
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हििाळी) अधधिशेन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

शशक्षणाधधिारी (माध्यशमि) जिल्िा पररषद, सोलापूर याांच े
िायाालयातील ननयुक्त शशक्षिाांच्या प्रलांबित  

िैयजक्ति मान्यतेच्या प्रस्तािािाित 
  
(१) १५७२ (२१-०१-२०१५). श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिनाींक २ मे, २०१२ परू्वीच्या भरतीबींिी आिेशाच्या अगोिर सोलापरू 
जिल्हा पररषिेच्या माध्यममक मशक्षण वर्वभागात ननयकु्त मशक्षकाींच्या समुारे 
६०० र्वयैजक्तक मान्यतचे्या नस्ती मशबबरामध्ये िाखल करुनही प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय र्व 
तद्नषुींगाने नस््या प्रलींबबत ठेर्वण्याच ेकारण काय आहे, 
(३) तसेच प्रलींबबत ठेर्वणाऱ्या त्कामलन सक्षम अधिकाऱ्याींची नार्वे काय 
आहेत र्व ्याींच्यार्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार (१६-०७-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) र्व (३) त्कामलन मशक्षणाधिकारी, उपमशक्षणाधिकारी र्व अधिक्षक, मशक्षण 
वर्वभाग (माध्यममक), जिल्हा पररषि, सोलापरू याींचेवर्वरुध्ि चौकशी सरुु 
करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

लोणािळा त ेदौंड या मार्ाािर लोिल रेल्िे सेिा सरुू िरण्यािाित 
  
(२) ३१८५ (०९-०४-२०१५). डॉ.सधुीर ताांिे : सन्माननीय पररििन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात दिर्वसेंदिर्वस लोकसींख्या र्वाढ होत असल्याने ्याचा पररणाम 
र्वाहतकू व्यर्वस्थेर्वर होत असल्याने लोणार्वळा त े िौंड या मागाार्वर लोकल 
रेल्रे्व सेर्वा सरुू करण्यासाठी राज्य शासन कें द्र शासनाकड ेपाठपरुार्वा करणार 
आहे काय, 
(२) अद्याप कोणतीच कायार्वाही केली नसल्यास, ्याची कारणे काय आहेत, 
(३) तसेच प्रश्न १ बाबत शासनाची स्पष् भमूमका काय आहे ? 
  
श्री.हदिािर राित े (११-०३-२०१९) : (१) पणेु शहरात दिर्वसेंदिर्वस लोकसींख्या 
र्वाढ होत असल्याने ्याचा पररणाम र्वाहतकू व्यर्वस्थेर्वर होत असल्याने 
लोणार्वळा त े िौड लोकल सेर्वा सरुु करण्यासाठी रेल्र्वे मींत्रालयास वर्वनींती 
करण्यात आली आहे. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

श्री.रािेंद्र देििाते, न.िा.िराडिर िला िाणणज्य मिाविद्यालय  
(दापोली, जि.रत्नाधर्री) याांच्या मान्यतेिाित 

 

(३) ३२७१ (२०-०४-२०१५). श्री.नार्ोराि र्ाणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) श्री.रािदे्र िेर्वकात,े न.का. र्वराडकर कला र्वाणणज्य महावर्वद्यालय (िापोली, 
जि.र्नाधगरी) याींच्या मान्यतबेाबत शाळा न्यायाधिकरणान े दिनाींक २० 
फेब्ररु्वारी, २००६ रोिी मशक्षण वर्वभागास दिलेल्या ननिेशाचे स्र्वरूप काय होत,े 
(२) मा.शाळा न्यायाधिकरण कोल्हापरू याींनी दिलेल्या ननिेशावर्वरूध्ि शासनाने 
मुींबई उच्च न्यायालयात आव्हान याधचका िाखल केली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(३) नसल्यास, न्यायालयाचा ननकाल बींिनकारक असनूही न्यायालयीन 
ननिेशाप्रमाणे कायार्वाही न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(४) याबाबत महाराषर राज्य मशक्षक पररषिेचे कायााध्यक्ष र्व कोकण वर्वभाग 
मशक्षक मतिार सींघाचे लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक १७ िून, २०११ रोिी दिलेल्या 
ननरे्विनाच्या अनषुींगाने काय कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, लोकप्रनतननिीच्या पत्राची िखल न घेण्याची तसेच 
न्यायालयीन आिेश डार्वलण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार (१६-०७-२०१९) : (१) मा.शाळा न्यायाधिकरणाने दिनाींक 
२७/०२/२००६ रोिी दिलेले आिेश थोडक्यात पढुीलप्रमाणे आहेत. आिेशानसुार 
अवपलाथीचे अपील मान्य करण्यात येऊन अींतररम स्थधगती आिेश कायम 
केले आहेत. र्वािीचे अिार्वेळसेर्वेचे सात्य ठेर्वारे्व र्व सेर्वासमाप्ती पासनू 
अिार्वेळ सेरे्वची थकबाकी द्यार्वी तसेच र्वका लोडनसुार र्व ्याींच्या वर्वषयानसुार 
भवर्वषयात पणूारे्वळ पि ननमााण होईल ्यारे्वळी र्वािी याींना ननयकु्त करारे्व. 
(२), (३), (४) र्व (५) मा.शाळा न्यायाधिकरणाच्या आिेशानसुार श्री.िेर्वकात े
याींना १९९७-९८ त े २००६-०७ या कालार्विीसाठी अिार्वेळ मान्यता िेण्यात 
आलेली असनू रे्वतनाबाबत शासन ननणाय दिनाींक २१/०५/२०१४ नसुार 
कायार्वाही करण्यात आलेली आहे. 

___________ 
 

राज्यातील मित्िाच्या िांदराच ेखािर्ीिरण िरण्याचा  
ननणाय घेतल्यािाित 

  
(४) ८४२४ (०६-०८-२०१५). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अ्यींत मह्र्वाच्या बींिराचे खािगीकरण करण्याच्या ननणायाला 
कामगाराींचा वर्वरोि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींिभाात कामगाराींची भमूमका काय आहे, 
(३) तसेच, याबाबत शासनाची भमूमका काय आहे ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०९-२०१९) : (१) मोठी बींिरे कें द्र शासनाच्या 
अख्याररत आहेत. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

सािली, आर्रदाांडा, नाांदले, िमुतखार, उसडी, टोिेखार      
(ता.मुरुड, जि.रायर्ड) या र्ािातील रस्त्याची दरुिस्था झाल्यािाित 

  
(५) १०५९९ (३१-०७-२०१५). श्री.िेमांत टिल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सार्वली, आगरिाींडा, नाींिले, िमतुखार, उसडी, ्ोकेखार आिी (ता.मरुुड, 
जि.रायगड) गार्वातील रस््याींना खड्ड े पडल्याने तेथील र्वाहकाींना तसेच 
नागरीकाींना त्रास सहन करार्वा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सार्वािननक बाींिकाम वर्वभाग अमलबाग, जि.रायगड 
याींच्याकड ेअनेकरे्वळा तथेील िनतनेे तक्रारी करुनसधु्िा कोणतीच कायार्वाही 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास तथेील नागरीक िनता र्व र्वाहनचालकाींची होणारी गरैसोय िरू 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०९-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) र्व (४) दिघी बींिराकड ेिाणारे रस्त ेमहाराषर मेरी्ाईम बोडााकडून 
पनुश्च सार्वािननक बाींिकाम वर्वभागाकड े हस्ताींतररत करण्याबाबतच्या 
प्रस्तार्वास, महाराषर मेरी्ाईम बोडाामाफा त िरुुस्तीसाठी ननिी उपलब्ि करुन 
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िेण्यात येईल या अ्ीर्वर मान्यता िेण्यात आली आहे. तसेच दिघी बींिराला 
िोडणारे रस्त ेराज्यमागा क्रमाींक ९२, ९६ र्व ९७ हे रस्त ेसार्वािननक बाींिकाम 
वर्वभागाकडून मेरी्ाईम बोडााकड े हस्ताींतररत करण्याबाबत केलेला दिनाींक 
२५/०२/२०१५ चा MOU आणण ्यानींतर महाराषर मेरी्ाईम बोडाा र्व दिघी पो ा् 
मल. याींच्यामध्ये स्र्वाक्षाींकीत करण्यात आललेे दिनाींक ०७/०४/२०१५ रोिीचा 
करारनामा कायिेशीररर्या रद्द करण्याची कायार्वाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

मुांिई मिानर्रपाशलिा भार्ातील भाज्याांमध्ये िास्त प्रमाणात 
किटिनाशिाांचा िापर िेल्यािाित 

  
(६) १३४९३ (२१-१२-२०१५). श्रीमती विद्या चव्िाण : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या कृषी खा्याने मुींबई महानगरपामलका भागातील 
भाज्याींमध्ये असलेल्या कक्कनाशकाींच्या प्रमाणाची तपासणी केली, ्यापकैी 
परर्वानगीमशर्वाय िास्त कक्कनाशके असलेल्या भाज्याींचे प्रमाण ५६% 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. अननल िोंड े(१६-१०-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) कक्कनाशकाींचा गरिनेसुार कमीत कमी, योग्य प्रमाणात र्व लेबल 
क्लेमप्रमाणे र्वापर करण्याबाबत प्रचलीत असलेल्या योिनेतनू शतेकऱ्याींमध्ये 
िागतृी करार्वी अशा सचूना सर्वा सींबींधिताींना िेण्यात आल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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राज्यात सििारी तत्िािर िीि िापर सांस्था ननमााण िरण्यािाित 
 

(७) १५०१० (२७-०४-२०१६). डॉ.सधुीर ताांिे : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सहकारी त्र्वार्वर र्वीि र्वापर सींस्था ननमााण करण्याचे शासनाच े
िोरण काय आहे, 
(२) असल्यास, सहकारी त्र्वार्वर र्वीि र्वापर सींस्था ननमााण करण्याचा ननणाय 
घेण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रशखेर िािनिुळे (०९-०५-२०१९) : (१) र्व (२) राज्यात सहकारी त्र्वार्वर 
र्वीि र्वापर सींस्था ननमााण करण्याचे कोणतहेी िोरण सद्य:जस्थतीत 
शासनाच्या वर्वचारािीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील जिल्िा पररषद शाळाांच्या भूखांडािर अनतक्रमणे झाल्यािाित 
  
(८) १५६५४ (०२-०५-२०१६). श्री.ख्िािा िेर्, श्री.िेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा पररषि शाळाींच्या ताब्यात असलेल्या हिारो एकर 
िागेर्वर अनतक्रमणे झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१५ च्या शरे्व्च्या आठर्वड्यात 
ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील जिल्हा पररषिेच्या शाळाींच्या ताब्यात एकूण ककती 
िमीन आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने पाहणी केली आहे काय, पाहणीच े
ननषकषा काय आहेत र्व राज्यातील जिल्हा पररषिेच्या शाळाींच्या िममनीर्वरील 
अनतक्रमणे ननषकावषत करणेबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०७-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) राज्यातील जिल्हा पररषि शाळाींच्या ताब्यात समुारे २१,३६१.२१ हेक््र 
िमीन आहे. 
(३) होय, जिल्हा पररषि शाळाींच्या िममनीर्वरील अनतक्रमणे ह्वर्वण्याबाबत 
न्यायालयात ख्ले िाखल केले आहेत. तसेच, जिल्हा प्रशासन, ग्रामपींचायत 
र्व जिल्हा पररषि स्तरार्वरुन कायार्वाही सरुु आहे. 

उस्मानाबाि र्व िुळे जिल््यात पोलीस ठाण्यात गनु्हे िाखल करण्यात 
आली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भर्वत नाही. 

___________ 
  

पुणे येथील सह्याद्री मल्टी स्पेशाशलटी रुग्णालयात  
डेंग्यूिाधधत रुग्णाची आधथाि लूट िेल्यािाित 

  
(९) १७०६६ (०२-०५-२०१६). अॅड.िुस्निान ू खशलफे, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
िर्ताप, श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि िुटुांि 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु येथील डके्कन पररसरातील स्याद्री मल््ी स्पेशामल्ी हॉजस्प्लने 
डेंग्यबूाधित रुग्णाींच्या उपचाराचे िेयक सव्र्वा सात लाख रुपये केल्याने 
रुग्णाला घर आणण िाधगने गहाण ठेर्वारे्व लागल्याच े माहे िानेर्वारी, २०१६ 
मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त रुग्णाला हॉजस्प ्लमिील केममस््कडूनच िबरिस्तीने 
औषिे खरेिी करार्वयाची ५१ हिाराींचे इींिेक्शन ९७ हिाराला दिले या 
कारणास्तर्व सिरहू रुग्णाची लु्  करण्यात आली आहे, सिर प्रकरणी 
शासनाने कोणती चौकशी केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.एिनाथ शशांदे (०८-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
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मानशसि िेदना घालविण्यासाठी ओवपऑईड औषधाचा  
उपयोर् िरीत असल्यािाित 

  
(१०) १८२१४ (०४-०५-२०१६). श्री.अशोि ऊफा  भाई िर्ताप, डॉ.सधुीर ताांिे : 
सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि िुटुांि िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मानमसक रे्विना घालवर्वण्यासाठी ककीं र्वा झोप येण्यासाठी अनेक व्यजक्त 
ओवपऑईड या औषिाचा उपयोग करतात, परींत ु सिर औषि मानमसक 
आरोग्यासाठी उपयकु्त नसल्याचे माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा ्यािरम्यान 
ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आर्वश्यक कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

माहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये मानमसक आरोग्यासाठी उपयकु्त 
नसलेल्या, ओवपऑईड या औषिाचा मानमसक रे्विना घालवर्वण्यासाठी ककीं र्वा 
झोप येण्यासाठी अनेक व्यक्ती उपयोग करीत असल्याचे दिसनू आले नाही. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मालिण (जि.शसांधदुरु्ा) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील  
ररक्त पदे भरण्यािाित 

  
(११) १८४७५ (०२-०५-२०१६). अॅड.िुस्निान ूखशलफे : सन्माननीय सािािननि 
आरोग् य ि िुटुांि िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालर्वण (जि.मस ींििुगुा) येथील ग्रामीण रुग् णालयात र्वदै्यकीय अधिकारी, 
कमाचारी, ्ेजक्न मशयन, इ. पिे ररक्त असल्याच ेमाहे िानेर्वारी, २०१६ मध्ये 
र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

ग्रामीण रुग्णालय मालर्वण जि.मस ींिुिगुा येथे ग्-अ त ेग्-ड सींर्वगााची 
एकूण २६ पिे मींिूर असनू १६ पिे भरलेली र्व १० पिे ररक्त आहेत.  
(२) र्व (३) र्वदै्यकीय अधिकारी ग्-अ (ग्रेड पे ६६००/-) सींर्वगाातील ररक्त पिे 
भरण्याची कायार्वाही शासनस्तरार्वर सरुु आहे. तसेच दि.२७/१२/२०१८ रोिी 
र्वदै्यकीय अधिकारी ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००/-) सींर्वगाातील ररक्त पिे 
ननयममतरर्या भरण्यासाठी िादहरात प्रमसध्ि करण्यात आली असनू पढुील 
कायार्वाही सरुु आहे. तसेच राज्यातील र्वदै्यकीय अधिकारी ग्-अ सींर्वगााची 
ररक्त पिे कीं त्रा्ी त्र्वार्वर भरण्याचा शासनाने ननणाय घेतला असनू जिल्हा 
स्तरार्वरील गठीत सममतीमाफा त सिर पिे भरण्याची कायार्वाही सरुु आहे.  
ग्-क र्व ग्-ड सींर्वगाातील ररक्त पिे भरण्याची कायार्वाही क्षेबत्रयस्तरार्वर 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

यितमाळ जिल्ह्यातील शतेिरी ि मिुराांसाठी  
रािविण्याचा िृतज्ञता ननधीिाित 

  
(१२) १९००२ (२०-०४-२०१७). श्री.ख्िािा िेर्, श्री.िेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय मदत ि पनुिासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यर्वतमाळ जिल््यातील शतेकरी र्व मिुराींसाठी राबवर्वण्याचा कृतज्ञता 
ननिीबाबतचा प्रस्तार्व गत सहा मदहन्याींपासनू प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यर्वतमाळ जिल््यातील शतेकरी र्व शतेमिुर याींच्यासाठी 
राबवर्वण्याच्या कृतज्ञता ननिीच्या प्रस्तार्वास मींिूरी िेण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (२०-०९-२०१९) : (१) र्व (२) मा.मखु्यमींत्री सहायता 
ननिीच्या ितीर्वर कृतज्ञता ननिी स्थापन करुन प्रस्तार्वाची जिल्हास्तरार्वर 
कायार्वाही करणेबाबतचा प्रस्तार्व जिल्हाधिकारी, यर्वतमाळ याींच्याकडून दिनाींक 
२७ ऑगस््, २०१५ रोिी सािर करण्यात आला. परींत ु ्याआिीच 
शतेकऱ्याींच्या आ्मह्या रोखण्यासाठी पथिशी प्रकल्प (बळीरािा चेतना 
अमभयान) म्हणून वर्वशषे मितीचा कायाक्रम राबवर्वणेबाबत शासन ननणाय 
दिनाींक २४ िुल,ै २०१५ रोिी ननणाय घेण्यात आला असनू पथिशी 
प्रकल्पाींतगात शतेकऱ्याींच्या आ्मह्या होणाऱ्या जिल्हयाींकरीता वर्ववर्वि 
उपाययोिना करण्याच्या अनषुींगाने यर्वतमाळ र्व उस्मानाबाि या िोन 
जिल्हयाींची ननर्वड करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

ठाणे जिल्िा सामान्य रुग्णालयात निीन शिार्ार ि  
शि विच्छेदन िें द्र िाांधण्यािाित 

  
(१३) १९७८९ (११-०८-२०१६). अॅड.ननरांिन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
१४९९१ ला हदनाांि १८ माचा, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात : 
सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि िुटुांि िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील शर्वागारात केर्वळ १२ मतृिेहच 
ठेर्वण्याची क्षमता असल्याचे माहे माचा, २०१६ मध्ये र्वा ्यािरम्यान 
ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रुग्णालयातील शर्वागारातील िागा अपरुी असल्याने शर्वागारात 
एकार्वर एक मतृिेह ठेर्वण्याची पाळी रुग्णालय प्रशासनार्वर येत असल्याने 
मसव्हील रुग्णालयात ससुज्ि नर्वीन शर्वागार र्व शर्ववर्वच्छेिन कें द्र 
(Postmortem Center) उभारण्यात यार्वे, अशी मागणी स्थाननकाींकडून 
उपसींचालक, आरोग्य सेर्वा, ठाणे, मा.ठाणे जिल्हा पालकमींत्री याींचेकड े
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्यानसुार नर्वीन शर्वागार र्व शर्ववर्वच्छेिन कें द्र बाींिण्याबाबतचा 
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प्रस्तार्व जिल्हा शल्यधचकक्सक, ठाणे याींचेकडून दिनाींक ९ माचा, २०१५ रोिी 
शासनाकड ेपाठवर्वला असनू, सिर प्रस्तार्वाची छाननी सरुु असल्याचे दिनाींक 
१० डडसेंबर, २०१५ रोिीच्या ताराींककत प्रश्नाच्या उ्तरामध्ये नमिू केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शर्ववर्वच्छेिन कें द्र र्व िसुरे 
नर्वीन शर्वागार उभारण्यासाठी शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२०-०८-२०१९) : (१) र्व (२) हे अींशत: खरे आहे. 

रुग्णालयातील शर्वागहृात िरी िागा अपरुी असली तरी शर्वागहृात 
एकार्वर एक मतृिेह ठेर्वण्यात येत नाहीत. तसेच नर्वीन शर्ववर्वच्छेिन गहृ 
तयार करण्यासाठी मा.पालकमींत्री, ठाणे याींनी भे्ी िरम्यान ननिेश दिलेले 
होत.े 
(३) हे खरे आहे. 
(४) जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथे शर्ववर्वच्छेिन कें द्र उपलब्ि असनू 
तथेे ननयममतपणे शर्ववर्वच्छेिन सेर्वा परुवर्वली िात.े तसेच शासन ननणाय 
दि.१७/०७/२०१८ अन्र्वये ठाणे जिल्हा रुग्णालय येथ े ५७४ खा्ाींचे जिल्हा 
रुग्णालय र्व सींिभा सेर्वा रुग्णालय (सपुर स्पेशामल्ी रुग्णालय) सरुु करण्यास 
मान्यता िेण्यात आली असनू, यामध्ये शर्वागार उभारण्याचा समार्वेश 
करण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

जिल्िा पररषद यितमाळ येथील हििताि विभार्ातील  
ररक्त पदे भरण्यािाित 

  
(१४) २३७९२ (२१-१२-२०११). श्री.नार्ोराि र्ाणार : सन्माननीय सािािननि 
आरोग्य ि िुटुांि िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यर्वतमाळ जिल्हा पररषिेकड े आरोग्य वर्वभागाकडून दहर्वताप वर्वभाग 
हस्ताींतरीत झाला असतानाही या वर्वभागाने ्याींच्याकडील अनेक ररक्त पिे 



वर्व.प. ३ (12) 

भरली नाहीत तसेच जिल्हा पररषिेलाही ररक्त पिाची मादहती दिलेली 
नसल्यामळेु हिारो पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सर्वा जिल््याींमध्ये ही पररजस्थती आहे, यामळेु 
ररक्त पिाींच्या अनशुषे सात्याने र्वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या ररक्त असलेल्या पिाींमळेु ग्रामीण भागातील आरोग्य 
यींत्रणेर्वर ताण र्वाढतो आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ररक्त पिे भरण्याबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (१७-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे काय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) सन २०१६ मध्ये भरती प्रकक्रया राबवर्वण्यात आली असनू ररक्त पिे 
भरण्याची कायार्वाही करण्यात आली. आता १०० ्क्के पिभरतीस मान्यता 
ममळाल्याने महापिभरतीप्रकक्रये अींतगात जिल्हा आरोग्य सेरे्वची ग्रामवर्वकास 
वर्वभागाकडून र्व राज्यस्तरीय पिे सार्वािननक आरोग्य वर्वभागाकडून भरण्याची 
प्रकक्रया सरुु झाली आहे, ग् अ र्व ब ची र्वदै्यककय अधिकाऱ्याींची पिे 
शासनस्तरार्वरुन भरण्याची प्रकक्रया सरुु झाली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
 

राज्यात विशषेत: यितमाळ जिल्ह्यातील ऑनलाईन  
शपथपत्र िांद िरण्यािाित 

  
(१५) २४७०९ (३०-१२-२०१६). श्री.िररशस ांर् राठोड, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
िर्ताप, श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वर्वशषेत: यर्वतमाळ जिल््यात ननयमानसुार कोणतहेी शपथपत्र हे 
न्याय िींडाधिकारी याींच्या समक्ष तयार होणे गरिचेे असताना सध्या त े
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ऑनलाईन पध्ितीने तयार करण्यात येत असनू असे शपथपत्र तयार 
झाल्यानींतर ्यार्वर केर्वळ कायाकारी िींडाधिकारीची डडजि्ल स्र्वाक्षरी अस े
परींत ुशपथकताा ककीं र्वा साक्षीिार याींची ्यार्वर स्र्वाक्षरी होत नाही, ्यामळेु या 
शपथपत्राचा मोठ्या प्रमाणात गरैप्रकार होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ 
मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र्व तद्नसुार शपथपत्राींचा गरैप्रकार होऊ नयेत यासाठी 
ऑनलाईन शपथपत्र बींि करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०८-२०१९) : (१) यर्वतमाळ जिल््यात शपथपत्र हे 
ऑनलाईन पध्ितीने ‘आपले सरकार’ सेर्वा कें द्रामाफा त िाखल केले िात.े 
अिािाराचे फो्ो, अिािाराचे ओळखपत्र र्व ्याींनी केलेले शपथपत्र हे सर्वा 
तपासनू डडजि्ल स्र्वाक्षरी केली िात.े सिर शपथपत्र िाखल करताना अिािार 
प्र्यक्ष ‘आपले सरकार’ सेर्वा कें द्रार्वर उपजस्थत असतात. याबाबत गरैप्रकार 
झाल्याचे आढळून आले नाही. 
(२) र्व (३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

भुशी धरण-लोणािळा, खडििासला-पुणे, सोनलपाडा-ििात  
या धरणाांच्या सुरक्षक्षततेिाित 

  
(१६) २४७५० (०४-०१-२०१७). आकिा .अनांत र्ाडर्ीळ, श्री.रामिरी रुपनिर : 
सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भशुी िरण-लोणार्वळा तसेच सोनलपाडा-किात इ.िरणक्षते्रात मद्यपी 
पया् काींमळेु िरणाच्या पाण्यात येथे दिनाींक १७ िुल,ै २०१६ रोिी िारुच्या 
बा्ल्या मोठ्या प्रमाणात ्ाकल्या िात असनू यामध्ये िोन माणसे बेप्ता 
होऊन ्याींचे मतृिेह दिनाींक १८/१९ िुल,ै २०१६ रोिी र्वा ्यासमुारास 
ममळाल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, भशुी िरण-लोणार्वळा, खडकर्वासला-पणेु, सोनलपाडा-किात 
इ.िरणक्षेत्रात मद्यपी पया् काींमळेु िरणाच्या पाण्यात िारुच्या बा्ल्या 
मोठ्या प्रमाणात ्ाकल्या िात असल्याने केर्वळ आरोग्याला नव्हेतर 
िरणाच्या सरुक्षक्षततलेा िोका ननमााण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर दठकाणी येणाऱ्या 
मद्यपी पया् काींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धर्रीष मिािन (०५-०८-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.  

मिृ र्व िलसींिारण वर्वभागाकडील सोनलपाडा-किात या िरणाच्या 
क्षेत्रात सन २०१६ मध्ये िोन पया् काींचे मृ् य ूझालेले आहेत. 

भशुी िरण-लोणार्वळा हे िरण मध्य रेल्र्वेच्या अख्यारीतील िरण 
आहे. 
(२) र्व (३)  

१) भशुी िरण-लोणार्वळा हे मध्य रेल्र्वेच्या अख्यारीत आहे. 
२) खडकर्वासला-पणेु या िलसींपिा वर्वभागाकडील िरणाींच्या सरुक्षक्षततचे्या 

दृष्ीने िरणाींर्वर नागररकाींना प्रनतबींि करणे, िरणाींची ननगा राखणे 
इ. कामाींसाठी िलसींपिा वर्वभागामाफा त कमाचाऱ्याींची ननयकु्ती 
करण्यात आली आहे. तसेच खडकर्वासला िरण स्थळी पोलीस 
आयकु्त, पणेु याींची सरुक्षा यींत्रणा कायारत आहे.  

३) सोनलपाडा-किात या मिृ र्व िलसींिारण वर्वभागाकडील िरणक्षते्रात 
तालकुा आप्ती ननर्वारण प्रमखु तथा तहमसलिार किात, जिल्हा 
रायगड याींना कलम १४४(१) अन्र्वये दिनाींक २०/०७/२०१६ रोिी 
िमार्वबींिी आिेश िारी करून पया् काींना िरण पररसरात िाण्यास 
बींिी करणेत आली आहे. 

(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
___________ 

  
राज्यातील हदव्याांर्ाांना प्रमाणपत्र िेळेत शमळण्यािाित 
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(१७) २६९७८ (१५-०४-२०१७). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शहरात मेडीकल र्व मेयो रुग्णालयातील ‘सव्हार’ सींथ असल्याने 
दिव्याींग व्यक्तीींच े प्रमाणपत्र प्रमाणपत्राचे नतुनीकरण रे्वळेत ममळत नसनू 
पढुील तीन त ेचार मदहन्याची तारीख दिल्याने ्याींना सतत रुग्णालयाच्या 
फेऱ् या माराव्या लागत असल्याचे दिनाींक २२ िानेर्वारी, २०१७ रोिी र्वा 
्यासमुारास ननिशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या २७० दिव्याींग व्यक्ती ३ मदहन् याींपासनू प्रमाणपत्राच्या 
प्रनतक्षेत असल्याचे दिनाींक ३ डडसेंबर, २०१६ रोिी र्वा ्यासमुारास ननिशानास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्विभाातील जिल्हा सामान्य रूग्णालयाींतील दिव्याींना िेण्यात 
येणारे ‘सव्हार’ ची गती र्वाढवर्वण्याकरीता तसेच नतुनीकरणाकरीता आर्वश्यक 
वर्ववर्वि तपासणी एक दिर्वसात करण्यासाठी शासनाने कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.धर्रीष मिािन (१०-०७-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
शासकीय र्वदै्यकीय महावर्वद्यालय र्व रुग्णालय, नागपरू या 

सींस्थेमध्ये नागपरू शहरातील दिव्याींगाना अपींग्र्वाचे प्रमाणपत्र वर्वतरीत केल े
िात.े सिर सींस्थेतील सव्हारची प्रमाणपत्र वर्वतरीत केल ेिात.े सिर सींस्थेतील 
सव्हारची गती सींथ असल्यामळेु र्व काही ताींबत्रक अडचणीींमळेु दिव्याींगाींना 
प्रमाणपत्राकरीता ३ त े ४ मदहन्याींची तारीख दिली िात होती. ्याींचा त्रास 
कमी करण्यासाठी प्रमाणपत्र तयार झाल्यार्वर ्याींना मोबाईलर्वर कळवर्वण्यात 
येत.े 
 तथावप, इींदिरा गाींिी शासकीय र्वदै्यकीय महावर्वद्यालय र्व रुग्णालय, 
नागपरू या सींस्थेमाफा त नागपरू ग्रामीण भागातील दिव्याींगाींना अपींग्र्वाच े
प्रमाणपत्र वर्वतरीत केले िात असनू, सिर सींस्थेमध्ये सद्य:जस्थतीत 
कोणतीही प्रनतक्षा यािी नाही. 
(२) शासकीय, र्वदै्यकीय महावर्वद्यालय, नागपरू याींच्याकड े दिनाींक ०३ 
डडसेंबर, २०१६ रोिी प्रनतक्षेत असलेल्या ८०० दिव्याींग व्यक्तीींना प्रमाणपत्र 
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वर्वतरीत करण्यात आलेली असनू आिममतीस दिव्याींग व्यक्तीींची प्रमाणपत्र े
प्रलींबबत नाहीत. 
(३) सिर सींस्थाींमध्ये दिव्याींगाींना िेण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राकरीताच्या 
सव्हारची (SADM) गती र्वाढवर्वण्याबाबत सार्वािननक आरोग्य वर्वभाग र्व 
सामाजिक न्याय वर्वभागाकड े पाठपरुार्वा करण्याच्या सचूना सींचालकाींना 
िेण्यात येत आहेत. 
(४) लाग ूनाही. 

___________ 
  

परभणी जिल्िा सामान्य रुग्णालयाची मेरो रक्तपेढीची इमारत  
जिल्िा सामान्य रुग्णालयािड ेिस्ताांतरीत िरण्यािाित 

  
(१८) २८०५३ (१५-०४-२०१७). प्रा.िोर्ेन्द्र ििाड े:   सन्माननीय सािािननि 
िाांधिाम (सािािननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) परभणी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची रक्तपेढीच्या इमारतीचे 
काम गेल्या ३ र्वषाापासनू पणूा झाले असनूही जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकड े
सिर इमारत हस्ताींतरीत करण्यात आली नसल्याच े माहे िानेर्वारी, २०१७ 
मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इमारतीच े हस्ताींतरण प्रलींबबत रादहल्यामळेु रक्त सींकलन 
करण्यासाठी कमाचाऱ्याींना अनेक अडचणीींचा सामना करार्वा लागत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२२-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) मेरो रक्तपेढीच ेकाम पणूा करुन दिनाींक ३१/३/२०१५ रोिी 
उपभोक्ता वर्वभागास हस्ताींतरीत करण्यात आली असनू सद्य:जस्थतीत 
रक्तपेढी नर्वीन इमारतीमध्ये कायारत आहे. 
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___________ 
  

राज्यातील ग्रामीण ि शिरी भार्ातील रुग्णालयात  
पररचाररिाांची ररक्त पदे भरण्यािाित 

  
(१९) २९००४ (१५-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.वििय ऊफा  भाई 
धर्रिर, श्री.सजुितशसांि ठािूर : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि िुटुांि 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण र्व शहरी भागातील रुग्णालयात ममळून सध्या ३० 
हिार पररचाररका कायारत असनू िोन हिाराींहून अधिक पिे ररक्त असल्याने 
या पररचारकाींर्वर अनतररक्त कामाचा ताण पडत असनू ्याींना िोन पाळीत १२ 
तासाींपेक्षा अधिक काळ रुग्णसेर्वा करार्वी लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात प्रमशक्षक्षत पररचाररकाींचा तु् र्वडा असल्याने 
मा.सार्वािननक आरोग्य मींत्री याींनी पररचारीका र्व पररसेर्वकाींची आणखी काही 
पिे मींिूर केलेली असनू, िी पिे अनेक र्वषाापासनू ररक्त आहेत ती अद्याप 
भरलेली नसल्याचे दिनाींक ३ िानेर्वारी, २०१६ रोिी र्वा ्यासमुारास 
ननिशानास आल,े हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, खािगी नमसिंग महावर्वद्यालयातनू प्रमशक्षण घेतलेल्या 
पररचारीकाींना सीई्ीची अ् न ठेर्वता सरळ सेर्वाभरती करण्याबाबत शासनाने 
चौकशी करुन कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.एिनाथ शशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

सार्वािननक आरोग्य वर्वभागाींतगात पररचाररकाींच्या सर्वा सींर्वगाामध्ये 
ममळून एकूण २४८१३ पिे मींिूर आहेत. ्यापकैी २१९३८ पिे भरलेली असनू 
२८७५ पिे ररक्त आहेत. तसेच र्वदै्यकीय मशक्षण र्व औषिी द्रव्ये 
वर्वभागाींतगात एकूण १११८१ पिे मींिूर असनू ्यापकैी ९८४० पिे भरलेली 
आहेत तर १३४१ पिे ररक्त आहेत. आरोग्य सींचालनालयाींतगात असलेल्या 
पिाींर्वर राषरीय आरोग्य अमभयानाींतगात तसेच बींिपत्रीत पररचाररकाींना कीं त्रा्ी 
पध्ितीने ननयकु्ती िेऊन रुग्णसेर्वा सरुळीतपणे िेण्यात येत आहे. 
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(२) हे खरे नाही. 
 

सिरची पिे सरळसेरे्वने भरण्याबाबतची िानेर्वारी, २०१६ मध्ये भरती 
प्रकक्रया राबवर्वण्यात आलेली असनू िून, २०१८ पयिंत पिस्थापना िेण्यात 
आलेली आहे. 
(३) प्रचमलत सेर्वा प्ररे्वश ननयमानसुारच पिभरती करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

मौिे लोनाड (ता.शभिांडी, जि.ठाणे) येथील ग्रामस्थाांच्या  
िहििाटाचा िांद िेलेला रस्ता खलुा िरण्यािाित 

(२०) ३६९८३ (०३-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : दिन ांक २ ऑगस्ट, २०१७ 
रोजी सभ गहृ च्य  पटल वर ठेवण्य त आलेल्य  अत र ांककत प्रश्नोत्तर ांच्य  
य िी क्रम ांक ६ मधील प्रश्न क्रम ांक २९५१० ल  दिलले्य  उत्तर च्य  सांिभ ात : 
सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे लोनाड (ता.मभर्वींडी, जि.ठाणे) येथील सव्हे क्र.११, दहस्सा क्र. १, ३ 
र्व ५ या िागेत ग्रामस्थाींच्या र्वदहर्वा्ीतील र्वडडलोपाजिात िागेत कमलेश 
सिाभाई प्ेल याींनी मोठी गोिामे बाींिून रस्ता बींि केल्यामळेु स्थाननक 
ग्रामस्थाींनी र्व लोकप्रनतननिीींनी तहमसलिार, मभर्वींडी, उपवर्वभागीय अधिकारी, 
मभर्वींडी, पोलीस ननरीक्षक, मभर्वींडी याींना दिनाींक ८ ऑक््ोबर, २०१२, २३ िुल,ै 
२०१३, माहे िुल,ै २०१४ र्व माहे िानेर्वारी, २०१५ र्व माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
र्वा ्यािरम्यान लेखी ननरे्विनाद्र्वारे तक्रारी केलेल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरच्या रस््याचे प्रकरण तहमसलिार, मभर्वींडी याींचेकड े
प्रलींबबत असल्याच ेकळर्वनू अद्यापपारे्वतो सिरहू रस्ता खुला केलेला नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सिर र्वदहर्वा्ाचा 
रस्ता खुला करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०८-२०१९) : (१), (२), (३) र्व (४) मौिे लोनाड, 
ता.मभर्वींडी, जि.ठाणे येथील स.नीं. ११/१ र्व इतर या िागेत बाींिकाम करुन 
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रस्ता बींि केल्याबाबतच्या तक्रारीची काही ननरे्विने प्राप्त झालेली आहेत. 
 मौिे लोनाड (ता.मभर्वींडी, जि.ठाणे) येथील सव्हे क्र.११, दहस्सा क्र. १, 
३ र्व ५ या ममळकतीमिून असलेला र्वदहर्वा्ीचा रस्ता परू्वार्वत करार्वा यासाठी 
श्री.रघनुाथ कान ू पा्ील र्व इतर याींनी तहमसलिार, मभर्वींडी याींच्या 
न्यायालयात मामलेिार न्यायालय अधिननयम, १९०६ चे कलम ५ अन्र्वये 
िार्वा िाखल केला होता.सिर िार्वा तहमसलिार, मभर्वींडी याींनी दिनाींक 
०२/०७/२०१३ च्या आिेशान्र्वये फे्ाळला आहे. 

___________ 
  

सांशोधन (पीएचडी) िरणाऱ् या विद्यार्थयाांना सिा विषयािरीता  
र्ाईड उपलब्ध िरुन देण्यािाित 

  
(२१) ३८०८२ (०५-०४-२०१८). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषरात वर्वशषेत: वर्विभाातील राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू 
वर्वद्यापीठासह गोंडर्वाना गडधचरोली वर्वद्यापीठामध्ये सींशोिन करणाऱ् या 
(पीएचडी) वर्वद्यार्थयािंच्या प्ररे्वश नोंिणी परीक्षेमध्ये (पीई्ी) अिा िाखल 
करणाऱ् या वर्वद्याथािंची सींख्या कमी झाल्याचे दिनाींक २९ डडसेंबर, २०१७ रोिी 
र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फक्त राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू वर्वद्यापीठात र्वषा 
२०१७ ची वर्वद्याथी सींख्या र्वषा २०१६ पके्षा कमी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वर्विभाातील बहुताींश वर्वद्यापीठात अनेक वर्वषयाकरीता गाईडची 
उपलब्िता नसल्यामळेु ही नोंिणी कमी झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सर्वा वर्वषयाकरीता 
गाईडची उपलब्िता करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद तािड े(१२-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये झालेल्या पे् पररक्षेत एकूण 
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४३०२ र्व िानेर्वारी, २०१८ मध्ये झालेल्या पे् पररक्षेत एकूण ३३०२ 
वर्वद्यार्थयािंचे अिा प्राप्त झाले होत.े 
(३) हे खरे नाही. राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू वर्वद्यापीठामध्ये काही 
अपर्वािा्मक वर्वषय र्वगळता परेुशा प्रमाणात मागािशाक उपलब्ि आहेत. 
वर्वद्यापीठ अनिुान आयोगाने ननिााररत केलेल्या ननकषानसुार सींशोिन कें द्र 
म्हणुन ज्या महावर्वद्यालयाींना मान्यता िेण्यात आली आहे, ्या 
महावर्वद्यालयातील सींबींधित वर्वषयाच्या पणूाकाळ मशक्षकाींनाच मागािशाक 
म्हणुन मान्यता िेण्यात येत.े इतर महावर्वद्यालयातील मशक्षकाींना मागािशाक 
म्हणुन मान्यता िेता येत नसल्याने काही वर्वषयासाठी मागािशाक उपलब्ि 
होत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

नार्पूर विद्यापीठाच्या पुरातत्ि विभार्ातुन पुरातन  
नाणी र्िाळ झाल्यािाित 

  
(२२) ३८२५५ (०५-०४-२०१८). प्रा.अननल सोल,े श्री.नार्ोराि र्ाणार, 
श्री.धर्रीशचांद्र व्यास : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७०४० ला हदनाांि २० माचा, 
२०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि नागपरू वर्वद्यापीठाच्या परुात्र्व वर्वभागातनु 
परुातन मौल्यर्वान नाणी र्व इतर र्वस्त ूगहाळ झाल्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी वर्वभागीय आयकु्त याींनी सममती गठीत केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१६-०७-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
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(२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सिर प्रकरणी वर्वद्यापीठामाफा त दिनाींक १९ मे, २०१६ रोिी अींबाझरी 
पोलीस स््ेशन, नागपरू येथे लेखी तक्रार नोंिवर्वण्यात आली आहे. सिर 
प्रकरणाची पोलीस चौकशी सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यातील सिा पुलाांच ेस्रक्चरल ऑडीट िरुन दरुूस्ती िरण्यािाित 

(२३) ३९५०० (०५-०४-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण : त र ांककत 
प्रश्न क्रम ांक ३४८४८ ल  दिन ांक १२ डिसेंबर, २०१७ रोजी दिलले्य  उत्तर च्य  
सांिभ ात : सन्माननीय सािािननि िाांधिाम (सािािननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) येथील सावर्वत्री निीर्वरील पलू माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये पार्वसाळ्यात र्वाहून गेल्यानींतर शासनाने राज्यातील २९०० िुन्या पलुाींच े
“स्रक्चरल ऑडी्” पणूा केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याकरीता १ हिार १२३ पलुाींच्या िरुुस्तीसाठी सार्वािननक 
बाींिकाम वर्वभागाने र्वषााचा कालबध्ि कायाक्रम तयार केला आहे काय, ्याींच े
स्र्वरुप काय आहे, या पलुाींच्या िरुुस्तीकरीता ककती खचा येणार आहे र्व 
पलुाींच्या िरुुस्तीकरीता ननिी कशाप्रकारे उभारण्यात येणार आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१३-०५-२०१९) : (१), (२) र्व (३) होय, हे अींशत: होय खरे 
आहे. 
 राज्यातील सार्वािननक बाींिकाम वर्वभागाच्या रस््यार्वर २५०८७ पलू 
असनू ्याींची ननयतकालीन तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीमध्ये 
ज्या पलुाींमध्ये सींरचना्मक िोष आढळून आले आहेत. पलुाींच्या िरुूस्तीसाठी 
समुारे रुपये ६३१.७० को्ी खचा अपके्षीत आहे. उपलब्ि ननिी, ननकष ननहाय 
तसेच प्रािान्यक्रम यानसुार िरुूस्तीची कायार्वाही योिनेतर रस्त े र्व पलू 
िेखभाल िरूुस्ती अनिुानातनू हाती घेण्यात आली आहे. 
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एकूण २९३ पलूाींसाठी परू पातळी िोक्याच्या पातळीर्वर गेल्यास 
ननयींत्रण कक्षामध्ये सचूना ममळण्यासाठी परू पातळी ननिशाक इलेक्रॉननक 
सेन्सर बसवर्वण्यात आले आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  
 

जिल्िा पररषद शशक्षिाांच ेराज्यस्तरीय रोष्ट्टर एिबत्रत िरण्यािाित 
  
(२४) ४२१४८ (०२-०८-२०१८). श्री.िाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जिल्हा पररषि प्राथममक मशक्षकाींचे जिल्हा अींतगात बिलीबाबत 
अनेक प्रस्तार्व राज्यस्तरीय रोष्र एकबत्रत न केल्यामळेु प्रलींबबत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोष्र एकबत्रत करण्याबाबत जिल्हा पररषि मशक्षकाींच्या 
वर्ववर्वि सींघ्ना र्व लोकप्रनतननिीींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र्व ्यानषुींगाने जिल्हा पररषि प्राथममक मशक्षकाींच े
राज्यस्तरीय रोष्र एकबत्रत करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांििा मुांड े (०९-०७-२०१९) : (१), (२) र्व (३) राज्यातील जिल्हा 
पररषि मशक्षकाींच्या जिल्हाींतगात बिल्याींमध्ये रोष्र चा मदु्दा आर्वश्यक आहे. 
ज्या जिल्हा पररषिाींचे रोस््र मागासर्वगा कक्ष, वर्वभागीय आयकु्त कायाालय 
याींचेकडून तपासनू झाले आहे अशाच जिल्हा पररषिाींमध्ये अन्य जिल्हा 
पररषिाींतील मशक्षकाींना ्याींच्या ननर्वडीच्या प्रर्वगााच्या ररक्त पिार्वर बिलीने 
ननयकु्ती दिली िात.े राज्यस्तरीय रोस््रमळेु बिलीचे प्रस्तार्व प्रलींबबत 
रादहलेले नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
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___________ 
 

यितमाळ जिल्ह्यातील सेस फां डाच ेअनुदान शतेिऱ्याांच्या  
खात्यात िमा िरण्यािाित 

 

(२५) ४२९१४ (०२-०८-२०१८). श्री.ख्िािा िेर्, श्री.िेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) यर्वतमाळ जिल्हा पररषिेमाफा त सेस फीं डातनू शतेकऱ्याींसाठी राबवर्वलेल्या 
वर्ववर्वि शतेीपरूक योिनाींच ेअनिुान सींबींधित शतेकऱ्याींच्या खा्यात िमा न 
झाल्याने लोणबेहळ पररसरातील शतेकऱ्याींमध्ये असींतोष ननमााण झाला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योिनाींचे अनिुान शतेकऱ्याींच्या खा्यात िमा 
करण्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र्व ्यानषुींगाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत, ? 
 
श्रीमती पांििा मुांड े(२०-०६-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
 

मौिे खांडाळी (ता.अिमदपूर, जि.लातूर) येथील जिल्िा पररषद शाळा 
इमारतीस लार्लेल्या आर्ीिाित 

  
(२६) ४३०२४ (०२-०८-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े खींडाळी (ता.अहमिपरू, जि.लातरू) येथील जिल्हा पररषि शाळा 
इमारतीस दिनाींक ७ मे, २०१८ रोिी र्वा ्यासमुारास आग लागली, हे खरे 
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आहे काय, 
(२) असल्यास, आगीमध्ये झालेल्या नकुसानीचे स्र्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र्व ्यानषुींगाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जिल्हा पररषि शाळेत लागलेल्या आगीमध्ये नािरुुस्त ्ेबल-खुच्याा र्व 
भींगार सादह्य िळाले आहे. 
(३) पोलीस ठाणे, ककनगाींर्व येथे घ्नेबाबत मादहती कळवर्वली आहे. सिर 
घ्नेत जिवर्वत हानी झालेली नसनू सिर खोली र्वापरण्यास अयोग्य झाली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
ग्रुप ग्रामपांचायत भोर्ाि खदुा, भोर्ाि िुदिु (ता.पोलादपूर, जि.रायर्ड) 
या र्ािात जिल्िा ननयोिन ननधीतून शाळा सांरक्षण शभांत िाांधण्यािाित 
  
(२७) ४३३३० (०२-०८-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रपु ग्रामपींचायत भोगार्व खुिा, भोगार्व बिुकु (ता.पोलािपरू, जि.रायगड) 
या गार्वात जिल्हा ननयोिन ननिीतनू शाळा सींरक्षण मभींत बाींिण्याचे काम 
मींिूर करणेबाबत मा.पालकमींत्री, रायगड जिल्हा याींना दिनाींक १५ मे, २०१८ 
रोिी र्वा ् यासमुारास लेखी ननरे्विन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ननरे्विनार्वर शासनाने ननणाय घेतला असल्यास ्याच े
स्र्वरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्रीमती पांििा मुांड े(०२-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) जिल्हा पररषि सेस फीं ड ककीं र्वा जिल्हा पररषिेच्या इतर योिनाींतगात सन 
२०१८-१९ मध्ये ननिी उपलब्ि नसल्याने जिल्हा ननयोिन सममतीकड े
मान्यतसेाठी सािर करण्यात आला होता.तथावप, जिल्हा र्वावषाक योिनाींतगात 
जिल्हा पररषि शाळाींना सींरक्षक मभींत बाींिकाम करणे या योिनाचा समार्वेश 
नसल्याने जिल्हा ननयोिन सममतीने सिर प्रस्तार्व परत पाठवर्वला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
मौिे र्ोर्ोताांडा (ता.देर्लरू, जि.नाांदेड) येथील जिल्िा पररषद प्राथशमि 

शाळा उघड्यािर भरत असल्यािाित  

(२८) ४४९८० (०५-१२-२०१८). श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे गोगोताींडा (ता.िेगलरू, जि.नाींिेड) येथील जिल्हा पररषि प्राथममक 
शाळेचे र्वगा इमारतीअभार्वी उघड्यार्वर भरत असल्याचे ननिशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्रीमती पांििा मुांड े(०१-०८-२०१९) : (१) नाही, हे खरे नाही. तथावप, सिरहु 
शाळाचे र्वगा ननर्वासी िागेत भरवर्वण्यात येत आहेत. 
(२) होय, मौिे गोगोताींडा (ता.िेगलरू, जि.नाींिेड) येथे जिल्हा पररषि शाळेची 
इमारत बाींिण्यासाठी िागा उपलब्ि नसल्याने शाळाींच्या र्वगा खोल्या मींिूर 
करता आलेल्या नाहीत. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  

मुांिईतील दहिसर येथील तत्िाशलन सिाय्यि पोलीस ननरीक्षिािर 
िारिाई िरण्यािाित 
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(२९) ४६४८८ (१५-०३-२०१९). श्री.अशोि ऊफा  भाई िर्ताप : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील िदहसर येथील त्कामलन सहाय्यक पोलीस ननरीक्षक याींना सन 
२०१३ मध्ये लाच स्र्वीकारताींना रींगेहाथ पकडून दिल्याचा मनात राग िरुन 
काींदिर्वली (परू्वा) येथील एका सामाजिक कायाक्याास सिर सहाय्यक पोलीस 
ननरीक्षक र्व ्याचे र्वररषठ र्वारींर्वार मारहाण र्व खो्या गनु्हयाींमध्ये अडकर्वनू 
्याींच्यार्वर िबार्व आणण्याचा प्रय्न करीत असल्याच ेननिशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी मा.वर्वरोिी पक्ष नेता, वर्विान पररषि याींनी 
सखोल चौकशी करुन िोषी आढळून येणाऱ्याींर्वर कठोर कारर्वाई करण्याबाबत 
मा.मखु्यमींत्री याींना दिनाींक ४ िानेर्वारी, २०१९ रोिी र्वा ्यासमुारास लेखी पत्र 
दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त पत्राची िखल घेऊन सींबींधित िोषीींर्वर शासनाने कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१८-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) सिर प्रकरणी पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी केलेल्या 
एकीं िरीत चौकशीमध्ये अिािार हे िनु्या तक्रारीच्या आिारे पनु्हा पनु्हा 
र्वररषठाींना अिा सािर करून पोलीस यींत्रणेचा गरैर्वापर करीत असल्याच े
आढळून आले आहे. ्याींच्या सिर तक्रारी अिाार्वर यापरु्वीच चौकशी झालेली 
असनू सिरचा अिा हा चौकशीअींती िप्तरी िाखल करण्यात आलेला आहे.  
(४) वर्वलींब झालेला नाही. 

___________ 
  
नर्रपाशलिा ि मिानर्रपाशलिा क्षेत्रातील सिा शासिीय िशमनीिरील 

अनतक्रमणे ननयमानुिूल िरण्याचा ननणाय घेतल्यािाित 
  
(३०) ४६६७७ (१२-०७-२०१९). श्री.ख्िािा िेर्, श्री.िेमांत टिल,े श्री.आनांद 
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ठािूर, श्री.किरण पािसिर, श्री.प्रिाश र्िशभये, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने नगरपामलका र्व महानगरपामलका क्षते्रातील सर्वा शासकीय 
िममनीर्वरील अनतक्रमणे ननयमानकूुल करण्याचा ननणाय दिनाींक ०६ माचा, 
२०१९ रोिी र्वा ्यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननणायातनू र्वन वर्वभागाच्या तसेच सीआरझेड क्षेत्राच्या 
िममनीर्वरील अनतक्रमणाला र्वगळण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, सिर योिनेचे थोडक्यात स्र्वरुप काय आहे र्व आतापयिंत 
ककती अनतक्रमणे ननयमानकूुल करण्यात आली र्वा येत आहेत, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-०९-२०१९) : (१) “सर्वािंसाठी घरे-२०२२” या कें द्र 
शासनाच्या िोरणाींतगात, “प्रिानमींत्री आर्वास योिनेची” प्रभार्वी अींमलबिार्वणी 
होण्याच्या दृष्ीने नागरी स्थाननक स्र्वराज्य सींस्थाींच्या क्षेत्रातील महसलू 
वर्वभागाच्या अख्याररत असलेल्या शासकीय िममनीर्वरील ननर्वासी 
प्रयोिनासाठी अनतक्रमण केलेल्या आणण प्रिानमींत्री आर्वास योिनेसाठी पात्र 
असणाऱ्या अनतक्रमण िारकास या योिनेचा लाभ ममळार्वा यासाठी दिनाींक 
१७/११/२०१८ च्या शासन ननणायान्र्वये मागािशाक सचूना ननगाममत केल्या 
आहेत. 
 तद्नींतर, याच अनषुींगाने, नागरी भागातील शासनाच्या इतर (र्वन 
वर्वभाग र्वगळून) वर्वभागाींच्या िममनीर्वरील अशा अनतक्रमीत पात्रतािारकास या 
योिनेचा लाभ ममळार्वा यासाठी दिनाींक ०६/०३/२०१९ च्या शासन ननणायान्र्वये 
मागािशाक सचूना ननगाममत केल्या आहेत. 
(२) राज्यातील सर्वा क्षेत्रार्वर भारतीय र्वन सींर्विान अधिननयम, १९८० च्या 
तरतिुी लाग ू असनू, अशा क्षेत्राचा र्वने्तर प्रयोिनासाठी र्वापर करार्वयाचा 
झाल्यास ्यास कें द्र शासनाची परू्वा मींिूरी घेणे आर्वश्यक आहे. ्यामळेु र्वन 
वर्वभागाच्या तसेच डोंगर उताराच्या आणण सीआरझेड मिील िममनी उपरोक्त 
शासन ननणायातनू र्वगळण्यात आलेल्या आहेत. 
(३) र्व (४) “सर्वािंसाठी घरे-२०२२” या कें द्र शासनाच्या िोरणाींतगात, “प्रिानमींत्री 
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आर्वास योिनेची” प्रभार्वी अींमलबिार्वणी करण्याच्या अनषुींगाने उपरोक्त 
शासन ननणायान्र्वये “मागािशाक सचूना” ननगाममत केलले्या आहेत. 

शासन ननणायातील “मागािशाक सचूनानसुार” पढुील कायार्वाही सरुु 
आहे. 

___________ 
  
 
 

राज्यातील आयटीआयमध्ये शशिणाऱ्या विद्यार्थयाांच्या  
विद्यािेतनात िाढ िरण्यािाित 

  
(३१) ४६६८४ (०६-०७-२०१९). श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांिे, श्री.सनतश 
चव्िाण, श्री.िाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील आय्ीआयमध्ये मशकणाऱ्या वर्वद्यार्थयािंना गत अनेक 
र्वषाापासनू केर्वळ चाळीस रुपये वर्वद्यार्वेतन िेण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सध्याच्या महागाईच्या काळात सिर वर्वद् यार्वेतन अनतअल्प 
असल्याने वर्वद्यार्थयािंकडून वर्वद्यार्वेतनात र्वाढ करण्याची सात्याने मागणी 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
 
श्री.सांभािी पाटील-ननलांर्ेिर (२६-०८-२०१९) : (१) औद्योधगक प्रमशक्षण 
सींस्थाींमिील एकूण प्रमशक्षणार्थयाापकैी आधथाकदृष्या मागास असलेल्या 
प्रमशक्षणार्थयािंना िरमहा रुपये ४०/- तसेच मागासर्वगीय प्रमशक्षणार्थयािंना 
िरमहा रुपये ६०/- याप्रमाणे वर्वद्यारे्वतन िेण्यात येत.े 
(२) हे खरे आहे. 



वर्व.प. ३ (29) 

(३) र्व (४) औद्योधगक प्रमशक्षण सींस्थामध्ये मशकणाऱ्या वर्वद्यार्थयािंच्या 
वर्वद्यारे्वतनात रुपये ५००/- इतकी र्वाढ करण्याच्या प्रस्तार्वार्वर कायार्वाही सरुू 
आहे.  

___________ 
 
 
 
 

राज्यात विशषेत: हिांर्ोली जिल्ह्यात िाळू घाट  
शललािास सुरुिात िरण्यािाित  

(३२) ४७०९८ (०५-०७-२०१९). श्री.विक्रम िाळे, श्री.अब्दलु्लाखान दरुााणी : 
सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वर्वशषेत: दहींगोली जिल््यात र्वाळू उपस्यार्वर ननबिंि नसल्यामळेु 
अर्विै र्वाळू उपसा करण्याच ेप्रकार र्वाढीस लागले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात र्वाळू घा् मललार्वास र्वारींर्वार न्यायालयात होणाऱ्या 
याधचकाींमळेु अडचणी येत असनू शासनाने र्वाळू उपस्याचा मललार्व 
करण्यासाठी तयार केलेली यािीस मा.न्यायालयाने ्यार्वर स्थधगती आणल्याने 
सिर यािी रद्द करार्वी लागली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन र्वाळू घा् मललार्वास 
सरुुर्वात करुन र्वाळू उपलब्ि करुन िेण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१) र्व (२) अशी बाब ननिशानास आली 
नाही. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 

___________ 
  
पोखरण रोड (जि.ठाणे) पररसरातील खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षक्षत 
असलेल्या भूखांडािर िेिायदेशीर दफनविधी िरण्यात आल्यािाित 
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(३३) ४७१६६ (१२-०७-२०१९). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे, श्री.रवि ांद्र फाटि, 
अॅड.अननल परि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पोखरण रोड (जि.ठाणे) पररसरातील ननर्वासी सींकुलाींच्या मिोमि 
खेळाच्या मिैानासाठी आरक्षक्षत असलेल्या भखूींडार्वर ९५ र्वषीय ए िेसीया, 
मािी सनैनक याींचा बेकायिेशीर िफनवर्विी करण्यात आल्याची बाब माहे 
माचा, २०१९ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकरणी ठाणे महानगरपामलका आणण पोलीस आयकु्त 
याींच्याकड े स्थाननक रदहर्वाश्याींनी पत्रव्यर्वहार करून सिर बाब ननिशानास 
आणली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२१-०८-२०१९) : (१) र्व (२) पोखरण रोड येथील ननर्वासी 
सींकुलाींच्या मिोमि खळेाच्या मिैानासाठी आरक्षक्षत असलेल्या भखूींडार्वर ९५ 
र्वषीय ए िसेीया, मािी सनैनक याींचा बेकायिेशीर िफनवर्विी करण्यात 
आल्याची बाब खरी आहे. 
 तथावप, सिर िागा ननर्वासी वर्वभागात येत असनू, याबाबत 
खातरिमा करण्याची कायार्वाही उप अधिक्षक, भमुमअमभलेख याींच्या 
वर्वभागामाफा त सरुु असल्याचे ठाणे महानगरपामलकेने कळवर्वले आहे. 
(३) सिर प्रकरणी दिनाींक २०/०३/२०१९ रोिी र्वताक नगर पोलीस ठाण्यात 
गनु्हा रजिस््र नीं. II, ८८/२०१९ िाखल केला आहे. तसेच सिर प्रकरण न्याय 
प्रवर्वष् आहे. 
(४) प्रश्न उद् भर्वत नाही.  

___________ 
 

पाणी टांचाई ग्राििाांना टँिरद्िारे पाणीपुरिठा िरण्यािाित 
 

(३४) ४७१९६ (०५-०७-२०१९). श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े 
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श्री.अशोि ऊफा  भाई िर्ताप, अॅड.िुस्निान ू खशलफे, श्री.आनांदराि पाटील, 
डॉ.सधुीर ताांिे, श्री.िररशस ांर् राठोड, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोिनराि िदम, 
डॉ.ििाित शमझाा, श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने सरुु केलेली िलयकु्त मशर्वार योिना अपयशी ठरली असनू 
राज्यात तीव्र पाणी ी्ंचाई असतानाही पाणी ी्ंचाई ग्राहकाींना ्ँकर परुर्वले 
िात नसल्याचे दिनाींक २३ फेब्ररु्वारी, २०१९ रोिी र्वा ्यासमुारास ननिशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पाणी ी्ंचाई ग्राहकाींना 
्ँकरद्र्वारे पाणीपरुर्वठा करण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ििनराि लोणीिर (१४-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) पाणी ी्ंचाई उपाययोिनेंतगात दिनाींक २२ फेब्ररु्वारी, २०१९ च्या साप्तादहक 
्ँकर अहर्वालानसुार राज्यात २०१९ गारे्व र्व ४५९२ र्वाड्याींमध्ये एकूण २४३५ 
्ँकरद्र्वारे पाणीपरुर्वठा करण्यात आला. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.   

___________ 
यितमाळ जिल्ह्यातील सािािननि िाांधिाम खात्यातील विविध 

िामाांच ेखािर्ीिरण िरण्यात येऊन िािी विभार्  
िांद िरण्यात येत असल्यािाित  

(३५) ४७२२६ (०५-०७-२०१९). श्री.र्ोवपकिशन िािोरीया : सन्माननीय 
सािािननि िाांधिाम (सािािननि उपक्रम िर्ळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यर्वतमाळ जिल््यातील सार्वािननक बाींिकाम वर्वभागातील वर्ववर्वि कामाींचे 
खािगीकरण केले िात असनू काही वर्वभाग बींि करण्यात येत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रस्त ेप्रकल्प (आरपी) हा वर्वभागही बींि करण्यात आला आहे, 
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हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार्वािननक बाींिकाम वर्वभागाचा रस्त े प्रकल्प हा मह्र्वाचा 
वर्वभाग असतानाही सिर वर्वभाग बींि करण्याची कारणे काय आहेत, सिर 
प्रकरणी शासन फेरवर्वचार करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  

 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२७-०८-२०१९) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  

परभणी जिल्ह्यातील अिैध िाळू उपसा रोखण्यािाित 
  
(३६) ४७२८३ (०५-०७-२०१९). श्री.विप्लि िािोररया : सन्माननीय मिसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल््यासह सर्वा तालकु्यातील मललार्व झालेल्या र्वाळू िक् क्याींच े
क्षेत्रफळ सोडून अर्विैरर्या बेसमुार र्वाळूचा उपसा होत असल्याचे ननिशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकाणी बसवर्वण्यात आलेले कॅमेऱ्याची निर चकुर्वनू 
रािरोसपणे र्वाळू उपसा होत असनू सिरहू र्वाळू उपसाकड े प्रशासनाकडून 
िलुाक्ष केले िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अर्विैरर्या र्वाळू उपसा 
करणाऱ्याींर्वर तसेच, ्याींना सहकाया करणाऱ्या अधिकारी/कमाचारी याींच्यार्वर 
कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१), (२) र्व (३) परभणी जिल््यातील 
मौिे कािळी रोदहणा, ता.सेल ूर्व मौि ेगोगलगार्व, ता.मानर्वत येथे हद्दीच्या 
बाहेर उ्खनन झाल्याच े ननिशानास आले आहे. तसेच मौि े उखळि, 
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ता.परभणी, मौिे पाडी, ता.मानर्वत र्व मौिे मिुगल, ता.पाथरी येथील 
र्वाळूग्ाच्या मोिणी अहर्वालानसुार अनतररक्त उ्खनन झाल्याचे ननिशानास 
आले आहे. ्यामळेु सींबींधित मललार्विारकाींचा खुलासा मागवर्वण्यात आला 
असनू खुलाश्याअींती प्रचमलत ननयमानसुार िींडा्मक कारर्वाई प्रस्तावर्वत 
करण्यात येईल. 
 सन २०१८-१९ मध्ये परभणी जिल््यातील मललार्वात गेलेल्या 
र्वाळूग्ाींची सीसी्ीव्ही फु्ेिची रे्वळोरे्वळी पाहणी करण्यात येत असनू 
सीसी्ीव्ही कॅमेऱ्याची निर चुकर्वनू रािरोसपणे र्वाळूचे अर्विै उ्खनन होत 
असल्याची बाब ननिशानास आली नाही. 
 परभणी जिल््यातील र्वाळूघा्ाींची रे्वळोरे्वळी ड्रोनद्र्वारे पहाणी करुन 
र्वाळूघा्ातनू र्वाळूचे अर्विै उ्खनन र्व र्वाहतकुीर्वर ननयींत्रण ठेर्वण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  

परभणी जिल्ह्यातील रेशीम योिनेत मनुष्ट्यिळाचा  
अभाि असल्यािाित 

  
(३७) ४७३०२ (०६-०७-२०१९). श्री.विप्लि िािोररया : सन्माननीय िस् त्रोद्योर् 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल््यातील महा्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी 
योिनेंतगात राबवर्वल्या िाणाऱ् या रेशीम योिनेत मनषुयबळाचा अभार्व 
असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१९ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मनषुयबळाच्या अभार्वामळेु िषुकाळी पररजस्थतीत र्वरिान 
ठरणारा रेशीम उद्योग अडचणीत सापडल्यामळेु लाभार्थयािंना अनेक 
अडचणीचा सामना करार्वा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल््यासाठी ककमान ८ ्ीएसपीची आर्वश्यकता असताना ३ 
्ीएसपी उपलब्ि असनू उर्वाररत ्ीएसपी उपलब्ि करुन िेण्याबाबत 
जिल्हाधिकाऱ् याींकड े पत्रव्ययर्वहार करुनही ्ीएसपी उपलब्ि झालेली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 



वर्व.प. ३ (34) 

(४) असल्यास, जिल्हा रेशीम अधिकारी कायाालयात रेशीम अधिकाऱ् याींच ेएक 
पि र्व क्षते्र सहायकाचे एक पि ररक्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र्व ्यानषुींगाने मनषुयबळाचा अभार्व िरु करण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे 
काय आहेत ?  
  
प्रा. राम शश ांदे (२६-०८-२०१९) : (१) र्व (२) एवप्रल, २०१९ मध्ये जिल्हा रेशीम 
कायाालय, परभणी या कायाालयातील रेशीम वर्वकास अधिकारी, शे्रणी-२ र्व क्षेत्र 
सहायक अशी एकूण िोन पिे ररक्त होती. तथावप, कायाालयातील र्वररषठ 
ताींबत्रक सहायक याींचकेड ेरेशीम वर्वकास अधिकारी, शे्रणी-२ या पिाचा पिभार 
सोपर्वनू महा्मा गाींिी राषरीय ग्रामीण रोिगार हमी योिनेंतगातची कामे 
करण्यात आली आहेत.   
(३) नाही, जिल्हाधिकारी, परभणी याींनी ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये जिल्हा रेशीम 
कायाालय, परभणी या कायाालयास ८ ्ीएसपी (्ेजक्नकल सजव्हास पसान) 
उपलब्ि करुन दिले आहेत.  
(४) र्व (५) जिल्हा रेशीम कायाालय, परभणी या कायाालयातील रेशीम वर्वकास 
अधिकारी, शे्रणी-२ हे पि बिली झाल्यामळेु तसेच, क्षेत्र सहायकाने 
स्रे्वच्छाननर्वृ् ती घेतली असल्याने सिर पिे ररक्त झाली आहेत. तथावप, तथेे 
र्वररषठ ताींबत्रक सहायक याींच्या सहाय्याने सर्वा कामकाि करण्यात येत आहे. 
 रेशीम सींचालनालयातील पिाींच्या आकृतीबींिास मान्यता घेण्याबाबत 
कायार्वाही सरुू आहे. िरम्यान, कीं त्रा्ी त््र्वार्वर रेशीम ताींबत्रक सहायकाींची पिे 
भरण्यास शासन मान्यता िेण्यात आली आहे.   

___________ 
 

रसायन तांत्रज्ञान सांस्था, माटुांर्ा (आयसीटी) या अशभमत  
विद्यापीठात एिाच व्यक्तीला िां त्राट हदल्यािाित 

  
(३८) ४७३७७ (०५-०७-२०१९). श्री.िररशस ांर् राठोड : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) रसायन तींत्रज्ञान सींस्था, मा्ुींगा (आयसी्ी) या राज्य शासनाच्या 
अख्यारीत असलेल्या अमभमत वर्वद्यापीठात २५ र्वषाापासनू कायारत 
प्रा.अरवर्व ींि लाली र्व ्याींची प्नी याींच्या वर्वद्यान बायोकॉमसा प्रा.लीला 
आयसी्ीकडून को्यर्विी रुपयाींचे कीं त्रा् िेण्यात आल्याचे माहे िानेर्वारी-
फेब्ररु्वारी, २०१९ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने आयसी्ीसाठी ननजश्चत केलेल्या पररननयमानसुार 
सींस्थेतील मशक्षक, सींस्थशेी ननगडीत कोणताही व्यापार, िींिा, खािगी 
मशकर्वणीत सहभागी होऊ शकत नाही, असे असताना प्रा.लाली याींना २५ 
र्वषाापासनू को्यर्विीचे कीं त्रा् दिले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद तािड े(२०-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) सींस्थेस लाग ू असलेल्या पररननयमाच्या २४ (f) च्या तरतिुीींचे पालन 
करणे हे सींस्थेतील प्र्येक प्राध्यापक र्व कमाचारी याींच ेकताव्य आहे. 
 प्रा.लाली याींना २५ र्वषाापासनू को्यर्विीींचे कीं त्रा् िेण्यात आले नाही. 
(३) र्व (४) या प्रकरणी रसायन तींत्रज्ञान सींस्थेने चौकशी सममती नेमनू 
पढुीलप्रमाणे कायार्वाही केली आहे. 

अ) प्रा.लाली याींना सींस्थेच्या खरेिी प्रकक्रयेपासनू अमलप्त करण्यात 
आले. 

ब) तसेच ्याींच्याकडून सींशोिन कें द्राचा कायाभार ्र्वररत काढून 
घेण्यात आला. 

क) प्रा.लाली याींनी स्थापन केलेल्या खािगी कीं पनीस सींस्थेच्या 
काळ्या यािीत ्ाकण्यात आले आहे. 

ड) सींस्थेच्या कीं त्रा्ाद्र्वारा प्रा.लाली र्व ्याींच्या कु्ुींबाने ममळवर्वलेल्या 
नफ्याची र्वसलुी सरुु करण्याची कायार्वाही सरुु करण्यात आली 
आहे.  

___________ 
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नार्पूर जिल्िा पररषदेंतर्ात िलयुक्त शशिाराच्या  
िामात र्ैरव्यििार झाल्यािाित 

  
(३९) ४७४५६ (०५-०७-२०१९). श्री.नार्ोराि र्ाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांिटिर :   सन्माननीय िलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल््यात िलयकु्त मशर्वाराच्या कामात गरैव्यर्वहार झाल्याची 
तक्रार नागररकाींनी र्व लोकप्रनतननिीींनी जिल्हा पररषिेकड ेकेली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आिेश अनतररक्त मखु्य 
कायाकारी अधिकारी श्री.अींकुश केिार, जि.प. नागपरू याींनी दिले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच, चौकशीचा अहर्वाल येईपयिंत सिरहू कामाचे बबल प्रलींबबत 
ठेर्वण्याचा ननणाय जिल्हा पररषिेने घेतला असनू सिर चौकशी अहर्वाल प्राप्त 
झाला आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशी अहर्वालाचे थोडक्यात स्र्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. तानािी सािांत (२८-०८-२०१९) : (१), (२), (३) र्व (४) लोकप्रनतननिीींनी 
केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने याप्रकरणी अनतररक्त मखु्य कायाकारी 
अधिकारी, जि.प.नागपरू याींनी तपासणी पथकाचा अहर्वाल प्राप्त झाल्यामशर्वाय 
िेयके पाररत करण्यात येऊ नयेत अशा सचूना दिनाींक २८/३/२०१९ च्या 
पररपत्रकान्र्वये दिल्या हो्या. 
 तथावप, िलयकु्त मशर्वार अमभयानाच्या कामाींचे त्रयस्थ सींस्थेमाफा त 
मलू्यमापन करण्यात येत असल्याने तसेच कामे सरुू करण्यापरू्वी, काम सरुू 
असताना र्व काम सींपल्यानींतरचे फो्ोग्राफ र्व जिओ ्ॅगीींग िलयकु्त मशर्वार 
अमभयानाच्या सींकेतस्थळार्वर उपलब्ि आहेत. ्यामळेु अनतररक्त मखु्य 
कायाकारी अधिकारी, जि.प.नागपरू याींनी ्याींच ेपररपत्रक दिनाींक ३०/३/२०१९ 
अन्र्वये वर्वदहत अ्ीच्या अिीन राहून िेयक पाररत करण्याच्या सचूना दिल्या 
आहेत. 
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(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  
___________ 

 

राज्यातील लघु ि मध्यम उद्योर् िांद पडत असल्यािाित 
 

(४०) ४७७५१ (०६-०७-२०१९). डॉ.सधुीर ताांिे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  
भाई िर्ताप, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, 
श्री.िाळाराम पाटील : सन्माननीय उद्योर् मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात गेल्या िोन शतकात समुारे ४५ हिार लघ ुर्व मध्यम उद्योग 
बींि पडल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बींि पडलेल्या उद्योगाींमळेु राज्यात समुारे २२ लाख पके्षा 
िास्त कामगार बेरोिगार झाले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले र्व तद्नसुार राज्याच्या उद्योगातील गुींतर्वणूक आणण 
रोिगार र्वाढीसाठी कोणती उपाययोिना केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सभुाष देसाई (२०-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
चौर्थया औद्योधगक प्रगणनेच्या अहर्वालानसुार माहे माचा, २००७ अखेर 

राज्यात बींि असलेल्या उद्योगाींची सींख्या ३४३२७ इतकी आहे. ्यानींतर 
औद्योधगक प्रगणना झालेली नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
 राज्यातील बींि पडलेल्या उद्योगाींमध्ये समुारे १,२३,८७७ इतके 
कामगार बेरोिगार झाललेे आहेत. 
(३) र्व (४) बींि उद्योगाींना उजिातार्वस्थेत आणण्यासाठी शासनाकडून रे्वळोरे्वळी 
उपाययोिना करण्यात येतात. महाराषर औद्योधगक िोरण २०१३ नसुार 
पनुरुज्िीर्वनक्षम नसलेल्या तसेच बींि असलेल्या उपक्रमाींना सलुभ ननगामन 
पयााय उपलब्ि होऊन, बींि उद्योग पनु्हा सरुु होण्यासाठी महाराषर शासनाने 
शासन ननणाय दिनाींक २ मे, २०१३ अन्र्वये वर्वशषे अभय योिना िाहीर केली 
होती. सिर योिनेंतगिंत िे उद्योग घ्क वर्वदहत कायापध्ितीत योग्य त े
ननकष पणूा करतील अशा उद्योग घ्काींना वर्वशषे अभय योिनेद्र्वारे सलुभ 
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ननगामन पयााय उपलब्ि करुन िेण्यात आला आहे. सिर योिनेमध्ये पात्र 
ठरणाऱ्या घ्काने राज्य शासनाची सर्वा मदु्दलाची रक्कम एक रकमी भरल्यास 
व्याि र्व िींडव्याि माफ करण्याची तरतिू आहे. सिर योिनेस शासन ननणाय 
दिनाींक ६ मे, २०१६ अन्र्वये दिनाींक ३१ माचा, २०१७ पयिंत मिुतर्वाढ िेण्यात 
आली होती.  
 रोिगार ननममातीस चालना िेण्यासाठी र्व उद्योगाींची कायाक्षमता 
सिुारण्यासाठी राज्यात सामदुहक प्रो्साहन योिना सन १९६४ पासनू सरुु 
करण्यात आली. या योिनेत रे्वळोरे्वळी बिल र्व सिुारणा करण्यात आल्या 
आहेत. सामदुहक प्रो्साहन योिनेचा समारे्वश राज्याचे नर्वीन औद्योधगक 
िोरण २०१९ मध्ये िेखील करण्यात आला आहे.  
 प्रचमलत सामदुहक प्रो्साहन योिना २०१३ अींतगिंत जिल््यातील 
तालकु्याींची ्याींच्या औद्योधगक वर्वकासाच्या प्रतर्वारीप्रमाणे अ,ब,क,ड,ड+ 
आणण वर्वना उद्योग जिल्हा र्व नक्षलग्रस्त क्षते्र अशा सात ग्ात वर्वभागणी 
करण्यात आली आहे. राज्यातील सकु्ष्म, लघ,ु मध्यम र्व मोठ्या उद्योगाींना 
योिनेतील तालकुा र्वगार्वारीनसुार वर्वदहत मयाािेपयिंत औद्योधगक प्रो्साहन 
अनिुान, व्याि अनिुान, वर्वद्यतु शलु्क माफी, मदु्राींक शलु्क माफी, वर्वद्यतु 
कर अनिुान, सकु्ष्म, लघ ुर्व मध्यम उद्योगाींचे सक्षमीकरण, गणुा्मक स्पिाा, 
सींशोिन र्व वर्वकास काया आणण ताींबत्रक शे्रणीमध्ये र्वाढ, इ. प्रो्साहनाींचा लाभ 
िेय आहे. तसेच वर्वशाल र्व अनतवर्वशाल घ्काींना शासनाने िेकार पत्रामध्ये 
िेर्व ूकेलेली प्रो्साहने िेण्यात येतात. 

प्रचमलत सामदुहक प्रो्साहन योिना २०१३ अींतगात अवर्वकमसत 
भागात िास्तीत िास्त गुींतर्वणूक होऊन उद्योगाींना या योिनेतील 
प्रो्साहनाींचा िास्तीत िास्त लाभ ममळार्वा र्व या योिनेकड ेिास्तीत िास्त 
उद्योग आकवषात होऊन रोिगाराच्या िास्तीत िास्त सींिी उपलब्ि व्हाव्यात 
या उद्देशाने राज्यातील एकूण ३५५ तालकु्याींपकैी २७९ तालकु्याींना ड+ ििाा 
िेण्यात आला आहे.  
 राज्यात गुींतर्वणकू र्वाढीच्या खालील नर्वीन योिना िाहीर केल्या 
आहेत. 

१) मादहती तींत्रज्ञान र्व मादहती तींत्रज्ञान सहाय्यभतू सेर्वा िोरण २०१५ 
२) राज्याचे ककरकोळ व्यापार िोरण 
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३) भारतर्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर वर्वशषे सामदुहक प्रो्साहन 
योिना दिनाींक ११ फेब्ररु्वारी, २०१६ 

४) महाराषर इलेक्रॉननक्स िोरण २०१६, दिनाींक ११ एवप्रल, २०१६ 
५) राज्यातील मदहला उद्योिकाींसाठी वर्वशषे िोरण दिनाींक १४ 

डडसेंबर, २०१७ 
६) अर्वकाश र्व सरींक्षण क्षेत्र उ्पािन िोरण-२०१८, दिनाींक १४ 

फेब्ररु्वारी, २०१८ 
७) महाराषर इलेक्रीक व्हेईकल प्रो्साहन िोरण-२०१८, दिनाींक १४ 

फेब्ररु्वारी, २०१८ 
८) महाराषर कार्थया िोरण-२०१८, दिनाींक १५ फेब्ररु्वारी, २०१८ 

 तसेच गुींतर्वणूकिाराींना आकवषात करण्यासाठी मेक इन इींडडया ही 
पररषि तसेच मॅग्नेद्क महाराषर कन्व्हिान्स आयोजित केला होता. 

उद्योग वर्वभागाच्या शासन ननणाय, दिनाींक १ डडसेंबर, २०१६ अन्र्वये 
सिुाररत खरेिी िोरण लाग ूकरण्यात आले आहे. सिर िोरणानसुार मध्यर्वती 
भाींडार खरेिी सींघ्नेची िरकरार पध्िती सींपषू्ात आणली असनू रु.०३.०० 
लक्ष र्वरील खरेिीकरीता ई-ननवर्विा कायापध्िती बींिनकारक करण्यात आली 
आहे. सिर खरेिी िोरणामध्ये अमभव्यक्ती स्र्वारस्य पध्ितीने खरेिी, स्र्वीस 
चॅलेंि खरेिी पध्िती, इ. नावर्वन्यपणूा खरेिी पध्ितीचा समार्वेश करण्यात 
आला आहे. मध्यर्वती भाींडार खरेिी सींघ्नेमाफा त अींि, अपींग याींच्या सींस्था 
र्व हातमाग महामींडळ / महासींघ (महा्ेक्स) याींनी उ्पादित केलेल्या र्वस्तूींची 
िरननजश्चती, िोन ककीं र्वा अधिक प्रशासकीय वर्वभागाींना लागणाऱ्या र्वस्तूींची 
खरेिी र्व शासकीय खरेिीच्या सींिभाात िोरण आखणी करण्याची िबाबिारी 
ठेर्वण्यात आली आहे.  

सिुाररत खरेिी िोरणामध्ये सकु्ष्म र्व लघ ु उद्योगाींमाफा त खरेिी 
करण्यासाठी २४१ र्वस्त ूराखीर्व ठेर्वण्यात आल्या आहेत. राखीर्व र्वस्तूींची १०० 
्क्के खरेिी सकु्ष्म र्व लघ ुउद्योगामाफा त करताना, ्यापकैी २० ्क्के खरेिी 
अनसुधूचत िाती / अनसुधूचत िमातीच्या उद्योिकाींसाठी राखीर्व ठेर्वण्यात 
आली आहे. खरेिीसाठी राखीर्व नसलेल्या र्वस्तबूाबत २० ्क्के खरेिी सकु्ष्म र्व 
लघ ुउद्योगाींसाठी न्यनुतम (एल-१) िराने राखीर्व ठेर्वण्यात आली असनू, या 
२० ्क्के पकैी ४ ्क्के खरेिी अनसुधूचत िाती / अनसुधूचत िमातीच्या 
उद्योिकाींसाठी राखीर्व ठेर्वण्यात आली आहे.   
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___________ 
 

राज्यात लोिसभा ननिडणूिीत ननिडणूि अधधिारी म्िणून ननयुक्त 
िेलेल्या िमाचाऱ्याांना शमळणाऱ्या भत्त्यािाित 

 

(४१) ४७७८१ (१०-०७-२०१९). श्री.िाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.किशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासकीय र्व ननमशासकीय कमाचाऱ्याींची माहे एवप्रल मदहन्यात 
लोकसभा ननर्वडणकू अधिकारी म्हणून ननयकु्ती केली होती, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, ननर्वडणूक आयोगाने ननर्वडणूक अधिकाऱ्याींना ममळणारा भ्ता 
अगोिर िाहीर करूनही ननर्वडणुकीची ड्यु् ी करणाऱ्या कमाचाऱ्याींना िेण्यात 
आलेला भ्ता राज्यात र्वगेरे्वगळ्या भागात र्वेगर्वेगळा दिल्याच्या तक्रारी 
शासनास प्राप्त झालेल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ननयमाप्रमाणे 
ननर्वडणूक भ्ता न िेणाऱ्या अधिकाऱ्याींची चौकशी करण्याबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२७-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 राज्यात लोकसभा सार्वाबत्रक ननर्वडणूक-२०१९ च्या कामासाठी ननयकु्त 
अधिकारी / कमाचारी याींना दिनाींक १८ माचा, २०१४ च्या शासन ननणायाप्रमाणे 
ननर्वडणूक भ्ता िेण्यात आला आहे. तथावप, सोलापरू जिल््यातील 
अक्कलको् र्व िक्षक्षण सोलापरू तालकुा प्राथममक मशक्षण सींघ र्व महाराषर 
राज्य आिशा मशक्षक सममती, जिल्हा सोलापरू याींनी जिल्हाधिकारी, सोलापरू 
याींच्याकड े ननर्वडणूक अधिकारी / कमाचारी याींना रे्वगरे्वगळा भ्ता दिल्याच े
ननरे्विन दिले आहे. 
(३) सोलापरू जिल््यात ज्या दठकाणी अधिकारी / कमाचारी याींचेकरीता 
भोिनाची व्यर्वस्था करण्यात आली, ्या दठकाणी सिर शासन ननणायानसुार 
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रुपये १५०/- आहार भ्ता कमी करुन ननर्वडणूक भ्ता िेण्यात आला. 
याबाबत शींका ननरसन करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
 

ओयो या रूमसेिा पुरिठादार िां पनीला आांदोलनाचा इशारा हदल्यािाित 
 

(४२) ४७९०१ (१०-०७-२०१९). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननयमबा्य रूमसेर्वा परुवर्वण्याचा ठपका ठेर्वत िेशातील हॉ्ेल 
व्यार्वसानयकाींच्या सींघ्नेने ओयो या रूमसेर्वा परुर्वठािार कीं पनीला आींिोलनाचा 
इशारा दिल्याचे माहे फेब्ररु्वारी, २०१८ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ओयोकडून अर्विै परर्वाना नसलेले बेड, ब्रेकफास््ची सोय 
दिली िात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आली आहे काय, 
चौकशीचे ननषकषा काय आहेत र्व ्यानसुार सिरहू कीं पनीर्वर काेेणती कारर्वाई 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२३-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  

िलयुक्त शशिार योिनेतील त्रटृीांिाित 
  
(४३) ४८०५७ (०५-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई िर्ताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामिरी रुपनिर, अॅड.िुस्निान ू खशलफे, डॉ.सधुीर 
ताांिे, आकिा .अनांत र्ाडर्ीळ, डॉ.ििाित शमझाा, श्री.िररशस ांर् राठोड, 
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श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोिनराि िदम, प्रा.िोर्ेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
िलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िलयकु्त मशर्वार योिनेतील त्रु् ीींचा अ्यास करण्यासाठी मािी मखु्य 
सधचर्व िॉनी िोसेफ याींच्या अध्यक्षतखेाली तज्ञ सममतीने आपला अहर्वाल 
माहे िून, २०१८ मध्ये र्वा ्यािरम्यान सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सममतीच्या अहर्वालात िलयकु्त मशर्वार योिनेत अनेक 
त्रु् ी असल्याचे िशावर्वण्यात आल् या असनू सिर अहर्वालात िशावर्वण्यात 
आलेल्या त्रु् ीींचे स्र्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सममतीने सािर केलेल्या अहर्वालातील त्रु् ी शासनाने मान्य 
केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, उक्त त्रु् ीींबाबत शासनाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे,  
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. तानािी सािांत (२८-०८-२०१९) : (१), (२), (३) र्व (४) मा.उच्च 
न्यायालयाने दिलेल्या ननिेशाच्या अनषुींगाने मािी मखु्य सधचर्व याींचे 
अध्यक्षतखेाली स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ञ सममतीने शासनास दिनाींक 
१२/६/२०१८ रोिी अहर्वाल सािर केला असनू सममतीने िलयकु्त मशर्वार 
योिनेच्यासींिभाात काही मशफारशी केलले्या आहेत. 
 मा.उच्च न्यायालयाने तज्ञ सममतीने केलले्या मशफारशीींच्या 
अींमलबिार्वणी सींिभाात मा.उच्च न्यायालयात प्रनतज्ञापत्र सािर करणेबाबत 
शासनास ननिेश दिले होत.े ्यास अनसुरून शासनाने सिर मशफारशीींर्वर 
केलेल्या कायार्वाहीबाबत मा.उच्च न्यायालयात दिनाींक १७/६/२०१९ रोिी 
प्रनतज्ञापत्र सािर केले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील शासिीय िशमनीांिरील िाांधिामाांना  
मुदतिाढ देण्याच्या ननणायािाित 
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(४४) ४८११४ (०५-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफा  भाई िर्ताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामिरी रुपनिर, अॅड.िुस्निान ू खशलफे, डॉ.सधुीर 
ताांिे, आकिा .अनांत र्ाडर्ीळ, डॉ.ििाित शमझाा, श्री.िररशस ांर् राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोिनराि िदम, प्रा.िोर्ेन्द्र ििाड े: त र ांककत 
प्रश्न क्रम ांक ४३९६६ ल  दिन ांक १९ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी दिलले्य  उत्तर च्य  
सांिभ ात : सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वर्ववर्वि व्यक्ती, सींस्था अथर्वा कीं पनी याींना कब्िेहक्काने ककीं र्वा 
भाड े पट्टयाने दिलेल्या राज्यातील शासकीय िममनीर्वरील बाींिकामाींना 
मिुतर्वाढ िेण्याबाबत र्व ्यासींिभाातील अधिमलू्यामध्ये कपात करण्याबाबत 
नर्वे िोरण राबवर्वण्याबाबतचा ननणाय दिनाींक २० फेब्ररु्वारी, २०१९ रोिी र्वा 
्यासमुारास घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननणायाचे स्र्वरुप काय आहे, उक्त ननणाय घेण्यामागील कारणे 
काय आहेत, उक्त ननणाय घेण्यापरू्वी सािारणत: ककती िममनी कब्िेहक्काने 
ककीं र्वा भाडपेट्टयाने ककती कालार्विीसाठी िेण्यात आल्याची शासनाकड ेमादहती 
उपलब्ि झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त कब्िहेक्काने, भाडपेट्टयाने दिलले्या िममनीींपकैी मोठ्या 
प्रमाणातील क्षेत्रफळाच्या िममनीींचा र्व ्यार्वरील व्यक्ती, सींस्था अथर्वा कपींनी 
याींचा तपशील काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. दिनाींक १ माचा, 
२०१९ रोिी यासींिभाातील शासन ननणाय ननगाममत करण्यात आला आहे.  
(२) र्व (३) प्रिान करण्यात आलेल्या शासकीय िममनीींचा सींबींधिताींकडून 
शीघ्रगतीने र्वापर होऊन ्यातनू राज्याचा सामाजिक र्व आधथाक वर्वकास 
व्हार्वा, या उद्देशान े सिर ननणाय घेण्यात आला आहे. हा ननणाय घेताींना 
िममनीचे क्षेत्रफळ र्व भाडपेट्टा अथर्वा कब्िेहक्काचा कालार्विी, या बाबी 
वर्वचारात घेण्याऐर्विी बाींिकाम मिुतर्वाढीसाठी दिनाींक ११/०१/२०१७ च्या 
शासन ननणायान्र्वये आकारण्यात येणाऱ्या अधिमलू्याचा िर परर्वडणारा 
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नसल्यामळेु लोकप्रनतननिी, वर्ववर्वि व्यक्ती/सींस्था याींच्याकडून प्राप्त 
ननरे्विनाींचा वर्वचार करण्यात येऊन, बाींिकाम मिुतर्वाढीसाठी आकारार्वयाच्या 
अधिमलु्याच्या िराींमध्ये सिुारणा करण्यात आली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  
 
 
 
 

िसई-विरार मिानर्रपाशलिेच्या आरोग्य विभार्ाने र्ोिर/रुिेला 
लसीिरण प्रमाणपत्राच्या छायाांकित प्रतीच ेलाभाथाांना हदल्यािाित 

  
(४५) ४८२१० (१२-०७-२०१९). श्री.रवि ांद्र फाटि, अॅड.अननल परि, श्री.विलास 
पोतनीस : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्वसई-वर्वरार शहर महानगरपामलकेच्या आरोग्य वर्वभागाने आपल्या 
कायाक्षेत्रात गोर्वर/रुबेला लसीकरण केल्यानींतर लाभाथािंना मळू प्रमाणपत्र 
िेण्याऐर्विी प्रमाणपत्राच्या छायाींककत प्रतीचे (झेरॉक्स) र्वा्प केल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१९ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, आरोग्य वर्वभागाकडून िेण्यात आलेल्या छायाींककत 
प्रमाणपत्राींर्वर महानगरपामलकेचा मशक्का नसल्यामळेु हे प्रमाणपत्र ग्राहय िरणे 
अशक्य असनू उक्त प्रकरणाची सवर्वस्तर चौकशी करुन सींबधिताींर्वर 
कायिेशीर कारर्वाई करण्याची मागणी लोकप्रनतननिीींनी मा.सार्वािननक आरोग्य 
मींत्रयाींकड ेलेखी ननरे्विनाद्र्वारे दिनाींक २ िानेर्वारी, २०१९ रोिी र्वा ्यासमुारास 
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तद्नसुार सींबींधिताींवर्वरुध्ि कोणती कारर्वाई केली र्वा 
करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२६-०८-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  

र्वसई-वर्वरार शहर महानगरपामलका क्षते्रात गोर्वर-रुबलेा लसीकरण 
मोदहम दिनाींक २६/११/२०१८ पासनू राबवर्वण्यात आली होती. सिर 
मोदहमेिरम्यान शासनाकडून ४,१२,१४५ इतके प्रमाणपत्र र्वसई-वर्वरार शहर 
महानगरपामलकेस प्राप्त झाले होत.े  

र्वसई-वर्वरार शहर महानगरपामलकेस प्राप्त आणण तद्नींतर छपाई 
केलेल्या प्रमाणपत्राींचा तपमशल खालीलप्रमाणे आहे :-  

 
अ.क्र. तपशशल हदनाांि छपाई 
१ MR Certificate 

(शासनाकडून प्राप्त) 
०२/११/२०१८ ४,१२,१४५ 

 
२ MR Certificate 

(मनपाकडून छपाई) 
१७/११/२०१८ ३०,००० 

३ MR Certificate 
(मनपाकडून छपाई) 

२०/१२/२०१८ ३२,००० 

 एिूण  ४,७४,१४५ 
तथावप, प्रमाणपत्राींच्या कमतरतमेळेु ६२,००० लाभार्थयािंना 

महानगरपामलकेमाफा त ता्परु्या स्र्वरुपात प्रमाणपत्राींच्या छायाींककत प्रती 
िेण्यात आल्या हो्या. तथावप, ्यानींतर छायाींककत प्रत ममळालेल्या सर्वा 
लाभार्थयािंना मळू साक्षाींककत प्रत उपलब्ि करून िेण्यात आल्या असल्याच े
र्वसई-वर्वरार शहर महानगरपामलकेने कळवर्वले आहे. 
(३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
 

िुलािा ि दादर (मुांिई) सि राज्यातील इतर प्रलांबित असलेले  
निीन तालुिे ननशमातीिाित  

(४६) ४८५५९ (०५-०७-२०१९). श्री.नार्ोराि र्ाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांिटिर, प्रा.िोर्ेन्द्र 
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ििाड े: सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-
(१) मुींबई शहराच् या अख् याररत कुलाबा आणण िािर हे िोन नरे्व तालकेु 
ननमााण करण् याचा प्रस् तार्व शासनाकड ेअींनतम ्प् प् यात असल् याची बाब माहे 
मे, २०१९ मध्ये र्वा ्यािरम्यान ननिशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज् यातील अनेक जिल् ्यातील नर्वीन तालकेु ननमााण 
करण् याचा प्रस् तार्व अनेक र्वषाापासनू प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, मुींबईतील या िोन नव् या तालकु् याच् या ननममाती बरोबर 
राज् यातील इतर प्रलींबबत असलेले नर्वीन तालकेु ननममातीचे सर्वा प्रस् तार्व शासन 
मान् य करणार आहे काय, या सर्वा नव् या तालकु् याींची ननममाती किीपयिंत 
करण् यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कुलाबा र्व िािर (मुींबई) 
सह राज्यातील इतर प्रलींबबत असलेले नर्वीन तालकेु ननममातीबाबत कोणती 
कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०८-२०१९) : (१) या सींिभाात प्रस्तार्व शासनाच्या 
वर्वचारािीन आहे. 
(२), (३) र्व (४) तालकुा ननममातीचे ननकष ठरवर्वण्याबाबत गठीत केलेल्या 
सममतीचा अहर्वाल शासनास प्राप्त झाला आहे. सिर अहर्वालाची तपासणी 
करुन तालकुा ननममातीबाबत ननकष ननजश्चत करण्याकामी िोरणा्मक ननणाय 
घेण्याच्या दृष्ीने प्रस्तार्व मींबत्रमींडळाच्या मान्यतसेाठी सािर करण्याची प्रकक्रया 
सरुु आहे. 
 तालकुा ननममाती ही एक मोठी आधथाक र्व प्रशासकीय प्रकक्रया आहे. 
्यानषुींगाने वर्ववर्वि पलै ू तपासनू ्यासींिभाात िोरण ननजश्चत झाल्यानींतर 
प्रकरणपर्रे्व नर्वीन तालकुा ननममातीसींिभाात उधचत ननणाय घेण्याच ेसींकजल्पत 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
 

मु.पो.देिड े(ता.सांर्मेश्िर, जि.रत्नाधर्री) येथील िशमनीत  
विनापरिाना उत्खनन िरुन रस्ता िेल्यािाित 
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(४७) ४८७८४ (०५-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, 
श्री.नार्ोराि र्ाणार :  सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रा.म.ुपो.िेर्वड े (ता.सींगमेश्र्वर, जि.र्नाधगरी) येथील दिपक शाींताराम बेड े
याींच्या मालकीच्या िममनीत (९२/१०, ८४-अ र्व १३-ब, ९४/२, १००/१, ८९/१७, 
९०/१) या क्षते्रात वर्वनापरर्वाना िेसीबी ममशनने उ्खनन करुन मळू पायर्वा् 
सोडून रस्ता केल्याची फेरचौकशी करण्यासींिभाात दिलेल्या ननरे्विनानसुार कक्ष 
अधिकारी, महसलू र्व र्वन वर्वभाग, मींत्रालय, मुींबई याींनी दिनाींक २०/२/२०१९ 
रोिी जिल्हाधिकारी, र्नाधगरी याींना फेरचौकशी करुन अहर्वाल शासनास 
सािर करण्याचे आिेश िेण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आिेशानसुार फेरचौकशीचा अहर्वाल शासनास सािर 
करण्यात आला आहे काय, ्यात काय आढळून आले, या प्रकरणाची 
सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायार्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२६-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) सिर प्रकरणी करण्यात आलेल्या फेरचौकशीमध्ये मौि े िेर्वड े
येथील िुमकर्वाडी त े ढोराींबे (म्हसोबा) वर्वठ्ठलाई िेर्वस्थानपयिंत समुारे ३.५ 
कक.मी. पयिंत क्षेत्रामध्येच परू्वाापार र्वदहर्वा्ीच्या रस््यार्वर उ्खनन केलेली 
माती पसरवर्वण्यात आली असल्याचे ननषपन्न झाले आहे. सिर उ्खनन 
केलेली माती ही ्याच रस््यासाठी र्वापरली असनू सिर मातीची वर्वक्री 
झालेली नाही.  
 तथावप, सिर िममनीमध्ये उ्खनन करुन परू्वाापार र्वदहर्वा्ीच्या 
रस््यार्वर माती पसरवर्वण्यात आल्याने रस््याच्या लगत असणारी िींगली 
झाडाींचे नकुसान झाल्याबाबत र्वन वर्वभागामाफा त ररतसर चौकशी करण्यात 
आली आहे. पररमींडळ र्वन अधिकारी, सींगमेश्र्वर याींनी र्वकृ्षतोड करणाऱ्या 
सींबींधितावर्वरुध्ि कारर्वाई करुन रुपये १०,०००/- िींडा्मक रक्कम र्वसलू केली 
आहे. 
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(४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  
___________ 

 

सािािननि आरोग्य विभार्ातील डॉक्टराांच ेसेिाननितृ्तीच्या  
ियात िाढ िरण्यािाित 

 

(४८) ४८८४६ (०५-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, 
श्री.नार्ोराि र्ाणार : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि िुटुांि िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सार्वािननक आरोग्य वर्वभागातील डॉक््राींचे सेर्वाननर्वृ् तीचे र्वय ६५ 
करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी दिनाींक ८/०३/२०१९ रोिी र्वा ्यासमुारास 
मा.सार्वािननक आरोग्य मींत्री याींना लेखी ननर्विेन दिल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२९-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. मा.लोकप्रनतननिीींकडून 
वर्ववर्वि दिनाींकास ननरे्विने प्राप्त झाली आहेत.  
(२) सार्वािननक आरोग्य वर्वभागाींच्या अधिप्याखालील आरोग्य सेर्वा 
सींचालनालयातील महाराषर र्वदै्यकीय र्व आरोग्य सेर्वा, ग्-अ मिील 
सींचालक, अनतररक्त सींचालक, सहसींचालक, उपसींचालक र्व जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी याींचे कायाालयाचा तसेच राज्य कामगार वर्वमा योिना 
कायाालयातील महाराषर र्वदै्यकीय वर्वमा सेर्वा, ग्-अ मिील सींचालक 
(र्वदै्यकीय), उपसींचालक (र्वदै्यकीय) र्व र्वदै्यकीय अधिक्षक (उच्चशे्रणी), 
र्वदै्यकीय अधिक्षक (ननम्नशे्रणी) याींचा समारे्वश प्रशासननक सेरे्वमध्ये करण्यात 
येत असनू, सिर दठकाणी कायारत असणाऱ्या अधिकाऱ्याींचे (सेर्वाननर्वृ् तीच े
सध्याचे र्वय ६० र्वष े दिनाींक ३१/०५/२०२३ पयिंत) सेर्वाननर्वृ् तीचे र्वय न 
र्वाढवर्वण्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे. तसेच सिर पिार्वरील अधिकारी 
र्वगळता आरोग्य सेर्वा सींचालनालयाींतगात महाराषर र्वदै्यकीय र्व आरोग्य सेर्वा, 
ग्-अ (६ व्या रे्वतन आयोगानसुार रे्वतनशे्रणी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड प े
रुपये ५४०० र्व ्यार्वरील सर्वा) र्व राज्य कामगार वर्वमा योिना कायाालयातील 
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महाराषर र्वदै्यकीय वर्वमा सेर्वा, ग्-अ मिील (६ व्या रे्वतन आयोगानसुार 
र्वेतनशे्रणी रुपये १५६००-३९१०० ग्रेड पे रुपये ५४०० र्व ्यार्वरील सर्वा) िे 
र्वदै्यकीय अधिकारी थे्  रुग्णसेर्वा िेतात ्या अधिकाऱ्याींचे सेर्वाननर्वृ् तीचे र्वय 
२ र्वषाासाठी ६० र्वरुन ६२ र्वषाापयिंत (दिनाींक ३१/०५/२०२१ पयिंत) (दिनाींक 
३१/०५/२०१९ पासनू परू्वालक्षी प्रभार्वाने) र्वाढवर्वण्यासींबींिीचा प्रस्तार्व 
मा.मींबत्रमींडळासमोर सािर करण्याच्या अ्ीच्या अिीन राहून ्याींच्या र्वयाची 
६२ र्वष ेपणूा होईपयिंत ्याींना शासन सेरे्वत ठेर्वण्याचा ननणाय घेण्यात आला 
आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  

मानखदुा येथील ललुभाई िम्पाऊां ड मधील सदननिाधारिाांना  
घर खाली िरण्यािरीता हदलेल्या खोट्या नोटीसािाित 

 

(४९) ४९११८ (१२-०७-२०१९). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानखिुा येथील ललभुाई कम्पाऊीं ड मिील सिननकािारकाींना श्री.िनगर र्व 
श्री.र्वाघमारे समाि सेर्वा अधिकारी, एमएमआरडीए हे सिर सोसाय्ीच्या 
सधचर्वाींच्या तसेच कसान, अममत र्व इतर िलालाींच्या सींगनमताने बोगस 
नो्ीस िेऊन घर खाली करण्याच्या िमक्या िेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत एमएमआरडीए प्रशासनाकड े र्वेळोरे्वळी तक्रार करुन 
तसेच नो्ीसला उ्तर िेऊनही उक्त प्रकरणी कोणताच ननणाय घेण्यात 
आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित िोषी 
अधिकाऱ्याींर्वर कारर्वाई करुन सिननकािारकाींना दिलेल्या खो्या नो्ीसा 
शासनाकडून मागे घेण्याबाबत कोणती कायार्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१७-०९-२०१९) : (१) हे खरे नाही, एमयु् ीपी – २ बी 
अींतगात मुींबई सेंरल त े बोरीर्वली ६ व्या अनतररक्त पजश्चम रेल्र्वेमाधगाका 
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प्रकल्पाींतगात बाधित झालेल्या एकूण ६०७ प्रकल्पग्रस्ताींपकैी २९० 
प्रकल्पग्रस्ताींचे मानखिुा येथील एस. व्ही. प्ेल पनुर्वासन र्वसाहतीतील इमारत 
क्रमाींक २९ मध्ये कायमस्र्वरुपी पनुर्वासन करण्यात आले. ्यापकैी िोन 
प्रकल्पग्रस्ताींनी सिननकाींचा िबुार लाभ घेतला असल्याचे ननषपन्न झाल्याने 
सिर सिननकािारकाींना नो्ीस िेण्यात आल्या आहेत. 
(२) हे खरे नाही, 

प्रकरणािीन व्यक्तीींनी सािर केलेले खुलासे कायिेशीर तपासणीअींती 
मान्य करण्यािोगे नसल्याने सींबींधित वर्वतरणपत्र ेरद्द करण्यात आली असनू, 
सिर सिननका ननषकामसत करुन ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया प्रगतीपथार्वर आहे. 
(३) र्व (४) सिर प्रकरणी खो्या नो्ीसा दिल्या नसनू ्या मागे घेण्याचा 
तसेच अधिकाऱ्याींर्वर कायार्वाही करण्याचा प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
िृषि विद्यालय िधाा या शाळेत ननयमिाह्य मान् यता देऊन शासनाला  

आधथाि भुदांड िसल् याप्रिरणी चौिशी िरण् यािाित 
 

(५०) ५१८२९ (१५-०७-२०१४). श्री.नार्ोराि र्ाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सौ. वर्वभा िात े सधचर्व, शतेकरी मशक्षण प्रसारक मींडळ कमाचारी 
व् यार्वसायीक सींस् था र्विाा याींनी कृषक वर्वद्यालय र्विाा या शाळेत पिमान् यता 
नसताना श्रीमती कल् याणी अींबरकर याींना ननयमबा्य मान् यता िेऊन 
शासनाला आधथाक भिुिंड बसल् याप्रकरणी सवर्वस् तर मादहती प्रिान सधचर्व 
शालेय मशक्षण वर्वभाग याींचकेड ेचौकशीसाठी पाठवर्वली हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल् यास, चौकशी अहर्वाल काय आहे, 
(४) नसल् यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.आशशष शलेार (१६-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश्न उद्् ार्वत नाही.  

___________ 
  
  



वर्व.प. ३ (51) 

विधान भिन :   रािेंद्र भार्ित 
मुांिई.   सधचि (िायाभार), 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूर्वा सर्वा प्रकक्रया महाराषर वर्विानमींडळ सधचर्वालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्वर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मध्यर्वती मुद्रणालय, मुींबई. 


