
  
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 

  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

दसुरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

 
अनदुाननत माध्यममि शाळेत मशक्षण सेिि म्िणून तीन िषााचा सेिािाळ 

पणूा िेले्या मशक्षण सेििा्या ननयु् तीााात 
 

(१) २९५३० (१२-०४-२०१७) श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) अनदुाननत माध्यममक शाळेत मशक्षण सेवक म्हणून तीन वर्ााचा 
सेवाकाळ पणूा केलेल्या मशक्षण सेवकाची ननयकु्ती अन्य अनदुाननत शाळेत 
ननयममत वेतन शे्रणीवर मशक्षक पदी करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा तऱ्हेने बदली होणाऱ्या मशक्षकाींच्या ननयकु्तीस वयैक्क्तक 
मान्यता देताींना काही ताींत्रिक अडचणी येतात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शकै्षणणक अहाता योग्य असलेल्या प्राथममक शाळेतील तीन वर् े
पणूा केलेल्या मशक्षण सेवकास माध्यममक शाळेत व माध्यममक शाळेतील 
मशक्षण सेवकास उच्च माध्यममक शाळेत ननयममत वेतनशे्रणीत ननयकु्त 
करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय,  
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(४) तसेच, प्राथममक शाळेतील ननयममत वेतनशे्रणीतील मशक्षकास माध्यममक 
शाळेत व माध्यममक शाळेतील मशक्षकास उच्च माध्यममक शाळेत सींस्थेन े
ननयकु्त केल्यास, वेतनास सींरक्षण ममळण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े (१४-०३-२०१८) : (१) अशा मशक्षण सेवकाींची अन्य 
अनदुाननत माध्यममक शाळेत ननयममत वेतनशे्रणीवर मशक्षक पदी ननयकु्ती 
करता येत,े हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या ननयकु्तीस ददनाींक १५ सप् े्ंबर, २०११ च्या 
शासन ननणायानसुार वेतनास सींरक्षण राहणार नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औषध ननयांत्रण प्रयोग शाळेतील रर्त पदे भरणेााात 
(२) ३२१८८ (११-०८-२०१७) श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
अन्न ि औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मुींबई व औरींगाबाद येथ े अन्न व और्ध प्रशासनाच्या और्ध 
ननयींिण प्रयोगशाळा आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, और्ध ननयींिण प्रयोगशाळेतील वगा १ सह ३९ पदे ररक्त 
असल्याने मनषुय बळावर कामाचा अनतररक्त ताण येत असनू मागील ३ 
वर्ाापासनू पदोन्नतीने भरावयाची पदेही भरण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पदोन्नतीची व 
सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश ाापट (१७-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) अन्न व और्ध प्रशासनाच्या मुींबई येथील प्रयोगशाळेत वगा-१ त ेवगा-४ 
या सींवगाातील एकूण ३६ पदे तर औरींगाबाद येथील प्रयोगशाळेत वगा-१ त े
वगा-४ या सींवगाातील एकूण ०९ पदे सदय:क्स्थतीत ररक्त आहेत. 

ददनाींक १४/०९/२०१७ च्या शासन आदेशान्वये प्रशासनातील ०५ 
वजै्ञाननक अधधकाऱ् याींना (ग्-ब) वररषठ वजै्ञाननक अधधकारी (ग्-अ) या 
पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. 
(३) और्ध ननयींिण प्रयोगशाळेतील वररषठ वजै्ञाननक अधधकारी, प्रशासकीय 
अधधकारी, वररषठ ताींत्रिक सहायक, ववश्लेर्ण रसायन शास्िज्ञ या सींवगाातील 
सरळसेवेची व पदोन्नतीच्या कोट्यातील पदे भरण्याबाबत प्रशासनाच्या तसेच 
शासनस्तरावर कायावाही सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
  

___________ 
  

िो्िापरू येथील िरिीर दमुाला रसद देणेााात 
 (३) ३३८८५ (०७-०८-२०१७) श्री.अब्दु् लाखान दरुााणी : सन्माननीय मिसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोल्हापरू येथील करवीर पीठास दमुाला रसद बींद करण्याबाबत कोणतहेी 
आदेश नसताींनाही दमुाला रसद बींद करण्यात आल्यावरून सदरील दमुाला 
रसद पनु्हा सरुू करण्याबाबतचे मागादशान क्िल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींनी 
अवर सधचव, महसलू व वन ववभाग (ि-५-अ) याींच्याकड ेमाहे िुल,ै २०१५ 
मध्ये वा त्यादरम्यान माधगतलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, करवीर पीठास दमुाला रसद देण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, मागील काळातील थकीत रक्कम व चाल ू रक्कम करवीर 
पीठास देण्याबाबतची कायावाही ककती मदुतीत करण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) श्री.स्वामी िगदगरुु 
शींकराचाया पीठ, करवीर याींच्या प्रनतननधीींकडून दरवर्ी सींबींधधत गावी िाऊन 
तलाठी याींचकेडून दमुाला रसद वसलूीबाबत ररतसर मागणी अथवा ववचारणा 
केली िात असे व सींबींधधत गा. का. तलाठी याींचेकडून वसलू करणेत आलेला 
ननयत िमीन महसलू प्राप्त करुन घेऊन त्याची ररतसर पावती ददली िात 
अस.े तथावप सदर दमुाला रसद प्राप्त करुन घेण्यासाठी करवीर पीठाकडून 
कोणतीही तिववि न केल्याने िमा करणेत आलेला िमीन महसलू शासन 
िमा केल्याचे ददसनू येत.े सदर दमुाला रसद पनु्हा चाल ू करण्याच्या 
अनरु्ींगाने मागादशान करण्याबाबत क्िल्हाधधकारी, कोल्हापरू याींनी ददनाींक 
१५/०७/२०१५ च्या पिान्वये शासनाकड े ववनींती केली आहे. तथावप, शासनाने 
सदर दमुाला रसद बींद केलेली नसल्याने ती पनु्हा चाल ूकरण्याच्या अनरु्ींगाने 
शासनाचे नव्याने आदेश आवश्यक नाही. 

___________ 
  

पालघर नगरपामलिा क्षेत्रातील ाेिायदा ााांधण्यात आले् या टपऱ्याााात 
  

(४) ३४०१४ (११-०८-२०१७) श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय सािाजननि 
ााांधिाम (सािाजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  
(१) पालघर नगरपामलका क्षेिातील मनोर-मादहम आणण पालघर-बोईसर या 
राज्य मागाावर बेकायदा ्पऱ्याचे बाींधकाम करण्यात आल्याच े माहे िून, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, याची पाहणी शासनाने केली आहे काय व पाहणीच्या 
अनरु्ींगाने बेकायदेशीर बाींधण्यात आलले्या ्पऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-०३-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, नगरपररर्द क्षिेातील मनोर त े मादहम रस्त्यापकैी मनोर-पालघर 
भागात सा.बाीं.ववभागाकडील रा.मा.क्र.३४ सा.क्र.१०/२०० त े सा.क्र.१२/२५० चा 
समावेश असनू सदर लाींबीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे ्पऱ्याींचे अनतक्रमण 
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झालेले नाही. तथावप, पालघर-मादहम भागात सा.बाीं. ववभागाकडील 
प्र.रा.मा.क्र.४ सा.क्र.६०/०० त ेसा.क्र.६२/७०० या भागात ्पऱ्या याींना नो्ीस 
देण्यात आलेल्या आहेत.  
 पालघर नगरपररर्द हद्दीतील पालघर बोईसर रस्त्यामध्ये 
प्र.रा.मा.क्र.४ चा सा.क्र.५८/४०० त े ६०/००० लाींबीत सा.बाीं.ववभागाच्या 
रस्त्याच्या रस्ता व बािुपट्टी हया हद्दीबाहेरील िागेत ्पऱ्या असल्याने, सदर 
्पऱ्याबाबत नगरपामलका, पालघर याींना कायावाही करण्याबाबत कळववण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

अमरािती विभागातील मशक्षिाां्या िेतना्या फरिाची  
र्िम व्याजासहित जमा िरण्याााात 

 (५) ३४१८७ (१८-०८-२०१७) श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मशक्षण उपसींचालक, अमरावती याींनी क्र. ववत्त क्र.२१५७८/२०१५, ददनाींक 
२२ सप् े्ंबर, २०१५ रोिी कक्ष अधधकारी, शालेय मशक्षण ववभाग, याींना 
अमरावती ववभागातील मशक्षकाींना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम 
नवीन पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिना खात्यामध्ये व्यािासदहत 
िमा करणेबाबत ननवेदन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासन ननणाय, शालेय मशक्षण ववभाग, ददनाींक २९ नोव्हेंबर, 
२०१० नसुार खािगी शाळाींमधील (प्राथममक/माध्यममक/उच्च माध्यममक) 
मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना नवीन पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन 
योिना लाग ूकरण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, खािगी शाळेवर कायारत कमाचाऱ्याींना नवीन पररभावर्त 
अींशदान ननवतृ्तीवेतन योिनेंतगात, ननवतृ्तीवेतन लेखा क्रमाींक देण्याची 
कायावाही करतवेेळी सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम, नवीन 
पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिना खात्यामध्ये िमा करणेबाबत, 
शासनस्तरावरून ककीं वा मशक्षण सींचालनालयाच्या स्तरावरून कोणतहेी आदेश 
मशक्षण उपसींचालक कायाालय, अमरावती ववभाग याींना देण्यात आले नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अमरावती 
ववभागातील मशक्षकाींना सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम नवीन 
पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिना खात्यामध्ये व्यािासदहत िमा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(२२-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. क्िल्हा पररर्द मान्यता प्राप्त १००% अनदुाननत 
प्राथममक, माध्यममक, उच्च माध्यममक व अध्यापक ववदयालयातील सेवेत, 
ददनाींक ०१ नाव्हेंबर, २००५ रोिी ककीं वा त्यानींतर ननयकु्त झालेल्या मशक्षक व 
मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिना ददनाींक 
२९/११/२०१० च्या ननणायान्वये लाग ूकेली आहे. 
(३) व (४) १००% अनदुाननत शाळातील ज्या मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींची स्तर-१ मध्ये खाती उघडलेली आहेत, त्याींना सहाव्या वेतन 
आयोगाच्या फरकाची रक्कम िमा करण्यासाठी लेखामशर्ा उघडण्याची 
कायावाही सरुू आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

मशक्षिाां्या पा्याांना उ्च मशक्षणा्या शु् िाचा परतािा ममळण्याााात 
  

(६) ३५२३३ (०२-०१-२०१८) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षकाींच्या पाल्याींना मशक्षणाच्या शलु्काचा परतावा देण्याच्या 
योिनेसाठी आवश्यक तरतदू करण्याचा प्रश्न शासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती तरतदू अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मागील 
मागणीबाबतची थकबाकी अदा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े (०८-०५-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील प्राथममक, 
माध्यममक व उच्च माध्यममकस्तरावरील मशक्षकाींच्या पाल्याींना मशक्षणाच्या 
शलु्काचा परतावा देण्याच्या योिनेकरीता क्िल्हयाींकडून मागणीनसुार 
क्िल्हयाींना अनदुानाचे ववतरण करण्यात येत.े तसेच क्िल्हयाींकडून सदर 
योिनेसाठी थकबाकी असल्याबाबतची मागणी प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

फोटा (मुांाई) येथील सिननाांधि िायाालयातील गरैसोईााात 
  

(७) ३५६५८ (०२-०१-२०१८) श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास मसांि, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सििार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील फो ा्, मल्होिा हाऊस येथील सहननबींधक कायाालयात अनेक पदे 
ररक्त असनू प्रवेशाच्या दठकाणी छतातनू पाणी गळणे, वपण्याच्या पाण्याची 
व्यवस्था नसणे, परेुश े पींख े नसणे इत्यादी सोयीसवुवधाींचा अभाव असल्याचे 
ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कायाालयात परेुसा कमाचारी वगा नसल्याने तथेील 
कमाचाऱ्याींवर कामाचा अनतररक्त ताण पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सहननबींधक कायाालयातील ररक्त पदे भरून 
कमाचाऱ्याींना अदययावत सोयीसवुवधा परुववण्यासाठी शासनाने काय कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु (१४-०३-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) खरे आहे. 
(३) व (४) वगा-३, वगा-४ कमाचारी भरतीचे अधधकार सहननबींधक कायाालयास 
असनू सन २०१६-१७ च्या सरळसेवा भरती करीता आकृनतबींधाला मींिूरी 
ममळावयाची आहे. मल्होिा हाऊस येथील िागा मालकाशी असलेला वाद 
न्यायप्रववषठ आहे. न्यायालयाच्या आदेशानसुार सदर िागेचे भाड ेन्यायालयात 
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िमा करण्यात येत आहे. यास्तव िागा मालकाकडून सदर िागेची दरुुस्ती 
झालेली नाही. िागेच्या मालकाशी वा्ाघा्ी करुन कमाचाऱ्याींना अदयावत 
सवुवधा परुववण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. 

___________ 
  

राज्यातील इनाम जममनीिरील अनतक्रमणे ननष्ट्िामसत िरण्याााात 
 

 (८) ३६०८४ (०३-०१-२०१८) श्री.शरद रणवपसे, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती िुस्नाान ू खमलफे, श्री.रामिरी 
रुपनिर, श्री.सभुाष झाांाड : सन्माननीय मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) ननिाम काळात व त्रि्ीश रािव्ीत गावसेवेच्या बदल्यात राज्यातील 
लोकाींना उपक्िववकेचे साधन म्हणून देण्यात आलेल्या इनामी िममनीपकैी 
समुारे एक लाख इनामी िममनीींवर शासकीय अनतक्रमण झाल्यामळेु इनामी 
िमीन धारकाींवर फार मोठी आपत्ती ओढवलेली असनू त्याींनी याबाबत 
आींदोलने केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून इनामी िममनीवर 
होणारे अनतक्रमण रोखण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०३-०३-२०१८) : (१) इनाम िममनीवर शासकीय 
अनतक्रमण झाल्याची बाब ननदशानास आलेली नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
 ___________ 

 

सिाव्या िेतनाची थिाािी ममळणेााात 
  

(९) ३६०९३ (०२-०१-२०१८) श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सािांत : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 



वि.प. १ (9) 

(१) राज्यातील सन २००५ मध्ये अींशत: अनदुाननत शाळेच्या कमाचाऱ्याींना 
नवीन पररभावर्त अींशदान ननवतृ्तीवेतन योिना खात ेन ममळाल्याने कपात 
बींद असनू सहाव्या वेतन आयोगाची सन २००६ त े२००९ पयतंची थकबाकी न 
ममळाल्याने मशक्षकाींचे आधथाक नकुसान होत असल्याबाबत ददनाींक ६ डडसेंबर, 
२०१५ रोिी वा त्यासमुारास प्रधान सधचव, शालेय मशक्षण ववभाग याींना 
अमरावती ववभाग मशक्षक आघाडीने ननवेदनादवारे ववनींती केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २००५ मध्ये अनदुाननत शाळेच्या कमाचाऱ्याींच्या ववववध 
मागण्याींववर्यी मागणी होऊन सदु्धा मागणीकड ेशासनाचे अक्षम्य दलुाक्ष होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील मशक्षक 
व मशक्षकेतर कमाचाऱ्याींना मागणी केल्याप्रमाणे थकबाकी देण्याववर्यी काय 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१७-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. अस े ननवेदन अप्राप्त 
आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) पररभावर्त अींशदायी ननवतृ्तीवेतन योिनेंतगात ्प्पा-१ ची कायावाही पणूा 
होत असनू लवकरच ्प्पा-२ सरुू करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

िाळी-वपिळी टॅ्सी ि ररक्षा याां्या प्रिासासांदभाात  
खटुआ सममतीने सादर िेले्या अििालाााात 

  

(१०) ३६११७ (०३-०१-२०१८) श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  
भाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामिरी रुपनिर, श्रीमती िुस्नाान ू
खमलफे, श्री.सभुाष झाांाड : सन्माननीय पररििन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावािननक वाहतकू व्यवस्थेतील काळी-वपवळी ्ॅक्सी व ररक्षा मधून 
प्रवास करणाऱ्या प्रवाशाींना सवलत ममळावी यासाठी शासनाने नेमलेल्या 
ख्ुआ सममतीने माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान आपला अहवाल 
शासनाकड ेसादर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अहवालातील मशफारशीींचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने भाड े नाकारणाऱ्या या प्रकारावर उपाययोिना 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े (३१-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील 
ऑ्ोररक्षा/्ॅक्सीच ेभाडदेर सिू ववदहत करण्याकरीता ददनाींक १३/०४/२०१२ च्या 
शासन ननणायान्वये श्री.पी.एम.हकीम याींच्या अध्यक्षतखेालील सममतीने सादर 
केलेल्या अहवालानसुार भाडदेर व प्रत्यक्ष भाववाढ याींचा तलुनात्मक पनुववाचार 
करुन बदललेल्या पररक्स्थतीनरुुप मशफारशी करण्याकरीता शासनाने ददनाींक 
१०/१०/२०१६ चे शासन ननणायान्वये राज्यातील ऑ्ोररक्षा/्ॅक्सीींचे भाडदेर सिू 
ववदहत करण्याकरीता श्री.बी.सी.ख्ुआ, सींचालक, मुींबई ट्रान्सफरमेशन सपो ा् 
यनुन् याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत केली होती. 
 तदनींतर उक्त सममतीस महाराषट्र मस्ी ्ॅक्सी ननयम-२०१७ च्या 
ननयम ११ नसुार राज्यात समचु्चयक ्ॅक्सीींचे कमाल व ककमान भाडदेर सिू 
ननक्श्चत करण्याचे कामकाि ददनाींक ०३/०६/२०१७ चे शासन ननणायान्वये 
सोपववण्यात आले. त्यानसुार सदर सममतीने त्याींचा अहवाल ददनाींक 
०९/१०/२०१७ रोिी शासनास सादर केला असनू सदर अहवालान्वये ्ॅक्सी व 
ऑ्ोररक्षा वाहन प्रवासाकरीता रास्त व वािवी भाड ेदररचनेची मशफारस केली 
आहे. तसेच दरसिू प्रस्ताववत केले आहे. 
 भाड े नाकारण्याच्या प्रकाराींना आळा घालण्याकरीता सदर सममतीने 
क्िल्हास्तरावर पोलीस अधीक्षक याींच्या तसेच आयकु्तालयस्तरावर पोलीस 
सह आयकु्त/उपायकु्त याींच ेअध्यक्षतखेाली सममती नेमनू त्यावर मो्ार वाहन 
ववभाग, वाहतकू पोलीस, ्ॅक्सी ररक्षा सींघ्ना, ग्राहक मींच, न. प./म. न. पा. 
व प्रसार माध्यमे याींचे प्रनतननधी ननयकु्त करून दरमहा बठैक आयोक्ित 
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करून समकक्ष ववर्याच्या अनरु्ींगाने ग्राहकामभमखु अींमलबिावणीववर्यक 
ननणाय राबवावेत अशी मशफारस केली आहे. 
 अहवालातील मशफारशीींवर ननणाय घेण्याची बाब शासनाच्या 
कायावाहीखाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

समधृ्दी मिामागााला गती देण्यासाठी  
विशषे िां पनीची स्थापना िे्याााात 

  

(११) ३६५५७ (०३-०१-२०१८) प्रा.डॉ.तानाजी सािांत : सन्माननीय सािाजननि 
ााांधिाम (सािाजननि उपक्रम) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मुींबई त े नागपरू रस्त े वाहतकूीच े अींतर कमी करण्यासाठी समधृ्दी 
महामागा या महत्वाकाींक्षी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य रस्त े ववकास 
महामींडळाची दयु्यम कीं पनी म्हणून सपुर कम्यकेुशन एक्सपे्रस वे मल. या 
नावाने कीं पनी स्थापन करण्याचा ननणाय शासनाने माहे ऑक््ोबर, २०१७ 
मध्ये वा त्यादरम्यान घेतलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीची कीं पनी अधधननयमाींतगात नोंदणी करण्यात 
आलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्त े ववकास महामींडळ व सदरहू भागीदारी कीं पनी यामध्ये 
काही सामींिस्य करार करण्यात आलेला आहे काय, सदर कराराची प्रमखु 
वमैशषठ, ननयम व अ्ी काय आहेत, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ मशांदे (१९-०३-२०१८) : (१) ददनाींक २२/११/२०१७ रोिीच्या शासन 
ननणायान्वये नागपरू-मुींबई मशघ्रसींचार द्रतुगती मागााकरीता नागपरू-मुींबई सपुर 
कम्यनुनकेशन एक्सपे्रस वे मलमम्ेड या नावाने ववशरे् उद्दशे वाहन (SPV) 
स्थापन करण्यास मान्यता ददलेली आहे. 
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(२) होय. 
(३) महाराषट्र शासन, महाराषट्र राज्य रस्त े ववकास महामींडळ व सदरहू 
भागीदारी कीं पनी (SPV) याींच्यामध्ये करारनामा करण्याबाबतची कायावाही 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जज््यातील गटवििास अधधिाऱ्याांिडून  
ाद्या िे्या जात अस्याााात 

  

(१२) ३७२७० (०२-०१-२०१८) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सभुाष झाांाड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.रामिरी रुपनिर, प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) नाींदेड क्िल्हयातील नाींदेड पींचायत सममतीतील ग्ववकास 
अधधकाऱ्याींकडून अींतगात बदल्याींसाठी कोणतहेी कारण नसताींना काही 
कमाचाऱ्याींच्या बदल्या केल्या िात असल्याच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक ग्रामसेवक आणण कमाचारी याींना याबाबत मन:स्ताप 
होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने दोर्ी ग्ववकास अधधकाऱ् याींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्रीमती पांिजा मुांड े(२१-०३-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 पद ररक्त असलेल्या ग्रामपींचायतीचे कामकाि लगतच्या 
ग्रामपींचायतीच्या ग्रामसेवकाकड ेअनतररक्त कायाभार सोपवनू पार पाडले िात.े  
(२) तशी कोणतीही तक्रार नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
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अिोला जज््यासि पजश्चम ि-िाडातील दधुाची आिि घट्याााात 
  

(१३) ३७३०८ (०३-०१-२०१८) श्री.गोवपकिशन ााजोरीया : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३२६५६ ला हदनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी हदले्या उत्तरा्या सांदभाात 
सन्माननीय दगु् धवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला क्िल्हयासह पक्श्चम व-हाडातील दधुाची आवक घ्ल्यामळेु 
शासकीय दधू योिनेचे नकुसान झाल्याच े माहे नोव्हेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या नऊ वर्ाापासनू दधू भकु्ी प्रकल्प ठप्प असल्याने 
सध्या केवळ दधू योिना सरुू असल्याने ८२ अधधकारी व कमाचाऱ् याींची पदे 
मींिूर आहेत व यापकैी ववववध वगावारीतील एकूण २७ पदे ररक्त आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.मिादेि जानिर (२२-०३-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.  
अकोला दधू योिनेचे दधू सींकलन कमी झाले आहे. शासकीय दधू योिनेचे 
नकुसान झालेले नाही.  
(२) होय, खरे आहे. 
(३) i) बींद पडलेल्या व बींद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दधू 

योिनाींचे पीपीपी तत्वावर पनुक्िावन करण्यासाठी ददनाींक २८/९/२०१७ 
रोिीच्या शासन ननणायान्वये ताींत्रिक सल्लागार ननयकु्तीस मान्यता 
देण्यात आलेली आहे. 

ii) ववभागामाफा त घेण्यात आलेल्या पदाींच्या आढाव्यामध्ये शासकीय दधू 
योिना अकोला येथील ग्-क मधील ६ पदे समवपात करण्याच े
प्रस्ताववत आहे. 

iii) कायारत कमाचारी दधू स्वीकृती, दधू ववतरण, कायाालयीन दैनींददन 
कामकािाच्या बाबी हाताळत आहेत.  

(४) प्रश्न उद भवत नाही.  
___________ 
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राज्यातील विद्यार्थयाांचे शकै्षणणि िजा माफ िरण्याााात 
  

(१४) ३७५४३ (०२-०१-२०१८) श्री.सतजे ऊफा  ाांटी पाटील : सन्माननीय उ् च 
ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ववदयार्थयांच ेशकै्षणणक किा माफ करुन त्याींच्या इतर काही 
मागण्या मान्य होण्यासाठी मा.लोकप्रनतननधी तसेच ववदयार्थयांच्या पालकाींनी 
सींबींधधताकड े मागणी करण्यात येऊनही याप्रकरणी कोणतीही कायावाही 
करण्यात आली नसल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदशानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ववदयार्थयांच ेशकै्षणणक 
किा माफ करून त्याींच्या इतर काही असलेल्या ववववध मागण्या मान्य 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(२८-०३-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) राज्यातील मान्यताप्राप्त पदवी व पदववका अ्यासक्रमाच्या मशक्षण 
सींस्थाींमध्ये मशकणाऱ्या सामाक्िक मागास व आधथाकदृष्या दबुाल घ्कातील 
पाि ववदयार्थयांना शासनाकडून मशषयवतृ्ती/मशक्षण शलु्क प्रनतपतूी देण्यात 
येत.े 
 राज्यातील मान्यताप्राप्त शकै्षणणक सींस्थाींमधील मशक्षक व मशक्षकेतर 
कमाचाऱ्याींना वेतन अनदुान, मशषयवतृ्त्या इत्यादी शकै्षणणक योिनाींवर 
शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात खचा करण्यात येत आहे. तींि मशक्षण 
सींचालनालयाींतगात असलेल्या व्यावसानयक अ्यासक्रमाींच्या 
महाववदयालयाींमध्ये प्लेसमें् सेल स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याव्दारे 
ववदयार्थयांना रोिगाराच्या सींधी गणुवत्तनेसुार उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
 

___________ 
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राज्यातील अ्पसांख्याि समाजातील विद्यार्थयाांना मॅरीिपिूा ि  
मॅरीिोत्तर मशष्ट्यितृ्तीची र्िम िाढ िरुन देण्याााात 

  

(१५) ३७६९२ (२६-०२-२०१८) श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.ााळाराम पाटील, श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपस,े श्री.रामिरी रुपनिर, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती िुस्नाान ूखमलफे : सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात वींधचत समािातील मलुाींच्या मशक्षणाची सोय व्हावी याकरीता 
शासनाकडून ववववध कल्याणकारी योिना राबववण्यात येत असनू 
अल्पसींखयाींक समािातील ववदयार्थयांना मॅट्रीकपवूा मशषयवतृ्ती व मॅट्रीकोत्तर 
मशषयवतृ्ती ददली िात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पसींखयाींक समािाच्या ववदयार्थयांना शासनामाफा त देण्यात 
येणारी मशषयवतृ्तीची रक्कम सध्याच्या महागाईच्या मानाने अत्यल्प असनू 
सदर रक्कम ववदयार्थयांना वेळेत ददली िात नसल्याने मशषयवतृ्तीची रक्कम 
वाढवनू ती वेळेत ममळण्यासाठी मशषयवतृ्ती प्रकक्रया ऑनलाईन करण्यात यावी 
अशी मागणी ववदयाथी व त्याींचे पालक तसेच लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े
अनेकदा लेखी ननवेदनादवारे तसेच िादहरररत्या केली असल्याचे ददनाींक        
७ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्राप्त झालेल्या 
तक्रारी व मशषयवतृ्तीींची प्रकक्रया ऑनलाईन करण्याची लोकप्रनतननधीची मागणी 
लक्षात घेता, मशषयवतृ्ती रकमेची प्रकक्रया ऑनलाईन करण्याबाबत तसेच 
मशषयवतृ्तीच्या दरामध्ये वाढ करुन सदर रक्कम वेळेत देण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१५-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) अल्पसींखयाींक समािातील ववदयार्थयांसाठी राबववण्यात येणारी 
मॅदट्रकपवूा मशषयवतृ्ती योिना व मॅदट्रकोत्तर मशषयवतृ्ती योिना या कें द्र 
परुस्कृत योिना असनू त्या ऑनलाईन पद्धतीने राबववण्यात येतात. 

___________ 
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िररष्ट्ठ मिाविद्यालयातील प्राध्यापिाांना आदशा मशक्षि  
परुस्िार प्रदान िरुन दोन िेतनिाढी देणेााात 

  

(१६) ३७९०० (१७-०२-२०१८) श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.ााळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांाे : सन्माननीय उ् च ि 
तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मशक्षकाींच्या ववववध कला गणुाींना वाव देण्यासाठी शासनाने 
आदशा मशक्षक परुस्कार योिना सरुु केली असनू उक्त योिनेपासनू वररषठ 
महाववदयालयीन प्राध्यापक मशक्षकाींना वींधचत ठेवण्यात आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योिना राबववण्यात येत असताना यामध्ये माध्यममक 
मशक्षकाींना दोन वेतनवाढ देण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने शासनास 
आदेमशत केल्याने सदर वतेनवाढ माध्यममक शाळेतील मशक्षकाींना देण्यात 
आल्या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, वररषठ महाववदयालयीन प्राध्यापकाींना दोन वेतनवाढ 
देण्याबाबत शासनाला अनेक ननवेदन देण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन वररषठ 
महाववदयालयातील प्राध्यापकाींना दोन वेतनवाढ देण्याबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०६-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) वररषठ महाववदयालयातील प्राध्यापकाींना आदशा मशक्षक परुस्कार प्रदान 
करुन दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा प्रस्ताव ववत्त ववभागास सादर 
करण्यात आला असता, ववत्त ववभागाने शालेय मशक्षण व क्रीडा ववभागाकडून 
देण्यात येणारे आदशा राज्य मशक्षक परुस्कार हे प्राथममक, माध्यममक  
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मशक्षकाींपरुतचे मयााददत आहेत. त्यामळेु शालेय मशक्षण व क्रीडा ववभागाच्या 
प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने उच्च व तींि मशक्षण ववभागाने कायावाही करणे 
सींयकु्तीक होणार नाही असे अमभप्राय ददले आहेत.  
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 

  
गोंहदया जज््यातील ाी.एड./ाी.पी.एड. पदिीधर मशक्षिाांना पदिीधर मशक्षि 

पदाचा मानीि हदनाांि ि ितेनशे्रणीचा लाभ देण्याााात 
  
(१७) ३७९१९ (१७-०२-२०१८) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.पररणय 
फुिे : सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील  
काय :- 
(१) गोंददया क्िल्हयातील बी.एड./बी.पी.एड. अहाता धारक ११ पदवीधर 
मशक्षकाींना पाि ददनाींकापासनू सेवाज्येषठतनेसुार पदवीधर मशक्षक पदाची 
मानीव ददनाींक व वेतनशे्रणीचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव मखुय कायाकारी 
अधधकारी, क्िल्हा पररर्द, गोंददया याींनी ददनाींक २९ िुल,ै २०१७ रोिी 
ववभागीय आयकु्त कायाालय, नागपरू ववभाग याींचकेड ेपाठववला होता, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावात िु् ी असल्याने उपायकु्त आस्थापना नागपरू 
ववभाग, नागपरू याींनी ददनाींक २१ ऑगस््, २०१७ रोिी सदरहू प्रस्ताव 
िु् ीींच्या पतुातकेरीता ददनाींक १९ ऑगस््, २०१७ रोिी मखुय कायाकारी 
अधधकारी, क्ि.प. गोंददया याींच्याकड ेपरत पाठववला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रस्तावातील िु् ीींच्या पतुाता करुन सधुाररत प्रस्ताव 
मखुय कायाकारी अधधकारी, क्ि.प. गोंददया याींनी १ मदहन्याचा कालावधी 
होऊनही सादर केला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक    
१५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी उपायकु्त (आस्थापना), ववभागीय कायाालय, 
नागपरू याींना पि पाठवनू मखुय कायाकारी अधधकारी, क्ि.प. गोंददया 
याींच्यावर दींडात्मक कारवाई करण्याबाबतची मागणी केली, हे ही खरे आहे 
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काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त प्रकरणास 
ववलींब लावणाऱ्या मखुय कायाकारी अधधकारी, क्ि.प. गोंददया याींच्याववरुद्ध 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०८-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) मखुय कायाकारी अधधकारी, क्ि.प. गोंददया याींनी ददनाींक ५/१/२०१८ रोिी 
िु् ीची पतुाता करुन मान्यतसेाठी प्रस्ताव ववभागीय आयकु्त, नागपरू ववभाग, 
नागपरू याींना सादर केला आहे.  
(६) प्रश्न उद भवत नाही.  

___________ 
  
राज्यातील सािाजननि मान्यताप्राप्त ग्रांथालयाांना १००% अनदुान देण्याााात 

  

(१८) ३७९४५ (२६-०२-२०१८) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय उ् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) ग्रींथालय कायदा व ननयम अक्स्तत्वात आल्यापासनू मान्यताप्राप्त 
सावािननक ग्रींथालयाींना वाढत्या महागाईनसुार यापवूी ५ त े७ वर्ांनी १००% 
अनदुान वाढवनू देण्यात येत होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१२-१३ मध्ये शासनाने फक्त ५०% अनदुान वाढ ददली 
असनू ५०% वाढ मींिूर केलेल्या व िटु्या असलेल्या ५७०१ ग्रींथालयाींना ही 
वाढ नाकारण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िटु्या पणूा केल्यानींतर वाढ मान्य न झाल्याने मा.सवोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशान्वये ५०% वाढ देण्याचे आदेश ददले असतानाही 
शासनाने सन २०१२-१३ व २०१३-१४ साठी मींिरू असलेली ५०% वाढ 
अदयापपयतं ददली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त ५७०१ ग्रींथालयाींना मींिूर असलेली ५०% वाढ शासन 
केव्हापयतं अदा करणार आहे, 
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(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री.विनोद तािड े (१४-०३-२०१८) : (१) शासनमान्य सावािननक ग्रींथालयाींच्या 
परररक्षण अनदुानात शासनाने प्रथम १९७९-८० मध्ये व त्यानींतर १९८९-९०, 
१९९५-९६, १९९८-९९ व २००४-०५ मध्ये त्या-त्या वेळच्या अनदुानाच्या दपु्ीने 
वाढववण्याचा ननणाय घेतला आहे.  
(२),(३) व (४) शासनमान्य सावािननक ग्रींथालयाना अनजु्ञेय असलेल्या 
परररक्षण अनदुानात ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१२ पासनू ववदयमान दराच्या 
५०% वाढ करण्याबाबतचा शासन ननणाय, ददनाींक २१ फेिवुारी, २०१२ रोिी 
ननगाममत करण्यात आला आहे. 
 महसलू पडताळणीत िु् ी आढळून आलेल्या तथा ग्रींथालय 
सींचालनालयाकडून करण्यात आलेल्या फेरतपासणीत िु् ीींची पतुाता करुन 
कायारत आढळलेल्या ५७०१ शासनमान्य ग्रींथालयाींना ५०% अनदुान वाढ 
२०१४-१५ पासनू लाग ू करण्याबाबत शासन ननणाय ददनाींक ०७ िून, २०१४ 
ननगाममत करण्यात आला. तसेच न्यायालयीन प्रकरणी सदर िु् ीींची पतुाता 
करुन कायारत आढळलले्या ५७०१ शासनमान्य ग्रींथालयाींना शासन ननणाय 
ददनाींक २१ फेिवुारी, २०१२ नसुार ददनाींक ०१ एवप्रल, २०१२ पासनू देय 
असलेले ५०% वाढीव अनदुान देण्याबाबत शासन ननणाय, ददनाींक १८ ऑगस््, 
२०१७ रोिी ननगाममत करण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष अनदुान ववतरणाची 
कायावाही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शारीररि मशक्षिाांची पदे भरण्याााात 
  

(१९) ३७९५७ (०९-०२-२०१८) श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.ााळाराम पाटील, श्री.विक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांाे : सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षक भरती प्रककया ही अमभयोग्यता चाचणीच्या 
माध्यमातनू शासन राबववत असनू मागील अनेक वर् ेशारीररक मशक्षकाची 
पदे भरण्यात आलेली नाहीत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, अमभयोग्यता चाचणीमध्ये शारीररक मशक्षकाींना परीक्षा 
देण्यासाठी सींधी देण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शालेय ववदयाथी आींतरराषट्रीयस्तराचे खेळाडू तयार 
करण्यासाठी शासनाकडून ववववध योिना राबववण्यात येत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शारीररक मशक्षकाींची 
भरती करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०१-०३-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

डॉ.धनराज माने, उ्च मशक्षण सांचालि याांना ननलांबात िरण्याााात 
  
(२०) ३८०६१ (२५-०२-२०१८) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय उ् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) डर. धनराि माने, उच्च मशक्षण सींचालक याींच्या ननलींत्रबनाची घोर्णा 
माहे माचा-एवप्रल, २०१७ च् या उन्हाळी अधधवेशनात ववधानसभेत करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रत्यक्षात त्याींना ननलींबन आदेश देण्यात आले नसनू 
अधधवेशनातील ववधानसभेच्या सभागहृात मा.मींिी महोदयाींनी केलेल्या 
घोर्णेनसुार ननलींबन आदेश न देण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सभागहृात केलेल्या 
घोर्णेनसुार ननलींबन आदेश न ददल्याने सभागहृाचा हक्कभींग झाला 
असल्याने सींबींधधत दोर्ी अधधकाऱ्याींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.विनोद तािड े(०६-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) सदर प्रकरणी शासनस्तरावरून कायावाही सरुु आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

राष्ट्रसांत तिुडोजी मिाराज नागपरू विद्यापीठातील  
पदोन्नती घोटाळ्याची चौिशी िरण्याााात 

(२१) ३८१३४ (२६-०२-२०१८) श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय उ् च ि तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राषट्रसींत तकुडोिी महाराि नागपरू ववदयापीठाचे श्री.डी.के. अग्रवाल 
याींच्या पदोन्नतीत घो्ाळा झाल्याचे ददनाींक ११ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.राज्यपाल महोदयाींनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याच े
आदेश ददले असताना ववदयापीठाने चौकशी अहवाल मा.राज्यपालाींच्या 
ननदशानास आणला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी श्री.डी.के. अग्रवाल याींनी बकेादेशीर पदोन्नत्या 
घेऊन शासनाची ददशाभलू करून प्रोफेसर नसताींनाही बी.सी.य.ुडी.च्या 
सींचालकपदी त्याींची ददनाींक ३ िून, २०१५ रोिी ननयकु्ती करण्यात आली, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त गींभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन श्री.डी.के. 
अग्रवाल याींच्याववरुद्ध तसेच अहवाल ननदशानास न आणणाऱ्या दोर्ीींववरुद्ध 
कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी 
ददनाींक २० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास शासनास ननवेदन पाठवनू 
केली, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राषट्रसींत तकुडोिी 
महाराि नागपरू ववदयापीठातील पदोन्नती घो्ाळ्याची चौकशी करण्याबाबत 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(१४-०३-२०१८) : (१) व (२) हे खरे नाही. 

बापरूाव देशमखु अमभयाींत्रिकी महाववदयालय या ववनाअनदुाननत 
महाववदयालयातील अध्यापक, डर. डी.के. अग्रवाल याींना कॅस अींतगात देण्यात 
आलेल्या पदोन्नतीबाबत प्राप्त झालेली तक्रार मा.राज्यपाल कायाालयाकडून 
योग्य त्या कायावाहीसाठी ददनाींक ०९/०१/२०१३ च्या पिान्वये तत्कालीन 
कुलगरुूीं ना पाठववण्यात आली होती. कॅस (CAS) अींतगात देण्यात आलेल्या 
पदोन्नतीसींदभाात ववदयापीठामाफा त ननयकु्त सममतीने चौकशी करून 
पदोन्नतीमध्ये अननयममतता असल्याबाबत अहवाल कुलगरुूीं ना सादर केला. 
तथावप, अहवाल पाठववण्याबाबत ननदेश नसल्याने सदरचा अहवाल 
ववदयापीठाकडून मा.राज्यपाल याींचेकड े पाठववण्यात आलेला नाही. उक्त 
सममतीच्या अहवालावर तत्कालीन सींचालक, बीसीयडुी याींनी तपासणी करून 
सदर पदोन्नती प्रचमलत ननयमानसुार झाल्याचे तसेच यामध्ये अननयममतता 
झाली नसल्याबाबत ददनाींक २२/०५/२०१५ च्या पिान्वये सवा सींबींधधताींना 
कळववले आहे.  
(३) हे खरे नाही. 

प्रश्नात नमदू श्री.डी. के. अग्रवाल हे प्राध्यापक पदावर कायारत 
असताना त्याींची प्रचमलत ननयमानसुार ववदयापीठातील सींचालक, बी.सी.य.ुडी. 
या पदावर ननयकु्ती करण्यात आली होती. 
(४) होय, हे खरे आहे. 
(५) प्रश्न भाग (१), (२) व (३) पाहता, प्रस्ततु प्रकरणाची चौकशी ववदयापीठ 
स्तरावर सममती ननयकु्त करून करण्यात आली असनू श्री.अग्रवाल याींना 
देण्यात आलेली पदोन्नती व सींचालक, बी.सी.य.ुडी. या पदावरील 
ननयकु्तीमध्ये अननयममतता झाल्याच ेआढळून आले नाही. तथावप, याप्रकरणी 
आता ददनाींक २०/०२/२०१८ च्या पिान्वये ववदयमान कुलगरुूीं नी नव्याने 
तपासणी करण्याची कायावाही सरुू केलेली आहे. दरम्यान शासनास प्राप्त 
ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने सींचालक, उच्च मशक्षण, महाराषट्र राज्य याींच्याकडून 
अहवाल मागववण्यात आला आहे.  
(६) प्रश्न उद भवत नाही.  

___________ 
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मुांाई शिरात ााांधण्यात आले्या ाायोटॉयलेट्या देखभालीााात 

 
 (२२) ३८६२५ (०३-०३-२०१८) श्री.विजय ऊफा  भाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.रामननिास मसांि : सन्माननीय गिृननमााण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धारावी क्ररस रोडवरील श्री गणेश ववदया मींददर प्राथममक 
शाळेत बसववण्यात आललेे लाखो रुपयाींचे बायो्रयले् ननकृष् दिााच े
असल्याने तीन वर्ाात त्याची दरूवस्था झाली असल्याच ेननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बायो्रयले् तत्कालीन राज्य शासनाच्या काळात म्हाडा 
प्रशासनाने “माझी मुींबई ननमाल मुींबई” या अमभयानाींतगात बाींधले असल्याच े
ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, म्हाडाने लाखो रुपये खचा करून शाळेला बायो्रयले् उपलब्ध 
करून ददले परींत,ु त्याला लागणाऱ्या इतर सवुवधा उपलब्ध करून न 
ददल्यामळेु त्याची दरूवस्था झाल्याचे ननदशानास आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार मुींबई शहरात बाींधण्यात आलेल्या बायो्रयले्च्या 
देखभालीसाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश मिेता (१९-०३-२०१८) : (१) मखुय अधधकारी, मुींबई झोपडपट्टी 
सधुार मींडळ याींच्या अहवालानसुार सदर बायो्रयले्ची दरुवस्था ही 
प्रामखुयाने सभोवतालच्या झोपडपट्टीवासीयाींकडून बायो्रयले्चा होत असलेला 
अनतवापर, मोडतोड तसेच योग्य त्या देखभाल व दरुुस्ती अभावी झाली आहे. 
(२) सदर बायो्रयले् दमलत वस्त्याींमधील शाळाींना पाणीपरुवठा व स्वच्छता 
सवुवधा परुववण्याकरीता सन २०१२-१३ च्या ननधी अींतगात बाींधले आहे. 
(३) व (४) सदर िागी रुपये ५.७५ लक्ष ननधी खचा करुन आवश्यक सवा 
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सवुवधाींसह ४ आसनी बायो्रयले् बाींधण्यात आले. सदर बायो्रयले्चा ताबा 
श्री गणेश ववदया मींददर प्राथममक शाळा व सींत काकय्या ववकास सींस्थेस 
पढुील देखभाल व दरुुस्तीसाठी देण्यात आला आहे. बायो्रयले्ची देखभाल व 
इतर दरुुस्तीची सींपणूा िबाबदारी सदर सींस्थचेी आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

पणेु शिरातील सोनसाखळी चोरटयाां्या टोळीिर ननयांत्रण ठेिण्याााात  
  

(२३) ३८७९९ (२३-०२-२०१८) श्री.अननल भोसल,े श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण 
पािसिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पणेु शहरात वारींवार सोनसाखळी चोरीच्या घ्नाींमध्ये वाढ होत असनू 
सोनसाखळी चोर्याींची ्ोळी सकक्रय झाल्याची बाब माहे िानेवारी, २०१८ 
मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफा त चौकशी केली आहे काय, त्यात 
काय आढळून आले व तदनसुार सोनसाखळी चोर्याींवर ननयींिण 
ठेवण्याकररता कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४/३/२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 सन २०१६ मध्ये सोनसाखळी चोरीच े१४१ गनु्हे घडले त्यापकैी १३० 
उघडकीस आले तर २०१७ मध्ये ९७ गनु्हे घडले त्यापकैी ८७ गनु्हे उघडकीस 
आले आहेत. 
(२) सोनसाखळी चोर्याींच्या ्ोळीवर ननयींिण ठेवण्याकररता खालीलप्रमाणे 
उपाययोिना करण्यात आल्या आहेत. 

१. प्रादेमशक स्तरावर सींबींधधत अपर पोलीस आयकु्त हे त्याींचे प्रादेमशक 
ववभागात दररोि कोंबीग ऑपरेशन आयोक्ित करतात. 

२. पोलीस ठाणे प्रभारी अधधकारी हे त्याींच्या हद्दीतील अशा प्रकारच्या 
गनु्हे घडलेल्या भागात Z ्ाईप बॅररके्स लावनू नाकाबींदी करतात. 

३. सींशयीत मो्रसायकलस्वार याींची खािी करणे. 
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४. पोमलसाींचे अक्स्तत्व गनु्हेगाराींचे ननदशानास येईल याकारीता परुुर् व 
मदहला पोमलसाींची गस्त वाढववणे. 

५. गदीचे दठकाणी पोमलसाींची गस्त वाढववणे. 
६. अ्क आरोपीची मादहती सींबींधधत क्िल्हयातील पोलीस स््ेशनला देणे. 
७. ननवासी गहृसींकुलामध्ये नागररकाींच्या बठैका घेऊन चने स्नॅधचींकच्या 

गनु्हाींबाबत िागरुक करुन त्याींना सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने योग्य त े
मागादशान करणे. 

(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
___________ 

  
नगरसलू (ता.येिला, जज.नामशि) येथील ग्रामीण रुग्णालय इमारत ि 
िमाचारी ननिासस्थानाांमधील िामाांचे अांदाजपत्रि ि आराखडयाांना  

प्रशासिीय मान्यता देण्याााात 
  

(२४) ३९३१२ (२३-०२-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८८३ ला हदनाांि ११ डडसेंार, २०१७ रोजी 
हदले्या उत्तरा्या सांदभाात सन्माननीय सािाजननि आरोग् य ि िुटुांा 
ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नगरसलू (ता.येवला, क्ि.नामशक) येथील ग्रामीण रुग्णालय इमारत व 
कमाचारी ननवासस्थानाींमधील कामाींचे अींदािपिक व आराखड े उपसींचालक, 
आरोग्य सेवा नामशक, मींडळ नामशक याींनी माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान आरोग्य सेवा सींचालनालय, मुींबई याींचेकड ेमींिुरीसाठी पाठववले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील कामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान 
शासनाकड ेमागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने अींदािपिक व आराखडयाींना प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (१२-०३-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) नगरसलू, तालकुा येवला, क्िल्हा नामशक येथील मखुय इमारत कमाचारी 
ननवास स्थान, दरुूस्ती, सींरक्षक मभींत बाींधणेच्या प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता 
व अनदुान उपलब्धतसेाठी प्रस्ताव शासनास ददनाींक ०६/०३/२०१८ च्या 
पिान्वये प्राप्त झाला असनू त्यावर कायावाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

येिला (जज.नामशि) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीिधान िरून  
उपजज्िा रुग्णालय ााांधण्याााात 

  

(२५) ३९३१३ (२३-०२-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १९३२८ ला हदनाांि १८ जुल,ै २०१६ रोजी 
हदले्या उत्तरा्या सांदभाात सन्माननीय सािाजननि आरोग् य ि िुटुांा 
ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) येवला (क्ि.नामशक) येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे शे्रणीवधान 
करून १०० खा्ाींचे उपक्िल्हा रुग्णालय बाींधण्यासाठी शासनाने ददनाींक     
२४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी प्रशासकीय मान्यता देवनूही माहे िानेवारी, २०१८ 
पयतं सदर बाींधकामाबाबत ननववदेबाबतची कायावाही करण्यात आलेली नाही, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ददरींगाईबाबत चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशी अहवालानसुार िबाबदारी ननक्श्चत करून सदर काम 
सरुु करण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१२-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

येवला येथील ३० खा्ाींच्या ग्रामीण रूग्णालयाच्या शे्रणीवधान 
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बाींधकाम ननववदा प्रकक्रया करण्याबाबतची कायावाही सरुू आहे. 
 

(२) प्रश्न उद भवत नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

येिला (जज.नामशि) तालु् यातील दाररद्रय रेषखेालील लाभाथींना  
घरिुलाचा लाभ ममळण्याााात 

  

(२६) ३९३१९ (२८-०२-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील   
काय :- 
(१) येवला (क्ि.नामशक) तालकु्यातील इींददरा आवास योिनेतील लाभाथीं सन 
२०१६-१७ मध्ये मळु प्रनतक्षा यादीत नसल्यामळेु ३४९१ दाररद्रय रेर्खेालील 
लाभाथींना घरकुलाचा लाभ ममळाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच माहे माचा, २०१७ मध्ये ३४९१ वींधचत लाभार्थयांपकैी २७० लाभाथींना 
घरकुल बाींधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता ममळाली असनू उवाररत ३२२१ 
दाररद्रय रेर्खेालील लाभाथी प्रशासकीय ववलींबामळेु घरकुलापासनू वींधचत 
रादहले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने दाररद्रय रेर्खेालील वींधचत लाभार्थयांना 
घरकुलाींचा लाभ ममळण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१३-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) येवला (क्ि.नामशक) तालकु्यातील प्रनतक्षा यादीत नसलेल्या ३४९१ 
कु्ुींबाना घरकुलाचा लाभ देण्यासींदभाातील ववगतवारी खालीलप्रमाणे आहे :- 

१. दाररद्रय रेर्खेालील एकुण लाभाथी सींखया ३४९१  
२. सन २०१५-१६ मध्ये इींददरा आवास योिनेमधून लाभ ददलेले लाभाथी २७० 
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३. सन २०१६-१७ मध्ये प्रधानमींिी आवास आवास योिना (ग्रामीण) 
मधून लाभ ददलेले लाभाथी ३९९ 

४. सन २०१६-१७ मध्ये रमाई अवास योिनेमधून लाभ ददलेले लाभाथी 
५ 

५. सन २०१६-१७ मध्ये शबरी आवास योिनेमधून लाभ ददलेले लाभाथी 
१२ 

६. सन २०१७-१८ प्रधानमींिी आवास योिना (ग्रामीण) मधून लाभ ददलेले 
लाभाथी २४ 

७. ग्रामपींचायत स्तरावर “ड” प्रपिात समाववष् केलेले लाभाथी २५५८ 
८. एकूण लाभाथी पकैी अपाि असलेले लाभाथी २२३ 

(४) प्रश्न उद भवत नाही. 
___________ 

 
नामशि जज््यातील मांजूर आरोग्य सांस्थाांमधील आरोग्य िमाचारी  

पदाांचा आिृनताांध मांजूर िरण्याााात 
  

(२७) ३९३६५ (०३-०३-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांि पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सािाजननि आरोग् य ि 
िुटुांा ि् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नामशक क्िल्हयातील मींिूर नवीन आरोग्य सींस्थाींची बाींधकामे         
८० ्क्क्याींपेक्षा अधधक झाल्यामळेु तथेील स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक 
५ िानेवारी, २०१८ व ददनाींक १५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास 
मा.मींिी सावािननक आरोग्य याींचेकड े आरोग्य कमाचारी पदाींचा आकृनतबींध 
मींिूर करण्याची मागणी केलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नामशक क्िल्हा पररर्देने उक्त आकृनतबींध मींिुरीचा प्रस्ताव 
ददनाींक २१ िुल,ै २०१६ व ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ रोिी आरोग्य सेवा 
सींचालनालयास पाठववलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आरोग्य कमाचारी 
पदाींचा आकृनतबींध मींिूर करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
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येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
डॉ. दीपि सािांत (१५-०३-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
  लोकप्रनतननधीींनी नामशक क्िल्हयातील मींिूर नवीन प्राथममक आरोग्य 
कें द्र व उपकें द्राींची बाींधकाम े८० ्क्के पेक्षा अधधक झाल्यामळेु येथील आरोग्य 
कमाचारी पदाींचा आकृनतबींध मींिूर करणेबाबत ददनाींक २०/१२/२०१७ च्या 
पिान्वये मागणी केली आहे.  
(२) हे खरे आहे. 
(३) नामशक क्िल्हयातील २ प्राथममक आरोग्य कें दे्र व १३ उपकें द्राींसाठी 
पदननममातीस ददनाींक ०२/०१/२०१७ च्या शासन ननणायान्वये आणण ५ प्राथममक 
आरोग्य कें द्र व ४ उपकें द्राींसाठी पदननममातीस ददनाींक १६/०२/२०१८ च्या शासन 
ननणायान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

श्री सांतशे्रष्ट्ठ ननितृ्तीनाथ मिाराज सांजीिन समाधी,  
त्र्यांािेश्िर (जज.नामशि) मांहदरा्या पनुननामााणाााात 

  

(२८) ३९३६६ (०९-०२-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.अमरमसांि पांडडत, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय पयाटन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) त्र्यींबकेश्वर (क्ि.नामशक) येथील श्री सींतशे्रषठ ननवतृ्तीनाथ महाराि समाधी 
मींददराच्या पनुननामााण कामासाठी स्वतींि प्रशासकीय अधधकारी नेमण्याचा 
ननणाय घेतला िाईल अस े मा.िलसींपदा मींिी याींनी ददनाींक १२ िानेवारी, 
२०१७ रोिी वा त्यासमुारास आश्वासन ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, श्री सींतशे्रषठ ननवतृ्तीनाथ महाराि सींिीवन समाधी स्थळाचा ‘अ’ 
वगा पया् न स्थळामध्ये समावेश करण्याची स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे 
डडसेंबर, २०१५ मध्ये वा त्यादरम्यान केलेल्या मागणीनसुार शासनाने 
क्िल्हाधधकारी, नामशक याींचकेड ेप्रस्ताव मागववला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत शासनामाफा त चौकशी करुन 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.जयिुमार रािल (०५-०३-२०१८) : (१) होय. तथावप सदर आश्वासन 
ददनाींक १२ िानेवारी, २०१८ रोिी देण्यात आललेे आहे. 
(२) नाही. तथावप, मा.लोकप्रनतननधीींनी समाधीस्थळी येणाऱ्या भाववकाींना सोयी 
सवुवधा उपलब्ध होण्यासाठी या स्थळाचा “अ” वगा तीथाक्षेि/पया् न स्थळामध्ये 
समावेश करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा अशी ववनींती क्िल्हाधधकारी, 
नामशक याींच्याकड ेकेलेली आहे. 
(३) व (४) प्रश्न भाग (१) बाबत देवस्थान ववश्वस्त मींडळाकडून 
क्िल्हाधधकारी, नामशक याींना प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. प्रश्न भाग (२) 
बाबत क्िल्हाधधकारी, नामशक याींनी कायाकारी अमभयींता, सावािननक बाींधकाम 
ववभाग (उत्तर), नामशक याींना सववस्तर प्रस्ताव/अमभप्राय सादर करण्याबाबत 
कळववले आहे. 

___________ 
 
 

येिला (जज.नामशि) येथे मागासिगीय विद्याथी आणण विद्याथीनीांिरीता 
 स्ितांत्र िसनतगिेृ ााांधण्याााात 

  

(२९) ३९३८३ (०३-०३-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३०९४४ ला हदनाांि २८ जुल,ै २०१७ रोजी 
हदले्या उत्तरा्या सांदभाात सन्माननीय विमु् त जाती, भट्या जमाती, 
इतर मागासिगा ि विशषे मागास प्रिगा ि्याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) येवला (क्ि.नामशक) येथे ववमकु्त िाती, भ्क्या िमाती, इतर मागासवगा 
व ववशरे् मागास प्रवगाातील ववदयाथी आणण ववदयाथीनीींकरीता स्वतींि 
वसनतगहेृ बाींधण्यासाठी लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १२ िून, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास केलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने क्षेत्रिय कायाालयाकडून अहवाल 
मागववण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहवालाच्या अनरु्ींगाने प्रस्ततु प्रकरणी ववदयाथी आणण 
ववदयाथीनीींकरीता स्वतींि वसनतगहेृ बाींधण्यासाठी शासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मशांदे (२०/०३/२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्यातील प्रत्येक क्िल्हयाच्या दठकाणी मलुामलुीींसाठी शासकीय 
वसनतगहृ सरुु करण्याचा शासनाचा ववचार आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली 
िमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत सींबींधधत क्िल्हाधधकारी याींना ववनींती 
करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे अहमदनगर, नागपरू आणण यवतमाळ 
क्िल्हाधधकाऱ्याींकडून वसनतगहृासाठी िागा उपलब्ध असल्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झाला असल्याने त्यादठकाणी वसनतगहृ सरुु करण्याचा प्रस्ताव 
तपासण्यात येत आहे. 
 येवला हे नामशक क्िल्हयातील तालकु्याचे दठकाण आहे. नामशक 
क्िल्हयामध्ये सधु्दा िागा उपलब्धतबेाबतचा क्िल्हाधधकारी याींचा प्रस्ताव 
प्राप्त झाल्यास नामशक येथे नवीन वसनतगहृ सरुु करण्याचा प्रस्ताव 
तपासण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

पणेुगाांि-दरसिाडी-डोंगरगाांि पोिोच िालव्याचे पणूा लाांाीतील 
अस्तरीिरणाााात आणण जोड उपसा योजना क्र. ३ चे पाणी  

पणेुगाि धरणात िळविण्याााात 
  
(३०) ३९३८७ (०५-०३-२०१८) श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नरेंद्र 
पाटील, डॉ.अपिूा हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४६९५ ला हदनाांि १८ डडसेंार, 
२०१७ रोजी हदले् या उत्तरा्या सांदभाात सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) ऊध्वा गोदावरी (क्ि.नामशक) प्रकल्पामधील पणेुगाींव-दरसवाडी-डोंगरगाींव 
पोहोच कालवा प्रवाहीत होण्याच्या अनरु्ींगाने पणेुगाींव डावा कालव्याची 
ववस्तारीकरणाची ८ त े २५ कक.मी.मध्ये ववववधस्तरावर प्रगतीपथावरील काम े
व दरसवाडी-डोंगरगाींव पोहोच कालव्याची ४३ त े ७० कक.मी. दरम्यानची 
प्रगतीत असलेली कामे पणूा झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ददनाींक १६ ऑक््ोबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
लोकप्रनतननधीींच्या मागणीच्या अनरु्ींगाने पणेुगाींव कालव्याचे पणूा लाींबीतील 
अस्तरीकरणाचा अ्यास म.सीं.सीं., नामशक याींचेमाफा त करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
तयार करण्याच ेक्षते्रि यस्तरावर प्रगतीत असलेले काम पणूा झाले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) तसेच नामशक क्िल्हयातील िोड उपसा योिना क्र. ३ चे पाणी पणेुगाव 
धरणात वळववण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी दद १२ सप् े्ंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास केलेल्या मागणीच्या अनरु्ींगाने क्षेत्रि यस्तरावर ताींत्रिक 
अ्यास करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, चाींदवड व येवला इ. अवर्ाणग्रस्त तालकु्याींची गरि लक्षात 
घेवनू पणेुगाींव-दरसवाडी-डोंगरगाव पोहोच कालव्याचे पणूा लाींबीतील 
अस्तरीकरणाबाबत आणण िोड उपसा योिना क्र. ३ च ेपाणी पणेुगाव धरणात 
वळववण्याबाबत शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीष मिाजन (१९-०३-२०१८) : (१) पणेुगाींव डावा कालव्यावरील कक.मी. 
८ त े २५ मधील ववस्तारीकरणाची कामे पणूा करण्याच्या दृष्ीकोनातनू 
प्रापणसचूी मींिूरी, ननववदा पवूा परवानगी, मदुतवाढ प्रस्ताव याबाबतची 
कायावाही प्रगतीपथावर असनू, ननधी उपलब्धतनेसुार ववस्तारीकरणाची काम े
हाती घेण्याचे ननयोिन आहे. दरसवाडी पोहोच कालवा कक.मी. ४३ त े ६० 
मधील उवाररत कामे सरुु करण्याबाबत क्षते्रियस्तरावर कायावाही सरुु आहे. 
कक.मी. ६१ त े७० मधील उवाररत कामे प्रगतीपथावर असनू िून, २०१८ अखेर 
पणूा करण्याचे ननयोिन आहे. 
(२) श्री.ियवींतराव िाधव, वव.प.स. याींनी ददनाींक २२/९/२०१७ च्या पिान्वये 
अस्तरीकरणाची मागणी केली आहे. 
 पणेुगाींव डाव्या कालव्याच्या पणूा लाींबीतील अस्तरीकरणाचा समावेश 
उध्वा गोदावरी प्रकल्पाच्या मींिूर ततृीय सधुारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तावात नाही. 
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 त्यामळेु कालव्याच्या पणूा लाींबीतील अस्तरीकरणाचा अ्यास 
म.सीं.सीं., नामशक याींच्यामाफा त करण्याच ेकाम क्षेत्रियस्तरावर प्रगतीत आहे. 
(३) उपसा िोड योिना क्र.३ सींदभाात ताींत्रिक अ्यास व सवेक्षणाचे काम 
प्रगतीपथावर आहे. 
(४) पणेुगाींव-दरसवाडी-डोंगरगाींव पोहोच कालव्याच्या पणूा लाींबीतील 
अस्तरीकरणाचा समावेश उध्वा गोदावरी प्रकल्पाच्या मींिूर ततृीय सधुारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात नाही. कालव्याच्या सींपणूा लाींबीतील 
अस्तरीकरणाबाबत क्षेत्रियस्तरावर अ्यास करण्यात येत आहे. पार खोऱ् यातनू 
गोदावरी खोऱ् यात पाणी वळववणाऱ् या उपसा िोड योिना क्र.३ चे सववस्तर 
सवेक्षण, अन्वेर्ण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर 
आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

नामशि येथे ानािट दाखले ानिनू वितरीत  
िरणाऱ्याांिर िारिाई िरण्याााात 

  

(३१) ३९५३६ (२६-०२-२०१८) डॉ.अपिूा हिरे : सन्माननीय अन्न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) नामशक येथे पींचव्ी भागातील गोदावरी चेंबर इमारतीमधील एका 
कायाालयात प्राींताधधकारी, तहमसलदाराींच्या बनाव् मशक् क्यादवारे बोगस 
मशधापत्रिका, िातीच ेतसेच तत्सम दाखले बनवनू त ेववतरीत करणाऱ् या एका 
इसमास परुवठा ववभागाने ददनाींक १० एवप्रल, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास 
छापा ्ाकून अ्क केली व बनाव् शासकीय कागदपि,े दाखल ेबनववणाऱ्या 
रॅके्चा पदााफाश केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तहमसलदार, प्राींताधधकारी याींच्या बनाव् स्वाक्षऱ्या आणण 
मशक्के वापरुन िातीच,े उत्पन्नाचे, नरन कक्रममलेअर, राषट्रीयत्व, अधधवास 
प्रमाणपि त्याचबरोबर मशधापत्रिका इत्यादी शासकीय दस्तऐवि सींबींधधत 
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रॅके्कडून ववतरीत करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे, चौकशीत काय 
आढळून आले, तदनसुार दोर्ीींववरुध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, तसेच सींबींधधताींकडून अशा प्रकारे ककती बनाव् दाखले ववतरीत 
करण्यात आली आहेत, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश ाापट (१५-०३-२०१८) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर प्रकरणी श्री.हररशचींद्र रामचींद्र अग्रवाल व श्री.प्रमोद नावेकर 
याींच्याववरूध्द गनु्हा रक्िस््र नीं.I/१४३, ददनाींक १०/०४/२०१७ अन्वये गनु्हा 
दाखल करण्यात आला असनू पोलीस चौकशी सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यात ाोगस मशधापबत्रिाांची पडताळणी िरण्याााात 
  

(३२) ३९५३७ (२६-०२-२०१८) डॉ.अपिूा हिरे, प्रा.अननल सोले : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३१३३० ला हदनाांि २५ जुल,ै २०१७ रोजी हदले्या उत्तरा्या सांदभाात 
सन्माननीय अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात दाररद्रय रेर्खेालील मशधापत्रिकाधारकाींची सींखया ६७ लाख ९६ 
हिार ८२२ इतकी असनू दाररद्रय रेर्खेालील मशधापत्रिकाधारकाींसाठी 
उत्पन्नाची ववदहत मयाादा असताींनाही बहुसींखय दाररद्रय रेर्खेालील 
लाभार्थयांनी उत्पन्नाचे प्रमाण कमी दाखवनू दाररद्रय रेर्खेालील मशधापत्रिका 
प्राप्त केल्याप्रकरणी शासनस्तरावरून पडताळणी करण्यात येवनू अपाि 
लाभाथी वगळण्याची सरुु असलेली प्रकक्रया पणूा झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती अपाि लाभाथी असल्याच ेपडताळणीत ननदशानास आले, 
तसेच अपाि लाभाथी वगळण्याची प्रकक्रया अदयाप पणूा झालेली नसल्यास ती 
केव्हापयतं पणूा होणे अपके्षक्षत आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन अपाि लाभाथी 
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वगळण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.धगरीश ाापट (१५-०३-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राषट्रीय अन्नसरुक्षा 
अधधननयमाींतगात लाभार्थयाचंी ननवड करताींना अींत्योदय अन्न योिनेचे सवा 
लाभाथी तसेच बीपीएल ग्ातील सवा लाभाथींचा तर एपीएल (केशरी) 
ग्ातील ग्रामीण भागाकरीता रु. ४४,०००/- पयतं व शहरी भागाकरीता रु. 
५९,०००/- पयतं कमाल वावर्ाक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थयांचा प्राधान्य कु्ुींब 
ग्ातील लाभाथी म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.   
 राज्यात राबववण्यात येणाऱ्या सावािननक ववतरण व्यवस्थेच े
सींगणकीकरण प्रकल्पाींतगात लाभार्थयांची मादहती पीडीएस डा्ाबेसमध्ये 
सामाववष् करण्यात येत आहे. त्यानसूार राषट्रीय अन्नसरुक्षा अधधननयम 
अींतगात १६२.६३ लक्ष पाि मशधापत्रिकाींपकैी १४७.५७ लक्ष तसेच दषुकाळग्रस्त 
क्िल्हयातील ७.५२ लक्ष शतेकरी मशधापत्रिकाींपकैी ६.९८ लक्ष मशधापत्रिकाींच े
आधार मसडीींग पणूा करण्यात आले आहे. डा्ा डडिी्ायिेशन केल्यामळेु 
समुारे १० लक्ष मशधापत्रिका या दबुार, मयत व प्रत्यक्ष गहृभे्ीदवारे अपाि 
ठरल्याने वगळण्यात आलेल्या असनू उवाररत लाभार्थयांचे मादहतीचे 
सींगणकीकरण करण्याची व त्यानरु्ींगाने अपाि मशधापत्रिका वगळण्याची 
कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 

___________ 
  

शिाड येथील पलुा्या विस्तारीिरणाााात 
  

(३३) ३९६५२ (०१-०३-२०१८) श्री.जगन्नाथ मशांदे, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र 
पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्याण व उल्हासनगर शहरातनू िाणाऱ् या राषट्रीय महामागा क्र. २२२ 
वरील शहाड पलु त ेम्हारळ नाका या पट्टय्ात अनतशय अरुीं द रस्ता असल्याने 
मोठ्या प्रमाणावर होणारी वाहतकु कोंडी ्ाळण्यासाठी एमएमआरडीए माफा त 
शहाड नाका त े म्हारळ नाका हा अरुींद रस्ता १०० फु् रुीं द करण्यासाठी 
अनतक्रमण ह्ववण्याचे काम हाती घेण्यात आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच मागाावरील कल्याण शहराच्या प्रवेशदवारावरील 
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उल्हासनदीवरील दगुााडी पलुाचे सहापदरीकरण करण्याच ेकामही चाल ूआहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शहाड पलु अरुीं द व दोन पदरी असनू या मागाावरून माळशिे, 
पणेु व अहमदनगर मागे वाहतकु होत असल्याने शहाड पलुावरील वाहतकु 
कोंडी ्ाळण्यासाठी व सदर पलुाच्या ववस्तारीकरणाबाबत कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२०-०३-२०१८) : (१) राषट्रीय महामागा क्र. २२२ हा 
महामागा कें द्रीय रस्त ेवाहतकु व महामागा मींिालयाच्या अखत्यारीत आहे. या 
महामागाावरील शहाड पलु त ेम्हारळ नाका या रस्त्याच ेरुीं दीकरण करण्यासाठी 
सदर रस्ता उल्हासनगर महानगरपामलकेकड े हस्ताींतरीत करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव राषट्रीय महामागा मींडळाकड ेसादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्ताव 
राषट्रीय महामागा मींडळाच्या ववचाराधीन आहे. तदनींतर, सदर रस्त्यावरील 
अनतक्रमणे ह्ववण्याचे काम उल्हासनगर महानगरपामलकेमाफा त करण्याच े
ननयोक्ित आहे. 
(२) मुींबई महानगर प्रदेश ववकास प्राधधकरणामाफा त उल्हासनदीवरील दगुााडी 
पलुाच्या सहापदरीकरणाचे काम सरुु आहे. 
(३) व (४) शहाड पलुाच्या रुीं दीकरणाची बाब कें द्रीय रस्त े व वाहतकु व 
महामागा मींिालयाशी सींबींधधत असनू सध्या सदर पलुाच्या रुीं दीकरणाची बाब 
त्याींच्या ववचाराधीन नाही. 

___________ 
  

शासिीय भखूांड नाममात्र दरात वििासिाांना उपलब्ध  
िरून देण्या्या ननणायाााात 

  

(३४) ३९९८५ (०९-०३-२०१८) श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय गिृननमााण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईसह राज्यात परवडणाऱ्या घराींच्या ननममातीसाठी शासकीय भखूींड 
नाममाि दरात ववकासकाींना उपलब्ध करून देण्याचा धोरणात्मक ननणाय 
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शासनाने नकुताच घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, याबाबत ववकासकाींकडून िममनीचा कोणताही मोबदला घेण्यात 
येणार नसनू या िागेवर बाींधलेले घर ववक्री ककीं वा भाड े तत्वावर देण्यास 
ववकासकास परवानगी देण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, परवडणाऱ्या घर योिनेकरीता मुींबई महानगर क्षेिातील 
हररतपटे्ट आणण ना-ववकास क्षेि हे सधु्दा ववकासकाींना उपलब्ध करून देण्यात 
येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, गेल्या चार वर्ाात पींतप्रधान आवास योिनेची कोणतीही प्रगती 
नसताना वरील ननणाय हा केवळ ववकासकाींच्या दहतासाठी घेण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.प्रिाश मिेता (२२/०३/२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
 प्रधानमींिी आवास योिनेंतगात मींिूर प्रकल्पाींसाठी म्हाडा, स्थाननक 
स्वराज्य सींस्था, शासकीय व ननमशासकीय सींस्था या अींमलबिावणी 
करणाऱ्या यींिणाींना शासकीय िमीन उपलब्ध करुन देण्याबाबत महसलू व 
वन ववभागाने ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोिीच्या क्रमाींक िमीन 
२०१६/प्र.क्र.२१३/ि-१ अन्वये शासन ननणाय ननगाममत केलेला आहे. तसेच 
राज्य शासनाच्या गहृननमााण ववभागाने ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिीच्या 
क्र. प्रआयो-२०१७/प्र.क्र.१२/गनृनधो-२/मशकाना अन्वये ननगाममत केलले्या शासन 
ननणायाव्दारे राज्यातील सावािननक िममनीवर खािगी ववकासकाींच्या 
सहभागातनू परवडणाऱ्या घराींच्या ननममातीबाबत खालील ६ प्रनतकृतीींचा 
समावेश केलेला आहे. 

१. शासकीय िममनीवर अनदुाननत गहृननमााण. 
२. ममश्र ववकमसत क्ररस अनदुाननत गहृननमााण. 
३. वावर्ाक तत्वावरील अनदुाननत गहृननमााण. 
४. वावर्ाकी तथा भाींडवल प्रदान अनदुाननत गहृननमााण. 
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५. प्रत्यक्ष मालकी तत्वावरील गहृननमााण. 
 

६. प्रत्यक्ष भाडतेत्वावरील गहृननमााण, 
 तसेच खािगी िममनीवरील खालील २ प्रनतकृतीींचा समोवश आहे. 

१. किा सींलग्न व्याि अनदुानाच्या माध्यमातनू (CLSS) 
२. परवडणाऱ्या घराींची ननममाती करण्याच्या माध्यमातनू (AHP) 

(२) गहृननमााण ववभागाने ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिीच्या ननगाममत 
केलेल्या शासन ननणायामधील सावािननक िममनीवर राबवावयाच्या 
प्रनतकृतीमध्ये ननवड केलेल्या खािगी ववकासकास सावािननक प्राधधकरण 
नाममाि दराने दीघा मदुतीकरीता भाडपेट्टयाने भखूींड उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत प्रनतकृती क्र.१, ३, ४, ५ व ६ मध्ये उल्लेख आहे. 
 प्रधानमींिी आवास योिना ही मा.पींतप्रधान महोदयाींची महत्वाकाींक्षी 
योिना आहे. सदर योिनेंतगात PPP धोरणामळेु मोठ्या प्रमाणात घरकुलाींची 
ननममाती होणार आहे. 
(३) गहृननमााण ववभागाने ददनाींक ११ िानेवारी, २०१८ रोिी ननगाममत केलले्या 
शासन ननणायामध्ये सावािननक व खािगी िममनीवरील गहृ प्रकल्पाींसाठी 
अनजु्ञेय होणाऱ्या सवलतीींनसुार सदर योिना हरीत/ना-ववकास क्षेिात देखील 
राबववण्यात येणार आहे. माि सदर क्षेिात केवळ १ इतका च्ई क्षिेफळ 
ननदेशाींक लाग ूराहील, असे नमदू केलेले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 प्रधानमींिी आवास योिना राज्यातील ३८२ शहराींमध्ये राबववण्याबाबत 
घेतलेल्या ननणायानसुार राज्यात सन २०२२ पयतं १९.४० लक्ष घरकुलाींच्या 
बाींधणीचे उदद्दष् राज्य शासनाने ठरववलेले आहे. प्रधानमींिी आवास 
योिनेंतगात घरकुलाींच्या बाींधकामास गती देण्यासाठी तसेच ववदहत उदद्दष् 
पणूा करण्याच्या अनरु्ींगाने कें द्र सरकारने सावािननक, खािगी भागीदारी 
(PPP) तत्वावरील प्रकल्पाींसाठीचा ८ प्रनतकृती ननगाममत केलेल्या आहेत. 
 सावािननक िममनीवर राबवावयाच्या प्रकल्पाींसाठी ६ प्रनतकृती असनू, 
खािगी िममनीवर राबवावयाच्या २ प्रनतकृती आहेत. सावािननक िममनीवर 
राबववण्यात येणाऱ्या PPP प्रनतकृतीमध्ये राज्य शासन, स्थाननक नागरी 
स्वराज्य सींस्था, ननमशासकीय यींिणा इत्यादीींच्या िममनीवर खािगी 
ववकासकाींच्या सहभागातनू तसेच खािगी िममनीवर खािगी ववकासकाींच्या 
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सहभागातनू परवडणाऱ्या घराींची ननममाती करण्याबाबत शासनाने ददनाींक ११ 
िानेवारी, २०१८ रोिी शासन ननणाय ननगाममत केलेला आहे. 
 आिममतीपयतं राज्यातील एकूण ९४ प्रकल्पातील १,९७,८३१ (१४५२४३ 
EWS) घरकुलाींना कें द्र शासनाने मींिुरी ददलेली आहे. सदय:क्स्थतीत २८,१७९ 
घरकुलाींचे काम प्रगतीपथावर आहे. 
(५) व (६) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात शालेय पोषण आिारात गरैव्यििार झा्याााात 
  

(३५) ४०३९९ (२६-०२-२०१८) श्री.पररणय फुिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५६५८ 
ला हदनाांि ९ डडसेंार, २०१६ रोजी हदले्या उत्तरा्या सांदभाात सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय पोर्ण आहार अींतगात माहे फेिवुारी व ऑगस््, २०१३ 
याकालावधीत शाळेत मलुाींना आहार देण्यासाठी खरेदी करण्यात आलेली ५३ 
को्ी ४९ लाख रुपयाींची १२ कीं िा्दाराींकडून खरेदी करण्यात आलेली ता्े 
ननकृष्दिााची असल्याचे शासकीय औदयोधगक प्रमशक्षण सींस्था व भारतीय 
मानक ववभाग याींनी केलले्या तपासणीत ननषपन्न झाल्याचे महालेखापाल 
याींच्या कायाालयामाफा त करण्यात आलेल्या लेखापररक्षण अहवालामध्ये अशा 
स्वरुपाचा लेखा आक्षेप नमदू करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्र शासनाच्या डायरेक््र िनरल ऑफ सप्लाय ॲण्ड 
डडस्पोिल (डी.िी.एस.ॲण्ड डी.) दर करारानसुार सदर ता्ाींचा परुवठा 
करण्यात आला असनू कें द्र शासनाच्या दर करारातील नमदू पररमाणानसुार 
राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त सींस्थेकडून ता्ाींची परुवठापवूा व 
परुवठापश्चात तपासणी केली असता अनकूुल तपासणी अहवाल प्राप्त झाले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महालेखापाल याींच्या अहवालाबाबत ववभागाचे अमभप्राय 
महालेखापाल कायाालयास सादर करण्यात आला आहे काय, त्याचे थोडक्यात 
स्वरुप काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायावाही 
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केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.विनोद तािड े(१५-०३-२०१८) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) मा.महालेखापाल याींच्या कायाालयामाफा त करण्यात आलेल्या 
सींपादणूक लेखापररक्षण अहवालामध्ये उपक्स्थत करण्यात आलेल्या लेखा 
आक्षेपाबाबत शासनाने अमभप्राय महालेखापाल कायाालयास सादर करण्याची 
कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  
 

आम्रपाली गलाांड ेहिची राष्ट्रीय िाडडीसाठी मिाराष्ट्रा्या  
सांघात ननिड न झा्याााात 

  

(३६) ४०५०० (०५-०३-२०१८) श्रीमती विद्या चव्िाण : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्याची सातत्यपणूा चाींगली कामधगरी करणारी कबडडीपटू्ट आम्रपाली 
गलाींड े दहची हैद्राबाद येथे झालेल्या राषट्रीय कबडडी स्पधेसाठी महाराषट्राच्या 
सींघात ननवड होऊनही नतला आयत्या वळेी डरक््राींनी खेळता येणार नाही, 
असा अहवाल ददला नसतानाही नतला सींघातनू वगळण्यात आले असे सन 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कबडडीपटू्ट गलाींड े दहच्यावर झालेल्या अन्यायाची शासनाने 
चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, तदनसुार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१३-०३-२०१८) : (१) नाही. 
 ६५ व्या वररषठ ग् परुुर्/मदहला राषट्रीय कबडडी स्पधाा ददनाींक 
३१/१२/२०१७ त े ०५/०१/२०१८ दरम्यान हैद्राबाद येथे पार पडल्या. सदर 
स्पधेच्या प्रमशक्षण सराव मशबीरात सहभागी मदहला खेळाडू श्रीमती आम्रपाली 
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गलाींड े याींना ददनाींक २७/१२/२०१७ रोिी वदैयकीय कारणास्तव त्याींच्याच 
सल्ल्याने सींघ व्यवस्थापकाने स्थाननक डरक््राींकड ेनेल ेहोते. त्याींनी खेळाडूस 
ववश्राींतीचा सल्ला ददला होता.तसेच सदर स्पधेचे प्रवेश अिा स्वीकारण्याची 
मदुतदेखील ददनाींक २७/१२/२०१७ अशी होती. श्रीमती गलाींड े याींच्या प्रकृती 
अस्वास्र्थयामळेु त्याींच्या स्पधेतील सहभागाऐविी अन्य खेळाडूस ऐनवेळी सींधी 
देण्याचा ननणाय महाराषट्र राज्य कबडडी असोमसएशनने घेतला होता. 
(२) व (३) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

मौजे मशरगाांि (सातपाटी) (ता.जज.पालघर) येथील जममनीांची  
वििासि भखूांड विक्री िरीत अस्याााात 

  
(३७) ४०५८७ (१२-०२-२०१८) श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे मशरगाींव (सातपा्ी) (ता.क्ि.पालघर) या ग्रामपींचायत हद्दीतील समदु्र 
ककनाऱ्यालगत असलले्या ग् नीं. ४२४ व ५३९ या िममनीची भमूम अमभलेख 
ववभागामाफा त ननक्श्चती न करता तसेच त्रबगरशतेी न करता ववकासक भखूींड 
ववक्री असल्याबाबतची तक्रार सरपींच, ग्रामपींचायत सातपा्ी व पींचायत 
सममती सदस्य याींनी क्िल्हाधधकारी, पालघर व सींबींधधत पालकमींत्र्याींकड ेकेली 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी प्राप्त तक्रारीच्या अनरु्ींगाने मा.महसलू मींिी 
याींनी सखोल चौकशी करुन शासनास अहवाल सादर करण्याचे क्िल्हाधधकारी, 
पालघर याींना ननदेश ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, क्िल्हाधधकारी, पालघर याींचेकडून शासनास उक्त चौकशीचा 
अहवाल प्राप्त झाला आहे काय, तदनसुार काय कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०६-०३-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 

श्री.मकेुश शाींताराम मेहेर, पींचायत सममती सदस्य याींनी ददनाींक 
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१४/३/२०१७ रोिीच े ननवेदन मा.मींिी आददवासी ववकास ववभाग तथा 
पालकमींिी पालघर क्िल्हा याींचेकड े सादर केले आहे. तसेच ददनाींक 
२०/६/२०१७ रोिीच े ननवेदन मा.मींिी महसलू, मदत व पनुवासन याींच्याकड े
सादर केले आहे. सदर ननवेदन क्िल्हाधधकारी, पालघर याींचे कायाालयास 
ददनाींक ४/८/२०१७ रोिी प्राप्त झाले आहे. सरपींच, ग्रामपींचायत सातपा्ी, 
ता.पालघर याींचे ददनाींक ७/१०/२०१६ चे पि क्िल्हाधधकारी, पालघर 
कायाालयास ददनाींक २८/१०/२०१६ रोिी प्राप्त झाले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर ननवेदनाच्या अनरु्ींगाने क्िल्हाधधकारी, पालघर याींनी ददनाींक 
१४/१२/२०१७, ददनाींक १६/१२/२०१७ व ददनाींक २९/१२/२०१७ च्या पिाने 
उपववभागीय अधधकारी, पालघर ववभाग याींना ननयमानसुार कायावाही करुन 
अहवाल सादर करण्याच े ननदेश ददले आहेत. त्यानसुार मौिे मशरगाींव 
(सातपा्ी), ता.क्ि.पालघर येथील ग.क्र. ४२४ व ५३९ या िममनीवरील 
अनधधकृत बाींधकामाबाबत उपववभागीय अधधकारी, पालघर याींनी ददनाींक 
१७/२/२०१८ च्या पिान्वये महाराषट्र प्रादेमशक व नगर रचना अधधननयम, 
१९६६ च े कलम ५२, ५३ अन्वये अनधधकृत बाींधकाम धारकाींना नो्ीसा 
ददलेल्या असनू, अनधधकृत बाींधकामे १ मदहन्याच्या आत ननषकामसत 
करण्याबाबत कळववले आहे. प्रकरणी उपववभागीय अधधकारी / क्िल्हाधधकारी, 
पालघर याींचेस्तरावर कायावाही सरुु असनू, शासनास चौकशी अहवाल प्राप्त 
झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील ९१५ माध्यममि शाळाांना िेतनेतर अनदुान देण्याााात 
  

(३८) ४०६०४ (२६-०२-२०१८) श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ९१५ माध्यममक शाळाींना माहे माचा, २००८ पासनू १०० ्क्के 
अनदुान मींिूर झाले आहे, ककीं वा त्या ्प्प्यावर सदर शाळा आल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शाळाींना वेतनेतर अनदुान ममळालेले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्यातील ९१५ 
शाळाींना वेतनेतर अनदुान देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, तसेच त्याची सदय:क्स्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१३-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) ददनाींक १ एवप्रल, २००८ 
रोिी वेतन अनदुानावर असलेल्या शालेय मशक्षण ववभागाींतगात राज्यातील 
खािगी प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळाींतील मशक्षक/मशक्षकेतर 
कमाचाऱ् याींना सन २००८ या वर्ी पाचव्या वेतन आयोगानसुार ज्या ्प्प्यावर 
वेतन अनदुान अनजु्ञेय होत,े त्या ्प्प्यावरील देय वेतन अनदुानास गोठवनू 
त्याच्या पाच ्क्के प्रमाणे वेतनेतर अनदुान (चार ्क्के वेतनेतर अनदुान व 
एक ्क्का इमारत भाड/ेदेखभाल अनदुान) सन २०१३-२०१४ या आधथाक 
वर्ाापासनू उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. सन २००८ नींतर १०० ्क्के 
अनदुानावर आलेल्या शाळाींबाबत उधचत कायावाही करण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िननष्ट्ठ मिाविद्यालयातील मशक्षिाां्या  
प्रलांबात मागण्या पणूा िरण्याााात 

  

(३९) ४०६०६ (२६-०२-२०१८) अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.सभुाष झाांाड, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.ममतशे भाांगडडया : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मशक्षकाींना यापवुी लाग ूअसलेली िुनी पेन्शन योिना लाग ू
करणे, कायम ववनाअनदुाननत कननषठ महाववदयालयाींना अनदुान देणे, सन 
२०१२ पासनू ननयकु्त केलेल्या मशक्षकाींना ननयकु्ती मान्यता देणे, सन २००३ 
त े२०११ पयतंच्या मींिूर वाढीव पदाींवरील मशक्षकाींना वेतन देणे, २४ वर्ााच्या 
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सेवेनींतर सवांना ननवडशे्रणी देणे, तसेच ७ वा वेतन आयोग लाग ू करणे, 
इत्यादी प्रलींत्रबत मागण्याींसींदभाात मशक्षक सींघ्नाींनी ददनाींक ८ डडसेंबर, २०१७ 
रोिी वा त्यासमुारास झालेल्या आींदोलनादरम्यान मा.शालेय मशक्षणमींिी याींनी 
मशक्षकाींच्या मागण्याींप्रकरणी शासनाचा सकारात्मक दृष्ीकोन असनू 
त्यासींदभाातील शासन आदेश काढण्याचे आश्वासन ववधधमींडळाच्या दहवाळी, 
२०१७ च्या अधधवेशनात ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे राज्यातील मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचारी याींनी ददनाींक १३ डडसेंबर, 
२०१७ त े १५ डडसेंबर, २०१७ पयतं ववववध मागण्याींसाठी महाराषट्र राज्य 
मशक्षक पररर्देच्यावतीने नागपरू दहवाळी अधधवेशनावर धरणे आींदोलन करुन 
मागण्याींचे ननवदेन शासनास ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यातील २० ्क्के अनदुान प्राप्त शाळाींना प्रचमलत 
ननयमानसुार अनदुान ्प्पा लाग ूकरावा, १ व २ िुल ैरोिीच्या पाि शाळाींना 
तात् काळ ननधी मींिूर करावा, अघोवर्त शाळा ननधीसह घोवर्त कराव्यात, 
अनतररक् त ठरणाऱ् या ववनाअनदुाननत शाळाींमधील मशक्षकाींना सेवा सींरक्षण 
दयावे यासाठी राज् य कायम ववनाअनदुाननत शाळा कृती सममतीतफे ददनाींक        
१५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी एक ददवस शाळाबींद आींदोलन करण्यात आले असनू 
यामध्ये मराठवाडयातील ८० ्क्के शाळाींनी सहभाग घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रलींत्रबत मागण्याींच्या अींमलबिावणीबाबतच ेआदेश न 
काढल्यास, ददनाींक २ फेिवुारी, २०१८ पासनू राज्यातील सवा महाववदयालये 
बींद करण्याची व त्यानींतर आींदोलन अधधक तीव्र करण् यात येईल असे ननवेदन 
राज्यातील ववववध कननषठ महाववदयालयाच्या प्राध्यापक व मशक्षक सींघ्ना 
तसेच महाराषट्र राज्य कननषठ महाववदयालयातील मशक्षक महासींघाच्या 
मशष्मींडळाने वाशी (नवी मुींबई) येथील एसएससी बोडााचे सधचव याींना माहे 
िानेवारी, २०१८ च्या पदहल्या आठवडयात ददल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर ननवेदनाच्या 
अनरु्ींगाने मा.शालेय मशक्षण मींिी महोदयाींनी ददलेल्या आश्वासनानसुार 
कननषठ महाववदयालयातील मशक्षकाींच्या प्रलींत्रबत मागण्याींच्या पतुातबेाबत 
तसेच राज्यातील प्राथममक, माध्यममक, उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षक, 
ववशरे् मशक्षक व मशक्षकेतर कमाचारी याींच्याशी सींबींधधत केलेल्या ववववध २२ 
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मागण्याींच्या अनरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.विनोद तािड े (१५-०३-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. कननषठ 
महाववदयालय मशक्षकाींच्या मागण्याींबाबत ददनाींक ३०/१/२०१८ रोिी मुींबई येथ े
बठैक आयोक्ित करण्यात आलेली होती. 
(२) ददनाींक १३/२/२०१७ व ददनाींक १४/१२/२०१७ रोिीचे ननवेदन प्राप्त झाल े
आहे, हे खरे आहे. 
(३) राज्य कायम ववनाअनदुाननत कृनत सममती तफे ददनाींक १५ नोव्हेंबर, 
२०१७ रोिी एक ददवस शाळाबींद आींदोलन करण्यात आले होत े परींत,ु 
त्यामध्ये मराठवाडयातील ८०% शाळाींनी सहभाग घेतलेला नाही. 
(४) ददनाींक १८/१/२०१८ रोिी मोचाा काढून आपल्या मागण्याबाबत ननवेदन 
ददले आहे, हे खरे आहे. 
(५) कननषठ महाववदयालयीन मशक्षकाींच्या मागण्याबाबत झालेल्या बठैकीमध्ये 
काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या असनू उवाररत मागण्यासाठी 
मा.ववत्तमींिी याींच्यासमवेत बठैक घेऊन ननणाय करण्याचे ठरले आहे. 
(६) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

खांडगाि (ता.नायगाि, जज.नाांदेड) येथील निुसानग्रस्त  
शतेिऱ्याांना मदत देण्याााात 

  

(४०) ४०६८२ (२३-०२-२०१८) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.सांजय दत्त, श्रीमती िुस्नाान ू खमलफे, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सभुाष झाांाड, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय 
मदत ि पनुिासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) खींडगाव (ता.नायगाव, क्ि.नाींदेड) येथील शतेकऱ्याींच्या शतेातील गींिीींना 
आग लागनू वरैण आगीत िळून नष् होऊन शतेकऱ्याींचे नकुसान झाल्याच े
ददनाींक ३० िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्त 
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शतेकऱ्याींना मदत देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०६-०३-२०१८) : (१) होय. 
(२) शासन ननणाय ददनाींक १३ मे, २०१५ नसुार शतेातील गींिीींना आग लागनू 
वरैण आगीत िळून नष् झाल्यास नकुसान भरपाई देण्याची तरतदू 
नसल्याने नकुसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य पररििन मिामांडळा्या नोिर भरतीत हदव्याांगाना  
पदिीची अट रद्द िरण्याााात 

  

(४१) ४०७२९ (२३-०२-२०१८) श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्रीमती िुस्नाान ू खमलफे, 
श्री.रामिरी रुपनिर, डॉ.सधुीर ताांाे : सन्माननीय पररििन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात उच्च मशक्षण ववभाग ककीं वा ववदयापीठाींच्यादवारे कणा व 
मकुबधीर ददव्याींगासाठी कोणतीही दभुावर्काींची सोय नसनू सदर ददव्याींगाना 
राज्य पररवहन महामींडळाच्या नोकर भरतीत पदवीची अ् लावण्यात आली 
असल्याचे ददनाींक २५ िानेवारी, २०१८ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या ददव्याींगाींच्या मागण्याींसींदभाात मा.मखुयमींिी याींच्यासोबत 
ददनाींक १९ एवप्रल, २०१७ रोिी या ददव्याींगाींच्या राज्यस्तरीय सींघ्नेच्या 
बठैकीत शासनाने त्याींच्या अ्ी मान्य करुनही त्याची अींमलबिावणी झाली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यामळेु सदर सींघ्नेने पणेु त ेमुींबई असा मोचाा काढण्याचा 
इशारा ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने राज्य पररवहन नोकर भरतीत ददव्याींगाींना स्थान 
ममळावे म्हणून पदवी अ् रद्द करुन त्याींच्या केलेल्या मागण्या मान्य 
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करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.हदिािर राित े (१५-०३-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महाराषट्र राज्य 
पररवहन महामींडळाकडून मलवपक- ी्ंकलखेक (कननषठ) पदाकरीता राज्य 
पररवहन ननयमानसुार ककमान शकै्षणणक अहाता पदवी अशी ननक्श्चत करण्यात 
आली असनू माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये िादहरात देण्यात आली होती. 
त्यामध्ये महाराषट्रातील सवा ववभागाींमध्ये कणा व मकुबधीर ददव्याींग 
उमेदवाराींसाठी १ ्क्के आरक्षण दशाववण्यात आले आहे. सदर पदाची 
ऑनलाईन लखेीपरीक्षा घेण्यात आली आहे. ददव्याींगाच्या मागण्याींबाबत 
झालेल्या बठैकीमध्ये घेतलेल्या ननणायाबाबत पररवहन ववभागामाफा त 
वाहनपरवानाबाबत ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोिी पररपिकाींन्वये कायावाही पणूा 
करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

आचरे डोंगरेिाडी (ता.मालिण, जज.मस ांधदुगुा) येथील  
विहिरीमधील गाळ िाढण्याााात 

  

(४२) ४०८११ (०५-०३-२०१८) श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय पाणीपरुिठा ि 
स्ि्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आचरे डोंगरेवाडी (ता.मालवण, क्ि.मस ींधुदगुा) येथील वपण्याच्या पाण्याच्या 
सवा ववदहरीमध्ये गाळ साचल्याने पाण्याअभावी ग्रामस्थाींची गरैसोय होत 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ववदहरीतील गाळ काढून, ववदहरीचे खोदकाम केल्यास 
तथेे पाण्याच ेझरे ममळण्याची शक्यता आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर ववदहरीच्या नतुनीकरणाबाबत ददनाींक ११ माचा, २०१७ 
रोिीचे पि व ददनाींक १५ मे, २०१७ रोिीचे स्मरणपि सरपींच, आचरे याींना 
पाठवनूही कोणतीच कायावाही करण्यात आली नाही, हे ही आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने ग्रामस्थाींची पाण्याची गरैसोय दरू 
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करण्यासाठी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.ाानराि लोणीिर (१६/३/२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 डोंगरेवाडी येथील एका सावािननक ववदहरीमध्ये गाळ आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) या प्रकरणी ददनाींक ११/०३/२०१७ चे पि ग्रामपींचायत, आचरा 
याींच्याकड ेप्राप्त झाल ेआहे. 
 तथावप, आचरा ग्रामपींचायत क्षेिातील कोणतीच गावे िलयकु्त मशवार 
योिनेत समाववष् नाहीत. तसेच ववदहरीची खोली ही समुारे ५० फु् 
असल्याने ववदहरीतील गाळ काढण्याचे काम मनषुय बळाव्दारे करणे शक्य 
नसल्याचे ननदशानास आल.े सबब डोंगरेवाडी या वाडीमध्ये नवीन वव ींधन 
ववदहर खोदनू त्यावर लघ ुनळ योिना तयार करुन पाण्याची सोय करण्यात 
आली आहे. 
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

ममिान (जज.नागपरू) प्रि्पासाठी िमी दराने िीज  
उपलब्ध िरुन देण्याााात 

  

(४३) ४०८३७ (१५-०२-२०१८) श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.सभुाष झाांाड, 
श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.सुधीर ताांाे, श्रीमती िुस्नाान ूखमलफे : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ममहान (क्ि.नागपरू) प्रकल्पासाठी कमी दराने वीि उपलब्ध होण्यासाठी 
नागपरू पररसरातील बींद पडलेले ऊिाा प्रकल्प सरुु करण्याचा पयााय तपासनू 
त्यादृष्ीने प्रयत्न करावेत अशा सचूना मा.मखुयमींिी याींनी महाराषट्र 
ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या (एमएडीसी) बठैकीत सींबींधधताींना ददनाींक      
२८ डडसेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ददल्या आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, नागपरू पररसरातील कोणकोणत ेवीि प्रकल्प बींद आहेत त े
सरुु करण्यास ककती खचा येणार आहे, त्यातनू ककती मेगावॅ्  वीि ननममाती 
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होणार आहे व त्यासाठी ककती कालावधी अपेक्षक्षत आहे, 
 
(३) असल्यास, सदर ननमााण होणारी ऊिाा कोणत्या दराने ममहानला 
परुववण्यात येणार आहे तसेच उक्त बींद ऊिाा प्रकल्प तातडीने सरुु 
करण्याच्यादृष ्ीने शासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०१-०३-२०१८) : (१) नागपरू पररसरातील बींद पडलेले 
ववदयतु प्रकल्प सींबींधधताींनी सरुु केल्यास त्याींचेकडून स्वस्त दरात वीि खरेदी 
करण्याची शक्यता तपासनू पाहण्याच्या सचूना मा.मखुयमींिी महोदयाींनी 
महाराषट्र ववमानतळ ववकास कीं पनीच्या सींचालक मींडळाच्या बठैकीत ददल्या 
आहेत. 
(२) व (३) ममहान (क्ि.नागपरू) पररसरातील मे.अमभिीत एमएडीसी नागपरू 
एनिी प्रा.मल. (AMNEPL) कीं पनीचा वीि प्रकल्प ददनाींक ५/११/२०१३ पासनू 
बींद आहे. सदर कीं पनीने ववत्तीय सींस्थाींकडून घेतलेल्या किााच्या वसलुीबाबत 
राषट्रीय कीं पनी कायदा न्यायासन, मुींबई याींचेसमोर प्रकरण सरुु आहे. 
 याखेरीि, नागपरू पररसरातील कोराडी व खापरखेडा औक्षणक ववदयतु 
कें द्रातील काही सींच तात्परुत े बींद आहेत. सदर सींच कोळशाच्या 
उपलब्धतनेसुार व महाराषट्र वीि ननयामक आयोग याींचे “मेरी् ऑडार 
डडस्पॅच” तत्त्वानसुार सरुु करण्यात येतील.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील पोलीस पाटलाां्या विविध प्रलांबात मागण्याांााात 
  

(४४) ४०८३८ (२६-०२-२०१८) श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांजय 
दत्त, श्री.अशोि ऊफा  भाई जगताप, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.सभुाष झाांाड, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्रीमती िुस्नाान ू खमलफे, डॉ.सधुीर ताांाे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३५१७८ ला हदनाांि १३ डडसेंार, २०१७ रोजी हदले् या उत्तरा्या 
सांदभाात सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील पोलीस पा्लाींच्या मानधनात रुपये १५ हिारापयतं वाढ 
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करावी, हींगामी पोलीस पा्लाींना कायम करावे, सेवाननवतृ्तीनींतर वारसास 
सेवेत सामावनू घ्यावे, ननवतृ्तीवेतन देण्यात यावे, सेवेची कालमयाादा      
६० वरुन ७० वर् े करावी व राज्य शासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे सोयी-सवुवधा 
ममळाव्यात इत्यादी मागण्या महाराषट्र राज्य पोलीस पा्ील असोमसएशन तफे 
शासनाकड ेसातत्याने करण्यात येत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यानसुार पोलीस पा्ील, कोतवाल व अींगणवाडी सेववका इ. 
मानसेवी कमाचाऱ्याींना सामाक्िक सरुक्षा प्रदान करण्याकरीता “एकछि योिना” 
तयार करण्यासाठी अपर मखुय सधचव (ववत्त) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
१८ माचा, २०१७ च्या शासन ननणायान्वये एक अ्यासग् नेमण्यात आला 
आहे व सदर अ्यासग्ाच्या मशफारशी प्राप्त झाल्यानींतर पोलीस पा्लाींच े
मानधन व अन्य सोयीसवलतीींबाबत पढुील कायावाही करण्यात येणार आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त सममतीचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय 
व केव्हा, तदनसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील पोलीस 
पा्ीलाींच्या मानधनात वाढ करणे, हींगामी पोलीस पा्ीलाींना कायम करणे, 
सेवाननवतृ्तीनींतर वारसास सेवेत सामावनू घेणे, ननवतृ्तीवेतन ममळणे, सेवेची 
कालमयाादा वाढववणे, राज्य शासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे सोयी-सवुवधा ममळणे 
इ. बाबत शासनाकड ेसातत्याने मागण्या करण्यात येत आहेत.  

दरम्यान कोतवालाींना चतथुाशे्रणी दिाा देण्याबाबत व त्याींना चतथुाशे्रणी 
दिाा दयावयाचा झाल्यास कोतवालाींप्रमाणे इतरही मानधनावर असलेल्या सवा 
कमाचाऱ्याींच्या (उदा. पोलीस पा्ील, आशा वका सा, अींगणवाडी सेववका इ.) 
मागण्याींचा एकत्रित ववचार करुन त्याींना सामाक्िक सरुक्षा प्रदान 
करण्याकरीता, त्याींच्यासाठी “एकछि योिना” तयार करण्याकामी अ्यास 
करुन शासनास मशफारस करण्यासाठी महसलू व वन ववभागाच्या ददनाींक 
१८/०३/२०१७ च्या आदेशान्वये अपर मखुय सधचव (ववत्त) याींच्या 
अध्यक्षतखेाली एका राज्यस्तरीय सधचव सममतीची स्थापना करण्याींत आली 
आहे. 
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उपरोक्तप्रमाणे मानधनावरील कमाचाऱ्याींना सामाक्िक सरुक्षा प्रदान 

करण्यासाठी सोयी-सवुवधा उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने शासनास मशफारशी 
करण्याच्या दृष्ीने सममतीच्या ददनाींक ११/१०/२०१७ व ददनाींक १९/०१/२०१८ 
रोिी दोन बठैका झालेल्या असनू त्या अनरु्ींगाने सममतीमाफा त कायावाही सरुु 
आहे. सममतीच्या मशफारशी अदयाप अप्राप्त आहेत.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

महिला सश्तीिरण आणण आरोग्या्या सरुक्षेसाठी  
पांतप्रधान मोफत गॅसची जोडणी योजनेााात 

  

(४५) ४१००४ (०१-०३-२०१८) श्री.िेमांत टिल,े श्री.विक्रम िाळे, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.रािुल नािेिर, श्री.सनुनल तटिरे, श्रीमती विद्या चव्िाण, अॅड.ननरांजन 
डािखरे, श्री.ख्िाजा ाेग, श्री.जगन्नाथ मशांदे, श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय 
अन् न ि नागरी परुिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मदहला सशक्तीकरण आणण आरोग्याच्या सरुक्षसेाठी पींतप्रधान मोफत 
गॅसची िोडणी या योिनेंतगात साींगली क्िल्हयात ६६४३२ मदहलाींनी अिा केले 
होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मदहला अिादाराींपकैी क्िल्हयातील १६५०० मदहलाींचे अिा 
अपाि ठरववण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व अपाि ठरलेल्या लाभाथींना पाि 
ठरववण्याच्यादृष्ीने शासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे, 
(४) असल्यास, सदर योिनेंतगात गॅस शगेडीसाठी रुपये १६००/- मदत व 
उवाररत रुपये १७११/- सबमसडीमधून कापनू घेण्याच्या ननणायामळेु सदर योिने 
ऐविी ७२०/- रुपयात सदय:क्स्थतीत गॅस मसलेंडर ममळत असल्याने या 
योिनेकड ेबहुताींशी मदहलाींनी पाठ कफरवली असल् याने ही योिना अयशस्वी 
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ठरली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानरु्ींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश ाापट (१४-०३-२०१८) : (१) व (२) साींगली क्िल्हयात फेिवुारी, 
२०१८ पयतं ६७,१७८ मदहलाींनी प्रधानमींिी उज्ज्वला योिनेंतगात गॅस िोडणी 
ममळण्यासाठी अिा केले होते. त्यापकैी १६,९८८ अिा अपाि ठरववण्यात आले 
आहेत.  
(३) सदर योिनेंतगात एक कु्ुींब एक गॅस िोडणी देण्यात येत.े ज्या कु्ुींबात 
पवुीच गॅस िोडणी देण्यात आली असेल त े कु्ुींब पनु्हा दसुरी गॅस िोडणी 
ममळण्यास अपाि ठरववण्यात आले आहे. 
(४) हे खरे नाही. 
 सदर योिनेंतगात पाि लाभार्थयांना रुपये १६००/- (अनामत रक्कम व 
रेग्यलेु्र) ही कें द्र शासनाकडून देण्यात येत.े तर रुपये ९९०/- गॅस 
शगेडीकरीता व रुपये ७२१/-गॅस मसलेंडरकरीता असे एकूण रुपये १७११/- तले 
कीं पन्याींकडून किारुपाने उपलब्ध करुन ददले िातात. सदर किााची रक्कम ही 
लाभार्थयांना ममळणाऱ्या अनदुानातनू विा केली िात.े साींगली क्िल्हयात सदर 
योिनेंतगात देण्यात आलेल्या गॅस िोडण्याींपकैी ६०% िोडण्याींवर दरमहा गॅस 
मसलेंडर घेण्यात येतात.  
(५) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

िायगाि (जज.औरांगाााद) पररसरातील एिा बााटयाने धनगरपट्टी 
मशिारात ि्ला िरुन शळेया खा्याााात 

  

(४६) ४१०७६ (०५-०३-२०१८) श्री.सभुाष झाांाड : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कायगाव (क्ि.औरींगाबाद) पररसरातील एका त्रबब्याने धनगरपट्टी 
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मशवारात हल्ला करुन ३ शळेया खाल्याचे ददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा 
त्यासमुारास ननदशानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वन ववभागाच्या दलुाक्षामळेु ग्रामस्थाींमध्ये मभती ननमााण 
झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन नकुसानग्रस्ताींना 
नकुसान भरपाई देण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (१९-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) कायगाव 
(क्ि.औरींगाबाद) पररसरात एका त्रबब्याने धनगरपट्टी मशवारात हल्ला करुन  
३ शळेया खाल्याचे ददनाींक २५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी ननदशानास आल ेनाही. 
तथावप, ददनाींक १४/११/२०१७ रोिी गींगापरू तालकु्यातील विैापरू वनक्षिेाींतगात 
वाडगाव पररसरात श्री.कादर रज्िाक पठाण याींच्या मालकीच्या २ शळेया व  
१ बोकड, तडस या वन्यप्राण्याींच्या हल्ल्यात ठार झाल्याचे ननदशानास आले 
आहे. 
 प्रस्ततु प्रकरणी प्रचमलत शासन ननणायातील तरतदुीनसुार सींबींधधत 
व्यक्तीस रु १५,०००/- अथासहाय्य अदा करण्यात आल ेआहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त भागातील शतेिऱ् याांना हदले जाणारे 
धान्य वितरण सरुु िरण्याााात 

  

(४७) ४१११८ (२६-०२-२०१८) श्री.सभुाष झाांाड : सन्माननीय अन् न ि नागरी 
परुिठा आणण ग्रािि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील दषुकाळग्रस्त भागातील शतेकऱ् याींना ददले िाणारे धान्य 
ववतरण बींद करण्याचा ननणाय शासनाने घेतला असल्याचे ददनाींक          
२३ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी वा त्यासमुारास ननदशानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील मराठवाडा ववभागात यींदा दषुकाळ नसनूही कृर्ी 
समस्येने शतेकऱ् याींच्या आत् महत्येचे प्रमाण कमी झाल ेनाही, हे ही खरे आहे 
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काय, 
 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन शतेकऱ् याींना ददले 
िाणारे धान्य ववतरण बींद न करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश ाापट (०८-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  

राज्यातील १४ क्िल्हयाींमधील एपीएल (केशरी) शतेकऱ्याींना राज्य 
शासनाच्या खचााने सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देण्यात येत असनू माहे 
िून, २०१८ पयतंच्या अन्नधान्याचे क्िल्हाननहाय ननयतन देण्यात आले आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
  औरींगाबाद ववभागात सन २०१५ मध्ये एकूण ११३३, सन २०१६ मध्ये 
१०५३, सन २०१७ मध्ये ९९१ शतेकरी आत्महत्याींची प्रकरणे ननदशानास आली 
आहेत. त्यापकैी सन २०१५ मध्ये ८२५, सन २०१६ मध्ये ७५७, सन २०१७ 
मध्ये ७१० आत्महत्याींची प्रकरणे क्िल्हाधधकारी याींच्याकडून पाि ठरववण्यात 
आली आहेत. औरींगाबाद ववभागात सन २०१७ मधील ८४ प्रकरणे 
चौकशीकरीता प्रलींत्रबत असनू उपरोक्त आकडवेारीनसुार आत्महत्येचे एकूण 
प्रमाण कमी झाल्याचे आढळून येत.े 
(३) व (४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
 

दहिसर (पिूा) आनांदनगर येथील आहदिासी समाजाची 
जमीन परत िरण्याााात 

  

(४८) ४११४९ (०५-०३-२०१८) अॅड.अननल परा : सन्माननीय मिसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ददहसर (पवूा) आनींदनगर येथील सव्हे नीं. ३२७/४, ३२८/१०, ३२५/६ या 
आददवासी (वारली) समािाच्या िममनीवर ववकासक रािेश दहम्मतलाल शहा 
व मकेुश दहम्मतलाल शहा (नहालचींद लालचूींद प्रा.मल) याींनी अधधकाऱ् याींशी 
आधथाक सींगनमत करून उक्त भखूींडावर बहुमिली इमारती उभारण्याचे काम 
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सरुु केल्याच े माहे िानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी आददवासी समािाने मा.गहृननमााण राज्यमींिी 
याींच्याकड ेतक्रार ननवेदन सादर करून हक्काची िमीन परत ममळण्याबाबत 
ववनींती केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले व तदनसुार उक्त िममनीवर सरुु असलेले इमारतीचे काम 
थाींबवनू सदर िमीन आददवासी समािाला परत करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-०३-२०१८) : (१), (२) व (३) मौ. ददहसर, ता.बोरीवली 
येथील स.क्र. ३२७/४ व ३२८/१० बाबत राज्यमींिी (गहृननमााण) याींच्याकड े
िानकीबाई ज्ञानोबा सरुनार व इतर याींच ेददनाींक २४/११/२०१७ रोिीचे ननवेदन 
प्राप्त झालेले आहे. 
 मौ. ददहसर, ता.बोरीवली येथील स.नीं. ३२७/४, ३२८/१०, ३२५/६ या 
ममळकतीबाबत महाराषट्र महसलू न्यायाधधकरणाच्या ददनाींक ११/४/२०१७ च्या 
आदेशानसुार, श्रीमती यमनुा रत्ना लाखात व इतर याींनी महाराषट्र िमीन 
महसलू, सींदहता १९६६ च्या कलम ३६अ नसुार कायावाही करण्याकरीता 
ददनाींक ११/८/२०१७ रोिी क्िल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकड ेअिा दाखल 
केला आहे. त्यानसुार अप्पर क्िल्हाधधकारी, मुींबई उपनगर याींच्याकड े
सनुावणीची कायावाही सरुू आहे. ददनाींक १३/३/२०१८ रोिीच्या सनुावणीमध्ये 
अिादार याींचे कुळमखुत्यार याींनी दावा ममळकत ववकमसत करून बेकायदेशीर 
बाींधलेले फ्लॅ्स ववकुन नतऱ्हाईत व्यक्तीींचे हक्क ननमााण करीत असल्याने 
त्यास मनाई करणेबाबत अींतररम आदेश पाररत करणेबाबत ववनींती केली 
होती. त्या ववनींतीच्या अनुर्ींगाने अप्पर क्िल्हाधधकारी याींनी या प्रकरणात 
सनुावणीच्या अींनतम तारखपेयतं “िैसे थ”े पररक्स्थती ठेवण्याचे आदेश ददनाींक 
१३/३/२०१८ रोिी पारीत केलेले आहेत. 
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  तसेच, मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने सू्  क्र. (L) २२३/२०१३ मधील 
नो्ीस ऑफ मोशन नीं. ८८०/२०१३ मधील ददनाींक २२/४/२०१३ रोिीच्या 
अींतररम आदेशान्वये मे.नहालचींद लालचुींद प्रा.मल. याींच ेसदरहू दठकाणी चाल ू
असलेले काम स्थधगत करण्यास नकार ददला आहे. या आदेशाववरुध्द श्रीमती 
लाखात व इतर याींनी केलेले अवपल मा.मुींबई उच्च न्यायालयाने ननकाली 
काढले आहे.  
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 

___________ 
  

मौजे माळमशरस (जज.सोलापरू) याहठिाणी न्यायालयािरीता  
निीन इमारत ााांधण्याााात 

  
(४९) ४१२१० (०५-०३-२०१८) श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौि े माळमशरस (क्ि.सोलापरू) यादठकाणी ददवाणी व क्िल्हा सि 
न्यायालय सरुु होऊन १० वर् ेकालावधी होऊनही सदर न्यायालयाचे कामकाि 
पवूीच्याच तालकुा न्यायालयात सरुु असनू ही इमारत अपरुी पडत असल्याने 
येथे नवीन ससुज्ि इमारत बाींधण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नवीन इमारत बाींधण्याचा प्रस्ताव शासनाकड े दाखल केला 
असनू शासनाने त्याकड ेदलुाक्ष केल्याने नागररकात नारािीची भावना पसरली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून प्रस्तावाला मींिूरी देवनू 
व ननधीची तरतदू करुन येथे नवीन ससुज्ि न्यायालयाचे बाींधकाम सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-०३-२०१८) : (१) मा.स्थाननक लोकप्रनतननधीचे पि 
शासनास प्राप्त झालेले नाही. 
(२) मौिे माळमशरस (क्ि.सोलापरू) येथे नवीन इमारत बाींधण्याबाबतचा 
प्रस्ताव, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकडून ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ च्या 
पिान्वये या ववभागास प्राप्त झाला आहे. शासनाने सदर प्रस्तावाबाबत 
कायावाही केली असल्याने, शासनाने याकड ेदलुाक्ष केलेले नाही. 
(३) चौकशीचा प्रश्न उद भवत नसल्याने, याबाबत शासनाचे अमभप्राय ननरींक 
आहेत. परींत ु मौि े माळमशरस (क्ि.सोलापरू) येथे नवीन न्यायालय इमारत 
बाींधण्याकरीता रुपये ४३,०६,३७,१२८/- इतक्या ककींमतीचा प्रस्ताव प्रबींधक 
ननरीक्षणे-२, मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकडून ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१७ 
च्या पिान्वये या ववभागास प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास सावािननक 
बाींधकाम ववभागाने रुपये ४४५४.४४ लक्ष इतक्या ककींमतीस प्रशासकीय 
मान्यता देण्यास सहमती दशाववली आहे. सदर प्रस्ताव प्रशासकीय 
मान्यतसेाठी ननयोिन व ववत्त ववभागास ददनाींक १५ नोव्हेंबर, २०१७ रोिी 
सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तावाच्या अनरु्ींगाने ननयोिन ववभागाने 
अधधक मादहती उपलब्ध करुन देण्याबाबत ववनींती केली होती. त्यानसुार सदर 
मादहती प्रबींधक, मा.उच्च न्यायालय (ननरीक्षणे-२), अपील शाखा, मुींबई व 
प्रमखु क्िल्हा व सि न्यायालय, सोलापरू याींचेकडून ददनाींक १५ िानेवारी, 
२०१८ च्या पिान्वये मागववण्यात आली असता, मादहती प्रमखु क्िल्हा व सि 
न्यायालय, सोलापरू याींचेकडून ददनाींक २५ िानेवारी, २०१८ च्या पिान्वये 
प्राप्त झाली आहे. त्यानसुार सदर मादहती ननयोिन ववभागास ददनाींक ६ 
फेिवुारी, २०१८ च्या द्प्पणीन्वये सादर केलेली आहे. तरी सदर प्रस्ताव 
तदनींतर ववत्त ववभागास सादर करण्यात येईल. तसेच सदर प्रस्तावाची 
ककींमत रुपये ५.०० को्ी पके्षा िास्त असल्याने सदर प्रस्ताव मा.मखुय सधचव 
याींच्या अध्यक्षतखेालील सधचव सममतीच्या मान्यतसेाठी सादर करण्यात 
येणार आहे. 
(४) प्रश्न उद भवत नाही. 
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___________ 
  

टेम्पल रोझ ग्रपु ऑफ िां पनीने गुांतिणूिदाराांची फसिणूि िे्याााात 
  

(५०) ४१२१५ (०३-०३-२०१८) श्री.अननल भोसल े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३२३५० ला हदनाांि २ ऑगस्ट, २०१७ रोजी हदले् या उत्तरा्या सांदभाात 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ्ेम्पल रोझ ग्रपु ऑफ कीं पनीने गुींतवणूकदाराींना त्याींच्या गुींतवणुकीवर 
आकर्ाक व्यािाचे/ प्लर्च े आममर् दाखवनू हिारो गुींतवणूकदाराींची समुारे 
३०० को्ी रुपयाींची फसवणूक केली असनू सदर कीं पनीववरुध्द आधथाक गनु्हे 
ववभाग, पणेु शहर याींनी गनु्हा दाखल केल्यानींतर कायदेशीर प्रकक्रया पणूा 
करण्यास पोमलसाींकडून ददरींगाई व ्ाळा्ाळ होत असल्याची बाब माहे 
फेिवुारी, २०१८ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदशानास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर कीं पनीकडून आधथाक गुींतवणूकदाराींना त्याींची गुींतवणूक व 
परतावा परत ममळण्यासाठी पोमलसाींकडून तपासणीत होत असलेली ददरींगाई व 
्ाळा्ाळबाबत पोमलसाींची व उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले व तदनसुार कीं पनीववरुध्द व पोमलसाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१७-०३-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) सदर प्रकरणी आधथाक गनु्हे शाखा, मुींबई येथे ग.ुर.क्र. ०८/१७, भा.दीं.वव. 
कलम ४०९, ४२०, १२०(ब) सह कलम ३, ४ महाराषट्र ठेवीदाराींच्या (ववत्तीय 
सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाचे सींरक्षण अधधननयम, १९९९ व कलम ३, ४ व ५ 
पीसीएमसीबी कायदा, १९७८ अन्वये गनु्हा दाखल करण्यात आला असनू सदर 
गनु्हा तपासाधीन आहे.  
 तसेच, पणेु शहर पोलीस आयकु्तालय कायाक्षिेात दोन गनु्हे दाखल 
आहेत. १) चतुुःश्रृींगी पोलीस स््ेशन येथ े ग.ुर.क्र. २७५/१७, भा.दीं.वव. कलम 
४०९, ४२०, ४६७, ४६८, १२०(ब), ३४ सह कलम ३, ४ महाराषट्र ठेवीदाराींच्या 
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(ववत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाचे सींरक्षण अधधननयम, १९९९ व कलम ३, ४ 
व ५ पीसीएमसीबी कायदा, १९७८ अन्वये गनु्हा नोंद. २) लषकर पोलीस 
स््ेशन येथ ेग.ुर.क्र. ६०/१७, भा.दीं.वव. कलम ४०९, ४२०, ३४ सह कलम ३ 
महाराषट्र ठेवीदाराींच्या (ववत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाच े सींरक्षण 
अधधननयम, १९९९ अन्वये गनु्हा नोंद. सदर दोन्ही गनु्हयामध्ये दोर्ारोपपि 
दाखल करण्यात आले असनू फौिदारी प्रकक्रया सींदहता कलम १७३ (८) अन्वये 
पढुील तपास सरुू आहे. 
  नमदु गनु्हयात ६ आरोपीींना अ्क करण्यात आललेी आहे. या 
गनु्हयाींतील आरोपीींच्या िप्त मालमत्तचेी अधधसचूना शासन स्तरावरुन 
ददनाींक ०२/११/२०१७ रोिी ननगाममत करुन रािपिात प्रमसध्द करण्यात 
आलेली आहे. या अधधसचूनेन्वये एकूण ३४२ स्थावर मालमत्ता व ५५ िींगम 
मालमत्ता सींरक्षक्षत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, या मालमत्तचेी ननगाती 
होण्यासाठी महाराषट्र ठेवीदाराींच्या (ववत्तीय सींस्थाींमधील) दहतसींबींधाींच ेसींरक्षण 
अधधननयम, १९९९ अींतगात सदर प्रकरणी ननयकु्त सक्षम प्राधधकारी, 
उपक्िल्हाधधकारी (सामान्य), मुींबई शहर याींचेमाफा त पढुील आवश्यक 
कायावाही करण्यात येत आहे. सदर गनु्हयाच्या तपासामध्ये पोलीसाींकडून 
कोणत्याही प्रकारची ददरींगाई अथवा ्ाळ्ाळ झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद भवत नाही. 
  

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

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 

मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषट्र ववधानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींिणेवर करण्यात आली आहे. 
मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर. 

 


