अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दस
ु री यादी

महाराष्ट्र विधानपररषद
दस
ु रे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१९
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

अततररक्त शशक्षिाांना मा.उच्च न्यायालयाांचे याांचे आदे शानस
ु ार
मुळ शाळे मध्ये रुजू िरुन घेणेबाबत

(१) ८१९३ (०४-०८-२०१५). श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) अततररक्त शिक्षक समावेिन प्रककयेस जैसे थे ठे वण्याचे मा.उच्च
न्यायालयाींचे आदे िाप्रमाणे िासनाने तनणणय घेतला आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सोलापरू , पण
ु े, साींगली, कोल्हापरू जजल््यातील अततररक्त
ठरलेल्या शिक्षकाींना तयाींच्या मळ
ु िाळे वर रुजू करुन घेतले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(३) नसल्यास, या शिक्षकाींना तयाींच्या मळ
ु िाळे मध्ये रुजु करुन घेणेबाबत
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ?
श्री.विनोद तािडे (०८-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) व (३) हे अींित: खरे आहे . ज्या िाळे मध्ये अततररक्त शिक्षक दे ण्यात आलेला
होता. तया िाळे च्या व्यवस्थापकाींनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये याचचका दाखल

केली होती. सदर याचचकेत मा.न्यायालयाने जैसे थे चे आदे ि ददल्याने अततररक्त
शिक्षक तया िाळाींमध्ये रुजू होवू िकलेले नाहीत. अिा शिक्षकाींना पढ
ु ील वर्षीच्या
सींच मान्यतेनस
ु ार अन्य िाळे त समायोजन करण्यात आलेले आहे .
___________
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राज्यातील खाजगी रुग्णालये ि खाजगी अततविशेषोपचार
रुग्णालयाांबाबतच्या आदशश आचारसांहहतेच्या प्रस्तािाबाबत
(२) ११०१८ (२२-१२-२०१५). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय

सािशजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) राज्यातील खाजगी रुग्णालये व खाजगी अततवविेर्षोपचार रुग्णालयाींबाबतचा
आदिण आचारसींदहतेचा प्रस्ताव िासनाकडे प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अनेक

खाजगी

रुग्णालय

व

खाजगी

अततवविेर्षोपचार

रुग्णालयाींमध्ये रात्रीच्या वेळी एकही तनवासी तज्ञ डॉक््र उपलब्ध राहत नाही,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, नागपरू िहरातील अनेक खाजगी रुग्णालयाींच्या मळ
ु नकािात
वाहनतळाकरीता जागा आरक्षक्षत दाखववण्यात आलेली असन
ू प्रतयक्षात तया
जागेवर रुग्णालयाने आपले अींतगणत ववभाग वा प्रततक्षालये तयार केलेली आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(४) तसेच रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णाींची वाहने वाहनतळाकरीता जागा उपलब्ध
नसल्यामळ
ु े रस्तयावरच ठे वण्यात येत असल्याने छो्े मोठे अपघात होत आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.

(३) हे अींित: खरे आहे . सींबचीं धत म.न.पा. नगररचना यावर तनयींत्रण ठे वण्यास
सक्षम आहे .

(४) मनपा सक्षम प्राचधकरण असन
ू सावणजतनक आरोग्य ववभागाकडे अपघाताची
नोंद झाल्याचे ददसन
ू येत नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मुांगोली (ता.िणी, जज.यितमाळ) या गािाचे िेिोलीमध्ये होणाऱ्या
स्पोटामुळे नुिसान झाल्याबाबत

(३) १२७३९ (२१-१२-२०१५). श्री.हररशसांग राठोड : सन्माननीय उद्योग मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मग
ुीं ोली (ता.वणी, जज.यवतमाळ) हे गाव चोहोबाजूींनी वेकोलीच्या ववळख्यात
सापडले असन
ू वेकोलीमध्ये होणाऱ्या स्फो्ामळ
ु े मग
ुीं ोली गावातील नवनाथ दग
ु ,े

गणपत ्े काम याींच्यासह २० नागररकाींची घरे पडली याबाबतची मादहती वेकोली

व महसल
ू प्रिासनाला दे ण्यात येऊनही कोणतीच कायणवाही न झाल्याने गेल्या
२० वर्षाणपासन
ू येथील गावकरी भयभीत अवस्थेत गावात राहत असल्याचे ददनाींक
११ सप््ें बर, २०१५ रोजी वा तयासम
ु ारास तनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने वेकोलीच्या बेजबाबदारपणामळ
ु े
अनेकाींवर आचथणक सींक् कोसळले असन
ू सदर गावातील लोकाींना नक
ु सान

भरपाई वा आचथणक मदत दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे साई (२८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

वेस््नण कोलकफल््स शलशम्े ड याींच्या तफे गावकऱ्याींचा समावेि

असलेली सशमती स्थापन करण्यात आली होती. तथावप, सशमतीच्या पाहणी

अहवालानस
ू ार घराींची पडझड स्फो्ामळ
ु े झाली नसल्याचे तनदिणनास आले आहे .
(२) व (३) मग
ुीं ोली गावातील घराींची पडझड स्फो्ामळ
ु े झाली नसल्याचे तनषपन्न
झाल्याने आचथणक मदत दे ण्याचा प्रश्न उदभवत नाही. तथावप, कोल बबयररींग
ॲक््-१९५७ मधील कलम ९ (१) अन्वये मग
ींु ोली गावातील जशमनीच्या
अचधग्रहणाबाबत ददनाींक २३/०३/२०१६ रोजी अचधसच
ू ना तनगणशमत झाली आहे .
सध्य:जस्थतीत मग
ुीं ोली गावाचे पन
ु वणसन प्रस्ताववत आहे .
___________
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राज्यातील अपांगाांना अपांगत्िाचे प्रमाणपत्र शमळण्यास
विलांब होत असल्याबाबत
(४) २१३७१ (१९-०८-२०१६). श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे,

ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.सतेज ऊर्श बांटी पाटील : सन्माननीय सािशजतनि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील अपींगाींना वेळेवर अपींगतवाचे प्रमाणपत्र शमळण्यासाठी िासनाने

तयार केलेली वेबसाई् वारीं वार बींद पडत असल्यामळ
ु े अपींगाींना प्रमाणपत्र
शमळण्यास ववलींब होत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान
तनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

शशांदे

(०५-०३-२०१९)

:

(१)

हे

खरे

आहे .

या

सींबध
ीं ाने

महाऑनलाईनकडे याबाबत सव्हणर कपॅशस्ी वाढववण्याबाबत पाठपरु ावा करण्यात
येत होता.
(२)

िासन

तनणणय,

ददनाींक

१४/०९/२०१८

अन्वये

केंद्र

िासनाच्या

www.swavalambancard.gov.in या सींकेतस्थळावरून ददनाींक २/१०/२०१८
पासन
ू ददव्याींगतव प्रमाणपत्र ववतरीत करण्यात येत आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ताडदे ि (मुांबई) येथील जागा िाटपात गैरप्रिार झाल्याबाबत
(५) २१५८० (०१-०९-२०१६). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र
व्यास, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जगन्नाथ शशांदे,
अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हे मत
ां
टिले, श्री.आनांद ठािूर :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) मब
ींु ई पोशलसाींच्या तनवासस्थानाकरीता राखीव असलेल्या ताडदे व येथील
एम.पी.शमल कम्पाींऊींडमधील भख
ू ींड वा्पात झालेल्या गैरप्रकाराची आचथणक गन्
ु हे
िाखेने चौकिी सरु
ु केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या चौकिीववर्षयी आचथणक गन्
ु हे िाखेने म्हाडा व जजल्हाचधकारी
याींना सतत पत्र व्यवहार केला तरी दे खील काही प्रततसाद शमळत नसल्याने
िासनाने तयाींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(३) तसेच, पोशलसाींच्या तनवासस्थानाकरीता राखीव असलेल्या ताडदे व येथील
भख
ू ींडावर झोपडपट्टीवाशसयाींनी केलेले अततक्रमण तनषकाशसत करून तयादठकाणी

पोशलसाींकरीता घरे बाींधण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (२१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .
सदर बाबत प्राथशमक चौकिी सरु
ु आहे .

(२) व (३) मलबार दहल येथील भक
ू र क्र. ७२५ मधील पोलीस ववभागासाठी

सींपाददत केलेल्या जशमनीपैकी ४.२६ हे क््र जमीन ही झोपडपट्टीींनी व्यापलेली
असल्याने, महसल
ू व वन ववभाग क्र. एलबीएल २५८८/प्र.क्र. ५४३/ग-८, ददनाींक
०२/०२/१९८९

रोजीच्या

िासन

ज्ञापनादवारे

वरील

नमद
ू

जशमनीची,

झोपडपट्टीवाशसयाींचे पन
ु वणसन करण्यासाठी ३.३१ हे क््र व पोलीस ववभागासाठी
०.९५ हे क््र, अिा दोन भख
ू ींडाींमध्ये आखणी करण्याचा तनणणय घेण्यात आला

आहे . सदर ०.९५ हे क््र जशमनीवरील झोपडपट्टीवाशसयाींचे पन
ु वणसन करण्यात
आल्यानींतर म्हाडाने वरील ०.९५ हेक््र जमीन मोकळी करुन मोकळ्या

जशमनीचा ताबा पोलीस ववभागास दयावा, असे उक्त ज्ञापनात नमद
ू करण्यात
आले आहे .

सध
ु ाररत ववकास तनयींत्रण तनयमावलीच्या कलम ३३(१०) अन्वये

अनज्ञ
ु ेय असलेले बाींचधव आरक्षणापो्ी पोशलसाींना दे य असलेल्या बाींधकाम
पत
ण न
े त
ीं र तनयमानस
ू त
ु ार हस्ताींतरीत करण्यात यावे, असे तनदे ि ददलेले आहे त. या
अनर्ष
ीं ाने सदर योजनेच्या अशभन्यासातील इमारत क्र. १० ही पोलीस गह
ु ग
ृ तनमाणण
करीता बाींधण्यात येत आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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ठाणे जजल्हाधधिारी िायाशलयािर शेतिऱ्याांनी िाढलेला मोचाश
(६) २२४३९ (१७-०६-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,

श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय िृषी मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) ठाणे जजल््यात िासनाचे चक
ु ीचे धोरण िेतकऱ्याींच्या आतमहतयाींना

कारणीभत
ू असल्याचा आरोप करीत िेतकऱ्याींनी जजल्हाचधकारी कायाणलयावर
ततरडी मोचाणचे आयोजन ददनाींक ३० मे, २०१६ रोजी वा तयासम
ु ारास करण्यात
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोचेकऱ्याींनी जजल्हाचधकाऱ्याींना तनवेदन ददले आहे काय व तयात
कोणकोणतया बाबीींचा समावेि करण्यात आला आहे,

(३) असल्यास, तयानस
ु ार िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३०-०३-२०१९) : (१) होय. हे खरे आहे .

(२) होय. िासनाच्या ववववध ववभागाींिी सींबचीं धत २१ मागण्याींचा सदरहू
तनवेदनामध्ये समावेि आहे .
(३)

महसल
ू

व

वन

ववभाग,

क्र.एससीवाय-२०१५/प्र.क्र.३११/म-७,

ददनाींक

२०/१०/२०१५ व ददनाींक ९/११/२०१५ च्या िासन तनणणयान्वये सन २०१५-१६ च्या
खरीप हीं गामातील हीं गामी पैसेवारी ५० पैिाींपक्ष
े ा कमी असलेल्या १५७४७
गावाींमध्ये दषु काळसदृश्य पररजस्थती जाहीर करण्यात आली होती व तयानर्ष
ीं ाने
ु ग

ववववध उपाययोजना जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. सहकार, पणन व

वस्त्रोदयोग ववभाग, िासन तनणणय क्र.कृकमा-०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, ददनाींक २८
जून, २०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज िेतकरी सन्मान योजना-२०१७”

नस
ु ार राज्यातील िेतकऱ्याींना कजणमाफी योजना लागू करण्यात आली आहे .

तसेच सन २०१४-१५ पासन
ू सन २०१८-१९ पयंत एकूण सम
ु ारे रुपये १७००० को्ी
पेक्षा जास्त रक्कम िेतकऱ्याींच्या मदतीसाठी ववतरीत करण्यात आलेली आहे .
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तयाशिवाय मदत व पन
ु वणसन ववभाग, सहकार व पणन ववभाग, जलसींपदा

ववभाग, जलसींधारण ववभाग, ऊजाण ववभाग अिा अनेक ववभागाींमाफणत
िेतकऱ्याींच्या सक्षमीकरणासाठी ववववध योजना राबववण्यात आलेल्या आहे त.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात िाहनाांना स्पीड गव्हनशर बसविण्याबाबत
(७) २२७३१ (१६-०८-२०१६). श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय
पररिहन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असल्याने वाहनाींना स्पीड गव्हनणर
बसववण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ववचाराधीन बाबीवरील िासनाचा तनणणय झाला आहे काय,

(३) असल्यास, तयानस
ु ार वाहनाींना स्पीड गव्हनणर बसववण्याबाबत िासनाने
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हदिािर रािते (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) पररवहन सींवगाणतील वाहनाींना वेग तनयींत्रक बसववण्याबाबत पररवहन
आयक्
ु त

कायाणलयाने

ददनाींक

०६/०५/२०१७

चे

आदे िान्वये

प्रादे शिक/उपप्रादे शिक पररवहन कायाणलयाींना आदे ि ददलेले आहे त.

सवण

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

ग्रामीण भागातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्र ि ग्रामीण रुग्णालय येथे
आिश्यि औषधाांचा पुरिठा िरण्याबाबत
(८)

२२८१६

(२०-०८-२०१६).

श्री.जनादश न

चाांदरू िर,

श्री.हररशसांग

राठोड :

सन्माननीय सािशजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-
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(१) राज्यात सन नोव्हें बर, २०१० मध्ये जन आरोग्य अशभयानामाफणत ५

जजल््यातील १० प्राथशमक आरोग्य केंद्र व ५ ग्रामीण रुग्णालयाींतन
ू उपलब्धता
यावर एक अ्यास करण्यात आला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा
तयादरम्यान तनदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या अ्यासानस
ु ार प्राथशमक आरोग्य केंद्रात सरासरी ५३ ्क्के
और्षधाींचा साठा िन्ु य असल्याची मादहती समोर आली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, या अहवालाची दखल घेत िासनाने ग्रामीण भागातील प्राथशमक

आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालय येथे आवश्यक और्षधाींचा परु वठा करण्याबाबत
कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे कोणती आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) जन आरोग्य अशभयानाच्या अहवालात असे नमद
ू करण्यात आलेले आहे .

(३) राज्यामध्ये ददनाींक ७ मे, २०१३ पासन
ू मोफत और्षध योजना सरु
ु आाहे .
िा.तन.ददनाींक २६/०७/२०१७ अन्वये और्षध खरे दीसाठी हाफकीन महामींडळ येथे
स्वतींत्र खरे दी कक्ष स्थापन केला आहे . स्थातनक स्तरावर और्षध खरे दीसाठी
१०-२०% अनद
ु ान ववतरीत केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मोहाडी (जज.धळ
ु े ) येथील ॲशसड िारखान्यातील
ॲशसडची टािी र्ुटल्याबाबत

(९)

२३१३३

(१६-०८-२०१६).

श्री.आनांदराि

पाटील,

श्री.हररशसांग

सन्माननीय िामगार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

राठोड :

(१) मोहाडी (जज.धुळे) येथे उपनगरात ॲशसड तयार करण्याचा कारखान्यातील
ॲशसडची ्ाकी फु्ल्याने पररसरातील नागररकाींमध्ये शभतीचे वातावरण तनमाणण
झाले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदर ्ाकी दरु
ु स्त करुन ही घ्ना वारीं वार घडू नये यासाठी
िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०८-०३-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .

ददनाींक २२/०५/२०१६ रोजी मे.राज केशमकल्स वक्सण, मोहाडी उपनगर

ता.जज.धुळे येथे श्री.िेखर जोिी याींच्या राहतया घरात /आस्थापनेत कफनाईल,

शलजक्वड सोप व सौम्य ॲशसड इतयादी प्लॅ जस््क कॅनमध्ये भरण्याचे काम दोन
कामगाराींच्या सहाय्याने करत असताना प्लॅ जस््कच्या ॲशसड स््ोरे ज ्ँ कला तडा

जाऊन हायड्रोक्लोरीक ॲशसड (३०%) जशमनीवर साींडले. तातकाळ अजग्निमन

दलाच्या गा्या बोलावन
ू पाण्याचा मारा करण्यात आला व ट्रॅ क््रच्या सहाय्यने
माती ्ाकण्यात आली व सदरील गळती झालेल्या ॲशसडवर तनयींत्रण करण्यात
आले.

(२) सदर घ्नेनत
ीं र सदरहू कारखाना पण
ण णे बींद करण्यात आलेला आहे .
ू प
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

पोशलसाांनी खांडणी घेऊन वििासिाचा छळ िेल्याबाबत
(१०) २६११४ (०४-०१-२०१७). श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेड (जज.पण
ु े) तालक्
ु यातील आींबेठाण रोड येथील ववकासक श्री.राजेंद्र घनव्
याींचेवर चार खो्े गन्
ु हे दाखल करुन खींडणी घेतल्या प्रकरणी एसीबी, सीआयडी

आणण ववभागीय चौकिीची गेले दोन वर्षाणपासन
ू ची सरु
ु असलेली कायणवाही पण
ू ण
करण्यात आली नसल्याची तनदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभाणत लोकप्रतततनधीींनी माहे नोव्हें बर, २०१५ पासन
ू ते
अदयापपयंत ददलेल्या अनेक तक्रार तनवेदनाची दखल घेवन
ू तातकाळ कायणवाही
करण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (२१-०२-२०१९) : (१) व (२) या प्रकरणाची चौकिी ददनाींक

९/१०/२०१५ रोजी राज्य गन्
ु हे अन्वेर्षण ववभागाकडे सोपववण्यात आली होती.
तथावप, अिाच स्वरुपाच्या ततकालीन मा.गह
ृ मींत्री याींच्याकडे केलेल्या ददनाींक

२३/४/२०१३ रोजीच्या तक्रारीची चौकिी लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाकडून
करण्यात येत असल्याने पोलीस महासींचालक, महाराषट्र राज्य, मब
ुीं ई च्या

ददनाींक १३/२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तत
ू चौकिी महासींचालक, लाचलच
ु पत
प्रततबींधक ववभाग, मब
ुीं ई याींचेकडे वगण केली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

धामणगाांि रे ल्िे, चाांदरू रे ल्िे ि नाांदगाि खांडश्े िर तालुक्यातील
सबस्टे शनला असलेल्या तनिासस्थानच्या दरु
ु स्तीबाबत

(११) २६२९२ (२७-०४-२०१२). श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप : सन्माननीय ऊजाश
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) धामणगाींव रे ल्वे, चाींदरू रे ल्वे व नाींदगाव खींडश्े वर तालक्
ु यातील सबस््े िनला

असलेल्या तनवासस्थानच्या दरु
ु स्तीकरीता तनधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत
स्थातनक लोकप्रतततनधीींनी मा.उपमख्
ु यमींत्री याींना ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०११
रोजी वा तयासम
ु ारास लेखी तनवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तनवेदनावर िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(३) अदयाप कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री.चांद्रशेखर बािनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

(२) व (३) धामणगाींव रे ल्वे, चाींदरू रे ल्वे, खींडश्े वर व दे वगाींव येथील
तनवासस्थानाच्या दरु
ु स्तीची रुपये ९,२६,९५८/- रकमेची कामे महाराषट्र राज्य
ववदयत
ु ववतरण कींपनीमाफणत करण्यात आली आहे त.
___________
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ठाणे शशक्षणाधधिारी (माध्यशमि) याांनी ररक्त जागाांची माहहती
समायोजनािरीता ऑनलाईन भरली नसल्याबाबत
(१२) २६३९२ (१६-१२-२०१६). श्री.जनादश न चाांदरू िर : सन्माननीय शालेय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) ठाणे शिक्षणाचधकारी (माध्यशमक) याींनी समायोजनासाठी उल्हास ववदयालय,

उल्हासनगर, ऐरोली माध्यशमक ववदयालय, ऐरोली इतयादी अनेक िाळातील
ररक्त जागाींची मादहती िासनास ऑनलाईन भरली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सवण ररक्त जागाींची मादहती भरली नसल्यामळ
ु े समायोजन
करताना शिक्षकाींना जवळचे पयाणय शमळाले नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबचीं धतावर कोणती
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे (०६-०३-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

सन २०१५ मधील दष्ट्ु िाळी अनद
ु ान शमळण्याबाबत
(१३)

२७६३० (१३-०४-२०१७).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाशणी, श्री.धनांजय मड
ुां ,े

श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.विनायिराि मेटे :

मदत ि पन
ु िशसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय

(१) सन २०१५ मध्ये दषु काळामळ
ु े नक
ु सान झालेल्या बागायती व फळबागाधारक
िेतकऱ्याींना अनद
ु ान िासनाने मींजुर न केल्याने जजल््यातील िेतकरी अडचणीत
आले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अभेगाव (ता.माजलगाव, जज.बीड) तालक्
ु यातील िेतकऱ्याींना

िासनाकडून ५० ्क्के दषु काळी व बागायती अनद
ु ान शमळाले नसल्यामळ
ु े
स्थातनक ग्रामस्थाींनी ददनाींक १७ जानेवारी, २०१६ रोजी वा तयासम
ु ारास
माजलगाव तहशसल कायाणलयासमोर उपोर्षण केले होते, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सन २०१५ मधील खरीप हीं गामाचे दषु काळी अनद
ु ानाकररता कोरड
वाहू, फळ पीक अनद
ु ान तवररत शमळावे याकरीता िासनाने लाभ क्षेत्राची अ्
वगळावी अिी मागणी माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान भडगाींव
तालक्
ु यातील (जज.जळगाींव) िेतकऱ्याींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्ष
ीं ाने दषु काळग्रस्त िेतकऱ्याींना अनद
ु ग
ु ान दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाटील (११-०४-२०१९) : (१) हे खरे नाही.

महसल
ु व वन ववभाग, िासन तनणणय ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ अन्वये

राज्यातील सन २०१५-१६ च्या दषु काळसदृश्य पररजस्थतीच्या अनर्ष
ीं ाने बाचधत
ु ग

झालेल्या १५७४७ गावातील खातेदाराींना कृवर्ष ववर्षय मदत वा्प करण्यासाठी

तनववषठा अनद
ु ानाकरीता एकूण रू.३५७८.४३ को्ी तनधी उपलब्ध करून दे ण्यात
आला आहे . तदनींतर बहुवावर्षणक फळवपके व बागायत वपके याींच्या नक
ु सानीसाठी
मदत ववतरीत करण्यात आली आहे .

(२) िेतकऱ्याींनी ददनाींक १७ जानेवारी, २०१६ रोजी माजलगाव तहशसल
कायाणलयासमोर उपोर्षण केले हे खरे आहे .

अभेगाव, ता.माजलगाव, जज.बीड येथील २२६ िेतकऱ्याींना ४८६५.४०/-

इतके अनद
ु ान वा्प केलेले आहे .
(३) होय.

(४) महसल
ु व वन ववभाग, ददनाींक २२ माचण, २०१६ च्या पत्रान्वये खरीप
हीं गामातील बागायती वपक म्हणजे ववदहर ककीं वा ववींधन ववहीरीदवारे शसींचीत
झालेले

क्षेत्रावरील

पीक

होय.

धरणा

खालील

लाभक्षेत्रातील

लाभार्थयांना/िेतकऱ्याींना दषु काळाची मदत अशभप्रेत नसल्याचा तनणणय घेण्यात
आला.

(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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इांहदरानगर जोगेश्िरी एस.आर.ए. सहिारी गह
ृ तनमाशण
सांस्थेतील गैरव्यिहाराबाबत

(१४) ३०८७२ (१४-०४-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) इींददरानगर जोगेश्वरी एस.आर.ए. सहकारी गह
ृ तनमाणण सींस्था मयाणददत मौज
मजास

जोगेश्वरी

(पव
ु )ण ,

मब
ुीं ई

यास

प्रकल्पामध्ये

म्हाडा

अचधकाऱ्यानी

झोपडपट्टीधारकाींना प्रमाणणत करताना गैरव्यवहार केल्यामळ
ु े म्हाडाचे ३० को्ी
रुपयाींचे नक
ु सान झाल्याची तक्रार ददनाींक ६ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा तयासम
ु ारास
पोलीस महासींचालक, लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभाग याींच्याकडे लोकप्रतततनधीने
केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तक्रारीचे सवणसाधारण स्वरुप काय आहे ,

(३) असल्यास, तयासींबध
ीं ी कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (२२-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) इींददरानगर जोगेश्वरी एस.आर.ए. सहकारी गह
ृ तनमाणण सींस्था मयाणददत या

झोपडपट्टी पन
ण सन प्रकल्पासाठी झोपडपट्टीधारकाींना प्रमाणणत करताना म्हाडा
ु व
अचधकाऱ्याींनी भ्रष्ाचार केला आहे . पन्नास झोपडपट्टीधारकाींना बोगसपणे

प्रमाणणत करण्यात आले आहे . खो्ी खरे दीखते, रद्द झालेली दक
ु ानाची गम
ु स्ता
लाईसन्स, खो्ी प्रततज्ञापत्रे झोप्या अजस्ततवात नसताना सध्
ु दा झोप्या

अजस्ततवात आहे त असे दाखवन
ु सदर सींस्थेच्या पररशिष्-२ मध्ये बोगस नावे

समाववष् केली आहे त आणण तयाींना पात्र करुन घेतले आहे . याबाबत चौकिी
आणण कारवाई करावी, असे तक्रारीचे सवणसाधारण स्वरुप आहे .

(३) व (४) सदर अजाणतील तक्रारी प्रामख्
ु याने झोपडपट्टी पन
ु वणसन योजनेिी
सींबचीं धत असल्याने लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभागाने सदर प्रकरण गह
ृ तनमाणण

ववभागाच्या अींतगणत असलेल्या शिखर तक्रार तनवारण सशमतीपढ
ु े वगण केले असन
ू
सदर प्रकरण सशमतीपढ
ु े न्यायप्रववष् आहे .

___________
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अडिली-भुतािली गािच्या पररसरात डेब्रिजद्िारे
अनधधिृत भराि टािल्याबाबत

(१५) ३१६४१ (११-०८-२०१७). श्री.रविांद्र र्ाटि : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नवी मब
ींु ई महानगरपाशलका हद्दीतील अडवली-भत
ु ावली (जज.ठाणे) गावच्या

पररसरामध्ये मयरु े ि शसम्पोनी कींपनीच्या जशमनीवर डेबिजदवारे अनचधकृत
भराव ्ाकण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ठाणे तहशसलदार याींनी मयरु े ि कींपनीला ४६,३७८ िास अनचधकृत
भराव ्ाकल्याप्रकरणी रुपये ६ को्ी ४९ लाख दीं ड भरण्याची नो्ीस माहे
फेिव
ु ारी, २०१५ मध्ये वा तयादरम्यान ददली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी जाणीवपव
ण दल
ण करणाऱ्या व दीं ड वसल
ू क
ु क्ष
ू न
करणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१९) : (१) व (२) अिी बाब तनदिणनास आली आहे .

(३) मौजे अडवली-भत
ु ावली येथील स.नीं.१ ते ८, १०,१२ ते २३, २५, २६, २८ ते
४०, ४२, ४३, ४४, ४५, ५१, ५३ ते ६९, ७४ ते ७७, ७९ ते ८८ या जशमनीमध्ये

डेबिज शमचश्रत घनकचऱ्याचा केलेला भराव हा मोठ्या प्रमाणात व ववस्तत
ृ
असल्याने नेमके कोणतया सव्हे नीं.मध्ये करण्यात आला, याबाबतची ताींबत्रक
पध्दतीने तपासणी ददनाींक १०/१/२०१९ रोजी जजल्हा खतनकमण अचधकारी, ठाणे,
अचधकार िल्
ु क तनरीक्षक, ठाणे व भौगोशलक प्रणाली सहाय्यक, कोल्हापरू याींनी

केली आहे . सदर तपासणीमध्ये उक्त जशमनीमध्ये एकूण २,५०,०२२ िास इतका
भराव असन
ू तयामध्ये मरु
ु म या गौणखतनजाचे पररमाण १०% आढळून आले

आहे . तयाप्रमाणे एकूण २५००२.२ िास मरु
ु म या गौणखतनजाच्या भरावाबाबत
सींबचीं धताींना नो्ीस बजावन
ू तदनींतर महाराषट्र जमीन महसल
ू अचधतनयम,१९६६

चे कलम ४८(७) मधील तरतद
ु ीनस
ु ार कायणवाही करणेची तजवीज ठे वली
असल्याबाबत जजल्हाचधकारी, ठाणे याींना तहशसलदार, ठाणे याींनी कळववले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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पुणे येथील बलात्िार ि मानिी तस्िरी प्रिरणाचा
तपास सीआयडीिडे सोपविण्याबाबत

(१६) ३१७६० (११-०८-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर,
श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.हुस्नबानू खशलर्े :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येथील बलातकार व मानवी तस्करी प्रकरणाचा तपास या ख्ल्यात

आरोपी असलेल्या पोलीस अचधकाऱ्याींकडून काढुन सीआयडीकडे सोपववण्याचे
तनदे ि ददनाींक ७ जून, २०१७ रोजी वा तयासम
ु ारास मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाने
ददल्याचे तनदिणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गन्
ु हयातील आरोपाींचे स्वरुप काय आहे व या प्रकरणी
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (०५-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) वपडीतीने ददलेल्या तक्रारी वरून ववमानतळ पो.स््े पण
ु े िहर गरु नीं.७९/२०१६
भादीं ववक ३७६ डी, ३६३, ३२८, ३४२, ३१२, ३२३, ५०६ व बाल लैंचगक अतयाचार

प्रततबींधक अचधतनयम कलम ४,६,१२ व वप्ा ॲक्् कलम ४, ५, ६ अन्वये ९
आरोपीववरूध्द गन्
ु हा दाखल करण्यात आला असन
ू तयापैकी ७ आरोपीना अ्क
करण्यात आली आहे .

चींदननगर पो. स््े येथे गरु नीं ४६/२०१६ भादीं वव क्र ३७६, ५११, ३२८, ३५४,

३२३, ५०६, ३४ अन्वये ४ आरोपीववरूध्द गन्
ु हा दाखल केलेला आहे .
तसेच,

मा.उच्च

न्यायालयाने

ददनाींक

७/६/२०१७

रोजी

ददलेल्या

तनदे िान्वये पढ
ु ील तपास गन्ु हे अन्वेर्षण ववभाग याींचे माफणत सरू
ु आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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लोिप्रतततनधीने रस्त्याच्या िामाच्या दे यिासाठी
िांत्राटदारास पैशाची मागणी िेल्याबाबत
(१७) ३४६४९ (१५-०९-२०१७). श्री.धनांजय मड
ुां े : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आणीचे लोकप्रतततनधी श्री.राजू तोडसाम याींनी यवतमाळ जजल््यातील
घा्ीं जी तालक्
ु यातील एका रस्तयाच्या कामाच्या दे यकासाठी कींत्रा्दार श्री.िमाण

याींच्याकडे पैिाची मागणी केल्याबाबतचे सींभार्षण उघडकीस येवन
ू तयाबाबतची

तक्रार मा.मख्
ु यमींत्री याींच्याकडे ददनाींक ८ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा तयासम
ु ारास
करण्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्री याींनी चौकिीचे आदे ि ददले आहे त,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तदनस
ु ार दोर्षीींवर कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (२१-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) आणीचे लोकप्रतततनधी

याींनी रस्तयाच्या कामासाठी कींत्रा्दार याींच्याकडे सदर कामासाठी पैिाची मागणी
केली असल्याबाबतचे प्रकरण

लाचलच
ु पत प्रततबींधक

ववभाग, यवतमाळ

याींच्याकडे पढ
ु ील आवश्यक ती कायणवाही करण्यासाठी पाठववले होते. तयावर

पोलीस अचधक्षक, लाचलच
ु पत प्रततबींधक ववभाग, यवतमाळ याींनी सदर प्रकरणी
प्राथशमक चौकिी केली असन
ू , चौकिीअींती सदर प्रकरणात कोणतेही तर्थय
नसल्याचे आढळून आल्याचे तयाींनी स्पष् केले आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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िाडा (जज.पालघर) तालुक्यातील छे डा स्पेसीलीटईझ र्ूड प्रा.शल.
िांपनीिर िारिाई िरण्याबाबत

(१८) ३६५३२ (०२-०१-२०१८). श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय पयाशिरण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाडा (जज.पालघर) तालक्
ु यातील मनोर-वाडा रस्तयावर असलेल्या छे डा

स्पेसीली्ईझ फूड प्रा.शल. कींपनीतील प्रदर्ष
ू ण व साींडपाण्यामळ
ु े अींभई गावातील

तसेच पररसरातील िेतकरी व नागरीकाींना त्रास होत असल्याची तक्रार
ग्रामस्थाींनी तहशसलदार, वाडा याींना ददनाींक २२ सप््ें बर, २०१७ रोजी वा
तयासम
ु ारास लेखी तनवेदनादवारे केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन छे डा स्पेसीली्ईझ फूड

प्रा.शल. कींपनीतील प्रदर्ष
ू णावर कायणवाही करुन सदर तनवेदनानस
ु ार सींबचीं धत
कींपनीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.रामदास िदम (०५-०३-२०१९) : (१) होय.

(२) तक्रारीच्या अनर्ष
ीं ाने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आलेल्या त्र्
ु ग
ु ीच्या
अनर्ष
ीं ाने
ु ग

या कारखान्यास

ददनाींक

२०/११/२०१७ रोजी

अींतररम

आदे ि

बजावण्यात आले. अींतररम तनदे िाचे वेळेत पालन न केल्यामळ
ु े ददनाींक
२/६/२०१८ रोजी कारखान्यास बींदचे तनदे ि ददले आहे त.
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पुणे जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रामधील
डॉक्टर रजेिर असल्याबाबत

(१९) ३६९४९ (०२-०१-२०१८). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय सािशजतनि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) पण
ु े जजल््यातील ९६ प्राथशमक आरोग्य केंद्रामधील ४८ डॉक््र ववववध
कारणाींनी वर्षणभरापासन
ू रजेवर असल्याने रुग्णाींची गैरसोय होत असल्याचे माहे
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान तनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तदनस
ु ार रजेवर असलेल्या डॉक््राींवर कोणती कारवाई केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (१५-०३-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे .

९६ प्राथशमक आरोग्य केंद्रातील ४७ वैदयकीय अचधकाऱ्याींची पदे

पदव्यतु तर अ्यासक्रमासाठी गेल्यामळ
ु े , सेवातनवतृ ती वा राजीनामा यामळ
ु े ररक्त
असन
ू केवळ ७ वैदयकीय अचधकारी अनचधकृतररतया गैरहजर आहे त.

(२) ज्या प्राथशमक आरोग्य केंद्राच्या दठकाणी दोन वैदयकीय अचधकारी कायणरत
आहे त तेथील एक वैदयकीय अचधकारी, ज्या प्रा.आ. केंद्राच्या दठकाणी एकही
वैदयकीय अचधकारी उपलब्ध नाही तया दठकाणी पाठवन
ू तयामाफणत स्थातनक

जनतेस आरोग्य सेवा सवु वधा परु ववण्यात येत आहे . तयाप्रमाणे सींबचीं धत तालक
ु ा

आरोग्य अचधकारी याबाबतचे सींतनयींत्रण करीत असन
ू सवण दठकाणी ककमान

एकतरी वैदयकीय अचधकारी उपलब्ध होईल याची दक्षता घेण्यात येत आहे .
तयामळ
ु े स्थातनक रुग्णाींना आरोग्य सेवा सवु वधा उपलब्ध होत असल्याने तयाींचे

हाल होत नाहीत. तसेच ७ अनचधकृत गैरहजर वैदयकीय अचधकाऱ्याींपक
ै ी ०४
वैदयकीय अचधकाऱ्याींना कारणे दाखवा नो्ीस बजावण्यात आले असन
ू अन्य
वैदयकीय अचधकाऱ्याींवर कायणवाही प्रस्ताववत करण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुांबई महानगरपाशलिा अांतगशत माध्यशमि शाळाांतील
शशक्षिाांना टी.ई.टी बांधनिारि िेल्याबाबत

(२०)

३७६०९

(०३-०१-२०१८).

श्री.श्रीिाांत

दे शपाांड,े

श्री.दत्तात्रय

सािांत :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ई महानगरपाशलका अींतगणत माध्यशमक िाळाींतील इयतता ९ वी व १० वी

च्या वगांना शिकववणाऱ्या शिक्षकाींना ्ी.ई.्ी. उततीणण करण्याचा आग्रह केला
जात असन
ू इयतता ९ वी व १० वी च्या वगांना शिकववणाऱ्या शिक्षकाींना ्ी.ई.्ी.
आवश्यक असल्याबाबत कोणतेही िासन आदे ि नाहीत, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, मादहतीचा अचधकार, २००९ च्या कायदयाप्रमाणे ्ी.ई.्ी. फक्त

इयतता १ ली ते ८ वी पयंतच्या वगांना शिकववणाऱ्या शिक्षकाींनाच आवश्यक
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन इयतता ९ वी व १० वी

ला शिकववणाऱ्या शिक्षकाींसाठी ्ी.ई.्ी. पररक्षेची व्यवस्थाच नसताना व

कायदयाींतगणत कोणतीही पव
ू ण अ् नसताना होत असलेल्या दरु ाग्रहाबद्दल

कायणवाही करुन ्ी.ई.्ी. बींधनकारक ठरववणाऱ्या अचधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई
केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे (०८-०३-२०१९) : (१) िैक्षणणक वर्षण २०१३-१४ च्या दरम्यान

ववनाअनद
ु ातनत माध्यशमक िाळाींमधील इ.८ वी चे वगण माध्यशमक ववभागािी ९
वी व १० वी च्या वगांना सींलजग्नत होते. पद भरतीच्या वेळी ज्या शिक्षकाींची

भरती इ.८ वी च्या वगाणचा प् ववचारात घेऊन केलेली होती, अिा शिक्षकाींना

तनयशमत तनयक्
ु ती दे ण्यापव
ू ी शिक्षक पात्रता परीक्षा उततीणण असणे अतनवायण
आहे .

(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अचधकार अचधतनयम, २००९

मधील तरतद
ू ीनस
ु ार प्राथशमक शिक्षकाींकरीता (इ.१ ली ते ८ वी) शिक्षक पात्रता
परीक्षा अतनवायण करण्यात आलेली आहे .
(३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

नाशशि येथे नाट्यगह
ृ बाांधण्याबाबत
(२१) ३७९१३ (०६-०४-२०१८). श्री.धनांजय मड
ुां े :
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय साांस्िृतति िायश

(१) नाशिक येथील कुसम
ु ाग्रज प्रततषठान नाट्यगह
ृ ीींगत करणे आणण
ृ ासह वद्

नाशिक येथे शसडकोमाफणत नाट्यगह
ृ बाींधण्यासाठी ददनाींक २७ ऑगस््, २००९
रोजीच्या तनयोजन ववभागाच्या िासन तनणणयामध्ये मान्यता दे ण्यात आलेली
होती, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, उक्त कामाींना मान्यता शमळूनही नाट्यगह
ु
ृ ाची कामे सरु

करण्यात आली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान
तनदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नाट्यगह
ु
ृ ाची कामे सरु
करण्यासाठी काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विनोद तािडे (१५-०४-२०१९) : (१) होय. खरे आहे .
(२) व (३) नाही. हे खरे नाही.

तनयोजन ववभागाच्या सदर िासन तनणणयान्वये कुसम
ु ाग्रज प्रततषठान

नाट्यगह
ृ ीींगत करण्यासाठी मान्यता दे ण्यात आली होती. परीं तू सदर
ृ ासह वद्
प्रततषठान शसडकोमाफणत बाींधण्यात आले नसन
ू , या ववभागाच्या दद.२१ माचण,

२०११ च्या िासन तनणणयाअन्वये रु.२,००,५६,८८०/- रकमेस ददलेल्या प्रिासकीय
मान्यतेनस
ु ार सन २०११ ते सन २०१३ या कालावधी दरम्यान रु.१.०० को्ी

इतका तनधी ववतरीत करण्यात आला. कुसम
ु ाग्रज प्रततषठानचे काम पण
ू ण झाले

आहे . तथावप, कुसम
ु ाग्रज नाट्यगह
ू कुसम
ु ाग्रज स्मारकात
ृ अिी वास्तू नसन
बहुउद्देिीय असे दालन असन
ू तयात हौिी, प्रायोचगक नाट्य सींस्था ततथे
नाट्यप्रयोग करतात.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

रत्नाधगरी जजल््यातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२२) ३९०३५ (०४-०४-२०१८). अॅड.हुस्नबानू खशलर्े, श्री.किरण पािसिर,

श्री.हे मत
ां टिले, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.अतनल भोसले,
श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.प्रविण दरे िर : सन्माननीय सािशजतनि आरोग्य ि
िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रतनाचगरी जजल््यात ६७ प्राथशमक आरोग्य केंद्रात १३१ वैदयकीय
अचधकाऱ्याींची पदे मींजरू असताना प्रतयक्षात केवळ ६० वैदयकीय अचधकारी
कायणरत आहे त, हे खरे आहे काय,
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(२) तसेच, रतनाचगरी-मब
ींु ई-गोवा महामागाणवर वसलेल्या लाींजा तालक
ु ा ग्रामीण

रुग्णालयात वैदयककय अचधकारी, कमणचाऱ्याींच्या ररक्त पदाींमळ
ु े व अपऱ्ु या
वैदयकीय सेवा सवु वधाींच्या अभावामळ
ु े तालक्
ु यातील गावाींमधून येणाऱ्या रुग्णाींची
मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत असल्याचे तनदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, रुग्णालयातील ऑपरे िन चथए्र, एक्स रे मिीन, इ.सी.जी.
मिीन बींद असणे, ब्लड बँकही या दठकाणी नसल्याचे तनदिणनास आले आहे, हे
ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, तयामळ
ु े येथील उपजस्थत अचधकाऱ्याींवर कामाचा ताण व रुग्णाींची
गैरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, यामळ
ु े िासनाने येथील वैदयकीय अचधकाऱ्याींच्या ररक्त पदाचा

आढावा घेवन
ू ही पदे भरण्याबाबत व ग्रामीण जनतेला वैदयककय सवु वधा
दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे , नसल्यास, ववलींबाची
कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

ग्रामीण रुग्णालय, लाींजा येथे वैदयकीय अचधकारी ग्-अ ते ग्-ड

सींवगाणची एकूण २८ पदे मींजूर असन
ू १५ पदे भरलेली व १३ पदे ररक्त आहे त.

सदर रुग्णालयातील कायणरत अचधकारी व कमणचारी हे उपलब्ध साधनसामग्र
ु ी व

यींत्रसामग्र
ु ी याींचा आवश्यकतेनस
ु ार वापर करुन तातकाळ आरोग्य सवु वधा
उपलब्ध करुन दे त आहे त.
(३) हे अींित: खरे आहे .

ग्रामीण रुग्णालय लाींजा येथील ऑपरे िन चथए्रच्या स्लॅ ब दरु
ु स्तीचे

बाींधकाम सरु
ु असन
ू प्रगतीपथावर आहे . सदर रुग्णालयातील एक्स रे मिीन व

इसीजी मिीन सरु
ु आहे . तनकर्षानस
ु ार सदर रुग्णालयास ब्लड बँक मींजरू नाही.
(४) हे खरे नाही.

(५) वैदयकीय अचधकारी ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००/-) सींवगाणतील ८७७ ररक्त पदे

भरण्याबाबत ददनाींक २७/१२/२०१८ रोजी जादहरात प्रशसध्द केली असन
ू पढ
ु ील
कायणवाही सरु
ु आहे .

___________
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राज्यातील बांद साखर िारखान्याांच्या अहिालाबाबत
(२३) ३९१४२ (०३-०४-२०१८). श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी, प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय
ु श
सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील बींद, मोडकळीस आलेल्या व अवसानात तनघालेल्या सरकारी

साखर कारखान्याींची मालमतता भाडेततवावर चालववण्यास दे ण्यासींबचीं धत धोरण
तनजश्चत करण्यासाठी िासन तनणणय, ददनाींक ४ सप््ें बर, २०१७ अन्वये साखर
आयक्
ु ताींच्या अध्यक्षतेखाली सशमती गठीत करण्यात आली आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उक्त सशमतीचा अहवाल िासनास प्राप्त झाला आहे काय, सदर
अहवालाच्या अनर्ष
ीं ाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु (०७-०३-२०१९) : (१) होय.

(२) िासन तनणणय, ददनाींक ०४/०९/२०१७ अन्वये साखर आयक्
ु त याींच्या
अध्यक्षतेखालील सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे . तयानस
ु ार राज्यातील बींद
सहकारी

साखर

कारखान्याींना

कायणक्षेत्रात

असणारी

ऊस

उपलब्धता,

कारखान्याींच्या मशिनरीची सदय:जस्थती, कारखान्याकडे असलेली एकूण दे णी,

कारखाना भाडेततवावर / भागीदारी ततवावर चालववण्यास दे ण्यासाठी प्रततसाद व

उपलब्ध पयाणय ्या बाबी तपासन
ू तनणणय घेण्यासाठी मा.मींत्री (सहकार) याींनी
ददनाींक ९/९/२०१८ रोजी सवण सींबचीं धताींची बैठक घेतली. तयावेळी बींद कारखाने सरू
ु

करण्यासींदभाणत ववववध उपाययोजना करून सदर बींद कारखाने सरू
ु करण्याबाबत
सकारातमक चचाण झाली. तयानस
ु ार पढ
ु ील कायणवाही साखर कारखान्याींच्या
स्तरावर सरू
ु आहे .

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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सेनगाि (जज.हहांगोली) तालुक्यातील प्राथशमि आरोग्य िेंद्रात
िैद्यिीय अधधिाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत

(२४) ३९१६८ (०४-०४-२०१८). श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय सािशजतनि
आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सेनगाव (जज.दहींगोली) तालक्
ु यातील प्राथशमक आरोग्य केंद्रात वैदयकीय
अचधकाऱ्याींची १२ पदे मींजूर असन
ू यापैकी ६ पदे ररक्त आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच जनतेच्या आरोग्यसेवेसाठी असलेल्या आरोग्य केंद्राची अवस्था

अततिय दयनीय असन
ू तयामळ
ु े रुग्णाींना आरोग्य केंद्रात योग्य तया सवु वधा
शमळत नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले, तयानर्ष
ीं ाने सदर आरोग्य केंद्रात वैदयकीय अचधकाऱ्याींची ररक्त
ु ग
पदे भरण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०६-०३-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे .

दहींगोली जजल््यातील सेनगाींव तालक्
ु यात एकूण ४ प्राथशमक आरोग्य

केंद्रे व २ आरोग्य पथके कायाणजन्वत आहे त. सदर ६ आरोग्य सींस्थाींसाठी

वैदयकीय अचधकारी, ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००/-) सींवगाणची एकूण १२ पदे मींजरू
असन
ू ८ पदे भरलेली व ४ पदे ररक्त आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) व (४) राज्यातील म.वै.आ.से., ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००/-) सींवगाणतील
वैदयकीय अचधकाऱ्याींची ८७७ ररक्त पदाींची जादहरात ददनाींक २७/१२/२०१८ रोजी
प्रशसध्द करण्यात आली असन
ू पढ
ु ील कायणवाही सरु
ु आहे .
___________

राज्यात पयशटिाांसाठी पायाभत
ू सवु िधा उभारण्याबाबत
(२५) ४०१९६ (०४-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय पयशटन मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) दे िात वैदयकीय पयण्नासाठी येणाऱ्या एकूण पयण्काींपक
ै ी ५५ ्क्के पयण्क

राज्यात येत असन
ू तयाींना लागणाऱ्या पायाभत
ू सवु वधाींवर भर दे ण्याचा प्रस्ताव
िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, वैदयकीय पयण्काींना रुग्णालयाच्या आवारात तनवासी व्यवस्था,
दभ
ु ार्षक आणण ्ूररस्् गाईड या सवु वधा व इतर सवु वधा उपलब्ध करून दे ण्यात
येणार आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तयानर्ष
ीं ाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयिुमार रािल (०२-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यात आरोग्य पयण्नाला

चालना दे ण्यासाठी सवंकर्ष धोरण आखण्यासाठी िासनाच्या वैदयकीय शिक्षण व
और्षधी द्रव्ये ववभागाच्या ददनाींक १३/०८/२०१३ च्या िासन तनणणयान्वये सशमती
गठीत करण्यात आलेली आहे . याशिवाय पयण्न ववभागामाफणतही ददनाींक
४/०५/२०१६ च्या िासन तनणणयान्वये तनगणशमत करण्यात आलेल्या पयण्न धोरण
२०१६ नस
ु ार वैदयकीय पयण्न धोरण करण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यातील िररष्ट्ठ डॉक्टराांसह िमशचाऱ्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत
(२६) ४१८२८ (०२-०८-२०१८). श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड, श्री.शरद रणवपसे,
श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप, ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील,
अॅड.हुस्नबानू खशलर्े, श्री.जनादश न चाांदरू िर, आकिश.अनांत गाडगीळ, श्री.हररशसांग

राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सभ
ु ाष झाांबड, प्रा.जोगेन्द्र ििाडे, श्री.चांद्रिाांत

रघि
ां ी : सन्माननीय सािशजतनि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु श
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात आरोग्य सींचालनालयाचा सवण कारभार हीं गामी ततवावर सरू
ु असन
ू ,

राज्यातील वररषठ डॉक््राींसह कमणचाऱ्याींची १८१८१ पदे ररक्त असन
ू आरोग्य

सींचालक, सह सींचालक, उपसींचालक, सहाय्य सींचालक, जजल्हा िल्य चचककतसक
वगण अ च्या एकूण १६५४ पदाींपक
ै ी १०४४ पदे भरण्यात आली नाहीत, हे ही खरे
आहे काय,
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(२) असल्यास, ददनाींक ३१ मे, २०१८ अखेरपयंत आरोग्य ववभागातील ४००

वररषठ डॉक््र तनवतृ त होत आहे त, आरोग्य ववभागातील जजल्हाचचककतसकाींच्या

६४३ मींजूर पदाींपक
ै ी ३७७ पदे ररक्त असल्याने तसेच कींत्रा्ी कमणचाऱ्याींच्या काम
बींद आींदोलनामळ
ु े राज्यात आरोग्य सेवेवर ववपरीत पररणाम झाला आहे, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील आरोग्य ववभागात ववववध सींवगाणतील असींख्य पदे

मागील अनेक वर्षाणपासन
ू ररक्त असल्याने राषट्रीय ग्रामीण आरोग्य अशभयान व
िहरी आरोग्य अशभयान या दोन्ही ववभागाकडे दल
ण झाल्याने व अजस्तततवात
ु क्ष

असलेल्या अपऱ्ु या डॉक््र व अन्य कमणचाऱ्याींना अनेक समस्याींना सामोरे जावे

लागत असन
े रून गोरगरीब आददवासीींना आरोग्य सेवेपासन
ू राज्यातील वविेर्षक
ू
वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील गोरगरीब, आददवासी दग
ण व डोंगराळ भागातील
ु म

जनतेस चाींगल्या आरोग्य सेवा व सवु वधा शमळण्यासाठी आरोग्य ववभागातील
सवण ररक्त पदे ववनाववलींब भरण्याच्यादृष्ीने िासनाने कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ?

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (०७-०३-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे .

आरोग्य सेवा सींचालनालयातगंत ददनाींक ३१/०५/२०१८ अखेर ग्-अ ते

ग्-ड सींवगाणतील मींजूर, भरलेली व ररक्त पदाींचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे .
अ.क्र.

प्रिगश

मांजूर पदे

भरलेली पदे

ररक्त पदे

१

म.वै.आ.से ग्-अ (वगण-१)

१६५३

५९१

१०६२

२

म.वै.आ.से ग्-अ (वगण-२)

७७८९

६१५०

१६३९

३

म.वै.आ.से ग्-ब

१२१६

७५२

४६४

४

सा.रा.से. ग्-ब

९३३

२९०

६४३

५

ग्-क

३०९०३

२२४८८

८४१५

६

ग्-ड

१४०२८

८९८१८

४२१०

एकूण

५६५२२

४००८९

१६४३३
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महाराषट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा,ग्-अ मधील पदे पदोन्नतीने तसेच

नामतनदे िनाने भरण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .
(२) हे अींित: खरे आहे .

आरोग्य सेवा सींचालनालयातगंत महाराषट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा,

ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००) व तयावरील वैदयकीय अचधकाऱ्याींचे सेवातनवतृ तीचे
वय ५८ वरुन ६० वर्षे ५ वर्षाणसाठी (ददनाींक ३१/०५/२०२३ पयंत) वाढववण्याबाबत

िासनाने तनणणय घेतला आहे . तयानस
ु ार तयाबाबतचा िासन तनणणय, ददनाींक

२९/०८/२०१८ रोजी तनगणशमत करण्यात आला आहे . तयामळ
ु े महाराषट्र वैदयकीय
व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड वेतन रुपये ५४०० व तयापेक्षा अचधक) मधील ज्या

अचधकाऱ्याींचे वय ५८ पेक्षा कमी आहे ते अचधकारी वयाच्या ६० वर्षाणपयंत िासन
सेवेत राहतील.

जजल्हा

िल्यचचककतसक

सींवगाणत

पदोन्नतीने तनयक्
ु तया दे ण्यात आल्या आहे त.

खुल्या

प्रवगाणतील

५९

पदावर

राषट्रीय आरोग्य अशभयान अींतगंत कायणरत कींत्रा्ी कमणचारी याींनी काम

बींद आींदोलन केले होते. तथावप, या बींदमध्ये राषट्रीय आरोग्य अशभयान अींतगंत

कायणरत ताींबत्रक कींत्रा्ी कमणचारी सहभागी झाले नसल्यामळ
ु े तयाचा राज्यातील
आरोग्य सेवेवर पररणाम झालेला नाही.
(३) हे खरे नाही.

राज्याच्या आरोग्य ववभागातील ग्-अ ते ग्-ड सींवगाणतील एकूण

५६५२२ मींजूर पदाींपक
ै ी ४००८९ पदे भरलेली आहे त. तसेच राषट्रीय आरोग्य
अशभयानाींतगंत कींत्रा्ी कमणचारी कायणरत आहे त. तयामळ
ु े गोरगरीब आददवासीींना
आरोग्य सेवा कायणरत अचधकारी व कमणचारी याींचेमाफणत परु ववण्यात येत आहे .

(४) महाराषट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा, ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ६६००) मधील

जजल्हा िल्यचचककतसक, जजल्हा आरोग्य अचधकारी व वविेर्षज्ञ सींवगाणतील ररक्त
पदे भरण्यासाठी सदर पदे महाराषट्र लोकसेवा आयोगाच्या कायणकक्षेतन
ू ३
वर्षाणसाठी

(ददनाींक

भरण्याबाबत

३०/०९/२०२१

िासनाने

तनणणय

पयंत)

घेतला

वगळून
आहे .

ती

तनवडमींडळामाफणत

तयानस
ु ार

सदर

पदे

तनवडमींडळामाफणत भरण्याची कायणवाही सरु
ु आहे . तसेच महाराषट्र वैदयकीय व

आरोग्य सेवा, ग्-अ मधील पदोन्नतीच्या वा्यावरील पदे भरावयाची कायणवाही
सरु
ु आहे .
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महाराषट्र वैदयकीय व आरोग्य सेवा ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००) मधील

वैदयकीय अचधकाऱ्याींची ७२३ पदे भरण्यासाठी जादहरात दे ण्यात आली आहे .
तसेच सदय:जस्थतीत सदर पदे ११ मदहन्याच्या कालावधीसाठी कींत्रा्ी पध्दतीने
भरण्याबाबत

उपसींचालक

कळववण्यात आले आहे .

आरोग्य

सेवा

याींना

सींचालनालय

स्तरावरुन

तसेच ग्-क व ग्-ड सींवगाणतील ररक्त पदे भरण्याची कायणवाही

उपसींचालक स्तरावर सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

बडूर, बामणी, रुद्रापरू (ता.ब्रबलोली, जज.नाांदेड) येथील ग्रामस्थाांनी शेतात
ये-जा िरण्यासाठी पाणांद रस्ता खल
ु ा िरुन दे ण्याबाबत

(२७) ४२०५० (०२-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्श भाई

जगताप, श्री.जनादश न चाांदरू िर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) बडूर, बामणी, रुद्रापरू (ता.बबलोली, जज.नाींदेड) येथील ग्रामस्थाींनी िेतात

ये-जा करण्यासाठी पाणींद रस्ता खुला करुन दे ण्याची मागणी अनेक वेळा
सींबचीं धत तहशसलदार कायाणलयाकडे केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयानर्ष
ीं ाने तहशसलदाराींनी भम
ु ग
ू ी अशभलेख कायाणलयाकडे सींबचीं धत

नागररकाींना नो्ीसा बजावन
ू अहवाल सादर करण्याचे कळववले असन
ू ही याबाबत

सींबचीं धत अचधकाऱ्याींनी कायणवाही केली नसल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा
तयादरम्यान तनदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच सदरहू मागणी ही तीन गावातील सीमेवरील पाणींद रस्तयाची असताना
सींबचीं धत अचधकारी पैिाची मागणी करीत असन
ू ग्रामस्थाींची ददिाभल
ू करीत
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तयानर्ष
ीं ाने पाणींद रस्ता खुला करण्याबाबत कोणती कायणवाही
ु ग
केली वा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (०९-०४-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) तहशसलदार, बबलोली याींनी ददनाींक ०४/१२/२०१७ व ददनाींक २६/०३/२०१८

रोजीच्या पत्रान्वये मींडळ अचधकारी सगरोळी/आदमपरू याींना तनयमानस
ु ार
सींबचीं धताींना नो्ीस दे वन
ू अततक्रमण ह्वन
ू घेण्याबाबत कळववले आहे .
तसेच,

उपअचधक्षक,

भशू म

अशभलेख

बबलोली

याींच्या

ददनाींक

०३/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये अजणदार याींना सरकारी मोजणी िल्
ु क भरणा
करुन हद्द कायम करण्याबाबत सचू चत करण्यात आले. तसेच, तयानींतर
अजणदाराच्या ददनाींक १५/०३/२०१८ रोजीच्या पत्राच्या अनर्ष
ीं ाने उपअचधक्षक,
ु ग

भशू म अशभलेख याींनी तयाींच्या ददनाींक १२/०४/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये सदरच्या
पाणींद रस्तयाची मोजणी मळ
ू भम
ू ापनाच्या वेळी झालेली नसल्याने मोजणी

करता येत नसल्याने जरुर तर रस्तयाींच्या दोन्ही बाजू कडील िेतकऱ्याींनी
मोजणी िल्
ु क भरणा करुन आपआपल्या िेतग् नींबरची हद्दी कायम करुन घेणे
उचचत होईल, असे कळववले आहे .

(३), (४) व (५) सदरहू मागणी ही तीन गावातील सीमेवरील पाणींद/शिव रस्तयाींची
आहे .
सींबचीं धताींनी आजतागायत मोजणी िल्
ु काचा भरणा न केल्याने मोजणी
झालेली नाही.
___________

मुांबईसह राज्यात ब्रिटीश िाळापासून अजस्तत्िात असलेल्या
‘सायरन’ ची दै नािस्था झाल्याबाबत

(२८) ४२१३८ (०२-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईसह राज्यात बि्ीि काळापासन
ू अजस्ततवात असलेल्या ‘सायरन’ ची

दै नावस्था झाली असल्याचे ददनाींक १४ माचण, २०१८ रोजी वा तयासम
ु ारास
तनदिनाणस आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पव
ू ी आणणबाणीची पररजस्थती उद्भवल्यास नागररकाींना सावध

करणाऱ्या सायरनची आजही तेवढीच आवश्यकता असन
ू ही अध्याणहून अचधक
सायरन ववनावापर असन
ू तयाींच्या दे खभालीच्या नावाखाली नागरी सींरक्षण दलात
लाखो रुपयाींचा गैरव्यवहार होत असल्याचे तनदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती आवश्यक
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (०६-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात विशेषत: नागपूर ि पुणे शहरात खाजगी रॅ व्हल्स िांपनीिडून
प्रिाशाांची होणारी लूट रोखण्याबाबत

(२९) ४२३७५ (०२-०८-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र
व्यास, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमररशभाई पटे ल, श्री.विजय ऊर्श भाई धगरिर,

श्री.रामतनिास शसांह, श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात वविेर्षत: मब
ींु ई, पण
ु े व नागपरू िहरात खाजगी ट्रॅ व्हल्स बस कींपन्या
ददवाळी, होळी, नाताळ, गणपती आणण उन्हाळ्याच्या सट्ट
ु ीच्या कालावधीत

प्रवासी भाडेवाढ करुन प्रवाश्याींकडून ततप्प्-चौप् भाडे आकारुन प्रवािाींची ल्
ू
करीत असल्याचे माहे मे, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदिणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ४० तक्रारी पररवहन ववभागाकडे प्राप्त झाल्या आहे त,
खाजगी वाहतक
ू दाराींनी प्रवािाींकडून जास्तीत जास्त ककती भाडे घ्यावे याववर्षयीचे

पररपत्रक काढल्यानींतर प्रवािाींकडून जादाचे भाडे आकारणाऱ्या आठ खाजगी
वाहतक
ू दाराींवर पररवहन ववभागाने कारवाई केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर खाजगी ट्रॅ व्हल्स कींपनीने िहराच्या मख्
ु य रस्तयावर

कायाणलये उभारुन रस्तयाच्या दत
ु फाण खाजगी ट्रॅ व्हल्स उभी करत असल्याने

रस्तयावर वाहतक
ु ीकोंडी होत असन
ू प्रवासी वाहतक
ु ीस अडथळा तनमाणण होत
असल्याचे तनदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या

अनर्ष
ीं ाने प्रवास भाडेवाढ करुन प्रवािाींची ल्
ु ग
ू करणाऱ्या खाजगी ट्रॅ व्हल्स
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कींपनीवर व अिा खाजगी ट्रॅ व्हल्स कींपनीच्या भाडेवाढीवर तनयींत्रण न ठे वणाऱ्या

पररवहन ववभागाच्या अचधकाऱ्याींवर कारवाई करुन खाजगी प्रवासी भाडे
तनयींत्रणात ठे वण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.हदिािर रािते (०८-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) खाजगी बस
चालकाींकडून एस्ी बस भाडेदराच्या तल
ु नेत ददड प्ीपेक्षा जास्त भाडे आकारले
गेल्याच्या ७६ तक्रारीीं प्राप्त झाल्या. तयापैकी ०२ प्रकरणात तसे तनदिणनास

आलेले आहे . खाजगी बसच्या मनमानी भाडे आकारणीबाबत महाराषट्र राज्य

मागण पररवहन महामींडळाचे तया तया ्प्पा वाहतक
ू ीचे भाडेदर ववचारात घेऊन
खाजगी कींत्रा्ी परवाना वाहनाचे तया सींवगाणसाठी सींपण
ू ण बससाठी येणाऱ्या प्रती
कक.मी. भाडे दराच्या ५० ्क्के पेक्षा अचधक राहणार नाही, असे कमाल भाडेदर
ददनाींक २७/०४/२०१८ च्या िासन तनणणयान्वये तनजश्चत करण्यात आलेले आहे .

जादा भाडेवाढ रोखण्यासाठी खाजगी कींत्रा्ी वाहनाींच्या बक
ु ीींगच्या जागी

भे् दे ण्याचे व कारवाई करण्याबाबतचे तसेच खाजगी बस मालकाींनी पण
ू ण
बससाठी आकारावयाचे महततम भाडेबाबतचा तक्ता तयार करून तयाप्रमाणे

येणारा प्रती आसन दर दिणवन
ू सदर खाजगी कींत्रा्ी वाहने ज्या दठकाणाहून
स्
ु तात, अिा दठकाणी प्रवािाींच्या मादहतीसाठी प्रदशिणत करण्याबाबतचे आदे ि

सवण प्रादे शिक पररवहन अचधकारी व सवण उप प्रादे शिक पररवहन अचधकारी याींना

दे ण्यात आलेले आहे त व तयाप्रमाणे प्रदशिणत करण्यात आले आहे त. खाजगी बस

चालकाींकडून एस्ी बस भाडेदराच्या तल
ु नेत ५० ्क्के पेक्षा जास्त भाडे
आकारल्याबाबतच्या एकूण ०२ प्रकरणी कारवाई करण्यात आली असन
ू रुपये
९,४००/- इतका दीं ड वसल
ू करण्यात आलेला आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

पनिेल, उरण तसेच ठाणे जजल््यातील िेल्हापूर पट्टय
् ातील
प्रिल्पग्रस्ताांनी िेलेली बाांधिामे तनयशमत िरणेबाबत

(३०) ४२६२२ (०२-०८-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) नवी मब
ींु इणच्या उभारणीसाठी िासनाने ‘१२.५० ्क्के जस्कम’ योजनेंतगणत

रायगड जजल््यातील पनवेल व उरण तसेच ठाणे जजल््यातील वेल्हापरू
पट्टय
् ातील ९५ गावाींच्या जशमनी सींपादन केल्या आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्त िेतकऱ्याींना १९७० सालापासन
ू गावठाण
ववस्ताराची कोणतीही योजना िासनाने राबववली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकल्पग्रस्ताींनी नैसचगणक गरजेपो्ी केलेली बाींधकामे
तनयशमत करणेसाठी िासनाचे धोरण काय असन
ू शसडकोने िासनाकडे बाींधकामे
तनयशमत करणेबाबत प्रस्ताव पाठववला आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे .

नवी मब
ींु ई प्रकल्पासाठी ठाणे आणण रायगड जजल््यातील ठाणे, पनवेल

व उरण या तालक्
ु यामधील ९५ गावातील अचधसचू चत जशमनीींच्या ववकासासाठी
महाराषट्र प्रादे शिक आणण नगररचना अचधतनयम, १९६६ चे कलम ११३ (३)(ए)

अन्वये नवीन िहर ववकास प्राचधकरण शसडको महामींडळाची स्थापना करण्यात
आली आहे .

(२), (३) व (४) शसडको महामींडळाने नवी मब
ुीं ई प्रकल्पाच्या ववकासासाठी

सींपाददत जशमनीच्या प्रकल्पग्रस्ताींना ददलासा दे ण्याच्या दृष्ीकोनातन
ू िासनाने
ददनाींक ०६/०३/१९९० व ददनाींक २८/१०/१९९४ च्या िासन तनणणयान्वये १२.५%
योजना मींजरू करण्यात आली आहे . सदर योजनेंतगणत आजपयंत ८०%

प्रकल्पग्रस्ताींना ववकशसत भख
ू ींडाींचे करण्यात आले असन
ू सदर जशमनीवर ववकास
प्रकल्प राबववण्याची कायणवाही सरु
ु आहे .

गावठाण व गावठाण ववस्ताररत क्षेत्रामधील प्रकल्पग्रस्ताींचे बाींधकाम

तनयशमतीकरणासह

तनयोजनबध्द

ववकास

हा

समह
ू

ववकास

योजनेच्या

माध्यमातन
प्रस्ताववत आहे . समह
ू
ू ववकास योजना (cluster scheme)

राबववण्याच्या अनर्ष
ीं ाने सच
ु ग
ू ना व हरकतीसाठी महाराष् प्रादे शिक व नगर
तनयोजन अचधतनयम १९६६ चे कलम ३७(१अेअ)े अन्वये ददनाींक ०४/०३/२०१४

रोजी सच
ू ना प्रशसध्द करण्यात आली असन
ू याबाबत वैधातनक कायणवाही पण
ू ण
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झाली आहे . याबाबत मा.मब
ींु ई उच्च न्यायालयाकडील जनदहत याचचका क्रमाींक

६१/२०१४, ददनाींक ९ जून, २०१७ रोजी तनकाली काढल्याने याींसदभाणतील
न्यायालयाचा अींततम तनणणय घेण्यास असलेला प्रततबींध रादहलेला नाही. सबब,
यासींदभाणत अींततम अचधसच
ू ना तनगणशमत करण्याची बाब ववचाराधीन आहे .

तसेच नवी मब
ुीं ईतील प्रकल्पग्रस्ताींनी गरजेपो्ी केलेल्या बाींधकामाचे

अनर्ष
ीं ाने धारण केलेल्या क्षेत्राचे सव्हे क्षण जजल्हाचधकारी, रायगड याींच्या
ु ग

मदतीने करणेबाबत शसडको महामींडळास ददनाींक १६/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये

तनदे िानस
ु ार सींबचीं धत जजल्हाचधकारी याींचेमाफणत सव्हे क्षणाची कायणवाही सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात समध्
ृ द महाराष्ट्र जनिल्याण योजना ि अहहल्यादे िी शसांचन
विहहरी िायशक्रमाांतगशत विहहरीांची िामे अपूणश असल्याबाबत

(३१)

४२६७५

(०१-०८-२०१८).

श्री.प्रिाश

गजशभये,

अॅड.तनरां जन

डािखरे ,

श्री.रामराि िडिुते, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय मड
ुां ,े श्री.किरण पािसिर,
श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे , श्री.सततश चव्हाण,

श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात समध्
ृ द महाराषट्र जनकल्याण योजना व अदहल्यादे वी शसींचन ववदहरी
कायणक्रमाींतगणत ७६ हजार ६८९ ववदहरीींची कामे प्रलींबबत असल्याची बाब माहे

एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदिणनास आली असन
ू मराठवाडा, ववदभण
व कोकण ववभागात ककती ववदहरीींची कामे ददनाींक ३० मे, २०१८ रोजीपयंत पण
ू ण
करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तनधीची उपलब्धता असन
ू ही शसींचन ववदहरीींची कामे झालेली
नाहीत, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तयापैकी ककती ववदहरीींची कामे अधणव् जस्थतीत आहे त व अधणव्

जस्थतीत असलेल्या ववदहरीींची कामे ककती कालावधीत पण
ू ण करण्यात येणार
आहे त,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अधणव् असलेल्या
ववदहरीींची कामे पण
ू ण करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयिुमार रािल (२५-०३-२०१९) : (१) राज्यात समध्
ृ द महाराषट्र जनकल्याण
योजना व अदहल्यादे वी शसींचन ववदहर योजनेंतगणत माचण, २०१८ अखेर १,१६,०४०

पैकी ५४,००९ ववदहरीींची कामे पण
ू ण झाली असन
ू ६२,०३१ ववदहरीींची कामे अपण
ू ण

होती. तदनींतर एवप्रल, २०१८ ते जून, २०१८ या कालावधीमध्ये या ववदहरी पण
ू ण
करण्यासाठी वविेर्ष मोदहम राबववण्यात आली होती. जन
ू , २०१८ अखेर ६२,०३१

पैकी ३१,६६८ ववदहरीींची कामे पण
ू ण करण्यात आली असन
ू ३०,३६३ ववदहरीींची कामे
प्रगतीपथावर आहे त. तदनस
ु ार, ददनाींक २५/२/२०१९ पयंत १,००,९६४ शसींचन

ववदहरीींची कामे पण
ू ण झाली असन
ू १५,०७६ शसींचन ववदहरीींची कामे प्रगतीपथावर
आहे त.

(२) अींित: खरे आहे .

शसींचन ववदहर पण
ू ण करण्याचा अपेक्षक्षत कालावधी २ वर्षे आहे . परीं त,ु

स्थातनक पररजस्थती व कुिल काराचगराींच्या कमतरतेमळ
ु े याकरीता अचधक
कालावधी लागतो.

(३) सदय:जस्थतीत १५,०७६ ववदहरीींचे कामे अपण
ू ण असन
ू ती जून, २०१९
अखेरपयंत पण
ू ण करण्यात येतील.

(४) अधणव् असलेल्या ववदहरीींची कामे पण
ू ण करण्यासाठी जजल्हास्तरावर व
तालक
ु ास्तरावर आढावा घेऊन पण
ू ण करण्याबाबत सतत पाठपरू ावा सरु
ु आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात माध्यशमि िगाशच्या गटामध्ये क्रीडा
शशक्षिाांचा समािेश िरण्याबाबत
(३२)

४२७३२

(०१-०८-२०१८).

श्री.धगरीशचांद्र व्यास :

खल
ु ासा करतील काय :-

प्रा.अतनल

सोले,

श्री.नागोराि

गाणार,

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
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(१) राज्यात माध्यशमक वगाणच्या ग्ामध्ये क्रीडा शिक्षकाींचा समावेि न करता
तयाींना प्राथशमक पदवीधर वगाणत ्ाकुन िासनाने माध्यशमक क्रीडा शिक्षक

हद्दपार केल्याचे माहे एवप्रल, २०१८ च्या िेव्च्या आठव्यात तनदिणनास आले,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िाळे च्या प्राथणनेपासन
ू ववदयार्थयांना शिस्त लावणे, िाळे च्या

तक्रारी सोडववणे, ववदयार्थयांच्या खेळाचा सराव घेणे, तयाींची तयारी करणे आदद

कामे क्रीडा शिक्षक करीत असल्याने महाराषट्र मागील अनेक वर्षाणपासन
ू िालेय
राषट्रीय स्पधेत पदहल्या तीन क्रमाींकावर आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

सन

२०१६-१७

च्या

सींचमान्यतेमध्ये

क्रीडा

शिक्षकाींचा

माध्यशमकच्या वगाणला अध्यापन करणाऱ्या ग्ात समावेि करण्यात आला नाही

तर प्राथशमक पदवीधर ग्ामध्ये समाववष् करण्यात आल्याने क्रीडा शिक्षकाींना
पदवीधरची पदावनात केलेली श्रेणी शमळणार ककीं वा अततररक्त ठरणार आहे , हे ही
खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अनद
ु ातनत शिक्षक
आणण

ववनाअनद
ु ातनत

स्वयींअथणसहाय्यीत

िाळे तील

शिक्षक

शिक्षण

व्यवस्थेपासन
ू कायमचे हद्दपार होऊ नये याकररता कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय. हे खरे आहे .

(३) व (४) सेवेत असणाऱ्या शिक्षकाींना ववदयमान श्रेणी अनज्ञ
ु ेय आहे . तसेच

मींजुर पदाींमध्ये कायणभारानस
ु ार िाररररक/क्रीडा शिक्षक पद अनज्ञ
ु ेय राहणार आहे .
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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भटक्या विमुक्त समाजाच्या वििासासाठी स्ितांत्र धोरण आखण्याबाबत
(३३) ४२९८० (०१-०८-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप,

श्री.आनांदराि पाटील, ॲड.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुस्नबानू खशलर्े, श्री.जनादश न
चाांदरू िर,

श्री.सभ
ु ाष

झाांबड,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर,

प्रा.जोगेन्द्र

ििाडे,

श्री.चांद्रिाांत रघि
ां ी : सन्माननीय विमक्
ु श
ु त जाती, भटक्या जमाती, इतर

मागासिगश ि विशेष मागास प्रिगश िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) भ्क्या ववमक्
ु त समाजाच्या ववकासासाठी स्वतींत्र धोरण आखण्याचे
िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत तनणणय घेण्यात आला आहे काय, तनणणयाचे स्वरुप काय
आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तयानर्ष
ीं ाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

प्रा. राम शशांदे (०६-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) ववमक्
ु त जाती, भ्क्या

जमाती समाजाच्या आचथणक उन्नतीसाठी वविेर्ष योजना राबववण्याचा तनणणय

मा.मींबत्रमींडळाने ददनाींक १५/०१/२०१९ रोजीच्या मींबत्रमींडळ बैठकीत घेतला आहे .
तयानस
ु ार योजना राबववण्याबाबत कायणवाही सरु
ु आहे .
___________

हहांगोली जजल््यात मग्रारोहयो योजनेंतगशत
िामे हाती घेण्यात आल्याबाबत
(३४) ४३२४८ (०१-०८-२०१८). श्री.रामराि िडिुते : सन्माननीय रोजगार हमी
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात मग्रारोहयो योजनेंतगणत ददनाींक ३१ मे, २०१८ पयंत ककती
कामे हाती घेण्यात आली व या कामाींवर ककती मजूराींची सींख्या होती,
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(२) असल्यास, तालक
ु ातनहाय मजरू ाींची सींख्या ककती आहे व ककती कामे पण
ू ण
करण्यात आली आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तयानर्ष
ीं ाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयिुमार रािल (०२-०३-२०१९) : (१) दहींगोली जजल््यात ददनाींक १ एवप्रल,

२०१७ ते ददनाींक ३१ माचण, २०१८ अखेर ३९११ कामे हाती घेण्यात आली होती.
तया कामावर ४०३५७ मजरु ाींना काम उपलब्ध करुन दे ण्यात आले होते. तसेच

ददनाींक १ एवप्रल, २०१८ ते ददनाींक ३१ मे, २०१८ अखेर २६८८ कामे हाती घेण्यात

आली होती. तया कामावर ३०३५३ मजुराींना काम उपलब्ध करुन दे ण्यात आले
होते.

(२) तालक
ु ातनहाय मजुराींची सींख्या आणण कामे खालीलप्रमाणे :अ.
क्र.

तालुका

दद.१ एवप्रल, २०१७ ते
दद.३१ माचण, २०१८
मींजूर

कामाींची

उपजस्थती

सींख्या

पूणण

कामाींची
सींख्या

दद.१ एवप्रल, २०१८ ते
दद.३१ मे, २०१८
मींजूर

कामाींची

उपजस्थती

सींख्या

पूणण

कामाींची
सींख्या

१

दहींगोली

१०५३४

९०१

२६०

८९६५

६७२

०१

२

औींढा (ना)

११२६९

१०६३

२८४

८५९८

७७७

२२

३

कळमनूरी

९२४१

८३२

२०२

५४९८

५४१

८२

सेनगाव

६१७५

६८६

४६

५६४२

५१३

१०

वसमत

३१३८

४२९

३०

१६५०

१८५

१०

एकूण

४०३५७

३९११

८२२

३०३५३

२६८८

१३०

४
५

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________
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सािशजतनि बाांधिाम विभाग, रत्नाधगरी येथे
शाखा अशभयांताच्या बदल्याांबाबत
(३५)

४३५८३

(०२-०८-२०१८).

श्री.प्रविण

दरे िर,

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास :

सन्माननीय सािशजतनि बाांधिाम (सािशजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सावणजतनक बाींधकाम ववभाग, रतनाचगरी येथे िाखा अशभयींताच्या बदल्याींचे
आदे ि माहे मे, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनघाले आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यात कोणकोणतया अशभयींतयाींच्या बदल्या करण्यात आल्या आहे,
सदरील बदली आदे िानस
ु ार ककती अशभयींते बदलीच्या दठकाणी रुजू झाले आहे,
तसेच ककती अशभयींते बदलीच्या दठकाणी अदयापही गेले नाहीत,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) होय.

(२) मख्
ु य अशभयींता, सावणजतनक बाींधकाम प्रादे शिक ववभाग, मब
ुीं ई याींच्या ददनाींक

३१/५/२०१८ च्या आदे िान्वये १० िाखा अशभयींता व ४ कतनषठ अशभयींता व

ददनाींक १२/६/२०१८ च्या आदे िानस
ु ार २ िाखा अशभयींता याींच्या बदल्या

रतनाचगरी जजल््यातगणत करण्यात आल्या आहे त. तसेच िासनाच्या ददनाींक

१८/५/२०१८ च्या आदे िान्वये १ िाखा अशभयींता याींची बदली रतनाचगरी
जजल््यातगणत करण्यात आली आहे .

उपरोक्त आदे िानस
ु ार बदली करण्यात अशभयींते हे ज्या मींडळात कायणरत

आहे त, तया मींडळ कायाणलयातील जवळपास ५०-६० पेक्षा अचधक अशभयींतयाींची
पदे ररक्त आहे त. सदरची वस्तजु स्थती ववचारात घेता बदली आदे िान्वये बदली
करण्यात आलेल्या अशभयींतयाींना सोपववण्यात आलेली अथणसक
ीं ल्पीय कामे,

अींततम ्प्प्यात असलेली कामे पण
ू तण वास आल्यानींतर तसेच जजल्हा तनयोजन

ववकास सशमतीकडील कामे पण
ू ण झाल्यानींतर या अशभयींतयाींना तातडीने कायणमक्
ु त
करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे .
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(३) प्रश्न उद्ाावत नाही. रतनाचगरी जजल््यातील ररक्त पदे सन २०१९ च्या
तनयतकालीक बदल्याींमध्ये भरण्याची कायणवाही करण्यात येईल.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

िाांद्रे शासिीय िसाहतीतील इमारतीची
दरु
ु स्ती तनधीअभािी रखडल्याबाबत
(३६) ४४६०६ (३०-११-२०१८). श्री.किरण पािसिर, श्री.हे मत
ां टिले, श्री.धनांजय

मड
ुां ,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय सािशजतनि बाांधिाम
(सािशजतनि उपक्रम िगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वाींद्रे (पव
ू )ण येथील िासकीय वसाहतीच्या इमारती ५० वर्षाणपेक्षा जुनी व जीणण
झालेली असल्याने सदरहू दरु वस्थेत असलेल्या इमारतीत वास्तव्य करीत
असलेल्या अचधकारी व कमणचाऱ्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या जीवाला धोका तनमाणण
झाल्याचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदिणनास आले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू जीणण व दरु वस्थेत असलेल्या धोकादायक इमारतीची
दरु
ु स्ती न करण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू इमारतीची दरु
ु स्ती
करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) व (३) वाींद्रे येथील िासकीय वसाहतीच्या तीन चौकामधील जीणण व
दरु वस्थेत असलेल्या ३६ इमारती ररक्त करण्यात आलेल्या असन
ू या इमारती

पाडून तया दठकाणी नवीन बहूमजली १२ इमारती बाींधकामास रुपये २९६.१२
को्ी ककीं मतीस प्रिासकीय मान्यता दे ण्यात आली आहे . सदर काम
अथणसक
ीं ल्पात समाववष् करण्यात आले असन
ू तनववदा प्रकक्रया प्रगतीपथावर
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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औरां गाबाद महापाशलिेतील सांधचिा ि रजजस्टर परत शमळण्याबाबत
(३७) ४४६८९ (०५-१२-२०१८). श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.शरद रणवपसे, ॲड.रामहरी
रुपनिर : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) औरीं गाबाद महापाशलकेतील २२१ सींचचका व रजजस््र िासनाच्या नगररचना

ववभागाने तीन मदहन्यापव
ू ी द्डीआर घो्ाळयाच्या चौकिीसाठी ताब्यात घेतले

असन
ू सदर सींचचका परत शमळण्याबाबत मा.मख्
ु यमींत्री महोदयाींना पत्र दे ण्यात
येणार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयादरम्यान तनदिणनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त सींचचका व रजजस््र नगररचना ववभागाच्या ताब्यात

असल्यामळ
ु े द्डीआरचे काम बींद असन
ू गठ
ुीं े वारी ववभाग बींद करण्याचा तनणणय
औरीं गाबाद महापाशलकेने घेतला असला तरी समाजोपयोगी आरक्षक्षत जागेची

खरे दी-ववक्री सध्याही होत असल्याने नागररकाींची फसवणूक होत असल्याचेही
तनदिणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले व तयानस
ु ार कोणती कायणवाही करण्यात आली वा येत आहे,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (११-०३-२०१९) : (१) औरीं गाबाद महानगरपाशलकेतील २२१
सींचचका व रजजस््र सहसींचालक, नगर रचना, औरीं गाबाद ववभाग, औरीं गाबाद
याींच्याकडे ताींबत्रक

तपासणीकरीता आयक्
ु त, महानगरपाशलका, औरीं गाबाद

याींचेकडून सादर केले आहे त. महापौर, औरीं गाबाद महानगरपाशलका याींनी ददनाींक

२०/०८/२०१८ रोजी मा.पालकमींत्री, औरीं गाबाद याींना सदर सींचचका परत
शमळणेच्या अनर्ष
ीं ाने पत्र दे वन
ु ग
ू तयाची प्रत नगरववकास ववभागाला ददलेली आहे .

(२) आयक्
ु त, औरीं गाबाद महानगरपाशलका याींनी ददनाींक २६/१०/२०१८ रोजीच्या
पत्रान्वये द्डीआर नोंदवही प्राप्त झाल्यास नवीन प्रकरणात द्डीआर प्रमाणपत्र
प्रदान करणेची कायणवाही करता येवू िकेल असे कळववलेले होते. तयास अनस
ु रुन

द्डीआर नोंदवहीची प्रत महानगरपाशलकेकडून अचधप्रमाणणत करून मळ
ू
द्डीआर नोंदवही महानगरपाशलकेकडे परत पाठववण्याच्या सच
ू ना सहसींचालक,
नगर रचना, औरीं गाबाद ववभाग याींना ददलेल्या आहे त. तयामळ
ु े नव्याने
प्रिासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या प्रकरणी अडचण राहणार नाही.
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नाही.

औरीं गाबाद महानगरपाशलकेमाफणत गठ
ींु े वारी ववभाग बींद करण्यात आलेला

(३) व (४) द्डीआर चौकिी सींदभाणत सहसींचालक, नगर रचना, औरीं गाबाद

ववभाग, औरीं गाबाद याींचेकडे उपलब्ध झालेल्या सींचचका तपासणीचे काम
जवळपास पण
ू ण होत आले असन
ू अींततम ्प्प्यात आहे .
___________

परभणी येथील ररलायन्स िांपनीच्या अिैध गौण खतनज उत्खननाबाबत
(३८)

४५०००

(३०-११-२०१८).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ाशणी,

श्री.धनांजय

मड
ुां ,े

श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) ररलायन्स जजयो कींपनीने केलेल्या गौण खतनज उतखनन गैरव्यवहार

प्रकरणी कींपनीकडून रुपये २६ को्ीींचा दीं ड वसल
करण्याबाबतचे आदे ि
ू
जजल्हाचधकारी, परभणी याींनी माहे जुल-ै ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान
काढले आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ररलायन्स कींपनीकडून दीं ड वसल
ू करण्यासाठी महाराषट्र जमीन
महसल
ू अचधतनयम १९६६ च्या तनयमाप्रमाणे सवण कारवाई करण्यात यावी अिी

मागणी परभणी येथील सामाजजक कायणकते याींनी अप्पर मख्
ु य सचचव, महसल
ू
याींच्याकडे

माहे

सप््ें बर-ऑक््ोबर,

२०१८

तनवेदनादवारे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

मध्ये

वा

तयादरम्यान

लेखी

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ररलायन्स जजओ
कींपनीकडून आचथणक दीं ड वसल
ू करण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात
येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०३-२०१९) : (१) ररलायन्स जजयो इन्फो कॉम.शल., या

कींपनीस गौण खतनजाच्या अवैध उतखननापो्ी रुपये २५,९५,६३,७५०/- इतक्या

दीं डाच्या रक्कमेचे आदे ि जजल्हाचधकारी, परभणी याींनी ददनाींक ७/८/२०१८ रोजी
पारीत केले आहे त.
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(२) अिी बाब तनदिणनास आली नाही.

(३) जजल्हाचधकारी, परभणी याींचे ददनाींक ७/८/२०१८ रोजीचे आदे ि तसेच सदर
रक्कम वसल
ू ीबाबतच्या तहशसलदार, परभणी याींच्या ददनाींक २२/१०/२०१८

रोजीच्या नो्ीसच्या अींमलबजावणीस अपर ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींनी

कींपनीने या ववरोधात तयाींचक
े डे दाखल करण्यात आलेल्या अवपलामध्ये ददनाींक

३०/१०/२०१८ स्थचगती ददली आहे . सदय:जस्थतीत सदर अपील प्रकरण अपर
ववभागीय आयक्
ु त, औरीं गाबाद याींचेकडे सन
ु ावणी घेऊन तनणणयासाठी प्रलींबबत
आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

अमळनेर (जज.जळगाांि) येथील पोलीस स्टे शनचे विभाजन िरून तालुिा
तसेच शहर पोलीस स्टे शनची तनशमशती िरणेबाबत

(३९) ४५०२८ (०५-१२-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) अमळनेर (जज.जळगाींव) येथील पोलीस स््े िनचे ववभाजन करून तालक
ु ा व
िहर पोलीस स््े िनची तनशमणती होणेबाबतचा प्रस्ताव प्रलींबबत असल्याचे
तनदिणनात आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर पोलीस स््े िनचे ववभाजन करून तालक
ु ा व िहर पोलीस

स््े िन तनशमणती होणेबाबतच्या प्रस्तावाचा समावेि दस
ु ऱ्या ्प्प्यात करण्यात
आल्याचे तनदिणनात आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पोलीस स््े िनचे ववभाजन कधीपयंत करण्यात येणार आहे
तसेच ववभाजन करणेबाबत िासनाची भशू मका काय ?

श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (०६-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्य पोलीस दलामधील

पद तनशमणतीच्या दस
ु ऱ्या ्प्प्याच्या प्रस्तावामध्ये पोलीस अचधक्षक, जळगाव
याींच्या आस्थापनेवरील अींमळनेर पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करून नवीन

अींमळनेर ग्रामीण पोलीस ठाणे तनमाणण करण्याची बाब समाववष् करण्यात आली
आहे . सदर प्रस्ताव ववतत ववभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असता
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तयावर ववतत ववभागाने तयाींच्या ददनाींक २५/०५/२०१७ च्या िासन तनणणयानस
ु ार

राज्य पोलीस दलाचा आकृततबींध तनजश्चत करून प्रस्ताव फेरसादर करावा, असे
अशभप्राय ददले आहे त. तयानस
ु ार पढ
ु ील कायणवाही करण्यात येत आहे .
___________

यितमाळ येथील “सरिार आपल्या दारी” या िायशक्रमाबाबत
(४०) ४५१६४ (३०-११-२०१८). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल
नािेिर : सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) वासरी (ता.घा्ीं जी, जज.यवतमाळ) येथे “सरकार आपल्या दारी” या

कायणक्रमाचे माहे सप््ें बर, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान आयोजन करण्यात आले
होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त कायणक्रमात िासकीय अचधकारी गैरहजर रादहल्याने
आददवासी, कोलाम, पारधी, िेतकरी इ. गरीबाींच्या प्रश्नाींवर चचाण न झाल्याचे
तनदिणनास आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन गैरहजर अचधकाऱ्याींवर
कारवाई करुन गरीबाींचे प्रश्न तनकाली काढण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) अध्यक्ष (अिासकीय),
कै.

वसींतराव

नाईक,

िेती

स्वावलींबन

शमिन,

महाराषट्र

राज्य

याींचे

अध्यक्षतेखाली तसेच घा्ीं जी तालक्
ु यातील सींबचीं धत ववभागाचे कायाणलय
प्रमख
ु /प्रतततनधी याींचे उपजस्थतीत ददनाींक ०१/०९/२०१८ रोजी दप
ु ारी २.०० वाजता

मौजे वासरी कोलाम पोड, ता.घा्ीं जी, जज.यवतमाळ येथे “सरकार आपल्या दारी

कायणक्रमाचे” आयोजन करण्यात आले होते. तहशसलदार, घा्ीं जी याींनी सदरहू
कायणक्रमास सींबचीं धत ववभागाच्या अचधकारी/कमणचारी याींना उपजस्थत
राहण्याबाबत ददनाींक ३०/०८/२०१८ च्या पत्रान्वये कळववले होते. सदरहू
कायणक्रमात कायणक्रमाचे अध्यक्ष याींनी वासरी कोलाम पोड येथील आददवासी,

कोलाम, पारधी, िेतकरी समाजाच्या समस्या जाणन
ु समस्याचे तनराकरण
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करण्यासाठी सींबचीं धत ववभागाच्या अचधकाऱ्याींना सच
ू ना ददल्या होतया. तयानींतर
कायणक्रमाचे अध्यक्ष याींच्या परवानगीने “सरकार आपल्या दारी” हा कायणक्रम

सींपल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. सदरहू कायणक्रमास सींबचीं धत ववभागाींचे
एकूण अींदाजे १६ िासकीय अचधकारी/प्रतततनधी उपजस्थत असल्याने कारवाईचा
प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

लातरू ि साांगली जजल््यातील शेतिऱ्याांना राष्ट्रीयिृत ि
जजल्हा मध्यिती बँिािडून िजश शमळाले नसल्याबाबत

(४१) ४५६१४ (०५-१२-२०१८). श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम
िाळे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) लातरू व साींगली जजल््यातील िेतकऱ्याींना खरीप हींगामासाठी लागणारे कजण
जजल्हा मध्यवती व्यापारी व ग्रामीण बँकाींनी उपलब्ध करुन ददले नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, कजण न शमळाल्यामळ
ु े िेतकऱ्याींना िेती करणे अडचणीचे झाले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, िेतकऱ्याींना कजण उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत िासनस्तरावरुन
काय कायणवाही केली करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सभ
ु ाष दे शमख
ु (०५-०३-२०१९) : (१) नाही.
(२) नाही.

(३) लातरू जजल््यासाठी २०१८-१९ च्या खरीप हीं गामासाठी रुपये १८७४.२६ को्ी

पीक कजण वा्पाचा लक्षाींक तनजश्चत करण्यात आला होता. तयानर्ष
ीं ाने
ु ग
जजल्हचधकारी, लातरु याींनी सहकार ववभागाच्या यींत्रणेची मदत घेऊन खरीप पीक

कजण बँकतनहाय तनयोजन करुन लक्षाींकाप्रमाणे खरीप पीक कजण वा्प पण
ू ण
करणेबाबत सच
ू ना तनगणशमत केलेल्या होतया. तयान्वये लातरु जजल््यात

१,८७,९३३ खातेदाराींना रुपये ९१५.५७ को्ीचे खरीप पीक कजण वा्प करण्यात
आलेले आहे .
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साींगली जजल््यात बँकाींना सन २०१८-१९ च्या खरीप हींगामासाठी रुपये

११४९.८४

को्ीचा

लक्षाींक

दे ण्यात

आलेला

होता.

तयानर्ष
ीं ाने
ु ग

साींगली

जजल््यातील बँकाींनी १,१९,२३० खातेदाराींना रुपये ९७५.४० (८५%) को्ी पीक
कजण वा्प केलेले आहे .

(४) प्रश्न उद्ावत नाही.
___________

राज्याचा जल आराखडा प्रलांब्रबत असल्याबाबत
(४२) ४५७५८ (०५-१२-२०१८). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्याचा जल आराखडा प्रलींबबत असल्याने नवीन धरण बाींधता येत
नसल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदिणनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्याच्या एकाजतमक जल आराख्याला अींततम मान्यता
कधीपयंत शमळणार आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनर्ष
ीं ाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
ु ग
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.धगरीष महाजन (०२-०३-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे .

महाराषट्र जलसींपतती तनयमन प्राचधकरण अचधतनयम २००५ च्या कलम

११(च) नस
ु ार नवीन प्रकल्पाबाबतचे प्रस्ताव हे एकाजतमक राज्य जलसींपतती
आराख्यािी सस
ीं त असणे आवश्यक आहे .
ु ग

(२) गोदावरी खोऱ्याच्या एकाजतमक राज्य जलआराख्यास मा.मख्
ु यमींत्री,
महाराषट्र राज्य याींच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल पररर्षदे च्या ददनाींक

३०/११/२०१७ च्या ४ र्थया बैठकीत मींजूरी दे ण्यात आली आहे . तयाचप्रमाणे कृषणा
खोरे , तापी खोरे , नमणदा खोरे , कोकण पजश्चमवादहनी नदी खोरे , आणण महानदी
खोरे याींच्या एकाजतमक राज्य जल आराख्याींना मा.मख्
ु यमींत्री, महाराषट्र राज्य

याींच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल पररर्षदे च्या ददनाींक २२/०६/२०१८ च्या
पाचव्या बैठकीत मींजरू ी दे ण्यात आली आहे .
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सींपण
ू ण राज्याच्या एकाजतमक राज्य जल आराख्यास ददनाींक १७

नोव्हें बर, २०१८ च्या राज्य जल मींडळाच्या १५ व्या बैठकीत मान्यता दे ण्यात
आली आहे व सदर आराख्यास राज्य जल पररर्षदे ची मान्यता घेण्याची
कायणवाही प्रगती पथावर आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

हहांगोली जजल््यात सांपूणश स्िच्छता मोहहमें तगशत शौचालये बाांधण्याबाबत
(४३) ४५७८८ (३०-११-२०१८). श्री.रामराि िडिुते, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम
िाळे : सन्माननीय पाणीपरु िठा ि स्िच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) दहींगोली जजल््यात सींपण
ू ण स्वच्छता मोदहमें तगणत ७७ हजार ४०० िौचालये
बाींधण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अदयापी ३६ हजार २०६ िौचालयाचे अनद
ु ान लाभार्थयांना
शमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन लाभार्थयांना अनद
ु ान
उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.बबनराि लोणीिर (२६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे .

(२) व (३) स्वच्छ भारत शमिन (ग्रामीण) अींतगणत दहींगोली जजल््यात एकूण

७८,२२४ एवढे वैयजक्तक िौचालय बाींधकाम पण
ू ण झालेले आहे . तयापैकी ४७५७४
लाभार्थयांना प्रोतसाहनपर अनद
ु ान ववतरीत करण्यात आले असन
ू उवणरीत ३०६५०

लाभार्थयांना िौचालये अनद
ु ान दे णेबाबत कायणवाही करण्यात येत असन
ू रुपये
२०.८९ को्ीचा केंद्र तनधी अदयाप जजल्हास्तरावर उपलब्ध आहे .
(४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________
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मुांबई पोलीस आयुक्त िायाशलयात घुसखोरी िेलेल्या एिा तोतया
डीसीपीिर िारिाई िरणेबाबत

(४४) ४५९९१ (१५-०१-२०१४). श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप : सन्माननीय
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ींु ई पोलीस आयक्
ु त कायाणलयात स्वातींत्र्यददनी एका तोतया डीसीपीने

घस
ु खोरी करुन आयक्
ु तालयाची रे की व क्राईम लॉकअपच पाहणी करण्यात

येवन
ू ही कुणालाच या घस
ु खोर तोतया डीसीपीचा सींिय आला नसल्याची बाब
तनदिणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास घस
ु खोर तोतया डीसीपीचा िोध घेण्याबाबत व तयाींच्यावर कठोर
कारवाई करण्याबाबत िासनाने कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,

(३) अदयाप, कोणतीच कायणवाही करण्यात आली नसल्यास, ववलींबाची कारणे
काय आहे त ?

श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (१३-०३-२०१९) : (१) होय, अींित: खरे आहे .

सेवातनवतृ त झालेले अपर उप-आयक्
ु त, (एक ्प्पा पदोन्नती) श्री.अजन
ुण

बागडी याींनी सेवा तनवतृ त झाल्यानींतरही पोलीस उप आयक्
ु ताींचा गणवेि
पररधान करुन बह
ुीं ई पोलीस आयक्
ु त कायाणलयाच्या मख्
ु य प्रवेिदवारातन
ू
ृ न्मब

खाजगी वाहनामधन
ु बेकायदे िीररीतया प्रवेि केला तसेच गन्
ु हे िाखा सामान्य
कोठडी या िासकीय इमारतीत आवश्यक परवानगी न घेता कोठडीतील

आरोपीताींची पडताळणी केली आहे . सदर घ्ना सहाय्यक पोलीस आयक्
ु त
(प्रिासन), ग.ु िा.ग.ु अ.वव. मब
ुीं ई श्री.बापु क्कदौंड याींनी केलेल्या चौकिीत
तनषपन्न झाले.

(२) व (३) सेवातनवतृ त झालेले अपर उप-आयक्
ु त, (एक ्प्पा पदोन्नती)
श्री.अजन
ुण बागडी याींच्याववरुध्द श्री.बापू क्कदौंड सहाय्यक पोलीस आयक्
ु त
(प्रिासन) गन्
ु हे िाखा, याींच्या तक्रारी आझाद मैदान पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र.
४१/१५ (ग.ु प्र.िा.ग.ु र.क्र. ३८/१५) कलम १७० भा.दीं .वव.सीं. कलम १२०, १४९-ए

महाराषट्र पोलीस कायदा १९५१ प्रमाणे गन्ु हा नोंद करण्यात आला असन
ू तो

पढ
ु ील तपासकामी गन्
ु हे प्रक्ीकरण िाखा, कक्ष-१ येथे वगण करण्यात आला
होता. पो.तन.िेळके याींनी सदर गन्
ु ्याचा तपास करुन आरोपी अजन
ुण बागडी
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याींच्याववरुध्द दोर्षारोप पत्र मा.अतत मख्
ु य महानगर दीं डाचधकारी, ३७ वे

न्यायालय एस्प्लेन, मब
ुीं ई याींच्या न्यायालयात सी.सी.क्र.१४/पीडब्ल्य/ू २०१७,
ददनाींक १७/०२/२०१७ रोजी सादर करण्यात आलेले आहे . सध्या गन्
ु हा
न्यायप्रववष् आहे .

___________

समध्
ृ दी महामागाशसाठी शहापूर (जज.ठाणे) तालुक्यातील सांपाहदत िरण्यात
येणाऱ्या जशमनीसाठी अधधसूचना जारी िरण्यात आल्याबाबत

(४५) ४६११० (३०-११-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, श्री.विजय ऊर्श भाई धगरिर,

प्रा.अतनल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सािशजतनि बाांधिाम
(सािशजतनि उपक्रम) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समध्
ु यातील सींपाददत करण्यात
ृ दी महामागाणसाठी िहापरू (जज.ठाणे) तालक्
येणाऱ्या

जशमनीसाठी

अचधसच
ू ना

जारी

करण्यात

आली

असन
ू

या

अचधसच
ू नेनस
ु ार सींपाददत करण्यात येणाऱ्या जशमनीच्या मालकाींकडून ककीं वा

दहतसींबचीं धत व्यक्तीींकडून २१ ददवसाींच्या आत हरकती आणण सच
ू ना मागववण्यात
आल्याचे माहे जल
ु ,ै २०१८ च्या िेव्च्या आठव्यात तनदिणनास आली आहे, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली वा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.

महाराषट्र महामागण अचधतनयमाच्या कलम १५ च्या उप-कलम (२)

अन्वये जशमनीच्या सींपादनाबाबत अचधसच
ू ना ददनाींक २६/०७/२०१८ रोजी िासन
राजपत्रात प्रशसध्द करण्यात आली आहे . सदर अचधसच
ू ना “दै तनक लोकमत”
मध्ये ददनाींक ३१/०७/२०१८ व “दै तनक पण्
ु यनगरी” मध्ये ददनाींक ०१/०८/२०१८

रोजी प्रशसध्द करण्यात आली आहे . सदर अचधसच
ू नेन्वये सींपाददत करण्यात
येणाऱ्या जशमनीच्या मालकाींकडून ककीं वा दहतसींबचीं धत व्यक्तीींकडून २१ ददवसाींच्या
आत हरकती आणण सच
ू ना मागववण्यात आल्या होतया.
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(२) उपववभागीय अचधकारी तथा भस
ीं ादन अचधकारी, शभवींडी याींनी सदर
ू प
अचधसच
ीं ाने प्राप्त हरकती व सच
ू नेच्या अनर्ष
ु ग
ू ना सन
ु ावणी घेऊन तनणणयीत
केल्या आहे त. तयानर्ष
ीं ाने महाराषट्र महामागण अचधतनयमाच्या कलम १८ च्या
ु ग

उप-कलम (१) अन्वये जशमनीच्या सींपादनाची अींततम अचधसच
ू ना ददनाींक
०५/११/२०१८ रोजी िासन राजपत्रात प्रशसध्द करण्यात आली आहे . महाराषट्र

महामागण अचधतनयमान्वये जमीन व तयावरील घ्काींचा मोबदला तनजश्चत
करण्याची कायणवाही जजल्हाचधकारी, ठाणे व उपववभागीय अचधकारी, शभवींडी

याींचेस्तरावर सरु
ीं ाने उपववभागीय अचधकारी तथा भस
ीं ादन
ु आहे . तयानर्ष
ु ग
ू प
अचधकारी, शभवींडी याींचेमाफणत सदर अचधतनयमान्वये सींपादनाचे तनवाडे जाहीर
करण्यात येतील.

(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

मुलाांिर अभ्यासाचा ताण असल्याने मुलाांच्या शाररररि जडणघडणीिर
त्याचा विपरीत पररणाम होत असल्याबाबत

(४६) ४६१५८ (३०-११-२०१८). श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप : सन्माननीय क्रीडा
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मल
ु ाींवर अ्यासाचा ताण असन
ू तयाींना खेळण्यासाठी वेळ शमळत नसल्याने
मल
ु ाींच्या िाररररक जडणघडणीवर तयाचा ववपरीत पररणाम होत असल्याचे माहे
ऑगस््, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान तनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अ्यास करणाऱ्याींना कोणतयाही प्रकारची अडचण येऊ नये

आणण खेळ खेळणाऱ्याींना खेळता यावे अिाप्रकारे अ्यासक्रमाचे तनयोजन
करण्याची आवश्यकता असन
ू मब
ुीं ई सारख्या अनेक दठकाणी मल
ु ाींसाठी खेळाची
मैदाने शिल्लक नसल्याने तयाींच्या उपजत गण
ु ाींना प्रोतसाहन शमळत नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.विनोद तािडे (०१-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही.
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात शैक्षणणि महाविद्यालय िमी होत असतानाही निीन
महाविद्यालयाांना मांजरू ी दे ण्यात येत असल्याबाबत
(४७) ४६२७३ (३०-११-२०१८). श्री.सजु जतशसांह ठािूर : सन्माननीय िृषी मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जवळपास ५४ महाववदयालयाींचा िैक्षणणक दजाण कमी होत
असल्याचा अहवाल िासनास प्राप्त झालेला असतानाही िासन नवनववन
महाववदयालयाींना मींजूरी दे त असन
ू सवाणचधक कृर्षी महाववदयालयाींना मींजूरी
दे ण्यात आल्याचे तनदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायणवाही केली
वा करण्यात येत आहे, तसेच नवनववन महाववदयालयाींना मींजूरी दे ण्यामागची
कारणे काय आहे त,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०२-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही.

(२) मा.राज्यपाल महोदयाींच्या अध्यक्षतेखाली ददनाींक १०/०७/२०१८ रोजी सींपन्न
झालेल्या बैठकीतील तनणणयाच्या अनर्ष
ीं ाने चारही कृर्षी ववदयापीठाींतगणत “क” व
ु ग

“ड” दजाणच्या ववनाअनद
ु ातनत कृर्षी व सींलग्न महाववदयालयाींच्या मान्यता व
तपासणीबाबतचा अहवाल कृर्षी पररर्षदे कडून िासनास सादर करण्यात आला
होता. सदर अहवालाींच्या अनर्ष
ीं ाने िासन स्तरावरुन, महाराषट्र कृर्षी ववदयापीठे
ु ग

अचधतनयम १९८३ मधील कलम ४३ अन्वये ववदयापीठाच्या कायणकारी पररर्षदे ला

महाववदयालयाींची सींलग्नता पण
ण : ककीं वा अींित: अगर योग्य तया बदलासह अिी
ू त

सींलग्नता मागे घेण्याच्या तरतद
ू ीनस
ु ार आवश्यक ती कायणवाही करण्याबाबत
कळववले आहे . तयानस
ु ार ववदयापीठस्तरावर कायणवाही सरु
ु आहे .

सन २०१७-१८ च्या अथणसक
ीं ल्पीय भार्षणात मा.मींत्री (ववतत) याींनी

साींगली व यवतमाळ येथे कृर्षी महाववदयालय स्थापन करण्याची घोर्षणा केली
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होती. तथावप, केवळ पारीं पाररक कोसेस न ठे वता नववन तींत्रज्ञानाचा समावेि
असलेले कोसण सरु
ु करण्याच्या दृष्ीने, कृर्षी व पदम
ु ववभाग िासन तनणणय
क्र.सींकीणण-१५१८/प्र.क्र.९९(१)/७-अे,ददनाींक २८/११/२०१८ अन्वये डॉ. पींजाबराव

दे िमख
ु कृर्षी ववदयापीठ, अकोला अींतगणत यवतमाळ येथे आणण िासन तनणणय
क्र.सींकीणण-१५१८/प्र.क्र.९९(२)/७-अे, ददनाींक २८/११/२०१८ अन्वये महातमा फुले

कृर्षी ववदयापीठ, राहुरी अींतगणत पेठ, जज.साींगली येथे कृर्षी ऐवजी िासकीय
अन्नतींत्रज्ञान महाववदयालय सरु
ु करण्यास मान्यता दे ण्यात आलेली आहे .
(३) प्रश्नच उद्ावत नाही.

___________

मांब
ु ईतील विलेपाले पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील
िध्
ृ द महहलेचा छळ िेल्याबाबत

(४८) ४८२०५ (०४-०२-२०१४). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील ववलेपाले पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या रामलली गींगाप्रसादर
शमश्रा या ५० वर्षे वयाच्या वध्
ृ द मदहलेल श्रध्दा राजकुमार पाींडे (श्रध्दा शमश्रा)

सींतोर्ष िल्
ु का तसेच कमलेि नायर मेहता स्वत:ला माजी मींत्री बबनराव पाचपत
ु े
याींचे स्वयींघोवर्षत स्वीय सहाय्यक म्हणणारे व इतर याींचेकडून जीवे ठार
मारण्याच्या धमक्या दे वन
ू ततचा छळ करीत असल्याची घ्ना ददनाींक ८ एवप्रल,
२०१३ रोजी घडली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, श्रीमती रामलली शमश्रा दहने ररतसर तक्रार एन.सी.नीं. ७३३/१३
ददनाींक ८ एवप्रल २०१३ रोजी ववलेपाले पोलीस ठाण्यात केलेली आहे, हे ही खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, आरोपीींनी खींडणीसाठी तसेच प्रॉप्ीसाठी तसेच घरातील वस्तू व
कागदपत्रे याींची चोरी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व तदनर्ष
ीं ाने
ु ग

सींबचीं धताींवर कारवाई करणेबाबत कोणती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ,

(५) अदयाप सींबचीं धत दोर्षीवर कोणतीच कारवाई न करण्याची तसेच ददरीं गाई व
्ाळा्ाळ करण्याची सववस्तर कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र र्डणिीस (२२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) श्रीमती रामलली
गींगाप्रसाद शमश्रा या वध्
ृ द मदहलेला श्रध्दा राजकुमार पाींडे (श्रध्दा शमश्रा) दहने
जीवे मारण्याच्या धमक्या ददल्याबाबत ततची मल
ु गी नामे पज
ु ा गींगाप्रसाद शमश्रा
दहने ददलेल्या तक्रारीवरुन ववलेपाले पोलीस ठाणे येथे ग.ु र.क्र. ७३३/२०१३, कलम

५०४, ५०६ भा.दीं .वव. अन्वये अदखलपात्र गन्ु हा श्रध्दा राजकुमार पाींडे (श्रध्दा
शमश्रा) दहच्या ववरोधात ददनाींक ०८/०४/२०१३ रोजी नोंद करण्यात आला आहे .

सदरचा अदखलपात्र गन्
ु हा सींतोर्ष िक्
ु ला व कमलेि नायर मेहता याींचे ववरोधात
नाही.

आरोपीने खींडणीसाठी अथवा मालमततेसाठी घरातील वस्तू व कागदपत्रे

याींची चोरी केल्याची घ्ना घडलेली नाही.
(५) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

राज्यात अिृवषि परिानगी मांजूर िरण्याच्या
िामाचे वििेंद्रीिरण िरण्याबाबत
(४९) ४८६०६ (३०-०१-२०१४). श्री.अशोि ऊर्श भाई जगताप : सन्माननीय
महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात अकृवर्षक परवानगी मींजूर करण्याच्या कामाचे ववकेंद्रीकरण

करण्यासाठी महसल
ववभागाने ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१३ रोजी सवण
ू
जजल्हाचधकारी व अप्पर जजल्हाचधकारी याींना पररपत्रक पाठववले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, अप्पर जजल्हाचधकारी ठाणे (जव्हार मख्
ु यालय) याींनी १०
हजाराींपेक्षा जास्त लोकसींख्या असलेल्या गावातील अकृवर्षक परवानगीसाठी चे

अजण सींबचीं धत उपववभागीय अचधकाऱ्याकडे तसेच १० हजारापेक्षा कमी लोकसींख्या

असलेल्या गावातील अकृवर्षक परवानगीचे अजण सींबचीं धत तहशसलदार याींच्याकडे
अदयापपयंत पाठववलेले नाही, हे ही खरे आहे काय,
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.चांद्रिाांत पाटील (०८-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) महाराषट्र जमीन महसल
ू
सदहता, १९६६ च्या कलम १३ (१) मधील तरतद
ू ववचारात घेवन
ू , अकृवर्षक
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आकारणीस परवानगी दे ण्याबाबतच्या अचधकाराींचे प्रतयायोजन उपववभागीय

अचधकारी अथवा यथाजस्थती तहशसलदार याींना करण्याबाबत िासन पररपत्रक,

क्र.सींककणण०२/२०१२/प्र.क्र४३/ई-१, ददनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१३ अन्वये सवण
जजल्हाचधकारी व अपर जजल्हाचधकारी याींना सच
ू ना दे ण्यात आल्या आहे त.
तयानस
ु ार,

जजल्हाचधकारी

कायाणलय,

पालघर

याींचे

पररपत्रक

क्र.महसल
ू /कक्ष-१/्े -१/एल.एन.ए/अचधकारी/कावव-४४४/२०१५, ददनाींक १६/४/२०१५
अन्वये क्षेत्र मयाणदेनस
ु ार अकृवर्षक परवानगीच्या अचधकाराींचे प्रतयायोजन

तहशसलदार, उपववभागीय अचधकारी, अपर जजल्हाचधकारी याींना करण्यात आले
आहे . सदर प्रतयायोजन हे लोकसींख्येच्या आधारे केलेले नसन
ु ते क्षेत्र मयाणदेनस
ु ार
केलेले आहे .

तथावप, आता महाराषट्र जमीन महसल
ू सींदहता, १९६६ च्या कलम ४२ ब

मधील सध
ु ाररत तरतद
ू पाहता ववकास आराखडा यामध्ये समाववष् असलेल्या
जशमनीचा ववकास आराख्याप्रमाणे अनज्ञ
ु ेय असलेला वापर करण्यासाठी आता
अकृवर्षक परवानगीची आवश्यकता रादहलेली नाही. तसेच कलम ४२ क मधील

तरतद
ु ीनस
ु ार प्रादे शिक योजनेत समाववष् भागात महाराषट्र प्रादे शिक व नगर
रचना अचधतनयम, १९६६ च्या तरतद
ू ीप्रमाणे बाींधकाम परवानगी घेतल्यास
स्वतींत्रपणे अकृवर्षक परवानगी घेण्याची गरज रादहलेली नाही.
___________

राज्यात ॲशसड हल्ला झाल्यास ि त्या ॲशसड हल्यात मत्ृ यू झाल्यास त्या
व्यक्तीांच्या िुटुांब्रबयाांना नुिसान भरपाई दे ण्याबाबत

(५०) ५१५९९ (०३-०७-२०१४). श्री.हे मत
ां टिले : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यात ॲशसड हल्ला झाल्यास व तयात ॲशसड फेकला गेलेल्या व्यक्तीींचा
मतृ यू झाल्यास मत
ु सान भरपाई दे ण्याचा तनणणय
ृ व्यक्तीींच्या कु्ुींबबयाींना नक
िासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, तयानस
ु ार आतापयंत ककती व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्यात आली आहे,

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.दे िेंद्र

र्डणिीस

(१३-०३-२०१९)

:

(१)

“महाराषट्रात

बळी

पडलेल्या

व्यक्तीींकरीता नक
ु सान भरपाई योजना, २०१४” ही ददनाींक ११/०४/२०१४ पासन
ू

महाराषट्रात राज्यात अींमलात आली आहे . योजनेखाली (१) जजववत हानी, (२)

कायमस्वरुपी ववकलाींगता आणण (३) ॲशसड हल्ला, या तीन हानी अथवा इजा
याींचा समावेि होता. “महाराषट्रात बळी पडलेल्या व्यक्तीींकरीता नक
ु सानभरपाई

(सध
ु ारणा) योजना, २०१७” दवारे मख्
ु य योजनेत सध
ु ारणा करण्यात आल्या
असन
ू आणखी आठ हानी ककीं वा इजा याींचा समावेि करण्यात आला आहे . तसेच

(i) ॲशसड हल्ला व (ii) बलातकार याच्या बळी पडलेल्या व्यक्तीींकरीता नक
ु सान
भरपाईची रक्कम रुपये ५,००,०००/- इतकी तनजश्चत करण्यात आली आहे .

(२) उक्त योजनेखाली आतापयंत तीन बळी व्यक्तीींच्या नातेवाईकाींना नक
ु सान
भरपाई दे ण्यात आली आहे .
(३) प्रश्न उद्ावत नाही.

___________

विधान भिन :
मांब
ु ई.

जजतें द्र भोळे
सधचि (िायशभार),
महाराष्ट्र विधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूवण सवण प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे .
मद्र
ु ण: िासकीय मध्यवती मद्र
ु णालय, मींब
ु ई.

