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 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ततसरी यादी 

  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पनिेल शहराच्या सुधाररत तनयोजन आराखड्याबाबत 
(१)  १६९१८ (२८-०४-२०१६).   श्रीमती हुस्नबान ूखललफे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पनिेल शहराचा सधुाररत ननयोजन आराखडा (्ीपी स्कीम) मींजूर होऊन तीन िर्ष े
होऊनही सदरील योजना पनिेल नगरपररर्षदेकड े हस्ताींतररत करण्यात आली नसल्याच े माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त आराखडयाची नस्ती नगरविकास विभागाकड ेप्रलींबबत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िाढत्या लोकसींख्येचा ताण पनिले शहराच्या पायाभुत सुविधाींिर पडत असून 
रस्ते, ग्ारे याींसारख्या सुविधाींचा विस्तार आणण विकास करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (३१-०१-२०१७) : (१) ि (२) नगर रचना योजना, पनिेल क्र.१ (प्रथम 
फेरबदल) (अींनतम) शासनाने ददनाींक ३१/८/२००९ च्या अधधसूचनेन्िये मींजूर केली आहे. मींजूर 
नगर रचना योजनेच ेनकाश ेि स्कीम बुक अधधप्रमाणणत करणे प्रलींबबत होत.े नगर विकास 
विभागाकडील सदर प्रकरणाची मूळ सींधचका जून, २०१२ मध्ये मींत्रालयाला लागलेल्या 
आगीमध्ये नष् झाली. त्यामळेु सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींचे 
कायाशलयाकडून आिश्यक अभभलेखाच्या प्रती प्राप्त करुन घेऊन नगर रचना योजना पनिेल 
क्र.१ (प्रथम फेरबदल) (अींनतम) च े नकाश े ि स्कीम बूक अधधप्रमाणणत करुन ददनाींक 
१२/१/२०१६ च्या पत्रान्िये सींचालक, नगर रचना, महाराषर राज्य, पुणे याींना पाठविण्यात आले 
आहे. 
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(३) ि (४) पनिले नगरपररर्षद के्षत्राची नगर रचना योजना तसेच विकास योजना मींजूर असून 
पनिेल नगरपररर्षद (सध्याची पनिेल महानगरपाभलका) त्यानसुार शहराचा विकास करु शकत.े 

___________ 
 

समान अांि, समान िाम ि समान तालसिा हे धोरण राबविण्याबाबत 
 

(२) १६९८४ (२९-०४-२०१६).   अॅड.तनरांजन डािखरे :   सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  इयत्ता ५ िी ते १० िी पयतं दहींदी या भार्षा विर्षयाबाबत तसेच इयत्ता ९ िी ि १० िी 
साठी दहींदी या भार्षेऐिजी व्यिसायाभभमखु भशक्षण, कायाशनभुि, ॲ्ोमोबाईल हे विर्षय 
ठेिण्याबाबत महाराषर राज्य माध्यभमक ि उच्च माध्यभमक भशक्षण मींडळ पुणे याींचे स्तरािर 
िेगिेगळे आदेश/पररपत्रके ननगशभमत करण्यात आली असल्याचे ददनाींक १५ जानेिारी, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इयत्ता ५ िी ते १० िी पयतं दहींदी भार्षेसींदभाशत अध्यक्ष, महाराषर राज्य दहींदी 
भशक्षक महामींडळाच्या सींघ्नेन े समान अींक, समान काम ि समान ताभसका हे धोरण 
राबविण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय भशक्षण मींत्री तसेच प्रधान सधचि, शालेय भशक्षण 
विभाग, मींत्रालय याींना माहे जानिेारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननिेदन ददले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(२४-०१-२०१७) : (१) नाही. कें द्र शासनाच्या धोरणानुसार राषरीय माध्यभमक 
भशक्षण अभभयान माफश त इयत्ता ९ िी ि १० िी मध्ये व्यिसाय भशक्षण विर्षय शासकीय 
माध्यभमक शाळाींमध्ये सुरु करण्यात आला आहे. धोरणाप्रमाणे सदर विर्षय हा इयत्ता ९ िी, 
१० िी मध्ये मुख्य विर्षय म्हणून घेणे अननिायश आहे. 
(२) होय. 
(३) शासन ननणशय क्र.व्य.भश.२०१५/प्र.क्र.८२/१५/एसडी-६, ददनाींक १४/०५/२०१५ नसुार भार्षा-२ 
अथिा भार्षा-३ या विर्षयाऐिजी व्यिसाय विर्षय ननिडण्याची तसेच शासन ननणशय 
क्र.व्य.भश.२०१६/प्र.क्र.१०६/१६/एसडी-६, ददनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ नुसार सिश माध्यमाींच्या 
विद्यार्थयांना सामाजजक शास्त्र या विर्षयाऐिजी व्यिसाय विर्षय ननिडण्याची देखील मुभा 
देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
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मालिण (मुांबई) येर्ील एिा तरुणाच्या हत्येच्या तपासाबाबत 
 

(३)  १७२२६ (२८-०४-२०१६). श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मालिण (मुींबई) येथील गे् क्र. ६ न्यु कलेक््र कीं पाऊीं ड मधील एका चाळीत माबशल 
पॉलीश करणाऱ्या २६ िर्षाशच्या तरुणाची हत्या झाली असून पोभलसाींनी एका मदहलेस अ्क 
केली असल्याच ेमाहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून या गुन््याच्या तपासाबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी मालिणी पोलीस ठाणे येथ े गु.र.क्र. ३२/१६ भा.दीं.वि. कलम ३०२, २०१ 
अन्िये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. या गुन््यात २ आरोपीींना अ्क करण्यात आलेली 
असून मा.न्यायालयात दोर्षारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नालशि जजल््यातील अनधधिृत मोबाईल टॉिसथिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(४)  १८५९९ (०३-०५-२०१६).   डॉ.अपूिथ हहरे :  सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) नाभशक जजल््यात विविध मोबाईल कीं पन्याींचे उभारण्यात आलेल्या ्ॉिसशपककी बरेचसे 
्ॉिसश अनधधकृत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यात विविध मोबाईल कीं पन्याींच े एकूण ्ॉिसश ककती आहेत ि त्यापककी 
ककती ्ॉिसशकररता ररतसर परिानगी घेतलेली आहे याची मादहती सींकभलत करण्यात आली 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ज्या मोबाईल ्ॉिसशची परिानगी घेण्यात आलेली नाही अशा अनधधकृत 
मोबाईल ्ॉिसशिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. जजल््यात एकूण मोबाईल ्ॉिसशची सींख्या ११३३ आहे. त्यापककी ४१ मोबाईल 
्ॉिसशला परिानगी घेतलेली आहे. 
(३) नाभशक जजल््यातील एकूण ११३३ ्ॉिरपककी १०९२ ्ॉिसश अनधधकृत असून महाराषर 
जभमन महसूल अधधननयम, १९६६ चे कलम ४५ नसुार तालुकास्तर दींडात्मक कायशिाही करुन 
िसुलीची कायशिाही कायाशजन्ित आहे. 
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     अनधधकृत भ्रमणध्िनी मनोऱ्याींिर कारिाईचा भाग म्हणून महानगरपाभलकेमाफश त सील 
लािण्यात आले होते परींत ुमा.उच्च न्यायालयाने ददलेल्या आदेशानुसार सदरच ेसील काढणेत 
आलेले आहेत. नाभशक महानगरपाभलका के्षत्रातील अनधधकृत भ्रमणध्िनी मनोऱ्यािर 
कारिाईबाबत मा.उच्च न्यायालयाने रर् वपद्शन २०४३/२०१४ ि रर् वप्ीशन २०४७/२०१४ 
मध्ये ददनाींक २५ ऑगस््, २०१४ रोजी ददलेल्या मनाई आदेशानुसार पुढील कारिाई करता 
आलेली नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

मालिणी (मुांबई) पररसरातील चोरीच्या घटनेबाबत 
(५)  १९०९९ (२८-०४-२०१६).   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररलसांग राठोड, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) मालिणी (मुींबई) पररसरातील गे् नीं. ७ बालिाडीच्या समोर न्यु कलेक््र कीं पाऊीं ड येथ े
अखतरी मो.उमर शखे याींच्या घरी ददनाींक २४ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास घरफोडी 
करुन चोरटयाींनी रुपये १ लाख ७७ हजाराींचा ऐिज चोरुन नले्याची घ्ना घडली असून 
मालिणी पोलीस ठाणे येथे ददनाींक २५ डडसेंबर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास प्रथम गुन्हा क्र. 
७९५/२०१५ दाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून दोर्षीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस (०१-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी मालिणी पोलीस ठाणे येथ ेगु.र.क्र.७९५/१५ भा.दीं.वि. कलम ४५४, ४५७, ३८० 
अन्िये गुन्हा नोंद करण्यात आला असून सदर गुन्हा तपासाधधन आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील िायम विनाअनुदान तत्िािरील शाळेतील लशक्षिाांना िेतन अनुदान लमळणेबाबत 
 

(६)  १९३८७ (२३-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश गजलभये : सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात १५ िर्षांपासून कायम अनुदान तत्िािरील शाळेत भशक्षक विनािेतन काम करीत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात ककती भशक्षक विनािेतन काम करीत आहेत, तसेच माहे डडसेंबर, 
२०१५ च्या नागपूरच्या अधधिेशनात भशक्षकाींचा मोचाश ननघाला तेव्हा शासनाच े अथशसींकल्पात 
तरतूद करु असे उत्तर ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याविरोधात राज्यात भशक्षकाींच े आमरण उपोर्षण सुरु आहे काय, त्याींना 
शासनाने ककती ददिसात कायम विनाअनुदान शब्द िगळून िेतन अनुदान देण्याबाबत कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) अनुदानास पात्र घोवर्षत करण्यात आलेल्या शाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत सकारात्मक कायशिाही सुरु आहे. 

___________ 
 

विद्यापीठ अनुदान आयोगािडून लमळालेला तनधीचा िापर  
न िेल्यामुळे अखधचथत राहहल्याबाबत 

(७)  १९४१९ (२३-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, डॉ.सुधीर ताांब,े श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.जगन्नार् लशांदे :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र लशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून भमळालेल्या ननधीचा िापरच न केल्यामळेु राज्यातील 
विद्यापीठाींचा को्यिधी रुपयाींचा ननधी पडून रादहल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये आयोगाने जादहर 
केलेल्या आकडिेारीिरुन ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बहुताींश विद्यापीठाींनी आतापयशत पन्नास ते साठ ्क्केच ननधी खचश केला 
असून नागपूर आणण सोलापूर विद्यापीठाींनी १० ्क्केच ननधीचा िापर केला आहे, हे ही खरे 
आहे काय,  
(३) असल्यास, विद्यापीठाींनी ननधीचा िापर न करण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
तद्नुसार कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  
 

___________ 
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डॉ. बाबासाहेब आांबेडिर याांनी “जनता” या साप्ताहहिातून िेलेले  
ललखाण अप्रिालशत असल्याबाबत 

(८)  १९५६१ (२३-०८-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अतनल भोसले, श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.सततश चव्हाण, श्री.प्रिाश गजलभये :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच ेसन १९३० ते १९५५ या काळात प्रकाभशत झालेल्या “जनता” 
साप्तादहकामधील लेखन प्रकाभशत करण्यात आले नसल्याच े माहे एवप्रल २०१६ च्या दसुऱ्या 
सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर “जनता” या साप्तादहकातील भलखाण प्रकाभशत न करण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, “जनता” या साप्तादहकातील भलखाण प्रकाभशत व्हािे म्हणून शासनाने कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  

श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधने प्रकाशन सभमतीकड े मूळ दस्तऐिज उपलब्ध 
नसल्यामळेु प्रकाभशत करता आले नाही. 
(३) “जनता” साप्तादहकामधील प्रकाभशत झालेले भलखाणाच े दस्तऐिज भमळविण्याबाबत 
सभमतीन े केलेल्या प्रयत्नास यश प्राप्त् ा झाले आहे. त्यामळेु “जनता” साप्तादहकाच े लिकरच 
प्रकाशन करण्यात येईल. 

___________ 
 

डॉ. बाबासाहेब आांबेडिराांच्या अर्थविषयि ग्रांर्ाचा मराठी अनुिाद  
शासन दरबारी धूळखात पडून असल्याबाबत 

(९)  १९६२४ (२३-०८-२०१६).   श्री.जगन्नार् लशांदे, श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भारतीय घ्नेच े भशल्पकार डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर योची १२५ िी जयींती राज्यासह 
देशभरात साजरी होत असताना त्याींच्या अथशविर्षयक “प्राम्ब्लेम ऑफ रुपी इटस ओररजजन अॅड 
इटस सोल्युशन" या इींग्रजी ग्रींथाचा “रुपयाचा प्रश्न उद्गम  आणण उपाय” हा मराठी अनुिाद 
मात्र गेल्या २० िर्षाशपासनू प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू इींग्रजी ग्रींथ मराठी भार्षकाींपयशत पोहोचािा म्हणून या ग्रींथाच्या मराठी 
अनुिादाच े काम राज्य शासनान े िधाश येथील ग्रामीण सेिा महाविद्यालयातील अथशशास्त्राच े
प्राध्यापक डॉ.विजय किीमींडन याींच्याकड ेसन १९९४ मध्ये सोपविल्यानींतर त्याची सुमारे ७०० 
पानाचा अनुिाद करून २ िर्षाशत शासनास सादर केला, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अनुिादाच्या दजाशबाबत तींज्ञाचा समाधानकारक अहिाल ददनाींक १ सप् े्ंबर, 
१९९६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू चररत्रा साधन े प्रकाशन 
सभमतीला सादर करण्यात आला असून सदरहू सभमतीने तो प्रकाशनासाठी स्िीकारून ददनाींक 
२५ माचश, १९९७ रोजी डॉ.किीमींडन याींना मानधन ही मींजूर केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू सभमतीच्या ददनाींक २२ ऑक््ोबर, २००८ रोजीच्या बकठकीत या 
अनुदानाच्या अींनतम छपाईला मान्यताही देण्यात आलेली असतानाही अद्यापी हा अनुिाद 
मराठी ग्रींथ िाचकाींसमोर आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकराच्या सदरहू अथशविर्षयक ग्रींथाचा मराठी अनुिाद लिकरात लिकर 
उपलब्ध होणाच्या दृष्ीने शासनाने कोणती कारिाई केली आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची सिशसाधारण कारणे काय आहेत? 
 
श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) मूळच्या इींग्रजी ग्रींथाचा दजदेार मराठी अनुिाद करून घेण्यासाठी पुन्हा जादहरात देऊन, 
तञ अनुिादकाची ननिड करण्याबाबत सदस्य-सधचि, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर चररत्र साधने 
प्रकाशन सभमती याींना सूचना देऊन, लिकरात लिकर काम पूणश करण्याबाबत आदेश देण्यात 
आले आहेत. 
(६) डॉ.विजय कविमींडन याींनी केलेला अनुिाद डॉ.बाबासाहेब आींबडेकर चररत्र साधन ेप्रकाशन 
सभमतीने अमान्य केला आहे. 

___________ 
 

राज्यातील विनाअनुदातनत उच्च माध्यलमि शाळा/ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांना  
अनुदान लमळणे ि अन्य प्रलांबबत मागण्याांबाबत 

  

(१०)  १९८४१ (२३-०८-२०१६).   डॉ.अपूिथ हहरे :  ताराींककत प्रश्न क्रमाींक १६२७८ ला ददनाींक 
२९ माचश, २०१६ रोजी ददलेल्या उत्तराच्या सींदभाशत सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील विनाअनुदाननत उच्च माध्यभमक शाळा/कननषठ महाविद्यालयाींच ेतुकयया, िगश, 
सींचमान्यता, िकयजक्तक मान्यता, मुल्याींकन, तपासणी, पात्रता यादी जादहर करणे ि िेतन 
देयके अदा करणे या मागण्यासींदभाशत कायशिाही करण्याबाबत सिश विभागीय भशक्षण 
उपसींचालकाींना भशक्षण सींचालक, पुणे याींच्यास्तरािरुन सचुना देण्यात आलेल्या आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाबतीत विभागीय भशक्षण उपसींचालक याींचेस्तरािरून कोणती 
कायशिाही करण्यात आली आहे आणण सींबींधधत ककती विनाअनुदाननत कननषठ महाविद्यालये, 
तुकयया, िगांना अनुदान मींजुर करण्यात आले आहे, 
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(३) भशक्षण उपसींचालक याींचेस्तरािरून अद्याप सदरहु कायशिाही करण्यास होत असलेल्या 
विलींबाची सिशसाधारण कारणे काय आहेत ि सदरील कायशिाही केव्हापयतं पुणश होणे अपेक्षक्षत 
आहे ? 
 

श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) के्षबत्रय स्तरािर कायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

आदशथ लशक्षि पुरस्िार प्राप्त लशक्षिाांना जुन्या तनयमानुसार  
सहा आठिडयात िेतनिाढ देण् याबाबत 

(११)  २०११५ (२३-०८-२०१६).   डॉ.सधुीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६०६८ ला हदनाांि २९ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
(१) आदशश भशक्षक पुरस्कार प्राप्त भशक्षकाींना सन २०१४ पूिी जुन्या ननयमानुसार सहा 
आठिडयात िेतनिाढ देण्याचे आदेश मा.मुींबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खींडपीठाने माहे 
माचश, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनाला ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार सदर भशक्षकाींना त्िरीत िेतनिाढ देण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
      मा.उच्च न्यायालय, नागपरू खींडपीठाचा आदेश माहे माचश, २०१६ मधील नसनू ददनाींक 
१६/१२/२०१४ चा आहे. सदर आदेश ३८ याधचकाकत्याश भशक्षकाींच ेसींदभाशत आहे. 
(२) मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खींडपीठ याींनी ददलेल्या आदेशानुसार याधचकाकत्याश ३८ 
भशक्षकाींना आगाऊ िेतनिाढीच्या अनुर्षींगाने आधथशक लाभ मींजूर करण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

शालेय पोषण आहार योजनेतील िें द्रीय स्ियांपािगहृाला महहला बचत गट ि  
अन्य सांस्र्चेा विरोध असल् याबाबत 

(१२)  २०८८६ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्रीमती हुस्नबानू 
खललफे :   सन्माननीय शालेय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आगामी २०१६-१७ या शकक्षणणक िर्षाशपासून शालेय विद्यार्थयांना कें द्रीय 
स्ियींपाकगहृ प्रणालीमाफश त पोर्षण आहाराचा पुरिठा केला जाणार असल्याचे माहे मे, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रश्नाबाबत राज्य शासनान ेननणशय घेतल्यास गेल्या दहा बारा िर्षाशपासून 
आहार पुरिठा करणाऱ्या मदहला बचत ग् ि अन्य सींस्थाींमधील सुमारे दीड लाख कामगार 
बेकार होण्याचा धोका ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, शालेय पोर्षण आहार योजनेतील कें द्रीय स्ियींपाकगहृाला मदहला बचत ग् ि 
अन्य सींस्थचेा विरोध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील बचत ग्ातील बकेार होणाऱ्या होणाऱ्या मदहलाींचा प्रश्न 
सोडविण्याबाबत राज्यशासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
श्री. विनोद तािड े (१२-०१-२०१७) : (१) शालेय पोर्षण योजनेंतगशत नागरी भागात कें द्रीय 
स्ियींपाकगहृ प्रणालीद्िारे विद्यार्थयांना आहाराचा पुरिठा करण्याचा ननणशय शासनान े ददनाींक 
१८/०६/२००९ रोजी घेतलेला आहे. यानुसार मुींबई महानगरपाभलकेव्यनतररक्त इतर नागरी 
भागाींमध्ये कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणालीद्िारे आहाराचा पुरिठा करण्यासाठी सींस्थाींची ननिड 
करण्यात आलेली आहे. तथावप याबाबत न्यायालयीन बाबी उद्् ािल्यामुळे कें द्रीय स्ियींपाकगहृ 
प्रणाली अद्याप सरुू करता आलेली नाही. मा.सिोच्च न्यायालयाने सन २०१५ मध्ये राज्य 
शासनाच्या बाजून ेननणशय ददलेला आहे. 
(२) नाही. सद्यजस्थतीत नागरी भागात कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणालीचा अिलींब करण्यात येत 
आहे. 
(३) ि (४) कें द्रीय स्ियींपाकगहृ प्रणाली अिलींब करून आहार द्याियाचा झाल्यास यामुळे गरज ू
मदहलाींचा रोजगार जाणार नाही, या दृजष्ने मदहलाींना कें द्रीय स्ियींपाकगहृामध्ये रोजगार 
उपलब्ध करून देण्याबाबत कायशिाही करण्यात येणार आहे. 
 

___________ 
 

 

राज्यातील लसांचन विहीरीांची योजना रखडल्याबाबत 
 

(१३)  २१२९७ (१८-०८-२०१६).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाने भसींचन विहीरीसाठी मोठ्या प्रमाणात ननधी उपलब्ध करून देऊनही भसींचन 
विहीरीची योजना बारगळली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकर्षश काय आहेत ि त्यानुर्षींगान े भसींचन विहीरीची योजना 
यशस्िीपणे राबविण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. जयिुमार रािल (२७-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 

 
___________ 
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राज्यातील आहदिासी विद्यार्थयाांच ेमहाविद्यालयातील गळतीच ेप्रमाण रोखण्याबाबत 
(१४)  २२०६७ (१९-०८-२०१६).   आकिथ .अनांत गाडगीळ :  सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददिासीींमध्ये भशक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असताना 
पदहलीत प्रिेश घेतलेल्या १०० आददिासी विद्यार्थयांपककी ३० विद्याथी महाविद्यालयापयतं 
पोहोचत नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्ररकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विष्ट् णु सिरा (२०-०९-२०१६) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. इयत्ता १० िी ि १२ िी 
नींतर सिशच विद्याथी महाविद्यालयीन भशक्षण घेत नाही. काही विद्याथी िकद्यकीय, 
अभभयाींबत्रकी, कृर्षी, पशुिकद्यकीय, िास्तुशास्त्र, डी.एड., आय.आय.्ी सारख्या व्यािसानयक 
अ्यासक्रमासाठी प्रिशे घेतात. व्यािसानयक अ्यासक्रमासाठी सींलग्न िसनतगहृात िा 
िसनतगहृाबाहेर राहणाऱ्या आददिासी विद्यार्थयानंा भारत सरकार भशषयितृ्तीअींतगशत देय ननिाशह 
भत्याव्यनतररक्त ननिाशह भत्ता देण्यात येतो. तसचे खाजगी विना-अनुदाननत कायम विना-
अनुदाननत भशक्षण सींस्थाींमधील व्यािसानयक अ्यासक्रमासाठी प्रिेभशत विद्यार्थयांचे भशक्षण 
शुल्क ि पररक्षा शुल्काची प्रनतपतूी करण्यात येते. तसेच परदेशी उच्च भशक्षणासाठी प्रिेभशत 
१० विद्यार्थयांना पदिी ि पदव्युत्तर भशक्षणासाठी भशषयितृ्ती देण्यात येते. 

तथावप, अजुनही भशक्षणाचा पुरेसा प्रसार नसल्याने इयत्ता १० िी / १२ िी नींतर 
मुलीींच े वििाह केले जातात. बेताच्या आधथशक पररजस्थतीमुळे काही मुले आईिडडलाींना मदत 
करुन अथाशजशनाला लागतात. त्यामुळे काही प्रमाणात महाविद्यालयीन भशक्षणात आददिासी 
विद्यार्थयांची गळती ददसून येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 

मौज ेटािरखेडा सांभू (जज.अमरािती) येर्ील िायगाि फाटा ते  
िायगाि मागाथिरील झिुलेले विद्युत खाांब बदलण्याबाबत 

(१५)  २२८०२ (१९-०८-२०१६).   श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज े्ाकरखेडा सींभू (जज.अमरािती) येथील िायगाि फा्ा ते िायगाि या ३ कक.मी.च्या 
मागाशिरील विद्युत खाींब अनेक िर्षाशपासून झकुलेले असून याप्रकरणी िीज वितरण कीं पनी 
दलुशक्ष करीत असल्याचे माहे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
 

(२) असल्यास, श्री के्षत्र िायगाि हे गणपतीचे मींददर असून दर मदहन्याींच्या चतथुीच्या ददिशी 
हजारो भाविकाींची पायदळ िारी या मागाशिरून जात येत असल्याने या जजिींत तारा रस्त्यालगत 
गेल्याने प्रिाशाींच्या जजिाला धोका ननमाशण झाला असल्याने येथील नागरीकाींनी शासनाकड े
तक्रार केली असूनही िीज वितरण कीं पनीने अद्यापपयतं दखल घेतलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले ि तद्नुसार सदर दठकाणचे विद्युतचे झकुलेले खाींब बदलण्याबाबत तसेच, याप्रकरणी 
दलुशक्ष करणाऱ्या िीज वितरण कीं पनीिर कारिाई करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (१७-०१-२०१७) : (१) मौजे ्ाकरखेडा सींभू (जज.अमरािती) येथील 
िायगाि फा्ा त ेिायगाि या ३ ककमीच्या मागाशिरील विद्युत खाींब झकुलेले असल्याबाबतच े
ितृ्त दक.सकाळ अमरािती या ितृ्तपत्रामध्ये ददनाींक २६/३/२०१६ रोजी प्रकाभशत झाले होते. 
(२) (३) ि (४) हे खरे नाही. 

सदर िादहनीच े झकुलेले ५ खाींब सींबींधधत िीज वितरण कें द्राकडून ददनाींक 
०४/०४/२०१६ रोजी सरळ करण्यात आले असून िीज पुरिठा पूिशित करण्यात आला आहे. 

 

___________ 
 

िेल्हा ि मुळशी (जज.पुणे) या दोन तालुक्यात न्यायालय स्र्ापन िरण्यास  
जागा ि तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

(१६)  २३३७१ (२४-०८-२०१६).   आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िेल्हा ि मळुशी (जज.पुणे) या दोन तालुक्यात अद्याप न्यायालये नाहीत तसेच मा.उच्च 
न्यायालय येथे न्यायालय स्थापन करण्यास अनुकूल असतानाही शासन जागा उपलब्ध करुन 
देत नसल्याने न्यायालय स्थापन करण्याचा विर्षय प्रलींबबत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनान ेचौकशी करून नागररकाींची होणारी गकरसोय दरू करण्याबाबत 
न्यायालयासाठी जागा ि ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२०-०१-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. मौजे माले तालुका मळुशी येथे 
शासन अधधसूचना क्रमाींक ग्रामन्या ३५१५/प्र.क्र.५७/कायाशसन १२, ददनाींक १७ ऑगस््, २०१५ 
प्रमाणे ग्राम न्यायालय स्थापन झालेले आहे. 
     िेल्हा येथ ेग्राम न्यायालय/ददिाणी न्यायालय कननषठस्तर ि न्यायदींडाधधकारी प्रथम िगश 
स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताि मा.उच्च न्यायालयाकडून शासनास प्राप्त झालेला नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

 
___________ 
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सािथजतनि आरोग्य विभागात औषध खरेदीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 
 

(१७) २३५७२ (११-११-२०१६). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) सािशजननक आरोग्य विभागात खरेदी करण्यात आलेल् या २९७ को्ी रुपयाींच्या और्षधाींमध्ये 
झालेल्या गकरव्यिहाराची चौकशी करण्यासाठी नमेलेल्या अनतररक्त मुख्य सधचि भगिान सहाय 
याींच्या सभमतीने और्षध खरेदीत गकरव्यिहार झाला नसल्याचा अहिाल ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच त्यानींतर श्री. गौतम च्जी,  माजी प्रधान सधचि याींच्या अध्यक्षतखेाली अधधक 
चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सभमतीने माहे ऑगस््, २०१६ च्या नतस-या 
आठिडयात सादर केलेल्या अहिालात और्षध खरेदीत गकरव्यिहार झालेला नाही असे नमूद केले 
असून सदर अहिाल शासनाने स्िीकारलेला आहे,  हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त २९७ को्ी रुपयाींची और्षध खरेदी अपारदशी आणण गकरप्रकारे केली 
गेली असल्याच े तसेच और्षध िा्पात गकरव्यिहार झाल्याचे स्पष् ददसत असल्याचे मत 
ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास मा.उच्च न्यायालयाने एका जनदहत 
याधचकेच्या सुनािणीच्यािळेी नोंदविलेले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (२८-११-२०२६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
       सन २०१४-१५ या आधथशक िर्षाशत आरोग्य सेिा सींचालनालयामाफश त करण्यात आलेल्या 
और्षध खरेदीची चौकशी करण्यासाठी ननयुक्त करण्यात आलेल्या डॉ.भगिान सहाय, अपर 
मुख्य सधचि याींच्या एकसदस्यीय सभमतीने सादर केलेल्या प्राथभमक चौकशी अहिालामध्ये 
पुणशिेळ चौकशी अधधकारी नमेून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याबाबत भशफारस करण्यात 
आली होती. 
(२) हे खरे आहे. 
      सदर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी ननयुक्त करण्यात आलेल्या श्री.गौतम 
चॅ्जी, सेिाननितृ्त अपर मखु्य सधचि याींच्या एकसदस्यीय सभमतीने सादर केलेला चौकशी 
अहिाल शासनान ेस्िीकारला आहे. 
      सदर अहिालामध्ये, आरोग्य सेिा सींचालनालयामाफश त करण्यात आलेल्या खरेदीमध्ये 
खरेदी आणण पुरिठा करताना कोणतीही अननयभमतता ककीं िा प्रचभलत पध्दतीच े उल्लींघन 
झाल्याचे ददसून आले नाही तसचे राषरीय नागरी आरोग्य अभभयानाींतगशत करण्यात आलेल्या 
खरेदीत आधथशक गकरव्यिहार नसला तरी ननषकाळजीपणा ि समन्ियाचा अभाि ददसून आला 
आहे, असे ननषकर्षश नोंदविलेले आहेत. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) चौकशी अहिालाच्या अनुर्षींगाने सींबींधधतािर विभागीय चौकशीची कायशिाही प्रस्तावित आहे. 
      तसेच या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, खींडपीठ औरींगाबाद येथे जनदहत याधचका 
क्रमाींक १३४/२०१६ दाखल करण्यात आलेली असून सदरहू प्रकरण सध्या न्यायप्रविष् आहे. 

___________ 
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महाराष्ट्र लोिसेिा आयोगासाठी प्रशासिीय िामिाजािररता  
मुांबई शहरात स्ितांत्र इमारत बाांधण्याबाबत 

  

(१८)  २३६५९ (०४-०१-२०१७).   अॅड.तनरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९७९ ला 
हदनाांि ३० माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या प्रशासकीय कामकाजाकररता मुींबई शहरात स्ितींत्र इमारत 
नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, महाराषर लोकसिेा आयोग कायाशलयासाठी सद्यःजस्थतीत मुींबई येथ े स्ितींत्र 
इमारत ककीं िा शासकीय जागा उपलब्ध करण्यात येईल असे मा.मुख्यमींत्री महोदयाींनी सभागहृात 
आश्िाभसत केल्यानुसार जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे काय, असल्यास, केव्हा ि कोठे, 
(३) असल्यास, महाराषर लोकसेिा आयोगासाठी मुींबई विद्यापीठ, कभलना, साींताकु्रझ पररसर 
येथे अथिा िाींदे्र-कुलाश कॉम्प्लेक्स पररसरात इमारत बाींधण्याबाबत अथिा शासकीय जागा हे 
पयाशय लक्षात घेता स्ितींत्र इमारत ककीं िा शासकीय जागा उपलब्ध न होण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, त्याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  

श्री. देिेंद्र फडणिीस (२७-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) महाराषर लोकसेिा आयोग कायाशलयासाठी मुींबई येथे तयार इमारत ककीं िा 
शासकीय जागा उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
     शासन ननणशय क्र. मलोआ-१११६/प्र.क्र.८७/आठ, ददनाींक ७ जलुक, २०१६ अन्िये महाराषर 
लोकसेिा आयोगाच्या कायाशलयासाठी जागा उपलब्धतेबाबत विविध पयाशयाींची तपासणी 
करण्यासाठी प्रधान सधचि (सेिा) याींच ेअध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय सभमती गठीत करण्यात 
आली आहे. विविध पयाशय विचारात घेिून महाराषर लोकसेिा आयोगास आिश्यक असलेली 
१,००,००० चौ.फु् इतकी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सभमतीकडून कायशिाही सुरु आहे. 

___________ 
 

राज्यात ठाण,े पालघर, शहापूर येर्े एिाजत्मि बालवििास प्रिल्प  
अधधिारी याांची पदे ररक्त असल्याबाबत 

(१९)  २३६८४ (११-११-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप :  सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात ठाण,े पालघर, शहापूर येथे एकाजत्मक बालविकास प्रकल्प अधधकारी याींची पदे 
मोठया प्रमाणात ररक्त असल्याने सदर पदे भरण्याचे ननदेश सधचिाींनी ददनाींक २ डडसेंबर, 
२०१५ रोजी देिूनही सदर पदे माहे सप् े्ंबर, २०१६ अखेर भरण्यात आली नाहीत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) तसेच िाडा तालुक्यात (जज.पालघर) माहे एवप्रल, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या कालािधीत 
झालेल्या बालमतृ्यचूी नोंद होत नसल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे आह काय, 
(३) असल्यास, तालकुयातील िाडा १ ि िाडा २ या प्रकल्प कायाशलयात गेल्या दीड िर्षाशपासून 
प्रकल्प अधधकाऱ्याींचे पद ररक्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शसनाने चौकशी करुन एकाजत्मक बालविकास प्रकल्प 
अधकाऱ्याींची पदे न भरण्यास जबाबदार असणाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-११-२०१६) : (१) होय. 

बाल विकास प्रकल्प अधधकारी ग्-ब ची ररक्त पदे पयाशयी व्यिस्थेने तात्पुरत्या 
स्िरुपात भरण्याबाबत मा.प्रधान सधचि, मदहला ि बाल विकास विभाग ि मा.प्रधान सधचि, 
ग्रामविकास ि पींचायत राज विभाग याींच्या सींयुक्त स्िाक्षरीन े ददनाींक ९/१२/२०१५ रोजीच्या 
पत्रान्िये सिश विभागीय आयुक्ताींना कळविण्यात आले आहे. तथावप, यास मा.उच्च न्यायालय, 
औरींगाबाद खींडपीठ याींनी स्थधगती ददली आहे. 
(२) नाही. 
(३) होय. 

िाडा १ ि िाडा २ या प्रकल्पातील बाल विकास प्रकल्प अधधकारी या पदाचा 
अनतररक्त कायशभार त्याच प्रकल्पातील ज्येषठ ि पदिीधर मुख्यसेविका याींना देण्यात आला 
आहे. 
(४) ररक्त पदाींपककी सरळसेिा ि पदोन्नतीच्या कोटयातील पदे भरण्याची कायशिाही 
विभागामाफश त करण्यात येत आहे. सरळसेिेच्या कोटयातील १४७ उमेदिाराींच्या भशफारशी 
महाराषर लोकसेिा आयोगाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. सदर उमेदिाराींच्या ननयुक्तीबाबतची 
कायशिाही करण्यात येत आहे. तसचे सरळसेिेच्या कोटयापककी ४५ पदाींसाठी मागणीपत्र महाराषर 
लोकसेिा आयोगास पाठविण्याची कायशिाही करण्यात येत आहे. त्यामुळे विलींबाबाबत कारिाई 
करण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
महालखेडा (ता.येिला, जज.नालशि) येर्ील िोल्हापूर पद्धतीच्या बांधाऱ्याचे  

िाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(२०)  २३७३९ (१६-१२-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि :  सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महालखेडा (ता.येिला, जज.नाभशक) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बींधाऱ्याचे सन २०१२ मध्ये 
सुरु झालेले काम अींदाजपत्रकीय सींकल्पापेक्षा जास्त असल्याने माहे जून, २०१५ पासून बींद 
पडलेले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर बींधाऱ्याचे काम सुरु करण्यासाठी शासनान े कोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम लशांदे (१७-०३-२०१७) : (१) होय 
(२) पाया खोदाई सींधानकाचे पररमाणात िाढ झाल्याने सधुाररत मान्यतेची कायशिाही के्षबत्रय 
विभागामध्ये प्रगतीत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
राज्यातील २६ लसांचन प्रिल्पाची िाम ेपूणथ िरण्याबाबत 

(२१)  २३९९९ (१८-११-२०१६).   श्री.नारायण राण े:   सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) तत्कालीन शासनाच्या कालािधीत ‘एआयबीपी’ योजनेंतगशत भसींचन प्रकल्पासाठी कें द्र 
शासनाकडून ननधी देण्यात येत होता मात्र कें द्रात २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा ननिडणूकीत 
सत्ताींतर झाल्यानींतर सदरहू योजनेचे नाि बदलून ‘पींतप्रधान कृवर्ष भसींचाई योजना’ असे 
नामाींतर करण्यात आले ि या योजनेंतगशत राज्याचा कें द्राच्या िा्याला असलेला ननधी तातडीन े
वितरीत करण्याची घोर्षणा मा.पींतप्रधान याींनी केल्यानसुार राज्यातील प्रामुख्यान े दषुकाळी 
जजल्हे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विभागातील २६ अपूणाशिस्थेतील प्रकल्पाचा समािशे करून 
त्यासाठी कें द्राच्या िा्याच्या ३६ हजार को्ी रुपयाींच े मागणी करणारा प्रस्ताि पाठविण्यात 
आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दषुकाळी भागातील २६ प्रकल्प पूणश करण्यासाठी राज्य शासनाने ३६ हजार 
को्ीींची मागणी केली असता कें द्राने माहे नोव्हेंबर, २०१६ च्या पदहल्या आठिडयात ननणशय 
घेिून केिळ ३ हजार ६०० को्ी देण्याचे कबूल केले असनू ‘नाबाडश’ च्या माध्यमातून १२ हजार 
५०० को्ीच े कजश देण्यात येणार आहे, यामुळे कें द्र शासनान े राज्याच्या मागणीला कें द्र 
शासनाने दलुशक्ष केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील ८० ते ९० ्क्के कामे पूणश झालेले आणखी २८ प्रकल्पही प्रलींबबत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त सिश प्रकल्पाची काम ेशीघ्र गतीने हाती घेिून पूणश करण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-१२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
      कें द्र शासनाने एआयबीपी (िेगिधधशत भसींचन लाभ योजना) तील प्रगतीपथािरील 
राज्यातील २६ मोठ्या ि मध्यम प्रकल्पाींचा अींतभाशि ‘’पींतप्रधान कृवर्ष भसींचाई योजनेत’’ करणेत 
आला आहे. या प्रकल्पाींची उिशररत ककीं मत रुपये १६६०३ को्ी एिढी आहे. हे प्रकल्प पूणश 
करण्यासाठी रुपये ३८३० को्ी इतके कें द्रीय अथशसहाय्य भमळणार आहे. तसचे सदर २६ प्रकल्प 
पुणश करणेसाठी राज्यास ननधी उपलब्ध करता यािा यासाठी कें द्र शासनान े नाबाडश च े
माध्यमातून ददघश मुदतीच ेि कमी व्याजदराने रुपये १२,७७३ को्ी इतके कजश उपलब्ध करुन 
देणेचा ननणशय घेतला आहे. कजश उपलब्ध करुन घेणेची कायशिाही प्रगतीिर आहे. त्यानुसार सन 
२०१६-१७ मध्ये रुपये २१३२.६२ को्ी इतके कें द्रीय अथशसहाय्य भमळणेबाबतचा प्रस्ताि कें द्रास 
पाठविण्यात आला आहे. तसेच नाबाडश कजश उपलब्ध करुन घेणेची कायशिाही प्रगतीत आहे. 
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(२) कें द्र शासनान ेराज्याच्या मागणीकड ेदलुशक्ष केलेले नाही. 
(३) सन २०१६-१७ मध्ये पूणशत्िाजिळ असलेले ि या िर्षाशत पूणश होऊ शकतील असे २८ प्रकल्प 
पूणश करण्याच ेननयोजन आहे. यासाठी पुरेशा ननधीची तरतूद सन २०१६-१७ च्या अथशसींकल्पात 
करणेत आली आहे. 
(४) अींनतम ्प्यातील प्रकल्प पणूश करणेसाठी आिश्यक ननधीची तरतूद अथशसींकल्पात केली 
आहे. कें द्रीय अथशसहाय्यासाठीचे प्रस्ताि कें द्र शासनास पाठविले आहेत. नाबाडश कजश उपलब्ध 
करुन घेणेची कायशिाही प्रगतीत आहे. 
 

___________ 
 

 

ऑललजपपि पदि विजेत्या खेळाडूांना शासनािडून देण्यात येणाऱ्या  
पेन्शनसाठी उत्पन्नाची अट रद्द िरण्याबाबत 

 

(२२)  २४०३४ (१६-१२-२०१६).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ऑभलजम्पक पदक विजेत्या खेळाडूींना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या ननितृ्ती ितेनासाठी 
उत्पन्नाची अ् लागू करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू उत्पन्नाची अ् रद्द करण्यात यािी अशी मागणी अध्यक्ष, महाराषर 
ऑभलजम्पक असोभसएशनच्याितीने शासनाकड े िळेोिेळी करण्यात आलेली असून कोणताही 
ननणशय घेण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१८-०१-२०१६) : (१), (२) ि (३) ऑभलजम्पक पदक विजेत्या खेळाडूींना राज्य 
शासनाकडुन ननितृ्ती िेतन अदा करण्यात येत नाही. तथावप महाराषरातील राषरीय ि 
आींतरराषरीय स्तरािर अतुलनीय कामधगरी केलेल्या ियोिधृ्द खेळाडू तसेच ककताब प्राप्त 
कुस्तीधगराींना ददनाींक २१/१२/२०१२ च्या शासन ननणशयानसुार सधुाररत दराने मानधन अदा 
करण्यात येते. तसेच ददनाींक ०७/०५/२००७ च्या शासन ननणशयानुसार ियोिधृ्द खळेाडुींना 
मानधन भमळण्यासाठी असणारी उत्पन्नाची मयाशदा िावर्षशक रुपये ४०,०००/- िरुन िाढिून रुपये 
१,००,०००/- पयतं करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

 
___________ 
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राज्यात सुरु िरण्यात आलेल्या मनोधैयथ योजना, सुिन्या योजना ि 
िन्या भाग्यश्री योजनाांना तनधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

(२३)  २४२४६ (१८-११-२०१६).   श्री.सांजय दत्त, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, 
अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिले, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सतजे ऊफथ  
बांटी पाटील, श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सुभाष झाांबड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२०२४ ला 
हदनाांि १ ऑगस्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय महहला ि बाल 
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये बलात्कार ककीं िा ॲभसड हल्ल्यातील वपडीताींसाठी मनोधकयश योजना, दाररद्र्यरेर्षेखालील 
मुलीींसाठी सुकन्या योजना तसचे स्त्रीभणृ हत्या रोखण्यासाठी कन्या भाग्यश्री योजना या 
योजनाींसाठी मदहला ि बाल विकास विभागान े पुरेसा ननधी उपलब्ध करून ददला नसल्यान े
मुलीींना ि मदहलाींना अथशसहाय्यापासून िींधचत रहािे लागत असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच (मनोधकयश) योजनेंतगशत ९९१ वपडीताींचा पाठपुरािा शासन दप्तरी करण्यात न 
आल्याने यापककी ३२८ वपडीत मदहला घर सोडून बेपत्ता झाल्या आहेत त्यामुळे या योजनचेा 
मूळ उदे्दश अयशस्िी ठरल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मनोधकयश योजनेच्या ननकर्षानसुार वपडीतास प्रत्येकी रुपये अडीच लाख तर सदर 
योजनेकररता १२० को्ी रुपयाींची तरतूद करणे अपेक्षक्षत असताना ननधी अभािी वपडीताींना 
अथशसहाय्य भमळत नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले 
तसेच मदहला ि मलुीींच्या योजनाींच्या कायशिाहीकड े शासन दलुशक्ष करीत असल्याबाबत लेखी 
ननिेदन समथशन सींस्थेन ेमा. मींत्री (मदहला ि बाल विकास) याींना ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१६ 
रोजी िा त्या सुमारास ददले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच वपडीत मदहला, बालकाींचे मनोबल िाढविण्यासाठी आिश्यक असलेल्या मनोधकयश 
रामा द्म सभमतीची अद्याप राज्यातील कोणत्याही जजल््यात स्थापना करण्यात आली 
नसल्याच े ददनाींक २० सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरची योजना सुरु झाल्यापासून आतापयतं ६१९९ प्रकरणे शासनाकड ेप्राप्त 
झाली असून त्यापककी शासनान े ४७०७ प्रकरणाींस मींजुरी ददल्याच ेि त्यापककी प्रत्यक्षात २७८७ 
प्रकरणाथींना अथशसहाय्य देण्यात आले असल्याचे ददनाींक ९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे,  
(६) तसेच शासनाने मींजुर केलेल्या प्रकरणाींपककी अद्याप १९२ प्रकरणातील लाभार्थयांना 
अथशसहाय्य करण्यात आलेले नाही तसेच शासनाकड े प्राप्त झालेल्या उिशररत १४९२ प्रकरणी 
शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(७) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्षींगाने योजनेच्या 
प्रभािी अींमलबजािणीसाठी बलात्कार वपडीताींना समुपदेशन, आधथशक आधार, कायदेशीर मदत 
आणण साक्षीदाराींना सींरक्षण देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-१२-२०१६) : (१) नाही. 
      मनोधकयश योजनेकररता सप् े्ंबर, २०१६ अखेर एकूण सिश प्रलींबबत प्रकरणाींसाठी सन 
२०१६-१७ या आधथशक िर्षाशत उपलब्ध मूळ तरतुदीच्या व्यनतररक्त रुपये २७,६६,३३,०००/- इतकी 
तरतूद आकजस्मकता ननधी अधग्रमाद्िारे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच माझी 
कन्या भाग्यश्री या निीन योजनेमध्ये सुकन्या ही योजना विलीन करुन त्याबाबतचा शासन 
ननणशय ददनाींक १ एवप्रल, २०१६ पासून राज्यात लागू करण्यात आली आहे. सन २०१६-१७ या 
चालू आधथशक िर्षी या योजनसेाठी रु.२५.०० को्ी एिढा ननधी पुरिणी मागणीद्िारे 
अथशसींकजल्पत करण्यात आला आहे. 
(२) नाही 
(३) नाही. 
(४) नाही. 
(५) नाही. 
(६) प्रलींबबत प्रकरणाींसाठी प्रत्येक जजल््याच्या जजल्हा मदहला ि बाल विकास अधधकारी याींच्या 
मागणीप्रमाण ेननधी उपलब्ध करुन ददलेला आहे. 
(७) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यामध्ये जलसांधारणाचा “जलयुक्त लशिार” हा महत्िािाांक्षी िायथक्रम  

राबविताना अनेि हठिाणी अतनयलमतता झाल्याबाबत 
(२४)  २४२५१ (११-११-२०१६).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरलसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील :   सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यामध्ये जलसींधारणाचा “जलयुक्त भशिार” हा महत्िाकाींक्षी कायशक्रम राबविताना अनेक 
दठकाणी अननयभमतता झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या योजनेतील अनेक काम े अपूणश आहेत, तसचे माचश, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान खचश करण्यात आलेल्या ननधीचा दरुुपयोग झाल्याचा लेखी तक्रारी विभागाकड े
प्राप्त झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पींढरपूर उपविभाग ि कुडुशिाडी उपविभागात (जज.सोलापूर) येथे एकाच 
कामासाठी एकाच ठेकेदाराकडून िगेिेगळे दर आकारणी झाल्याच े ि  अमळनेर जज. जळगाींि 
येथेही अनेक काम ेननकृष् झाल् याची लेखी तक्रार स्थाननक लोकप्रनतननधी याींनी केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िरील सिश प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन दोर्षीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे,  नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
प्रा. राम लशांदे (२८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 
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     तथावप, श्री.भशरीर्षदादा चौधरी, मा.वि.स.स. अमळनेर याींनी ददनाींक ०३/०६/२०१६ रोजी 
जलयुक्त भशिार अभभयानाींतगशत अींमळनेर विधानसभा के्षत्रात करण्यात येत असणारी भसमें् 
नाला बाींधाची कामे ननकृष् दजाशची असल्याची तक्रार केली आहे. 
(४) श्री.भशरीर्षदादा चौकशी, मा.वि.स.स. याींच्या तक्रारीच्या अनुर्षींगाने सींबींधधत भसमें् नाला 
बाींधाच्या कामाींचे मुल्यमापन त्रयस्थ सींस्था, जलश्री, पाणलो् सिेक्षण ि सींशोधन सींस्था 
याींचेमाफश त करण्यात आले आहे. सींस्थेच्या मूल्यमापन अहिालाच्या अनुर्षींगाने सींबींधधत 
बाींधकाम करणाऱ्या ठेकेदाराींची नािे काळ्या यादीत ्ाकण्यात आली असनू त्याींना जळगाि 
तसेच सींपुणश राज्यात जलयुक्त भशिार अभभयानची कामे करण्यापासून प्रनतबींधीत करण्यात 
आले आहे. 
     जजल्हाधधकारी, जळगाि याींनी सदर प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या अधधकारी/कमशचारी 
याींच्या विरुध्द प्रशासकीय कारिाई करणेबाबतच्या सचुना ददल्या आहेत. 

___________ 
 
 

नांदरुबार तालकु्यातील तापी बुराई उपसा लसांचन योजना सुरु  
िरण्यासाठी तनधीची तरतूद िरण्याबाबत 

(२५)  २४६६८ (११-११-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नींदरुबार तालुक्यातील तापी बरुाई उपसा भसींचन योजनेचे काम ननधी अभािी गेल्या       
२ िर्षाशपासून बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आददिासी तालुक्यातील उक्त योजना त्िरीत सरुू व्हािी यासाठी ननधीची 
तरतूद करण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, ककती कालािधीत उक्त योजनेचे काम पूणश करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (२८-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) आददिासी उपयोजनेंतगतं तसेच महामींडळाच्या अथशसींकल्पाद्िारे आिश्यक ननधी उपलब्ध 
होत आहे. प्रकल्पासाठी रुपये २३.१२ को्ी इतका ननधी उपलब्ध आहे. 
(३) ि (४) प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ४.३३ हेक््र िनजभमनीचे तसेच ३८.३३ हेक््र खाजगी 
जभमनीचे भूसींपादन आिश्यक आहे. याबाबतची पतुशता करुन ५ िर्षाशत प्रकल्पाचे काम पुणश 
करण्याचे ननयोजन आहे. 

 
___________ 
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िरोरा (जज.चांद्रपूर) येर्ील उपजजल्हा रुग् णालयात सपथदांश झालेल्या 
 व्यजक्तचा हलगजीपणामळेु मतृ्य ूझाल्याबाबत 

(२६)  २४६८६ (११-११-२०१६).   श्री.हररलसांग राठोड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अमररशभाई पटेल :   सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण 
िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िरोरा (जज.चींद्रपूर) येथील उपजजल्हा रुग् णालयात सपशदींश झालेल्या व्यजक्तिर तात्काळ 
योग्य उपचार न करता दींश करणारा साप विर्षारी की बबन विर्षारी याची शहाननशा करण्यासाठी 
रुग्णालयातल्या कमशचाऱ्यान े त्या रुग्णास कडूभलींबाची पाने खाण्यास ददली ि मींत्रोपचार सुरु 
केले, ही प्रकक्रया करण्यात बराच िेळ गेल्यान े अखेर रुग्णाचा मतृ्यू झाला असल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या मतृ्यूला जबाबदार रुग्णालयाच ेिकद्यकीय 
अधधकाऱ्यासह सींबींधधत दोर्षी कमशचाऱ्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) बत्रसदस्यीय सभमतीद्िारे सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून सींबींधधत िकद्यकीय 
अधधकाऱ्याची सेिा उपजजल्हा रुग्णालय, िरोरा येथून ग्रामीण रुग्णालय, भद्रािती येथे 
तात्पुरत्या स्िरुपात सींलग्न करण्यात आली आहे. तसेच सींबींधधत कमशचाऱ्याची सेिा उपजजल्हा 
रुग्णालय, धचमूर येथ े सींलग्न करण्यात येऊन जजल््याबाहेर बदली प्रस्तावित आहे. तसेच 
त्याची एक िेतनिाढ पुढील िेतनिाढीिर पररणाम न करता रोखण्याची भशक्षा देण्यात आली 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

जालना जजल््यात महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या  
विविध िामाांत अतनयलमतता झाल्याबाबत 

  

(२७)  २४७१७ (२८-११-२०१६).   श्री.सभुाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप :   सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सन २०१३-१४ मध्ये जालना जजल््यात महाराषर रोजगार हमी योजनेच्या विविध कामाींत 
अननयभमतता होऊन कोटयिधी रुपयाींचा गकरव्यिहार झाल्याचे ननदशशनास आले होत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल््यातील विविध तालुक्याींत कायशरत असलेल्या पाच बीडीओींचा समािेश 
असून त्याींची विभागीय चौकशी पणूश झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणाची शासनान ेचौकशी करुन सींबींधधत दोर्षी अधधकाऱ्याींिर कोणती 
कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. जयिुमार रािल (२८-११-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ि (३) महात्मा गाींधी राषरीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनअेींतगशत जालना जजल््यातील 
परतूर, मींठा, भोकरदन, घनसािींगी ि जालना या तालुक्याींमध्ये सन २०१३-१४ ि त्यानींतरच्या 
कालािधीमध्ये सुरु असलेल्या कामासींदभाशत ग्रामस्थाींकडून ि लोकप्रनतननधीींकडून तत् कालीन 
सींबींधधत पाच ग् विकास अधधकारी याींचेबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सदर तक्रारीींच्या 
अनुर्षींगान ेसविस्तर चौकशी केल्यािर सदर पाच ग् विकास अधधकारी याींनी त्याींच्या कामात 
ि कतशव्यात हलगजीपणा, ्ाळा्ाळ ि कतशव्यात कसूर केल्याचे ददसून आल्याने त्याींचेविरुध्द 
विभागीय चौकशीचा प्रस्ताि विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद याींचेकड े सादर करण्यात आला 
आहे. सदर प्रकरणी विभागीय चौकशीची कायशिाही विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींच्यास्तरािर सुरु आहे. सदर चौकशी तात्काळ पूणश करणेबाबत विभागीय आयुक्त, औरींगाबाद 
याींना शासनस्तरािरुन सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

__________ 
 

िैद्यिीय के्षत्रात सुरु झालेल्या िट पॅ्रजक्टसमुळे गरीब ि मध्यमिगाथतील  
रुग्णाांच्या नातेिाईिाांच ेनुिसान होत असल्याबाबत 

(२८)  २४७६८ (११-११-२०१६).   श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप :   सन्माननीय िैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील काही िर्षाशत नागरीकाींच्या जीिनशकलीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाला 
असल्यामळेु कॅन्सर, मधुमेह, हृदयरोग, ओबेसी्ी अशा मोठ्या आजाराींची सींख्याही िाढही 
असल्याच े आढळून आले असून िकद्यकीय के्षत्रात सुरु झालेल्या क् पॅ्रजक््समुळे गरीब ि 
मध्यमिगाशतील रुग्णाींच्या नातेिाईकाींच े नुकसान होत असल्याचे ददनाींक ३० सप् े्ंबर, २०१६ 
रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मोठया रुग्णालयामध्ये पॅ्रजक््स करत असलेल्या िकद्यकीय तञाींना रुग्णालयान े
काही ठरािीक लक्ष्य ददलेले असून यामध्ये मदहनाभरात सोनोग्राफी, एमआरआय आणण 
पॅथोलॉजी लॅबमधील चाचण्याींचा समािेश असल्यान े हे िकद्यकीय तज्ञ गरज नसतानाही 
रुग्णाींना ददलेले ्ागे् पूणश करण्याकरीता चाचण्या करण्यास साींगत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, डॉक््राींनी ्ागे् पूणश न केल्यास रुग्णालयाच्या पॅनलिरुन काढण्याची धमकी 
ददल्याच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान े क् पॅ्रजक््सच्या ्ागे्िर ननबधं आणण्याबाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीष महाजन (२८-११-२०१६) : (१) जीिनशकली बदलल्यामळेु आजार िाढले आहेत, ही 
बाब खरी आहे. परींतु क् पॅ्रजक््स राजरोसपणे सुरु आहे, ही बाब ननदशशनास आल्याचे खरे 
नाही. 
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(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(५) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

िसई (जज.पालघर) तालुक्यात विविध पयथटन स्र्ळी  
झालेल्या दघुथटनते मतृ्यु झाल्याबाबत 

(२९)  २४९२६ (११-११-२०१६).   श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त :   सन्माननीय 
पयथटन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िसई (जज.पालघर) तालुक्यात पािसाळ्यात गेल्या दोन मदहन्याींत विविध पयश् न स्थळी 
झालेल्या दघुश् नाींत तब्बल २० जणाींचा बुडून मतृ्य ूझाला असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगान े
सदर पयश् नस्थळी होणाऱ्या दघुश् ना लक्षात घेता पािसाळयात जीिरक्षक ननयुक्त करण्याबाबत 
कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. जयिुमार रािल (२८-११-२०१६) : (१) ि (२) िसई तालुक्यातील विविध नऊ पयश् न 
स्थळी जून, २०१६ ते ऑगस््, २०१६ या कालािधीत एकूण १६ जणाींचा बुडून मतृ्य ूझाला 
आहे. िसई तालकु्यातील सुरुची बाग (भास्कर आळी) ि राजोडी बबच या दठकाणी पयश् काींच्या 
सुरक्षक्षततेसाठी जीिरक्षक नेमण्यात आले आहेत. तसचे महत्िाच्या समुद्र ककनारी पोलीस 
ठाण्याचा दरूध्िनी क्रमाींक, रुग्णिादहका, सरकारी दिाखाने याबाबत सूचना फलक, ्ेहळणी 
मनोरे, सायरन, सचश लाई्, इत्यादी व्यिस्था करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यात विविध विभागाांनी अर्थसांिल्पातील तरतूदीपेक्षा अततररक्त खचथ िेल्याबाबत 

(३०)  २४९५२ (११-११-२०१६).   श्री.सुतनल तटिरे, श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २०२५९ ला हदनाांि १८ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय वित् त मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात विविध विभागाींनी अथशसींकल्पातील तरतूदीपेक्षा अनतररक्त खचश केल्याच े माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ च्या दसुऱ्या सप्ताहात ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणकोणत्या विभागाींनी ककती रक्कमेचा अनतररक्त खचश केला आहे, 
(३) तसचे अनतररक्त खचाशच े समायोजन करण्यासाठी भविषयात अनतररक्त खचश होऊ नये 
म्हणून शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुधीर मुनगांटीिार (२८-११-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) भारताचे ननयींत्रक ि महालेखापरीक्षक याींचे सन २०१४-१५ िर्षाशच्या राज्य वित्त 
व्यिस्थेिरील अहिालानसुार महसलू ि िन विभाग रुपये ३.१७ को्ी, ननयोजन विभाग (जजल्हा 
योजना) रुपये १४०.७२ को्ी, अन्न नागरी पुरिठा ि ग्राहक सींरक्षण विभाग रुपये ३४४.२८ 
को्ी, महाराषर विधानमींडळ सधचिालय रुपये ०.०३ को्ी, वित्त विभाग रुपये ३३२२.८६ को्ी, 
जलसींपदा विभाग रुपये ६.६६ को्ी, असे एकुण रुपये ३८१७.७२ को्ी इतक्या रक्कमेचा 
अनतररक्त खचश केला आहे. 
(३) वित्त विभागामाफश त िर्षाशच्या सुरुिातीला अथशसींकल्पीय अींदाज तयार करुन प्रशासकीय 
विभागाींना ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. आगामी िर्षाशच्या अथशसींकल्प तयार करताना 
चाल ू िर्षाशच े सुधारीत अींदाज आठमाही खचाशचा कल पाहून विभागास उपलब्ध करुन देण्यात 
येतात. विभागाींद्िारे सुधारीत अींदाजाच्या मयाशदेत खचश करणे अपेक्षक्षत असताना अधधकचा खचश 
झाल्याचे ददसून येत.े प्रशासकीय विभागाींच्या अखत्याररतील ननयींत्रक/आहरण ि सींवितरण 
अधधकारी याींनी उपलब्ध तरतूदीच्या मयाशदेत खचश करािा यासाठी स्ितींत्र आदेश पुन्हा 
ननगशभमत करण्यात येतील. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 

 

स्िामी रामानांद तीर्थ ग्रामीण रुग्णालय (ता.अांबेजोगाई, जज.बीड) येर् ेिाम  
िरणाऱ्या हांगामी िामगाराांना सेिते तनयलमत सामािुन घेण्याबाबत 

(३१)  २५१८७ (११-११-२०१६).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय िैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) स्िामी रामानींद तीथश ग्रामीण रुग्णालय (ता.अींबेजोगाई, जज.बीड) येथे ३२ िर्षाशपासुन काम 
करणाऱ्या कीं त्रा्ी कमशचाऱ्याींना शासनाने सेिेत ननयभमत करण्यासाठी मा.न्यायालयान े ननदेश 
ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रोजींदारी कामगाराींना सेिेत कायम करण्यासाठी २४० ददिसाची सेिा अ् रद्द 
करण्यासाठी शासनाचा विचार झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, िन विभाग ि औद्योधगक महामींडळान े त्याींच्या कीं त्रा्ी/हींगामी कामगाराींना 
सेिेत कायम करण्यासाठी २४० ददिसाची अ् रद्द केली त्यानुसार िकद्यककय भशक्षण विभाग 
करणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान े चौकशी करुन हींगामी कामगाराींना न्याय देण्यासाठी 
काय कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (२८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

-------------------------------------------- 
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नाांदेड जजल्हापररषदेच्या महहला बाल िल्याण विभागातील बाल वििास 
प्रिल्प अधधिाऱ्याांच्या ररक्त जागा भरणेबाबत 

(३२)  २५१९४ (११-११-२०१६).   श्री.सततश चव्हाण, श्री.अमरलसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड े:   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल्हा पररर्षदेच्या मदहला बालकल्याण विभागात १६ पककी १४ बालविकास प्रकल्प 
अधधकाऱ्याींच्या जागा ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४ तालुक्यासाठी कायमस्िरुपी बालविकास प्रकल्प अधधकारी नसल्याने 
शासनाच्या योजना राबविण्यासाठी गकरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल्हयातील ३००० अींगणिाययाचा कारभार व्यिजस्थत चालिण्यासाठी 
बालविकास प्रकल्प अधधकाऱ्याींच्या ररक्त जागा भरणेसाठी शासनान ेकोणती कायशिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     सदर ररक्त पदाींचा अनतररक्त कायशभार त्या तालुक्याींच्या सहायक ग् विकास अधधकारी, 
नजीकच्या बाल विकास प्रकल्प अधधकारी ि िररषठ पयशिेक्षक्षका याींच्याकड े सोपविण्याबाबत 
शासन ननणशय ददनाींक २८/५/२०१५ अन्िये सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच शासन ननणशय 
ददनाींक २८/७/२०१६ अन्िये पाच िर्षश सेिा झालेल्या पयशिेक्षक्षकाींना बाल विकास प्रकल्प 
अधधकारी ररक्त पदाचा अनतररक्त कायशभार देिून त्याींना आहरण ि सींवितरण अधधकारी 
कामही सोपविण्याबाबत ननणशय घेण्यात आला आहे. 
(३) ररक्त पदाींपककी पदोन्नतीच्या ि सरळसेिेच्या कोटयातील पदे भरण्याची कायशिाही करण्यात 
येत आहे. सरळसेिेच्या कोटयातील ररक्त पदाींपककी १४७ पदाींसाठी महाराषर लोकसेिा 
आयोगाकडून भशफारस प्राप्त झाल्या आहेत. सदर भशफारस प्राप्त उमेदिाराींच्या ननयुक्त्या 
लिकरात लिकर करण्याची कायशिाही विभागामाफश त करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
राज्यात अन्न सुरक्षा योजनेंतगथत दाररद्रय रेषेखालील  

लशधापबत्रिाधारिाांना स्िस्त धान्य देण्याबाबत 
(३३)  २५२२० (१६-१२-२०१६).   प्रा.अतनल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अन्न सुरक्षा योजनेचा फायदा दाररद्रय रेर्षेखालील भशधािा्प काडशधारकाींना स्िस्त 
धान्य देण्याचा ननणशय शासनान े घेतला असल्याच े ददनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचा फायदा राज्यातील ककती दाररद्रय रेर्षेखालील 
भशधापबत्रकाधारकाींना होणार आहे ि कोणत्या मदहन्यापासून लागू करण्यात येणार िा देण्यात 
येणार आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (१८-०१-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
     ददनाींक १ फेब्रुिारी, २०१४ पुिी ज्या लाभार्थयानंा सिलतीच्या दरान ेअन्नधान्याचा लाभ 
भमळत होता. परींत,ु राषरीय अन्नसुरक्षा अधधननयम, २०१३ अींतगशत कें द्र शासनाने ददलेल्या 
इष्ाींकाच्या मयाशदेमुळे ज ेलाभाथी सिलतीच्या दरान ेअन्नधान्य भमळण्यापासून िींधचत रादहले 
आहेत, अशा लाभार्थयांचा समािशे होण्याच्या दृष्ीने शासन ननणशय ददनाींक १३ ऑक््ोबर, 
२०१६ अन्िये राज्यातील सिश जजल््याींना सुधाररत इष्ाींक ददला आहे. 
(२) राज्यातील िींधचत रादहलेल्या लाभार्थयांपककी ददनाींक ३०/०९/२०१६ पयतंच्या सुमारे १.५० 
को्ी (एपीएल) केशरी लाभार्थयांचा राषरीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये समािेश होणार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

 

चांद्रपूर जजल््यातील प्रार्लमि आरोग्य िें द्र, उपिें द्र, जजल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय  
ि जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(३४)  २५२२२ (११-११-२०१६).   प्रा.अतनल सोले, श्री.लमतेश भाांगडडया :  सन्माननीय 
सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर जजल्हातील ५८ प्राथभमके आरोग्य कें द्र ि ३३९ प्राथभमक आरोग्य उपकें द्रातील ि ३ 
उपजजल्हा रुग्णालयातील तसेच १० ग्रामीण रूग्णालय ि जजल्हा सामान्य रुग्णालयातील िगश 
१, २ ि ३ ची ९२० पदे मींजूर असनू केिळ ५१३ पदे भरली असनू ३०७ पदे गेल्या १ 
िर्षाशपासून ररक्त असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ररक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२८-११-२०१६) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

चींद्रपूर जजल्हा अींतगशत ग्-अ त ेग्-क ची एकूण १७९९ पदे मींजूर असनू त्यापककी 
१३३५ पदे भरण्यात आलेली असून ४६४ पदे ररक्त आहेत. 
(२) महाराषर िकद्यकीय ि आरोग्य सेिा ग्-अ (ग्रेड पे. रुपये ६६००) सींिगाशची ररक्त पदे 
नामननदेशनान ेि पदोन्नतीने भरण्याबाबतची कायशिाही सुरु आहे. िकद्यकीय अधधकारी ग्-अ 
(ग्रेड पे रुपये ५४००) सींिगाशची ररक्त पदे सींबींधधत जजल्हाधधकारी याींच्यामाफश त भरण्याबाबतची 
कायशिाही जजल्हास्तरािरुन करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच ग्-क ची ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कायशिाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

 
___________ 



वि.प. ३ (26) 

राज्यातील बालगहृाांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 
(३५)  २५३११ (१६-११-२०१६).   श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत टिले, अॅड.राहुल 
नािेिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे :   
सन्माननीय महहला ि बाल िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या मदहला ि बालविकास विभागाची ननयींत्रणाखाली राज्यात सुमारे एक हजार 
बालगहेृ आहेत त्यामध्ये तब्बल ८० हजार मुले-मुली आहेत, शासनाकडून प्रत्येक मुलामागे 
दरमहा १ हजार २५० अनुदान देत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील काही बालगहृ चालकाींकडून मलुाींना पुरेशा सोई-सुविधा पुरविल्या 
जात नाहीत केिळ शासकीय अनुदान ला्ण्यासाठी त्या बालगहृाचा िापर केला जात 
असल्याच्या तक्रारी येत होत्या, त्यामळेु सदर बालगहृाची अचानक तपासणी करुन त्याींची 
िगशिारी करण्याच्या ननणशय राज् याच्या मदहला ि बालकल्याण मींत्री याींनी ददनाींक १४ नोव्हेंबर, 
२०१६ रोजी िा त्यादरम्यान घेतला असून बालगहृाची तपासणी करण्यासाठी त्या तया 
जजल््यातील उपजजल्हाधधकारी आणण जजल्हा पररर्षदेच े मुख्य कायशकारी अधधकारी याींच्या 
अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय सभमत्या स्थापन करण्याच्य सूचना ददलेल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ददनाींक १३ जलेु, २०१५ च्या शासन ननणशयानसुार उक्त बालगहृाींची तपासणी 
करण्याचा ननणशय शासनाने घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, िरील प्रकरणाची शासनान े चाकशी केली आहे काय, त्यात चौकशीनुसार 
राज्यात कोण कोणतया जजल््यात ककती बोगस बालगहेृ आढळून आलेली आहेत, त्यानुसार 
सदर सींस्थेिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (२८-११-२०१६) : (१) शासन ननणशय ददनाींक १३ सप् े्ंबर, २०१३ अन्िये 
राज्यातील सिशसाधारण बालगहृात रुपये १२१५/- तर विशेर्ष बालगहृाींना रुपये १३०५/- एिढे 
सहाय्यक अनुदान दरमहा दरडोई ददले जात.े 

राज्यातील मान्यताप्राप्त बालगहृाींची सींख्या ११०५ असून यामध्ये स्ियींसेिी सींस्थाींची 
बालगहेृ ९९४ इतकी आहेत. सद्य:जस्थतीत राज्यातील बालगहृाींमध्ये १३,३५० एिढे लाभाथी 
प्रत्यक्ष उपजस्थत आहेत. 
(२) ि (३) मा.मींत्री, मदहला ि बाल विकास याींनी ददलेल्या ननदेशास अनुसरुन शासन ननणशय 
ददनाींक १३/०७/२०१५ अन्िये राज्यातील स्ियींसेिी सींस्थामाफश त चालविण्यात येणार बालगहेृ 
शासनाने विहीत केलेल्या ननकर्षानुसार सुरु आहेत ककीं िा कसे याची पडताळणी करण्याकररता 
जजल्हाबा्य उप जजल्हाधधकारी/उप मुख्य अधधकारी/ तहभसलदार/ सेिाभािी सींस्थेचा प्रनतननधी 
याींचे पथक गदठत करुन बालगहृाींची तपासणी करण्यात आलेली आहे. 
(४) राज्यातील स्ियींसेिी सींस्थाींमाफश त चालविण्यात येणाऱ्या बालगहृाींची तपासणी करण्यात 
आलेली आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात काही सींस्थाींचालकाींनी शासनाच्या तपासणी विरोधात 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई खींडपीठ औरींगाबाद येथ ेयाधचका दाखल केल्या असून सद्य:जस्थतीत 
प्रकरण न्यायप्रविषठ आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

__________ 



वि.प. ३ (27) 

िोगदा (ता.जव्हार, जज.पालघर) गािातील रोजगार हमीिरील मजुराांना मजुरी लमळण्याबाबत 
(३६)  २५३५१ (११-११-२०१६).   अॅड.राहुल नाििेर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले :   
सन्माननीय रोजगार हमी योजना मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोगदा (ता.जव्हार, जज.पालघर) गािातील रोजगार हमी योजनतेील १०३ मजुराींनी एवप्रल ि 
मे मदहन्यात बींधारे ि तलािातील गाळ काढण् याचे काम करुनही सप् े्ंबर, २०१६ उल्ूनही 
अद्यापी त्याींना मजुरी भमळालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुर्षींगान ेसदर 
रोहयो मजूराींना मजूरी देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल (२८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

नागपूर येर्ील मेडीिल मध्ये १२ िसततगहृाांची दरूिस्र्ा झाल्याबाबत 
(३७)  २५५४० (२२-११-२०१६).   श्री.प्रिाश गजलभये, श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय 
िैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील मेडीकल मध्ये १२ िसनतगहृ असून विद्यार्थयांच्या िसनतगहृाींची दरूिस्था 
झालेली असून मेडीकलमध्ये होणारा पाणीपुरिठा देखील दवूर्षत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
ि तदनुसार सदर अधधकाऱ्याींिर शासनान ेकोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-१२-२०१६) : (१) ि (२) शासकीय िकद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर 
येथे एकूण ११ िसनतगहेृ आहेत. सदरच्या बाींधकामात समुारे ७० िर्षे झाली असल्यान े
िसनतगहृाींमधील बाथरुम, दारे-णखडक्या, पायऱ्या नादरुुस्त झाल्याचे ददसून आले. त्यानसुार 
सािशजननक बाींधकाम विभागाकडून िसनतगहृाच्या दरुुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. 
    सींस्थेमधील पाण्याच्या ्ाक्या स्िच्छ करुन घेण्यात आल्या असून त्या योग्य प्रकारे 
झाकून ठेिण्यात आल्या आहेत. सदर सींस्थेस सुरळीत पाणी परुिठा सुरु असून तो दवूर्षत 
नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

________ 
 



वि.प. ३ (28) 

राज्यात पांतप्रधान ग्रामसडि योजनेंतगथत मांजूर झालेल्या िामाांच्या तुलनेत 
अत्यस्र् तनधी वितरीत झाल्यान ेराज्यातील रस्त्याांची िामे रखडल्याबाबत 

  

(३८)  २५५४४ (११-११-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.अशोि ऊफथ  
भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८१९ ला हदनाांि १८ माचथ, २०१६ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
 (१) राज्यात पींतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतगशत मींजूर झालेल्या कामाींच्या तुलनेत अत्यल्प ननधी 
वितरीत झाल्यान े राज्यातील रस्त्याींची कामे प्रलींबबत असल्याच े माहे जलुक, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेया योजनेंतगशत मींजूर कामाींना ननधी भमळािा यासाठी कें द्र शासनाकड े
कोणता पाठपुरािा केला िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     प्रधानमींत्री ग्रामसडक योजनेंतगशत सन २०१६-१७ या िर्षाशत आतापयतं रुपये ४३७.१० 
को्ी इतका ननधी वितरीत करण्यात आला आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर जजल््यात िैद्यिीय विभागात विविध पदे ररक्त असल्याबाबत 
(३९)  २५५५३ (११-११-२०१६).   श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप :   सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर जजल््यात िकद्यकीय अधधक्षकाींची १५ पदे, िकद्यकीय अधधकाऱ्याींची ३० पदे यासह 
अनेक पदे ररक्त असल्यान े रुग्णाींची गकरसोय होत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, १४ दषुकाळी जजल््यातील शासकीय रुग्णालयातील ररक्त पदे भरताींना सोलापूर 
जजल््यातील पदे देखील भरली जातील अस ेआश्िासन मा.सािशजननक आरोग्य मींत्री याींनी ददले 
होते, हे ही खरेआहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने ननणशय घेऊन सदर आश्िासनाची पूतशता करण्यासाठी येथील िकद्यकीय 
अधधक्षक, िकद्यकीय अधधकारी याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती कायशिाही केली आहे िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (२८-११-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
      िकद्यकीय अधधक्षकाींची १५ पदे ि िकद्यकीय अधधकाऱ्याींची २६ पदे ररक्त आहेत. तथावप 
रुग्णाींची गकरसोय होत नाही. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) ददनाींक १६/११/२०१६ च्या पत्रान्िये सोलापूर जजल््यातील िकद्यकीय अधधकारी ग्-अ  
(िगश-२) अधधकाऱ्याींची २४ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्यानुसार पदे 
भरण्याबाबतची कायशिाही जजल्हास्तरािर सुरु आहे. तसेच िकद्यकीय अधधक्षकाींची ररक्त पदे 
पदोन्नतीन ेतसेच नामननदेशनान ेभरण्याबाबतची कायशिाही सुरु आहे. 
(४) पदे भरण्याची कायशिाही सुरु असल्यामळेु विलींबाचा प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील औद्योधगि प्रलशक्षण सांस्र्ाांमध्ये (आयटीआय) लशक्षण घेणाऱ्या 
विद्यार्थयाांच्या विद्यािेतनात िाढ िरण्याबाबत 

  

(४०)  २५५९९ (०४-०१-२०१७).   श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, 
श्री.शरद रणवपस े:  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२६४५ ला हदनाांि २७ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्थाींमध्ये (आय्ीआय) भशक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थयांना 
गत ४० िर्षाशपासून केिळ चाळीस रुपये विद्यािेतन देण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्याच्या महागाईच्या काळात सदर विद्यािेतन अत्यल्प असल्यान े
विद्यार्थयांकडून विद्याितेनात िाढ करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, विद्यािेतनात िाढ करण्याच्या प्रस्तािािर शासनाचा विचार पूणश झाला आहे 
काय, ि सदर प्रस्तािािर कोणता ननणशय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 
 

श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०२-२०१७) : (१) होय. 
    औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्थातील एकूण प्रभशक्षणथींपककी आधथशकदृषटया मागास असलेल्या 
प्रभशक्षणाथींना रुपये ४०/- दरमहा तसेच मागासिगीय प्रभशक्षणाथींना रुपये ६०/- याप्रमाण े
विद्यािेतन देण्यात येत.े 
(२) होय. 
(३) औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्थामध्ये भशकणाऱ्या विद्यार्थयांच े विद्यािेतनात िाढ करण्याचा 
प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन असून यामध्ये अद्याप ननणशय झालेला नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
 
  

___________ 
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राज्यातील ितनष्ट्ठ अशासिीय आयटीआय सांस्र्ाांना ि एमसीव्हीसी 
महाविद्यालयाांना अनुदान देण्याबाबत 

  

(४१)  २५७६७ (०४-०१-२०१७).   डॉ.अपूिथ हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २२६५० ला हदनाांि 
२७ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योजिता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सन २००१ पूिी मान्यता ददलेल्या अशासकीय आय्ीआय सींस्थाींना तसेच 
अशासकीय एमसीव्हीसी कननषठ महाविद्यालयाींना अनुदान देण्याबाबतच्या प्रस्तावित बाबीिर 
शासनाकडून अींनतम ननणशय घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रस्तुत ननणशयाच्या अनुर्षींगाने सींबींधधत अशासकीय आय्ीआय सींस्था ि 
एमसीव्हीसी कननषठ महाविद्यालयाींना अनुदान देण्यासींबींधीचा शासन ननणशय ननगशभमत 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ननणशयाची अींमलबजािणी केव्हापासून करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभाजी पाटील-तनलांगेिर (०१-०२-२०१७) : (१) राज्यातील सन २००१ पूिी मान्यता 
ददलेल्या अशासकीय आय्ीआय सींस्थाींना तसचे अशासकीय एमसीव्हीसी कननषठ 
महाविद्यालयाींना अनुदान देण्याबाबत शासनान ेकोणताही अींनतम ननणशय घेतलेला नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश् न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अिोला, बुलढाणा, िालशम जजल्हा पररषदेमधील िगथ- १ ि िगथ-२ ची  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४२)  २५७९८ (१६-११-२०१६).   श्री.गोवपकिशन बाजोरीया :   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला, बुलढाणा, िाभशम जजल्हा पररर्षदेमधील िगश-१ ि िगश-२ ची मींजूर पदे ररक्त 
असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, मींजुर पदापककी अकोला-२५३ पककी ररक्त पदे ७५, बुलढाणा ररक्त पदे-९२८ 
िाभशम जजल्हा पररर्षदे देखील पदे ररक्त असल्याचे ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नुसार सदर पदे तात्काळ 
भरण्याबाबत शासनस्तरािर काय कायशिाही करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत, ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२८-११-२०१६) : (१) ि (२) माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये अकोला, बुलढाणा, 
िाभशम या जजल्हा पररर्षदेतील महाराषर विकास सेिा ग्-अ मधील ३९ मींजूर पदाींपककी ३२ पदे 
भरलेली असून ०७ पदे ररक्त आहेत. महाराषर विकास सेिा ग्-ब मधील ३३ मींजूर पदाींपककी 
२८ पदे भरलेली असनू ०५ पदे ररक्त आहेत. महाराषर विकास सेिा व्यनतररक्त अन्य 
सींिगाशतील ग्-अ च्या ४२४ मींजरू पदाींपककी ३४५ पदे भरलेली असून ७९ पदे ररक्त आहेत. 
महाराषर विकास सेिा व्यनतररक्त अन्य सींिगाशतील ग्-ब च्या २३६ मींजूर पदाींपककी १७४ पदे 
भरलेली असून ६२ पदे ररक्त आहेत. 
(३) ि (४) महाराषर विकास सेिा ग्-अ आणण ग्-ब मधील ररक्त पदे पदोन्नती / सरळसेिा 
/बदलीन े भरण्याची कायशिाही सुरु आहे. महाराषर विकास सेिा व्यनतररक्त अन्य सींिगाशतील 
ग्-अ आणण ग्-ब ची ररक्त पदे तात्काळ भरण्याबाबत सींबींधधत विभागास कळविण्यात येत 
आहे. 

___________ 
 

 
राज्यात िाही िषाथपासून एमबीबीएस अभ्यासक्रम असलेल्या खाजगी सांस्र्ा ि अलभमत 

विद्यापीठाांत शुल्िामध्ये सातत्याने िाढ होत असल्याबाबत 
 

(४३)  २५८४० (१८-११-२०१६).   श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.आनांदराि पाटील :   
सन्माननीय िैद्यिीय लशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मागील काही िर्षाशपासून एमबीबीएस अ्यासक्रम असलेल्या खाजगी सींस्था ि 
अभभमत विद्यापीठाींत शुल्कामध्ये सातत्याने िाढ होत असनू यािर्षीपासनू नी् परीक्षा 
बींधनकारक करण्यात आली असूनही लाखो रुपये शुल्क भरु शकणाऱ्या विद्यार्थयांना 
एमबीबीएस ला प्रिशे घेण े शक्य असल्याच े माहे २२ ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासुमारास 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी विद्यार्थयांना खाजगी आणण अभभमतसाठी स्ितींत्रपणे अजश भरािा 
लागत असल्याने दोन्हीसाठी गुणित्ता यादी एकच असेल की स्ितींत्र याबाबत विद्याथी ि 
पालकाींमध्ये सींभ्रम ननमाशण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी विद्यार्थयांना प्रिशे शुल्कात सिलत भमळण्याबाबत तसेच 
विद्यार्थयांची गुणित्ता यादी एकच ठेिण्याबाबत शासनाने काय कायशिाही केली आहे िा 
करणार येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीष महाजन (०३-१२-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. ज्या विद्यार्थयांची 
आ रध्थक पररजस्थती चाींगली आहे आणण ज्याींना खाजगी विनाअनुदाननत ि अभभमत विद्यापीठ 
महाविद्यालयाचे शकक्षणणक शुल्क परिडत आहे अशा विद्यार्थयानंी त्या महाविद्यालयाींना 
जास्तीत जास्त पसींती ददलेली आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) खाजगी विनाअनुदाननत आणण अभभमत विद्यापीठ महाविद्यालयाींचे प्रिशे हे नी् सामाईक 
प्रिेश परीके्षद्िारे झाले असले तरी प्रिशे पध्दती िेगळी होती. तसचे अभभमत विद्यापीठाींच्या 
प्रिेशासींदभाशत मा.उच्च न्यायालय आणण सिोच्च न्यायालय याींच्या ननणशयानसुार कायशिाही 
करण्यात आली. त्यामळेु प्रिेश शुल्कात सिलत आणण विद्यार्थयांची गुणित्ता यादी एकच 
ठेिणे शक्य झाले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

सोलापुर जजल््यातील लभमा ि सीना नदीिरील बांधाऱ् यािर दरिाज ेबसविणेबाबत 
(४४)  २६०२८ (१८-११-२०१६).   श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:   सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल््यात भभमा ि सीना नदीमुळे मोठ्या प्रमाणात कायशके्षत्र भसींचनाखाली आहे, 
हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास भीमा ि सीना नदीिरील विविध दठकाणी पाणी अडविण्यासाठी कोटयिधी रुपये 
खचूशन बींधारे बाींधण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, निीन दरिाजे बसविण्यासाठी शासनाने कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीष महाजन (०३-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) ददनाींक १७/११/२०१६ च्या शासन ननणशयान्िये पा्बींधारे विकास महामींडळाच्या 
अधधननयमातील तरतूदीनुसार भसींचन प्रकल्पाींच े व्यिस्थापन पा्बींधारे महामींडळाींकड े िगश 
करण्यात आले आहे ि महामींडळाींकड े जमा होणारी पाणीपट्टीची रक्कम प्रकल्पाींच्या भसींचन 
व्यिस्थापनाच्या अनुर्षींगाने आिश्यक देखभाल दरुुस्ती कामाींसाठी खचश करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यानुर्षींगान े निीन दरिाजे बसविण्याची कायशिाही के्षबत्रय महामींडळ 
स्तरािरुन करण्याचे ननयोजजत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

रायपाटण (ता.राजापूर, जज.रत् नाधगरी) येर् ेराजापूर पांचायत सलमतीमाफथ त  
मांजूर िरण्यात आलेल्या घरघांटी अपांग लाभार्थयाांना लमळण्याबाबत 

(४५)  २६१४० (१८-११-२०१६).   श्रीमती हुस्नबानू खललफे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायपा्ण (ता.राजापूर, जज.रत् नाधगरी) येथ े राजापूर पींचायत सभमती माफश त अपींग 
लाभार्थ यांसाठी सन २०१५-१६ या आधथशक िर्षाशसाठी मींजूर करण् यात आलेल् या घरघीं्ी दोन अपींग 
लाभार्थ यांना भमळाल्या नसल्याच ेमाहे ऑक् ्ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सींबींधधताींनी तक्रार केल् यानींतर त् या घरघींटया जबरदस् तीने लाभार्थ यांच् या 
घरासमोर नेऊन ठेऊन दोर्षी व् यक् तीींनी प्रकरण दडपण् याचा प्रयत् न केला असता पात्र अपींगाींनी 
रीतसर रायपा्ण पोलीस स् थानकाींत तक्रार ददल्यान ेपींचायत सभमती सदस् य आणण स्थाननक 
नेते हे बदनामी ्ाळण् यासाठी सींबींधधत लाभार्थ यांच् या पालकाींिर दबाि ्ाकत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्षींगान े सींबींधधताींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) अशींत: खरे आहे. 
(३) तालुकास्तरािर चौकशी सभमती चौकशी करत आहे. दोर्षी अधधकारी/ कमशचारी आढळल्यास 
याींच्यािर प्रशासकीय कारिाई करणेत येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
िधाथ जजल्हा पररषद शाळाांमधील प्रार्लमि ि माध्यलमि  

लशक्षिाांची बबांदनूामािली पूणथ िरण्याबाबत 
(४६)  २६१७० (११-११-२०१६).   श्री.रामराि िडिुत े:   सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िधाश जजल्हा पररर्षद शाळाींमधील प्राथभमक ि माध्यभमक भशक्षकाींच ेरोस््र (बबींद ूनामािली) 
पूणश नसल्याने भशक्षकाींची पदोन्नती ि आींतरजजल्हा बदली प्रलींबबत राहून त्याींच े आधथशक 
नुकसान होत आहे. त्यामुळे सदर बबींदनूामािली पूणश करण्याबाबत लोकप्रनतननधी याींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान शासनास लेखी ननिेदन ददल्याचे ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बबींद ूनामािली अपूणश असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तसेच बबींद ूनामािली पूणश 
करुन प्रनतक्षा यादीत असलेल्या प्राथभमक ि माध्यभमक भशक्षकाींना आींतरजजल्हा बदलीन े
पदस्थापना देण्याबाबत तसेच त्याींना पदोन्नती देण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्रीमती पांिजा मुांड े (२८-११-२०१६) : (१) ि (२) अशा आशयाचे ननिेदन प्राप्त झाल्याच े
ननदशशनास आले नाही. 
    जजल्हा पररर्षद, िधाश अींतगशत प्राथभमक ि माध्यभमक भशक्षकाींच े रोस््र (बबींदनूामािली) 
अद्ययाित करण्यासाठी मागासिगीय भशक्षकाींची जात प्रमाणपत्र े्प्या्प्याने प्राप्त झाल्यान े
विलींब झालेला असून याबाबत मा.उच्च न्यायालयात दाखल याधचकामध्ये स्थाधगती ददल्यामुळे 
कायशिाही करता आलेली नव्हती. आता मा.न्यायालयात दाखल रर् याधचका ननकाली ननघालेली 
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आहे. मुख्य कायशकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्षद, िधाश याींनी प्राथभमक ि माध्यभमक भशक्षकाींच े
रोस््र (बबींद ूनामािली) सन २०११ ते २०१५ पयतंची अद्ययाित करुन पडताळणीसाठी ददनाींक 
५/११/२०१६ अन्िये सहायक आयकु्त (मािक), विभागीय आयुक्त, नागपूर याींचेकड ेपाठविलेली 
आहे. 
(३) सद्य:जस्थतीत आींतरजजल्हा बदलीने प्राप्त प्रस्ताींिाची यादी प्रभसध्द करण्यात आलेली आहे. 
भशक्षकाींच्या पदोन्नतीची कायशिाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

लभिांडी उपजजल्हा रुग्णालयाच्या शिागहृातील िातानुिूलीत यांत्रणा दरुुस्त असल्याबाबत 
(४७)  २६३८१ (१८-११-२०१६).   श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) भभिींडी उपजजल्हा रुग्णालयाच्या शिागहृातील िातानुकूलीत यींत्रणा बींद असल्यान े
शिागारातील मतृदेहाींची दरूिस्था झालेली असून पररसरात दगुधंी पसरल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील िातानुकूलीत यींत्रणा दरुुस्त 
करण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
 

डॉ. दीपि सािांत (०३-१२-२०१६) : (१) भभिींडी उपजजल्हा रुग्णालयाच्या शिागहृातील 
िातानुकूभलत यींत्रणा ददनाींक १७/८/२०१६ ते ददनाींक २२/८/२०१६ या कालािधीत बींद होती, हे 
खरे आहे. तथावप, मतृदेहाची दरूिस्था झाली ही बाब खरी नाही. िातानुकूभलत यींत्रणेअभािी 
मतृदेह खराब होऊ नये यासाठी दररोज बफाशच्या लाद्या आणून शिागहृात ठेिल्या जात होत्या. 
(२) सदर िातानुकूभलत यींत्रणा ददनाींक १७/८/२०१६ रोजी अचानक बींद पडल्यानींतर तात्काळ 
मेकॅननकला बोलािून त्याची तपासणी करण्यात आली. शिागारातील बेिारस मतृदेह ताब्यात 
घेऊन जाण्याबाबत सींबींधधत पोलीस स््ेशनला कळविण्यात आल्यानींतर पोलीस स््ेशनमाफश त 
बेिारस मतृदेह ताब्यात घेऊन त्याींच्या अींत्यविधीची कायशिाही पोलीस यींत्रणेमाफश त करण्यात 
आली आहे. सदर शिागहृातील िातानुकूलीत यींत्रणा ददनाींक २२/८/२०१६ रोजी दरुुस्त करुन 
कायाशजन्ित करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
नालशि जजल्हा रुग्णालयात आहारतज्ञा अभािी रुग्णाांच ेआरोग्य धोक्यात आल्याबाबत 

(४८)  २६४३६ (१८-११-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) नाभशक जजल्हा रुग्णालयात गेल्या काही मदहन्यापासनू ननयभमत आहारतज्ञा अभािी 
रुग्णाींना असमतोल आहार भमळत असल्याने रुग्णाींचे आरोग्य धोक्यात आल्याचे ददनाींक     
१० ऑगस््, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर रुग्णाींना ददला जाणारा आहार हा राषरीय आरोग्य अभभयानातील 
(एनआरसी) कीं त्रा्ी आहारतज्ञाींकडून तपासणी केला जात असल्याची मादहती ननदशशनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच राज्यातील सिाशत मोठ्या रुग्णालयातील ननयभमत आहारतज्ञाींची ननयुक्ती करण्यास 
विभागाकडून विलींब केला जात असून याबाबत शासनान े चौकशी करुन ननयभमत 
आहारतज्ञाींची ननयुक्ती करण्याकड े ्ाळा्ाळ करणाऱ्या दोर्षीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०३-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) आहारतञाची ररक्त पदे भरण्याबाबत आरोग्य सेिा सींचालनालयातील आस्थापना 
विभागाकडून जाहीरात प्रभसध्द करण्यात आल्या असून ररक्त पदे भरण्याबाबत कायशिाही सुरु 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 
 

नांदरूबार जजल््यातील आहदिासी भागात प्रार्लमि आरोग्य िें द्रात िाम  
िरणा-या डॉक्टराांना सोई-सुविधा पुरविण्याबाबत 

(४९)  २६४३८ (१८-११-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नींदरूबार जजल््यातील आददिासी भागात प्राथभमक आरोग्य कें द्रात िर्षाशनुिर्षे काम करणाऱ्या 
डॉक््राींना राहण्याची ककमान सुविधाही शासनान ेउपलब्ध करुन ददली नसल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अक्कलकुिा तालकु्यातील चार प्राथभमक आरोग्य कें द्रातील डॉक््र शौचालय 
नसलेल्या कुडाच्या घरात रहात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, माींडिा, जाींगठी, रोर्षमाळ, बबलगाि ि झापी या प्राथभमक आरोग्य कें द्रात िीज 
नसल्यान ेबॅ्रीच्या उजेडात रुग्णाींना तपासाि ेलागत आहे तसेच प्राथभमक कें द्रातील िकद्यककय 
अधधकाऱ्याींची १७ पदे ररक्त आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सुविधा देण्याबाबत तसेच ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत आहे, नसल्यास विलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०३-१२-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे. तथावप, अक्कलकुिा ि धडगाि या 
आददिासी तालुक्यातील चार प्राथभमक आरोग्य कें द्रात कायशरत असलेल्या िकद्यकीय 
अधधकाऱ्याींसाठी शासकीय ननिासस्थाने बाींधण्याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
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(३) ि (४) हे खरे आहे. 
     प्राथभमक आरोग्य कें द्र माींडिा, जाींगठी, रोर्षमाळ, बबलगाींि ि झापी येथ ेविद्युत वितरण 
कीं पन्यामाफश त िीज पुरिठा झालेला नसल्याने तेथ ेसोलर ददव्याींचा िापर करण्यात येत आहे. 
तसेच ग्-अ िकद्यकीय अधधकाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत जजल्हा ननिड सभमतीमाफश त 
कायशिाही सुरु आहे. 

___________ 
 

धुळे येर् ेमध्यिती असलेले जजल्हा रुग्णालय पुणथपणे बांद पडल्याबाबत 
  

(५०)  २६४३९ (१८-११-२०१६).   श्री.चांद्रिाांत रघुिांशी, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर :   
सन्माननीय सािथजतनि आरोग् य आिण िुटुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
 (१) धुळे येथ े शहराच्या मध्यिती असलेले जजल्हा रुग्णालय मेडीकल कॉलेजच े रुग्णालय 
विभाजजत झाल्यापासून पुणशपणे बींद पडले असल्याचे ददनाींक ११ ऑगस््, २०१६ रोजी िा 
त्यासुमारास ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मेडीकल कॉलेज रुग्णालय धुळे शहरापासनू सात ककलोमी्र लाींब असून या 
दठकाणी रुग्णाींना जाण्या-येण्याचा त्रास होत आहे याकारणास्ति धुळे शहरातील रुग्णलयात 
दोनशे खा्ाींचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी शासकीय मींजुरी असनुही या कामात विलींब होत 
असल्यान ेरुग्णाींची गकरसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
डॉ. दीपि सािांत (०३-१२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शासन ननणशय ददनाींक १७/०१/२०१३ अन्िये धुळे येथ े१०० खा्ाचे सामान्य रुग्णालय ि 
१०० खा्ाींच े स्त्री रुग्णालय मींजरू असून सदर आरोग्य सींस्थासाठी पदननभमशती करण्याबाबत 
शासनस्तरािर कायशिाही सुरु असनू ती अींनतम ्प्प्यात आहे. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   उत्तमलसांग चव्हाण 
मुांबई.   सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
 
 

 

मुद्रणपूिश सिश प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 
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