
  
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची तीसरी यादी 

  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

दसुरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  ___________ 
  

रामटेि (जि.नागपरू) येथील शासिीय आददिासी मलुाांच्या िसततगहृात  
सोयीसवुिधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(१) १५१८९ (२७-०४-२०१६). प्रा.अतनल सोले, श्री.ममतशे भाांगडिया, श्री.नागोराि 
गाणार : सन्माननीय आददिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  
(१) राम्ेक (जि.नागपरू) येथील शासकीय आदिवासी वसततगहृात ककती 
ववद्याथी राहतात व तयाींच ेिेवण व अल्पोपहार याचा ठेका कोणास िेण्यात 
आला आहे,  
(२) असल्यास, सिर वसततगहृात सोयीसवुवधाींचा अभाव असनू गहृपाल 
वसततगहृात उपलब्ध रहात नसल् याची तरारार करण्यात.आली, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्तत ा ्रककरणी शासनाने काय काययववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (२२-०५-२०१८) : (१) आदिवासी मलुाींचे शासकीय वसततगहृ, 
राम्ेक (जि.नागपरू) येथे एकूण ८३ ववद्याथी राहतात व तयाींचे िेवण व 
अल्पोपहार याचा ठेका श्री.तनरि ववश्वनाथ गपु्ता, सेंट्रल एव्ह्यनुी रोड, 
नागपरू याींना िेण्यात आललेा आहे. 
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(२) व (३) वसततगहृात सोयीसवुवधा परुववण्यात आलेल्या आहेत. 
 वसततगहृातील ववद्यार्थयाांना शासन तनणयवयातील तरतिूीनसुार 
आवश्यक शकै्षणणक सादहतय, तनवायवह भतता याींचे वा्प करण्यात आलेले आहे. 
 सिर वसततगहृाचे गहृपाल हे सतत गरैहिर रहात असल्याचे 
तनिशयवनास आल्याने तयाींच्या िोन वेतनवाढी थाींबववण्यात आलेल्या आहेत.  

___________ 
  

मुांबईतील ितनष्ट्ठ महाविद्यालयाांनी फी िाढ  
िरण्याचा घेतलले्या तनणणयाबाबत 

  
(२) १९७७७ (२३-०८-२०१६). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अतनल भोसल,े श्री.अमरमसांह पांडित : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील समुारे १८ कतनषठ महाववद्यालयाींनी ४० ्क्तके फी वाढ 
करण्याचे ्रकस्ताव शशक्षण उपसींचालकाकड ेमाहे एव्रकल, २०१६ च्या शवे्च्या 
आठवड्यात मिुरीसाठी पाठववण्यात आले आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर ्रकस्तावावर शासनाने तनणयवय घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यार्थयाांवर फी वाढीचा िािा बोिा पडू नये म्हणून 
शासनाने कोणती काययववाही केली आहे ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०७-०६-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई महानगर क्षेत्रातील १४ कतनषठ महाववद्यालयाींनी इ. ११ वी 
च्या ववज्ञान, वाणणज्य व जव्हिलक्षी (बायफोकल) या शाखातील 
अभ्यासरारमाींच्या फी मध्ये वाढ केली आहे. याबाबतचे ्रकस्ताव शशक्षण उप 
सींचालक याींचेकड ेसािर झालेले नाहीत. 
(२) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
(३) सन २०१६-१७ च्या इयतता ११ वी मध्ये ऑनलाईन ्रकवेश ्रककरारया 
मादहतीपजुस्तकेत कतनषठ महाववद्यालयाच्या पढेु अनिुातनत / कायम 
ववनाअनिुातनत / स्वयींअथयवहाजययत असे ्रककार नोंिववण्यात आल े आहेत. 
तयानसुार तयाींची फी व मागील वर्ायवचा क्ऑफ िशयवववण्यात आला आहे. 
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ववियाथी कतनषठ महाववियालयाींची तनवड करताना या बाबी ववचारात घेवनूच 
कतनषठ महाववद्यालयाींची पसींती रारमाींक नोंिववतात. तयामळेु ववियार्थयाांवर 
फी वाढीचा िािा बोिा पडत नाही. 

___________ 
  

परभणी जिल््यातील आरोग्य विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(३) १९९५४ (११-०८-२०१६). श्री.अब्दलु्लाखानान दरुाणणी, श्री.सतुनल तटिरे, 
श्री.अमरमसांह पांडित : सन्माननीय सािणितनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी जिल््यातील आरोग्य ववभागातील ५५७ पिाींपकैी १४२ पिे तसेच 
रूग्णालय अधधक्षकाींची पिे, नेत्र शल्य धचककतसक व इतर महतवाची पिे 
ररक्तत असल्याने इतर कमयवचाऱयाींवर कामाचा अततरीक्तत भार वाढत आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ररक्तत पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती उपाययोिना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत (१६-०५-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 परभणी जिल्हा रुग्णालय व अधधनस्थ आरोग्य सींस्थेत ९४३ पिे 
मींिूर असनू २५० पिे ररक्तत आहेत. 
(२) वगयव १ व वगयव २ च ेपिे भरण्याबाबतची काययववाही शासनस्तरावरुन सरुु 
आहे. तसेच वगयव ३ व वगयव ४ ची पिभरती ्रककरारया पणूयव झाली असनू तनवड 
झालेल्या उमेिवाराींना तनयकु्तती िेण्याबाबतची काययववाही सरुु आहे. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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अहमदनगर शहरातील ररक्षाांना परममट देण्याबाबत 
  
(४) २२५४३ (१६-०८-२०१६). श्री.अरुणिािा िगताप : सन्माननीय पररिहन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमिनगर शहरात सन १९९७ पासनू ररक्षा परशम् िेणे बींि आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परशम् िेण्याबाबत शासनाचे धोरण काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार ररक्षा परशम् िेण्याबाबत कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े(११-०५-२०१८) : (१) व (२) शासनाने दिनाींक २६/११/१९९७ 
च्या अधधसचूनेव्हिारे राज्यातील मुींबई शहरात चालववण्यात येणाऱया ्ॅक्तसी व 
मुींबई, ठाणे, पणेु, नागपरू, सोलापरू, नाशशक व औरींगाबाि या शहरातील 
ऑ्ोररक्षाींची सींख्या तया दिनाींकापयांत शसमीत करण्याचा तनबांध घातला 
होता.उक्तत अधधसचूनेस अनसुरून राज्यातील उवयवररत क्षते्रात नव्हयाने ऑ्ोररक्षा 
परवाने िारी करण्याबाबत राज्य पररवहन ्रकाधधकरणाने तनबांध घातले होत.े 
 शासनाने दिनाींक १७/०६/२०१७ रोिीच्या अधधसचूनेन्वये दिनाींक 
२६/११/१९९७ च्या अधधसचूनेव्हिारे घातलेले तनबांध रद्द करण्याचा तनणयवय 
घेतला. तसेच शासनाने दिनाींक २२/०९/२०१७ च्या शासन तनणयवयान्वये राज्य 
पररवहन ्रकाधधकरणाव्हिारे घातलेले तनबांधाबाबतच े सवयव सींबींधधत ठराव रद्द 
करण्यात आले आहेत. तसेच दिनाींक १८/०७/२०१७ चे शासन तनणयवयान्वये 
नवीन ्ॅक्तसी/ऑ्ोररक्षा परवाने िेण्यासींिभायवत अ्ी व शती ववहीत केलले्या 
आहेत.  
(३) व (४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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जिल्हा रुग्णालय, बीि येथील िमणचाऱयाांना िेतनापासनू िांधचत ठेिल्याबाबत 
  
(५) २२६०५ (२०-०८-२०१६). श्री.अमरमसांह पांडित, श्री.विक्रम िाळे, श्री.सततश 
चव्हाण, श्री.धनांिय मुांि े: सन्माननीय सािणितनि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कमयवचाऱयाींच्या बिलीला न्यायालयाने स्थधगती दिल्यामळेु दिनाींक १० 
सप् े्ंबर, २०१५ रोिी उपजिल्हा रूग्णालय, केि येथून जिल्हा रुग्णालय, बीड 
येथे शशपाई या पिावर रूिू होवनूही या कमयवचाऱयास अद्याप वेतन अिा 
करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, केवळ वररषठाींच्या मिीनसुार बिलीच्या दठकाणी रूि ू न 
झाल्यामळेु पवूयवग्रह िवूर्तपणे सींबींधधत कमयवचाऱयास वागणुक दिल्यामळेु या 
कमयवचाऱयाला वारींवार मागणी करूनही वेतन शमळाले नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, जिल्हा रूग्णालयातील अनेक कमयवचारी व अधधकाऱयाींना 
वररषठाींकडून िाणीवपवूयवक त्रास िेण्याचे ्रककार दिवसेंदिवस वाढत असल्याच्या 
तरारारी होवनूही िोर्ीववरूध्ि शासनाने कोणतीही काययववाही केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, रूग्णालयातील कमयवचाऱयाींना बेिबाबिारपणे वागणकु िेणे, 
तयाींचा छळ करणे, मारहाण व धमकावणे अशा स्वरुपाच्या ्रककरणाींत 
शासनाने चौकशी करुन कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
िॉ. दीपि सािांत (१५-०५-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) हे खरे नाही. 
 सिर ्रककरणी चौकशी करण्यात आली आहे. तथावप, ततकाशलन 
जिल्हा शल्य धचककतसक याींची बीड येथून बिली करण्यात आली आहे.  
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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रस्त ेसरुक्षा िरामध्ये िाढ िरुन त्यात रस्त ेसरुक्षा  
तनधी अधधभार लािण्याचा तनणणयाबाबत 

  
(६) २४१०९ (३०-१२-२०१६). प्रा.िोगेन्द्द्र ििाि े: सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रस्त े सरुक्षा करामध्ये वाढ करुन तयात रस्त े सरुक्षा तनधी अधधभार 
लावण्याचा तनणयवय शासनाने माहे ऑक्त्ोबर, २०१६ मध्ये वा तयािरम्यान 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाहन नोंिणी करताींना शासनाकडून अनेक ्रककारचे कर घेतले 
िात असताींना हा नवा कर लावण्याचे कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, रस्त े सरुक्षा तनधी अधधभार लाव ू नये अशी मागणी अनेक 
सामाजिक सींस्थाींकडून होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत ्रककरणी चौकशी करून शासनाने कोणती काययववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े (११-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या रस्ता सरुक्षा सशमतीने दिलेल्या तनिेशानसुार दिनाींक 
०१/०९/२०१६ च्या शासन तनणयवयान्वये रस्ता सरुक्षा तनधी तनमायवण करण्यात 
आलेला असनू सिरचा तनधी राज्यातील रस्त े अपघात तनयींत्रणात 
आणण्यासाठी उपाययोिना करण्याच्या काययवरारमासाठी करावयाचा आहे. 
सिरच्या तनधीकरीता राज्यातील नववन नोंिणी होणाऱया वाहनाींवर उपकराच्या 
स्वरूपात अततररक्तत ा मो्ार वाहन कर लावण्यात येवनू तनधी सींकलीत 
करण्यात येत आहे. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील आश्रमशाळेतील विद्यार्थयाांच्या मतृ्य ूप्रिरणी  
त्रत्रस्तरीय सममती नेमण्याबाबत 

  
(७) २७५६५ (१२-०४-२०१७). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि,े श्री.हेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरमसांह पांडित, ॲि. तनरांिन 
िािखानरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय आददिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासककय अनिुातनत आश्रमशाळेत भववषयात ववद्यार्थयाांच्या 
होणाऱया मतृयचूी िखल घेण्यासाठी त्रत्रस्तरीय सशमती नेमण्याचा तनणयवय 
शासनाने माहे िानेवारी, २०१७ च्या पदहल्या सप्ताहात घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने कोणती काययववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (१८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) ववद्याथी मतृयचूा अभ्यास 
करण्यासाठी शासनाने डॉ.सभुार् साळुींख,े तनवतृत आरोग्य महासींचालक याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सशमती नेमण्यात आली होती. सिर सशमतीच्या 
शशफारशीनसुार ववद्यार्थयी मतृय ू ्रककरणाची तातडीने िखल घेऊन ्रकाथशमक 
चौकशी करणे, ववद्याथी मतृयचूे वदै्यकीय सामाजिकदृष्ीने ववश्लेर्ण करणे, 
मतृय ू ्रककरणाींची िबाबिारी तवरीत तनजश्चत करणे इतयािी ्रकयोिनाींसाठी 
आदिवासी ववकास ववभागाच्या दिनाींक २८/१२/२०१६ रोिीच्या शासन 
तनणयवयान्वये १) अपातकालीन आढावा ग्, २) वदै्यकीय सामाजिक आढावा 
सशमती व ३) जिल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेालील सशमतीची स्थापना 
करण्यात आली असनू तयानसुार अपर आयकु्तत, नाशशक/ ठाणे/ अमरावती/ 
नागपरू या दठकाणी सिर सशमतया गठीत करण्यात आल्या आहेत. 

___________ 
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नगरदेिळा ग्रपु ग्रामपांचायतीच्या (जि.िळगाांि) घराांच्या नोंदीप्रमाणेच  
भमूापन (मसटीसव्हे) िायाणलयाने नोंदी िरण्याबाबत 

  

(८) २९६०४ (१५-०४-२०१७). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नगरिेवळा ग्रपु ग्रामपींचायतीच्या (जि.िळगाींव) घराींच्या नोंिी ्रकमाणेच 
भमूापन (शस्ीसव्हहे) कायायवलयाने नोंिी करावे याबाबत अशोक भावसार याींनी 
मा.सहकार राज्यमींत्री याींना लेखी तनवेिन दिनाींक २९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा 
तयासमुारास दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने तनणयवय घेऊन कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) ्रकस्ततु ्रककरणी सन-१९७८ त े १९८८ च्या काळात नगरिेवळा 
गावास नगर भमूापन योिना लाग ू करण्यात आली. तयावेळी तथेील काही 
धारकाींनी नगर भमूापन हद्दीतील शमळकतीींच्या खरेिी-ववरारीच्या व्हयवहारात 
खरेिी खताच्या िस्तामध्ये नगर भमूापन रारमाींक नमिू करण्याऐविी 
ग्रामपींचायत शमळकत रारमाींक नमिू केले आहे. तयामळेु खरेिी-शमळकतीींच े
वणयवन नगर भमूापन रारमाींकाशी िुळत नाही. तरी सिर गावास ग्रामपींचायत 
शमळकती्रकमाणे नोंिी घेण्याबाबत खालील्रकमाणे पयायवय उपलब्ध आहेत. 

(अ) जिथे केवळ ग्रामपींचायत रारमाींक नमिू आहे. मात्र, नगर भमूापन 
रारमाींक नमिू नाही, अशा दठकाणी ्रकतयक्ष िागेवर पाहणी करुन 
धारक, क्षेत्र इतयािी नगर भमूापन अशभलेखाशी िुळत असल्यास, 
तयाची तनयमा्रकमाणे नोंि घतेा येईल. 

(ब) िथेे ग्रामपींचायत नींबर्रकमाणे खरेिीखत केले आहे व अशभलखेा्रकमाणे 
शमळकत पत्रत्रकेतील क्षेत्र आणण नकाशा धारकास मान्य असल्यास 
व तया्रकमाणे तयाींनी नोंिणीकृत ववधीवत िरुुस्ती लेख करुन 
आणल्यास, तयाची महाराषट्र िशमन महसलू अधधतनयम १९६६ च े
कलम १४९, १५० अन्वये नोंि घेता येतील. 



वि.प. ३ (9) 

(क) िेथे ग्रामपींचायत शमळकत रारमाींक व नगर भमूापन रारमाींक याच े
वणयवनातील धारक, नकाशाची आकृती, क्षेत्रफळ व चतु:शसमा मान्य 
नसल्यास, तयादठकाणी महाराषट्र िशमन महसलू अधधतनयम १९६६ 
चे कलम १०६, २४७ व २५७ च्या तरतिुीनसुार जिल्हा अधधक्षक 
भशूम अशभलेख याींच्याकड ेसींबींधधत धारकान ेअियव करुन ररतसर िाि 
मागणी करु शकतात.  

 ्रकस्ततु ्रककरणात तनवेिनकतायव याींना तयाींनी उपजस्थत केलेल्या 
मदु्याींच्या अनरु्ींगाने उप अधधक्षक भशूम अशभलेख, पाचोरामाफयव त लखेी उततर 
कळववण्यात आलेले आहे. 

___________ 
  

बीि जिल््यातील ऊसतोि िामगाराांच्या पाल्यासाठी सरुू असलेल्या  
अतनिासी िसततगहृ चालिाांना अनदुान वितरीत िरण्याबाबत 

  
(९) ३०५८१ (१५-०४-२०१७). श्री.विनायिराि मटेे : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जिल््यातील ऊसतोड कामगाराींच्या पाल्यासाठी सरुू असलेल्या 
अतनवासी वसततगहृ चालकाींना अनिुानापो्ी एक रूपयाही िेण्यात आलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत जिल््यातील ऊसतोड कामगाराींच्या पाल्यासाठी सरुू 
असलेल्या वसततगहृाींची सींख्या व ्रकवेश घेतलेल्या कामगाराींच्या पाल्याींची 
सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, सिरील वसततगहृ चालकाींचे अनिुान ववतरीत करण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(१८-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) बीड जिल््यातील ऊसतोड कामगाराींच्या पाल्याींसाठी सरुु असलेल्या 
वसततगहृाींची सींख्या ६४१ असनू, ्रकवेश घेतलेल्या कामगाराींच्या पाल्याींची 
सींख्या ३९३४१ इतकी आहे. 
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(३) सिर वसततगहेृ शाळा व्हयवस्थापन सशमती चालववत असनू, दिनाींक 
३१/०३/२०१७ रोिी RTGS द्वारे अनिुान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

येिला ि तनफाि (जि.नामशि) तालकु्यातील जिल्हा पररषद शाळा  
डिजिटल िरण्याबाबत 

  
(१०) ३१८६४ (११-०८-२०१७). श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांि े: सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला व तनफाड (जि.नाशशक) तालकु्तयातील ३१४ जिल्हा पररर्ि शाळा 
डडजि्ल करण्यासाठी शासनाकड े्रकस्ताव पाठववण्याची मागणी नाशशक जिल्हा 
पररर्िेकड े स्थातनक लोक्रकतततनधीींनी दिनाींक २० िानेवारी, २०१६ रोिी वा 
तयासमुारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनास ्रकस्ताव ्रकाप्त झाला आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन लोक्रकतततनधीींनी 
मागणी केल्यानींतर समुारे दिड वर्ाांपासनू सिर मागणीवर काययववाही न 
केल्या्रककरणी सींबींधधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(२०-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) सिर ्रककरणी शशक्षणाधधकारी (्रकाथशमक), जि.प नाशशक या कायायवलयाच्या 
दिनाींक २ िून, २०१७ च्या पत्रान्वये जिल्हा तनयोिन अधधकारी तथा 
जिल्हाधधकारी, नाशशक याींच्या कायायवलयास, सिर जिल्हा पररर्ि शाळाींसाठी 
अनिुान उपलब्ध करणेबाबत काययववाही होणेसाठी ्रकस्ताव सािर केलेला आहे. 
(३) येवला ग्ातील एकूण २३६ जिल्हा पररर्ि शाळाींपकैी, २३२ शाळा 
डडजि्लायिेशन झालेल्या आहेत व उवयवररत ४ शाळा समाि सहाभागातनू ग् 
शशक्षणाधधकारी (तालकुा) स्तरावर ्रकस्ताववत आहेत. 
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 तसेच, तनफाड ग्ातील एकूण २३५ जिल्हा पररर्ि शाळाींपकैी, २०७ 
शाळा डडजि्लायिेशन झालेल्या आहेत व उवयवररत ्रकलींत्रबत शाळाींपकैी, २८ 
शाळा समाि सहाभागातनू ग् शशक्षणाधधकारी (तालकुा) स्तरावर ्रकस्ताववत 
आहेत. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

भांिारा जिल््यातील पनुिणसन विभाग चांद्रपरू जिल््यात  
स्थलाांतरीत िरण्यात येत असल्याबाबत 

  
(११) ३२९६४ (०७-०८-२०१७). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मदत ि 
पनुिणसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भींडारा जिल््यातील स्थातनक नागररकाींचे पनुवयवसन न करताच भींडारा 
जिल््यातील पनुवयवसन ववभाग चींद्रपरू जिल््यामध्ये स्थलाींतरीत करण्यात 
येणार असल्याचे माहे माचयव, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान तनिशयवनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तद्नसुार कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१८-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 जिल्हा पनुवयवसन अधधकारी, भींडारा याींचे कायायवलय भींडारा येथेच जस्थत 
आहे. 
(२) व (३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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शासिीय ि तनमशासकिय िायाणलयात आरक्षणानसुार  
अपांगाांची भरती िरण्याबाबत 

  
(१२) ३५७४८ (०२-०१-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.बाळाराम पाटील, िॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय विशषे 
सहाय्य मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सवयव शासकीय व तनमशासककय कायायवलयात उपलब्ध असणाऱया 
िागाींपकैी अपींगाच्या कल्याणासाठी ३ ्क्तके िागा अपींगाच्या नोकरीसाठी 
आरक्षक्षत करण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर कायद्यान्वये शासकीय व तनमशासककय कायायवलयाींमध्ये 
सिर कायद्याची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, सिर काययवलयामध्ये उपलब्ध होणाऱ या सवयव िागा अपींग 
आरक्षणानसुार भरती करणेबाबत शासनाने काय काययववाही केली वा करण्यात 
येत आहे ? 
  
श्री.राििुमार बिोले (०५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) अपींग व्हयक्तती 
अधधतनयमाींतील तरतिूीच्या अनरु्ींगाने सामान्य ्रकशासन ववभागाच्या शासन 
तनणयवयान्वये शासन सेवेत अपींगासाठी ३ ्क्तके आरक्षण ववदहत करण्यात 
आलेले आहे. तयानसुार सवयव ्रकशासकीय ववभागामाफयव त अपींगासाठी ३ ्क्तके 
आरक्षण ठेवण्याबाबतची काययववाही करण्यात येत.े  
 शासन सेवेतील अपींगासाठी आरक्षक्षत ठेवण्यात आलेली पिे 
भरण्याच्या अनरु्ींगाने सामाजिक न्याय व ववशरे् सहायय ववभागामाफयव त सवयव 
्रकशासकीय ववभागाींकड ेपाठपरूावा करण्यात येत आहे. 

___________ 
  

राज्यात स्ितांत्र िन विद्यापीठ सरुु िरण्याबाबत 
  
(१३) ३६१५७ (०२-०१-२०१८). श्री.ियिांतराि िाधि, श्री.अमरमसांह पांडित, 
श्री.धनांिय मुांि,े श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात स्वतींत्र वन ववद्यापीठ सरुु करण्याची लोक्रकतततनधीींनी मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वने व पयायववरणाचा अभ्यास करणारे ववद्याथी व सींशोधकाींना 
अभ्यासाची सींधी शमळण्यासाठी स्वतींत्र वन ववद्यापीठ स्थापन करण्याकरीता 
शासनाने कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२३-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) लोक्रकतततनधीींच्या सिर मागणी सींिभायवत स्वींयस्पष् अशभ्रकायासह अहवाल 
सािर करण्याबाबत ्रकधान मखु्य वन सींरक्षक, नागपरू याींना कळववण्यात 
आलेले आहे. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही.  

___________ 
  

मुांबई विद्यापीठातील हांगामी िमणचाऱ याांनी आांदोलन िेल्याबाबत 
  
(१४) ३६५९७ (०२-०१-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठातील हींगामी कमयवचाऱ याींनी आपल्या ्रकलींत्रबत 
मागण्याकरीता माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान आींिोलन केल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत ्रककरणी कमयवचाऱ याींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे, 
तयावर शासनाने कोणता तनणयवय घेतला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०७-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिरहू हींगामी कमयवचाऱयाींच्या मागण्याींचे स्वरुप हे पगारवाढ, रिा 
(नशैमततीक/ वदै्यकीय/ ्रकसतुी), ओळखपत्र, उतसव अधग्रम, कमयवचाऱयाींच े
ववभागीय बायोमॅदट्रक्तस करणे, सरुक्षा रक्षकाींच्या गणवेशाबाबत, इ. मागण्या 
होतया. सिर कमयवचाऱयाींच्या सींघ्नेने मा.औद्योधगक न्यायालयामध्ये िेखील 
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ववववध मागण्याींसाठी िाखल केलले्या याधचकाींमध्ये मा.औद्याधगक 
न्यायालयाने कोणतयाही हींगामी कमयवचाऱयाींना तनयशमत सेवेत घेता येणार नाही 
असा तनणयवय माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये दिलेला असनू इतर मदु्याींबाबतची 
योग्य ती काययववाही ववद्यापीठाकडून सरुु आहे. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िोंढिा (जि.पणेु) येथील िक्फ बोिण िममनीच्या गरैव्यिहाराची 
 चौिशी िरण्याबाबत 

  

(१५) ३६९७१ (०२-०१-२०१८). श्री.अतनल भोसल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, अॅि.तनरांिन िािखानरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३२३७२ ला ददनाांि २५ 
िुल,ै २०१७ रोिी ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोंढवा (जि.पणेु) येथील सव्हहे रार. ५५ मधील वक्तफ बोडायवच्या मालकीची 
असलेली िमीन परस्पर खािगी ववकासकाला ववकण्यात येऊन त यात 
करण्यात आलेल्या गरैव्हयवहाराची चौकशी करण्याचे आिेश मा.मखु्यमींत्री याींनी 
दिले असल्याच ेमाहे ऑक्त्ोबर, २०१७ मध्ये वा तयासमुारास तनिशयवनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ्रककरणाबाबत चौकशी करण्याच ेआिेश ्रकािेशशक वक्तफ 
अधधकारी, पणेु याींना िेण्यात आले असनू तयाींच्याकडून अहवाल ्रकाप्त झाला 
आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार वक्तफ बोडायवच्या मालकीच्या िशमनीचा परस्पर 
गरैव्हयवहार करणाऱयाींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(१८-०४-२०१८) : (१) नाही.  
(२) होय. या सींिभायवत ्रकाप्त तरारारीस अनसुरुन सिर ्रककरणाची ्रकािेशशक 
वक्तफ अधधकारी, पणेु याींनी चौकशी करुन आपला अहवाल महाराषट्र राज्य 
वक्तफ मींडळाला सािर केला आहे. 
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(३) सिर ्रककरणी सववस्तर चौकशी करुन वक्तफ अधधतनयमातील तरतिुीनसुार 
आवश्यक ती काययववाही तातडीने करण्याच्या सचूना महाराषट्र राज्य वक्तफ 
मींडळाला िेण्यात आलले्या आहेत. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे चुळणे ि मौिे माणणिपरू क्षते्रातील पाण्याच्या टािीिरीता  
आरक्षक्षत िागेिर अततक्रमण झाल्याबाबत  

 

(१६) ३६९८८ (०४-०१-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे चळुणे स.नीं. १९७ ब मधील (ता.वसई, जि.पालघर) तसेच मौि े
माणणकपरू स.नीं. ६९ या क्षेत्रातील िागा पाण्याच्या ्ाकीसाठी (इएसआर) 
आरक्षक्षत आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, पाण्याच्या ्ाकीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या िागेमध्ये मे.यतुनक 
लॅन्ड ररयाशल्ी ्रका.शल. मुींबई या कीं पनी मालकाींने अततरारमण केले असल्याच े
माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान तनिशयवनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तद्नसुार सिर अततरारमण तनषकाशसत करण्याबाबत कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फिणिीस (०४-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) मानवधधकार फाउन्डशेनचे श्री.सरुेंद्र शस ींह याींनी मौिे चुळणे स.नीं. 
१९७, दह. नीं. ब व मौिे माणणकपरू येथील स.नीं. ६९, दह. नीं. १२ या 
शमळकतीमधील बाींधकामाबाबत सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वसई-ववरार शहर 
महानगरपाशलकेकड े तरारार केली होती. वसई–ववरार शहर महानगरपाशलकेने 
सिर ्रककरणी चौकशी केली असता पाण्याच्या ्ाकीसाठी आरक्षक्षत असलेल्या 
िागेमध्ये अततरारमण झाल्याचे चौकशी िरम्यान तनषपन्न झाले नाही. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील अन्द्न ि िृषी प्रकक्रया उद्योगासाठी नाबािणतगणत  
विशषे तनधी उभारण्याबाबत 

  
(१७) ३७०९१ (०३-०१-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील अन्न व कृर्ी ्रककरारया उद्योगासाठी नाबाडयव अींतगयवत रूपये 
२००० को्ीींचा ववशरे् तनधी उभारला िात असल्याने शतेकऱ याींना या कृर्ी 
उद्योगाचा मोठा लाभ होणार असल्याच े माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
तयािरम्यान तनिशयवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०२-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. याबाबत सवयव 
भागधारकाींची नाबाडयवच्या पणेु येथील ्रकािेशशक कायायवलयात दिनाींक 
१७/०५/२०१७ रोिी काययवशाळा आयोजित करण्यात आली होती. 
(२) व (३) सिरची बाब कें द्र शासनाच्या अखतयारीतील असल्यामळेु ्रकश्न 
उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सिणच आरटीओ िायाणलयामध्ये पामस ांग िरण्याच्या  
प्रकक्रयेत मशधथलता आणण्याबाबत 

  
(१८) ३७१८४ (०३-०१-२०१८). आकिण .अनांत गािगीळ, श्री.अशोि ऊफण  भाई 
िगताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांिय दत्त, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्रीमती हुस्नबान ू खानमलफे, श्री.हररमस ांग राठोि, प्रा.िोगेन्द्द्र ििाि,े 
श्री.सभुाष झाांबि, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.िनादणन चाांदरूिर : सन्माननीय 
पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यातील सवयवच आर्ीओ कायायवलयामध्ये वाहन तनररक्षक दिवसाला २० 
ककीं वा २५ वाहनाींचचे पाशस ींग करत असल्यामळेु वारींवार पाशस ींग करणाऱ याींसाठी 
वाहनचालकाींच्या मोठ्या राींगा/नींबर लावनूही पाशस ींग होत नसल्याने 
वाहनचालकाींचा वळे वाया िात असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
तयािरम्यान तनिशयवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, न्यायालयीन आिेशा्रकमाणे २० मी्रचा टॅ्रक उपलब्ध नसले 
तरी सावयवितनक रस्तयावर वाहनाींचे ब्रके आणण हेड लाई्ची चाचणी होत 
असल्याने न्यायालयाच्या तनणयवयाची अींमलबिावणी करताना सवयवसामान्य 
वाहनचालकाींना त्रास होत असल्याने न्यायालयाने तनणयवयात शशधथलता 
आणण्याबाबत शासनाने चौकशी करून कोणती काययववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ददिािर राित े(०७-०५-२०१८) : (१) व (२) िनदहत याधचका रार. २८/२०१३ 
मध्ये मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने दिलेले आिेश आणण कें द्रीय मो्ार वाहन 
तनयम ६२ नसुार वाहनाींची योग्यता ्रकमाणपत्र नतुनीकरणासाठी तपासणी होणे 
आवश्यक आहे. तसेच या तपासणीच ेजव्हहडीओ शु् ीींगही करणे आवश्यक आहे. 
तयामळेु वाहन चालकाींना त्रास होव ूनये आणण वेळ वाया िाव ूनये म्हणून 
पवूयवतनजश्चत पध्िती (Appointment System) चाल ूकेली असनू वाहन मालकास 
योग्यता ्रकमाणपत्र सींपण्याचा ३० दिवस अगोिर पवूयवतनजश्चत वेळ घेता येव ू
शकत.े तयाच्रकमाणे सवयव ५० कायायवलयामध्ये जव्हहडीओ शु् ीींगची व्हयवस्थाही 
करण्यात आली आहे. सद्य:जस्थतीमध्ये राज्यातील ३५ पररवहन 
कायायवलयामध्ये बे्रक ्ेस्् टॅ्रक कायायवजन्वत झालेले आहेत. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
 
 
 
 



वि.प. ३ (18) 

िल्याण-िोंत्रबिली महानगरपामलिेने अनधधिृतपणे  
गोठ्याचे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  
(१९) ३७२६० (०४-०१-२०१८). अॅि.अतनल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण (प) ववभागातील गोवव ींिवाडी बायपास रस्तयाच्या कामामळेु 
बाधधत होणाऱ या गोठ्याींची तातपरुती सोय करण्यासाठी कल्याण-डोंत्रबवली 
महानगरपाशलकेने तातपरुतया शडेचे बाींधकाम केल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये वा 
तयािरम्यान तनिशयवनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत तातपरुतया गोठ्याींच्या शडे बाींधकामास रुपये ३९.६३ लक्ष 
इतका खचयव आला असनू सिरहू खचायवकरीता तनवविा ्रककरारया अवलींत्रबण्यात 
आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत बाींधकामासाठी कल्याण-डोंत्रबवली महापाशलकेच्या 
नगररचना ववभागाची तसेच उक्तत िागा ही सीआरझेड क्षते्रामध्ये येत 
असल्यामळेु मेरी्ाईम बोडायवची मींिूरी घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) तसेच उपरोक्तत िागा सीआरझेड क्षेत्रात येत असनू तयाकरीता नगररचना 
तसेच मेरी्ाईम बोडायवची परवानगी न घेता अनधधकृतपणे गोठ्याींच्या केलले्या 
बाींधकामाबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय आढळून आले 
व तद्नसुार यास िबाबिार असणाऱ या िोर्ी व्हयक्ततीींवर कोणती काययववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फिणिीस (२०-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२) तातपरुतया स्वरुपात बाींधलेल्या गोठ्याच्या शडेच्या बाींधकामास रुपये 
३९.५० लक्ष खचयव झालेला आहे. ववकास तनयींत्रण तनयमावली २४(३) नसुार 
तातपरुतया स्वरूपाचे शडेसाठी परवानगी िेण्यात आली आहे. 
 सावयवितनक बाींधकाम ववभागाकडील जिल्हा िरसचूी सन २०१५-१६ 
नसुार ्रकाकलन तयार करून महाराषट्र महानगरपाशलका अधधतनयम कलम 
६७(३) क मधील तरतिूीनसुार तनवविा न मागववता गोठ्याच े तातपरुतया 
स्वरूपातील बाींधकाम केलेले आहे. 
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(३) व (४) रस्ता ववकसनासाठी घेतलेली िागा तसेच तातपरुतया स्वरूपात 
उभारलेल्या गोठ्याची िागा या िोन्ही सी.आर. झेड-२ ने बाधधत होत आहे. 
 उपरोक्तत नमिू केलेनसुार सिरहू शडे िनावराींच्या तातपरुतया 
सोयीकरीता उभारण्यात आलेली असनू, सिरहू शडेचे बाींधकाम हे ववद्यमान 
सावयवितनक वापरात नसलेल्या रस्तयाने बाधधत िागेमध्ये बाींधलेली आहे. 
 सबब सिरहू िागा ही सावयवितनक रस्तयाची असल्याने, तसेच मेरी 
्ाईम बोडायवच्या अखतयारीत नसल्याने तयास मेरी ्ाईम बोडायवची परवानगी 
घेण्यात आलेली नाही, असे महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील प्राध्यापिाांच्या ितेनाबाबत 
  
(२०) ३७४९४ (०२-०१-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यातील ्रकाध्यापकाींनी दिनाींक ४ फेब्रवुारी, २०१३ त े१० मे, २०१३ या 
कालावधीतील सवयव ्रककारच्या परीक्षेच्या कामकािावर बदहषकार घातला असनू 
सिर बदहषकार ववरोधात मा.उच्च न्यायालय, मुींबई येथे याधचका िाखल 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर याधचकेवर सनुावणी होऊन एमफुक्त्ो सींघ्नेबरोबर चचायव 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय सशमती नेमनू सवयव ्रककारचे ्रकश्न ७१ दिवसाच्या 
वेतनासह सोडवावेत असा तनकाल दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ्रकाध्यापकाींना सिर कालावधीतील वेतन िेण्याबाबत मा.उच्च 
व तींत्रशशक्षण मींत्री याींच्या अध्यक्षतखेाली दिनाींक १० माचयव, २०१६ रोिी 
सशमती स्थापन करून तनणयवय घेण्याचे मान्य करण्यात आले असनू सिर 
्रकाध्यापकाींना बदहषकार कालावधीतील वेतन शमळण्याबाबत ववववध सींघ्ना व 
लोक्रकतततनधी याींच्याकडून मागणी करण्यात येत आहे काय तसेच सिर 
सशमतीच्या एमफुक्त्ो सींघ्नेबरोबर ककती बठैका झाल्या आहेत, 
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(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन परीक्षा बदहषकार 
कालावधीतील ७१ दिवसाचे वेतन ककती दिवसात अिा करण्यात येईल 
याबाबत कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०७-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अींशत: खरे आहे.  
 मा.उच्च न्यायालयाने याधचका रार. १३२६/२०१२ मध्ये दिनाींक १० मे, 
२०१३ रोिी शशक्षक व शशक्षक सींघ्नाींच्या मागण्याींच्या अनरु्ींगाने 
शासनस्तरावर तरारार तनवारण सशमती असणे आवश्यक आहे. राज्यस्तरावर 
अशा ्रककारची तरारार तनवारण सशमती गठीत करण्यात यावी व सशमतीच्या 
माध्यमातनू शशक्षक व शशक्षक सींघ्नेच्या मागण्या/समस्या/तरारारी इ. सखोल 
ववचार करून तयावर तनणयवय घ्यावा असे आिेश दिले. 
(३) व (४) याधचका रार. १३२६/२०१२ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने दिनाींक १० 
मे, २०१३ रोिी दिलेल्या आिेशास अनसुरून दिनाींक २५ िुल,ै २०१३ च्या 
शासन तनणयवयान्वये शासनस्तरावर राज्यस्तरीय तरारार तनवारण सशमती गठीत 
करण्यात आली होती. सिर सशमतीची बठैक दिनाींक २५ सप् े्ंबर, २०१३ व 
दिनाींक ०९ िानेवारी, २०१४ रोिी आयोजित करण्यात आली होती. तथावप, 
एमफुक्त्ो सींघ्नेस सिर सशमतीची रचना मान्य नसल्याच्या कारणास्तव 
सींघ्नेचे कोणीही ्रकतततनधी बठैकीस उपजस्थत राहील ेनाहीत. तद्नींतर दिनाींक 
१० माचयव, २०१६ च्या शासन तनणयवयान्वये उक्तत सशमतीची पनुरयवचना करून 
ववशरे् सशमती गठीत करण्यात आली आहे. सिर सशमतीची बठैक दिनाींक 
२७/०२/२०१७ रोिी आयोजित करण्यात येऊन तयामध्ये शशक्षक सींघ्नाींना 
आमींत्रत्रत करण्यात आले होते. तथावप, अपररहाययव कारणास्तव सिरची बठैक 
होऊ शकली नाही. दिनाींक १० माचयव, २०१६ च्या शासन तनणयवयानसुार गठीत 
ववशरे् सशमतीची बठैक घेण्याची काययववाही सरुू आहे.  
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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मौिे िोहळ (ता.नेर, जि.यितमाळ) येथ ेभसुांपादनाच्या  
लाभापासनू लाभार्थयाांना िगळल्याबाबत 

  
(२१) ३७५३७ (०३-०१-२०१८). श्री.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे कोहळ (ता.नेर, जि.यवतमाळ) येथील नागररकाींना भसुींपािन रार. 
२७/४७/२००६-०७ या मधून िातीच्या कारणावरुन पनुवयवसनाच्या लाभापासनू 
लाभार्थयाांना वगळल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत अियविाराने शासनाकड ेलेखी तरारार केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने भसूींपािन अधधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१९-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) भसुींपािन मामला रार. १३/४७/२०००-०१ व २७/४७/२००६-०७ मौिे कोहळ 
्रककरणातील सींयकु्तत मोिणीमध्ये तरारारकतयायवचे घर रार. १६४/२ चा समावेश 
नसल्याने तनवाड्यात मोबिला शमळाला नाही.तसेच सिर घर रार. १६४/२ मळु 
सींयकु्तत मोिणी व सधुारीत सींयकु्तत मोिणी नींतरचे असल्याने मोबिला 
िेण्याचा ्रकश्न उद् भवत नाही. घर रार. १६४/२ बाबत मालकीहक्तक िशयवववणारे 
परुावे श्री.भगवींत रेवनाथ गिुर याींच्याकड ेउपलब्ध नाहीत. तयामळेु िातीच्या 
कारणावरून भसुींपािन मामला रार. २७/४७/२००६-०७ मौिे कोहळमधील 
श्री.भगवींत रेवनाथ गिुर याींना पनुवयवसनाच्या लाभापासनु वींधचत ठेवण्यात 
आल,े असे म्हणने सींयकु्ततीक वा्त नाही. तसेच तयाींना पनुवयवसनाच्या 
लाभापासनू वींधचत ठेवण्याची चुक झालेली नाही. तयामळेु िोर्ीवर काययववाही 
करण्याचा ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 



वि.प. ३ (22) 

सुांदरखानेि ि भादोला येथील पाणीपरुिठा योिनेची 
 तनविदा रद्द िरण्याबाबत 

  

(२२) ३७५७८ (०२-०१-२०१८). श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पाणीपरुिठा 
ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र िीवन ्रकाधधकरण बलुढाणाव्हिारा आचारसींदहत ेिरम्यान सुींिरखेड 
व भािोला येथील पाणीपरुवठा योिनेची तनवविा ्रकशसध्ि करण्यात आल्याने 
आचारसींदहतचेे उल्लींघन झाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र िीवन ्रकाधधकरण बलुढाणाव्हिारा सुींिरखेड व भािोला 
येथील पाणीपरुवठा योिनेची तनवविा आचारसींदहता िरम्यान ्रकशसध्ि 
करण्यासाठी तनवडणुक आयोगाची परवानगी घेण्यात आली होती काय, 
(३) असल्यास, आचारसींदहता कालावधीत सुींिरखेड व भािोला येथील 
पाणीपरुवठा योिनेची तनवविा रद्द करण्याचा ्रकस्ताव सािर करण्याबाबत लखेी 
स्वरुपात तनवडणुक ववभागाला महाराषट्र िीवन ्रकाधधकरणाने कळववले होत े
काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन सुींिरखेड व भािोला 
येथील पाणीपरुवठा योिनेच्या तनवविा ्रकशसध्ि करण्याबाबत काययववाही करुन 
सींबींधधत िोर्ीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (०३-०३-२०१८) : (१) त े(३) या ्रककरणी आचारसींदहता 
भींग झालेली आहे ककीं वा कसे तसेच सिर योिनाींची थाींबववण्यात आलेली 
पढुील काययववाही पढेु चाल ू करावी ककवा कसे याबाबत अधधक्षक अशभयींता 
(म.ु), महाराषट्र िीवन ्रकाधधकरण याींनी मा.आयकु्तत, राज्य तनवडणूक आयोग 
याींचेकडून दिनाींक ०९ फेब्रवुारी, २०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मागयविशयवन / आिेश 
माधगतले आहेत. याबाबतचे मागयविशयवन/ आिेश राज्य तनवडणूक 
आयोग याींचेकडून अद्यापपयांत ्रकाप्त झालेले नाही. 
(४) याबाबत राज्य तनवडणूक आयोग याींचकेडून मागयविशयवन/ आिेश ्रकाप्त 
झाल्यानींतर उधचत काययववाही करण्यात येईल. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 



वि.प. ३ (23) 

वििाभि आश्रम शाळेत िायणरत असणाऱ या मशक्षि ि मशक्षिेतर िमणचारी 
याांची निीन पेन्द्शन योिनेतील व्यािाची रक्िम अदा िरणेबाबत 

  
(२३) ३७५८४ (२९-११-२०१७). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांि े: 
सन्माननीय विमकु्त िाती, भटक्या िमाती, इतर मागासिगण ि विशषे 
मागास प्रिगण िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक १ नोव्हहेंबर, २००५ रोिी नवीन अींशिान पेन्शन योिना 
लाग ूकरण्यात आली असनू सिर योिनेमध्ये कमयवचाऱयाींची एक हप्ता कपात 
करून तवेढीच रक्तकम शासनाकडून ्ाकण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास माचयव, २०१७ च्या अधधवेशनामध्ये खािगी व्हयवस्थापनाच्या 
शाळेतील कमयवचाऱयाींच्या नवीन पेन्शन योिनेवरील व्हयािाची तरतिू राज्य 
शासनाकडून करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वविाभि ववभागात काययवरत असणाऱया कमयवचाऱयाींच्या 
व्हयािाची रक्तकम िमा करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तयाअनरु्ींगाने वविाभि शाळेतील कमयवचाऱयाींचे नवीन 
पेन्शन योिनेचे व्हयाि सींबींधधत कमयवचाऱयाच्या खातयामध्ये वगयव करण्याबाबत 
कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
प्रा. राम मशांदे (१५-०५-२०१८) : (१) राज्यात सिरहू योिना दिनाींक        
०१ नोव्हहेंबर, २००५ पासनू लाग ूकरण्यात आली आहे. तथावप, कमयवचाऱयाींच्या 
हप्तयाच्या दहश्श्या एवढी रक्तकम शासनाकडून िमा केली गेली नाही. 
(२) व (३) नाही. ्रकस्ताव शासनाच्या ववचारधीन आहे. 
(४) काही दठकाणी कमयवचाऱयाींचे अींशिान िमा केले िात े व काही दठकाणी 
िमा केले िात नसल्याच े आढळून आले आहे. तथावप, राज्य शासनाच्या 
दहश्श्याची व तयावरील व्हयािाच े ्रकिान करण्यासाठी नवीन लेखाशशर्यव 
उघडण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
  

___________ 
  



वि.प. ३ (24) 

राज्यात अमभयोग्यता चाचणी मधील सांधी ि ियाची  
अट रद्द िरण्याबाबत 

  
(२४) ३७६०८ (०२-०१-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दिनाींक २ मे, २०१२ नींतर शशक्षक भरतीला बींिी घालण्यात आली 
असनू सिर भरतीवरील बींिी काढण्यात आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात दिनाींक २३ िून, २०१७ च्या शासन आिेशाने सिर 
भरती ही अशभयोग्यता चाचणीद्वारे करण्यात येणार असनू सिर परीक्षा 
िेण्यासाठी वयाची कमाल मयायविा ३७ वर् ेव ५ सींधी िेण्यात आलले्या आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर अ्ीमळेु शशक्षक भरती बींिी काळात मान्यता न 
दिल्यामळेु शशक्षकाींचे वय ३७ पेक्षा िास्त झाले असनू ही वयाची अ् 
असल्याने अनेक मान्यत ेअभावी ्रकलींत्रबत असलेल्या शशक्षकाींना अशभयोग्यता 
चाचणी िेता येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन अशभयोग्यता 
चाचणीमध्ये िेण्यात येणारी सींधी व वयाची अ् रद्द करण्याबाबत कोणती 
काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०४-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सिर परीक्षेकरीता उमिेवाराची वयोमयायविा ककमान १८ त े३८ वर् ेखुल्या 
्रकवगायवकरीता असनू मागासवगीयाींकरीता कमाल वयोमयायविा ४३ वर् ेअशी आहे. 
(३), (४) व (५) आरक्षणातींगयवत असलेली पिे तसेच गणणत, ववज्ञान, भार्ा या 
ववर्यातील पिे तनयमानसुार भरण्याची काययववाही सरुु होती. सेवा भरतीसाठी 
्रकचशलत तनयमानसुार वयोमयायविेची अ् लाग ू होत.े तयामळेु वयोमयायविा 
शशथील करण्याचा ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  



वि.प. ३ (25) 

औद्योधगि प्रमशक्षण सांस्थते मशक्षण घेणाऱ या प्रमशक्षणार्थयाणची परीक्षा 
ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याबाबत 

  
(२५) ३७६१० (०४-०१-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांि,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय िौशल्य वििास ि उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) औद्योधगक ्रकशशक्षण सींस्थेत शशक्षण घेणाऱ या ्रकशशक्षणार्थयायवची परीक्षा 
ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचा तनणयवय शासनाने घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेथे सींस्था तथेेच परीक्षा कें द्र राहणार आहे काय, तसेच 
औद्योधगक ्रकशशक्षण सींस्था असलेल्या सवयव दठकाणी अखींडडत वीि परुवठा व 
ऑनलाईनची व्हयवस्था असल्याबाबत शासनाने खात्री करून घेतली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वस्तजुस्थती िशयवक अहवाल प्लावर ठेवण्यात येणार आहे 
काय, 
(४) असल्यास, मुींबई ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन मलू्यमापनाची फजिती ज्ञात 
असताना, ग्रामीण भागातील गरीब ववद्यार्थयाांच्या परीक्षेबाबत ऑनलाईन 
पद्धतीने परीक्षा घेण्याच्या तनणयवयाचा शासन पनुववयवचार करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभािी पाटील-तनलांगेिर (२८-०२-२०१८) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 अणखल भारतीय व्हयवसाय सत्र परीक्षा ऑनलाईन पध्ितीने 
्प्प्या्प्प्याने राबववण्याचा तनणयवय शासनाने घेतला आहे. 
(२) होय, अींशत: खरे आहे. 

जिल््याच्या दठकाणी ज्या सींस्था काययवरत आहेत. तथेील 
्रकशशक्षणार्थयाांची ३५ व्हयवसायाींची ्रकथम सत्राची परीक्षा जिल्हास्तरावरील 
परीक्षा कें द्रावर ऑनलाईन पध्ितीने MahaIT याींनी नेमलेल्या एिन्सीमाफयव त 
घेण्यात येईल व तालकुा स्तरावरील ्रकशशक्षणार्थयाांची परीक्षा ऑफलाईन 
पध्ितीने घेण्यात आली आहे. ज्या दठकाणी ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार 
आहे तया दठकाणी अखींडीत वीि परुवठा व ऑनलाईनची व्हयवस्था 
असल्याबाबत खात्री केली आहे. 



वि.प. ३ (26) 

(३) होय. 
(४) ऑनलाईन परीक्षा पध्ित व ऑनलाईन मलु्यमापन या ्रककरारया शभन्न 
असनू, ऑनलाईन परीक्षा डीिी्ी, नवी दिल्ली याींनी परुववलेल्या वस्ततुनषठ 
्रकश्नाींच्या आधारे ऑनलाईन पध्ितीने घेण्यात येणार आहे. िुल,ै २०१७ मध्ये 
्रकायोधगक ततवावर घेण्यात आलेल्या एका व्हयवसायाच्या ऑनलाईन परीक्षेच्या 
अनभुवावरून, िानेवारी/ फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये घेण्यात येणाऱया परीक्षापकैी 
सिर ऑनलाईन परीक्षा फक्तत ३५ व्हयवसायाींच्या, ्रकथम सत्राच्या केवळ 
जिल््यास्तरावरील परीक्षा कें द्रातील ्रकशशक्षणार्थयाांसाठी सवयव सोयी-सवुवधा 
उपलब्ध असलेल्या कें द्रात घेण्यात येणार असनू सिर परीक्षा यशस्वीपणे 
राबववण्याची खात्री करूनच शासनाने तनणयवय घेतलेला आहे. तयामळेु मुींबई 
ववद्यापीठाच्या ऑनलाईन मलु्यमापन पध्ितीसारखी सिर परीक्षेबाबत 
पररजस्थती उद्भ् ावणार नाही याबाबत आवश्यक उपाययोिना व खात्री 
करण्यात आली आहे. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मौिे आगर नाांदरू (ता.गेिराई, जि.बीि) येथील िक्फ मालमत्तिेरील 
अततक्रमण तनष्ट्िामसत िरण्याबाबत 

  
(२६) ३७६२५ (०३-०१-२०१८). श्री.अमरमसांह पांडित : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे आगर नाींिरू (ता.गेवराई, जि.बीड) येथील सव्हहे रार.१७ (ग् रार.४०) 
मधील ३० एकर २५ गुींठे िमीन िगायव हिरत कोचकशहावली उफयव  
शहेनशाहवली िगायव, बीड याींचे ववरासत रार.८६/इनाम के.व्हही./३५/दिनाींक 
१/१०/१९९० नसुार तयाींच्या मतुावल इनामिार याींना मींिूर करण्यात आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हैद्राबाि तनमुयवलन कायिा १९५४ चे उल्लींघन करूनही िमीन 
णखिमत माश असतानाही मितमाश असल्याचे खो्े िस्त तयार करून 
अधधकाऱयाींशी सींगनमत करून या िशमनीच्या अशभलेख्यावर ्रकततबींधधत 
मालक म्हणून ्रकभाकर नगरे या नावाची नोंि घेण्यात आली, हे ही खरे आहे 
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काय, 
(३) असल्यास, उक्तत ्रककरणाची चौकशी करून िोर्ी ववरोधात कारवाई 
करण्याची मागणी दिनाींक २/१२/२०१७ रोिी तहशसलिार, गेवराई याींचेकड े
केली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशी 
पणूयव होईपयांत शासनाने या िशमनीच्या रास्त उपभोगापासनू नगरे यास 
्रकततबींधधत करणार आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्तत ्रककरणात दिनाींक ३१/८/२०१३ रोिी सींबींधधत ईनामिार 
याींनी जिल्हाधधकारी, बीड याींना तरारार अियव ्रककरणाची शासनाने चौकशी 
करून वक्त फ मालमततवेरील अततरारमण तनषकाशसत करण्याबाबत कोणती 
काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२४-०४-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) श्री.्रकभाकर साहेबराव नागरे याींनी दिनाींक २९/०२/२००० रोिी 
उपजिल्हाधधकारी, भसूधुार, बीड याींचेकड े हैद्राबाि इनाम तनमुयवलन कायिा-
१९५४ चे कलम २ (अ) नसुार सिरील िमीन मितमाश ठरवनू कलम ६ (१) 
्रकमाणे तयाींना ्रकततबींधधत मालक िाहीर करण्यासाठी अियव सािर केला 
होता.उपजिल्हाधधकारी, भसूधुार बीड याींनी या ्रककरणात सनुावणी घेवनू 
दिनाींक १७/०५/२००१ च्या आिेशान्वये हैद्राबाि तनमुयवलन कायिा-१९५४ च े
कलम २ (अ) नसुार सिर िमीन मितमाश असल्याचे घोवर्त करुन उक्तत 
कायद्याचे कलम ६ (१) नसुार ्रकभाकर साहेबराव नाींगरे याींची ्रकततबींधधत 
मालकी मींिूर केलेली आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे.  
(४) व (५) सिर ्रककरण मा.सवोच्च न्यायालयामध्ये न्याय्रकववष् आहे.  
(६) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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राहनाळ (ता.मभिांिी, जि.ठाणे) या ग्रामपांचायतीमधील गरैव्यिहाराबाबत 

  
(२७) ३७६२६ (०२-०१-२०१८). श्री.सतुनल तटिरे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राहनाळ (ता.शभवींडी, जि.ठाणे) ग्रामपींचायतीमध्ये मलु्याींकन आधाररत कर 
आकारणी ही मागयविशयवक सचूना ्रकमाणे न करता कमी िाखवण्यात आली आहे, 
तसेच गोडाऊनची कर आकारणी कमी िशयववनू व खोट्या मोिमाप 
आकारणीमळेु ग्रामपींचायतीचे मोठ्या ्रकमाणावर आधथयवक नकुसान झाले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई महानगर ्रकिेश ववकास ्रकाधधकरणाची हद्द तनजश्चती 
झाली असनू िेखील राहनाळ ग्रामपींचायतीचे ग्रामववकास अधधकारी िरुूस्तीच्या 
नावे नवीन बाींधकामाची परवानगी तनयमबा्यररतया िेत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राहनाळ ग्रामपींचायतीमध्ये उद्यान, रस्त े हे गोडाऊन 
धारकाींकडून पसेै घेवनु करण्यात येतात व तयाची िेयके ग्रामपींचायतीमाफयव त 
अिा होतात, तसेच सन २०११-१२ पासनू ग्रामपींचायतीने मेडीक्तलोअर खरेिी 
ई-तनवविा न मागवता खरेिी करणे व अपींगासाठीचा ३% तनधी इतरत्र खचयव 
करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या ग्रामपींचायतीच्या गरैव्हयवहाराबाबत अनेक लखेी तरारारी 
होऊनही याबाबत िोर्ी ग्रामववकास अधधकारी/सरपींच, उपसरपींच व सींबींधधत 
पिाधधकारी याींचेवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने िोर्ीींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांििा मुांि े(०७-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) व (५) ्रकस्ततु ्रककरणी मखु्य काययवकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, 
ठाणे याींनी चौकशी करण्यासाठी ग् ववकास अधधकारी, पींचायत सशमती, 
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अींबरनाथ याींची चौकशी अधधकारी म्हणून दिनाींक २० डडसेंबर, २०१७ रोिीच्या 
आिेशान्वये तनयकु्तती केली होती. तयाबाबतचा अहवाल दिनाींक ०७ फेब्रवुारी, 
२०१८ रोिीच्या पत्रान्वये मखु्य काययवकारी अधधकारी, जिल्हा पररर्ि, ठाणे 
याींच्याकड ेसािर केला आहे. 
 तयानसुार राहनाळ ग्रामपींचायतीमध्ये उद्यान, रस्त े हे गोडाऊन 
धारकाींकडून पसेै घेवनु करण्यात येतात व तयाची िेयके ग्रामपींचायतीमाफयव त 
अिा होतात, हे खरे नाही. 
 राहनाळ ग्रामपींचायतीने सन २०११-१२ त े२०१७-१८ या कालावधीतील 
्रकतयेक वर्ायवच्या मेडीक्तलोअर खरेिीची रक्तकम रूपये तीन लाखाच्या आत 
असल्याने िर वर्ी िरपत्रके मागवनू माशसक सभेच्या मींिूरीने केली आहे. 
 मागासवगीयाींच्या ववकासासाठीचा १५ ्क्तके तनधी तरतिुी्रकमाणे खचयव 
केला नसल्याने मोठ्या ्रकमाणात अनशुरे् शशल्लक रादहल्याने तसेच अपींग 
कल्याणासाठीच्या ३ ्क्तके तनधीची अनशुरे्ासह तरतिु केली नसल्याने या 
अतनयशमततबेाबत सींबींधधत सरपींच / ग्रामववकास अधधकारी याींना नो्ीस 
िेण्यात आली आहे. 

___________ 
  

सधुाररत सेिाांतगणत आश्िामसत प्रगती योिनेनसुार  
अनजु्ञेय लाभ ममळणेबाबत 

  
(२८) ३७६२७ (०६-०३-२०१८). श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्पबचत सींचालनालयाींतगयवत ववववध जिल्हा कायायवलयातील सेवा तनवतृत 
झालेल्या अल्पबचत अधधकाऱ याींनी दिनाींक १ ऑक्त्ोबर, २००६ त ेदिनाींक ३१ 
माचयव, २०१० या कालावधीत सधुाररत सेवाींतगयवत आश्वाशसत ्रकगती योिनेनसुार 
अनजु्ञेय आधथयवक फायिे शमळणेसाठी शासनाकड े मागणी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सेवातनवतृत अधधकारी/कमयवचारी याींना अनजु्ञेय लाभ िेण्याबाबत 
मा.उच्च न्यायालय याींनी दिनाींक २४ िून, २०१६ रोिी आिेश दिला आहे 
तसेच, अल्पबचत अधधकारी याींनी शासनाचे पत्र दिनाींक १५ िून, २०१६ 
अन्वये आवश्यक ती कागिपत्र ेशासनाकड ेसािर केली आहेत, हे ही खरे आहे 
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काय, 
(३) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने सेवातनवतृत अधधकारी याींना आश्वाशसत 
्रकगती योिनेनसुार अनजु्ञये लाभ िेण्याबाबत कोणती काययववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२७-०४-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) जिल्हा कायायवलयाचे सहायक सींचालक, अल्पबचत याींनी शासनाच्या 
दिनाींक १५/०६/२०१७ च्या पत्रास अनसुरून सेवाशभलेख शासनाकड े सािर 
केलेले आहेत. 
(३) दिनाींक ०१/१०/२००६ त े दिनाींक ३१/०३/२०१० या कालावधीत अल्पबचत 
सींचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सेवातनवतृत झालेल्या अधधकारी/ कमयवचारी 
याींना तयाींचे सेवाशभलेख तपासनू दिनाींक २६/१०/२०१७ च्या कायायवलयीन 
आिेशान्वये सधुाररत सेवाींतगयवत आश्वाशसत ्रकगती योिनेनसुार अनेजु्ञय िसुरा 
लाभ मींिूर करण्यात आला आहे.  
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्य परीक्षा पररषदेििून घेण्यात येणाऱया मशष्ट्यितृ्ती  
अिाणची आिििेारी िमी झाल्याबाबत 

  
(२९) ३७६३० (०५-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅि.ियदेि गायििाि : सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य परीक्षा पररर्िेकडून घेण्यात येणाऱया शशषयवतृती अिायवची आकडवेारी 
िोन वर्ायवत कमी झाल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा तयािरम्यान 
तनिशयवनास आल,े हे खरे आहे काय, 
 
 



वि.प. ३ (31) 

 
(२) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार राज्य परीक्षा पररर्िेकडून घेण्यात येणाऱया 
अिायवची सींख्या कमी होव ूनये यासाठी कोणती काययववाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०८-०५-२०१८) : (१) व (२) होय. 
 सन २०१७-१८ च्या इ. ५ वी व इ. ८ वी करीता असणाऱ या 
शशषयवतृतीची मादहती व महतव शशक्षक, ववद्याथी व पालकाींपयांत 
पोहचण्याकरीता ककशोर, िीवन सींरारमण व शशक्षण सींरारमण अशा माशसकातनू 
लेख ्रकशसद्ध करण्यात आल ेआहेत. तसेच क्षेत्रत्रय अधधकारी याींच्या बठैका, 
जव्हहडडओ कॉन्फरन्स आयोजित करुन मखु्याध्यापकाींच े उद्बोधन करणे अशा 
्रककारे परीक्षा पररर्िेकडून उपरारम राबवनू सिर शशषयवतृती परीक्षेकरीता अियव 
करणाऱ या ववद्यार्थयाांची सींख्या वाढववण्याचा ्रकयतन केला िातो.  
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िक्फ बोिाणच्या मालमत्तचेे सिेक्षण िरण्याबाबत 
  
(३०) ३७८०२ (०५-०४-२०१८). अॅि.अतनल परब, िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : 
ददनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या 
अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि २८६१५ ला 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत सन्माननीय िक्फ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील वक्तफ बोडायवच्या मालमततचेे सवेक्षण करण्याचा तनणयवय राज्य 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर सवेक्षणाचे काम ककती कालावधीत पणूयव होणे अपेक्षक्षत 
आहे व त यासाठी ककती खचयव करण्यात येणार आहे, 
(३) तसेच वक्तफ बोडायवच्या मालमततबेाबत ए.्ी.शखे याींच्या सशमतीने 
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शासनास शशफारशी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(२५-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) सवेक्षणाच्या पदहल्या ्प्प्यात पणेु आणण परभणी येथे पथिशी सव्हहेक्षण 
करण्यास सरुुवात करण्यात आलेली असनू सिर सव्हहेक्षणाच्या आधारे सींपणूयव 
राज्यातील वक्तफ मालमतताींचे सव्हहेक्षण करण्यात येणार आहे. सिर सवेक्षण 
िोन वर्ायवत पणूयव होणे अपेक्षक्षत आहे. पणेु व परभणी येथील पथिशी 
सवेक्षणासाठी रुपये १.०८ को्ी तसेच राज्याच्या उवयवररत भागातील 
सवेक्षणासाठी रुपये ४.२७ को्ी खचयव अपेक्षक्षत आहे. 
(३) होय. 
(४) श्री.ए.्ी.ए.के.शखे, चौकशी आयोगाने सािर केललेा चौकशी अहवाल व 
तयानरु्ींगाने शासनाने केलेल्या काययववाहीचा कृतत अहवाल दिनाींक १०/०४/२०१५ 
रोिी ववधानमींडळाच्या िोन्ही सभागहृाींच्या प्लावर ठेवण्यात आलेला आहे.  
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सहिारी सांस्थाच ेबळिटीिरण िरण्याबाबत 
  
(३१) ३७९१४ (०३-०४-२०१८). िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील अवसायानात गेलेल्या सहकारी सींस्थाच े
बळक्ीकरण करण्यासाठी शासनामाफयव त अ्ल महापणन ववकास अशभयान 
राबववण्यात येणार असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान 
िादहर करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशभयानाींतगयवत राज्यभरातील ककती सहकारी सींस्थाींचे 
बळक्ीकरण करण्यात येणार आहे, यासाठी कोणत े उपरारम राबववण्यात 
येणार आहेत व तयाचे थोडक्तयात स्वरुप काय आहे, 



वि.प. ३ (33) 

(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री.सभुाष देशमखुान (१७-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) सन २०१७-१८ या वर्ायवत अ्ल महापणन ववकास अशभयान 
राबववण्यासाठी दिनाींक २६/१२/२०१७ च्या शासन तनणयवयान्वये मान्यता िेण्यात 
आली आहे. या योिनेंतगयवत ५००० सहकारी सींस्थाच ेसक्षमीकरण ्रकस्ताववत 
आहे. याबाबत सववस्तर मादहती शासन तनणयवयात नमिू केली आहे. सींस्थाच्या 
बळक्ीकरणासाठी राबववण्यात येणाऱया उपरारमाींची थोडक्तयात मादहती 
पढुील्रकमाणे आहे :- 

(अ) गावातील १००% शतेकऱयाींना ववकास सोसाय्ीचे सभासि करुन 
घेणे, 

(ब) ववकास सोसाय्ीला तालकुा खरेिी ववरारी सींघाचा सभासि करुन 
घेणे, 

(क) पणन महासींघाचे सवयव उपरारम खरेिी ववरारी सींघाद्वारे आणण खरेिी 
ववरारी सींघाचे सवयव उपरारम ववकास सोसाय्ीद्वारे राबववणे. 

(ड) गोिामाचा पणूयव वापर व शतेमाल तारण योिना इतयादि सारख्या 
शासनाच्या ववववध योिनाींच्या माध्यमातनू खेळत े भाींडवल उभे 
करणे व आधथयवक जस्थती सधुारणे, 

(ई) शतेकऱयाींना शतेीसाठी लागणाऱया कृर्ी तनववषठा व कृर्ी अविारे 
इतयािीचे खरेिी ववरारी वाढववणे 

फ) कृर्ी मालाची खरेिी करुन स्वच्छता, ्रकतवारी करुन तयाच े
पॅकेिीींग,लेबलीींग व बॅ्रडीींग करुन तयाची ववरारी करणे, तसेच 
गरिे्रकमाणे िीवनावश्यक वस्त ूखरेिी ववरारी वा इतर कोणतयाही 
ततसम क्षेत्रात उतरुन सींस्थाची आधथयवक उलाढाल वाढववणे, 

ग) शतेकरी उतपािक सींस्था व मदहला बचत ग्ाची उतपािने व 
सेवाींची ववरारी सहकारी पणन सींस्थाद्वारे शहरी भागातील 
गहृतनमायवण सींस्थाना करुन तयाींना सहकारी व्हयवस्थेशी िोडणे, 

ह) शासनाच्या ववववध योिना उिा. स्वस्त धान्य िकुान, पोर्ण आहार 
परुवठा इ. मध्ये सरारीय सहभाग घेऊन उतपन्न वाढववणे. 

(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
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___________ 
मराठी भाषचेे धोरण तनजश्चत िरण्याबाबत 

  
(३२) ३७९८१ (०५-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि 
ऊफण  भाई िगताप, श्रीमती हुस्नबान ू खानमलफे, िॉ.सधुीर ताांबे, श्री.आनांदराि 
पाटील, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.हररमस ांग राठोि, प्रा.िोगेन्द्द्र ििाि,े श्री.सभुाष 
झाांबि, श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.सतिे ऊफण  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि 
िदम, आकिण .अनांत गािगीळ : ददनाांि १४ डिसेंबर, २०१७ रोिी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील 
प्रश्न क्रमाांि ३२८८० ला ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत सन्माननीय मराठी 
भाषा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठी भार्चेे धोरण तनजश्चत करण्यासाठी डॉ. सिानींि मोरे याींच्या 
अध्यक्षतखेाली नेमलेल्या सल्लागार सशमतीने आपला अहवाल माहे िुल,ै 
२०१७ मध्ये वा तयािरम्यान शासनास सािर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, औरींगाबाि येथ ेमराठी भार्चेे पढुील २५ वर्ायवचे धोरण तनजश्चत 
करण्यासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या भार्ा सल्लागार सशमतीने भार्ा 
ववभागाकड े सािर केलेल्या मसदु्यावर पाच मदहन्याचा कालावधी होऊनही 
कोणतीही उपाययोिना केली नसल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान तनिशयवनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्तत अहवालाचे थोडक्तयात स्वरुप काय आहे, तसेच मराठी 
भार्लेा अशभिात ििायव िेण्यासाठी कें द्र शासनाकड ेसािर केलेल्या ्रकस्तावाचा 
कशा्रककारे पाठपरुावा करण्यात येत आहे व तयाची फलतन:षपतती काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०८-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) भार्ा सल्लागार सशमतीने सािर केलेल्या मराठी भार्ा धोरणाच्या 
मसदु्याच्या अनरु्ींगाने धोरणातमक तनणयवय घेण्याच्यादृष्ीने पढुील काययववाही 
सरुू आहे. 
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(३) व (४) उपरोक्तत भार्ा धोरणाच्या मसदु्यामध्ये शशक्षण, उद्योग, 
न्यायालय, व्हयापार व वाणणज्य सींस्था इतयािी ववववध क्षेत्रात मराठीचा ्रकभावी 
वापर होण्याच्यादृष्ीने शशफारशी करण्यात आल्या आहेत. 
 मराठी भार्लेा अशभिात भार्चेा ििायव िेणे ही कें द्र शासनाच्या 
अखतयारीतील बाब आहे. राज्य शासनाकडून याबाबतचा ववहीत ्रकस्ताव कें द्र 
शासनास सािर केला असनू, या ्रककरणी कें द्र शासनाकड ेपाठपरुावा सरुू आहे. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

”एि देश एि िर” प्रणाली धोरणानसुार सांपणूण देशात  
िीएसटी लाग ूिरण्याबाबत 

  
(३३) ३९००३ (०४-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, 
श्री.सतुनल तटिरे, श्री.विक्रम िाळे, अॅि.तनरांिन िािखानरे, श्रीमती विद्या 
चव्हाण, श्री.रामराि िििुत,े श्री.ख्िािा बेग, श्री.िगन्द्नाथ मशांदे : सन्माननीय 
वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) “एक िेश एक कर” ्रकणाली धोरणानसुार सींपणूयव िेशात िीएस्ी लाग ू
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कर्रकणालीची अींमलबिावणी करण्यात येत 
असताना माहे सप् े्ंबर, नोव्हहेंबर व डडसेंबर, २०१७ या तीन मदहन्यात 
अपेक्षेपेक्षा िीएस्ी कराची कमी वसलुी झाल्याने राज्याला रुपये १ हिार 
६४७ को्ीची तू्  आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने कर्रकणाली भरपाई कें द्र शासनाकड े शमळण्याबाबत 
मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कें द्र शासनाने राज्य शासनाला दिनाींक ३१ डडसेंबर,२०१७ 
रोिीपयांत ककती तनधी दिला आहे, 
(५) असल्यास, तनधी शमळण्याबाबत कोणतया स्तरावर पाठपरुावा करण्यात 
येत आहे ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२६-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) िीएस्ीमध्ये अींतयवभतू झालेल्या कराींतगयवत सन २०१५-१६ मध्ये ्रकाप्त 
झालेला महसलू आधारभतू धरुन तयावर १४ % वदृ्धी लक्षात घेऊन िीएस्ी 
अींतगयवत अपेक्षक्षत महसलूाची परीगणना करण्यात आली असनू, तयानसुार माहे 
सप् े्ंबर, नोव्हहेंबर व डडसेंबर, २०१७ मदहन्यामध्ये अपके्षापेक्षा िीएस्ी कराची 
वसलुी झालेली नाही. 
(३) डडसेंबर, २०१७ अखेर कें द्र शासनाकड ेरुपये १६७२ को्ी मागणी करण्यात 
आली आहे. 
(४) डडसेंबर, २०१७ अखेर कें द्र शासनाकडून रुपये ८३४ को्ी नकुसान भरपाई 
्रकाप्त झाली आहे. 
(५) तनधी ्रकाप्त झाला आहे. 

___________ 
  

राज् यातील प्राथममि ि माध् यममि मशक्षिाांना िीसीपीएस  
िपात िेलेल् या देयिाांची पोच पािती देण् याबाबत 

  
(३४) ३९०७२ (०५-०४-२०१८). प्रा.अतनल सोले : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात सन २००५ नींतर सेवेत लागलेल् या ्रकाथशमक व माध् यशमक 
शशक्षकाींचे डीसीपीएस अींतगयवत कपात केलेल    या िेयकाींची पोच पावती शशक्षकाींना 
िेण् यात आली नसल् याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध् ये वा तयािरम्यान तनिशयवनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त त योिनेंतगयवत अद्यापपयांत ककती तनधी िमा करण् यात 
आला व या िमा केलले् या तनधीची पोच पावती शशक्षकाींना कधीपयांत िेण् यात 
येणार आहे, 
(३) असल् यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािि े(०८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासनाच्या दिनाींक २८/२/२०१८ च्या तनणयवयान्वये शासन दहस्सा व 
व्हयािाची रक्तकम ववतरीत करण्यात आलेली आहे. सिर तनधी जिल्हातनहाय 
ववतरीत केल्यानींतर िमा केलेल्या तनधीची शशक्षक/शशक्षकेतर कमयवचाऱयाींना 
पोच िेण्याबाबतची काययववाही करण्यात येईल. 
(३) व (४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

यितमाळ जिल््यातील पसुद िन विभागाच्या ई-तनविदेमध्ये पतदारी 
प्रमाणपत्र टािून तनविदा मँनेि िेल्याबाबत 

  
(३५) ३९२५३ (०४-०४-२०१८). श्री.हररमस ांग राठोि : सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुि (जि.यवतमाळ) येथील वन ववभागाने जिल््यातील मिूर कामगार 
सहकारी सींस्थेकरीता दिनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा तयासमुारास ई-
तनवविा ्रककाशशत केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ई-तनवविेमध्ये अ् रार.३ (जिल्हा मिूर कामगार सींघाच े
पतिारी ्रकमाणपत्र) ्ाकून तनवविा मॅनेि करण्यात आली असनू शासन 
तनणयवय दिनाींक १९ ऑक्त्ोबर, २०११ च्या रार. १० मध्ये स्पष् उल्लेख 
करण्यात आला असतानाही येथील वन ववभागाने मात्र यात स्पधायव होऊ नये 
याकरीता ही अ् ्ाकली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान नाशशक वन ववभाग 
याच कामाकरीता पतिारी ्रकमाणपत्र माधगतल े नसताना यवतमाळ 
जिल््यातील वन ववभागाने कोणता तनयम लावला व मिूर कामगार सहकारी 
सींस्थाकरीता पतिारी ्रकमाणपत्र आवश्यक आहे ककीं वा कसे, 
(४) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०७-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सिर ई-तनवविेमधील अ् रार.३ जिल्हा मिूर कामगार सहकारी सींस्थेच े
पतिारी ्रकमाणपत्र ही अ् अनावधानाने नमिू करण्यात आली होती. परींत ु
सिरची बाब लक्षात येताच सिर तनवविा रद्द केली व सिरच्या तनवविेमध्ये 
शासन तनणयवय दिनाींक १९/१०/२०११ अन्वये सधुारणा करुन नव्हयाने तनवविा 
्रकशसध्ि करण्यात आली होती. 
(३) शासन तनणयवय दिनाींक १९/१०/२०११ अन्वये मान्यता ्रकाप्त नोंिणीकृत 
मिूर कामगार सहकारी सींस्थाींना पतिारी ्रकमाणपत्र िेण्याच्या अ्ीतनू सू्  
िेण्यात आली आहे. मात्र सींबींधधत जिल्हा उप तनबींधक (सहकार) ककीं वा जिल्हा 
सहकारी सींस्थाकडून सिर तनवविेमधील रक्तकमेचे काम करण्याची आधथयवक 
पात्रता आहे असा िाखला मिूर सहकारी सींस्थानी सािर करणे आवश्यक 
आहे, असे नमिू आहे. तयानसुार सिरची अ् ई-तनवविा सचूना काढताींना 
अ्ी व शती मध्ये अींतभुयवत केली आहे. 
(४) चौकशीचा ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पनिेल बस आगाराचे अत्याधुतनि बस पोटण बनविण्याबाबत 
  
(३६) ३९२८७ (०५-०४-२०१८). श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अतनल भोसल,े श्री.ियिांतराि िाधि, ॲि.तनरांिन िािखानरे, 
श्रीमती विद्या चव्हाण, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पनवेल बस आगाराची िरुुस्ती करुन अतयाधुतनक बस पो य्व बनववण्याच े
काम अनेक वर्ायवपासनू ्रकलींत्रबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन पनवेल आगाराची 
िरुुस्ती करुन अतयाधुतनक बस पो य्व बनववण्याबाबत कोणती काययववाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.ददिािर राित े(११-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) पनवेल येथील बस पो य्वच्या कामासाठी ई-तनवविा ्रककरारयेसाठी मे.एडूस 
पाकयव  इीं्रनेशनल ्रका.शल.,मे. डॉररक इन्रा ्रका.शल.व म.े्रकततभा इींडजस्ट्रि ्रका.शल. 
(सींयकु्तत) ववकासकाची तनवड करण्यात आली असनू तयाींना पनवेल येथील 
बस पो य्वच्या कामासाठी महामींडळाशी ववकास करार करण्याबाबत दिनाींक 
२८/०३/२०१८ रोिी जस्वकारपत्र िेण्यात आलेले आहे. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील विविध विद्यापीठे ि मान्द्यता प्राप्त सांलग्न महाविद्यालयातील 

मशक्षि-मशक्षिेतराांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(३७) ३९५३२ (०५-०४-२०१८). िॉ.अपिूण दहरे, प्रा.अतनल सोले : ददनाांि १९ 
डिसेंबर, २०१७ रोिी सभागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न क्रमाांि ३१३३८ ला ददलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाणत सन्माननीय उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अकृर्ी ववद्यापीठाींशी सींलजग्नत अशासकीय अनिुातनत 
महाववद्यालयाींमध्ये काययवरत असलेल्या शशक्षक-शशक्षकेतर पिाींच्या आढाव्हयास 
तसेच दिनाींक १ ऑक्त्ोबर, २०१५ च्या ववद्याथी सींख्येवर आधारीत 
अशासकीय अनिुातनत महाववद्यालयातील अनजु्ञेय होणाऱया शशक्षक व 
शशक्षकेतर पिाींच्या आढाव्हयास मींिुरी घेण्याची सरुु असलेली काययववाही पणूयव 
झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, ववतत ववभागाच्या दिनाींक २९ िनू, २०१७ च्या शासन 
तनणयवयान्वये अनिुातनत सींस्थाींकडील पिाींचा आकृततबींध तनजश्चत करण्यासाठी 
मागयविशयवक सचूना स्वतींत्रपणे िेण्यात येतील, असे स्पष् करण्यात आले असनू 
अनिुातनत सींस्थाींकडील पिाींचा आकृततबींध तनजश्चत करण्यासींबींधीच्या 
मागयविशयवक सचूना शासनास ्रकाप्त झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्तत पिाींमळेु 
महाववद्यालयाींचे िैनींदिन शकै्षणणक व कायायवलयीन कामकािावर होत असलेला 
्रकततकुल पररणाम व ्रकभाववत होणारी शकै्षणणक गणुवतता, याबाबी ववचारात 
घेता ववववध ववद्यापीठे व मान्यता ्रकाप्त सींलग्न वररषठ महाववद्यालयातील 
शशक्षक-शशक्षकेतर कमयवचाऱयाींची ररक्तत पिे भरण्याबाबत तसेच शासन अनमुती 
्रकिान करण्याबाबत कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, तसेच 
काययववाही केव्हहापयांत पणूयव होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०७-०५-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) अधधव्हयाख्यातयाींच्या ररक्तत पिाींमळेु ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ 
नये यासाठी शकै्षणणक काम पणूयव करण्यासाठी ताशसका ततवावरील अभ्यागत 
अधधव्हयाख्याता तनयकु्ततीची तरतिु आहे. तयानसुार ताशसका ततवावर 
अधधव्हयाख्याता तनयकु्तती करुन ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये 
याची काळिी घेण्यात येत.े 
 ववतत ववभागाच्या ्रकचशलत धोरणानसुार पिाींच्या आढाव्हयास / 
आकृततबींधास अींततम मींिूरी शमळण्याच्या अनरु्ींगाने आवश्यक ती काययववाही 
करण्यात येत आहे. महतवाची ररक्तत पिे भरण्यासींिभायवत ववतत ववभागाकड े
्रकस्ताव सािर करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

मराठिाड्यात िृषी विभागामाफण त राबविल्या िाणाऱया  
योिनाांच्या अांमलबिािणीबाबत 

  
(३८) ३९८०८ (०५-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.सतुनल 
तटिरे, श्री.ख्िािा बेग, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.रामराि िििुत,े 
श्री.िगन्द्नाथ मशांदे, अॅि.तनरांिन िािखानरे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाड्यात कृर्ी ववभागामाफयव त राबववल्या िाणाऱया ववववध योिना व 
तयाींच्या अींमलबिावणी व झालेल्या खचायवचा आढावा राज्याचे कृर्ी आयकु्तताींनी 
दिनाींक ६ िानेवारी, २०१८ रोिी मराठवाड्यातील सवयव जिल्हा 
तालकुास्तरावरील सींबींधधत अधधकाऱयाींच्या बठैकीत घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर आढावा बठैकीमध्ये ्रकामखु्याने कोणकोणतया ववर्यावर 
चचायव करण्यात आली आहे, कृर्ी ववकासाच्यादृष्ीने ्रकामखु्याने कोणकोणतया 
उणीवा ववववध योिनाींच्या अींमलबिावणीत असल्याचे कृर्ी आयकु्तताींच्या 
तनिशयवनास आल्या आहेत व सिर उणीवा िरू करण्याच्यादृष्ीने शासनाने 
काय उपाययोिना केल्या आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) सिर आढावा बठैकीमध्ये कें द्र परुस्कृत योिनाींचा माचयव, २०१८ अखेर 
जिल्हातनहाय व बाबतनहाय होणार अपेक्षक्षत खचयव कापसू बोंड अळी सींिभायवत 
form G, H व I बाबत तसेच, गावतनहाय, शतेकरी तनहाय रब्बी/उन्हाळी 
काींिा पीक गणना इतयािी ववर्याींवर ्रकामखु्याने चचायव करण्यात आली. 
तयामध्ये कें द्र शासन व राज्य शासनाकडून ववववध योिनाींचा तनधी ्रकाप्त 
होत असनू ्रकाप्त तनधीच्या तलुनेत खचयव कमी ्रकमाणात असल्याच ेतनिशयवनास 
आल.े 
 योिनाींचे तनधायवरीत लक्षाींक साध्य करण्यासाठी कायायवन्वयन यींत्रणा 
्रकमखु म्हणून योिनाींच्या ्रकभावी अींमलबिावणीच्या अनरु्ींगाने क्षेत्रत्रय 
यींत्रणेला मागयविशयवनपर सचूना िेण्यात आल्या आहेत.  
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ग्रामीण भागाच्या पाणीपरुिठा योिनाांसाठी  

तनधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  
(३९) ३९८५७ (०५-०४-२०१८). िॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय 
पाणीपरुिठा ि स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागाच्या पाणीपरुवठा योिनाींसाठी शासनाने ७०० 
को्ी रुपयाींचा तनधी िेण्याचा तनणयवय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ७०० को्ी रुपयाींच्या तनधीपकैी केवळ २१० को्ी 
रुपयाींचा तनधी ्रकतयक्षात िेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तनधी कमी शमळण्याची कारणे काय आहेत व उवयवररत तनधी 
केव्हहापयांत ्रकाप्त होणार आहे ? 
  
श्री.बबनराि लोणीिर (०५-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील ग्रामीण 
भागातील पाणीपरुवठा योिनाींसाठी सन २०१७-१८ मध्ये ववभागाच्या 
अथयवसींकल्पात राज्यस्तरावर एकूण रुपये ५९५ को्ी इतकी तरतिू करण्यात 
आली असनू, दिनाींक ३१ माचयव, २०१८ पयांत रुपये ५०२ को्ी इतका तनधी 
अींमलबिावणी यींत्रणाींना ववतररत करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

राज्यातील िृषी उत्पन्द्न बािार सममतीमधील िमणचाऱयाांना  
शासिीय सेिेत सामािनू घेण्याबाबत 

  
(४०) ४०१७९ (०३-०४-२०१८). श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय पणन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कृर्ी उतपन्न बािार सशमतीमधील कमयवचाऱयाींना शासकीय 
सेवेत सामावनू घेणेबाबत अभ्यास करण्यासाठी शासनामाफयव त सशमती 
नेमण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सशमतीने शासनास अहवाल सािर केला आहे काय, तयात 
सशमतीने काय शशफारशी केल्या आहेत तसेच तयानरु्ींगाने कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.सभुाष देशमखुान (२७-०४-२०१८) : (१) होय. 
(२) अभ्यास सशमतीचा अहवाल शासनास ्रकाप्त झाला असनू तयामध्ये 
खालील्रकमाणे पयायवय सचुववण्यात आले आहेत. 

१. राज्यातील बािार सशमतयाींचे सवयव सींवगायवतील १०० ्क्तके कमयवचारी 
शासनाच्या सेवेत सामावनू घ्यावेत व तयाींचे वेतन, भतत े इ. 
शासनाकडून भागववण्यात यावेत. तसेच या बािार सशमतयाींच े
व्हयवस्थापन करण्यासाठी सींचालक मींडळाची तनयकु्तती शासनाने 
करावी. 

२. राज्यातील बािार सशमतयाींचे सवयव सींवगायवतील १०० ्क्तके कमयवचारी 
शासनाच्या सेवेत सामावनू घेतल्यास शासनावर पडणारा १०० ्क्तके 
वेतन, भतत े खचायवचा आधथयवक बोिा सहन करणे शासनास शक्तय 
नसल्यास राज्यशासन व बािार सशमती याींच्यात आधथयवक बोिा 
जस्वकारण्याचे सतु्र तनवडण्याचे पयायवय दिले आहेत. याकरीता सन 
२०१७-१८ चे मींिूर अथयवसींकल्पानसुार बािार सशमतयाींच्या 
कमयवचाऱयाींवरील आस्थापना खचायवचा बोिा रुपये ३११.१३ को्ी गहृीत 
धरण्यात आला आहे. 

३. राज्यातील बािार सशमतयाींचे अधधकारी, कमयवचारी व कतनषठ कमयवचारी 
या तीन सींवगायवपकैी फक्तत अधधकारी या सींवगायवतील कमयवचाऱयाींना 
शासनाच्या सेवेत सामावनू घेवनू तयाींचे वेतन, भतत े इ. करीता 
होणारा खचयव शासनाकडून भागववण्यात यावा. तथावप उवयवरीत 
कमयवचाऱयाींचे नेमणूक, वेतन, भतत ेइ. व सींचालक मींडळाची तनवड ही 
व्हयवस्था सद्याच्या ्रकचलीत पध्ितीने राहील. 

४. राज्यातील बािार सशमतयाींच्या कमयवचाऱयाींच्या आस्थापना ववर्यक सवयव 
बाबीींचे कामकाि पाहण्यासाठी महाराषट्र राज्य बािार सशमती 
सहकारी सींघ ककीं वा राज्यस्तरीय स्वतींत्र यींत्रणा तनमायवण करावी व तया 
यींत्रणेमाफयव त बािार सशमतयाींच्या कमयवचाऱयाींचे सेवातनयम तनजश्चत 
करुन नेमणकू, वेतन, भतत ेइ. करीता होणारा खचयव सिरची सींस्था / 
यींत्रणेकडून भागववण्यात यावा. तयाकरीता खचायवसाठी आवश्यक तो 
तनधी राज्यातील बािार सशमतयाींनी सिर सींघाकड े ककीं वा यींत्रणेकड े
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िमा करावा. 
 वरील सवयव पयायवयाबाबत तपासणी करुन सधुारीत ्रकस्ताव शासनास 
सािर करण्याबाबत पणन सींचालक, महाराषट्र राज्य, पणेु याींना तनिेश दिले 
आहेत. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िन, िनीिरण ि महामांिळामधील रोिांदारी तथा  
िायम िन मिुराांच्या मागण्याांबाबत 

  
(४१) ४०२३६ (०४-०४-२०१८). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय िने 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वन, वनीकरण व महामींडळामधील रोिींिारी तथा कायम वन मिुराींच्या 
मागण्याींचे तनवेिन महाराषट्र राज्य रोिींिारी वन कामगार कृती सशमतीने माहे 
नोव्हहेंबर,२०१७ मध्ये वा तयािरम्यान मा.मखु्यमींत्री महोियाींकड े दिले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषट्र राज्य रोिींिारी वन कामगार कृती सशमतीच्या 
तनवेिनाच्या अनरु्ींगाने मागण्याींसींिभायवत शासनाने कोणता तनणयवय घेतला वा 
घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०७-०५-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) महाराषट्र राज्य रोिींिारी वन कामगार कृती सशमतीच्या 
पिाधधकाऱयासोबत स्थातनक अधधकाऱयाींनी तयाींच्या तनवेिनाच्या अनरु्ींगाने 
चचायव केली, तयामळेु तयाींचे समाधान झाल े आहे. तयामळेु कृती सशमतीने 
दिनाींक ०७/१२/२०१७ चा धरणे, तनिशयवने व उपोर्ण मागे घेतले. 
  

___________ 
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राज्यातील अनदुातनत आश्रमशाळाांमध्ये िायणरत मशक्षि िमणचाऱयाांसाठी  

शाळा सांदहतचे ेसधुाररत प्रारुप मांिूर िरणेबाबत 
  
(४२) ४०३०५ (०४-०४-२०१८). िॉ.अपिूण दहरे, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अतनल 
सोले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५०५८ ला ददनाांि १८ डिसेंबर, २०१७ रोिी 
ददलेल्या उत्तराच्या सांदभाणत सन्माननीय विमकु्त िाती, भटक्या िमाती, 
इतर मागासिगण ि विशषे मागास प्रिगण िल्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनिुातनत आश्रमशाळाींमध्ये काययवरत शशक्षक कमयवचाऱयाींसाठी 
आश्रमशाळा सींदहतचेे सधुाररत ्रकारुप मींिुर करणेसींबींधीच्या ्रकस्तावावरील 
अींततम ्प्प्यात असलेली काययववाही पणूयव झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील ववमकु्तत िाती, भ्क्तया िमातीच्या अनिुातनत 
आश्रमशाळाींमध्ये काययवरत शशक्षक कमयवचाऱयाींसाठी सधुाररत आश्रमशाळा सींदहता 
मींिुर करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्रकस्ततु सधुाररत शाळा सींदहता लाग ू करण्यासींबींधी कोणता 
तनणयवय घेण्यात आला वा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, अनिुातनत आश्रमशाळाींमध्ये काययवरत शशक्षक कमयवचाऱयाींसाठी 
आश्रमशाळा सींदहतचेे सधुाररत ्रकारुप मींिुर करणेसींबींधीच्या ्रकस्तावावरील 
अींततम ्प्प्यात असलेली काययववाही केव्हहापयांत पणूयव होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
प्रा. राम मशांदे (०५-०५-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) या ववभागाचा शासन 
तनणयवय दिनाींक १५/०१ /२०१८ अन्वये ववभागाने राज्यातील ववमकु्तत िाती, 
भ्क्तया िमाती, इतर मागासवगयव व ववशरे् मागास ्रकवगायवच्या ्रकाथशमक, 
माध्यशमक व उच्च माध्यशमक आश्रमशाळा, ववद्यातनकेतन व ऊसतोड 
कामगाराींच्या मलुा-मलुीींच्या शाळाींकरीता आश्रमशाळाींसींदहता लाग ूकेली आहे. 
  

___________ 
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अनसुधूचत िाती/िमाती िल्याणिारी योिनेचा तनधी  

ििणमाफीसाठी िळविण्यात आल्याबाबत 
  
(४३) ४०४६४ (०४-०४-२०१८). श्री.सांिय दत्त : सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनसुधूचत िाती उपयोिनेंतगयवत सन २०१७-१८ या वर्ायवतील मींिूर झालेला 
५०० को्ी रुपयाींचा तनधी ववतरीत न केल्यामळेु, खचयव न झालेला तनधी ववतत 
ववभागाच्या दिनाींक १६ ऑक्त्ोबर, २०१७ च्या शासन तनणयवयानसुार सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाकडून काढण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनसुधूचत िाती/िमातीच्या कल्याणकारी योिना 
राबववण्यासाठीचा तनधी कियवमाफीसाठी वळववण्यात आल्याने कल्याणकारी 
योिना राबववता आल्या नाहीत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, मागासवगीयाींचा ककती तनधी वळववण्यात आला आहे, 
(४) असल्यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने तनधीअभावी मागासवगीयाींच्या 
कल्याणकारी योिनाींवर पररणाम होऊ नये म्हणून कोणती काययववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०८-०५-२०१८) : (१) नाही.  
  दिनाींक १६/१०/२०१७ रोिीचा शासन तनणयवय हा सहकार पणन व 
वस्त्रोद्योग ववभागाचा असनू सिर शासन तनणयवयान्वये छत्रपती शशवािी 
महाराि शतेकरी सन्मान योिना - २०१७ करीता सन २०१७-१८ या वर्ायवत 
अनसुचूीत िाती उपयोिनेंतगयवत रुपये ५००.०० को्ी इतका तनधी सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग ववभागामाफयव त ववतरीत करण्यात आला आहे.  
(२), (३), (४) व (५) राज्य शासनाद्वारे अथयवसींकल्पीत करण्यात येणारी 
काययवरारमाींतगयवत तरतिू सवयवसाधारण काययवरारम, अनसुधूचत िाती घ्क काययवरारम 
व अनसुधूचत िमाती घ्क काययवरारम यामध्ये ववभाजित करण्यात येत.े 
अनसुधूचत िाती घ्क काययवरारमाींतगयवतचा तनधी ववववध ववभागाखाली 
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अथयवसींकल्पीत करण्यात येतो. मात्र अनसुधूचत िमाती घ्क काययवरारमाींतगयवतचा 
तनधी आदिवासी ववकास ववभागाींतगयवतच अथयवसींकल्पीत करण्यात येतो. तयामळेु 
अनसुधूचत िातीतील शतेकऱयाींना िेण्यात येणाऱया लाभाची तरतिू सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग ववभागाखाली करण्यात आलेली असनू अनसुधूचत िाती 
घ्क काययवरारमामधील तनधी या योिनेसाठी वळववण्याचा ्रकश्न उद्धभवत नाही. 
अनसुधूचत िमातीतील शतेकऱयाींना िेण्यात येणाऱया लाभाची तरतिू आदिवासी 
ववकास ववभागाींतगयवत करण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने अनसुधूचत 
िमाती खालील तनधी उपरोक्तत योिनेकरीता उपलब्ध करुन िेण्यासाठी ववहीत 
मागायवचा अवलींब करुन तनधी अथयवसींकल्पीत केलेला आहे. तनधी वळववण्यासाठी 
पनुववयवतनयोिनाचे आिेश तनगयवशमत करावे लागतात. या ्रककरणी अस ेकोणतहेी 
आिेश शासनाने काढलेले नसल्याने मागासवगीयाींच्या कल्याणकारी योिनाींचा 
तनधी वळववण्याचा ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

शकै्षणणि िषाणपासनू राज्यात निीन महाविद्यालये सरुु िरण्याबाबत 
  
(४४) ४०५१९ (०५-०४-२०१८). श्री.सतुनल तटिरे, अॅि.ियदेि गायििाि, 
श्री.िगन्द्नाथ मशांदे, श्री.ख्िािा बेग, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.रामराि 
िििुत,े ॲि.तनरांिन िािखानरे, श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
उच् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येतया शकै्षणणक वर्ायवपासनू राज्यात नवीन ६२ महाववद्यालये सरुु 
करण्याचा तनणयवय शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयासाठी काय तनकर् तनजश्चत करण्यात आले आहेत, तसेच 
उच्च व तींत्र शशक्षण ववभागाने महाववद्यालये सरुु करण्याबाबतचा बहृत 
आराखडा सवयव ववद्यावपठाकडून मागववला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तयानसुार कोणकोणतया ववद्यावपठाकडून असा बहृतआराखडा 
शासनाला ्रकाप्त झाला आहे, तयाचा तपशील काय आहे ? 
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श्री.विनोद तािि े(११-०५-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शासन तनणयवय दिनाींक १५/०९/२०१७ अन्वये तनकर् ववहीत करण्यात आल े
असनू सवयव अकृर्ी ववद्यापीठाकडून बहृतआराखडा मागववण्यात आला होता. 
(३) सवयव अकृर्ी ववद्यापीठाकडून ्रकाप्त बहृतआराखडा तपासण्यात आला 
असनू तयास माहेडने दिलेल्या मान्यतनेसुार सींबींधधत अकृर्ी ववद्यापीठाकडून 
्रकाप्त झालले्या ्रकस्तावाींची छाननी करुन यासींिभायवत ्रकचशलत तनकर्ा्रकमाणे व 
अधधतनयमातील तरतिूीनसुार दिनाींक २८/०२/२०१८ अन्वये नवीन 
महाववद्यालयाींना इरािापत्र िेण्याबाबतच े आिेश तनगयवशमत करण्यात आलले े
आहेत. 

___________ 
 

सामान्द्य प्रशासन विभागाच्या अधधसचूनेनसुार चक्रािार पध्दतीने  
देण्यात येणाऱया तनयकु्तीबाबत 

  
(४५) ४०५९० (०४-०४-२०१८). श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामान्य ्रकशासन ववभागाींच्या दिनाींक २८ एव्रकल, २०१५ रोिीच्या 
अधधसचूनेमध्ये नमिू केलेल्या चराराकार पध्ितीने िेण्यात येणाऱया 
तनयकु्ततीच्या तनिेशाींचे व दिनाींक १६ िुल,ै २०१५ रोिीच्या अधधसचूनेमध्ये 
नमिू तनिेशाींचे उल्लींघन करून उप सींचालक, सामाजिक वनीकरण, वधायव 
याींची नागपरू महसलू ववभागातनू, ववभागीय वन अधधकारी, ग्-अ (वररषठ 
शे्रणी) सींवगायवतील अधधकारी पिान्वये कोकण महसलू ववभागातील ववभागीय 
वन अधधकारी (िक्षता), ठाणे येथे ्रकतततनयकु्ततीने पिस्थापना िेण्यात आल्याचे 
माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा तयािरम्यान तनिशयवनास आल,े हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, ग्-अ व ग्-ब पिावर पिोन्नती िेण्याबाबत सामान्य 
्रकशासन ववभागाच्या अधधसचूीमध्ये नमिू केल्या्रकमाणे नागपरू, अमरावती, 
औरींगाबाि व नाशशक या चराराकार पध्ितीने महसलूी ववभाग वा्प करणे 
गरिेचे असताींना नागपरू महसलू ववभागात सींतोर् िततात्रय सस्त,े 
उपसींचालक, सामाजिक वनीकरण, वधायव या पिावर असताना तयाींना कोकण 
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महसलू ववभागात ्रकतततनयकु्तती पिस्थापना िेण्याची कारणे काय आहेत,  
(३) असल्यास, ्रकतततनयकु्ततीने कोकण ववभागात पिस्थापना केल्यामळेु 
नागपरू महसलू ववभागातील अधधकाऱयाींवर कामाचा अततररक्तत ताण वाढत 
असनू नागपरू महसलू ववभागातील नागररकाींची कामे ववदहत मिुतीत व वेळेत 
पणूयव होत नसल्याबाबत स्थातनक लोक्रकतततनधी व नागररकाींनी माहे डडसेंबर, 
२०१७ मध्ये वा तयािरम्यान तरारारी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने उपसींचालक, सामाजिक वनीकरण, वधायव याींची नागपरू 
महसलूी ववभागात पिस्थापना करण्याबाबत कोणती काययववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०५-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन आिेश दिनाींक ६ एव्रकल, २०१६ अन्वये, चराराकार पध्ितीने 
श्री.सींतोर् िततात्रय सस्त े याींना नागपरू महसलूी सींवगयव वा्प होऊन, 
उपसींचालक, सामाजिक वनीकरण, वधायव या पिावर पिोन्नतीने पिस्थापना 
करण्यात आली. तयानरु्ींगाने श्री.सस्त े सिरहू पिावर दिनाींक १२/०४/२०१६ 
रोिी रुिू झाले. 
 तथावप, श्री.सस्त ेयाींनी तयाींचे कौ्ुींत्रबक कारणास्तव कोकण महसलूी 
ववभागात पिस्थापनेची ववनींती केली असल्याने तयाींचा सींिय गाींधी राषट्रीय 
उद्यान बोरीवली येथे केलेल्या कामाचा अनभुव ववचारात घेऊन, ्रकशासकीय 
दहताच्या दृष्ीकोनातनू व तयाींनी केलेल्या ववनींतीच्या अनरु्ींगाने ववशरे् बाब 
म्हणून शासन आिेश दिनाींक २६ एव्रकल, २०१६ अन्वये तयाींची कोकण 
ववभागातील ववभागीय वन अधधकारी (िक्षता) ठाणे या पिावर ्रकतततनयकु्ततीने 
पिस्थापना िेण्यात आली. तयाींचा मळु महसलूी ववभाग नागपरू हाच असनू 
पढुील पिस्थापना नागपरू ववभागात होईल. 
(३) व (४) हे खरे नाही. डडसेंबर, २०१७ वा तयािरम्यान स्थातनक 
लोक्रकतततनधी व नागरीक याींच्या तरारारी ्रकाप्त झालेल्या नाहीत. 
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 श्री.सस्त ेयाींना दिनाींक ०५/०५/२०१६ रोिी काययवमकु्तत करण्यात आले. 
मात्र सिरचे पि ररक्तत न ठेवता वेळोवेळी स्थातनक व्हयवस्था करण्यात आली 
आहे. सद्य:जस्थतीत श्री.आर.बी.गवई याींची तनयशमत पिस्थापना करण्यात 
आली असनू त ेदिनाींक १८/०८/२०१७ पासनू आितागायत काययवरत आहेत. 
(५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापरू जिल््यातील निीन रास्त भाि धान्द्य  
दिुानाांना मान्द्यता देण्याबाबत 

  
(४६) ४०६९३ (०५-०४-२०१८). प्रा.िॉ.तानािी सािांत : सन्माननीय अन्द् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) सोलापरू जिल््यातील ८५ गावात नवीन रास्त भाव धान्य िकुाने िेण्यात 
येणार असनू इच्छुकाींना दिनाींक १५ िानेवारी त े १४ फेब्रवुारी पयांत अियव 
करण्याची मिुत दिलेली असल्याची मादहती माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान तनिशयवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाकडून तयाींच्या ्रकचलीत तनयमा्रकमाणे बचत ग्, 
मागास, इतर मागास ग् ककीं वा सशुशक्षक्ष त बेरोिगार याींना ्रकाधान्याने सिर 
धान्य िकुाने िेण्याकरीता गाींवतनहाय यािी तयार करण्यात आलेली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अश्या राखीव गावामध्ये िर कोणीच अियव केला नसल्यास 
तया गावात इतर पयायवयी व्हयवस्था करण्याकरीता शासनाने काही उपाययोिना 
केली आहे काय, तयाचे स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन सोलापरू 
जिल््यातील नवीन रास्त भाव धान्य िकुानाींना मान्यता िेण्याबाबत कोणती 
काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट (१८-०५-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) शासन तनणयवय रारमाींक राभाि-ु१७१६/ ्रक.रार.२३९/ना.प.ु३१, दिनाींक ६ िुल,ै 
२०१७ अन्वये नवीन रास्तभाव िकुाने व ककरकोळ केरासीन परवाने 
िेण्याबाबत ्रकाधान्यरारम ठरववण्यात आला आहे. तयानसुार काययववाही करण्यात 
येत.े 
(३), (४) व (५) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िधृ्द सादहत्यिाांना मानधन देण्याबाबत 
  
(४७) ४०७३९ (०५-०४-२०१८). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर : सन्माननीय साांस् िृतति िायण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील वधृ्ि सादहतयकाींना मदहना रुपये िोन हिार ्रकमाणे मानधन 
िेण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील ८ त े१० मदहन्याींपासनू वधृ्ि सादहजतयक ऑनलाईन 
पध्ितीमळेु शमळणाऱ या मानधनापासनू वींधचत रादहले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन वधृ्ि सादहतयकाींना 
मानधन िेण्याबाबत कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०९-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
 शासन तनणयवय रार. वकृमा-२०१३/्रक.रार.४०/साीं.का.४, दिनाींक २२ ऑगस््, 
२०१४ अन्वये, वधृ्ि सादहजतयक कलावींताींना तयाींच्या शे्रणीनसुार ्रकततमाह “अ” 
शे्रणीकरीता रुपये २,१००/-, “ब” शे्रणीकरीता रुपये १,८००/- व “क” शे्रणीकरीता 
रुपये १,५००/- इतके मानधन िेण्यात येत.े 
(२) हे खरे नाही. 
 माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासनू कलावींताच्या बॅक खातयात ऑनलाईन 
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पध्ितीने मानधन िमा करण्यात येत आहे. सद्य:जस्थतीत फेब्रवुारी, २०१८ 
पयांतचे मानधन ऑनलाईन पध्ितीने कलावींताींच्या खातयात िमा करण्यात 
आलेले आहे. काही कलावींताचा बँक खातयाचा तपशील ्रकाप्त नसल्यामळेु 
तयाींचे मानधन सींबींधधताींच्या बँक खाती िमा करणे शक्तय झालेले नाही. 
सींबींधधत कलावींताींचा बँक खातयाचा तपशील ्रकाप्त होताच तयाींचे खाती 
तातकाळ मानधन िमा करण्यात येईल. 
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही.  
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

िृषी विभागाच्या विविध योिनाांचा जिल्हातनहाय  
आराखानिा तयार िरण्याबाबत 

  

(४८) ४०७९६ (०५-०४-२०१८). श्री.हेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅि.राहुल नािेिर, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.सतुनल तटिरे, 
अॅि.तनरांिन िािखानरे, अॅि.ियदेि गायििाि, श्री.रामराि िििुत,े श्री.िगन्द्नाथ 
मशांदे : सन्माननीय िृषी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कृर्ी ववभागाच्या ववववध योिनाींसाठी मींिूर असलेला तनधी माहे फेब्रवुारी 
मदहन्यापयांत खचयव करावा तसेच योिनेत िास्तीत िास्त शतेकऱयाींना 
सहभागी करुन घेण्याच्यादृष्ीने ्रकयतन करुन तयानसुार ्रकतयेक जिल््याचा 
स्वतींत्र असा ५ वर्ायवचा आराखडा तयार करण्याबाबतच्या सचूना कृर्ी 
आयकु्तताींनी दिल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयानसुार कोणकोणतया जिल््याींचा आराखडा तयार करण्यात 
आला आहे, या आराखड्यामध्ये कोणकोणतया बाबीींचा/योिनाींचा ्रकाधान्याने 
समावेश करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययववाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१७-०५-२०१८) : (१) होय. 
(२) कृर्ी ववभागाच्या सवयव योिनाींचा समावेश करुन राज्यातील शतेकऱयाींच्या 
उतपन्नवाढीसाठी फळे व भाज्याींची ववरारी व्हयवस्था, ्रककरारया आणण फळाींच्या 
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तनयायवतीवर भर िेऊन सवयव जिल्हयाींचे पढुील ५ वर्ाांचे आराखड े तयार 
करण्याची काययववाही ्रकगतीपथावर आहे.  
(३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 
(४) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील महाविद्यालयाांमधील प्राध्यापिाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(४९) ४११२२ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या दिनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन तनणयवयानसुार सधुारीत 
आकृततबींध मींिूर होईपयांत राज्यातील कला, वाणणज्य व ववज्ञान 
महाववद्यालयात नवीन पितनशमयवती व पि भरती करण्यात येणार नाही, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्तत तनणयवयामळेु राज्यातील महाववद्यालयाींमध्ये ्रकाध्यापकाींची 
पिे ररक्तत असनू तयाचा शकै्षणणक गणुवततवेर पररणाम होत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन सिर सधुारीत 
आकृततबींधाला मींिूरी िेवनू राज्यातील महाववद्यालयात पितनशमयवती व 
पिभरतीस ना हरकत ्रकमाणपत्र िेण्याबाबत कोणती काययववाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािि े(०७-०५-२०१८) : (१) ववतत ववभागाच्या दिनाींक १६/०९/२०१६ 
च्या शासन तनणयवयान्वये सधुारीत आकृततबींध मींिूर होईपयांत नवीन 
पितनशमयवतीचे ्रकस्ताव सािर करु नयेत असे तनिेश िेण्यात आलेले आहेत. 
तसेच दिनाींक २५/०५/२०१७ च्या शासन तनणयवयानसुार सधुारीत आकृततबींध 
मींिूर होईपयांत पि भरतीस बींिी आहे. 
(२) अींशतः खरे आहे.  

अधधव्हयाख्यातयाींच्या ररक्तत पिाींमळेु ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान 
होऊ नये यासाठी शकै्षणणक काम पणूयव करण्यासाठी ताशसका ततवावरील 
अभ्यागत अधधव्हयाख्याता तनयकु्ततीची तरतिु आहे. तयानसुार ताशसका ततवावर 
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अधधव्हयाख्याता तनयकु्तती करुन ववद्यार्थयाांचे शकै्षणणक नकुसान होऊ नये 
याची काळिी घेण्यात येत.े 
(३) व (४) ववतत ववभागाच्या सचूनाींनसुार पिाींच्या आढाव्हयास / आकृतीबींधास 
अींततम मींिूरी शमळण्याच्या अनरु्ींगाने आवश्यक ती काययववाही करण्यात येत 
आहे. महतवाची ररक्तत पिे भरण्यासींिभायवत ववतत ववभागाकड े ्रकस्ताव सािर 
करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

पणेु शहरासह ग्रामीण भाग िेरोसीनमकु्त िरण्याबाबत 
  
(५०) ४११३५ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय अन्द् न ि 
नागरी परुिठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) पणेु शहरासह ग्रामीण भाग शींभर ्क्तके केरोसीनमकु्तत करण्याचा 
शासनाने तनणयवय घेतला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
तयािरम्यान तनिशयवनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्तत ्रककरणी शासनाने चौकशी करुन सिर तनणयवयाची 
अींमलबिावणी करण्याबाबत कोणती काययववाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (११-०५-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 माहे एव्रकल, २०१७ पासनू पणेु शहर केरोशसन मकु्तत करण्यात आलेले 
आहे. तथावप, ग्रामीण भाग केरोशसनमकु्तत करण्याबाबत कोणताही तनणयवय 
घेण्यात आलेला नाही.  
(२) व (३) ्रकश्न उद्भ् ावत नाही. 

___________ 
   
विधान भिन :   िॉ. अनांत िळसे 
नागपूर.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
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__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवयव सवयव ्रककरारया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, नागपूर. 


