ग्रामपींचायतीना ददनाींक १ मे २०१६ ला जोडण्यात आले. 
उिाररत ७७१ पींचायती ्प्प्या ्प्प्याने जोडून Public Wifi उपलब्ध करुन 
देण्यात आले आहे. 
(२) अींशत: होय. ताींबत्रक कारणास्ति ग्रामपींचायतीमध्ये ने्िका  काही काळा 
करीता िींद पडले होत.े 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील छोट्या नगरपामलिाांमधील बीएसयपुी ि आयएचएसडीपी 
योजनेंतगात मांजूर प्रिल्पाांना परुि ननधी देण्याबाबत 

  
(६) २०८४१ (२०-०४-२०१७). श्री.हररमस ांग राठोड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
११६५१ ला ददनाांि २३ डडसेंबर, २०१५ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय गहृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील छोट्या नगरपाशलकाींमध्ये िीएसयपुी ि आयएचएसडीपी 
योजनेंतगात मींजूर झालेले प्रकल्प ननधी अभािी प्रलींबित आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त नगरपाशलकाींतील मींजूर िीएसयपुी ि आयएचएसडीपी 
योजनेंतगात प्रकल्प पणूा होण्याच्यादृष्ीने परुक ननधी उपलब्ध करून 
देण्यािाित शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
 

ग्रामीण भागात जलद सेिेसाठी बीएसएनएल ने नॅशनल फायबर ऑप्टीिल 
नेटििा  हा महत्िािाांक्षी प्रिल्प राबविण्याबाबत 

  
(७) २२१०४ (२०-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रामीण भागात जलद सेिेसाठी िीएसएनएलने नॅशनल फायिर ऑप््ीकल 
ने्िका  हा महतिाकाींक्षी प्रकल्प गेल्या िषी सरुु करुनही जळगाि जजल््यातील 
ग्रामपींचायती अद्यापही या ने्िका शी जोडल्या गेल्या नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, पदहल्या पजेमध्ये केिळ २५० ककमीचे झालेले काम अपणूा 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील ग्रामपींचायती हाय्ेक करण्याकरीता हे ने्िका चे 
काम पणूा करण्यासींदभांत शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) कें द्र शासनामाफा त रािविण्यात येत असलेला National Optical Fiber 
Network (NOFN) हा प्रकल्प सन २०१५ मध्ये सधुाररत करुन तयाला 
भारतने् असे नाि देण्यात आले. अपणूा काम भारतने् प्रकल्पामाफा त 
सधुारणेसह रािविण्यात येणार आहे. तसेच NOFN माफा त राज्यातील एका 
जजल््यातील ने्िका चे काया कें द्र शासनाच्या ननदेशाानसुार पणूा करण्यात आले. 
उिाररत जजल््यातील अपणूा काया भारतने् प्रकल्पामाफा त पणूा करण्यात 
येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

अहमदनगर जजल््यात जनािराांच्या छािण्या मांजूर िरण्याबाबत 
  
(८) २३२६८ (१८-०४-२०१७). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मदत ि पनुिासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर येथे दषुकाळात जनािराींच्या छािण्या चालविण्यासाठी अजा 
मागिणे ि प्रकिया रािविण्यात िेळ जात असल्याने छािण्या सरुू होण्यास 
विलींि होत असल्यामळेु शासनाने छािण्या मींजूर करून स्ित: चालिाव्यात 
असा ठराि जजल्हा पररषदेच्या जलव्यिस्थापन ि स्िच्छता सशमतीने केला 
असल्याने माहे मे, २०१६ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, येथील जनािराींच्या छािण्याींतील शणेाचे पसैे कपात करून 
छािणी चालकाींना अनदुान ददले जाणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने सदर ठरािाच्या अनषुींगाने कोणता ननणाय घेतला 
आहे, तसेच, छािणी चालकाींच्या अनदुानात कपात न करण्यािाित शासनाने 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) महसलू ि िन विभाग, शासन ननणाय ि.एससीिाय-
२०१५/प्र.ि.२४८/म-७, ददनाींक २० ऑगस््, २०१५ अन्िये चारा छािण्याींच्या 
खचााची मागणी मान्य करताना शणे वििीपो्ी छािणीचालकाींना शमळालले्या 
उतपन्नाची रक्कम विचारात घेऊन तिेढ्या रकमेची मागणी कमी 
करण्यािाित ननणाय घेण्यात आला होता. 
 शासन पत्र ददनाींक ०५/०४/२०१६ अन्िये अहमदनगर जजल््यात चारा 
छािण्या उघडण्यास परिानगी देण्यात आली होती. तयानसुार अहमदनगर 
जजल््यामध्ये ३९ चारा छािण्या उघडण्यात आल्या होतया. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
  

मौजे िडगाि ब.ु (ता.हिेली, जज.पणेु) येथील रदहिाशाांची  
नाांिे प्रॉपटी िाडािर दाखल िरण्याबाबत 

  
(९) २९१२६ (१३-०४-२०१७). श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे िडगाि ि.ु (ता.हिेली, जज.पणेु) येथील सव्हे ि. ४३ ि ४९ मधील 
रदहिाश्याींना प्रॉप्ीकाडा देण्यात आले असनू उिाररत रदहिाशाींची नाींिे दाखल 
करून धारकाींस प्रॉप्ी काडा देण्यािाितचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, रदहिाशाींना प्रॉप्ी काडा देण्यािाित लोकप्रनतननधधींनी 
मा.मखु्यमींत्री ि जजल्हाधधकारी, पणेु याींच्याकड े पत्राद्िारे विनींती करूनही 
कोणतीच कायािाही झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) िडगाि ि.ु, ता.हिेली 
येथील स.नीं.४३ ि ४९ मधील ग्रामस्थाींच्या प्रॉप्ी काडािर नािे दाखल 
करण्यासींदभाात जजल्हाधधकारी, पणेु याींच्याकडून विभागीय आयकु्त, पणेु 
याींच्यामाफा त शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तािािर शासनाच्या 
स्थायी धोरणानसुार कायािाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील पायाभतू प्रिल् पात बेरोजगाराांना  
रोजगार उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(१०) २९२५१ (१३-०४-२०१७). श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींिईतील नागररकाींचा प्रिास सखुकर व्हािा यासाठी शासनाने अनेक 
पायाभतू प्रकल् पाींची घोषणा केली असनू मुींिई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधधकरणामाफा त (एमएमआरडीए) पाच मेरो प्रकल्प कायााजन्ित केले 
असल्यामळेु ५० हजाराहून अधधक जणाींना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याच े
माहे डडसेंिर, २०१६ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी ककती िेरोजगाराींना रोजगार उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०८-०५-२०१८) : (१) मेरो िहृत आराखड्याच्या 
अींमलिजािणी दरम्यान, तसेच मरेो रेल्िेच्या पररिालन ि देखभाल 
व्यिस्थेसाठी अशभयींत,े व्यिस्थापक, कमाचारी, कुशल ि अकुशल कामगार 
याव्दारे समुारे १०,००० प्रतयक्ष रोजगार ननमााण होणार आहेत. तसेच 
उतपादक, वितरक, मालपिुठादार, सेिापरुिठादार, परूक िाहतकू व्यिस्था 
अशा माध्यमातनू ४०,००० हून अधधक कुशल ि अकुशल अप्रतयक्ष रोजगार 
ननमााण होणार आहे. 
(२) ि (३) जसे जस े प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, तयािेळी िेरोजगाराींना 
प्रतयक्ष आणण अप्रतयक्ष रोजगार शमळणे अपेक्षक्षत आहे. 
  

___________ 
  

राज्यातील िारागहृ विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(११) २९५८४ (१३-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.सजुजतमसांह ठािूर, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कारागहृ विभागात १ हजार ६४ पदे ररक्त असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०१७ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची पदे ररक्त असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, ही ररक्त पदे तातडीने भरण्यािाित शासनाने कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही. जानेिारी, २०१७ अखेर 
कारागहृ विभागामध्ये एकूण ७४९ पदे ररक्त आहेत. 
(२) ि (३) कारागहृ विभाग हा सींिेदनशील विभाग असल्याने ि कारागहृ 
सरुक्षा मजितू करण्याच्याद्दष्ीने ररक्त असलेली पदे ५०% ऐिजी १००% पदे 
भरण्याच्य अनषुींगाने HPC ची मान्यता घेण्याची कायािाही सरुु आहे.  
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तसेच कारागहृ शशपाई सींिगाातील २२६ ररक्त पदे भरण्यास ददनाींक         
५ फेब्रिुारी, २०१८ च्या पत्रान्िये मान्यता देण्यात आली असनू सींिींधधत 
पोलीस घ्क प्रमखु याींचसे्तरािर भरती प्रकिया सरुु करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

म्हाडाच्या माध्यमातनू अल्प ि मध्यम उत्पन्न गटातील  
रदहिाशाांसाठी गहृसांिुले उभारण्याबाबत 

  
(१२) ३२८६३ (११-०८-२०१७). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय गहृननमााण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे, पालघर आणण रायगड जजल््यात समुारे १३ दठकाणी म्हाडाच्या 
माध्यमातनू अल्प आणण मध्यम उतपन्न ग्ातील रदहिाशाींसाठी गहृसींकुले 
उभारण्याच्या शासनाचा विचार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू विभागाने ठाणे जजल््यातील ददिा आणण कल्याण 
पररसरातील समुारे १०० हेक््र जमीन याकरीता िगा केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू गहृप्रकल्पाचे सिासाधारण स्िरुप काय आहे ि तयाची 
अींमलिजािणी कधीपयतं होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१२-०७-२०१८) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 

भींडाली (स.न.८०,स.न.८१), भींडाली (स.नीं.१३), गोठेघर (स.नीं.१५७/१), 
खोणी (स.नीं.१६२), शशरढोण (स.नीं.८६,स.नीं.९५), िािे,रायगड (स.नीं.५),   
विरार-िोंळीज (स.नीं.३९२/अ-१) या जशमनीींचा प्रधानमींत्री आिास योजना 
रािविण्यासाठी म्हाडास तािा प्राप्त झाला आहे.. 
(३) पकैी स.नीं.१३ भींडाली, स.नीं.८०,८१ भींडाली, स.नीं.१५७ गोठेघर, स.नीं.१६२ 
खोणी, स.नीं.८६,९५,१३३ शशरढोण या जशमनीींिर प्रधानमींत्री आिास 
योजनेंतगात गहृननमााण योजना रािविण्याकरीता म्हाडाकडून ्ना की 
ननविदेमाफा त मे.िी.जी.शशके याींची ठेकेदार म्हणून ननयकु्ती करण्यात आली 
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आहे. स.ि.१६२ मौज-ेखोणे तसेच स.ि.८६, ९५ शशरढोण येथे पदहल्या 
्प्प्यात अतयल्प उतपन्न ग्ाअींतगात अनिुमे १०१६ ि १९०५ सदननकाींच े
काम प्रगतीपथािर आहे. तसेच विरार-िोंळीज ि िािे, रायगड येथील 
जशमनीींिर गाळे िाींधण्याकरीता ्ना की पध्दतीिर ननविदा मागिण्याची 
कायािाही लिकरच करण्यात येत आहे 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

उस्मानाबाद येथे िीज जोडणी नसतानाही िीज बबल  
देण्यात येत असल्याबाबत 

  
(१३) ३३७७५ (१९-०८-२०१७). श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय ऊजाा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानािाद येथील शतेकरी कैलास मारुती वप ींपळे याींनी तयाींच्या 
मालकीच्या सिे नीं ५३ मध्ये िीज कनेक्शनसाठी ददनाींक १ जानेिारी, २०१० 
रोजी महावितरण आपल्या दारी या योजनेंतगात ५ एच पी शतेी पींपाचे डडमाींड 
भरुनही िीज जोडणी देण्यात आली नसल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदाशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर िीज जोडणी ददलेली नसताींना िीज बिल मात्र सरुु 
करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले ि तद्नसुार दोषीविरुध्द कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (२५-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
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मौजे िाघोली, ता.जज.उस्मानािाद येथील शतेकरी श्री.कैलास मारुती 
वप ींपळे याींनी ५ एच.पी. कृषीपींपाच्या िीज जोडणीकरीता महावितरण आपल्या 
दारी या योजनेंतगात पसेै भरले असनू, सदर कनेक्शन केिलद्िारे चाल ू
करण्यात आलेले आहे. तयामळेु ग्राहकास िीज िील देण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नगरपामलिा ि महानगरपामलिाांमधील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  
(१४) ३४०१० (११-०८-२०१७). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २२७ नगरपाशलका ि २२ महानगरपाशलका याींमधील अनेक 
महतिाची पदे म्हणज े तयामध्ये लेखापररक्षक, उपआयकु्त, नगररचनाकार, 
सहायक नगररचनाकार ि इतर पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ररक्त असलेल्या पदाींमळेु नगरपाशलका ि महानगरपाशलका 
यामध्ये अींमलिजािणी करणे कठीण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील इतर जजल््यातील नगरपाशलकेपेक्षा अकोला, 
िाशशम ि िलुढाणा या तीन जजल््यातील नगरपाशलका ि अकोला 
महानगरपाशलकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात ररक्त पदे आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, यािाित शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार उक्त ररक्त पदे भरण्यािाित कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२८-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील 
नगरपररषदाींमधील राज्यसींिगाातील ररक्त पदे सरळसेिेने भरण्यासाठी 
नगरपररषद प्रशासन सींचालनालयाकडून एकुण १८८९ पदाींसाठी महापरीक्षा 
पो ा्ल या यींत्रणेमाफा त ददनाींक १८/०५/२०१८ त े ददनाींक २३/०५/२०१८ या 
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कालािधीत पिूा परीक्षा आयोजजत करण्यात आली होती. तयानषुींगाने 
भरतीसींदभाातील पढुील कायािाही सरुू आहे.  
 नगर रचनाकार ि विकास सेिा सींिगाातील नगरपररषद/ 
नगरपींचायतीींच्या मींजूर ५६९ पदाींपकैी ४५५ पदे नगररचना ि मलू्य ननधाारण 
सींचालनालयाच्या आस्थापनेिरील सींिींधधत सींिगाातील अधधकाऱयाींमधून 
प्रनतननयकु्तीने भरण्याचा ननणाय घेतला आहे.  
 महानगरपाशलकेतील उपायकु्ताींची पदे प्रनतननयकु्तीने भरण्याची प्रकिया सरुु 
आहे.  
 नगरपररषदाींमधील ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायाभार हा इतर 
नगरपररषदाींमधील सींिगीय कमाचाऱयाींकड े देण्यात आलेला असनू सदर 
कमाचाऱयाींकडून विकास कामे केली जात आहेत.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील राष्ट्रीय महामागा ि राज्य महामागाालगत खाजगी मालिीच्या 
सांपाददत िेलले्या जममनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  
(१५) ३४७९० (०३-०१-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्रीमती जस्मता िाघ : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील राषरीय महामागा ि राज्य महामागाालगत असणाऱया पेरोल 
पींपािर शौचालय सवुिधेसाठी शासनाने पेरोलपींप व्यािसानयकाींना दोन त ेपाच 
एकर जमीन देण्याचा ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील राषरीय महामागा ि राज्य महामागाालगत 
असलेल्या ककती पेरोल पींपाना जशमनी देण्यात आल्या असनू, सदर जशमनी 
शासनाच्या मालकीच्या आहेत काय तसेच ककती खाजगी मालकीच्या जशमनी 
यासाठी सींपाददत करण्यात आल्या आहेत, 
(३) असल्यास, खाजगी जशमनी सींपाददत करण्यात आलेल्या जमीन मालकाींना 
ककती ि कोणतया प्रकारे मोिदला देण्यात आला असनू पेरोल पींप 
व्यािसानयक ि ऑईल कीं पन्याींना मोफत जमीन देण्याची कारणे काय आहेत, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे 
काय,.चौकशीच्या अनषुींगाने जशमनी सींपाददत केलेल्या खाजगी मालकाींना 
मोिदला देण्यािाित कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०६-२०१८) : (१) नाही. तथापी, शासन ननणाय, 
सा.िा.वि., ददनाींक २२ जून, २०१६ च्यान्िये सािाजननक िाींधकाम विभागाच्या 
अखतयारीतील राज्यमागाालगत मदहला प्रिाशाींसाठी प्रसाधनगहृ ि जनसवुिधा 
कें द्र िाींधणेिाितची कायािाही सािाजननक िाींधकाम विभागाकडून करण्यात येत 
आहे. सदरहू जनसवुिधा कें द्राचे िाींधकाम शासनाच्या जशमनीिर अथिा 
खाजगी जागा भाडपेट्याने घेऊन करण्यात येणार असल्याने भसूींपादनाचा 
प्रश्न उद् भित नाही. 
(२) नाही. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
महाराष्ट्र औद्योधगि वििास महामांडळाच्या जममनीांच्या गरैव्यिहाराबाबत 

  
(१६) ३४९४७ (०३-०१-२०१८). श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती 
हुस्नबान ू खमलफे, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादान चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर औद्योधगक विकास महामींडळाची समुारे १२ हजार हेक््र जमीन 
मोकळी करुन गरैव्यिहार केल्याप्रकरणी मा.उद्योग मींत्री याींच्यािर झालेल्या 
आरोपाच्या अनषुींगाने त याींची माहे ऑगस््, २०१७ च्या शिे्च्या आठिड्यात 
चौकशी सरुु करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर चौकशी पणूा झाली आहे काय, तयात काय आढळून 
आले ि तद्नसुार कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
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(३) असल्यास, चौकशीचे स्िरुप, कायाकक्षा काय आहेत ि त यास ककती 
कालािधी लागणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०५-२०१८) : (१) त े(३) महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळ याींची मौजे गोंदेदमुला आणण िाडडिरे, ता.इगतपरुी, जजल्हा नाशशक 
येथील अधधग्रहीत जशमन गरै अधधसचूीत करण्याच्या श्री.सभुाष देसाई, 
मा.मींत्री (उद्योग) याींनी घेतलेल्या ननणायािाित विधानसभा ि विधानपररषद 
सदस्याींनी विधानमींडळाच्या दोन्हीही सभागहृात उपजस्थत केलेल्या आरोपाची 
चौकशी करण्याकरीता ददनाींक २८ ऑगस््, २०१७ च्या शासन ननणायान्िये 
श्री.के.पी.िक्षी, ननितृत अपर मखु्य सधचि याींची एक सदास्यीय सशमती 
ननयकु्ती करण्यात आली होती. सदर एक सदस्यीय सशमतीने चौकशीचा 
अहिाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहिाल सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या सींकेतस्थळािर उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 

सदर चौकशीची कायाकक्षा खालीलप्रमाणे ननजश्चत करण्यात आली 
होती:- 

अ) प्रश्नाधीन औद्योधगक क्षते्रातील जमीन गरै अधधसधुचत करण्याचा 
ननणाय घेण्यापिूी महाराषर औद्योधगक विकास महामींउळ याींनी 
मागील १५ िषाात अन्य औद्योधगक क्षेत्रात ि प्रश्नाधीन औद्योधगक 
क्षेत्रात जमीन गरै अधधसधूचत करण्याचा ननणाय घेतला आहे का ? 

आ) उक्त क्षते्र गरैअधधसधूचत करताना महाराषर औद्योधगक विकास 
महामींडळाच्या अधधननयम अथिा महामींडळाच्या जमीन विषयक 
अधधननयम/ननयम/मागादशाक ततिे याींच्यानसुार गरैअधधसधूचत 
करण्यात आले आहे का ? 

इ) उक्त क्षते्र गरै अधधसधूचत प्रकरणी Conflict of Interest ननदशानास 
येतो का ? 

ई) उक्त प्रकरणाच्य अनषुींगाने अन्य इतर महतिाच्य त्रु् ी/उणीिा 
ननदशानास येतात का ? 
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सदर एक सदस्यीय सशमतीने चौकशीचा अहिाह शासनास सादर केला 
आहे. सदर अहिालातील काही ननषकषा ि शशफारशी महाराषर विधानमींडळाच े
अथासींकल्पीय अधधिेशन २०१८ च्या म.वि.स.ननयम ४७ अन्िये मा.मखु्यमींत्री 
महोदयाींनी ददनाींक २८ माचा, २०१८ रोजी सभागहृाच्या ननदशानास आणून 
देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नालासोपारा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील  
बौध्द स्तपुाच्या सशुोमभिरणाबाबत 

  
(१७) ३५१६६ (०४-०१-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय साांस् िृनति 
िाया मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नालासोपारा (ता.िसई, जज.पालघर) येथील सम्रा् अशोक याींनी िाींधलले्या 
िौध्द स्तपुाच्या सशुोशभकरणाचे सन २०११ मध्ये सरुु केलेले काम िींद 
असल्याचे ददनाींक ३० सप् े्ंिर, २०१७ रोजी िा तयासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले ि तद्नसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१७-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 भारतीय परुातति सिेक्षण, मुींिई मींडल, सायन या कायाालयाद्िारे 
नालासोपारा येथील िौध्द स्तपुाच्या कुीं पणाच्या ि आतील जागेच्या 
सशुोशभकरणाच े काम हाती घेण्यात आले होत.े परींत ु कुीं पणातील जागेच े
सपा्ीकरण करताना िरेच लहान स्तपु प्रकाशात आले असल्याने 
सशुोशभकरणाचे काम िींद करण्यात आले. तथावप, कुीं पणाचे काम जिळपास 
पणूा झाले आहे. 
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(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

औषध ननयांत्रण प्रयोग शाळेतील ररक्त पदे भरणेबाबत 
  
(१८) ३५३९४ (०३-०१-२०१८). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.अमरमसांह पांडडत, अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींिई ि औरींगािाद येथ े अन्न ि औषध प्रशासनाच्या औषध 
ननयींत्रण प्रयोगशाळा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औषध ननयींत्रण प्रयोगशाळेतील िगा १ सह ३९ पदे ररक्त 
असनूही औरींगािाद कायाालयातनु १० कमाचारी नागपरू येथे िगा केले तसेच 
पदोन्नतीने भराियाच्या पदािाितही मागील ३ िषाापासनू कायािाही झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पदोन्नतीची ि 
सरळसेिेची पदे भरण्यािाित कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (१७-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) अन्न ि औषध प्रशासनाच्या मुींिई येथील प्रयोगशाळेत िगा-१ त ेिगा-४ 
या सींिगाातील एकूण ३६ पदे तर औरींगािाद येथील प्रयोगशाळेत िगा-१ त े
िगा-४ या सींिगाातील एकूण ०९ पदे सद्य:जस्थतीत ररक्त आहेत. 

नागपरू येथ ेनव्याने सरुू करण्यात आलेल्या अन्न ि औषधी चाचणी 
प्रयोगशाळा कायाजन्ित करण्याकरीता ददनाींक ०७/०९/२०१७ च्या शासन 
आदेशाव्दारे औरींगािाद येथील प्रयोगशाळेतील ७ पदे तातपरुतया स्िरूपात 
नागपरू येथे िगा करण्यात आली आहेत.  

ददनाींक १४/०९/२०१७ च्या शासन आदेशान्िये प्रशासनातील ०५ 
िजै्ञाननक अधधकाऱ याींना (ग्-ि) िररषठ िजै्ञाननक अधधकारी (ग्-अ) या 
पदािर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
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(३) औषध ननयींत्रण प्रयोगशाळेतील िररषठ िजै्ञाननक अधधकारी, प्रशासकीय 
अधधकारी, िररषठ ताींबत्रक सहायक, विश्लेषण रसायन शास्त्रज्ञ या सींिगाातील 
सरळसेिेची ि पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्यािाित प्रशासनाच्या तसेच 
शासन स्तरािर कायािाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

िळिा-ऐरोली एमलव्हेटेड मल ांि रेल्िे प्रिल्पाबाबत 
  
(१९) ३६२९० (०४-०१-२०१८). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणेच्या पढुील रदहिाश्याींना निी मुींिईमध्ये थे् जाता यािे यासाठी 
कळिा-ऐरोली एशलव्हे्ेड शल ींक रेल्िे प्रकल्पामळेु विस्थावपत होणाऱ या 
प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुिासन एमएमआरडीएतफे करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कामाची ननविदा प्रकिया माहे सप् े्ंिर-ऑक््ोिर, २०१७ 
मध्ये िा तयादरम्यान सरुु करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाचे काम केव्हा सरुु करण्यात येणार आहे ि 
ककती कालािधीत पणूा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०७-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) होय. 
 प्रस्तावित ददघा स्थानक ि तयानषुींधगक कामाींची ननविदा प्रकिया माहे 
सप् े्ंिर-ऑक््ोंिर, २०१७ मध्ये सरुु करण्यात आली आहे. सदर कामे ददनाींक 
१२/०४/२०१८ रोजी देण्यात आली असनू सदर कामाची प्रतयक्ष सरुुिात माहे 
मे, २०१८ मध्ये सरुु झाली आहे. या प्रकल्पाशी सींिींधधत उिारीत कामे भमूी 
अधधग्रहण आणण प्रकल्पग्रस्ताींचे पनुिासन झाल्यानींतर मुींिई रेल्िे विकास 
महामींडळामाफा त सरुु करण्याचे ननयोजजत आहे. 
  

___________ 
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उजनी (जज.सोलापरू) धरणािर सौरऊजाा प्रिल्प उभारण्याबाबत 
  
(२०) ३६५५४ (०३-०१-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सािांत, श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल 
नािेिर : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू, पणेु ि अहमदनगर जजल्हयाींसाठी उपयकु्त उजणी धरणािर 
जगातील सिाात मोठा १००० मेगािॅ् चा सौरऊजाा प्रकल्प उभारण्यात येणार 
असनू सदर प्रकल्पामळेु आगामी २५ िषाात पररसरातील ५ हजार व्यक्तीींना 
रोजगार उपलब्ध होणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकल्पामळेु धरणाची कोणतयाही प्रकारे हानी न होता ि 
पारींपारीक मासेमारी आणण पया् न व्यिसायाला धोका न पोहचण्याच्या अ्ीिर 
शासन या प्रकल्पाला मान्यता देणार असल्याचे ददनाींक २५ ऑक््ोिर, २०१७ 
रोजी िा तयासमुारास ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकल्पाची सद्य:जस्थती काय आहे, प्रकल्प पणूा 
होण्यासाठी ककती कालािधी लागणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (२९-०६-२०१८) : (१) ि (२) उजनी धरणािर १००० 
मे.ि.ॅ सौर ऊजाा प्रकल्प उभारण्यािाितचा प्रस्ताि शासन स्तरािर विचाराधीन 
आहे. 
(३) सद्य पररजस्थतीमध्ये महावितरण कीं पनीने उजनी धरणािर तरींगता सौर 
ऊजाा प्रकल्प उभारण्यासाठी स्िारस्य अशभव्यक्तीसाठी आमींत्रणाद्िारे इच्छुक 
सौर प्रकल्प विकासक/इच्छुक व्यक्तीींकडून मत ि सचूना मागविण्यात 
आलेल्या आहेत. प्राप्त सचूनाींचा ि प्रकल्प उभारण्यासाठी आिश्यक 
असलेल्या ताींबत्रक, आधथाक ि पयाािरण विषयक िािीींचा सखोल अभ्यास 
करण्यासाठी ि कायापद्धती, अींमलिजािणी, अ्ी ि शती ननजश्चती 
करण्यासाठी आणण सींिींधधत विभागाींच्या परिानगीींिाित सींचालक (िाणणज्य), 
महावितरण याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सदर 
सशमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यानींतर सींिींधधत विभागाींच्या सहमतीने पढुील 
कायािाही करण्याचे प्रस्तावित आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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िोळगाि (ता.िरमाळा, जज.सोलापरू) येथील  
महार ितनाची जमीन हडप िेल्याबाबत 

  
(२१) ३६६६४ (०३-०१-२०१८). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोळगाि (ता.करमाळा, जज.सोलापरू) येथील श्रीमती पषुपा िािरुाि जागत े
याींची महार ितनाची हडप केलेली जमीन परत शमळण्यािाित ददनाींक २६ 
एवप्रल, २०१७ रोजी िा तयासमुारास लोकप्रनतननधीींनी केलेल्या पत्राच्या 
अनषुींगाने मा.महसलू मींत्री याींनी प्राधान्याने चौकशी करण्याचे आदेश सींिींधधत 
जजल्हाधधकारी, सोलापरू याींना ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने मा.महसलू मींत्री महोदयाींनी ददलेल्या आदेशानसुार हडप 
केलेली जमीन परत देण्यािाित कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१८) : (१) होय. तथावप, सदर जमीन महार 
ितनाची नसनू उपविभागीय अधधकारी, माढा विभाग, जज.सोलापरू याींच्या 
ददनाींक ३०/१२/१९९२ रोजीच्या आदेशान्िये कायम लागणीसाठी ददलेली 
भोगि्ादार िगा-२ सींिगाातील जमीन आहे. 
(२) श्रीमती पषुपा िािरुाि जागत े ि रेखा िािरुाि जागत े याींनी तयाींच्या 
दहश्श्यातील ग.नीं.१२५/१ पकैी ० हे. ४० आर. इतकी जमीन श्री.अींकुश राजाराम 
भोसले याींना सक्षम प्राधधकाऱ याची पिूा परिानगी न घेता वििी केलेली आहे. 
तसेच श्री.अमीत जागत े ि श्रीमती साररका जागत े याींनी ग.नीं.१२५/१ पकैी 
तयाींच्या दहश्श्यातील ० हे. ४७ आर. इतकी जमीन अनोंदणीकृत कब्जसेाठेखताने 
श्री.अींकुश राजाराम भोसले याींना िदहिा्ीस ददली होती. यासींदभाात श्री.भोसल े
याींनी तहशसलदार, करमाळा याींच्याकड े केलेल्या विनींती अजााच्या अनषुींगाने 
श्री.भोसले याींची सदर ० हे. ८७ आर. जशमनीमध्ये प्रतयक्ष िदहिा् ददसनू येत 
असल्याने ततकालीन तहशसलदार, करमाळा याींनी तयाींच्या ददनाींक 
२७/०४/२००७ रोजीच्या आदेशान्िये श्री.भोसल ेयाींची सदर क्षेत्रािर िदहिा्दार 
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म्हणून नोंद घेण्याचा आदेश पारीत केला होता. प्रस्ततु प्रकरणी ततकाशलन 
तहशसलदार, करमाळा याींनी श्री.भोसले याींचा िदहिा्दार म्हणून नोंद 
करणेिाित पारीत केलेला ददनाींक २७/०४/२००७ रोजीचा आदेश जजल्हाधधकारी, 
सोलापरू याींच्या ननदेशानसुार उपविभागीय अधधकारी, माढा याींनी महाराषर 
जमीन महसलू अधधननयम, १९६६ चे कलम २५८ अन्िये पनुविालोकनात 
घेऊन ददनाींक २६/०४/२०१८ च्या आदेशान्िये रद्द केला आहे ि प्रकरण 
फेरचौकशीसाठी तहशसलदार, करमाळा याींच्याकड ेपाठविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
मदहला अत्याचारासांदभाात विशषे मदहला तपास पथि स्थापन िरणेबाबत 

  
(२२) ३६८५२ (०४-०१-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गहृ विभागामाफा त मदहलाींिरील अतयाचाराला प्रनतिींध तसेच मदहला 
अतयाचारासींदभाातील गनु्हे तपासासाठी राज्यातील प्रतयेक जजल््यात विशषे 
मदहला तपास पथक स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती जजल््यात विशषे मदहला तपास पथकाची स्थापना 
करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिा जजल््यात विशषे पथकाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उदभित नाही. 

___________ 
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िै.ना.मे. लोखांड ेमहाराष्ट्र श्रम विज्ञान सांस्थेतील प्राध्यापिाांनी गहाणखत 
नोंदणीिृत न िरता आयिराचे लाभ घेतल्याबाबत 

  
(२३) ३७२०८ (०४-०१-२०१८). श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सभुाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररमस ांग 
राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कै. ना. मे. लोखींड े महाराषर श्रम विज्ञान सींस्थेतील शासनाच्या घर 
िाींधणी अधग्र म प्रकरणात गहाणखत नोंदणीकृत करणे अननिाया आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, गहाणखत नोंदणीकृत न केल्यामळेु प्राध्यापकाींना प्रतयक्ष घर 
खरेदी न करता आयकराचे लाभ शमळाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नोंदणीकृत नसलेले गहाणखत स्िीकारल्या प्रकरणी 
सींिींधधताींविरुद्ध कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१४-०६-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) कै.नारायण मेघाजी लोखींड े महाराषर श्रम विज्ञान सींस्थेच्या 
अहिालानसुार सींस्थेतील अधधव्याख्याता पदािरील एका कमाचाऱयास ऑगस््, 
२००० मध्ये अधग्रम मींजूर करण्यात आले होत.े तथावप, गहाणखत घेतले 
नसल्याची िाि ननदशानास आल्यानींतर गहाणखत घेण्यात आले आहे. तसेच 
सदर कमाचाऱयाकडून सन २०१२ पयतं मदु्दल ि व्याजाची रक्कम िसलु 
करण्यात आली आहे. तयामळेु, कै.नारायण मेघाजी लोखींड े महाराषर श्रम 
विज्ञान सींस्थेतील प्राध्यापकाींना प्रतयक्ष घर खरेदी न करता आयकराचे लाभ 
शमळाले आहेत, ही िाि िस्तजुस्थतीस धरुन नाही. यास्ति कारिाई करण्याचा 
प्रश्न उद् भित नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
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िै.नारायण मेघाजी लोखांड ेमहाराष्ट्र श्रम विज्ञान सांस्था, परळ, मुांबई येथे 
अधधव्याख्याता, िामगार िल्याण याांच ेननयकु्तीबाबत 

  
(२४) ३७२०९ (०४-०१-२०१८). श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.जनादान चाांदरूिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.हररमस ांग राठोड, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय 
िामगार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कै. नारायण मेघाजी लोखींड ेमहाराषर श्रम विज्ञान सींस्था, परळ, मुींिई 
येथे अधधव्याख्याता, कामगार कल्याण हे पद प्रथमतप पदोन्नतीने भरण्याची 
सेिा प्रिेश ननयमात तरतदू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींशोधन सहायक पदािरील पदधारक नामननदेशनाने 
पदभरतीसाठीच्या अ्ीींची पतूाता करीत असेल तर तो पदधारक 
पदोन्नतीसाठीच्या ननिड सचूीसाठी पात्र ठरतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींशोधन सहायक पदािरील पदधारकाचा पदोन्नतीसाठी विचार 
न करता अधधव्याख्याता, कामगार कल्याण हे पदोन्नतीचे पद नामननदेशनाने 
भरण्याचा प्रस्ताि लोकसेिा आयोगास सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अधधव्याख्याता, कामगार कल्याण हे पद नामननदेशनाने 
भरताना लोकसेिा आयोगाद्िारे घेण्यात आलेल्या मलुाखतीसाठी पात्र 
ठरलेल्या सींशोधन सहायक पदािरील सींिींधधत मदहला मागासिगीय कमाचारी 
याींचेिर अन्याय करणाऱयाविरुद्ध कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (१४-०६-२०१८) : (१) अधधव्याख्याता (कामगार 
कल्याण) या पदाच्या सेिा प्रिेश ननयमात सदरच े पद पदोन्नतीने अथिा 
िदलीने अथिा नामननदेशनाने भरण्याची तरतदू आहे. 
(२) होय. 
 तथावप, अधधव्याख्याता (कामगार कल्याण) या पदािरील 
पदोन्नतीकरीता अधधव्याख्याता (कननषठ शे्रणी), फॅकल््ी सहाय्यक ि 
सींशोधन सहाय्यक या पदािरील कमाचारी जेषठतनेसुार पदोन्नतीसाठीच्या 
ननिडसचूीमध्ये पात्र ठरतात. 
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(३) हे खरे नाही. 
 सदरचे पद एकाकी असनू, िर नमदू केल्यानसुार नतन्ही मागाानी पद 
भरण्याची तरतदू सेिा प्रिेश ननयमामध्ये असनू, सदर पद फक्त 
पदोन्नतीकरीता राखीि नाही. यापिूी सदरच े पद पदोन्नतीने भरलेले 
असल्यामळेु, यािेळी सदर पद नामननदेशनाने भरण्याचा प्रस्ताि महाराषर 
लोकसेिा आयोगास विभागामाफा त २०१० मध्ये सादर करुन सदरचे पद 
महाराषर लोकसेिा आयोगाद्िारे विदहत प्रकियेनसुार भरण्यात आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 जेषठता सचूीनसुार सींशोधन सहायक पदािरील सींिींधधत मदहला 
मागासिगीय कमाचारी हया जेषठता सचूीमध्ये जेषठततम नव्हतया. 
जेषठतासचूीमध्ये सींिींधधत मदहला कमाचारी चौथ्या िमाींकािर होतया. सदर 
पद एकाकी असल्यामळेु मागासिगीय मदहला कमाचाऱयाकरीता आरक्षण लाग ू
नव्हत.े तयामळेु तयाींच्यािर अन्याय झाला या िािीमध्ये तथ्य नाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मौजे उमापरू (ता.गेिराई, जज.बीड) येथील शतेिरी पीि विम्याच्या 
लाभापासनू िांधचत रादहल्याबाबत 

  
(२५) ३७६१५ (०३-०१-२०१८). श्री.अमरमसांह पांडडत : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े उमापरू (ता.गेिराई, जज.िीड) येथील १२६५ शतेकऱयाींनी ददनाींक    
३० जून, २०१६ रोजी िा तयासमुारास पीक विमा हप्ता रुपये ४९.२२ लक्ष 
िँकेत जमा केल्यानींतर तयाींना रूपये ४.५० को्ी विमा मींजूर असतानाही 
लाभाथी शतेकऱयाींना िँकेने विम्याची रक्कम ददली नसल्याची तिार 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २७/१०/२०१७ रोजी ि तयानींतर िारींिार जजल्हाधधकारी, 
िीड याींच्याकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िीड जजल््यात स््े् िँक ऑफ इींडडया, िीड जजल्हा मध्यिती 
सहकारी िँक यासह अनेक िँकाींनी पीक विम्याची रक्कम अद्याप प्रतयक्ष 
शतेकऱयाींना िा्प केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने पीक विमा रक्कम पात्र लाभाथ्यांना िा्प करण्यास 
विलींि करून या रकमेिर नफेखोरी करणाऱया िँकाच्या विरोधात कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, मौजे उमापरू येथील शतेकऱयाींना विम्याची रक्कम केव्हा 
शमळणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०२-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
 खरीप हींगाम २०१६ मध्ये प्रधानमींत्री पीक विमा योजनेच्या मागादशाक 
सचूनाींनसुार उमापरू महसलू मींडळ, तालकुा गेिराई, जजल्हा िीड, येथील 
कापसू वपकासाठी १५६२ शतेकऱयाींनी रुपये ४९.२ लाख विमा हप्ता भरुन विमा 
सींरक्षण घेतलेले होत.े परींत ुस््े् िॅंकेने एच.डी.एफ.सी.इगो जनरल इन्शरुन्स 
या कीं पनीकड ेशतेकऱयाींची मादहती पाठविताना महसलू मींडळ उमापरू ऐिजी 
महसलू मींडळ िीड अशी चुकीची मादहती पाठविली. तयामळेु, कापसू 
वपकासाठी उमापरू महसलू मींडळासाठी नकुसान भरपाई मींजूर होिनू सधु्दा 
विमा कीं पनीने ती शतेकऱयाींना ददलेली नाही. यािाित लोकप्रनतननधीींनी 
जजल्हाधधकारी, िीड याींच् याकड ेतिारी केलले्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

पीक विमा काढलेल्या िीड जजल््यातील १३.५८ लाख शतेकऱयाींपकैी ६ 
लाख शतेकऱयाींना रुपये २३३ को्ी नकुसान भरपाई विमा कीं पनीमाफा त 
ननजश्ित करुन सींिींधधत िँकाींकड े िगा करण्यात आलेली आहे. िीड 
जजल््यातील स््े् िँक ऑफ इींडडया याींच्याकड े१.६० को्ी नकुसान भरपाई 
रक्कम विमा कीं पनीमाफा त प्राप्त झाली होती. तयापकैी रुपये १.२४ को्ी 
रक्कमेचे उपयोधगता प्रमाणपत्र विमा कीं पनीस प्राप्त झालेले आहे. तयाच 
प्रमाणे विमा कीं पनीकडून प्राप्त अहिालानसुार जजल्हा मध्यिती सहकारी िँक 
िीड याींनी प्राप्त नकुसान भरपाईचे पणूापणे िा्प केलेले असनू, तयािाितचे 
उपयोधगता प्रमाण पत्र विमा कीं पनीस प्राप्त झालेले आहे. 
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(३) ि (४) िीड जजल््यामधील स््े् िँक ऑफ इींडडया शाखा उमापरू याींच े
स्तरािर झालेल्या चुकीमळेु शतेकरी नकुसान भरपाई पासनू िींधचत रादहलेल े
आहेत. योजनेच्या मागादशाक सचूनाींनसुार या शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई 
अदा करण्याची जिािदारी स््े् िँकेची आहे. तयानषुींगाने सदर िँकेला 
नकुसान भरपाई अदा करणेिाित आयकु्त (कृषी) स्तरािरुन, तसेच, अपर 
मखु्य सधचि (कृषी) याींचसे्तरािरुन देखील सचूना देण्यात आलले्या आहेत. 
पात्र शतेकऱयाींना नकुसान भरपाई शमळिनू देण्यािाित शासन प्रयतनशशल 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नामशि िृषी उत्पन्न बाजार सममतीचे विभाजन िरून  
निीन बाजार सममत्याांची ननममाती िरणेबाबत 

  
(२६) ३७७३६ (०३-०४-२०१८). : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२०२० ला ददनाांि   
१० ऑगस्ट, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक येथील त्र्यींिकेश्िर, हरसलु ि पेठ येथे िाजार सशमती आिार 
नसणे, तयामळेु खाजगी व्यापारी विविध शतेमाल खरेदी करीत असल्याने 
कृषी उतपन्न िाजार सशमती, नाशशक येथे शतेमाल न पोहचल्याने शासनाच्या 
महसलूाचे नकुसान होत असल्याचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक कृषी उतपन्न िाजार सशमतीचे विभाजन करून निीन 
िाजार सशमतयाींची ननशमाती करण्याच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, सदर ननणाय केव्हा घेण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (२२-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) नाशशक कृषी उतपन्न िाजार सशमतीचे विभाजन करुन त्र्यींिकेश्िर 
ि पठे एकबत्रत कृषी उतपन्न िाजार सशमतीची ननशमाती करण्यािाितचा 
प्रस्ताि महाराषर राज्य कृषी पणन मींडळाच्यास्तरािर विचाराधीन आहे. सदर 
प्रस्ताि शासनास प्राप्त झाल्यानींतर योग्य ती कायािाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

गेिराई (जज.बीड) शहरातील हुतात्मा स्मतृीस्तांभ नष्ट्ट िेल्याबाबत 
  
(२७) ३७८५२ (०६-०४-२०१८). श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनुनल तटिरे, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २२५९० ला ददनाांि २७ जुल,ै २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेिराई (जज.िीड) येथे मराठिाडा मकु्ती सींग्रामातील हुतातम्याींच्या 
स्मरणाथा उभारलेला स्मतृीस्तींभ नगरपररषदेने शासनाची कोणतीही परिानगी 
न घेता आणण सींिींधधत विभागास कोणतीही पिूा सचूना न देता 
नगरपररषदेच्या इमारत िाींधकामासाठी ननषकाशसत केल्याचे ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, स्मतृीस्तींभ पडल्यािाितची स्ितींत्र चौकशी करून एक 
मदहन्यात अहिाल सादर करणार असल्याच े जजल्हाधधकारी, िीड याींनी 
शासनास अिगत केल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हुतातमा स्मतृीस्तींभ नष् करणे, कु्ुींिातील िेगिेग्या 
व्यक्तीच्या नािे िोगस शौचालय िाींधल्याच ेदाखिनु अपहार केल्याप्रकरणाची 
चौकशी विदहत मदुतीत करण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
जजल्हाधधकारी, िीड याींच्याकड े ददनाींक १६ ऑगस््, २०१६ रोजी िा 
तयासमुारास केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद् नसुार 
उपरोक्त गरैप्रकारासींदभाात कारिाई करण्यासाठी कोणती कायािाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-०६-२०१८) : (१) मराठिाडा मकु्ती सींग्रामातील 
हुतातम्याींच्या स्मरणाथा स्मतृीस्तींभ उभारल्यािाित नगरपररषद कायाालयात 
कसलीही नोंद ददसनू येत नाही. तसेच कायाकारी अशभयींता, सािाजननक 
िाींधकाम विभाग, िीड याींचे कायाालयातही मकु्ती सींग्रामातील हुतातम्याींच्या 
स्मरणाथा स्मतृीस्तींभािाितची अशभलेख े उपलब्ध नसल्याचे जजल्हाधधकारी 
याींनी कळविले आहे. परींत ुनगरपररषद आिारात एक अतयींत जीणा झालेला 
स्मतृीस्तींभ होता, तयाची पडझड झाली असल्याने सदर स्मतृीस्तींभाचे महति 
लक्षात घेिनू तयाविषयी आदर राखण्याच्यादृष्ीने नगरपररषद इमारतीच्या 
आिारातच इतर दठकाणी करण्याचा ठराि नगरपररषदेच्या सिासाधारण सभेत 
मींजूर केला असल्याच ेमखु्याधधकारी, नगरपररषद गेिराई याींनी कळविले आहे. 
(२) ि (३) होय. 
(४) गेिराई नगरपररषदेच्या सिासाधारण सभेत ठराि ि.४ अन्िये, हुतातमा 
स्मतृीस्तींभ नतुनीकरण करुन नगरपररषदेच्या आिारात इतर दठकाणी 
िसविण्याच ेठरविले असल्याने चौकशी करण्याचा अथिा दोषीींविरुद्ध कारिाई 
करण्याचा प्रश्न उद् भित नसल्याचे जजल्हाधधकारी, िीड याींच्या अहिालात 
नमदू केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबई-नामशि महामागाािरील टोल िसलुी बांद िरण्याबाबत 
 

(२८) ३७९७२ (०५-०४-२०१८). :                : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५१०० ला ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशशक जजल््यातील मुींिई-नाशशक महामागाािरील वप ींपळगाींि (िसिींत) त े
गोंदे महामागाािरील विल्होळी, ओझर ि वप ींपळगाींि िसिींत येथील रस्ता मागा 
रुीं दीकरणाची कामे अपणूा असनूही ्ोल िसलुी केली जात असल्याच े
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय 
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(२) असल्यास, स्थाननकाींच्या विविध मागण्याींमळेु िरील गाींिातील तीन 
कक.मी. लाींिीत राषरीय महामागााच्या सहा पदरीकरणाच-ेरुीं दीकरणाचे काम पणूा 
न झाल्याने िारींिार होणारी िाहतकु कोंडी, िाहन चालकाींना होणारा मनस्ताप, 
्ोल िथु चालकाींकडून िाहनधारकाींना ददली जाणारी अननषठ िागणुक 
याविषयी िाहन चालकाींच्या अनेक तिारी असल्याने सदर मागाािरील रस्ता 
रुीं दीकरणाच-ेसहापदरीकरणाचे सींपणूा काम पणूा होईपयतं ्ोल िसलुी करण्यात 
येि ूनये, अशी मागणी शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने वप ींपळगाींि (िसिींत) त ेगोंदे महामागाािरील रस्ता मागा 
रुीं दीकरण करण्याचे काम पणूा करून सदर रस्तयाींच्या रुीं दीकरणाचे काम पणूा 
होईपयतं ्ोल िसलुी िींद करण्यािाित कोणती कायािाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१८) : (१) कें द्र शासनाच्या रस्त े िाहतकू ि 
महामागा मींत्रालय याींच्या ितीने भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरणा माफा त 
रा.म.ि.३, वप ींपळगाि नाशशक ६० कक.मी. लाींिीचा सहापदरीकरणाचा प्रकल्प 
रािविण्यात येत आहे. सद्य:जस्थतीत ६० कक.मी. पकैी ५७ कक.मी. चे काम 
पणूा झाले असनू, सिलतकाराच्या करारनामानसुार ७५% पेक्षा अधधक प्रकल्प 
पणूा झाला तर ्ोल िसलूी आकारली जाऊ शकत.े तयामळेु ्ोल आकारणी 
केली जात असल्याच े प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय राजमागा 
प्राधधकरण,नाशशक याींनी कळविले आहे. 
(२) उपलब्ध अशभलेख्यािरुन अशा आशयाचे ननिेदन अप्राप्त असल्याचे 
ददसनू येत.े तसेच भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरण याींचे कायाालयासही 
ननिेदन प्राप्त असल्यािाित अहिालत नमदू केले नाही. 
(३) सिलतकाराच्या करारनाम्याप्रमाणे ६० कक.मी. पकैी पणूा झालेल्या ५७ 
कक.मी. लाींिीच्या रस्तयासाठी पथकर आकारणी करण्यात येत असल्याच े
प्रकल्प सींचालक,भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरण, नाशशक याींनी कळविले 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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पालघर जजल््यात महत्त्िाची शासिीय िायाालये सरुू िरण्याबाबत 
  
(२९) ३८००५ (०५-०४-२०१८). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊफा  भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.जगन्नाथ मशांदे : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३६०१७ ला ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाात सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््याची स्थापना होऊन तीन िष ेझाली तरी अनेक शासकीय 
विभागाींची कायाालये उपलब्ध नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पालघर जजल््यात ३३ विभागाींची कायाालये असनू २९ 
महतिाच्या विभागाींच्या कायाालयाींचा कारभार मुींिई ि ठाण्यातनू सरुु 
असल्याने पालघर जजल््यातील दगुाम भागातील नागररकाींना त्रास सहन 
करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून उिाररत २९ 
महतिाची सींिींधधत कायाालये पालघर जजल््यात सरुु करण्यािाित कोणती 
कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) पालघर जजल््यातील 
जनतचे्या गरजेची ि दैनददन कामकाजाशी सींिींधधत ३३ शासकीय कायाालये 
स्थापन करण्यात आली आहेत. उिारीत २८ कायाालये स्थापन करण्यािाित 
सींिींधधत विभागाींमाफा त कायािाही सरुु आहे. मा.मखु्यमींत्री महोदयाींच्या 
अध्यक्षतखेाली निननशमात पालघर जजल््याच्या समस्याींसींदभाात ददनाींक 
१८/११/२०१५ रोजी झालले्या िठैकीत मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी निननशमात 
पालघर जजल््याकरीता महतिाची निीन कायाालये प्राधान्यिमानसुार सरुु 
करण्यात यािीत अस ेसिा सींिींधधत विभागाींना ननदेश ददले आहे.  
 शासन ननणाय ददनाींक २९/६/२०१६ अन्िये निननशमात पालघर 
जजल््याच्या दठकाणी जजल्हास्तरीय कायाालये स्थावपत व्हावित म्हणून 
शासनाने मौजे पालघर, कोळगाि, मोरेकुरण, नींडोरे, दापोली, े्ंभोड े ि 
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शशरगाींि या ०७ गाींिातील एकूण ४४०-५७.९० हे.आर. शासकीय जशमनीिर 
पालघर जजल््याचे मखु्यालय तसेच पालघर निनगर शसडको माफा त विकशसत 
करणेकामी मान्यता ददलेली आहे. तयानसुार पालघर जजल्हा मखु्यालयाचे ि 
इतर जजल्हा शासकीय कायाालयाींच्या इमारतीचे िाींधकाम प्रगतीपथािर आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

रत्नाधगरी शहरातील अजननशमन यांत्रणेबाबत 
  
(३०) ३८२२४ (०६-०४-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रतनाधगरी शहरामध्ये निीन इमारतीना २४ मी्र पयतं उींच िाींधकाम 
करण्याची परिानगी िाींधकाम व्यािसानयकाींना शमळत असनू तयामळेु ७ 
मजल्याच्या इमारती शहरात उभ्या राहणार आहेत पण सदर इमारतीत आग 
लागण्याचे प्रसींग भविषयात उदभिले तर आग शमविण्यासाठी नगरपाशलकेकड े
तशी सक्षम यींत्रणा ि अधधकारी नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अजग्नशमन अधधकाऱयाींच े ि तयाींच्या दोन सहाय्यक 
अधधकाऱयाींचे ररक्त पदे केव्हा भरली जाणार आहेत तसेच उींच स्ियींचशलत 
शशडी ि उपयकु्त फायर फायद्ींग देण्यािाित शासन विचाराधीन आहे काय, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-०६-२०१८) : (१) रतनाधगरी शहरामध्ये १५ मी. पेक्षा 
जास्त उींचीच्या इमारतीींना परिानगी देताना अजग्नशमन सेिा सींचालनालय, 
महाराषर राज्य याींचा नाहरकत दाखला प्रमाणपत्र आल्यानींतर इमारतीींना 
भोगि्ा प्रमाणपत्र ददले जात,े ही िस्तजुस्थती आहे. 
 तथावप, नगरपररषदेची अजग्नशमन यींत्रणा सक्षम करण्याच े
सद्य:जस्थतीत प्रस्तावित आहे. 
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(२) अजग्नशमन अधधकाऱयाचे पद राज्यस्तरीय सींिगाामधुन मींजूर असनू 
सहाय्यक अधधकाऱयाचे पद पदोन्नतीने भराियाच े आहे. उपरोक्त पदे 
नजीकच्या काळात भरणे प्रस्तावित असनू उींच स्ियींचशलत शशडी ि फायर 
फायद्ींग उपकरणे सींदभाात नगर पररषदेकडुन चाल ूआधथाक िषाात तजिीज 
करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

परभणी जजल््यातील अिधै िाळू उत्खनन ि साठयाांबाबत 
 

(३१) ३८४६४ (०५-०४-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांह पांडडत, श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३६९३३ ला 
ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जजल््यातील गोदािरी नदी पात्रातील अिधै िाळू उतखनन तसेच 
जजल््यातील िाळू साठ्याींिाितची चौकशी ETS मशीन ि राज्यस्तरीय भरारी 
पथकाव्दारे करण्यात यािी अशी मागणी परभणी येथील सामाजजक 
कायाकतयांनी माहे ऑक््ोिर-नोव्हेंिर, २०१७ मध्ये िा तयादरम्यान प्रधान 
सधचि, महसलू याींच्याकड ेलेखी ननिेदनाव्दारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रमाणणत क्षेत्रापेक्षा करण्यात आलेले जास्तीच ेिाळू उतखनन, 
परिानगी शशिाय करण्यात आलेले िाळू साठे तसेच मोजणीपेक्षा कमी 
असलेले िाळू साठे ि इतर सिा प्रकरणाींची ETS मशीनव्दारे तसेच 
राज्यस्तरीय भरारी पथकामाफा त चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) अशा प्रकारचे ननिेदन 
प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. 
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 तथावप, परभणी जजल््यात सन २०१६-१७ मध्ये शललािात अींनतम 
करण्यात आलेल्या िाळूघा्ाची ि अिधै साठिणूक केलेल्या िाळूसाठ्याची 
ई.्ी.एस. मशीनद्िारे मोजणी करण्याचे प्रस्तावित होत.े तथावप, ज्या रेती 
घा्ामध्ये पाणी नव्हत े अशा रेती घा्ाची ई.्ी.एस. मशीनद्िारे मोजणी 
करण्यात आली आहे. ई.्ी.एस. मशीनद्िारे मोजणी अींती ज्या िाळूघा्ातनू 
मींजूर पररमाणापेक्षा अधधक उतखनन केल्याच े आढळून आले अशा 
िाळूग्ाच्या शललािधारकाींची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. 
 माहे माचा, २०१८ अखरे परभणी जजल््यातील ६१९ अिधै 
िाळूसाठ्यापकैी ४९३ िाळूसाठ्याींच्या शललािातनू रुपये ७,०३,४४,२५०/- इतका 
महसलू शासनास प्राप्त झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

अमलबाग तालकु्यातील (जज.रायगड) निेदर निगाि ग्रामपांचायत हद्दीतील 
सागरी धूप प्रनतबांधि बांधारे बाांधण्याबाबत 

  
(३२) ३८६७७ (०५-०४-२०१८). श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५६३४ ला ददनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अशलिाग (जज.रायगड) तालकु्यातील निेदर निगाि ग्रामपींचायत हद्दीमध्ये 
२ कक.मी. लाींिीचा समदु्र ककनारा असनू या ककनाऱयािर काही दठकाणी समुारे 
२० िषांपिूी सागरी धूप प्रनतिींधक िींधारा िाींधण्यात आलेला असनू काही 
दठकाणी नसैधगाकपणे िींधारा तयार झालेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ददनाींक २७ जून, २०१७ ि ददनाींक २ जलु,ै २०१७ रोजी तसेच 
ददनाींक ३ डडसेंिर, २०१७ त ेददनाींक ६ डडसेंिर, २०१७ रोजी आलले्या ओखी 
चिीिादळामळेु समदु्राच्या मोठ्या भरतीमळेु ला्ाींनी सदर िींधारे फु्ल्याने 
अशलिाग तालकु्यातील गािात तसेच राऊत आळी येथे िींधारा नसल्यामळेु 
समदु्राचे पाणी गािात शशरुन कोळीिाींधि ि शतेकऱ याींचे नकुसान झाले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, ककनारा अशभयींता, िाींद्रा (पिूा) मुींिई याींनी स्पष्ीकरण देताना 
पयाािरण विभागाने अद्याप परिानगी न ददल्याने अथासींकल्प सन २०१६-१७ 
मधील लखेाशशषा ४७११ अींतगात रूपये ३ को्ी मींजूर झालेले असनूही सदर 
िींधाऱ याींचे काम करण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन धुप प्रनतिींधक 
िींधारे िाींधण्यािाित कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राऊतआळी येथे अजस्ततिातील नसैधगाक मातीच्या िींधाऱयाला ओखी 
िादळामळेु दोन दठकाणी भगदाड पडून मोकळया भागात पाणी शशरले होत.े 
तथावप, गािकऱयाींचे कोणतहेी नकुसान झाले नसल्याच ेतहशसलदार, अशलिाग 
याींनी कळविले आहे. 
(३) हे खरे आहे.  
(४) ि (५) सन २०१६-१७ च्या ४९ कामाींपकैी ४६ कामाींचे प्रस्ताि महाराषर 
सागरी ककनारा व्यिस्थापन प्राधधकरण (MCZMA) कड े CRZ मींजूरीसाठी 
सादर करण्यात आली असता सदर कामाींिाित विविध िठैकाींमध्ये चचाा 
होऊन यापकैी १३ कामाींची पयाािरण आघात मलु्याींकन सशमती (SEIAA) या 
सशमतीकड ेशशफारस करण्यात आली. सद्य:जस्थतीत CRZ मींजूरीसाठी राषरीय 
हरीत लिाद (NGT) ची ददनाींक १८ जुल,ै २०१८ पयतं स्थधगती असल्याने 
CRZ मींजूरीअभािी एकही काम हाती घेता आलेले नाही.  

___________ 
  

पशिुदै्यकिय िें द्रातनू भटक्या िुत्रयाांच्या ननबबाजीिरणाची  
मोदहम राबविण्याबाबत 

  
(३३) ३८८९१ (०५-०४-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय पशसुांिधान मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) भ्क्या कुत्र्याींच्या चािण्यामळेु शतेकरी, गाई-गरेु याींच्या आरोग्याची मोठी 
समस्या ननमााण झालेली असनूही पशिुदै्यककय कें द्रातनू कुत्र्याींच्या 
ननबिाजीकरणाची मोदहम शासन चालित नसल्याचे माहे डडसेंिर, २०१७ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायािाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.महादेि जानिर (०४-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 पशिुदै्यकीय दिाखान्याींमध्ये नागरीक, पशपुालक ककीं िा प्राणी 
कल्याण सींस्था याींच्याकडून दिाखान्यात आणलेल्या कुत्र्याींिर आिश्यक सेिा 
शलु्क आकारून ॲन््ी रेिीज लसीकरण (ARY) तसेच ननिीजीकरण (ABC) 
िाितच्या सेिा देण्यात येतात. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
  

___________ 
  

िल्याण-डोंबबिली शहरात सोनसाखळी ि मांगळसतू्र  
चोरीच्या घटनाांना प्रनतबांध घालण्याबाबत 

  
(३४) ३९११६ (०६-०४-२०१८). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण-डोंबििली शहरात सोनसाखळी ि मींगळसतू्र चोरीच्या घ्नाींमध्ये 
ददिसेंददिस िाढ होत असनू ददनाींक ७ ऑक््ोिर, २०१७ रोजी िा तयासमुारास 
कल्याण ि डोंबििली शहरात सोनसाखळी ि मींगळसतू्र चोरीच्या पाच घ्नाींची 
विविध पोलीस ठाण्यात नोंद झाली असल्याने मदहला िगाात भीतीच े
िातािरण ननमााण झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक १ जानेिारी, २०१७ त ेददनाींक १५ ऑक््ोिर, २०१७ या 
कालािधीत कल्याण-डोंबििली शहरात सोनसाखळी ि मींगळसतू्र चोरी, लु् मार 
अशा एकूण ककती घडल्या आहेत ि ककती घ्नाींमध्ये तपास करून 
गनु्हेगाराींना अ्क करण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात इतर दठकाणी अशा प्रकारच्या घ्नाींतील आरोपी 
अल्प मदुतीत सु् ल्यानींतर पनु्हा हेच गनु्हे करत असल्याने अशा गनु्हेगाराींिर 
कायमचे ननयींत्रण आणण्यासाठी शासन कायद्यात िदल करून विशषे कृती 
आराखडा तयार करणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१६-०५-२०१८) : (१) सदरहू घ्ना ठाणे पोलीस 
आयकु्यालय अींतगात पररमींडळ-३ कल्याण-डोंबििली शहारात सोनसाखळी ि 
मींगळसतु्र चोरीच्या घ्नेिाित एकुण ५ गनु्हे दाखल असनू तयापकैी ३ गनु्हे 
उघडकीस आले आहेत. सदर गनु्हयातील ७ आरोपीींना अ्क करण्यात आली 
असनू ३ गनु्हयातील २ िाित मा.न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असनू 
१ गनु्हा तपासािर आहे. ि २ गनु्हयाची “अ” फायनल समरी मींजुर केली 
आहे. या घ्नेिाित शभतीच ेिातािरण ननमााण झाले आहे, हे खरे नाही. 
(२) ददनाींक १ जानेिारी २०१७ त े१५ आक््ोंिर २०१७ या कालािधीत कल्याण 
ि डोंबििली शहरात सोनसाखळी ि मींगळसतू्र चोरीचे एकुण ९२ गनु्हे दाखल 
असनू तयापकैी ३६ गनु्हे उघडकीस आले आहे. यात एकुण ७० गनु्हेगाराींना 
अ्क करण्यात आलेली आहे. तसेच लु् मारीचे एकुण ९७ गनु्हे दाखल असनू 
४८ गनु्हे उघडकीस आले आहे. यात एकुण ६६ गनु्हेगाराींना अ्क करण्यात 
आली आहे. 
(३) अशा प्रकारच्या घ्नाींतील आरोपी अल्पमदुतीत सु् ल्यानींतर पनु्हा हेच 
गनु्हे करत असल्याचे आढळुन आल्यास अशा गनु्हेगाराींिर कायमचे ननयींत्रण 
आणण्यासाठी मोक्का कायदयाअन्िये कारिाई करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यातील िारागहृाांची दरुिस्था झाल्याबाबत 
  
(३५) ३९१२१ (०६-०४-२०१८). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, श्रीमती हुस्नबान ूखमलफे, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सतजे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
िदम : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५८८६ ला ददनाांि २० डडसेंबर, २०१७ रोजी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात ९ मध्यिती कारागहृ, ३१ जजल्हा कारागहृ, १३ खुले कारागहृ ि 
१७२ उप कारागहृ असनू पणेु ि मुींिई येथे मदहलाींकरीता स्ितींत्र कारागहृ 
असनू या कारागहृाींमध्ये क्षमतपेेक्षा अधधक कैदी ठेिले जात असल्याची िाि 
ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कैद्याींना तरुूीं गात दा्ीिा्ीने रहािे लागत असल्याने तयाींना 
सींसगाजन्य रोगाींची लागण होत असनू तयाींना आिश्यक सोईसवुिधा शमळत 
नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून राज्यातील 
कारागहृाींतील कैद्याींची क्षमता िाढविण्यासींदभाात तसेच निीन कारागहृ 
िाींधण्यािाित ि कैद्याींना आहारासह आिश्यक तया सोयीसवुिधा देण्यािाित 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-०७-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. राज्यातील सिा कारागहृामध्ये कारागहृ रुग्णालय असनू 
आजारी िींदयाींना िदै्यकीय तपासणी ि औषधोपचारासाठी सामान्य 
रुग्णालयातील िदै्यकीय अधधकारी कारागहृास भे् देऊन िदै्यकीय तपासणी 
करुन औषधोपचार करतात. याशशिाय तिचारोग, दींतरोग, क्षयरोग, कका रोग, 
व्यसन मकु्ती शशिीर ि मदहला िींद्याींसाठी स्त्रीरोग धचककतसा शशिीर 
आयोजजत केली जातात. तयामळेु िींद्याींना आिश्यक िदै्यकीय सवुिधा 
परुविण्यात येत आहेत.  
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(३) सध्याच्या कारागहृाचा सिाकष विचार करुन सिा सखुसोयीसह आदशा 
कारागहृ ननमााण करण्यासाठी आणण अजस्ततिात असलेल्या कारागहृाच े
अद्याितीकरण करण्यासाठी आिश्यक शशफारसी तसेच भविषयातील २५-३० 
िष े कालािधीचा विचार करुन नविन कारागहृ िाींधणे ि अजस्ततिातील 
कारागहृाींची िींदीक्षमता िाढविण्यासाठी तसेच सिासमािेशक सधुारणा 
सचुविण्यासाठी सेिाननितृत न्यायाधधश डॉ.राधाकृषणन याींच्या अध्यक्षतखेाली 
सशमती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर सशमतीने ददनाींक २६/६/२०१८ 
रोजी आपला अहिाल सादर केला असनू तयाची छाननी सरुु आहे. 
 कारागहृातील िींद्याना ददनाींक २७/५/२००५ च्या अधधसचूनेन्िये 
िींद्याच्या आहाराचे प्रमाण ननजश्चत केले असनू तयानसुार आहार देण्यात 
येतो. तसेच कारागहृ उपहारगहृामाफा त िींदयाींना आिश्यक तया खाद्यपदाथा 
िस्तचुी वििी केली जात.े याशशिाय प्रतयेक कारागहृ स्तरािर एक आहारतज्ञ 
ि स्िच्छता सशमती स्थापन केली असनू सशमतीमाफा त कारागहृातील 
आहाराची ननयशमत तपासणी केली जात.े 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

पनिेल महानगरपामलिेचे आयकु्त याांना ठार मारण्याची धमिी  
नननािी पत्राद्िारे देण्यात आल्याबाबत 

  
(३६) ३९१५८ (०६-०४-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनिेल महानगरपाशलकेचे आयकु्त डॉ.सधुाकर शशींदे याींना ठार मारण्याची 
धमकी नननािी पत्राद्िारे देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, निी मुींिई पोलीस आयकु्ताींकड े करण्यात आलेल्या 
तिारीनसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, कायाक्षम सनदी अधधकाऱ याींना सींरक्षण देण्यासाठी शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  



वि.प. ६ (41) 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-०६-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) पनिेल शहर पोलीस ठाण्यातील प्राप्त तिारी अजााचे प्रतीचे अनषुींगाने 
पनिेल शहर पोलीस ठाण्यात पजब्लक एन सी नींिर २०१५/२०१७, भादींवि ५०७ 
प्रमाणे ददनाींक ०१/१२/२०१७ रोजी अदखलपात्र गनु्हा नोंद करण्यात आला 
आहे. तयािाित मा.प्रथमिगा न्यायदींडाधधकारी पनिेल याींची सीआरपीसी 
१५५(२) प्रमाणे तपास करण्याची परिानगी घेण्यात आली असनू तयाप्रमाणे 
तपास चाल ूआहे. 
(३) डॉ.सधुाकर शशींदे, आयकु्त, महानगरपाशलका, पनिेल याींना ददनाींक 
०३/१२/२०१७ रोजी पासनू शहर पोलीस ठाण्यातनू कायाालयीन िेळेत १ सशस्त्र 
पोलीस कमाचारी सींरक्षणाथा परुविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

ठाणे जजल््यातील भखुांडाांना अिृषीि परिानगी देऊन  
अनधधिृत बाांधिामे झाल्याबाबत 

  
(३७) ३९२९२ (०५-०४-२०१८). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनुनल तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अमरमसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जजल््यामध्ये मागील पाच िषाात भखुींडाींना अकृषीक परिानग्या 
देण्यात आल्या अशा भखुींडाींिर मोठ्या प्रमाणात अनधधकृत िाींधकाम 
झाल्यािाितची तिार विरोधी पक्ष नेता, विधानपररषद याींनी माहे जानेिारी, 
२०१८ मध्ये िा तयादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठाणे जजल््यामध्ये ददनाींक १ जानेिारी, २०१४ त ेआजपयतं 
ककती भखुींडाींना अकृषीक परिाने देण्यात आल ेआहेत, सदर अकृषीक परिाने 
ददलेल्या ककती भखुींडािर िाींधकाम केले आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनधधकृत 
िाींधकामाींिर कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२१-०६-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) ठाणे जजल््यात 
अकृषीक परिानगी घेऊन अनधधकृत िाींधकामे झाल्यािाितची मा.विरोधी 
पक्षनेता, महाराषर विधानपररषद याींची तिार माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा 
तयादरम्यान प्राप्त झाल्याच ेददसनू येत नाही. 
 ठाणे जजल््यामध्ये ददनाींक १ जानेिारी, २०१४ पासनू जिळपास ५२६ 
भखूींडाींना अकृषीक/िाींधकाम परिानगी देण्यात आलेल्या आहेत. ठाणे 
जजल््यात सहा महानगरपाशलका ि दोन नगरपाशलका अजस्ततिात असनू सदर 
दठकाणच्या अनधधकृत िाींधकामाींिर कारिाई करणे ही स्थाननक ननयोजन 
प्राधधकरण म्हणून सींिींधी महानगरपाशलका / नगरपाशलका याींची जिािदारी 
आहे. अनधधकृत अकृषीक िापरािाित महसलू विभागामाफा त महाराषर जमीन 
महसलू सींदहता, १९६६ मधील तरतदूीनसुार दींडननय कारिाई करण्यात येत 
आहे. 

___________ 
  

राज्यातील ‘अटल सौर िृषी पांप योजना’ अयशस्िी झाल्याबाबत 
  
(३८) ३९४२९ (०५-०४-२०१८). श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिल,े                                                 
                                                         
                                                                     
                                                          , 
श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय ऊजाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील शतेकऱयाींना अ्ल सौर कृषी पींप योजनेच्या माध्यमातनू     
५ लाख सौर ऊजाा पींप देण्याची योजना शासनाने जाहीर करुन यािाित 
ददनाींक २७ माचा, २०१५ रोजी शासन ननणाय काढण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानींतर सन २०१६ मध्ये पदहल्या ्प्प्यातील १० हजार पींप 
िसविण्याचा पथदशी कायािम रािविण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असला 
तरी सदर योजनेच्या अींमलिजािणीसाठी कें द्र शासनाने अनदुान देण्यात 
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असमथाता दशाविल्याने तसेच महावितरण कीं पनीने जैन इररगेशन कीं पनी 
क्लॅरो एनजी प्रा.शल. कीं पन्याींना काम करु न ददल्याने सदर योजना अयशस्िी 
झाल्याचे ननदशानास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात 
काय आढळून आले ि तद्नसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (०२-०६-२०१८) : (१) ि (२) उद्योग, ऊजाा ि कामगार 
विभागाच्या ददनाींक २७ माचा, २०१५ ि ददनाींक १४ जून, २०१७ च्या अ्ल 
सौर कृषीपींप आस्थावपत करण्याच्या एकबत्रत धोरणािाितच्या शासन 
ननणायाींन्िये अनिुमे ७५४० ि २४६० असे एकूण १०,००० नग सौर कृषी पींप 
राज्यात आस्थावपत करण्याचा ननणाय घेतला. सद्य:जस्थतीत महावितरण या 
अींमलिजािणी यींत्रणेव्दारे ५६५० इतके सौर कृषी पींप आस्थावपत करण्यात 
आले आहेत. सौर कृषी पींप आस्थावपत करण्यासींदभाातील प्रगतीचा आढािा, 
कें द्र शासनाची सदर मान्यतकेरीता असणारी कें द्र शासनाची मदुत, नव्याने 
महाऊजाामाफा त योजना रािविण्यास मींजुरी, अथासहाय्यातील िदल लक्षात 
घेऊन तयानसुार योजना रािविण्याचे प्रस्तावित आहे.  
(३) प्रश्न उदभित नाही. 
(४) प्रश्न उदभित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील नगरपामलिाांमध्ये िचऱ यापासनू खतननममाती सरुु िरण्याबाबत 
  
(३९) ३९७४६ (०६-०४-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाच्या “दसुरी हररतिाींती” अींतगात राज्यातील २१० 
नगरपाशलकाींनी ओल्या कचऱ यापासनू खतननशमाती सरुु केली असनू तयापकैी 
२७ नगरपाशलकाींनी प्रतयक्षात “महाकीं पोस््” या बॅ्रडखाली सेंदद्रय खताची वििी 
सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त योजनेचे स्िरूप ि ननकष काय आहेत, 
(३) असल्यास, राज्यातील उिाररत नगरपाशलकाींमध्ये ही योजना कायााजन्ित 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२३-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) स्िच्छ महाराषर अशभयान (नागरी) अींतगात राज्यातील शहराींमध्ये 
घनकचरा व्यिस्थापन करताना, शहरात ननमााण होणाऱया विघ्नशील 
कचऱयािर शास्त्रोक्त पध्दतीने प्रकिया करुन तयार होणाऱया सेंदद्रय खताची 
विपणन ि वििी करण्यासाठी “हररत महाशस्ी कीं पोस््” हा बँ्रड िापरण्यास 
ददनाींक २९ एवप्रल, २०१७ रोजीच्या शासन ननणायान्िये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तयाचे स्िरुप ि ननकष पढुीलप्रमाणे आहेत. 
 नागरी स्थाननक स्िराज्य सींस्थाींनी शहरातील घनकचऱयाच े
ननशमातीच्या जागीच (ॲ् सोसा) ओला ि सकुा असे विलगीकरण कराियाच े
आहे. 
 सींकशलत केलेल्या ओल्या कचऱयापासनू कीं पोस्् खत तयार कराियाचे 
आहे. 
 सदर खताची राज्य शासनाने प्राधधकृत केलेल्या कृषी विभागाच्या 
अथिा मान्यता प्राप्त प्रयोग शाळोमधून घनकचरा व्यिस्थापन ननयम, २०१६ 
ि एफसीओ-२०१३ (फ्ीलायझर कीं रोल ऑडार) च्या मानकानसुार तपासणी 
करणे आिश्यक आहे. 
 सदर तपासणीचा अहिाल सकारातमक आल्यानींतर तया खतास 
विपणन ि वििी करण्यासाठी “हररत महाशस्ी कीं पोस््” हा बँ्रड िापरण्यास 
परिानगी देण्यात येत.े मान्यतनेसुार नागरी स्थाननक स्िराज्य सींस्थकेडून 
कायािाही करण्यात येत.े 
(३) घनकचरा व्यिस्थापना अींतगात शास्त्रोक्त पध्दतीने कीं पोस्् तयार 
करण्यासाठी आजपयतं २१३ शहराींचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल मींजूर करण्यात 
आलेले आहेत. तसेच उिाररत शहराींचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल देणखल 
लिकरच मींजूर करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 



वि.प. ६ (45) 

धमाादाय िायाालयातील प्रलांबबत अजााबाबत 
  
(४०) ४००४७ (०६-०४-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिा धमाादाय उपायकु्त, सहायक धमाादाय उपायकु्त याींनी 
आपआपल्या कायाालयातील प्रलींबित विनािाद िदल अजााचा ननप्ारा 
करण्यासाठी ददनाींक १५ जानेिारी, २०१८ त े ददनाींक १५ फेब्रिुारी, २०१८ या 
कालािधीत विशषे मोदहम रािविण्याच्या सचूना राज्य धमाादाय आयकु्त याींनी 
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींिईसह राज्यात ककती विनािाद िदल अजा ननकाला अभािी 
प्रलींबित आहेत, 
(३) असल्यास, सदर मोदहमेची प्रककया कधीपयतं पणूा होणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१०-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 माहे जानेिारी, २०१८ त े फेब्रिुारी, २०१८ या कालािधीत राज्यातील 
एकूण ३९७२६ ऐिढे विनािाद िदल अजा ननकाली ननघाले आहेत. 
(२) माहे फेब्रिुारी २०१८ अखेर एकूण ७४४२९ विनािाद िदल अजा प्रलींबित 
आहेत. सदर प्रकरणे दाखल होणे ि ननकाली ननघणे ही प्रिीया सतत चालचू 
असत.े तसेच अकायारत सींस्था रद्द करण्यािाितच े स्ियींखुद्द िदल अजा 
सींख्याही प्रलींबित विनािाद िदल अजांमध्ये समाविष् आहे. 
(३) सदर मोदहमचेा विस्तारीत कालािधी ददनाींक २८ फेब्रिुारी, २०१८ रोजी 
पणूा झाला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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माथाडी मांडळ स्थापन िरण्यासाठी ननयकु्त िेलेल्या सममतीबाबत 
  
(४१) ४०१०१ (०६-०४-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) असींघ्ीत कामगाराींच्या ददिसेंददिस िाढणाऱया सींख्येसाठी राज्यात 
असलेली ३६ माथाडी मींडळे िींद करुन एकच माथाडी मींडळ स्थापन 
करण्यासाठी ननयकु्त केलेल्या सशमतीमध्ये कामगार सींघ्नेचा एकही 
प्रनतननधी नाही यामळेु असींघ्ीत कामगाराींचे नकुसान होणार असल्याची िाि 
महाराषर राज्य हमाल माथाडी महामींडळाचे अध्यक्ष डॉ.िािा आढाि याींनी 
ददनाींक २१ जानेिारी, २०१८ रोजी िा तयासमुारास ननदशानास आणली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले ि तदनसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०५-०७-२०१८) : (१) ि (२) ३६ माथाडी मींडळाच े
विशलननकरण करुन राज्याचे एकच मींडळ स्थावपत करण्यास विरोध 
असल्यािाित अध्यक्ष, महाराषर राज्य हमाल माथाडी महामींडळ याींच ेददनाींक 
२४/०१/२०१८ रोजीचे पत्र प्राप्त झाले आहे. महाराषर माथाडी, हमाल आणण 
इतर श्रमजीिी कामगार (नोकरीचे ननयमन ि कल्याण) अधधननयम, १९६९ 
अन्िये ननमााण करण्यात आलेल्या राज्यातील सिा माथाडी मींडळामध्ये 
ससुतू्रता ठेिण्यासाठी ि अधधननयमामध्ये आिश्यक तया सधुारणा 
करण्याच्यादृष्ीने राज्यस्तरािर एकच माथाडी मींडळ गठीत करण्यासाठी 
अभ्यास ग्ाची ननयकु्ती, शासन ननणाय ददनाींक १७/०१/२०१८ अन्िये तसेच 
ददनाींक १४/०३/२०१८ अन्िये सदर अभ्यासग्ामध्ये माथाडी कामगाराींच्या 
मान्यता प्राप्त सींघ्नाींचे प्रनतननधी म्हणून मा.विधानसभा सदस्य, 
मा.विधानपररषद सदस्य याींचा समािेश करण्यात आला होता.राज्यातील 
विविध माथाडी कामगार सींघ्नाींनी ददनाींक ३०/०१/२०१८ रोजी पकुारलेला सींप 
ि शासनाकड े दाखल केलेल्या विनींतीच्या अनषुींगाने अभ्यास ग् ननयकु्ती 
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करण्यािाितचे ददनाींक १७/०१/२०१८ ि ददनाींक १४/०३/२०१८ रोजीचे शासन 
ननणाय हे ददनाींक २७/०३/२०१८ रोजीच्या शासन ननणायान्िये मागे घेण्यात 
आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

अमळनेर (जज.जळगाांि) येथील रास्त भाि धान्य दिुानािर ननयांत्रण 
ठेिण्याऱया दक्षता सममत्याांची बठैि आयोजजत न िेल्याबाबत 

  
(४२) ४०२०० (०५-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय अन् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अमळनेर (जज.जळगाींि) तालकु्यातील स्िस्त धान्य दकुानदार ि 
तहशसलदार, अमळनेर याींनी सींगनमताने िनाि् शशधापबत्रका तयार केल्याच े
तसेच स्िस्त धान्य दकुानािर ननयींत्रण ठेिण्यासाठी तालकुास्तरािर ि 
नगरपाशलका क्षते्रस्तरािर कायारत दक्षता सशमतीची िठैक मागील २ 
िषाापासनू तहशसलदार तथा सदस्य सधचि याींच्यामाफा त आयोजजत केली 
नसल्याचे नकुतचे ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींिींधधत दोषीींविरुध्द 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (०७-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) अमळनेर तालकु्यातील 
िनाि् शशधापबत्रका प्रकरणी तहशसलदार अमळनेर याींच्या कायाालयास तिार 
अजा प्राप्त झाला होता.सदर तिार अजााच्या अनषुींगाने केलेल्या चौकशीत 
शशधापबत्रका ि. YH नीं.११४६०२ ही शशधापबत्रका कायदेशीर पध्दतीचा अिलींि 
न करता हस्तगत केलेली असल्याचे आढळून आल्याने, सींिींधधत परुिठा 
ननररक्षक याींचवेिरुध्द अमळनेर पोलीस ठाणे येथ े ददनाींक ०१/०३/२०१८ रोजी 
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू, महाराषर नागरी सेिा (िताणूक) ननयम, 
१९८९ मधील तरतदुीनसुार शशस्तभींगविषयक कारिाई जजल्हास्तरािर सरुु 
करण्यात आली आहे. 
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 सन २०१६-१७ मध्ये अमळनेर नगरपाशलकेची ननिडणूक, तसेच 
सािाबत्रक जजल्हा पररषद, पींचायत सशमती ि ग्रामपींचायत ननिडणुकीची 
आचारसींदहता असल्याने अमळनेर तालकु्यातील तालकुास्तरीय ि 
नगरपाशलकास्तरीय दक्षता सशमतीच्या िठैका घेण्यात आल्या नाहीत. 
तयाचप्रमाणे सन २०१६-२०१७ मध्ये पाणी ी्ंचाई ि नसैधगाक आपतती 
असल्यामळेु प्रशासकीय कामकाजाच्या व्यापामळेु सदर दक्षता सशमतीच्या 
िठैका घेण्यात आलले्या नाहीत. 
 तहशसलदार अमळनेर याींनी दक्षता सशमतीच्या दरमहा िठैका 
ननयशमतररतया आयोजजत न केल्याच्या कारणास्ति जजल्हाधधकारी जळगाींि 
याींचेकडून ददनाींक ०८/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्िये ग्रामस्तरािरील ि तालकुा 
पातळीिरील दक्षता सशमतीच्या दरमहा िठैका घेण्याची सक्त ताकीद 
तहशसलदार अमळनेर याींना देण्यात आली आहे. तयानसुार अमळनेर 
तालकुास्तरीय ि नगरपाशलकास्तरीय दक्षता सशमतीची िठैक ददनाींक 
०५/०२/२०१८, ददनाींक १५/०३/२०१८ तसेच ददनाींक २१/०५/२०१८ रोजी आयोजजत 
करण्यात आली होती. 

___________ 
  

राज्यात फळिाल,े भाजीिाल,े मासे, अांडीिाले विके्रत्याांना  
अन्न परिाना सक्ती िेल्याबाबत 

  
(४३) ४०२०४ (०५-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात फळिाले, भाजीिाल,े मासे, अींडीिाल्यासारख्या ककरकोळ 
वििेतयाींना अन्न परिानाशशिाय िस्त ू विकता येणार नसल्याच े पररपत्रक 
अन्न ि औषध प्रशासन विभागाने काढल े असल्याच े माहे जानेिारी, २०१८ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जे ककरकोळ वििेत ेअसा परिाना घेणार नाहीत तयाींच्यािर 
गनु्हा दाखल करुन सहा मदहन्याची शशक्षा ि ५ लाखाचा दींड आकारला जाि ू
शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ककरकोळ 
वििेतयाींना अन्न परिाना सहज उपलब्ध होण्यािाित कोणती कायािाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (१३-०६-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अन्न परिाना ि नोंदणीसाठी ऑनलाईन प्रणाली असनू शलु्क 
सधु्दा ऑनलाईन पध्दतीने अन्न ि औषध प्रशासनाकडून जस्िकारण्यात येत 
आहेत. तयामळेु परिाना / नोंदणी प्रमाणपत्र सहजरीतया प्राप्त करण्यास मदत 
होत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

यितमाळ जजल्हाधधिारी िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(४४) ४०२६५ (०५-०४-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यितमाळ जजल््यात जजल्हाधधकारी कायाालयासह जजल्हा पररषद, कृषी, 
िीडा या विभागात अप्पर जजल्हाधधकारी, उपजजल्हाधधकारी, नायि 
तहशसलदार, भसूींपादन अधधकारी, तहशसलदार या अधधकारी सींिगाातील पदे 
ररक्त असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्यािाित कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (३०-०६-२०१८) : (१) ि (२) यितमाळ जजल््यात अपर 
जजल्हाधधकारी सींिगाातील पद भरलेले आहे. उपजजल्हाधधकारी सींिगाातील 
एकूण २ पदे, तहशसलदार सींिगाात एकूण ४ पदे, नायि तहशसलदार 
सींिगाातील ३ पदे अशी एकूण ९ पदे ररक्त आहेत. सदर पदे भरण्याची 
कायािाही सरुु आहे. जजल्हा पररषद, कृषी, िीडा या विभागामधील ररक्त पदे 
भरण्याची कायािाही सींिींधधत विभागाकडून करण्यात येत.े पदोन्नतीच्या 
कोट्यातील ररक्त पदे पदोन्नतीने तसेच वितत विभाग शासन ननणाय 
ि.सींकीणा २०१५/प्र.ि.४१/अथा- १, ददनाींक ०२ जून, २०१५ मधील तरतदुीनसुार 
सरळसेिेच्या कोट्यातील ररक्त पदाींपकैी ५० ्क्के ककीं िा एकूण सींिगााच्या ४ 
्क्के यापकैी जे कमी असले तिेढी पदे सरळसेिेने भरण्याचे सींकजल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील मानधनािरील िमाचाऱयाांना एिछत्र योजना सरुु िरणेबाबत 
  
(४५) ४०२९४ (०५-०४-२०१८). : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०१२ ला ददनाांि   
१२ डडसेंबर, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मानधनािरील कमाचाऱयाींना “एकछत्र” योजना सरुु करण्याच्या 
अनषुींगाने राज्यातील कोतिाल तसेच पोलीस पा्ील, आशा िका सा, अींगणिाडी 
सेविका या ि अशा मानधनािर असलेल्या अन्य कमाचाऱयाींचा एकबत्रत विचार 
करून तयाींना सामाजजक सरुक्षा प्रदान करण्यासाठी “एकछत्र योजना” तयार 
करण्याकामी ददनाींक १८ माचा, २०१७ च्या शासन ननणायान्िये अपर मखु्य 
सधचि (वितत) याींच्या अध्यक्षतखेाली सधचि सशमती गठीत करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीकडील अप्राप्त अहिाल शासनास प्राप्त झाला 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील मानधनािरील कमाचाऱयाींना कोतिालप्रमाणे 
सामाजजक सरुक्षा देण्यासाठी “एकछत्र योजना” सरुु करणेिाित शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०६-२०१८) : (१) होय. 
 राज्यातील “कोतिाल”,“पोलीस पा्ील”, “आशा िका सा” ि “अींगणिाडी 
सेविका” या ि अशा मानधनािर असलले्या अन्य कमाचाऱयाींचा एकबत्रत 
विचार करुन तयाींना सामाजजक सरुक्षा प्रदान करण्यासाठी “एकछत्र योजना” 
तयार करण्याकामी, ददनाींक १८ माचा, २०१७ च्या शासन ननणायान्िये अपर 
मखु्य सधचि (वितत) याींच्या अध्यक्षतखेाली सधचि सशमती गठीत करण्यात 
आली आहे. 
(२) सदर सशमतीचा अहिाल प्राप्त व्हाियाचा आहे. 
(३) ि (४) सदर सशमतीचा अहिाल प्राप्त झाल्यािर तयाचा विचार करुन 
पढुील उधचत ननणाय घेण्याचे सींकजल्पत आहे. 

___________ 
  

औरांगाबाद शहरात मशिाजीनगर भागातनू जाणाऱया रेल्िेलाईनिरती 
उड्डाणपलु बाांधण्याबाबत 

  
(४६) ४०३५८ (०६-०४-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय सािाजननि बाांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगािाद शहरात मोठ्या प्रमाणात गदी असलेल्या शशिाजीनगर 
भागातनू जाणाऱया रेल्िेलाईनिरती उड्डाणपलु िाींधण्यािाित शासनस्तरािरुन 
कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी केलेल्या कायािाहीचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०९-०७-२०१८) : (१) ि (२) भारतीय राषरीय राजमागा 
प्राधधकरणामाफा त मकुुीं दिाडी ि शशिाजीनगर येथ े उड्डाणपलू िाींधण्यासाठी 
प्रकल्प अहिाल कें द्र शासनास ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोजी सादर करण्यात 
आल ेअसनू अद्याप मींजरूी अप्राप्त आहे. कें द्र शासनाकडून मींजूरी ि  
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उड्डाणपलूाच्या िाींधकामासाठी असलेली जागा स्थाननक प्राधधकरणान ेउपलब्ध 
करुन ददल्यानींतरच प्रकल्प कायााजन्ित होऊ शकेल, असे प्रकल्प सींचालक 
भारतीय राषरीय राजमागा प्राधधकरण, औरींगािाद याींनी कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

आददिासीच्या जममनीला अधधि सांरक्षण देण्याच्या  
अधधसचूनेत बदल िेल्याबाबत 

  
(४७) ४०४१६ (०३-०४-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय 
ऊफा  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.राज्यपालाींनी माहे जून, २०१६ मध्ये जादहर केलेल्या अधधसचूनेमळेु 
अनसुधूचत क्षते्रातील आददिासीींच्या जशमनीला अधधक सींरक्षण प्राप्त केले 
असताींना पिूीच्या अधधसचूनेत िदल करुन ददनाींक १४ नोव्हेंिर, २०१७ रोजी 
नविन अधधसचूना काढण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नविन अधधसचूनेत कोणता िदल करण्यात आला, तयाची 
कारणे काय आहेत तसेच या िदलामळेु पनु्हा आददिासीींिर अन्याय होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यािाित शासनाची भशूमका काय आहे ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१८-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) मा.राज्यपाल महोदय 
याींनी भारतीय राज्यघ्नेच्या पाचव्या अनसुचूीमधील पररच्छेद ि.५(१) 
मधील प्राप्त अधधकारानसुार ददनाींक १४/०६/२०१६ रोजीची अधधसचूना काढून 
“महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६” मधील कलम ३६-अ ची तरतदू 
राज्यातील अनसुधूचत क्षते्रासाठी सधुारीत केली आहे. तयानसुार राज्यातील 
अनसुधूचत क्षते्रातील गािाींमध्ये ग्रामसभेची, ठरािान्िये मींजूरी शमळाल्याशशिाय 
आददिासी व्यक्तीच्या जशमनीचा भोगि्ा बिगर आददिासी व्यक्तीकड े
हस्ताींतरीत करण्यास मींजूरी देि ूनये अशा आशयाची तरतदू केली आहे. 
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 उक्त नमदू सधुारणेमळेु कें द्र शासन तसेच राज्य शासनाच्या 
प्रकल्पाींच े काम खोळींिनू राहू नये ि तयाींची कायापतूी विदहत कालमयाादेत 
व्हािी या दृष्ीने ननकडीच्या सािाजननक प्रकल्पाींना ग्रामसभेच्या पिुामींजूरीच्या 
अ्ीमधून सू्  शमळण्याच्यादृष्ीने ददनाींक १४/११/२०१७ रोजीची अधधसचूना 
काढून “महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६” मधील कलम ३६-अ मध्ये 
सधुारणा केली आहे. तयानसुार अनसुधूचत क्षते्रातील गािाींमध्ये आददिासी 
व्यक्तीींची जमीन शासनाच्या ननकडीच्या प्रकल्पाींसाठी सामींजस्याने खरेदी 
करण्यासाठी कलम ३६-अ खालील परिानगी आिश्यक राहणार नाही. मात्र 
आददिासी व्यक्तीींना पारदशाकपणे सयुोग्य मोिदला देणे आिश्यक राहील. 

___________ 
  
राज्यातील १४ त े१८ िष ेियोगटातील मलुाांना दजेदार मशक्षण देण्याबाबत 

  
(४८) ४०४९३ (०५-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २६८३७ 
ला ददनाांि २० माचा, २०१७ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १४ त े १८ िष े ियोग्ातील मलुाींना अनेक मलूभतू गोष्ी 
देखील नी्पणे उमगत नसनू मातभृाषा सधु्दा िाचता येत नसल्याचा अहिाल 
असर या सींस्थेने शासनाला सादर केला, शासनाने तयानसुार प्रगत शकै्षणणक 
महाराषर हा कायािम सरुु केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायािम रािविण्याची फलननषपतती काय आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१८-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
 राज्यातील मलुाींची शकै्षणणक गणुितता िाढविण्याच्यादृष्ीने ददनाींक 
२२ जून, २०१५ च्या शासन ननणायान्िये प्रगत शकै्षणणक महाराषर हा 
कायािम सरुु करण्यात आला आहे. तर असर अहिाल २०१७ या िषाातील 
आहे.  
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(२) माचा, २०१८ अखेर स्तर ननजश्चती कायािमाअींतगात राज्यातील 
विद्याथ्यांच्या िाचन क्षमतमेध्ये ७३.१८% इतकी िाढ झाल्याचे ददसनू येत.े 

___________ 
 

मसजव्हल डडफेनस िापोसच्या जिानाांच्या तिुडीचा  
उपयोग िरुन घेण्याबाबत 

  
(४९) ४०४९६ (०६-०४-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मनषुय ननशमात आणण नसैधगाक आपततीचा सामना करण्यासाठी सन 
२००९ साली स्थापन करण्यात आलेल्या शसजव्हल डडफेनस कापोसच्या अजग्न 
प्रनतिींधक आणण सरुक्षचेे शशक्षण घेतलेल्या ५४० जिानाींच्या तकुडीचा कधीही 
उपयोग करुन घेण्यात आला नसल्याचे ददनाींक १९ जानेिारी, २०१८ रोजी िा 
तयासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले ि तदनसुार कोणती कायािाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-०६-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
 नागरी सींरक्षण दलाच े मखु्य कामकाज प्रशशक्षण ि प्रशासनाद्िारे 
आपतती व्यिस्थापनाच्या कामकाजात सहभाग नोंदिनू लोकाींना मदत करणे 
हे आहे. सद्य:जस्थतीत आकृतीिींधानसुार नागरी सींरक्षण सींचालनामध्ये एकूण 
४३५ पदे आहेत. प्रतयक्षात २७७ कमाचारी कायारत आहेत. तयापकैी नागरी 
सरींक्षण सींचालनालयाच्या अधधपतयाखालील राज्य कफरत ेआणीिाणी सेनास्तींभ 
या कायाालयामध्ये एकूण ५६ कमाचारी कायारत आहेत. राज्य कफरत ेदलामध्ये 
अजग्शमन ि विमोचन शाखा असनू तया कमाचाऱयाींना अजग्न ि सरुक्षेच े
प्रशशक्षण ददल ेजात.े सद्य:जस्थतीत अजग्नशमन/विमोचक या कमाचाऱयाींची  
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सींख्या २८ आहे. कोणतयाही दघुा् नेिाित मखु्य ननयींत्रण कक्षातनू सींदेश प्राप्त 
झाल्याि सदर कमाचारी हे दघुा् नास्थळी जाऊन मदतकाया ि प्रथमोचाराच े
कताव्य करतात. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
 

पणेु शहर ि पररसरात िाहनाांची तोडफोड होत असल्याबाबत 
  
(५०) ४०५९६ (०६-०४-२०१८). अॅड.जयदेि गायििाड : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहर ि आजुिाजुच्या विस्तारीत उपनगरामध्ये स्िारगे् येथील 
महषीनगर, िारजे येथील रामनगर, िापजूी चौक, गुींजाळ िस्ती, साींगली 
भाग, वप ींपरी-धच ींचिड, वप ींपळे गरुि, नेहरुनगर, थेरगाींि, भोसरी पररसर, 
हडपसर, ससानेनगर, खडकी पररसर इतयादी दठकाणी ररक्षा, ्ॅक्सी, ्ेम्पो, 
दचुाकी, चारचाकी, जीप, रुग्णिादहका इतयादी िाहनाींची तोडफोड ि जाळपोळ 
करुन दहशत ननमााण करण्याचे प्रकार गेल्या ६ त े८ मदहन्याच्या कालािधीत 
मोठ्या प्रमाणात घडले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मध्ये नमदू दठकाणी िाहनाींच्या झालेल्या 
तोडफोड ि जाळपोळ प्रकरणात अींदाजे ककती आधथाक नकुसान झाले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार सींिींधधताविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींिाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-०६-२०१८) : (१), (२) ि (३) पणेु शहर पोलीस 
आयकु्त कायाक्षेत्रात मागील ०८ मदहन्याच्या कालािधीत िाहनाींची तोडफोड ि 
जाळपोळ केल्यािाित एकूण ३० गनु्हे दाखल असनू तयामध्ये ८९ आरोपीींना 
अ्क करण्यात आलेली आहे. सदर घ्नाींमध्ये दचुाकी-चारचाकी िाहनाींच े
६५,९०,४००/- रुपयाींचे नकुसान झालेले आहे. 
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 सदर प्रश्नातील नमदू पररसरातील विविध घ्नाींच्या अनषुींगाने एकूण 
१६ गनु्हे दाखल असनू यापकैी ४ गनु््यात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले 
आहे. उिाररत गनु््याींचा तपास सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूिा सिा प्रकिया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 
 


