
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हहिाळी) अधधिशेन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
िधाा जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदेच्या प्राथममि ि माध्यममि शाळेत 

सांच ननधाारण िरयायाबाबत 
  
(१) २१७९८ (२३-०८-२०१६). श्री.अननल भोसल,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वर्ाा जिल्ह्यातील जिल्हहा पररषदेच्या प्राथममक व माध्यममक शाळेत गत 
पाच वषाापासनू अनेक शाळाींमध्ये सन २०१५-१६ चे सींच ननर्ाारण 
मशक्षणाधर्कारी याींच्या हलगिीपणामळेु झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ककती शाळाींमध्ये सींच ननर्ाारण झाले नाही, तसेच वर्ाा 
जिल्ह्यात जिल्हहा पररषदेच्या प्राथममक शाळाींमर्ील ककती मशक्षक अनतररक्त 
झाले आहेत व त्यापकैी ककती मशक्षकाींचे समायोिन होणे बाकी आहे, 
(३) नसल्हयास, समायोिनास ववलींब होण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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म ांबई उपनगरात नतिराांच्या झाडाांची तोड िरून भराि टािून िरयायात 
येत असलेल्हया अनधधिृत बाांधिामाबाबत 

 

(२) २३४७८ (०४-०१-२०१७). श्री.धनांिय म ांड,े श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत 
टिल े: ताराांकित प्रश्न ्रममाांि १६२३० ला हदनाांि ३० माचा, २०१६ रोिी 
हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभाात : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरात नतवराींच्या झाडाींची तोड करून भराव ्ाकून करण्यात 
येत असलेल्हया बेकायदा बाींर्कामाबाबत सन २०१६ च्या अथासींकल्हपीय 
अधर्वेशनात ववर्ान पररषदेत उपजथथत करण्यात आलेल्हया ताराींककत प्रश्न 
क्रमाींक १६२३० सींदभाात कोणतीही कायावाही केली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर ठिकाणी होणाऱ्या अनधर्कृत भरावास प्रनतबींर् 
करण्याच्या दृष्ीने ्ेहळणीसािी महानगरपामलका कमाचाऱ्याींची तसेच या 
क्षेत्रात मातीचे व रॅबी्चे ट्रक िाव ूनये यासािी महानगरपामलकेतरे्फ मोिे चर 
खणण्यात आल्हयाचे तसेच सदर भभूाग कायमथवरूपी अनतक्रमणमकु्त 
राहण्याच्या दृष्ीने या काींदळवन क्षते्राभोवती कुीं पण घालण्याबाबतची कायावाही 
ववचारार्ीन असल्हयाचे मा.मखु्यमींत्री याींनी ठदलले्हया उत्तरात नमदू केलेले 
होत,े हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, सदर ठिकाणी सदयःजथथतीत सधु्दा काही अनधर्कृत बाींर्काम 
अजथतत्वात आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अनधर्कृत बाींर्काम 
होताना िाणीवपवूाक दलुाक्ष करणाऱ् या महानगरपामलकेच्या सींबींधर्त 
अधर्कारी/कमाचाऱ्याींवर व अनधर्कृत बाींर्काम करणाऱ्याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.स धीर म नगांटीिार (०९-०५-२०१९) : (१) व (२) मुींबई उपनगरात नतवराींच्या 
झाडाींची तोड करुन भराव ्ाकून करण्यात येत असलेल्हया बेकायदा 
बाींर्कामाबाबत ताराींककत प्रश्न क्र. १६२३० सन २०१६ च्या अथासींकजल्हपय 
अधर्वेशनात उपजथथत करण्यात आला होता. 
 सदर प्रश्नावर गहृ ववभागाकडून उत्तर देण्यात आले होत.े 
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उत्तरामध्ये अनधर्कृत भरणीस प्रनतबींर् करण्याच्या दृष्ीने ्ेहाळणीसािी 
महानगरपामलका कमाचाऱ्याींची नेमणूक करण्यात आली असल्हयाच,े त्या क्षेत्रात 
मातीचे व रॅबी्चे ट्रक िाव ू नये यासािी महानगरपामलकेमार्फा त मोिे चर 
खणण्यात आली असल्हयाचे तसेच सदर भभूाग कायमथवरुपी अनतक्रमण 
मकु्त राहण्याच्या दृष्ीने काींदळवन क्षते्राभोवती कुीं पण घालण्याची कायावाही 
ववचारार्ीन असल्ह याचे नमदू करण्यात आले हात,े हे खरे आहे.  
(३) व (४) महानगरपामलका व महसलू ववभागाच्या मदतीने काींठदवली (प.) 
येथील काींदळवनामर्ील अनधर्कृत बाींर्कामाबाबत मे, २०१६ नींतर एकूण ७ 
वेळा ननषकासन कारवाई करण्यात आली. सदर कारवाईमध्ये १४१ ननवासी, 
३६६ कच्ची व ७८ अननवासी अशी एकूण ५८५ बाींर्कामे ननषकामसत करण्यात 
आली आहेत. अनतक्रमण र्ारकाींवर पयाावरण सींरक्षण अधर्ननयम, १९८६ 
अींतगात गनु्हे नोंदववण्यात आले आहेत. त्यामळेु अधर्कारी व कमाचारी 
याींच्यावर कारवाईचा प्रश्न उद भवत नाही.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

द ष्ट्िाळग्रस्त शतेिऱयाांच्या थिीत अन दान िाटपाबाबत 
 
(३) २४५१५ (३०-१२-२०१६). श्री.अब्द ल्हलाखान द रााणी, श्री.धनांिय म ांड े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२७४२ ला दिनाांि २६ जलु,ै २०१६ रोजी दिलेल्या 
उत्तराच्या सांिर्ाात : सन्माननीय मदत ि प निासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल्ह्यातील दषुकाळग्रथत शतेकऱ्याींना देण्यात येणाऱ्या आधथाक 
मदतीपकैी र्फळपीके, बागायती व कापसू वपकाींसािी देण्यात येणारी आधथाक 
मदतीचे वा्प माहे सप् े्ंबर, २०१६ अखेरही न झाल्हयामळेु शतेकरी आधथाक 
मदतीपासनू वींधचत राहीले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मागील वषााच्या दषुकाळग्रथत शतेकऱ्याींच्या प्रलींबबत अनदुान 
वा्पाबाबत शासनाने आधथाक मदत िाहीर करून शतेकऱ्याींना मदत वा्प 
करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, तालकुाननहाय थकीत रक्कम, लाभाथी शतेकरी याींची 
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थोडक्यात माठहती काय आहे, 
(४) असल्हयास, ककती मदुतीत सदरील आधथाक अनदुान शतेकऱ्याींना वा्प 
करण्यात येणार आहे ? 
 
श्री.स भाष देशम ख (०९-०४-२०१९) : (१), (२) व (३) खरीप २०१५ मर्ील 
परभणी जिल्ह्यातील बाधर्त शतेकऱ्याींना कापसू वपकासािी महसलू व वन 
ववभाग, शासन ननणाय ठदनाींक ६/०१/२०१७ अन्वये रूपये ७८.७० को्ी अनदुान 
उपलब्र् करून देण्यात आले होत.े त्यापकैी रुपये ६८.८५ को्ी इतकी रक्कम 
२१८०३९ बाधर्त लाभाथी शतेकरी याींना ववतरीत करण्यात आली आहे. 

तसेच र्फळपीक व बागायती वपकासािी महसलू व वन ववभाग, शासन 
ननणाय ठदनाींक १९/०४/२०१७ अन्वये परभणी जिल्ह्याकरीता रूपये ४८.७९ 
को्ी अनदुान उपलब्र् करून देण्यात आले होत.े त्यापकैी रूपये ४५.१२ को्ी 
इतकी रक्कम ५२९०१ पात्र लाभाथी शतेकरी याींना ववतरीत करण्यात आली 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मोशी-िरूड (जि.अमरािती) ताल क्यातील द ष्ट्िाळग्रस्त  
शतेिऱयाांच्या मागयायाांबाबत 

  
(४) २४८३३ (३०-१२-२०१६). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय मदत ि प निासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मोशी-वरूड (जि.अमरावती) तालकु्यातील दषुकाळग्रथत शतेकऱ् याींना हेक््री 
रूपये ५० हिार मदत शासनाने िाहीर करावी, सींत्रा र्फळाींचा शालेय पोषण 
आहारात समावेश करण्यात यावा, थवामीनाथन आयोग लाग ूकरण्यात यावा 
असा िराव ग्रामसभेत मींिूर करण्याच्या मागणीचे ननवेदन बळीरािा सींत्रा 
उत्पादक सींथथेने मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड े माहे ऑगथ्, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त शतेकऱ् याींच्या मागणीच्या ननवेदनावर शासनाने ननणाय 
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घेऊन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
श्री.स भाष देशम ख (०९-०४-२०१९) : (१) ननवेदनाची नोंद ही ई-ऑर्फीस 
प्राववषिामध्ये आढळून आली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
बनोटी, सािळदबारा ि िरडी (ता.सोयगाांि, जि.औरांगाबाद) या आरोग्य 

िें द्ाांना ननधी उपलब्ध िरुन देयायाबाबत 
  
(५) २५२०६ (१६-१२-२०१६). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.धनांिय म ांड े: सन्माननीय 
सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) बनो्ी, सावळदबारा व िरडी (ता.सोयगाींव, जि.औरींगाबाद) या आरोग्य 
केद्ाींतगात २३ आरोग्य उपकें दे् असनू ८७ गावातील नागररकाींना सोई-सवुवर्ा 
देणेच ेननयोिन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ननर्ी अभावी सदर आरोग्य कें द्ाच्या रुग्ण सममतीच्या ६ 
मठहन्यापासनू बिैका झाल्हया नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (१४-०६-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सदर नतन्ही प्राथममक आरोग्य कें द्ाना ननर्ी उपलब्र् करून देण्यात 
आलेला आहे. 
 प्राथममक आरोग्य कें द्, बनो्ी रूग्ण कल्हयाण सममतीची       
ठदनाींक २९/१२/२०१६ व ठदनाींक २३/१०/२०१७ रोिी बिैक घेण्यात आली. 
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 प्राथममक आरोग्य कें द्, सावळदबारा रूग्ण कल्हयाण सममतीची   
ठदनाींक २९/१२/२०१६, ठदनाींक ०५/१२/२०१७ व ठदनाींक ४/७/२०१८ रोिी बिैक 
घेण्यात आली. 
 
 प्राथममक आरोग्य कें द्, िरींडी रूग्ण कल्हयाण सममतीची       
ठदनाींक १५/१०/२०१६, ठदनाींक १०/११/२०१७ व ठदनाींक ३१/७/२०१८ रोिी बिैक 
घेण्यात आली. 
 सन २०१६-१७ व २०१७-१८ या आधथाक वषााच्या बिैका ननयममत 
झालेल्हया आहेत. प्राथममक आरोग्य कें द्, बनो्ी येथील रूग्ण कल्हयाण 
सममतीच्या बिैकीचे ननयोिन माहे रे्फब्रवुारी, २०१९ मध्ये केलेले आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यात खरीप हांगामात न िसानग्रस्त फळबाग  
शतेिऱयाांना न िसान भरपाई देयायाबाबत 

 

(६) २५५८३ (३०-१२-२०१६). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मदत ि प निासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१५-१६ या हींगामात कमी पाऊस झाल्हयामळेु ज्या भागात 
५० पसैे पेक्षा कमी पसैेवारी होती त्या भागात खरीप वपकासािी शतेकऱ्याींना 
पीक नकुसान भरपाई देण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, खरीप हींगामात र्फळबागाींचे मोठ्या प्रमाणात नकुसान होऊन 
र्फळवपकाींना नकुसान भरपाई देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून पीक नकुसान 
भरपाईच्या र्तीवर र्फळवपकाींना नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.स भाष देशम ख (०८-११-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 

महसलू व वन ववभाग, शासन ननणाय, ठदनाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ 
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अन्वये राज्यातील सन २०१५-१६ च्या दषुकाळसदृश्य पररजथथतीच्या अनषुींगाने 
बाधर्त झालले्हया १५७४७ गावातील शतेकऱ्याींना कृषी ववषयक मदत वा्प 
करण्यासािी ननववषिा अनदुानाकरीता एकूण रुपये ३५७८.८३ को्ी ननर्ी 
उपलब्र् करून देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पणेु ववभागातील सातारा, साींगली व पणेु जिल्ह्याींमध्ये, नामशक 
ववभागातील िळगाव व र्ळेु जिल्ह्याींमध्ये तसेच औरींगाबाद ववभागातील सवा 
जिल्ह्याींमध्ये नकुसानग्रथत र्फळबाग शतेकऱ्याींना नकुसान भरपाई देण्यात 
आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

म ांबईतील खोत पध्दत बांद िरून िममनी ताब्यात घेणेबाबत 
 

(७) २६१२३ (३०-१२-२०१६). श्री.स जितमसांह ठािूर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ४४४ एकर ३ गुींिे िागा शासनाने सन १९४९ मध्ये खोत 
पध्दत बींद करुन ताबा घेणेबाबत कायदा मींिूर करुनही त्याची अींमलबिावणी 
केली नसल्हयाचे ठदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू कायदयानसुार शासनाने िमीन ताब्यात न घेतल्हयाने 
मुींबईतील ववकासकाींनी खोताींकडून िमीन अल्हप ककींमतीत ताब्यात घेतली, हे 
ही खरे आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त भखूींड शासनाने अदयाप ताब्यात न घेण्याची कारणे 
काय आहेत, तसेच ककती ननजश्चत कालावर्ीत सदरहू िमीन शासनाकडून 
ताब्यात घेणे अपेक्षक्षत आहे,  
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्िाांत पाटील (१०-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) खोती िममनीच्या 
अनषुींगाने मौिे भाींडूप येथील १९३ एकर २५ गुींिे ०८ आणे एवढी िमीन 
सरकारी म्हणून जिल्हहाधर्कारी, उपनगर याींच्या ठदनाींक २७/११/१९५३ च्या 
आदेशान्वये दाखल करण्यात आली होती. या आदेशाववरुध्द सींबींधर्ताींनी 
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मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्हया सु्  क्र.४८१/१९५३ व ८३१/१९५४ मध्ये 
झालेल्हया समझोता कराराप्रमाणे शासन िमा केलेल्हया िममनी पनु्हा खोताींच्या 
नावे दाखल करण्यात आल्हयाचे ठदसनू येत.े  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
प णे जिल्ह्यातील सेंहद्य शतेीस प्रोत्साहन देयायासाठी  

ननधी उपलब्ध िरयायाबाबत 
  
(८) २६९२८ (१५-०४-२०१७). श्री.अननल भोसले, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु जिल्ह्यात रासायननक शतेीला पयााय म्हणून जिल्हहा पररषदेमार्फा त 
राबववण्यात येणाऱ्या सेंठद्य शतेीस शतेकऱ्याींकडून चाींगला प्रनतसाद ममळत 
असनू या योिनेसािी जिल्हहा पररषदेने जिल्हहा ननयोिन सममतीकड े माहे 
िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान रूपये दोन को्ी एवढ्या ननर्ीची 
मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सेंठद्य शतेीस 
प्रोत्साहन देणाऱ्या या योिनेसािी आवश्यक ननर्ी उपलब्र् करुन देण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-११-२०१९) : (१) होय. 
(२) जिल्हहा पररषद, पणेु याींनी कृषी ववभागाींतगात नाववन्यपणूा योिनेतनू 
नसैधगाक सेंठद्य शतेीस प्रोत्साहन योिना सन २०१७-१८ मध्ये जिल्हहा 
ननयोिन सममतीमार्फा त ननर्ी ममळण्यासािी जिल्हहाधर्कारी तथा जिल्हहा 
ननयोिन अधर्कारी, पणेु याींचेकड ेप्रथताव सादर केलेला असनू त्या अनषुींगाने 
जिल्हहा ननयोिन सममतीकड ेननर्ीची मागणी केलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
नागपूर जिल्ह्याच ेमाध्यममि विभागाच ेतत्िालीन मशक्षणाधधिारी 
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याांच्या बोगस िारभाराची चौिशी िरयायाबाबत 
  
(९) ३०५११ (०४-०८-२०१२). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 
(१) नागपरू जिल्ह्याचे माध्यममक ववभागाचे तत्कालीन मशक्षणाधर्कारी 
श्री.बाबा पा्ील याींच्या बोगस कारभाराची चौकशी शासनाने सरुु केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, चौकशीत काय आढळून आले व तदनसुार सींबींधर्ताींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी केव्हापयतं चौकशी पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आमशष शलेार (०८-११-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) श्री.बा.ह.पा्ील, तत्कालीन मशक्षणाधर्कारी (माध्य.) 
जि.प.नागपरू याींच्याववरुध्द ठदनाींक २१/१२/२०११ च्या शासन ज्ञापनान्वये 
दोषारोपपत्र बिाववण्यात येऊन ववभागीय चौकशीची कारवाई सरुु करण्यात 
आली असनू त्याींच्यावरील दोषारोपाींची ररतसर ववभागीय चौकशी 
करण्याकरीता ठदनाींक १९/०३/२०१२ च्या आदेशान्वये चौकशी अधर्काऱ्याची 
ननयकु्ती करण्यात आली आहे, चौकशी अहवाल अप्राप्त आहे.  

___________ 
 

औरांगाबाद जिल्हहा पररषद प्राथममि आरोग्य िें द्ामधील िदै्यिीय 
अधधिाऱयाांची ररक्त पदे भरयायाबाबत 

  
(१०) ३२१७४ (१८-०८-२०१७). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.वि्रमम िाळे : 
सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद जिल्हहा पररषद आरोग्य ववभागाींतगात जिल्ह्यात ५० प्राथममक 
आरोग्य कें द्ाींमध्ये १०७ वदैयकीय अधर्काऱ्याींची पद मान्यता असनू सदर 
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पदापकैी एकूण ३० पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, सन २०१२ मध्ये जिल्हहा पररषदेला ममळालले्हया ५० रुग्णवाठहकाींची 
दरूवथथा झालेली असनू दगुाम भागातनू रुग्णाींना शहराकड ेनेण्यासािी गरैसोय 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्हयास, वदैयकीय अधर्काऱ्याींची ३० पदे ररक्त असल्हयाने दगुाम/ग्रामीण 
भागात रुग्णाींना वदैयकीय सेवा ममळण्यास अडचण येत े यासािी शासनाने 
उक्त प्रकरणी चौकशी करुन वदैयकीय अधर्काऱ्याींची ररक्त पदे भरणेसािी व 
नवीन रुग्णवाठहका उपलब्र् करण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (२६-०८-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

औरींगाबाद जिल्हहा पररषद, आरोग्य ववभागाींतगात जिल्ह्यात ५० 
प्राथममक आरोग्य कें द्ाींसािी वदैयकीय अधर्कारी सींवगााची १०९ पदे मींिूर 
असनू सदय:जथथतीत ९५ पदे भरलेली व १४ पदे ररक्त आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) राज्यातील वदैयकीय अधर्कारी ग्-अ सींवगाातील ररक्त पदे 
ननयममतररत्या भरण्याकरीता ठदनाींक २७/१२/२०१८ रोिी ८७७ पदाींची िाठहरात 
प्रमसध्द केली असनू पढुील कायावाही सरुु आहे. तसेच वदैयकीय अधर्कारी 
ग्-अ (ग्रेड पे रुपये ५४००/-) सींवगााची ररक्त पदे कीं त्रा्ी तत्वावर 
भरण्याबाबत जिल्हहाथतरावर जिल्हहाधर्कारी याींचे अध्यक्षतखेाली सममतीस 
अधर्कार प्रदान करण्यात आले असनू त्यानसुार पद भरती सरुु आहे. 

उपसींचालक, पररवहन पणेु याींचेकड े३० नवीन रुग्णवाठहका खरेदीचा 
प्रथताव जिल्हहा आरोग्य अधर्कारी, जिल्हहा पररषद, औरींगाबाद याींनी सादर 
केला आहे. 
(४) प्रश्नच उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यात इयत्ता ५ िीच्या अनतररक्त प्रमशक्षि पदिीधर  
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मशक्षिाांच ेसमायोिन िरयायाबाबत 
 
(११) ३३०९६ (११-०८-२०१७). डॉ.स धीर ताांबे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मशक्षण हक्क कायदा लाग ू केल्हयापासनू इयत्ता ५ वीला 
मशकववणारे अनतररक्त प्रमशक्षक पदवीर्र मशक्षक याींच ेसमायोिन होणे शक्य 
नसल्हयाने सींबींधर्त कमाचाऱ् याींना जिल्हहा पररषदेकड े वगा करण्यासींदभाात 
शासनाने ननणाय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, तसेच त्याचा तपशील काय आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०२-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 

शासन ननणाय, ठदनाींक ०४/१०/२०१७, शासन पत्र ठदनाींक २२/१२/२०१७,   
ठदनाींक ३१/०८/२०१८, ठदनाींक ०४/०९/२०१८ व ठदनाींक १५/११/२०१८ अन्वये 
ज्या जिल्ह्यात खािगी शाळाींमध्ये पदे ररक्त नाहीत तथेे थथाननक थवराज्य 
सींथथातील ररक्त पदी तात्परुत ेसमायोिन करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील माध्यममि शाळाांमध्ये िला ि ्रमीडा मशक्षिाांची  
ररक्त पदे भरयायाबाबत 

 

(१२) ३३१२६ (११-०८-२०१७). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यममक शाळाींमध्ये कला व क्रीडा मशक्षकाींची अनेक पदे 
मागील दोन वषाापासनू ररक्त असल्हयाच े माहे माचा, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कला व क्रीडा 
मशक्षकाींची पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 



वव.प. ६ (12) 

(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) शासन ननणाय, ठदनाींक २३/०६/२०१७ नसुार मशक्षक पद भरतीबाबत 
पववत्र प्रणालीची कायापध्दतीबाबत र्ोरणात्मक ननणाय शासनाने घेतला आहे 
व त्यानसुार पववत्र प्रणाली मार्फा त पद भरतीची कायावाही सरुु आहे.  

___________ 
मानित रोड ते पाथरी या दरम्यानच्या  
रेल्हिे मागााच ेिाम पूणा िरयायाबाबत 

  
(१३) ३३८३७ (०७-०८-२०१७). श्री.अब्द ल्हलाखान द रााणी : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मानवत रोड त ेपाथरी दरम्यानच्या पठहल्हया ्प्प्यातील १६ कक.मी. रेल्हवे 
मागााचे काम पणूा करण्याबाबत परभणी येथील थथाननक लोकप्रनतननर्ीींनी सन 
२०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान मा.मखु्यमींत्री याींच्याकड ेलेखी ननवेदन सादर केले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत प्रर्ान सधचव, पररवहन याींनी ठदनाींक ३ माचा, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास अर्ाशासकीय पत्रान्वये रेल्हवे मींत्रालयाकड ेमशर्फारस केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत रेल्हवे मींत्रालयाने केलेल्हया कायावाहीबाबत राज्य 
शासनास कोणती माठहती ठदली आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर रेल्हवे मागााच े काम पणूा करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(०८-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) ववशषे कायाकारी अधर्कारी, गहृ ववभाग (पररवहन) याींच्या ठदनाींक 
४/२/२०१६ च्या पत्रादवारे रेल्हवे मींत्रालयास ववनींती करण्यात आली आहे.  
(३) व (४) राज्यातील ववववर् रेल्हव े मागााच े तसेच रेल्हव े प्रकल्हपाच्या 
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अींमलबिावणीबाबत रेल्हवे मींत्रालयाच्या अधर्काऱ्याींसमवेत वेळोवेळी शासन 
थतरावर बिैका घेवनू पािपरुावा करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 
 

माध्यममि शाळेतील मशक्षिाांना अनतररक्त ठरविल्हयाबाबत 
  
(१४) ३४०७६ (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माध्यममक शाळेतील इयत्ता ५ वी, इयत्ता ६ त े८ वी तसेच इयत्ता ९ 
वी व १० वी अश्या ३ उपखींडाकरीता मशक्षक सींख्या थवतींत्रपणे मींिूर केली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, इयत्ता ५ वी करीता मींिूर मशक्षक सींख्येपेक्षा कायारत मशक्षक 
िाथत असल्हयास, अपदवीर्र प्रमशक्षक्ष त मशक्षकच अनतररक्त िरत असनू 
अपदवीर्र प्रमशक्षक्षताींऐविी प्रमशक्षक्षत पदवीर्र मशक्षण सेवकास सेवामकु्त 
करण्यात आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) अनतररक्त िरववल्हयाबाबत सींबींधर्त मशक्षकाींनी समायोिनापवूी आक्षेप 
घेतला असल्हयास त्याप्रकरणी ववभागीय मशक्षण उपसींचालक थतरावर सनुावणी 
घेण्यात आली. मशक्षक अनतररक्त िरत नसतील अशा प्रकरणी त्याींच े
समायोिन करण्यात येव ू नये असे ननणाय सींबींधर्त ववभागीय मशक्षण 
उपसींचालक याींनी ठदलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
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___________ 
 

म ख्याध्यापि पदािर सेिा स रक्षा असणेबाबत 
  
(१५) ३६१०० (०२-०१-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या शाळामध्ये प्सींख्येच्या अभावी ठदनाींक २८ 
ऑगथ्, २०१५ व माहे ऑगथ्, २०१६ च्या शासन ननणायानसुार 
मखु्याध्यापकाचे पद कमी करण्याची तरतदू असनू मखु्याध्यापकाचे पद कमी 
झाल्हयावर तसेच १०० पेक्षा कमी प्सींख्या झाल्हयावर खािगी अनदुाननत 
शाळेतील मखु्याध्यापकास सेवा सरुक्षा असनू थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या 
शाळेतील मखु्याध्यापकाींच्या पदाला सेवा सरुक्षा नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या मखु्याध्यापकामध्ये अन्यायाची 
भावना ननमााण झाल्हयाने मशक्षक आघाडी अमरावती याींनी खािगी शाळाींप्रमाणे 
थथाननक थवराज्य सींथथाींच्या मखु्याध्यापकाींना सेवा सरुक्षेच्या मागणीबाबत 
ननवेदन ेकेली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२६-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

िोरेगाि-मभमा (जि.प णे) येथील विियस्तांभाच्या द रिस्थेबाबत 
  
(१६) ३७४७३ (०२-०१-२०१८). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय सामाजिि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोरेगाव-मभमा (जि.पणेु) येथील ववियथतींभाची दरुवथथा झाली असल्हयाच े



वव.प. ६ (15) 

माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तदनसुार कोरेगाव मभमा येथील ववियथतींभाची दरुुथती 
व सोयीसवुवर्ा उपलब्र् करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
डॉ.स रेश (भाऊ) खाड े(१४-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) कोरेगाव मभमा येथील ववियथतींभाच्या िागेबाबत वाद असनू सदर 
िागेवर ठदवाणी न्यायालयाचे िैसे थे आदेश आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यात िौशल्हय वििास योिनेंतगात प्रधानमांत्री  
महहला शक्ती िें द् योिना राबवियायाबाबत 

 

(१७) ३८३७७ (०६-०४-२०१८). अॅड.राह ल नािेिर, श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.प्रिाश गिमभये, अॅड.ननरांिन डािखरे, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात कौशल्हय ववकास योिनेंतगात प्रर्ानमींत्री मठहला शक्ती कें द् 
योिना राबववण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त योिनेची कें दे् ककती कालावर्ीत सरुु करण्यात येणार 
आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेची उठिष्े काय आहेत व या योिनेचा मठहलाींना 
ककती कालावर्ीत लाभ ममळणार आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(२८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) कें द् शासनाच्या मागादशाक सचूनाींनसुार “मठहला शक्ती कें द्” योिना 
राज्यामध्ये सरुु करण्याचे प्रथताववत आहे. 
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(३) “मठहला शक्ती कें द्” या योिनेंतगात ववदयाथी/थवयींसेवक याींच्यामार्फा त 
ग्रामीण मठहलाींच्या सक्षमीकरणासािी शासनामार्फा त राबववण्यात येणाऱ्या 
कौशल्हय ववकासाच्या ववववर् योिना/कायाक्रम व प्रमशक्षणासींदभाात ग्रामीण 
जथत्रयाींना त्याींच्या अधर्काराींचा लाभ घेण्यासािी सरकारकड ेिाण्यासािी राज्य, 
जिल्हहा आणण ब्लॉक पातळीवर मठहलाींच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्ीने एक 
यींत्रणा उपलब्र् करण्याचे प्रथताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
नाांदेड जिल्ह्यातील प्राथममि आरोग्य िें द्ात रुग्णाांना  

वपयायासाठी पाणी ममळत नसल्हयाबाबत 
  
(१८) ३८५४९ (०४-०४-२०१८). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
िगताप : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्ह्यातील मालेगाींव प्राथममक आरोग्य कें द्ाला पाण्याचा तु् वडा 
भासत असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्राथममक आरोग्य कें द्ात रुग्णाींना वपण्यासािी पाणी 
ममळत नसल्हयाने त्याींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने रुग्णाींना वपण्यासािी पाणी ममळण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

बोअरवेलचे पाणी उन्हाळ्यात बींद झाल्हयाने पाण्याची ी्ंचाई ननमााण 
झाली होती. परींत ुखािगी पाण्याची व्यवथथा करण्यात आली होती. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

पाण्याची ी्ंचाई असली तरी खािगी पाण्याची व्यवथथा करण्यात 
येत.े 
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(३) सदय:जथथतीत प्राथममक आरोग्य कें द् मालेगाींव येथे एक बोअर घेण्यात 
आली आहे. सदरील बोअर पासनू पाईप लाईन करुन रुग्णाींकरीता वपण्याच्या 
पाण्याची व वापराच्या पाण्याची व्यवथथा करुन देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 
 
अपांगाच ेप्रमाणपत्र ऑनलाईन ि जिल्ह्याच्या हठिाणी ममळया याबाबत 

  
(१९) ३८८७० (०४-०४-२०१८). डॉ.स धीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  
भाई िगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.ह स्नबान ू खमलफे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.वि्रमम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय 
सािांत : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अपींगाच ेप्रमाणपत्र ममळववण्यासािी राज्यातील अपींग व्यक्तीींना मुींबईतील 
महालक्ष्मी येथे अमलयावर िींग येथे यावे लागत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने अपींगाचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन व 
जिल्ह्याच्या ठिकाणी ममळण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.एिनाथ मशांदे (२२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

मुींबई व उपनगरामध्ये ठदव्याींग लाभाथीना मुींबई ि.ेिे. रूग्णालय 
समहू आणण ऑल इींडीया इजन्थ्ट्यु्  ऑर्फ कर्फिीकल मेडीसीन ॲण्ड 
ररहॅबबली्ेशन हािी अली मुींबई व उपनगर येथे अलीयावर िींग नॅशनल 
इजन्थ्ट्यु्  ऑर्फ थपीच ॲण्ड ठहअररींग डडसॲबबलीठ्ि (ठदव्याींगिन) बाींद्ा, 
मुींबई येथे ठदव्याींगत्व प्रमाणपत्र ेठदली िातात. 
(२) राज्यातील उवाररत सवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हहा रूग्णालय/सामान्य 
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रूग्णालय येथे ऑनलाईन ठदव्याींगत्व प्रमाणपत्र ममळण्याची सवुवर्ा उपलब्र् 
करून देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 
 
 

ग्र पग्रामपांचायत भोगाि हद्दीतील मौिे भोगाि (ख .) ि  
मौिे भोगाि (ब ) (ता.पोलादपूर, जि.रायगड) येथे  

सौरऊिेिर चालणारे हदिे मांिूर होणेबाबत 
  
(२०) ४०६४२ (०४-०४-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रपुग्रामपींचायत भोगाव हिीतील मौिे भोगाव (खु.) व मौिे भोगाव 
(ब)ु(ता.पोलादपरू, जि.रायगड) येथे सौरऊिेवर चालणारे ठदवे मींिूर होणेबाबत 
लोकप्रनतननर्ीींनी मा.ऊिाा मींत्री याींना ठदनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी वा 
त् यासमुारास लेखी ननवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ननवेदनानसुार शासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, त्याींचे थवरुप काय आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्शखेर बािनि ळे (१४-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) सौर ऊिेवर आर्ाररत पथठदवे आथथावपत करण्यासािी कें द् शासन अथवा 
राज्य शासनाची कोणतीही योिना अजथतत्वात नसल्हयाने महाऊिाामार्फा त 
ननर्ी उपलब्र् करुन देणे शक्य नाही. परींत ु सन २०१८-१९ मध्ये रायगड 
जिल्हहा ननयोिन सममतीकड ेमहाऊिाामार्फा त जिल्ह्यामध्ये ववववर् अपारींपारीक 
ऊिाा सार्ने आथथावपत करण्यासािी आराखडा सादर करण्यात आला होता. 
परींत ु त्यानसुार महाऊिााला केणत्याही प्रकारचा ननर्ी प्राप्त झाला नाही. 
महाऊिााकडून सन २०१९-२० मध्ये रायगड जिल्हहा ननयोिन सममतीकड े
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पनु:श्च ननर्ीची मागणी करण्यात येत असनू ननर्ी प्राप्त झाल्हयास सौर 
ऊिेवर आर्ाररत पथठदवे आथथावपत करण्याचे ननयोजित आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 
 
 

िोल्हहापूर जिल्ह्यात मौखखि आरोग्य तपासणीमध्ये ििा रोगाची 
पूिालक्षणे आढळून आल्हयाबाबत 

  
(२१) ४०७५३ (०४-०४-२०१८). श्री.सतिे ऊफा  बांटी पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई िगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, अॅड.ह स्नबान ू खमलफे, 
श्री.आनांदराि पाटील, आकिा .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय सािािननि आरोग् य 
ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हहापरू जिल्ह्यात शासनाने माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये केलेल्हया मौणखक 
आरोग्य तपासणीमध्ये ३ हिार ८४२ नागरीकाींमध्ये कका रोगाची पवूालक्षणे 
आढळून आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, त्यातील ९१० रुग्णाींना तोंडाचा कका रोग झाला असल्हयाने 
त्याींचे तोंडच उघडता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, जिल्ह्यातील या रोगाचे वाढत ेप्रमाण धचींतािनक असल्हयाने 
सदरील रुग्णाींच्या पढुील तपासण्या करुन त्याींच्यावर उपचार करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (२५-०२-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

कोल्हहापरू जिल्ह्यात ३१०१ इतक्या लोकाींमध्ये कका रोगाची पवुालक्षणे 
आढळून आली आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मौणखक आरोग्य तपासणी मोठहमेमध्ये कोल्हहापरू जिल्ह्यातील ७९ रुग्ण 
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बायोप्सीसािी सींदमभात केल ेहोत ेव त्यापकैी १५ रुग्णाींचे मौणखक कका रागाच े
ननजश्चत ननदान झाले. सदर रुग्णाींवर औषर्ोपचार सरुु आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 
 
 

साांगली जिल्हहा पररषदेतील िृषी विभागाला स्िीय ननधी, विशषे घटि, 
बायोगॅस, पीि सांरक्षण यासाठी ननधी ममळत असल्हयाबाबत 

 
(२२) ४०८८३ (०४-०४-२०१८). श्री.मोहनराि िदम, श्री.अमरनाथ रािूरिर : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साींगली जिल्हहापररषदेतील कृषी ववभागाला थवीय ननर्ी, ववशषे घ्क, 
बायोगॅस, पीक सींरक्षण, यासािी वषााला ३ को्ी ३४ लाखाचा ननर्ी ममळत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अधर्कारी-कमाचारी याींचे वेतन, प्रवासभत्त,े कायाालयीन खचा 
इ. सािी वषााला रुपये ३ को्ी ८६ लाख खचा होत असनू येथे योिनाींपेक्षा 
प्रशासकीय खचा अधर्क होत असल्हयाने शतेकऱ् याींना त्याचा त्रास होत आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, प्रशासकीय खचााची शासनाने चौकशी करुन तो ननयींबत्र त 
करण्यासोबतच येथील शतेकऱ् याींना योिनाींसािी आवश्यक ननर्ी उपलब्र् 
करुन देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०८-११-२०१९) : (१) होय. 
(२) सदर योिनाींवर आकृती बींर्ानसुार पदे मींिूर असनू त्याप्रमाणे अधर्कारी 
व कमाचारी याींच े वेतन व भत्त े अदा केल े िात.े तसेच योिनेसािी प्राप्त 
अनदुानातनू योिनेवर खचा केला िातो. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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वपांपळगाि ढाळे (ता.बाशी, जि.सोलापूर) मध्यम प्रिल्हप िॅनॉलमध्ये 
गेलेल्हया िममनीचा मोबदला शतेिऱयाांना ममळणेबाबत 

  
(२३) ४०९६५ (०४-०४-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) वप ींपळगाव ढाळे (ता.बाशी, जि.सोलापरू) या मध्यम कॅनॉल प्रकल्हपासािी 
शतेकऱ्याच्या िमीन सींपाठदत केलेल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकल्हपासािी सींपाठदत केलले्हया बागायती िममनीचा 
मोबदला ममळणेसािी शतेकरी सींघ्नाींकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींपाठदत बागायती 
िममनीचा मोबदला देणेबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) प्रकल्हपाच्या कालव्यासािी भसूींपादन करावयाचे एकूण क्षेत्र १०० हे. आर 
इतके असनू त्यापकैी आिपयतं भसूींपादन केलेल्हया ६२.२२ हे.आर. क्षते्रासािी 
सींबींधर्ताींना रु.२१.७१ को्ी इतकी मोबदल्हयाची रक्कम अदा करण्यात आली 
आहे. उवाररत ३७.७८ हे.आर. क्षेत्रासािी सींयकु्त मोिणी करुन थे् खरेदीन े
करावयाचा भसूींपादनाचा प्रथताव जिल्हहाधर्कारी कायाालयास ३/२०१८ मध्ये 
सादर करण्यात आला असनू सदर प्रथताव जिल्हहाधर्कारी याींच्या बिैकीमध्ये 
मींिूर झाल्हयानींतर क्षते्र खरेदी करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

िन्नड (जि.औरांगाबाद) ताल क्यात बनािट प्रमाणपत्र  
बनिणारी टोळी िायारत असल्हयाबाबत 
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(२४) ४१०७७ (०६-०४-२०१८). श्री.स भाष झाांबड : सन्माननीय िामगार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कन्नड (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील ववववर् ग्रामपींचायतीींनी ठदलेल्हया 
आणण औरींगाबाद कामगार उपायकु्त कायाालयात दाखल झालेल्ह या ४६ मिुर 
असल्ह याच्या प्रमाणपत्राींपकैी ४२ प्रमाणपत्र े बनाव् असल्ह याचे ठदनाींक १५ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, कन्नड तालकु्यात बनाव् प्रमाणपत्र तयार करणारी ्ोळी 
कायारत असण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन बनाव् प्रमाणपत्र 
बनवनू देणाऱ् या ्ोळीचा शोर् घेऊन त्याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभािी पाटील - ननलांगिेर (२३-०५-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

औरींगाबाद कामगार उप आयकु्त कायाालयात कन्नड तालकु्यातील 
ववववर् ग्रामपींचायतीींच्या नावे ठदलेल्हया ४६ प्रमाणपत्राींची खातरिमा केली 
असता त्यातील ६ प्रमाणपत्र े सींबींधर्त ग्रामसेवकाींनी अदा केली आहेत. तर 
उवारीत ४० प्रमाणपत्र ेग्रामसवेकाींनी अदा केली नसल्हयाच ेननदशानास आले.  
(२) व (३) बनाव् प्रमाणपत्र तयार करणे प्रकरणी पोलीस यींत्रणेमार्फा त शोर् 
घेऊन कायावाही करणेबाबत ठदनाींक ३ ऑगथ्, २०१८, ठदनाींक ४ ऑक््ोबर, 
२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मखु्य कायाकारी अधर्कारी, जिल्हहा पररषद 
औरींगाबाद याींना व ठदनाींक १४ माचा, २०१९ रोिीच्या पत्रान्वये प्रर्ान सधचव 
(ग्रामववकास ववभाग) याींना कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

िामगार विमा योिना रुग्णालयात आरोग्य सेिा  
स विधा प रवियायाबाबत 
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(२५) ४१२८९ (०२-०८-२०१८). प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.धगरीशचांद् व्यास : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कामगार व त्याींचे कु्ुींबबय याींना आरोग्य सेवा परुववण्याकरीता कामगार 
ववमा योिना रुग्णालयाची थथापना करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ठिकाणी कोणत्या सवुवर्ा उपलब्र् आहेत, ववशषेत: 
डायलेमसस ही सवुवर्ा उपलब्र् आहे काय,  
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने डायलेमसस ही सवुवर्ा उपलब्र् करुन 
देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (०३-०६-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्य कामगार ववमा योिनेंतगात प्राथममक व ववशषेज्ञ वदैयकीय 
उपचार हे शासनामार्फा त परुववण्यात येत असनू अनतववमशष् वदैयकीय उपचार 
हे राज्य कामगार ववमा महामींडळामार्फा त परुववण्यात येतात. त्यानषुींगाने, 
सदय:जथथतीत प्राथममक वदैयकीय उपचार हे ६०७ ववमा वदैयकीय व्यवसायी, 
५२ सेवा दवाखाने व १४ अधर्कृत औषर् ववके्रत ेयाींच्यामार्फा त परुववण्यात येत 
असनू ववशषेज्ञ वदैयकीय उपचार हे ११ राकाववयो रुग्णालयाींमार्फा त 
परुववण्यात येतात. तसेच, अनतववमशष् वदैयकीय उपचाराकरीता राज्य 
कामगार ववमा महामींडळ, नवी ठदल्हली याींच्या मार्फा त एकूण १०४ खािगी 
रुग्णालयाींशी ्ाय-अप करण्यात आलेले आहे. तथावप, डायलेमसस ही सवुवर्ा 
अनतववमशष् वदैयकीय उपचारामध्ये मोडत असल्हयाने सदर सवुवर्ा ही राज्य 
कामगार ववमा महामींडळ, नवी ठदल्हली याींच्या मार्फा त ्ाय-अप करण्यात 
आलेल्हया खािगी रुग्णालयाींमार्फा त परुववण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील विविध िामगार सांघटनाांनी प्रलांबबत मागयायाांबाबत  
आझाद मैदानािर आांदोलन िेल्हयाबाबत 
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(२६) ४१३९२ (०२-०८-२०१८). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, अॅड.राहूल 
नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.ख्िािा बेग : सन्माननीय िामगार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववववर् कामगार सींघ्नाींनी कामगाराींवर होणारे अन्याय व 
प्रलींबबत मागण्यासािी माहे मे, २०१८ च्या पठहल्हया सप्ताहात महाआींदोलन 
केल्हयाचे ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कामगार सींघ्नाच्या मागण्या कोणत्या आहेत तसेच 
उक्त मागण्याींपकैी कोणकोणत्या मागण्या पणूा करण्यात आल्हया आहेत, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभािी पाटील - ननलांगिेर (२७-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) कामगार सींघ्नाींच्या मागण्या खालीलप्रमाणे. 

१. सवा कामगाराींना दरमहा रुपये १८,०००/- ककमान वेतन ममळालचे 
पाठहिे. 

२. वाढती महागाई त्वरीत रोखा व सावािननक रेशन व्यवथथा व्यापक 
व बळक् करा. 

३. कीं त्रा्ी पध्दत बींद करा व समान कामाला समान वतेन दया. 
४. देशात नोकऱ् याींची उपलब्र्ता वाढवा व बेरोिगारी रोखा. 
५. सावािननक वाहतकू सेवा आर्ुननकीकरण करुन सतत चाल ू

राठहलीच पाठहिे. 
६. सवा कामगार व कमाचाऱ् याींना तसेच शतेकऱ् याींना रुपये ३०००/- 

ननवतृ्ती वेतन दया. 
७. बोनस, भववषय ननवााहननर्ी, गॅ्रच्यईु्ी कायदयातील मसलीींग रि 

करा व ३० ठदवसाींची गॅ्रच्यईु्ी ममळाली पाठहिे. 
८. सावािननक र्ींदयाच ेखािगीकरण बींद करा. 
९. सरुक्षा,रेल्हवे व आधथाक कें द्ात परकीय भाींडवलाचा प्रवेश बींद करा. 
१०. कामगार कायदयातील प्रथथावपत कामगार ववरोर्ी बदल रि 

करा. 
११. कामगार सींघ्ना नोंदणी अिा दाखल झाल्हयापासनू ४५ ठदवसाींत 
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नोंदणी करा. 
१२. आयएलओच्या कन्व्हेंशन ८७ व ९८ रॅ्ीकर्फकेशनला मान्यता 

दया. 
१३. सवांना सामाजिक सरुक्षा ममळालीच पाठहिे. 
१४. महाराषट्रातील सवा शतेकऱ्याींची सरसक् किा मार्फी झालीच 

पाठहिे 
 
ननवेदनातील बहुताींशी मागण्या कें द् शासनाच्या व र्ोरणात्मक 

थवरुपाच्या असनू त्यातील कीं त्रा्ी कामगार पध्दतीचे ननमुालन व ककमान 
वेतन ननजश्चत करणेबाबत ननयमानसुार कायावाही करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

अिोला, िामशम ि ब लढाणा जिल्ह्यातील  
प्रिल्हप अपूणा अिस्थेत असल्हयाबाबत 

  
(२७) ४१५४४ (०१-०८-२०१८). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय 
िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जिल्ह्यातील नेर-र्ामणा, उमा बॅरेि, ठहवरा शहापरू व अींदरुा 
सींग्राहक, सकुळी सींग्राहक, कीं चनपरु बहृत, कविा व शहापरू तसेच वामशम व 
बलुढाणा जिल्ह्यातील प्रकल्हप अपणूा अवथथेत असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वरील प्रकल्हपाींपकैी काही प्रकल्हप भसूींपादनाअभावी प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाींना सरु्ाररत प्रशासकीय मान्यता न 
ममळाल्हयामळेु प्रकल्हपाच्या खचाात भरमसाि वाढ होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने प्रकल्हप पणूा करण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१७-०५-२०१९) : (१) अकोला जिल्ह्यातील ३ मध्यम व ७ 
लघ,ु बलुढाणा जिल्ह्यातील ३ मोिे व १० लघ ुआणण वामशम जिल्ह्यातील 
२२ लघ ुप्रकल्हप अपणूा अवथथेत आहे. 
(२) अकोला जिल्ह्यातील कीं चनपरु, बलुढाणा जिल्ह्यातील जिगाींव, 
खडकपणूाा, आलेवाडी चोंढी आणण वामशम जिल्ह्यातील खडकी, उमरी बहृत 
ल.पा., कीं झारा हे प्रकल्हप भसूींपादना अभावी प्रलींबबत आहेत. प्रकल्हपाकरीता 
आवश्यक िममनीच्या सींपादनाची कायावाही प्रगती पथावर आहे. त्याकरीता 
ववभागीय आयकु्त, अमरावती याींचेथतरावरुनही बिैका आयोजित करुन 
भसूींपादन प्रकक्रयेस गती देण्यात येत आहे. 
(३) नाही. िममनीचे वाढीव दर, सींकल्हपनातील बदल, दरसचूीतील वाढ, यामळेु 
प्रकल्हपाच्या ककींमतीत वाढ सींभवत आहे. 
(४) चौकशीचा प्रश्न उद भवत नाही. तथावप, प्रकल्हप पणूा करण्याच्या दृष्ीने 
भसूींपादनाची कायावाही प्रगती पथावर आहे. तसेच अडचणीचे ननराकरण 
वेळोवेळी करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

माढा (जि.सोलापूर) ग्रामीण रुग्णालयातील अनेि समस्याबाबत 
  
(२८) ४१९६७ (०२-०८-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
िगताप, श्री.शरद रणवपस,े अॅड.ह स्नबान ू खमलफे, श्री.आनांदराि पाटील : 
सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) माढा (जि.सोलापरू) ग्रामीण रुग्णालयात अनेक समथया असल्हयाचे माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मागील दोन वषाापासनू ररक्त पदे भरलीच गेली नसल्हयामळेु 
त्याचा ताण इतर अधर्कारी व कमाचारी याींचेवर पडत असनू रुग्णाींच्या 
उपचारावर पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्हयास, मागील चार वषाापासनू लाखो रुपयाींची डडजि्ल एक्स-रे 
मशीनही बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या 
अनषुींगाने ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (०६-०६-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 

एकूण २८ पदाींपकैी १७ पदे भरली असनू ११ पदे ररक्त आहेत. ररक्त 
पदी कायारत अधर्कारी/कमाचारी याींचेकड े अनतररक्त कायाभार देण्यात आला 
असनू ननयममत रुग्णसेवा देण्यात येत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 

क्ष-ककरण तींत्रज्ञाचे पद ज्या कालावर्ीसािी ररक्त होत े तवेढ्याच 
कालावर्ीसािी एक्स-रे मशीन बींद होती. तथावप ररक्त पदी प्रनतननयकु्तीने 
क्ष-ककरण तींत्रज्ञ उपलब्र् करुन ठदल्हयाने सदर सेवा सरुळीत सरुु आहे. 
(४) वदैयकीय अधर्क्षक ग्-अ (ग्रे.पे. ६६००) या पदासािी पदोन्नतीने व 
नामननदेशनाने पदभरती करण्याची कायावाही सरुु आहे. वगा-३ व ४ ची पदे 
भरणेबाबतची कायावाही उपसींचालक, पणेु याींचे थतरावर सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

महाळ ांग (जि.सोलापूर) येथील प्राथममि आरोग्य िें द्ाच े 
बाांधिाम ननिृष्ट्ट दिााच ेअसल्हयाबाबत 

  
(२९) ४१९७० (०२-०८-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफा  भाई 
िगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.ह स्नबान ू खमलफे, 
श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाळुींग (जि.सोलापरू) येथील प्राथममक आरोग्य कें द्ाचे बाींर्काम अर्ाव् 
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जथथतीत व ननकृष् दिााचे झाले असनू याबाबतची तक्रार ग्रामपींचायतीने 
जिल्हहा पररषदेकड ेकेली असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने दोषी आढळून येणाऱ् या सींबींधर्ताींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.एिनाथ मशांदे (१९-०८-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर बाींर्कामाबाबत चौकशी करण्यात आली असनू, महाळुींग 
ता.माळमशरस (जि.सोलापरू) येथे नवीन प्राथममक आरोग्य कें द्ाचे बाींर्काम 
सावािननक बाींर्काम ववभागाच्या मापदींडानसुार चाल ू असनू सदर बाींर्काम 
९० ्क्के पणूा झाले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

महाराष्ट्रातील नगरपामलिाांमधील ररक्त  
अधधिाऱयाांची पदे भरयायाबाबत 

  
(३०) ४२०४७ (३०-०८-२०१३). श्री.गोपीकिसन बािोरीया : सन्माननीय 
म ख्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामर्ील अ, ब, क व ड दिााच्या महानगरपामलका हिीमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात अनतक्रमण व अनधर्कृत बाींर्कामे होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मोठ्या प्रमाणात होत असलेले अनतक्रमण व अनधर्कृत 
बाींर्कामे महानगरपामलकेमर्ील सहाय्यक नगर रचनाकार, नगर रचनाकार, 
सहाय्यक सींचालक नगर रचनाकार ही ननमााण केलेली पदे मोठ्या प्रमाणात 
ररक्त असल्हयामळेु होत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अनेक नगरपररषदाींमर्ील मखु्याधर्काऱ्याींची पदे सधु्दा ररक्त 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, ररक्त असलेल्हया मखु्याधर्कारी पदाचा अनतररक्त प्रभार नायब 
तहमसलदाराकड े देण्यात येतो मात्र कामाच्या प्रचींड ताणामळेु नायब 
तहमसलदार मखु्याधर्कारी पदाचा अनतररक्त कायाभार साींभाळू शकत नाहीत, 
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हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, उपरोक्त अधर्काऱ्याींची ररक्त असललेी पदे भरण्यासींदभाात 
शासनथतरावरुन काय कायावाही सरुु आहे ? 
  
श्री.देिेंद् फडणिीस (२०-०३-२०१९) : (१) महानगरपामलका क्षते्रातील 
अनतक्रमण व अनधर्कृत बाींर्कामावर उपलब्र् मनषुयबळाच्या आर्ारे 
वेळोवेळी कारवाई करण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) मखु्याधर्कारी सींवगााची १२३ पदे भरण्याबाबत आवश्यक 
कायावाही सरुु आहे. 

नगरपामलकेच े दैनींठदन कामकाि सरुळीत राहण्याकरीता 
उपलब्र्तनेसुार तहमसलदार अथवा नायब तहमसलदार याींच्याकड े अनतररक्त 
कायाभार सोपववण्यात येतो.  

___________ 
 

उरण (जि.रायगड) ताल क्यातील प्रद षणािर ननयांत्रण आणयायाबाबत 
 

(३१) ४२१६२ (०१-०८-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय पयाािरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) उरण (जि.रायगड) तालकु्यात एनएमडी, ओएनिीसी, भारत गॅस, ववदयतु 
प्रकल्हप, िेएनपी्ी बींदर, िी्ीआय तसेच मसींगापरू पो ा्, िेएनपी्ी सझे 
प्रकल्हप व एमएमआरडीएसारखे महत्वाचे प्रकल्हप ननमााण होत असल्हयाने 
देशातील सवाात वेगाने ववकमसत होणारे शहर म्हणनू उरणची ओळख होऊ 
लागली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पररसरात नसैधगाक सार्नसींपत्तीचा ऱ् हास (नष्) होत 
असनू नाल्हयाच ेग्ारात रूपाींतर झाल्हयाने हवेतील प्रदषूणाबरोबर र्ुळीकणाींचे 
प्रमाण वाढले असल्हयाने उरण तालकु्यातील अनेक नागररकाींना हृदयववकाराचा 
त्रास होऊ लागला असनू सन २०१६ या वषाापासनू समुारे २८ नागररक 
हृदयववकाराच्या झ्क्याने मतृ्य ूपावले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, थथाननक नागररकाींना आरोग्याच्या सवुवर्ा उपलब्र् करून 
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देण्यात थथाननक प्रशासन ववभाग, मसडको अकायाक्षम िरले असनू 
पयाावरणाकड ेशासनाचे व महाराषट्र प्रदषूण मींडळाचे दलुाक्ष होत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उरण तालकु्यातील 
प्रदषुणाींवर ननयींत्रण आणण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.रामदास िदम (२१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

हवा प्रदषूण ननयींत्रण सयींत्रणा सरु्ारण्याकररता म.प्र.नन. मींडळाने 
उरण पररसरातील १२ थ्ोन क्रशरना हवा (प्र व प्रनन कायदा १९८१ चे ३१ 
अन्वये) प्रथताववत आदेश बिावल े होते, तदनींतर ठदनाींक ०६/०४/२०१८ 
दरम्यान िसई गावातील एकूण ११ थ्ोन क्रशरला बींदचे आदेश पाररत केलेले 
आहेत.  

जिल्हहा आरोग्य अधर्कारी, अमलबाग याींचे ठदनाींक ०८/१२/२०१७ च्या 
पत्रान्वये उरण तालकु्यातील प्राथममक आरोग्य कें द् कोप्रोली याच्या 
कायाक्षेत्रात िानेवारी, २०१६ त ेनोव्हेंबर, २०१७ पयतं ५७ मतृ्य ूहृदयववकाराने 
झाले आहेत असे कळववले आहे परींत ुथवयींथपष् कारण नमदु केलेले नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात िें द्ीय श्रम मांत्रालयाच ेराष्ट्रीय स्िास्थ  
विमा योिना बांद असल्ह याबाबत 

  
(३२) ४२३०५ (०२-०८-२०१८). डॉ.स धीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफा  
भाई िगताप, श्री.वि्रमम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय सािािननि आरोग् य ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कें द्ीय श्रम मींत्रालयाची राषट्रीय थवाथथ ववमा योिना गेली ३ 
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वषाापासनू बींद असल्हयाची कारणे काय आहेत, 
(२) तसेच, आयषुयमान भारत योिनेची सरुुवात केव्हापासनू करण्यात येणार 
आहे व या योिनेत महात्मा रु्फले योिनेचा समाववष् करण्यात येणार आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.एिनाथ मशांदे (२२-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) ठदनाींक ०१/०४/२०१५ पासनू 
राषट्रीय थवाथथ ववमा योिना कें द् शासनाच्या श्रम व रोिगार मींत्रालयाकडून 
कें द्ीय आरोग्य व कु्ुींब कल्हयाण मींत्रालयाकड े हथताींतरीत करण्यात आली. 
कें द् शासनाकडून राषट्रीय थवाथथ ववमा योिना राबववण्याच्या अनषुींगाने 
र्ोरण िरववण्याची कायावाही सरुू होती.  

कें द् शासनाने राषट्रीय थवाथथ ववमा योिनेचे रूपाींतर प्रर्ानमींत्री िन 
आरोग्य योिनमध्ये करून सदर योिना ठदनाींक २३/०९/२०१८ पासनू 
राबववण्याच्या ननणाय घेतला. त्यास अनसुरून शासन ननणाय,          
ठदनाींक २१/०९/२०१८ नसुार प्रर्ानमींत्री िन आरोग्य योिना महात्मा ज्योनतबा 
रु्फले िन आरोग्य योिनेसह ठदनाींक २३/०९/२०१८ पासनू पठहल्हया ्प्प्यामध्ये 
राज्यातील शासकीय रूग्णालयामध्ये सरुू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौिे आहेरिाडी (जि.सोलापूर) येथील शतेिममनीची  
न िसान भरपाई ममळणेबाबत 

  
(३३) ४३५८२ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद् व्यास : 
सन्माननीय मदत ि प निासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे आहेरवाडी (जि.सोलापरू) येथील शतेिमीन ग् नीं. २३६/१, २३६/२, 
२४० त े २४४/१, २०४ त े २४४/१०, २०४ त े २४४/१क, २०४ त े २४४ ड या 
िममनीची नकुसान भरपाईची रक्कम ममळणेबाबत सींबर्ीत िमीन मालकाींनी 
मा.महसलू राज्यमींत्री याींना ठदनाींक १ िून, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास लेखी 



वव.प. ६ (32) 

ननवेदन ठदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणी प्राींताधर्कारी, सोलापरू याींना कायावाही व्हावी, असे 
आदेश मा.महसलू राज्यमींत्री याींनी ठदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.स भाष देशम ख (२७-०५-२०१९) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे.  
(३) सदर प्रकरण हे न्यायप्रववष् आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

िोलाड (ता.रोहा, जि.रायगड) ििळील धरणाच्या डािा ि उििा  
तीर िालव्याची द रिस्था झाल्हयाबाबत 

  
(३४) ४३५९५ (०१-०८-२०१८). श्री.ियांत पाटील : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोलाड (ता.रोहा, जि.रायगड) िवळील डोलवहाळ येथील कुीं डमलका नदीत 
रायगड पा्बींर्ारे ववभागाकडून र्रणाच्या माध्यमातनू डावा व उिवा तीर 
अशी कालव्याींची ननममाती करून शतेीसािी मबुलक प्रमाणात पाण्याची 
व्यवथथा करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कालव्याची देखभाल, सरुक्षा, थवच्छतकेड ेदलुाक्ष झालेले 
असनू पावसाळ्यात डोंगर दरऱ् यातनू वाहत येणाऱ् या पाण्यामळेु कालव्याची 
दरुवथथा झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर भागातील शतेकऱ्याींना कालव्यातनू शतेीसािी ममळणारे 
पाणी बींद झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, सदर कालव्याच्या दरुूथतीसािी व शतेकऱ्याींना शतेीसािी पाणी 
ममळण्यासािी शासनाने कोणती कायावाही उपाययोिना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महािन (२२-०४-२०१९) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 कालवा अनतपिान्य प्रदेशात असल्हयाने वेळोवेळी दरुूथती करून 
शतेकऱ्याींना शतेीसािी पाणी उपलब्र् करून देण्यात येत.े  
(३) नाही. 
 
(४) अष्मी शाखा कालव्याच्या ववमोचक दवार दरुूथतीसािी पाचवेळा ई-
ननववदा प्रमसध्द करूनसधु्दा या कामासािी िेकेदार उपलब्र् झालेले नाहीत. 
त्यामळेु अष्मी शाखा कालव्यामर्ून ववमोचकाींच्या दरुथत्या अभावी शतेीसािी 
पाणी सोडले िात नाही. 
 अष्मी शाखा कालव्याची मोिी दरुूथती वगळता व रोहा शाखा 
कालव्यावरील वावषाक ककरकोळ दरुूथतीची कामे वगळता, काळ मसींचन 
प्रकल्हपाच्या कालव्यावर कोणतीही मोिी दरुूथतीची कामे प्रलींबबत नाहीत. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात त िडाबांदी िायदा रद्द िरणेबाबत 
  
(३५) ४३६०९ (३०-०८-२०१३). श्री.अमरनाथ रािूरिर : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तकुडाबींदी कायदा हा कालबा्य झाल्हयाने तो रि करण्यात यावा 
असा प्रथताव जिल्हहा प्रशासनाच्यावतीने राज्य शासनाकड े पािववला गेला 
असल्हयाचे ठदनाींक ८ मे, २०१३ रोिी वा त्यासमुारस ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय 
(२) असल्हयास, सदरील प्रथतावावर शासनाने कनाा्क राज्यात तकुडाबींदी 
कायदा रि केला आहे त्याच र्तीवर महाराषट्रातील कायदा रि करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्िाांत पाटील (२५-१०-२०१९) : (१) नाही. 
(२) उक्त प्रथताव अप्राप्त आहे. याथतव सदर कायदा रि करण्याची बाब 
उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 
 

अिोट ताल क्याांतगात अनिे प्रिल्हपाची िामे  
अत्यांत ननिृष्ट्ट दिााच ेझाल्हयाबाबत 

 
(३६) ४४५३३ (०५-१२-२०१८). श्री.विप्लि बािोररया : सन्माननीय िलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला नेरर्ामणा, उमा बॅरेि, ठहवरा शहापरू, वहृन, वाई सींग्राहक, नया 
अींदरुा सींग्राहक, सकुळी सींग्राहक, कीं चनपरू बहृत, कविा बॅरेि, का्ीपा्ी 
बॅरेि, शहापरू (ता.अको्) इत्यादी प्रकल्हपाींच े कामे अत्यींत ननकृष् दिााचे 
झालेले असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकल्हपाींचे काम करताींना कीं त्रा्दाराींना आगाऊ रक्कम 
देण्यात आली आहे तसेच उपरोक्त प्रकल्हपाींपकैी अनेक प्रकल्हपाींची कामे 
सरु्ाररत प्रशासकीय मान्यता न ममळाल्हयामळेु प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, मोठ्या प्रमाणात ननर्ी खचा करुनही अत्यींत कमी िमीन 
मसींचनाखाली येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकल्हपाींना आिपयतं शासनाने एकूण ककती ननर्ी 
मींिूर केला व प्रत्यक्षात ककती ननर्ी खचा करण्यात आला आहे, 
(५) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महािन (१७-०५-२०१९) : (१) नाही. 
(२) उक्त प्रकल्हपाींपकैी पणूाा बॅरेि-२ (नेरर्ामणा), उमा बॅरेि व शहापरू बहृत 
ल.पा.यो. च्या कीं त्रा्दारास आगाऊ रक्कम देण्यात आली असनू सींबींधर्त 
ववभागाने वसलू केलेली आहे. उमा बॅरेि प्रकल्हपातील कीं त्रा्दारास ठदलले्हया 
ममशनरी ॲडव्हान्स पकैी रु.७५.७० लक्ष मिुल व ठदनाींक १२/११/२०१२ पासनू 
व्यािाची वसलुी बाकी आहे. 

 
उमा बॅरेि व का्ीपा्ी बॅरेि प्रकल्हपाींची तसेच शहापरू बहृत ल.पा. 

प्रकल्हपाची ववतरण प्रणालीची कामे स.ुप्र.मा.अभावी प्रलींबबत आहेत 
(३) नाही. 
(४)                                            (रु. को्ी) 

सींबींधर्त प्रकल्हपास 
प्राप्त ननर्ी 

माचा-२०१८ पयतं प्राप्त 
झालेली तरतदू 

माचा-२०१८ पयतं 
झालेला खचा 

एकूण :- १४०३.८८ १४०३.८८ 
   
 ववषयाींककत बाींर्कामार्ीन प्रकल्हपाींसािी सन २०१८-२०१९ या ववत्तीय 
वषाात रुपये ११४.०६ को्ी ननर्ी उपलब्र् असनू नोव्हेंबर, २०१८ पयतं 
रु.७२.०५ को्ी खचा झालेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मशक्षिेतर िमाचाऱयाांना शालेय मशक्षण विभागाच्या  
धतीिर िालबध्द पदोन्नती देयायाबाबत 

  
(३७) ४४७४७ (०५-१२-२०१८). श्री.वि्रमम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, डॉ.स धीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय विम क्त िाती, 
भटक्या िमाती, इतर मागासिगा ि विशषे मागास प्रिगा िल्हयाण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववमकु्त िातीच्या आश्रमशाळेतील कायारत मलवपक/ सेवक/ 
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कामािी/ थवयींपाकी/ वसनतगहृ अधर्क्षक/प्रयोगशाळा सहाय्यक/पररचर/नाईक 
इत्यादी मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना शालेय मशक्षण ववभागाच्या र्तीवर कालबध्द 
पदोन्नती देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ननणाय ठदला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.राम मश ांदे (११-०४-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यातील वविाभि प्रवगााच्या आश्रमशाळेतील मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना शालेय मशक्षण ववभागाच्या र्तीवर कालबध्द पदोन्नती 
देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने ठदलेल्हया ननणायानसुार या ववभागाने 
शासनपत्र ठदनाींक १०/०३/२०१६ अन्वये ज्या न्यायालयीन प्रकरणाींमध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने याधचकाकताा कमाचाऱ्याींना कालबध्द पदोन्नती योिनेचा 
लाभ देण्याबाबतचे ननदेश ठदले आहेत अशा कमाचाऱ्याींची वयैक्तीक पात्रता 
शालेय मशक्षण ववभागाच्या ठदनाींक ३०/०४/१९९८ च्या शासन ननणायानसुार 
तपासनू िर याधचकाकताा कमाचारी कालबध्द पदोन्नती योिनेस पात्र िरत 
असल्हयास त्याींना सदरहू योिनेचा लाभ देण्याची कायावाही करण्याचे ननदेश 
देण्यात आले आहेत.  

___________ 
  

मौिे िोलशते येथील प्रस्तावित बस स्टेशन  
आरक्षणाच्या फेरबदलाबाबत 

  
(३८) ४४७५२ (०५-१२-२०१८). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाणे महानगरपामलका हिीतील मौिे कोलशते येथील मींिूर ववकास 
योिनेनसुार प्रथताववत बस थ्ेशन क्र. १ या आरक्षणाच्या रे्फरबदलाबाबत 
ववर्ान पररषद लोकप्रनतननर्ीींनी (कोकण पदवीर्र) प्रर्ान सधचव, नगरववकास 
ववभाग १ याींना ठदनाींक २९ ऑगथ्, २०१८ रोिी ननवेदन देऊन मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त आरक्षणाच्या रे्फरबदलाबाबत शासनाने ननणाय घेवनू 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद् फडणिीस (०३-०४-२०१९) : (१) होय. 
(२) िाणे शहराच्या मींिूर ववकास योिनेमध्ये आरक्षण क्र.१- बस थ्ेशन या 
आरक्षणापकैी िाणे महानगरपामलकेच्या ताब्यात आलेल्हया क्षेत्रावरील बस 
थ्ेशनचे आरक्षण वगळून त ेम्यनुनमसपल पपाि याकरीता आरक्षक्षत करण्याचा 
महाराषट्र प्रादेमशक व नगर रचना अधर्ननयम, १९६६ च ेकलम ३७ चा प्रथताव 
आयकु्त, िाणे महानगरपामलका याींनी शासनास ठदनाींक ३/५/२०१८ च्या 
पत्रान्वये मान्यतकेरीता सादर केला आहे. सदर प्रथतावावर सींचालक नगर 
रचना, महाराषट्र राज्य, पणेु याींचे अमभप्राय शासनास प्राप्त झाले असनू, सदर 
प्रकरणी शासनथतरावरुन छाननी पणूा करुन अींनतम ननणाय शासनाकडून 
सींकजल्हपत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील अन सूधचत िाती आखण निबौध्द समािातील 
दाररद्यरेषेखालील भूममहीन ि ट ांबाना मोफत शतेिमीन ममळणेबाबत 

  
(३९) ४५२५६ (०५-१२-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद् व्यास, श्री.वििय 
ऊफा  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत िाती आणण नवबौध्द समािातील दाररद्य 
रेषखेालील भमूमहीन कु्ुींबाींना कमावीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व 
थवामभमान योिनेंतगात मोर्फत शते िमीन देण्याचा ननणाय घेण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर योिनेंतगात मोर्फत िमीन देण्याच्या या योिनेसािी 
सींबींधर्त कु्ुींब भमूमहीन असणे आवश्यक आहे, हे ही खेर आहे काय, 
(३) असल्हयास, काही कु्ूींबाींकड ेइनाम िममनीचे एक त ेदोन एकराचे तकुड े
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आहेत तर काही कु्ुींबाींकड ेत्याहीपेक्षा कमी िमीन असनू त ेअत्यल्हप भरू्ारक 
शतेमिुर असले तरी भमूमहीन या ननकषात बसत नसल्हयाने मोठ्या प्रमाणात 
गरीब कु्ूींबे या योिनेपासनू वींधचत राहत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ननकषामध्ये मशथीलता आणण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
डॉ. स रेश (भाऊ) खाड े(१६-१०-२०१९) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यात भूसांपादनासाठी बािारम ल्हय दरान सार मोबदला देयायाबाबत 
 

(४०) ४५९२२ (३०-११-२०१८). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने ठदनाींक १३ ऑगथ्, २०१८ रोिी अध्यादेश काढून 
भसूींपादनासािी बािारमलू्हय दरानसुारच मोबदला दयावा असा ननणाय घेण्यात 
आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरहू ननणायानसुार राज्यात ककती ठिकाणी अींमलबिावणी 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्िाांत पाटील (२२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
ठदनाींक १३ ऑगथ्, २०१८ रोिीचा अध्यादेश नसनू ठदनाींक १३ 

ऑगथ्, २०१८ रोिीच्या शासन पररपत्रकान्वये ननणाय घेण्यात आला आहे. 
(२) कोकण, पणेु, नामशक, अमरावती, औरींगाबाद, नागपरू या सवा ववभागात 
सदर ननणायाची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त सवा ववभागात सवा जिल्हहाधर्कारी याींचे मार्फा त ववववर् 
प्रकल्हपाींसािी सावािननक प्रयोिनाकरीता सींपाठदत करण्यात येणाऱ् या 
िममनीसािी मोबदला ननजश्चत करताना उक्त शासन ननणायानसुार कायावाही 
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करण्यात येत.े  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यात इलेक्रीि िाहनाांसाठी चाजििंग स्टेशन बसवियायाबाबत 
 

(४१) ४६०२१ (३०-११-२०१८). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय ऊिाा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनाींना प्रार्ान्य ठदले िात असनू शासनाने इलेक्ट्रीक 
वाहनाींसािी चाजिगं थ्ेशन बसववण्याची योिना केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यात इलेक्ट्रीक 
वाहनाींसािी चाजिगं थ्ेशन बसववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्शखेर बािनि ळे (०६-०५-२०१९) : (१) उदयोग, ऊिाा व कामगार 
ववभागाव्दारे ठदनाींक १४/०२/२०१८ च्या शासन ननणायानसुार राज्याचे इलेजक्ट्रक 
व्हेईकल प्रोत्साहन र्ोरण, २०१८ नसुार व कें द् शासनाच्या चाजिगं 
थ्ेशनबाबतच्या मागादशाक तत्वानसुार चाजिगं थ्ेशन उभारण्यात येत आहेत. 
(२) इलेजक्ट्रक वाहनाींसािी चाजिगंच्या सवुवर्ा परुववण्याकरीता राज्यातील 
महाववतरण कीं पनीला राज्य समन्वय अमभकरण म्हणून ननयकु्त करण्यात 
आले आहे. 
 महाववतरणने ववववर् ठिकाणी िसे महाववतरण कायाालये, 
उपकें द्ातील अनतररक्त िागमेध्ये ५०० ववदयतु वाहन चाजिगं कें द् उभारण्याच े
ननयोजित आहे. सदर प्रकरण महाववतरणतरे्फ ्प्प्या-्प्प्यात राबववण्यात येत 
असनू प्रथम ्प्प्यात ५० ववदयतु वाहन चाजिगं कें द् ववववर् शहरामध्ये 
महाववतरणच्या उपकें द्ामध्ये उपलब्र् असलेल्हया अनतररक्त िागेमध्ये 
उभारण्यात येणार असनू याकरीता महाववतरणव्दारे ननववदा प्रसाररत आली 
असनू पढुील कायावाही करण्यात येत आहे. तसेच पणेु येथील पॅराडीगम 
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उपकें द् बानेर व नागपरू येथील अमरावती रोड उपकें द् येथे प्रत्येकी एक िलद 
DC चाजिगं कें द् प्रायोगीक तत्वावर महाववतरणव्दारे उभारण्यात आल ेआहे. 

इलेजक्ट्रक वाहनाींच्या चाजिगंकरीता बॅकबे आगारात व वरळी आगारात 
बेथ् मार्फा त चाजिगं यनुन् बसववण्यात आलेले आहे. तसेच ्ा्ा पॉवर 
कीं पनीमार्फा त राज्यात १०० चाजिगं कें द् उभारण्याचे प्रथताववत असनू 
आतापयतं मुींबईत २० चाजिगं कें द् उभारण्यात आलेली आहेत. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
शासिीय प्राथममि आरोग्य िें द्ात िैद्यिीय  

अधधिाऱयाबाबत घेतलेला ननणाय 
 

(४२) ४६०६२ (०५-१२-२०१८). श्री.नरेंद् दराड े: सन्माननीय सािािननि आरोग् य 
ि ि ट ांब िल्ह याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासकीय प्राथममक आरोग्य कें द्ात कताव्यावर असलेला वदैयकीय 
अधर्कारी ववनापरवानगी गरैहिर राठहल्हयास उपचारा अभावी रुग्णाचा ककीं वा 
प्रसनूत दरम्यान मातचेा अथवा बालकाचा मतृ्य ूझाल्हयाचे ननदशानास आल्हयास 
सींबींधर्त वदैयकीय अधर्काऱ् याला तात्काळ ननलींबबत करण्याचा ननणाय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वदैयकीय अधर्काऱ् याला सेवेतनू ननलींबबत करण्यात 
आल्हयानींतर महाराषट्र मेडडकल कौन्सीलकड े अशा डॉक््राींची नोंदणी रि 
करण्याची मशर्फारसही शासन करणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आतापयतं ककती 
वदैयकीय अधर्काऱ् याींवर कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत, तसेच उक्त ननणायाच्या 
अींमलबिावणीची सदयःजथथती काय आहे ? 
 

श्री.एिनाथ मशांदे (०१-०६-२०१९) : (१) व (२) होय, असे ननदेश ठद.०१/९/२०१८ 
च्या शासन पररपत्रकान्वये देण्यात आले आहेत.  
(३) व (४) उपरोक्त पररपत्रकान्वये सधूचत करण्यात आल्हयानींतर आरोग्य सेवा 
सींचालनालयाींतगतं असलेल्हया आिपकैी कोणत्याही मींडळात पररपत्रकात नमदू 
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केलेली घ्ना घडल्हयाच ेआढळून आलेले नाही. त्यामळेु कोणत्याही वदैयकीय 
अधर्काऱ्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्न उद् ावलेला नाही.  

___________ 
 

शतेिऱ याांना ििा देणाऱ या बेिायदा साििारी िरणाऱ या  
साििारािर िारिाई िरयायाबाबत 

 

(४३) ४६०८४ (०५-१२-२०१८). श्री.धगरीशचांद् व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) शासनाने शतेकऱ् याींना जिल्हहा मध्यवती बँक व शासकीय बँकेच्या 
माध्यमातनू किा वा्प केलेले असनू त ेअत्यल्हप प्रमाणात आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, शतेकऱ् याींना बँकेतरे्फ ममळणारा किा परुविा अत्यल्हप 
असल्हयाने व शासनाच े वेळवर अनदुान ममळत नसल्हयाने खािगी 
सावकाराकडून किा घ्यावे लागत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, अशाप्रकारे खािगी सावकाराींकडून अव्वाच्या सव्वा प्ीने 
व्याि आकारून खािगी सावकार शतेकऱ् याींची वपळवणूक करीत असल्हयाने 
शासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले व त्यानसुार सींबींधर्त दोषीींवर शासनाकडून कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.स भाष देशम ख (०३-०५-२०१९) : (१) नाही. 

राज्यातील बँकाींनी पात्र शतेकऱ्याींना खरीप २०१८ चे हींगामामध्ये 
ठदनाींक ३०/०९/२०१८ अखेर ३०,५१,३७२ शतेकऱ्याींना रुपये २२,९८०.२० को्ीच े
पीककिा वा्प केले आहे. सदर वा्प लक्षाींकाच्या ५२ % असनू खरीप २०१७ 
च्या तलुनेत किावा्पात ७ % ने वाढ झाली आहे. तसेच, खरीप २०१७ च्या 
तलुनेत शतेकऱ्याींच्या सींख्येत २० % नी वाढ झालेली आहे.  
(२) व (३) नाही. 

महाराषट्र सावकारी (ननयमन) अधर्ननयम २०१४ या अधर्ननयमातील 
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तरतदुीप्रमाणे परवाना प्राप्त करुन सावकारी करणे वरै् आहे. तथापी 
ववनापरवाना सावकारी करणे अवरै् असनू यासींदभाात तक्रार अिा प्राप्त 
झाल्हयास सवा सींबींधर्त सहाय्यक / उपननबींर्क (सावकारी), जिल्हहा ननबींर्क 
(सावकारी) तसेच ववभागीय ननबींर्क (सावकारी) याींचेथतरावरुन कारवाई 
करण्यात येत.े  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 

डहाणू (जि.पालघर) येथील अनेि आहदिासी पाड े 
सोयी स विधाांपासून िांधचत असल्हयाबाबत 

 

(४४) ४६८६६ (०६-०७-२०१९). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाण ूतालकु्यातील दगुाम भागात वसलेले अनेक आठदवासी पाड ेअिूनही 
प्राथममक सवुवर्ा (रथत,े शाळा, वीि, पाणी व रुग्णालय इ.) पासनू वींधचत 
असल्हयाची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तदनसुार उक्त तालकु्यातील दगुाम भागात वसलेल्हया 
आठदवासी पाडयाींना प्राथममक सवुवर्ा देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच सदर सोयी सवुवर्ा ककती कालावर्ीत देण्यात 
येणार आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. अशोि उईिे (०५-११-२०१९) : (१), (२) व (३) डहाणू तालकु्यात िक्कर 
बाप्पा आठदवासी वथती सरु्ारणा योिनेंतगात सन २०१६-१७ त ेसन २०१८-१९ 
या कालावर्ीत रथत-े२१८, समािमींठदरे-५, पाणीपरुविा-१०३, पलु-४३, सींरक्षण 
मभींत-६, शौचालय-१, थमशानभमुी-१, ग्ार-१ व घा्-५ अशी एकूण ३८३ काम े
करण्यात आलेली आहेत. तालकु्यातील राज्य मागा व जिल्हहा मागा सजुथथतीत 
आहेत. त्याींची देखभाल व दरुुथती सावािननक बाींर्काम उप ववभाग, डहाणू 
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याींच्या कडून करण्यात येत आहे.  
सदर तालकु्यात १४ शासकीय आश्रमशाळा, १३ अनदुाननत 

आश्रमशाळा व जिल्हहा पररषदेच्या ४६० शाळा सरुु आहेत. 
एवप्रल २०१९ पयतं सदर तालकु्यात २१६ पाड े व ३७२५ लाभाथी 

वविेपासनू वींधचत होत.े सदर पाडयाींचे ववदयतुीकरण सौभाग्य योिनेंतगात 
करण्यात आलेले आहे, तर ४८६ ग्राहकाींना ववदयतु िोडणी देण्यात आलेली 
आहे. 

डहाणू ग्ात ९ प्राथममक आरोग्य कें दे्, ६६ आरोग्य उप कें दे्, १५ 
भरारी पथके व २ जिल्हहा पररषद दवाखाने आहेत.  

___________ 
प णे शहराच ेस्िच्छतेच्या सिेक्षणात मानाांिन िाढवियायाबाबत 

  
(४५) ४७३१९ (१२-०७-२०१९). आकिा .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफा  भाई िगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द् शासनाच्या थवच्छ सवेक्षणात देशपातळीवर गतवषी १० व्या 
क्रमाींकावर असलेले पणेु शहर यावषी ३७ व्या क्रमाकाींवर गेले असल्हयाच े
ठदनाींक ७ माचा, २०१९ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, राज्यात थवच्छतते गतवषी दसुऱ्या थथानावर असलेले पणेु 
शहर आिव्या थथानावर गेल्हयाने थवच्छतते पणेु शहर मागे िाण्यामागील 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन थवच्छतचे्या 
सवेक्षणात पणु्याचे मानाींकन वाढवनू पणेु शहर कायमथवरुपी थवच्छ 
िेवण्यासािी तसेच पणेु शहराचा थवच्छ अमभयानात लोकसहभाग 
वाढववण्यासािी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद् फडणिीस (०४-११-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) थवच्छ सवेक्षण २०१९ च्या ननकषानसुार पणेु शहरास ओडीएर्फ+/++ हा 
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दिाा व कचरामकु्त शहराींच्या मानाींकनात ३ थ्ार मानाींकन ममळवता न 
आल्हयामळेु तसेच, नागरीकाींच्या सकारात्मक प्रकक्रया न आल्हयामळेु पणेु 
शहराची कामधगरी थवच्छ सवेक्षण - २०१९ मध्ये चाींगली होव ूशकली नाही. 
(३) पणेु शहराने कचरामकु्त शहराींच्या मानाींकनामध्ये ककमान ३ थ्ार 
मानाींकन ममळवण्यासािी व ओडीएर्फ+/++ हा दिाा ममळववण्यासािी तसेच 
नागरीकाींचा सकारात्मक प्रनतसाद ममळण्यासािी व्यापक प्रमाणात िनिागतृी 
करण्याबाबत पणेु महानगरपामलकेस शासनामार्फा त सचूना देण्यात 
आल्हया आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर चररत्र साधने प्रिाशन सममतीच े 

िामिाि प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
 

(४६) ४७७८७ (०५-०७-२०१९). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय 
सािांत : सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर, महात्मा िोनतबा रु्फले आणण रािषी शाहू महाराि 
या महापरुुषाींचे अप्रकामशत साठहत्य आणण लेखन प्रकामशत करण्यासािी 
शासनाच्या तीन थवतींत्र चररत्र सार्ने प्रकाशन सममत्याींच्या ननयकु्त्या 
करण्यात आल्हया असनू त्यापकैी डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र सार्ने 
प्रकाशन सममतीला ठदनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी मदुतवाढ देण्यात आली 
होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त सममतीच्या अध्यक्षपदी मा.उच्च व तींत्र मशक्षण मींत्री 
असनू उपाध्यक्षपदी मा.राज्यमींत्री असतानाही मागील चार वषाात सममतीची 
एकही बिैक न झाल्हयाने सममतीचे कामकाि प्रलींबबत असल्हयाने डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर याींच्या िीवनावरील एकही चररत्र प्रकामशत होव ूशकले नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर याींच्या अप्रकामशत साठहत्य, लेखन, सींशोर्नावर चररत्राचे काम 
पणूात्वास नेण्यासािी तसेच सममतीच्या बिैका आयोजित करण्याबाबत कोणती 
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कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े (०८-११-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. पवूी देण्यात 
आलेल्हया मदुतवाढीचा ठदनाींक २४ नोव्हेंबर, २०१४ नसनू तो ठदनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१३ असा आहे. तदनींतर, ठदनाींक १४ डडसेंबर, २०१८ रोिीच्या 
उच्च मशक्षण ववभागाच्या शा.नन. नसुार या नतन्ही सममत्याींना ठदनाींक १ 
नोव्हेबर, २०१८ पासनू पढुील तीन वषााकरीता मदुतवाढ देण्यात आली आहे.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
बीड शहरातील मशिािी नगर पोलीस स्टेशन अांतगात महहला 

िमाचाऱयाांना अपमानास्पद िागण ि हदल्हयाबाबत 
 

(४७) ४७८०८ (१०-०७-२०१९). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय म ख्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड शहरातील मशवािी नगर पोलीस थ्ेशन अींतगात असणाऱ्या पोलीस 
चौकीमध्ये वरीषिाींनी मठहला कमाचाऱ्याींना अपमानाथपद वागणुक ठदल्हयामळेु 
सदर मठहला कमाचाऱ्याने पोलीस चौकीमध्ये पींख्याला गळर्फास लावनू 
आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सतका  नागरीकाींनी पोलीस चौकीचा दरवािा दगडाने तोडून 
मठहला कमाचाऱ्याींचा िीव वाचववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानसुार सींबींधर्त दोषी वररष िाींववरुध्द कारवाई करुन 
आत्महत्यासारखा गनु्हा करणाऱ्या मठहला कमाचाऱ्याींवर गनु्हा दाखल 
करण्यात आला आहे काय, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद् फडणिीस (०६-११-२०१९) : (१) नाही. ठदनाींक २५/०४/२०१९ रोिी 
पोलीस िाणे मशवािीनगर बीड येथील पोलीस ननरीक्षक याींना पोह / १०१३ 
नरैाळे याींनी त्याींचे मोबाईल र्फोनवर र्फोन करुन कळववले की, मपोना / १९९५ 
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का्े याींना पोह / १०१३ नरैाळे याींनी जिल्हहाधर्कारी कायाालय बीड येथील 
पोलीस चौकीतनु बाहेर येवनु गे्वर थाींबा आतमध्ये बस ु नका येणारा 
िाणाराींची वरदळ वाढलेली आहे वररषि अधर्कारी आल्हयास आपल्हयाला 
बोलतील असे साींधगतले तवे्हा का्े याींनी तमु्ही माझे वररषि आहात काय 
तमु्ही तमुची डयु् ी करा असे म्हणून माझे बरोबर वाद घातला आहे अस े
कळववले आहे. 

पोलीस ननरीक्षक पोलीस िाणे मशवािीनगर याींनी मा.जिल्हहाधर्कारी 
कायाालय बीड येथ ेिावनु पोह / १०१३ नरैाळे व मपोना / १९९५ का्े याींना 
ववचारपसु केली असता त्याींनी डयु् ीचे कारणावरुन ककरकोळ थवरुपाचा वाद 
झाला आहे, असे साींधगतले तवे्हा पोलीस ननरीक्षक श्री परुभे याींनी पो.ह. १०१३ 
नरैाळे व मपोना/१९९५ का्े याींना समिावनु साींधगतले. 
 मपोना/१९९५ का्े याींची डयु् ी बदलनु त्याींना पोलीस िाणे 
सीसी्ीएनएस. व पो.ह. /१०१३ नरैाळे याींना पोलीस िाणे येथे िनरल 
डयु् ीवर नेमण्यात आले. मा.जिल्हहाधर्कारी कायाालय बीड येथे गे्वर पोह/ 
१०१३ नरैाळे व सपोना / १९९५ का्े याींचेमध्ये डयु् ीच ेकारणावरुन ककरकोळ 
थवरुपाचा वाद झाला होता. 
(२) नाही. सन २०१९ लोकसभा सावाबत्रक ननवडणुक असल्हयाने सदर पररसरात 
कलम १४४ लाग ुअसल्हयाने व सदर पररसरात बींदोबथत िेवण्यात आल्हयाने 
सदर ठिकाणी सामान्य िनतसे जिल्हहाधर्कारी कायाालय पररसरात िाणेस 
मनाई आदेश असल्हयाने सदर ठिकाणी कोणीही नागरीक उपजथथत नव्हते. 
सदर ठिकाणी बींदोबथत कामी नेमलेले पोलीस कमाचारी हिर होते. पोह/१०१३ 
नरैाळे व मपोना/ १९९५ का्े या दोघाींमध्ये डयु् ी वरुन ककरकोळ वाद झाला 
होता, सदर मठहला कमाचारी याींचे बरोबर इतर प्रकार घडलेला नाही ककीं वा 
त्याींना अपमानथपद वागणकु ठदलेली नाही. 
(३) होय. सदर प्रकरणी चौकशी केली असता ठदनाींक २५/०४/२०१९ रोिी 
सींबींधर्त पो.ह/१०१३ डी. के. नरैाळे, मपोना / १९९५ एम. एम. का्े, मपोना/ 
८०८ व्ही.िी. दोडके नेमणुक पोलीस िाणे मशवािीनगर बीड याींची 
मा.जिल्हहाधर्कारी कायाालय बीड येथील मेनगे्वर डयु् ी होती. 

ठदनाींक २५/०४/२०१९ रोिी मा.जिल्हहाधर्कारी कायाालय बीड येथील 
मेनगे्वर पोह /१०१३ नरैाळे व मपोना/१९९५ का्े या दोघाींमध्ये डयु् ीच े
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कारणावरुन ककरकोळ थवरुपाची वादावादी झाली असनू सदरचा वाद आपसात 
मम्लेला असल्हयाचे चौकशीतमसध्द झालेले आहे. 

मठहला कमाचारी मपोना/ १९९५ का्े व पोह/१०१३ नरैाळे याींना 
अज्ञाींककत कक्षात बोलावनु त्याींचे म्हणणे ऐकुन त्याींना भववषयात सरु्ारण्याची 
सींर्ी म्हणुन महाराषट्र (मशक्षा व अपील) ननयम १९५६ मर्ील ननयम क्रमाींक 
३ नसुार ताकीद ही मशक्षा देण्यात आली आहे. 

सींबींधर्त प्रकरण हे ककरकोळ थवरुपाचे असल्हयाने व नमदु कमाचारी 
याींचे आपसात वाद मम्ल्हयाने गनु्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. 
(४) ववलींब झालेला नाही.  

___________ 
  

चांद्पूर येथे महाऔजष्ट्णि विद्य त िें द्ातील  
मेगािटॅच ेसांच स रु िरयायाबाबत 

  
(४८) ४७९४४ (०६-०७-२०१९). श्री.प्रिाश गिमभये, श्री.वि्रमम िाळे : 
सन्माननीय ऊिाा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ककती ववदयतु प्रकल्हपाचे सींच बींद करण्यात आले तसेच ववदयतु 
सींच बींद असल्हयामळेु ककती कामगार बेरोिगार झाले व ववदयतु ननममाती बींद 
असल्हयामळेु शासनाचे ककती नकुसान झाले तसेच चींद्परू येथे महाऔजषणक 
ववदयतु कें द्ातील ५०० मेगावॅ् चे ६ व ७ क्रमाींकाच े २ सींच बींद असल्हयाने 
उन्हाळ्यात १००० मेगावॅ् ची ननममाती बींद झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, वीि तु् वडयामळेु भार ननयमात वाढ झाली असनू वपण्याच्या 
पाण्याची व शतेीसािी लागणाऱ्या पाण्याची तीव्र ी्ंचाई ननमााण झाली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, वीि ननममाती सींच बींद होण्याची कारणे काय आहेत व या 
सींचाींची दरुुथती त्वरीत करुन भार ननयमन रि करण्याबाबत शासनाने कोणती 
उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्शखेर बािनि ळे (३०-०८-२०१९) : (१) व (२) महाननममाती कीं पनीच ेिूने 
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५ सींच (एकूण क्षमता १०४० मे.वॅ् ) ताींबत्रक वाणणजज्यकररत्या परवडणारे 
नसल्हयामळेु सींचालक मींडळाच्या ननणायान्वये कायमथवरुपी बींद करण्यात 
आल.े वरील सींच बींद करण्यापवूी, महाननममाती कीं पनीने महाराषट्रातील वविचेी 
मागणी लक्षात घेऊन भसुावळ सींच क्र. ५ (५०० मे.व.ॅ), कोराडी सींच क्र. ८, ९ 
व १० (३ x ६६० मे.व.ॅ), चींद्परू सींच क्र. ८ व ९ (२ x ५०० मे.व.ॅ), परळी 
सींच क्र. ८ (२५० मे.व.ॅ), या सींचाींची ननयोिनबध्द उभारणी सरुु करुन 
वाणणजज्यक तत्वावर कायाान्वयन केले. अशा प्रकारे सन २०१४ पासनू 
महाननममाती कीं पनीच्या औजषणक वीि ननममाती क्षमतमेध्ये २७३० मे.व.ॅ इतकी 
वाढ झालेली आहे. तसेच बींद केलेल्हया सींचाींकरीता कायारत महाननममातीचा 
कमाचारी वगा नव्याने कायााजन्वत केलेल्हया नजिकच्या औजषणक ववदयतु 
कें द्ाींमध्ये समाववष् करण्यात आला. महाननममाती कीं पनीने नव्याने कायााजन्वत 
केलेल्हया सींचाींची एकूण क्षमता, कायमथवरुपी बींद केलेल्हया सींचाींपेक्षा िाथत 
असल्हयामळेु कीं त्रा्ी कामगाराींना देखील कीं त्रा्ी कामाच्या अधर्क सींर्ी 
उपलब्र् झालले्हया आहेत. तसेच नव्याने कायााजन्वत करण्यात आलेले सींच 
िाथत क्षमतचेे व उच्च अथवा सपुर कक्र्ीकल तींत्रज्ञानावर आर्ाररत 
असल्हयामळेु त्याठिकाणी पाणी व कोळशाचा वापर कमी होतो. पररणामी, 
ककमान खचाात िाथत वीि ननममाती करणे महाननममाती कीं पनीला शक्य झाल े
आहे. राज्यात वविेच्या मागणी एवढी वविेची उपलब्र्ता असल्हयाने राज्यात 
कोिेही भारननयमन करण्यात आले नाही.  
(३) चींद्परू औजषणक ववदयतु कें द्ातील सींच क्र. ६ ठदनाींक २०/०२/२०१९ पासनू 
“Generator Rotor Earth Fault” मळेु बींद करावा लागला. तथावप, NTPC 
- तालचेर, ओडडसा येथून िनरे्र रो्र उपलब्र् करुन त्याची उभारणी 
यशथवीररत्या पार पाडण्यात आली व सींच ठदनाींक २९/०४/२०१९ रोिी 
कायााजन्वत करण्यात आला. 

िून, २०१९ मध्ये चींद्परू सींच क्र. ७ बाषपक गळती व ्बााईन 
सींबींधर्च्या काही ताींबत्रक अडचणीमळेु अल्हप कालावर्ीसािी बींद होता. मात्र 
ननयोजित काम ेतत्परतनेे पणूा करुन सदर सींच ननयममतपणे सरुु िेवण्यात 
आलेला आहे. सबब सदय:जथथतीत चींद्परू सींच क्र. ६ व ७ ची वीि ननममाती 
ननयममतपणे सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
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___________ 
  

राज्य शासनाच ेविविध विभाग आखण क्षेबत्रय िायाालयामध्ये 
शे्रणीननहाय प्रिगाातील पदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  
(४९) ४८६५९ (१०-०७-२०१९). श्री.नरेंद् दराड े: सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाचे ववववर् ववभाग आणण क्षबेत्रय कायाालयामध्ये शे्रणीननहाय 
प्रवगाातील ककती पदे ररक्त आहेत, सदर ररक्त पदाींपकैी ७० ्क्के पदे बा्य 
यींत्रणेमार्फा त कीं त्रा्ी पध्दतीने भरण्याचा ननणाय शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कीं त्रा्ी पध्दतीने 
भरावयाच्या ववववर् पदाींसािी शकै्षणणक पात्रता, अनभुव व वयोमयाादा याच े
थवरुप िरववण्याबाबत तसेच ररक्त पदाींचा सरु्ाररत आकृनतबींद तयार 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.स धीर म नगांटीिार (३१-१०-२०१९) : (१) होय. माहे डडसेंबर, २०१७ 
अखेरच्या उपलब्र् आकडवेारीनसुार शासनाचे ववववर् ववभाग आणण क्षबेत्रय 
कायाालयाींमर्ील ग् अ, ब, क व ड या सींवगाातील एकूण ६,९८,३६३ पदाींपकैी 
अींदािे १,३९,१४३ पदे ररक्त होती. प्रशासकीय ववभागाींना िुन्या 
आकृनतबींर्ानसुार मींिूर असलेल्हया पदाींपकैी ररक्त असलेल्हया पदाींच्या ७० 
्क्के मयाादेत पदे बा्ययींत्रणेदवारे भरण्यास, तसेच वववक्षक्षत कामासािी 
सेवाननवतृ्त अधर्काऱ्याींच्या सेवा करार पध्दतीने घेण्यास र्फक्त एक वषााच्या 
कालावर्ीसािी ववत्त ववभागाच्या ठद. ११/१२/२०१८ च्या शासन ननणायान्वये 
मभुा देण्यात आली आहे. 
(२) ववत्त ववभाग, शासन पररपत्रक ठद. २७/०९/२०१०, ठद. ०२/०२/२०१३,    
ठद. ०२/१२/२०१३ व ठद. ०२/०८/२०१६ अन्वये कीं त्रा्ी पध्दतीने काम े
करण्याऐविी बा्ययींत्रणेदवारे कामे करवनू घेण्याच्या सचूना देण्यात आल्हया 
असनू त्यासािी कायापध्दतीही थपष् करण्यात आली आहे. तथावप, अशा सेवा 
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घेण्यासािी शकै्षणणक पात्रता, अनभुव व वयोमयाादा इत्यादीबाबत थवतींत्र 
ननकष ववठहत केलेले नाहीत.  
 तसेच सवा प्रशासकीय ववभागाींना त्याींच्या (खुि) व त्याींच्या 
ननयींत्रणाखालील कायाालयाींच्या आथथापनेवरील सवा मींिूर पदाींचा आढावा 
घेऊन तदसींबींर्ीच्या सरु्ाररत आकृनतबींर्ास उच्चथतरीय सधचव सममतीची 
मान्यता घेणे आवश्यक िरववण्यात आले आहे. त्यानसुार सींबींधर्त प्रशासकीय 
ववभागाींनी त्याींचे सरु्ारीत आकृनतबींर्ाचे प्रथताव ववत्त ववभागाकड े सादर 
करणे आवश्यक आहे. त्यानसुार आतापयतं ५ मींत्रालयीन प्रशासकीय ववभाग 
व ३४ क्षेबत्रय कायाालयाींच्या सरु्ारीत आकृनतबींर्ाच्या प्रथतावाींना उच्चथतरीय 
सधचव सममतीने अींनतम मींिुरी ठदली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
राज्यात शासिीय धोरणान सार स्थाननि स्िराज्य  

सांस्थाांिडून विभागातील स धारणेबाबत 
  
(५०) ५०३२२ (०९-०७-२०१४). श्री.अशोि उफा  भाई िगताप : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शासकीय र्ोरणानसुार थथाननक थवराज्य सींथथाींकडून सींबींधर्त 
ववभागातील सरु्ारणेबाबत सचूना मागववण्याची प्रथा आहे, मात्र त्या सचुनाींची 
शासकीय पातळीवर नोंद न घेतल्हयाचे माहे माचा, २०१४ मध्ये त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, झेडपीच्या प्रत्येक ववभागातील त्रु् ी आणण त्यातील अपेक्षक्षत 
सरु्ारणाींबाबत सचूना तयार करण्याच ेकाम हाती घेण्यात आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, झेडपीतील कामात शासनाने कोणत्या सरु्ारणा केल्हया आहेत, 
(४) तसेच सचुनाींची नोंद न घेतलेल्हया सींबींधर्त अधर्काऱ्याींवर वा कमाचाऱ्याींवर 
शासनाने काय कायावाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा म ांड े(०७-११-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
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(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् ावत नाही.  
___________ 

  
 
विधान भिन :   श्री.रािेंद् भागित 
म ांबई.   सधचि (िायाभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्णपूवा सवा प्रकक्रया महाराषट्र ववर्ानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्ण: शासकीय मध्यवती मुद्णालय, मुींबई. 


