
  अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अथथसांिल्प) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

अपांग शशक्षि ि शशक्षिेतर िमथचाऱयाांना अततररक्त ि बदली प्रकियेतनू 
िगळण्याबाबत 

  

(१) ८१९९ (०४-०८-२०१५). श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळाींच्या अततररक्त ठरलेल्या शशक्षक व 
शशक्षकेतर कममचाऱयाींमध्ये अपींग शशक्षक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींचा समावेश 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा अपींग शशक्षक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींना अततररक्त व 
बदली प्रक्रियेतनू वगळण्यासाठी शासन सवलत देणार आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाची भशूमका काय आहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०१-०२-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सद्य:स्स्थतीत ववचाराधीन नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील महानगरपाशलिा, नगरपररषद क्षते्रातील अपांगाांना त्याांना शमळणाऱ या 

योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत 
  

(२) ११०३२ (२३-१२-२०१५). प्रा.अतनल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.शमतशे 
भाांगडडया, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, प्रा.जोगेन्द्द्र ििाड,े श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनामार्म त अपींग बाींधवाींकरीता अनेक प्रकारच्या अनेक योजना 
राबववण्यात येत असनूही याची माहहती महानगरपाशलका, नगरपाशलकाकड े
उपलब्ध नसल्यामळेु योजनाींचा तनधी ववनावापर पडून असल्याच े हदनाींक     
२३ ऑगस््, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील अपींगाची नोंद महानगरपाशलका, नगरपाशलका, 
नगरपररषद व नगरपींचायतीमध्ये करण्यात यावी अशा सचूना नगरववकास 
ववभागाने हदनाींक ४ एवप्रल, २०१३ रोजी वा त्यासमुारास देऊनही या सचूनाींकड े
दलुमक्ष केले जात असल्याच ेतनदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, उपरोक्त सचुनेनसुार क्रकती महानगरपाशलका, नगरपररषद, 
ग्रामपींचायत याींनी अशी नोंद घेतली व त्यानसुार सध्या क्रकती अपींगाची नोंद 
घेण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी अपींगासाठी असणाऱया शासनाच्या ववववध 
योजनाींची माहहती तात्काळ अपींगाींना शमळण्याबाबत शासनाने काय कायमवाही वा 
उपाययोजना केली आहे, 
(५) तसेच अपींगाींना या योजनेचा लाभ न पोहोचववणाऱया सींबींधधत 
अधधकारी/कममचारी याींचेवर शासनाने काय कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहे ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हदव्याींग बाींधवाींची नोंदणी करण्यासाठी सवम 
महानगरपाशलका/नगरपररषदा तसेच नगरपींचायतीींना हदनाींक ०४/१०/२०१३ च्या 
पररपत्रकान्वये सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदर सचूनाींचे का्ेकोरपणे 
पालन करण्यासाठी हदनाींक २०/०८/२०१५ च्या शासन पररपत्रकान्वये सवम 
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सींबींधधताींना कळववण्यात आले आहे. त्यास अनसुरून महानगरपाशलका/ 
नगरपररषदा/नगरपींचायतीींमध्ये हदव्याींग बाींधवाींची नोंद घेण्यात येत.े 
 हदव्याींग बाींधवाींसाठी ३% तनधी राखीव ठेवण्याबाबत शासन पररपत्रक 
हदनाींक ३०/१०/२०१० अन्वये सवम महानगरपाशलका/नगरपररषदा/ नगरपींचायत 
याींना सचूना देण्यात आलेल्या असनू, सदर तनधी कोणत्या प्रयोजनाथम खचम 
करावा, याबाबत सववस्तर मागमदशमक सचूना तनगमशमत केलेल्या आहेत. सदर 
तनधी इतर प्रयोजनाथम न वळववण्यासाठी तसेच त्या-त्या वषामतच खचम 
करण्याबाबत सचूना हदलेल्या आहेत. 
 हदव्याींग बाींधवाींच्या ववववध योजनाींचे अनषुींगाने प्रत्येक नागरी स्थातनक 
सींस्थेने कायमशाळा आयोस्जत करण्याचे सवम सींबींधधताींना हदनाींक २८/१२/२०१७ 
रोजी कळववले आहे. 
(५) हदव्याींग बाींधवाींना राखीव तनधी खचम करण्यास कसरू करणाऱया/इतर 
प्रयोजनाथम खचम करणाऱया अधधकाऱयाींववरुद्ध शशस्तभींगववषयक कायमवाही 
करण्याची हदनाींक १४/११/२०१७ च्या पररपत्रकान्वये तरतदू केलेली आहे. 
(६) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील आरटीओ िायाथलयातील पीयसुी मशीन ि हेडलाईट एन्द्लायझर मशीन 

िापराअभािी पडून असल्याबाबत 
  

(३) १४२९२ (२१-१२-२०१५). श्रीमती स्ममता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील रस्त्यावर धावण्यास अवजड व व्यावसातयक वाहन सक्षम 
असल्याची तपासणी करण्यासाठी सवम आर्ीओ कायामलयाींना समुारे अडीच को्ी 
रुपयाींची १२० पीयसुी मशीन तसेच ५० हेडलाई् एन्लायझर मशीन परुववण्यात 
आली असनू मात्र या मशीन्सचा वापर कायामलयाींनी केलेला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तद्नसुार 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.हदिािर राित े(२५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
 सन २००० त े२०१५ पयतं कें द्र शासनामार्म त वाहनाींची वाय ुप्रदषुणाची 
तपासणी करण्यासाठी १२० पीयसुी मशीन तसेच ५० हेडलाई् एन्लायझर मशीन 
प्राप्त झालेली नसनू ११८ गॅस एन्लायझर व १६८ स्मोक मी्र परुववण्यात आले 
आहेत. सन २०१० पासनू भारत स््ेज-४ ही वाय ुप्रदषुणाचे मानके लाग ूआहेत. 
वाय ू प्रदषुण ववषयक सधुाररत मानकाींनरुुप पवूी कें द्र शासनाने परुववलेल्या 
मशीन्स कालबाह्य झालेल्या आहेत. 
 मे.मॅना्ेक इलेक्रॉतनक प्रा.शल. याींच्याकडून ५० स्मोक मी्र कें द्र 
शासनाच्या अनदुानातनू प्राप्त झाली आहेत. सदर यींत्राींचे वा्प ५० पररवहन 
कायामलयाींना करण्यात आले आहे. सदर कीं पनीकडून मो्ार वाहन तनरीक्षक याींना 
सदर यींत्र हाताळणीच ेCIRT, पणेु येथे प्रशशक्षण देण्यात आले आहे. 
 राज्यातील १७ कायामलयात स्मोक मी्र इन्स््ॉलेशन पणूम झाले आहे. 
 कें द्र शासनाकडून ५० गॅस एन्लायझर मशीन अद्याप प्राप्त नाहीत. 
  

___________ 
  

राज्यातील विद्यार्थयाांना पहहलीच्या िगाथतच जातीचे दाखले देण्याबाबत 
  

(४) १८५५५ (२७-०४-२०१६). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्री.सतुनल तटिरे, श्री.किरण पािसिर, अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.अमरशसांह 
पांडडत, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, अॅड.जयदेि 
गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.हेमांत टिले, श्री.सततश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान 
दरुाथणी, श्री.वििम िाळे : सन्माननीय सामास्जि न्द् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववद्यार्थयानंा पहहलीच्या वगामतच जातीचे दाखल े देण्याचे 
शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेचा तपशील काय आहे, व उक्त तनणमय घेण्यासाठी 
शासनामार्म त कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कोणतीही कायमवाही केलेली नसल्यास ववलींबाची कारणे काय ? 
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श्री.राजिुमार बडोले (०३-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 तथावप, राज्यात हदनाींक ०१/०८/२०१५ पासनू महाराजस्व अशभयान 
राबववण्यात येत आहे. सदर अशभयानाींतगमत शाळाींमध्ये ववशषे शशरबरे आयोस्जत 
करुन जातीचे दाखले देण्याचे उपिम दरवषी आयोस्जत करण्यात येतात. 
 सदर अशभयानाींतगमत राज्यात सन २०१५-१६ मध्ये २,८४,५८१ जातीच े
दाखले व सन २०१६-१७ मध्ये ३,७०,८७६ जातीचे दाखले असे एकूण मागील दोन 
वषामत ६,५५,४५७ इतके जातीचे दाखले ववतरीत करण्यात आलेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
पाटोदा, थडी ि िुां डलिाडी (ता.बबलोली, स्ज.नाांदेड) येथील शतेिऱ याांना पीि िजथ 

उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(५) १९९५९ (१६-०८-२०१६). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पा्ोदा थडी व कुीं डलवाडी (ता.रबलोली, स्ज.नाींदेड) येथील शतेकऱ याींना मागील 
एक वषामपासनू पीक कजम देण्यास ्ाळा्ाळ करत असलेल्या महाराषर ग्रामीण 
बॅंकेच्या कममचाऱ याींच्या आडमठेु धोरणाववरोधात पररसरातील शतेकऱ याींनी 
सामहुहकररत् या आत्मदहन करण्याचे तनवेदन हदले असतानाही बेकेने कोणतीही 
कायमवाही केली नसल्याचे तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०५-०१-२०१८) : (१) होय, असे तनवेदन प्राप्त झाल ेहोत.े 
आत्मदहन आींदोलन, पीक कजम पनुगमठन व नवीन कजम वा्पाचे आश्वासन 
शमळाल्यामळेु स्थधगत केले. 
(२) महाराषर ग्रामीण बेक, कुीं डलवाडी याींनी २०१५ या वषामत पा्ोदा थडी येथील 
४० सभासदाींपकैी ३३ सभासदाींना एकूण रुपये २०.४६ लाख पीक कजम वा्प केले 
असनू २०१६ या वषामतील खरीप हींगामामध्ये ४० सभासदाींपकैी १२ सभासदाींना 
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कजमवा्प केले आहे, ७ सभासद पनुगमठनास पात्र नव्हत.े उवमरीत २१ खातदेार 
शतेकऱयाींची मागणी प्राप्त झाली नव्हती. 
  कुीं डलवाडी हे गाव महाराषर ग्रामीण बेकेच्या दत्तक यादीमध्ये नाही. 
कुीं डलवाडी येथे एकूण तीन बेक शाखा असनू त्याींनी खरीप २०१६ मध्ये एकूण 
११७३ सभासदाींना रुपये ९४२.६२ लाख पीक कजम वा्प केले आहे. सन २०१५ 
मध्ये थकबाकीदार असलेल्या उवमरीत पात्र सभासदाींना पनुगमठनाचा लाभ हदला 
जात असल्याचे सहकार आयकु्त व तनबींधक, पणेु याींनी कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
मराठिाड्यासह राज्यात अििाळी पािसामळेु निुसानग्रमत शतेिऱयाांना तसेच 

िीज पडून मतृ पािलेल्याांच्या िुटुांबबयाांना आधथथि मदत देण्याबाबत 
  

(६) २१३१२ (१९-०८-२०१६). श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिले, श्री.ख्िाजा बेग, 
श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मराठवाड्यासह राज्यात अवकाळी पाऊसामळेु वपकाींचे व र्ळाींच ेमोठ्या 
प्रमाणात नकुसान झाल्याच ेतसेच, धुळे स्जल्ह्यात अींगावर वीज पडून दोन 
जणाींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार नकुसानग्रस्त शतेकऱयाींना तसेच वीज पडून मतृ 
पावलेल्याींच्या कु्ुींरबयाींना आधथमक मदत देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) मराठवाड्यासह राज्यात अवकाळी 
पावसामळेु वपकाींचे व र्ळाींचे नकुसान झाल्याचे तसेच धुळे स्जल्ह्यात अींगावर 
वीज पडून तीन जणाींचा मतृ्य ूझाल्याची घ्ना घडल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशमनास आले आहे. 
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(२) शासन तनणमय, महसलू व वन ववभाग, हदनाींक २३ मे, २०१७ अन्वये, राज्यात 
माहे एवप्रल त ेम,े २०१६ व नोव्हेंबर, २०१६ या कालावधीत झालेल्या अवेळी 
पाऊस व गारपी्ीमळेु बाधधत शतेकऱयाींना पीक नकुसानीवर मदत देण्याबाबत 
धोरणात्मक तनणमय घेण्यात आलेला आहे. 
  तसेच शासन तनणमय, महसलू व वन ववभाग, हदनाींक १३/०५/२०१५ 
मधील तरतदूीींनसुार माहे एवप्रल-मे, २०१५ मध्ये वीज पडून मतृ्य ूझालेल्या 
व्यक्तीींच्या नातवेाईकाींना तनयमानसुार मदत देण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

लातरुच्या ऑल्मवपि विजेत्या मिुबधधर तरुणाने शमळािलेली ५० पदिे 
शासकिय नोिरी न शमळाल्याने परत िरण्याचा घेतललेा तनणथय 

  

(७) २१९०८ (२३-०८-२०१६). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय िीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लातरु मधुन आलेल्या अन्वर शखे या मकुबधधर तरुणाने २०१५ साली 
झालेल्या स्पेशल ऑल्मवपकमध्ये शमळववलेले ववजेतपेदाचे पदकासहहत इतर   
५० पदके, अपींग राखीव कोट्यातनू त्याला नोकरी शमळत नाही, याकररता परत 
देण्याचा सत्याग्रह मुींबईच्या आझाद मदैानामध्ये हदनाींक २२ माचम, २०१६ रोजी 
वा त्यासमुारास केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तद्नसूार ऑल्मवपकमध्ये पदके शमळववणाऱया अपींगास 
शासक्रकय नोकरी देणेबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०१-०२-२०१८) : (१) व (२) या अनषुींगाने कोणतहेी तनवेदन या 
ववभागात अद्याप प्राप्त झालेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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यितमाळ येथील सावित्री ज्योतीराि समाजिायथ महाविद्यालयातील प्राध्यापि 

ि शशक्षिेतर िमथचाऱयाांना सहाव्या िेतन आयोगाच्या  
फरिाची रक्िम अदा िरण्याबाबत 

  

(८) २१९४१ (१९-०८-२०१६). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय 
सामास्जि न्द् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील साववत्री ज्योतीराव समाजकायम महाववद्यालयातील 
प्राध्यापक व शशक्षकेतर कममचाऱयाींना अद्याप सहाव्या वेतन आयोगाच्या 
र्रकाची रक्कम शमळाली नसल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान 
तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०३-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) सहाव्या वेतन आयोगाच्या र्रकाच्या रक्कमेबाबत प्राप्त तरतदूीतनू 
यवतमाळ स्जल्ह्यातील साववत्री ज्योतीराव समाजकायम महाववद्यालय येथील 
कममचाऱयाींना तनयमानसुार अदा करण्याची कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
सोलापरू स्जल्हयातील प्राथशमि ि माध्यशमि अनधधिृत शाळाांिर िारिाई 

िरण्याबाबत 
  

(९) २२३०३ (२३-०८-२०१६). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सांजय दत्त :  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू स्जल्हयात प्राथशमक व माध्यशमक शमळून २७ शाळा अनधधकृत 
असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, अनधधकृतपणे शाळा चालववणाऱया सींस्थाचालकाींवर कारवाई 
करण्याबाबत तसेच या शाळेतील ववद्यार्थयामच े शकै्षणणक नकुसान होऊ नये 
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यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०८-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) बालकाींचा मोर्त व सक्तीचा शशक्षणाचा अधधकार अधधतनयम, २००९ 
मधील तनयम १५(५) नसुार अनधधकृत शाळेवर कारवाई करणेचे आदेश ग् 
शशक्षणाधधकारी याींना देण्यात आले आहेत. तसेच अनधधकृत शाळेतील 
ववद्यार्थयांचे समायोजन अधधकृत शाळेत करणेचे सचूना हदलेल्या आहेत. 
  

___________ 
  
विरार येथे खाजगी मालिीची जमीन शासिीय दाखिनु एचडीआयएल िां पनीने 

रेंटल हौशस ांग मिीम या योजनेची परिानगी घेतल्याबाबत 
  

(१०) २३८९० (०४-०१-२०१७). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववरार येथ े खाजगी मालकीची जमीन शासकीय दाखवनु एचडीआयएल 
कीं पनीने रें्ल हौशस ींग स्कीम या योजनेची परवानगी घेतल्याबाबत सन २०१६ 
च्या पावसाळी अधधवेशनात ववधानसभा ताराींक्रकत प्रश्न िमाींक ५४२१२ अन्वये 
उपस्स्थत केलले्या प्रश्नासींदभामत कोणतीच कायमवाही झाली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणात शासनाकड ेतिार प्राप्त झाल्यानींतर सदर 
प्रकरणाचा अहवाल वसई-ववरार महानगरपाशलका व नगररचना 
सींचालनालयाकडुन मागववला आहे असे मा.मखु्यमींत्री याींच्या उत्तरात नमदु 
करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर अहवाल प्राप्त झाला नसनू त्यानषुींगाने शासनामार्म त 
कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) एचडीआयएल कीं पनीच्या रें्ल हौशस ींग सींदभामत नगर ववकास 
ववभागाच्या नगर रचना कायामसनाने (नवव-१) वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका 
व सींचालक, नगर रचना याींचेकडून अहवाल मागववला असनू सदर अहवाल 
अद्याप अप्राप्त आहे. 
 सदर अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर कायमवाही प्रस्ताववत आहे. तसेच सदर 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात जनहहत याधचका दाखल असनू प्रकरण 
न्यायप्रववषठ आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील समाजिल्याण विभागातील अधधिारी  
ि िमथचाऱयाांच्या मागण्याांबाबत 

(११) २४१२८ (१६-१२-२०१६). श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय सामास्जि न्द् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील समाजकल्याण अधधकारी व कममचाऱयाींनी दहा ववववध 
मागण्याींसाठी हदनाींक १२ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास लेखणी बींद 
आींदोलन केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मागण्याींपैंकी कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या व 
उवमररत मागण्याबाबत शासनाने काय कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.राजिुमार बडोले (०५-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) सामास्जक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभागाच्या क्षरेत्रयस्तरावरील अधधकारी 
व कममचारी याींच्या ववववध मागण्याींच्या अनषुींगाने मा.मींत्री (सा.न्या.) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली अधधकारी व कममचारी याींच्या प्रतततनधीींसोबत हदनाींक 
१६/०९/२०१६ रोजी बठैक आयोस्जत करण्यात आलेली होती. सदर मागण्याींचे 
अनषुींगाने आवश्यक कायमवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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सामास्जि न्द्याय ि विशषे सहाय्य विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१२) २४६२७ (१६-१२-२०१६). अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अतनल भोसल,े 
श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय सामास्जि न्द् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामास्जक न्याय व ववशषे सहाय्य ववभाग आणण आयकु्त कायामलयात    
१ हजार ७४७ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोणकोणत्या सींवगामची व कें व्हापासनू सदर पदे ररक्त आहेत, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०५-०१-२०१८) : (१) होय, समाजकल्याण आयकु्तालयाच्या 
आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या कोट्यातील ग् अ त ेग् ड सींवगामत एकूण २६२७ 
पदे ररक्त आहेत. 
(२) समाजकल्याण आयकु्तालयाच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या कोट्यातील 
ग् अ सींवगामत ८३, ग् ब सींवगामत ४४, ग् क सींवगामत १२०४ आणण ग् ड 
सींवगामत १२९६ अशी एकूण २६२७ पदे ररक्त आहेत. 
(३) शासन तनणमय हदनाींक २ जून, २०१५ व शासन तनणमय हदनाींक १५ जानेवारी, 
२०१६ नसुार शासनाने सरळसेवा भरतीस तनबधं घातले आहेत. तथावप, प्रधान 
सधचव (सेवा) याींच्या अध्यक्षतखेाली गठीत केलेल्या सशमतीने मान्यता 
हदल्यानसुार समाजकल्याण आयकु्तालयाच्या आस्थापनेवरील सरळसेवेच्या 
कोट्यातील “समाजकल्याण तनरीक्षका”च्या १२ ररक्त पदाींपकैी ९ पदे तसेच 
“वररषठ शलपीकाीं”च्या ९६ ररक्त पदाींपकैी ३० पदे ववशषे बाब म्हणून भरण्याची 
कायमवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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यितमाळ स्जल््यातील बेंबळा प्रिल्पग्रमताांना नागरी सवुिधा देण्याबाबत 
  

(१३) २५०७० (३०-१२-२०१६). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : ताराांकित प्रश्न 
िमाांि २१९३१ ला हदनाांि १९ जुल,ै २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत 
सन्माननीय मदत ि पनुिथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ स्जल्ह्यातील बेंबळा प्रकल्पात ज्या शतेकऱयाींच्या जशमनी तसेच 
घरे गेली त्या शतेकऱयाींच्या पनुवमशसत गावात नागरी सवुवधा हदल्या नाहीत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पनुवमशसत गावाींत नागरी सवुवधा देण्याबाबत शतेकऱयाींनी व 
लोकप्रतततनधीींनी शासनाकड ेमागणी करूनही कोणतीच कायमवाही करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार प्रकल्पग्रस्ताींना नागरी सवुवधा देण्याबाबत 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) बेंबळा प्रकल्पामळेु 
बाधधत असलेल्या १६ गावाींचे पनुवमसन २० हठकाणी करुन पनुवमशसत 
गावठाणाकररता १८ नागरी सवुवधा सन २००७ पवूी पणूम करण्यात आल्या आहेत. 
याशशवाय शतेकऱयाींच्या व लोकप्रतततनधीींच्या मागणीनसुार प्रकल्पग्रस्ताींना 
समाजमींहदर, परुक पाणीपरुवठा योजनेचे बाींधकाम इ. अततररक्त नागरी सवुवधा 
परुववण्यात आलेल् या आहेत. 

___________ 
  
िमाल नागरी जमीन धारणा िायदा (यएुलसी) रद्द झाल्यानांतर अततररक्त 

ठरलेल्या जशमनीांचा गरैिापर होत असल्याबाबत 
(१४) २६७७९ (१३-०४-२०१७).        श्री.सतजे ऊफथ  बांटी पाटील, श्री.सांजय 
दत्त, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.तनरांजन 
डािखरे, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) कमाल नागरी जमीन धारणा कायदा (यएुलसी) रद्द झाल्यानींतर अततररक्त 
ठरलेल्या जशमनी महाराषर गहृतनमामण मींडळ आणण सींबींधधत महानगरपाशलकाींना 
हस्ताींतररत करण्यात आल्याचा दावा प्रधान सधचव, नगरववकास ववभाग याींनी 
केला असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त केलेला दावा खो्ा असनू या जशमनी खरोखरच म्हाडा 
आणण महानगरपाशलकाींना हस्ताींतरीत करण्यात आल्या असल्यास त्याची सींपणूम 
माहहती नगरववकास ववभागाकड े सध्य:स्स्थतीत उपलब्ध नसनू मोठमोठया 
ववकासकाींना र्ायदा देण्यासाठी यएूलसी जशमनीींचा गरैवापर करण्यात आला 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०१-२०१८) : (१) व (२) नागरी जमीन (कमाल धारणा व 
ववतनयमन) अधधतनयम, १९७६ मधील तरतदूीनसुार शासनाकड ेतनहहत झालेल्या 
जशमनी शासन तनणमय हदनाींक ०४/०५/२०१६ अन्वये गहृतनमामण प्रकल्प 
राबववण्यासाठी महाराषर क्षेत्र ववकास प्राधधकरणाला हस्ताींतरीत करण्यात आल्या 
आहेत. 
 शासन तनणमय हदनाींक ०४/०५/२०१६ अन्वये म्हाडाला हस्ताींतरीत 
करावयाच्या जशमनी ह्या राज्यातील ९ नागरी समहुाींच्या स्जल्हाधधकारी तथा 
सक्षम प्राधधकारी याींच्या स्तरावरुन हस्ताींतरीत होणार आहेत. पररणामी अशा 
जशमनीचा गरैवापर होण्याचा प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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ठाणे महानगरपाशलिेने तनसमथथ ि हदव्याांगाांच्या योजनाांिररता  
अल्प प्रमाणात खचथ िेल्याबाबत 

  

(१५) २७७४० (१३-०४-२०१७). अॅड.तनरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तनसमथम व हदव्याींगाच्या कल्याणकारी योजनाींसाठी ठाणे महानगरपाशलकेच्या 
समाजकल्याण ववभागामार्म त सन २०११-१२ त ेसन २०१५-१६ या वषामत रुपये 
२३ को्ी ७२ लाख इतक्या रकमेची वषमतनहाय आधथमक तरतदू करण्यात आली 
असतानाही मागील ५ वषामत केवळ १ को्ी ५५ लाख म्हणजे १ ्क्क्याहूनही 
कमी रक्कम प्रत्यक्षात खचम झाली असल्याचे हदनाींक    ९ जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने प्रथम सन २०१४ मध्ये अध्यादेश प्रख्यावपत करुन 
हदव्याींगाचा सव्हे करण्याचा आदेश ठाणे महानगरपाशलकेला हदला होता तसेच 
त्यानींतर सन २०१५ मध्ये सदर अध्यादेशासींदभामत महापाशलकेस पनु्हा स्मरणपत्र 
देखील पाठववले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महापाशलकेने याबाबत योजनेचा प्रचार व प्रसार जनतमेध्ये 
केल्या नसल्याच्या तिारी बहृन्महाराषर हदव्याींग ववकास कामगार सींघ्नेच्या 
पदाधधकाऱयाींनी शासनाकड ेमाहे जानेवारी, २०१७ मध्ये केल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, या योजनेसाठी भरीव आधथमक तरतदु करुनही तनसमथम व 
हदव्याींगाींच्या योजनाींवर गत पाच वषामत कमी खचम होण्याबाबत चौकशी करण्यात 
आली आहे काय, चौकशीचे तनषकषम काय आहेत व त्यानषुींगाने शासनाने काय 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२९-०१-२०१८) : (१) सन २०११-१२ पासनू त ेसन २०१५-१६ 
या आधथमक वषाममध्ये एकूण रुपये २३ को्ी ७२ लक्ष इतकी तरतदू करण्यात 
आली होती. त्यामधून रुपये १ को्ी ५५ लक्ष इतकी रक्कम खचम करण्यात आली 
आहे. 
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सदर रक्कम खचम करीत असताना ववववध माध्यमाद्वारे योजनाींना 
प्रशसध्दी देण्यात येऊन अजम ववनामलू्य ववतरीत करून ज ेलाभाथी पात्र होत ेअशा 
सवम ७५८ लाभार्थयांना लाभ देण्यात आला आहे. 
(२) हदव्याींग बाींधवाींची नोंदणी करण्यासाठी सवम महानगरपाशलका / नगरपाशलका 
याींना हदनाींक ०४/१०/२०१३ च्या पररपत्रकान्वये सचूना देण्यात आल्या असनू 
हदनाींक २०/०८/२०१५ च्या पररपत्रकान्वये सदर सचूनाींची का्ेकोरपणे 
अींमलबजावणी करण्याचे सवम सींबींधधताींना कळववण्यात आले आहे. 
(३) होय. 
(४) या प्रकरणी तनधी अखधचमत राहहल्याचे प्रथम दशमनी तनदशमनास येत 
असल्याने सींबींधधताींनी कतमव्यकसरू केला आहे का? याबाबत चौकशी करुन 
सबींधधतावर शशस्तभींगाची कारवाई करावी अशा सचूना आयकु्त, ठाणे 
महानगरपाशलका याींना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात अनिुां पा तत्िािर असलेल्या शशक्षि ि शशक्षिेतर िमथचाऱ याांच्या 
पदाांमधील त्रटुी दरू िरण्याबाबत 

(१६) २८२२१ (१२-०४-२०१७). आकिथ .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनकुीं पा तत्वावर असलेल्या शशक्षक व शशक्षकेतर कममचाऱ याींच्या 
पदाींमधील त्रु् ी दरू करण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार असनु याकररता 
उपसींचालकाींना ववशषे अधधकार देण्यात येणार असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१६ 
मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(३१-०१-२०१८) : (१) अशी बाब शासनाच्या तनदशमनास आलेली 
नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 



वि.प. ४ (16) 

नागररिाांिडून होत असलेल्या सिथप्रिारच्या तिारीांना आळा घालण्याबाबत 
  

(१७) २९१४५ (१३-०४-२०१७). श्रीमती हुमनबान ूखशलफे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या अधधपत्याखालील प्राधधकरणाींमध्ये कामासाठी बराच वेळ थाींबावे 
लागणे, कममचारी दखल न घेणे, योग्य प्रकारे उत्तरे न देणे, अधधकारी जागेवर 
नसणे, अनेक वेळा रे्ऱया मारावे लागणे क्रकीं वा काम करुन घेण्यासाठी पसेै द्यावे 
लागत असल्याच्या तिारी नागररकाींकडून होत असल्याने या सवमप्रकारच्या 
तिारीींना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत राज्य शासन 
ववचाराधीन असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासकीय कामासाठी आलले्या नागररकाींना 
तनभीडपणे आपला अशभप्राय नोंदवनू, आपले अनभुव स्पष्पणे शासनापयतं 
पोहोचववले तर सींबींधधत कममचारी वा अधधकारी याींच्या गोपनीय अहवालात त्याच े
योग्य त े मलू्यमापन करुन दोषी कममचाऱ यास आपल्या वतमणुकीचे पररणाम 
भोगावे लागतील असा तनणमय शासनाने घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासाठी कोणत्या प्रकारची यींत्रणा शासनाने उभारली आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-०१-२०१८) : (१) शासकीय कायामलयाींमध्ये प्राप्त 
झालेल्या तनवेदनाींवर बारा आठवड्यामध्ये कायमवाही करण्याबाबत, शासन 
पररपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग, िमाींक : सींकीणम २०१३ / प्र. ि. ८/१८    
(र. व का.), हदनाींक १८ जानेवारी, २०१३ अन्वये सचूना तनगमशमत करण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच ऑनलाईन तिारीींसींदभामत ‘आपले सरकार’ - तिार 
तनवारण प्रणालीसाठी शासन तनणमय, सामान्य प्रशासन ववभाग, िमाींक : सींकीणम 
२०१६ / प्र. ि. १३० / १८ (र. व का.), हदनाींक २४ ऑगस््, २०१६ अन्वये 
कायमपद्धती ववहहत करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) शासन पररपत्रक, सामान्य प्रशासन ववभाग, िमाींक : सींकीणम २०१६ 
/ प्र. ि.(२०४/१६) / सहा, हदनाींक २३ नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये प्रत्येक सावमजतनक 
प्राधधकरणाकड े अभ्यागताींना अशभप्रायासाठी र्ॉमम ठेवण्याबाबत व त्यानसुार 
सींबींधधत अधधकाऱयाच्या जनतबेरोबरच्या वागणुकीच्या अनषुींगाने त्याच्या 
गोपनीय अहवालात मलु्यमापन करण्याबाबत तनदेश देण्यात आले आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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पाचोरा (स्ज.जळगाांि) तालकु्यातील ररक्षा पाशस ांग तालिुामतरािर  

िॅम्पच्या हदिशी होणेबाबत 
(१८) २९६०२ (१५-०४-२०१७). श्रीमती स्ममता िाघ : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पाचोरा (स्ज.जळगाींव) तालकु्यातील ररक्षा पाशस ींग कॅम्प तालकुास्तरावरील 
कॅम्पच्या हदवशी होण्याबाबत तसेच, पररवहन ववभागातरे् आकारण्यात येणारा 
दींड रूपये ५० रद्द करणेबाबत एकता ऑ्ो ररक्षा चालक-मालक यतुनयन, जळगाींव 
याींनी लेखी तनवेदनाद्वारे मा.पररवहन मींत्री याींना हदनाींक १९ जानेवारी, २०१७ 
रोजी वा त्यासमुारास ववनींती केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सदरची शलु्कवाढ कें द्र शासनाव्दारे करण्यात आलेली आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे व कें द्रीय मो्ार वाहन 
तनयमानसुार पररवहन सींवगामतील वाहनाींना योग्यता प्रमाणपत्र जारी करताींना 
बे्रक ् ेस््साठी ् ेस््ीींग रॅकची आवश्यकता असनू ् ेस््ीींग रॅक कॅम्पच्या हठकाणी 
उपलब्ध नसल्याने पररवहन वाहनाींची योग्यता प्रमाणपत्राची चाचणी कॅम्पच्या 
हठकाणी घेता येत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

शशिणगाांि (स्ज.नागपरू) प्रिल्पबाधधताांना प्रिल्पग्रमताांच्या  
यादीतनू िगळण्यात आल्याबाबत 

  

(१९) ३०१६८ (१५-०४-२०१७). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मदत ि पनुिथसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शशवणगाींव (स्ज.नागपरू) प्रकल्पग्रस्ताींच्या पनुवमसनाकररता देण्यात आलेल्या 
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प्लॉ्मध्ये स्जल्हाधधकारी, नागपरू याींनी जारी केलेल्या अींततम यादीत अनेक 
प्रकल्पग्रस्ताींची नाव ेवगळण्यात आल्याच ेहदनाींक ७ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास तनदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने प्रकल्पबाधधत यादीतनू वगळण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्ताींना प्लॉ् 
ववतरीत करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-१२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मौजा शशवणगाींव येथील १०८८ प्रकल्पग्रस्ताींना भखूींड देण्याकररता अींततम 
तयार करण्यात आली होती. यापकैी ९७९ प्रकल्पग्रस्ताींना हदनाींक २६/२/२०१६ त े
१८/१/२०१७ दरम्यान भखूींड वा्प ईश्वर धचठ्ठीद्वारे करण्यात आलेले आहे. 
उवमररत १०९ प्रकल्पग्रस्ताींना भखूींड वा्प तात्परुत ेप्रलींरबत ठेवण्यात आलेले 
आहे. 
 प्रलींरबत ठेवण्यात आलेल्या भखूींडाबाबत महाराषर ववमानतळ ववकास 
कीं पनी याींचेकडून कळववण्यात आले असनू त्याींचेकडून अहवाल प्राप्त होतास 
प्रलींरबत भखूींडाचे वा्पाबाबत कायमवाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मखुेड (स्ज.नाांदेड) तालकु्यातील तालिुा िृषी अधधिारी िायाथलयातील 
बेजबाबदार अधधिारी ि िमथचारी याांच्यािर िारिाई िरण्याबाबत 

  

(२०) ३०४३२ (१५-०४-२०१७). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मखुेड (स्ज.नाींदेड) तालकु्यातील तालकुा कृषी अधधकारी कायामलय हे ग्रामीण 
भागातील शतेकऱ याींसाठी शतेीववषयक माहहती व शासनाच्या ववववध शतेीववषयक 
योजनेची माहहती होण्यासाठी मखु्य कायामलय असनू सदर कायामलयात शतेकरी 
शतेीववषयक माहहती ववचारण्यासाठी आले असता सदरील कायामलयातील 
अधधकारी व कममचारी कायामलयात उपस्स्थत नसल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१७ 
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मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार सींबींधधत बेजबाबदार अधधकारी व कममचाऱयाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.पाांडुरांग फुां डिर (२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 मखुेड तालकु्यातील तालकुा कृषी अधधकारी कायामलयातील अधधकारी / 
कममचाऱयाींवर तनयींत्रण ठेवण्यासाठी व वेळेवर हजर राहणाऱयासाठी उपस्स्थती 
नोंदवही सहायक अधधक्षकाचे तनयींत्रणाखाली ठेवण्यात आली आहे. 
 अधधकची उपाययोजना म्हणून कायामलयात Biometric हजेरीपत्रक 
बसववण्यात आले आहे. 
(२) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
िसई-विरार महानगरपाशलिा क्षेत्रात शसडिो ने हदलेल्या सधुाररत बाांधिाम 

परिानगीपेक्षा वििासिाने अततररक्त बाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(२१) ३१०१९ (११-०८-२०१७). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई-ववरार महानगरपाशलका हद्दीतील सवे ि. ६१, ६२ व मौजे तनळेमोरे सवे 
ि. ३४ मध्ये ववकासकाने तत्कालीन तनयोजन प्राधधकरण शसडको याींनी सधुाररत 
बाींधकाम परवानगी माहे रे्ब्रवुारी, २००६ व हदनाींक १८ रे्ब्रवुारी, २०१० रोजी वा 
त्यासमुारास हदलेल्या परवानगीपेक्षा अततररक्त बाींधकाम केल्याचे तनदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सवे ि. ६२ हहस्सा १० आणण सवे ि. हहस्सा १० व ११, 
सवे ि. ६२ चा ि.३ व सवे ि. ६३ हहस्सा ि. १३ व १४ मध्ये अनधधकृत 
बाींधकाम झाल्याबाबतच े सींबींधधत व्यक्तीने महानगरपाशलकेस हदनाींक २८ 
रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी तनवेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने ववकासकावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२२-०१-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
 अनधधकृत बाींधकाम झाल्याबाबत वसई-ववरार शहर महानगरपाशलकेस 
तनवेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) वसई-ववरार शहर महानगरपाशलका हद्दीतील मौजे ववरार सवे नीं. ६१, ६२ व 
६३ या जागेवर अनधधकृत बाींधकामधारक व बनाव् परवानगी तयार करणारे 
सींबींधधत ववकासक याींचेवर भारतीय दींड सींहहता १८६० अन्वये ४२०, ४६५, ४६८, 
४७१ व महाराषर प्रादेशशक नगर रचना अधधतनयमातील कलम ५१, ५२, ५३ 
अींतगमत FIR ि.I ४०७/२०१७ अन्वये गनु्हा दाखल केला आहे. 
 सद्य:स्स्थतीत इमारतीमध्ये रहहवास असल्याचे तसेच वसई-ववरार शहर 
महानगरपाशलका हद्दीतील मौजे तनळेमोरे सवे नीं. ३४ या जागेवरील अनधधकृत 
बाींधकाम ववकासक श्री.पराग आर लधानी व इतर याींना हदनाींक ०५.०४.२०१७ 
रोजी महाराषर प्रादेशशक नगर रचना अधधतनयमा अींतगमत नो्ीस देण्यात आली 
असल्याचे तसेच भारतीय दींड सींहहता, कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७१ व ३४ 
अींतगमत हदनाींक ०१/०६/२०१७ रोजी र्ौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात आला 
असल्याचे वसई-ववरार शहर महानगरपाशलकेने कळववल ेआहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
अांतिडी ि ओांड (ता.िराड, स्ज.सातारा) येथ ेिृषी विभागाच्याितीने बाांधण्यात 

आलेल्या शसमेंट बांधाऱ याांची िामे तनिृष्ट्ट दजाथची झाल्याबाबत 
(२२) ३११०७ (१८-०८-२०१७). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
मिच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कराड (स्ज.सातारा) पींचायत सशमतीच्या माशसक सभेत ओींड येथील 
पाणीपरुवठा योजनेच्या पाईपलाईनच्या दजामवर सदस्याींनी तीव्र नाराजी व्यक्त 
केल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, अींतवडी व ओींड (ता.कराड, स्ज.सातारा) येथ े कृषी 
ववभागाच्यावतीने बाींधण्यात आलेल्या शसमें् बींधाऱ याींची कामे तनकृष् झाली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन तनकृष् दजामची कामे 
करणाऱयाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (१२-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 मौजे अींतवडी व ओींड या गावात सन २०१६-१७ मध्ये अनसुधूचत जाती 
उपाययोजनाींतगमत (ववशषे घ्क योजनेंतगमत) प्रत्येकी चार याप्रमाणे आठ शसमें् 
बींधाऱयाींची कामे झालेली आहेत. सदर कामाींमळेु पावसाळ्यात चाींगला पाणीसाठा 
होवनू त्याचा र्ायदा आजूबाजूच शतेकऱयाींच्या ववहहरीींना पाणीपरुवठा झाल्यामळेु 
पाण्याची पातळी वाढून वपकाींना र्ायदा झालेला आहे. सदरची कामे दजेदार 
झालेली आहेत. 
 ओींड पींचायत सशमती सदस्य, सरपींच, ग्रामस्थ व अींतवडी गावच े
सरपींच, ग्रामस्थ याींनी झालेल्या बींधाऱयाींच्या कामाला भे्ी देवनू समाधान व्यक्त 
केलेले आहे. झालेल्या बींधाऱयाींच्या कामाींबाबत कोणत्याही प्रकारची तिार प्राप्त 
झालेली नाही. 
(३) ओींड येथील नळ पाणीपरुवठा योजनेचे काम करणाऱया ठेकेदाराने ग्रामीण 
पाणीपरुवठा ववभाग, स्जल्हा पररषद सातारा कायामलयास काहीही कल्पना न देता 
परस्पर बहुताींश काम केले. काम पणूम करुन पाणीपरुवठा चाल ू केला असनू 
सद्य:स्स्थतीत पाणीपरुवठा सरुु आहे. परींत ुया कामासाठी वापरण्यात आलेले 
पाईप्स शासनमान्य कीं पनीच ेनसल्याने हे काम स्स्वकारण्यात आल ेनाही. तसेच 
केलेल्या कामाच े देयकही सींबींधधत ठेकेदारास अदा करण्यात आलेले नाही. 
सींं ींबींधधत ठेकेदारास दींडात्मक कारवाई करण्याबाबतची नो्ीस देण्यात आली 
असता सदरच ेकाम स्वखचामने रे्र करुन देण्याबाबत सींबींधधत ठेकेदाराने लेखी 
कळववले आहे. त्यानसुार बहुताींश कामे पणुम केली असनू उवमररत कामे दहा त े
बारा हदवसाींत पणुम होणे अपेक्षक्षत आहे. 
(४) सदर नळ पाणीपरुवठा योजनेचे काम पणुम करण्याची मदुत हदनाींक 
२८/०३/२०१८ पयतं असल्याने ववलींब झाललेा नाही. 
  

___________ 
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ज्येष्ट्ठ नागररिाांची ियोमयाथदा ६५ ऐिजी ६० िष ेिरण्याबाबत 

  

(२३) ३१४२८ (१८-०८-२०१७). अॅड.तनरांजन डािखरे, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.जगन्द्नाथ शशांदे, श्री.गोवपकिशन बाजोरीया, 
श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती हुमनबान ू खशलफे, श्री.सभुाष झाांबड, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल े: ताराांकित प्रश्न िमाांि २७३८४ ला हदनाांि   
२१ माचथ, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सामास्जि न्द् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वधृ्द नागररकाींना शासनामार्म त दरमहा रक्कम रुपये ६००/- 
इतके अनदुान देण्यात येत असनू समुारे २५ लाख वधृ्द नागररकाींना याचा लाभ 
शमळत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जेषठ नागररकास हदल्या जाणाऱ या प्रवास व अन्य सामास्जक 
सेवा सवलतीींसाठी कें द्रात ६० वष ेव राज्यात ६५ वष ेपणूम असणे आवश्यक आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात देखील कें द्राप्रमाणे ज्येषठ नागररकाींची वयोमयामदा ६५ 
वषामऐवजी ६० वष े तनधामररत करण्यात यावी अशी मागणी अनेक वषांपासनू 
करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त ववचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर शासनाने कोणता 
तनणमय घेतला वा घेण्यात येत आहे व त्याचे सवमसाधारण स्वरुप काय आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०६-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) राज्यात कें द्राप्रमाणे जषेठ नागररकाींची वयोमयामदा ६५ ऐवजी ६० वष े
करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील विनाअनदुातनत िला, विज्ञान ि िाणणज्य महाविद्यालयाांची 
नॅिद्िारे तपासणी िरण्याबाबत 

  

(२४) ३१४७८ (११-०८-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे, प्रा.अतनल सोल े: सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववनाअनदुातनत तत्वावरील कला, ववज्ञान व वाणणज्य 
महाववद्यालयाींनी नॅक कशम्ी/सशमतीमार्म त मलू्याींकन केले नसल्याने बहुताींश 
हठकाणी ववनाअनदुातनत महाववद्यालयाींकडून उच्च शशक्षणासाठीच्या आवश्यक 
भौततक व शकै्षणणक तनकषाींची पतूमता केली जात नसल्याचे तनदशमनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नॅक सशमतीमार्म त मलु्याींकन न केलेल्या ववनाअनदुातनत 
महाववद्यालयाींकडून ववद्यार्थयांना चुकीच,े तनकृष् दजामचे शशक्षण हदले जात 
असल्याने ववद्यार्थयांचे होत असलेले शकै्षणणक नकुसान ववचारात घेता, 
अनदुातनत महाववद्यालयाच्या धतीवर ववनाअनदुातनत कला, ववज्ञान व वाणणज्य 
महाववद्यालयाींना नॅक कशम्ीमार्म त मलु्याींकनाची सक्ती करण्याबाबत तसेच 
अशा ववनाअनदुातनत महाववद्यालयाींची मान्यता काढून घेण्याबाबत शासनाच े
धोरण काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववनाअनदुातनत कला, ववज्ञान व वाणणज्य महाववद्यालयाींची 
शकै्षणणक गणुवत्ता व भौततक तसेच शकै्षणणक सोयी सवुवधाींची नॅकद्वारे 
तपासणी करण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे? 
  
श्री.विनोद तािड े(२४-०१-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शासन तनणमय हदनाींक ०८/१०/२०१० अन्वये सवम अकृषी ववद्यापीठाींतगमत 
सींलस्ग्नत पात्र महाववद्यालयाींनी मलु्याींकन व पनुमुमल्याींकन करण्याबाबतचे 
तनदेश देण्यात आलेले आहे. तसेच, महाराषर सावमजतनक ववद्यापीठ अधधतनयम 
२०१६ मधील कलम १०९(६)(क) नसुार महाववद्यालयाींसाठी मलु्याींकन व 
पनुमुमल्याींकन अतनवायम करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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मुांबईतील प्रलांबबत वििासिामाांबाबत 
  

(२५) ३१५९० (११-०८-२०१७). श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाशलकेने रुपये ५४० को्ी देऊनही स्जल्हाधधकारी 
कायामलयाकडून भसूींपादन करण्याचे समुारे १६६ प्रस्तावाींवर कोणताही तनणमय 
घेण्यात आला नसल्याचे तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त बाबीमळेु शाळा, मनोरींजन मदैाने, डी पी रोड, माके्, 
पाक्रकंग इत्यादी महत्वाची ववकासकामे प्रलींरबत असल्याच ेतनदशमनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या जशमनीपकैी सवामधधक भसूींपादनाचे प्रस्ताव अींधेरी (पस्श्चम) 
येथील के पस्श्चम ववभागाकड ेप्रलींरबत असल्याचे तनदशमनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, महत्वाच्या ववकासकामाींना चालना देण्यासाठी उक्त प्रलींरबत 
असलेली भसूींपादनाची प्रकरणे तनकाली काढण्यासाठी शासनाने कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (११-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे. 
  स्जल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या कायामलयाशी १२३ तर 
स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींच्या कायामलयाशी ४४ प्रस्ताव असे एकूण १६७ 
प्रस्ताव सींबींधधत आहेत. 
अ) स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींचेकडील एकूण ४४ प्रस्तावाींपकैी १३ प्रस्तावाींवर 
कायमवाही सरुु आहे. 
उवमररत ३१ प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :-  
१) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकडून अप्राप्त - ९ 
 २) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड ेपरत पाठववण्यात आलेले - १७ 
 ३) कायमवाही पणूम तथावप न्यायालयात प्रलींरबत - ३ 
 ४) तनवाडा घोवषत परींत ुबहृन्मुींबई महानगरपाशलकेने ताबा न घेतलेले - २ 
ब) स्जल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींचेकडील एकूण १२३ प्रस्तावाींपकैी ५४ 
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प्रस्तावाींवर कायमवाही सरुु आहे. 
   उवमररत ६९ प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :-  
 १) बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड ेपरत पाठववण्यात आलेले प्रस्ताव-५६ 
 २) आरक्षण रद्द परींत ुप्रस्ताव अप्राप्त - १ 
 ३) तनवाडा घोवषत करुन ताबा देणेसाठी - ६ 
 ४) कायामलयास अपाप्त - ३ 
 ५) कायमवाही पणूम तथावप न्यायालयात प्रलींरबत - २ 
 ६) याहदत दबुार असलेली प्रकरणे - १ 
  तसेच बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावाींसाठी स्जल्हाधधकारी, 
मुींबई उपनगर याींचेकड ेसमुारे रुपये २९४.७० को्ी इतका तनधी जमा आहे. 
(प्रलींरबत प्रकरणाींसाठी समुारे रुपये २४७.४५ को्ी व महानगरपाशलकेकड ेपरत 
केलेल्या प्रकरणाींसाठी समुारे ४७.२५ को्ी) आणण स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर 
याींचेकड ेसमुारे रुपये ५७.५३ को्ी इतका तनधी जमा आहे. (प्रलींरबत प्रकरणाींसाठी 
समुारे रुपये ४६.५० को्ी व महानगरपाशलकेकड ेपरत केलेल्या प्रकरणाींसाठी 
समुारे ११.०३ को्ी) अशी एकूण समुारे रुपये ३५२.२३ को्ी तनधी रक्कम जमा 
आहे. 
(३) अींधेरी के / पस्श्चम ववभागात एकूण २१ भसूींपादनाचे प्रस्तावाींपकैी        
५ प्रकरणाींमध्ये भखूींडाची मालकी म्हाडाकड े असल्याने सदर प्रस्ताव मुींबई 
महानगरपाशलकेने परत घेतले आहेत. 
 उवमररत १६ भसूींपादन प्रस्तावाींची ववगतवारी खालीलप्रमाणे :-  
 १) भसूींपादन पणूम ; बहृ्न्मुींबई महानगरपाशलकेच्या ताब्यात - १ 
 २) शासनकडून स्थधगती - १ 
 ३) मा.न्यायालयाने आरक्षण ववरहीत घोवषत केलेले - १ 
 ४) वेगवेगळ्या स्तरावर प्रलींरबत -१३ 
(४) मुींबईतील महत्वाच्या ववकास कामाींना चालना देण्यासाठी रखडलेली 
भसूींपादनाची प्रकरणे तातडीने तनकाली काढण्यासाठी शासनस्तरावरुन सींबींधधत 
स्जल्हाधधकारी याींना शासन पत्र ि.ववसताप्र-०७/२०१७/प्र.ि.१०७/अ-२, हदनाींक 
०८/०८/२०१७ अन्वये आवश्यक सचूना देण्यात आलेल्या आहेत. 
 स्जल्हाधधकारी, मुींबई शहर याींचे अध्यक्षतखेाली हदनाींक ०९/१०/२०१७ 
रोजी झालेल्या बठैकीत ववषयाींकीत प्रलींरबत प्रकरणाींचा आढावा घेऊन आवश्यक 
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कायमवाही तातडीने करणेबाबत सींबींधधत अधधकाऱ याींना सचूना देण्यात आलेल्या 
आहेत. तसेच स्जल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्या हदनाींक २४/११/२०१७ 
रोजीच्या पत्रानसुार प्रलींरबत प्रकरणाींमध्ये सींबींधधत यींत्रणाींशी समन्वय साधून 
भसूींपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने करणेची कायमवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

राज्य सहिारी बँिेच्या माध्यमातनू िायथिारी सेिा सांमथाांना  
िजथ परुिठा िरण्याबाबत 

  

(२६) ३१९७५ (१८-०८-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले : ताराांकित प्रश्न िमाांि २७४२२ ला हदनाांि ७ माचथ, २०१७ रोजी हदलले्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्य सहकारी बेकेच्या माध्यमातनू ववववध कायमकारी सेवा सींस्थाींना थे् 
कजम परुवठा करण्याच्या ववचाराधीन बाबीींवरील शासनाचा ववचार पणुम झाला आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणता तनणमय घेतला आहे, त्याचे स्वरुप 
काय आहे तसेच या तनणमयाची अींमलबजावणी केव्हापासनू होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०३-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) याबाबत राज्य शासनाच्या 
सहकार ववभागाकडून कोणतहेी तनस्श्चत धोरण जाहीर केलेले नाही क्रकीं वा 
त्याबाबतचे आदेश तनगमशमत केलेले नाहीत. तथावप, महाराषर राज्य सहकारी 
बेकेतरे् हदनाींक ०३/११/२०१६ रोजी स्जल्हा बेकाींच्या राज्यस्तरीय पररषदेमध्ये 
केलेल्या सचूनेच्या अनषुींगाने महाराषर राज्य सहकारी बेकेच्यास्तरावर बेकेच्या 
हदनाींक ३१/०७/२०१७ च्या प्रशासकीय मींडळ - कायमकारी सशमतीच्या सभेत 
अथमक्षम ववववध कायमकारी सेवा सहकारी सींस्थाींना राज्य बेकेमार्म त थे्  कजम 
परुवठा करण्याबाबतचे धोरण सींमत केले आहे. 
  

___________ 
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पणेु शहरातील पीएमपीच्या भरती प्रकियेत पररक्षाथथीदृषष्ट्टीहहन उमेदिारािर 

अन्द्याय िेल्याबाबत 
  

(२७) ३२३५७ (११-०८-२०१७). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरातील पीएमपीमध्ये अनेक पदाींच्या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱया 
पररक्षेत स्क्लनर पदासाठी ७५ ्क्के अींध असलेल्या मधुकर आकाश कुदळे या 
उमेदवाराने पररक्षेसाठी सहाय्यक शमळावा अशी ववनींती करुनही पीएमपी 
प्रशासनातील वररषठ अधधकाऱयाींनी या उमेदवाराला पररक्षेत बस ून हदल्याची 
घ्ना माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार दृष्ीहीन उमेदवारास त्याच्या हक्काींपासनू वींधचत 
ठेवणाऱया व त्याींच्याशी असभ्य वतमन करणाऱया वररषठ अधधकाऱयाींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२५-०१-२०१८) : (१) व (२) श्री.मधुकर आकाश कुदळे या 
उमेदवाराने बदली स्क्लनर पदासाठी ऑनलाईन अजम भरलेला होता. सदर 
उमेदवाराने ऑनलाईन अजम भरताना शाररररक अपींगत्व आहे, असे नमदु केले 
होत.े  
  पणेु महानगर पररवहन महामींडळ शल. याींच्या अहवालामध्ये श्री.मधुकर 
आकाश कुदळे या अपींग उमेदवाराने जाहहरातीतील सचुना ि.३.४ च्या अनषुींगाने 
१५ हदवसाींच्या आत (मदुतीत) लेखतनक/सहाय्यक शमळणेबाबत अजम 
महामींडळाकड ेकेला असल्याचे हदसनू आले नाही असे स्पष् केले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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शभिांडी-िल्याण ि शभिांडी-ठाणे या मागाथिर पथहदिे लािणेबाबत 
  

(२८) ३२५१७ (११-०८-२०१७). श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शभवींडी-कल्याण व शभवींडी-ठाणे या मागांच ेरुीं दीकरण केले परींत ुपथहदवे 
नसल्याने या मागामवर वाहनाींच्या अपघातात वाढ झाली असल्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार उक्त मागामवर पथहदवे लावनू या मागामवरील अपघात 
रोखण्यासाठी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२९-०१-२०१८) : (१) व (२) शभवींडी-तनजामपरू शहर 
महानगरपाशलकेच्या अहवालानसुार महानगरपाशलकेने सदर मागामवर अपघात 
रोखण्यासाठी खालीलप्रमाणे उपाययोजना केलेल्या आहेत:- 
 शभवींडी-तनजामपरू शहर महानगरपाशलकेची नदीनाका त े अींजुर र्ा्ा 
जकात नाक्यापयतं हद्द असनु या रस्त्याींवर महानगरपाशलकेने पथहदव्याींची 
व्यवस्था केलेली आहे. तसेच राींजनोली नाका त ेकल्याण व अींजुर र्ा्ा त ेठाणे 
हे रस्त ेशभवींडी-तनजामपरू शहर महानगरपाशलकेच्या हद्दीत येत नाहीत. 
 तथावप, या रस्त्यावर पथहदव्याींची व्यवस्था करण्याबाबत सावमजतनक 
बाींधकाम ववभागास ववनींती करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

अपांगाच्या िल्याण धोरणाांची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  

(२९) ३२७५५ (१८-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सामास्जि 
न्द् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अपींगाच्या कल्याणासाठी राज्य शासनाने तयार केलले्या धोरणावर हरकती 
आणण सचूना शासनास प्राप्त झाल्या आहेत काय, 
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(२) असल्यास, सदर अपींग कल्याणाच ेधोरणावर हदनाींक २३ मे, २०१७ पयतं 
हरकती आणण सचूना माींडण्यासाठी मदुत ठेवण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त धोरणावर अींमलबजावणी केव्हापयमत होणार आहे व त्याच े
सवमसाधारण स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (२९-१२-२०१७) : (१) व (२) राज्य शासनाच्या प्रस्ताववत 
अपींग कल्याण धोरणाचा मसदूा या ववभागाच्या वेबसाई्वर प्रशसध्द करण्यात 
आला असनू त्यानसुार हदनाींक २३/०५/२०१७ पयतं नागररकाींकडून सचूना व 
हरकती मागववण्यात आल्या. त्यानसुार नागररकाींकडून सचूना व हरकती प्राप्त 
झाल्या आहेत. 
(३) अपींगाींच्या सवांगीण ववकासाच्या अनषुींगाने सदर प्रस्ताववत अपींग कल्याण 
धोरणाचा मसदूा तयार करण्यात आला आहे. 
  सदर धोरणाच्या मसदू्याबाबत सवम प्रशासकीय ववभागाकडून अशभप्राय 
प्राप्त करुन घेण्याची कायमवाही करण्यात येत असनू सवम प्रशासकीय ववभागाींच े
अशभप्राय प्राप्त झाल्यानींतर त्यानसुार प्रस्ततू अपींग कल्याण धोरणाचा मसदूा 
मा.मींरत्रमींडळ मान्यतसेाठी सादर करण्यात येईल. मा.मींरत्रमींडळ मान्यतनेींतर 
सदर अपींग कल्याण धोरणाची अींमलबजावणी करण्यात येईल.  
(४) प्रश्नच उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील िजथबाजारी शतेिऱ याांना सांमथात्मि िजथ वितरण 
 व्यिमथेत आणण्याबाबत 

  

(३०) ३२८२२ (१८-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कजमबाजारी शतेकऱ याींना सींस्थात्मक कजम ववतरण व्यवस्थेत 
आणण्याचा शासनाचा प्रस्ताव असल्याच े माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या प्रस्तावावर तनणमय घेवनू त्याची अींमलबजावणी करण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०३-०१-२०१८) : (१) अींशतः खरे आहे. हदनाींक २८/०४/२०१७ 
रोजीच्या राज्यस्तरीय खरीप आढावा सभेमध्ये तसेच हदनाींक ०१/०६/२०१७ च्या 
सभेमध्ये सींस्थात्मक कजमपरुवठा व्यवस्थेबाहेर असलेल्या शतेकऱयाींना 
कजमपरुवठा करून बॅंक छत्राखाली आणण्याचे आवाहन मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी 
बॅंकाना केले. 
(२) राज्यातील ववववध बॅंकामार्म त शतेकऱयाींना पीक कजम वा्प करण्यात येत 
आहे. तसेच आधथमक अडचणीतील १४ स्जल्हा मध्यवती सहकारी बॅंकाींच्या १६ 
स्जल्ह्याींमध्ये शासन पररपत्रक हदनाींक ०६/०६/२०१७ नसुार सलुभ पीक कजम 
अशभयान राबववण्यात आले. त्यानसुार हदनाींक ३१/७/२०१७ अखेर १९३४ कजम 
मेळाव्याद्वारे ५३३५० शतेकऱयाींना बॅंकाींमार्म त रुपये ३७९.९४ को्ीींचे पीक कजम 
वा्प करण्यात आले. तसेच शासन तनणमय हदनाींक १४/०६/२०१७ अन्वये 
शतेकऱयाींना शासनहमीवर रुपये १००००/- पयतंचे पीक कजम देण्याचा तनणमय 
घेण्यात आला. त्यानसुार हदनाींक ३१/८/२०१७ अखेर ५२९६१ शतेकऱयाींना रुपये 
५२.७७ को्ीींचे पीक कजम वा्प बॅंकानी केले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात अनदुातनत आश्रमशाळेतील िमथचाऱयाांना िायममिरुपी भविष्ट्य तनिाथह 

तनधीचा खात ेिमाांि देणेबाबत 
  

(३१) ३२८७० (१८-०८-२०१७). डॉ.अपिूथ हहरे : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनदुातनत आश्रमशाळाींमधील एका प्रकल्पात कायमरत कममचाऱयाींचे 
दसुऱया प्रकल्पात बदली झाल्यानींतर भववषय तनवामह तनधीचे खात ेिमाींक हे 
बदलत असल्याने प्रशासकीय व आधथमकदृष्या अनेक अडचणी तनमामण होत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अन्य ववभागात प्रकल्प/ववभाग तनहाय भववषय तनवामह तनधी खात े
िमाींक बदलण्याची सक्ती नसताींना अनदुातनत आश्रमशाळाींसाठी मात्र 
प्रकल्पतनहाय खात ेिमाकाींची सक्ती असल्याने सदर कममचाऱयाींना मलुीींच ेलग्न 
वा अन्य प्रसींगी भववषय तनवामह तनधीची रक्कम शमळण्यात अनेक अडचणी येऊन 
आधथमक अडचण तनमामण होत असल्याचे तनदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात अनदुातनत आश्रमशाळात कायमरत कममचाऱयाींचे भववषय 
तनवामह तनधीचे खात ेप्रकल्पतनहाय न बदलता अन्य ववभागाप्रमाणे एकदाच सदर 
खात ेिमाींक देण्याबाबत शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (०३-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) प्रकल्पतनहाय खात ेिमाींक ठेवल्याने कममचाऱ याींना लग्न वा अन्य 
प्रसींगी भववषय तनवामह तनधीची रक्कम शमळण्यात अडचणी येत असल्याबाबत 
कोणतीही तिार शासनास प्राप्त झालेली नाही.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
राज्यातील अत्याचार वपडीत महहलाांच्या आधथथि मदतीत िाढ िरण्याबाबत 

  

(३२) ३२९१० (११-०८-२०१७). श्री.प्रिाश गजशभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महहलाींवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या व ॲशसड हल्ल्याच्या 
घ्नेत वाढ होत असनू त्यातील वपडीताींना अत्यल्प आधथमक मदत शमळत 
असल्याने शासनाने यात वाढ करण्याचा तनणमय माहे मे, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ही वाढ क्रकती प्रमाणात करण्यात आललेी आहे व त्याचा लाभ 
आतापयतं क्रकती अत्याचार वपडीत महहलाींना देण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, ही वाढ पवूमलक्षी प्रभावाने देण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) महाराषरात बळी पडलेल्या 
व्यक्तीींकरीता नकुसान भरपाई योजना २०१४ सधुाररत केली असनू यामध्ये 
हदनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोजी नकुसान भरपाई रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. 
सदर योजनेमध्ये सन २०१४ त े२०१७ या कालावधीत १२९ लाभार्थयांना नकुसान 
भरपाई देण्यात आली आहे. उक्त योजना पात्र प्रकरणाींना हदनाींक ३१/१२/२००९ 
पासनू लाग ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड येथील समाजिल्याण सहायि आयकु्त िायाथलयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(३३) ३२९२९ (१८-०८-२०१७). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सामास्जि न्द् याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड येथील सामास्जक न्याय ववभागाींतगमत असलेल्या समाजकल्याण 
सहायक आयकु्त कायामलयातील अनेक ररक्त पदाींवर कीं त्रा्ी कममचारी कायमरत 
असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामळेु सामास्जक न्याय ववभागाींतगमत राबववण्यात येणाऱ या 
ववववध योजनाींवर पररणाम होत असल्याने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.राजिुमार बडोले (०४-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे.  
 वेतनावरील खचम तनयींरत्रत करण्याच्या अनषुींगाने ववत्त ववभागाच्या 
तनदेशानसुार इतर सींवगामतील सरळसेवेच्या को्यातील पद भरतीस तनबधं 
असल्याने वाहन चालक, सींगणक ऑपरे्र हया पदावर कीं त्रा्ी कममचारी कायमरत 
असनू, सध्या उपलब्ध असलेल्या कममचाऱ याींकडून कामकाज करुन घेण्यात येत 
आहे.  
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तसेच शासनाच्या धोरणानसुार सधुाररत आकृतीबींध तयार केला असनू 

ववत्त ववभागाच्या मान्यतसेाठी सादर केला आहे. आकृततबींधाच्या मान्यतनेींतर 
ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अनदुातनत शाळेतील अनिुां पा तत्िािर शशक्षि-शशक्षिेतर 
िमथचाऱयाांची तनयकु्ती िरण्यास परिानगी देण्याबाबत 

  

(३४) ३३०५५ (११-०८-२०१७). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनदुातनत शाळेतील शशक्षक-शशक्षकेतर याींची अनकुीं पा तत्वावर 
जागा भरण्यास परवानगी हदली जात नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शशक्षकाींच्या जागा 
भरण्याबाबत परवानगी देण्याववषयी कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१२-०१-२०१८) : (१) व (२) अींशत: खरे आहे.  
 शशक्षकाींच्या ररक्त पदावर अनकुीं पा तत्वावर भरती करण्याबाबत शासन 
तनणमय हदनाींक २० जानेवारी, २०१६ मधील तरतदूीनसुार कायमवाही करण्यात येत.े 
तथावप शशक्षकेतर कममचारी पदाींचा आकृततबींध तनस्श्चत करण्याबाबत कायमवाही 
सरुु असनू आकृततबींध तनस्श्चत झाल्यानींतर सदर ररक्त पदे भरण्याची कायमवाही 
करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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हहांगोली स्जल्हयातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमथचाऱयाांच्या  
ियैस्क्ति मान्द्यतबेाबत 

  

(३५) ३३३२१ (११-०८-२०१७). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हहींगोली स्जल्हयातील हदनाींक २ मे, २०१२ नींतर शशक्षक व शशक्षकेतर 
कममचाऱयाींच्या वयैस्क्तक मान्यतलेा मींजुरी देऊ नये अस ेशासनाने स्पष् आदेश 
हदलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच े स्पष् आदेश असतानाही हहींगोली स्जल्हयातील 
तत्कालीन शशक्षणाधधकाऱयाींनी खाजगी शकै्षणणक सींस्थाींमधून ६९ शशक्षक व 
शशक्षकेतर कममचाऱयाींच्या वयैस्क्तक मान्यतलेा मींजूरी हदल्याचे शशक्षण आयकु्त 
कायामलयाच्या माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(३१-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) अींशत: खरे आहे, वयैस्क्तक मान्यता प्रदान प्रकरणी अतनयशमतता 
झाल्याच्या ३९ प्रकरणाींची पडताळणी शशक्षण आयकु्त स्तरावर करण्यात आली. 
त्यापकैी २७ प्रकरणी प्रथमदशमनी अतनयशमतता झाल्याच ेहदसनू आले. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील स्जल्हा तनहाय जात पडताळणी सशमत्या िायम ठेिण्याबाबत 
  

(३६) ३३३४३ (१८-०८-२०१७). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय सामास्जि 
न्द् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ३६ स्जल्हा जात पडताळणी सशमतीच्या वधैतलेा आवाहन देणारी 
याधचका औरींगाबाद खींडपीठात दाखल करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 



वि.प. ४ (35) 

(२) असल्यास, सदर स्जल्हा तनहाय जात पडताळणी सशमत्या कायम 
ठेवण्यासाठी शासन सकारात्मक भमू स्ंका घेणार आहे काय, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०५-०१-२०१८) : (१) होय. 
 स्जल्हातनहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्याींच्या वधैतचे्या 
अनषुींगाने Human Development Foundation याींनी उच्च न्यायालयाचे 
औरींगाबाद खींडपीठ येथे PIL १५४/२०१६ दाखल केललेी आहे. 
(२) स्जल्हातनहाय जात प्रमाणपत्र पडताळणी सशमत्या कायम ठेवण्यासाठी 
शासनाने सकारात्मक भशूमका घेवनू त्याप्रमाणे प्रस्ततु जनहहत याधचकेच्या 
प्रकरणी शपथपत्र दाखल केलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मौजे माांडिे तफे बामणगाि (ता.अशलबाग, स्ज.रायगड) 
येथील अनधधिृत बाांधिाम हटविण्याबाबत 

(३७) ३३८०९ (०७-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय सािथजतनि 
बाांधिाम (सािथजतनि उपिम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे माींडवे तरे् बामणगाव (ता.अशलबाग, स्ज.रायगड) येथील सव्हे नीं. ५१/९ 
या जागेत बाींधकामास मींजूरी हदलेल्या क्षते्राबाहेर अनधधकृत बाींधकाम करण्यात 
आल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान तनदशमनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सावमजतनक बाींधकाम ववभागाच्या तनयमानसुार रस्त्याींच्या 
मध्यापासनू ४० मी्रच्या आत बाींधकाम करण्यात येऊ नये अशी अ् असताींना 
तनलेश जयहहींद मोरे याींनी तनयमाींचा भींग करून अवधैररत्या १२.३० मी्र 
अींतरावर बाींधकाम केल्यामळेु याबाबत स्थातनक नागररकाींनी स्जल्हाधधकारी, 
रायगड, तहशसलदार, मींडळ अधधकारी व तलाठी याींच्याकड ेमाहे माचम-एवप्रल, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान तिारी करूनही कोणतीच कारवाई करण्यात आली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने अनधधकृत बाींधकाम करणाऱयाींवर कारवाई करून सदर अनधधकृत 
बाींधकाम ह्ववण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२४-०१-२०१८) : (१) हे खरे आहे. श्री.तनलेश जयहहींद मोरे 
याींनी रस्त्याच्या मध्यापासनू १२.३० मी्र अतींरावर बाींधकाम केलेले आहे. 
(२) अनधधकृत बाींधकाम प्रकरणी तहशसलदार, अशलबाग याींनी हदनाींक 
२५/०८/२०१४ व हदनाींक ०५/०९/२०१४ रोजी नो्ीस बजावनू दींडतनय रक्कम रुपये 
७३,८००/- शासन जमा केली आहे. 
(३) होय, सदरहू बाींधकाम तनषकाशसत करणेबाबत हदनाींक २९/०६/२०१७ रोजी 
नो्ीस देण्यात आली आहे. 
 तसेच, तहशसलदार अशलबाग याींच्या हदनाींक २४/११/२०१७ च्या 
पत्रानषुींगाने श्री.मोरे याींना देण्यात आलेली रबनशतेी व बाींधकाम परवानगी रद्द 
करणेबाबतची कायमवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
आश्रमशाळाांमधील विद्यार्थयाांना मलुभतू सवुिधा न परुविणाऱया आश्रमशाळा ि 

सांमथाचालिाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(३८) ३४०२७ (१८-०८-२०१७). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आहदवासी ववकास ववभागाच्या तनयींत्रणातील शासकीय आणण अनदुातनत 
आश्रमशाळाींमध्ये ववद्यार्थयांना मलुभतू सोयीसवुवधा न परुववल्यास        
१५ हदवसाच्या आत सदर आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द करण्याच े आदेश 
सींस्थाचालक व मखु्याध्यापकाींना शासनाकडून हदनाींक १२ जानेवारी, २०१७ रोजी 
नो्ीसव्दारे कळववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आदेशाची अींमलबजावणी न करणाऱया क्रकती आश्रमशाळा 
व सींस्थाचालकाींवर कारवाई केली वा करण्यात आली आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विष्ट् ण ुसिरा (०३-०१-२०१८) : (१) आयकु्तालयाच्या हदनाींक १२ जानेवारी, 
२०१७ च्या पत्रान्वये ववद्यार्थयांची हदनचयाम व आहार देणेबाबतच्या सचूना 
तनगमशमत करण्यात आल्या आहेत.  
(२) आहदवासी ववकास ववभागाींतगमत असलेल्या ५५६ अनदुातनत आश्रमशाळाींपकैी 
मलुभतू सोयी सवुवधा न परुववणाऱ या १६ अनदुातनत आश्रमशाळाींची मान्यता रद्द 
करण्यात आली आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई विद्यापीठाच्या परीक्षाांमध्ये प्रश्नपबत्रिाांचा गरैप्रिार झाल्याबाबत 
  

(३९) ३४०५५ (११-०८-२०१७). श्री.जनादथन चाांदरूिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाच्या परीक्षाींमध्ये प्रश्नपरत्रकाींचा होणारा गरैवापर 
्ाळण्यासाठी सरुक्षचेा उपाय म्हणुन लाग ु करण्यात आलेल्या वॉ्रमाकम  
पध्दतीमळेु ववद्यार्थयांना प्रश्न तन् हदसण्यास गरैसोय होत असल्याचे वडाळा 
मुींबईच्या एका महाववद्यालयात हदनाींक २२ एवप्रल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास 
तनदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२९-०१-२०१८) : (१) व (२) हदनाींक ०५/०४/२०१७ रोजी मुींबई 
ववद्यापीठाने २५० परीक्षा कें द्रावर घेतलेल्या परीक्षेपकैी र्क्त वडाळा परीक्षा 
कें द्रावरील ववद्यार्थयांनी प्रश्नपरत्रकेवरील वॉ्रमाकम  गडद असल्याने 
प्रश्नपरत्रकेतील प्रश्नाींचे अींक स्पष् हदसत नसल्याबाबत तिार केली होती. सदर 
बाब लक्षात येताच मखु्य पयमवेक्षक व प्राचायम याींनी पनु्हा प्रश्नपरत्रका वप्र ी्ं  करुन 
परीक्षा कें द्रातील सवम ववद्यार्थयांच्या शींकेचे तनरसन करुन ववद्यार्थयांना पेपर 
शलहहण्यास वाढीव १५ शमतन्े हदली. सदर ववद्यापीठाने हदनाींक ०६/०४/२०१७ 
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रोजी दोन सदस्याींची तज्ञ सशमती महाववद्यालयात पाठवनू चौकशी केली असता 
त्यामध्ये ववद्यापीठाचा काहीही दोष नसनू सदर महाववद्यालयाने वप्र ी्ं  
करण्यासाठी इन्स््ॉल केलेल्या सॉफ््वेअरमध्ये दोष आढळून आला तवे्हा सदर 
तज्ञ सशमतीने तात्काळ नवीन सॉफ््वेअर Foxit Reader हे इन्स््ॉल करण्याची 
सचूना केली असता महाववद्यालयाने त्याचे पालन केले आहे व पढुील सवम 
हदवसाींच्या परीक्षा व्यवस्स्थत प्रश्नपरत्रकेवर वॉ्रमाकम  येऊन पार पडल्या आहेत. 
 या सींदभामत ववद्यार्थयामकडून परीक्षा ववभागास तनवेदन प्राप्त होताच 
सदर बाब परीक्षा मींडळाच्या हदनाींक ०८/०४/२०१७ च्या सभेत ठेवण्यात आली. 
परीक्षा मींडळाने याबाबत प्राचायामनी हदलेल्या खुलाशानसुार ववद्यार्थयांच्या शींकेचे 
तनरसन ११.४५ शमतन्ाने झाल्याने व ववद्यार्थयांना १५ शमतन्े ज्यादा वेळ 
वाढवनू हदल्याने ववद्यार्थयांचे कुठल्याही प्रकारच ेनकुसान झालेले नाही. त्यामळेु 
सदर प्रकरणी परीक्षा मींडळाकडून कुठलीही कारवाई सधुचत करण्यात आली नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

डहाणू (स्ज.पालघर) नगरपररषदेच्या जलमापिाच्या खरेदीमध्ये  
गरैव्यिहार झाल्याबाबत 

(४०) ३४१५७ (११-०८-२०१७). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू (स्ज.पालघर) नगरपररषदेच्या हदनाींक ३ नोव्हेंबर, २०११ रोजीच्या 
जलमापकाच्या खरेदीमध्ये गरैव्यवहार झाल्याची बाब माहे माचम, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान तनदशमनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तद्नसुार या प्रकरणात दोषी असलेल्या व्यक्तीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०१-२०१८) : (१) डहाणू नगरपररषदेने जलमापक खरेदीत 
गरैव्यवहार केल्याबाबत नगरपररषद प्रशासनास तिारी प्राप्त झाल्या आहेत, हे 
खरे आहे. 
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(२) दरम्यानच्या कालावधीत सदर गरैव्यवहाराबाबत तिारदाराने मा.प्रथमवगम 
न्यायदींडाधधकारी, डहाणू याींच्या न्यायालयात याधचका दाखल केली आहे. सदर 
याधचकेमध्ये मा.न्यायालयाने हदलेल्या आदेशान्वये स्थातनक पोलीस स््ेशन, 
डहाणू याींच्यामार्म त चौकशी सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मुांबई विद्यापीठातील सांगणि (ऑनमिीन) मलु्याांिनाच्या गोंधळाबाबत 
  

(४१) ३४६६१ (१६-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठातील सींगणक (ऑनस्िीन) मलु्याींकनाच्या गोंधळामळेु 
ववखुरलेल्या दोन हजार उत्तरपरत्रका गहाळ झाल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यादरम्यान तनदशमनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गहाळ झालेल्या उत्तरपरत्रकेमळेु ववद्यार्थयांमध्ये सींभ्रमाच,े 
तनराशाच,े सींतापाचे वातावरण तनमामण झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्यापीठाच्या 
गोंधळास जबाबदार कुलगरुु, मा.उच्च तींत्रशशक्षण मींत्री व ववभागाच े सधचव 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.विनोद तािड े(२९-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
िलदगाि (ता.भोिर, स्ज.नाांदेड) येथे राष्ट्रीय महामागाथच्या मखु्य रमत्याच्या 

बाजूला खोदिाम िेलेल्या हठिाणी सचूनाफलि लािण्याबाबत 
  

(४२) ३५५७६ (०३-०१-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त : 
सन्माननीय सािथजतनि बाांधिाम (सािथजतनि उपिम िगळून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कलदगाव (ता.भोकर, स्ज.नाींदेड) येथ े राषरीय महामागामच्या तीन पदरी 
कामाला सरुुवात झाली असनू मखु्य रस्त्याच्या बाजूला खोदकाम केले असनू 
उक्त हठकाणी सींबींधधत कीं त्रा्दार व अधधकारी याींनी दलुमक्ष केल्यामळेु कोणतहेी 
सचूनार्लक न लावल्याने सदर हठकाणी अपघात होत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर हठकाणी सचूनार्लक लावण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०१-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) कल्याण तनममल राषरीय महामागम ६१ (जुना २२२) च्या क्रक.मी. ५५८/२०० त े
६१५/०० हया भागात पेव्हड शोल्डरसह दपुदरीकरणाच्या सरुु असलेल्या 
प्रकल्पामध्ये कलदगाव (ता.भोकर, स्ज.नाींदेड) या दरम्यान चाल ू असलेल्या 
कामाच्या हठकाणी अपघात न झाल्यामळेु चौकशी करण्याचा प्रश्न उद् भवत 
नाही. परींत ु वाहतकु सरुळीत ठेवण्याच्या दृष्ीकोणातनु EPC अींतगमत चाल ू
असलेल्या उक्त कामाच्या खोदकामाच्या हठकाणी आवश्यक त्या उपाययोजना 
(सचूनार्लक, सरुक्षा पट्टी, इत्यादी करुनच काम करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील खाजगी व्यिमथापनाच्या शाळाांना िेतनेतर अनदुान देणेबाबत 
(४३) ३५७५३ (०२-०१-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळाींना हदनाींक १९ जानेवारी, २०१३ 
च्या शासन तनणमयानसुार माहे माचम, २००८ पवूी १०० ् क्के अनदुानावर आलेल्या 
शाळाींना ४ ्क्के वेतनेतर व १ ्क्के इमारत भाड ेअनदुान हदले जात,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात हदनाींक १ एवप्रल, २००८ नींतर २००० पके्षा जास्त शाळा 
१०० ् क्के अनदुानावर असनू सदर शाळाींनाही वेतनेतर अनदुान हदले जात नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त शाळाींना वेतनेतर अनदुान हदले जावे याबाबत महाराषर 
राज्य शाळा कृती सशमती या शशक्षक सींघ्नेकडून शासनास तनवेदन देण्यात 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन माहे माचम, २००८ नींतर 
१०० ् क्के अनदुानावर आलेल्या शाळाींना ही वेतनेतर अनदुान देणेबाबत कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(३०-०१-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. शासन तनणमय, हदनाींक १९ जानेवारी, २०१३ मधील अ्ी व शतीची 
पतूमता करणाऱ या शाळाींना वेतनेतर अनदुान उपलब्ध करुन देण्यात येत.े 
(३) या बाबतचे तनवेदन प्राप्त झाले आहे.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

डॉ.रखमाबाई राऊत (सािे) याांची दरिषथीद जयांती साजरी िरण्याबाबत 
(४४) ३६१५६ (०४-०१-२०१८). श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अमरशसांह पांडडत, 
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र पाटील : हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी िमाांि ७ मधील 
प्रश्न िमाांि २०२६२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डॉ. रखमाबाई राऊत (सावे) याींचा जन्म हदनाींक २२ नोव्हेंबर, १८६४ रोजी 
झाला असनू त्या भारतातील प्रथम महहला डॉक््र होत्या त्याींनी सामास्जक 
अतनष् रुढी परींपराींववरुध्द लढून समाजातील दीनदबुळयाींची सेवा केली अशा या 
महान व्यक्तीची जयींती साजरी केली जात नसल्याने दरवषी हदनाींक २२ नोव्हेंबर 
रोजी जयींती साजरी करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतततनधीींनी हदनाींक २७ 
रे्ब्रवुारी, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास शासनाकड ेकेलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त तनवेदनाच्या अनषुींगाने डॉ.रखमाबाई राऊत याींची जयींती 
दरवषी हदनाींक २२ नोव्हेंबर रोजी साजरी करण्याबाबत शासनामार्म त कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१९-०१-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१८ या वषाममध्ये राषरपरुुष / थोर व्यक्ती याींचे जयींती व 
राषरीय हदन तनस्श्चत करताना प्रश्नाींक्रकत तनवेदनासह जयींती साजरी 
करण्याबाबतच्या नव्याने प्राप्त झालेल्या मागण्या ववचारात घेण्यात आल्या. 
अशा मागण्या खूप मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत असल्याने सवमच मागण्या 
मान्य करणे शक्य होत नाहीत. 
  

___________ 
  
नाशशि स्जल््यातील बिटीशिालीन ि सरुक्षा िालािधी सांपलेल्या पलुािरील 

िाहतिु बांद िरून पयाथयी उपाययोजना िरण्याबाबत 
  

(४५) ३६२८७ (०३-०१-२०१८). डॉ.अपिूथ हहरे : ताराांकित प्रश्न िमाांि २७८३० ला 
हदनाांि २४ माचथ, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सािथजतनि बाांधिाम (सािथजतनि उपिम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) नाशशक स्जल्ह्यातील रब्र्ीशकालीन व सरुक्षा कालावधी सींपलेल्या मुींबई 
आग्रा महामागम गोदावरी नदीवरील कन्नमवार पलुाच्या पनुबांधणीची कें द्र 
शासनामार्म त सरुु असलेली तनववदा प्रक्रिया पणुम झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशशक येथील मुींबई महामागामवर असलेला व वाहतकुीस 
धोकादायक ठरववण्यात आलेला असनूही सद्य:स्स्थतीत वापरात असलेल्या 
कन्नमवार पलुाच्या पनुबांधणीबाबत कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, नाशशक स्जल्ह्यातील कमकुवत पलुाींची माहहती सावमजतनक 
बाींधकाम ववभागाने वषमभरानींतरही स्जल्हा प्रशासनास सादर न केल्याने 
स्जल्हाधधकारी (नाशशक) याींनी प्रस्ततु ववभागास अस्ल््मे्म हदल्याच े हदनाींक   
३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास तनदशमनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवम जनु्या पलुाचे स्रक्चरल ऑडी् पणुम करून 
धोकादायक पलुावरील वाहतकु बींद करावी, असे आदेश मा.मखु्यमींत्री महोदयाींनी 
हदनाींक ३१ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास मुींबई येथे मान्सनु पवुम आढावा 
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बठैकीत हदलेले असताींना कमकुवत पलुाींची माहहती शासनास सादर न होणे 
तसेच गोदावरी वरील सायखडेा येथील जुना पलु खचल्याने धोकादायक असनुही 
त्यावरून अवजड वाहतकु सरुु असणे, नाींदरु मध्यमेश्वर धरणाच्या डाव्या 
कालव्यावरील रब्र्ीशकालीन पलु जीणम झाल्यामळेु पयामयी व्यवस्थेसाठी केलेला 
कच्चा पलुही धोकादायक असणे व घो्ी येथील दारणा नदीवरील पलु इत्यादी व 
अन्य सरुक्षा कालावधी सींपलेले जीणम, कमकुवत पलुाींच ेस्रक्चरल ऑडी् होऊन 
त्यावरील वाहतकु थाींबववणे व पयामयी व्यवस्थेववषयक शासनाने चौकशी करून 
कोणती कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०१-२०१८) : (१) होय. तनववदा प्रक्रिया पणूम झाली असनू 
कायामरींभ आदेश हदनाींक १२/०६/२०१७ रोजी देण्यात आल्याचे प्रकल्प सींचालक, 
भारतीय राषरीय राजमागम प्राधधकरण याींनी कळववले आहे. 
(२) हे खरे नाही. सदर पलुाची पनुबांधणी मे.बी.पी.साींगले याींना ई.पी.सी. 
तत्वावर देण्यात आलेले असनू अस्स्तत्वातील जुना पलु पाडण्याचे काम प्रगतीत 
असनू सदर काम पणूम होताच पलुाचे पनुबांधणीचे काम हाती घेण्यात येणार 
आहे. सींपणूम काम पणूम करण्याची मदुत ३० महहने असनू काम माहे डडसेंबर, 
२०२० पयतं पणूम करण्याच े तनयोजन असल्याचे प्रकल्प सींचालक, भारतीय 
राषरीय राजमागम प्राधधकरण, नाशशक याींनी कळववले आहे. 
(३) हे खरे नाही. तथावप नाशशक स्जल्हयातील सावमजतनक बाींधकाम ववभागाच े
पलु कमकुवत झाल्याचे तनदशमनास आल्यास त्यावरील वाहतकू बींद करणे अथवा 
अन्यत्र वळववणे याबाबत स्जल्हा प्रशासनास वेळोवेळी कळववण्यात येत असत.े 
(४) सायखेडा ता.तनर्ाड येथील गोदावरील नदीवरील कमकुवत पलुाची जून, 
२०१६ मध्ये तात्परुती दरुुस्ती करुन पलुावरुन अवजड वाहतकु बींद करण्यात 
आली आहे. तसेच जून, २०१७ मध्ये पलुाची कायमस्वरुपी दरुुस्ती हाती घेण्यात 
आली आहे. 
 घो्ी शसन्नर मागामवरील दारणा नदीवरील पलुाचा क्षततग्रस्त डके 
स्लॅबची दरुुस्ती पणूम करुन २ ऑगस््, २०१७ पासनू पलु वेग मयामदेत हलक्या 
वाहनाींच्या वाहतकुीसाठी खलुा करण्यात आला आहे. पलुाच्या दरुुस्तीचे काम 
प्रगतीत असल्याने सदरचा पलु अवजड वाहतकुीसाठी बींद करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  
  

___________ 



वि.प. ४ (44) 

औरांगाबाद या ऐततहाशसि शहरापासनू अांस्जठा या पयथटन मथळाला जोडणारा 
राज्यमागथ चौपदरीिरणाबाबत 

  

(४६) ३७१३० (०३-०१-२०१८). श्री.वििम िाळे : ताराांकित प्रश्न िमाांि ३३५९६ 
ला हदनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
सािथजतनि बाांधिाम (सािथजतनि उपिम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद शहरापासनू अींस्जठा या पयम् न स्थळाला जोडणाऱया राज्यमागामचे 
चौपदरीकरणाबाबत अद्याप कायमवाही करण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यमागम चौपदरीकरण करण्याबाबत कोणती कायमवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०१-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
 नव्याने घोवषत राषरीय महामागम ७५३ र् च्या औरींगाबाद-शसलोड-र्दामपरू 
हया १०० क्रक.मी. रस्त्याचे पेव्हड शोल्डरसह दपुदरीकरण व प्रमखु गावाींमध्ये 
चौपदरीकरणाच्या कामासाठी दोन पॅकेजमध्ये कीं त्रा्दारासोबत करारनामा झाला 
असनू मे, २०१९ अखेर काम पणूम करण्याच े तनयोजन आहे. ह्या लाींबीमध्ये 
औरींगाबाद-अस्जींठा हया महामागामचा समावेश आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील भटक्या ि विमकु्त जातीच्या अधधिारी बढती 
बद्दल महहती उपलब्ध नसल्याबाबत 

(४७) ३७५१३ (०४-०१-२०१८). श्रीमती स्ममता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकीय अधधकाऱ याींना बढतीत आरक्षण देण्यात येऊ नये असा 
तनकाल मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने हदल्यानींतर या तनकालाच्या पाश्वमभमूीवर 
राज्याचे मखु्य सधचव याींनी शासकीय खात्याींच्या सींबींधधत सधचवाींच्या बठैकीत 
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ववववध जातीचे क्रकती अधधकारी बढती शमळण्याच्या प्रततक्षा प्रक्रियेत आहेत याींची 
माहहती घेताना भ्क्या व ववमकु्त आणण “क’ जातीींची अधधकृत व अद्यावत 
माहहती प्रशासनाकड ेनसल्याचे तनदशमनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील जातीतनहाय शासकीय अधधकाऱ याींच्या बढतीची नोंद न 
ठेवण्यासाठी ज ेसक्षम अधधकारी जबाबदार आहेत त्याींच्यावर कोणती कारवाई 
करण्याचा तनणमय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०१-२०१८) : (१) व (२) राज्यात शासकीय 
अधधकाऱयाींच्या बढतीची नोंद जाततनहाय ठेवण्यात येत नसनू प्रवगमतनहाय 
ठेवण्यात येत.े राज्यातील ववववध सींवगामतील प्रवगमतनहाय ररक्त पदे भरण्याची 
कायमवाही सींबींधधत ववभागामार्म त केली जात े व त्याची माहहती त्या त्या 
ववभागाकड ेउपलब्ध असत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
 मुांबई आझाद मदैान येथ ेउसळलेल्या दांगलीमध्ये जखमी होऊन मतृ झालेल्या 

पोलीस शशपाई सांतोष हाांड ेयाांच्या िारसाांना मदत देण्याबाबत 
  

(४८) ४३७६२ (१६-०८-२०१३). ॲड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई आझाद मदैान येथे सन २०१२ मध्ये उसळलले्या दींगलीमध्ये जखमी 
होऊन मतृ झालेल्या पोलीस शशपाई सींतोष हाींड े याींच्या वारसाींना मदत 
देण्याबाबत मा.मखु्यमींत्री व मा.गहृमींत्री याींचेकड ेदेशभक्त पत्रकार मींचच्यावतीने 
माहे मे, २०१३ मध्ये वा त्यादरम्यान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास उक्त मागणीच्या अनषुींगाने मदत देणेबाबत कोणती कायमवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (०८-०१-२०१८) : (१) देशभक्त पत्रकार मींच याींचा अजम 
हदनाींक १९/११/२०१३ रोजी आझाद मदैान पोलीस ठाणेस प्राप्त झाला आहे. 
(२) व (३) मयत पोलीस कममचारी सींतोष हाींड ेयाींच्या पत्नी श्रीमती मतनषा हाींड े
याींना अनकुीं पा तत्वावर पोलीस शशपाई या पदावर पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई 
येथे तनयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 
 

___________ 
  

 
 
 

राज्यातील प्रमखु शहरात उभारण्यात आलेले रात्र तनिारे बांद िरण्याबाबत 
  

(४९) ४७६२९ (२७-०१-२०१४). श्री.वििम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्रमखु शहारात उभारण्यात आलेल्या रात्र तनवाऱयात आत्महत्या 
होत असल्याने अनावश्यक तनवारे बींद करण्याची मागणी सवम स्तरातनु होत 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागणीच्या अनषुींगाने शासनाने आतापयतं कोणती 
कायमवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) अद्याप कोणतीच कायमवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०१-२०१८) : (१) राज्यातील महानगरपाशलकाींकडून प्राप्त 
अहवालानसुार अशा स्वरुपाची मागणी झाल्याचे तनदशमनास आलेले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

पणेु येथील पोलीस दलातील िम तीसाठफ कफरणाऱ या गाडयाांिरील जीपीएस 
यांत्रणेची दरुुम ती िरण् याबाबत 

  

(५०) ५००२३ (०३-०७-२०१४). श्री.अतनल भोसल,े अॅड.जयदेि गायििाड, 
श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) पणेु येथील पोलीस दलातील सवम गाडयाींचे लोकेशन करण् यासाठी दघुम् ना 
घडल् यानींतर ताबडतोब घ्ना स् थळी पोहचता यावे ही कामे तनयींत्रण कक्षातनू 
करता यावी यासाठी सरुु केलेली जीपीएस यींत्रणा गस् तीसाठी क्रर्रणाऱ या 
गाडयावरील ही यींत्रणा बींद पडली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, केव् हा पासनू, 
(३) असल् यास, सदर यींत्रणा पवूमवत सरुु करण् याबाबत कोणती उपाययोजना केली 
वा करण् यात येत आहे ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१७-०१-२०१८) : (१), (२) व (३) पणेु पोलीस 
आयकु्तालयाींतगमत डडझास््र रुमला लागलेल्या आगीमळेु मखु्य डोमेन सव्हमर व 
जीपीएस सव्हमर नादरुुस्त झाल्याने जीपीएस यींत्रणा बींद झाली होती. तथावप, गहृ 
ववभागाच्या हदनाींक ११/१२/२०१७ च्या शासन तनणमयान्वये पोलीस आयकु्त, पणेु 
शहर याींचेकडील ५०० शासकीय वाहनाींवर नव्याने जीपीएस यींत्रणा खरेदी 
करण्यासाठी व वावषमक देखभाल दरुुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
  

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

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
_________________________ 

मुद्रणपवूम सवम प्रक्रकया महाराषर ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, मुींबई. 

 


