
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

नाांदेड जिल् ्यातील आहदवासी आश्रमशाळेत ववववध  
प्रवर्ाातील पदे ररक् त असल् याबाबत 

 

(१) १७३८ (२९-०१-२०१५). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल् ्यातील १७ आददवासी आश्रमशाळेत ववववध प्रवगाातील समुारे 
६८ पदे ररक् त ससल् याच े मा े सडसब र, २०१३ च् या दसुऱ् या सप् ता ात 
ननदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) ससल् यास, सदर पदे ररक् त ेेव् याची कार े काय आ ेत, 
(३) तसेच सदर आददवासी आश्रमशाळेतील ववद्यार्थ याांचे नकुसान  ोव ू नये 
म्   ून सदर पदे भर े ा त शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी केली 
वा कर् यात येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (१५-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  दली, पदोन्न्ती, सेवाननवतृ्ती व रािीनामा इ.कार ामळेु पदे ररक्त 
राद ली आ ेत. 
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(३) सदर ररक्त पदाीं ा त २०१८ मध्ये खालीलप्रमा े कायावा ी कर्यात येत 
आ े. 

१. ररक्त पदाींवर सीं ींधधत शाळेतील ज्येषे शशक्षकाींकड े सनतररक्त 
कायाभार सोपवव्यात आले आ ेत. 

२.  ींद पडलेल्या सनदुाननत आश्रमशाळेतील शशक्षकाींचे तात्परुत े
समायोिन केले व ताशसका तत्वावर शशक्ष  नेम्यात आले आ ेत. 

३. चतरु्ाशे्र ी कमाचारी याींची २५ ्क्के पदे ननरसन केल्यामळेु स्वयींपाकी, 
कामेी पदे िास्त झाले आ े त्याींच्याकडून   ूउद्देशीय पदे म्  ून 
चतरु्ाशे्र ी पदाचे काम करुन घे्यात येत आ ेत. 

(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील पोलीस ठाण्यातील दैतनि र्ुन्हे  
नोंदी ऑनलाईन िरण्याबाबत 

  
(२) ४५०१ (१०-०४-२०१५). श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िर्ताप : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ेा े पोलीस आयकु् तालयाच् या  दीदीत घड ारा प्रत् येक गनु्  ा, त् याची 
तपास प्रक्रिया, को्ाात त् या प्रकर ी  ो ारी सनुाव ी या साऱ् या नोंदी डलेी 
िाईम ररपो ा् आता ऑनलाईन पध् दतीने कर् यास सरुवात झाली ससल् याच े
ददनाींक २२ िानेवारी, २०१५ रोिी वा त् यासमुारास ननदशानास आले,  े खरे 
आ े काय, 
(२) ससल् यास, राज् यातील सवा पोलीस ेा् यात डलेी िाईम ररपो ा् ऑनलाईन 
कर् यासींदभाात शासनाने काय नन ाय घेतला आ े, 
(३) नसल् यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१७-११-२०१८) : (१) व (२)  ोय,  े खरे आ े. 
 ेा े पोलीस आयकु्तालयाच्या  द्ददीत घड ारा प्रत्येक गनु् ा, त्याची 
तपास प्रक्रिया तसेच सवा प्रकारच्या नोंदी डलेी िाईम ररपो ा् आता 
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सीसी्ीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network System) 
मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने कर्यास सरुुवात झाली आ े. तसेच सवा पोलीस 
स््ेशनकडून सीसी्ीएनएस मध्ये दाखल व क्रिडीींग  ो ारे IIF-१ त े IIF-७ 
पयांतची माद ती सींकशलत करुन प्रत्येक मद न्याला राज्य गनु् े सन्वेष  
ववभाग, प ेु याींना आकडवेारी स्वरुपात सादर कर्यात येत.े को्ाात त्या 
प्रकर ी  ो ाऱ्या सनुाव ीच्या नोंदी (Court Disposal IIF-६) ऑनलाईन 
पध्दतीने भर्यास सरुुवात कर्यात आली आ े. 

सीसी्ीएनएस प्रकल्पाव्दारे डलेी िाईम ररपो ा्मध्ये माद ती प्राप्त 
 ोव ूशकत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील आहदवासी आश्रमशाळाांमध्ये सोयीसुववधा  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  
(३) ५०६६ (२०-०४-२०१५). श्री.अतनल भोसल,े श्री.ख्वािा बेर् : सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आददवासी आश्रमशाळाींमधील मलुा-मलुीींना सोयीसवुवधा 
परुवव्याचे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने शासनास मा े िानेवारी, २०१५ च्या 
पद ल्या सप्ता ात ददले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ु सवरा (१६-११-२०१८) : (१) व (२) राज्यातील आश्रमशाळाींमधील 
सोयी सवुवधाीं ा तच्या उपलब्धत ेा तची ्ा्ा इन्स््ीट्यु्  ऑि सोशल 
सायन्सेस, मुीं ई या त्रयस्त सींस्र्केडून कर्या ा तचे ननदेश मा.उच्च 
न्यायालय याींनी ददले  ोत.े त्यास सनसुरुन ववभागाने ्ा्ा इन्स््ीट्यु्  ऑि 
सोशल सायन्सेस, मुीं ई याींच्या सदस्याींचा समावेश करुन त्याींच े
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सननयींत्र ाखाली सामाजिक न्याय, मद ला व  ालववकास व ग्रामववकास या 
ववभागाचे सधधकारी व कमाचारी याींचा समावेश करुन ऑगस््, २०१४ मध्ये 
सवा आश्रमशाळाींची तपास ी कर्यात आली. सदर तपास ी स वालाच े
ववश्लेष  करत TISS ने ऑगस््, २०१६ मध्ये शासनास स वाल सादर 
केला. 
 त्यानसुार मलुभतू सवुवधाींच्या आधारे आश्रमशाळाींचे स,  , क, व ड 
ससे वगीकर  कर्यात आले. त्याींच्या स वालानसुार एकू  शाळाींपकैी १६७ 
इतक्या शाळा क व ड वगाात  ोत्या. त्यामध्ये ६ मद न्यात सधुार ा 
कर्याची शशिारस  ोती. त्यानसुार आश्रमशाळाींना नो्ीस देऊन सधुार ा 
कर्या ा त कळववले  ोत.े ववभागाच्या सधधकाऱ्याींनी सन २०१७ मध्ये 
केलेल्या तपास ीमध्ये   ुताींशी आवश्यक सधुार ा केल्याचे ननदशानास आले 
आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

िळर्ाव जिल् ्यात अवैधररत्या वाळू उपसा होत असल्याबाबत 
  
(४) ६०५३ (२०-०४-२०१७). श्रीमती जममता वाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िळगाव जिल् ्यात पाचोरा, िळगाव, समळनेर येर्े वाळू तस् करीचे क्रकती 
गनु्  े दाखल झाल ेआ ेत, 
(२) ससल्यास, सवधै ररत् या वाळू उपसा क्रकती प्रमा ात झाली आ े, 
(३) ससल्यास, वाळू तस् करी रोख्यासाेी शासनाने चौकशी करुन को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०१-१०-२०१८) : (१) सन २०१७-१८ मध्ये िळगाींव 
जिल््यात सवधै वाळू उत्खनन/वा तकूीच्या प्रकर ात पाचोरा तालकु्यात ३ 
गनु् े, िळगाींव तालकु्यात ६४ गनु् े तसेच समळनेर तालकु्यात ६ गनु् े 
दाखल कर्यात आले आ ेत. 
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(२) व (३) िळगाींव जिल््यात सन २०१७-१८ मध्ये पाचोरा तालकु्यात ९५ 
ब्रास सवधै वाळू उपसा व वा तकू प्रकर ी ७९ वा नाींवर दींडात्मक कारवाई 
करुन रुपये २४.८३ लक्ष इतकी रक्कम वसलू कर्यात आली आ े. 
 िळगाव तालकु्यात ४२५ ब्रास सवधै वाळू उपसा व वा तकू प्रकर ी 
१८६ वा नाींवर दींडात्मक कारवाई करुन रुपये १७.८७ लक्ष इतकी रक्कम 
वसलू कर्यात आली आ े. 
 सींमळनेर तालकु्यात ३२६ ब्रास सवधै वाळू उपसा व वा तकू प्रकर ी 
९६ वा नाींवर दींडात्मक कारवाई करुन रुपये १३.०३ लक्ष इतकी रक्कम वसलू 
कर्यात आली आ े. 
 िळगाींव जिल् ास्तरावर व तालकुास्तरावर सवधै गौ  खननि 
उत्खनन व वा तकूीस प्रनत ींध कर्यासाेी पर्काींची स्र्ापना कर्यात 
आली ससनू त्याींचेमािा त ननयशमतप े कारवाई कर्यात येत.े तसेच मींिूर 
शललावातील वाळूस्र्ळावरुन वाळूच ेसवधैररत्या उत्खनन  ोऊ नये तसेच स्ी 
व शतीचा भींग  ोऊ नये यासाेी उपववभागीय सधधकारी याींचे सध्यक्षतखेाली 
सशमती गेीत कर्यात आली ससनू त्याींचेमािा त ननयशमतप े शललावात 
गेलेल्या वाळूस्र्ळाींची तपास ी कर्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

पूणाा तालुक्यातील (जि.परभणी) पाांर्रा णोणे येलील शतेियायाांना 
अनुदानाच्या मवरूपात बबयाणे व खते पुरववण्याबाबत 

 

(५) १९३७० (१९-०८-२०१६). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाींगरा ढो े (ता.प ूाा, जि.परभ ी) येर्ील शतेकऱ्याींनी सनदुानाच्या 
स्वरूपात ब या े व खत ेशमळ्यासाेी २५ िु् कोरड्या ववद रीत ददनाींक २२ 
मे, २०१६ रोिीपासनू  ेमदुत उपोष ास सरुूवात केली,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून शतेकऱ्याींना 
सनदुानाच्या स्वरूपात ब या े व खत ेपरुवव्या ा त को ती कायावा ी केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) प ूाा तालकु्यात सन २०१५-१६ मध्ये राषरीय सन्न सरुक्षा सशभयानाींतगात 
सलग पीक प्रात्यक्षक्षके व आींतरपीक प्रात्यक्षक्षके याींचा सनिुमे ४००  ेक््र व 
२००  ेक््रचा कायािम रा वव्यात आला आ े. याच  रो र तालकु्यात वरै  
ववकास योिनबतगात मका, ज्वारी व नरुीिीड या वपकाचे सनिुमे २६ जक्वी्ं ल, 
१५६ जक्वी्ं ल व १३ जक्वी्ं ल ब या ाींचे १०० ्क्के सनदुानावर वा्प कर्यात 
आलेले आ े. तसेच, राषरीय कृषी ववकास योिनबतगात तरु, ICPH-२७४० या 
वा ाचे २५० जक्वी्ं ल ब या े १०० ्क्के सनदुानावर वा्प केलेले आ े. 
 सन २०१६-१७ मध्ये प ूाा तालकु्यात सलग पीक प्रात्यक्षक्षके व 
आींतरपीक प्रात्यक्षक्षकाींचा कायािम प्रत्येकी ३००  ेक््र क्षते्रावर रा वव्यात 
आलेला आ े. 
 पीक किा र्क ाकीदार पात्र शतेकऱ्याींना ददनाींक ५ िुल,ै २०१६ 
रोिीच्या शासन नन ायानसुार ववशषे  ा  म्  ून कापसू वपकाचे मोित 
ब या े दे्यात आलेले आ े. 
 सन २०१५-१६ मध्ये राषरीय सन्न सरुक्षा सशभयानाींतगात सीं ींधधत 
गावातील शतेकऱ्याींना ५०  ेक््र  रभरा पीक प्रात्यक्षक्षकाींतगात मींिूर 
ससलेल्या ननववषेाींचे वा्प कर्यात आलेले आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्य बबयाणे महामांडळािडून सदोष  
बबयाणाच्या परुवठा िेल्याबाबत 

  

(६) १९४११ (१७-०६-२०१७). श्री.हररसस ांर् राठोड : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रो डा (ता.पसुद, जि.यवतमाळ) येर्ील शतेकऱ्याींना म ाराषर राज्य 
ब या े म ामींडळ, सकोला याींनी सोया ीनचे सदोष ब या े खरीप  ींगाम 
२०११ मध्ये वा त्यादरम्यान ददल,े  े खरे आ े काय, 
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(२) ससल्यास, म ामींडळाकडून सदर शतेकऱ्याींनी १०  ॅग ववकत घेतल्या मात्र 
ब या्याची उगव  कमी ससल्याने शतेकऱ्याींनी नकुसानीपो्ी मदतीची 
माग ी म ामींडळाकड े केली, परींत ु म ामींडळाने शतेकऱ्यास मदत दे्यास 
नकार ददल्याच ेमा े म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तद्नसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱ्याींना मदत दे्या ा त 
तसेच, शतेकऱ्याींची मदत नाकार ाऱ्या दोषी सधधकाऱ्याींवर कारवाई 
कर्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-११-२०१८) : (१), (२) व (३)  े खरे ना ी. 
 खरीप  ींगाम २०११ मध्ये म ाराषर राज्य ब या े म ामींडळ मयाादीत 
(म ा ीि), सकोला याींनी मौि े रो डा व  ेलोरा, ता.पसुद, जि.यवतमाळ 
येर्ील  ीिोत्पादक शतेकऱ्याींना सोया ीन िेएस-३३५ या वा ाचे एकू  ५४.०० 
जक्वी्ं ल ब या ाींचे वा्प केलेले  ोत.े 
 सदर ब या ाींची उगव शक्ती कमी ससल्या ा तच्या ५ तिारी रो डा 
येर्ील  ीिोत्पादक शतेकऱ्याींनी कृषी ववभागाकड ेदाखल केलले्या आ ेत. या 
सींदभाात सदर प्रकर  राज्य ग्रा क तिार ननवार  मींच, समरावती येर् े
न्यायप्रववष् आ े. या सींदभाात सदर लॉ्च्या ब या ाींची उगव शक्ती 
समाधानकारक  ोती, ससे इतर  ीिोत्पादक शतेकऱ्याींनी कळववलेले आ े.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

दक्षिण सोलापूर (जि.सोलापूर) तालुक्यात  
चारा छावणी सुरू िरण्याबाबत 

  
(७) २०३१५ (१९-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) दक्षक्ष  सोलपरू (जि.सोलापरू) तालकु्यात दषुकाळी पररजस्र्तीमळेु 
िनावराींचे चारा पा्याववना  ाल  ोत ससल्यामळेु येर्े चारा डपेा सर्वा 
छाव ी सरुु कर्या ा तची माग ी शतेकऱ्याींनी मा े एवप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान केल्याच ेननदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशी 
काय आढळून आले व तद्नसुार चारा डपेो सर्वा चारा छाव ी सरुू 
कर्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३१-१०-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) जिल् ा पशसुींवधान उपायकु्त, सोलापरू याींचा ददनाींक ३०/४/२०१६ रोिीच्या 
दैननक स वालानसुार दक्षक्ष  साींलापरू तालकु्यामध्ये ४३५६६.२ मे. ्न चारा 
उपलब्ध  ोता. सदर उपलब्ध चारा मा े म,े २०१६ सखेर पयांत परु ार 
ससल्याने दक्षक्ष  सोलापरू तालकु्यामध्ये चारा छाव ी सरुू कर्यात आली 
ना ी. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  
शासनाने समठार्ाराच्या िसमनी वविणे आणण उडडाणपुलाांच्या खालच्या 

िसमनी भाडतेत्वावर देऊन महसूल वाणववण्याबाबत 
  
(८) २४१०३ (३०-१२-२०१६). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने शमेागाराच्या िशमनी ववक े आण  उड्डा पलुाींच्या खालच्या 
िशमनी भाडतेत्वावर देऊन म सलू वाढवव्या ा तचा नन ाय मा े सप् ब् र, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सदर ू िागा शासनाने को त्या ननकषाखाली व को त्या 
कार ासाेी दे्यात ये ार आ े, 
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(३) ससल्यास, आतापयात क्रकती िागाचे वा्प कर्यात आले आ े व 
त्यातनू क्रकती म सलू िमा कर्यात आला आ े ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१८) : (१) म सलू वाढवव्यासाेी शमेागराच्या 
िशमनी ववक्याचा आण  उड्डा पलुाच्या खालच्या िशमनी भाडतेत्वावर 
दे्याचा नन ाय म सलू ववभागाने घेतलेला ना ी.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

हहांर्णघाट (जि.वधाा) तालुक्यातील शतेियायाांना बोर्स बबयाणे 
पुरववणायाया िां पनीवर िारवाई िरण्याबाबत 

  
(९) २५२३१ (३०-१२-२०१६). प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द ींग घा् (जि.वधाा) तालकु्यातील यशोदा शसड्स व राइजिींग कीं पनीने 
शतेकऱ्याींना  ोगस ब या्याींचा परुवेा करुन शतेकऱ्याींची िसव ूक केल्याने 
सदर कीं पनीला काळ्या यादीत ्ाक्याचा प्रस्ताव कृषी ववभाग, भींडारा जिल् ा 
पररषद याींनी शासनास सादर केल्याचे ददनाींक ४ ऑक््ो र, २०१६ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून सदर शसड्स 
कीं पनीवर को ती कारवाई केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०३-१०-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) या सींदभाात सदर तिारीींच्या सनषुींगाने चौकशी केली ससनू, यशोदा 
 ायब्रीड शसड्स प्रा.शल. द ींग घा् व राइजिींग सन शसड्स कीं पनी, नागपरू या 
कीं पन्याींच्या ब या ाींमध्ये दोष ससल्याची  ा  ननदशानास आलेली आ े. 
  ीि प्रक्रियेतील चुकीमळेु उगव  क्षमतवेर परर ाम झाल्याच े
ननदशानास आले. ब या ाींस केलले्या कलर को्ीींगकरीता वापरलेल े
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सपुरको्मळेु ब या ाींच्या उगव  शक्तीवर परर ाम झालेला  ोता.सदरची 
 ा  कीं पनीच्या लक्षात आल्याने कीं पनीने शतेकऱ्याींना तात्काळ भात ब या े 
 दलनू ददलेले आ े. 
 यशोदा  ायब्रीड शसड्स प्रा.शल. द ींग घा् (जि.वधाा) याींच्या 
परवा्यामधील भात ियश्रीराम, ियश्रीराम गोल्ड, श री व ओम-३ या 
वा ाींचे तसेच रायणझींग सन्स शसड्स प्रा.शल. नागपरू याींच्या परवा्यामधील 
भात वायएसआर, पवनपतु्र, मननषा,  लवान व ब दान या वा ाींच े ननलीं न 
कर्यात आलेले आ े. तसेच एकू  २७२ नमनेु  े प्रयोगशाळा तपास ीकरीता 
घे्यात आललेे  ोत.े यापकैी ५३ नमनेु  े सप्रमाण त आढळून आल्याने 
त्यावर न्यायालयीन ख्ले दाखल कर्यात आलेले आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

राज्यातील आत्महत्याग्रमत शतेिया याांच्या वारसाांना मवालांबन  
योिनेतील ररिा परवानातील त्रटुी दरू िरण्याबाबत 

  
(१०) २६५९२ (३०-१२-२०१६). श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील : सन्माननीय 
पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आत्म त्याग्रस्त शतेकऱ् याींच्या वारसाींना सस ाऱ् या स्वावलीं न 
योिनेतील ररक्षा परवानातील त्रु् ी दरू कर्या ा त कोल् ापरू येर्ील िनता 
नागरी ननवास सींघ्ना याींनी मा.पालकमींत्री, कोल् ापरू याींना मा े िून, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान लेखी ननवेदन ददल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सदर ननवेदनाची दखल घेवनू ननवेदनातील 
माग्याीं ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.हदवािर रावत े (१६-११-२०१८) : (१) व (२) सशा आशयाच े ननवेदन 
पररव न आयकु्त कायाालय तसेच प्रादेशशक पररव न कायाालय, कोल् ापरू येर्े 
प्राप्त झालेले ना ी. 
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 तर्ावप, ददनाींक २१/०१/२०१६ रोिीच्या शासन नन ायान्वये 
“द ींदु् दयसम्रा् शशवसेनाप्रमखु  ाळासा े  ेाकरे ननराधार स्वावलीं न योिना” 
रा वव्यात आलेली आ े. सदर योिनेव्दारे “ववशषे  ा ” म्  ून 
आत्म त्याग्रस्त शतेकरी कु्ुीं ातील मयत शतेकऱ्याींच्या ववधवा पत्नीच्या नावे 
ऑ्ोररक्षा परवाना ववतरीत कर्याच्या तरतदूी ववद त कर्यात आलेल्या 
आ े. 
 या योिनेची सींमल िाव ी चाल ू ससनू सद्यापपयात सदर 
योिनेखाली राज्यात एकु  १०६१ सिा प्राप्त झाले ससनू पकैी ७४१ ि ाींना 
इरादापत्र दे्यात आले आ े. तसेच एकू  ३८२ आत्म त्या केलले्या 
शतेकऱ्याींच्या ववधवा मद लाींना ऑ्ोररक्षा परवाने दे्यात आले आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

रमते वविास महामांडळ, महामार्ा प्राधधिरण, राष्ट्रीय महामार्ा ववभार् 
या खात्याांचा समन्वय साधनू एि समन्वयि नेमण्याबाबत 

 

(११) २६६०२ (३०-१२-२०१६). श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील : सन्माननीय 
सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात एक रस्ता रस्त े ववकास म ामींडळाकड,े दसुरा म ामागा 
प्रधधकर ाकड,े नतसरा राषरीय म ामागा ववभागाकड े तर उवाररत सावािननक 
 ाींधकाम ववभागाकड ेसशी जस्र्ती ससल्याने एका सनधुचत प्रकारावेळी नेमकी 
ि ा दारी को ाची ससा प्रश्न उपजस्र्त झाला ससल्याचे मा े ऑगस््, 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सशातच यापकैी म त्वाची कायाालये कोल् ापरू येर्े नसल्याने 
जिल््यातील रस्त्याींसदभाात आींदोलन करताना नेमकी दाद को ाकड े
मागायची सशी पररजस्र्ती ननमाा  झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, यासींदभाात शासनाने नन ाय घेवनू सदर खात्याींचा समन्वय 
साधून एक समन्वयक नेम्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाल सशांदे (१५-११-२०१८) : (१) सशी  ा  शासनस्तरावर ननदशानास 
आली ना ी. 
(२) सशी  ा  शासनस्तरावर ननदशानास आली ना ी. 
(३) सशा प्रकारचा नन ाय शासनस्तरावरुन घे्यात आलेला ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

हवामान आधाररत र्ळपीि ववमा योिनेतील िेळी उत्पादि 
शतेियायाांना नुिसान भरपाई समळण्याबाबत 

  
(१२) २७६५२ (१३-०४-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिले, अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.अमरनाल रािूरिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िर्ताप, श्री.आनांदराव पाटील, 
श्री.रामहरी रुपनवर, प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल््यातील केळी उत्पादक   ुसींख्य शतेकऱ्याींच्या शतेीच ेनकुसान 
 ोऊन ी ववमा परताव्यासाेी आधार ससलेल्या चुकीच्या  वामानाच्या नोंदी 
ेेवल्यामळेु त्यासाेी लावलेली यींत्र े कुेे लावली याचा पींचनामा करुन 
कायावा ी कर्याचे आदेश मा.कृषी राज्यमींत्री याींनी ददनाींक १० िानेवारी, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास ददले आ ेत,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार नकुसान झालेल्या शतेकऱ्याींना ववम्याची 
नकुसान भरपाई दे्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२५-०९-२०१८) : (१)  े खरे आ े की, मा.राज्यमींत्री (कृषी) 
याींनी म सलू मींडळातील स्वयींचलीत  वामान कब दे्र ववद त ननकष प ूा करतात 
क्रकीं वा ना ी याींचा पींचनामा करुन कायावा ी कर्या ा ची  ैे क ददनाींक १० 
िानेवारी, २०१७ रोिी आयोजित केली  ोती. 
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(२) सन २०१५-१६ आींब या   ार सदर योिनबतगात नाींदेड जिल््यामध्ये १९ 
 वामान कब दे्र स्र्ापन कर्यात आली  ोती. सदर  वामान कब द्रावर नोंद 
झालेल्या  वामानाची आकडवेारी म ाराषर शासनाच्या सींकेत स्र्ळावर 
भारतीय कृषी ववमा कीं पनीने प्रशसध्द केली आ े. ववमा सींरक्षक्षत कालावधीत 
सवा स्वयींचलीत  वामान कब दे्र कायारत  ोती. म सलू मींडळस्तरावरील सींदभा 
 वामान कब द्रावर नोंद झाललेी  वामानाची आकडवेारी व राज्य शासनामािा त 
सधधसधूचत केलेल्या वपकनन ाय क्षेत्रनन ाय प्रमा कावर का ी शतेकरी 
नकुसान भरपाई पात्र  ोत ना ी.  
 सन २०१५-१६ मध्ये आींब या   ारामध्ये केळी या िळ वपकासाेी 
नाींदेड जिल््यातील ८,१८८ शतेकऱ्याींनी ६,३००.४७  ेक््र क्षते्रावर स भाग 
घेतला. त्यासाेी रुपये ६९.९४ को्ीच े ववमा सींरक्ष  दे्यात आल े  ोत.े 
त्यासाेी शतेकऱ्याींनी रुपये ४.२० को्ी रक्कम ववमा  प्त्यापो्ी भरलेले 
 ोती. त्यापकैी २,८८१ शतेकऱ्याींना रुपये ३.२५ को्ी इतकी ववमा नकुसान 
भरपाई भारतीय कृषी ववमा कीं पनीने ददनाींक १० ऑक््ों र, २०१६ रोिी 
शतेकऱ्याींच्या  ॅंक खाती िमा केली आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
शलेू (ता.आणी, जि.यवतमाळ) येलील एिाच िुटुांबातील  

वडील व मुलर्ा याांनी आत्महत्या िेल्याबाबत 
  
(१३) ३०६४९ (१३-०४-२०१७). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शले ू(ता.आ ी, जि.यवतमाळ) येर्ील एकाच कु्ुीं ातील वडील व मलुगा 
याींनी आत्म त्या केली,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, आत्म त्याग्रस्त कु्ुीं ातील एकाच मतृ व्यक्तीच्या नावे सर्ा 
स ाय्य शमळाल,े  े  ी खरे आ े काय ? 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून आत्म त्याग्रस्त 
दोन् ी व्यक्तीींच्या वारसास आधर्ाक स ाय्य दे्या ा त काय कायावा ी केली, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१०-१०-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) व (३) शले ू(ता.आ ी, जि.यवतमाळ) येर्ील काशीराम चींद्रभान मधुोळकर 
वय ४८ रा.शले ू से., ता.आ ी व त्याींचा मलुगा सननल काशीराम मधुोळकर, 
वय २३, रा.शले ू से., ता.आ ी या एकाच कु्ुीं ातील दोन व्यक्तीींनी ददनाींक 
२३/०८/२०१६ रोिी गळिास लावनू आत्म त्या केली  ोती. 

उपरोक्त दोन् ी प्रकर े ददनाींक १४/१०/२०१६ रोिी जिल् ास्तरीय 
सशमतीच्या सभेमध्ये नन ायाकरीता ेेव्यात आली ससता, जिल् ा सशमतीने 
प्रकर ात उपलब्ध ससलेल्या कागदपत्रावरुन तपास ी केली ससता सतत 
तीन वषाापासनू  ोत ससलेली नावपकी तसेच र्कीत किाामळेु मतृक 
काशीराम चींद्रभान मधुोळकर याींनी आत्म त्या केल्याचे ननदशानास आले, 
त्यामळेु सशमतीने सदर प्रकर  पात्र ेरववले. 

तर्ावप मतृक सननल काशीराम मधुोळकर  ा सतत आिारी ससायचा 
त्याने सकोला व यवतमाळ येर्ील मानसोपचारतज्ञाकडून औषधोपचार घेतला 
 ोता, सदर आत्म त्या शतेी ववषयक कार ाने झाली नसल्याचे ननदशानास 
आल्यामळेु सशमतीने सदर प्रकर  सपात्र ेरववले. 

ददनाींक २३ िानेवारी, २००६ च्या शासन नन ायानसुार 
आत्म त्याग्रस्त शतेकऱ्याींच्या वारसाींना रुपये १.०० लक्ष प्रमा े तातडीची 
आधर्ाक मदत दे्यात आललेी आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालुक्यातील अवैध  
प्रवासी वाहतुि रोखण्याबाबत 

 

(१४) ३०६६९ (१५-०४-२०१७). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड (जि.यवतमाळ) तालकु्यात सवधै प्रवासी वा तकुीमळेु 
सपघाताच्या प्रमा ात वाढ झाल्याचे ननदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने सवधै प्रवासी वा तकु  ींद कर्या ा त को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.हदवािर रावत े (१८-०९-२०१८) : (१) व (२) पोलीस ववभागाकडून प्राप्त 
माद तीनसुार सन २०१५ व २०१६ च्या तलुनेत मा े िानेवारी, २०१७ त े      
िून, २०१७ या कालावधीत सवधै प्रवासी वा तकूीमळेु सपघातात उमरखेड 
पररसरात वाढ झाल्याच े ददसनू येत.े उपप्रादेशशक पररव न कायाालय, 
यवतमाळ याींचे वायवेुगपर्क व म सलू सरुक्षा पर्काद्वारे यवतमाळ 
जिल््यातील सवधै प्रवासी वा तकूीववरुध्द मा े एवप्रल, २०१६ त ेमा े माचा, 
२०१७ या कालावधीत १०७५ दोषी वा नाींवर कायावा ी करून ५३१ दोषी 
वा नाींची नोंद ी ननलींब त कर्यात आलेली आ े. तसेच रुपये १७,६५,४५०/- 
इतका दींड वसलू कर्यात आलेला आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
 

___________ 
 

वीि िोसळून मतृ पावलेल्या व्यक्तीांच्या  
नातेवाईिाांना मदत देण्याबाबत 

  
(१५) ३२९०३ (०७-०८-२०१७). श्री.प्रिाश र्िसभये : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वीि कोसळून मतृ पावलेल्या व्यक्तीींचा मतृ्य ू ा नसैधगाक आपत्तीमळेु 
झाला ससे मान्याचा नन ाय शासनाने मा े मे, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, त्यानसुार आतापयांत क्रकती व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना आधर्ाक 
मदत दे्यात आली आ े, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने वीि कोसळून मतृ्यमूखुी पडलेल्या व्यक्तीींच्या 
नातवेाईकाींना आधर्ाक मदत दे्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ?  
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-१०-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) व (३) राज्यात वीि कोसळून २५० व्यक्तीींचा मतृ्य ू झाला ससल्याची 
 ा  ननदशानास आली आ े. त्यापकैी २४८ मतृ व्यक्तीींच्या वारसाींना शासन  
नन ाय ददनाींक १३/०५/२०१५ मधील तरतदूीींनसुार प्रत्येकी ४ लक्ष मदत 
दे्यात आली आ े. उवाररत २ प्रकर ाींमध्ये आवश्यक कागदपत्राची पतूाता 
झालेली ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

माळी वाडा (ता.पालरी, जि.परभणी) येलील िमीन मोिणीबाबत 
 

(१६) ३३८३९ (०७-०८-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळी वाडा (ता.पार्री, जि.परभ ी) येर्ील सव् े नीं. ६७ मधील िमीन 
मोि्या ा त आदेश  ोऊन ी त शसलदार व उपववभागीय सधधकारी, पार्री 
याींनी ननयम ा्यररत्या स्र्धगती ददल्याने त्याींची चौकशी  ोऊन 
त्याींच्याववरूध्द कायावा ी कर्यात यावी, सशी माग ी परभ ी येर्ील 
स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी सन २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान जिल् ाधधकारी, 
परभ ी याींच्याकड ेलेखी ननवेदनाद्वारे केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार िशमनीची मोि ी कर्या ा त को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१८) : (१) ससे ननदशानास आले ना ी. 
(२) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
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नार्पूर येलील शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयाांच्या 
सुरिेसाठी सीसीटीव्ही िॅमेरे लावण्याबाबत 

  
(१७) ३५६३५ (०२-०१-२०१८). प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड,े प्रा.अतनल सोले, श्री.नार्ोराव 
र्ाणार, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वदै्यिीय सशिण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येर्ील शासकीय वदै्यकीय म ाववद्यालय व रु् ालयाींच्या 
सरुक्षेसाेी सीसी्ीव् ी कॅमेरे लाव्यात आले ससनू त्यात वाढ करुन ४० 
कॅमेरे  सवव्या ा तचा प्रस्ताव वदै्यकीय सींचालकाींकड ेसन २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान पाेवव्यात आला ससनू त्यास एक वषााचा कालावधी उल्ून ी 
त्यावर को ती ी कायावा ी कर्यात आलेली ना ी,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी 
केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 
श्री.धर्रीष महािन (१३-११-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 

सीं ींधधत सींस्र्ेने ४० सीसीद्व् ी व १० पी्ीझेड कॅमेरे माग ी ा त 
सींचालक, वदै्यकीय शशक्ष  आण  सींशोधन, मुीं ई याींच्याकड ेप्रस्ताव सादर 
केला  ोता तर्ावप सदर प्रस्ताव पररप ूा नव् ता. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  
राज्यातील रमत्याांची िामे इांजितनअररांर् प्रोक्युरमेंट अॅण्ड िन्मरक्शन  

(३ पीसी) तत्वावर िरण्याबाबत 
  
(१८) ३५७६४ (०३-०१-२०१८). प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड,े श्री.नार्ोराव र्ाणार, 
प्रा.अतनल सोले, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम 
(सावाितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रस्त्याींची कामे इींजिननसररींग प्रोक्यरुमब् स्ॅड कन्स्रक्शन   
(३ पीसी) तत्वावर कर्यासाेी  ॉ्डद्वारे ननधी उभार्यास मा.मखु्यमींत्री 
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याींनी तत्वत: मान्यता ददली ससल्याचे मा े ऑक््ो र, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, रस्त्यावरील खड्ड े भर्यासाेी िे् पॅचर तींत्रज्ञानाचा वापर 
कर्यात ये ार आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून को ती कायावा ी 
केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०५-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
  ायब्रीड ॲन्यु् ी सींतगात  ाती घे्यात आलले्या ज्या कामाींना 
प्रनतसाद शमळाला ना ी, त्या कामाींना EPC तत्वावर रस्त्याच्या लाीं ीची 
सधुार ा कर्याचा कायािम  ाती घे्याचा शासनाच्या मान्यतनेे नन ाय 
घे्यात आला आ े. 
(२)  ोय. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

सायन-पनवेल महामार्ाावर पोलीस िमाचायायाचा मतृ्यू झाल्याबाबत 
  
(१९) ३६०१२ (०४-०१-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सावांत, 
श्री.ववक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सायन-पनवेल म ामागाावरील खड्ड्यामळेु मुीं ई पोलीस गनु् े सन्वेष  
शाखेत काम कर ाऱ्या सींतोष शश ींदे या पोलीस कमाचाऱ्याचा ददनाींक ८ 
सप् ब् र, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास मतृ्य ूझाल्यामळेु या रस्त्याची देखभाल 
कर ाऱ्या कीं पनीवर वाशी पोशलसाींनी गनु् ा दाखल केला आ े,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ससल्यास, या गनु््यात क्रकती ि ाींना आण  को ाको ाला स्क 
कर्यात आली आ े व सदर आरोपीना िामीन शमळाला आ े काय, 
(३) ससल्यास, िामीन शमळ्याची कार े काय आ ेत ?  
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (२०-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
सदर ा त नवी मुीं ई पोलीस आयकु्तालय या घ्काकडील वाशी 

पोलीस ेा े गनु् ा रजि.नीं.३३१/२०१७ भादींवव ३०४ (स),३३७ ३३८ प्रमा े 
ददनाींक ३१/८/२०१७ रोिी सायन-पनवेल ्ोल वेि प्रा.शल., नवी मुीं ई या 
कीं पनीतील सीं ींधीताींवर गनु् ा दाखल कर्यात आला आ े. 
(२) सदर गनु््यात सायन-पनवेल ्ोल वेि प्रा.शल., नवी मुीं ई या कीं पनीतील 
मेन््ेनन्स मॅनेिर स  आ खी एकास ददनाींक २७/११/२०१७ रोिी स्क 
कर्यात आली ससनू मा.न्यायालयाने दोन् ी आरोपीींना िामीनावर मकु्त 
केले आ े. 
(३) नमदु गनु््यात लाव्यात आलेले सवा कलम  े िाशमनपात्र कलम 
ससल्याने मा.न्यायालयाने आरोपीींना िामीनावर मकु्त केलेले आ े. 
  

___________ 
  

राज्यात मोठ्या प्रमाणात र्ुटखा ववक्री होत असल्याबाबत 
 

(२०) ३७०१३ (०४-०१-२०१८). श्रीमती जममता वाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने सन २०१२ मध्ये गु् खा उत्पादन आण  वविीवर  ींदी 
घातल्यानींतर मुीं ई तसेच राज्यातील प्रमखु श रात धाडी ्ाकून आतापयांत 
क्रकती गु् खा वविी कर ाऱ्या व्यावसानयकाींवर पोशलसाींच्या आधर्ाक गनु् े 
शाखा ववभागाने गनु् े दाखल केले आ ेत,  
(२) ससल्यास, मा े ऑक््ो र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान साींतािुझ 
पररसरात पोशलसाींनी रुपये १ को्ी क्रकीं मतीचा गु् खा िप्त केला आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, मुीं ई तसेच राज्यातील प्रमखु श रात  ा ेर राज्यातनू गु् खा 
येतो,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून को ती कारवाई केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (१६-११-२०१८) : (१) राज्यात गु् खा उत्पादक व त्याींची 
वविी कर ाऱ्या व्यवसानयकाींवर राज्य पोशलसाींच्यावतीने सन २०१५ मध्ये 
६४६, सन २०१६ मध्ये ३२४ व सन २०१७ (नोव् ब र सखेर) मध्ये २५९ गनु् े 
दाखल कर्यात आले आ ेत. 
(२) सींशत: खरे आ े. 
 सदर प्रकर ी साींतािुझ पररसरात रुपये २८,८७,१५०/- क्रकीं मतीचा 
गु् खा िप्त केला आ े. 
(३) व (४) मुीं ई व राज्यात गु् खा, पानमसाला व तत्सम प्रनत ींधधत 
पदार्ााचे उत्पादन  ोत ना ी. तर्ावप, शिेारच्या राज्यामध्ये गु् ख्याला 
ननयाात कर्यासाेी परवानगी आ े. त्यामळेु, सदरचा गु् खा चोर्या मागााने, 
वा तकुीने राज्यामध्ये वविीसाेी येतो. सींप ूा राज्यात सन २०१७-१८ मध्ये 
४६३५ सन्न आस्र्ापनाींची तपास ी करुन १३९६ पढेयाींवर प्रनत ींधीत सन्न 
पदार्ाा ा त कारवाई करुन एकु  रुपये ३९,८४,००,७६५/- क्रकीं मतीचा साेा 
िप्त कर्यात आला आ े. तसेच, सन २०१८-१९ मध्ये १६३४ सन्न 
आस्र्ापनाींची तपास ी करुन ८३५ पेढयाींवर कारवाई करुन एकु        
रुपये २०,५१,०३,३५२/- क्रकीं मतीचा साेा िप्त कर्यात आलेला आ े. 
प्रनत ींधधत सन्न पदार्ाावर यो्य तो आळा  स्यासाेी वळेोवेळी ववशषे 
मोद म आखून कारवाई कर्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

नार्पूर येलील बारादरी महालाच्या हठिाणी  
अततक्रमण होत असल्याबाबत 

  
(२१) ३७३९४ (०४-०१-२०१८). डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येर्ील ऐनत ाशसक वारसा ससलेले कस्तरुचींद पाका  येर्ील भोसले 
कालीन ननशमात  ारादरी म ालाच्या देका ी सनतिम   ोत ससल्याचे मा े 
नोव् ब र, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आ े,  े खरे आ े 
काय, 
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(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून को ती कायावा ी केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१४-११-२०१८) : (१) व (२) नागपरू मधील कस्तरुचींद 
पाका  येर्ील भोसले कालीन ननशमात  ारादरी म ालाच्या देका ी को त ेी 
सनतिम  नसनू सदर देका ी सनतिम   ोऊ नये या ा तची दक्षता 
जिल् ाधधकारी, नागपरू याींच्यास्तरावर घे्यात येत आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

िोल्हापूर जिल््यात वररष्ट्ठ महहला अधधिाया यावर  
अन्याय होत असल्याबाबत 

 

(२२) ३७६२९ (०६-०४-२०१८). श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िर्ताप, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुमनबान ू खसलरे्, 
श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल् ापरू जिल््यात ३१ पोलीस ेा े ससनू यातील िक्त एकाच नेसरी 
पोलीस ेा्याचा कायाभार मद ला पोलीस सधधकाऱ् याकड े ददला ससनू का ी 
वररषे मद ला पोलीस सधधकारी मात्र त्याींच्या खात्यातच दलुाक्षक्षत ेरत 
ससल्याची  ा  मा े िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली 
आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, स्वतींत्र पोलीस ेा्याचे कामकाि पा ्यासाेी मद ला पोलीस 
सधधकारी सक्षम ससताना ी त्याींच्यापेक्षा कननषे ससलेल्या परुुष 
सधधकाऱ् याींना स्वतींत्र पोलीस ेा े ददल्याने वररषे मद ला सधधकाऱ् याींवर 
सन्याय झालेला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून सक्षम ससलेल्या 
वररषे मद ला पोलीस सधधकाऱ् याींना स्वतींत्र पोलीस ेा े दे्या ा त को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०५-११-२०१८) : (१), (२) व (३) पोलीस आयकु्त/ 
सधीक्षक  े त्याींच्या आस्र्ापनेवरील कायारत ससलले्या नन:शस्त्र पोलीस 
ननरीक्षकाींपकैी  ुशार, सेवािेषे, उत्तम सेवाशभलखे ससलेल्या नन:शस्त्र पोलीस 
ननरीक्षकाींची पोलीस ेा्याचे प्रभारी सधधकारी म्  ून नेम कू करतात. 
त्यामध्ये मद ला व परुुष ससा भेदभाव न करता मद ला नन:शस्त्र पोलीस 
ननरीक्षकाींचा ी नेम कुीत समावेश ससतो, त्याींना पोलीस ेा्याचे प्रभारी 
सधधकारी म्  ून नेम ूक दे्यात ्ाळा्ाळ कर्यात आलेली ना ी. प्रभारी 
सधधकाऱ्याींना त्याींच े पात्रतपे्रमा े नेम ूका ददल्या िातात. त्यामध्ये राज्य 
पोलीस दलातिे को ता ी भेदभाव केला िात ना ी.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

महाराष्ट्र मोटार वाहन िर िायद्यामधील िलम ३ (अ) व ३ (ब)  
अांतर्ात िेलेल्या िायावाहीच्या माहहतीबाबत 

 

(२३) ३७६५४ (०५-०४-२०१८). श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िर्ताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील, 
आकिा .अनांत र्ाडर्ीळ : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) म ाराषर मो्ार वा न कर कायद्यामधील कलम ३ (स) सींतगात 
पयाावर  कर भर्याची तरतदू सन २०१० पासनू केली आ े,         
ददनाींक ३०/११/२०१७ सखेरपयांत राज्यामध्ये १५ वष ेप ूा झालेली सशी क्रकती 
वा ने आ ेत व त्या वा नाींकडून आिपावेतो क्रकती पयाावर  कर वसलू 
कर्यात आला आ े, तसेच सदर पयाावर  कराचा वापर पयाावर  सधुार ा 
कर्यासाेी क्रकती कर्यात आला आ े, 
(२) ससल्यास, म ाराषर मो्ार वा न कायद्यामधील कलम ३ ( ) सींतगात 
रस्ता सरुक्षा उपकर ददनाींक २३/०८/२०१६ पासनू वसलू कर्यास सरुुवात केली 
ससनू आितागायत रस्ता सरुक्षासाेी क्रकती ननधी वापर्यात आला आ े, 
(३) ससल्यास, त्यापकैी शालेय ववद्यार्थयाांमध्ये रस्ता सरुक्षा सींदभाात 
प्र ोधनासाेी क्रकती ननधी उपलब्ध करुन दे्यात आला व इतर ननधीचा वापर 
शासनाने कसा केला आ े, 
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(४) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करून को ती कायावा ी 
केली वा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 

श्री.हदवािर रावत े (१०-०९-२०१८) : (१) म ाराषर मो्ार वा न कर 
कायद्यातील कलम ३(स) सींतगात तरतदुीनसुार प्रर्म नोंद ी ददनाींकापासनू 
१५ वष े प ूा झालेल्या पररव नेतर(खािगी) वा नाींना तर प्रर्म नोंद ी 
ददनाींकापासनू ८ वष े प ूा झालेल्या पररव न सींवगाातील वा नाींना पयाावर  
कर देय ेरतो. 

(स) ददनाींक ३०/११/२०१७ सखेरपयांत राज्यामध्ये १५ वष ेप ूा झालेली 
पररव नेतर सींवगाातील (खािगी) वा नाींची सींख्या ढो ळ मानाने 
६१.२३ लक्ष इतकी आ े.  

( ) तसेच ददनाींक ३०/११/२०१७ सखेरपयांत राज्यामध्ये ८ वष े प ूा 
झालेली पररव न सींवगाातील वा नाींची सींख्या ढो ळ मानाने १२.२७ 
लक्ष इतकी आ े. 

२. सन २०१० पासनू ददनाींक ३०/०४/२०१८ पयांत रुपये ३४९.९८ को्ी 
एवढा पयाावर  कर वसलू कर्यात आला ससनू तो शासनाच्या 
एकबत्रत ननधीत िमा  ोतो. 

३. पयाावर  कराच्या वापरासाेी पयाावर  कराचा ववननयोग  े 
लेखाशशषा उघड्यात आले आ े. पयाावर  कराच्या ननधी 
वापरासाेी रुपये १०००/- एवढी नाममात्र तरतदू २०११ पासनू 
कर्यात आली  ोती. परींत ु सदर तरतदू प्रत्येक वषी शासनास 
समवपात कर्यात आली आ े. 

(२) रस्ता सरुक्षा उपकराची आकार ी व वसलुी ददनाींक २४/१०/२०१६ पासनू 
सरुु कर्यात आली आ े. रस्ता सरुक्षा ननधीतनू खचाास मान्यता दे्याच े
सधधकार उच्चस्तरीय सशमतीस ससनू सदर सशमतीने एकू  रुपये ४२.०० 
को्ीच्या खचाास मान्यता ददली ससनू तो खचा कर्याची  ा  सीं ींधधत 
ववभागाींच्या कायावा ीखाली आ े. 
(३) व (४) रस्ता सरुक्षा ननधीपकैी रुपये २०.०० को्ी इतकी रक्कम 
िनिागतृी, प्रचार व प्रसार यासाेी राखीव ेेव्यात आली ससनू त्यानसुार 
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शासनाच्या माद ती व िनसींपका  ववभागामािा त प्रशसध्दी माध्यम आराखडा 
 नवव्याची  ा  कायावा ीखाली आ े. सदर आराखड्यात शालेय 
ववद्यार्थयाांमध्ये रस्ता सरुक्षा प्र ोधनाच्या कायािमाींचा समावेश आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

िोल्हापूर जिल्हाधधिारी िायाालयाच्या आमलापनेवरील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(२४) ३७८०४ (०५-०४-२०१८). श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अमरनाल रािूरिर, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल् ापरू जिल् ाधधकारी कायाालयाच्या आस्र्ापनेवरील ववववध सींवगाातील 
११ ्क्के म्  िे १३७ पदे ररक्त ससल्याचे मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, ररक्त पदाींमळेु जिल् ाधधकारी कायाालयातील कामकािाचा 
सनतररक्त कामाचा ता  वाढत ससनू इतर कमाचाऱ्याींवर कामाींचा त ाव 
ननमाा   ोत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भर्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२५-०९-२०१८) : (१) कोल् ापरू जिल् ाधधकारी 
कायाालयाच्या आस्र्ापनेवर एकु  १३१० पदे मींिुर ससनू िानेवारी, २०१७ 
मध्ये त्यापकैी ११८० पदे भरलेली आ ेत तर १३० पदे ररक्त आ ेत.  
(२) सींशत: खरे आ े. 
(३) जिल् ाधधकारी कायाालयाच्या आस्र्ापनेवरील ररक्त ससलेल्या पदाींपकैी 
शलपीक (पदोन्नती को्ा) व शशपाई (पदोन्नती को्ा) या सींवगाासाेी पात्र 
उमेदवार उपलब्ध नसल्याने ४३ पदे ररक्त आ ेत. ववत्त ववभागाच्या   
ददनाींक २५/०५/२०१७ व ददनाींक २९/०६/२०१७ च्या शासन नन ायातील 
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तरतदुीनसुार प्रशासकीय ववभागाींनी आकृनत ींध सींनतम करेपयांत पदभरती 
करता येत ना ी. म सलू ववभागाचा आकृनत ींध सींनतम कर्याची कायावा ी 
सरुु आ े.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी.  

___________ 
  

सातारा जिल््यातील िोयना धरणग्रमताांच ेपुनवासन िरण्याबाबत 

(२५) ३८३०६ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अमरनाल रािूरिर, प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड,े श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पावसिर, श्री.अतनल भोसल,े अॅड.तनरांिन डावखरे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
अॅड.राहुल नावेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७५७१ ला हदनाांि १० माचा, 
२०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मदत व पनुवासन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातारा जिल््यातील कोयना धर ग्रस्ताींना व स्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील 
प्रकल्प ाधधताींचे समुारे ५८ वषाापासनू पनुवासन  ोत नसल्याने श्रशमक मकु्ती 
दलाने मा े िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान सातारा जिल् ाधधकारी 
कायाालयासमोर आींदोलन केले,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, श्रशमक मकु्ती दलाच्या माग्या को त्या आ ेत, सदर 
माग्याींपकैी शासनाने को त्या माग्या मींिूर करुन को ती कायावा ी केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(३) ससल्यास, कोयना प्रकल्पाकडून शासनाला करोडो रुपयाचे उत्पन्न शमळत 
ससले तरी सातारा जिल््यातील कोयना वसा तीतील नागरी सवुवधाींकड े
गरैसोय  ोत ससनू रस्त,े वीि, पा ी आण  कचऱ्याची ववल् ेवा् नस े 
तसेच, कोयना धर ातनू िनतलेा िा्या-ये्यासाेी लााँचसेवा नस े सशा 
सनेक समस्या ससल्याच ेननदशानास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(४) ससल्यास, या ा त शासनाने चौकशी करुन कोयना वसा तीतील नागरी 
सवुवधाींमध्ये सधुार ा कर्यासाेी को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०९-२०१८) : (१) कोयना धर ग्रस्त व स याद्री व्याघ्र 
प्रकल्पातील प्रकल्प ाधधताींच्या पनुवासना सींदभाातील माग्यासाेी श्रशमक 
मकु्ती दलाने सातारा जिल् ाधधकारी कायाालयासमोर ददनाींक २३/०१/२०१८ 
पासनू त ेददनाींक २५/०१/२०१८ पयांत  ेमदुत देय्या आींदोलन केले  ोत.े 
(२) १) कोयना धर ग्रस्त आण  कोयना सभयार्याग्रस्त याींच्या 

ववकसनशील पनुवासनासाेी सातारा जिल् ाधधकारी कायाालय आण  
मींत्रालय सशा दोन् ी देका ी वॉर रूम सदरात ववशषे ऑक्रिसेस 
तातडीने सरुु करावीत. 

२) कोयना धर ग्रस्ताना २०१३ च्या राषरीय भसूींपादन पनुवासन 
कायद्याच्या सवा तरतदूी लाग ूकरुन त्याींचा लाभ दे्याची प्रक्रिया 
तातडीने सरुु करावी. 

३) ६०-६५ वष े पनुवासन रखडल्यामळेु या प्रकल्पग्रस्ताींचे प्रचींड 
उदध्वस्तीकर  झाले आ े म्  ून त्याींना ववशषे  ा  सदरात 

I. ज्याींना सजि ात िमीन ददली गेली ना ी आण  ज्याींना ददलेली िमीन 
वपकाऊ ना ी त्याींना ववस्र्ावपत झाल्याच्या काळापासनू दरम ा १५०००/- रुपये 
ननवाा भत्ता, िमीन शमळेपयांत दे्यात यावा. 
II. िमीन नापीक ससले तर ती रद्द करुन त्याींना वपकाऊ िमीन दे्यात 
यावी. 
III. कोयना ‘शशवसागर िलाशय’ परूरेषपेयांतची िमीन वगळून उवारीत वपकाऊ 
िमीन आण  वनखात्याकड े वगा झाली आ े ती पा्याने शस ींधचत करून 
उवारीत धर ग्रस्ताींचे पनुवासन कर्यात यावे. ज्याींना या पररसरात िमीन 
ददली आ े त्याींच्या िशमनीला ी शस ींचनाची सोय करावी. 
IV. ज्या प्रकल्पग्रस्ताींना इतर जिल््यामध्ये वपकाऊ िशमनी ददल्या गेल्या 
ससतील त्याींना ी शस ींचनाची सवुवधा उपलब्ध करुन द्यावी. 
V. कोयना िलाशय पररसर सभयार्याचा कोसर व  िरझोन या सवा क्षते्रात 
पया् न उद्योगाचा ववकास कर्याचे सवा ननयींत्र  पररसरातील 
प्रकल्पग्रस्ताींकड ेद्यावे आण  त्यासाेी वीि भाींडवल उपलब्ध करावे. 
VI. ९५ ्क्क्याींपेक्षा िास्त पा ी कोयनेचे ससल्यामळेु त्या क्षेत्रात 
कायद्याप्रमा े स्लॅ  लावनू (कोयना िलाशयाभोवतीची िमीन कमी पडत 
ससेल तर) या लाभ क्षते्रातातनू उपलब्ध करुन घ्यावी. 
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VII. म ाववतर  / ननशमाती कीं पन्याींना कोयना प्रकल्पामळेु  ाधधत झालेल्याींना 
सवलतीने दे्या ा त आदेश द्यावेत. 
VIII. ज्याींच्या िशमनी धर ाची कॉलनी इत्यादीसाेी सींपादन झाल्या त्या 
खातदेाराींचे पनुवासन कर े. 
IX. धर  प्रकल्पग्रस्ताींनी ग्रामसभामध्ये  नवलेला ववकास आराखडा पयाावर  
ववकासासाेी उपयोगात आ ्याचे आण  लोकशा ी नन ाय प्रक्रिया 
रा व्यासाेीचे ेोस ननदेश दे्यात यावेत. 
X. याच पररसरात पयाावर वधाक, स्र्ाननक ननसगा सींपत्तीवर आधाररत, लघ ु
उद्योग ननमाा  कर्या ा त सीं ींधधत व्याघ्र प्रकल्प / सभयार्य प्रकल्प 
सधधकाऱ्याींना ननदेश दे्यात यावेत. 
XI. शशवसागर िलाशयाच्या भोवतालच्या पररसरातील िशमनी पयाायी िशमनी 
म्  ून वा््यात आल्या त्या परस्परच वनखात्याकड े वगा केल्या त्यात 
तातडीने दरुुस्ती करावी. 
XII. धर ग्रस्ताींच्या सवा वसा तीींना तातडीने सधधकृत वसा ती घोवषत 
कर्यात यावे.  
XIII. कोयना प्रकल्पग्रस्ताींच्या िशमनीींना शस ींधचत कर ासाेी तसेच त्याींना 
घरगतुी वापरासाेी वीि मोित दे्यात यावी.  
XIV. खािगी आण  स कारी कारखान्याींमध्ये पात्र प्रकल्पग्रस्ताच्या घरातील 
दोन व्यक्तीींना कायमस्वरुपी नोकरी दे्याचे आदेश व् ावेत. 

१) वरील माग्याींच्या सनषुींगाने जिल् ाधधकारी याींचे स्तरावरच्या 
माग्याीं ा त ददनाींक २५/०१/२०१८ रोिी जिल् ाधधकारी कायाालय, 
सातारा येर् ेश्रशमक मकु्ती दलाच्या प्रनतननधीींसो त  ैे क घे्यात 
आली. 

२) शासनस्तरावरील माग्याीं ा त ददनाींक १९/०३/२०१८ रोिी 
मखु्यमींत्री याींच े सध्यक्षतखेाली श्रशमक मकु्ती दलाच्या 
प्रनतननधीींसो त  ैे कीत पार पडली ससनू सदर  ैे कीत 
प्रकल्पग्रस्ताींच्या माग्यावर प्रचलीत ननयमानसुार यो्य ती 
कायावा ी कर्या ा त सीं ींधधताींना ननदेश दे्यात आले. 

(३)   ुताींशी नागरी सवुवधाींची कामे प ूा कर्यात आली ससनू उवाररत 
नागरी सवुवधाींची कामे प्रगतीपर्ावर आ ेत. 
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(४) कायाकारी सशभयींता याींच्यामािा त उवाररत नागरी सवुवधाींची सींदािपत्रके 
 नवव्याचे काम प्रगतीपर्ावर आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

िां धार (जि.नाांदेड) तालुक्यातील र्ाांवे पाणांदमुक्त िरण्याबाबत 
  
(२६) ३८५५३ (०५-०४-२०१८). श्री.अमरनाल रािूरिर, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय पाणीपरुवठा व मवच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कीं धार (जि.नाींदेड) तालकु्यातील पा ींदमकु्ती सपऱु् या ननधीमळेु प्रलींब त 
ससल्याचे ददनाींक २८ सडसब र, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, 
 े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सपऱु्या ननधीमळेु येर्ील ६५ गाींवे पा ींदमकु्त  ो्यासाेी 
प्रक्रियेत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रक्रियेत 
ससलेली गाींवे पा ींदमकु्त  ो्यासाेी ननधी उपलब्ध कर्या ा त को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.बबनराव लोणीिर (१३-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े.  
(२) सदर ६५ गावाींस  सींप ूा कीं धार तालकुा  ाग दारीमकु्त झालेला आ े. 
(३) शासन ननदेशानसुार स्वच्छ भारत शमशन सींतगात वयैजक्तक शौचालय 
 ाींधकामासाेी ग्राम पींचायतीकड ेउपलब्ध ससलेला ननधी व शासन स्तरावरुन 
प्राप्त झालेल्या ननधीच्या माध्यमातनू पायाभतू सवेक्ष  २०१२ नसुार    
एकू  ११६ ग्राम पींचायतीस  कीं धार तालकुा  ाग दारीमकु्त झाला आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी.  
  

___________ 
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लुईस बिार या िां पनीला वसोवा-वाांदे्र सससलांि  
प्रिल्पाच्या तनववदा न देण्याबाबत 

  
(२७) ३८५९० (०५-०४-२०१८). प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड,े श्री.िर्न्नाल सशांदे, 
श्री.धनांिय मुांड,े अॅड.राहुल नावेिर, अॅड.तनरांिन डावखरे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िर्ताप, श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, 
अॅड.हुमनबान ू खसलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररसस ांर् राठोड, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.अमरनाल रािूरिर, श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम 
(सावाितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कीं त्रा्े शमळवव्याकरीता उच्चपदस्र् सधधकारी व लोकप्रनतननधीींना मोठ्या 
रक्कमेची लाच ददल्याचा दावा कर ाऱ्या लईुस  िार या कीं पनीची म ाराषर 
राज्य रस्त ेववकास म ामींडळाने वसोवा-वाींदे्र शसशल ींक प्रकल्पासाेी व्यवस्र्ापन 
सेवा परुवव्याकरीता ननयकु्ती केली ससल्याची  ा  मा े िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास,  ी कीं पनी तीन ्प्प्यात सेवा परुव ार ससनू पद ल्या 
्प्प्यातनू पवूी तयार केलेला आधर्ाक व्यव ायाता आण  ववस्ततृ प्रकल्प 
स वाल यानसुार काम, दसुऱ्या ्प्प्यात प्रकल्पाच े इींजिननससा, खरेदी आदी 
सन्य कामाींसाेी ननववदा दस्ताऐविाींचे एकबत्रकर  तर नतसऱ्या ्प्प्यात 
प्रकल्प  ाींधकामावर देखरेख आदी कामाींचा समावशे ससलेले रुपय १०९ 
को्ीींचे कीं त्रा् दे्यात आल ेआ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, या कीं त्रा्ाकरीता एकू  क्रकती कीं पन्याींनी ननववदा भरल्या 
 ोत्या व त्यापकैी क्रकती कीं पन्या ननववदा प्रक्रियेकरीता पात्र  ोत्या, 
(४) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने लोकप्रनतननधी व उच्चपदस्र् सधधकाऱ्याींवर आक्षेपा ा 
दावा कर ाऱ्या कीं पनीला ननववदा प्रक्रियेपासनू दरू ेेव्या ा त को ती 
कायावा ी केली  ोती, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०३-११-२०१८) : (१) सींशत: खरे आ े.    
मे.लईुस  िार या कीं पनीस म ाराषर राज्य रस्त ेववकास म ामींडळाने 

वसोवा वाींदे्र सागरी सेत ु प्रकल्पाकरीता सल्लागार म्  ून नेम ूक      
ददनाींक १८/०७/२०१७ रोिी केली आ े. 
(२)  ोय,  े खरे आ े. 
(३) या कीं त्रा्ासाेी दोन कीं पन्याींकडून ननववदा प्राप्त झाल्या  ोत्या व या 
दोन् ी कीं पन्या ननववदा प्रक्रियेकरीता प्रात्र  ोत्या. 
(४) ननववदा प्रक्रिया पार पाडून प्रश्नाधीन कीं पनीची ननवड कर्यात आली 
ससल्यामळेु चौकशी कर्याचा प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी.  

___________ 
 

तत्िालीन सहाय्यि आयकु्त मत्मयव्यवसाय, उममानाबाद  
याांच्या ववभार्ीय चौिशीबाबत 

  
(२८) ३९१७३ (०५-०४-२०१८). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय मत्मयवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तत्कालीन प्रादेशशक उपायकु्त मत्स्यव्यवसाय, लातरू याींनी सन २०१५ 
मध्ये तत्कालीन स ाय्यक आयकु्त मत्स्यव्यवसाय, उस्माना ाद याींच्याववषयी 
आलेल्या तिारीच्या सनषुींगाने त्याींची ववभागीय चौकशी कर्यात येत आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
सनषुींगाने को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.महादेव िानिर (०५-११-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
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सौर आणण पवन ऊिाा तनसमातीसाठी महाववतरणन ेिेलेल्या िराराबाबत 
 

(२९) ३९५६० (०५-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्ा  भाई िर्ताप, 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुमनबान ूखसलरे्, श्री.अमरनाल 
रािूरिर, श्री.िनादान चाांदरूिर, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.हररसस ांर् राठोड, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.सतिे ऊर्ा  बांटी पाटील, श्री.मोहनराव िदम : सन्माननीय नवीन 
व नवीिरणीय ऊिाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात स्वच्छ ऊिेच्या पयाायाचा स्वीकार करत म ाववतर  सौर आण  
पवन ऊिेद्वारे १५०० मेगावॅ्  वीि ननशमाती करुन सदर वीि खरेदी 
प्रक्रियेसाेी करार कर ार आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रक्रिया प ूा करुन करार कर्यात आले आ ेत काय, 
त्याचे स्वरुप काय आ े व त्यानसुार शासनाने को ती कायावा ी केली वा 
कर्यात येत आ े? 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ?  
 
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (१७-११-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) म ाववतर  कीं पनीने मा े िुल,ै २०१७ पासनू (पाशलकेतील घन 
कचऱ्यापासनू ननशमात  ो ाऱ्या वीिेव्यनतररक्त) नवीन व नवीकर ीय ऊिाा, 
स्पधाात्मक ननववदा प्रक्रिये सींतगात खरेदी कर्याचा नन ाय घेतला आ े.   
सन २०१७-१८ मध्ये म ाववतर  कीं पनीने स्पधाात्मक ननववदा प्रक्रियेव्दारे 
ननववदेत यशस्वी झालेल्या पवन ऊिाा प्रकल्प धारकाींकडून ५०० मेगावॅ्  
आण  सौर ऊिाा प्रकल्प धारकाींकडून १००० मेगावॅ्  ससे एकू  १५०० 
मेगावॅ्  क्षमतचेे वीि खरेदी करार केले आ ेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

आहदवासी आश्रमशाळाांमधील सशििाांना  
तनयसमत वेतन समळण्याबाबत 

 

(३०) ४००६६ (०३-०४-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 



वव.प. ८ (32) 

(१) आददवासी ववभागातील मलुाींच्या शशक्ष ासाेी आददवासी भागात शासन व 
स्वयींसेवी सींस्र्ा याींच्यामािा त स्र्ापन केलेल्या आश्रमशाळाींमध्ये मलुाींच्या 
सींख्येत वाढ झाली ससल्याचे ननदशानास आल ेआ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, शालेय शशक्ष  ववभागाच्या सींतगात कायारत सस ाऱ्या 
शशक्षकाींचे वेतन प्रत्येक मद न्याच्या १ तारखेला दे्याचा ननगाशमत केलेला 
शासन नन ाय आददवासी आश्रमशाळाींमधील शशक्षकाींना लाग ू कर्याची 
माग ी सीं ींधधत शशक्षक व लोकप्रनतननधी याींच्याकडून कर्यात येत आ े,  े 
 ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी 
केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ े ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (१७-११-२०१८) : (१) व (२)  े खरे आ े. 
(३) आददवासी ववकास ववभागाच्या सींतगात सनदुाननत आश्रमशाळाींमधील 
शशक्षक व शशक्षकेतर कमाचाऱ्याींचे वेतन पढुील मद न्यात १ तारखेस सदा 
 ो्या ा त ददनाींक २३/११/२०१५ रोिी शासन नन ाय ननगाशमत केला आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  

अमळनेर (जि.िळर्ाव) येलील पोलीस मटेशनच्या  
आवारातील वाळू चोरीतील िप्त वाहनाांबाबत 

  
(३१) ४०३३५ (०६-०४-२०१८). श्रीमती जममता वाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समळनेर (जि.िळगाव) येर्ील पोलीस स््ेशनच्या आवारात त शसलदार, 
समळनेर याींच्या सन्वये वाळू चोरीतील ५० पके्षा सधधक वा ने गेल्या २ 
वषाापेक्षा सधधक कालावधीपासनू िप्त करून ेेवले ससल्याची  ा  
ननदशानास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सशा प्रकारे वा ने िप्त कर्याचा व त्याींचा शललाव 
कर्याचा सधधकार पोलीस ववभागाला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ससल्यास, उक्त िप्त कर्यात आलेली वा ने व वा नातील गौ  
खननिाचा शललाव कर्याची प्रक्रिया रा वव्यात आली आ े काय, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०५-११-२०१८) : (१) त शसलदार समळनेर (जि.िळगाव) 
याींनी वाळू चोरी सींदभाात केलेल्या कारवाईत मा े माचा, २०१७ त े      
ददनाींक ३१ माचा, २०१८ या कालावधीत िप्त केलेली एकू  ३९ वा ने 
समळनेर पोलीस स््ेशन आवारात लावलेली आ ेत. 
(२) सवधै गौ  खननि वा तकु प्रकर ी म सलू ववभागाने िप्त कर्यात 
आलेली वा ने शललाव कर्याचा सधधकार पोलीस ववभागास ना ी. 
(३) ददनाींक ०४/१०/२०१८ रोिी शललावाची प्रक्रिया त शसल कायाालय, 
समळनेर याींचेकडून रा वव्यात आलेली  ोती. परींत,ु सदर शललावात कु ी ी 
भाग घेतलेला नव् ता. त्यामळेु िप्त कर्यात आलेल्या वा न मालकाींचे इतर 
मालमत्तचेा शोध घेऊन त्यावर सवधै गौ  खननि वा तकू प्रकर ी केलेल्या 
दींडाचे रकमेचा  ोिा लाव्याची कायावा ी सरुु आ े. 
(४) ववलीं  झालेला ना ी. 

___________ 
  
घरेलु िामर्ार िल्याण मांडळ अधधतनयम, २०१८ मध्ये िें द्र शासनाच्या 

मसुदयाप्रमाणे सुधारणा िरण्याबाबत 
  
(३२) ४०८५१ (०६-०४-२०१८). श्री.अमरनाल रािूरिर : सन्माननीय िामर्ार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कब द्र शासनाने ददनाींक २० ऑक््ो र, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास घरेलु 
कामगाराींकरीता राषरीय धोर ाचा मसदुा तयार केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, घरेल ुकामगार कल्या  मींडळ सधधननयम २०१८ मध्ये कब द्र 
शासनाच्या मसदु्याप्रमा े सधुार ा कर्या ा त व धोर ातील शशिारस 
केलेल्या तरतदूीींची पतूाता कर्यासींदभाात शासनाने को ती कायावा ी केली वा 
कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.सांभािी पाटील-तनलांर्ेिर (०२-११-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२) ददनाींक १०/१०/२०१७ रोिी कब द्र शासनाने घरेल ु कामगाराींच्या ा तीत 
प्रशसध्द केलले्या राषरीय धोर ाींचा मसदुा कब द्र शासनामािा त सींनतम 
झाल्यानींतर त्यानसुार पढुील शासनस्तरावरुन कायावा ी कर्यात येईल.  
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी.  

___________ 
अमरावती-सरुत या महामार्ााचे चौपदरीिरणाचे िाम िरण्याबाबत 

  
(३३) ४१६२४ (०२-०८-२०१८). श्री.र्ोवपकिशन बािोरीया : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३४००६ ला हदनाांि ३१ िुल,ै २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समरावती-सरुत या म ामागााच्या चौपदरीकर ाच े कामाची मदुत 
करारनाम्यानसुार सन २०१९ पयांतच ससताींना ी चौपदरीकर ाचे काम सत्यींत 
सींर्गतीने सरुु ससनू सद्य:जस्र्तीमध्ये २० त े २५ ्क्के काम प ूा झाले 
ससल्याच ेमा े एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने म ामागा चौपदरीकर ाच ेकाम सन २०१९ पयांत प ूा 
 ो्याच्यादीष्ीने को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : (१) व (२) सींशत:  े खरे आ े. 

समरावती-सरुत या राषरीय म ामागा ि. ५३ च्या चौपदरीकर ापकैी 
सरुत- ाजिरा (पो ा् सेक्शन) त े गिुरात म ाराषर  ॉडारचे भारतीय राषरीय 
रािमागा प्राधधकर , सरुत याींचे कायाक्षते्रातील काम भौनतकदीष्या प ूा झाले 
ससल्याच ेप्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकर , सरुत याींनी 
कळववले आ े. 

तसेच सदर राषरीय म ामागा ि. ५३ च्या समरावती त े धचखली 
पयांतच्या क्रकमी १६६/०० त े ३६०/०० रस्त्याच्या चौपदरीकर ाचे काम 
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डी ीएिओ्ी तत्वावर भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकर , समरावती 
याींचेतिे सरुु आ े. सद्य:जस्र्तीत सदर कामाकरीता ९८.९१ ्क्के िशमनीच े
सींपादन झालेले ससनू रस्त्याच्या चौपदरीकर ाचे समुारे २५ ्क्के काम प ूा 
झाले ससल्याच े प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकर , 
समरावती याींनी कळववले आ े. याशशवाय प्रस्ततु रस्त्याच्या चौपदरीकर  
कर्याच्या िाग े त े गिुरात म ाराषर सीमेपयांतच्या क्रकमी ५१०/०० त े
क्रकमी ६५०/७९४ मधधल काम डी ीएिओ्ी तत्वावर प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागा प्राधधकर , धुळे याींचेकडू सरुु ससनू सद्य:जस्र्तीत सदर 
कामाकरीता ९५.१८ ्क्के िशमनीचे सींपादन  ोऊन सदर १४०/७९४ क्रकमी पकैी 
९० क्रकमी चे काम (समुारे ६४ ्क्के) प ूा झाल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय रािमागा प्राधधकर , धुळे याींनी कळववले आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

सार्री सुरिारििाांच ेलिीत मानधन देण्याबाबत 
 

(३४) ४१९७४ (०२-०८-२०१८). श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊर्ा  भाई िर्ताप, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुमनबान ूखसलरे्, डॉ.सधुीर ताांबे, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाल रािूरिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७९९८ ला 
हदनाांि २२ माचा, २०१८ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय 
मत्मयवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सागरी सरुक्षारक्षकाींच्या मानधनासाेी ननधी सपरुा पडत 
ससल्यामळेु स ा मद न्याींपासनू सरुक्षारक्षकाींच े मानधन र्क्रकत ससल्याचे 
ददनाींक १४ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले,  े खरे आ े 
काय, 
(२) ससल्यास, सरुक्षारक्षकाींच्या मानधनासाेी रुपये ५ को्ी ८८ लाखाची 
तरतदू कर्यास ववत्त ववभागाने मान्यता ददली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन सागरी 
सरुक्षारक्षकाचे र्क्रकत मानधन दे्या ा त को ती कायावा ी केली वा 
कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.महादेव िानिर (०९-१०-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२) सन २०१८-१९ करीता रुपये ५.०० को्ी इतका सर्ासींकल्पीत ननधी मींिूर 
कर्यात आला आ े. 
(३) सन २०१८-१९ मध्ये सर्ासींकल्पीत कर्यात आलेला रुपये ५००.०० लक्ष 
ननधीपकैी रुपये ३५०.०० लक्ष इतका ननधी शासनाने ददनाींक ०२ एवप्रल, २०१८ 
रोिी ववतरीत केला  ोता. 
 तसेच सन २०१८-१९ च्या सर्ासींकल्पीत ननधीमधील सखधचात 
राद लेला रुपये १५०.०० लक्ष इतका ननधी व िुल,ै २०१८ च्या पावसाळी 
सधधवेशनात परुव ी माग ीद्वारे मींिुर झालेला रुपये ३६८.४२ लक्ष ससा 
एकू  रुपये ५१८.४२ लक्ष इतका ननधी शासनाच्या ददनाींक २८/०८/२०१८ 
रोिीच्या ज्ञापनान्वये सागरी सरुक्षा रक्षक व पयावेक्षक याींचे सप् ब् र 
मद न्यापयांतचे वेतन व मानधन सदा कर्यासाेी ववतरीत कर्यात आलेला 
आ े.  
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

राज्यातील घरेलू िामर्ाराांना राष्ट्रीय मसुद्याप्रमाणे हक्ि, अधधिार 
तसेच सामाजिि सांरिण समळण्याबाबत 

 

(३५) ४२२७१ (०२-०८-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, 
अॅड.हुमनबान ू खसलरे् : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) कब द्र शासनाने मींिूर केलेल्या घरेल ूकामगाराींच्या राषरीय मसदु्याप्रमा े 
शासनाने घरेल ूकामगाराींना  क्क, सधधकार देवनू क्रकमान सामाजिक सींरक्ष  
दे्यात यावे या माग्यासाेी प ेु श र मोलकरी  सींघ्नेने कामगाराींच्या 
स्वाक्षऱ् याींचे ननवेदन सीं ींधधत मा.प ेु जिल् ा पालकमींत्री याींचकेड े सादर 
केल्याचे ददनाींक ७ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आ े, 
 े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.सांभािी पाटील-तनलांर्ेिर (०२-११-२०१८) : (१)  े खरे आ े. 
(२) ददनाींक १०/१०/२०१७ रोिी कब द्र सरकारने घरेल ुकामगाराींच्या  ा त प्रशस् 
केलेल्या राषरीय धोर ाींच्या मसदु्यावर कब द्र शासनाचा सींनतम नन ाय झालेला 
ना ी.  
 ददनाींक २७/३/२०१५ रोिीच्या सधधसचुनेद्वारे ववकास आयकु्त (स.का) 
कामगार याींची एक सदस्य मींडळ या नात्याने ननयकु्ती झालेली आ े. 
 घरेल ुकामगाराींसाेी खालील लाभ दे्यात येत आ ेत ;- 

१) मतृ घरेल ु कामगाराींच्या कायदेशीर वारसाींस सींत्यववधी स ाय्य 
रुपये २००० 

२) घरेल ु कामगाराींस २ सपत्य पयांत प्रत्येक प्रसतूीकरीता       
रुपये ५००० इतकी मदत दे्यात येत आ े. 

३) ददनाींक ३१/७/२०१४ पयांत ज्या नोंदीत घरेल ुकामगाराींनी वयाची 
५५ वषा प ूा झालेली.  

४) सशा नोंदीत घरेल ु कामगाराींना सन्मानधन योिनबतगात प्रत्येकी 
रुपये १०००० आमआदमी ववमा योिनबतगात दे्यात ये ारे   
लाभ :- 
१) लाभार्ाांचा नसैधगाक मतु्य ू ओढवल्यास त्याींच्या वारसाींस      

रुपये ३००००  
२) लाभार्ाांचा सपघाती मतु्य ू ओढवल्यास त्याींच्या वारसास      

रुपये ७५००० 
३) लाभार्ाास सपघातमळेु कायम स्वरुपी सींप ूा सपींगत्व 

आढलल्यास त्यास रुपये ७५०००  
४) लाभार्ाांस सींशत: सपींगत्व आल्यास त्यास रुपये ३७५००  

लाभार्ाांच्या मलुीींच्या शशक्ष ाकरीता शशक्षा स योग योिनाींतगात 
इयत्ता ९ त े १२ करीता आय.्ी.आय कोसा करीत ससल्यास व दर वषी 
उत्ती ा ससल्यास पाल्याींस दर नतमा ी रुपये ३०० इतकी रक्कम प्रत्येकी 
ददली िात.े  
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी.  

___________ 
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मुांबईतील मण बेटावरील िोळीवाड्यातील मासळी  
सुिवण्यावर बांदी घातल्याबाबत 

  
(३६) ४२३२७ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मत्मयवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ईतील मढ  े्ावरील कोळीवाड्याच्या शिेारच्या पररसरातील 
रद वाश्याींना माशाींची दगुाधी येत ससल्याने कोळीवाड्यातील मासळी 
सकुव्यावर  ींदी घाल्याची माग ी तरे्ील रद वाशाींनी केली ससल्याच ेमा े 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, कोळी  ाींधवाींवर सशाप्रकारे सन्याय कर्यात येत ससल्यामळेु 
मळु नागररकाींवर सन्याय  ोऊ नये म्  ून शासनाने चौकशी करुन को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ?  
  
श्री.महादेव िानिर (१७-०९-२०१८) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील पुनवाससत व्यक्तीांना हदल्या िाणाया या  
सवलती तनबधंमुक्त िरण्याबाबत 

  
(३७) ४२३३० (०२-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववध प्रकल्पातील पनुवाशसत व्यक्तीना ददल्या िा ाऱ् या 
सवलती नन ांधमकु्त ससाव्यात, प्रकल्पग्रस्ताींना ददल्या िा ाऱ् या िशमनीना 
वगा एकचा दिाा देऊन या ा त कायावा ी कर्याचे ननदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी 
मा े म,े २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान िनता दर ारात ददल े ोत,े  े खरे आ े 
काय, 
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(२) ससल्यास, मा.मखु्यमींत्री याींनी ननदेश देऊन ी को तीच कायावा ी झाली 
ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी 
केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-०९-२०१८) : (१) म ारषर प्रकल्प ाधधत व्यक्तीींच े
पनुवासन सधधननयम १९९९ मधील कलम १६(१)( ) नसुार केवळ पाट् ींधारे 
प्रकल्पाींमळेू  ाधधत झालेल्या प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीींना पनुवाशसत गावेा ामध्ये 
घरे  ाींध्यासाेी त्याींनी पवुी धार  केलेल्या िशमनीच्या भोगव्ा जस्र्तीस  
नवीन गावेा ामध्ये ददल्या िा ाऱ् या भखुींडाींना वगा एकचा दिाा दे्या ा त 
कायावा ी कर्याच ेननदेश मा.मखु्यमींत्री याींनी मा े म,े २०१८ मध्ये आयोजित 
लोकशा ी ददनामध्ये ददले  ोत.े 
(२), (३) व (४) पा् ींधारे प्रकल्पामळेु/भसुींपादनामळेु ववस्र्ावपत झालेल्या 
 ाधधत व्यक्तीस पनुवाशसत गावेा ामध्ये भोगव्ादार वगा-२ म्  ुन वा्प 
झालेल्या भखुींडाचे भोगव्ादार वगा-१ मध्ये रुपाींतर कर्या ा त व सदर 
भखुींडाच्या  स्ताींतर  व्यव ारावर ससलेले नन ांध उेवव्या ा त 
मा.मखु्यमींत्री म ोदय याींनी ननदेश ददले ससनू त्यानसुार शासन नन ाय 
िमाींक आरपीए-२०१८/प्र.ि.१५७/र-१, दद १८/५/२०१८ ननगाशमत कर्यात आला 
आ े. 

___________ 
 

मौिे िववलर्ाव (नेरुर) (ता.िुडाळ, जि.ससांधदुरू्ा) येलील िारे्ची 
निाशा तनयमाप्रमाणे मोिणी िरण्याबाबत 

 

(३८) ४२६८३ (०२-०८-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३७३७२ ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाात 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे कववलगाव (नेरुर) (ता.कुडाळ, जि.शस ींधुदगुा) येर्ील सव् े नीं. ३१, 
द स्सा नीं. १२-स व १३ च्या लगत धारक स.नीं. ३१, द स्सा नीं. ११/९६ ची 
 द्द कायम मान्य नसल्याने श्री.म् ाडदळकर याींनी जिल् ाधधकारी व उप 
सधीक्षक, भशूम सशभलेख, कुडाळ याींचेकड े तिार केली आ े,  े खरे आ े 
काय, 
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(२) ससल्यास, श्री.म् ाडदळकर याींचे स.नीं. १, द .नीं. १२-स व १३ ची मोि ी 
मळू सशभलेखाचा आधार घेवनू कायम केली ससल्याने ती  रो र आ े तसेच 
लगत श्री.प्ोददया याींचे स.नीं. ३१, द स्सा नीं. ११/९६ ची मोि ी रेखाींकन 
नकाशा आधारे केली ससल्याने ती सदोष ससल्याचे ननदशानास आल,े  े  ी 
खरे आ े काय,  
(३) ससल्यास, उक्त मोि ी नकाशा ननयमाप्रमा े दरुुस्त करुन सधुाररत 
मोि ी नकाश े परुवव्याची कायावा ी कर्याच्या सचूना िमा ींदी आयकु्त, 
प ेु याींनी जिल् ा सधीक्षक, भमूी सशभलेख, शस ींधदुगुा याींना ददनाींक ७ सडसब र, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास ददली,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन उक्त िागचेी 
मोि ी नकाशा ननयमाप्रमा े दरुुस्त कर्या ा त कायावा ी करुन रेखाींकन 
नकाशाचे आधारे मोि ी कर्याऱ्याींवर को ती कारवाई केली वा कर्यात 
येत आ े. 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१)  ोय, मौिे कववलगाींव, ता.कुडाळ, 
जि.शस ींधुदगुा येर्ील स.नीं. ३१, द .नीं. ११/९६ ची मोि ी मान्य नसलेने 
श्री.सरेुश सदाशशव म् ाडदळकर याींनी ददनाींक ०१/०४/२०१७ रोिी 
जिल् ाधधकारी, शस ींधुदगुा याींचेकड े व ददनाींक ०८/१२/२०१६ रोिी उपसधीक्षक, 
भशूम सशभलेख, कुडाळ याींचकेड ेतिारी सिा सादर केले आ ेत. 
(२)  ोय, मौिे कववलगाींव (नेरुर), ता.कुडाळ, जि.शस ींधुदगुा येर्ील स.नीं. ३१, 
द .नीं. १२-स व १३ ची  द्दकायम मोि ी कर्यासाेी उपसधीक्षक, भशूम 
सशभलेख, कुडाळ याींचकेड े श्री.सरेुश सदाशशव म् ाडदळकर याींनी       
ददनाींक १९/०१/२०१६ रोिी सिा केला  ोता त्यानसुार स.ता. .का.मो.र.नीं. 
२९५३ व २९५४/१६ सन्वये ददनाींक १६/०३/२०१६ रोिी मोि ी नकाशाची “क” 
प्रत ददनाींक २३/०३/२०१६ व ददनाींक २६/०३/२०१६ रोिी परुवव ेत आली आ े. 
सदर मोि ी कामाची तपास ी केली ससता ती सशभलेखाप्रमा े ससल्याच े
आढळून आले. 
 त्यानींतर श्री.सननल चौर्मल प्ोददया तिे कु.म.ुधारक श्री.चींद्रकाींत 
दत्तात्रय पा्ील याींनी मौि ेकववलगाींव (नेरूर) येर्ील स.न. ३१, द .नीं. ११/९६ 
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ची मींिूर रेखींकनाप्रमा े मोि ी कर ेसाेी ददनाींक १४/१०/२०१६ रोिी सिा 
केला  ोता. त्यानसुार स.ता. .का.मो.र.नीं. ३१०२/२०१६ सन्वये         
ददनाींक १९/११/२०१६ रोिी मोि ी करून ददनाींक २५/११/२०१६ रोिी  द्दी 
कायम कर ेत आल्या आ ेत. तपास ीसींती सदरचा नकाशा सदोष ससल्याच े
ननदशानास आले आ े. 
(३)  ोय, सदर प्रकर ामध्ये िमा ींदी आयकु्त कायाालयाकडून        
ददनाींक ०७/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये स.नीं. ३१, द .नीं. ११/९६ च्या मोि ी 
नकाशामध्ये आवश्यक ती दरुूस्ती करून दरुूस्ती नकाशा सीं ींधधताींना 
परुवव्या ा त ननदेश जिल् ा सधीक्षक, भशूम सशभलेख, शस ींधदुगूा याींना 
दे्यात आले ससल्या ा त शासनास स वाल सादर केला आ े. स.नीं. ३१, 
द .नीं. ११/९६ च्या मोि ी नकाशामध्ये आवश्यक ती दरुूस्ती कर े ा त 
म ाराषर िमीन म सलू सधधननयम, १९६६ कलम २५८ सन्वये जिल् ा 
सधीक्षक, भशूम सशभलेख, शस ींधुदगुा याींनी ददनाींक २३/०८/२०१८ रोिी आदेश 
ददलेला आ े. त्यानसुार उपसधीक्षक, भशूम सशभलेख, कुडाळ याींनी कायावा ी 
सरूू केली आ े. 
(४) मौिे कववलगाव, ता.कुडाळ येर्ील स.नीं. ३१, द .नीं. ११ चे मोि ी 
नकाशामध्ये मळू सशभलेखाप्रमा े दरुूस्ती कर्या ा त उपसधीक्षक, 
भशूमसशभलखे, कुडाळ याींना ददनाींक २३/०८/२०१८ रोिी पनुववालोकन आदेश 
दे्यात आले आ ेत. त्यानुसार सनुाव ी घेवनू उपसधीक्षक, भशूम सशभलेख, 
कुडाळ याींनी ददनाींक १८/०९/२०१८ रोिी दरुूस्ती ा त आदेश पारीत केले 
आ ेत. तसेच प्रस्ताववत मोि ी  ा त दोषी कमाचारी श्री.एच.एम.शखे, 
प्र.शलपीक, उपसधीक्षक, भशूम सशभलेख, कुडाळ याींच्यावर जिल् ा सधीक्षक, 
भशूम सशभलेख, शस ींधुदगुा याींच्याकडून ददनाींक १९/०९/२०१८ च्या ज्ञापनान्वये 
म ाराषर नागरी सेवा (शशस्त व सवपल) ननयम, १९७९ मधील ननयम १० 
सन्वये शशस्तभींगववषयक कारवाई सरुू कर्यात आली आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
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टेंभुणी-लातूर-नाांदेड रमत्याांच्या चौपदरीिरणाबाबत 
 

(३९) ४३१०० (०२-०८-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय 
सावांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८१४५ ला हदनाांि १ माचा, २०१८ रोिी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय सावाितनि बाांधिाम (सावाितनि 
उपक्रम वर्ळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू-मुीं ई मखु्य मागाापासनू ब्भ ुी त ेलातरू व लातरू त ेनाींदेड या 
रस्त्याींच्या चौपदरीकर  कामास शासनाने मींिूरी ददली आ े काय, 
(२) ससल्यास, मींिूरी ददलेल्या कामाच ेस्वरुप काय आ े, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी 
केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-११-२०१८) : (१) व (२) ब्भ ुी त ेलातरू  ा रस्ता कब द्र 
शासनाने नवीन राषरीय म ामागा घोवषत केला ससनू या रस्त्याच्या दोन 
पदरी कर्याचा प्रकल्प स वाल कब द्र शासनाकड े मींिुरीसाेी पाेवव्यात 
आला आ े. तसेच सदर काम सन २०१८-१९ च्या आराखड्यात समाववष् 
 ो्यासाेी कब द्रशासनास प्रस्ताव सादर कर्यात आला आ े. कब द्र शासनाच्या 
ताींबत्रक व प्रशासकीय मींिूरी नींतर सदर काम  ाती घे्यात येईल 
 तसेच लातरू त े नाींदेड या रस्त्याच्या चौपदरीकर ाचे कामास कब द्र 
शासनाने मींिूरी ददली ससनू सदरील तळुिापरू लातरू-नाींदेड  ा NH ३६१ चा 
भाग ससनू सदरील NH ३६१ चे चौपदरीकर ाच े काम कब द्र शासनाच्या 
भारतीय राषरीय रािमागा प्राधधकर ामािा त प्रगतीपर्ावर आ े. लातरू त े
नाींदेड  ा रस्ता तीन ववभागामध्ये ववभािीत कर्यात आलेला ससनू यामध्ये 
सष्ीमोड, ता.चाकूर जि.लातरू व माळेगाव ता.लो ा, जि.नाींदेड या देका ी 
पर्कर नाका  ाींध्याच े योिीले ससल्याच े भारतीय राषरीय रािमागा 
प्राधधकर , नाींदेड याींनी कळववले आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
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मोहोळ (जि.सोलापूर) तालुक्यातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(४०) ४३२२९ (०२-०८-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मो ोळ (जि.सोलापरू) तालकु्यातील त शसलदार, तालकुा कृषी सधधकारी, 
उपसधीक्षक भमूी सशभलेख इ. पदे ररक्त ससनू सदर पदाींचा प्रभारी कायाभार 
दे्यात आलेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सदर प्रभारी कायाभार ददल्यामळेु मो ोळ तालकु्याच्या 
ववकासा ा त म त्वाचे नन ाय घे्यात ववलीं   ोत ससल्याने या ा त 
स्र्ाननक नागरीकाींनी नारािी व्यक्त केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, मो ोळ तालकु्यात म त्वाच्या पदावर त शसलदार, तालकुा 
कृषी सधधकारी, उपसधीक्षक, भमूीसशभलेख  ी पदे कायम स्वरूपी दे े ा त 
माग ी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) ससल्यास, उपरोक् त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन मो ोळ तालकु्यास 
उक्त पदे कायमस्वरूपी दे े ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२४-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) प्रश्नाधीन पदे ररक्त 
ससताींना सदर पदाींचा सनतररक्त कायाभार सन्य सधधकाऱ् याींना दे्यात आला 
 ोता.तर्ावप, त शसलदार, मो ोळ व तालकुा कृषी सधधकारी, मो ोळ  ी पदे 
भर्यात आली आ ेत. 
 उपसधीक्षक भमूी सशभलेख, मो ोळ  े पद पदोन्नती/ दलीने 
भर्याचे सींकजल्पत आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
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ियाध ूनदी (जि.हहांर्ोली) पुलावरुन अवैधररत्या र्ौण खतनि  
वाहतुि िरणायायावर िारवाई िरण्याबाबत 

  
(४१) ४३२५२ (०२-०८-२०१८). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) द ींगोली येर् े सवधै गौ  खननि ववरोधी पर्काने कयाधू नदी पलुावर 
ददनाींक ५ एवप्रल, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास सवधैररत्या गौ खननि वा तकु 
कर ारी दोन वा ने पकडली,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
सनषुींगाने दोषीींवर को ती दींडात्मक कारवाई केली वा कर्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-१०-२०१८) : (१) व (२) द ींगोली येर्ील कयाधू 
नदीच्या पलुावर ददनाींक ५/४/२०१८ रोिी त शसल कायाालय, द ींगोली येर्ील 
पर्काने गौ  खननिाची सवधै वा तकू कर ारी २ वा ने पकडली ससनू 
सदर वा ने द ींगोली श र पोलीस ेा े येर्े िमा केली आ ेत. सदर दोन् ी 
वा नाींच्या मालकाींना सनिुमे रुपये ३,११,७६०/- व रुपये ३,६७,६४०/- इतक्या 
दींडात्मक रक्कमेची नो्ीस पारीत कर्यात आली ससनू त्यापकैी एका 
वा नाच्या मालकाने रुपये ३,६७,६४०/- इतकी दींडात्मक रक्कम शासनिमा 
केली ससल्याने सदर वा न ददनाींक १९/४/२०१८ रोिीच्या आदेशान्वये 
सोड्यात आले आ े. तर दसुऱ्या वा नाच्या मालकाने मा.मुीं ई उच्च 
न्यायालय, खींडपीे औरींगा ाद येर्े रर् याधचका दाखल केली ससनू सदर 
याधचका न्यायप्रववष् आ े. 
(३) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

लाांिा-िोले (जि.रत्नाधर्री) तालुक्यात वणव्यामुळे बाधधत बार्ायतदार 
शतेियायाांना मदत देण्याबाबत 

 

(४२) ४३३०५ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मदत व 
पनुवासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) लाींिा-कोले (जि.रत्नाधगरी) तालकु्यातील रद वाशी रमाकाींत शींकर साळुींख े
याींच्या पींधरा एकर िशमनीवरील आीं ा व कािू कलमे सचानकप े लागलेल्या 
व व्यात िळून गेल्याने लाखो रुपयाींचे नकुसान झाल्याची घ्ना मा े 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान घडली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सदर आग लाग्याची कार े काय आ ेत, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने नकुसानग्रस्ताींना आधर्ाक मदत दे्या ा त को ती 
कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-०९-२०१८) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) आगीचे कार  समि ूशकले ना ी. 
(३) तलाेी, ग्रामसेवक व कृषी स ाय्यक याींच्याकडून पा  ी करुन पींचनामे 
कर्यात आले ससनू आगीचे कार  समिू शकले ना ी. ददनाींक १३ मे, 
२०१५ च्या शासन नन ायानसुार नसैधगाक आपत्तीमध्ये शतेीवपकाचे नकुसान 
झाल्यास मदत सनजु्ञेय आ े. सदर घ्ना नसैधगाक आपत्तीमध्ये येत 
नसल्याने आधर्ाक मदत दे्यात आलेली ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
  
िाांहदवली पूवा (मुांबई) येलील सलीम िां पाऊां डची महसूली िार्ा बाांधिाम 

िामर्ार, घरेलू िामर्ार िल्याण व क्रीडा िें द्रािरीता देण्याबाबत 
  
(४३) ४३३२७ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) काींददवली पवूा (मुीं ई) येर्ील सलीम कीं पाऊीं डची म सलूी िागा  ाींधकाम 
कामगार, घरेल ूकामगार कल्या  व िीडा कब द्राकरीता दे्या ा तचा स वाल 
शासनास सादर कर्या ा त सवर सधचव, म सलू व वन ववभाग याींनी 
ददनाींक २३ माचा, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास जिल् ाधधकारी, मुीं ई उपनगर 
जिल् ा, मुीं ई याींना पत्र ददले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
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(२) ससल्यास, या प्रकर ी शासनास स वाल प्राप्त झाला आ े काय, 
(३) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) काींददवली पवूा (मुीं ई) 
येर्ील सलीम कीं पाऊीं डची म सलूी िागा  ाींधकाम कामगार व घरेल ूकामगार 
कल्या  व िीडा कब द्राकरीता दे्या ा त लोकप्रनतननधीींचे ददनाींक ०७/०३/२०१८ 
रोिीचे पत्र शासनास प्राप्त झाले  ोत.े सदर पत्रानषुींगाने जिल् ाधधकारी, मुीं ई 
उपनगर याींच्याकडून ददनाींक २३ माचा, २०१८ रोिी स वाल मागवव्यात 
आला आ े. 
 सदर प्रकर ी जिल् ाधधकारी याींचा स वाल सद्याप सप्राप्त आ े. 
तर्ावप, जिल् ाधधकारी कायाालय या ववषया ा त क्षबेत्रयस्तरावरुन माद ती 
सींकलीत करीत ससनू लवकरच स वाल सपेक्षक्षत आ े. 

___________ 
  

राज्यातील राज्य पररवहन महामांडळाच्या  
बस मलानिाांचा दिाा सुधारण्याबाबत 

  
(४४) ४३५०० (०२-०८-२०१८). श्री.अमररशभाई पटेल : सन्माननीय पररवहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील राज्य पररव न म ामींडळाच्या  स स्र्ानकाींचा दिाा सधुार ा 
करुन प्रत्येक स्र्ानकाींवर वातानकूुशलत वेद्ींग रुम व शौचालय 
उभार्याकरीता रुपये १०० को्ीींची तरतदू कर्यात ये ार ससल्याचे मा े 
माचा, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.पररव न मींत्री याींनी आश्वासन ददल े
 ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सदरील आश्वासनाच्या सनषुींगाने सींमल िाव ी करुन त्याची 
कायावा ी कर्यात आली काय, सदर प्रकर ी केलेल्या कायावा ीचा सींप ूा 
तपशील काय आ े, 
(३) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन को ती कायावा ी केली 
वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.हदवािर रावत े(२४-०९-२०१८) : (१)  ोय. 
(२) व (३) राज्य पररव न म ामींडळाच्या िुन्या झालेल्या, तसेच, 
ववस्तारीकर  कर े आवश्यक ससलेल्या  स स्र्ानकाींची 
दिाावाढ/आधुननकीकर /पनु ाांध ी कर्याची कामे सरुु आ ेत, त्यामध्ये 
वातानकूुशलत प्रवासी प्रनतक्षालयाचा समावेश आ े. सद्य:जस्र्तीत स्वारगे्, 
प ेु रेल्वे स््ेशन व दादर एशशयाड, स मदनगर व औरींगा ाद या 
 सस्र्ानकाींवर वातानकूुशलत प्रवासी प्रतीक्षालयाची सवुवधा ससनू, 
वातानकूुशलत शशवशा ी  सेस ी सरुु कर्यात आलेल्या आ ेत. भारत 
पेरोशलयम कॉपोरेशन शल. याींनी, सामाजिक दानयत्व ननधीतनू २२ देका च्या 
 सस्र्ानकाींवर सद्यावत प्रसाधनग ृ  ाींध्यासाेी पद ल्या ्प्प्यामध्ये   
रुपये ४.९० को्ी ननधी उपलब्ध करुन दे्याचे मान्य केले आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
 

___________ 
  

प्रादेसशि पररवहन िायाालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(४५) ४३६५८ (०२-०८-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रादेशशक पररव न कायाालयातील स त ेड सींवगाातील सनेक 
पदे ररक्त ससल्याने कायारत ससलेल्या सधधकारी व कमाचाऱ्याींवर कामाचा 
सधधक ता  पडत ससल्याने त्याचा परर ाम वा नाच्या सींदभाातील सवा 
प्रकारच्या कामावर  ोत आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, प्रादेशशक पररव न कायाालयातील ग् स त े ड वगाातील 
सधधकारी व कमाचारी याींची वगानन ाय क्रकती पदे ररक्त आ ेत, 
(३) ससल्यास, उक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीच्या 
सनषुींगाने ग् स त े ड वगाातील सधधकारी व कमाचारी याींची ररक्त पदे 
भर्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  



वव.प. ८ (48) 

श्री.हदवािर रावत े(१८-०९-२०१८) : (१), (२) व (३) ददनाींक ३०/६/२०१८ रोिी, 
मो्ार वा न ववभागासाेी ग् स त े ड सींवगाातील पदाींची माद ती 
खालीलप्रमा े :-  

र्ट मांिूर पदे भरलेली पदे ररक्त पदे 
अ ९६४ ६२१ ३४३ 
ब १४४ ८८ ५६ 
ि ३५६५ १८५६ १७०९ 
ड ४२७ १८५ २४२ 
एिूण ५१०० २७५० २३५० 

 
ग् स सींवगाापकैी ३०० मो्ार वा न ननरीक्षक व ग् क सींवगाापकैी 

७०० स ाय्यक मो्ार वा न ननरीक्षक  ी पदे नव्याने ननमाा  कर्यात आली 
आ ेत.  

स ाय्यक प्रादेशशक पररव न सधधकारी सींवगाातील सधधकाऱ् याींची 
सरळसेवेच्या कोट्यातील ४ पदाींच े माग ीपत्र म ाराषर लोकसेवा आयोगास 
पाेवव्यात आले आ े. मो्ार वा न ननरीक्षक सींवगाातील ६७ पदे पदोन्नतीने 
भर्यात आली आ ेत. तसेच सेवा प्रवेश ननयमानसुार पदोन्नतीने भरावयाची 
पदे सवोच्च न्यायालयात दाखल ववशषे सनजु्ञा याधचका ि. २८३०६/२०१७ 
मधील नन ायाच्या सनषुींगाने सामान्य प्रशासन ववभागाने िारी केलेल्या 
मागादशाक सचूनाींनसुार पदे तदर्ा पदोन्नतीने भर्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधधन आ े. 

ग्   सींवगाातील रचना व कायाप्ती सधधकारी, प्रशासकीय 
सधधकारी, प्रक्रिया योिनक, प्र ाली प्रशासक व िनसींपका  सधधकारी या 
पदाींवर पदोन्नती दे्याचा प्रस्ताव ववचाराधधन आ े. 

ग् क सींवगाातील स ाय्यक मो्ार वा न ननरीक्षक पदाींसाेी 
म ाराषर लोकसेवा आयोगाने ८३२ उमेदवाराींची शशिारस केली ससनू, त्याींची 
ननयकु्ती प्रक्रिया मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानसुार ततुाास स्र्धगत 
ेेव्यात आली आ े. 

  ृन्मुीं ई  ा ेरील कायाालयाींतील शलपीक ी्ंकलेखक सींवगाातील ८८ 
पदे  ा्य स्त्रोताींद्वारे भर्यात आलेली आ ेत. तसेच १७६ कीं त्रा्ी     
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शलवपक- ी्ंकलखेक व ३८ कीं त्रा्ी वा नचालक भर्याकरीता मा.मखु्य सधचवाींच े
सध्यक्षतखेालील सशमती मान्यता ददले ससनू त्यानसुार कायावा ी कर्यात 
येत आ े. 

ग् ड सींवगाातील सरळसेवेची पदे भर्याचा प्रस्ताव स.म.ुस. (सेवा), 
सामान्य प्रशासन ववभाग याींच्या सध्यक्षतखेालील सशमतीने समान्य केला 
आ े. 

उपलब्ध मनषुय ळाचा वापर करुन दैनींददन कामप ूा कर्यात येत 
ससल्याने, दैनींददन कामकािावर परर ाम  ोत ना ी. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 

___________ 
 

नर्र जिल््यात जिल्हा अपांर् पुनवासन िें द्रास िार्ा समळण्याबाबत 
  
(४६) ४३७१८ (०१-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ा  
भाई िर्ताप, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुमनबान ू खसलरे्, श्री.आनांदराव 
पाटील, श्री.अमरनाल रािूरिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररसस ांर् राठोड, 
प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड े: सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुीं ईतील राज्य सपींग ववत्त ववकास म ामींडळाने नगरला जिल् ा सपींग 
पनुवासन कब द्र (सडस्रीक सडसे ल्ड रर ॅब ले्ेशन सब् र) मींिूर केले ससनू 
यासाेी ननधी व कमाचारी व्यवस्र्ा ी मींिूर झाली आ ेत परींत ु नगर 
जिल््यातील सपींगाींसाेी (ददव्याींग) जिल् ा सपींग पनुवासन कब द्रास 
सद्यापपावेतो  क्काची िागाच शमळाली नसल्याचे मा े माचा, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, उक्त प्रकर ी सपींग पनुवासन कब द्रास िागा उपलब्ध करुन 
दे्यास ववलीं   ो्याची कार े काय आ ेत व सदरील कब द्रास िागा उपलब्ध 
झाली ससल्यास त ेकेव् ा सरुु कर्यात ये ार आ े, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.राििुमार बडोले (१३-११-२०१८) : (१) सींशत: खरे आ े. 
(२) सपींग पनुवासन कब द्रास िागा उपलब्ध करुन दे्यासाेी कायावा ी सरुु 
आ े.  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

राज्यातील िापूस बबयाणाांच ेसरळवाण वविससत िरण्याबाबत 
  
(४७) ४३७६१ (०२-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम र्ोयाहे : सन्माननीय िृषी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कापसाच्या पेर ीकरीता प्रत्येक  ींगामात समुारे दोन को्ी 
सींकररत कापसू ब या ाींची पाकी्े लागतात,  े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, सींकररत कापसू ब या े खािगी व्यापाऱ्याकडून िादा दराने 
शतेकऱ्याींना ववकत घ्यावे लागत,े  े  ी खरे आ े काय, 
(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने कापसाचे सरळ वा  ववकशसत करुन शतेकऱ्याींना 
त्याींच्या पवूाापार चालत आलेल्या शतेीकड े कमी खचााची शतेी कर्यास 
प्रोत्सा न दे्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-११-२०१८) : (१) राज्यातील कापसू वपकाखालील क्षेत्र 
समुारे ४२ लाख  ेक््र इतके आ े. त्यासाेी सवासाधार प े दरवषी राज्यात 
समुारे १.५ को्ी कापसू ब या ाींची पाकी्े लागतात.  
(२)  े खरे ना ी.  
  ी.्ी. कापसू ब या ाींच्या क्रकींमती कब द्र शासनाकडून ननजश्चत 
कर्यात येतात. ब या ाींची िादा दराने वविी करीत ससल्याचे ननदशानास 
आल्यास सीं ींधधत वविेत्याींवर कायद्यातील तरतदुीींनसुार कायावा ी कर्यात 
येत.े  
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(३) सद्य:जस्र्तीत म ाराषर राज्य ब या े म ामींडळ मयाादीत (म ा ीि), 
सकोला याींच्याकडून शतेकऱ्याींना मािक दरात कापसाचे सरळवा  उपलब्ध 
करून दे्यात येत आ े. तर्ावप, शतेकऱ्याींचा कल  ा  ी.्ी. कापसू 
ब या ाींकड े ससल्यामळेु ददवसबददवस सरळवा ाींची माग ी कमी  ोत आ े. 
तसेच, राज्यातील कृषी ववद्यापीेाींकड े कापसाचे सरळवा  उपलब्ध आ ेत. 
कापसाच्या सरळवा ामध्ये  ी.्ी. िनकु प्रत्यारोपीत कर्याचे काया कब द्रीय 
कापसू सींशोधन सींस्र्ा, नागपरू याींच्यामािा त कर्यात येत आ े. तसेच, कृषी 
ववद्यापीेामािा त शतेकऱ्याींच्या शतेावर प्रात्यक्षक्षकाींच े आयोिन करून कमी 
खचााचे सधुारीत तींत्रज्ञान शतेकऱ्याींपयांत पो चवनू त्याींना त्याचा सवलीं  
कर्याकरीता प्रोत्सा न दे्यात येत आ े. 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

शासनािडून परदेशात पदवी, पदव्युत्तर सशिणासाठी  
सशष्ट्यवतृ्ती समळणेबाबत 

  
(४८) ४३८१२ (०१-०८-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) परदेशात उच्च शशक्ष  घेऊन स्वतः रो र देशाच ेनाव उज्ज्वल कर्याची 
सींधी सनसुधूचत िाती-िमातीतील गरी  ववद्यार्थयाांना शमळावी, याकरीता 
शासनाकडून परदेशात पदवी, पदव्यतु्तर शशक्ष ासाेी शशषयवतृ्ती ददली िात,े 
 े खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, गेल्या वषाात सवघ्या ३० ववद्यार्थयाांनीच या योिनबतगात 
शशक्ष ासाेी परदेशगमनाचा लाभ घेतल्याच ेननदशानास आले आ े,  े  ी खरे 
आ े काय, 
(३) ससल्यास, सदर योिनेचा लाभ घे्याकरीता िास्तीत िास्त सिा यावेत 
याकरीता शासनस्तरावर को त्या उपाययोिना आख्यात आल्या आ ेत वा 
येत आ ेत, 
(४) नसल् यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
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श्री.राििुमार बडोले (१५-११-२०१८) : (१) सींशत: खरे आ े. 
राज्यातील सनसुधूचत िाती प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना परदेशात ववशषे 

सध्ययन कर्यासाेी रािषी शा ू म ाराि शशषयवतृ्ती योिना सामाजिक 
न्याय व ववशषे स ाय्य ववभागामािा त रा ववली िात.े 
(२)  े खरे ना ी.  
 सनसुधूचत िाती प्रवगाातील ववद्यार्थयाांना उच्च शशक्ष ासाेी परदेशी 
शशषयवतृ्ती योिनबतगात सन २०१७-१८ वषाामध्ये ४५ ववद्यार्थयाांची ननवड 
कर्यात आली ससनू त्यापकैी ३३ ववद्यार्थयाांनी प्रत्यक्ष परदेशातील 
ववद्यापीेात प्रवेश घेतलेला आ े. ३ ववद्यार्थयाांनी नकार कळववला आ े व १ 
ववद्यार्ी कार  न देता परदेशात गेलेला ना ी. तसेच ८ ववद्यार्थयाांनी 
परदेशातील ववद्यापीेात प्रवेश मदुतवाढ शमळ े ा त सिा केला आ े. 
(३) सदर ू योिनबतगात िास्तीत िास्त सिा यावेत याकरीता मा.म ासींचालक, 
माद ती व िनसींपका , मुीं ई याींचे मािा त वतृ्तपत्रामध्ये व्यापक स्वरुपाची 
प्रशसध्दी केली िात.े तसेच शासनाच्या सींकेतस्र्ळावर देखील प्रशसध्दी केली 
िात.े 
(४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

अमळनेर (जि.िळर्ाांव) येलील तलाठी व मांडळाधधिारी  
नेमणुिीच्या हठिाणी राहत नसल्याबाबत 

  
(४९) ४३८३७ (०२-०८-२०१८). श्रीमती जममता वाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील तलाेी व मींडळ सधधकारी याींना नेम ुकीच्या देका ी 
रा ्या ा त शासन नन ाय शासनामािा त ननगाशमत कर्यात आला आ े,  े 
खरे आ े काय, 
(२) ससल्यास, समळनेर (जि.िळगाींव) येर्ील तलाेी व मींडळ सधधकारी 
नेम ुकीच्या देका ी रा त नसल्याने नागररकाींना सडच ीना सामोरे िावे 
लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी केली आ े काय, 
चौकशीच्या सनषुींगाने राज्यातील तलाेी व मींडळ सधधकारी याींना 
नेम ुकीच्या देका ी रा ्या ा त शासन नन ाय ननगाशमत करुन समळनेर 
(जि.िळगाींव) येर्ील तलाेी व मींडळ सधधकारी नेम ूकीच्या देका ी 
रा ्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२५-१०-२०१८) : (१) ददनाींक ०६ िानेवारी, २०१७ च्या 
शासनपत्रान्वये, सवा जिल् ाधधकाऱ्याींना, ज्या सिाींच्या देका ी तलाेी / 
मींडळ सधधकारी याींना शासनाने ननवासस्र्ाने उपलब्ध करुन ददली आ ेत, 
त्याींनी त्या ननवासस्र्ानी रा ्याच्या सचूना दे्या ा त कळवव्यात आले 
आ े.  
 तसेच शासन नन ाय ववत्त ववभाग ि. घभाभ-१०१५/प्र.ि.१/सेवा-५, 
ददनाींक ०७/१०/२०१६ नसुार घरभाडभेत्ता पात्रतसेाेी ग्रामी  भागातील 
कमाचाऱ्याींना कामाच्या देका ी वास्तव्य कर े आवश्यक आ े. 
(२) सशी  ा  ना ी. 
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  

अमळनेर (जि.िळर्ाांव) येलील तालुिा प्रशासिीय  
इमारतीच्या बाांधिामाबाबत 

  
(५०) ४३८४६ (०१-०८-२०१८). श्रीमती जममता वाघ : सन्माननीय सावाितनि 
बाांधिाम (सावाितनि उपक्रम वर्ळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) समळनेर (जि.िळगाींव) येर्ील तालकुा प्रशासकीय इमारत  ाींधकामाचा 
प्रस्ताव ववत्त ववभागाची स मती नसल्यामळेु प्रलींब त ससल्याच े ननदशानास 
आल,े  े खरे आ े काय, 
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(२) ससल्यास, उक्त प्रस्ताव प्रलींब त ससल्याने समळनेर येर्ील सनेक 
शासकीय कायाालये खािगी िागेत भाड े तत्वावर ससल्याचे ी ननदशानास 
आल,े  े  ी खरे आ े काय,      
(३) ससल्यास, तालकुा प्रशासकीय इमारत  ाींधकामाचा प्रस्ताव प्रलींब त 
ससल्याची कार े काय, 
(४) ससल्यास, उपरोक्त प्रकर ी शासनाने चौकशी करुन तालकुा प्रशासकीय 
इमारत  ाींधकाम कर्या ा त को ती कायावा ी केली वा कर्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलीं ाची कार े काय आ ेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०२-११-२०१८) : (१) खरे ना ी 
(२), (३) व (४) समळनेर (जि.िळगाव) तालकुा प्रशासकीय इमारतीचे 
सींदािपत्रक या ववभागास प्राप्त झाले ससनू ननधी व ननकष या आधारे 
प्रशासकीय मान्यता दे्याची कायावा ी प्रगतीत आ े. 
(५) प्रश्न उद् भवत ना ी. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्र पूवा सवा प्रक्रिया म ाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींग क यींत्र ेवर कर्यात आली आ े. 

मुद्र : शासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुीं ई. 


