
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहिले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

राज्यातील िायम विनाअनुदाननत िररष्ट्ठ मिाविद्यालयाचा  
िायम शब्द िाढण्याबाबत 

 

(१) ४४६४८ (३१-१०-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.िेमांत 
टिल,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२६३४ ला 
हदनाांि १६ जुल,ै २०१८ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) राज्यातील कायम विनाअनदुाननत िररषठ महाविद्यालयाचा कायम शब्द 
काढािा यासाठी शासनस्तरािर ननर्णय घेण्याची प्रक्रिया परू्ण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.विनोद तािड े (१२-११-२०१८) : (१) ि (२) राज्यामध्ये कायम 
विनाअनदुाननत तत्िािर मान्यता ददलेल्या महाविद्यालयाींचा कायम शब्द 
काढण्याची बाब शासनाच्या ततूण विचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 



वि.प. १ (2) 

गोंहदया जजल्िा पररषद येर्ील उपअशर्यांत्याला  
लाच घेताना अटि िेल्याबाबत 

  
(२) ४४६५४ (०५-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि 
गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि िुटुांब 
िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोंददया, जिल्हा पररषद येथील आरोग्य विभागाींतगणत येर्ाऱ् या प्राथकमक 
आरोग्य कें द्रात विद्यतुीकरर् केलेल्या कामाच े देयक काढण्याकरीता 
उपअकभयींता, श्री.सनुनल तोरारे् याींना १ लाख रूपयाची लाच घेताींना अ्क 
करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याींच्यािर ननलींबनाची कायणिाही करण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानषुींगाने उपअकभयींता याींच्याविरुध्द कोर्ती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) सदरहू कमणचारी दोषी आढळून आल्यामळेु ि हा कमणचारी कीं त्रा्ी 
पध्दतीिरील असल्याने त्यास सेिेतनू काढून ्ाकण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यात िररष्ट्ठ मिाविद्यालयात ताशसिा तत्िािरील  
प्राध्यापिाांना मानधन देण्याबाबत 

  
(३) ४४६७३ (३१-१०-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.िेमांत 
टिल,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : हदनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी 
सर्ागिृाच्या पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी 
क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३८१६८ ला हदलले्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 



वि.प. १ (3) 

(१) राज्यात िररषठ महाविद्यालयात ताकसका तत्िािर माहे एवप्रल, २०१८ 
पयतं कायणरत असर्ाऱ्या प्राध्यापकाींची जिल्हाननहाय सींख्या क्रकती आहे, 
(२) असल्यास, त्याींना माकसक मानधन दरमहा कमळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्राध्यापकाींच े
मानधन दरमहा कमळण्यासाठी कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१९-११-२०१८) : (१) राज्यात िररषठ महाविद्यालयात 
ताकसका तत्िािर माहे एवप्रल, २०१८ पयतं कायणरत असर्ाऱ्या प्राध्यापकाींची 
जिल्हाननहाय सींख्या पढुीलप्रमारे् आहे :-   

जजल्िा ताशसिा तत्िािर िायथरत 
प्राध्यापिाांची सांख्या 

मुींबई ३१० 
ठारे् ३८ 

पालघर ०६ 
रायगड १४ 
कस ींधुदगूण १४ 
रत्नागगरी १४ 
िळगाि २५ 
धुळे ९५ 

नींदरुबार ०२ 
सोलापरू ५६३ 
अमरािती ६०६ 
अकोला ३२७ 
बलुडार्ा २७६ 
यितमाळ ३०० 
िाकशम २२१ 
नागपरू ७३० 
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िधाण ८० 
भींडारा १२५ 
गोंददया १७२ 
चींद्रपरु २८७ 

गडगचरोली ८८ 
कोल्हापरू ९२६ 
साींगली ६६७ 
सातारा ७१८ 

औरींगाबाद ५२७ 
िालना ११२ 
बीड ३२१ 

उस्मानाबाद १८१ 
परेु् २४० 

नाकशक ६३ 
अहमदनगर ९१ 

नाींदेड ५३५ 
लातरू ३९६ 
परभर्ी २४३ 
दहींगोली ६२ 
एिूण ९३६६ 

(२) ि (३) उच्च ि तींत्र कशक्षर् विभाग, शासन ननर्णय ि. सींकीर्ण २०१८/ 
(१८५/१८)/मकश-३, ददनाींक १४/११/२०१८ अन्िये उच्च कशक्षर् सींचालनालयाच्या 
अगधपत्याखालील अशासकीय अनदुाननत महाविद्यालयातील विविध पदिी ि 
पदव्यतु्तर अभ्यासिमाींसाठी ननयकु्त ताकसका तत्िािरील अध्यापकाींच्या 
मानधनात िाढ करण्यात आली आहे. सदर शासन ननर्णयान्िये ताकसका 
तत्िािर ननयकु्त अध्यापकाींना त्याींचे मानधन दरमहा ननयकमत स्िरुपात 
सेिाथण / एच्ीई सेिाथण प्रर्ाली मा ण् त अदा करण्याबाबत सचूना देण्यात 
आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
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राज्यातील प्रार्शमि, माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शाळाांमध्ये शशक्षि 
ि शशक्षिेतराांची ररक्त पदे र्रण्याबाबत 

  
(४) ४४७१५ (०१-११-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.िेमांत 
टिल,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.अननल 
सोले, श्री.नागोराि गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१४३० ला हदनाांि १६ 
जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात प्राथकमक, माध्यकमक ि उच्च माध्यकमक शाळेतील समुारे २४ 
हिार कशक्षकाींची पदे ररक्त असल्याचे ददनाींक १५ ऑक््ोबर, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात मराठी माध्यमाींच्या प्राथकमक त े उच्च माध्यकमक 
शाळाींमधील कशक्षक ि कशक्षकेतराींची आि अखेर क्रकती पदे ररक्त आहेत ि 
त्याची सद्य:जस्थती काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर ररक्त पदे 
भरण्यासाठी कोर्ती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) सन २०१८-१९ च्या सींचमान्यतते अनतररक्त झालेल्या कशक्षकाींच्या 
समायोिनानींतर कशक्षकाींची ररक्त पदाींची सींख्या ननधाणररत होईल. तसेच 
कशक्षकेतर पदाींचा आकृनतबींध मींिूर झाल्यानींतर त्याींच्या ररक्त पदाींची सींख्या 
ननधाणररत होईल.  
(३) कशक्षकाींची ररक्त पदे भरण्याच्या अनषुींगाने “पवित्र” सींगर्कीय प्रर्ाली 
कायाणजन्ित करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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मुांबईतील रस्ते बाांधिामािरीता िाितूि  
विर्ागाची परिानगी शमळण्याबाबत 

  
(५) ४४७१९ (०१-११-२०१८). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील समुारे ५०० क्रक.मी. चे निीन रस्त े महानगरपाकलकेमा ण् त 
उभारर्ीचे काम िाहतकू विभागाची परिानगी न कमळाल्यामळेु प्रलींबबत 
असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मुींबईत निीन रस्त े
उभारर्ीकरीता िाहतकू विभागाची परिानगी कमळण्याबाबत कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) बहृन्मुींबई 
महानगरपाकलका क्षेत्रात एकूर् ३१७.२१ क्रक.मी. लाींबीच्या रस्त्याींची काम े
प्रगतीपथािर असनू, यामध्ये ६८१ रस्त्याींचा समािेश आहे. यामध्ये ३८० 
प्रकल्प रस्त ेि ३०१ पनुरुत्थान (Resurfacing) रस्त्याींचा समािेश आहे. 
 ३८० प्रकल्प रस्त्याींपकैी ३३९ रस्त्याींसाठी िाहतकू विभागाची 
परिानगी प्राप्त झाली असनू, उिणररत ४१ रस्त्याींच्या परिानगीसाठी 
महानगरपाकलकेमा ण् त िाहतकू विभागाकड े अिण दाखल करुन, त्याबाबत 
पाठपरुािा करण्यात येत आहे. 
 पनुरुत्थान रस्त्याींसाठी िाहतकू विभागाची परिानगी मागण्यात येत 
नसल्याचे महानगरपाकलकेमा ण् त कळविण्यात आले आहे. 
 तसेच, महानगरपाकलकेमा ण् त ३४७.१८ क्रक.मी. लाींबीच्या १२८९ 
रस्त्याींच्या दरुुस्तीची कामे प्रस्तावित असनू, याअनषुींगाने ननविदा प्रक्रिया सरुु 
आहे. ननविदा प्रक्रियेनींतर सदर रस्त्याींच्या कामासाठी महानगरपाकलकेमा ण् त 
िाहतकू विभागाकड ेअिण करण्यात येर्ार आहे. 

___________ 
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मराठिाडा विर्ागातील जजल्िा पररषदेच्या माध्यशमि शाळेतील 
मुख्याध्यापि ि शशक्षिाांची ररक्त पदे र्रण्याबाबत 

 

(६) ४४७२० (२६-१०-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.िेमांत 
टिल,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडा विभागातील जिल्हा पररषदेच्या माध्यकमक शाळाींची सींख्या 
इतर विभागाच्या तलुनेत िास्त असनू त्या माध्यकमक शाळाींमध्ये िगण-२ 
मखु्याध्यापकाींची ि कशक्षकाींची जिल्हाननहाय एकूर् मींिूर पदे क्रकती आहेत, 
त्या मींिूर पदापकैी माहे ऑगस््, २०१८ अखेर क्रकती पदे ररक्त आहेत, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मराठिाडा विभागातील 
माध्यकमक शाळाींसाठी सिण भौनतक सोयीयकु्त ्ाईप प्लॅन करुन इमारत 
बाींधण्यासाठी तसेच ररक्त पदे भरण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े (१४-११-२०१८) : (१) मराठिाडा विभागामध्ये जिल्हा 
पररषदेच्या माध्यकमक शाळाींची सींख्या ३८१ आहे. माध्यकमक शाळेतील िगण-२ 
मखु्याध्यापकाींची ३०२ पदे ि कशक्षकाींची १८६१ पदे मींिूर आहेत. सदर मींिूर 
पदाींपकैी मखु्याध्यापकाींची ३०२ पदे ररक्त असनू, कशक्षकाींच्या ररक्त पदाींची 
सींख्या सन २०१८-१९ च्या सींचमान्यतते अनतररक्त झालेल्या कशक्षकाींच्या 
समायोिनानींतर ननधाणररत होईल. 
(२) माध्यकमक शाळाींना इमारती उपलब्ध आहेत. जिल्हा पररषद, जिल्हा 
ननयोिन विकास सकमती ि सिण कशक्षा अकभयान याींच्या माध्यमातनू शाळाींना 
इमारती उपलब्ध केल्या िातात. 

मखु्याध्यापकाींची ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याबाबत आिश्यक ती 
कायणिाही करण्यात येत आहे. तसेच राज्यातील स्थाननक स्िराज्य सींस्थेच्या 
सिण माध्यमाच्या शाळाींमधील कशक्षर् सेिक भरती ही अकभयोग्यता ि 
बधु्दीमत्ता चाचर्ीतील गरु्ाींच्या आधारे “पवित्र” या सींगर्कीय प्रर्ालीच्या 
माध्यमातनू करण्याबाबतची कायणप्रर्ाली कायाणजन्ित करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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मुांबईतील तानसा जल िाहिनीलगत बाांधण्यात  
येणाऱ्या सायिल रॅिबाबत 

  
(७) ४४७२१ (०१-११-२०१८). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबई महानगरपाकलका १०० को्ी रुपये खचण करून तानसा िलिादहनी 
लगत सायकल टॅ्रक उभारर्ार असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तानसा िलिादहनी ही सींिय गाींधी उद्यानातनू िात 
असल्यामळेु येथे सरासण िन्यिीिाींचा िािर असनू सरुक्षेच्यादृष्ीने कोर्त्या 
उपाययोिना करण्यात आल्या िा येत आहे, 
(३) तसेच अशाच प्रकारे िाींदे्र-कुलाण सींकुल येथे बाींधण्यात आलेल्या सायकल 
टॅ्रकचा िापर सायकल स्िाराींसाठी होत नसनू येथे ररक्षा, ्ॅक्सीसह अन्य 
िाहने पाकण  केली िात असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे तसेच सरुक्षेच्यादृष्ीने धोकादायक असर्ाऱ्या सायकल 
टॅ्रकबाबत शासनाची नेमकी भकूमका काय राहर्ार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त 
तानसा ि इतर िलिादहनीलगत सायकल टॅ्रक उभारर्ी करण्याचा प्रकल्प 
तीन ्प्प्याींमध्ये प्रस्तावित करण्यात आला आहे. सदर प्रकल्पाकरीताच्या 
्प्पा-१ करीता अींदाजित रुपये १६१.४३ को्ी ि ्प्पा-२-अ करीता अींदाजित 
रुपये ११९.८६ को्ी मींिूर करण्यात आले आहेत. 
(२) तानसा िलिादहनी ही भाींडुप सींकुल येथून िात असनू, तथेील 
िन्यिीिाींच्या सरुक्षक्षततचे्या दृष्ीने उपाययोिना करण्यासाठी ननयकु्त 
करण्यात आलेल्या ताींबत्रक सल्लागारामा ण् त अभ्यास सरुु असनू, त्यानषुींगाने 
बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त पढुील कायणिाही सरुु आहे. 
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(३) ि (४) िाींदे्र-कुलाण सींकुल येथे बाींधण्यात आलेल्या सायकल टॅ्रकचा िापर 
सायकलस्िाराींसाठी होत असनू, सायकलस्िाराींची सींख्या तरुळक असल्यामळेु, 
सदर सायकल टॅ्रकलगत अनगधकृतपरे् िाहने उभी केली िात असल्याच े
एमएमआरडीए मा ण् त कळविण्यात आले आहे. 
 तथावप, सदर सायकल टॅ्रकिर अनगधकृतपरे् उभ्या केलेल्या िाहनाींिर 
िारींिार कारिाई करण्यात येत.े 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
िररष्ट्ठ मिाविद्यालयातील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमथचाऱ्याांना र्विष्ट्य 

ननिाथि ननधीच्या पाित्या देण्याबाबत 
  
(८) ४४७२५ (२६-१०-२०१८). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.दत्तात्रय 
सािांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३८१६५ ला हदनाांि ९ माचथ, २०१८ रोजी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडा विभागातील औरींगाबाद ि नाींदेड उच्चकशक्षर् सहसींचालक 
कायाणलयाींतगणत असलेल्या त्या-त्या जिल््यातील िररषठ महाविद्यालयातील 
कशक्षक ि कशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना त्याींच्या भविषय ननिाणह ननधीच्या पाित्या 
माहे माचण, २०१८ पयतंच्या देण्यात आलेल्या नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत जिल््यातील 
कशक्षक ि कशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना भविषय ननिाणह ननधीच्या पाित्या 
देण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१२-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
(२) ि (३) नाींदेड विभागातील िररषठ महाविद्यालयातील बहुताींश कशक्षक ि 
कशक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या भविषय ननिाणह ननधीच्या पाित्या तपासनू वितरीत 
करण्याची कायणिाही करण्यात येत आहे. 
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 तसेच, औरींगाबाद विभागातील िररषठ महाविद्यालयातील बहुताींश 
कशक्षक ि कशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना माचण, २०१८ अखेरपयतंच्या भविषय ननिाणह 
ननधीच्या पाित्या वितरीत करण्याची कायणिाही सरुु आहे. 

___________ 
 

मुांबईतील विद्यावििार येर्ील राजािाडी रुग्णालयात आयसीयुच े
खाजगीिरण िरण्यात आल्याबाबत 

 

(९) ४४७२६ (०१-११-२०१८). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.प्रविण दरेिर, श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, अॅड.िुस्नबानू खशलरे् : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील घा्कोपर येथील रािािाडी रुग्र्ालयात खािगी सींस्थकेडून 
चालविण्यात आलेल्या आयसीय ु विभागात ददनाींक ६ त े १८ ऑगस््, २०१८ 
च्यादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या १८ रुग्र्ाींचा मतृ्य ू झाल्याची बाब 
ददनाींक २० ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त दठकार्ी आयसीयचु े खािगीकरर् झाल्यानींतर 
कायदोपत्री एमबीबीएस, एमडी डॉक््र नेमर्ूक केल्याचे दाखिनू प्रत्यक्षात 
मात्र एमबीबीएस ऐििी बीएमएस, बीएचएमएस तसेच अनभुि नसलेल्या 
डॉक््राींची नेमर्ूक केली िात असल्याने आयसीय ुविभागात मतृ्यचू्या सींख्येत 
िाढ होत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि चौकशीनसुार दोषीींिर कोर्ती कारिाई करण्यात आली िा 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेच्या 
घा्कोपर येथील रािािाडी रुग्र्ालयात ददनाींक ०६/०८/२०१८ त े२९/०८/२०१८ 
या कालािधीत ७४ रुग् र् आय.सी.य.ु मध्ये दाखल झाले असनू, त्यापकैी २१ 
रुग्र्ाींचा मतृ्य ूझाला आहे ही िस्तजुस्थती आहे. 
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(२) सदर रुग्र्ालयाच्या आय.सी.य.ु विभागाचे परू्णपरे् खािगीकरर् न करता 
कीं त्रा्दाराकडून ्क्त तज्ञ डॉक््राींच्या सेिा घेतल्या िात आहेत ि सदर 
विभागािर महानगरपाकलका प्रशासनाचे परू्ण ननयींत्रर् असल्याचे 
महानगरपाकलकेमा ण् त कळविण्यात आले आहे. 

सदर रुग्र्ालयातील अनतदक्षता ि ट्रॉमा विभागामध्ये, ज्या 
एम.बी.बी.एस. पदिीधारकाींनी पदव्यतु्तर एम.डी/ डी.एन.बी. िदै्यकशास्त्र/ 
बगधरीकरर् शास्त्र अभ्यासिम परू्ण केला आहे अशा तज्ञ डॉक््राींच्या सेिा 
बा्यस्त्रोतीकरर्ाद्िारे ददनाींक ०६/०८/२०१८ पासनू २४ तास 
महानगरपाकलकेमा ण् त उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. 
(३) सदर प्रकरर्ी बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त प्राथकमक चौकशी 
करण्यात आली आहे. 

अनतदक्षता विभागात होर्ारे मतृ्य ू हे रुग्र्ाींचे िय, त्याींना असलेले 
आिार ि त्याींच्या आिाराची गींभीरता ि रुग्र्ालयात दाखल करतिेळेेची 
जस्थती यािर अिलींबनू असत.े 

तसेच, सदर रुग्र्ालयात ददनाींक ०६/०८/२०१८ त े २९/०८/२०१८ या 
कालािधीत मतृ्य ू झालेल्या रुग्र्ाींपकैी मतृ्यचूी काररे् साधारर्त: अींनतम 
जस्थतीतील कॅन्सर, हृदयविकाराचा तीव्र झ्का, रेल्िे ि रस्ता अपघात ि 
इतर अत्यिस्थ जस्थती असल्याचे महानगरपाकलकेमा ण् त कळविण्यात आल े
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबईत म्िाडाच्या बिुताांश जशमनीिर अनतक्रमण झाल्यामुळे घरे 
उर्ारण्यात िोत विलांब िोत असल्याबाबत 

  
(१०) ४४७३३ (३०-१०-२०१८). श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.नागोराि गाणार, श्री.विलास 
पोतनीस : सन्माननीय गिृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
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(१) मुींबईतील म्हाडाच्या बहुताींश िकमनीींिर अनतिमर् झाले असल्यामळेु 
म्हाडाला गत तीन िषाणत केिळ २५०० घरेच उभारता आल्याच ेमाहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, म्हाडाची एकूर् िमीन क्रकती क्षते्र्ळ आहे याबाबतची मादहती 
आठ ददिसाींत सादर करण्याचे आदेश म्हाडाच्या अध्यक्षाींनी ददनाींक १८ 
सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास सींबींगधत अगधकाऱ् याींना ददले आहेत, हे 
ही खरे आहे काय 
(३) असल्यास, शासनाने एक जिल्हागधकारी, एक तहकसलदार, पाच नायब 
तहकसलदार अशी पदे गत क्रकत्येक िष ेन भरल्यामळेु अनतिमर् ननषकाकसत 
करण्याच्या कामात ददरींगाई होत असल्याचे आढळून आले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार म्हाडाची ररक्त पदे लिकरात लिकर भरून 
म्हाडाच्या िकमनीिरील अनतिमरे् ननषकाकसत करुन निीन घरे 
उभारण्याबाबत तसेच मुींबई उपनगरातील म्हाडाच्या बठै्या िसाहतीचा 
पनुविणकास करून या दठकार्ी इमारती उभारून अनतररक्त घरे उपलब्ध 
होण्याच्यादृष्ीने कोर्त्या उपाययोिना केल्या िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.प्रिाश मिेता (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदरहू पदे भरण्याबाबत म्हाडाने महसलू विभागास विनींती केलेली 
आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

अन्न पदार्ाथच्या (जांि रू्ड) विक्रीस बांदी असल्याच्या अनुदान 
आयोगाने हदलेल्या ननदेशाची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 

 

(११) ४४७४० (२६-१०-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:-
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(१) मुींबई तसेच देशभरातील सिण विद्यापीठे ि त्याींच्याशी सींलग्न 
महाविद्यालये आणर् अन्य उच्च कशक्षर् सींस्थाींच्या कॅम् पसमध्ये चमचमीत 
परींत ुसत्िहीन अन्न पदाथाणच्या (िींक ्ूड) वििीस परू्ण बींदी करण्याचे ननदेश 
विद्यापीठ अनदुान आयोगाने माहे ऑगस््, २०१८ च्या चौथ्या आठिड्यात 
ददल्याच ेननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, असा आदेश कें द्रीय मनषुयबळ विकास मींत्रालयाने ददनाींक २० 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी ददला होता, परींत ुत्यानसुार त्याची अींमलबिािर्ी न 
झाल्याने आयोगाने िुन्या पत्राचा सींदभण देत तचे ननदेश नव्याने ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन विद्यापीठ अनदुान 
आयोगाने ददलेल्या ननदेशाची अींमलबिािर्ी करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१३-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) अींशत: खरे आहे. देशभरातील सिण विद्यापीठे ि त्याींच्याशी सींलग्न 
महाविद्यालये आणर् अन्य उच्च कशक्षर् सींस्थाींच्या कॅम् पसमध्ये चमचमीत 
परींत ु सत्िहीन अन्न पदाथाणच्या (िींक ्ूड) वििीस परू्ण बींदी करण्याच्या 
ददनाींक २० ऑक््ोबर, २०१६ रोिी ददलेल्या ननदेशाची अगधक पररर्ामकारक 
अींमलबिािर्ी करण्याचे ननदेश विद्यापीठ अनदुान आयोगाने ददनाींक २१ 
ऑगस््, २०१८ च्या पत्रान्िये ददले आहेत. 
(३) विद्यापीठ अनदुान आयोगाने ददलेल्या ननदेशाची अींमलबिािर्ी 
करण्याच्या अनषुींगाने कुलसगचि, सिण अकृषी विद्यापीठे ि सींचालक, उच्च 
कशक्षर्, परेु् याींना शासनाच्या ददनाींक १७/११/२०१६ च्या पत्रान्िये 
महाविद्यालयात विद्याथ्यांच्या आरोग्याचा विचार करता िींक ्ुड िर बींदी 
घालण्यासाठी आिश्यक ती कायणिाही करण्याचे ननदेश ददलेले आहेत.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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मुांबई विद्यापीठातील िमथचाऱ्याांची र्विष्ट्य ननिाथि ननधीची  
रक्िम जमा िरण्याबाबत 

  
(१२) ४४७४४ (२६-१०-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) मुींबई विद्यापीठाने माहे एवप्रल, २००९ त े डडसेंबर, २०१६ पयतंची 
कमणचाऱ्याींची भविषय ननिाणह ननधीची (पीए्) रक्कम िमा न केल्याने 
भविषय ननिाणह ननधी विभागाच्या सहाय्यक आयकु्त याींनी विद्यापीठाला 
काररे् दाखिा नो्ीस ददल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या चौथ्या आठिड्यात 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामळेु उक्त कालािधीत काम करर्ाऱ्या हिारो कमणचाऱ्याींच्या 
भविषय ननिाणह ननधीचा प्रश्न ननमाणर् झाला असनू शासनाकडून पदाींना मींिुरी 
कमळत नसल्यामळेु मुींबई विद्यापीठाने अनेक विभागामध्ये कीं त्रा्ी कमणचारी 
नेमले असल्याने कीं त्रा्ी कमणचाऱ्याींच े प्रश्न गेल्या अनेक िषाणपासनू प्रलींबबत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कमणचाऱ्याींची 
भविषय ननिाणह ननधीची रक्कम िमा करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१३-११-२०१८) : (१) ि (२) हे अींशत: खरे आहे. 

कमणचारी भविषय ननिाणह ननधी कायाणलयामधून प्रितणन अगधकारी याींनी 
मुींबई विद्यापीठास ्ेब्रिुारी, २०१७ च्या दरम्यान भे् देऊन हींगामी 
कमणचाऱ्याींची भविषय ननिाणह ननधी सींघ्नामध्ये नोंदर्ी करण्यासाठी मोदहम 
राबविण्याबाबत मादहती ददली. सदरहू मोदहम ददनाींक ०१/०१/२०१७ त ेददनाींक 
३१/०३/२०१७ या कालािधीत राबविण्यात आली. त्यानसुार १७७२ हींगामी 
कमणचाऱ्याींची ईपीए् मध्ये नोंदर्ी केली असनू नोंदर्ीकृत सिण हींगामी 
कमणचाऱ्याींचे ईपीए्चे पसै े कमणचारी भविषय ननिाणह ननधी कायाणलयामध्ये 
िमा करण्यात येतात. 
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(३) विद्यापीठाकडून सिण स्थायी कमणचाऱ्याींच्या भविषय ननिाणह ननधीच े पसेै 
ननयकमतपरे् भरले िातात. तसेच ददनाींक ०१/०४/२००९ त े ददनाींक 
३१/१२/२०१६ पयतं विद्यापीठात कायणरत हींगामी कमणचाऱ्याींची ईपीए् मध्ये 
नोंदर्ी करण्याची प्रक्रिया विद्यापीठ स्तरािर सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सिथ शाळाांमध्ये मुलीांच्या सुरक्षक्षततेसाठी  
सास्ि यांत्रणा राबविण्याबाबत 

  
(१३) ४४७४९ (०१-११-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिण शाळाींमध्ये मलुीींच्या सरुक्षक्षततसेाठी सास्ि यींत्रर्ा 
राबविण्याच े आदेश राज्याच्या बालहक्क आयोगाने िारी केल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ् या आठिड्यात ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनात्े याकरीता विशषे रक्षा अकभयान हाती घेण्यात आल े
असनू महानगरपाकलका, जिल्हा पररषदा, अनदुाननत तसेच विनाअनदुाननत 
शाळाींना या आदेशाची अींमलबिािर्ी सक्तीची करण्यात येर्ार असनू प्रत्येक 
िगाणतील मलुीींची तीनिेळा हिेरी घेरे् सक्तीचे करण्यात आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, प्रत्येक शाळेच्या प्रिेशद्िारािरील सरुक्षा रक्षकाींच्या ता्यात 
मदहला सरुक्षा रक्षकाची नेमर्ूक करण्याचे आदेश शासनाने ददले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सिण शाळाींमध्ये 
मलुीींच्या सरुक्षक्षततसेाठी सास्ि यींत्रर्ा राबविण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ि (३) विद्याथी सरुक्षचे्या अनषुींगाने हे अकभयान सरुु करण्यात आले 
आहे. तथावप, याबाबतची कोर्तीही सक्ती शाळाींना करण्यात आलेली नाही. 
(४) विद्याथी सरुक्षक्षततसेाठी शासन पररपत्रक ि.सींकीर्ण २०१७/प्र.ि. 
(१७१/१७)/एसडी-६, ददनाींक ०२/०६/२०१८ अन्िये ननदेश ददले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सावित्रीबाई रु्ले पुणे विद्यापीठात अधधिारी ि िमथचाऱ्याांची  
ररक्त पदे असल्याबाबत 

  
(१४) ४४७५१ (३१-१०-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, 
श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सावित्रीबाई ्ुले परेु् विद्यापीठात अगधकारी ि कमणचाऱ् याींची ३० ्क्के 
ररक्त पदे असनू विद्यापीठाने गेल्या चार िषाणपिूी ७५ ताींबत्रक ि १४९ कलवपक 
अशा २२४ कशक्षकेतर कमणचाऱ्याींची ननयकु्ती करुनही त्याींच्या पदाींना 
शासनाकडून मान्यता कमळाली नसल्याने या कमणचाऱ्याींच्या नोकऱ्या सींक्ात 
आल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या आठिड्यात ननदशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परेु् विद्यापीठ ि सींलग्न महाविद्यालयातनू यींदाच्या 
शकै्षणर्क िषाणत साडसेात लाख विद्याथी कशक्षर् घेत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सावित्रीबाई ्ुले 
परेु् विद्यापीठाने विद्यापीठातील मींिूर पदे भरण्यासाठी तसेच कशक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींच्या पदाींना मान्यता देण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
 प्रश्नात नमदू विद्यापीठात सद्य:जस्थतीत २६.४१% पदे ररक्त आहेत. 
तसेच ताींबत्रक ि कलवपक सींिगाणतील पदे ननयकमत स्िरूपात कायणरत आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) वित्त विभागाच्या ददनाींक २५/०५/२०१७ च्या शासन ननर्णयान्िये सधुाररत 
आकृनतबींध ननजश्चत झाल्याकशिाय पदे भरण्यास ननबधं आहेत. त्यानसुार 
राज्यातील सिण अकृषी विद्यापीठातील कशक्षक-कशक्षकेतर पदाींचा सधुाररत 
आकृनतबींध ननजश्चत करण्याची कायणिाही सरुू आहे. तसेच प्रश्नभाग-१ मध्ये 
नमदू कशक्षकेतर पदाींबाबत झालेल्या अननयकमततसेींदभाणत शासनस्तरािरून 
कायणिाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

ठाणे जजल््यातील ठाणे-घोडबांदर रस्त्यािरील गायमुख खखांडीदरम्यान 
दररोज िाितूि िोंडी िोत असल्याबाबत 

 

(१५) ४४७५३ (३०-१०-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठारे् जिल््यातील ठारे्-घोडबींदर रस्त्यािरील गायमखु णखींडीदरम्यान 
दररोि होर्ाऱ्या िाहतकू कोंडीिर पोकलसाींकडून कोर्तीही उपाययोिना केली 
िात नसल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर रस्त्याला समाींतर ्ाऊीं ्न िींक्शन त े गायमखुपयतं 
कोस््ल रोड तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

सदर माहामागाणिर िाहतकू कोंडी न होण्याकरीता ददिस रात्र पोलीस 
कमणचाऱ्याची गस्त ठेिण्यात येत.े या महामागाणिरील बींद पडलेली िाहने 
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िेनच्या सहाय्याने तात्काळ बािुला काढुर् बींद िाहतकू सरुळीत करण्यात 
येत.े तसेच िाहतकू कोंडी होर्ार नाही याबाबत खबरदारी घेण्यात येत.े 
(२) ि (३) हे खरे नाही. 

्ाऊीं ्न िींक्शन त े गायमखु पयतं कोस््ल रोड तयार करण्याचा 
प्रस्ताि महाराषट्र राज्य रस्त ेविकास महामींडळामा ण् त प्रस्तावित नाही. परींत ु
्ाऊीं ्न िींक्शन त ेगायमखु या लाींबीत होर्ारी िाहतकू कोंडी सोडविण्यासाठी 
अजस्तत्िातील चारपदरी लाींबीत मध्यभागी चारपदरी उन्नतमागण बाींधण्याच्या 
प्रस्तािास शासन ननर्णय ि. : खाक्षेस-२०१५/प्र.ि.४१५/रस्त-े८, ददनाींक २४ 
नोव्हेंबर, २०१७ अन्िये मान्यता ददली असनू सदर प्रकल्प कायाणजन्ित 
करण्यासाठी महाराषट्र राज्य रस्त े विकास महामींडळास कायाणन्ियीन यींत्रर्ा 
म्हर्ून घोवषत केले आहे. सदर प्रकल्पाचा सविस्तर अहिाल ि िन 
विभागाचा ना-हरकत प्रमार्पत्र इत्यादीची कायणिाही प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

शशििालीन नागला बांदर किल्ल्याच ेसांिधथन िरण्याबाबत 
  
(१६) ४४७५८ (२५-१०-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय साांस् िृनति 
िायथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कशिकालीन नागला बींदर क्रकल्ला (जि.ठारे्) िाढत्या अनतिमर्ामळेु 
उद्ध्िस्त होण्याच्या मागाणिर असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी सामाजिक सींस्था ि दगुणपे्रमीींनी शासनाकड े
अनेक तिारी केल्या असनू क्रकल्ल्याींिरील अनतिमरे् रोखण्यासाठी परुातत्ि 
ि महसलू विभागाने कोर्ती कायणिाही केली, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन नागला बींदर 
क्रकल्ल्याचे सींिधणन करण्यासाठी कोर्ती उपाययोिना केली िा करण्यात येत 
आहे, तसेच या सींदभाणत परुातत्ि विभागाकड ेप्रस्ताि सादर केला आहे काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 



वि.प. १ (19) 

श्री.विनोद तािड े (१३-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) अशी बाब ननदशणनास 
आलेली नाही. तथावप, या प्रकरर्ी परुातन िास्त ु ितनाच्या ननकषाींप्रमारे् 
तपासर्ी करण्यात येईल ि आिश्यक ती पढुील कायणिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

हिांदी रामनगर प्रार्शमि शाळा, िल्याण (जज.ठाणे) या  
शाळेची आरटीईची मान्यता रद्द िेल्याबाबत 

  
(१७) ४४७६१ (२६-१०-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींदी रामनगर प्राथकमक शाळा, कल्यार् (जि.ठारे्) ही सींस्था आर्ीई 
ननयमानसुार पतूणता करत नसल्याने सदर शाळेची आर्ीईची मान्यता रद्द 
करण्याबाबत कारिाई करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सींस्थते कशक्षर् घेर्ाऱ् या विद्याथ्यांचे शकै्षणर्क नकुसान 
्ाळण्यासाठी त्याींचे समायोिन इतर शाळेत केले आहे काय, तसेच शाळेतील 
कशक्षक ि कशक्षकेतर कमणचारी याींचे सदु्धा इतरत्र समायोिन करण्यात आले 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदर कशक्षक ि 
कशक्षकेतर कमणचारी याींना इतरत्र समायोिन होईपयतं िेतन अदा करण्याबाबत 
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१३-११-२०१८) : (१) शासनाची पिूणमान्यता न घेता शाळा 
अन्य दठकार्ी भरविण्यात येत असल्याने तसेच बालकाींचा मो्त ि 
सक्तीच्या कशक्षर्ाचा अगधकार अगधननयम, २००९ मधील तरतदुीनसुार 
भौनतक सवुिधाींची ि मानकाींची पतूणता करीत नसल्याने प्रशासन अगधकारी, 
कल्यार्-डोंबबिली महानगरपाकलका, कशक्षर् विभाग, कल्यार् याींनी शाळेची 
आर्ीई मान्यता रद्द केली आहे. 
(२) याबाबतची कायणिाही करण्यात येत आहे. 



वि.प. १ (20) 

(३) कशक्षक ि कशक्षकेतर कमणचारी याींचे िेतन ननयकमतपरे् सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

गडधचरोली जजल््यात मनरेगाच्या िामात गैरव्यििार झाल्याबाबत 
  
(१८) ४४७८३ (०३-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय रोजगार िमी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गडगचरोली जिल््यात महात्मा गाींधी राषट्रीय ग्रामीर् रोिगार हमी 
योिनेंतगणत (मनेरगा) कामात ननविदा प्रक्रिया न राबविता मिीतील 
कीं त्रा्दाराींना ननयमबाहय कामे ददली गेल्याने सदर कामात मोठ्या प्रमार्ात 
गरैव्यिहार झाल्याचे ददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने दोषीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल (१९-११-२०१८) : (१) नाही, हे खरे नाही. 
(२) जिल्हागधकारी गडगचरोली याींच्याकडून प्राप्त मादहतीनसुार सदर प्रकरर्ी 
सादहत्याची खरेदी ही ननयमानसुार ननविदाव्दारे मान्य परुिठादाराकडून 
करण्यात आली आहे. सदर प्रकरर्ी कोर्ताही गरैव्यिहार झालेला नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

देिरूख (जज.रत्नाधगरी) येर्ील श्री सदगुरू लोिमान्य  
िाचनालयास अनुदान वितरीत िरण्याबाबत 

  
(१९) ४४८१६ (३१-१०-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सािणिननक िाचनालयाींना १०० िष े परू्ण झाल्यास त्याींना शासनाकडून 
रुपये ५ लक्ष विशषे अनदुान कमळत असनू देिरूख (जि.रत्नागगरी) येथील श्री 
सदगरुू लोकमान्य िाचनालय हे अ िगण शासन मान्य िाचनालय असनू 
त्याची सरुुिात १९११ च्या दरम्यान झाली असनू सदर िाचनालयाला १०० 
िष े परू्ण झाली असल्याने िाचनालयाने सन २०१३ मध्ये विशषे अनदुान 
कमळण्याबाबतचा प्रस्ताि शासनाकड ेसादर केला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू िाचनालयास अनदुान न कमळण्याची काररे् काय 
आहेत तसेच कोकर् विभागातील १०० िष े परू्ण झालेल्या शासन मान्य 
सािणिननक िाचनालयाींना शासनाचे विशषे अनदुान कमळण्याबाबत 
लोकप्रनतननधीींनी मा.उच्च ि तींत्र कशक्षर् मींत्री याींना ददनाींक २१ सप् े्ंबर, 
२०१८ रोिी ननिेदन देऊन मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन उक्त मागर्ीनसुार 
िाचनालयाला अनदुान वितरीत करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(१७-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) ददनाींक २१ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोिीचे लोकप्रनतननधीचे ननिेदन प्राप्त झाले आहे. तसेच श्री सदगरुू 
लोकमान्य िाचनालय, देिरूख (जि.रत्नागगरी) ि इतर शताय ु ग्रींथालयाींना 
अनदुान देण्याबाबतचा प्रस्ताि प्राप्त आहे. तथावप, शताय ु ग्रींथालयाींना 
अनदुान देण्याची शासनाची कोर्तीही योिना नसल्याने सदर प्रस्तािास 
मान्यता देण्यात आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

इयत्ता ११ िी च्या अपात्र ठरलेल्या तुिडयाांच े 
रे्र मुल्यमापन िरण्याबाबत 

  
(२०) ४४८१८ (०१-११-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) उच्च माध्यकमक स्तरािरील इयत्ता ११ िी च्या शकै्षणर्क िषण सन 
२००८-०९ ि २००९-१० या िषाणत अनदुानास अपात्र ठरलेल्या िादा तकुड्याींच े
्ेर मलु्यमापन करण्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय कशक्षर् मींत्री याींना 
ददनाींक ११ सप् े्ंबर, २०१८ रोिी ननिेदन देऊन मागर्ी केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अनदुानास अपात्र 
ठरलेल्या तकुड्याींचे ्ेर मलु्यमापन करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े (१९-११-२०१८) : (१) होय, यासींदभाणत आिश्यक कायणिाही 
सरुु आहे. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

आर.सी.िाळे प्रार्शमि विद्यामांहदर, पेढे परशुराम (ता.धचपळूण, 
जज.रत्नाधगरी) शाळेच्या नैसधगथि िाढीि तुिडयाांच्या मान्यतेबाबत 

  
(२१) ४४८१९ (०१-११-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भगिान परशरुाम पींचिोशी कशक्षर् मींडळ सींचकलत आर.सी.काळे प्राथकमक 
विद्यामींददर, पेढे परशरुाम (ता.गचपळूर्, जि.रत्नागगरी) या शाळेच्या िगण १ ब 
च्या िगाणला २०००-०१ मध्ये मान्यता कमळालेली असनू पढुील शकै्षणर्क िषाणत 
अनिुमे २ री, ३ री ि ४ थी ब च्या तकुड्याींना सन २००१-०२ पासनू 
नसैगगणक िाढीने मान्यता देण्याबाबत कशक्षर् उपसींचालक, कशक्षर् सींचालक 
याींनी िारींिार स्मरर्पत्र े देऊन सदु्धा शालेय कशक्षर् विभागाच्या 
ननषकाळिीपर्ामळेु सदर शाळेला नसैगगणक िाढीि तकुड्याींच्या मान्यतबेाबत 
िींगचत ठेिण्यात आल्याचे ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्यामळेु िषाणनिुष े सदर शाळेिर काम करर्ारे कमणचारी ि 
कशक्षर् घेर्ारे विद्याथी याींच्यािर अन्याय होत असनू शालेय कशक्षर् 
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विभागाच्या ननषकाळिीपर्ामळेु सन २००१ पासनू भगिान परशरुाम पींचिोशी 
कशक्षर् मींडळ (ता.गचपळुर्, जि.रत्नागगरी) सींचकलत आर.सी. काळे प्राथकमक 
विद्यामींददर, पेढे परशरुाम या शाळेची नसैगगणक िाढीि तकुड्याींची मान्यता 
प्रलींबबत असल्याबाबत लोकप्रनतननधीींनी मा.शालेय कशक्षर् मींत्री याींना ददनाींक 
७ िुल,ै २०१८ रोिी ननिेदन देऊन मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शाळेच्या नसैगगणक 
िाढीि तकुड्याींच्या मान्यतबेाबत कायणिाही करुन नसैगगणक िाढीच्या 
प्रस्तािािर ददरींगाई करर्ाऱ् या अगधकाऱ् याींिर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) याबाबतचे ददनाींक ०७/०९/२०१८ रोिीच ेननिेदन प्राप्त झाले आहे. 
(३) ि (४) याबाबत तपासर्ी करुन आिश्यक कायणिाही करण्यात येत आहे. 

___________ 
 

पांडडत हदनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजनेंतगथत  
िीज िें द्राच ेिाम अपूणथ असल्याबाबत 

 

(२२) ४४८२३ (०२-११-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.नागोराि गाणार : 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२०३१ ला हदनाांि १० जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) अडपल्ली माल (जि.गडगचरोली) येथील सभुाष ग्राम येथे शासनाच्या 
पींडडत ददनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योिनेंतगणत ३३/१३ के.व्ही.विद्यतु 
उपकें द्राला मींिूरी देऊन एक िषाणचा कालािधी उल्ूनही िीि कें द्राचे काम 
अनतशय सींथगतीने सरुु असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या शिे्च्या 
आठिड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त काम हे मे.विश्िनाथ प्रोिेक्् कलकम्ेड या कीं पनीला 
ददनाींक १० ऑक््ोबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास देऊन एक िषाणत परू्ण 
करण्याच ेिकण  ऑडणरद्िारे आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कीं पनीने सद्य:जस्थतीत हे काम २५% ही परू्ण केलेले 
नसल्याने कीं पनीकडून सव्याि कामाचे सींपरू्ण पसेै िसलू करुन अन्य कीं पनीला 
हे काम हस्ताींतरीत करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली ि सदरहू 
उपकें द्राचे काम कधीपयतं परू्ण होरे् अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) कीं त्रा्दाराचे काम सींथगतीने सरुू असल्याने, त्याींना ननविदेतील अ्ी ि 
शती याींच्या अधीन राहून, महावितरर् कीं पनीमा ण् त “नो्ीस ्ू करेक््” 
देण्यात आल्या आहेत. सद्य:जस्थतीत उपकें द्राचे काम प्रगतीपथािर असनू त े
डडसेंबर, २०१८ अखेर परू्ण होरे् अपेक्षक्षत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नागपूर जजल््यातील ग्रामीण र्ागातील रस्त्याांच्या दरुूस्तीबाबत 
  
(२३) ४४८४७ (०५-११-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जिल््यातील ग्रामीर् भागामध्ये ददनाींक ६ िुल,ै २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास झालेल्या पािसाच्या अनतिषृ्ीमळेु रस्त्याींची दरुिस्था झाली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जिल्हा पररषद नागपरू विभागाने शासनास आपला अहिाल 
सादर केला असनू रस्त्याींच्या दरुूस्तीकरीता ननधीची मागर्ी केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ननधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली तसेच ननधी क्रकती कालािधीत उपलब्ध 
होर्ार आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नागपरू जिल््यातील अनतिषृ्ीमळेु क्षतीग्रस्त झालेल्या रस्त्याींच्या 
दरुुस्तीकरीता ननधीच्या मागर्ीचा प्रस्ताि जिल्हागधकारी, नागपरू याींच्याकड े
जिल्हा पररषदेने सादर केला आहे. तसेच रस्त े ि पलु दरुुस्ती परररक्षर् 
कायणिमाींतगणत जिल्हा पररषद नागपरू करीता सन २०१८-१९ मध्ये रुपये ५.८८ 
को्ी तर जिल्हा िावषणक योिनेंतगणत इतर जिल्हा मागण ि ग्रामीर् मागण 
याींच्या देखभाल दरुुस्तीकराता एकूर् रुपये ५८.४८ को्ी इतक्या ननधीची 
तरतदू करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

ठाणे शिरातील सोिम बबल्डसथने गैरव्यििार िेल्याबाबत 
  
(२४) ४४८५७ (०२-११-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३८५०० ला हदनाांि २१ माचथ, २०१८ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठारे् शहरातील सोहम बबल्डसणचे मालक चैतन्य पारेख ि नरेंद्र शहा याींनी 
एका िागेिर मींिूर झालेला विकास प्रस्ताि असताना दसुऱ्या िागेिर 
पनुविणकास प्रस्ताि मींिूर करुन ए्एसआय िापरुन तसेच ्ोलेिींग इमारती 
बाींधून समुारे २०० को्ी रुपयाींचा गरैव्यिहार केल्याप्रकरर्ी शासनाने 
आयकु्त, ठारे् महानगरपाकलका याींच्याकडून अहिाल मागविला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे काय, अहिालाच्या 
अनषुींगाने शासनाने सोहम बबल्डसणिर कोर्त्या स्िरुपाची कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे,  
(३) अद्याप अहिाल सादर झाला नसल्यास विलींबाची काररे् काय आहेत 
तसेच आयकु्त, ठारे् महानगरपाकलका याींना अहिाल तात्काळ शासनाकड े
सादर करण्याबाबत कोर्त ेननदेश देण्यात आले आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) यासींदभाणत शासनाने आयकु्त, ठारे् 
महानगरपाकलका याींचा अहिाल मागगतलेला आहे. 
(२) ि (३) आयकु्त, ठारे् महानगरपाकलका याींनी विकास प्रस्तािात 
िापरलेल्या भखूींडाचा भनूनदेशाींक अन्य कोर्त्याही विकास प्रस्तािात िापरला 
नसल्याचे शासनास कळविले आहे. सदर बाबीींची पडताळर्ी करुन 
शासनाकडून अींनतम ननर्णय सींकजल्पत आहे. 

___________ 
  

शर्िांडी (जज.ठाणे) येर्ील अनधधिृत गोदामाांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  
(२५) ४४८५८ (३०-१०-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३८१०८ ला हदनाांि २८ रे्ब्रिुारी, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कभिींडी (जि.ठारे्) येथील अनगधकृत गोडाऊन (िेअर हाऊस) िर कारिाई 
करण्याबाबत ठारे् पोलीस आयकु्तालय अींतगणत पररमींडळ-२ च्या नारपोली 
पोलीस स््ेशनच्या हद्दीमधील एकूर् १८ गािाींतील गोडाऊन पररसरामध्ये 
बेकायदेशीर ज्िलनशील पदाथांची साठिर्ूक करर्ाऱ्या गोडाऊनची मादहती 
प्राप्त करुन कारिाई करण्याबाबत िॉइीं् गच् कन्ट्रोलर, एक्सप्लोकसव्ह, निी 
मुींबई याींना सचूना देण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सहायक ननयींत्रर्, अनगधकृत बाींधकाम, भमूी ि कमळकत 
शाखा, मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्रागधकरर्, उपप्रादेकशक कायाणलय,ठारे् 
याींनी १४८ प्रकरर्ाींमध्ये सींबींगधतािर बिािलले्या नो्ीसाबाबत कोर्ती 
कारिाई करण्यात आली तसेच ५२ प्रकरर्ाींच्या ननषकासनाची सरुू करण्यात 
आलेली कारिाई परू्ण झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, ्क्त नो्ीस देण्याव्यनतररक्त कोर्ती कारिाई न करर्ाऱ्या 
सींबींगधत विभागाींच्या अगधकारी ि कमणचाऱ्याींविरुध्द शासनाने कोर्ती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) मुींबई महानगर प्रदेश विकास प्रागधकरर्ाने १४८ प्रकरर्ामध्ये 
सींबींगधतािर बिािण्यात आलेल्या नो्ीस प्रकरर्ातील ९४ प्रकरर्ाबाबत 
कायणिाही प्रगतीपथािर आहे. २ प्रकरर्ी मा.न्यायालयाचे स्थगगती आदेश 
आहेत. उिणररत ५२ प्रकरर्ापकैी २ प्रकरर्ामध्ये ननषकासन कायणिाही केली 
आहे.  

अनगधकृत बाींधकामे ननयकमत करण्याबाबत शासनाने धोरर् ननजश्चत 
केले आहे. त्या अनषुींगाने प्रागधकरर्ाने ददनाींक २१/०२/२०१८ रोिी नो्ीस 
प्रदकशणत करून शासनाच्या धोरर्ानसुार िी बाींधकामे ननयकमत करता येतील 
अशा बाबत ६ मदहने कालािधीत म्हर्िे ददनाींक २०/०८/२०१८ पयतं अिण 
सादर करण्याचे आिाहन केले आहे. त्यास ददनाींक ०३/१०/२०१८ अन्िये 
ददनाींक २१/११/२०१८ पयतं मदुतिाढ देण्यात आली आहे. या धोरर्ानसुार 
प्राप्त झालेल्या अिाणची प्रागधकरर्ाकडून छाननी करून आिश्यक कायणिाही 
करण्यात येत आहे. त्यानींतर िी बाींधकामे ननयकमत होि ूशकर्ार नाहीत ती 
अनगधकृत बाींधकामे ननषकाकसत करण्याची कायणिाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

उल्िासनगर (जज.ठाणे) मनपाच्या शालेय पोषण  
आिारात उांदराची विष्ट्ठा सापडल्याबाबत 

 

(२६) ४४८६६ (०२-११-२०१८). अॅड.रािुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.अशोि 
ऊर्थ  र्ाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे, ॲड.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जि.ठारे्) मनपाच्या शाळा ि. २१ मध्ये शालेय पोषर् 
आहारात उीं दराची विषठा सापडल्याचे एका विद्याथीनीने ननदशणनास आर्ून 
ददल्याने माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीचे 
ननषकषण काय आहेत ि त्यानसुार दोषीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) ददनाींक २ ऑगस््, २०१८ रोिी 
उल्हासनगर महानगरपाकलका दहींदी माध्यमाच्या शाळा िमाींक २१ या शाळेत 
करण्यात आलेल्या शालेय पोषर् आहारात उींदराची विषठा ददसनू आली ही 
िस्तजुस्थती आहे. 
(२) ि (३) सदर प्रकरर्ी उल्हासनगर महानगरपाकलकेमा ण् त चौकशी करण्यात 
आली आहे. 

सदर शालेय पोषर् आहाराची तपासर्ी पजब्लक हेल्थ लॅबोरे्री, निी 
मुींबई याींचेमा ण् त करण्यात आली असनू, सदर पोषर् आहार “मार्साच्या 
खाण्याकरीता योग्य नाही” असा अहिाल पजब्लक हेल्थ लॅबोरे्री, निी मुींबई 
याींनी ददला आहे. 

सदर प्रकरर्ी शालेय पोषर् आहार परुविर्ाऱ्या मदहला मींडळाच े
कीं त्रा् उल्हासनगर महानगरपाकलकेमा ण् त रद्द करण्यात आले असनू, यापढेु 
अशा प्रकारच्या घ्ना घडर्ार नाहीत याबाबत उल्हासनगर 
महानगरपाकलकेमा ण् त सिणतोपरी काळिी घेण्यात येत आहे. 

___________ 
 

मुांबई शिरात आग लागण्याच्या घटनाांमध्ये िाढ िोत असल्याबाबत 
 

(२७) ४४८७० (०२-११-२०१८). अॅड.रािुल नािेिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.जनादथन 
चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, अॅड.िुस्नबानू 
खशलरे्, श्री.किरण पािसिर, श्री.िेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.नागोराि 
गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.रामदास आांबटिर, 
श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मुींबई शहरात आग लागण्याच्या घ्नाींमध्ये ददिसेंददिस िाढ होत असनू 
गत सहा मदहन्यात मुींबई महापाकलकेच्या इमारत ि कारखाना विभागाने 
तब्बल चारश े उपाहारगहृाींना सरुक्षेची पाहर्ी न करताच परिानगी ददल्याची 
बाब माहे ऑगस््, २०१८ च्या नतसऱ्या सप्ताहात ननदशणनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबई शहरातील तीन हिार इमारतीमध्ये अजग्नशमन यींत्ररे्चा 
अभाि असल्याच े अजग्नशमन दलाने माहे ऑगस्त, २०१८ च्या चौथ्या 
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आठिड्यात केलेल्या ्ायर ऑडड्मध्ये सदर बाब ननदशणनास आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार यापिूी झालेल्या कमला कमल आगीच्या 
दघुण् नेची पनुराितृ्ती होऊ नये याची दखल घेऊन पाहर्ी न करता परिानगी 
ददलेल्या अगधकाऱ्याींिर शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे 
तसेच उक्त दठकार्ी इमारतीमध्ये राहर्ाऱ्या नागररकाींच्या सरुक्षेच्यादृष्ीने 
कोर्ती उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपाकलका क्षते्रातील 
१७४ उपाहारगहृाींना मागील सहा मदहन्याींत महानगरपाकलकेच्या इमारत ि 
कारखाने विभाग तसेच, अजग्नशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमार्पत्र प्राप्त 
झाल्यानींतर, महानगरपाकलकेच्या आरोग्य विभागामा ण् त परिाने देण्यात 
आल्याचे महानगरपाकलकेमा ण् त कळविण्यात आले आहे. 
(२), (३) ि (४) सन २०१५ त े सप् े्ंबर, २०१८ या कालािधीत बहृन्मुींबई 
महानगरपाकलकेच्या हद्दीतील ५८०४ इमारतीींमधील अजग्नसरुक्षा उपाययोिनाींची 
पाहर्ी करण्यात आली असनू, त्यापकैी २९४२ इमारतीींच्या अजग्नसरुक्षा 
उपाययोिनाींमध्ये त्रु् ी असल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेच्या ननदशणनास 
आले आहे. 

सदर २९४२ इमारतीींना महाराषट्र आग प्रनतबींधक ि िीिसींरक्षक 
उपाययोिना अगधननयम २००६ अन्िये नो्ीस बिािनू त्याींना ठराविक 
मदुतीमध्ये त्रु् ीींची पतुणता करण्याच े ननदेश बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त 
देण्यात आले. 

सदर इमारतीींपकैी २९२४ इमारतीींनी त्याींना ददलेल्या मदुतीत 
अजग्नसरुक्षा उपाययोिनाींच्या त्रु् ीींची पतुणता केली आहे. 

ज्या १८ इमारतीींनी त्रु् ीींची पतुणता केली नाही त्या इमारतीींविरोधात 
बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 

अजग्नसरुक्षा कायद्याची अींमलबिािर्ी करण्यासाठी अजग्नशमन 
दलामा ण् त महानगरपाकलकेल्या २४ विभाग कायाणलयाींत नव्याने अजग्नसरुक्षा 
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पालन कक्षाची स्थापना करण्यात आली असनू, सदर कक्षामा ण् त मुींबई 
शहरातील विविध आस्थापनाींची तपासर्ी करुन कारिाई केली िात.े 

___________ 
  

मुांबईतील झोपडीधारिाांना दररोज दरडोई ९० शलटर  
पाणी देण्याच्या मागणीबाबत 

  
(२८) ४४९३४ (०२-११-२०१८). श्री.अमररशर्ाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े 
ॲड.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील झोपडीधारकाींना दररोि दरडोई ९० कल्सण पार्ी देण्याच्या 
मागर्ीबाबतचा ठराि माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये महानगरपाकलका सभागहृात 
एकमताने मींिूर करण्यात आला असनू महापाकलकेच्या िलअकभयींता 
विभागाने सदर ठराि ्े्ाळत दरडोई ्क्त ४५ कल्सणच पार्ी देण्यात येर्ार 
असल्याचे स्पष् केल्यामळेु झोपडीधारकाींना कमी पाण्यातच आपला ददनिम 
चालिािा लागर्ार असल्याचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या मानकानसुार प्रनतमार्सी १८० 
कल्सण पाण्याचा परुिठा कररे् आिश्यक असनू सध्या केिळ ४५ कल्सण 
पाण्याचा परुिठा करण्यात येत असल्याने अनेक मोठ्या घराींमध्ये पाण्याचा 
तु् िडा भासत असल्याचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोर्ती कायणिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) ि (२) िागनतक आरोग्य सींघ्नेच्या 
सींकेतस्थळािर उपलब्ध मादहतीनसुार, मलूभतू ि आरोग्याच्या दृष्ीने 
आिश्यक गरि भागविण्यासाठी प्रनतमार्सी ५० त े१०० ली्र पार्ी लागत.े 
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राषट्रीय मानकानसुार, शहरी भागात सामानयक नळखाींबाद्िारे 
पार्ीपरुिठा करण्यात येर्ाऱ्या दठकार्ी दरडोई ४० ली्र प्रनतददन या 
प्रमार्ात पार्ीपरुिठा करण्याचे ननदेकशत केले आहे. 

तथावप, मुींबईतील झोपडपट्टीिाकसयाींना महानगरपाकलकेमा ण् त 
सामानयक नळखाींबाद्िारे प्रनतददन प्रनतमार्सी ४५ ली्र पार्ीपरुिठा 
करण्यात येतो. 

झोपडपट्टी पनुिणसन योिनेंतगणत हे झोपडपट्टीधारक इमारतीींमध्ये 
रहाियास गेल्यािर त्याींना महानगरपाकलकेमा ण् त प्रनतददन प्रनतमार्सी १३५ 
ली्र पार्ीपरुिठा करण्यात येतो. 
(३) सध्या शोषर् ्ाकी असलेल्या इमारतीींना बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त 
दरडोई १३५ ली्र प्रनतददन प्रमारे् पार्ीपरुिठा केला िात आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

घाटी रुग्णालयासाठी निीन दोन सी.टी.स्िॅन मशीन उपलब्ध िरुन 
देण्यासाठी ि औषधीचा पुरिठा िेळेिर िरण्याबाबत 

 

(२९) ४४९३८ (०३-११-२०१८). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद येथील शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्र्ालय (घा्ी) 
येथे दोन सी.्ी. स्कॅन मशीन बींद आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१५ मध्ये बींद पडलेली सी.्ी.स्कॅन मशीन सन २०१६ 
मध्ये दरुुस्ती केली असनू त्यास रुपये ७० लक्ष खचण करण्यात आला ि आता 
दरुुस्तीसाठी पसेै नसल्याने मशीन बींद आहे तसेच घा्ी रुग्र्ालयातील ७६ 
पकैी ३३ व्हेन््ीले्र बींद आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, घा्ी रुग्र्ालयात िेळेिर औषधी परुिठा होत नसल्याने, 
नेहमीच औषधाची ी्ंचाई असल्यामळेु गररब रुग्र्ाींना औषधी कमळत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, घा्ी रुग्र्ालयासाठी निीन दोन सी.्ी.स्कॅन मशीन उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी, व्हेन््ीले्र सरुु करण्याबाबत ि औषधीचा परुिठा िेळेिर 
करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 



वि.प. १ (32) 

श्री.धगरीष मिाजन (२०-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही. 
(४) घा्ी रुग्र्ालयासाठी नविन आधुननक १२८ स्लाईस सी.्ी.स्कॅन खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सन २०१८-१९ या वित्तीय 
िषाणत ६ व्हेन््ीले्र खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.  

स्थाननक स्तरािर औषधाींचा तु् िडा भास ू नये यासाठी औषधाींच्या 
स्पॉ् खरेदीची मयाणदा रुपये ५०००/- िरुन रुपये १,००,०००/- प्रनतददन 
िाढविण्यात आली आहे. तसेच सींचालनालयाने तातडीच्या प्रसींगी स्िीय प्रपींिी 
खात्यातनू विदहत पध्दतीने औषधे खरेदीस परिानगी ददलेली आहे. 
त्याचप्रमारे् सींचालनालयाच्या औषधी ि सामगु्रीच्या खरेदीच्या दरकराराींना 
मदुतिाढ देण्याच्या प्रस्तािािर कायणिाही करण्यात येत आहे.  
(५) प्रश्न उद्िभित नाही. 

___________ 
  

गेिराई (जज.बीड) पांचायत सशमती येरे् मग्रारोियोच्या िुशल  
िामाच्या ननधीमध्ये गैरव्यििार झाल्याबाबत 

  
(३०) ४४९४२ (०३-११-२०१८). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ४१७२४ ला हदनाांि १२ जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदर्ाथत सन्माननीय रोजगार िमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय:- 
(१) गेिराई (जि.बीड) पींचायत सकमतीसह इतर दठकार्ी बोगस कामे दाखिनू 
ननधी हडप करण्याच्या तिारी माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
जिल्हागधकारी, बीड याींच्याकड े लोकप्रनतननधीींनी ददल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गेिराई पींचायत सकमती अींतगणत मग्रारोहयो मधील कुशल 
कामाच्या ननधीमध्ये गरैव्यिहार झाल्या प्रकरर्ी सींबींगधताींविरुध्द तात्काळ 
गनु्हा दाखल करण्याचे आदेश ददले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाच्या वििीकर विभागाला कळिनू बनाि् व्हॅ् आणर् 
िीएस्ी नींबर ्ाकून शासनाची ्सिर्कु कररे्, कर चुकविरे् आदी 
प्रकरर्ात रोहयो विभागाने कोर्ती कायणिाही केली आहे, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे काय, 
त्याची सद्य:जस्थती काय आहे, तसेच दोषीींविरुध्द कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रािल (२०-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) सदर प्रकरर्ी दोषीींिर ्ौिदारी गनु्हा दाखल करण्याची कायणिाही 
सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सोयगाांि (जज.औरांगाबाद) तालुक्यातील तीन आरोग्य  
िें द्रातील पदे ररक्त असल्याबाबत 

  
(३१) ४४९४५ (०५-११-२०१८). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोयगाींि (जि.औरींगाबाद) तालकु्यातील ८६ गािाींकरीता िरींडी, बनो्ी ि 
सािळदबारा ही तीन आरोग्य कें द्र असनू तथेे आरोग्य कमणचाऱ् याींची मींिूर ५१ 
पदाींपकैी ३९ पदे ररक्त असनू १२ कमणचारी कायणरत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ग्रामीर् भागातील विशषे करुन प्रसतुीसाठी मदहला रुग्र्ाींना 
आरोग्य सेिा कमळत नसल्याने खािगी रुग्र्ालयात आगथणक भदंुड सहन 
करुन उपचार घ्यािा लागतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ररक्त असलेली ३९ पदे तात्काळ भरण्यासाठी कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२०-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) नाही. 
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सदर नतनही आरोग् य कें द्रामध्ये आरोग्य सेिक (मदहला) याींची पदे 
भरण्यात आलेली असल्याने प्रसतुीसाठी आलेल्या मदहलाींना आरोग्य सेिा 
परुिण्यात येत.े गरि भासल्यास तातडीच्या उपचारासाठी शासकीय 
रुग्र्िादहकेव्दारे रुग्र्ास इतर शासकीय रुग्र्ालयात हलविण्यात येत.े 
(३) वित्त विभागाच्या ददनाींक १६ मे, २०१८ रोिीच्या शासन ननर्णयान्िये 
पदभरतीिर घालण्यात आलेले ननबधं उठविण्यात आलेले असनू िुन्या 
आकृनतबींधानसुार ग्-क ि ग्-ड सींिगाणतील १०० ्क्के पदभरती करण्यास 
प्रशासकीय विभागाींना मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन ननर्णयानसुार 
पदभरतीची कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
ठाणे येर्ील ितथिनगर पोलीस ठाण्याच ेपोलीस िॉन्स्टेबल ि त्याांच े

सार्ीदार याांनी अक्िलिुिा येर्ील ररजिान  
मेननच ेअपिरण िेल्याबाबत 

  
(३२) ४४९५४ (०६-११-२०१८). श्री.अमररशर्ाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े 
ॲड.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) ठारे् येथील ितणकनगर पोलीस ठाण्याचे िनतचे ेरक्षक असर्ाऱ् या पोलीस 
कॉन्स््ेबल दीपक िरैागड ेि त्याींचे साथीदार सोहेल पींिाबी याींनी अक्कलकुिा 
येथील ररििान मेननचे खींडर्ीसाठी अपहरर् केल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१८ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार दोषीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) होय, खरे आहे. 

तथावप, सदर प्रकरर् माहे िुल,ै २०१८ मध्ये घडलेले आहे. 
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(२) सदर प्रकरर्ी ददनाींक ११/०७/२०१८ रोिी ितणकनगर पोलीस ठाण्यात 
ग.ुर.नीं. १५३/१८ भा.दीं.वि. कलम ३४७, ३६५, ३८८, ५०४, ५०६, ३४ प्रमारे् 
गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

सदर गनु्हयात ददपक ननितृ्ती िरैागड, पोलीस कशपाई ि सोहेल 
शब्बीर रािपतु सह अन्य दोन िर्ाींना अ्क करण्यात आली आहे.  

ददपक ननितृ्ती िरैागड, पोलीस कशपाई याचेविरुध्द गनु्हा दाखल 
झाल्याने त्यास ददनाींक ११/०७/२०१८ च्या आदेशान्िये ननलींबबत करण्यात 
आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

िॉपोरेशन बँिेत (ता.नरखेड, जज.नागपूर) शतेिऱ्याांच्या नािाने परस्पर 
िजथ उचलून िोट्यिधी रुपयाांचा गैरव्यििार िेल्याबाबत 

 

(३३) ४५०१६ (२६-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील, श्रीमती विद्या चव्िाण, 
श्री.िेमांत टिल,े श्री.किरण पािसिर, अॅड.रािुल नािेिर, अॅड.िुस्नबान ू
खशलरे्, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोि ऊर्थ  र्ाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.विजय ऊर्थ  र्ाई धगरिर, श्री.रामदास आांबटिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरखेड तालकु्यात (जि.नागपरू) येथील कॉपोरेशन बँकेत ४३ शतेकऱ्याींच्या 
नािाने प्रत्येकी ५० त े ६० लाखाचे किण परस्पर घेऊन तसेच भकूमहीन 
शतेमिूराींच्या नािानेही किण घेऊन कोट्यिधी रुपयाींचा किण घो्ाळा करण्यात 
आल्याच े ददनाींक ११ ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदणशनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकाश डींगारे याींनी सदर बँकेकड े किाणची मागर्ी केलेली 
नसतानाही त्याींनी माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान कॉपोरेशन 
बँकेकडून ४५ लाख रूपयाींचे किण सन २०१७ मध्ये घेण्यात आले असनू 
व्यािासह ५२ लाख १६ हिार २८ रूपये भरण्यात यािे अशी नो्ीस बँकेकडून 
देण्यात आली असनू सदर नो्ीस कमळाल्यानींतर हा घो्ाळा झाल्याच े
ननदशणनास आले असनू सदर गरैव्यिहार हा बँकेच्या अगधकाऱ्याींच्या 
सींगनमताने झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि तद्नसूार सींबींगधताींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१५-११-२०१८) : (१), (२) ि (३) सदर प्रकरर्ी ११ 
क्र्याणदीींच्या तिारीिरून प्रथमदशणनी रुपये ५.२४ को्ी रकमेची ्सिर्ूक 
झाल्याची ददसनू आल्याने ७ आरोपीींविरूध्द ददनाींक २२/१०/२०१८ रोिी पोलीस 
स््ेशन, िलालखेडा येथे अप.नीं. ३०४/१८ भादींवि कलम ४२०, ४०९, ४६७, 
४६८, ४७१, ३४ अन्िये गनु्हा नोंद करण्यात आला असनू सदर गनु्हयाचा 
तपास आगथणक गनु्हे शाखा, नागपरू ग्रामीर् मा ण् त सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

रे्रोंडा-आगल्याचीिाडी (ता.अशलबाग, जज.रायगड) येर्ील खाडीिर 
मजच्िमाराांसाठी पुल बाांधून देण्याबाबत 

 
(३४) ४५०१७ (३१-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकलबाग (जि.रायगड) तालकु्यातील रेिदींडा ग्रामपींचायत हद्दीतील थेरोंडा-
आगल्याचीिाडी येथील मजच्छमार बाींधिाींना खाडीिर पलु नसल्यामळेु 
मजच्छमाराींना आपली ओली ि सकुी मजच्छची िाहतकू छोट्या होडीच्या 
सहाय्याने करुन मच्छी सकुविण्यासाठी खाडीच्या दसुऱ् या भागाकड े िािे 
लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, खाडीच्या पाण्याच्या प्रिाहामळेु मच्छीची िाहतकू करताना 
होडी बडुण्याचे प्रकारही घडत असल्यामळेु िाहतकू करीत असलेली मच्छी 
खाडीत पडून मजच्छमाराींच े नकुसान होत असल्याने मजच्छमार बाींधिाींनी 
थेरोंडा-आगल्याचीिाडी येथे मच्छी सकुविण्यासाठी पलु बाींधून देण्याची मागर्ी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 



वि.प. १ (37) 

(३) असल्यास उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.मिादेि जानिर (१६-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) िाहतकू करताना होडी बडुाल्याची एकही तिार मत्स्यव्यिसाय विभागास 
प्राप्त झालेली नाही. िाहतकुीसाठी मासळीची चढ उतार करताना थोड्या्ार 
प्रमार्ात मासळीचे नकुसान होत.े मा.श्री.ियींत पा्ील याींनी पलू बाींधून 
देण्याची मागर्ी केली आहे. 
(३) सदर खाडीिर पलू बाींधण्याचे काम जिल्हा िावषणक योिनेंतगणत समाविष् 
करण्यात आले असनू सदर पलू बाींधण्यासाठी जिल्हा िावषणक योिनेंतगणत 
रुपये १.२५ को्ी ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे. सदर पलूाचे बाींधकाम 
सािणिननक बाींधकाम विभाग याींच्यामा ण् त करण्यात येईल.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

रायगड जजल््यामध्ये अधधिृत रेती उत्खनन  
व्यिसाय सुरु िरण्याबाबत 

 

(३५) ४५०४३ (३१-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मिसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अगधकृत रेती व्यिसायाला ररतसर परिानगी देिनू अगधकृत रेती 
व्यिसाय सरुु करण्याच ेशासनाने ननदेश ददले असनू अगधकृत रेती उत्खनन 
व्यिसायाला शासनाकडून परिानगी न कमळाल्यामळेु अिधैररत्या रेती 
उत्खनन व्यिसाय सरुु आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल््यामध्ये रेती व्यिसाय बींद असल्याने ग्रामीर् 
भागातील मिूराींच्या कु्ुींबबयाींिर उपासमारीची िेळ आली आहे तसेच रेती बींद 
असल्याने िादा दराने रेती खरेदी करािी लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन रायगड जिल््यामध्ये 
रेती व्यिसायास परिानगी देिनू अगधकृत रेती उत्खनन व्यिसाय सरुु 
करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१९-११-२०१८) : (१) ि (२) अशी बाब ननदशणनास आलेली 
नाही.  
(३) रायगड जिल््यामध्ये शासनाच्या प्रचकलत धोरर्ानसुार िाळू/रेती 
ननगणतीबाबत कायणिाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

रायगड जजल््यासि िोिणातील मजच्िमाराांसाठी पािसाळी  
िांगामात विशषे आधर्थि मदत देण्याबाबत 

(३६) ४५०४४ (३१-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मत्स्यवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगड जिल््यासह कोकर्ात पािसाच्या हींगामात ददनाींक १ िून त े१ 
ऑगस्् पयतं मासेमारी करण्यास शासनाने कायदेशीर बींदी घातल्यामळेु सदर 
कालािधीत मासेमारी व्यिसाय बींद असतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या दोन मदहन्याच्या काळात मासेमारी बींद असल्याकारर्ाने 
स्थाननक मजच्छमाराींच्या कु्ुींबाचा उदरननिाणहाचा प्रश्न ननमाणर् झाला आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदरहू दोन मदहन्याच्या कालािधीत मासेमारी व्यिसाय करर्ाऱ्या 
मजच्छमाराींना विशषे आगथणक मदत देण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.मिादेि जानिर (१५-११-२०१८) : (१) १ िून त े ३१ िुल ै पयतं याींबत्रक 
मासेमारी नौकाींना मासेमारी बींदी घातली िात.े बबगर याींबत्रक नौकाींच्या 
सहाय्याने मासेमारी करण्यास बींदी नाही. 
(२) नाही. 
(३) मासेमारी बींदी कालािधीत मजच्छमाराींना आगथणक मदत देण्याबाबत कें द्र ि 
राज्य शासनामा ण् त ननलिाींती योिनेंतगणत “मजच्छमाराींकरीता राषट्रीय 
कल्यार्कारी बचतीसह मदतीची योिना सन २०१६-१७ पासनू कायाणजन्ित 
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करण्यात आली असनू या योिनेंतगणत मजच्छमाराींना आगथणक सहाय्य उपलब्ध 
करुन ददल ेिात.े  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

गोिांडी (मुांबई) येर्ील सांजयनगर येर्े मिापाशलिेच्या उदूथ माध्यमाच्या  
शाळेतील विद्यार्थयाांना विषबाधा झाल्याबाबत 

  
(३७) ४५०५४ (०२-११-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गोिींडी (मुींबई) येथील सींियनगर येथे महापाकलकेच्या उदूण माध्यमाच्या 
शाळेतील २२० विद्याथ्यांना ददनाींक १० ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
विषबाधा झाली असनू त्यापकैी चाींदनी शखे या १२ िषीय विद्याथीनीचा 
मतृ्य ूझाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळेत विद्याथ्यांना ददलेल्या ्ॉकलक अॅकसडच्या गोळयाींमधून 
विषबाधा झाल्याचा आरोप विद्याथ्यांच्या पालकाींकडून करण्यात आला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात शाळेत विद्याथ्यांनी णखचडी खाल्यामळेु विषबाधा 
होण्याच्या घ्नेत िाढ झाल्याचेही ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार दोषीींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे तसेच विद्याथ्यांना पौजष्क िेिर् परुविण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) गोिींडी (मुींबई) सींियनगर येथील 
बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेच्या उदुण माध्यमाच्या शाळेतील २२० विद्याथ्यांना 
विषबाधा झाली हे खरे नाही. 
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तसेच, कु. चाींदनी शखे या १२ िषीय विद्याथीनीचा मतृ्य ूझाला ही 
िस्तजुस्थती आहे. तथावप, सदर मतृ्य ू हा विषबाधेमळेु झाला नसल्याच े
बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेने कळविले आहे. 
(२) सदर शाळेतील विद्याथ्यांना देण्यात आलले्या ्ॉकलक ॲकसडच्या 
गोळयाींमधून विषबाधा झाल्याचा आरोप विद्याथ्यांच्या पालकाींकडून करण्यात 
आला आहे. 

तथावप, हे खरे नसल्याचे बहृन्मुींबई महानगरपाकलकेमा ण् त 
कळविण्यात आले आहे. 
(३) ि (४) राज्यामध्ये शालेय पोषर् आहारामधून विषबाधेच्या घ्ना घडल्या 
असनू, विषबाधा प्रकरर्ाींमध्ये दोषी आढळलेल्या बचतग्ाींिर काम काढून 
घेरे्, दींडात्मक कारिाई कररे्, सींबींगधत पोलीस स््ेशनमध्ये गनु्हा दाखल 
कररे् तसेच, सींबींगधत शाळेच्या मखु्याध्यापकास ननलींबबत कररे्, िेतनिाढ 
रोखरे् इत्यादी प्रकारच्या कारिाया करण्यात आल्याचे शालेय पोषर् आहार 
योिना, स्ितींत्र कक्ष, महाराषट्र राज्य, परेु्-१ याींचेमा ण् त कळविण्यात आल े
आहे. 

शालेय पोषर् आहार ही कें द्र परुस्कृत योिना असनू, कें द्र शासनाच्या 
विहीत ननकषानसुार दपुारचे कशिविलेले अन्न देण्यात येत.े तसेच, 
आठिड्यातनू १ ददिस परूक आहार म्हर्ून ्ळे, सोयाबबस्की्, दधू, गचक्की, 
रािगगरा लाडू, गळु, शेंगदारे्, बेदारे्, चुरमरेु, इ. उपलब़् करुन देण्यात येत े
असे अकभप्राय शालेय कशक्षर् विभागामा ण् त उपलब्ध करुन देण्यात आल े
आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबई येर्ील नायगाि मुख्यालयातील पोलीस शशपायाांना  
गत दीड िषथर्रात प्रिास र्त्ता अदा िरण्याबाबत 

  
(३८) ४५०५७ (३०-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबई येथील नायगाि मखु्यालयातील हत्यारी विभागातील पोलीस कशपाई 
प्रनतननयकु्तीिर ८ क्रकलोमी्रच्या बाहेर बींदोबस्त अथिा इतर कायाणलयीन 
कामासाठी गले्यास त्याींना २ हिार २० रूपये इतका प्रिास भत्ता ददला िातो, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबई येथील नायगाि मखु्यालयातील हत्यारी विभागातील 
समुारे पाच हिार पोलीस कशपायाींना माहे ्ेब्रिुारी, २०१७ रोिी पासनू प्रिास 
भत्ता देण्यात आलेला नसनू अनेक पोलीस कशपायाींनी िररषठ अगधकाऱ् याींकड े
तिार करूनही त्याची दखल अद्याप घेण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीनसुार सदर पोलीस कशपायाींना प्रिास भत्ता देण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोिना िा कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) पोलीस अींमलदार याींना दैननक भत्ता 
प्रदानाचा सिणसाधारर् दर रुपये १६०/- असनू वित्त विभाग, शासन ननर्णय 
ददनाींक १०/०१/२०१७ अन्िये अनज्ञेय दैननक भत्त्याच्या ५० % प्रमारे् 
प्रनतददन रुपये ८०/- नसुार २५ ददिसाींचे रुपये २०००/- देय आहेत. 
(२) ि (३) सशस्त्र पोलीस नायगाींि, मुींबई (ल विभाग-१) या कायाणलयाच्या 
आस्थापनेिरील एकूर् ९०० पोलीस कमणचारी प्रनतननयकु्तीिर अन्य 
कायाणलयात कतणव्य बिाित आहेत. प्रनतननयकु्तीिर नेमर्ूक केलेले पोलीस 
अींमलदार याींना माहे ्ेब्रिुारी, २०१७ नसनू माचण, २०१८ पासनू प्रिासभत्ता 
देण्यात आलेला नाही. 

प्रनतननयकु्तीिर असलेले अींमलदार हे मखु्यालयात हिेरी देत 
नसल्यामळेु त्याींना प्रिास भत्ता कमळत नसल्याबाबत ि अश्याप्रकारे 
मखु्यालयात दररोि दोन िेळेस हिेरी देिनू प्रनतननयकु्तीिरील कतणव्याच्या 
दठकार्ी ये-िा कररे् मुींबईतील िाहतकू समस्येच्या अनषुींगाने अव्यिहायण ि 
शक्य नसल्याच्या तिारी/गाऱ्हार्ी िररषठाींसमोर माींडल्या होत्या.  

त्यानषुींगाने बहृन्मुींबईतील िाहतकुीची समस्येच्या कारर्ास्ति 
प्रनतननयकु्तीिरील पोलीस अींमलदाराींना कतणव्याच्या दठकार्ी विदहत िेळेत 
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पोहचरे् अडचर्ीचे ठरत.े त्यामध्ये िेळेचा अपव्यय होतो. यास्ति िररषठ 
अगधकारी स्तरािर याबाबत सहानभुतूीपिूणक ननर्णय घेण्यात येऊन, सींबींगधत 
प्रनतननयकु्ती िरील पोलीस अगधकारी/अींमलदार याींना माहे ऑगस््, २०१८ 
पासनू प्रनतननयकु्तीिरील हिेरी देण्यातनू सू्  देण्यात आली आहे. त्याकरीता 
प्रनतननयकु्तीिरील कायाणलयाचे प्रमार्पत्र िोडून प्रिासभत्त्याची मागर्ी कररे् 
आिश्यक आहे. 

त्यानसुार प्रनतननयकु्तीिरील अींमलदाराींकडून प्रिासभत्त्याची मागर्ी 
ऑगस््, २०१८ पासनू प्राप्त झाली असनू, त्यानसुार देयके तयार करुन 
मींिूरीसाठी कोषागारात सादर करण्यात येत आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील धगरणी िामगाराच्या प्रलांबबत घराांच्या प्रश्नाबाबत 
  
(३९) ४५०७२ (३०-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय गिृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील गगरर्ी कामगाराींनी घरासाठी अिण भरलले्या १ लाख ७५ हिार 
कामगाराींच्या घराींचा प्रश्न मागी लािण्यास शासनाकडून होत असलेल्या 
ददरींगाइणमळेु ददनाींक २८ ऑगस््, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास मुींबइणतील 
आझाद मदैानािर गगरर्ी कामगाराींच्या सींघ्नाींनी तीव्र आींदोलन करून 
आपल्या मागण्याच े एक ननिेदन गहृननमाणर् विभागाचे अप्पर सगचि 
श्री.सींिीिकुमार याींना सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार सदरहू मागण्याींबाबत आिकमतीस 
कोर्कोर्त ेननर्णय घेतले असनू ननिेदनात सादर केलेल्या मागण्या कोर्त्या 
आहेत, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.प्रिाश मिेता (१६-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
गगरर्ी कामगार कृती सींघ्नेच्या पदागधकाऱ्याींनी त्याींचे ददनाींक 

२७/०८/२०१८ रोिीचे ननिेदन अपर मखु्य सगचि, गहृननमाणर् याींना ददनाींक 
२८/०८/२०१८ रोिी ददलेले आहे.  
(२) गगरर्ी कामगार कृती सींघ्नेच्या सदर ददनाींक २७/०८/२०१८ रोिीच्या 
ननिेदनातील विविध मदु्दयाींच्या अनषुींगाने सींबींगधत विभागाींसोबत मा.मखु्य 
सगचि महोदयाींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ०६/१०/२०१८ रोिी बठैक झालेली 
असनू सदर बठैकीचे इनतितृ्त ददनाींक १९/१०/२०१८ रोिी ननगणकमत करण्यात 
आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

सावित्री खाडी (ता.मिाड, जज.रायगड) पट्टय्ात  
अिैध रेती उत्खनन रोखण्याबाबत 

 

(४०) ४५०८३ (३१-१०-२०१८). श्री.जयांत पाटील, श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय 
मिसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जि.रायगड) तालकु्यातील सावित्री खाडी पट्टय्ात पयाणिरर्ाच्या 
ननयमाींचे उल्लघींन करुन रेती उत्खनन सरुु असल्यामळेु तसेच नदी पात्रात 
िे्ीची अनगधकृत बाींधकामे झाल्याने खाडीपात्राला धोका ननमाणर् होऊन 
खाडीपात्र अरुींद होऊन दघुण् ना होण्याची शक्यता ननमाणर् झाली असल्याच े
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, महाड तालकु्यातील सि, रािढळ, तडुील, िुइण, म्हाप्रळ, 
कोंबळे, िराठी या गािाबरोबरच दासगाि, ्ोळ, सापे, दाभोळ, कोकरे ही 
खाडीलगत गािे असनू या गािाींच्या पररसरात सक्शन पींपाद्िारे िाळू 
उत्खनन होत असल्याने तसेच नदी पात्रात भराि करुन पक्के बाींधकाम करुन 
िे्ीची कामे केली िात असल्यामळेु ि रेती साठ्यास देण्यात आलेले प्लाी्ं  हे 
काींदळिन क्षेत्रात असल्याने खाडी क्रकनारे धोक्यात आल्यामळेु तथेील 
नागरीकाींनी मागील ३ िषांपासनू जिल्हागधकारी, रायगड याींच्याकड े तिारी 
करूनही कोर्तीही कायणिाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, मुींबइण ने काींदळिन क्षेत्र असलेल्या भागात 
तसेच काींदळिन क्षेत्रापासनू ५० मी्र ब्र क्षते्रात कोर्तहेी बाींधकाम 
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करण्यात येि ू नये आणर् तशा प्रकारची बाींधकामे झाली असल्यास ती 
विनाविलींब ननषकाकसत करण्यात यािीत तसेच सींबींगधताींविरोधात कारिाइण 
करण्यात यािी असे आदेश ददलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सावित्री नदी पात्रात तसेच काींदळिन क्षते्रात झालेली सिण बाींधकामे 
ननषकाकसत करण्याच्यादृष्ीने तसेच ननयमबा्य सरुु असलेल्या रेती उत्खनन 
रोखण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१९-११-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) महाड (जि.रायगड) 
तालकु्यातील सावित्री खाडी पट्टय्ात यापिुी पयाणिरर्ाच्या ननयमाींचे उल्लींघन 
करुन रेती उत्खनन सरुु असल्याचे तसेच िेट्टीची अनगधकृत बाींधकामे झाले 
असल्याच ेयापिूी ननदशणनास आले आहे. परींत ु १ िषाणपासनू आि रोिीपयतं 
सक्शन पींपाद्िारे अिधै रेती उत्खनन बींद आहे.  

महाड तालकु्यातील सि, रािढळ, तडुील, िुई, िराठी, दासगाि, ्ोळ, 
सापे त्े गोिेले, दाभोळ, कोकरे त्े गोिेले या गािातील खाडी क्रकनारी 
काींदळिनाची तोड झाल्याची तसेच सक्शन पींपाद्िारे रेती उत्खनन होत 
असल्याबाबत काही तिारी शासनाकड े ि जिल्हागधकारी, रायगड याींच्याकड े
प्राप्त झाल्या होत्या. या तिारीींच्या अनषुींगाने तहकसलदार, महाड याींनी 
चौकशी केली असता या गािातील खाडी क्रकनारी काींदळिनाची तोड झाल्याच े
ननदशणनास आलेले नाही. तथावप, सदर गािातील खाडी क्रकनारी 
अनगधकृतररत्या िाळू साठिर्ूकीसाठी काही दठकार्ी िागा तयार केल्याच े
तसेच तात्परुत्या िे् ी उभारल्याचे ननदशणनास आले आहे. सदरची अनगधकृत 
बाींधकामे ननषकाकसत करण्याची कायणिाही तहकसलदार, महाड याींचे स्तरािर 
सरुु असनू खाडीपात्रातील अनगधकृत िे्ीची बाींधकामे ननषकाकसत 
करण्याबाबत महाराषट्र मेरी्ाईम बोडण याींना कळविण्यात आले आहे.  

काींदळिन असलेल्या क्षते्रामध्ये तसेच अशा क्षेत्रापासनू ५० मी्र 
क्षेत्रामध्ये बाींधकाम करण्यािर मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी ननबधं घातले 
आहेत.  

 



वि.प. १ (45) 

सन २०१७-१८ या िषाणसाठी रायगड ि रत्नागगरी जिल््याच्या 
हद्दीतील सावित्री नदी-बार्को् खाडी भागातील कशपोळे त े आडी मधील 
राखीि ३ सींयकु्त रेतीग्ातनू ड्रिेरद्िारे िाळू/रेती उत्खननासाठी कललािाद्िारे 
देण्यात आले असनू त्यापासनू शासनास रुपये ८,८१,१९,७९७/- इतका महसलू 
प्राप्त झाला आहे. 

महाड तालकु्यात सन २०१४-२०१८ या कालािधीत िाळूचे अिधै 
उत्खनन ि िाहतकुीच्या २२८ प्रकरर्ी दींडात्मक कायणिाही करुन रुपये 
१,२२,५१,३३६/- इतकी रक्कम िसलू करण्यात आली असनू १६ गनु्हे दाखल 
करण्यात आले आहे. तसेच २१ सक्शन पींपािर कारिाई करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

विरार येर्ील उपप्रादेशशि पररििन िायाथलयास पाशसांग रॅि ि  
इतर सोयीसुविधा उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 
(४१) ४५१४२ (३१-१०-२०१८). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय पररििन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विरार येथील उपप्रादेकशक पररिहन कायाणलयातील पाकस ींग ट्रक मागील १८ 
मदहन्याींपासनू बींद असल्यामळेु िाहतकुदाराींचे नकुसान होत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, विविध रािकीय सींघ्नाींनी माहे िनू त ेसप् े्ंबर, २०१८ या 
कालािधीत राज्य पररिहन महामींडळाच्या कामकािामधील उणर्िाबाबत ि 
प्राथकमक सोयीसवुिधाींच्या अभािाबाबत विरार प्रादेकशक पररिहन कायाणलयािर 
मोचे काढण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने विरार येथील उपप्रादेकशक पररिहन कायाणलयातील बींद असलेला 
पाकस ींग टॅ्रक सरुु करुन इतर सोयीसवुिधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.हदिािर राित े(१७-११-२०१८) : (१) उपप्रादेकशक पररिहन कायाणलय, िसई 
येथील िाहन योग्यता प्रमार्पत्र तपासर्ी कामकाि ददनाींक १६/०५/२०१८ त े
ददनाींक १०/०८/२०१८ या कालािधीकरीता बींद होत.े तथावप, िाहन योग्यता 
प्रमार्पत्र तपासर्ीसाठीची पयाणयी व्यिस्था करण्यात आली होती. 
(२) महाराषट्र निननमाणर् िाहतकू सेना या सींघ्नेने ददनाींक ०६/०८/२०१८ 
रोिी आींदोलन केल ेआहे. 
(३) उपप्रादेकशक पररिहन कायाणलय, िसई या कायाणलयाच्या ब्रेक ्ेस्् 
टॅ्रकसाठी जिल्हागधकारी, पालघर याींनी ददनाींक १५/१२/२०१६ च्या आदेशान्िये 
मौि े गोणखिरे ता.जि.पालघर येथे िागा उपलब्ध करुन ददली आहे. 
त्यानषुींगाने सदर दठकार्ी बे्रक ्ेस्् टॅ्रक उभारण्यास शासन ज्ञापन ददनाींक 
०७/०१/२०१७ अन्िये प्रशासकीय ि विजत्तय मान्यता ददली आहे. तथावप, 
सदर िागेसींदभाणत स्थाननक न्यायालयामध्ये दािा दाखल करण्यात आला 
असनू प्रकरर् न्यायप्रविष् असल्याने सदर दठकार्ी बे्रक ्ेस्् टॅ्रकचे 
बाींधकाम करण्यात आलेले नाही. मे.एच.डी.आय.एल याींचा स्ितःचा खािगी 
रस्ता ब्रेक ्ेस्् चाचर्ीसाठी िापरण्यास हरकत नसल्याचे त्याींनी 
शपथपत्राद्िारे कळविले असल्याने सदर दठकार्ी ददनाींक ११/०८/२०१८ पासनू 
उपप्रादेकशक पररिहन कायाणलय, िसई याींच्या कायणक्षेत्रातील सिण पररिहन 
िाहनाींच्या ब्रेक ्ेस्् चाचर्ी घेण्यात येत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

पुणे शिरात स्माटथ शसटी योजनेंतगथतच्या रस्त्याांची िामे वििासिाांच्या 
साांगण्यािरुन िरण्यात येत असल्याबाबत 

 

(४२) ४५१९० (०२-११-२०१८). श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् शहरात स्मा ण् कस्ी योिनेंतगणत २०० को्ी रुपये खचण करुन 
बाींधण्यात येत असलेले रस्त े विकासकाींच्या साींगण्यानसुार बाींधण्यात येत 
असनू एकबत्रतररत्या सींपरू्ण रस्त्याींची िकण ऑडणर न देता १०-१५ को्ीच्या 
िेगिेगळया िकणऑडणर देऊन विकासकाींच े दहत साधले िात असल्याचे 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत ३-४ िषाणच्या कालािधीत २७ पकैी ्क्त ३ प्रकल्प परू्ण 
झाले असनू, सींपरू्ण रस्ता बाींधकामाचे अगधकार मखु्य कायणकारी अगधकारी 
याींनी स्ित:कड े घेतले असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या दसुऱ्या 
आठिड्यात ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार स्मा ण् कस्ी योिनेच्या २७ प्रकल्पाींची काम े
परू्ण झाली नसल्याने िबाबदार मखु्य कायणकारी अगधकारी तसेच इतर 
अगधकारी याींच्यािर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) स्मा ण् कस्ी प्रकल्पाींतगणत बारे्र ि 
बालेिाडी येथे २७ क्रक.मी. रस्त्याची विविध कामे सरुु आहेत. सदर कामाींच्या 
दोन ननविदा परेु् स्मा ण् कस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेशन कलकम्ेड याींच्यामा ण् त 
प्रकसध्द करण्यात आल्या आहेत. 

त्यानसुार ननविदा प्रक्रियेअींती सदर कामासाठी ननविदाकाराींच्या प्राप्त 
ननविदाींमधून लघतु्तम ननविदा जस्िकृत करण्यात आल्या होत्या. 

तथावप, रस्त्याच्या कामाींमळेु रहदारीला होर्ारा अडथळा, रस्त्याच्या 
कामासाठी िकमनीचे करािे लागर्ारे सींपादन इत्यादी घ्काींचा विचार करता 
सदर कामाींचे कायाणदेश ्प्प्या्प्प्याने देण्यात आलेले आहेत. 
(२), (३) ि (४) स्मा ण् कस्ी अकभयानाच्या मागणदशणक तत् िाींनसुार परेु् स्मा ण् 
कस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेशन कलकम्ेडची स्थापना करण्यात आली आहे. 

सदर विशषे उद्देश िहनाच्या मेमोरॅन्डम ऑ् आद ण्कल ऑ् 
असोकसएशन नसुार सींचालक मींडळाची ननयकु्ती करण्यात आलेली असनू 
कायणकारी सकमती आणर् मखु्य कायणकारी अगधकारी हे उपरोक्त सींचालक 
मींडळाच्या ननयींत्रर्ाखाली काम करतात. 

स्मा ण् कस्ी अकभयानाींतगणत विशषे उद्देश िहनाींना सिण प्रशासकीय 
तसेच विजत्तय अगधकार देण्यात आले असनू प्रकल्प कालमयाणदेत 
राबविण्याची परू्ण िबाबदारी विशषे उद्देश िहनाची आहे. 
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परेु् स्मा ण् कस्ी डवे्हलपमें् कॉपोरेशनच्या ६२ प्रकल्पाींपकैी :  
 ११ प्रकल्प परू्ण झाले आहेत, 
 २४ प्रकल्पाींची कामे प्रगतीपथािर आहेत, 
 १९ प्रकल्प ननविदाधीन आहेत, 
 ८ प्रकल्पाींचे सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करण्यात येत आहेत. 

___________ 
  

राज्यातील आश्रमशाळाांना िला ि क्रीडा शशक्षि  
िे पूणथिेळ पद नसल्याबाबत 

  
(४३) ४५२०१ (२६-१०-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  
र्ाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, ॲड.रामिरी रुपनिर, अॅड.िुस्नबानू 
खशलरे्, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील आददिासी शाळाींतील विद्याथ्यांच्या शैक्षणर्क प्रगती बरोबरच 
त्याींच्या िीडा गरु्ाींना िाि कमळािा ि भविषयात त्याींच्याकडून दिेदार खेळाडू 
घडािेत याकरीता शासनाने प्रत्येक आददिासी आश्रमशाळेत िीडा कशक्षक 
नेमण्याचे धोरर् माहे माचण, २०१८ पासनू आखले आहे ि त्यानसुार रायगड 
जिल््यात चाल ू शकै्षणर्क िषाणच्या सरुूिातीस ही पदभरती करण्यात येर्ार 
होती मात्र रायगड जिल््यातील एकाही आददिासी आश्रम शाळेत िीडा 
कशक्षकाची नेमर्ूक करण्यात आलेली नाही तसेच राज्यातील आश्रमशाळाींना 
कला ि िीडा कशक्षक हे परू्णिेळ पद नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आददिासी शाळाींमध्ये िीडा कशक्षक पद ररक्त असल्यामळेु 
येथील विद्याथ्यांना खेळामधील बदललेले तींत्रज्ञान, प्रकशक्षर्ाच्या पध्दती, 
खेळामधील कौशल्य, निीन खेळाींची ओळख, खेळाींची शास्त्रोक्त मादहती 
आदीींपासनू िींगचत रहािे लागत असनू कला ि िीडा कशक्षकाींचे पद परू्णिेळ 
नसल्यामळेु विद्याथ्यांच्या कलागरु्ाींना िाि कमळत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, गेली क्रकत्येक िष ेिीडा कशक्षकाची भरती राज्यासह रायगड 
जिल््यात झालेली नसल्यामळेु ती लिकरात लिकर व्हािी अन्यथा रायगड 
जिल््यातील शारररीक कशक्षकाची पदिी घेर्ाऱ्या उमेदिाराला जिल्हागधकारी 
कायाणलयासमोर आींदोलन करािे लागेल अशा प्रकारचा इशारा सधुागड 
तालकु्यातील पाली येथील शारररीक कशक्षक ननतीन ढमके याींनी शासनाला 
ददला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, कला ि िीडा कशक्षकाींच ेपद ननकमणतीबाबतचे धोरर् आहे काय, 
तसेच जिल््यातील आश्रमशाळाींमध्ये िीडा कशक्षकाींची आिकमतीस नेमर्ूक न 
करण्याची सिणसाधारर् काररे् काय आहेत ि जिल््यातील १४ 
आश्रमशाळाींमध्ये विनाविलींब िीडा कशक्षकाींची नेमर्ूक करण्याच्यादृष्ीने 
शासनाने कोर्ती कारिाइण केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा (१४-११-२०१८) : (१), (२), (३) ि (४) शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्ये िीडा/िीडा मागणदशणकाींचे ननयकमत पद मींिूर नाही. परींत,ु 
आददिासी विकास विभागाच्या अगधपत्याखालील शासकीय आश्रमशाळाींमध्ये 
कशक्षर् घेर्ाऱ्या विद्याथ्यांच्या िीडा गरु्ाींना िाि कमळण्यासाठी त्याींना 
खेळाींचे शास्त्रोक्त प्रकशक्षर् देण्याची आिश्यकता लक्षात घेऊन प्रत्येक 
शासकीय आश्रमशाळेत कीं त्रा्ी पध्दतीने एक िीडा कशक्षक/िीडा मागणदशणकाींची 
नेमर्ूक करण्याबाबतचा ननर्णय आददिासी विकास विभागाच्या ददनाींक ०६ 
माचण, २०१८ रोिीच्या शासन ननर्णयान्िये घेण्यात आला आहे. त्यानसूार 
सींबींगधत जिल्हागधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली बत्रसदस्यीय ननिड सकमती 
गठीत करण्यात आली आहे. 

उपरोक्त नमदू शासन ननर्णयाींच्या अनषुींगाने एकाजत्मक आददिासी 
विकास प्रकल्प, पेर्, जि.रायगड याींच्या अींतगणत असलेल्या १४ शासकीय 
आश्रमशाळाींमध्ये १४ (१३ परुूष ि १ मदहला) कीं त्रा्ी िीडा कशक्षक/िीडा 
मागणदशणकाींची ११ मदहन्याींच्या कराराने नेमर्ूक करण्यास्ति ितृ्तपत्रात 
िादहरात प्रकसध्द करून जिल्हागधकारी, रायगड याींचे अध्यक्षतखेाली ददनाींक 
१६/१०/२०१८ रोिी मलुाखतीची प्रक्रिया पार पाडून गरु्ानिुमानसूार पात्र १४ 
ठरलेल्या उमदेिाराींना (१३ परुूष ि १ मदहला) याींची ननिड करून एकूर् १४ 
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शासकीय आश्रमशाळेच्या दठकार्ी नेमर्कूीचे आदेश ददनाींक २४/१०/२०१८ 
रोिी ननगणकमत करण्यात आले असनू त्यापकैी १३ िीडा कशक्षक रूिु झाले 
आहेत. 

रायगड जिल््यामध्ये विधानपररषदेची स्थाननक प्रागधकारी मतदार 
सींघ ननिडर्ूक सन २०१८ तसेच भारतीय ननिडर्ूक आयोगाची कोकर् 
पदिीधर मतदार सींघातील ननिडर्ूकीची आदशण आचार सींदहता लाग ूअसल्याने 
िीडा कशक्षकाींची ननयकु्ती करण्यासाठी जिल्हागधकारी, रायगड/अकलबाग याींनी 
ददनाींक १६/१०/२०१८ रोिीची तारीख मलुाखतीसाठी ददली होती. त्यामळेु सदर 
प्रकरर्ी विलींब झालेला नाही.  

तसेच शासकीय आश्रमशाळाींतील सद्य:जस्थतील मींिूर पदाींच्या 
आकृनतबींधानसूार कला कशक्षकाींचे पद मींिूर नाही. तथापी िीडा कशक्षकाींच्या 
धतीिर विद्याथ्यांमध्ये कलागरु्ाींना िाि कमळण्यासाठी विशषे प्रकल्प घेण्यात 
येत आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नाशशि-एिलिरे ऊजाथ प्रिल्पाांतील िमथचाऱ्याांच्या  
बेरोजगारीचा प्रश्न ननमाथण झाल्याबाबत 

  
(४४) ४५२११ (२९-१०-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  
र्ाई जगताप, ॲड.रामिरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.िुस्नबानू 
खशलरे्, डॉ.िजाित शमझाथ, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सािांत : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाकशक-एकलहरे ि भसुािळ औजषर्क िीि कें द्रातील सींचाना सिण सवुिधा 
असतानाही शासनाने बींद करण्याचा ननर्णय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाकशक-एकलहरे येथील प्रस्तावित ६६० मॅगािॅ् चा ऊिाण 
प्रकल्पही इतरत्र स्थलाींतरीत करण्याचा शासनाचा मानस असल् यामळेु सदरील 
ऊिाण प्रकल्पाींतील कमणचाऱ्याींच्या बेरोिगारीचा गींभीर प्रश्न ननमाणर् होर्ार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कमणचारी, लोकप्रनतननधी, ग्रामस्थ, बाहयस्त्रोत कमणचारी याींचा 
ऊिाण प्रकल्प इतरत्र स्थलाींतरीत करण्यास विरोध आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यामळेु सदरील िीि कें द्र बींद न करण्याबाबत ि प्रस्तावित 
नाकशक-एकलहरे येथील प्रकल्प इतरत्र स्थलाींतरीत न करण्याबाबत शासनाने 
चौकशी करून कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१४-११-२०१८) : (१) नाकशक-एकलहरे औजषर्क 
विद्यतु कें द्रातील सिण सींच सरुु असनू भसुािळ औजषर्क विद्यतु कें द्रातील 
सींच ि.१ ि २ अनिुमे ४२ िषण ि ३७ िषण १० मदहने कायणरत होत.े त्याींचे 
आयमुाणन सींपल्यामळेु तसेच सदर सींचाच्या दरुुस्ती/देखभालीचा खचण हा 
ननयकमत दरुुस्ती ि देखभाल खचाणपेक्षा खूपच िास्त असल्याने, भसुािळ सींच 
ि.१ ददनाींक १५/१२/२०१० पासनू ि सींच ि.२ ददनाींक ०१/०४/२०१७ पासनू 
कायमस्िरुपी बींद करण्यात आला आहे. भसुािळ येथील उिणरीत सींच ि. ३, ४ 
ि ५ सरुु आहेत. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही.  
(४) नाकशक-एकलहरे येथील प्रकल्प इतरत्र स्थलाींतरीत करण्याचा ननर्णय 
घेण्यात आलेला नाही.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुिबधीर, अजस्र्व्यांग ि अांध, हदव्याांग (अपांग) शाळाांना  
इयत्ता ५ िी ते ८ िी या िगाांना मान्यता देण्याबाबत 

  
(४५) ४५२१२ (२९-१०-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  
र्ाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.िुस्नबानू खशलरे्, ॲड.रामिरी 
रुपनिर, डॉ.िजाित शमझाथ, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सािांत : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) आर्ीआय कायद्यानसुार राज्यातील इतर माध्यमाींच्या शाळाींना इ. ५ िी 
त े ८ िी पयतं मान्यता ददली िात े परींत ु सामाजिक न्याय विभागामा ण् त 
चालविण्यात येर्ाऱ्या मकुबधीर, अजस्थव्यींग ि अींध, ददव्याींग (अपींग) शाळाींना 
इयत्ता त े५ िी त े८ िी या िगांना मान्यता ददली िात नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, इ. ५ िी त े८ िीच्या िगांना मान्यता न कमळाल्यामळेु या 
शाळेतील विद्याथी हे पढुील कशक्षर्ापासनू िींगचत राहतात, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार मकुबधीर, अजस्थव्यींग ि अींध, ददव्याींग 
(अपींग) शाळाींना इ. ५ िी त े८ िी पयतं मान्यता देण्यास विचाराधीन आहे 
काय, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१४-११-२०१८) : (१) ि (२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील आशा सेवििाांच्या िेतनात िाढ िरुन त्याांच्या  
प्रलांबबत मागण्या मान्य िरण्याबाबत 

  
(४६) ४५२३३ (०५-११-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  
र्ाई जगताप, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.िुस्नबानू खशलरे्, ॲड.रामिरी 
रुपनिर, डॉ.िजाित शमझाथ, श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सािांत, श्री.िररशस ांग राठोड, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.अमरनार् राजूरिर, 
श्री.सरु्ाष झाांबड : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषट्रीय आरोग्य अकभयानाींतगणत राज्यातील बालकाींच े आरोग्य 
सधुारण्यासाठी काम करर्ाऱ्या ६०,६९१ आशा सेविका कायणरत असनू 
सद्य:जस्थतीत या सेविका स्ित:साठी आरोग्य सवुिधा आणर् क्रकमान िेतनाचा 
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लाभ कमळण्यासाठी शासनाकड े पाठपरुािा करीत असल्याचे माहे ऑगस््, 
२०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आशा सेविकाींिर तब्बल ६५ कामाींचा भार पडत असनू, त्याींना 
कमी िेतनािरच काम करािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तलेींगर्ात रुपये ६ हिार, केरळमध्ये रुपये ७ हिार ५०० ि 
महाराषट्रात ्क्त रुपये ३ हिार िेतन कमळत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने इतर राज्याप्रमारे् महाराषट्रातील आशा सेविकाींच्या िेतनात त्िरीत 
िाढ करुन त्याींच्या प्रलींबबत मागण्या मान्य करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

डॉ. दीपि सािांत (२०-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) आशा स्ियींसेविका ही योिना कें द्र सरकारची असनू या योिनेंतगणत आशा 
स्ियींसेविकाींनी ददलेल्या सेिेनसुार त्याींना कामािर आधाररत मोबदला कें द्र 
शासनाच्या ननकषानसुार देण्यात येतो. त्याींना माकसक िेतन ददले िात नाही. 
(४) कें द्र शासनाने प्रकल्प अींमलबिािर्ी आराखड्यात मींिूर केल्याप्रमारे् 
आशा स्ियींसेविकाींना ७३ बाबीींिर आधाररत मोबदला अदा करण्यात येतो. 
त्यामळेु आशा स्ियींसेविकाींनी अगधक काम केल्यास अगधक मोबदला देण्यात 
येतो. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

शासन सांस्र्ा पातळीिर प्रिेश झालेल्या विद्यार्थयाांना ित्रपती शािु 
मिाराज सन्मान योजना इ.बी.सी. सिलत देण्याबाबत 

 

(४७) ४५२४३ (३१-१०-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  
र्ाई जगताप, ॲड.रामिरी रुपनिर, अॅड.िुस्नबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.िजाित शमझाथ, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत 
देशपाांड े: सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील अकभयाींबत्रकी ि इतर ्ेजक्नकल अभ्यासिमाच्या प्रिेश 
प्रक्रियेमध्ये सी.ई.्ी. पररक्षेच्या गरु्ाींिर प्रिेश घेतला तर खुल्या िगाणसाठी 
छत्रपती शाहु महाराि सन्मान योिना लाग ूहोत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात एकीकड े अकभयाींबत्रकी महाविद्यालयाींमध्ये ५०% 
िागा ररक्त राहतात आणर् इ.बी.सी. न कमळाल्यामळेु याचा पररर्ाम प्रिेश 
प्रक्रियेिर होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शासन सींस्था 
पातळीिर प्रिेश झालेल्या विद्याथ्यांना छत्रपती शाहु महाराि सन्मान योिना 
इ.बी.सी. सिलत देण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१७-११-२०१८) : (१) नाही. 

रािषी छत्रपती शाहु महाराि कशक्षर् शलु्क कशषयितृ्ती योिना 
अकभयाींबत्रकी ि इतर व्यािसानयक अभ्यासिमाींना राज्य सामाईक परीक्षेच्या 
गरु्ाींच्या आधारे कें द्रीभतू प्रिेश प्रक्रियेव्दारे प्रिेश घेतलेल्या विद्याथ्यांना लाग ू
होत.े 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) शासनाच्या प्रचकलत धोरर्ानसुार केिळ कें द्रीभतू प्रिेश प्रक्रियेव्दारे प्रिेश 
घेतलेल्या व्यािसानयक अभ्यासिमाींना रािषी छत्रपती शाहु महाराि कशक्षर् 
शलु्क कशषयितृ्ती योिना लाग ू आहे, सींस्था स्तरािर प्रिेश घेतलेल्या 
विद्याथ्यांना ही योिना लाग ूनाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

पुणे शिरातील बी.आर.टी. मागाथची दरुिस्र्ा रोखण्याबाबत 
 

(४८) ४५२७६ (०२-११-२०१८). श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् शहरात बी.आर.्ी. मागाणची होर्ारी दरुिस्था रोखण्याकरीता परेु् 
महानगरपाकलकेचे तत्कालीन आयकु्त याींनी बी.आर.्ी. सधुारर्ा सकमतीची 
स्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, गत सहा मदहन्यात सदर सकमतीची कोर्तीही बठैक घेण्यात 
आली नसनू बी.आर.्ी. मागाणची दरुिस्था रोखण्याकरीता कोर्तहेी प्रयत्न 
करण्यात आले नसल्याने सकमती सदस्य रािीनामे देत असनू बी.आर.्ी. 
सधुारर्ा सकमती बरखास्त होण्याच्या मागाणिर असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ च्या दसुऱ्या आठिड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार बी.आर.्ी. सधुारर्ा सकमतीची ननयकमत 
बठैक न घेर्ाऱ्या िबाबदार पदागधकाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०९-११-२०१८) : (१) बीआर्ी मागण देखभाल ि 
दरुूस्तीकरीता ददनाींक २०/०३/२०१८ रोिीच्या आदेशान्िये आयकु्त, परेु् 
महानगरपाकलका याींनी सकमती स्थापन केली आहे, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) याबाबत ददनाींक १४/०९/२०१८ रोिी दै.सामना या ितृ्तपत्रामध्ये 
बातमी आली होती, हे खरे आहे.  

तथावप, सकमतीची ददनाींक ०३/०३/२०१८, ददनाींक २२/०३/२०१८ ददनाींक 
२५/०४/२०१८, ददनाींक ०७/०६/२०१८ ि ददनाींक २३/०७/२०१८ या ददिशी 
सकमतीच्या सदस्याींची बठैक घेण्यात आलेली आहे. 

सकमतीतील श्रीमती कनीि सखुरार्ी ि श्री.िुगल राठी याींनी बीआर्ी 
मागाणतील मेट्रो मागाणचे ननयोिन बदल, उड्डार्पलू, बीआर्ी मागाणतील 
अनतिमरे्, पाक्रकंग, पादचारी मागण यातील त्रु् ी तसेच रस्त ेदरुूस्तीचे धोरर् 
ठरविरे्बाबत आग्रही होत.े तथावप, सदर कामे त्िरीत न झाल्याने त्याींनी 
कृती सकमतीचा रािीनामा ददला आहे, ही िस्तजुस्थती आहे. 

तथावप, सकमतीचे कामकाि चाल ूआहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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पुणे शिरात पयाथिरणपूरि ई-बस सुरु िरण्याबाबत  
मा.मुख्यमांत्रयाांनी मिामांडळाला ननदेश हदल्याबाबत 

 
(४९) ४५२७९ (०२-११-२०१८). श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् शहरात पयाणिरर्परूक ई-बस सरुु करण्याकरीता मुींबईत 
मा.मखु्यमींत्रयाींनी महामींडळाला ननदेश ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शहरातील बसेसकरीता डडझेलला पयाणय म्हर्ून सी.एन.िी. 
बस सरुु केले असता डडझेल पेक्षाही िास्त रक्कम सी.एन.िी बसकरीता खचण 
होत असल्याचेही ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ई-बस सेिेबाबत कुठेही तरतदू नसताना तसेच कोर्ाचेही मत 
विचारात न घेता शासनाने ननर्णय घेतल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
शिे्च्या आठिड्यात ननदशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले आहे तसेच सद्या असलेल्या बसेसच्या दरुुस्तीकरीता 
शासनाकड ेरक्कम उपलब्ध नसताना ई-बसेस घेऊन काय साध्य करर्ार आहे 
तसेच शासनाकड े ई-बसेसकरीता कोर्तीही तरतदू नसताना असा ननर्णय 
घेण्याचे कारर् काय आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (१९-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे.  
(२), (३) ि (४) परेु् शहरातील िाढती लोकसींख्या, िाढती िाहने, यामळेु 
होर्ारे प्रदषूर् ि त्याचे िाढर्ारे प्रमार् यामळेु नागररकाींच्या आरोग्यास 
होर्ारा धोका ्ाळण्यासाठी तसेच शहरामधील िाढत ेप्रदषूर् कमी होण्यासाठी 
िरी डडझेल बसेस पेक्षा सी.एन.िी. िरील खचण िास्त होत असला तरी 
प्रदषूर् ननयींत्रर् होण्याच्या दृष्ीकोनातनू सी.एन.िी. बसेस खरेदी करण्यात 
आल्या आहेत ि येत आहेत, ही िस्तजुस्थती आहे. 

याबाबत दै. पढुारी या ितृ्तपत्रामध्ये ददनाींक ६/९/२०१८ रोिी बातमी 
आली होती हे खरे आहे. 
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महामींडळास ििळपास तीन हिार बसेसची आिश्यकता आहे. 
सध्याची बस सींख्या कमी असल्याने कें द्र सरकारच्या धोरर्ानसुार तसेच परेु् 
ि वप ींपरी गचींचिड महानगरपाकलका ि स्मा ण् कस्ीच्या माध्यमातनू सींचालक 
मींडळाच्या मान्यतनेसुार ५०० सी.एन.िी. ि ५०० ई-बसेस खरेदीची प्रक्रिया 
सरुु आहे. 

याकरीता सींचालक मींडळाच्या ददनाींक २३/०५/२०१८ ि ददनाींक 
३०/०७/२०१८ च्या ठरािान्िये मान्यता घेण्यात आलेली आहे. 

याकरीता स्मा ण् कस्ी मा ण् त ननधी उपलब्ध होर्ार असनू त्याकशिाय 
परेु् ि वप ींपरी गचींचिड महानगरपाकलकाींकडून त्याींच्या दानयत्िानसुार रक्कम 
प्राप्त होर्ार आहे. 

सदरच्या बस खरेदीबाबत सेंट्रल इन्स््ीट्यू्  ऑ् रोड ट्रान्सपो ण् 
(सी.आय.आर.्ी.) याींचे मागणदशणन मागविण्यात आले असनू सी.आय.आर.्ी. 
मा ण् त पदहल्या ्प्प्यामध्ये १५० ई-बसेस ची ननविदा प्रक्रिया अींनतम 
करण्यात आलेली आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

पुणे मिानगरपाशलिेने खोट्या नोंदी िरुन लाखो रुपयाांच े 
बनािट देयिे अदा िेल्याबाबत 

 
(५०) ४५२८० (०२-११-२०१८). श्री.अननल र्ोसल,े श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परेु् महानगरपाकलकेने सन २०१७ मध्ये शतकोत्तर सािणिननक 
गरे्शोत्सिा ननकमत्त शाडू मातीचे गर्पती बनविण्याच्या गगनीि बकु ऑ् 
रेकॉडणमध्ये नोंद करण्याकरीता ३००० विद्याथ्यांनी भाग घेतल्याची खो्ी नोंद 
करुन महानगरपाकलकेने लाखो रुपयाींचे खो्ी देयके अदा केली असनू गगनीि 
बकु ऑ् रेकॉडणमध्ये सधु्दा नोंद झाली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर २०१८ च्या 
शिे्च्या आठिड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
दोषी आढळलेल्या महानगरपाकलका अगधकाऱ्याींिर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२२-११-२०१८) : (१) ि (२) या प्रकरर्ी सींभािी महाराि 
सींघषण सकमतीने ददनाींक १५/०६/२०१८ रोिी मादहतीचा अगधकार अगधननयम, 
२००५ अन्िये परेु् महानगरपाकलकेकडून मादहती मागविली होती. 

परेु् महानगरपाकलकेच्या सन २०१७ मध्ये शतकोत्तर सािणिननक 
गरे्शोत्सिाननकमत्त परेु् शहरात विविध कामाींची अींमलबिािर्ी सयुोग्य 
पध्दतीने होण्याच्या दृष्ीकोनातनू महापौर, परेु् महानगरपाकलका याींच्या 
अध्यक्षतखेाली बठैक होऊन शाडू मातीचे गर्पती बनविण्याचा कायणिम 
आयोजित केला होता. 

या कायाणिमाची गगनीि बकु ऑ् रेकॉडणमध्ये नोंद करण्यासाठी 
३००० विद्याथ्यांनी भाग घेतला होता, हे खरे आहे. 

या प्रकरर्ी गगननि बकु ऑ् रेकॉडणमध्ये नोंद घेण्याच्या प्रिीयेला 
एकूर् १४ ताींबत्रक त्रु् ी आढळल्या असनू त्याचे ननराकरर् करण्याची प्रक्रिया 
परेु् महानगरपाकलकेमा ण् त सरुू आहे.  

यामध्ये महानगरपाकलकेच्या २५ शाळाींमधून ६०० विद्याथी, खािगी 
व्यिस्थापनाच्या ९२ शाळाींमधून २४०० विद्याथी असे एकूर् ३००० 
विद्याथ्यांनी या उपिमामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग नोंदविला होता. 

शतकोत्तर रौप्य महोत्सिी गरे्शोत्सिासाठी महानगरपाकलकेच्या सन 
२०१७-१८ चे अींदािपत्रकामध्ये विविध उपिमाींसाठी करण्यात आलले्या 
तरतदूीींपकैी रुपये ३० लाख प्राथकमक ि माध्यकमक कशक्षर् विभागासाठी 
उपलब्ध करून देण्यास परेु् महानगरपाकलकेमा ण् त मींिरूी देण्यात आली होती.  

प्राथकमक कशक्षर् विभागास प्रत्यक्षात रुपये ७.९२ लाख उपलब्ध 
करून देण्यात आले होत.े त्यामधून ्ोपी, ्ी श ण्, व्हीडीओ कॅमेरा ि स््ील 
कॅमेरा, पाण्याच्या बा्ल्या ि बबजस्क्े या बाबीींिर प्राथकमक कशक्षर् 
विभागामा ण् त रुपये ५,१०,६२०/- खचण करण्यात आला आहे. तसेच एकूर् खचण 
रकमेमध्ये िी.एस.्ी. चा समािेश आहे.  
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या सिण प्रक्रियेचे छायागचत्रर् करण्यात आले असल्याचे परेु् 
महानगरपाकलकेने कळविण्यात आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
  
विधान र्िन :   जजतेंद्र र्ोळे 
मुांबई.   सधचि (िायथर्ार), 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रर्पूिण सिण प्रक्रिया महाराषट्र विधानमींडळ सगचिालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्िर करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


