
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
नाशशि शहरातील बेपत्ता तरुणाचा शोध लािणेसाठी या गनु्ह्याचा तपास गनु्हहे 

अन्हिेषण विभागािड ेिगथ िरणेबाबत 
  

(१) १९५५६ (१९-०८-२०१६). श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाशिक िहरातील दिनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोजी पासनू बेपत्ता तरुणाचा 
िोध लावण्यासाठी या गनु््याचा तपास गनु्हा अन्वेषण ववभागाकड े वगग 
करण्यासाठी मा.गहृ राज्यमींत्री याींनी माहे डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान 
पोलीस आयकु्त, नाशिक याींना आिेि दिल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तरुणाकडील मोबाईल फोन व वाहन आढळून येवनूही केवळ 
िहर पोशलसाींकडून उपलब्ध तींत्रज्ञानाचा पणूग क्षमतनेे वापर न झाल्यामळेु सिर 
तपास गनु्हे अन्वेषण ववभागाकड े वगग करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
िासनाकड ेमागणी केलेली होती, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) सिर प्रकरणी पींचव्ी पोलीस स््ेिन येथे ग.ुर.नीं. ४३७/२०१५ भािींवव 
कलम ३६३ प्रमाणे गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. 
 सिर गनु््यात पोलीसाींकडून उपलब्ध तींत्रज्ञानाचा पणूग क्षमतनेे वापर 
करण्यात आलेला आहे. आवश्यक त ेमोबाईल सींबींधी रेकॉडग उपलब्ध करण्यात 
येवनू तपासण्यात आलेले आहे. त्यातनू ननषपन्न झालेल्या बाबीसींबींधी िेखील 
तपास करण्यात आलेला आहे. तथावप सिर तरुणािी सींबींधधत सखोल तपास 
व्हावा याकररता स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तपास गनु्हे िाखेकड ेवगग करण्यात 
यावा, याबाबत िासनाकड ेमागणी केलेली होती. त्यानषुींगाने सिर गनु्हयाचा 
तपास गनु्हे अन्वषेण ववभागामाफग त करण्यात येत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

येिला (जज.नाशशि) तालकु्यात िृषी महाविद्यालय ि शतेिरी प्रशशक्षण िें द्र 
ननमाथण िरण्याबाबत 

  

(२) २७१७८ (१३-०४-२०१७). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) येवला (जज.नाशिक) येथ ेिासकीय कृषी महाववद्यालय व ितेकरी प्रशिक्षण 
कें द्र स्थापन करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे ऑक््ोबर, २०१५ 
मध्ये व दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास महाराषर कृषी शिक्षण 
व सींिोधन पररषि आणण िासनाकड ेमागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तद्नसुार येवला (जज.नाशिक) येथ ेिासकीय कृषी महाववद्यालय 
व ितेकरी प्रशिक्षण कें द्र बाींधण्याची आवश्यकता तपासनू त्याबाबतचा अहवाल 
िासनास सािर करण्याकरीता महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ, राहुरी याींना माहे 
सप् े्ंबर, २०१५ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिेि दिल ेहोत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून येवला येथे िासकीय 
कृषी महाववद्यालय व ितेकरी प्रशिक्षण कें द्र स्थापन करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.पाांडुरांग फुां डिर (२२-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) येवला (जज.नाशिक) येथ े
कृषी महाववद्यालय व ितेकरी प्रशिक्षण कें द्र मींजरू करण्याची स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मागणी केली आहे. सिर ववनींतीच्या अनषुींगाने तपासणी 
करण्याच े ननिेि महाराषर कृषी शिक्षण व सींिोधन पररषिेला िेण्यात आल े
होत.े  

कृषी महाववद्यालय स्थापन करावयाच्या ननकषानसुार येवला येथे 
जमीन उपलब्ध नसल्याबाबत महात्मा फुले कृषी ववद्यापीठ, राहुरी याींच्याकडून 
अहवाल प्राप्त झाला आहे. 

तसेच दिनाींक १०.०७.२०१७ रोजी झालेल्या बठैकीत मा.राज्यपाल 
महोियाींनी सध्या िासनाने मींजूर केलेल्या कृषी महाववद्यालयाींना आवश्यक त्या 
िकै्षणणक व इतर सोईसवुवधा उपलब्ध करुन िेण्याच ेिानयत्व पणूग होईपयतं 
नवीन कृषी महाववद्यालयाींना मान्यता िेण्यात येऊ नयेत अस े ननिेि दिल े
आहेत. त्याचप्रमाणे कृषी शिक्षणाच्या गणुवत्तचेा ववचार न होता झालेला 
ववस्तार, अपऱु् या सवुवधा तसेच चाल ू कामाींचा आवती खचग, भारतीय कृषी 
अनसुींधान पररषिेने कृषी ववद्यापीठाींची मान्यता ननलींबबत करणे या अनषुींगाने 
कृषी शिक्षणाचा बहृत आराखडा िासनास तातडीने सािर करण्याकररता महाराषर 
कृषी शिक्षण व सींिोधन पररषि याींना सचूना िेण्यात आल्या आहेत. 
 ितेकरी प्रशिक्षण कें द्र स्थापन करण्याबाबत सद्य:जस्थतीत कोणतीही 
योजना नाही. तथावप, ितेकऱ् याींना प्रशिक्षण िेणेबाबत हींगामननहाय वेगवेगळया 
वपक योजनेमधून प्रशिक्षक्षत करण्याची कायगवाही ववस्तार व प्रशिक्षण 
कायगक्रमाींतगगत तालकुा स्तरावरुन वेळोवेळी करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

िक्फ मालमत्तिेरील इतराांची नाि ेहटिनू िक्फ मालमत्ता  
अशी नोंद घेण्याबाबत 

  

(३) २७७२१ (१५-०४-२०१७). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४५०० ला हदनाांि १५ डडसेंबर, २०१६ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय अल्पसांख्याांि वििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वक्फ मालमत्तवेर नोंिववलेले इतराींची नाव े ह्वनू त्या दठकाणी वक्फ 
प्रनतबींधधत सत्ता प्रकार अिी नोंि घेण्याबाबत प्रधान सधचव, महसलू व वन 
ववभाग याींनी माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान िासन ननणगय ननगगशमत 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परभणी जजल्हयातील बहुताींिी वक्फ मालमत्तवेर इतराींची नाव े
सात बारा व प्रॉप्ी काडगवर नमिु असताींना तहशसलिार व उपववभागीय 
अधधकारी याींनी अद्यापपयतं अधगन्यायीक सनुावण्या न घेता व बेकायिेिीर नाव े
न ह्ववता वरील िासन आिेिाचा अवमान केल्यावरून त्याींच्याववरूध्ि कारवाई 
करण्याबाबत परभणी येथील सामाजजक कायगकत्यागनी जजल्हाधधकारी, परभणी 
याींच्याकड ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान लेखी तक्रारी केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून सींबींधधत िोषी 
तहशसलिार व उपववभागीय अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२०-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय, एका सामाजजक कायगकत्यागने याबाबत तक्रार केली आहे. तथावप, 
जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी सािर केलेल्या अहवालानसुार परभणी 
जजल््यातील सवग वक्फ मालमत्ताींवर वक्फ मींडळाचे नाींव नोंिववणे व “वक्फ 
प्रनतबींधधत सत्ता प्रकार” अिी नोंि घेण्याबाबत कायगवाही करण्यात येत असनू 
जजल््यातील ३१९ वक्फ मालमत्तापकैी १३५ वक्फ मालमत्तचेी ७/१२ वर नोंि 
घेण्यात आली आहे. उवगररत १८४ वक्फ मालमत्ताच्या प्रकरणात 
तक्रारी/न्यायप्रववषठ असल्याने ७/१२ वर नोंि घेता आली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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जळगाांि शहरातील शसांधी िॉलनीतील भगिती अपाटथमेंटमध्ये  
घरफोडी झाल्याबाबत 

  

(४) २९६०६ (१३-०४-२०१७). श्रीमती जममता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जळगाींव िहरातील शसींधी कॉलनीतील भगवती अपा ग्में्मध्ये दिनाींक    
३१ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास घरफोडी झाली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या घरफोडीत ककती ऐवज व रोख रक्कम चोरण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी आतापयतं ककती जणाींना अ्क करण्यात आली व 
त्याींचेवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सिर घरफोडीत अज्ञात चोरटयाींनी घराचे कुलपु तोडून घरातील 
१५,४०,८००/- रुपये ककींमतीचे सोने, चाींिीचे िाधगने व रोख रक्कम असा ऐवज 
चोरुन नेला आहे. या प्रकरणी जजल्हापेठ पोलीस स््ेिन येथे ग.ुर.नीं. ०२/२०१७, 
भा.िीं.वव.कलम ४५४, ३८० प्रमाणे दिनाींक ०१/०१/२०१७ रोजी गनु्हा िाखल 
करण्यात आला आहे. सिर गनु््यातील आरोपीींचा िोध घेण्यासाठी सातत्याने 
सींिनयताींची तपासणी करण्यात येत आहे. 
(४) ववलींब झालेला नाही. 

___________ 
  

अमळनेर (जज.जळगाांि) येर्ील तरुणाला नोिरी लािनू देण्याच्या अशमष दाखिनू 
फसिणूि िेल्याबाबत 

  

(५) २९६३१ (१३-०४-२०१७). श्रीमती जममता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमळनेर (जज.जळगाींव) येथील रदहवािी व नाशिक येथे अशभयाींबत्रकी 
महाववद्यालयात शिकत असलेल्या तरुणाला परीक्षेत उत्तीणग करून नोकरी 
लावनू िेण्याच्या अशमषाने नाशिक येथील एका सींिनयताने समुारे २४ लाख 
रुपयाला फसववल्याचा गनु्हा दिनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
नाशिक येथील पोलीस स्थानकात िाखल करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रकरणी ककती जणाींना अ्क करण्यात आले आहे व त्याींचेवर 
कोणत्या कलमान्वये कारवाई करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही, 
 या प्रकरणी पोलीस आयकु्त, नाशिक िहर, पोलीस अधधक्षक, नाशिक 
(ग्रामीण) व पोलीस अधधक्षक, जळगाींव या घ्कात तक्रार अथवा गनु्हा िाखल 
नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील भायखळा येर्ील दलाराम इमारतीतील रहहिाश्याांना  
हक्िाची घरे देण्याबाबत 

  

(६) ३४७०९ (२१-११-२०१७). श्री.हेमांत टिल,े श्री.सनुनल तटिरे, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.प्रिाश 
गजशभये : सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) मुींबईतील भायखळा येथील िलाराम इमारत धोकािायक झाल्यामळेु ४२ 
वषागपवूी येथील रदहवािाींना ववक्रोळी येथील सींक्रमण शिबबरात ४० त े ४५ 
कु्ुींबबयाींना स्थलाींतररत करण्यात आले होत ेत्यावेळी त्याींनी जुन्या इमारतीची 
भाड ेपावती, मतिार यािीतील नाव ेइत्यािी ११ प्रकारची कागिपत्र ेम्हाडाकड े
जमा केली होती पण म्हाडाच्या कायागलयातनू ही मळु कागिपत्रचे गहाळ 
झाल्याने म्हाडाने या ४० त े४५ कु्ूींबबयाींना अपात्र ठरववल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त कु्ुींबबयाींनी म्हाडाचे अधधकारी व िलाल याींनी सींगनमत 
करुन उक्त कागिपत्र ेगहाळ केल ेअसल्याचा आरोप करुन त्याींच्या ववरोधात 
वाींदे्र (पवूग) येथील खेरवाडी पोलीस ठाण्यात माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान त्याींच्याववरुध्ि गनु्हा िाखल केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद् नसुार उक्त रदहवािाींना त्याींची हक्काची घरे िेण्याबाबत 
तसेच म्हाडाच ेसींबींधधत िोषी अधधकारी व िलालाींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१३-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. या प्रश्नामध्ये मुींबईतील 
भायखळा येथील िलाराम इमारत अस ेनाव नमिू करण्यात आल ेअसल ेतरी 
प्रत्यक्षात त्या इमारतीचे नाव ७७५-७८१ ित्ताराम बबजल्डींग, बी ज ेमागग भायखळा 
अस ेआहे. म्हाडाकड े उपलब्ध अशभलखेावरुन सिर इमारतीमधील गाळयाींची 
सींख्या एकुण २७ असनू त्यापकैी गाळा क्र. १ त े७ व गाळा क्र. १४ आणण १५ 
हे अननवासी वापराकररता होत,े असे म्हाडाने कळववल ेआहे. यावरुन सिर 
इमारतीमधील ४०-४५ कु्ूींबबयाींना स्थलाींतरीत केल ेअस ेम्हणणे खरे नाही. 
 अननवासी गाळेधारकाींना सींक्रमण शिबीरामध्ये स्थलाींतरीत करण्याच े
धोरण नाही. तसेच, सिर इमारतीचा तळ मजला अजस्तत्वात असल्यामळेु 
अननवासी गाळे धारकाींना सींक्रमण शिबीरामध्ये स्थलाींतरीत करण्याचा प्रश्न 
उद्् ावत नाही. तसेच, उपलब्ध स्कॅनन ींग डा्ाच्या आधारे म्हाडाने सिर 
इमारतीतील १८ ननवासी गाळे धारकाींपकैी ९ गाळे धारकाींना बहृतसचूीवरुन पात्र 
करुन त्याींना गाळयाच ेववतरण केले आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) म्हाडाने त्याींच्या कायागलयातील अधधकारी तसेच कमगचाऱ्याींमाफग त नस्तीींचा 
िोध घेण्याची मोदहम यापवुी दिनाींक १७/०४/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये 
राबववण्यात आली. सिर िोध मोदहमिेरम्यान उपमखु्य अधधकारी/ पनुरगधचत 
गाळे कायागलयातील गहाळ झालेल्या काही नस्ती मींडळातील ववववध ववभागीय 
कायागलयात आढळून आल्या होत्या. अजुनही काही अजगिाराींची मळु कागिपत्र े
ववभागीय कायागलयामध्ये असल्याची िक्यता असल्याने पनु्हा नस्तीींचा िोध 
घेण्याची मोदहम राबववण्यात येत असल्याच ेम्हाडाने कळववले आहे. 
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 त्याचप्रमाणे ज्या प्रकरणाींमध्ये मळु कागिपत्र ेजमा केल्याची पोहच 
आहे. परींत,ु या कायागलयामध्ये त्याींची मळु कागिपत्र ेआढळून येत नाहीत, अिा 
प्रकरणाींबाबत चौकिी करण्यासाठी म्हाडाच्या स्तरावर “द्ववसिस्यीय सशमती” 
नेमण्यात आलेली आहे. सिर सशमतीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर सींबींधधत 
िोषी अधधकारी/ कमगचारी याींची ववरुध्ि ननयमानसुार कायगवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
िल्याण (जज.ठाणे) तालकु्यातील मोठागाि-ठािुली-माणिोली उड्डाणपलुाच्या 

प्रिल्पात बाधधत शतेिऱ याांना मोबदला देण्याबाबत 
  

(७) ३४७६२ (२१-११-२०१७). श्री.जगन्हनार् शशांदे, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (जज.ठाणे) तालकु्यातील  मोठागाव–ठाकुली–माणकोली 
उड्डाणपलुाच्या भशूमपजूनाच्या वेळी या प्रकल्पात बाधधत झालेल्या ितेकऱ् याींना 
१०० ्क्के चाींगला मोबिला िेण्याच ेमा.मखु्यमींत्री याींनी दिनाींक १८ सप् े्ंबर, 
२०१६ रोजी वा त्यासमुारास घोवषत केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू घोषणेस एक वषागचा कालावधी उल्ून गेल्यानींतरही 
िासनाने वा कल्याण-डोंबबवली महापाशलकेने डोंबबवली ववभागातील बाधधत 
ितेकऱ् याींना कोणत्याही प्रकारचा मोबिला न दिल्याने सिरहू प्रकल्पास 
ितेकऱ् याींचा ववरोध वाढत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून उक्त प्रकल्प बाधधत 
ितेकऱ् याींना मोबिला िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे 
(२) हे खरे नाही. 
 सिर रस्त्याखालील क्षते्र कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलकेस 
हस्ताींतरीत करण्यासाठी जमीनमालक याींना प्रोत्साहीत करणेकरीता दिनाींक 
१६/१०/२०१७ रोजी सींबींधधत जमीनमालक याींच्यासोबत बठैक आयोजजत करण्यात 
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आली होती. सिर रस्त्याने बाधधत कल्याण-डोंबबवली महानगरपाशलका 
क्षेत्रामधील जमीनमालक याींचा सिर रस्त्याकरीता जागा िेण्यास ववरोध नसनू 
त्याींनी त्यास सींमती ििगववलेली आहे.  
(३) सिर रस्त्याने बाधधत जमीनमालकाींकडून प्रस्ताव प्राप्त झालेनींतर िासन 
धोरणाचे अनषुींगाने हस्ताींतरणीय ववकास हक्क प्रिान करणेबाबत कायगवाही 
करण्यात येईल. 
 सद्य:जस्थतीत सिर उड्डाणपलुाचे बाींधकाम सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
यितमाळ जजल्हा पररषदेमध्ये िगथ “ि” ि “ड” ची पदे ररक्त असल्याबाबत 

  

(८) ३४९०१ (२३-११-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नािेिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल्हापररषिेच्या शिक्षण,आरोग्य,बाींधकाम, समाजकल्याण, 
मदहला व बालकल्याण तसेच पींचायत शसींचन ववभागात वगग “क” व “ड” ची ३५० 
पिे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल ेव त्यानषुींगाने ररक्त पिे भरण्याच्यादृष्ीन ेकोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (११-१२-२०१७) : (१) होय. ग्-क सींवगागतील पिे ररक्त 
आहेत. 
(२), (३) व (४) ववत ववभागाने वेतनावरील खचग ननयींबत्रत करण्यासींिभागत दिनाींक 
२ जून, २०१५ रोजी िासन ननणगय ननगगशमत केलेला आहे. या िासन ननणगयातील 
तरतिुीनसुार सरळसेवेच्या को्यातील ररक्त असलले्या पिाींपकैी ५०% ककीं वा 
सींवगागच्या ४% जे कमी असेल त ेएवढीच पिे भरण्याबाबतच्या तरतिुी आहेत. 
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त्यामळेु सरळसेवेच्या को्यातील ररक्त असलेली सवग पिे भरण्यास ननबधं 
आलेले आहेत. त्यामळेु पिे ररक्त रादहलेली आहेत.  
 पिोन्नतीच्या को्यातील ररक्त असलेली पिे वेळोवेळी ववभागीय 
पिोन्नती सशमतीच्या बठैका आयोजजत करुन भरण्यात येतात.  
 राज्यातील सवग जजल्हा पररषिेंतगगत सरळसेवेच्या को्यातील ररक्त 
असलेली पिे ऑनलाईन पध्ितीने भरण्याबाबत ननणगय घेतला असनू त्याबाबतचा 
िासन ननणगय दिनाींक २४/०८/२०१७ रोजी ननगगशमत करण्यात आला आहे. या 
िासन ननणगयातील तरतिुीनसुार ररक्त असलेली पिे भरण्याची कायगवाही सरुु 
आहे. 

___________ 
  

मुांबईतील धोिादायि इमारतीांच्या सांरचनात्मि पररक्षणाबाबत 
  

(९) ३४९८२ (२२-११-२०१७). श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  
भाई जगताप, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्रीमती हुमनबान ूखशलफे, आकिथ .अनांत गाडगीळ, प्रा.जोगेन्हद्र ििाड,े श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.जनादथन चाांदरूिर, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, 
श्री.बाळाराम पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊफथ  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील ३० वष े व त्यापेक्षा जुन्या इमारतीींच े सींरचनात्मक पररक्षण 
(स्रक्चरल ऑडड्) करण्याचा ननणगय महापाशलकेने माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत गहृननमागण सोसाय्या व मालकाींना नो्ीसा िेण्यात 
आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भेंडीबाजार (मुींबई) येथील हुसेनी इमारत कोसळून समुारे ३३ 
लोक मतृ्य ूपावल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून मुींबईतील धोकािायक 
इमारतीींची यािी घोवषत करून तथेील नागररकाींना पयागयी व्यवस्था िेण्याबाबत 
व जीववत व ववत्तीय हानी ्ाळण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(५) असल्यास, धोकािायक इमारतीत राहणाऱ् या नागररकाींच्या पनुवगसनाकररता 
िासनाने कोणता धोरणात्मक ननणगय घेतला वा घेण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१७) : (१) मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम, 
१८८८ च्या कलम ३५३ (ब) अन्वये, ३० वष े ककीं वा त्यापेक्षा जास्त जुन्या 
इमारतीींना बाींधकाम सजुस्थती प्रमाणपत्र (Structural Audit Report) सािर 
करणे बींधनकारक आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) भेंडीबाजार मधील स्री्, बोरी मोहल्ला येथील पाकमोडीया इमारत क्रमाींक 
१३ ही उपकरप्राप्त इमारत कोसळून एकूण ३३ जण मतृ पावले असनू १४ जण 
जखमी झाल ेआहेत. तसेच, अजग्निमन िलाच े६ अधधकारी/जवान जखमी झाल े
होत ेही वस्तजुस्थती आहे. 
(४) व (५) इमारतीच्या पनुबांधकामाच्या कालावधीववषयी भाडकेरुीं ना ननजश्चत 
अिी हमी दिली जात नसल्यामळेु भाडकेरु अिा धोकािायक इमारती ररकामी 
करत नाहीत.  
 याकरीता त्याींच्या ननवाऱ्याच ेसींरक्षण व सरुक्षा सनुनजश्चत करण्यासाठी 
मुींबई महानगरपाशलका अधधननयम, १८८८ च्या कलम ३५४ व त्यानषुींगाने कलम 
४९९ मध्ये सधुारणा करुन नवीन पो्कलम ३ त े६ िाखल करण्यात आलेली 
आहेत. 
 मालकाने धोकािायक इमारतीींची ववदहत मिुतीत पनुबांधणी न केल्यास 
सिर अधधननयमातील तरतिुीींनसुार भाडकेरुीं ना सोसाय्ी तयार करुन इमारतीींची 
पनुबांधणी करणे िक्य होणार आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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मुांबईतील शौचालय दरुुमतीत गरैव्यिहार झाल्याबाबत 
  

(१०) ३४९९४ (२२-११-२०१७). श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती हुमनबान ू
खशलफे, श्री.सतजे ऊफथ  बांटी पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररशस ांग राठोड, 
श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) हागणिारीमकु्त मुींबई करताना एकाच िौचालयाच्या िरुुस्तीत मुींबई 
महानगरपाशलका आणण म्हाडा अिा िोन्ही प्रिासनानी वेगवेगळा खचग केल्याची 
बाब ननििगनास आली असनू त्यात समुारे २१४ को्ी रुपयाींचा गरैव्यवहार 
झाल्याची लखेी तक्रार मादहती अधधकार कायेकत ेश्री.अननल गलगली याींनी माहे 
ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान मा.मखु्यमींत्री याींचकेड ेकेलेली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद् नसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१७) : (१) िैननक मुींबई शमरर या वतृ्तपत्राच्या 
दिनाींक ०२/०८/२०१७ रोजीच्या वतृ्तपत्रातील बातमीनसुार श्री.अननल गलगली 
याींनी मादहती अधधकार अींतगगत मादहती प्राप्त करुन घेऊन बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेच्या अधधकाऱ्याने सािर केलेल्या अहवालाच्या अनषुींगाने चौकिी 
करण्याबाबत ववनींती केली आहे.  
(२) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने मादहती अधधकार अजांतगगत उपलब्ध करुन 
दिलेल्या अहवालाच्या अनषुींगाने चौकिी करण्याचे ननिेि बहृन्मुींबई 
महानगरपाशलकेस िेण्यात आल ेआहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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ठाणे महानगरपाशलिेतील िां त्राटी िमथचाऱयाांना ननयशमत सेिेत  
सामािनू घेणेबाबत 

  

(११) ३५०७३ (२२-११-२०१७). अॅड.ननरांजन डािखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३१४३१ ला हदनाांि २६ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठाणे महानगरपाशलका आस्थापनेवर कायगरत कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींना कायम 
करण्याचा अधधकार असताना सधु्िा महानगरपाशलका प्रिासनाने िासनाकड े
मागगििगन माधगतल ेअसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ व त्यानींतर माहे मे, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महानगरपाशलकेच्या आस्थापनेवर िासनाने केलेल्या पि 
ननशमगतीनसुार ररक्त पिाींवर अनेक वषांपासनू काम करणाऱ्या सिर कीं त्रा्ी 
कमगचाऱ्याींना महानगरपाशलका सेवेत कायम करण्याबाबत महानगरपाशलकेस 
दिलेल्या सचूनाींनसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, कायगवाहीचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१७) : (१) व (२) होय. 
 महाराषर महानगरपाशलका अधधननयमातील कलम ५३ अन्वये कीं त्रा्ी 

पध्ितीने सहा मदहन्यापेक्षा कमी कालावधीकरीता नेमणूका करण्याच े
अधधकार ठाणे महानगरपाशलका याींना आहेत. 

 कलम ५१ (४) नसुार महानगरपाशलकेच्या आस्थापनेवर नवीन पि ननशमगती 
करण्याचे अधधकार िासनास ननदहत आहेत. 

 पीसे-्ेमघर येथील २१० ि.ल.शल. पाणीपरुवठा योजनेवरील कायगरत कीं त्रा्ी 
कामगाराींना ठाणे महानगरपाशलकेच्या ननयशमत सेवेत सामावनु घेता येईल 
ककीं वा कस ेयाबाबत ठाणे महानगरपाशलकेने दिनाींक २२/०९/२०१६ रोजीच्या 
पत्राद्वारे दििा ननिेि िेण्याची ववनींती केली होती. 

 तसेच दिनाींक २८/०९/२०१६ च्या पत्रान्वये अस्थायी पिाींवर काम करणाऱ्या 
कमगचाऱ्याींना शलपीक सींवगागत सामावनु घेण्याकरीता मागगििगन शमळण्याची 
ववनींती केली होती. 
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 ठाणे महानगरपाशलकेच्या आस्थापनेवर त्याींनी केलेल्या ववनींतीनसुार 

महाराषर महानगरपाशलका अधधननयमातील कलम ५१ (४) नसुार नगर 
ववकास ववभागाने यापवूी दिनाींक ३१/०१/२०००, दिनाींक १८/०२/२००३ व 
दिनाींक २३/०७/२००३ च्या िासन ननणयान्वये एकूण १३१६ पिाींना मींजुरी 
दिली होती. 

 या मींजुर पिाींवर सेवा प्रवेि ननयम, सेवा जेषठता व वेळोवेळी िासनाने 
ननगगशमत केलेले िासन आिेिाींच्या अनषुींगाने ननवड प्रकक्रयेत पात्र ठरलेल्या 
कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींना यापवूी ठाणे महानगरपाशलकेत ननयकु्ती िेण्यात आली 
आहे. 

 या प्रकक्रयेद्वारे ननवड न झालेल्या अस्थायी / कीं त्रा्ी कमगचाऱ्याींनी लोक 
प्रनतननधीमाफग त वारींवार ववनींती केल्यामळेु ठाणे महानगरपाशलकेने माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये िासनािी पत्र व्यवहार केला होता. 

(३) उपरोक्त सींिभीय पत्राच्या अनषुींगाने, “ठाणे महानगरपाशलकेच्या 
मागणीनसुार िासनाने आवश्यक ती पि ननशमगती केललेी आहे. कनाग्क राज्य 
ववरुध्ि उमािेवी प्रकरणी मा.सवोच्च न्यायालयाने सन २००६ मध्ये दिलेल्या 
न्याय ननणगयानसुार मींजुर पिाींवर केवळ ववदहत मागागने ननयकु्ती करण्याबाबत 
िासनाचे धोरण आहे. त्यानसुार ररक्त पिाींवर ववदहत प्रकक्रयेचे अनपुालन करुन 
ठाणे महानगरपाशलकने पि भरती करणे आवश्यक आहे.” अस े दिनाींक 
१५/०३/२०१७ च्या पत्रान्वये ठाणे महानगरपाशलकेस कळववण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

 

िेितपाांगरी (ता.गेिराई, जज.बीड) साठिण तलाि योजनेचे िाम सरुु िरणेबाबत 
  

(१२) ३५०८१ (२३-११-२०१७). श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३१५४१ ला हदनाांि ४ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) केकतपाींगरी (ता.गेवराई, जज.बीड) साठवण तलाव योजनेच्या भसूींपािन व 
कामावप्रत्यथग आवश्यक ननधी मागणीचा प्रस्ताव दिनाींक १९ जून, २०१७ रोजी 
क्षेबत्र य कायागलयामाफग त महामींडळास प्राप्त झाला असनू सिर ननधी ववतरीत 
करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षेबत्र य कायागलयास आतापयतं ककती ननधी ववतरीत करण्यात 
आला असनू ककती सींपादित जशमनीचा मावेजा वा्प करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, योजनेचे काम अद्याप सरुु झाल ेनाही, हे ही खरे आहे काय 
(४) असल्यास, योजनेचे काम पणूग होण्यास झालेल्या ववलींबाची करणे काय 
आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळल,े सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (०८-१२-२०१७) : (१) होय. हे खरे आहे. योजनेसाठी भसूींपािनाचा 
ननधी प्राप्त झाला असनू ननधी उपववभागीय अधधकारी (महसलू), बीड याींचेकड े
दिनाींक १९/०८/२०१७ रोजी वगग करण्यात आला असनू त्याींचेमाफग त मावेजा वा्प 
करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(२) आतापयतं क्षेबत्रय कायागलयास रुपये ४२९.७६ लक्ष ननधी ववतरीत करण्यात 
आला आहे. त्यापकैी सींपादित जशमनीच्या मावेजासाठी रुपये २८४.७६ लक्ष 
रक्कम उपववभागीय अधधकारी (महसलू), बीड याींचेकड ेजमा करण्यात आली 
असनू त्याींचेमाफग त रुपये २४८.६७ लक्ष मावेजा वा्प झाला आहे व उवगरीत रुपये 
३६.०९ लक्ष रक्कम मावेजापो्ी वा्प करण्याची कायगवाही चाल ूआहे. 
(३) हे खरे नाही. योजनेच ेिोन्ही नतरावरील काम पणूग झालेले असनू कीं िरभरणी, 
साींडवा व इतर अनषुींधगक काम ेशिल्लक आहेत. 
(४) भसुींपािनाचा मावेजा न शमळाल्यामळेु ितेकऱ्याींनी कीं िरभरणीचे काम 
अडववल ेहोत.े सद्य:जस्थतीत मावेजा वा्प करण्याची कायगवाही अींनतम ् प्प्यावर 
आहे. प्रकल्पाची उवगरीत काम ेमाचग, २०१८ अखेर पणूग करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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बीड जजल््यातील सांजय गाांधी ननराधार योजनेचे प्रमताि प्रलांबबत असल्याबाबत 
  

(१३) ३५०८२ (२७-११-२०१७). श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३१३२७ ला हदनाांि ३ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय सामाजजि न्ह याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) गेवराई (जज.बीड) येथील सींजय गाींधी ननराधार सशमतीची बठैक ननयशमत 
होत नसनू लाभाथींच्या बँक खात्यावर मदहन्याच्या एक तारखेस ननयशमत 
ननवतृ्तीवेतन जमा होत नसल्याप्रकरणी तहशसलिार, गेवराई याींची चौकिी 
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, बीड जजल््यात ननराधाराींचे ककती प्रस्ताव तहशसलननहाय 
मींजुरीसाठी प्रलींबबत आहेत, प्रलींबबत प्रकरणाबाबत बीड जजल््यातील सवग 
तालकु्यात बठैका घेऊन ननराधाराींना ननयशमत अनिुान ववतरण करण्याचे ननिेि 
िासनाने दिल ेआहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी सशमतीच्या बठैका ननयशमत घेणे तसेच सिर 
योजनेच्या अनिुानात वाढ करण्याबाबतच्या ववचाराधीन प्रस्तावाींवर कधी ननणगय 
घेण्यात येणार आहे, 
(४) असल्यास, बीड जज्यातील ननराधाराींच ेअनिुान व ननवतृ्तीवेतनाचे ननयशमत 
वा्प तसेच िासनाच्या दिनाींक २७ जून, २०१३ व दिनाींक १० एवप्रल, २०१५ 
रोजीच्या पत्रानसुार अींमलबजावणी करण्यात हलगजीपणा करणाऱ्याींववरुद्ध 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.राजिुमार बडोल े(१४-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बीड जजल्हयातील ननराधाराींचे तहशसलननहाय बीड-४१९,गेवराई-१३७६, 
माजलगाव-०, वडवणी-३७, धारुर-१७८, परळी-५५०, अींबाजोगाई-०, केज-७७५, 
पा्ोिा-११८, शिरुर-७०, आष्ी-० असे अजग प्रलींबबत आहेत.  
 प्रलींबबत अजग ननकाली काढण्याबाबत व ननराधाराींना ननयशमत अनिुान 
ववतरीत करण्याबाबत दिनाींक २७ जून, २०१३ व दिनाींक १० एवप्रल, २०१५ 
रोजीच्या पत्रान्वये सचूना दिल्या आहेत. 
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(३) सशमतीच्या बठैका ननयशमत घेण्यात येतात. तसेच सिर योजनेच्या 
अनिुानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(४) बीड जजल्हयातील ननराधाराींचे अनिुान व ननवतृ्तीवेतनाचे ननयशमत वा्प 
तसेच िासनाच्या दिनाींक २७ जून, २०१३ व दिनाींक १० एवप्रल, २०१५ रोजीच्या 
पत्राची अींमलबजावणी न करणाऱ् याींववरुध्ि चौकिी करुन कारवाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

अल्पसांख्याांि सांमर्ामधील मराठी मानसेिी शशक्षिाांचे िेतन शमळण्याबाबत 
  

(१४) ३५२१२ (२०-११-२०१७). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्पसींख्याींक ववभागाच्या ननणगयानसुार उिूग भावषक िाळाींमधील नेमण्यात 
आलेल्या मानसेवी शिक्षकाींना मान्यता आणण मानधन शमळाले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची वस्तजुस्थती आणण कारणे काय आहेत, तसेच या 
योजनेचा ककती सींस्था, ववद्याथी याींना लाभ झाला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मानसेवी शिक्षकाींना 
मान्यता आणण मानधन िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-१२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) सिर योजनेसाठी उपलब्ध तरतिूीपेक्षा जास्त रकमेची आवश्यकता 
असल्याने ननधी वा्प अींित: प्रलींबबत आहे. तसेच सिर योजनेचा सन २०१६-१७ 
मध्ये एकूण ६५८ िाळा व १४५१९८ ववद्यार्थयांना तसेच सन २०१७-१८ मध्ये ५२४ 
िाळाींना व ११८६१६ ववद्यार्थयांना लाभ झाला आहे. 
(३) मानसेवी शिक्षकाींचे मानधनाकरीता उवगररत अनिुान उपलब्ध करण्याची 
कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील विद्यार्थयाांचे मानशसि मिामर् हटिविण्यासाठी प्रार्शमि ि 
माध्यशमि शाळेत समपुदेशिाची ननयकु्ती िरण्याबाबत 

  

(१५) ३५२१८ (२०-११-२०१७). श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२२०८ 
ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिल्लीतील रायन स्कूलमधील ििैुवी घ्नेनींतर महाराषरातील िाळाींमधील 
ववद्यार्थयांच्या सरुक्षक्षततसेाठी आणण मानशसक स्वास्थासाठी िासनाने काय 
कायगवाही केली आहे, 
(२) तसेच ववद्यार्थयांचे मानशसक स्वास्थ द्कववण्यासाठी प्राथशमक, माध्यशमक 
िाळेत समपुिेिकाची ननयकु्ती करण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (०६-१२-२०१७) : (१) राषरीय आपत्ती व्यवस्थापन याींच्या 
मागगििगक सचूनानसुार राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन सींचालक याींच्या 
समन्वयाने मागगििगक सचूना तयार करण्यात येत आहेत. 
(२) प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात िला, क्रीडा, िायाथनभुि या विषयाांसाठी अनतर्ी शशक्षिाांना सेिेत  

िायम िरण्याबाबत 
  

(१६) ३५२३५ (२०-११-२०१७). श्री.िवपल पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, आकिथ .अनांत 
गाडगीळ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२२१३ ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१७ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) नवी दिल्लीच्या धतीवर महाराषरातील कला, क्रीडा या ववषयाींसाठी अनतथी 
शिक्षकाींना सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न िासनाच्या ववचाराधीन असनू मा.मुींबई 
उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाि खींडपीठाने िींभरपके्षा अधधक प्सींख्या 
असलेल्या िाळाींमध्ये कला, क्रीडा, कायागनभुव या ववषयाींसाठी अनतथी शिक्षक हे 
ननयशमत शिक्षकाींबरोबर ननयकु्त करता येतील मात्र ननयशमत शिक्षकाींची 
ननयकु्ती करणे गरजेचे असल्याचे ननिेि माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान दिल्याचे ननििगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सध्या िाळाींमध्ये कला, क्रीडा शिक्षकाींच्या मींजूर पिाींना आणण 
त्यावरील कायगरत शिक्षकाींना सींरक्षण िेण्याबाबत िासनाची भशूमका काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन मा.उच्च 
न्यायालयाच्या सिर ननिेिाचे पालन करण्यासाठी कायगवाही करुन उच्च 
प्राथशमक आणण माध्यशमक स्तरावर कला, क्रीडा शिक्षकाींना पणूगवेळ शिक्षकाींचा 
कायगभार पवूगवत िेण्याबाबत शिक्षण ववभागाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े (०६-१२-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) मा.मुींबई उच्च 
न्यायालयाच्या औरींगाबाि खींडपीठाच्या आिेिानसुार बालकाींचा मोफत व 
सक्तीच्या शिक्षणाचा अधधननयम, २००९ नसुार उच्च प्राथशमक िाळाींमध्ये 
अींिकालीन ननिेिकाींची ननयकु्ती तसेच अनतथी ननिेिकाींचे (Guest 
instructor) पथक (panel) तयार करण्याबाबतचा िासन ननणगय दिनाींक     
१ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी ननगगशमत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

पणेु शहरातील िात्रज-िोंढिा मागाथिर िाहतिु िोंडीबाबत 
  

(१७) ३५२४६ (२०-११-२०१७). श्री.अननल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु िहरातील कात्रज-कोंढवा रस्ता खडीमिीन चौक त े ित्रुींजय मींिीर 
चौकापयतं अरुीं ि व धोकािायक झाल्याने येथे जीवघेणी वाहतकु कोंडी व अपघात 
होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या रस्त्याचे रुीं िीकरण व िरुुस्ती करण्याची मागणी 
नागररकाींकडून सातत्याने महानगरपाशलकेकड े करुनही याकड े प्रिासनातील 
अधधकारी िलुगक्ष करीत असल्याचीही बाब ननििगनास आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद् नसुार येथील रस्त्याची िरुुस्ती व रुीं िीकरण करण्याबाबत व 
या गींभीर बाबीकड े िलुगक्ष करणाऱ्या महानगरपाशलका अधधकाऱ्याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) कात्रज-कोंढवा रस्ता, 
ित्रुींजय मींिीर, खडी मिीन चौक, पणेु हा रस्ता अरूीं ि व वक्राकार असल्याने तथे े
वाहतकुीची कोंडी होत असनू या रस्त्यावर सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये १ व ऑक््ोबर, 
२०१७ मध्ये २ अपघात झाल ेआहेत ही, वस्तजुस्थती आहे. 
 सिर रस्त्याच्या ववकसनाबाबत लोकप्रनतननधीींकडून वेळोवेळी तक्रारी 
प्राप्त झालेल्या आहेत. 
 ववकास आराखड्यामध्ये प्रस्ताववत केल्याप्रमाणे सिर रस्ता सींपणूगत: 
ववकशसत करण्यासाठी सन २०१२ व सन २०१४ तसेच सन २०१६ मध्ये ननवविा 
मागववण्यात आल्या होत्या. परींत ूननवविाींचे िर अवाजवी असल्याने ननवविेची 
कायगवाही रद्द करण्यात आल्या होत्या.  
 याप्रकरणी प्राप्त ननवविाधारकाींचे िर जास्त असल्याचे दिसनू आल्याने, 
पणेु महानगरपाशलकेने याबाबत दिनाींक २६/०९/२०१७ रोजी जादहरात प्रशसध्ि 
करून फेरननवविा मागववल्या आहेत व त्या अनषुींगाने पढुील कायगवाही करण्यात 
येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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पणेु शहरात िेश्या व्यिसाय सरुु असल्याबाबत 
  

(१८) ३५२७८ (१८-११-२०१७). श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, अॅड.ननरांजन 
डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु िहरातील एका पींचताराींककत हॉ्ेलमध्ये िहर पोशलसाींच्या सामाजजक 
ववभागाने छापा ्ाकून हायप्रोफाईल वेश्या व्यवसाय दिनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ननििगनास आणला याचप्रकारे पणेु िहराच्या इतर 
भागातही वेश्या व्यवसाय होत असल्याचे सातत्याने ननििगनास येत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामाफग त चौकिी करण्यात आली आहे काय, 
त्यात काय आढळून आल ेव तद्नसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०४-१२-२०१७) : (१) सिर घ्ना माहे नोव्हेंबर, २०१७ मधील 
आहे. 
(२) लषकर पोलीस ठाणे, पणेु येथे ग.ुर.क्र.२३८/२०१७, अननैतक मानवी व्यापार 
प्रनतबींधक अधधननयम कलम ३, ४, ५ सह भा.िीं.वव. कलम ३७० व ३७०-अ 
अन्वये गनु्हा िाखल करण्यात आला आहे. पोशलसाींनी केलेल्या कायगवाहीमध्ये २ 
मदहलाींना ताब्यात घेतले असनु त्यातील एक मदहला ही परिेिी आहे. या 
गनु्हयात एकूण ११ आरोपी ननषपन्न झाल ेहोत ेत्यापकैी ५ आरोपीींना अ्क 
करण्यात आली असनू गनु्हयाचा पढुील तपास सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील जातीय हहांसाचाराच्या घटनाांना प्रनतबांध घालण्याबाबत 
  

(१९) ३५३६७ (१७-११-२०१७). श्रीमती हुमनबान ू खशलफे, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात मागील तीन वषागत जातीय दहींसाचाराच्या २७० घ्ना घडल्या 
असल्याच ेमाहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आल ेआहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१६ मध्ये ६८, सन २०१५ मध्ये ६८ व सन २०१४ मध्ये 
९७ जातीय दहसाींचाराच्या घ्ना घडल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील जातीय दहींसाचाराच्या घ्नाींना प्रनतबींध घालण्याबाबत 
िासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (११-१२-२०१७) : (१) व (२) महाराषर राज्यात मागील तीन 
वषागत जातीय दहींसाचाराच्या २१३ घ्ना घडल्या आहेत सन २०१६ मध्ये ५७ 
गनु्हे, २०१५ मध्ये ८० गनु्हे, २०१४ मध्ये ७६ गनु्हे जातीय दहींसाचाराच्या घ्ना 
घडल्याच्या अनषुींगाने िाखल आहेत. 
(३) राज्यात जातीय सलोखा राखण्याबाबत मागगििगक सचूना व जातीय सलोखा 
हाताळण्याच्या कायगपध्ितीबाबत राज्यातील सवग पोलीस आयकु्त व पोलीस 
अधधक्षक याींना पोलीस महासींचालक, महाराषर राज्य, मुींबई याींनी पररपत्रकान्वये 
सचूना ननगगशमत केल्या आहेत. तसेच पोलीस शमत्र सशमतीच्या बठैका घेऊन 
जातीय सलोखा राखण्याबाबत सवग सींबींधधताींना पररपत्रकान्वये सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

शशक्षणाधधिारी (माध्य) जजल्हा पररषद, सोलापरू याांच्या गरैव्यिहाराची  
चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२०) ३५५३८ (२३-११-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्री.सोनवणे, शिक्षणाधधकारी (माध्यशमक) जजल्हा पररषि, सोलापरू हे मागील 
२५ वषागपासनू ननयकु्तीपासनू एकाच जजल््यात कायगरत आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उक्त जजल््यातनू त्याींची इतरत्र बिली न झाल्याने त्याींनी 
शिक्षण ववभागात अनेक गरैप्रकार केल ेअसनू त ेशिक्षकाींिी उध्ि्पणे वतगन 
करीत असल्यामळेु व शिक्षकाींची काम े वेळेवर करत नसल्याने नागपरू 
ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी त्याींनी केलेल्या गरैव्यवहाराची चौकिी करण्याची 
मागणी िासनास दिनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
ननवेिनाद्वारे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०७-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) िासनस्तरावरुन कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील अनतररक्त ठरलेल्या शशक्षण सेििाांना सेिा सांरक्षण देण्याबाबत 

  

(२१) ३५५४० (२०-११-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.पररणय फुिे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.विक्रम 
िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िकै्षणणक सत्र सन २०१२-१३ च्या सींच ननधागरणाच्या आधारे 
ननयकु्त झालले्या १०० शिक्षण सेवकाींना िकै्षणणक सत्र २०१३-१४ च्या सींच 
ननधागरणानींतर अनतररक्त ठरलेल्या आधारावर कायगभार व वेतन िेण्यात आल े
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िकै्षणणक सत्र २०१३-१४ च ेसींच ननधागरण होण्यापयतं त्याींची सेवा 
समुारे ३३ मदहने झाली होती तसेच त्याींना ३३ मदहन्याचे मानधन ही अिा 
करण्यात आल ेहोत,े त्याींच्या सेवा सातत्याकरीता फक्त ३ मदहन्याचा कालावधी 
अपरुा होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, राज्यातील अिा सवग शिक्षण सेवकाींना सेवा सींरक्षण िेऊन 
सेवासातत्य िेण्यात याव ेव अनतररक्त ठरत असल्यास इतर िाळेत समायोजजत 
करावे अिी मागणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी िासनाला दिनाींक    
६ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारस ननवेिन पाठवनू केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अनतररक्त ठरलेल्या 
शिक्षण सेवकाींना सेवा सींरक्षण िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-१२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) िासन ननणगय दिनाींक २७/०६/२०१६ अन्वये सामानयक 
सेवाजेषठता ठेवनू समायोजनाची कायगवाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
  
राज्यातील शाळाांमध्ये घेण्यात येणारा पायाभतू परीक्षेचा पेपर फुटल्याबाबत 

  

(२२) ३५५४२ (२०-११-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िाळाींचा िजाग सधुारण्यासाठी राज्यभरातील सवग मींडळाच्या सवग 
माध्यमाींच्या िाळेत घेण्यात येणाऱ्या पायाभतू परीक्षचेा पेपर फु्ल्याचे नकुतचे 
ननििगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परीक्षेच्या ननयमाप्रमाणे परीक्षचेे पेपर हे ऑनलाईन पद्धतीने दिल े
जात असनू राज्यातील काही भागात ववजेचा प्रश्न व अनेक ताींबत्रक अडचणीींमळेु 
आठवी व नववीचे ववज्ञानाच ेपेपर आधीच पाठववल्यामळेु हे पेपर फु्ले, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) तसेच पायाभतू चाचणीबाबत सरुू असलेला गोंधळ सींपववण्यासाठी योग्यत्या 
उपाययोजना करण्याची मागणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक   
१५ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास िासनास ननवेिन िेऊन केली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन परीक्षेच ेपेपर िाळाींना 
वेळेवर तसेच योग्य त्या अद्यावत ताींबत्रक पद्धतीने पाठववण्याकररता कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-१२-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) पायाभतू चाचणीसाठी राज्यस्तरावरुन ववद्यार्थयांच्या UDISE सींख्येनसुार 
प्रश्नोत्तर पबत्रका छापनू त्याचे ववतरण जजल्हास्तरावर करण्यात आल ेआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील रात्रशाळाांना माध्यशमि ि िननष्ट्ठ महाविद्यालयात सांच ननधाथरण 

िरून सांच मान्हयता देण्याबाबत 
  

(२३) ३५५४३ (२३-११-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास, श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १७६ रात्रिाळाींना पणूगवेळ िाळेचा िजाग दिनाींक १७ मे, २०१७ च्या 
िासन ननणगयानसुार प्रिान करण्यात आला व त्यानसुार मखु्याध्यापक, कननष ठ 
शलवपक व शिपाई ही पिे त्या कायगभारानसुार पणूगवेळ करण्यात आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, माध्यशमक व कननषठ महाववद्यालयातील रात्रिाळाींना मागील ३ 
वषागपासनू सींच ननधागरण करून सींच मान्यता प्रिान करण्यात आली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, सींच ननधागरण करून सींच मान्यता िेवनू त्यानसुार मखु्याध्यापक, 
शलपीक व शिपाई याींना कायगभार िेण्याबाबत तसेच त्याींच्या वेतनशे्रणीबाबतचा 
प्रश्न प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींच मान्यतचे्या तसेच 
वेतनशे्रणीच्या प्रश्नाबाबत सींबींधधत अधधकाऱ्याींना आिेि िेण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१४-१२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे, अींिकालीन शिक्षकाींना 
पणूगकालीक शिक्षकाींप्रमाणे शमळणाऱ् या वेतनशे्रणीच्या प्रमाणात वेतन अनजु्ञेय 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
आरटीई अांतगथत प्रिेश हदलले्या शाळेची शलु्ि परतािा रक्िम अदा िरण्याबाबत 
  

(२४) ३५५४६ (२३-११-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) नागपरू ववभागातील इींग्रजी व मराठी माध्यमाच्या प्राथशमक िाळाींनी 
आर्ीई अींतगगत ववद्यार्थयानंा मोफत प्रवेि दिला असनू अिा मोफत प्रवेि 
दिलेल्या ववद्यार्थयांची िलु्क परतावा रक्कम िासनाने अिा करण्यास मान्यता 
दिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३-१४ पासनू अनेक िाळाींनी आर्ीई अींतगगत 
ववद्यार्थयांना प्रवेि िेऊन त्याींच्या िलु्क परतावा रकमचेी मागणी िासनाकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अनेक िाळाींना सन २०१३-१४ पासनू िासनाने अद्यापपयतं 
िलु्क परतावा रक्कम अिा केली नसल्याने िाळाींमध्ये आर्ीई प्रवेि िेण्याबाबत 
नाराजीचे वातावरण ननमागण झाल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आर्ीई अींतगगत 
ववद्यार्थयांना िलु्क परतावा रक्कम िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१३-१२-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील शतेिऱयाांच्या िजथमाफीसाठी अनसुधूचत जाती ि जमातीच्या वििास 

िामाांचा ननधी देण्यात आल्याबाबत 
  

(२५) ३५७३० (२७-११-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज ितेकरी सन्मान योजनेंतगगत 
ितेकऱ्याींच् या कजगमाफीसाठी अनसुधूचत जाती व जमातीच्या ववकास कामाींचा 
रुपये १००० को्ी इतका ननधी वळता करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुधूचत जाती व जमातीच्या ववकास सवुवधा व ववकासात्मक 
काम ेयासाठी असलेला ननधी ितेकरी कजगमाफीसाठी वळता करण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, सिर ननधी िासन ककती कालावधीत अनसुधूचत जाती व जमाती 
ववभागास परत उपलब्ध करुन िेणार आहे ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (१५-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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गोंहदया ि गोरेगाि (जज.गोंहदया) तालकु्यातील शतेिऱयाची पाण्याअभािी  
गरैसोय झाल्याबाबत 

  

(२६) ३५८९३ (१७-११-२०१७). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंदिया व गोरेगाव (जज.गोंदिया) तालकु्यातील ितेकरी गोंदिया िहर पाींगोली 
निीकाठावर वसलेले असनू हजारो ितेकरी कु्ुींब वपकासाठी पाींगोली निीच्या 
पाण्यावर अवलींबनू आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सद्य:जस्थतीत पाींगोली निी प्रिषुणग्रस्त झाली असनू तीच े
अजस्तत्वच सींपण्याच्या मागागवर असनू िोन्ही तालकु्यातील हजारो ितेकरी कु्ुींब 
सींक्ात येत असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत स्थाननक नागरीकाींनी जजल्हाधधकारी, गोंदिया तसेच 
सींबींधधताींकड ेतक्रारी करुनही कोणतीच कायगवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

प्रा. राम शश ांदे (०७-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) पाींगोली निीच्या प्रिषुणाबाबत महाराषर प्रिषुण ननयींत्रण मींडळ, 
नागपरू याींच्याकड ेतक्रार प्राप्त झालेली नाही. तसेच जजल्हाधधकारी, गोंदिया 
याींच्याकडहेी तक्रार प्राप्त झाल्याचे दिसनू येत नाही. 
 तथावप, पाींगोली निीच्या पाण्याचे दिनाींक २९/११/२०१७ रोजी नमनेू 
सींकशलत करण्यात आल ेअसनू पथृक्करण अहवाल अप्राप्त आहे. 
 त्याचबरोबर, मींडळाकडून गोंदिया नगरपररषिेचे घरगतुी साींडपाणी 
ववनाप्रकक्रया पाींगोली निीत शमसळत असल्याने नगर पररषिेस दिनाींक 
२०/०६/२०१५ व दिनाींक २५/०७/२०१६ रोजी ननिेि िेण्यात आलेले आहेत व 
त्याचबरोबर ख्ला िाखल करण्याची कायगवाही करण्यात येत आहे.   
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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माध्यशमि शाळेतील शशक्षिेतर िमथचाऱयाांना आश्िाशसत प्रगती योजना  
लाग ूिरण्याबाबत 

  

(२७) ३५९८५ (२८-११-२०१७). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३३१३१ ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील िासकीय चतथुगशे्रणी कमगचारी, महाववद्यालयीन चतथुगशे्रणी 
कमगचारी याींना पिोन्नतीच्या सींधी उपलब्ध नसल्यामळेु २४ वषागनींतर आश्वाशसत 
प्रगती योजना िासनाने लाग ूकेली असनू खाजगी अनिुाननत तसेच अनिुाननत 
िाळेतील शिक्षकेतर कमगचाऱ्याींना सेवाींतगगत आश्वाशसत प्रगती योजनेचा लाभ 
िेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाि खींडपीठाने ननणगय दिला असनूही 
सिर योजनेचा लाभ दिला जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत शिक्षकेतर सींघ्ना व शिक्षक 
लोकप्रनतननधीींमाफग त िासनाकड े मागणी केली जात असनू िासनाने 
लोकप्रनतननधीींना सिर योजना सींबींधधताींना लाग ूकरण्याचे सभागहृात आश्वाशसत 
केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर योजनेचा लाभ 
अनिुाननत तसेच खाजगी अनिुाननत माध्यशमक िाळेतील शिक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींना िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१४-१२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) व (४) िासनस्तरावर कायगवाही सरुु आहे. 
  

___________ 
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सातारा जजल््यातील विद्यार्ी आणण शशक्षि याांच ेिायम मिरूपी  
समािेशन िरण्याबाबत 

  

(२८) ३६०२५ (२३-११-२०१७). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय 
सािांत, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िासनाने जथेे वाडी वस्ती नतथ ेिाळा आणण िाळा नतथ े२ शिक्षक अिी 
सींकल्पना आणली असनू ववद्याथी प्सींख्येअभावी सातारा जजल््यातील एकूण 
२७१३ िाळाींपकैी ३०१ िाळा ५०० मी्र अींतरावर स्थलाींतररत करण्याचा 
िासनाने ननणगय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त् याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, शिक्षणाचा हक्क अधधननयमानसुार प्रत्येक मलु शिकल ेपादहज े
याकररता कें द्र आणण राज्य िासनाकडून सवग शिक्षण अशभयानास ननधीची 
कमतरता असल्यामळेु उक्त जस्थती उद्् ावली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन या स्थलाींतररत १९४१ 
ववद्याथी आणण ५८५ शिक्षकाींचे कायमस्वरूपी समावेिन करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१४-१२-२०१७) : (१) वाडी वस्ती तथेे िाळा ही सींकल्पना सध्या 
अजस्तत्वात नाही. सातारा जजल्हयातील ३०१ िाळा ५०० मी्र अींतरावर 
स्थलाींतर करण्याचा ननणगय िासनाने घेतलेला नाही. 
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबईतील माहहम पररसरात द्िारिामाई ही इमारत झोपडपट्टी पनुिथसन 
योजनेंतगथत गरैव्यिहारातनू उभारण्यात आल्याबाबत 

  

(२९) ३६०४० (२८-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि : 
सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील मादहम पररसरात द्वारकामाई ही १८ मजली इमारत झोपडपट्टी 
पनुवगसन योजनेंतगगत गरैव्यवहारातनू उभारण्यात आली असल्याची बाब माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बनाव् लाभाथी तयार करून व ननयमाींचे उल्लींघन करून काही 
अधधकाऱ्याींच्या सींगनमताने ही इमारत उभारल्याचे ननििगनास आल ेआहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पनुववगकास प्रकल्प राबववण्यासाठी सींबींधधत भखूींडावर ककमान २५ 
झोपड्या असणे बींधनकारक असताना १६३ क्रमाींकाच्या भखूींडावर केवळ १४ 
झोपड्या असताना पनुववगकास प्रकल्प राबववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सातव्या मजल्यावर फायर बिगेडसाठी ररफ्यजु एररया ररक्त 
सोडणे आवश्यक असताना तथे ेसिननका बाींधून त्या बाजारभावाने ववकल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, प्रकल्पािी सींबींधधत नसलेली व्यक्ती तक्रार करू िकत नाही या 
सबबीखाली या सींबींधीची तक्रार फे्ाळून मादहती अधधकाराींतगगत सधु्िा मादहती 
िेणे ्ाळण्यात आल ेअसनू याप्रकरणी िासनाने चौकिी करून िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१३-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सिर योजनेच्या मळु पररशिष्-२ मध्ये अपात्र झोपडीधारकाींना पात्र 
केल्याबाबत तक्रारिाराने मा.अनतररक्त न्यायिींडाधधकारी, बाींद्रा याींचेकड ेकेलेल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने सी.आर.पी.सी. कलम २०२ अन्वये मादहम पोलीस ठाण्यास 
चौकिीचे आिेि दिल ेआहेत. पोशलसाींनी झोपडपट्टी पनुवगसन प्राधधकरणािी 
पत्रव्यवहार केलेला असनू प्राधधकरणाने केलले्या व सरुु असलेल्या कायगवाहीबाबत 
पोशलसाींना दिनाींक २४/११/२०१७ रोजी अवगत केल ेआहे. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) इमारतीमधील पोडीयम मजल्यावर ववकासकाने अनधधकृतपणे कायागलय 
बाींधल्याचे व ररफ्यजु एरीयाच्या केलेल्या गरैवापराबाबत प्राधधकरणाकड ेप्राप्त 
तक्रारीच्या अनषुींगाने पाहणीअींती अनधधकृत बाींधकामाबाबत ववकासकाववरुध्ि 
MRTP Act १९६६ अींतगगत प्राधधकारणाद्वारे कायगवाही सरुु करण्यात आली 
आहे. 
(५) हे खरे नाही. 
 सिर प्रकरणी सधचव, झो.प.ुप्रा. याींच्यामाफग त पात्रता झालले्या 
आिेिाववरुध्ि श्री.सींतोष कुमार पाींड े याींनी मा.उच्चाधधकार सशमती याींचकड े
अपील िाखल केल ेहोत.े मात्र सिर अवपल श्री.पाींड ेयाींनी जनमादहती अधधकार 
कायगकताग म्हणून िाखल केलेली असल्याने व प्रस्ततु योजनेमध्ये श्री.पाींड े हे 
झोपडीधारक नसल्याने त्याींचे अपील दिनाींक १५/१०/२०१७ रोजी फे्ाळण्यात 
आल.े मा.उच्चाधधकार सशमतीच्या सिर ननणगयाववरुध्ि मा.उच्च न्यायालयात 
श्री.पाींड ेयाींनी री् याधचका क्र.१८८३/२०१६ िाखल केली होती. सिर याधचका 
िेखील दिनाींक २८/२/२०१७ च्या आिेिान्वये फे्ाळण्यात आललेी आहे. सिर 
सींस्थेसींबींधी श्री.सींतोष कुमार पाींड ेयाींनी मादहती अधधकारामध्ये अजग िाखल केला 
होता, त्याींना तत्कालीन जनमादहती अधधकारी याींचकेडून मादहती प्राप्त न 
झाल्याने प्रथम अवपल िाखल करणेत आल ेहोत.े प्रथम अवपलामध्ये अजगिाराींना 
आवश्यक ती मादहती उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली असल्याचा झोपडपट्टी 
पनुवगसन प्राधधकरणाचा अहवाल आहे. 
(६) प्रश् न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मौज ेिानघिली (ता.पनिेल, जज.रायगड) गािात शतेिऱयाांची फसिणूि  
िरण्यात आल्याबाबत 

  

(३०) ३६०४३ (२८-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि २६१११ ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौज ेवानघवली (ता.पनवेल, जज.रायगड) गावात ितेकऱ्याींची सातबारावरून 
नाव ेवगळुन फसवणूक करण्यात आल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वानघवली गावात ितेकऱ्याींची सातबारावरून नाव े वगळुन 
फसवणूक करण्यात आल्याबाबतचे पत्र मा.ववरोधी पक्षनेता, महाराषर 
ववधानपररषि याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान प्रधान सधचव, 
नगरववकास ववभाग याींना दिले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त गावातील ६६ कुळाींची नाव ेसातबारावरून वगळून तसेच 
फेरफार उताऱ्यामध्येही बिल करण्यात आल्याचे ननििगनास आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, आपल्यावर झालेल्या अन्यायामळेु गावातील ितेकऱ्याींनी पोलीस 
प्रिासनाकड ेआत्महत्या करण्याची परवानगी माधगतली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, तद्नसुार 
िोषीववरुद्ध कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१३-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) मा.ववरोधी पक्षनेता, 
महाराषर ववधानपररषि याींनी दिनाींक ११/०९/२०१७ रोजी पाठववलेल्या पत्राच्या 
अनषुींगाने नमिू करण्यात येत ेकी, मौज ेवानघवली ता.पनवेल, जज.रायगड येथील 
सव्हे क्र.१८२ मधील कुळाींनी जमीन ववकत घेण्याच ेनाकारल्याने अनतररक्त 
मामलेिार, पनवेल नीं. १ याींच्या दिनाींक १६/०८/१९६२ रोजीच्या आिेिानसुार 
सिर सव्हे नींबर मधील कुळाींची नाव ेकमी करण्यात आली असल्याचे फेरफार 
क्र.१३७, दिनाींक २९/१२/१९६४ वरून दिसनू येत आहे. 
 मौजा वानघवली येथील ननवाडा क्र.२/९५ अन्वये सींपादित करण्यात 
आलेल्या एकूण ६०.८३ हे.आर. जशमनीपो्ी मळू जशमनधारक याींचे वारसाींना 
१२.५ ्क्के योजनेअींतगगत पात्रता मींजूर करण्यात आल्यानींतर शसडको 
महामींडळाने सी.बी.डी. बेलापरू येथे भखूींडाचे वा्प केलेले आहे. सिर बाब 
ववचारात घेता दिनाींक ११/९/२०१७ च ेपत्र दिनाींक ०१/११/२०१७ रोजी शसडको 
महामींडळाकड ेपाठववण्यात आल ेआहे. 
 
 
 



वि.प. २ (34) 

(४) होय, अजगिार ितेकऱ्याींनी, सामदुहक आत्महत्या करण्याची परवानगी 
शमळण्याबाबत वरीषठ पोलीस ननरीक्षक, एनआरआय सागरी पोलीस ठाण्याकड े
दिलेल्या अजागस अनसुरुन अजगिार ितेकऱ्याींना सीआरपीसी १४९ अन्वये गरैकृत्य 
न करण्याबाबत नो्ीसा िेण्यात आल्या आहेत. 
(५) व (६) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

शासनाच्या धोरणाांचा प्रचार िरण्यासाठी खाजगी िां पन्हयाांबरोबर िरोडो रुपयाांचा 
िरार िेल्याबाबत 

  

(३१) ३६०७७ (०४-०१-२०१८). श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य िासनाच्या ववरोधात सोिल शमडडयावर सरुु असलेल्या पोस््मळेु 
नकारात्मक पोस््ना उत्तर िेण्याबरोबरच िासनाच्या धोरणाींचा प्रचार 
करण्यासाठी अकरा खाजगी कीं पन्याींबरोबर करोडो रुपयाींचा करार केल्याच ेमाहे 
ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील घेतलेल्या ननणगयामळेु िासनासाठी काम करणाऱ् या 
पॅनेलवरील सींस्था रद्द करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जनतचे्या पैिात राजकीय प्रचार करण्याचा प्रयत्न असल्याचा 
आरोप िासनासाठी काम करणाऱ् या पॅनलवरील सींस्था आणण व्यक्तीींनी केला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सोिल शमडडयासाठी जनतचे्या पिैाचा गरैवापर ्ाळण्यासाठी 
सिरील केलेला करार रद्द करुन िासनासाठी काम करणाऱ् या पॅनलवरील सींस्थाींना 
िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-०१-२०१८) : (१) त े(४) हे खरे नाही. 
 िासनाच्या ववववध योजनाींची मादहती जनतपेयतं पोहोचण्यासाठी तसेच 
ववकासकामाींची मादहती जनतलेा व्हावी. यासाठी ववववध प्रसारमाध्यमाींचा वापर 
मादहती व जनसींपकग  महासींचालनालयाच्यावतीने करण्यात येतो. याप्रशसध्िीसाठी 
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लागणारे कक्रएद्व्ह तयार करण्यासाठी सींस्थाींच े पॅनल मादहती व जनसींपकग  
महासींचालनालयाकडून करण्यात येत.े गेल्या पन्नास वषागपासनू मादहतीप्, 
अनबुोधप्, ननशमगतीसाठी पॅनल तयार केल ेजात होत.े गेल्या काही वषागत ववववध 
प्रशसध्िीच्या माध्यमाींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामळेु या वाढलेल्या माध्यमाींमधून 
जास्तीत जास्त जनतपेयतं िासनाच्या लोकोपयोगी योजना पोहोचण्यासाठी 
सामान्य प्रिासन ववभाग ननणगय क्रमाींक मावज-२०१५/प्र.क्र.३५०/३४, दिनाींक 
१९/१०/२०१५ नसुार कक्रएद्व्ह तयार करण्यासाठी सींस्थाींचे पॅनल तयार करण्यात 
आल ेहोत.े या सींस्थाींची मिुत सींपषु्ात आल्यामळेु दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ 
च्या िासन ननणगय क्रमाींक मावज-२०१७/प्र.क्र.२८७/३४ नसुार कक्रएद्व्ह तयार 
करण्यासाठी िोन वषागसाठी सींस्थाींची नव्याने यािी तयार करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अल्पसांख्याि शाळाांमधील अनतररक्त शशक्षिाांचे समायोजन 
िरण्याबाबत 

  

(३२) ३६०८८ (२४-११-२०१७). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सनतश चव्हाण : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २९५२७ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अल्पसींख्याींक िाळाींमधील अनतररक्त शिक्षकाींचे अन्य िाळाींमध्ये 
समायोजन करण्याच्या प्रकक्रयेनसुार समायोजन न झालले्या शिक्षकाींच े
समायोजन होईपयतं ववनाकाम ववनावेतन तत्वाच्या आधारे त्याींचे वेतन अिा 
करण्यात येऊ नये असा िासनाने ननणगय घेतला असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पसींख्याक िाळाींना राज्य घ्नेच्या कलम ३० नसुार वविषे 
िजाग प्राप्त झालेला असनू या िाळेतील शिक्षकाींना समायोजनाच्या नावाखाली 
वेतन नाकारणे हे भारतीय घ्नेतील तरतिुीींचा उल्लींघन करणारे असल्याचेही 
त्याचिरम्यान ननििगनास आल,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सिर िासन ननणगयामळेु राज्यातील अल्पसींख्याींक िाळाींमधील ५ 
हजार शिक्षकाींच्या कायम सेवा धोक्यात येऊन त्यामध्ये ठाणे जजल््यातील 
जवळपास ३०० शिक्षकाींचा समावेि असनू समायोजनाच्या कायगवाहीत 
अल्पसींख्याींक शिक्षकाींवर अन्याय करण्यात येऊ नये अिा आियाचे ननवेिन 
मा.िालेय शिक्षण मींत्री, प्रधान सधचव, िालेय शिक्षण ववभाग व शिक्षणाधधकारी 
(माध्य.), जजल्हा पररषि ठाणे याींना माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये शिक्षक सेना, 
ठाणे िहर सींघ्नेच्यावतीने िेण्यात आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अल्पसींख्याींक 
िाळाींमधील अनतररक्त झालेल्या शिक्षकाींचे समायोजन करण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े (०६-१२-२०१७) : (१) होय, दिनाींक १३ जुल,ै २०१६ रोजी 
िासनाने असा ननणगय घेतला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) िासन ननणगय दिनाींक १३/०७/२०१६ अन्वये शिक्षकाींचे समायोजनाची 
कायगवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र मराठी सांघास पनु्हहा अनदुान सरुु िरण्याबाबत 
  

(३३) ३६१५० (२४-११-२०१७). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील : सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी ववषयाींच्या शिक्षक व ववद्यार्थयांच्या गणुवत्तावाढीसाठी ३६ वषागपवूी 
महाराषर मराठी शिक्षक सींघ सरुु करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींघाला मराठी भाषचेा ववस्तार, अ्यासक्रमाबद्दल जागतृी 
ननमागण करण्यासाठी तसेच िकै्षणणक त्रमैाशसके चालववण्यासाठी महाराषर राज्य 
सादहत्य व सींस्कृती मींडळातफे िरवषी रुपये २५ हजार इतके दिले जाणारे 
अनिुान िासनाने सन २०१५ पासनू बींि केल्याचे दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ननििगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, मराठी शिक्षकसींघ व अध्यापक मींडळाचे कायग लक्षात घेता, 
सिरचे अनिुान पनु्हा सरुु करण्याबाबत महाराषर मराठी शिक्षक सींघाचे व 
अध्यापक मींडळाचे प्रनतननधी याींनी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये मा.िालेय 
शिक्षण मींत्री तसेच अध्यक्ष, महाराषर राज्य, सादहत्य व सींस्कृती मींडळ, पणेु 
याींना लेखी ननवेिन दिल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर ननवेिनानसुार 
महाराषर मराठी सींघास पनु्हा अनिुान सरुु करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१४-१२-२०१७) : (१) शिक्षण ववभागाकडून िेण्यात आलेल्या 
मादहतीनसुार “महाराषर मराठी शिक्षक सींघ” सरुू करण्याची कायगवाही िालेय 
शिक्षण ववभागाकडून करण्यात आलेली नाही. तथावप, सिर सींस्था नोंिणीकृत 
सींस्था असल्याचे दिसनू येत.े  
(२) होय.  
(३) होय. 
(४) “महाराषर मराठी अध्यापक” या त्रमैाशसकाला अनिुान पनु्हा सरुू 
करण्याबाबतचे प्राप्त झालले ेननवेिन महाराषर राज्य सादहत्य आणण सींस्कृती 
मींडळाच्या पढुील बठैकीत ववचाराथग ठेवण्यात येणार आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

हदनाांि २३ ऑक्टोबर, २०१७ रोजीच्या शासन ननणथयामधील  
अट क्र.४ रद्द िरण्याबाबत 

  

(३४) ३६१५४ (२४-११-२०१७). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) िालेय शिक्षण ववभागाने दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी ननगगशमत 
केलेल्या िासन ननणगयामधील अ् क्र.४ नसुार, “प्राथशमक व उच्च प्राथशमक 
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िाळा या प्रगत िाळा व िाळा शसध्िीप्रमाणे “अ” ग्रेड आहेत व ज्या माध्यशमक 
शिक्षकाींच्या वगागचा इयत्ता ९ वी व १० वी चा ननकाल ८० ्क्के ककीं वा त्यापके्षा 
अधधक आहे त्याींनाच वररषठ व ननवडशे्रणीचा लाभ अनजु्ञेय राहील” अस ेनमिू 
केल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासन ननणगयामध्ये नमिू केलेली ही अ् महाराषर खाजगी 
िाळाींतील कमगचारी (सेवेच्या िती) ननयमावली, १९८१ मधील अनसुचूी क च े
उल्लींघन करणारी आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दिनाींक २३ ऑक््ोबर, २०१७ च्या िासन ननणगयातील सिर अ् 
क्र. ४ शिक्षकाींवर अन्याय करणारी व पिोन्नती शमळण्यापासनू ववलींब करणारी 
असल्यामळेु सिर अ् रद्द करुन, च्ोपाध्याय आयोगाच्या शिफारिीनसुार 
शिक्षकाींना ८ व १६ वषागच्या अहगताकारी सेवेनींतर वररषठ/ ननवड वेतनशे्रणी 
ववनाअ् सरसक् लाग ूकरून पिोन्नती िेण्याच्यादृष्ीन ेदिनाींक २३ ऑक््ोबर, 
२०१७ च्या िासन ननणगयाऐवजी सधुाररत िासन ननणगय ननगगशमत करण्याबाबतच े
ननवेिन शिक्षक प्रनतननधी तसेच लोकप्रनतननधीींनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री तसेच 
प्रधान सधचव, िालेय शिक्षण ववभाग याींना दिनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास दिल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिरहू ननवेिनाच्या 
अनषुींगाने सिर अ् रद्द करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१३-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. 
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

सामहुहि प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेऊन बांद ठेिलेल्या उद्योगाांच्या 
हमताांतरणाबाबत 
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(३५) ३६१८१ (२८-११-२०१७). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामदुहक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेतलेल ेपरींत ुअनेक वषागपासनू 
बींि असललेे उद्योग हस्ताींतरण करण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक २१ 
ऑगस््, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मा.उद्योग मींत्री याींना ननवेिन दिलेल ेआहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेिनाच्या अनषुींगाने िासनामाफग त कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई (१५-१२-२०१७) : (१) व (२) होय. 
 सामदुहक प्रोत्साहन योजनेच्या (साप्रोयो) प्रचशलत ननयमावलीमध्ये, 
साप्रोयो अींतगतं लाभ घेतलेला उद्योग बींि पडल्यास खालील पध्ितीने घ्क 
िानयत्वाची परतफेड करुन पनुगस्थावपत/ हस्ताींतरीत होऊ िकतो. 
१. बींि पडलेल्या उद्योगाकडून उद्योग बींि असललेा कालावधी व एकूण 
प्रोत्साहनाचा कालावधी याच्या प्रमाणात प्रोत्साहन परत करता येत.े 
ककीं वा 
२. बींि पडलेला उद्योग घ्क एखाद्या नवीन उद्योजक घ्क घेऊन उत्पािन 
सरुु करत असेल व अगोिरच्या उद्योगाचे साप्रोयो अींतगतं िानयत्व 
जस्वकारण्यास तयार असेल तर अिा बींि उद्योगाच्या हस्ताींतरणास परवानगी 
िेण्यात येत.े 
(३) लाग ूनाही. 
  

___________ 
  

शहापरू, शभिांडी ि मरुबाड (जज.ठाणे) तालकु्यातील आश्रमशाळाांमध्ये 
विद्यार्थयाांना सीलबांद दधुाच ेिाटप िरण्याबाबत 

  

(३६) ३६२५१ (२८-११-२०१७). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िहापरू (जज.ठाणे) एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगगत असलले्या 
िहापरू, शभवींडी व मरुबाड तालकु्यातील आश्रमिाळाींमध्ये ववद्यार्थयांना 
आय.एस.ओ. नामाींकन असलेल्या कीं पन्याकडूनच सीलबींि (्ेरा पॅक) िधू वा्प 
करण्याचे आिेि िासनाने दिले असताींनाही सु् े िधू वा्प करण्यात येत असणे 
तसेच आश्रमिाळेतील मखु्याध्यापक व अधधक्षकाींनी आपल्या मजीतल्या 
ठेकेिाराींना िधुाच े ठेके दिल े असल्याचे माहे ऑक््ोंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आदिवासी भागातील वाढत ेकुपोषण िरू करुन सकस आहार 
िेण्यासाठी िासन को्यवधी रुपये खचग कररत असताींनाही सू् े िधू िेण्यामागची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आल ेव तद्नसुार यास जबाबिार असणाऱ् याींववरुध्ि कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (१४-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
 िहापरू (जज.ठाणे) एकाजत्मक आदिवासी ववकास प्रकल्पाींतगगत असलेल्या 
िहापरू, शभवींडी व मरुबाड तालकु्यातील आश्रमिाळाींमध्ये ववद्यार्थयांना 
आय.एस.ओ. नामाींकन असलेल्या कीं पन्याकडूनच नामाींककत िॅन्डचे सीलबींि 
वपिवीत ननयशमत िधु परुवठा सरुु आहे. कोणत्याही आश्रमिाळेत सु् या िधुाचा 
परुवठा केला जात नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
 

राज्यातील लोिसांख्येच्या प्रमाणात तसेच मांजूर असललेी  
पोशलसाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३७) ३६३३० (२१-११-२०१७). श्री.जगन्हनार् शशांदे, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
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(१) राज्यात १० पोलीस आयकु्तालय, ३३ जजल्हा अधधक्षक कायागलय, ८ पररक्षते्र 
असनू त्यामध्ये पोशलसाींची समुारे २ लाख १२ हजार पिे मींजूर असनू प्रत्यक्षात 
अनेक पिे ररक्त असल्याने पोशलसाींवर कामाचा अधधक ताण पडत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबइगच्या वाढत्या लोकसींख्येनसुार पोलीस कमगचाऱ् याींची सींख्या  
४ त े५ प्ीने वाढववणे आविक आहे तसेच मा.उच्च न्यायालयाने पोशलसाींच्या 
अपऱु् या मनषुयबळाींवरून िासनावर वारींवार तािरेे ओढल ेआहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, मुींबइगची सध्याची लोकसींख्या सव्वा को्ी असनू त्या तलुनेत 
पोशलसाींची सींख्या समुारे ४४ हजाराींच्या आसपास आहे प्रत्यक्ष कतगव्यावरील 
पोल ज साींची सींख्या समुारे ४१ हजार आहे त्यापकैी अींिाजे १३ हजार पोलीस 
कमगचारी तर वाहतकू ननयींत्रण, नेत्याींची सरुक्षा, कैद्याची न्यायालयात ने-आण 
करण्यासाठी लागत असल्याने पोशलसाींना याचा त्रास होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील लोकसींख्येच्या प्रमाणात तसेच मींजूर असलेली 
पोशलसाींची ररक्त पिे ववनाववलींब भरण्याबाबत िासनाने कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-१२-२०१७) : (१) राज्यात १० पोलीस आयकु्तालये, ३६ 
जजल्हा अधधक्षक कायागलय, ८ पररक्षते्र असनु पोलीस उप अधधक्षक त ेपोलीस 
शिपाई िजागपयतंच्या पोलीस अधधकारी / कमगचाऱ्याींची एकूण मींजूर पिे २१९७६४ 
इतकी असनु, १२५४५ इतकी पिे ररक्त आहेत. सिरची ररक्त पिे फक्त ६% 
असनु केवळ त्यामळेु पोलीसाींवर कामाचा ताण पडत आहे, हे म्हणणे खरे नाही. 
(२) पोलीस आयकु्त, मुींबई याींचेकडून सधुारीत आकृतीबींधचा प्रस्ताव प्राप्त 
असनु त्याची छाननी िासन पातळीवर करण्यात येत आहे. 
(३) मुींबई पोलीस िलासाठी एकुण मींजुर पिे ५०६७८ पिापकैी सिस्त्र पोलीस 
कायागलयास १३५४५ पिे मींजूर असनु सिर मनषुयबळातनु नेत्याींची सरुक्षा व 
कैद्याींची ने-आण करण्यासाठी लागत असलेले मनषुयबळ परुववण्यात येत,े तसेच 
वाहतकु ववभागास ३५९५ पिे मींजूर असनु सिर मनषुयबळाचा वापर मुींबईतील 
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सींपणुग वाहतकुीचे ननयींत्रण व ननयमण करण्याकरीता होतो, उवगररत ३३५३८ पिाींचे 
वा्प कायिा व सवु्यवस्था राखणेकामी पोलीस ठाणे, गनु्हे िाखा वव.िा. याींस 
करण्यात आल ेअसनु त्याींचा वापर वाहतकू ननयींत्रण, नेत्याींची सरुक्षा, कैद्याींची 
न्यायालयात ने-आण करण्यासाठी होत नाही. 
(४) व (५) िासनाच्या प्रचशलत धोरणानसुार पि ननशमगती तसेच ररक्त पिे 
भरण्याबाबतची कायगवाही सरुू आहे. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातील मोडिळीस आलेल्या इमारतीांच्या पनुिथसनासाठी वििास 
ननयांत्रण ननयमािलीत सधुारणा िरण्याबाबत 

  

(३८) ३६३४१ (२९-११-२०१७). श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई िहरातील वविषेत: िक्षक्षण मुींबईतील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीींच्या पनुवगसनासाठी ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत सधुारणा करण्याचा 
ननणगय राज्य िासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत मुींबईतील लोकप्रनतननधीींनी िासनास अनेक पत्राद्वारे 
ननवेिन ेसािर केली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी लोकप्रनतननधीींनी सािर केलेल्या ननवेिनाच्या 
आधारे िासनाने चौकिी करून कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (१३-१२-२०१७) : (१), (२) व (३) मुींबई िहर व उपनगरातील 
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतीींिी ननगडीत धोरणात्मक ननणगय 
घेण्यासाठी ववकास ननयींत्रण ननयमावलीत आवश्यक सधुारणाबाबत िासनास 
शिफारस करण्याकररता ८ ववधानसभा/ ववधानपररषि सिस्याींची सशमती 
िासनाच्या दिनाींक २९/१०/२०१६ रोजीच्या िासन ननणगयान्वये गठीत करण्यात 
आली आहे. सिर सशमतीतील सिस्याींनी याबाबत िासनास शिफारसी सािर 
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केल्या असनू सिर शिफारसी/ ननवेिनाच्या अनषुींगाने ववकास ननयींत्रण 
ननयमावली ३३(७) व ३३(९) मध्ये व तसेच म्हाडा अधधननयमात सधुारणा 
करण्याची कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील मखु्य माहहती आयकु्ताांचे ररक्त पद भरण्याबाबत 
  

(३९) ३६३४५ (२१-११-२०१७). श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.सनुनल तटिरे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मखु्य मादहती आयकु्ताींचे पि गत सहा मदहन्यापासनू ररक्त 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररणामी अन्य खींडपीठाचाही कारभार पणूगपणे ठप्प असनू 
ववववध खींडपीठाकड े समुारे ३९ हजार द्ववतीय अवपल प्रलींबबत असल्याच े
ननििगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून मखु्य मादहती 
आयकु्ताींचे पि भरण्याबाबत तसेच मादहती अधधकाराींतगगत प्रलींबबत असलेली 
प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१२-१२-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही, राज्यातील केवळ राज्य मखु्य मादहती आयकु्ताचे पि ररक्त आहे, 
सिर पिाचा अनतररक्त कायगभार मा.राज्य मादहती आयकु्त, बहृन्मुींबई याींचेकड े
सोपववण्यात आललेा आहे. अन्य सवग खींडपीठाींवर राज्य मादहती आयकु्त कायगरत 
असनू तथेील कामकाज सरुु आहे. तथावप, मादहती अधधकाराबाबत 
जनमानसातील जागरुकता वाढत असनू आयोगाकड ेयेणाऱ्या द्ववतीय अवपल 
प्रकरणाींची सींख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामळेु माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
अखेरीस राज्य मादहती आयोगाकडील प्रलींबबत द्ववतीय अवपल प्रकरणाींची सींख्या 
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३८५७९ इतकी आहे. 
(३) व (४) राज्य मखु्य मादहती आयकु्ताचे ररक्त पि भरण्याची कायगवाही िासन 
स्तरावरुन सरुु आहे. 
  

___________ 
  
मालाड-मालिणी मधील म्हाडाच्या लॉटरीतील विजेत्याांना घराांचा ताबा देणेबाबत 
  

(४०) ३६३६९ (२८-११-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय गहृननमाथण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आधथगक दृषटया िबुगल घ्काींसाठी सन २०१५ मध्ये म्हाडाने मालाड-मालवणी 
मधील घराींसाठी काढलेल्या लॉ्रीतील म्हाडाच्या इमारतीींमधील १६८ घराींना 
मुींबई महानगरपाशलकेने ओ.सी िेऊनही सिर घराींचा ताबा ववजेत्याींना म्हाडाने 
दिलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाच्या लॉ्रीतील ववजेत्याींनी घराींची सींपणूग १९ लाख रुपयाींची 
रक्कम म्हाडाकड ेजमा केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाच्या लॉ्रीतील ववजेत्याींना घराींचा ताबा िेण्यासाठी अजून 
ककती कालावधी लागणार आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०७-१२-२०१७) : (१) उपाध्यक्ष, म्हाडा याींचेकडून प्राप्त 
अहवालानसुार, मुींबई गहृननमागण व क्षेत्र ववकास मींडळाने २०१५ मध्ये मालवणी 
मालाड येथील (सींकेत क्रमाींक ३१४) बाींधकाम सरुु असलेल्या मालवणी मालाड 
येथील अत्यल्प उत्पन्न ग्ाच्या २३२ सिननकाींची सोडतीमाफग त ववक्रीची 
जादहरात प्रशसध्ि दिली होती.  
 सिरहू सोडतीमध्ये यिस्वी ठरलेल्या २३२ लाभार्थयांपकैी २०४ अजगिार 
सिननका ववतरणास पात्र ठरले होत.े सिरहू इमारतीींना दिनाींक ०१/०९/२०१७ व 
दिनाींक १२/१०/२०१७ रोजी महानगरपाशलकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र दिल ेअसल्याने 
पात्र लाभार्थयांपकैी १२१ लाभार्थयांना सिननकाींच ेताबा ववतरणपत्र िेण्यात आल े
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आहे व त्यापकैी १११ लाभार्थयांनी प्रत्यक्ष सिननकाींचा ताबा घेतला आहे. 
(२) सोडतीतील लाभार्थयांनी मींडळाकडून ववतररत करण्यात आलले्या 
िेकारपत्राच्या अनषुींगाने माहे ऑगस््, २०१६ पासनू सिननकेच्या ववक्री 
ककींमतीपो्ी एकूण २३२ पकैी १७० सिननकाधारकाींनी पणूग रक्कम जमा केली 
आहे, असे म्हाडाच्या अहवालात नमिू करण्यात आल ेआहे. 
(३) व (४) सिरहू इमारतीींना दिनाींक १/९/२०१७ व दिनाींक १२/१०/२०१७ रोजी 
महानगरपाशलकेने भोगव्ा प्रमाणपत्र ववतररत केल े असनू सोडतीतील २३२ 
यिस्वी लाभार्थयांपकैी १२१ लाभार्थयांना सिननकेचा ताबा प्रमाणपत्र िेण्यात आल े
आहे. यापकैी १११ लाभार्थयांनी प्रत्यक्ष सिननकेचा ताबा घेतला आहे. पणूग रक्कम 
भरलेल्या इतर सिननकाधारकाींना सिननकेचा ताबा ववतरणप्रक्रीया प्रगतीपथावर 
आहे. तसेच उवगररत सिननकाधारकाींनी सिननकेची पणूग ववक्री ककींमत 
भरल्यानींतरच ताबा िेणे िक्य होईल, उपाध्यक्ष, म्हाडा याींनी त्याींच्या अहवालात 
नमिू केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

 
सोलापरू शहरात ममाटथ शसटी अांतगथत िरण्यात आलेल्या खचाथच्या  

विरोधात आांदोलन िेल्याबाबत 
  

(४१) ३६५२६ (१८-११-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू िहरात रींगभवन त ेआींबेडकर चौक या एक त ेदिड ककलोमी्रच्या 
सजुस्थतीत आणण मजबतू तसेच एकही खड्डा नसलेल्या रस्त्यावर स्मा ग् शस्ी 
अींतगगत रूपये २१ को्ी खचग करण्यात आल्याच्या ववरोधात दिनाींक २४ सप् े्ंबर, 
२०१७ रोजी वा त्यासमुारास आींिोलन केल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०५-१२-२०१७) : (१) स्मा ग् शस्ी प्रस्तावातील स्वच्छ 
पयागवरण करणेकरीता धळु व प्रिषुण िरु करणे, रस्त्याचे रीडडझाईन करणे 
याअींतगगत पथििी प्रकल्प म्हणून सोलापरू िहरातील जास्त रहिारी असलेला 
डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर चौक - डफरीनचौक - रींगभवन चौक हा रस्ता ननवडला 
आहे. 
 सिर रस्त्याची लाींबी १.१० कक.मी. इतकी आहे. सिर रस्त्याची मींजूर 
ककींमत २०.९७ को्ी इतकी आहे. 
 सिर रस्त्याच्या कामाच े भशूमपजुन दिनाींक २२/०९/२०१७ रोजी 
आयोजजत केल े होत.े भशूमपजून समारींभाच्या अगोिर बहुजन समाज पा्ी 
पक्षाच्या वतीने सिर कामाववरोधात आींिोलन केल ेगेले. परींत ुत्याच ेकोणतहेी 
अधधकृत पत्र सोलापरू महानगरपाशलका कायागलयास प्राप्त झाल ेनाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
रायगड जजल््यात राष्ट्रीय पयेजल योजनेसाठी ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(४२) ३६५८० (२४-११-२०१७). श्री.जयांत पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२४९० 
ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि मिच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील अनेक गावाींमध्ये वपण्याच्या पाण्याची ी्ंचाई ननमागण 
होत असल्याने गावाींमध्ये पाणीपरुवठा करण्यासाठी राषरीय पेयजल योजनेसाठी 
िासनाकडून ननधी उपलब्ध झालेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सिर योजना नव्याने सरुु 
करण्यासाठी सधुारीत अींिाजपत्रकास मान्यता िेवनू ननधी उपलब्ध करुन 
िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (१४-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सन २०१७-१८ या आधथगक वषागमध्ये कें द्र िासनाच्या दहश्श् यातील प्राप्त 
झालेला रुपये १.४४ को्ी इतका ननधी जजल्हा पररषिेच्या खात्यावर जमा 
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करण्याकरीता कोषागार कायागलय, अशलबाग, रायगड याींच्याकड े िेयक सािर 
करण्यात आल ेआहे. तसेच १६ जजल्हा पररषिाींकडून प्राप्त झालेल्या ननधीच्या 
मागणीनसुार उपलब्ध करुन िेण्यात आलले्या एकूण रुपये ४७.३६७९ को्ी 
ननधीपकैी रुपये २.०० को्ी इतका ननधी रायगड जजल्हा पररषिेस उपलब्ध करुन 
िेण्यात आलेला आहे. सधुारीत अींिाजपत्रक मींजूरीबाबत सयुोग्य प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यास त्यास मान्यता िेण्याची कायगवाही करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
रायगड जजल््यातील नदी िाठाांिर साांडपाणी प्रकक्रया प्रिल्प उभारण्याबाबत 

  

(४३) ३६५८६ (२४-११-२०१७). श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय पयाथिरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यात पाण्याच्या स्त्रोताींचे प्रिषूण होण्याच्या तक्रारी येत 
असल्यामळेु निीकाठाींवरील गावाींमधून निीत येणारे साींडपाणी हे प्रकक्रया करुन 
निीत सोडण्यासाठी प्रकक्रया प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच े ननिेि 
जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी दिनाींक २३ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
दिल ेआहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रकक्रया प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यासाठी 
अ्यासग्ाची ननवड करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, साींडपाणी प्रकक्रया प्रकल्पाचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे 
काय, 
(४) असल्यास, रायगड जजल््यात एकूण ककती दठकाणी साींडपाणी प्रकक्रया 
प्रकल्प उभारण्याचे िासनाच्या ववचाराधीन आहे ? 
  
श्री.रामदास िदम (१४-१२-२०१७) : (१) याबाबत दिनाींक १३/१२/२०१७ रोजीच्या 
पत्रान्वये जजल्हाधधकारी, रायगड याींनी पयागवरण ववभागास कळववले आहे. 
(२), (३) व (४) त्यानषुींगाने राज्य निी सींवधगन योजनेतील मागगििगक तत्वानसूार 
प्रस्ताव/सववस्तर प्रकल्प अहवाल इ. तयार करुन त ेपयागवरण ववभागास सािर 
करण्याबाबत पयागवरण ववभागाने दिनाींक ०१/०३/२०१४ रोजी ननगगशमत केलले्या 
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िासन ननणगयानसूार कायगवाही करणेबाबत अपर मखु्य सधचव, पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता ववभाग, प्रधान सधचव, नगर ववकास ववभाग व जजल्हाधधकारी, रायगड 
याींना दिनाींक १४/१२/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये कळववण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

रायगड जजल््यातील आहदिासी समाज अन्हन अधधिारासाठी  
आांदोलन िेल्याबाबत 

  

(४४) ३६५९० (२४-११-२०१७). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन्ह न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील आदिवासी समाजाने रायगड जजल्हाधधकारी, 
कायागलयासमोर अन्न अधधकारासाठी दिनाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास आींिोलन केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अन्न सरुक्षा कायिा लाग ू झाल्यानींतर केिरी 
शिधापबत्रकाधारक कु्ुींबाींपकैी १ को्ी ७७ लाख शिधापबत्रकाधारक कु्ुींबे रेिन 
शमळण्यापासनू वींधचत असनू गरीब कु्ुींबाींची रास्त भाव िकुानावर शमळणारी 
साखर ऐन दिवाळीत बींि करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आदिवासी समाजातील कु्ुींबे केरोसीनचा वापर करत असल्यामळेु 
त्याींना रास्त िरात माणसी िोन शल्र केरोसीन िेण्यात याव ेअिी मागणी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन आदिवासी समाजासाठी 
स्वस्त िरात अन्न धान्य परुवठा करण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (१४-१२-२०१७) : (१) होय.  
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) होय  
(४) चौकिीचा प्रश्न उद् भवत नाही. राषरीय अन्नसरुक्षा अधधननयम, २०१३ 
अींतगगत समावेि करण्यात आलले्या सवग पात्र लाभार्थयांना ननयशमतपणे 
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अन्नधान्याचा परुवठा करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील िहरी व ग्रामीण 
भागातील बबगर गॅसधारक शिधापबत्रकाधारकाींना ववहीत पररमाणानसुार 
केरोसीनचे वा्प करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मागासिगीय विद्यार्थयाांना परदेशी शशष्ट्यितृ्ती न शमळाल्याबाबत 
  

(४५) ३६९०३ (२७-११-२०१७).  श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय सामाजजि न्ह याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) जागनतक ववद्यापीठाच्या १ त े ३०० या क्रमवारीतील सींलग्न 
ववद्यापीठाींमधील प्रवेिासाठी िकै्षणणक िलु्क वाढीस राज्याच्या लेखापरीक्षकाींनी 
घेतलेल्या आक्षेपाींमळेु मागासवगीय ववद्यार्थयांना परिेिी शिषयवतृ्ती शमळाल्या 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परिेिी शिषयवतृ्ती न शमळण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आल,े त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोल े(१८-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

पणेु जजल््यात शलु्ि िाढ िेलेल्या शाळाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(४६) ३६९७७ (२४-११-२०१७). श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३१०८८ 
ला हदनाांि १ ऑगमट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पणेु जजल््यातील १८ िाळाींनी अन्यायकारक िलु्क वाढ केल्याची तक्रार 
मागील पाच वषांपासनू पालकाींनी केली असनू याबाबत िाळाींवर कोणतीच 
कारवाई िासनामाफग त केली जात नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल ेव तद्नसूार अन्यायकारक िलु्कवाढ करणाऱ्या या १८ िाळाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१४-१२-२०१७) : (१) पणेु जजल्हयातील १८ िाळाींबाबत 
पालकाींनी फी वाढीसींिभागत तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे. 
(२) फी वाढीच्या तक्रारीींवर ववभागीय िलु्क ननयामक सशमती, पणेु याींच्याकडून 
सनुावणी घेऊन पढुील कायगवाही करण्यात येत.े  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

माांडिी, आचोळे ि पेल्हार (जज.पालघर) येर्े पोलीस  
ठाण्याांची ननशमथती िरण्याबाबत 

  

(४७) ३७०४३ (२१-११-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माींडवी, आचोळे व पले्हार (जज.पालघर) येथे पोलीस ठाण्याींची ननशमगती 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव पोलीस अधधक्षक, पालघर याींनी िासनाकड ेदिनाींक ३० 
एवप्रल, २०१५ व दिनाींक ७ एवप्रल, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास सािर केल ेआहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई-ववरार उपप्रिेिाची वाढती लोकसींख्या तसेच कायिा व 
सवु्यवस्थेच्या दृष्ीने सिर पोलीस ठाण्याींची ककती कालावधीत ननशमगती 
करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०७-१२-२०१७) : (१) व (२) नालासोपारा पोलीस ठाण्याच े
ववभाजन करुन आचोळे पोलीस ठाणे व ववरार पोलीस ठाण्याचे ववभाजन करुन 
माींडवी पोलीस ठाणे ननमागण करण्याची बाब राज्य पोलीस िलातील 
पिननशमगतीच्या िसुऱ्या ् प्प्याच्या प्रस्तावामध्ये समाववष् करण्यात आली आहे. 
सिर प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या मान्यतसे्तव सािर करण्यात आला असता 
त्यावर ववत्त ववभागाने त्याींच्या दिनाींक २५/०५/२०१७ च्या िासन ननणगयानसुार 
पोलीस िलाचा आकृतीबींध ननजश्चत करुन प्रस्ताव फेरसािर करावा, अस े
अशभप्राय दिल ेआहेत. त्यानसुार पढुील कायगवाही करण्यात येत आहे. तसेच 
पोलीस अधधक्षक, पालघर याींच्या आस्थापनेवरील नालासोपारा व वालीव पोलीस 
ठाण्याच े ववभाजन करुन पले्हार पोलीस ठाणे ननमागण करणेबाबतचा प्रस्ताव 
ववत्त ववभागाच्या मान्यतसे्तव सािर करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
मुांबई विदयापीठातील शशक्षि ि िमथचारी याांचे र्िीत िेतन अदा िरण्याबाबत 
  

(४८) ३७२८४ (२४-११-२०१७). श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववियापीठातील शिक्षक व कमगचाऱ् याींचे ऑक््ोबर मदहन्याचे वेतन अिा 
करण्यासाठी ववियापीठाकड े पसै े नसल्याचे माहे ऑक््ोबर,२०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाववियालयाींकड े को्यवधी रुपयाींचा ननधी थकीत असनू 
िासनाकडून शमळणारा ननधी बींि झाल् याने ववियापीठ आधथगक अडचणीत आल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ववियापीठाींचा 
को्यवधी रुपयाींचा ननधी थकीत ठेवणाऱ् या महाववियालयाींवर कारवाई करुन 
ववियापीठातील शिक्षक व कमगचारी याींचे थकीत/ वेतन िेण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करुन िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(०५-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जजल््यातील खरेदी विक्री सांघाला विक्रीचे िशमशन  
आणण खरेदीचा खचथ देण्याबाबत 

  

(४९) ३७४६२ (२४-११-२०१७). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन्ह न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) रायगड जजल््यातील खरेिी ववक्री सींघाकडून हमी भावाने भात खरेिी केला 
जात असनू सिर खरेिी-ववक्री सींघाला िासनाने मागील आठ वषागपासनू भात 
खरेिीच ेकशमिन, खरेिीचा खचग तसेच गोिामाचे भाड ेदिले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, खरेिी ववक्री सींघाने सन २०१७-१८ या वषीच्या हमी भावाने भात 
खरेिी न करण्याचा ननणगय घेतला असनू ितेकऱ्याींचा भात अन्य एजन्सीमाफग त 
कमी भावाने खरेिी केल्याने ितेकऱ्याींच ेआधथगक नकुसान होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन हमी भावाने भात 
खरेिी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (०८-१२-२०१७) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
 फक्त पणन हींगाम २०१५-१६ मध्ये खरेिी झालले्या धानाची अींित: 
रक्कम प्रलींबबत आहे. तसेच सन २०१६-१७ मध्ये खरेिी झालेल्या धानाची 
भरडाई होऊन ताींिळाची उचल सरुु आहे. सिर ताींिळाची उचल झाल्यावर 
सींस्थाींना कशमिन आकार िेण्यात येईल. 
 पणन हींगाम २००९-१० त े २०१४-१५ या कालावधीतील गोिाम 
भाड्याबाबतचा प्रस्ताव या ववभागाने ववत्त ववभागास दिनाींक २३/१२/२०१६ रोजी 
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मान्यतसेाठी सािर केला होता. सिरहू प्रस्तावास अनसुरुन ववत्त ववभागाने 
ववचारणा केलले्या मादहतीसह प्रस्ताव ववत्त ववभागाकड ेदिनाींक १३/०७/२०१७ 
रोजी मान्यतसेाठी सािर करण्यात आलेला होता. तथावप, ववत्त ववभागाने 
पनु:श्च काही मदु्द ेउपजस्थत केल ेआहेत. त्यास अनसुरुन दिनाींक १८/१०/२०१७ 
रोजी प्रस्ताव ववत्त ववभागाच्या मान्यतसेाठी फेरसािर करण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 अन्न,नागरी परुवठा व ग्राहक सींरक्षण ववभागाच्या दिनाींक ०४/१०/२०१७ 
रोजीच्या िासन ननणगयान्वये रायगड जजल््यात ३० धान खरेिी कें द्राींना मींजुरी 
िेण्यात आली असनू त्यापकैी १७ धान खरेिी कें द्रावर धान खरेिी सरुु आहे. 
 तसेच पणन हींगाम २०१७-१८ मध्ये िासनाने ननधागररत केलेल्या 
आधारभतू ककींमतीपेक्षा कमी िराने धान खरेिी होऊ नये याकररता जजल्हा 
ननबींधक याींना त्याींच्या अखत्याररत असलेल्या सवग कृषी उत्पन्न बाजार 
सशमत्याींना खाजगी व्यापाऱ् याींवर िींडात्मक कारवाई करण्याबाबत सचूना िेण्यात 
आल्या आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उिभवत नाही. 
  

___________ 
  
पणेु विभागातील अनदुाननत महाविद्यालयाांचे अनदुान ननजश्चत िरण्याबाबत 

  

(५०) ३७४७२ (२४-११-२०१७). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु ववभागातील अनिुाननत महाववद्यालयाींना शिक्षक-शिक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींच्या अनिुानापो्ी दिलले्या रक्कमाींच ेअनिुान ननजश्चत न झाल्याने 
िासनाचे समुारे ५० को्ी रुपये १५ वषागपासनू महाववद्यालयाींकडचे असल्याच े
माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय 
आढळून आल े व तद्नसुार पणेु ववभागातील अनिुाननत महाववद्यालयाींच े
अनिुान ननजश्चत करुन अनिुानापो्ी दिलले्या रक्कमचेी वसलुी करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(११-१२-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) पणेु ववभागातील अिासकीय अनिुाननत महाववद्यालयाींच्या अनिुान 
ननधागरणामध्ये वेतनापो्ी रुपये ५.७५ को्ी इतकी रक्कम वसलुपात्र असल्याच े
ननििगनास आल ेआहे. सिर वेतन अनिुानाची वसलुपात्र रक्कम ही वेतनेतर 
अनिुानापो्ी िेय असलेली रक्कम ननधागरीत झाल्यानींतर ती रक्कम समायोजजत 
करुन ननव्वळ वसलुपात्र रक्कम सींबींधधत महाववद्यालयाींकडून वसलु करण्याची 
तजववज ठेवण्यात आली आहे. अनिुान ननधागरणाची कायगवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
_________________________ 

मुद्रणपवूग सवग प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण: िासकीय मुद्रणालय, मुींबई. 

 


