
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची नववी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

आहदवासी ववभागातील अनुदानावर आलेल्या माध्यममि शाळा व 
तुिडयाांच ेअनदुान ववतरीत िरण्याबाबत 

  

(१) ४३५२ (०५-०५-२०१०). श्री.जयांत पाटील, श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदिवासी क्षेत्रातील प्लॅन मधील उच्च माध्यममक शाळा/माध्यममक 
शाळा/ तकुडयाींवरील मशक्षक कममचाऱयाींचे मे, २००९ ककीं वा त्यािरम्यानचे वेतन 
अनिुान त्याींचे खात्यात जमा झाले काय, 
(२) नक्षलग्रस्त/आदिवासी गडचचरोली जजल्ह्यातील धानोरा तालकु्यातील उच्च 
माध्यममक शाळा मशक्षक कममचाऱयाींचे म,े २००९ पासनू वेतन अनिुान ममळाले 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने काय कायमवाही केली, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ववनोद तावड े (१५/०२/२०१९) : (१) होय. सिर मशक्षकाींचे वेतन त्याींच्या 
खात्यात जमा झाले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
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मुांबई दहहसर (पश्श्चम) येर्ील प्रसुतीगहृ  
गत पाच वषाथपासून बांद असल्याबाबत 

  

(२) १४६९५ (०७-०५-२०११). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण,        
श्री.हेमांत टिले :   सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई िदहसर (पजश्चम) येथील प्रसतुीगहृ गत पाच वर्ामपासनू बींि आहे, हे 
खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सिर प्रसतुीगहृ बींि पडण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच सिरचे प्रसतुीगहृ तातडीने सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१२/०२/२०१९) : (१) व (२) मे.ममत्ती इन््हेस््में् ॲण्ड 
कन्सल्ह ी्ंसी सववमसेस प्रा.मल. या सींस्थेला सी.्ी.एस. क्र.९२१/७, िदहसर गाींव, 
रुस्तमजी कॉलनी, िदहसर (पजश्चम) येथील जागा दिनाींक ०८/१२/२००५ रोजी 
महानगरपामलका ठरावान्वये १० वर्ामच्या कालावधीकरीता प्रसतुीगहृ 
चालववण्यासाठी िेण्यात आली होती. 

सिर सींस्थेने करारपत्रानसुार प्रसतुीगहृ ववर्यक सेवा न िेता इतर 
अततररक्त सेवा परुववल्हयामळेु महानगरपामलकेशी केलेल्हया करारपत्रातील अ्ी 
व शतीचा भींग केला. त्यामळेु महानगरपामलकेमार्म त सिर सींस्थसे प्रथमत: 
कारणे िाखवा नो्ीस व नींतर ्मममनेशन नो्ीस िेण्यात आली. 

तदनींतर सिर सींस्थेने मा.उच्च न्यायालयात बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकाववरुध्ि जनदहत याचचका क्रमाींक ९९/२०१४ अन्वये िावा 
िाखल केला व सिर प्रकरणी मा.न्यायालयाने दिलले्हया आिेशान्वये सिर 
सींस्थेने प्रसतुीगहृ बींि केल्हयाचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमार्म त कळववण्यात 
आले आहे. 
(३) व (४) सिर ्मममनेशन नो्ीसला अनसुरुन मे.ममत्ती इन््हेस््में् ॲण्ड 
कन्सल्ह ी्ंसी सववमसेस प्रा.मल. या सींस्थेकडून महानगरपामलकेमार्म त रुपये १.४३ 
को्ी इतके प्रमाणणत भाड ेिींड स्वरुपात वसलु करण्यात आले आहे. 
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 सिर जागेत प्रसतुीगहृासह इतर आरोग्य ववर्यक सेवा िेण्यासाठी 
रुग्णालय सरुु करण्याबाबतची पढुील कायमवाही सरुु असल्हयाचे 
महानगरपामलकेमार्म त कळववण्यात आले आहे. 

___________ 
 

धामि (श्ज.अमरावती) येर्ील प्रार्ममि आरोग्य िें द्रात  
िमथचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

 

(३) १८४९५ (०२-०५-२०१६). प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े: सन्माननीय सावथजतनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धामक (जज.अमरावती) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्रात कममचाऱयाींची 
अनेक पिे ररक्त असनू केवळ एकच वदैयकीय अचधकारी कायमरत असल्हयाने 
रुग्णाींची गरैसोय होत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर आरोग्य कें द्रातील ररक्त पिे भरुन रुग्णाींना िजिेार 
आरोग्य सवुवधा परुववण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सावांत (१९-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

आरोग्य सहायकाचे १ पि वगळता बाकी सवम पिे भरलेली आहेत. 
(२) आरोग्य सहायकाचे १ पि ररक्त आहे. ररक्त पि भरण्याबाबत कायमवाही 
करण्यात येत आहे.  
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

िळवा (श्ज.ठाणे) येर्ील डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर सामाश्जि न्द्याय 
भवनाच्या अपूणथ बाांधिामाबाबत 

 

(४) १९३६३ (१६-०८-२०१६). अॅड.तनरांजन डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१६८५४ ला हदनाांि ३१ माचथ, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय सामाश्जि न्द् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) कळवा (जज.ठाणे) येथील अडीच एकर जागेत सामाजजक न्याय 
ववभागामार्म त डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर सामाजजक न्याय भवनाींच्या बाींधकामास 
शासनाने सन २०११ मध्ये मींजूरी िेवनू त्यासाठी दिनाींक ५ डडसेंबर, २०१३ 
रोजीच्या शासन आिेशान्वये रुपये ८ लाख इतकी आचथमक तरतिू केली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर इमारतीच्या जागेची मोजणी, रे्रमोजणी, अततक्रमणे 
काढणे इत्यािी कारणास्तव प्रलींबबत कामे पणूम करण्याचे मा.सामाजजक न्याय 
मींत्री याींनी माहे म,े २०१६ मध्ये घोवर्त केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर बाींधकामाबाबतची सदय:जस्थती काय आहे व त े के्हा 
पणूम करण्यात येणार आहे ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०८-०२-२०१९) : (१) कळवा (जज.ठाणे) येथील सामाजजक 
न्याय भवनाच्या बाींधकामासाठी रुपये ८,००,३६,६६७/- (अक्षरी रूपये आठ 
को्ी छत्तीस हजार सहाश े सिसुष् र्क्त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
मान्यता प्रिान करण्यात आली होती. 
(२) होय. 
(३) सिर वास्तचुे बाींधकाम पणूम झालेले असनू लवकरच इमारत सामाजजक 
न्याय ववभागाकड ेहस्ताींतरीत करण्याची कायमवाही पणूम होईल. 

___________ 
  

राज्यात वादळ, गारपीट, अविाळी पाऊसामुळे मोठ्या प्रमाणात  
ववत्तीय व श्जवीत हानी झाल्याबाबत 

  

(५) २०३३९ (१९-०८-२०१६). श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय 
मदत व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मराठवाडा, वविभम, कोकण, पजश्चम महाराषर व उत्तर महाराषर 
ववभागातील (नागपरू, बलुढाणा, अमरावती, वाशीम, जळगाव व धुळे या 
जजल्ह्यात) वािळ, गारपी्, अवकाळी पाऊसामळेु मोठ्या प्रमाणात ववत्तीय व 
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जजवीत हानी झाली असल्हयाचे माहे एवप्रल-मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, नागपरू जजल्ह्यात-२, अमरावती जजल्ह्यात-३, जळगाव 
जजल्ह्यात-१ व धुळे जजल्ह्यात-२ जणाींवर वीज पडून मतृ्य ूझाला असल्हयाच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने जजल्हहातनहाय पाहणी केली आहे काय, 
(४) असल्हयास, पाहणीचे तनषकर्म काय आहेत व तदनसुार ववत्तीय नकुसान 
झालेल्हया शतेकऱयाींच्या तसेच अवकाळी पावसात वकृ्ष, घरे पडून व वीज 
कोसळून मतृ झालेल्हया मतृाींच्या कु्ुींबबयाींना शासनाने आचथमक मित 
करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) माहे एवप्रल-मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान वीज पडून नागपरू 
जजल्ह्यात-३, अमरावती जजल्ह्यात-२, जळगाव जजल्ह्यात-३ व धुळे 
जजल्ह्यात-३ ्यक्तीींचा मतृ्य ूझाला असल्हयाची बाब तनिशमनास आलेली आहे. 
(३) होय. 
(४) शासन तनणमय, महसलू व वन ववभाग, दिनाींक १३/०५/२०१५ मधील 
तरतिूीनसुार माहे एवप्रल-मे, २०१६ मध्ये वािळ, गारपी्, अवकाळी 
पाऊसामळेु नकुसान झालेल्हया आपदग्रस्ताींना व मतृ्य ू झालेल्हया ्यक्तीींच्या 
नातवेाईकाींना तनयमानसुार मित िेण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

१०+२ स्तरावरील माहहती तांत्रज्ञान ववषय  
मशक्षिाांच्या सेवा मान्द्यतेबाबत 

  
(६) २१५३६ (२३-०८-२०१६). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील   काय :- 
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(१) राज्यातील अनेक उच्च माध्यममक ववदयालयातील १०+२ स्तरावरील 
मादहती तींत्रज्ञान ववर्याच्या मशक्षकाींनी ३ वर्ामचा मशक्षण सेवकाचा कालावधी 
पणूम केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्याींना शासनाने तनयममत सेवेत सामावनू घेतले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उच्च माध्यममक स्तरावरील मादहती तींत्रज्ञान ववर्य मशक्षकाींना 
वेतनापो्ी अनिुानाची तरतिू करण्याबाबत शासनाने मादहती सींकलन प्रकक्रया 
पणूम केली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) शासनाच्या दिनाींक ५ जुल,ै 
२००१ च्या शासन तनणमयान्वये मादहती तींत्रज्ञान या ववर्यास वकैजल्हपक ववर्य 
म्हणून मान्यता िेण्यात आली आहे. तसेच सिर ववर्य मशकववणाऱया 
मशक्षकास रुपये ५०००/- इतके मानधन सींस्थेने ववदयार्थयाांकडून प्राप्त 
झालेल्हया र्ी मधून अिा करावयाचे आहे. सिर मशक्षक मानधन तत्वावर 
कायमरत असल्हयाने त्याींना मशक्षण सेवक योजना लाग ू नाही. तसेच सिर 
मशक्षकाींना अनिुान िेण्याबाबतचा प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  
पोलीस िमथचाऱयाांना ववभागाांतगथत परीक्षा घेऊन पदोन्द्नती देणेबाबत 

  
(७) २१७३३ (२४-०८-२०१६). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े अॅड.तनरांजन 
डावखरे, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस ववभागाींतगमत परीक्षा घेऊन पोलीस कममचाऱयाींना 
पोलीस उपतनरीक्षक पिी पिोन्नती िेण्याची प्रकक्रया बींि पडल्हयाने हजारो 
पोलीस कममचारी पिोन्नतीपासनू वींचचत राहत असल्हयाची बाब माहे जून, 
२०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सन २०१३ मध्ये ववभागाींतगमत परीक्षा घेऊन १९०० पोलीस 
कममचाऱयाींना ्प्प्या्प्प्याने पिोन्नती िेण्यात आली मात्र त्यानींतर सिर 
प्रकक्रया बींि करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ववभागाींतगमत परीक्षा घेऊन पोलीस कममचाऱयाींना पिोन्नती 
िेण्याची वारींवार मागणी केली जात असनू पिोन्नतीच्या प्रततक्षेत असलेल्हया 
पोलीस कममचाऱयाींना पिोन्नती िेणेबाबत शासनाची भमूमका काय आहे, 
(४) नसल्ह यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१४-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 

पोलीस ववभागात पोलीस उपतनरीक्षकाींची एकूण ९६८७ पिे मींजूर 
आहेत. त्यापकैी २४२२ (२५%) ववभागीय अहमता परीक्षा उत्तीणम झालेल्हया 
पोलीस ववभागातील उमेिवाराींमधून सेवाज्येषठतनेसुार भरण्यात येतात. 

सन २०१३ मध्ये पिोन्नतीसाठीची ववभागीय अहमता परीक्षा आयोजजत 
करण्यात आली होती. सिर पररक्षेत उत्तीणम झालले्हया पोलीस हवालिार/ 
सहा.पोलीस उपतनरीक्षक याींना सेवाजेषठतनेसुार या १९०७ ररक्त पिावर माहे 
ऑक््ोबर, २०१३ व जुल,ै २०१४ या कालावधीत पोलीस उपतनरीक्षक पिावर 
पिोन्नती िेण्यात आली होती. सिर पररक्षेववरुध्ि काही उमेिवाराींनी 
मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकरण, मुींबई येथे मळू अजम क्र.७६७/१३ व 
२८४/१४ िाखल केले. सिर याचचकेत महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकरणाने 
शासनाचा दिनाींक २९/०६/२०१३ चा शासन तनणमय रद्द करण्याबाबत आिेश 
दिला होता. शासनाने मा.महाराषर प्रशासकीय न्यायाचधकरन याींच्या 
आिेशाववरुध्ि मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याचचका क्र.४०७८/२०१५ िाखल 
केली होती. मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ मुींबई याींनी सिर प्रकरणी 
शासनाच्या बाजूने तनणमय दिलेला आहे. सिर आिेशाच्या अनरु्ींगाने सन 
२०१६ पयांत ररक्त असलेल्हया पिाींवर पोलीस उपतनरीक्षक पिावर पिोन्नती 
िेण्यात आली आहे. 

ववभागीय अहमता परीक्षा उत्तीणम कममचाऱयाींना त्याींच्या कोट्यातील 
ररक्त असलले्हया पिावर यथायोग्य पध्ितीने पिोन्नती िेण्याची कायमवाही 
पोलीस महासींचालक, म.रा. मुींबई याींच्यास्तरावर कायमवाही सरुु आहे. 

___________ 
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जळगाव शहरातील श्जल्हा पररषदेच्या ६० टक्िे शाळाांतील  
अश्ग्नशमन यांत्रणेत गॅस ररफीमलांग नसल्याबाबत 

 

(८) २२१०९ (२३-०८-२०१६). श्रीमती श्स्मता वाघ : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाव शहरातील खाजगी शाळाींसह जजल्ह्यातील जजल्हहा पररर्िेच्या ६० 
्क्के शाळाींतील अजग्नशमन यींत्रणेत तब्बल पाच वर्ामपासनू गॅस ररर्ीमल ींग 
केले नसल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशमनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, चौकशीनसुार उपरोक्त प्रकरणी कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) अींशत: खरे आहे. काही 
शाळाींमध्ये गॅस ररकर्मलींग केले असनू उवमररत शाळाींसींिभामत शाळा ्यवस्थापन 
सममती मार्म त गॅस ररकर्मलींग करणेबाबत सींबींचधत ग् मशक्षण अचधकारी 
याींना सचूना दिल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

औरांगाबाद श्जल्हा पररषदेच्या आरोग्य ववभागात िां त्राटी पध्दतीने 
ड्रायव्हरची डबल नावे नोंदवून गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

 

(९) २२१७४ (१९-०८-२०१६). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाि जजल्हहा पररर्िेच्या आरोग्य ववभागात कीं त्रा्ी पध्ितीने 
ड्राय्हरची डबल नावे नोंिवनू बावीस हजार पाचश े रुपयाींचा गरै्यवहार 
केल्हयाचे माहे म,े २०१६ च्या पदहल्हया आठवडयात तनिशमनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार गरै्यवहार करणाऱया अचधकारी/कममचारी 
याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही.  

___________ 
 

अिोला येर्ील अवैध्य गुराांच्या ववक्रीबाबत 
  
(१०) २२३६८ (२२-१२-२०११). श्री.गोपीकिसन बाजोररया : सन्माननीय पणन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला महानगरपामलका हद्दीतील तपे हनमुान मींदिर (अींजनीमाता 
हनमुान मींदिर) मोहता ममल अकोला येथे कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीच्या 
परवानगीमशवाय गरुाींचा अवधै बाजार सरुु असतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, हा अवधै बाजार बींि करण्यासाठी कोणती कायमवाही करण्यात 
आली आहे, 
(३) सिर बाजारातनू कत्तलीसाठी अवधै गोवींशाची ववक्री होत असल्हयाबाबत 
कृर्ी उत्पन्न बाजार सममती व जजल्हहा प्राणीक्लेश प्रततबींधक सममतीकडून 
सींबींचधत ववभागाकड ेतक्रारी करण्यात आल्हया, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या तक्रारीवर कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु (२९/०१/२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर दठकाणी अनचधकृत गरेु ववक्री ्यापार बींि करण्यासींिभामत मानि 
सिस्य, जजल्हहा प्राणी क्लशे प्रततबींधक सममती याींनी दिनाींक ०२/११/२०१० 
रोजी कृर्ी उत्पन्न बाजार सममती, अकोला याींचेकड ेतक्रार िाखल केली होती. 
सिर तक्रारीस अनसुरुन बाजार सममतीने दिनाींक १०/११/२०१० रोजी 
रामिासपेठ पोलीस स््ेशन अकोला येथे तक्रार िाखल केली. 
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तसेच सिर जागेत गरेु अनचधकृत ववक्रीचा ्यापार सरुु असल्हयाच े
पोलीस स््ेशन, मस्ी कोतवाली, अकोला याींच्या तनिशमनास आल्हयाने त्याींनी 
िेखील दिनाींक २४/०५/२०११ रोजी पोलीस स््ेशन, रामिासपेठ येथे कर्यामि 
िाखल केली. सिर गनु््यातील आरोपीींववरुध्ि मा.न्यायालयात िोर्पत्र 
सी.सी.नीं. ७३७/२०११ िाखल असनू सदय:जस्थती सिर प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे. 
(३) व (४) हे खरे आहे. 

सिर जागेमध्ये होत असलेल्हया अनचधकृत गरेु ववक्री ्यापार बींि 
करणेबाबत अकोला कृर्ी उत्पन्न बाजार सममतीने पोलीस स््ेशन, 
रामिासपेठ, अकोला येथे दिनाींक १०/११/२०१० रोजी तक्रार िाखल केली. वर 
नमिू केल्हयाप्रमाणे सिर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

वैतरणा (श्ज.पालघर) येर्ील रेल्वे पुलाच्या दरुूस्तीबाबत 
  
(११) २२५७३ (१६-०८-२०१६). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४०८९ ला हदनाांि १३ माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वतैरणा (जज.पालघर) येथील वतैरणा गावात व इतर पररसराला जोडणारा 
रेल्हवे पलु धोकािायक व जीणम झाला असनू सिर पलुाच्या िरुुस्तीची मागणी 
तथेील ग्रामस्थाींनी शासनाकड े दिनाींक २८ मे, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास 
केली असल्हयाचे तनिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी करुन सिर पलुाच्या 
िरुुस्तीसाठी तनधी उपलब्ध होण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदवािर रावत े (०६-०२-२०१९) : (१) व (२) प्रस्ततु प्रश्नात ववचारणा 
केलेली बाब ही कें द्रीय रेल्हव ेमींत्रालयाशी सींबींचधत आहे. पजश्चम रेल्हवे ववभागाने 
प्रत्येक वर्ी पलुाींचे तनरीक्षण करुन आवश्यकता असल्हयास पलुाींची िरुुस्ती 
करण्यात येत असल्हयाचे राज्य शासनास कळववलेल ेआहे. यासींिभामत राज्य 
शासनाने दिनाींक २८ जानेवारी, २०१९ च्या पत्रान्वये पजश्चम रेल्हवेस सिर 
पलुाबाबत स्वतींत्रपणे तनरीक्षण करुन कायमवाही करण्याबाबत कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पररचाररिाांच्या सांख्येत वाढ िरण्याबाबत 
  

(१२) २५६०३ (१६-१२-२०१६). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.रवव ांद्र फाटि, 
श्री.जयांत पाटील, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप : सन्माननीय सावथजतनि 
आरोग् य व िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पररचाररकाींची सींख्या अपरुी असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्यािरम्यान तनिशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, एक हजार नागररकाींमागे डॉक््राींची सींख्या ०.७ तर 
पररचाररकाींची सींख्या १.०७ असल्हयाचे तनिशमनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, पररचाररकाींची वाढती मागणी पाहता पररचाररकाींच्या सींख्येत 
वाढ करण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सावांत (१९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) आरोग्य सींस्थाींच्या सींख्येत वेळोवेळी वाढ होत असनू त्यानसुार 
अचधपररचारीकाींच्या सींख्येतही वेळोवेळी वाढ करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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नांदरुबार श्जल्हा पररषदेची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(१३) २८९८२ (१५-०४-२०१७). श्री.चांद्रिाांत रघवुांशी : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नींिरुबार जजल्हहा पररर्िेची वगम १, २ व ३ ची अींिाजे २०० हून अचधक 
ररक्त पिे आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पिे भरण्याबाबत वेळोवेळी तनवेिन िेऊनही कायमवाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन जजल्हहा पररर्िेमध्ये 
कामावर पररणाम होत असल्हयाने ररक्त पिे त्वरीत भरण्यासाठी कोणती 
कायमवाही केली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) नींिरुबार जजल्हहा 
पररर्िेतील वगम-१ सींवगामतील ५८ व वगम-२ सींवगामतील ४५ पिे ररक्त आहेत. 
तसेच वगम-३ सींवगामतील १२२८ पिे ररक्त आहेत.  
महाराषर ववकास सेवा वगम-१ व वगम-२ ची पिे भरण्याबाबत शासनस्तरावरून 
कायमवाही सरुू आहे. 

महाराषर ववकास सेवा वगळून जजल्हहा पररर्िेतील इतर वगम-१ व वगम-
२ ची पिे सींबींचधत प्रशासकीय ववभागामार्म त तनमामण करण्यात आली असनू 
सिर पिे सींबींचधत ववभागाकडून भरली जातात. जजल्हहा पररर्िेतील 
अचधकाऱयाींची सवम ररक्त पिे तात्काळ भरण्याबाबत सींबींचधत प्रशासकीय 
ववभागाींना वेळोवेळी सचूना तनगमममत करण्यात आल्हया आहेत. 

तसेच, जजल्हहा पररर्िेतील “क” सींवगामतील ररक्त पिे शासनस्तरावर 
सरळसेवेदवारे ऑनलाईन पध्ितीने व क्षेबत्रयस्तरावर पिोन्नतीदवारे 
भरण्याबाबत कायमवाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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नाांदेड येर्ील आयुवेद महाववद्यालयातील रस शाळेबाबत 
  
(१४) ३०४४७ (१७-०४-२०१८). श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय वदै्यिीय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कायमक्रमातनममत्त आलेल्हया आयरु् ववभागाच्या राज्याच्या सींचालकाींना 
एकेकाळी नाींिेड येथे प्रमसध्ि असलेल्हया आयरु्च्या रस शाळेस भे् िेण्यात 
स्वारस्य नसल्हयाच े माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (१५-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

पालघर श्जल्हा पररषदेमाफथ त महहलाांच्या सवाांगीण वविासासाठी  
ववववध योजना िायाथश्न्द्वत िरणेबाबत 

  
(१५) ३०९२६ (११-०८-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.तनरांजन डावखरे, अॅड.राहुल नावेिर : 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्हहा पररर्िेच्या जजल्हहा तनयोजन सममतीने मदहलाींच्या 
सवाांगीण ववकासासाठी व आचथमक उन्नतीसाठी सन २०१७-१८ च्या जजल्हहा 
पररर्िेच्या अथमसींकल्हपात मदहलाींसाठी खास भरीव तनधीची तरतिू करून 
त्यात ववववध योजनाींचा समावेश करून मदहलाींचे सक्षमीकरण करण्याचा 
कायमक्रम कायामजन्वत केल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
तनिशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर कायमक्रमाींतगमत मदहलाींच्या सवाांगीण ववकासासाठी 
कोणकोणत्या योजना राबववण्यात येत आहे व त्याींच्या अींमलबजावणीची 
सदय:जस्थती काय आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) व (२) होय. 

जजल्हहा पररर्िेच्या सन २०१७-१८ च्या अथमसींकल्हपामधून मदहला व 
बाल कल्हयाण ववभागामार्म त मदहलाींच्या सवाांगीण ववकासासाठी, मदहला 
लोकप्रतततनधीींचा प्रमशक्षण अ्यासिौरा आयोजजत करणे, शाळेत जाणाऱया 
मलुीींना िोनचाकी सायकल परुववणे, ७ वी त े १२ वी पास मलुीींना सींगणक 
प्रमशक्षण िेणे, ककशोरवयीन मलुीींना लैंचगक मशक्षण व जीवन कौशल्हयाच े
प्रमशक्षण िेणे, कायिेववर्यक सल्हला िेणे, मराठी व इींग्रजी ी्ंकलखेन प्रमशक्षण 
िेणे, पररचारीका प्रमशक्षण इत्यािी योजना राबववण्यात आल्हया आहेत. 
वयैजक्तक लाभाच्या योजना राबववताींना पात्र लाभार्थयाांची तनवड करून 
लाभार्थयाांनी वस्त ू खरेिी केल्हयानींतर त्याींच्या बँक खात्यावर अनिुान जमा 
करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्नच उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्रलांबबत रेल्वे प्रिल्पाांबाबत 

(१६) ३१६४४ (०७-०८-२०१७). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, 
ॲड.रामहरी रुपनवर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७७६७ ला हदनाांि १७ माचथ, 
२०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यातील अनेक रेल्हवे प्रकल्हप गेल्हया अनेक वर्ाांपासनू रखडलेले 
असनू या रेल्हवे प्रकल्हपाींना गती ममळावी, याबाबत चचाम करुन तनणमय 
घेण्यासाठी मा.मखु्यमींत्री व मा.कें द्रीय रेल्हवे मींत्री याींच्या उपजस्थतीत सवम 
सींबींचधताींची मुींबई येथ े दिनाींक १८ एवप्रल, २०१७ रोजी उच्चस्तरीय बठैक 
आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त बठैकीत राज्यातील कोणत्या रेल्हव ेप्रकल्हपाींबाबत आढावा 
घेण्यात आलेला आहे व त्यासाठी येणाऱ या खचामचे तनयोजन कशाप्रकारे 
करण्यात येणार आहे, रेल्हवे प्रकल्हप पणूम होण्याबाबत कोणत े तनणमय घेतले 
आहेत व त्याची अींमलबजावणी करून रेल्हवे प्रकल्हप ककती कालावधीत पणूम 
होणार आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्यातील रेल्हवे प्रकल्हप पणूम करण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदवािर रावत े(०६-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) सिर बठैकीमध्ये बेलापरू-सीवडुस-उरण नवीन उपनगरीय रेल्हव े
मागम, एमयु् ीपी िोन आणण तीन प्रकल्हप, छत्रपती मशवाजी महाराज ्मममनस 
त े पनवेल उन्नत मागम, वाींदे्र-ववरार उन्नत मागम, अहमिनगर-बीड-परळी 
वजैनाथ प्रकल्हप, वधाम-नाींिेड प्रकल्हप, कराड-चचपळूण, जयगड बींिर रेल्हवे 
जोडणी, वडसा-िेसाईगींज रेल्हवे मागम, नागपरू नागभीड रेल्हवे मागम इ. ववववध 
रेल्हवे मागामची अींमलबजावणी करण्याच्या अनरु्ींगाने ववववध तनणमय घेण्यात 
आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

महानगरपामलिा क्षेत्रातील सफाई िामगाराांच्या होणाऱया मतृ्यूबाबत 
  

(१७) ३१७६४ (१०-०८-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नावेिर, अॅड.तनरांजन डावखरे, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) महानगरपामलका क्षेत्रातील ग्ाराींच्या सर्ाई कामासाठी मॅनहोलमध्ये 
सरुक्षेमशवाय काम करताना कामगाराींच्या होणाऱया मतृ्यबूाबत प्रधान सचचव, 
नगरववकास ववभाग याींना दिनाींक १५ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
लोकप्रतततनधीने मागण्याच ेतनवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, तनवेिनातील मागण्याींच ेस्वरुप काय आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (११-०२-२०१९) : (१) व (२) अशा प्रकारचे तनवेिन प्राप्त 
झाल ेहोत.े  

सिर तनवेिनान्वये ग्ारे व मॅनहोल मधील गाळ काढण्यासाठी यींत्र े
वापरण्याबाबत स्थातनक स्वराज्य सींस्थाना बींधनकारक करावे अशी ववनींती 
करण्यात आली होती.  

तसेच २०१६-२०१७ या वर्ामत मॅनहोलमध्ये गिुमरुन मतृ्य ूपावलेल्हया 
कामगाराींच्या करण्यात आलले्हया मितीबाबत ववचारणा करण्यात आली होती.  
(३) मलवादहनीची सर्ाईच ेकाम करण्यासाठी यींत्रसामग्रीचा वापर करण्यात 
येतो.  

तसेच, अत्यींत तातडीच्या प्रसींगी कामगाराकडून हे काम करावे 
लागल्हयास सिर कामगारास आवश्यक ती सरुक्षक्षततचेी साधने परुववण्यात 
येतात.  

नाींिेड महानगरपामलकाच्या कायमक्षेत्रात सन २०१६-२०१७ मध्ये एका 
मजूराचा मतृ्य ूझाला होता. 

त्याींचे कु्ूींबबयाना सींबींचधत ठेकेिारामार्म त रुपये िहा लक्ष ची मित 
िेण्यात आली असे नाींिेड महानगरपामलकेने कळववले आहे.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

पुणे श्जल््यातील आहदवासी ववभागाच्या शाळाांच े 
र्िीत वेतन अदा िरण्याबाबत 

 

(१८) ३४२९४ (१९-०८-२०१७). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जजल्ह्यातील आदिवासी भागातील माध्यममक शाळाींमधील 
मशक्षक/कममचाऱयाींचे सन २०१०-२०११ या वर्ामतील काही मदहन्याींची वेतन 
िेयके थकीत असल्हयाचे तनिशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त थकीत वेतन िेणेबाबत लोकप्रतततनधीींनी 
मा.आदिवासी ववकास मींत्री याींना दिनाींक १७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास लेखी तनविेन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर शाळाींना 
थकीत वेतन िेणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१४-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सन २०१७-१८ या आचथमक वर्ामत माचम अखेरीस उपलब्ध अनिुानातनू 
रक्कम रुपये ६९७२ हजाराची (सहा को्ी सत्याण्णव लक्ष वीस हजार इतकी) 
तरतिू पणेु जजल्ह्यास उपलब्ध करुन िेण्यात आली होती. तसेच सन  
२०१८-१९ मध्ये रक्कम रुपये १००२५ हजाराची (एक को्ी पींचवीस हजार) ची 
परुवणी मागणी मींजूर करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

पालघर श्जल््यात पोषण आहार योग्य पध्दतीने ममळत नसल्याने 
आहदवासी माता आणण मुलाांची गैरसोय होत असल्याबाबत 

  
(१९) ३६५०० (०२-०१-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिल े: सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्ह्यात पोर्ण आहार योग्य पध्ितीने ममळत नसल्हयाने 
आदिवासी माता आणण मलुाींची गरैसोय होत असल्हयाने हजारो आदिवासीींनी 
दिनाींक २ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास पोलीस अधीक्षक पालघर 
कायामलयावर मोचाम काढला असनू मागण्याींचे तनवेिन जजल्हहा पोलीस अधीक्षक 
याींना दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तनवेिनामध्ये दिलेल्हया मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
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(३) असल्हयास, उक्त तनवेिनाच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) होय.  
(२) शरू झलकारी कातकरी एकता महासींघ ठाणे याींच्या तनवेिनामध्ये 
कातकरी समाजाच्या ववकासाशी सींबींचधत ववववध योजना राबववणे व या 
समाजाला मखु्य प्रवाहात आणणे असे स्वरुप आहे. 
(३) कुपोर्ण व बालमतृ्य ूरोखण्यासाठी ववववध उपाययोजना राबववण्यात येत 
आहे. याअींतगमत बाल उपचार कें द्र, पोर्ण पनुवमसन कें द्र, ग्राम बालववकास 
कें द्र कायामजन्वत आहेत. जजल्ह्यामध्ये भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्िलु कलाम 
अमतृ आहार योजना ववस्तारीत व ्प्पा २ राबववण्यात येत आहे. 
जजल्हहास्तरावर उपलब्ध तनयममत बालरोग तज्ञाींमार्म त सॅम व मॅम शे्रणीतील 
तसेच इतर आजारी मलुाींची तनयममत आरोग्य तपासणी करुन आवश्यक 
उपचार दिले जातात. राजमाता जजजाऊ ममशन व ररलायन्य र्ाऊीं डशेन 
याींचेमार्म त जजल्ह्यातील एकूण ४२ अींगणवाडी कें द्राींमध्ये परासबागा ववकमसत 
करण्यात आल्हया आहेत. ककशोरवयीन मलुीींना आरोग्यववर्यक व जीवन 
कौशल्हय सींिभामत प्रमशक्षण िेण्यात आले आहे. पाककृती प्रात्याक्षक्षके/स्पधाम 
आयोजजत करणे, स्थातनक भाज्याींच े रानभाज्याींचे प्रिशमनातनू महत्व प्वनू 
िेण्यात येत आहे. स्तनपान सप्ताह आयोजजत करणे, अींगणवाडयाींमध्ये 
ववववध सण साजरे करणे, बामलकादिन, मातदृिन, मदहला दिन तसेच ववववध 
दिनववशरे् साजरा करण्यात येतात. तसेच जजल्ह्यातील ववववध कीं पनीींची व 
स्वयींसेवी सींस्थाींची मित घेऊन कुपोर्णाच ेप्रमाण आ्ोक्यात आणण्यासाठी 
वेळोवेळी त्याींच्या सभा आयोजजत करण्यात येवनू लाभार्थयाांना अचधक मित 
ममळावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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श्जल्हा पररषद लेखा सांवगाथतील िमथचाऱ याांच्या मागण्याांबाबत 
  

(२०) ३६६५५ (०२-०१-२०१८). श्री.सशु्जतमसांह ठािूर : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हहा पररर्ि लेखा सींवगामतील कममचाऱ याींना शासकीय कममचाऱ याींप्रमाणे 
राजपबत्रत अचधकाऱयाींचा िजाम ममळावा, ग्रेड-पे ममळणे, महाराषर ग्रामीण 
रोजगार हमी योजना व इींदिरा आवास योजनाींतगमत पींचायत सममतीस्तरावर 
सहायक लेखा अचधकारी पि तनमामण करणे, लेखा मलवपक पररक्षा, जजल्हहा 
कोर्ागार/उपकोर्ागार कायामलयाप्रमाणे ग् स्तरावर (पींचायत सममती स्तरावर) 
लेखा ववभागाचे कामकाज करण्यात यावे, महाराषर ववत्त व लेखा सेवा वगम-३ 
ची परीक्षा िरवर्ी तनयममत घेणे आदि व अन्य मागण्याींबाबत दिनाींक १५ 
माचम, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास महाराषर जजल्हहा पररर्ि लेखा कममचारी 
सींघ्ना,उस्मानाबाि याींनी तनवेिन दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) या सींिभामत नकुतीच नागपरू येथे पावसाळी अचधवेशनात सींबींचधत 
कममचाऱयाींच्या सींघ्नेची बठैक झाली होती त्या बठैकीत तनजश्चत केल्हयानसुार 
पढुील कायमवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

रत्नाधगरी शहरानजीिच्या सागरी महामागाथवरील  
वाहतूि िोंडीचा प्रश्न सोडववण्याबाबत 

 

(२१) ३८२६६ (०६-०४-२०१८). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय सावथजतनि 
बाांधिाम (सावथजतनि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) रत्नाचगरी शहरानजीकच्या मशरगाव रेशन िकुान त ेउिूम शाळा येथे सागरी 
महामागामवर मोठ्या प्रमाणात वाहतकू कोंडी होत असल्हयाने नागररकाींना त्रास 
होत असल्हयाचे तनिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, याचा पररणाम पयम् न ्यवसायावर होत असल्हयाने उक्त 
वाहतकू कोंडीचा प्रश्न सोडववण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०८-०१-२०१९) : (१) व (२) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

प्रश्नाधीन रत्नाचगरी शहरानजीकच्या मशरगाींव गावातील अजस्तत्वातील 
रस्ता अरुींि असल्हयामळेु वाहतकू कोंडी होत.े त्याकरीता वळण रस्त्याचे 
बाींधकाम करण्याचे काम सन २०१५ मध्ये अथमसींकल्हपात मींजूर होत.े तथावप, 
सिर कामाला स्थातनक रदहवाश्याींनी सहकायम न केल्हयामळेु सिर काम सरुु 
होऊ शकले नाही. 

सिर रस्त्याला पयामयी मागम काळबािेवी त ेममऱया िरम्यान असणाऱया 
खाडीवर मोठा पलू बाींधून रस्ता, राषरीय महामागामला जोडणे असा आहे. या 
पलुाच्या बाींधकामाचा प्रस्ताव मखु्य अमभयींता (पी-६), िळणवळण व महामागम 
मींत्रालय, नवी दिल्हली याींचेकड े कें दद्रय मागम तनधी योजनेंतगमत मींजूरीसाठी 
मखु्य अमभयींता, मुींबई प्रािेमशक ववभाग याींचेमार्म त दिनाींक ३/११/२०१५ रोजी 
सािर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात बालमतृ्यू व बालवविास प्रिल्प अधधिारी मुख्यसेवविा, 
अांगणवाडी सेवविा, ममनी अांगणवाडी सेवविा व मदतनीसाांची  

पदे भरण्याबाबत 
  
(२२) ३९१७१ (०४-०४-२०१८). श्री.प्रिाश गजमभये, श्री.हररमस ांग राठोड : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५७८३ ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) एकाजत्मक बालववकास सेवा योजनेच्या अहवालानसुार राज्यात सन २०१७ 
मध्ये हजारो बालकाींचा मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच राज्यातील बालववकास प्रकल्हप अचधकारी मखु्यसेववका, अींगणवाडी 
सेववका, ममनी अींगणवाडी सेववका व मितनीसाींची िहा हजार पेक्षा जास्त पिे 
ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, बालमतृ्य ू व ररक्त पिे भरण्याकरीता शासनाने कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१२-०२-२०१९) : (१) एकाजत्मक बालववकास सेवा 
योजनेच्या अहवालानसुार राज्यातील सन २०१७ मध्ये अींगणवाडी कें द्रातील 
बालमतृ्यचूी मादहती खालीलप्रमाणे आहे. 
 

कालावधी एकूण जजवींत जन्म ०-१ वर्म बाल मतृ्य ू १ त े५ वर्म मतृ्य ू
जानेवारी त े
डडसेंबर, २०१७ 

८१०१२२ १११६४ ३५८४ 

 

(२) बालमतृ्य ूववववध आजार व सींसगमजन्य आजार इत्यािीमळेु झालेले आहेत. 
उिा. १) तनमोतनया, २) िधुमर आजाराने, ३) ततव्र तापाने, ४) मलेरीया,     
५) गोवर, ६) जुळे जन्म, ७) अपऱुया दिवसाची प्रसतुी, ८) जन्मत:कमी वजन, 
९) अततसार, १०) मसकलसले, ११) अस्थमा, १२) श्वासावरोध, १३) द्.बी., 
१४) कावीळ, १५) डेंग्यमूलेररया, १६) मेंिजु्वर, १७) रक्तक्षय (ॲतनममया),   
१८) धनवुामत, १९) डाींग्याखोकला इत्यािी. 
(३) व (४) माहे जून, २०१८ च्या मामसक प्रगती अहवालानसुार राज्यातील 
एकाजत्मक बालववकास प्रकल्हप अचधकारी (वगम-१) व (वगम-२) याींची ररक्त पिे 
भरण्याबाबत कायमवाही सरुु आहे. तसेच अींगणवाडी सेववका/ममनी अींगणवाडी 
सेववका/मितनीस याींची ररक्त पिे ही अींगणवाडयाींचे एकबत्रकरण झाल्हयामशवाय 
भरती करण्यात येव ूअशा सचूना दिनाींक ०७/०९/२०१७ च्या पत्रान्वये आयकु्त, 
एकाजत्मक बालववकास सेवा योजना, नवी मुींबई याींना िेण्यात आलेल्ह या 
आहेत. त्यानसुार कायमवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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नागपूर श्जल्हा पररषदेच्या आरोग्य ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(२३) ३९५७३ (०४-०४-२०१८). प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५१५६ ला हदनाांि ११ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हहा पररर्िेच्या आरोग्य ववभागातील अनेक पिे ररक्त 
असल्हयाने त्याचा त्रास रुग्णाींना सहन करावा लागत असल्हयाची बाब माहे 
डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान तनिशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आरोग्य ववभागात अनेक पिे ररक्त असल्हयाने कायमरत 
असलेल्हया डॉक््सम आणण कममचाऱयाींवर अततररक्त कामाचा ताण पडत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) शासनाने दिनाींक १६/०५/२०१८ च्या शासन तनणमयान्वये 
पिभरतीवरील तनबांध काढून ्ाकल्हयाने त्याप्रमाणे जजल्हहा पररर्िेकडील ग्-क 
सींवगामतील ररक्त पिे भरण्याची कायमवाही सरुु आहे. 

___________ 
 

अहमदनगर श्जल््यात बोंडअळीमुळे नुिसानग्रस्त  
िापुस उत्पादि शतेिऱयाांना मदत देण्याबाबत 

  
(२४) ३९८०५ (०५-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.ववक्रम िाळे, श्री.किरण 
पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.रामराव 
वडिुत,े श्री.जगन्द्नार् मशांदे, अॅड.तनरांजन डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५४२० ला हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय मदत व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) अहमिनगर जजल्ह्यात एक लाख पींचवीस हजार हेक््रवर पेरणी 
झालेल्हया कापसावर बोंडअळीमळेु नकुसान झालेल्हया कापसाच्या क्षते्रावरील 
पींचनामे करण्याचे सरुु असलेले काम पणूम झाले आहे काय, 
(२) असल्हयास, पींचायत सममती तनहाय ककती हेक््र क्षेत्रावरील एकूण ककती 
गावातील शतेकऱयाींच्या शतेावरील कापसू वपकाींचे पींचनामे पणूम करण्यात आले 
आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ककती शतेकऱयाींना  
नकुसान भरपाई पो्ी प्रततहेक््र ककती नकुसान भरपाई िेण्यात आली वा 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) अहमिनगर जजल्ह्यातील एकूण १३ पींचायत सममतीतील १०८५ गावाींच े
१४२७३५.९५ हेक््र क्षेत्राच े १९७३४२ शतेकऱयाींचे पींचनामे करण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) खरीप २०१७ मध्ये बोंडअळीच्या प्रािभुामवामळेु कापसू वपकाच्या झालेल्हया 
नकुसानीसाठी बाचधत झालेल्हया शतेकऱयाींना शासन तनणमय, दिनाींक 
०९/०५/२०१८, दिनाींक १२/०७/२०१८ व दिनाींक ०१/११/२०१८ अन्वये ३ 
्प्प्याींमध्ये एकूण रुपये १२१२९.२८ लक्ष एवढी मित ववतरीत करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील श्जल्हा पररषद शाळेतील प्रार्ममि डडमरेंड मशक्षिाांना चौथ्या 

वेतन आयोगाची सुधाररत वेतनशे्रणी देण्याबाबत 
  
(२५) ३९८२६ (०४-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३०२०४ ला हदनाांि ३० माचथ, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय शालये मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
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(१) राज्यातील जजल्हहा पररर्ि शाळेतील प्राथममक डडमरेंड मशक्षकाींना चौर्थया 
वेतन आयोगाची सधुाररत वेतनशे्रणी व १८ वर् े पणूम केलेल्हया मशक्षकाींना 
तनवडशे्रणीच्या रुपाने सधुाररत वेतनशे्रणी िेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या 
औरींगाबाि खींडपीठाने दिनाींक १३ रे्ब्रवुारी, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास तनणमय 
दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (१४-०२-२०१९) : (१) व (२) मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक 
१३/०२/२०१४ रोजी जुल ै १९७२ पवुी तनयकु्त झालेल्हया मशक्षकाींना डडमरेंड 
समजून प्रमशक्षक्षत मशक्षकाींची वेतनशे्रणी िेण्याबाबत आिेश पाररत केलेले 
आहेत. या तनणमयाववरुध्ि मा.उच्च न्यायालयात पनुववमलोकन याचचका िाखल 
करण्यात आलेली आहे. 

सिर प्रकरणी अवमानाची कायमवाही ्ाळण्याच्यादृष्ीन े
मा.न्यायालयाच्या तनणमयाची अींमलबजावणी करणे आवश्यक असल्हयाने 
याचचकाकत्याांना मा.न्यायालयाने तनिेमशत केल्हयानसुार आचथमक लाभ, 
मा.न्यायालयातील िाखल पनुववमलोकन याचचका व मा.सवोच्च न्यायालयाच्या 
तनणमयाच्या अचधन राहून दिलेले आहेत. सदय:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् 
आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात बेघर िुटुांबाांना इांहदरा आवास व रमाबाई आवास आदी 
योजनाांसाठी घालण्यात आलेल्या जाचि अटीांबाबत 

  
(२६) ४०२५६ (०४-०४-२०१८). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात बेघर कु्ुींबाींना इींदिरा आवास व रमाबाई आवास आिी 
योजनाींसाठी घालण्यात आलेल्हया जाचक अ्ीींमळेु मोठ्या प्रमाणात लाभाथींना 
योजनेचा लाभ घेता येत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने बेघर कु्ुींबाींना इींदिरा आवास व रमाबाई 
आवास आिी योजनेसाठी घालण्यात आलले्हया अ्ी रद्द करण्याबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील माध्यममि शाळाांमध्ये मशक्षिेतर िमथचाऱयाांच्या  
भरतीस मान्द्यता देण्याबाबत 

  
(२७) ४०८७९ (०५-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यममक शाळाींमध्ये मशक्षकेतर कममचाऱयाींच्या भरतीस बींिी 
असल्हयामळेु माध्यममक शाळाींमध्ये मलवपक व मशपायाींची सवमच पिे ररक्त 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त माध्यममक शाळेत कमीत कमी एक मलवपक व एक 
मशपायाचे पि भरण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकड े बऱयाच कालावधीपासनू 
प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर प्रस्तावास 
मान्यता िेण्यासींिभामत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील 
मान्यताप्राप्त खाजगी अनिुातनत माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींकरीता 
मशक्षकेतर कममचाऱयाींसाठी सधुाररत आकृततबींधाचा शासन तनणमय, दिनाींक 
२८/०१/२०१९ रोजी तनगमममत करण्यात आला आहे.  

___________ 
 

आर-इन्द्रा-डी या वीज ववतरण िां पनीने वीज ग्राहिाांिडून  
िोट्यावधी रुपये तनयमबा्यपणे वसूल िेल्याबाबत 

  
(२८) ४१२४७ (१४-०६-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सततश चव्हाण, श्री.किरण 
पावसिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३७६७६ ला हदनाांि ५ माचथ, २०१८ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आर-इन्रा-डी या वीज ववतरण कीं पनीने मुींबई, मुींबई उपनगर तसेच ममरा 
भाईंिर पररसरातील वीज ग्राहकाींकडून कोट्यावधी रुपये तनयमबा्यपणे वसलू 
केल्हयाची बाब तनिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या कीं पनीने वीज परुववण्यासाठी जममनीत ्ाकलेल्हया केबलचा 
मोबिला वसलू करण्याची परवानगी MERC कडून िेण्यात आली परींत ु या 
कीं पनीने ककती मम्र व ककती ककींमतीची केबल जममनीत ्ाकली याबाबतची 
कोणतीही मादहती MERC कड ेउपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, केबलवर ककती खचम करण्यात आला याबाबतची मादहती 
MERC कड े नसल्हयास वसलूीची रक्कम व कालावधी कशाच्या आधारे 
ठरववण्यात आली, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार या कीं पनीने तनयमबा्यपणे ग्राहकाींकडून 
घेतलेली हजारो को्ीची रक्कम शासन वसलू करणार आहे काय, याबाबत 
सक्षम यींत्रणेमार्म त चौकशी केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (०२-०७-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. ववदयतु 
अचधतनयम, २००३ नसुार महाराषर वीज तनयामक आयोग वीज ववतरण 
कीं पन्याकडून प्राप्त वीज िर याचचकेच्या अनरु्ींगाने वीज िर तनजश्चत करत.े 
याचचकेत ववववध कामे जस ेकी केबल ्ाकणे, मी्र बसववणे, नववन उपकें दे्र 
स्थावपत करणे याकरीता होणारा खचम समाववष् असतो. सिर याचचकेवर 
ग्राहकाींकडून प्राप्त होणाऱया सचूना व हरकती तसेच ववदयतु अचधतनयम व 
ववतनयमातील तरतिूीचा ववचार करून वीज िर तनजश्चत करतात व त्यानसुार 
वीज ववतरण कीं पन्या ग्राहकाींकडून ववजेच्या बबलाची वसलुी करतात. 

ररलायन्स इन्रास्रक्चरदवारा महाराषर वीज तनयामक आयोगापढेु 
सािर करण्यात आलले्हया सन २०१६-१७ त ेसन २०१९-२० या वर्ामकरीताच्या 
बहुवर्ीय वीज िर याचचकेत ४१८६ ककलोमी्र HT केबल, ५९३८ ककलोमी्र 
LT केबल, ११३५३ ककलोमी्र सज्हमस लाईन केबल याचा समावेश केला 
असनू त्याबाबत ववहीत कायमपध्िती अवलींबनू महाराषर वीज तनयामक 
आयोगादवारे वीज िर तनजश्चत करताना एकूण रुपये ४८८.२० को्ी इतक्या 
रकमेचा केबल ्यवसायापो्ीचा भाींडवली खचम अनजु्ञेय ठरववला आहे. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  
मुांबई महापामलिेने अततधोिादायि इमारतीांचा पुनववथिास िरण्याबाबत 
 

(२९) ४१३८७ (०२-०८-२०१८). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, अॅड.राहुल 
नावेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील अततधोकािायक इमारतीींचे सवेक्षण महापामलकेने केले असनू 
मदहनाभरात त्याींची यािी जाहीर होणार असल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१८ 
च्या ततसऱया सप्ताहात तनिशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मुींबईतील अनेक प्रकल्हपाींतगमत इमारतीींचा पनुववमकास १५ त े
२० वर्ामपासनू प्रलींबबत असनू शासनामार्म त पनुववमकासाचे ठोस ककीं वा लेखी 
आश्वासन ममळत नसल्हयाने अनेक रदहवासी इमारत ररकामी करण्यास नकार 
िेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची करणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) दिनाींक १५/०५/२०१८ पयांत 
महानगरपामलकेमार्म त करण्यात आलेल्हया सवेक्षणामध्ये सी-१ प्रवगाममधील 
अततधोकािायक व मोडकळीस आलेल्हया एकूण ६१९ इमारती आढळून आल्हया 
आहेत. 
(२), (३), व (४) इमारतीच्या पनुबाांधकामाच्या कालावधीववर्यी भाडकेरुीं ना 
तनजश्चत अशी हमी दिली जात नसल्हयामळेु भाडकेरु अशा धोकािायक इमारती 
ररकामी करत नाहीत, याकरीता त्याींच्या तनवाऱयाचे सींरक्षण व सरुक्षा 
सतुनजश्चत करण्यासाठी मुींबई महानगरपामलका अचधतनयम, १८८८ च्या कलम 
३५४ व त्यानरु्ींगाने कलम ४९९ मध्ये सधुारणा करुन नवीन पो्कलम ३ त े
६ िाखल करण्यात आलेली आहेत. 

सी-१ प्रवगामतील इमारतीींवार मुींबई महानगरपामलका अचधतनयम, 
१८८८ च्या कलम ३५४ अन्वये महानगरपामलकेमार्म त खालीलप्रमाणे कारवाई 
करण्यात आली/येत आहे- 

१) ४३ इमारती तनषकामसत करण्यात आल्हया आहेत. 
२) ६२ इमारती ररकाम्या करण्यात आल्हया आहेत. 
३) ररकाम्या करण्यात आलेल्हया इमारतीींपकैी ८ प्रकरणे न्यायप्रववष् 

आहेत. 
४) ४८ प्रकरणे ताींबत्रक सल्हलागार सममतीकड े पाठववण्यात आली 

आहेत. 
५) १३२ इमारतीींची जल व ववदयतुजोडणी खींडीत करण्यात आली 

आहे. 
६) १६० प्रकरणाींमध्ये जल व ववदयतुजोडणी खींडीत करणे व इमारत 

ररकामी करण्याबाबत कारवाई सरुु आहे. 
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७) १८७ इमारतीींची प्रकरणे न्यायप्रववष् असनू त्यापकैी १५७ 
प्रकरणाींमधील इमारतीींबाबत िघुम् ना घडल्हयास बहृन्मुींबई 
महानगरपामलका जबाबिार राहणार नसल्हयाबाबतच े प्रततज्ञापत्र 
न्यायालयात सािर केल ेआहे. 

___________ 
  

जव्हार (श्ज.पालघर) तालुक्यातील आहदवासी आश्रमशाळाांच्या  
अततररक्त तुिडयाांना मान्द्यता ममळणेबाबत 

  
(३०) ४२१५९ (२८-०६-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सावांत : 
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) ज्हार (जज.पालघर) तालकु्यातील आदिवासी िगुमम भागात राज्य 
शासनाच्या आदिवासी ववकास ववभागाींतगमत अनिुातनत आश्रमशाळा सरुु 
करण्यात आल्हया असनू आठवी तकुडीपयांत मान्यता असलेल्हया शाळाींना 
इयत्ता ९ वी व १० वी करीता प्रलींबबत असलेली अततररक्त तकुडी मींजूर 
करण्याबाबत तथेील ववदयाथी व पालकाींनी मागणी केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, आदिवासी भागात मशक्षण घेणारे गोरगरीब ववदयाथी 
मशक्षणापासनू वींचचत राहू नयेत यासाठी शासन अततररक्त तकुडीस मींजुरी 
िेणेबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (१६-०७-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) राज्यातील २७ शासकीय व १७ अनिुातनत आश्रमशाळाींमध्ये ८ वी त े१० 
वी च े वगम सरुु करण्याचे तसेच १५ शासकीय व २७ अनिुातनत 
आश्रमशाळाींमध्ये इयत्ता ११ वी व १२ वी चे ववज्ञान व कला शाखचेे वगम सरुु 
करण्याचा प्रस्ताव मींबत्रमींडळापढेु आणण्यासाठी ववत्त ववभागास सािर केला 
आहे. आदिवासी ववकास ववभागाींतगमत अपर आयकु्त, आदिवासी ववकास, ठाणे 
ववभागात प्रकल्हप अचधकारी ज्हार अींतगमत एकूण १८ आश्रमशाळा कायमरत 
असनू त्यापकैी ज्हार तालकु्यात ज्हार, चालतवाड, चाींभारशते, दहरडपाडा व 
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वावर या ५ अनिुातनत आश्रमशाळा कायमरत आहेत. सिर शाळाींपकैी 
दहरडवपाडा या आश्रमशाळेचा अततररक्त तकुडी वाढीचा प्रस्ताव अपर आयकु्त, 
आदिवासी ववकास, ठाणे कायामलयास प्राप्त झाला होता. परींत ुसिर प्रस्ताव 
पररपणूम नसल्हयाने त्रु् ीींची पतुमता करण्यासाठी प्रकल्हप अचधकारी, ज्हार 
याींच्याकड े परत पाठववण्यात आला. इतर कोणत्याही शाळेचा अततररक्त 
तकुडीवाढीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झालेला नाही.  

तसेच आदिवासी ववदयाथी मशक्षणापासनू वींचचत राहू नये याकरीता 
उपलब्धतनेसुार इतर शासकीय व अनिुातनत आश्रमशाळाींमध्ये ववदयार्थयाांना 
प्रवेश िेण्यात येतो. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात तनयमाांच ेउल्लघांन िरुन ररक्षा वाहतूि  
िरणाऱयाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

 

(३१) ४२१८६ (०२-०८-२०१८). आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.आनांदराव पाटील, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.सभुाष झाांबड, ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद 
रणवपसे : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील ररक्षाचालकाींना मशस्त लागावी आणण प्रवाशाींना सरुक्षक्षत 
ररक्षाप्रवास करता यावा याकरीता प्रािेमशक पररवहन कायामलयाने 
ररक्षाचालकाींना अनेक तनयम आखून दिले असतानाही ररक्षाचालकाींकडून 
तनयमाींचे उल्हलघींन करुन ररक्षा चालववत असल्हयाने त्याचा प्रवाशाींना त्रास 
सहन करावा लागत असल्हयाचे दिनाींक १२ एवप्रल, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
तनिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रवाशाींच्या 
सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने तनयमाींचे अींमलबजावणी न करणाऱया ररक्षाचालकाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदवािर रावत े(०८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) राज्यातील पररवहन कायामलयाींतील वायवेुग पथकाीं्िारे तनयमाींचे उल्हलींघन 
करणाऱया ऑ्ोररक्षाींवर माहे एवप्रल, २०१७ त े माहे सप् े्ंबर, २०१८ या 
कालावधीत १,४८,८४१ वाहने तपासण्यात आली असनू यामध्ये २१,६५४ वाहने 
िोर्ी आढळून आलेली आहे. त्यापकैी ६५६२ वाहनाींची अनजु्ञप्ती व ५८६६ 
वाहनाींचे परवाने तनलींबबत करण्यात आलेले आहे. सिर कारवाईतनू रुपये 
६९७.९१ लाख इतका महसलू िींड स्वरूपात वसलू करण्यात आलेला आहे. 

तसेच ऑ्ोररक्षाच्या सींिभामत मुींबई (मध्य/पजश्चम/पवूम) या कायामलयात 
माहे एवप्रल, २०१८ त ेमाहे ऑक््ोबर, २०१८ या कालावधीत जनतकेडून ्ोल 
री क्रमाींकावर ५३७ तक्रारी प्राप्त झालेल्हया असनू त्यापकैी ४२३ वाहनाींची 
अनजु्ञप्ती तनलींबबत करण्यात आलेली असनू ३९० वाहनाींचे परवाने तनलींबबत 
करण्यात आलेले आहे. सिर कारवाईतनू रुपये ११,७६,६००/- इतका महसलू 
शासनखाती जमा करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

सावड े(ता.धचपळूण, श्ज.रत्नाधगरी) येर्ील महाववतरण  
िां पनीच्या अधधिाऱयाांनी गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  

(३२) ४२४७१ (२०-०६-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराव पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांबे, प्रा.जोगेन्द्द्र िवाड,े श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरिर : 
सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या दिन ियाळ ग्रामीण ववदयतु योजनेंतगमत जथेे वीज 
परुवठा कमी िाबाने होतो त्या गावातील जनतलेा या योजनेंतगमत त्या त्या 
दठकाणी रोदहत्र तयार करून वीज परुवठा करणाऱया योजनेंतगमत सावड े
गावासाठी (ता.चचपळूण, जज.रत्नाचगरी) िोन रोदहत्र े मींजूर करण्यात आलेली 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सावड े गावासाठी मींजूर करण्यात आलेले सिरहू रोदहत्र े
महाववतरणच्या सींबींचधत अचधकाऱयाींनी अचधकाराचा िरुुपयोग करून 
बेकायिेशीरररत्या जजल्ह्यातील अन्य तालकु्यात हलववण्याचा गरै्यवहार 
केल्हयामळेु सावड े गावातील जनतते असींतोर् पसरलेला असनू सिरहू मींजूर 
झालेली रोदहत्र े ववनाववलींब सावड े गावात उभारण्यात यावी म्हणून लेखी 
तनवेिनादवारे सींबींचधत अचधकाऱयाींकड ेमाहे माचम, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
मागणी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सावड ेगावासाठी मींजूर करण्यात आलेली सिरहू िोन रोदहत्र े
अन्यत्र हलववण्याची सवमसाधारण कारणे काय असनू मींजूर झालेली िोन्हीही 
रोदहत्र े ववनाववलींब सावड े गावात उभारण्याच्यादृष्ीने शासनाकडून कोणती 
कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (०९-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२), (३) व (४) सिर मींजरू असलेल्हया रोदहत्रासाठी सावड ेगावात आवश्यक 
दठकाणी जागा उपलब्ध न झाल्हयाने पोमेंडी (शगृारतळी शाखा), ता.चचपळूण 
येथे नवीन रोदहत्र उभारुन कायामजन्वत करण्यात आल े आहे. तदनींतर 
सावडकेरवाडी व मराठी शाळा, सावड े येथे जागा उपलब्ध झाल्हयामळेु आता 
त्यादठकाणी रोदहत्र उभारणी प्रस्ताववत आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

चांद्रपूर श्जल््यातील शतेिऱ याांना िजथमाफीचा लाभ देण्याबाबत 
  
(३३) ४२५२६ (२८-०६-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) चींद्रपरू जजल्ह्यात खरीप हींगाम येवनूही शतेकऱ याींना कजम मार्ीचा लाभ 
ममळाला नसल्हयाने बहुताींश शतेकरी कजममार्ी पासनू वींचचत असल्हयाचे दिनाींक 
११ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील थकीत कजामस शासनाने कजममार्ी िेवनूही खरीप 
हींगामापवूी तात्काळ कजम िेण्याचे आिेश जजल्हहाचधकारी व बॅंकाना िेवनूही 
जजल्ह्यातील बऱयाच बॅंका शतेकऱ याींच्या खात्यात अदयाप पसैे जमा न करता 
त्याींना त्रास िेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले, त्यानसुार सींबींचधत शतेकऱ याींना कजम उपलब्ध 
होण्याकरीता बॅंकाना आिेश िेण्याची कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (१६-०७-२०१८) : (१) नाही.  

छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेंतगमत चींद्रपरू 
जजल्ह्यातील १ लाखाच्या वर खातिेाराींना रुपये ३७५.८२ को्ीचा लाभ िेण्यात 
आला आहे. 
(२) नाही. 

चींद्रपरू जजल्ह्यात दिनाींक ३० जून, २०१८ अखेरपयांत बँकाींनी ५३४५३ 
खातिेाराींना रुपये ३८१ को्ी पीक कजम वा्प केले आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

शेंबळ (ता.वरोरा, श्ज.चांद्रपूर) येर्ील शतेिऱ याांना 
 योग्य मोबदला ममळणेबाबत 

  

(३४) ४२५३० (२८-०६-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) शेंबळ (ता.वरोरा, जज.चींद्रपरू) येथील करींजी पॉवर ग्रीडपासनू भगूाव 
(जज.वधाम) पयांत २२० के.्ही. मल्ह्ी सककम ् मललो अती उच्चिाब ववदयतु 
वादहनीचे ्ॉवरचे काम सरुू असनू सिर ्ॉवर शतेकऱ याींच्या शतेात 
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शतेकऱ याींना योग्य मोबिला न िेता मनमानीपणे ्ाकले जात असल्हयाच े
दिनाींक १ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनिशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिर ्ॉवर उभारणीला शतेकऱ याींनी ववरोध िशमववला असता 
सींबींचधत कीं त्रा्िार याींनी शतेकऱ याींना मारहाण केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार सींबींचधत कीं त्रा्िारावर गनु्हे िाखल करून 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (१३-०७-२०१८) : (१) महापारेर्ण कीं पनीकडून २२० 
के.्ही. वधाम-२ (भगूाव) त े २२० के.्ही. वरोरा या वादहनीवर नवीन ४०० 
के.्ही. वरोरा उपकें द्रापयांत मललो पध्ितीने १०.५ कक.मी. २२० के.्ही. बहुपथ 
वादहनी उभारण्यात येत आहे. सिर वादहनीचे काम डडसेंबर, २०१७ पयांत 
समुारे ९५ % काम पणूम झाले आहे. मौज ेशेंबळ येथील मनोरा उभारण्याच े
काम सन २०१५-१६ मध्ये पणूम झाले आहे. वादहनीचे उवमररत तारा ओढण्याच े
काम सरुु असताना मौजे शेंबळ येथील एका शतेकऱयाने नकुसान भरपाई पो्ी 
अवास्तव व तनयमबाहय रकमेची मागणी करत तीव्र ववरोध केल्हयाने 
जजल्हहाचधकारी, चींद्रपरू याींच्या आिेशानसुार पोलीस बींिोबस्तात काम सरुु 
करण्यात आले. 
(२) व (३) पोलीस अधीक्षक, चींद्रपरू याींनी दिलेल्हया अहवालाप्रमाणे सींबींचधत 
कामगार व शतेकरी याींनी परस्पराींववरुध्ि तक्रार िाखल केली आहे. त्यानसुार 
पोलीस स््ेशन वरोरा जज.चींद्रपरू येथे एर्.आय.आर. क्र.४५५/१८ कलम ३२४, 
५०४, २९४ अन्वये गनु्हा िाखल झालेला असनू िोर्ारोपपत्र िाखल करण्याची 
कायमवाही पोमलसाींकडून सरुु आहे.  

तसेच एर्.आय.आर. क्र. ४९७/१८ कलम ३२५, ३४ अन्वये गनु्हा 
िाखल झालेला असनू िोर्ारोप पत्र क्र. ७४/२०१८ दिनाींक ०५/०६/२०१८ रोजी 
पोमलसाींनी िाखल केले आहे व सिरचे प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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नागपूर येर्ील इांहदरा गाांधी रूग्णालयात (मेयो) 
 सोयीसुववधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत  

(३५) ४३४२३ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय वदै्यिीय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इींदिरा गाींधी रूग्णालय (मेयो), नागपरू येथील पररसरात घाण, िगुांधी, 
अस्वच्छता व असवुवधेमळेु रुग्णाींची गरैसोय होत असनू रूग्णालयात अनेक 
वाडाांमध्ये कुलर व पींखे नाहीत, वपण्याच्या पाण्याची सोय नाही, रुग्णालय 
पररसरात सावमजतनक शौचालय नाही, त्यामळेु रुग्णाींची व त्याींच्या 
नातवेाईकाींची गरैसोय होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने सिर रुग्णालय पररसर स्वच्छ ठेवनू सोयीसवुवधा 
उपलब्ध करुन िेण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.धगरीष महाजन (११-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) लाग ूनाही. 

___________ 
 

राज्यातील २ हजार २८३ गावाांमध्ये ववदयुतीिरण नसल्याबाबत 
  
(३६) ४३४७० (२०-०६-२०१८). श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात १.०७ लाख छो्ी गावे असनू यातील २ हजार २८३ गावाींमध्ये 
ववदयतुीकरण झाले नसल्हयाचे तनिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील ग्रामीण भागात १ को्ी ४० लाख २६ हजार ३५३ 
घरे आहेत. मात्र २.३४ लाख घराींमध्ये ववदयतुीकरण झाले नसनु राज्यातील 
काही जजल्हहयाींमध्ये घरगतुी ग्राहकाींकड ेववदयतुीकरणाचा हाती घेतलेला प्रकल्हप 
अत्यींत सींथगतीने सरुू आहे व नींिरुबार येथ े ७८ ्क्के ववदयतुीकरण झाले 
तर गडचचरोली मध्ये ववदयतुीकरण अनेक गावाींत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बावनिुळे (०९-०७-२०१८) : (१) राज्यात एकूण ४१९२८ गावे 
असनू त्याींचे ववदयतुीकरण झालेले आहे. तसेच एकूण १००६३९ वाडी-पाड े
असनू त्यापकैी ९९३९९ वाडी-पाडयाींचे ववदयतुीकरण महाववतरणमार्म त व १७२ 
वाडी-पाडयाींचे ववदयतुीकरण महाऊजेमार्म त करण्यात आले असनू उवमररत 
१०६८ वाडी-पाडयाींपकैी २२२ वाडी-पाडयाींचे ववदयतुीकरण मा.पींडडत दिनियाळ 
उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतगमत, ११७ वाडी-पाडयाींचे ववदयतुीकरण जजल्हहा 
वावर्मक तनयोजन योजनेंतगमत, ५८९ वाडी-पाडयाींचे ववदयतुीकरण अपारींपाररक 
पध्ितीने महाऊजेमार्म त व उवमररत १४० वाडी-पाडयाींचे ववदयतुीकरण सौभाग्य 
योजनेंतगमत करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 
(२) ऑक््ोबर, २०१७ रोजीच्या उपलब्ध आकडवेारीनसुार राज्यातील ग्रामीण 
भागात १,४०,६१,३९२ घरे असनू त्यापकैी १,३८,६३,५६४ घराींचे ववदयतुीकरण 
करण्यात आले आहे. उवमररत १,९७,८२८ घराींच्या ववदयतुीकरणाचे काम 
मा.पींडडत दिनियाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना व सौभाग्य योजनेंतगमत 
प्रस्ताववत असनू कामे प्रगतीपथावर आहेत. नींिरुबार जजल्ह्यातील घराींचे 
८३.२९ ्क्के ववदयतुीकरण झाले आहे. तसेच, गडचचरोली जजल्ह्यातील १००% 
गावाचे ववदयतुीकरण करण्यात आले आहे. तथावप, गडचचरोली व नींिरुबार 
जजल्ह्यातील २१२ गावाींच े पनु:ववदयतुीकरण करावयाचे होत.े त्यापकैी 
महाववतरण कीं पनीमार्म त १७४ व महाऊजेमार्म त ३८ गावाचे पनु:ववदयतुीकरण 
प्रस्ताववत होत.े माहे एवप्रल, २०१८ अखेर महाववतरण कीं पनीमार्म त १०९ 
गावाींचे व महाऊजेमार्म त २२ गावाींचे असे एकूण १३१ गावाींच े
पनु:ववदयतुीकरण करण्यात आले आहे. उवमररत ८१ गावाींपकैी ६५ गाींवाच े
पनु:ववदयतुीकरणाचे काम महाववतरण कीं पनीमार्म त व १६ गावाींच े
पनु:ववदयतुीकरणाचे काम महाऊजेमार्म त प्रगतीपथावर आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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मुांबई ववद्यापीठाचा बहृत आराखडा तयार िरण्याबाबत 
  
(३७) ४३६४४ (०१-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववदयापीठाचा बहृत आराखडा तयार करण्याकरीता ववदयार्थयाांसह 
समाजातील ववववध क्षते्रातील नामाींककत ्यक्तीींच्या सचूना मागववण्याकरीता 
ऑनलाईन स्हेक्षण करण्यात येत असल्हयाचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान जाहीर करण्यात आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सिरहू स्हेक्षणाच े काम पणूम झाले आहे काय, यात ककती 
सचूना प्राप्त झाल्हया आहेत, तसेच या सचूनाींचा आराखडयात समावेश 
करण्यात आला आहे काय ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(११-०२-२०१९) : (१) होय हे खरे आहे. 
(२) सिरहू स्हेक्षणाच े काम पणूम झाले असनू मुींबई ववदयापीठाने केलेल्हया 
अहवालास अनसुरुन एकूण २१३५ सचूना ववदयापीठास प्राप्त झाल्हया होत्या. 
सिर सचूनाचा आराखडयात समावेश करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

सोलापूर िृषी बाजार सममतीमध्ये सांचालि मांडळ व सधचवाांनी 
सांगनमताने गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  
(३८) ४३६९२ (१९-०६-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू कृर्ी बाजार सममतीमध्ये दिनाींक १ एवप्रल, २०११ त ेदिनाींक १७ 
ऑक््ोबर, २०१७ या कालावधीत सींचालक मींडळ व सचचवाींनी सींगनमताने ३९ 
को्ी ६ लाख ३९ हजार १९३ रूपयाींचा गरै्यवहार केल्हयाप्रकरणी ववशरे् 
लेखापररक्षकाींनी जेलरोड पोलीस ठाण्यात माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान गनु्हा िाखल केला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कारवाई करण्यात आली 
वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०९-०७-२०१८) : (१) होय. 
(२) पोलीस आयकु्त, सोलापरू याींच्या अचधपत्याखालील आचथमक गनु्हे 
शाखेमार्म त सिर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने चौकशी चाल ूआहे. तसेच नकुसानीची 
जबाबिारी तनजश्चत करण्यासाठी सींबींचधताींना नो्ीस बजावनू त्याींचे म्हणणे 
ऐकल्हयानींतर एकसिस्यीय न्यायाचधकरणाची तनयकु्ती करण्याचे ववचाराधीन 
आहे.  
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

उमरगा (श्ज.उस्मानाबाद) तालुक्यातील साठवण तलावासाठी 
पाण्याखाली गेलेल्या जमीनीचा मोबदला देण्याबाबत 

  
(३९) ४३७१५ (०२-०८-२०१८). अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजाराम नागोराव सरुवसे, राहणार म.ुपो.कोराळ, ्हाया िालीव 
(ता.उमरगा, जज.उस्मानाबाि) याींची ववदहर व ५ एकर जमीन कृषणा खोरे 
साठवण तलावाच्या पाण्याखाली गेल्हयाने त्याींनी जममनीचा मोबिला 
ममळण्याबाबत दिनाींक २७ माचम, २०१८ रोजी मा.महसलू मींत्री याींना तनवेिन 
दिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने बाचधत कु्ुींबाला नकुसान भरपाईचा मोबिला 
िेण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सिर तनवेिनाची प्रत जजल्हहाचधकारी, उस्मानाबाि याींना आवश्यक त्या 
कायमवाहीसाठी पाठववण्यात आली आहे. उपववभागीय अचधकारी तथा भसूींपािन 
अचधकारी, उमरगा याींनी त्याींचे अमभलेख तपासले असता श्री.राजाराम 
नागोराव सरुवसे याींचे नाव साठवण तलाव कोराळ/ िावमल्हलीकवाडी, 
ता.उमरगाच्या भसूींपािन केलेल्हया प्रस्तावामध्ये दिसनू येत नाही. त्यावरुन 
त्याींची जमीन सींपादित न झाल्हयाचे दिसनू येत आहे.  
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

पालघर श्जल््यातील आहदवासी पाडयाांमध्ये  
मूलभूत सुववधाांचा अभाव असल्याबाबत 

 

(४०) ४३८५३ (०१-०८-२०१८). श्री.ववजय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय 
आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्ह्यातील आदिवासी पाडयाींमध्ये मलूभतू सवुवधाींचा अभाव 
असल्हयामळेु तथेील रदहवाश्याींना िैनींदिन जीवनात अनेक अडचणीींना सामोरे 
जावे लागत असल्हयाचे तनिशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ्या आदिवासी पाडयाींमध्ये काही वर्ाांपवूी जलजोडणी 
करण्यात आली असनू सिर जलजोडणीदवारे अदयापपयांत पाणीपरुवठा होत 
नसनु या सवम आदिवासी पाडयाींमधील रस्त्याींची तसेच आरोग्य यींत्रणेची 
अवस्था अत्यींत ियनीय झाली असल्हयाचे तनिशमनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार पालघर जजल्ह्यातील आदिवासी पाडयाींमधील 
रदहवाश्याींना मलूभतू सवुवधा उपलब्ध करून िेण्यासाठी शासन काही 
उपाययोजना करणार आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (२४-०१-२०१९) : (१) व (२) खरे नाही. 
(३) पालघर जजल्ह्यात राषरीय ग्राममण पेयजल कायमक्रमाींतगमत सन २०१७-१८ 
मध्ये मींजूर १९ कामे प्रगतीपथावर आहेत. सन २०१८-१९ मध्ये एकूण १०४ 
योजना प्रस्ताववत आहेत. िहेुरी पींप सौर योजनेंतगमत १४ ल.न.पा.प ु
योजनाींदवारे पाणीपरुवठा सरुू करण्यात आला आहे. 

मखु्यमींत्री ग्रामीण पेयजल कायमक्रमाींतगमत १८ योजना प्रस्ताववत 
असनू त्यापकैी १५ कामाींना ताींबत्रक मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यापकैी ९ 
कामे सरुू करण्यात आली आहेत. ३ कामे कायामिेश स्तरावर व २ काम े
रे्रतनवविा तसेच १ काम तनवविा मींजूरी स्तरावर आहेत. २ कामे ताींबत्रक 
मींजूरीसाठी आहेत. १ काम ताींबत्रक कारणास्तव रद्द करण्याचे प्रस्तावीत आहे. 

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सधुार कायमक्रमाींतगमत एकूण ६२९ 
योजना प्रस्ताववत असनू त्यापकैी २४८ कामे पणूम झाली आहेत व २०० काम े
प्रगतीपथावर आहेत. तसेच उवमरीत ५४ कामाींची तनवविा प्रकक्रया सरुू आहे. 
१२७ कामाींची पढुील प्रकक्रया सरुू आहे. 

मानव ववकास कायमक्रमाींतगमत १६ सौर ऊजेवर आधारीत ल.न.पा.पु 
योजनाींदवारे पाणीपरुवठा सरुू आहे. 

प्राथममक आरोग्य कें द्र कायमक्रमाींतगमत पाणी परुवठ्याची ५५ काम े
मींजूर असनू त्यापकैी ३३ काम े पणूम झाली असनू १० काम े प्रगतीपथावर 
आहेत व उवमरीत १२ कामाींची तनवविा प्रकक्रया सरुू आहे. 

जलयकु्त मशवार अमभयानाींतगमत १६९ कामे मींजूर असनू त्यापकैी ५९ 
कामे पणूम झाली आहेत. ७७ कामे प्रगतीपथावर आहेत व २३ कामे कायामिेश 
स्तरावर असनू उवमरीत १० कामाींची तनवविा प्रकक्रया सरुू आहे. तसेच ३०५ 
वव ींधन ववदहरी खोिण्यात आल्हया असनू यशस्वी २५० वव ींधन ववदहरीींवरती 
हातपींप उभारणी करण्यात आली आहे. 

शासन तनणमय दिनाींक २०/०५/२०१६ अन्वये जजल्हहा शल्हय चचककत्सक, 
कायामलय पालघर व अनरु्ींचगक पिे मींजूर करण्यात आली आहेत. जजल्हहा 
शल्हय चचककत्सक याींचे कायामलय तात्परुत्या स्वरूपात ग्रामीण रूग्णालय, 
पालघर याींचे आवारात सरुू करण्यात आले आहे. 

जजल्हहा शल्हय चचककत्सक, पालघर याींचे अचधपत्याखाली ३ उपजजल्हहा 
रूग्णालये तसेच ९ ग्रामीण रूग्णालये कायमरत आहेत.  
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आरोग्य ववभाग, जजल्हहा पररर्ि, पालघर अींतगमत आदिवासी क्षते्रात 
३६ प्राथममक आरोग्य कें द्र व २६ उपकें द्र कायमरत आहेत. 

पालघर जजल्ह्यामध्ये एकूण ३५७७ पाड/ेवाडया असनू त्यापकैी ३५४५ 
पाड/ेवाडया रस्त्याने जोडलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सवथ वाहनाांच्या हेडलाईटला िाळा हठपिा  
नसल्याने अपघातात वाढ होत असल्याबाबत 

 
(४१) ४३९२८ (०२-०८-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवम वाहनाींच्या हेडलाई्ला काळा दठपका पररवहन ववभागाने 
आधोरेककत केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त वाहनाींच्या हेडलाई्वरील काळा दठपका दिसत 
नसल्हयाची बाब माहे जून, २०१८ च्या पदहल्हया आठवडयात तनिशमनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वाहनाींच्या हेडलाई्वर काळा दठपका नसल्हयामळेु प्रखर प्रकाश 
पडून समोरील वाहन चालकाचे डोळे दिपनू जात असल्हयामळेु रस्त्यावरील 
अपघातात वाढ झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, हेडलाई्वरील काळा दठपका कधीपासनू काढण्यात आला व 
त्याबाबतची मादहती वाहन चालकाींना िेण्यात आली होती काय, त्याचे 
थोडक्यात स्वरुप काय आहे, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.हदवािर रावत े (०८-०२-२०१९) : (१) त े (४) मुींबई मो्ार वाहन तनयम 
१९५९ च्या तनयम १४६ उप तनयमानसुार पररवहन वाहनाींच्या हेडलाई्च्या 
मध्यभागी काळा दठपका लावण्याची तरतिु होती. तथावप, कें द्रीय मो्ार 
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वाहन तनयम, १९८९ हे दिनाींक ०१/०७/१९८९ पासनू अींमलात आल्हयाने सिर 
दिनाींकापासनू हेडलाई्वरील काळा दठपका लावण्याची तरतिु वगळण्यात 
आलेली आहे. 

कें द्रीय मो्ार वाहन तनयम, १९८९ च्या तनयम १०६ मध्ये दि्याींची 
वक्रता (Deflection of lights) याबाबत तरतिू आहे. सिर कें द्रीय मो्ार 
वाहन तनयम, १९८९ च्या तनयम १२४ व १२४(A) अींतगमत कें द्र शासनाने 
अचधसचूचत केलेल्हया प्रकाश ककरणाींबाबत (Headlight beam) लाग ू
असलेल्हया सरुक्षा मानकाींच ेपालन वाहन उत्पािकाने करणे बींधनकारक केले 
आहे. कें द्र शासनाने दिनाींक १३/१२/२००४ व दिनाींक ३०/०३/२०१५ च्या 
अचधसचूनेन्वये दिनाींक ०१/०४/२००५ पासनू तनमममत िचुाकी व तीनचाकी 
वाहनाींकरीता तसेच दिनाींक ०१/१०/२००५ पासनू तनमममत चारचाकी 
वाहनाींकरीता उपरोक्त सींिभामने सरुक्षा मानके AIS-०३४/२००४ लाग ू केली 
आहे. ज्यामळेु वाहन चालकाचे डोळे हेडलाई्च्या प्रकाश ककरणाींमळेु दिपले 
जाणार नाहीत. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पांतप्रधान आवास योजनेतून घरे बाांधताना खाजगी जमीन 
मालिाांना सांयुक्त भाधगदारी तत्वावर सहभागी  

िरुन घेण्याच्या तनणथयाबाबत 
  
(४२) ४४१२३ (०५-१२-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, ॲड.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय गहृतनमाथण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील आचथमक िबुमल घ्क व अल्हप उत्पन्न ग्ातील लाभार्थयाांसाठी 
पींतप्रधान आवास योजनेतनू घरे बाींधताींना यापढेु खाजगी जमीन मालकाींना 
सींयकु्त भाचगिारी तत्वावर सहभागी करुन घेण्याबाबत दिनाींक ७ ऑगस््, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनणमय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सिर तनणमयानसुार खाजगी जमीन मालकाींना कोणत्या सवुवधा 
अथवा लाभ िेण्यात येणार आहेत तसेच उक्त तनणमयाचे स्वरुप काय आहे व 
त्यानसुार कोणती कायमवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०७-०२-२०१९) : (१) खाजगी जमीनमालक व म्हाडा 
याींच्यातील सींयकु्त भागीिारीच्या माध्यमातनू प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगमत 
घरकुलाींची तनमममती करण्यास दिनाींक ११/०९/२०१८ च्या शासन तनणमयान्वये 
मान्यता िेण्यात आलेली आहे. 
(२) १) कें द्र शासनाच्या मागमिशमक सचूना व दिनाींक ०९/१२/२०१५ च्या शासन 

तनणमयानसुार लाभार्थयाांना कें द्र शासनाचे रुपये १/१.५ लक्ष व राज्य 
शासनाचे रुपये १ लक्ष अनिुान िेण्यात येत आहे. 

२) सींयकु्त भागीिारी धोरणाींतगमत पात्र गहृप्रकल्हपाींना रदहवाशी क्षते्रात २.५ 
च्ई क्षेत्रर्ळ तनिेशाींक (FSI) तर हरीत क्षते्रात (Green Zone) १.० 
च्ई क्षते्रर्ळ तनिेशाींक (FSI) अनजु्ञेय करण्यात आली आहे. 

३) सींयकु्त भागीिारी (Joint Venture) धोरणाींतगमत पात्र गहृप्रकल्हपाींना 
मोजणी शलु्हकात ५०% सू्  िेण्यात येत आहे. 

४) प्रधानमींत्री आवास योजनेंतगमत आचथमकदृषट्या िबुमल घ्क व अल्हप 
उत्पन्न ग्ातील पात्र लाभार्थयाांच्या पदहल्हया िस्तास केवळ रुपये 
१०००/- मदु्राींक शलु्हक तनजश्चत करण्यात आली आहे. 

५) सींयकु्त भागीिारी धोरणाींतगमत पात्र गहृप्रकल्हपाींना ववकास शलु्हकात सू्  
िेण्यात येत आहे. 

(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
___________ 

 

गडधचरोली श्जल्हाधधिारी िायाथलयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(४३) ४४२७७ (३०-११-२०१८). श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) गडचचरोली जजल्हहाचधकारी कायामलयातील “अ” वगम शे्रणीचे १५३ पिे ररक्त 
असल्हयाचे दिनाींक १७/९/२०१८ रोजी वा त्यासमुारास तनिशमनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ररक्त पिाींमळेु नागरीकाींची कामे ववदहत मिुतीत होत नसनू 
नागरीकाींची गरैसोय होत आहे, तसेच सिरहू कामाचा अततररक्त कायमभार 
प्रभारी अचधकाऱ याींवर येत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३०-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) गडचचरोली जजल्हहाचधकारी 
कायामलयातील ग्-अ मधील अपर जजल्हहाचधकारी सवींगामतील-१, 
उपजजल्हहाचधकारी सींवगामतील-५, तहमसलिार सींवगामतील-१, अशी एकूण ७ पिे 
ररक्त आहेत.  

सिर ररक्त पिाींचा कायमभार अततररक्त स्वरुपात इतर अचधकाऱयाींकड े
सोपववण्यात येवनू नागररकाींची गरैसोय होणार नाही, याची िक्षता घेण्यात 
आली आहे. पिोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पिे पिोन्नतीने व 
सरळसेवेच्या कोट्यातील ररक्त पिे शासनाच्या प्रचमलत धोरणानसुार 
सरळसेवेने भरण्याचे सींकजल्हपत आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील श्जल्हा पररषद िमथचाऱ याांच्या प्रलांबबत मागण्याांबाबत 
 

(४४) ४४४७१ (०५-१२-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, ॲड.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
श्री.मोहनराव िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरिर, प्रा.जोगेन्द्द्र 
िवाड,े श्री.हररमस ांग राठोड : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील जजल्हहा पररर्ि कममचाऱ याींच्या प्रलींबबत मागण्यासींिभामत 
महाराषर राज्य जजल्हहा पररर्ि कममचारी यतुनयनने दिनाींक ७ ऑगस््, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास एक दिवसीय सींप पकुारला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने जजल्हहा पररर्ि कममचाऱ याींच्या प्रलींबबत 
मागण्या पणूम करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) राज्यातील सवम जजल्हहा पररर्ि कममचारी सींघ्नाींची मा.मखु्य सचचव 
याींच्या अध्यक्षतखेाली दिनाींक १५/११/२०१८ रोजी बठैक घेण्यात आली. सवम 
सींघ्नाींच्या प्रलींबबत मागण्यासींिभामत सववस्तर चचाम करण्यात आली असनू 
रास्त मागण्याींबाबत शासनस्तरावर सकारात्मक कायमवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

माढा तालुिा (श्ज.सोलापूर) पांचायत सममतीची  
नवी इमारत वापराववना पडून असल्याबाबत 

 

(४५) ४४४८३ (०५-१२-२०१८). ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खमलफे, 
आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराव िदम, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनार् 
राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) माढा तालकुा (जज.सोलापरू) पींचायत सममतीची नवी इमारत प्रशासनाच्या 
िलुमक्षामळेु उदघा्न न झाल्हयाने वापराववना पडून आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनेक प्रशासकीय अडचणी तनमामण होत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने उदघा्न करुन तथेे पींचायत 
सममतीची सवम कायामलये वगम करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(११-०२-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.  
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

बीड श्जल््यातील महसूल ववभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(४६) ४५४२१ (३०-११-२०१८). श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल्ह्यातील महसलू प्रशासनासह इतर ववभागात ररक्त पिाींमळेु 
प्रशासकीय कामावर पररणाम होत असनू एकाच अचधकाऱयाींवर मळू पिासह 
इतर अनेक पिाींची जबाबिारी असल्हयामळेु कामाचा ताण येत 
असल्हयाकारणाने अचधकारी बिली करुन घेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनेक शासकीय योजनेचा लाभ नागरीकाींना ममळत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३१-०१-२०१९) : (१), (२) व (३) बीड जजल्ह्यात ग्-अ 
मधील अपर जजल्हहाचधकारी सवींगामतील-१, उपजजल्हहाचधकारी सींवगामतील-४, 
तहमसलिार सींवगामतील-२ अशी एकूण ७ तसेच ग्-ब मधील नायब 
तहमसलिार सींवगामतील-१५ आणण ग्-क मधील १५१ व ग्-ड मधील ३१ 
अशी ररक्त पिे आहेत.  

सिर ररक्त पिाींचा कायमभार अततररक्त स्वरुपात इतर अचधकारी / 
कममचाऱयाींकड ेसोपववण्यात आला आहे. त्यामळेु शासकीय योजनाींवर कोणताही 
पररणाम होणार नाही, याची िक्षता घेण्यात आली आहे.  

पिोन्नतीच्या कोट्यातील ररक्त पिे पिोन्नतीने व सरळसेवेच्या 
कोट्यातील ररक्त पिे शासनाच्या प्रचमलत धोरणानसुार सरळसेवेने भरण्याचे 
सींकजल्हपत आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठवाडा ववद्यापीठ, औरांगाबाद येर्ील 
मशक्षिेतर पदाांच ेपदनाम व वेतनशे्रणीमध्ये सुधारणा िरण्याबाबत 

 
(४७) ४५६२५ (३०-११-२०१८). श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठ, औरींगाबाि येथील 
मशक्षकेतर पिाींचे पिनाम व वेतनशे्रणी सधुारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास माहे रे्ब्रवुारी, २०१३ च्या ततसऱया सप्ताहात सािर केला, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यातील पणेु ववदयापीठ, कोल्हहापरू ववदयापीठातील 
मशक्षकेतर पिाींच ेपिनाम व वेतनशे्रणी सधुारण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता 
िेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववदयापीठातील मशक्षकेतर 
पिाींच्या पिनाम व वेतनशे्रणी सधुारणा प्रस्तावास मान्यता िेण्यास होणाऱया 
ववलींबाची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर प्रस्तावाला 
मान्यता िेण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.ववनोद तावड े (११-०२-२०१९) : (१) प्रश्नात नमिू ववदयापीठाचा प्रस्ताव 
दिनाींक १०/०३/२०११, दिनाींक १७/१२/२०१२ अन्वये शासनास प्राप्त झाला.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) पिनाम बिल करताना वेतनशे्रण्या बिलल्हयामळेु ववत्तीय 
कायमप्रणालीचा भींग झाल्हयाचे आढळून आल्हयाने पिनाम बिलाबाबतचे सवम 
शासन तनणमय, दिनाींक १७ डडसेंबर, २०१८ च्या शासन तनणमयान्वये रद्द 
करण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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मुांबई-हदल्ली द्रतुगती महामागाथच्या िामाबाबत 
 

(४८) ४५७३८ (३०-११-२०१८). श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामहरी रुपनवर, 
श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय सावथजतनि बाांधिाम (सावथजतनि 
उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-दिल्हली द्रतुगती महामागामचे काम माहे डडसेंबर, २०१८ पासनू सरुु 
करुन त ेअडीच त ेतीन वर्ामत पणूम करण्याच ेप्रस्ताववत असनू यासाठी समुारे 
रुपये एक लाख को्ी खचम येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त महामागाममळेु बाचधताींचे पनुवमसन कशाप्रकारे करण्यात 
येणार आहे तसेच उक्त प्रकल्हपासाठी राज्य शासनास ककती तनधी दयावा 
लागणार आहे व सिर तनधी कशाप्रकारे उपलब्ध करण्यात येणार आहे, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१२-०२-२०१९) : (१) मुींबई-दिल्हली द्रतुगती महामागम 
प्रकल्हप हा तनरतनराळया भागाींमध्ये ववभागला गेला असनू त्यापकैी वडोिरा-
मुींबई द्रतुगती महामागम भागाींतगमत महाराषर राज्यामधील एकूण २०७.१४ 
कक.मी. महामागामचा समावशे आहे. सिर वडोिरा-मुींबई द्रतुगती मागामचे काम 
रे्ज I त े रे्ज III मध्ये कें द्र शासनाच्या भारतीय राषरीय राजमागम 
प्राचधकारणामार्म त करण्याच ेप्रस्ताववत आहे. 

त्यानसुार रे्ज I मधील बहुताींशी भाग गजुरात राज्यातील असनू 
महाराषर राज्यातील र्क्त समुारे ८.१५ कक.मी. लाींबीच्या महामागामचा समावेश 
आहे. सिर ८.१५ कक.मी. महामागामचे काम रे्ज I अींतगमतच्या तलासरी 
(महाराषर) त े ककम (गजुरात) या समुारे ६२९६.८० को्ी ककींमतीच्या 
भागाींतगमत समाववष् असनू सिर काम सदय:जस्थतीत तनवविास्तरावर आहे, 
असे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागम प्राचधकरण, सरुत याींनी 
कळववले आहे. 

मुींबई-वडोिरा द्रतुगती मागामच्या रे्ज II व रे्ज III चा ममळून 
१९८.९९ कक.मी. चा भाग महाराषर राज्यात असनू सिर काम प्रकल्हप 
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागम प्राचधकरण, ठाणे याींचमेार्म त करण्याच े
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प्रस्ताववत असनू याबाबतची सदय:जस्थती त्याींचेकडून पढुीलप्रमाणे 
कळववण्यात आली आहे. 
 रे्ज II तलासरी त े कणेर (ववरार) कक.मी. १०४.७०० त े कक.मी. 
२६.३२० :- ७८.३८ कक.मी. 

स्पर अलाईनमें् कणेर (ववरार) त े जेएनपी्ी पनवेल ०.०० त े
९४.२९० :- ९४.२९ कक.मी. 

रे्ज II (मखु्य अलाईनमें् व स्पर अलाईनमें्) याींचा अींिाजजत खचम 
(भसूींपािन व इतर प्रीकन्सरक्शन अक््ीवव्ीज चा खचम धरुन) सल्हलागाराने 
कळववल्हयाप्रमाणे १४,३०० को्ी आहे. सदय:जस्थतीत रे्ज II साठी भसूींपािन 
व इतर प्रीकन्सरक्शन अक््ीवव्ीज सरुु आहेत. सिर प्रकक्रया पणूम होऊन कें द्र 
सरकारची मान्यता ममळाल्हयानींतर तनवविा मागवनू त्याींनतर काम सरुु 
करण्यात येईल. 

रे्ज III कणेर (ववरार) त ेघोडबींिर च्या प्रस्ताववत अलाईनमें् मधील 
बाींधकामाींचे स्वरुप मोठ्या प्रमाणातील असल्हयामळेु रे्ज III चे ककमी. ००/० 
त े२६.३२ च ेकाम रद्द करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(२) मुींबई-वडोिरा द्रतुगती महामागाममधील रे्ज II करीता आवश्यक असणाऱ या 
भसूींपािनाची कायमवाही NH Act-१९५६ आणण Right to Fair 
Compensation & Transparency in Land Acquisition, 
Rehabilitation and Resettlement Act-२०१३ च ेSchedule-१,२ & ३ 
नसुार प्रगतीपथावर असनू त्यानसुार सींबींचधत भधूारकाींना सक्षम भसूींपािन 
प्राचधकारी याींनी तनजश्चत केलेली मोबिल्हयाची रक्कम अिा करण्यात येत 
आहे/येईल, असे प्रकल्हप सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागम प्राचधकरण, ठाणे 
याींनी कळववले आहे. 

राज्य शासनाने ककती तनधी ियावा व तनधी कश्याप्रकारे उपलब्ध 
करण्यात येणार आहे यासींिभामत कें द्र व राज्य शासनस्तरावर योग्य तो 
तनणमय घेण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

 



वव.प. ९ (50) 

पालघर श्जल््यात ओखी वादळामुळे बाधधि झालेल्या  
नुिसानग्रस्ताांना मदत देण्याबाबत 

 

(४९) ४६०२९ (३०-११-२०१८). अॅड.तनरांजन डावखरे : सन्माननीय मदत व 
पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल्ह्यात ओखी वािळामळेु नकुसान झालेल्हया शतेकऱयाींची 
सींख्या ककती आहे, पींतप्रधान ववमा योजनेंतगमत शतेकऱयाींना ववम्याची रक्कम 
िेण्यात आली आहे काय, या योजनेतनू ववमा न ममळालेल्हया शतेकऱयाींची 
सींख्या ककती आहे, तसेच ककती शतेकऱयाींना ववमा ममळाला नाही, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ओखी वािळामळेु 
बाचधत झालेल्हया नकुसानग्रस्ताींना मित िेण्याबाबत कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-०२-२०१९) : (१) व (२) पालघर जजल्ह्यात दिनाींक ०४ 
त े०५ डडसेंबर, २०१७ रोजी झालेल्हया ओखी चक्रीवािळामळेु पालघर व डहाणू 
तालकु्यातील १७३ शतेकऱयाींच्या ८८.९६ हेक््र क्षेत्रावरील भाजीपाला व नारळ 
वपकाींच े नकुसान झाल्हयाचे दिसनू आले. सिर आपत्तीमळेु बाचधत झालेल्हया 
शतेकऱयाींना एकूण रुपये १०,५१,९९०/- इतक्या मितीचे ववतरण करण्यात 
आले आहे. 

प्रधानमींत्री पीक ववमा योजनेच्या शासन तनणमय दिनाींक २०/०६/२०१७ 
नसुार पालघर जजल्ह्यातील भात, नागली व उडीि वपकासाठी ववमा लाग ू
करण्यात आला असनू, भाजीपाला व नारळ वपकासाठी प्रधानमींत्री पीक ववमा 
योजना लाग ूनसल्हयामळेु पीक ववमा िेण्यात आला नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही.  

___________ 
 

राज्यात खलु्या शासिीय जममनीांवरील अततक्रमण रोखण्याबाबत 
 

(५०) ४६०८० (३०-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील एकूण खुल्हया जममनीचा डे् ाबँक शासनाने तयार केला नाही, 
तसेच जजल्हहा व तहमसलस्तरावरील शासकीय जममनीवरील अततक्रमणासींबींधी 
डे् ा उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खुल्हया शासकीय जममनीवरील अततक्रमण रोखण्याबाबत 
शासनास अपयश आले असनू त्यामळेु शासनाच ेनकुसान होत असल्हयाबाबत 
भारताचे तनयींत्रक आणण महालेखापररक्षक याींच्या माहे माचम, २०१७ च्या 
अहवालात नमिू करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१३-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील एकूण खुल्हया 
जममनीचा रेकॉडम म्हणजेच डे् ा बँक शासनाने तयार केला नसल्हयाचे तनयींत्रक 
आणण महालखेापररक्षक याींच्या वर्म २०१८ च्या क्रमाींक ३ च्या अहवालात 
नमिू करण्यात आले आहे. तथावप, या कालावधीत जजल्हहाचधकारी, वामशम 
याींनी ववकमसत केलेल्हया लॅन्ड बँक मसस््ीम नसुार अचुक डा्ा बेस तयार 
करण्यासींबींधात सवम जजल्हहयाींना दिनाींक ११/०१/२०१८ त े १६/०१/२०१८ या 
कालावधीत प्रमशक्षण िेण्यात आले. त्यानींतर सींपणूम राज्यात “लॅन्ड बँक 
मसस््ीम” या सींगणक प्रणालीचा उपयोग करुन जममनीबाबत डा्ा बेस तयार 
करण्याच्या सचूना शासनपत्र क्रमाींक सींकीणम २०१८/प्र.क्र.०५/ज-१, दिनाींक ३० 
जानेवारी, २०१८ अन्वये सवम जजल्हहाचधकारी याींना िेण्यात आल्हया आहेत.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  
ववधान भवन :   श्जतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायथभार), 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


