
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हहिाळी) अधधिशेन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

औढा नागनाथ (जि.हहांगोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील  
विविध पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
(१) २२२११ (१९-०८-२०१६). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािवितनि 
आरोग् य ि िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औढा नागनाथ (जि.ह ींगोली) येथील ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्य सेवा 
परुववणारे वदै्यकीय अधिकारी, पररचाररका व इतर कममचारी याींची अनेक पदे 
ररक्त असल्यामळेु रुग्णाींची गरैसोय  ोत असल्याचे मा े मे, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायमवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२४-०९-२०१९) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 

ग्रामीण रुग्णालय औींढा नागनाथ जि.ह ींगोली येथे ग्-अ त े ग्-ड 
सींवगामची एकूण २८ पदे मींिूर असनू मा े म,े २०१६ मध्ये त्यापकैी १४ पदे 
भरलेली व १४ पदे ररक्त  ोती. ग्-ड सींवगामच्या ररक्त पदाींच्या िागी 
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रोिींदारी तत्वावर सेवा घेण्यात येतात. ग्-अ त े ग्-क सींवगामच्या ररक्त 
पदाींच्या िागी पयामयी व्यवस्था करण्यात आली आ े व रुग्णाींची गरैसोय 
्ाळण्यात आली आ े. 
(२) व (३) वदै्यकीय अधिकारी ग्-अ (ग्रेड पे ६६००/-) सींवगामतील ररक्त पदे 
भरण्याची कायमवा ी र्ासनस्तरावर सरुु आ े. तसेच हद.२७/१२/२०१८ रोिी 
वदै्यकीय अधिकारी ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००/-) सींवगामतील ररक्त पदे 
ननयममतररत्या भरण्यासाठी िाह रात प्रमसध्द करण्यात आली असनू पढुील 
कायमवा ी सरुु आ े. ग्-क व ग्-ड सींवगामतील ररक्त पदे भरण्याची 
कायमवा ी क्षेत्रियस्तरावर करण्यात येत आ े.  

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱयाांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत  
  
(२) २५५८९ (३०-१२-२०१६). श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, 
आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.िोगेन्द्र 
ििाड,े श्री.िनादवन चाांदरूिर : सन्माननीय सािवितनि आरोग् य ि िट ुंट ांब 
िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील र्तेकऱयाींच्या वाढत्या आत्म त्या रोखण्यासाठी र्ासनाने 
र्तेकऱयाींचे समपुदेर्न करण्याचा ननणमय घेतला असनू त्यासाठीच्या कृती 
आराखड्यावर साडसेात को्ी रुपये खचम केले िाणारा आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यातील ६ आणण ववदभामतील ३ अर्ा एकूण ९ 
जिल््यात ववर्षे समपुदेर्न कक्ष स्थापन करण्यात येणार असनू यात 
औरींगाबाद, िालना, ह ींगोली, लातरु, बीड, नाींदेड, अकोला, वामर्म आणण 
यवतमाळ या जिल््याचा त्यात समावेर् आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, सदर 
समपुदेर्नाचे काम कोणत्या प्रकारचे आ े, सदर समपुदेर्नात वरील ९ 
जिल््यात एकूण ककती कामगार कमी करीत आ ेत, 
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(४) असल्यास, राज्यातील इतर ी जिल््यात सदर जिल््यात सदर 
समपुदेर्नाचे काम र्ासन सरुु करणार आ े काय व त े सािारण ककती 
हदवसात, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०६-०९-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२)  े अींर्त: खरे आ े. 

प्रेरणा प्रकल्प-र्तेकरी समपुदेर्न व आरोग्य सेवा कायमक्रम 
ऑक््ोबर, २०१५ पासनू राज्यातील औरींगाबाद, बीड, िालना, ह ींगोली, नाींदेड, 
लातरू, उस्मानाबाद, परभणी, अकोला, अमरावती, बलुढाणा, वामर्म, 
यवतमाळ व विाम या १४ आत्म त्याग्रस्त जिल््याींमध्ये सरुु करण्यात आला 
आ े. 
(३) सदर कायमक्रमाींतगमत राज्यातील ९ जिल््यात ४७ अधिकारी/कममचारी व 
उवमरीत पाच जिल््याींमध्ये ३२ अधिकारी व कममचारी काम करतात. तसेच 
१०४ या ्ोल फ्री  ेल्पलाईनच्या माध्यमातनू नरैाश्यग्रस्त रुग्णाींच ेसमपुदेर्न 
करण्यात येत.े 
(४) राज्यातील ३४ जिल््याींमध्ये जिल् ा मानमसक आरोग्य कायमक्रम सरुु 
करण्यात आलेला असनू त्या अींतगमत मानमसक रुग्णाींना बा्यरुग्ण व 
आींतररुग्ण सेवा देण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  
आणी (जि.यितमाळ) तालटक्यातील प्राथशमि आरोग्य िें र ि आयटिेद 

रुग्णालयातील िैद्यिीय अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरण् याबाबत 
  
(३) २८४५४ (१५-०४-२०१७). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत ुंिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिट त,े श्री.अतनल भोसल,े श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.अब्दटल्लाखान दटरावणी : सन्माननीय सािवितनि आरोग् य ि िट ुंट ांब 
िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आणी तालकु्यात चार प्राथममक आरोग्य कें द्र व दोन आयवेुद रुग्णालये 
असनू तथे ेवदै्यकीय अधिकाऱयाींची मींिूर पदे ररक्त असल्याने रुग्णाींना पणूम 
क्षमतनेे आरोग्य सेवा ममळत नसल्याचे मा े डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार तालकु्यात प्राथममक आरोग्य कें द्र व आयवेुद 
रुग्णालयात आरोग्य अधिकाऱयाींची पदे भरुन रुग्णाींना पणूम क्षमतनेे आरोग्य 
सेवा देणेबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (२४-०९-२०१९) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 

प्राथममक आरोग्य कें द्राींना वदै्यकीय अधिकारी, ग्-अ (ग्रेड पे रुपये 
५४००/-) सींवगामची प्रत्येकी दोन पदे याप्रमाणे एकूण ८ पदे मींिूर असनू ७ पदे 
भरलेली व १ पद ररक्त आ े. तसेच दोन आयवेुहदक दवाखान्याींना वदै्यकीय 
अधिकारी, ग्-ब सींवगामचे प्रत्येकी १ पद याप्रमाणे एकूण २ पदे मींिूर असनू 
दोन् ी पदे भरलेली आ ेत. 

मा े डडसेंबर, २०१६ दरम्यान आणी तालकु्यातील उक्त आयवेुहदक 
दवाखान्याींमिील वदै्यकीय अधिकारी पदे भरलेली  ोती व प्रा.आ.कें . लोणी व 
प्रा.आ.कें . सावळी सदोबा येथे वदै्यकीय अधिकाऱयाचे प्रत्येकी एक पद ररक्त 
असल्यामळेु त्याहठकाणी यवतमाळ जिल््यामिील वदै्यकीय अधिकाऱयाींच्या 
प्रनतननयकु्तीने रुग्णाींना आरोग्य सेवा उपलब्ि करुन देण्यात येत  ोती. 
(२) र्ासन हदनाींक ०२/०३/२०१५ व हदनाींक २१/०४/२०१५ अन्वये वदै्यकीय 
अधिकाऱयाींच्या ररक्त पदावर कीं िा्ी वदै्यकीय अधिकारी याींच्या ननयकु्तीस 
परवानगी देण्यात आली असनू त्यानसुार पदभरतीबाबत कायमवा ी सरुु आ े. 

तसेच सद्य:जस्थतीत म ाराषर आरोग्य व वदै्यकीय सवेा ग्-अ (ग्रेड 
पे रुपये ५४००/-) सींवगामतील ररक्त पदे ननयममतररत्या भरण्याबाबत 
हद.२७/१२/२०१८ रोिी ८७७ पदाींची िाह रात हदली असनू पढुील कायमवा ी सरुु 
आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.   

___________ 
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िोंड-उमरे (ता.सांगमेश्िर, जि.रत्नाधगरी) येथील ग्रामीण रुग्णालयात 
सोई-सटविधा पटरविण्याबाबत 

  
(४) २९५९२ (१५-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप : सन्माननीय 
सािवितनि आरोग् य ि िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) कोंड-उमरे (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथे ग्रामीण रुग्णालय सरुु 
 ोऊन १० वषाम ून अधिक कालाविी  ोऊन ी सदर रुग्णालयात सोई-सवुविा 
उपलब्ि नसल्याचे मा े िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास 
आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात मलूभतू सवुविा त्वरीत परुववण्याबाबत 
र्ासनाने कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०६-०९-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) कोंड-उमरे (ता.सींगमेश्वर, जि.रत्नाधगरी) येथे ग्रामीण रुग्णालय कायमरत 
नसनू प्राथममक आरोग्य कें द्र २००५ पासनू कायमरत आ े. या प्राथममक 
आरोग्य कें द्रात अनजु्ञेय असलेल्या वदै्दकीय सवुविा परुववल्या िातात. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.   

___________ 
 

राज्यात “गो अभयारण्ये” उभारण्याच्या प्रस्तािाबाबत 
 

(५) ३२४४१ (०७-०८-२०१७). श्री.अमररशभाई पुेंल : सन्माननीय पशटसांिधवन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात गायीींच्या रक्षणाकरीता “गो अभयारण्ये” उभारण्याचा ननणमय कें द्र 
र्ासनाने घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या ितीवर गायीींच्या रक्षणाकरीता ‘गो 
अभयारण्ये’ उभारण्याच्या प्रस्तावाबाबत र्ासनाने चौकर्ी करून कोणती 
कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.महादेि िानिर (१२-०६-२०१९) : (१) व (२) राज्यात गायीींच्या 
रक्षणाकरीता गो अभयारण्ये उभारण्याचा कोणता ी प्रस्ताव ववचारािीन ना ी.  
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

राज्यातील अततमहत्त्िाच्या व्यजक्तांना पोलीस  
सांरक्षण देण्यात येत असल्याबाबत 

  

(६) ३६६९६ (०३-०५-२०१३).  श्री.विक्रम िाळे, श्री.सतीश चव्हाण, डॉ.सटधीर 
ताांबे :  सन्माननीय मटख्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रािकीय नेतमेींडळी (मींिीवगळून) अनतम त्वाच्या ककती 
व्यजक्तींना मा े िानेवारी, २०१३ पयतं पोलीस सींरक्षण हदले आ े, 
(२) तसेच या व्यजक्तींना परुववल्या िाणाऱया पोलीस सींरक्षणासाठी 
त्याींच्याकडून दरवषी ममळणाऱया र्लु्काची रक्कम ककती आ े व सदर 
अनतम त्वाच्या व्यजक्तींकडून म सलू ममळत नसल्यास, त्याींना सींरक्षण 
परुववण्याची कारणे काय आ ेत, 
(३) मा े िानेवारी, २०१३ अखेर ककती व्यजक्तींची सरुक्षा काढून घेण्याची 
कायमवा ी करण्यात आलेली आ े तसेच सींरक्षणाची रक्कम वसलू करणेबाबत 
कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े ? 
  
श्री.देिेंर र्डणिीस (१५-०९-२०१९) : (१) राज्यातील रािकीय नेतमेींडळी 
(मींिीवगळून) अनतम त्वाच्या १०० व्यजक्तींना मा े िानेवारी, २०१३ पयतं 
पोलीस सींरक्षण देण्यात आले आ े. 
(२) कें हद्रय ग ृ मींिालय, भारत सरकार याींनी िारी केलेल्या यलोबकु मिील 
ननकषान्वये रािकीय व प्रर्ासननक कायामर्ी ननगडीत व्यजक्तींच्या िीवीतास 
असलेला सींभाव्य िोका ववचारात घेऊन र्ासन आदेर्ान्वये वरील प्रमाणे 
वगीकृत सींरक्षण प्रदान करण्यात आले  ोत.े वगीकृत सींरक्षणाकरीता सींरक्षण 
र्लु्क आकारण्यात येत ना ी. 
(३) मा े िानेवारी, २०१३ अखेर २० व्यजक्तींची सरुक्षा काढून घेण्याची 
कायमवा ी करण्यात आलेली आ े. वगीकृत सींरक्षणकरीता सींरक्षण र्लु्क 
आकारण्यात येत ना ी.  

___________ 
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ियसागर (ता.िव्हार, जि.पालघर) धरणाच्या पाणलोुं क्षेरातील िाढते 
अततक्रमण तनष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

  
(७) ३७०९८ (०४-०१-२०१८). ॲड.राहटल नािेिर : सन्माननीय मटख्यमांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ियसागर (ता.िव् ार, जि.पालघर) िरणालगत पाणलो् क्षेिात मोठ्या 
प्रमाणात अनतक्रमण  ोत असल्याची बाब मा े ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून उक्त िरणाच्या 
पाणलो् क्षिेातील वाढत े अनतक्रमण ननषकामसत करण्याबाबत कोणती 
कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.देिेंर र्डणिीस (३०-०८-२०१९) : (१) अर्ा आर्याची तक्रार नगरपररषद 
प्रर्ासनास प्राप्त झाली  ोती,  े खरे आ े. 
(२) प्राप्त तक्रारीच्या अनषुींगाने आवश्यक त्या कायमवा ी करण्याच्या सचूना 
जिल् ाधिकारी, पालघर याींना देण्यात आल्या आ ेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

हिारमाची (ता.िराड, जि.सातारा) या गािातील  
ग्रामपांचायतीमध्ये िामे विलांबाने झाल्याबाबत 

  
(८) ४१२१३ (०४-०४-२०१८). ॲड.राहटल नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  िारमाची (ता.कराड, जि.सातारा) या गावाचे रह वार्ी साबीर इब्रा ीम 
मलु्ला याींनी हदनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी ग्रामपींचायत  िारमाची याींना 
मालमत्ता क्र. २२ व २२/१ मध्ये मालक सदरी नोंद  ोणे करीता अिम दाखल 
केला  ोता,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, सदर अिम नोंद  ी ग्रामपींचायत अधिननयम व लोकसेवा 
कायद्यानसूार वेळेत  ोणे आवश्यक असताना ग्रामसेवक नामदेव चीींचकर, 
ववस्तार अधिकारी सींिय सोनावणे, ग्ववकास अधिकारी (बी.डी.ओ.) 
अववनार् फडतरे याींनी सदर अिम वेळेत ननकाली काढणे आवश्यक  ोत,े परींत ु
हदनाींक २९/९/२०१६ त े १०/२/२०१८ एवढा समुारे ५०० हदवसाचा ववलींब 
लावण्यात आला,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, 
चौकर्ीच्या अनषुींगाने िबाबदार असलेले ग्रामसेवक, ववस्तार अधिकारी व 
ग्ववकास अधिकारी याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्रीमती पांििा मटांड े(१५-०६-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२)  े खरे ना ी.  
 म ाराषर ग्रामपींचायत अधिननयम १९५८ व म ाराषर लोकसेवा  क्क 
२०१५, ग्रामववकास ववभाग, र्ासन ननणमय क्र.आर्ीएस/२०१५/प्र.क्र-३२/पींरा-५, 
हदनाींक १४ िुल,ै २०१५ च्या र्ासन ननणमयाप्रमाणे लोकसेवा  क्क 
कायदयामध्ये ग्रामववकास ववभागाींतगमत ज्या सेवा परुववणेच्या आ ेत, त्या 
मध्ये ग्रामपींचायती मध्ये येणाऱ या नमनुा नीं. ८ नोंदीबाबतच्या सेवा परुववणे 
बाबतचा समावेर् ना ी.  
 श्री.साबीर इब्रा ीम मलु्ला याींच्या हदनाींक २९/०९/२०१६ च्या अिामवर 
ग्रामपींचायतीने अिम प्राप्त झाल्यापासनू २४ हदवसाचे आत म् णि े    
हदनाींक २२/१०/२०१६ रोिी श्री.साबीर इब्राह म मलु्ला व इतर सींबींधिताींना मळू 
दस्ताऐवि व लखेी म् णणे सादर करणेबाबत नो्ीस हदली. सदर नो्ीर्ीला 
श्री.साबीर इब्रा ीम मलु्ला व इतर याींनी कोणत ेी उत्तर हदले ना ी. 
ग्रामपींचायतीने हदलेल्या नो्ीर्ीला खुलासा तक्रारदार याींचे चलुत ेश्री.बालेखान 
कासम मलु्ला व इतर याींनी ममळकत नीं.२२ ला आमची मालक सदरी 
असणारी नाींवे कमी करु नयेत, असा तक्रार अिम हदनाींक १७/११/२०१६ रोिी 
हदला.  
 या प्रकरणी ग् ववकास अधिकारी, पींचायत सममती, कराड याींनी 
हदनाींक ०७/०३/२०१७ रोिी तसेच हदनाींक १७/११/२०१७ रोिी सववस्तर 
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मागमदर्मन करुन ७/१२ व इींडके्स प्रमाणे मामसक सभेत ननणमय घेणेबाबत 
कळववले. तद्नसुार ७/१२ व खरेदी दस्त पा ून श्री.साबीर इब्रा ीम मलु्ला 
याींची मालक सदरी नोंद  ोणेस  रकत ना ी असे हदसनू येत असल े तरी 
त्याींचे आिोबा कासम लाल ू मलु्ला (मयत) याींनी सन १९७८ ला केलेले 
खरेदीपि, त्याचे त्या वेळच ेबािार मलु्य, त्याींना वारस म् णून असलेली ४ 
मलेु, सध्या नमनुा नीं. ८ ग्रामपींचायत सदरी असलले्या नोंदी व िागतेील 
भोगव्ा याची गुींतागतु पा ता सदर नोंदीबाबत श्री.साबीर इब्रा ीम मलु्ला 
याींनी योग्य त्या प्राधिकरणाकड े दाद मागणेबाबत ग्रामपींचायत  िारमाची 
याींनी पींचायत सममती कराड याींनी हदलेल्या मागमदर्मनाचे पि ग्रामपींचायत 
मामसक सभा हदनाींक ३०/१२/२०१७ ठराव नीं.११९/२ अन्वये तक्रारदार श्री.साबीर 
मलु्ला याींना स्पीड पोस््ाव्दारे पाठववले आ े. 
 ग्रामपींचायतीने वेळोवेळी मामसक सभा ठरावाव्दारे उपलब्ि 
परुाव्यानसुार ननणमय घेतला असनू या प्रकरणामध्ये ववलींब झाला ना ी.  
 हदनाींक २३/६/१९७८ चे दस्तामध्ये ममळकतीचे वणमन आ े. परींत ुसव् े 
नीं.चा व ग्रामपींचायत ममळकत नींबरचा उल्लखे दस्तामध्ये ना ी. तसेच 
श्री.साबीर मलु्ला याींनी केलेला हदनाींक १४/१२/२०१५ रोिीच्या दस्तामध्ये 
फक्त खुल्या िागेचाच उल्लेख केला आ े. तथावप, प्रत्यक्ष स्थळ पा णी केली 
असता, त्या हठकाणी खुली िागा नसनू प्रत्यक्षात ग्रामपींचायत ममळकत २२ 
व २२/१ मध्ये घरे, इमारती व इतर बाींिकामे आ ेत. त्यामिील इमारत 
बाींिकामाचा उल्लखे खरेदी दस्तामध्ये नसताना ी अिमदार याींने सव् े      
नीं. १३/३८ मध्ये ग्रामपींचायत ममळकत नीं. २२ व २२/१ चा उल्लखे करून 
ममळकती असलेबाबत हदनाींक २९/९/२०१६ रोिीच्या अिाममध्ये मान्य केलेले 
आ े. अर्ा प्रकारची गुींतागतु असलेने त्याींच्या मालकी  क्काचे सींबींधित 
तक्रारदार व गरैतक्रारदार याींनी अधिकार अमभलखेाबाबतची कागदपि े
ग्रामपींचायतीस सादर केलेनींतर नोंदीबाबत कायमवा ी करणेत येईल. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
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राज्यातील ऑनलाईन सेिि सांच तनजश्चतीबाबत 
  
(९) ४२१४३ (०१-०८-२०१८). श्री.बाळाराम पाुंील, श्री.दत्तारय सािांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवम जिल््याींमध्ये ककत्येक वषामपासनू प्राथममक व माध्यममक 
र्ाळाींमध्ये सेवकसींच ऑनलाईन पध्दतीने देताना अनेक िु् ी आल्या असनू 
या िु् ी दरुुस्त न करता पढुील र्कै्षणणक वषामचे सेवक सींच हदले आ ेत,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त् ा प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर सेवक सींचातील 
िु् ीबाबत रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नाधगरी व मस ींिदुगुम या जिल््यातील िु् ी 
दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार (२६-०५-२०१९) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
(२) ज्या र्ाळाींना सेवक सींचामध्ये दरुुस्ती आ े अर्ा र्ाळाींच्या सेवक 
सींचामध्ये दरुुस्ती करण्यासाठी वेळोवेळी मर्बीराींचे आयोिन करुन सेवक सींच 
दरुुस्त करुन देण्यात आलेले आ ेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

पडगेाांि (ता.जि.औरांगाबाद) येथील जिल्हा पररषदेच्या शटभम मराठ  
शाळेतील सहशशक्षक्षिेला थिीत िेतन देण्याबाबत 

 

(१०) ४२५६६ (०२-०८-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररशस ांग राठोड : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पडगेाींव (ता.जि.औरींगाबाद) येथील जिल् ा पररषदेच्या र्भुम मराठी 
र्ाळेतील स मर्क्षक्षका श्रीमती मननषा श्रीराम खरात याींना हदनाींक १४ िून, 
२०११ त े िलु,ै २०१५ पयतं थकीत वेतन ममळण्याबाबत मखु्याध्यापक 
याींच्याकड े मागणी करण्यात येत असनू ी मखु्याध् यापक थकीत वेतनाची 
देयके जिल् ा पररषदेला सादर करीत नसल्याचे मा े मे, २०१८ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने स मर्क्षक्षका श्रीमती खरात याींना त्याींच े
थकीत वेतन अदा करण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार (२९-०८-२०१९) : (१) व (२)  े खरे ना ी. 

श्रीमती मननषा श्रीराम खरात या हदनाींक १४ िून, २०११ त े िुल,ै 
२०१५ या कालाविीमध्ये र्ाळेमध्ये अनपुजस्थत असल्याने, उपरोक्त 
कालाविीतील त्याींचे वेतन देयक मखु्याध्यापक, र्भुम प्राथममक र्ाळा, 
पडगेाींव, ता.जि.औरींगाबाद याींनी सादर केलेले ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

राज्याच्या ग्रामीण भागात विशषेतज्ाांअभािी प्रसूती दरम्यान  
मातामतृ्यू होत असल्याबाबत 

  
(११) ४३५१९ (०२-०८-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय 
सािवितनि आरोग् य ि िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागात ववर्षेतज्ञाींअभावी प्रसतूी दरम्यान  ोणारे 
मातामतृ्य ू रोखण्यासाठी आरोग्य ववभागामाफम त खािगी डॉक््राींची मदत 
घेण्याचा र्ासनाने ननणमय घेतला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या ननणमयाचे स्वरुप काय आ े व राज्यात या ननणमयाची 
अींमलबिावणी केली आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील जिल् ानन ाय मा े िून, २०१८ अखेर ककती 
खािगी डॉक््राींची नेमणूक केली व ककती डॉक््राींची नेमणूक करण्यात येणार 
आ े ? 
  
 



वव.प. ५ (12) 

श्री.एिनाथ शशांदे (२४-०९-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२) प्रथम सेवा सींदभम कें द्राींमध्ये मसझेररयन प्रसतूी तसेच नविात बालकाची 
काळिी तसेच दैनींहदन बा्य रग्ण ववभागात प्रसतूीपवूम तपासणी, ववर्षे 
िोखमीच्या माताींची तपासणी पाठपरुावा, सोनोग्राफी तपासणी, बालरुग्णाींची 
तपासणी व आकजस्मक रुग्ण तपासणी या सेवा उपलब्ि करुन देण्यासाठी 
राषरीय आरोग्य अमभयान अींतगमत ननगमममत केलेल्या आदेर्ान्वये स्िीरोग 
तज्ञ, भलूतज्ञ व बालरोग तज्ञाींच्या कीं िा्ी पध्दतीने नेमणूका ग्रामीण व 
उपजिल् ा रुग्णालये येथ े करण्यात आलेल्या आ ेत. या नेमणूका कीं िा्ी 
पध्दतीने ननयममत स्वरुपात ककीं वा ऑनकॉल बेसीसवर नेमणूका करण्यात येत 
आ ेत व त्याींना मानिन व कामधगरीवर आिाररत मोबदला हदला िातो. 
(३) राज्यात मा े िून, २०१८ पयतं १४३ स्िीरोग तज्ञ, ६९ बालरोग तज्ञ व 
१५४ भलूतज्ञाींच्या कीं िा्ी पध्दतीने ननयकु्ती करण्यात आलेल्या आ ेत. तसेच 
आवश्यकतनेसुार कीं िा्ी पध्दतीने पदभरती करण्यात येत आ े. जिल् ानन ाय 
मा े िून, २०१८ अखेर नेमणुक केलेल्या ववर्षे तज्ञाींच्या पद भरतीचा तक्ता 
खालीलप्रमाणे :- 

अ.क्र. जिल्हा िां राुंी तत्िािर झालेली विशषेतज्ाांची पदभरती 
स्रीरोग तज् बालरोग तज् भलूतज् 

१ पालघर ४ २ २ 
२ रायगड ४ ० ६ 
३ नामर्क ५ ३ ४ 
४ िुळे ३ ० २ 
५ िळगाव ८ ४ ७ 
६ अ मदनगर २ ५ ८ 
७ पणेु ३५ १५ २७ 
८ सोलापरू ५ ५ ५ 
९ सातारा १३ ५ २० 
१० कोल् ापरू १ ४ १० 
११ साींगली १ १ २ 
१२ औरींगाबाद २ १ ० 
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१३ परभणी ० ० ३ 
१४ ह ींगोली ४ २ १ 
१५ लातरू ५ ० ३ 
१६ उस्मानाबाद ७ ० ४ 
१७ बीड ० ० ७ 
१८ अकोला ५ २ २ 
१९ वामर्म २ ० १ 
२० अमरावती ४ ७ ७ 
२१ यवतमाळ १२ ४ ८ 
२२ बलुढाणा ४ ४ २ 
२३ नागपरू १ ० २ 
२४ विाम १ १ २ 
२५ चींद्रपरू १३ ४ १५ 
२६ गडधचरोली २ ० ४ 

एिूण १४३ ६९ १५४ 
___________ 

  
पालघर जिल््यातील शासिीय रुग्णालयाांबाबत 

  
(१२) ४५१३३ (०५-१२-२०१८). श्री.रवि ांर र्ाुंि : सन्माननीय सािवितनि 
आरोग् य ि िट ुंट ांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जिल््यात र्ासनाने चालववलेली कोणती रुग्णालये आ ेत, 
(२) असल्यास, सदर रुग्णालयात औषिे, योग्य आ ाराची सोय, स्वच्छता 
ठेवण्यात येत ना ी अर्ा तक्रारी र्ासनाकड ेप्राप्त झाल्या आ ेत,  े खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.एिनाथ शशांदे (०६-०९-२०१९) : (१) पालघर जिल््यात सद्दजस्थतीत िव् ार 
व ड ाणू येथे १०० खा्ाींचे आणण कासा येथे ५० खा्ाींचे अर्ी तीन उपजिल् ा 
तसेच अनकु्रमे तलासरी, पालघर, वाणगाींव, बोईसर, वाडा, ववक्रमगड, मनोर, 
मोखाडा व ववरार येथे ९ ग्रामीण रुग्णालये कायमजन्वत आ ेत. 
(२) व (३) सवम रुग्णालयात परेुर्ा प्रमाणात औषि साठा उपलब्ि असनू, सवम 
रुग्णालयात थाळी पध्दतीने आ ार सेवा कीं िा्ी पध्दतीने सरुु आ े. तसेच 
सवम रुग्णालयात कीं िा्ी पध्दतीने स्वच्छता सेवा उपलब्ि असनू या कीं िा्ी 
कममचारी तसेच ग्-ड सींवगामतील कममचाऱ याींद्वारे रुग्णालयाची स्वच्छता 
ठेवली िात.े याप्रकरणी कोणत्या ी रुग्णालयात लखेी स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त 
झालेल्या ना ीत 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

उरण (जि.रायगड) ग्रामीण रुग्णालयातील गैरसोईबाबत 
  
(१३) ४६५९८ (१३-०१-२००९). श्री.ियांत पाुंील, श्री.िवपल पाुंील : 
सन्माननीय सािवितनि आरोग्य आणण िट ुंट ांब िल्याण मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) ग्रामीण रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी दररोि समुारे 
३००-४०० रुग्ण दाखल  ोतात,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या रुग्णाींवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वदै्यकीय 
अधिकारी ना ीत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर रुग्णालयातील सोनोग्राफी मर्ीन गेली दीड वष े बींद 
अवस्थेत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रश्न भाग (२) व (३) प्रकरणी र्ासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (०६-०९-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आ े. 

सदर रुग्णालयात दररोि सरासरी प्रमाणे १५०-१७५ रुग्ण उपचाराथम 
येतात. 
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(२)  े खरे ना ी. 
वदै्यकीय अधिक्षक  े पद ररक्त आ े. १ अजस्थरोग तज्ञ, १ भलूतज्ञ 

आणण १ एमबीबीएस वदै्यकीय अधिकारी  ी पदे भरलेली असनू त्याींच्याकडून 
उपचार सवुविा परुववण्यात येत आ ेत. 
(३) अींर्त: खरे आ े. 

वदै्यकीय उपकरणाच्या ननकषानसुार ग्रामीण रुग्णालयाकरीता 
सोनोग्राफी मर्ीन अनजु्ञये ना ी. तथावप, २००७ मध्ये सदर ग्रामीण 
रुग्णालयाकरीता सोनोग्राफी मर्ीन उपलब्ि करुन देण्यात आली  ोती. तथेील 
रेडीओलॉिीस््ने काम बींद केल्याने सदर मर्ीन ववनावापर पडून असल्याने 
सदर मर्ीन उपजिल् ा रुग्णालय, मलू जि.चींद्रपरू येथ ेस्थलाींतरीत केली आ े. 
(४) ग्रामीण रुग्णालय, उरण येथे वदै्यकीय अधिक्षक  े पद ररक्त असनू 
वदै्यकीय अधिकाऱयाींची ३ पदे मींिूर असनू भरलेली आ ेत. वदै्यकीय 
अधिक्षकाचे पद भरण्याची कायमवा ी सरुु आ े.  

___________ 
 

राज्य पटरातत्ि विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(१४) ४६६३९ (०५-०७-२०१९). श्री.िगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांिय मटांड,े श्री.हेमांत 
ुंिल,े श्री.किरण पािसिर, ॲड.राहटल नािेिर, श्री.वििय ऊर्व  भाई धगरिर, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय साांस् िृतति िायव मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य परुातत्व ववभागातील वगम ‘अ’ मिील दोन पदे, वगम ‘ब’ मिील १४ 
पदे, वगम ‘क’ मिील ३५ पदे आणण वगम ‘ड’ मिील ७२ पदे ररक्त असनू 
मींिूर ३०० पदाींपकैी १२३ पदे ररक्त असल्याने ११ अधिकाऱयाींकड ेअनतररक्त 
कायमभार सोपववण्यात आल्याचे माह ती अधिकारात मा े एवप्रल, २०१९ च्या 
दसुऱया पींिरवड्यात ननदर्मनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) तसेच सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या सींविमनाची िबाबदारी असणाऱ या परुातत्व व 
वस्तसुींग्र ालयाच्या सींचालनामध्ये मींिूर पदापकैी ११० िागा ररक्त असल्याच े
मा े म,े २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील एकूण २७७  ेरर्ेि वास्तूींमध्ये राज्याच्या परुातत्व 
ववभागाच्या अखत्याररत ५५ ककल्ल्याींचा समावेर् असनू वारसा वास्तूींच्या 
देखभालीसाठी असलेला कममचारी वगम अत्यींत अपरुा असल्याच े ननदर्मनास 
आले असनू सन २०१६ त े २०१८ या तीन वषामच्या कालाविीत केवळ स ा 
कममचाऱ याींची ननयकु्ती करण्यात आली,  े खरे आ े काय, 
(४) तसेच, परुातत्व ववभागाला राज्य र्ासनाकडून ममळणारा ननिी कमी पडत 
असनू स्वयींसेवी सींस्थाकडून मदत घ्यावी लागत आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन राज्यातील ककल्ल े
सींविमनाच्या म त्वाच्या बाबीींकड ेलक्ष देण्यासाठी परुातत्व ववभागातील ररक्त 
पदे भरण्याच्यादृष्ीने तसेच परेुसा ननिी उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती 
कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१७-०९-२०१९) : (१) सद्य:जस्थतीत परुातत्व व 
वस्तसुींग्र ालये सींचालनालयास ग् अ त ेग् ड मिील एकूण ३०० पदे मींिूर 
असनू त्यापकैी ग् अ, ब, क व ड सींवगामतील अनकु्रमे २, १४, ३७ व ७५ 
अर्ी एकूण १२८ पदे ररक्त आ ेत. 
 सद्य:जस्थतीत सींचालनालयातील ग् अ व ब च्या १६ ररक्त पदाींचा 
अनतररक्त कायमभार इतर ९ अधिकारी/कममचारी याींच्याकड े सोपववण्यात 
आलेला आ े. 
(२) हद.३१/०५/२०१९ रोिी सींचालनालयात एकूण ३०० मींिूर पदाींपकैी एकूण 
१२४ पदे ररक्त  ोती. 
(३) राज्यातील वारसा ( ेरर्ेि) वास्तुींमध्ये राज्य परुातत्व ववभागाच्या 
अखत्याररतील ५१ ककल्ल्याींचा समावेर् असनू या वारसा वास्तुींच्या 
देखभालीसाठी सध्याचा कममचारी वगम अपरूा आ े,  ी वस्तजुस्थती आ े. 
सद्य:जस्थतीत सींचालनालयात सन २०१६ त े २०१८ या कालाविीत ववववि 
सींवगामतील एकूण ६ पदे भरण्यात आलेली आ े. 
(४)  े खरे ना ी. 

परुातत्व व वस्तसुींग्र ालये सींचालनालयाच्या अखत्याररतील ३७६ 
राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाकरीता उपलब्ि  ोणारा ननिी अपरूा असला तरी 
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आितागायत ववभागाने कोणत्या ी स्वयींसेवी सींस्थाींकडून ननिी घेतलेला ना ी. 
(५) र्ासनाने हद.२०/०६/२०१९ रोिी परुातत्व व वस्तसुींग्र ालये 
सींचालनालयातील तसेच अधिपत्याखालील कायामलयातील ग् क सींवगामतील 
एकूण २० पदे सरळसेवेने व ग् ड सींवगामतील ३० पदे बा्ययींिणेद्वारे 
भरण्यास मान्यता हदलेली आ े. त्यानसुार पदभरती सींदभामत कायमवा ी सरुु 
आ े. 
(६) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

प्रदवूषत होत असलेल्या िलसाठयाांिर प्रततबांध घालण्याबाबत 
 

(१५) ४६६४५ (०५-०७-२०१९). श्री.िगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांिय मटांड,े श्री.हेमांत 
ुंिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.ियांत पाुंील : सन्माननीय पाणीपटरिठा ि 
स्िच्छता मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्रीय पेयिल आणण स्वच्छता मींिालयाच्या ग्रामीण पेयिल 
कायमक्रमाींतगमत देर्भरातील सवमच राज्यात िलस्िोताींची तपासणी करण्यात 
आली असनू, सदर तपासणीत राज्यातील १ लाख ७१  िार ४८४ िलस्िोत 
दवूषत असल्याचे आढळून आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पाण्यातील रसायनाींचे प्रमाण उद्योगाींमळेु वाढत असले तरी 
घरगतुी साींडपाणी ी तवेढेच िबाबदार असल्याच े तसेच िलस्िोत दवूषत 
 ोण्यामागे िीवानपेुक्षा रासायननक प्रभाव अधिक असल्याचे या तपासणीतनू 
आढळून आले आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन प्रदवूषत  ोत 
असलेल्या िलसाठ्याींना पररणामकारकरीत्या प्रनतबींि घालण्याच्यादृष्ीने 
कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (२३-०९-२०१९) : (१) सन २०१८-१९ च्या कें द्र 
र्ासनाच्या सींकेतस्थळावरील अ वालानसुार, १,९१,७६९ स्िोताींपकैी ४०,६८७ 
स्िोत रासायननक दृष्या दवुषत असनू १,२५,५६८ स्िोताींपकैी २१,४८७ स्िोत 
िैववक दृष्या दवुषत आढळून आले आ ेत.  
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(२) कें द्र र्ासनाच्या सींकेतस्थळावरील अ वालानसुार रासायननक दृष्या 
दवूषत स्िोताींचे प्रमाण २१.२२% तर िवैवक दृष्या दवूषत पाण्याचे प्रमाण 
१७.११% आ े. रासायननक दृष्या बाधित स्िोताींची कारणे पढुीलप्रमाणे- 
खताींच्या अनतररक्त वापरामळेु नायरे्, स्थाननक भगूभीय पररजस्थतीमळेु 
फ्लोराईड, लो ाच्या खननिाींमळेु लो  आणण भपूषृठावरील प्रवा , इतर घ्क 
याींच्या पररसींचरणामळेु तसेच भगूभीय पररजस्थतीमळेु क्षार इत्यादी घ्क 
कमी िास्त  ोत असल्याच ेआढळून आले.  
(३) जिल् ा पररषदेमाफम त रासायननक दृष्या बाधित स्िोताींवरती वपण्याच्या 
पाण्यास अयोग्य असे फलक लावण्यात येतात. फ्लोराईड व क्षार बाधित 
गावाींना DFU (De-Fluoridation Unit) RO (Reverse Osmosis) माफम त 
र्धु्द पाणीपरुवठा करण्याचे काम प्रगनतपथावर आ े. तसेच दर 
पावसाळयाआिी िलिन्य आिार पसरू नये म् णून वपण्याच्या पाण्याच्या 
स्िोताींबाबत घ्यावयाच्या प्रनतबींिात्मक सचूना जिल् ा पररषदेमाफम त प्रसाररत 
करण्यात येतात. तसेच िनमानसात वपण्याच्या पाण्याच्या गणुवत्तबेाबत 
तसेच वपण्याच्या पाण्याच्या स्िोताींची घ्यावयाची काळिी याबाबत जिल् ा व 
तालकुास्तरावर जिल् ा पररषदेमाफम त िन िागतृी केली िात.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

राज्याच्या नव्या औद्योधगि धोरणाबाबत 
 

(१६) ४६६७६ (०६-०७-२०१९). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत ुंिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, ॲड.राहटल नािेिर, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, 
श्री.िगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांिय मटांड,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सटधीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहत 
शमझाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, 
प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात येत्या ५ वषामत ४० लाख रोिगाराींची ननमममती तसेच १० लाख 
को्ीींची गुींतवणूक आकवषमत करण्याच े उहद्दष् ठेवनू नव्या औद्योधगक 
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िोरणाची घोषणा र्ासनाने मा े माचम, २०१९ च्या पह ल्या सप्ता ात एका 
पींचताराींककत  ॉ्ेलमध्ये केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नव्या औद्योधगक िोरणाचे थोडक्यात स्वरुप काय आ े तसेच 
त्याची अींमलबिावणी कर्ा पध्दतीने  ोणार असनू  े िोरण केव् ापासनू 
अींमलात येणार आ े, 
(३) असल्यास, मागील ५ वषामत राज्यात औद्योधगक िोरणातनू गुींतवणुकीच े
प्रमाण ककती वाढले आ े व ककती रोिगार ननमममती झाली व  ोत आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सटभाष देसाई (२३-०९-२०१९) : (१) व (२) म ाराषराचे नवीन औद्योधगक 
िोरण-२०१९ हदनाींक ०७/०३/२०१९ च्या र्ासन ननणमयान्वये िा ीर करण्यात 
आले असनू, त्यामध्ये प्रामखु्याने खालील बाबीींचा समावेर् आ े. 

• २०२५ पयतं म ाराषर एक हरमलयन डॉलरची अथमव्यवस्था 
बनववण्याचे उद्दीष् साध्य करण्याच्या उद्दरे्ाने म ाराषराच े नवीन 
औद्योधगक िोरण िा ीर करण्यात आले. 

• म ाराषराला िागनतक स्तरावरील गुींतवणूकीचे व उत्पादनाच े कें द्र 
बनववणे. 

• ६० लक्ष इतका नवीन रोिगार ननमामण करणे. 
• सन २०२३ पयतं राज्यात रुपये १० लाख को्ी गुींतवणूक आकवषमत 

करणे. 
• सन २०२३-२४ पयतं ४० लाख लोकाींसाठी रोिगाराच्या सींिी ननमामण 

करणे. 
• सन २०२३-२४ पयतं राज्याच्या सकल उत्पन्नात उत्पादन क्षेिाचा 

ह स्सा २५ ्क्क्यापयतं आणण्याचे उहद्दष् गाठण्यासाठी उत्पादन 
क्षेिाच्या वाढीचा दर १२ त े१३ ्क्के पयतं राखणे. 

• सकु्ष्म, लघ ुव मध्यम उद्योगाींचे प्रवतमन करणे- मह ला व अनसुधूचत   
िाती-िमाती उद्योिकाींवर ववर्षे लक्ष कें द्रीत करणे. 
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• राज्यात ईि ऑफ डुइींग त्रबझनेस (EODB) च्या माध्यमातनू 
उद्योगाींच ेसलुभीकरण करणे. 

• नवीन ग्रोथ से्ं रचे / क्लस््रचे प्रचलन करणे. 
• बेरािगार तरुणाींना रोिगार परुववण्यासाठी मखु्यमींिी रोिगार 

ननमममती योिना नवीन फ्लॅगमर्प योिनेचा र्भुारींभ या नवीन 
योिनेची आखणी करणे. 

 वरील म त्वाच्या बाबी तसेच म ाराषर औद्योधगक           
िोरण-२०१९  ा र्ासन ननणमय िनतचे्या माह तीसाठी र्ासनाच्या                   
www.maharashtra.gov.in या सींकेतस्थळावर उपलब्ि करुन देण्यात आला 
आ े. सदर िोरण हदनाींक ०१ एवप्रल, २०१९ पासनू अींमलात आले असनू, 
पढुील ५ वषामच्या कालाविीसाठी लाग ूरा ील. 
(३) मागील ५ वषामत राज्याच्या औद्योधगक िोरणातनू रुपये २१४२०० को्ी 
इतकी गुींतवणकू झाली असनू एकूण ६३४७००० इतकी रोिगार ननमममती झाली 
आ े. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

आणी (जि.यितमाळ) तालटक्यातील िन विभागान ेिकृ्ष लागिड  
िेलेली िमीन ओसाड असल्याबाबत 

 

(१७) ४६७५४ (०५-०७-२०१९). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत ुंिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, ॲड.राहटल नािेिर : सन्माननीय िने मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) आणी (जि.यवतमाळ) तालकु्यातील वन ववभागाने सन २०१६-१७ मध्ये 
लाखो रुपये खचम करुन बावीस  िार खड्ड ेकरुन वकृ्ष लागवड केली  ोती,  े 
खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, बावीस  िार खड्ड े करण्यात आललेी िमीन  ी ओसाड 
असल्याची बाब मा े एवप्रल, २०१९ च्या दसुऱया सप्ता ात ननदर्मनास आली, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, याबाबत र्ासनाने पा णी केली आ े काय, पा णीत काय 
आढळून आले व त्याची सद्य:जस्थती काय आ े ? 
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श्री.सटधीर मटनगांुंीिार (२४-०९-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
सन २०१६-१७ मध्ये आणी तालकु्यात एकूण १८५  ेक््र क्षेिावर 

१८६२७० इतकी रोपाींची लागवड करण्यात आली असनू मे, २०१९ अखेर 
जिवींत रोपाींची ्क्केवारी ६६.५४ % इतकी आ े. पवूम पावसाळी कामामध्ये 
खड्डयाींवर व प्रथम वषीय वकृ्ष लागवडीवर अनकु्रमे ३९.९२ लक्ष व ५९.३७ 
लक्ष इतका खचम करण्यात आलेला आ े. 
(२)  े खरे ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

राज्यात विविध विभागातील ररक्त पदे  
िां राुंी पध्दतीने भरण्याबाबत 

  
(१८) ४६९०३ (०६-०७-२०१९). श्री.रामदास आांबुंिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय वित् त मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) र्ासनाने राज्यात ववववि ववभागातील ररक्त पदाची भरती कीं िा्ी 
पध्दतीने भरण्याचा ननणमय घेण्यात आल्याचे हदनाींक ११ डडसेंबर, २०१८ रोिी 
वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे कीं िा्ी पध्दतीने भरण्याचा र्ासन आदेर् 
ववत्त ववभागाने हदनाींक १४ डडसेंबर, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास काढला 
आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे कीं िा्ी पध्दतीने भरण्याची कारणे काय 
आ ेत, याबाबत र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सटधीर मटनगांुंीिार (२६-०९-२०१९) : (१) व (२)  ोय. ववत्त ववभागाच्या 
हद.११/१२/२०१८ च्या र्ासन ननणमयान्वये प्रर्ासकीय ववभागाींना िनु्या 
आकृनतबींिानसुार मींिूर असलेल्या पदाींपकैी ररक्त असलेल्या पदाींच्या ७० 
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्क्के मयामदेत पदे बा्ययींिणेद्वारे भरण्यास, तसेच वववक्षक्षत कामासाठी 
सेवाननवतृ्त अधिकाऱयाींच्या सेवा करार पध्दतीने घेण्यास फक्त एक वषामच्या 
कालाविीसाठी मभुा देण्यात आली आ े. 
(३) प्रर्ासकीय ववभाग व त्याींच्या अधिनस्त कायामलयातील पदाींचा सिुारीत 
आकृनतबींि ननजश्चत करणे आवश्यक ठरववण्यात आले आ े. तसेच सिुाररत 
आकृनतबींि अींनतम झाल्याखेरीि ववभागाींनी पदननमममती / पदभरती करु नये 
अर्ा सचूना आ ेत. तथावप, सदर कायमवा ीस का ी कालाविी लागणे 
अपेक्षक्षत असल्यामळेु प्रर्ासकीय ववभागाींना येणाऱया अडचणी ववचारात घेऊन 
फक्त एक वषामच्या कालाविीसाठी कीं िा्ी पध्दतीने ननयकु्ती करायची मभुा 
देण्यात आली आ े. दरम्यानच्या कालाविीत प्रर्ासकीय ववभागाींनी सिुारीत 
आकृनतबींि अींनतम करुन घेण्याची कायमवा ी तातडीने पणूम करणे अपेक्षक्षत 
आ े. यासींदभामत चौकर्ी करण्याचा प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 
मटांबई महानगर प्रदेश वििास प्राधधिरणामार्व त मटांबई नागरी पररिहन 

प्रिल्पाांतगवत पररिहन धोरण ठरविण्याबाबत 
  
(१९) ४७०४३ (०५-०७-२०१९). अॅड.अतनल परब : सन्माननीय मटख्यमांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई म ानगर प्रदेर् ववकास प्राधिकरणामाफम त मुींबई नागरी पररव न 
प्रकल्पाींतगमत सन २०१८ मध्ये मुींबई म ानगर प्रदेर्ातील लोकाींच्या प्रवासाची 
पध्दत व प्रकार िाणून घेण्यासाठी तसेच सन २०३१ पयतं दीघमकाळ पररव न 
िोरण ठरववण्यासाठी ’’पररव न अ्यास’’ तयार करुन अींनतम अ वाल मा े 
िुल,ै २००८ मध्ये र्ासनास सादर केला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या अ वालात कोणकोणत्या मर्फारर्ी करण्यात आल्या आ ेत 
व त्याचे फायदे काय आ ेत तसेच या मर्फारर्ी र्ासनाने स्वीकारल्या आ ेत 
काय, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवा ी केली व 
याबाबतची सद्यःजस्थती काय आ े ? 
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श्री.देिेंर र्डणिीस (२०-०८-२०१९) : (१) मुींबईतील वा तकू व पररव न 
व्यवस्था सक्षम, कायमक्षम आणण सिुारणा करण्यासाठी, मुींबई म ानगर प्रदेर् 
ववकास प्राधिकरणाने मुींबई नागरी पररव न प्रकल्प (MUTP) अींतगमत, 
िागनतक बँकेच्या ताींत्रिक स ाय्याने वषम २००५-२००८ मध्ये सल्लागारामाफम त 
सवकंष पररव न अ्यास (Comprehensive Transportation Study) 
आणण व्यवसाय आराखडा (Business Plan) प्राधिकरणास वषम २००८ मध्ये 
सादर केला. 

सदर सवकंष पररव न अ्यास अ वालास हदनाींक १५ माचम, २००८ 
रोिी झालेल्या प्राधिकरणाच्या १२१ व्या बठैकीत मान्यता ममळाली आ े. 
(२) सवकंष पररव न अ्यास २००८ च्या अ वालानसुार मुींबई म ानगर 
प्रदेर्ासाठी क्षक्षतीि वषम २०३१ पयतं ४५० कक.मी. चे मेरो मागामच,े २४८ 
कक.मी. उपनगरीय रेल्वे मागामचे आणण १७४० कक.मी. चे रस्त्याींचे िाळे 
प्रस्ताववत/मर्फारस केलेले आ े. प्रस्ताववत मागामची (मेरो, उपनगरीय रेल्वे 
आणण म ामागम) प्रस्ताववत कालाविीत अींमलबिावणी झाल्यास वा तकू 
कोंडी, प्रदषूण आणण प्रवार्ी वेळेत पररणामकारक बचत  ोईल. तसेच वा तकू 
पररव न व्यवस्थेच्या ्क्क्यामध्ये सिुारणा  ोईल. 
(३) अ्यासात नमदू केलेल्या ववववि पररव न योिना व प्रकल्पाींच्या 
मर्फारर्ीींचा प्रामखु्याने ववचार करुन त्याींचे ननयोिनबध्द व ननिी 
उपलब्ितनेसुार सींबींधित सींस्थाींमाफम त अींमलबिावणी करण्यात येत आ े. 

सवकंष पररव न अ्यास व व्यवसाय आराखडा अ्यास पणूम 
झाल्यानींतर गले्या दर्कात, म ानगर प्रदेर्ात मोठ्या प्रमाणात पररव न 
आणण िमीन वापर (Land use) यात सिुारणा/बदल झाले आ ेत. यामध्ये 
प्रामखु्याने वडाळा येथील नवीन (रह वासी आणण व्यवसानयक) िमीन वापर, 
मुींबई आींतरराषरीय ववमानतळाच्या सींचालनालयातील सिुारणा, नवीन मेरो 
आणण मोनो रेल, प्रस्ताववत नवी मुींबई ववमानतळ (NMIA), नवी मुींबई 
ववमानतळ प्रभाववत क्षेि (NAINA), िेएनपी्ी येथे प्रस्ताववत ववर्षे आधथमक 
क्षेि (SEZ), कल्याण आणण मभवींडी पररसरात २७ आणण ५१ गावाींचा ववकास 
आराखडा, प्रस्ताववत िलवा तकू प्रकल्प इत्यादीींचा समावेर् आ े. 

वर उल्लेखीत प्रस्ताववत पायाभतू सवुविाींमळेु बदल आणण याींचा 
पररणाम लक्षात घेऊन सवकंष पररव न अ्यासाच ेअद्यावतीकरणाच ेकाम 
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सल्लागारामाफम त प्रगतीपथावर आ े. सदर अ्यासामध्ये मुींबई म ानगर 
प्रदेर्ासाठी क्षक्षतीि वषम २०२१, २०२६, २०३१ आणण २०४१ साठी अनकु्रमे 
तत्काळ, लघ,ु मध्यम आणण दीघम मदुतीसाठीचा पररव न आराखडा तयार 
करण्यात आला आ े. सल्लागारामाफंत सदर अ्यासाचा अींनतम मसदुा 
अ वाल लवकरच प्राधिकरणास सादर  ोणे अपेक्षक्षत आ े.  

___________ 
  

प्रधानमांरी किसान सन्द्मान योिनेचा लाभ शतेिऱयाांना देण्याबाबत 
  

(२०) ४७०६४ (०५-०७-२०१९). श्री.अब्दटल्लाखान दटरावणी, श्री.धनांिय मटांड,े 
श्री.सततश चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय िृषी मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) र्तेकऱयाींना ननजश्चत उत्पन्न ममळण्यासाठी जिल््यातील ४ लक्ष ४८ 
 िार र्तेकऱयाींपकैी केवळ १.५० लक्ष र्तेकऱयाींची नोंदणी मा े माचम, २०१९ 
पयतं करण्यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प्रिानमींिी ककसान सन्मान योिनेचा लाभ वरील सवम 
र्तेकऱयाींना ममळण्यासाठी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(३) असल्यास, कायमवा ीची थोडक्यात माह ती काय आ े तसेच ककती 
मदुतीत वरील सवम र्तेकऱयाींना योिनेचा लाभ देण्यात येणार आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  

डॉ. अतनल बोंड े(२८-०८-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
प्रिानमींिी ककसान सन्मान योिनेचा लाभ र्तेकऱयाींना ननजश्चत 

उत्पन्न ममळण्यासाठी राज्यात मा े माचम, २०१९ पयतं ६४.५४ र्तेकऱयाींची 
नोंदणी करण्यात आली आ े. सद्य:जस्थतीत हदनाींक २३/०७/२०१९ अखेर सवम 
जिल् ाधिकारी याींच्या प्राप्त प्रमाणपिानसुार अपेक्षक्षत लाभाथी सींख्या ९३.२५ 
लक्ष असनू त्यापकैी एकूण ८९.७२ लक्ष र्तेकऱयाींची नोंदणी करण्यात आली 
आ े. 
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(२) क्षेत्रियस्तरावर पाि लाभाथी र्तेकरी याींची माह ती पी. एम. ककसान 
पो म्वर अपलोड करण्यासाठी र्ासनामाफम त वारींवार पिव्यव ार जव् डीओ 
कॉन्फरन्स व्दारे, दरूध्वनीव्दारे सचूना देऊन पाठपरुावा करण्यात येत आ े. 
(३) हदनाींक २५ िुल,ै २०१९ अखेर ३०.०१ लाख लाभाथी र्तेकऱयाींना पह ला 
 प्ता रुपये २०००/- प्रनत लाभाथी या प्रमाणे रुपये ६००.२० को्ी, त्याचप्रमाणे 
या लाभाथी र्तेकऱयाींपकैी १५.५४ लाख लाभाथी र्तेकऱयाींना दसुरा  प्ता रुपये 
२०००/- प्रनत लाभाथी या प्रमाणे रुपये ३१०.७४ को्ी अर्ी एकत्रित रक्कम 
रुपये ९१०.९४ को्ी ननिी ववतरीत करण्यात आला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  
गडधचरोली जिल््यातील शतेिरी िन पट्टय्ापासून िांधचत राहहल्याबाबत 

 

(२१) ४७०९४ (०५-०७-२०१९). श्री.रामदास आांबुंिर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.धगरीशचांर व्यास : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडधचरोली जिल््यात गेल्या ४० वषामपासनू वन िममनीवर आहदवासी व 
गरैआहदवासी र्तेकऱयाींनी अनतक्रमण केले असनू उक्त िममनीवर र्तेी करुन 
कु्ुींबाचा उदरननवाम  करीत असनू ी मागील १० वषामत ५९  िार दाव्यापकैी 
४०  िार दाव ेम सलू ववभागाने नाकारले गेल्याने जिल््यातील र्तेकरी वन 
पट्यापासनू वींधचत असल्याचे हदनाींक ८/०४/२०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 
डॉ. अशोि उईिे (१८-०९-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 

अनसुधूचत िमाती व इतर पारींपाररक वन ननवासी (वन क्काची 
मान्यता) अधिननयम, २००६ ननयम २००८ व सिुारणा ननयम २०१२ अींतगमत 
गडधचरोली जिल््यामध्ये ग्रामस्तरीय वन क्क सममतीकड े एकूण ५९,६०९ 
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इतके दाव ेप्राप्त झाले असनू त्यापकैी ३१,३२२ इतके दावे मींिूर केले आ ेत 
तर ५,३२२ इतके दावे नामींिूर केले आ ेत.  
(२) ग्रामस्तरावरील (वन  क्क सममती) व उपववभागीय स्तरावरील (वन 
 क्क सममती) प्रलींत्रबत वन  क्क दावे व अपीले याींचा ननप्ारा 
करण्यासींदभामत र्ासन पररपिक क्र.व का-२०१८/प्र.क्र.४३/का.-१४, हदनाींक ११ 
मे, २०१८ नसुार उपववभाग स्तरीय सममत्याींकडून दावे/अपीले नाकारण्यात 
आलेल्या प्रकरणात सींबींधित वनिारकाींना त्याींचे म् णणे माींडण्याची सींिी 
देण्यात आली आ े व त्यासींदभामत गडधचरोली जिल््यात वनममि मोह म 
राबववण्यात आली आ े. 

जिल् ास्तरीय सममतीकडून नामींिूर करण्यात आलेल्या प्रकरणात 
आहदवासी सींर्ोिन व प्रमर्क्षण सींस्था, पणेु याींच्या माफम त मा े एवप्रल, २०१९ 
मध्ये प्रकरणाींची तपासणी करण्यात आलेली आ े. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 
राज्यातील पदिीधर अांशिालीन उमेदिाराांना सेिेत सामािून घेण्याबाबत 
  
(२२) ४७१२९ (०६-०७-२०१९). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, अॅड.अतनल परब, 
श्री.प्रिाश गिशभये, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय िौशल्य वििास ि 
उद्योििता मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पदवीिर अींर्कालीन उमेदवाराींना सेवेत सामावनू घेण्याबाबचा 
गत १५ वषामपासनू प्रलींत्रबत प्रश्न ननकाली काढण्याकरीता तसेच अींर्कालीन 
उमेदवाराींना ववर्षे बाब म् णून कीं िा्ी तत्वावर नोकरीची सींिी उपलब्ि करुन 
देण्याचा िोरणात्मक ननणमय घेण्याकरीता हदनाींक १६ फेब्रवुारी, २०१८ रोिीच्या 
र्ासन ननणमयान्वये सममती गहठत करण्यात आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त सममतीने आपला अ वाल र्ासनास सादर केला आ े 
काय, सादर केलले्या अ वालातील मर्फारर्ीींचे थोडक्यात स्वरूप काय आ े, 
(३) तसेच उक्त अ वालाच्या अनषुींगाने र्ासनस्तरावर कोणता िोरणात्मक 
ननणमय घेण्यात आला वा येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.सांभािी पाुंील-तनलांगेिर (३१-०८-२०१९) : (१)  ोय,  े खरे आ े. 
(२) हदनाींक १६ फेब्रवुारी, २०१८ रोिीच्या र्ासन ननणमयान्वये गठीत सममतीने 
त्याींचा अ वाल र्ासनास हदनाींक ०६/०९/२०१८ रोिी सादर केला आ े. या 
सममतीच्या अ वालातील मर्फारर्ीचे थोडक्यात स्वरुप पढुीलप्रमाणे आ े :- 

१. राज्यातील पदवीिर अींर्कालीन उमेदवाराींच्या माह तीनसुार एकूण 
१८,६४४ पदवीिर अींर्कालीन उमेदवाराींच्या यादीला अींनतम 
मान्यता देणे, 

२. पदवीिर अींर्कालीन उमेदवाराींना वयाची कोणती ी अ् न ठेवता 
करार तत्वावर नेमणूक देणे. 

३. र्ासनाच्या ववववि कायामलयीन आस्थापनाींवर करार तत्वावर 
कममचाऱयाींची नेमणुका करण्यात येतात अर्ा हठकाणी पदवीिर 
अींर्कालीन उमेदवाराींना ननयकु्तीत प्रािान्य देणे. 

४. पदवीिर अींर्कालीन उमेदवाराींना करार तत्वावर नेमणूक 
हदल्यानींतर प्रनत उमदेवार रुपये १५,००० प्रनत मह ना याप्रमाणे 
१८,६४४ उमदेवाराींकरीता येणारा वावषमक खचम रुपये ३३५.५९ 
को्ीचा बोिा र्ासनावर पडणार असनू  ा ननिी ववत्त ववभागाने 
उपलब्ि करून द्यावा. 

५. राज्यामध्ये कोठे ी पी.पी.पी. तत्वावर सरुु असलेल्या प्रकल्पामध्ये 
पदवीिर अींर्कालीन उमेदवाराींना प्रथम प्रािान्य देण्यात यावे. 

६. पदवीिर अींर्कालीन उमेदवार  े ज्या जिल््यामिील रह वार्ी 
असतील त्या जिल््यामध्ये त्याींना करार तत्त्वावर ननयकु्तीस 
प्रथम प्रािान्य देण्यात यावे िर त े र्क्य नसल्यास त्याींच्या 
म सलूी ववभागातील अन्य जिल््यात करार तत्त्वावर ननयकु्ती 
देण्यात यावी. 

(३) गठीत सममतीच्या अ वालातील मर्फारर्ीींच्या अनषुींगाने          
हदनाींक ११/१२/२०१८ रोिीच्या मींत्रिमींडळ बठैकीत घेतलेल्या ननणमयानसुार (अ) 
सामान्य प्रर्ासन, ववभाग र्ासन ननणमय, हदनाींक ०२/०१/२०१९ अन्वये, 
पदवीिर/पदववकािारक अींर्कालीन उमेदवाराींना र्ासकीय/ननमर्ासकीय 
सेवेतील म ाराषर लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबा ेरील ग्-क पदावरील सरळ 
सेवेने करावयाच्या ननयकु्तीसाठी ५५ वष ेइतकी वयोमयामदा मर्थील करणे (ब) 
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कौर्ल्य ववकास व उद्योिकता ववभाग, र्ासन पररपिक हदनाींक ०२/०३/२०१९ 
अन्वये, बा्ययींिणेकडून (आऊ्सोमसगंद्वारे) कामे करुन घेण्याबाबत 
पदवीिर अींर्कालीन उमदेवाराींना सू्  देवनू वयैजक्तकररत्या प्रािान्याने 
नेमणूक देणे (क) ग्रामववकास ववभाग, र्ासन ननणमय, हदनाींक १७/०६/२०१९ 
अन्वये, पदवीिारक (बी.एङ) / पदववकािारक (डी.एङ) अींर्कालीन उमेदवाराींना 
तामसका तत्त्वावर ककीं वा करारपध्दतीने कामे देण्याबाबतच े र्ासन 
ननणमय/पररपिक ननगमममत करण्यात आले आ ेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

शमरा-भाईंदर महानगरपाशलिेच्या मैदानासाठ  आरक्षक्षत भूखांड 
भूमाकर्याांिडून बळिािण्याचा प्रयत्न सटरु असल्याबाबत 

  
(२३) ४७१६८ (१२-०७-२०१९). डॉ.(श्रीमती) मतनषा िायांदे, अॅड.अतनल परब, 
श्री.रवि ांर र्ाुंि : सन्माननीय मटख्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) भाईंदर पवूम (जि.ठाणे) येथील सरस्वतीनगर जस्थत गरुुद्वारािवळ    
ममरा-भाईंदर म ानगरपामलकेच्या मदैानासाठी आरक्षक्षत असलेला भखूींड 
भमूाकफयाींकडून बळकावण्याचा प्रयत्न सरुु असल्याचे मा े माचम, २०१९ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त मदैानाच्या मध्यभागी मसमें्चे खाींब ठोकून भमूाकफयाींनी 
 ा भखूींड बळकावण्याचा प्रयत्न केला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आल,े तद्नसुार सींबींधित भमूाकफयाींववरुध्द कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.देिेंर र्डणिीस (१६-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) ममरा-भाईंदर 
म ानगरपामलकेच्या मींिूर ववकास योिनेनसुार मौि े खारी येथे १२२क  े 
खेळाच्या मदैानाचे आरक्षण आ े. 
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सदर आरक्षणाचे एकूण क्षेि ३८,००० चौ.मी. असनू त्यापकैी 
१७६५५.९८ चौ.मी. क्षेि ववकास  क्क प्रमाणपिाद्वारे ममरा-भाईंदर 
म ानगरपामलकेच्या नावे झालेले आ े. उवमररत क्षिे म ानगरपामलकेच्या 
ताब्यात आलेले ना ी. 

सदर िागेवर म ानगरपामलकेने िागा समतल करून मलुाींना 
खेळण्यासाठी मदैान उपलब्ि करून हदलेले आ े.  

माचम, २०१९ मध्ये सदर मदैानाच्या िागेवर मसमें्चे खाींब ्ाकल्याच े
ननदर्मनास आल्यावर सदर खाींब तात्काळ काढून िागा मोकळी करण्यात 
आलेली आ े. 

सद्य:जस्थतीत सदर िागचेा वापर खेळाच्या मदैानासाठी  ोत आ े, 
 ी वस्तजुस्थती आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

लॉुंरी व्यिसायािर िीएसुंी आिारल्याबाबत 
 
(२४) ४७१८२ (०५-०७-२०१९). श्री.अमररशभाई पुेंल, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, 
श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.हेमांत 
ुंिल,े श्री.धनांिय मटांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, ॲड.राहटल 
नािेिर, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अतनिेत तुंिरे, 
श्री.िगन्द्नाथ शशांदे, श्री.रामराि िडिट त,े श्री.ख्िािा बगे, श्री.अतनल भोसल े: 
सन्माननीय वित् त मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) म्का आणण िुगाराला आळा घालण्यासाठी र्ासनाने सरुु केलेल्या लॉ्री 
व्यवसायावर कें द्र र्ासनाने हदनाींक १ िुल,ै २०१७ रोिीपासनू २८ ्क्के 
िीएस्ी आकारल्यामळेु या व्यवसायाकड े ग्रा काींनी दलुमक्ष केले असल्याचे 
हदनाींक ६ माचम, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील लाखो लॉ्री ववके्रत ेयवुक आणण कु्ूींबाची गिुराण 
चालत असलेल्या या व्यवसायावर आलेल्या गींडाींतरामळेु राज्यातील ८ 
लाखाीं ून अधिक कु्ूींबावर आधथमक सींक् ओढववले आ े तसेच र्ासनाच्या या 
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करामळेु बेकार झालेले यवुक, अींि-हदव्याींग आणण िेषठ नागररक याींना न्याय 
ममळाला ना ी तर त्याींनी आींदोलन करण्याचा इर्ारा हदला असनू सदर 
प्रकरणी र्ासनाने पनुववमचार करावा अर्ी मागणी लॉ्री ववके्रतचेे अध्यक्ष 
याींनी केली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने लॉ्री व्यवसायावर आकारलेला 
िीएस्ी रद्द करण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सटधीर मटनगांुंीिार (२५-१०-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

राज्यातील ग्राहिाांना सटरळीत िीि शमळण्याबाबत 
 
(२५) ४७१९० (०६-०७-२०१९). श्री.अमररशभाई पुेंल, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाुंील, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सटधीर 
ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रािूरिर, 
डॉ.ििाहत शमझाव, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप : 
सन्माननीय ऊिाव मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अडीच को्ी ग्रा काींना वीि परुवण्याची िबाबदारी म ाववतरण 
या वीि कीं पनीवर असनू म ाववतरण वीि ववतरण करीत असताना वीिचोरी, 
ताींत्रिक त्रबघाड, वीि वाह न्याींचे िाळे मोठे असल्याने १३-१४ ्क्के वविचेी 
गळती  ोत असनू ग्रा काींना प्रनतयनुन्मागे समुारे १ रुपया भदंुड पडत 
असल्याचे मा े फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, म ाववतरणाने खरेदी केलेल्या एकूण वविेपकैी १६-१७ ्क्के 
म् णि ेसमुारे १५  िार दर्लक्ष यनुन् वाया िात असनू ग्रा काींपयतं केवळ 
एक लाख दर्लक्ष यनुन् वीि पो चत असल्याचे ननदर्मनास आले आ े,  े  ी 
खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन ग्रा काींना सरुळीत 
वीि ममळण्याबाबत कायमवा ी करुन वीि चोरी करणाऱया सींबींधिताींववरुध्द 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिट ळे (०६-०९-२०१९) : (१)  े खरे ना ी.  

ववद्यतु अधिननयम, २००३ मिील तरतदूीनसुार म ाराषर ववद्यतु 
ननयामक आयोगास ववववि बाबी लक्षात घेऊन वीिदर ननजश्चत करण्याच े
अधिकार असनू आधथमक वषम २०१८-१९ साठी मींिूर केलेले वीि गळतीचे लक्ष्य 
१३.४९ % आ े. म ाववतरणची आधथमक वषम २०१८-१९ मध्ये ववतरण  ानी 
१३.६४ % इतकी आ े. वीि गळतीच े लक्ष  े आयोगाद्वारे ननयामक 
प्रकक्रयेअींती मींिूर केले आ े. तसेच वीि गळती  ी कुठल्या ी वीि प्रणालीचा 
अववभाज्य भाग असनू ती वीिवा क तारा व रोह िातनू  ोणाऱया भौनतकीय 
वीिव न मसध्दाताींर्ी ननगडीत आ े. त्यामळेु वविचेी गळती  ोत असल्याने 
ग्रा काींना प्रनत यनुन्मागे १ रुपया भदंुड पडत ना ी.  
(२) आधथमक वषम २०१८-१९ मध्ये असलेल्या १३.६४ % इतक्या ववतरण ानी 
मळेु १८०६५ दर्लक्ष यनुन्ची  ानी झालेली आ े. यापकैी का ी यनुन्च े
रुपाींतर  े वीिवा क तारा व वीि उपकरणातनू वीि वा त असताना 
उषणतमेध्ये  ोत े व उवमररत यनुन्च े रुपाींतर वाणणजज्यक  ानी (वीि चोरी) 
मध्ये  ोत.े 
(३) ताींत्रिक  ानी व वाणणजज्यक  ानी कमी करणेसाठी म ाववतरण कीं पनीतफे 
ववववि उपाययोिना राबववण्यात येतात. कें हद्रय वीि त्रबल प्रणालीद्वारे सवम 
ग्रा काींना योग्य त्रबल देण्याकरीता यींिणा सर्क्तीकरण, वीि चोरीवर आळा 
घालण्याकरीता ववववि उपाययोिना तसेच ववतरण प्रणालीत सिुारणा 
करणेसाठी ववववि पायाभतू सिुारणा योिना राबववल्या िात आ ेत. ववतरण 
प्रणाली सिुारणेसाठी नवीन उपकें दे्र उभारणी, उपकें द्राची क्षमता वाढ करणे, 
नवीन उच्चदाब वाह न्या/लघदुाब वाह न्या तसेच नवीन रो ीि उभारणी करणे 
 ी कामे ननयममत करण्यात येतात. ववतरण प्रणाली व त्रबमलींग प्रणाली 
सिुारणेमळेु ताींत्रिक  ानी कमी  ोण्यास मदत  ोत.े राज्यातील वीि चोरीच,े 
गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी म ाववतरण कीं पनीकडून सातत्याने प्रयत्न 
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केला िात आ े. याअींतगमत राज्यात सवम हठकाणी ननयममतपणे कफरती पथके 
व क्षेत्रिय कायामलयाींमाफम त वीि चोरी पकडण्याची मोह म राबववण्यात येत.े 
त्यामळेु वीि चोरीला आळा बसण्यास मदत  ोत आ े. मागील का ी वषामत 
आयोगाने ठरवनू हदलेल्या ववतरण  ानीच्या उद्दीष्ापेक्षा प्रत्यक्षात ववतरण 
 ानी कमी राखण्यात म ाववतरण कीं पनीने यर् ममळववले आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

मटांबईतील सर ि.िी.िला महाविद्यालयात उभारण्यात आलेल्या 
िलाांगणाच ेउद्घाुंन िरण्याबाबत 

 
(२६) ४७१९४ (०५-०७-२०१९). श्री.अमररशभाई पुेंल, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, श्री.आनांदराि पाुंील, 
अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सटधीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.मोहनराि 
िदम, श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय उच् च ि तांर 
शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील सर ि.िी.कला म ाववद्यालयात ववद्यार्थयांच्या कलाकृतीींना 
व्यासपीठ देण्यासाठी “कलाींगण” नामक प्रदर्मन कट्टा उभारण्यात आला असनू 
सदर ू कट्टा उद्घा्नाच्या प्रनतक्षेत असल्याच ेहदनाींक ९ माचम, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, सदरील कट्टयाच्या भोवताली उभारलले्या मभ ींतीमध्ये झाड-े
झुडपे उगवल्याचे धचि हदसत असनू कलाींगणाचे उद्घा्न  ोऊन कलेला वाव 
ममळणार का असा प्रश्न ववद्यार्थयांमिून उपजस्थत  ोत आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२४-०९-२०१९) : (१)  ोय, 
 सर ि.िी. कला म ाववद्यालयाींमिील पदवी अ्यासक्रमाींच्या प्रथम 
वषम प्रवेर् प्रकक्रयेची तसेच, अनषुींधगक माह ती ववद्याथी व पालकाींना एकाच 
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हठकाणी उपलब्ि व् ावी, या उद्देर्ाने ववद्यतु प्रकार् योिनेस  लोखींडी फलक 
उभारण्यात आले आ ेत. सदर लोखींडी फलक कला र्ाळा आवारात 
असल्यामळेु त्यास “कलाींगण” असे नाव सधुचत केले आ े. तथावप, र्कै्षणणक 
वषम २०१७-१८ पासनू पदवी अ्यासक्रम प्रथम वषम प्रवेर् प्रकक्रया आयकु्त, 
सामाईक प्रवेर् परीक्षा प्राधिकरणामाफम त आयोजित करण्यात येत असनू 
त्याबाबतची सवम माह ती ववद्याथी व पालकाींना सींकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आली आ े. त्यामळेु सदर कलाींगणाचे औपचाररकररत्या उद्घा्न 
करणे प्रलींत्रबत राह ले आ े. 
(२) ना ी. 
 कलाींगणाच्या भोवतीच्या खलु्या आवारातील, मभ ींतीलगत पावसाळ्यात 
उगवणारे गवत / झाड-ेझुडपे काढून ननयममत साफसफाई करण्यात येत.े सर 
ि.िी. कला म ाववद्यालयातील ववद्यार्थयांच्या सपु्त कलागणुाींना वाव 
ममळावा व त्याींच्या प्रनतभार्क्तीींला  क्काचे व्यासपीठ ममळावे या 
दृजष्कोनातनू ववद्यार्थयांच्या कलाकृती आळीपाळीने प्रदमर्मत करण्यासाठी 
कलाींगणाचा उपयोग करण्याचा ननणमय कला सींचालनालयाकडून घेण्यात आला 
आ े. त्यानसुार कला सींचालनालयाच्या स्तरावर सममती ननयकु्त करुन 
ववद्यार्थयांच्या कलाकृती व त्याींनी केलेले काम प्रदमर्मत करण्याचे वेळापिक 
तसेच, ननयमावली तयार करण्याचे काम सरुु आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

परभणी शहराांसह ग्रामीण भागातील आगारातून  
सटुंणाऱया तनिृष्ट्ुं दिावच्या बसबाबत 

  
(२७) ४७२८८ (०५-०७-२०१९). श्री.विप्लि बािोररया : सन्माननीय पररिहन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी र् राींस  ग्रामीण भागातील आगारातनू सु् णाऱया ननकृष् 
दिामच्या बसमिून प्रवार्ाींना प्रवास करावा लागत असल्याचे मा े एवप्रल, 
२०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
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(२) असल्यास, र् रास  ग्रामीण भागातील आगारातनू ननकृष् बस 
सोडण्यामागची कारणे काय आ ेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.हदिािर राित े(३०-०८-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) परभणी र् रास  ग्रामीण भागातील राज्य पररव न म ामींडळाच्या 
आगाराींतनू सोडण्यात येणाऱया सवम बसेसची योग्यप्रकारे देखभाल करुन 
सजुस्थतीत बसेस मागमस्थ करण्यात येत आ ेत. तथावप, परभणी ववभागात 
मागील एक वषामपासनू परभणी, जिींतरू, पाथरी, वसमत व ह ींगोली येथील 
मागांचे रुीं दीकरण व दरुुस्तीची कामे सरुु असनू, सींबींधित रस्त्याींची अवस्था 
खराब झाल्याने राज्य पररव न म ामींडळाच्या बसेस वारींवार मागमस्थ त्रबघाड 
 ोवनू नादरुुस्त  ोत आ ेत. 
 राज्य पररव न वा नाींची जस्थती उत्तम ठेवण्याच्या अनषुींगाने 
वा नाींचे ननयतकामलन कायमक्रमानसुार पनु:जस्थतीकरण व आर्ीओ पामस ींग 
करण्यात येत आ े. तसेच, खराब बॉडी कीं डीर्नची वा ने म ामींडळाच्या 
ववभागीय कायमर्ाळेत मागवनू त्याींची बॉडी सींबींधित कामे करुन हदली िात 
आ ेत. सन २०१७-१८ पासनू परभणी ववभागाच्या वा न ताफ्यात १३ नवीन 
वातानकूुमलत मर्वर्ा ी बसेस समाववष् करण्यात आलेल्या आ ेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

ओबीसी समािाच्या िल्याण ि वििासासाठ  भरीि तनधी देणेबाबत 
 

(२८) ४७३७३ (०५-०७-२०१९). श्री.हररशस ांग राठोड, श्री.रामहरी रुपनिर, 
डॉ.ििाहत शमझाव : सन्माननीय विमटक्त िाती, भुंक्या िमाती, इतर 
मागासिगव ि विशषे मागास प्रिगव िल्याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील ओबीसी समािाच्या कल्याण व ववकासासाठी र्ासनाने स्वतींि 
ओबीसी मींिालय स्थापन केले असनू तथेे र्ासकीय योिनाींची अींमलबिावणी 
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करणाऱया प्रत्येक जिल््यात इतर मागासवगीय म ामींडळाचा कायमभार 
दलुमक्षक्षत असल्याची बाब मा े एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास 
आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, इतर मागासवगीय म ामींडळाच्या माध्यमातनू ओबीसीसाठी 
थे् किम व इतर किम योिना राबववल्या िात असनू ववववि प्रकारच े
व्यावसानयक व कौर्ल्यपणूम प्रमर्क्षण ी हदले िात े परींत ु राज्यातील 
म ामींडळाचा कारभार दिाम ीन झाल्यामळेु ओबीसी यवुक किम योिनेपासनू 
वींधचत आ ेत,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील इतर मागासवगीय म ामींडळाला भरीव ननिी देवनू 
ओबीसी यवुकाींचा ववकास सािण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ. सांिय िट ुें (०७-०९-२०१९) : (१) र्ासनाने ओबीसी समािाच्या कल्याण व 
ववकासासाठी स्वतींि मींिालय स्थापन केले आ े,  ी बाब खरी आ े. तथावप, 
म ाराषर राज्य इतर मागासवगम ववत्त आणण ववकास म ामींडळाचा कायमभार 
दलुमक्षक्षत आ े,  ी बाब खरी ना ी. 
(२) व (३) म ाराषर राज्य इतर मागासवगम ववत्त आणण ववकास 
म ामींडळाच्या थे् किम व इतर किम योिनेपासनू इमाव प्रवगामतील सवम पाि 
किम मागणी करणाऱया लाभाथींना योिनाींचा लाभ देण्यात आला आ े. 
राज्यात स्वतींि ओबीसी मींिालय स्थापन झाल्यानींतर म ाराषर राज्य इतर 
मागासवगम ववत्त आणण ववकास म ामींडळाकडून सन २०१७-१८ या वषामत ८६३ 
लाभाथींना रुपये २६९.२३ लक्ष व सन २०१८-१९ या वषामत १५९ लाभाथींना 
रुपये ५६.०९ लक्ष, असे एकूण रुपये ३२५.३२ लक्ष इतके किम वा्प करण्यात 
आले आ े. 
 म ामींडळ व्यावसानयक व कौर्ल्यपणूम प्रमर्क्षणाची योिना राबववत 
ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
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राज्यात माहहती ि िनसांपिव  विभागाांतगवत विविध जिल््यात  
जिल्हा माहहती अधधिारी पद ररक्त असल्याबाबत 

  
(२९) ४७४७८ (०६-०७-२०१९). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.तनलय नाईि : सन्माननीय मटख्यमांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माह ती व िनसींपकम  ववभागाींतगमत १२ जिल््यात जिल् ा माह ती 
अधिकारी पद ररक्त असल्याचे हदनाींक १६ माचम, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास 
ननदर्मनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, नागपरू ववभागीय सींचालकाचे पद  ी ररक्त असल्याने त्या 
कामाचा भार जिल् ा माह ती अधिकाऱयाींकड ेअसल्याचे ननदर्मनास आले आ े, 
 े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायमवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?   
  
श्री.देिेंर र्डणिीस (२१-०८-२०१९) : (१)  ोय. 
(२)  ोय. 
(३) अ) सींचालकाचे एक पद सरळसेवेने भरण्यात आले असनू दसुरे पद 

भरण्यासाठी म ाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेमागणीपि पाठववण्यात 
आल ेआ े. 

ब) जिल् ा माह ती अधिकाऱयाचे एक पद सरळसेवेने भरण्यात आल े
असनू ३ पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी म ाराषर लोकसेवा 
आयोगाकड े मागणीपि पाठववण्याची कायमवा ी सरुु आ े. जिल् ा 
माह ती अधिकाऱयाींची ३ पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली आ ेत. 

क) माह ती अधिकाऱयाींची ४ पदे पदोन्नतीने भरण्यात आली असनू १२ 
पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी म ाराषर लोकसेवा आयोगाकड े
मागणीपि पाठववण्याची कायमवा ी सरुु आ े. 
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(४) अ) सरळसेवेची पदे भरण्यावर असलेली बींिने. 
ब) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण यासींदभामत मा.सवोच्च न्यायालयातील प्रलींत्रबत 

प्रकरणाींमळेु मागासवगीय अधिकाऱयाींना द्यावयाच्या पदोन्नतीमध्ये 
अडसर. 

क) पदाींचा आढावा घेण्याची कायमवा ी सरुु असल्यामळेु पदभरतीवरील 
मयामदा. 

___________ 
  

राज्यातील िन विभागाांतगवत विशषेतः नागपूर विभागातील  
बदली पार असलेल्या िन िमवचाऱ याांबाबत 

  
(३०) ४७५५६ (०५-०७-२०१९). श्री.धगरीशचांर व्यास, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.रामदास आांबुंिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िने मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वन ववभागाींतगमत ववर्षेतः नागपरू ववभागातील बदली पाि 
असलेल्या वन कममचाऱ याींना त्याींच्या पसींतीच्या हठकाणी ननयकु्ती देण्याची 
प्रादेमर्क वनसरींक्षक याींनी सींकेतस्थळावर प्रमसध्द केल ेअसल्याच ेहदनाींक २६ 
एवप्रल, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने बदली प्रकरणात कममचाऱ याींना 
पसींतीप्रमाणे पारदर्मकपणा येण्यासाठी योग्य उपाययोिना केली आ े काय व 
िेषठता सचुी प्रमसध्द करणार आ े काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सटधीर मटनगांुंीिार (०३-०९-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
 नागपरू ववभागातील बदली पाि असलेल्या वन कममचाऱयाींना त्याींच्या 
पसींतीच्या हठकाणी ननयकु्ती देण्याची यादी प्रादेमर्क वनसींरक्षक याींनी 
सींकेतस्थळावर प्रमसध्द केलेली ना ी. तथावप, सन २०१९ च्या बदलीसिात 
नागपरू वनवतृ्त अींतगमत नागपरू, विाम, भींडारा व गोंहदया या ववभागातील 
बदलीस पाि असणाऱया अधिकारी / कममचारी याींची प्राथममक व अींनतम 
ज्येषठता यादी मा े एवप्रल व मे, २०१९ मध्ये सींकेतस्थळावर प्रमसध्द 
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करण्यात आली  ोती. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

तथावप, बदली प्रकक्रयेत पारदर्मकता आणण्यासाठी सामान्य प्रर्ासन 
ववभाग, र्ासन ननणमय, हद.०९/०४/२०१८ नसुार समपुदेर्ानाद्वारे बदलीबाबतच े
िोरण अवलींत्रबण्यात आले. त्यानसुार बदलीपाि कममचाऱयाींकडून पररमर्ष्-१ 
सोबतचे वववरणपि-१ मध्ये १ त े१० पसींतीक्रम भरुन घेण्यात आले व नागरी 
सेवा मींडळाच्या समोर सींबींधित कममचाऱयाींचे सेवा तपर्ील आणण अनषुींधगक 
इतर बाबी लक्षात घेऊन, सवमकष ववचार करून नागरी सेवा मींडळाने मर्फारस 
केली आ े.  

तसेच समपुदेर्नाद्वारे बदली िोरणानसुार बदलीसि राबववण्यात 
येणार असल्याच े तसेच कोणी ी कोणत्या ी प्रलोभनाला बळी न पडण्याच े
आवा न वन ववभागाच्या सींकेतस्थळावर हद.२३/०४/२०१९ रोिी प्रमसध्द 
करण्यात आले  ोत.े  

___________ 
  

राज् यातील िेष्ट्ठ नागररिाांना एसुंी बसमध्ये सिलत देण्याबाबत 
  
(३१) ४७८२६ (०५-०७-२०१९). श्री.सतिे ऊर्व  बांुंी पाुंील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप : 
सन्माननीय पररिहन मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेषठ नागररकाींची वयोमयामदा ६० वष े असनू ी म ाराषर राज्य मागम 
पररव न म ामींडळाच्या बसेसमध्ये ६५ वषामवरील िषेठ नागररकाींनाच सवलत 
हदली िात आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, ६० वषामवरील िेषठ नागररकाींवर अन्याय  ोत असल्याने 
याबाबत र्ासनाने ननणमय घेऊन ६० वष े वय असलेल्या िेषठ नागररकाींना 
एस्ी बसमध्ये सवलत देण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.हदिािर राित े(३०-०८-२०१९) : (१)  ोय. 
(२) सामाजिक न्याय व ववर्षे स ाय्य ववभागाने हदनाींक ९ िुल,ै २०१८ च्या 
र्ासन ननणमयानसुार सवमसमावेर्क ज्येषठ नागररक िोरण ननजश्चत केल े
असनू, सदर र्ासन ननणमयान्वये सामाजिक बाबीींकरीता (अखधचमक बाबी) 
ज्येषठ नागररकाींची वयोमयामदा ६५ वरुन ६० व त्यापेक्षा अधिक अर्ी 
करण्यात आली आ े. त्यानसुार एस.्ी.प्रवास सवलतीत ी सदर वयोमयामदा 
लाग ूकरणेबाबत ज्येषठ नागरीकाींच्या ववववि सींघ्नाींनी मागणी केली आ े. 
तथावप, ग ृ (पररव न) ववभागाने हदनाींक ०९ ऑक््ोबर, २०१८ रोिीच्या 
र्ासन ननणमयान्वये ववववि सामाजिक घ्काींचा आढावा घेऊन सिुाररत 
एस.्ी. प्रवास सवलत योिना लाग ू केलेली आ े. त्यामध्ये ज्येषठ 
नागररकाींसाठी सािी/ननमआराम बसमध्ये ५०% व मर्वर्ा ी आसनीमध्ये 
४५% व राज्य पररव न म ामींडळाच्या हद.३०/०५/२०१८ रोिीच्या 
पररपिकान्वये मर्वर्ा ी (र्यनयान) बसमध्ये ३०% प्रवास सवलत  ी ६५ 
वष ेव त्यापेक्षा िास्त वयोमयामदा असणाऱयाींना लाग ूकेली आ े. 
 तसेच, ज्येषठ नागरीकाींना एस.्ी.प्रवास सवलतीसाठी वयोमयामदा ६५ 
वरुन ६० वर आणण्याची मागणी यावरील येणारा प्रचींड आधथमक बोिा 
ववचारात घेता सद्य:जस्थतीत मान्य करणे योग्य  ोणार ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

राज्यात एसुंी महामांडळािडून नॉन एसी स्लीपर बस मटांबईतून 
िोिणात चालविण्याच्या प्रस्तािाबाबत 

  
(३२) ४७९१६ (०५-०७-२०१९). अॅड.तनरांिन डािखरे : सन्माननीय पररिहन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात एस्ी म ामींडळाकडून लवकरच ताफ्यात समाववष्  ोणाऱया 
नॉन एसी स्लीपर बस मुींबईतनू कोकणात चालववल्या िाण्याचा प्रस्ताव 
र्ासनाच्या ववचारािीन आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या बसेसची सींख्या ककती आ े व त्या किीपयतं कायमरत 
 ोणार आ ेत, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(१७-०९-२०१९) : (१) व (२)  ोय. 

राज्य पररव न म ामींडळाने मा े सप् े्ंबर, २०१९ पासनू राज्यातील 
कोकणास  ववववि मागांवर २०० र्यन-आसनी प्रकारच्या बसेस चालणात 
आणण्याचा ननणमय घेतलेला आ े. त्यानसुार म ामींडळाद्वारे र्यन-आसनी 
प्रकारातील बसेसच्या आवश्यक चासीस व त्यावर बाींिण्यात येणाऱया बसबॉडी 
बाींिणीसाठी ई-ननववदा प्रसारीत केलेली आ े. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
  

सािवितनि बाांधिाम उपविभाग, िराड (जि.सातारा)  
येथील उपअशभयांता याांच्या गैरिारभाराबाबत 

  
(३३) ४७९३० (०५-०७-२०१९). श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.सटधीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.िनादवन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय सािवितनि बाांधिाम (सािवितनि 
उपक्रम िगळून) मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सावमिननक बाींिकाम ववभाग, कराड (जि.सातारा) येथे उपअमभयींता 
म् णून ३ वषामपेक्षा अधिक अनतररक्त काळ कायमरत असनू त्याींनी खात्याींतगमत 
ववववि ववकासकामे (दरुुस्ती) केल्याच े भासवून गरैव्यव ार केल्याच े
ननदर्मनास आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, स्थाननक ठेकेदाराींना िास देऊन त्याींच्याकड े वारींवार परै्ाची 
मागणी करुन ठेकेदारास वठेीस िरुन गरैव्यव ार केला आ े,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने गरैव्यव ार करणाऱया दोषी अधिकाऱयाींवर कोणती कायमवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ े ? 
  
श्री.चांरिाांत पाुंील (०९-०९-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सावमिननक 
बाींिकाम ववभाग, कराड येथील तीन वषामपके्षा अधिक कालाविीकरीता कायमरत 
उप अमभयींता याींची हदनाींक १५/०६/२०१९ च्या र्ासन आदेर्ान्वये अन्यि 
बदली करण्यात आली आ े. सद्य:जस्थतीत सावमिननक बाींिकाम ववभाग, 
कराड येथे कायमरत उपअमभयींता याींचा कालाविी ३ वषांपेक्षा िास्त ना ी. 
तसेच अधिक्षक अमभयींता, सावमिननक बाींिकाम मींडळ, सातारा या 
कायामलयाकड े कराड येथील स्थाननक ठेकेदाराींच्या कराड मिील 
उपअमभयींत्याबाबत सदर हठकाणी गरैव्यव ार झाल्याची कोणती ी लेखी वा 
तोंडी तक्रार प्राप्त झालेली ना ी.  

___________ 
  

राज्यातील इांग्रिी शाळाांच्या आरुंीई शटल्ि  
परताव्यासह इतर मागण्याांबाबत 

  
(३४) ४७९९० (०५-०७-२०१९). श्री.चांरिाांत रघटिांशी : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दबुमल घ्कातील ववद्यार्थयांची सन २०१२ नींतर ची मर्क्षण 
र्लु्क प्रनतपतूी र्ासनाने केली नसल्याने २५ ्क्के ववद्याथांच्या र्लु्काचा 
भार अनतररक्त ७५ ्क् के ववद्यार्थयांवर येत असल्याने पालकाींमध्ये असींतोष 
ननमामण झाला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन २५ ्क् के प्रवेर्ासाठी 
र्ाळाींसाठी घातलेल्या िाचक अ्ी, ननयम रद्द करुन त्यात सिुारणा 
करण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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अॅड. आशशष शलेार (२९-०७-२०१९) : (१)  े खरे ना ी. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.   

___________ 
 

शासनाने गठ त िेलेल्या पी.व्ही. हरदास सशमतीच्या अहिालाबाबत 
  
(३५) ४८०३३ (०८-०७-२०१९). श्री.रमेशदादा पाुंील : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत िमातीच्या िात पडताळणीकरीता र्ासनाने पी.व् ी.  रदास 
सममती गठीत केल्याचे मा े एवप्रल, २०१९ च्या प्रथम सप्ता ात ननदर्मनास 
आल,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, पी.व् ी.  रदास सममतीने तयार केलले्या अ वालाचे फायदे 
अनसुधूचत िमातीला  ोणार आ ेत काय,  
(३) असल्यास, पी.व् ी.  रदास सममतीच्या तज्ञ सदस्याींनी हदलले्या 
अ वालानसुार झालेल्या मर्फारसीींवर र्ासन कायद्यात बदल करणार आ े 
काय, तसेच कायद्यात बदल करण्यास ककती कालाविी लागणार आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत 
आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (२०-०८-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) अनसुधूचत िाती, 
िमातीच्या लोकाींना िात प्रमाणपिाची विैता ममळववण्यासाठी येत असलेल्या 
अडचणीींचा ववचार करुन त्यावर उपाययोिना सचुववण्यासाठी हदनाींक १४ 
िानेवारी, २०१९ च्या र्ासन ननणमयान्वये सेवाननवतृ्त न्यायमतुी श्री. पी.व् ी. 
 रदास याींच्या अध्यक्षतखेाली एक सममती गठीत करण्यात आली  ोती. सदर 
सममतीने हदनाींक २९ मे, २०१९ रोिी त्याींचा अींनतम अ वाल र्ासनास सादर 
केलेला आ े. सदर अ वालाची छाननी करुन अ वाल र्ासनाच्या ववचाराथम 
सादर करण्यात आला आ े. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 

___________ 
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पटणे-मटांबई िटन्द्या महामागाविरील उड्डाण पूल बाांधण्याबाबत 
  
(३६) ४८०९९ (०५-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, 
श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सटधीर 
ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहत शमझाव, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
सािवितनि बाांधिाम (सािवितनि उपक्रम) मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु-मुींबई िुन्या म ामागामवरील वा तकू कोंडी  ोणाऱ या नऊ मखु्य 
हठकाणी म ाराषर राज्य रस्त ेववकास म ामींडळामाफम त उड्डाण पलू बाींिण्यात 
येणार असनू त्याबाबतचा प्रस्ताव मा े नोव् ेंबर, २०१८ च्या पह ल्या 
आठवड्यात भारतीय राषरीय रािमागम प्राधिकरणाकड ेमींिूरीसाठी पाठववण्यात 
आला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तावाच े स्वरुप काय आ े व यासाठी ककती ननिीची 
आवश्यकता आ े व सदर ननिी कर्ाप्रकारे उपलब्ि करण्यात येणार आ े, 
(३) असल्यास, उक्त प्रस्तावास भारतीय राषरीय रािमागम प्राधिकरणाची 
मान्यता प्राप्त झाली आ े काय, असल्यास, केव् ा, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन पणेु-मुींबई िुन्या 
म ामागामवरील उड्डाण पलू बाींिण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (१९-०९-२०१९) : (१)  ोय, िुल,ै २०१८ मध्ये प्रस्ताव 
पाठववण्यात आला आ े. 
(२) मखु्यत: सदर कामे सींगमस्थान सिुारणा, उड्डाणपलू व सेवा रस्त ेतयार 
करणे याबाबतची आ ेत. सदर कामाची अींदाजित ककींमत एकूण रुपये ३९०.०० 
को्ी इतकी आ े.  

कें द्र सरकार भपूषृठ पररव न मींिालयाच्या वावषमक आराखड्यात 
समाववष् करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आ े. 
(३) ना ी. 



वव.प. ५ (44) 

(४) वरीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर. 
(५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

रोहा, म्हसळा, श्रीिधवन ि अशलबाग (जि.रायगड) तालटक्यात  
ततसरी मटांबई वििशसत िरण्याबाबत 

  
(३७) ४८१२१ (१२-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, 
श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सटधीर 
ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहत शमझाव, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
मटख्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेलपासनू १०० ककलोमी्र लाींब माणगावमिील कुीं डमलका नदीच्या 
तीरावर रायगड जिल््यातील रो ा, म् सळा, श्रीविमन आणण अमलबाग या चार 
तालकु्यातील ४० गावाींमिील १९  िार  ेक््र क्षिेफळावर नतसरी मुींबई 
ननमामण करण्याचा ननणमय र्ासनाने घेतलेला आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, मसडकोच्यावतीने नजिकच्या काळात िमीन सींपादन प्रकक्रया 
सरुु केली िाणार असनू मसडकोने यासाठी एक अनतररक्त स व्यवस्थापकीय 
सींचालक व म सलू ववभागातील का ी उच्च अधिकारी/ कममचारी याींची 
र्ासनाकड ेमागणी केलेली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, नतसरी मुींबई ननमामण करण्यासींदभामतील ननणमयाचे व प्रकल्पाच े
स्वरुप काय आ े, यासाठी ककती ननिीची आवश्यकता असनू ननिी कर्ाप्रकारे 
उपलब्ि करण्यात येणार आ े तसेच सदर प्रकल्पामळेु सािारणत: ककती लोक 
प्रकल्पबाधित  ोणार आ ेत व त्याींचे पनुवमसन कर्ाप्रकारे करण्यात येणार 
आ े, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन नतसरी मुींबई 
ववकमसत करण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.देिेंर र्डणिीस (१६-०९-२०१९) : (१) म ाराषर र्ासनाने अधिसचुना 
क्र.ह्पीएस-२१९/१५०/प्र.क्र.७/१९/नवव-१२, हद.१९/०१/२०१९ अन्वये रायगड 
जिल््यातील अमलबाग, मरुुड, रो ा, श्रीविमन या ४ तालकु्यातील ४० गावातील 
१३४०९.५२४०  े.आर क्षेिासाठी मसडको म ामींडळाची एकाजत्मक औद्योधगक 
वसा ती प्रकल्पासाठी नवनगरववकास प्राधिकरण म् णनु नेमणूक केली आ े. 
(२)  ोय. 
(३) जिल् ाधिकारी, रायगड याींच्या कायामलयाकडून सींबींधित भमूी अमभलेख 
मागववण्यात येत आ ेत. तसेच अधिसधुचत क्षिेाच्या सव् ेक्षणाकरीता मसडको 
म ामींडळाच्या सींचालक मींडळाने रुपये १४ को्ी आधथमक तरतदू केली असनू 
एिेंसीची नेमणूक करण्यात येत आ े. प्रकल्पाचे स्वरुप, प्रकल्पाबाधित 
लोकाींची सींख्या व पनुवमसन याबाबत सव् ेक्षण करण्यात येत आ े. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

रत्नाधगरी जिल््यातील िैतापूर अणटऊिाव प्रिल्पाबाबत 
  
(३८) ४८१७१ (०६-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, 
श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, डॉ.सटधीर 
ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहत शमझाव, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
ऊिाव मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रत्नाधगरी जिल््यातील िैतापरू येथे उभारावयाच्या अणुऊिाम प्रकल्पासाठी 
आवश्यक भसूींपादनाचे काम मा े नोव् ेंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान पणूम 
झालेले असनू  ा अणुऊिाम प्रकल्प पणूम क्षमतनेे कायामजन्वत झाल्यास 
िगातील सवामत मोठा अणऊुिाम प्रकल्प ठरणार असनू त्यातनू ९९०० मेगावॅ्  
वीि ननमममती र्क्य  ोणार आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकल्पाच्या कामास सरुुवात करण्यात आली आ े काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबतची सद्य:जस्थती काय आ े व प्रकल्पाच ेकाम ककती 
कालाविीत पणूम  ोणे अपेक्षक्षत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.चांरशखेर बािनिट ळे (३०-०८-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) सदर प्रकल्प  ा 
कें द्र र्ासनाच्या अखत्यारीतील असनू राज्य र्ासनाची या प्रकल्पास 
स ाय्यकारी भमूमका आ े. न्यजूक्लयर पॉवर कॉपोरेर्न ऑफ इींडडया मलमम्ेड 
या भारत सरकारच्या उपक्रमाकडून प्राप्त झालेल्या माह तीनसुार सदर 
प्रकल्पात फ्रान्स सरकारच्या स कायामने १६५० मे. व.ॅ क्षमतचे्या स ा 
अणुभट्टयाींच्या स ाय्याने एकूण ९९०० मे. व.ॅ वीि ननमममती करण्यात येणार 
आ े. सदर प्रकल्पासींदभामत न्यजूक्लयर पॉवर कॉपोरेर्न ऑफ इींडडया मलमम्ेड 
आणण मे. ईडीएफ, फ्रान्स याींच्यामध्ये चचाम सरुु आ े.  

___________ 
  

राज्यभरातील विविध महाविद्यालये ि विद्यापीठाांमधील  
प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(३९) ४८२४९ (०५-०७-२०१९). श्री.िगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांिय मटांड,े श्री.हेमांत 
ुंिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, ॲड.राहटल नािेिर, श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.सततश चव्हाण, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि िडिट त,े 
श्री.ख्िािा बेग, श्री.अतनल भोसले, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्व  भाई 
िगताप, श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.सटधीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, डॉ.ििाहत शमझाव, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े:  सन्माननीय 
उच् च ि तांर शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यभरातील ववववि म ाववद्यालये व ववद्यापीठाींमध्ये प्राध्यापकाींची 
समुारे ९५०० पदे ररक्त असनू त्याचा पररणाम ववद्यार्थयांच्या मर्क्षणावर  ोत 
असल्याने सदर ू पदे भरण्याचे आदेर् र्ासनाने हदनाींक १० माचम, २०१९ रोिी 
वा त्यासमुारास ननगमममत केले आ ेत,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, आतापयतं र्ासनाने ककती प्राध्यापकाींची पदे भरली आ ेत,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर ू प्राध्यापकाींची 
ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, तसेच 
पदे भरण्यासींदभामतील सद्य:जस्थती काय आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(२०-०९-२०१९) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 
 उच्च व तींि मर्क्षण ववभाग, र्ासन ननणमय क्रमाींक         
आढावा-१५१३/प्र.क्र.१२५/ममर्-५, हद.०३/११/२०१८ अन्वये राज्यातील अर्ासकीय 
अनदुाननत म ाववद्यालयाींतील स ाय्यक प्राध्यापकाींची ३५८० पदे भरण्यास 
मींिूरी देण्याचे आदेर् ननगमममत करण्यात आले आ ेत. 
 तसेच ववद्यार्थयांच्या मर्क्षणावर पररणाम  ोऊ नये म् णून 
म ाववद्यालयाींत तामसका तत्वावर स ाय्यक प्राध्यापकाींची ननयकु्ती करण्यात 
येत.े 
 राज्यातील अकृषी ववद्यापीठामिील एकूण ११६६ ररक्त पदाींपकैी ६५९ 
पदे भरण्यास र्ासन ननणमय हद.०७/०८/२०१९ अन्वये मींिूरी हदलेली आ े. 
(२) अर्ासकीय अनदुाननत म ाववद्यालयाींमघ्ये ११४७ पदाींच्या भरतीसाठी  
ना- रकत प्रमाणपि देण्यात आले असनू पदभरतीची कायमवा ी सरुु आ े. 
 ववद्यापीठातील पदभरतीची कायमवा ी ववद्यापीठस्तरावर सरुु आ े. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
 राज्यातील अर्ासकीय अनदुाननत म ाववद्यालयाींना ना- रकत 
प्रमाणपिाच्या मागणीसाठी ऑनलाईन पो म्ल उपलब्ि करुन देण्यात आलेले 
आ े. त्यानसुार उवमररत म ाववद्यालयाींना त्याींच्या मागणीनसुार ना- रकत 
प्रमाणपि देण्यात येत आ ेत. 
 राज्यातील अकृषी ववद्यापीठाींमिील एकूण ११६६ ररक्त पदाींपकैी ६५९ 
पदे भरण्याबाबत र्ासनाच्या हदनाींक ७/०८/२०१९ अन्वये मींिूरी हदलेली असनू 
पदभरतीची कायमवा ी ववद्यापीठ स्तरावर सरुु आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

राज्यातील पयाविरणाच ेसांतटलन राखण्याबाबत 
 
(४०) ४८२५१ (०५-०७-२०१९). श्री.िगन्द्नाथ शशांदे, श्री.धनांिय मटांड,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अतनिेत तुंिरे, अॅड.हटस्नबान ूखशलरे् : सन्माननीय िने मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पयामवरणाचे सींतलुन राखण्यासाठी राज्याच्या एकूण क्षेिफळापकैी ३३ 
्क्के क्षिे  े वनाखाली असणे आवश्यक असनू राज्यात फक्त १९.९ ्क्केच 
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क्षेि वनाखाली असल्याने गेल्या १० वषामत त्यामध्ये ९३९ चौरस की.मी. ची 
घ् झाली आ े, त्यामळेु वनक्षेि ३६९  िार ४३१ चौरसमी्रवरून ६१  िार 
३६९ चौरस मी्रवर आले आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, झाड े लावा झाड े िगवाचा नारा हदला िात असताना तो 
प्रत्यक्षात आचरणात आणला िात नसल्याच े ननदर्मनास आलेल्या 
माह तीनसुार राज्यात मागील ३ वषामत ६३३ चौ.की.मी. वनक्षेि कमी झाल े
आ े. त्यामळेु  ी जस्थती पयामवरणासाठी िोकादायक असल्याचा इर्ारा 
पयामवरण तज्ञाींनी हदला आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील वन क्षेिाचे हदवसेंहदवस घ्त िाणारे क्षिे दरवषी 
१ िुल ैरोिी को्ी को्ीच्या सींख्येने लावण्यात येणारी रोपे मोठ्या प्रमाणावर 
मरत असल्यामळेु,  ी पररजस्थती ववनाववलींब बदलण्याच्यादृष्ीने र्ासनाने 
कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.सटधीर मटनगांुंीिार (१६-०९-२०१९) : (१)  े अींर्त: खरे आ े.  

राषरीय वन ननती, १९८८ नसुार राज्यात ३३ ्क्के क्षेि  े वनाखाली 
असणे आवश्यक आ े. तथावप, सन २००८-०९ मध्ये ६१९३९.०० चौ.कक.मी. 
एवढे असणारे राज्यातील वनक्षेि २०१७-१८ मध्ये ६१८५०.८० चौ.कक.मी. एवढे 
झाले आ े.  

मागील १० वषामत ८८.२० चौ.कक.मी. वनक्षेि कमी झाले आ े. तरी, 
वन क्षेि िवळपास २०.१० ्क्के एवढे कायम आ े.   
(२)  े खरे ना ी. 

वावषमक प्रर्ासन अ वालानसुार सन २०१५-१६ मध्ये ६१६२२.४३ 
चौ.कक.मी. असणारे वनक्षिे सन २०१७-१८ मध्ये ६१८५०.८० झाले आ े. 
म् णिेच राज्यात मागील तीन वषामत वन क्षेिात घ् न  ोता उल् २२८.३७ 
चौ.कक.मी. एवढी वाढ झाललेी आ े.  

तसेच भारतीय वन सव् ेक्षण सींस्था याींनी प्रकामर्त केलेल्या सन 
२०१३ त े २०१७ या कालाविीतील अ वालानसुार राज्यातील वनक्षेिात २२२ 
चौ.कक.मी. ची वाढ झाल्याच ेहदसनू येत आ े. 
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(३) वकृ्षारोपण कायमक्रमाींतगमत वकृ्ष लागवड झाल्यानींतर मरत असलेल्या 
वकृ्षाींचे सींरक्षण व सींविमन करण्याच्या अनषुींगाने र्ासनाने पढुीलप्रमाणे उपाय 
योिना केली आ े :-  

(अ) वकृ्ष लागवडीसाठी उत्तम वाढ झालेली, दिेदार आणण 
गणुवत्तापणूम रोपे वापरण्यासाठी सवम सींबींधिताींना अवगत 
करण्यात आल ेआ े.  

(ब) लोकाींना वकृ्ष लागवडीच्या कायमक्रमात स भागी  ोण्यासाठी 
आवा न करुन त्याींना वयैजक्तकररत्या आणण सींस्थामाफम त िेथ े
योग्य िागा उपलब्ि आ ेत, त्या हठकणी वकृ्षारोपण 
करण्यासाठी आणण लावलेली झाड ेिगववण्यासाठी िन िागतृी 
करण्यात आली आ े.  

(क) वकृ्ष लागवडीनींतर रोपाींचे िनावरे व इतर बाबीींपासनू सींरक्षण 
 ोण्यासाठी योग्य री गाडम ची व्यवस्था करण्यात आली आ े. 
तसेच लागवडीनींतर रोपाींसाठी पाण्याची व्यवस्था करुन त्याींचे 
जिवींत रा ण्याचे प्रमाण ककमान ८० त े९० ्क्के रा ण्यासाठी 
उपाययोिना करण्यात आली आ े. 

(ड) वकृ्षारोपण कायमक्रमाींतगमत लागवड केलेली िी रोपे का ी 
कारणास्तव िग ू र्कली ना ीत त्या हठकाणी वकृ्ष लागवड 
कायमक्रमाींतगमत पनु:रोपण करुन ह रवाई वाढववण्यासाठी प्रयत्न 
करण्यात येत आ ेत. 

(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.   
___________ 

  
ठाणे शहरात शालेय िाहनाांमटळे रस्त्यािर होणाऱया िाहतूि िोंडीबाबत 
  
(४१) ४८३२५ (०५-०७-२०१९). श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय पररिहन मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) ठाणे र् रात र्ाळा भरण्याच्या व सु् ण्याच्या वेळेत र्ाळेबा ेरील 
रस्त्याींवर र्ाळेतील मलुाींसाठी ने-आण करण्यासाठी असणाऱया र्ालेय 
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वा नाींमळेु रस्त्याींवर वा तकू कोंडी  ोत असल्याचे हदनाींक २० माचम, २०१९ 
रोिी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय,  
(२) असल्यास, सदर र्ालेय वा ने  ी अनधिकृतररत्या रस्त्यावर उभी करत 
असल्याने या वा नाींमळेु इतर वा नाींची कोंडी  ोत असनू अपघाताच्या 
प्रमाणात वाढ झाली आ े,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने वा तकू कोंडी सोडववण्याबाबत कोणती उपाययोिना केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
 

श्री.हदिािर राित े (१६-०९-२०१९) : (१) अर्ा आर्याची बातमी 
हद.२०/०३/२०१९ रोिी वतममानपिात प्रमसध्द झालेली आ े. 
(२) व (३) म ाराषर स्कुल बस (ववननयम) ननयम २०११ मिील ननयम ६ 
नसुार र्ाळेच्या वेळा व ववद्यार्थयांची सरुक्षक्षतता लक्षात घेवनू वा नतळ व 
वा न थाींबे ववननहदमष् करण्यासाठी प्रादेमर्क पररव न कायामलय, ठाणे 
कायामलयामाफम त कायमक्षिेातील पररसराचे सवेक्षण करून ३५ स्कुलबस थाींबे 
स्थावपत करण्यासाठी िागा ननजश्चत करण्यात आली असनू तसे वा तकू 
पोमलस व ठाणे म ानगरपामलका याींना कायमवा ी करण्याकरीता कळववले आ े. 

प्रादेमर्क पररव न कायामलय, ठाणे या कायामलयाच्या वायवेुग 
पथकामाफम त र्कै्षणणक वषम २०१८ त ेमा े मे, २०१९ या कालाविीत केलले्या 
कारवाईत ४१३३ वा ने तपासण्यात आलेली असनू ९५६ वा ने दोषी आढळून 
आलेली आ े. त्यापकैी २०५ वा नाींच े परवाने ननलींत्रबत करण्यात आलेले 
आ ेत. सदर कारवाईतनू रुपये २१,८७,०६०/- इतका दींड वसलू करण्यात 
आलेला आ े. 

तसेच सन २०१८ त ेमा े िून, २०१९ या दरम्यान ठाणे र् र पोमलस 
वा तकू र्ाखेकडून र्ालेय ववद्यार्थयांची सरुक्षक्षतता लक्षात घेवनू र्ाळेच्या 
ववद्यार्थयांची अविैररत्या वा तकू करण्याऱया ४५२८ वा नाींवर कारवाई 
करण्यात येवनू दोषी वा न िारकाींकडून रुपये ८,६६,१००/- एवढा दींड वसलु 
करण्यात आलेला आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
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समटराच्या उधाणामटळे शेतिऱयाांच्या शतेिशमनीच ेि  
वपिाांच ेनटिसान झाल्याबाबत 

  
(४२) ४८३९० (०५-०७-२०१९). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय खारभमूी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) समदु्राच्या उिाणामळेु र्तेिममनीचे व वपकाींचे नकुसान झाल्यास 
र्तेकऱयाींना नकुसान भरपाई देण्याची तसेच उिाणाच ेपाणी र्तेात येऊ नये 
यासाठी प्रनतबींिात्मक बींिारे बाींिण्यासाठी १०० को्ी रुपयाींची तरतदू 
करण्यात आल्याची घोषणा मा.खारभमूी ववकास मींिी याींनी हदनाींक ६ माचम, 
२०१९ रोिी वा त्यासमुारास केली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या योिनेचे थोडक्यात स्वरुप काय आ े व  ी योिना 
प्रत्यक्षात केव् ापासनू अींमलात येणार आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े (३१-०८-२०१९) : (१) हदनाींक ०५/०३/२०१९ रोिी झालेल्या 
मींत्रिमींडळ बठैकीतील ववषय क्र. २१ मध्ये “समदु्रातील उिान या स्थाननक 
नसैधगमक आपत्तीमळेु र्तेी वपकाींच े व र्ते िममनीचे नकुसान झाल्यामळेु 
बाधित  ोणाऱया र्तेकऱयाींना मदत देण्याबाबत” या ववषयावरील म सलू व 
वन ववभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर मींत्रिमींडळाचा ननणमय खालीलप्रमाणे 
आ े.  

“खारभमूी ववकास योिनेंतगमत खारभमूी बींिारे पणूम झाले तर 
समदु्राच्या उिाणामळेु र्तेी वपकाींचे नकुसान  ोणार ना ी व वारींवार नकुसान 
भरपाई देण्याची गरि भासणार ना ी. मर्वाय र्तेीसाठी पनु:प्रावपत क्षिे 
देखील वाढेल. त्यामळेु खारभमूी बींिारे कायमक्रमासाठी सन २०१९-२० या 
आधथमक वषी मींिूर असलेल्या अथमसींकल्पीय तरतदूीमध्ये रुपये १००.०० को्ी 
इतक्या रक्कमेची वाढ िनू, २०१९ मध्ये ववभागास परुवणी मागणीद्वारे 
उपलब्ि करुन देण्यात यावी. िलसींपदा (खारभमूी) ववभागाने या उपलब्ि 
 ोणाऱया वाढीव तरतदूीच्या अनषुींगाने घ्यावयाच्या कामाचे ननयोिन करावे व 
अींमलबिावणी करावी. ” 
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(२) खारभमूी ववकास योिनेंतगमत खारभमूी बींिारे बाींिणे, खारभमूी योिनेचे 
नतुनीकरण, देखभाल, दरुुस्तीची कामे  ाती घेणे इत्यादी कामे पणूम करुन 
समदु्राच्या पाण्यामळेु र्तेी वपकाींचे नकुसान  ोव ू नये यासाठी सन     
२०१९-२०२० या आधथमक वषाममध्ये भरीव तरतदू करण्यात आली असनू 
वरीलप्रमाणे कामे सरुु करण्याचे ननयोिन आ े.  
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.   

___________ 
  

गोंहदया जिल््यात धान खरेदी िें राच्या माध्यमातून खरेदी िेलेल्या 
धानाची भरडाई न झाल् याबाबत 

  
(४३) ४८४३५ (०५-०७-२०१९). श्री.रामदास आांबुंिर, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय अन्द् न ि नागरी पटरिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंहदया जिल््यातील जिल् ा माकेह्ींग फेडरेर्न व आहदवासी ववकास 
म ामींडळ याींच्या अींतगमत र्ासकीय िान खरेदी कें द्राच्या माध्यमातनू खरेदी 
केलेल्या िानाची भरडाई राईसममल व सींचालक याींच्यात करार न झाल्यामळेु 
समुारे साडचेार लाख जक्वी्ं ल िान कें द्रात पडून असल्याचे हदनाींक ९ डडसेंबर, 
२०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदर्मनास आले,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन िान खरेदी 
करण्याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
 
श्री.सांभािी पाुंील-तनलांगेिर (१९-०८-२०१९) : (१)  े अींर्त: खरे आ े. 

आहदवासी ववकास म ामींडळाकडून प्राप्त माह तीनसुार गोंहदया 
जिल््यात आिारभतू ककींमत खरेदी योिना क्षिेात मा.जिल् ाधिकारी, गोंहदया 
याींच्याकडील आदेर्ान्वये ४३ मींिूर खरेदी कें द्रावर हदनाींक ०९/१२/२०१८ अखेर 
२,३९,२७९.४५ जक्वीं. िानाची रुपये ४१,८७,३९,०३७.५० ची खरेदी झाली आ े. 
खरेदी झालेल्या िानाच्या भरडाईसाठी आहदवासी ववकास म ामींडळाकडून 
हदनाींक १०/१२/२०१८ रोिी १५१ राईस ममलसम व माकेह्ींग फेडरेर्नकडून १६२ 
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ममलसम ननजश्चत करण्यात आले असनू राईस ममल िारकाींर्ी त्रिपक्षीय भात 
खरेदीचा करारनामा करुन भात भरडाई सरुु करण्यात आली आ े. 
सद्य:जस्थतीत गोंहदया जिल््यातील ४१,९२,१९४.७९ जक्वी्ं ल िानाची खरेदी 
झाली असनू त्यापकैी ३७,०३,९१४.८५ जक्वी्ं ल िानाची भरडाई पणूम झाली 
आ े. 
(२) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

बनपूरी (ता.पाुंण, जि.सातारा) येथील शतेिऱ याांना  
िृषीपांपाची िीि िोडणी शमळणेबाबत 

 

(४४) ४८४४८ (०६-०७-२०१९). श्री.आनांदराि पाुंील, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्व  भाई िगताप, अॅड.हटस्नबान ू खशलरे्, 
डॉ.सटधीर ताांबे, आकिव .अनांत गाडगीळ, श्री.िनादवन चाांदरूिर, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय ऊिाव मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बनपरूी (ता.पा्ण, जि.सातारा) येथील श्री.ियमसींग गणपती पा्ील व 
इतर का ी र्तेकरी याींनी कृषीपींपाची ववद्यतु िोडणी ममळणेबाबत मा.ऊिाम 
मींिी याींना हदनाींक २५ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ववनींती अिम 
केला,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, त्याींना आधथमक कारणामळेु स्वींति डी.पी. उभारणे परवडणारे 
ना ी,  े  ी खरे आ े काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणातील अिमदाराींना र्तेीपींप वीि िोडणीचे पसैे 
भरुन घेवनू त्वरीत वीि िोडणी देणेबाबत र्ासनाने कोणती कायमवा ी केली 
वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिट ळे (११-०९-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२) व (३) र्ासन ननणमय हदनाींक १५/११/२०१८ व हदनाींक १/०१/२०१९ नसुार 
राज्यातील र्तेीपींप ग्रा काींकरीता मखु्यमींिी सौर कृषीपींप योिना िाह र 
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केलेली आ े. त्यानसुार श्री.ियमसींग गणपती पा्ील, रा.बनपरुी, ता.कराड, 
जि.सातारा याींचा ववह रीवरील र्तेीपींपासाठीचा अिम कराड ववभागीय 
कायामलयास मा े फेब्रवुारी, २०१९ मध्ये प्राप्त झाला असनू त्याींच्या 
मागणीप्रमाणे त्याींना सदर कनेक्र्न म ाराषर र्ासनाच्या “मखु्यमींिी सौर 
कृषीपींप योिना” अींतगमत घेण्यासाठी सवम माह ती देवनू अवगत करण्यात 
आले व तद्नींतर त्याींनी ववह रीवर ५ अश्वर्क्ती र्तेीपींप वीि िोडणीकरीता 
हदनाींक १६/०३/२०१९ रोिी “मखु्यमींिी सौर कृषीपींप योिना” अींतगमत केलेल्या 
अिामस मींिूरी देण्यात आली असनू त्याकरीता लाभार्थयांचे अींर्दान प्राप्त 
झाल्यावर पढुील कायमवा ी ननयोजित आ े. सदर अिम या योिनेमध्ये 
समाववषठ करण्यात आला असनू त्यास हदनाींक २९/०५/२०१९ रोिी मींिूरी 
देण्यात आलेली आ े व त्याचा Beneficiary No. ५२७४२६४१०११९९२८ असा 
आ े. त्यानसुार श्री.ियमसींग गणपती पा्ील याींना ५ अश्वर्क्ती DC Solar 
Pump करीता रुपये २४,७१०/- रक्कमेच े को्ेर्न देण्यात आले असनू 
ग्रा काने सदर को्ेर्नची रक्कम भरल्यानींतर ननयमानसुार वीि िोडणी 
देण्याचे काम करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

राज्यातील साखर िारखान्द्याांनी िमी दराने साखर विक्री िेल्याबाबत 
 
(४५) ४८५८४ (०६-०७-२०१९). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांर व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबुंिर : सन्माननीय 
सहिार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १६ साखर कारखान्याींनी कमी दराने साखर ववक्री केल्याची 
तक्रार साखर आयकु्ताींकड ेआल्याची बाब मा े माचम, २०१९ च्या र्वे्च्या 
आठवड्यात ननदर्मनास आली,  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ककती व कोणत्या साखर कारखान्याींनी कमी दरात 
साखरेची ववक्री केली आ े, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
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श्री.सटभाष देशमटख (०३-०९-२०१९) : (१) व (२) अींर्त: खरे आ े. 
कें द्र र्ासनाच्या अन्न व सावमिननक ववतरण मींिालयाच्या धचफ 

डायरेक््र (र्गुर) याींनी हदनाींक १३/०३/२०१९ च्या पिाने मे.ियवींत र्गुसम 
कराड जि.सातारा या खािगी साखर कारखान्याने कमी दरात साखर ववक्री 
केलेबाबत कळववल े आ े. तसेच म ाराषर राज्य स कारी साखर कारखाना 
सींघ मल. मुींबई याींनी हद. १५/०३/२०१९ च्या पिाने कळववले की, कें द्र र्ासनाने 
साखरेचा ककमान ववक्री दर रुपये ३१००/- प्रती जक्वी्ं ल केलेला आ े, परींतु 
का ी साखर कारखाने कमी दराने ववक्री करत आ ेत. 
(३) कें द्र र्ासनाच्या पिाच्या अनषुींगाने प्रादेमर्क स सींचालक (साखर) पणेु 
ववभाग याींनी चौकर्ी केली असता मे.ियवींत र्गुसम याींनी            
हदनाींक १५/१०/२०१८ रोिी २०१६-१७ च्या  ींगामातील एम ३० ग्रेडची १०१ 
जक्वी्ं ल साखर रुपये २७२०/- प्रती जक्वी्ं ल आणण एस ३० ग्रेडची साखर १३२ 
जक्वी्ं ल रुपये २७२०/- प्रती जक्वी्ं ल दराने ववक्री केलेली असनू सदर साखर 
कें द्र र्ासनाच्या हदनाींक ७/६/२०१८ रोिीच्या नो्ीफीकेर्न प्रमाणे रुपये 
२९००/- प्रती जक्वी्ं ल ककमान दरापके्षा कमी दराने ववक्री केली असल्याच े
ननदर्मनास आल े आ े. सदर साखर िुन्या साखर साठ्यातील (२०१५-१६ 
साखर  ींगाम) असनू ओली झालेली व गणुप्रत कमी असलेली  ोती असा 
खुलासा मे.ियवींत र्गुसम या कारखान्याने केला आ े. सदर खुलासा मान्य 
नसल्याने कारखान्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी, असे साखर 
आयकु्तालयाने धचफ डायरेक््र र्गुर, नवी हदल्ली याींना हद.०६/८/२०१९ च्या 
पिान्वये कळववले आ े. 
 साखर सींघाने केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने साखर आयकु्तालयाने 
१६६ साखर कारखान्याींचा माचम, २०१९ मिील साखर ववक्रीचा आढावा घेतला 
असता आढाव्यामध्ये कोणत्या ी साखर कारखान्याने रुपये ३१००/- प्रती 
जक्वी्ं लपेक्षा कमी दराने साखर ववकल्याचे आढळून आलेले ना ी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
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िोळी समािाला िमातीच ेप्रमाणपर िेळेत शमळण्याबाबत 
  
(४६) ४८६३१ (०६-०७-२०१९). श्री.रमेशदादा पाुंील, श्री.वििय ऊर्व  भाई 
धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बलुढाणा येथील कोळी समािातील मािव वाघ या व् यक् तीने कोळी 
समािाच ेिमातीचे दाखल े (प्रमाणपि) ममळण् यास ववलींब  ोत असल् याने व 
र्ासकीय अधिकाऱ याींच् या दलुमक्षामळेु िस् त  ोऊन गळफास घेऊन आत् म त् या 
केल् याचे मा े माचम, २०१९ च् या प्रथम सप् ता ात ननदर्मनास आल,े  े खरे आ े 
काय, 
(२) असल् यास, समािाच् या ववषयावर अपघात झाल् यास इतर समािाच् या 
व् यक् तीींना र्ासनाकडून रुपये ५ त े १० लाख आधथमक मदत हदली िात,े 
त् याचप्रमाणे मािव वाघ याींना र्ासनाने आधथमक मदत केली आ े काय व 
ककती, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबधिताींवर काय कारवाई केली वा करण्यात 
येत आ े, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
डॉ. अशोि उईिे (०९-०८-२०१९) : (१), (२) व (३) मौिे भानखेड, ता.धचखली, 
जि.बलुढाणा येथील मािव एकनाथ वाघ याींनी हदनाींक ११ ऑगस््, २०१८ 
रोिी गळफास घेवनू आत्म त्या केलेली आ े. जिल् ादींडाधिकारी, बलुढाणा 
याींच्या अ वालानसुार त्याींच्या कायामलयाकड ेश्री.वाघ याींचा कोणता ी िातीचा 
दाखल्याबाबतचा अिम प्रलींत्रबत नव् ता. 
 र्ासनाने राज्यामध्ये “म ाराषर अनसुधूचत िाती, अनसुधूचत िमाती, 
ववमकु्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगम व ववर्षे मागास प्रवगम 
िातीचे प्रमाणपि (देण्याच े व त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन) अधिननयम 
२००० व त्याअींतगमत “म ाराषर अनसुधूचत िमातीच े प्रमाणपि (देण्याच े व 
त्याच्या पडताळणीचे ववननयमन) ननयम २००३ लाग ू केलेले आ ेत. ननयम 
२००३ मिील ननयम ३(३) व ३(४) नसुार कागदपि े सादर करणाऱया 
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उमेदवारास अनसुधूचत िमातीचे िात प्रमाणपि ममळत.े तसेच उक्त 
अधिननयमातील कलम ८ नसुार अनसुधूचत िमातीचे फायदे घेणाऱया 
अिमदाराने ज्या िमातीचा ककीं वा वगामचा आ े  े मसध्द करण्याच ेिबाबदारी 
असा दावा करणाऱया अिमदारावर आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

निी मटांबई महानगरपाशलिेतील अधधिारी ि  
िमवचाऱ याांची ररक् त पदे भरण् याबाबत 

  
(४७) ४८६३९ (१२-०७-२०१९). श्री.रमेशदादा पाुंील, श्री.तनलय नाईि, 
श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मटख्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) नवी मुींबई म ानगरपामलकेतील अधिकारी व कममचाऱ याींची अनेक पदे 
ररक् त असनू तथेे नव् याने पद भरती न करता पाि नसलेल् या कममचाऱ याींना 
बढती हदली िात असल् याची वस् तजुस्थती मा े म,े २०१९ च् या प्रथम सप् ता ात 
ननदर्मनास आली आ े,  े खरे आ े काय, 
(२) असल् यास, सद्यःजस्थतीत म ापामलकेत ककती पदे ररक् त आ ेत, याबाबत 
र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीत काय आढळून आले, तद्नसुार 
नव् याने पद भरती करण् याबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण् यात येत 
आ े, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.देिेंर र्डणिीस (०९-०९-२०१९) : (१) नवी मुींबई म ानगरपामलकेमध्ये 
नव्याने पदभरती न करता अपाि कममचाऱयाींना बढती हदली िात,े अर्ी 
वस्तजुस्थती ना ी. 
 (२) नवी मुींबई म ानगरपामलकेमध्ये सद्य:जस्थतीत १७२१ पदे ररक्त आ ेत. 

नवी मुींबई म ानगरपामलकेतील ववभागाींकरीता ववववि सींवगामतील पदे 
ननमामण करण्यास व म ानगरपामलकेच्या आकृनतबींिास हद.२१/०८/२०१७ 
अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आ े. 
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त्याअनषुींगाने वगम-३ व ४ च्या त्रब ींदनूामावली नोंदव्या स ाय्यक 
आयकु्त, मागासवगम कक्ष, कोकण भवन याींनी तपासनू व प्रमाणणत करून 
हदलेल्या आ ेत. 

ररक्त पदे भरण्याबाबत कायमवा ी करण्यात येत असनू, सद्य:जस्थतीत 
आरोग्य ववभागामाफम त ननवड यादीमिील एकूण १२१ उमेदवाराींना ननयकु्ती 
आदेर् देण्यात आलेले आ ेत. 

अजग्नर्मन ववभागाच्या लखेी व र्ारररीक चाचणी परीक्षा घेण्याची 
कायमवा ी पणूम झाली असनू ननवड यादी प्रमसध्द करण्यात आलेली आ े. 
त्यानसुार ननयकु्ती देण्याची कायमवा ी म ानगरपामलकास्तरावर सरुू आ े. 

आरोग्य ववभागातील ग्-अ व ग-ब सींवगामतील त्रब ींदनूामावली 
नोंदव्या सामान्य प्रर्ासन ववभागाकडून तपासनू घेण्यात आलेल्या असनू, 
त्यानसुार हदनाींक ३०/०८/२०१९ रोिी नवी मुींबई म ानगरपामलकेस 
कळववण्यात आले आ े. 

उवमररत ररक्त पदे भरण्याची कायमवा ी नवी मुींबई 
म ानगरपामलकेमाफम त करण्यात येणार आ े.  
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  

मटांबई विद्यापीठाशी सांलग्न असलेल्या अनेि महाविद्यालयाांमध्ये 
प्राचायाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(४८) ४८६७७ (०५-०७-२०१९). श्री.वििय ऊर्व  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय उच् च ि तांर शशक्षण 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठार्ी सींलग्न असलेल्या ६० ्क्क्याीं ून अधिक प्राचायांची 
पदे ररक्त असल्याच ेमा े मे, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्मनास आल,े 
 े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, प्रभारी पध्दतीने केलेली ननयकु्ती ६ मह न्यापेक्षा िास्त अस ू
नये याबाबत र्ासनाच ेआदेर् असताना ी सदर पदास तात्परुत्या स्वरुपाची 
मान्यता वषामनवुष ेहदली िात असल्याच ेसमित,े  े  ी खरे आ े काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करुन सदर ररक्त पदे 
त्वररत भरुन मर्क्षणाचा दिाम उींचावण्यासाठी कोणती कायमवा ी केली वा 
करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२०-०९-२०१९) : (१) अींर्त: खरे आ े. 
(२) अींर्त: खरे आ े. 
 र्ासनाच्या हदनाींक १३/१०/२०११ व हदनाींक १५/०३/२०१२ र्ासन 
ननणमयान्वये एक वषामपके्षा अधिक ना ी इतक्या कालाविीसाठी प्रभारी प्राचायम 
पदाचा कायमभार देण्यात यावा, अर्ी तरतदू आ े. 
 ववद्यापीठ अनदुान आयोगाच्या अधिसचूनेमध्ये प्राचायांचे पद केवळ 
५ वषामच्या कायमकाळाकरीता ननजश्चत करण्यात आलेले असल्यामळेु ववह त 
मागामने ननयकु्तीसाठी योग्य उमेदवार उपलब्ि  ोत ना ीत. प्राचायम  े 
प्रर्ासकीय पद असनू योग्य उमेदवार उपलब्ि न झाल्यास म ाववद्यालयाच े
दैनींहदन कामकाि सरुळीतपणे सरुु रा ण्यासाठी ननयममत प्राचायम ननयकु्त 
 ोईपयतं म ाववद्यालयातील ज्येषठतम प्राध्यापकाींची ववद्यापीठामाफम त 
तात्परुत्या स्वरुपात प्रभारी प्राचायम म् णून ननयकु्ती केली िात.े 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी. 
 र्ासनाचे पररपिक क्रमाींक सींकीणम-२०१७/प्र.क्र.१७०/ममर्-५,     
हदनाींक २३/०४/२०१८ अन्वये प्राचायम पदाच्या भरतीवरील बींदी उठववण्यात 
आली असनू पदभरतीची कायमवा ी सरुु आ े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  
मौिे हटडी, पो.िडिळी (ता.माणगाांि, जि.रायगड) गािातील विहहरीपासून 

हटडी र्ाुंयापयांत स्रीुं लाईुंसाठ  वििेच ेखाांब मांिूर िरणेबाबत 
  
(४९) ४८८४० (०६-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांर व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय ऊिाव मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) मौिे  ुडी, पो.वडवळी (ता.माणगाींव, जि.रायगड) गावातील ववह रीपासनू 
 ुडी फा्यापयतं स्री् लाई्साठी वविचेे खाींब मींिूर करणेबाबत 
लोकप्रनतननिीींनी मा.ऊिाम मींिी याींना हदनाींक ८ फेब्रवुारी, २०१९ रोिी वा 
त्यासमुारास लेखी ननवेदन हदले  ोत,े  े खरे आ े काय, 
(२) असल्यास, या ननवेदनानसुार र्ासनाने चौकर्ी करुन कोणती कायमवा ी 
केली वा करण्यात येत आ े, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ? 
  
श्री.चांरशखेर बािनिट ळे (०६-०९-२०१९) : (१)  े खरे आ े. 
(२) सदर स्री् लाई्बाबतचे ताींत्रिक अींदािपिक गोरेगाव ववभागीय 
कायामलयाने जिल् ा ननयोिन व ववकास सममतीस पाठववण्याचे ननयोजित 
आ े. ग्रामपींचायत वडवळीकडील वीि देयकाींच्या प्रलींत्रबत थकबाकीचा भरणा 
ग्रामपींचायत माफम त झाल्यानींतर व जिल् ा ननयोिन व ववकास सममती तफे 
ननिी उपलब्ि झाल्यानींतर मौिे  ुडी येथील ववह रीपासनू  ुडी फाट्यापयतं 
पथहदव्याींच्या वीि िोडणीच ेकाम पणूम करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
 

मौिा पौळ डडग्रस (ता.सेलट, जि.परभणी) येथील  
िशमनीचा ताबा मूळ मालिास देण्याबाबत 

 
(५०) ४९१५८ (०५-०७-२०१९). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसलू मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिा पौळ डडग्रस (ता.सेल,ु जि.परभणी) या गावातील ग् नीं. २५४ मध्ये 
७ एकर १ गुींठे ९० आर  ी र्ते िमीन रामेश्वर पौळ याींच्या मालकीची असनू 
सदरील िमीन गावातील का ी व्यक्तीींनी अविैररत्या  डप केली आ े,  े खरे 
आ े काय, 
(२) असल्यास, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींडपीठाने सकेीं ड 
अपील नीं. ६५०/२००३ मध्ये हदनाींक २१/०१/२०१९ रोिी सदरील िमीन 
रामेश्वर पौळ याींना देणेबाबत आदेर् पाररत केले आ ेत,  े  ी खरे आ े 
काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आ े काय, चौकर्ीच्या 
अनषुींगाने मा.न्यायालयाच्या या आदेर्ाची दखल घेवनू िममनीचा ताबा सदर 
व्यक्तीला देणेबाबत कोणती कायमवा ी केली वा करण्यात येत आ े, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आ ेत ?  
 
श्री.चांरिाांत पाुंील (२१-०९-२०१९) : (१), (२) व (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या 
आदेर्ानसुार, श्री.रामेश्वर पौळ  े फेरफार क्रमाींक १३१० नसुार, मालकी 
 क्कात आल ेआ ेत. परींत ुगरैअिमदार याींनी मा.सवोच्च न्यायालयात अपील 
दाखल केले असनू, मा.सवोच्च न्यायालयाने हद.०९/०५/२०१९ च्या आदेर्ान्वये 
सदर प्रकरणी “िैसे थ”े पररजस्थती ठेवण्याच े आदेर् हदले असनू 
सद्य:जस्थतीत सदर प्रकरण न्यायप्रववष् आ े.  
(४) प्रश्न उद्् ावत ना ी.  

___________ 
  
  
विधान भिन :   रािेंर भागित 
मटांबई.   सधचि (िायवभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवम सवम प्रकक्रया म ाराषर वविानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आ े. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


