
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौथी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहहले (अथथसांिल्प) अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

पुणे रेल् िे  थानिा या पाकिक रिरीता नारररिाांची  
लूट होत असल्याबाबत 

  
(१) ४४७ (२८-०१-२०१५). श्री.अननल भोसल,े श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : 
सन्माननीय पररिहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु रेल् वे   ानका या पाकिंकक गकरीता चचुाकासा   ५ ऐवजी १० रूपये तर 
चार चाका वाहनासा   १० ऐवजी २० रूपये शलु् क ककारले जात कहे, हे खरे 
कहे काय, 
(२) असल् यास, पाकिंकक ग चरात वाढ करून पणेुकर नागररकाींची होत असलेली 
लू्   ाींबववणेबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत कहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े(१८-११-२०१८) : (१) पणेु रेल्वे  ानकाया पाकिंकक गसा   ४ 
वेगवेगळ्या ठ काणी विममयम व सामान्य चराने शलु्क ककारले जात कहे. 
रेल्वे बोर्ायया धोरणािमाणे सचरहू चर ककारणी होत असनू २ वर्ायपासनू 
चरवाढ करण्यात कलेली नाही. 
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(२) व (३) जाचा चर ककारणीसींचर्ायत तक्रार कल्यास रेल्वेया ववर्ागीय 
िाधधकाऱयाींमार्य त काययवाही केली जात कहे. 

___________ 
  

राज् यातील शातेत पूणथिेत रंथांथपाल ि प्रयोर शाता  
सहाय्यि पदे भरण्याबाबत 

  
(२) २८८९ (२०-०४-२०१५). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम िाते, 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जरताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील अनेक शातेत पणूयवेत रंथीं पाल व ियोग शाता सहायकयक ही 
पचे र्रली नसल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध्ये वा त् याचरयायान दनचशयनास 
कल,े हे खरे कहे काय, 
(२) तसेच मशक्षकेतर कमयचाऱ याींना लाग ूकेलेल् या ककृदतबींध शासन रद्द करून 
धचतणूकर सममती या अहवालनसुार पचे र्रण् यास शासन परवानगी चेणार 
कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) अद्याप, उपरोक् त िकरणी कोणतीच काययवाही करण् यात कली नसल् यास 
त् याची सवयसाधारण कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (१५-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) राज्यातील खाजगी 
अनचुादनत माध्यममक शाताींमधील पणूयवेत रंथीं पाल व ियोग शाता सहायकयक 
पचाींचा ककृदतबींध दनश्चचत करण्याची काययवाही अींदतम ्प्पप्पयात कहे. 

___________ 
 

माध् यशमि ि च च माध् यशमि या पायाभूतपेक्षा  
िाढीि पदाां या मा यते या प्र तािाबाबत 

(३) ८०७७ (०४-०८-२०१५). श्री.नारोराि राणार : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) माध् यममक व उ च माध् यममक या सन २०१३-१४ अखेर या वाढीव पचाींच े
ि ताव मींजूरीसा   मशक्षण सींचालनालयाकरू्न शासनास कव्  हा िाप्प त ााल े
कहेत, 
(२) सन २०११-१२, २०१२-१३ व २०१३-१४  या उ च माध् यममक या 
पायार्तूपेक्षा वाढीव पचाींची सींख् या वर्यदनहाय किंकती कहे, 
(३) सन २०१३-१४ अखेर माध् यममक या पायार्तूपेक्षा वाढीव िलींबबत पचाींची 
सींख् या किंकती कहे, 
(४) पायार्तूपेक्षा वाढीव पचाींची माठहती व ि ताव चरवर्प िाप्प त होणे 
अपेक्षक्षत असतानाही वतेेवर ि ताव न पा ववणाऱ या अधधकाऱ याींवर शासनाने 
काय कारवाई केली वा करण्यात येत कहे ? 
 
श्री.विनोद तािड े (१५-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) सन २००३-०४ त े
२०१०-११ पयकतची उच माध्यममक मधील ९३५ वाढीव पचाींपकैा सवय पचाींवर 
दनयकु्ती न केल्यामतेु ववत्त ववर्ाग, शासन दनणयय, ठचनाींक ०९/०४/२०१८ 
अन्वये ४२८ पचे यपगत केली कहेत. 
 माध्यममक मधील वाढीव पचाींबाबतचा िताव शासनाया ववचाराधीन 
कहे. 

___________ 
 

सामाजजि याय विभारातील विशषे शाताांया  
िेतन अनुदानाच ेलेखाशीषथ बदलण्याबाबत 

 

(४) १५०८३ (२७-०४-२०१६). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजजि  याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाश्जक न्याय ववर्ागाशी सींबींधधत ववशरे् शाताींमधील मशक्षक व 
कमयचाऱयाींचे वेतन सहायकयक अनचुान लेखामशर्ायऐवजी वेतन अनचुान 
लेखामशर्ाय अींतगयत काढण्याची मागणी या मशक्षक व कमयचाऱयाींकरू्न होत 
कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींधधत शाताींना माध्यममक चजाय चेण्याबाबत शासनाने काय 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.राजिुमार बडोले (२८-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) अपींग शाता सींठहता सन १९९७ मधील चोन नसुार अपींगाया ववशरे् 
शाताींया माध्यममक ववर्ाग अश्तत्वात कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

िला, क्रीडा ि िायाथनुभि शशक्षिाांया ननयुक्तीस बांदी घालणारा ि 
अनतथी ननदेशाांि नेण्याबाबत शासनाने िाढलेला  

अध्यादेश तात्िात रद्द िरण्याबाबत 
  
(५) १५१८८ (२९-०४-२०१६). श्री.नारोराि राणार, प्रा.अननल सोले : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि १२४३९ ला हदनाांि ७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या चत्तराया 
सांदभाथत सन्माननीय शालये शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील िा ममक, उच िा ममक शाताींमध्ये यापढेु कला, क्रार्ा व 
कायायनरु्व मशक्षकाींया दनयकु्त्या रद्द करुन त्याऐवजी अदत ी दनचेशक 
नेमण्याबाबत शासनाने ठचनाींक ७ ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास 
शालेय मशक्षण ववर्ागामार्य त अध्याचेश काढला, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, अध्याचेश राज्यातील हजारो कला, क्रार्ा, कायायनरु्व 
मशक्षकाींना बेरोजगार करणार असल्याने तो तात्कात रद्द करण्याची मागणी 
नागपरू श्जल्हा कला अध्यापक सींघ व महाराषर राज्य क्रार्ा व शारररीक 
मशक्षण मशक्षक महासींघ नागपरू ववर्ाग समन्वय सममतीतरे् तसेच नागपरू 
ववर्ागाया लोकिदतदनधीींनी शासनास ठचनाींक ८ डर्सव्बर, २०१५ रोजी पत्र 
चेऊन ववनींती केली, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(१५-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे कहे. 
(२) व (३) मा.उच न्यायालय खींर्पी , औरींगाबाच याींनी याधचका 
११७७१/२०१५ मध्ये ठचनाींक ६/६/२०१७ रोजी ठचलेल्या कचेशानसुार शासन 
तरावरुन ठचनाींक १/९/२०१७ रोजीया शासन दनणययान्वये काययवाही सरुु कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील शशक्षि-शशक्षिेतर िमथचारी ि सां थाचालि याांच े 
प्रलांबबत प्रश् नाांिर िराियाची िायथिाही 

  
(६) १५५५२ (२९-०४-२०१६). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतजे ऊर्थ  बांटी पाटील, 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जरताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात कदनष   महाववद्यालयातील मशक्षक, मशक्षकेतर, कमयचारी कणण 
ववनाअनचुादनत कदनष   महाववद्यालयाींचे अनेक िलींबबत िच न शासनाने मागप 
न लावता त े िलींबबत  ेवल् याने या ववरोधात राज् यातील मशक्षक मशक्षकेतर 
कमयचारी व सीं  ाचालक सींघ्नानी शासन ववरोधात कींचोलन करण् याची 
तयारी चालववली असल् याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्याचरयायान 
दनचशयनास कले कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक् त मशक्षक मशक्षकेतर कमयचारी व सीं  ा चालक याींच े
िलींबबत िच न मागप लावण् याबाबत शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण् यात येत कहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (०५-१२-२०१८) : (१) व (२) कदनष  महाववद्यालयीन 
मशक्षकाींचे मागण्याींबाबत मा.मींत्री, शालेय मशक्षण व मा.मींत्री, ववत्त याींचेकर् े
ाालेल्या ब ैकामध्ये काही मागण्या मान्य करण्यात कलेल्या असनू उवयररत 
मागण्याींबाबत ववत्त ववर्ागासोबत ब ैक घेऊन दनणयय करण्याचे  रले कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही.  

___________ 
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राज्यातील माध्यशमि विभारात सांरणिीय अनुसूधचतनुसार  
पदसांख्या भरण्याबाबत 

 

(७) २०४३७ (२४-०७-२०११). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात माध्यममक ववर्ागात सींगणकाय अनसुधूचनसुार दनमायण ाालेल्या 
पचसींख्या र्रण्याबाबत शासनाने माहे जून, २०११ मध्ये वा त्याचरयायान 
कोणता दनणयय घेतला वा घेण्यात येत कहे, 
(२) तसेच एकूण किंकती पचे दनमायण ााली कहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
 

श्री.विनोद तािड े (१५-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) राज्यातील माध्यममक 
शाताींमधील मशक्षकेतर पचाींचा ककृदतबींध दनश्चचत करण्याचा िताव 
उचतरीय सधचव सममतीया मान्यतसेा   साचर करण्यात कला कहे. 

मशक्षकाींची पचे "पववत्रा" िणाली मार्य त र्रण्यात येणार कहेत. 
___________ 

 

यितमात जजल््यात शशक्षि आणण िमथचाऱयाांच ेिल्याण  
ननधीत रैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(८) २०८७३ (२३-०८-२०१६). श्री.ख्िाजा बेर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.अननल भोसल,े श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमात श्जल््यात सन १९९० पासनू मशक्षक कणण कमयचाऱयाींया 
वेतनातनू र्ववषय दनवायह दनधीची कपात करण्यात कली असनू कमयचाऱ याींया 
वेतनातनू कपात केलेली रक्कम व जमा ाालेली रक्कम यामध्ये गरैयवहार 
ााल्याचे माहे एविल, २०१६ या दतसऱया सप्पताहात दनचशयनास कले, हे खरे 
कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व तद्नसुार गरैयवहार करणाऱ याींववरुध्च कारवाई 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(०५-१२-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

आांबेटेंबे (ता.मुरबाड, जज.ठाणे) येथील शभमाई मारिास  
ननधी चपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

 

(९) २१०९५ (१९-०८-२०१६). श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सामाजजि  याय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात र्ॉ. बाबासाहेब कींबेर्कर याींची शतकोत्तर रौप्पय महोत्सवी जयींती 
साजरी होत असताना त् याींचे कजोत असलेले कींबे् व्बे (ता.मरुबार्, श्ज. ाणे) 
ये ील मर्माई मारक चलुयक्षक्षत असल्याचे माहे एविल, २०१६ मध्ये वा 
त्याचरयायान दनचशयनास कले, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, या मारकाला दनधी उपलब्ध करुन चेऊन त ेउर्ारण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (२८-११-२०१८) : (१) व (२) र्ारतरत्न र्ॉ. बाबासाहेब 
कींबेर्कर याींया १२५ या जयींती वर्ायदनममत्त अनसुधूचत जाती व नवबौध्च 
घ्काींसा   ऐदतहामसक व साींकृदतकदृष्या महत्वाया ठ काणे/ ताींचा 
ववकास करण्याया ठचनाींक १४/३/२०१८ या शासन दनणययान्वये कींबे व््ब े
(ता.मरुबार्, श्ज. ाणे) ये ील मर्माई मारकाचे बाींधकाम करणेबाबतचा 
दनणयय घेण्यात कला असनू ववर्ागाया ठचनाींक ३/८/२०१८ या शासन 
दनणययान्वये सचरील कामाकरीता दनधी उपलब्ध करून चेण्यात कला कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील िसनतरहृाांया अनुदानात िपात िेल्याबाबत 
 

(१०) २१५८६ (१९-०८-२०१६). श्री.नारोराि राणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धररीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात शासनाने मागील ५ वर्ायत अनचुादनत वसदतगहृाींया अनचुानात 
कपात केल्याने अनेक वसदतगहृ बींच पर्ले कहेत, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, किंकती वसदतगहृ बींच पर्ली कहेत, बींच वसदतगहृ इतर 
वयींसेवी सीं ाींना चालववण्यास शासन परवानगी चेणार कहे काय, 
(३) नसल्यास, वसदतगहृाींना अनचुान दनयममतपणे चेणे तसेच वसदतगहृातील 
अधधक्षक, वयींपाका व चौकाचार याींना शासन दनयमानसुार वेतन चेण्याबाबत 
शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०६-१२-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
 अनचुादनत वसदतगहृाींया अनचुानात शासनाने कोणतीही कपात 
केलेली नाही. 
 परींत ु यव ापनाती अदनयममतता वा अन्य कारणातव काही 
वसदतगहृ बींच करण्यात कलेली असनू, अशी बींच पर्लेली अनचुादनत 
वसदतगहेृ इतर वयींसेवी सीं ाींना हताींतर व  लाींतर करण्याबाबत 
शासनाने ठचनाींक २८/०६/२०१८ अन्वये धोरण दनश्चचत केलेले कहे. त्यानसुार 
जाठहरातीद्वारे यासा   अजय मागवनू पात्र सीं ाना सचर अनचुादनत वसदतगहृ 
हताींतर व  लाींतर करण्याचे िताववत कहे. 
(३) या वसदतगहृाींना अनचुान तसेच वसदतगहृातील कमयचाऱयाींच े मानधन 
दनयममतपणे अचा करण्यात येत कहे. 
(४) िचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

हहांरोली येथील शशक्षिाांया विविध समयाांबाबत 
  
(११) २२३३० (२३-०८-२०१६). श्री.अमरनाथ राजूरिर, ॲड.रामहरी रुपनिर : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठहींगोली ये ील मशक्षकाींचा पगार वर्ायर्रात कधीच वेतेवर होत नाही तो 
वेतेवर करण्यासा   मशक्षणाधधकारी याींना कचेश हावेत तसेच सींचमान्यता 
तात्कात पणूय करुन समायोजन, बचल्या वेतेवर करण्यात यायात इत्याची 
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मागण्याकर् ेशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासा   महाराषर राज्य िा ममक मशक्षक 
सींच सींघ श्जल्हा शाखेयावतीने सधचव, शालेय मशक्षण ववर्ाग याींना दनवेचन 
चेण्यात कले असल्याचे माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्याचरयायान दनचशयनास 
कले कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर मशक्षकाया मागण्याींवर शासनाने दनणयय घेऊन कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (०५-१२-२०१८) : (१) व (२) मशक्षकाींचे वेतन वतेेवर अचा 
करण्यात येत कहे. सींचमान्यता पणूय करण्यात कली असनू सींचमान्यतिेमाणे 
समायोजन व बचल्याची काययवाही पणूय करण्यात कली कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

अनतररक्त शशक्षिाांच ेसमायोजनाबाबत 
 

(१२) २२५१२ (१९-०४-२०१७). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)सोलापरू श्जल््यातील माध्यममक मशक्षक सन २०१२ या अगोचर पासनू 
अदतररक्त असनू त्याींचे समायोजन ााले नाही, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, अदतररक्त मशक्षकाींच े समायोजन ााले नसतानाही शकेर्ो 
मशक्षकाींया पचाींना नयाने मान्यता ठचल्या, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, तालकुादनहाय श्जल््यात किंकती मशक्षकाींया पचाींना मान्यता 
चेण्यात कली कहेत, 
(४) तसेच अदतररक्त मशक्षकाींचे समायोजन करण्याबाबत कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१५-१२-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) अदतररक्त मशक्षकाींया 
समायोजनाबाबत शासन पत्र ठचनाींक ०४/०९/२०१८ नसुार काययवाही करण्यात 
येत कहे. 

___________ 
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शशक्षिेतर िमथचाऱ याांया आिृनतबांधाबाबत 
 

(१३) २२५२१ (२३-०८-२०१६). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४९६२ ला हदनाांि २२ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या 
चत्तराया सांदभाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यातील माध्यममक शातेत काम करणारे मशक्षकेतर कमयचाऱयाींया 
ककृदतबींधाबाबत अ्यास करण्यासा   शासनाने सममती ग  त केलेली कहे, 
हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, या सममतीने कपला अहवाल शासनास साचर केला कहे, हे 
ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, या अहवालाची अींमलबजावणी करण्याबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची करणे काय कहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े(१५-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) सचर अहवालाया अनरु्ींगाने ककृदतबींध दनश्चचत करावयाची बाब अींदतम 
्प्पप्पयात कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

परभणी जजल््यातील मजुर सहिारी सांथाांना ननयमबा्यररतीांने  
िाम िाटप िरण्यात येत असल्याबाबत 

 

(१४) २४५०४ (१६-१२-२०१६). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) परर्णी श्जल््यातील मजुर सहकारी सीं ाींना काम वा्प करताना 
दनयम र्ींग होत असल्याने सचर सहकारी सीं ाींनी श्जल्हाधधकारी, परर्णी 
याींयाकर् ेमाहे मे, २०१६ मध्ये वा त्याचरयायान लेखी कक्षेप नोंचववला कहे, 
हे खरे कहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी श्जल्हाधधकारी, परर्णी याीं याकरू्न कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (१९-१२-२०१८) : (१) नाही. 

परर्णी श्जल्हा मजुर सहकारी सीं ाींच े रे्र्रेशन मयाय.परर्णी याींनी 
ठचनाींक १३/०५/२०१६ रोजी सवय काम उपलब्ध करुन चेणाऱया यींत्रणाींना दनवेचन 
ठचलेले असनू, त्याची ित श्जल्हाधधकारी, परर्णी याींनी ठचली कहे. मात्र, 
सचर दनवेचन हे श्जल््यातील मजुर सहकारी सीं ाींना काम वा्प करताना 
दनयमर्ींग होत असलेबाबत नसनू, सावयजदनक बाींधकाम ववर्ागाया शासन 
दनणयय क्र.सीए्ी-०१/२०१५/ि.क्र.२०/इमा/०२/ ठचनाींक २४/०४/२०१५ चे तींतोतींत 
पालन करणेबाबत कहे. 
(२) सचर दनवेचन हे काम उपलब्ध करुन चेणाऱया यींत्रणाबाबत असल्याने 
त्याबाबत उपश्जल्हाधधकारी, परर्णी याींनी कामे उपलब्ध करुन चेणाऱया 
यींत्रणाींना सावयजदनक बाींधकाम ववर्ागाया शासन दनणययानसुार काययवाही 
करण्याया सचूना ठचल्या कहेत. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

मौदा (जज.नारपूर) येथील प्राथशमि िाथ िें द्राचे थलाांतरण  
निीन रंथामीण रुग्णालयाया इमारतीत िरण्याबाबत 

 

(१५) २५२१९ (१६-१२-२०१६). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय सािथजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौचा (श्ज.नागपरू) ये  ेनवीन रंथामीण रुग्णालयाया इमारतीचे बाींधकाम 
होवनूही मौचा िा ममक वा  कव् द्राचे नवीन इमारतीत  लाींतरण ााले 
नसल्याचे ठचनाींक २८ जुल,ै २०१६ रोजी वा त्यासमुारास दनचशयनास कल,े हे 
खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर िा ममक वा  कव् द्राचे  लाींतरण नववन इमारतीत 
त्वरीत करण्यासा   शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (२२-११-२०१८) : (१) हे खरे कहे.  
(२) रंथामीण रूग्णालय, मौचाचे बाींधकाम पणूय ााले असनू उपकरणे व साधन 
सामरुंथी परुववण्याची काययवाही सरुू असल्याने व मींजरू १५ पचाींपकैा ताींबत्रक 
पचे र्रण्यात न कल्याने रंथामीण रूग्णालय पणूय क्षमतनेे कायायश्न्वत ााल े
नाही. यातव मौचा ये ील िा. क. कव् द्राच े अद्याप  लाींतर करण्यात 
कलेले नाही. तात्परुती यव ा याहणून ठचनाींक १३/०८/२०१६ पासनू िा ममक 
करोग्य कव् द्र मौचा हे रंथामीण रूग्णालयाया नवीन इमारतीत कायायश्न्वत 
करण्यात कले कहे. रंथामीण रूग्णालय पणूयत: कायायश्न्वत होताच सचरच े
िा ममक करोग्य कव् द्र नवीन ठ काणी ये  े लाींतरीत करण्याबाबत काययवाही 
करण्यात येईल. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यात साििारी िायद्याची अांमलबजािणी िरण्याबाबत 
  
(१६) २५६२३ (१६-१२-२०१६). डॉ.(श्रीमती) नीलम रोऱहे : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील परवानाधारक सावकाराींनी किंकती कजयवा्प केले, त ेकोणत्या 
चराने ठचल,े त्यापकैा शतेकऱ याींनी किंकती रक्कम र्रली कणण  कबाका किंकती 
कहे इ. ववत्तीय तातेबींच शासनाकर् े सहामाही वा वावर्यक मचुतीत साचर 
करणे बींधनकारक कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, परवानाधारक सावकार अशािकारचा तातेबींच शासनास साचर 
करीत नाही, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, सावकारी िदतबींधक कायचयाची क ोर अींमलबजावणी 
करण्यासा  , बेकायचा सावकारी तसेच सावकाराींया जाचातनू जनतचेी सु् का 
करण्याकरीता शासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२८-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
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(३) िचन उद् र्वत नाही. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  
राज्यातील शासिीय िसनतरहृात विद्यार्थयाकना प्रिशे शमतण्याबाबत 

  
(१७) २८४५५ (१४-०४-२०१७). श्री.ख्िाजा बेर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पािसिर, श्री.आनांद ठािूर, श्री.रामराि िडिुत,े श्री.अननल भोसल,े श्री.प्रिाश 
रजशभये, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी : सन्माननीय 
सामाजजि  याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शासकाय वसदतगहृात इतर मागासवगय, ववमकु्त जाती व 
र््क्या जमातीया ववद्यार्थयाकसा   १० ्क्के जागा राखीव  ेवल्याने इतर 
समाजाचे ववद्या प वसदतगहृ िवेशापासनू वींधचत रहात असल्याचे ठचनाींक ३१ 
डर्सव्बर, २०१६ रोजी वा त्यासमुारास दनचशयनास कले, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व तद्नसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०६-१२-२०१८) : (१) व (२) नाही. 

सामाश्जक न्याय ववर्ागाया अधधपत्याखाली काययरत असलेल्या 
वसदतगहृाींमध्ये सवय मागास िवगायतील ववद्यार्थयाकना िवेश चेण्यात येतो. 
(३) िचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर समाज भूषण पुरिार प्राप्त व्यक्तीांना  
महात्मा रु्ले जन आरोग्य योजनेचा लाभ शमतणेबाबत 

 

(१८) २९३२४ (१२-०४-२०१७). श्रीमती विद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२४८३२ ला हदनाांि ५ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलले्या चत्तराया सांदभाथत 
सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात सन २०१७ मध्ये किंकती यक्तीींना र्ॉ. बाबासाहेब कींबेर्कर 
समाज र्रू्ण परुकार चेण्यात कले कहेत, 
(२) असल्यास, समाज र्रु्ण परुकार िाप्पत यक्तीींना महात्मा रु्ले जन 
करोग्य योजनेचा लार् चेण्याबाबतचा िताव शासनतरावर ववचाराधीन कहे, 
हे खरे कहे काय, 
(३) असलेल्या, सचर ितावाबाबत शासनाने कोणता दनणयय घेतला वा 
घेण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
 
श्री.राजिुमार बडोले (२२-११-२०१८) : (१) सन २०१७-१८ या वर्प एकूण ६२ 
यक्तीींना र्ॉ. बाबासाहेब कींबेर्कर समाज र्रू्ण परुकार चेण्यात कला 
कहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे कहे. र्ॉ. बाबासाहेब कींबेर्कर समाज र्रू्ण परुकार 
िाप्पत यक्तीींना महात्मा रु्ले जन करोग्य योजनेचा लार् चेण्याचा िताव 
ववत्त ववर्ागाया मान्यतसेा   साचर करण्यात कला असनू, त्यावर ववत्त 
ववर्ागाने उपश् त केलेल्या त्रु् ीींया अनरु्ींगाने कयकु्त, समाजकल्याण, पणेु 
याींचेकरू्न माठहती मागववण्यात कली कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

िापड ेते िामथे (ता.पोलादपूर, जज.रायरड) येथील  
रत्याची दरूिथा झाल्याबाबत 

 

(१९) ३०७११ (१७-०४-२०१७). श्री.सजुजतशसांह ठािूर : सन्माननीय रंथामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कापर् े त े काम  े (ता.पोलाचपरू, श्ज.रायगर्) ये ील रत्याींवर खड्र् े
पर्ल्याने रत्याची चरूव ा ााल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्याचरयायान दनचशयनास कले, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, ५ वर्ायपवूप पींतिधान रंथामसर्क योजनेतनू रुपये पाच को्ी 
खचय करुनही कापर् े त ेकाम े रत्याचे काम पणूय ाालेले नाही, हे ही खरे 
कहे काय, 
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(३) असल्यास, सचर िकरणी शासनाने चौकशी करुन रता चरुुती 
करण्यासा   कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०९-२०१७) : (१) अींशतः खरे कहे. 

सचर रता पणूय होऊन ६ वर्य ४ मठहने इतका कालावधी ााला कहे. 
कापर् े त े काम े रता हा रायगर् श्जल््यातील चरवर्प अदतवषृ्ी होणाऱ या 
(सरासरी ३७१२ मी.मी.) पोलाचपरू तालकु्यातील रता कहे. सन २०१६ या 
पावसाळ्यात पोलाचपरू तालकु्यात ४१७० मी.मी. इतका पाऊस ााला कहे. 
त्यामतेु या रत्यावर पावसाळ्यात काही िमाणात खड्र् ेपर्ले होत.े 
(२) नाही, हे खरे नाही. सचर रत्याया चजोन्नत्तीकरणाचे काम ठचनाींक 
२६/१२/२०१० रोजी पणूय ााले कहे. 
(३) सचर रत्यावरील सा.क्र. ६/५०० त े १८/६०० मधील खड्र् े माचय, २०१७ 
पवूप र्रण्यात कले कहेत. 

तसेच ववशरे् चरुुती काययक्रमाींतगयत सन २०१६-१७ मध्ये या रत्याच े
सा.क्र. ०/०० त े४/०० मधील रत्याचे पषृ र्ाग नतुनीकरण करणे व सा.क्र. 
४/०० त े ६/५०० किंक.मी. मधील खड्र् ेर्रण्याचे काम मींजूर असनू िगतीत 
कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यात चदुथ माध्यमाया विद्यार्थयाकना चदुथ भाषेतून  
प्रश्नपबत्रिा देण्याबाबत 

  
(२०) ३३९७५ (११-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये +२ तरावर उच माध्यममक यवसाय अ्यासक्रमाींतगयत 
(एम.सी.ही.सी.) उचुय माध्यमाया वगय १२ वी या ववद्यार्थयाकना शालाींत 
परीक्षेमध्ये िचनपबत्रका उचुय माध्यमातनू न चेता मरा   किंकीं वा इींरंथजी या 
र्ार्तेनू ठचल्या जातात, हे खरे कहे काय, 
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(२) असल्यास, उचूय माध्यमाया ववद्यार्थयाकना मरा   किंकीं वा इींरंथजी र्ार्ा 
अवगत नसल्यामतेु त्याचा पररणाम त्याींया शकै्षणणक गणुावर होत असनू 
उचुय माध्यमाया ववद्यार्थयाकना अवगत असलेली र्ार्ा उचुय र्ार्तेनू वगय १२ वी 
ची िचनपबत्रका चेण्याववर्यीची मागणी अमरावती ववर्ाग, मशक्षक 
कघार्ीयावतीने दनवेचनाद्वारे िधान सधचव, शालेय मशक्षण ववर्ाग 
याींयाकर् ेठचनाींक ०६ रे्ब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास केली, हे ही खरे 
कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) हे खरे कहे. 
(२) व (३) यावसादयक ववर्य (एम.सी.ही.सी) घेणाऱया इ.१२ वी या 
ववद्यार्थयाककरीता इींरंथजी र्ार्ा अदनवायय असल्याने इींरंथजी र्ार्ा सवय 
ववद्यार्थयाकना अवगत असत.े तसेच ववद्यार्थयाकस इींरंथजी, मरा  , गजुराती, 
कन्नर्, उचूय व ठहींची या ६ र्ार्ाींपकैा कोणत्याही र्ार्तेनू उत्तरे मलठहण्याची 
परवानगी कहे. यामतेु ववद्यार्थयाकया गणुाींवर पररणाम ाालेला नाही. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यात ११ िी प्रिेश ऑनलाईन पध्दती बांद िरण्याबाबत 
  
(२१) ३४०९१ (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सािांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठचनाींक १० जून, २०१६ ला शालाींत िमाणपत्र परीक्षेया दनकालापासनू 
सरुु ाालेली ११ वी ऑनलाईन िवेश िकिंक्रया ठचनाींक २१ ऑक््ोबर, २०१६ 
पयकत सरुूच होती, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, ित्येक शातेत, कदनष  महाववद्यालयात अ वा पालकाींया 
घरी इीं्रने् सवुवधा उपलब्ध नसल्याने सायबर कॅरे्त पसेै र्रुन राींगा 
लावणे, ३५ कदनष  महाववद्यालयाींचा ववकल्प चेताींना गोंधत होणे, 
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वे्रमव््या ित्येक सींधीया वेती रुपये १५० चा र्चुकर् सोसणे कची त्रासातनू 
ववद्यार्थयाकना जावे लागत असनू ऑनलाईन िवेशाची अींदतम याची ठचनाींक २१ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोजी ठचल्यामतेु ववद्यार्थयाकचे शकै्षणणक नकुसान ााले, हे ही 
खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन ववद्या प व 
पालकाींना मनताप चेणारी ११ वी िवेश ऑनलाईन पध्चती बींच करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(१९-११-२०१८) : (१) हे खरे कहे. 
(२) सन २०१६-१७ या िवेश िकिंक्रयेमध्ये कलले्या अर्चणी ववचारात घेऊन 
ठचनाींक ७ जानेवारी, २०१७ या शासन दनणययान्वये सन २०१७-१८ या िवेश 
िकिंक्रयेमध्ये सधुारणा करण्यात कली कहे. 
(३) इ.११ वी चे िवेश गुणवत्तनेसुार व पारचशयकतनेे करावे, असे मा.मुींबई 
उच न्यायालयाच ेदनचेश कहेत. मा.मुींबई उच न्यायालयाचे दनचेश ववचारात 
घेऊन, सन २००९ पासनू मुींबई महानगर क्षेत्रामध्ये इ.११ वी ची िवेश िकिंक्रया 
ऑनलाईन पध्चतीने करण्यात येत कहे. सचर िकिंक्रया पणूय करताना कलले्या 
अर्चणी ववचारात घेऊन पढुील वर्पया िवेश िकिंक्रयेमध्ये कवचयक सधुारणा 
करण्यात येतात. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील िातू तिराांिर िारिाई िरण्याबाबत 
  

(२२) ३४६५१ (०३-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात मललावापेक्षा किंकत्येक प् जात वातू उपसा होत असल्याया 
तक्रारी सातत्याने करण्यात येत कहेत, हे खरे कहे काय, 
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(२) असल्यास, महसलू, पोलीस यींत्रणा व खदनकमय ववर्ागाया अधधकाऱयाींचे 
कध यक ठहतसींबींध असल्यामतेु वातू तक्सराींवर कारवाई करण्यात येत नाही, 
हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 

  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०२-०१-२०१९) : (१) राज्यात धुते, जतगाींव, र्ींर्ारा, 
जालना, परर्णी, लातरू व नाींचेर् श्जल््यात मींजूर वातू मललावापेक्षा अधधक 
वातू उपसा ााल्याया तक्रारी िाप्पत ााल्या कहेत. 
(२) अशी बाब दनचशयनास कली नाही. 
(३) मींजूर वातू मललावापेक्षा अधधक वातू उत्खनन करणाऱया वातू 
मललावधारकाववरुध्च काही ठ काणी चींर्ात्मक कारवाई करण्यात कली कहे. 
तर काही ठ काणी वातू मललावधारकाचा वातूघा् बींच करण्यात कला कहे.  
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील िैद्यकिय अधधिाऱयाांची अथायी  
पदे िायमिरूपी भरण्याबाबत 

 

(२३) ३४८२४ (०२-०१-२०१८). श्री.ख्िाजा बेर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय 
सािथजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ७३८ वदै्यकिंकय अधधकाऱयाींची पचे अ ायी कहेत, हे खरे कहे 
काय, 
(२) असल्यास, सचर पचे ररक्त  ेवण्याची कारणे काय कहेत, 
(३) तसेच रुग्णाींना पणूय क्षमतनेे करोग्य सेवा ममतावी याहणून वदै्यकिंकय 
अधधकाऱयाींची अ ायी पचे कायमवरुपी र्रणेबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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डॉ. दीपि सािांत (०३-०१-२०१९) : (१) राज्यातील चगुयम, कठचवासी व 
नक्षलरंथत र्ागात ७३८ (बी.ए.एम.एस.) वदै्यकाय अधधकारी हे वर्ायनवुर् े
अ ायी वदै्यकाय अधधकारी याहणून काययरत कहेत. सचर ७३८ अ ायी 
वदै्यकाय अधधकारी (ग्-ब) या सींवगायत ररक्त असलेल्या दनयममत पचावर 
कायमवरुपी एकवेतच े ववशरे् बाब याहणून ठचनाींक २९/०८/२०१७ रोजीया 
मा.मींबत्रमींर्त ब ैकात मान्यता चेण्यात कली असनू, अ ायी वदै्यकाय 
अधधकारी याींया समावेशनाबाबतची अधधसचूना दनगयममत करावयाची 
काययवाही अींदतम ्प्पप्पयात कहे. 
(२) दनयकु्ती िकिंक्रयेचरयायान दनयममत वदै्यकाय अधधकारी याींची पचे उपलब्ध 
होत नसल्याने सचरहू पचे ररक्त कहेत. 
(३) वदै्यकाय अधधकारी, ग्-अ सींवगायची ररक्त पचे कायमवरुपी र्रणेबाबत 
राज्यतरावरुन वदै्यकाय अधधकाऱयाींया ७२३ ररक्त पचाींची जाठहरात ठचनाींक 
१३/०७/२०१८ रोजी िमसध्च करण्यात कली असनू, त्यानसुार ररक्त पचे 
र्रण्याची काययवाही सरुु कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच ेलांडन मधील  
मारिाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(२४) ३६०६७ (०३-०१-२०१८). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय 
मुांड,े श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.जरनाथ शशांदे : सन्माननीय सामाजजि 
 याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) र्ॉ.बाबासाहेब कींबेर्कर याींनी लींर्नमध्ये वातय केलले्या घराच े
मारकात रुपाींतर करण्याचा दनणयय मागील ३ वर्ायपवूप शासनाने घेतला कहे, 
हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर मारकाचे काम िलींबबत कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, त् याची कारणे काय कहेत तसेच सचर मारकाच े काम 
लवकरात लवकर पणूय होण्यासा   शासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.राजिुमार बडोले (२७-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे कहे 
(२) व (३) सचर घराचे/ मारकाचे नतुनीकरणासा   ववर्ागाया ठचनाींक 
३१/१/२०१७ व ठचनाींक १५/११/२०१७ या शासन दनणययान्वये रक्कम अचा 
करण्यात कली असनू सध्या काम िगतीप ावर सरुू कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

सिथ शशक्षा अशभयान योजनेंतरथत िायथरत असणाऱया िमथचाऱयाांना 
शालेय शशक्षण विभारात िायम िरण्याबाबत 

 

(२५) ३६०७९ (०३-०१-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कव् द्र शासनामार्य त राज्य शासनाया सहर्ागातनू सन २००१ पासनू 
राज्यात सवय मशक्षा अमर्यान योजना सरुु केली असनू ही योजना महाराषर 
िा ममक मशक्षण पररर्चेमार्य त राबववण्यात येत कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सवय मशक्षा अमर्यान योजनव्तगयत राज्यतर, श्जल्हातर व 
तालकुातरावर ववववध पचावर बहुताींशी कमयचारी मागील १० त े१७ वर्ायपासनू 
काययरत असनू त्याींची शासकाय अ वा खाजगी नोकरीसा   कवचयक 
असणारी वयोमयायचा ओलाींरू्न गेल्यामतेु त्याींना अन्य नोकरी ममतणे 
चरुापात कहे, हे खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, सवय मशक्षा अमर्यान योजनव्तगयत काम करणाऱया ६११० 
कमयचाऱयाींना ववनाशतय त्या योजनेमध्ये किंकीं वा शासकाय सेवेमध्ये सामावनू 
घेण्याबाबतचा िताव राज्य िकल्प सींचालक, महाराषर राज्य िा ममक 
मशक्षण पररर्च, मुींबई याींनी िधान सधचव, शालेय मशक्षण ववर्ाग याींचेकर् े
ठचर्वर्ायपवुपच पा ववला असल्याचे ठचनाींक १४ जून, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास दनचशयनास कले कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन सवय मशक्षा 
अमर्यानाींतगयत कमयचाऱयाींची ाालेली सेवा व नोकरी योग्य ओलाींर्लेली 
वयोमयायचा ववचारात घेता, सचरहू ितावाया अनरु्ींगाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.विनोद तािड े(१८-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) अींशत: खरे कहे. सवय मशक्षा अमर्यानाींतगयत काययरत ६११० 
कीं त्रा्ी कमयचाऱयाींना शासकाय सेवेत सामावनू घेण्याबाबतचा िताव िाप्पत 
ााला असनू शासनतरावर काययवाही सरुु कहे. 
(५) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

मौजे िाडातर (ता.देिरड, जज.शसांधदुरुथ) येथील  
अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत 

(२६) ३६७५४ (०३-०१-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय पयाथिरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे वार्ातर (ता.चेवगर्, श्ज.मस ींधुचगुय) ये ील सवे नीं. २६ ठहसा नीं. १/७ 
ही जागा सी.कर.ाेर्. अींतगयत येत असनू वार्ातर ये ील र्ाबल वार्ातर सेवा 
सीं ेने अनधधकृत बाींधकाम केलेले असनू सचर अनधधकृत बाींधकाम करु नये 
असे तहमसलचार याींनी ठचनाींक २४ एविल, २०१५ रोजी र्ाबल वार्ातर सेवा 
सीं ेवर नो्ीस बजावनूही अनधधकृत बाींधकाम करण्यात कले कहे, हे खरे 
कहे काय, 
(२) असल्यास, उपववर्ागीय अधधकारी (महसलू) कणकवली, श्ज.मस ींधुचगुय 
याींनी ठचनाींक ३ जुल,ै २०१७ रोजी र्ाबल वार्ातर सेवा सीं ेवर नो्ीस 
पा वनूही सचर अनधधकृत बाींधकाम दनषकामसत करण्याबाबत कारवाई ाालेली 
नाही, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, 
चौकशीया अनरु्ींगाने सचर अनधधकृत बाींधकाम दनषकामसत करण्याबाबत 
कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
 
श्री.रामदास िदम (०२-०१-२०१९) : (१) हे खरे कहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 



वव.प. ४ (22) 

(३) अनधधकृत बाींधकामधारकाने केलेली बाींधकामे न ह्ववलेने उपववर्ागीय 
अधधकारी, कणकवली याींनी अनधधकृत बाींधकामधारकाींना नो्ीसा चेवनू 
पयायवरण सींरक्षण कायचा, १९८६ व सीकराेर् अधधसचूना, १९९१ व २०११ 
मधील कायचेशीर तरतचुीची पर्तातणी करुन सींबींधधताींववरुध्च मा.ठचवाणी 
न्यायाधीक्ष व न्यायचींर्ाधधकारी वगय १ चेवगर् याींया न्यायालय रे.के.नीं. 
१/२०१८, ठचनाींक २९/०१/२०१८ अन्वये किंर्यायच चाखल केलेली कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

रेिराई (जज.बीड) येथे तूर खरेदीमध्ये रैरव्यिहार झाल्याबाबत 
  
(२७) ३७६२१ (३०-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण, श्री.विक्रम 
िाते : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) गेवराई (श्ज.बीर्) ये ील महाराषर राज्य को.ऑप.माकेठ्ींग रे्र्रेशन व 
त्याींचे सब एजेन्् बीर् श्जल्हा कृर्ी औद्योधगक सवय सेवा सहकारी सीं ा 
याींनी बीर् शासकाय धान्य खरेची कव् द्राींवर हमी र्ावाने खरेची केलेल्या समुारे 
१२१.५१ श्क्वी्ं ल तरू खरेचीची चेयके सींबींधधत शतेकऱयाींना न चेता अपहार 
केल्याची तक्रार लोकिदतदनधीींनी ठचनाींक १३ नोहव्बर, २०१७ रोजी 
यव ापकाय सींचालक, महाराषर ्े् को-ऑप माकेठ्ींग रे्र्रेशन, मुींबई 
याींचेकर् ेकेली कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी श्जल्हा दनबींधक, बीर् याींनी ठचनाींक १६ 
नोहव्बर, २०१७ रोजीया पत्रानसुार सहायक दनबींधक, गेवराई याींना चौकशीच े
कचेश ठचले असले तरी तक्रारचाराींचा कोणताही अमर्िाय न घेता वतदुनष  
चौकशी न केल्याने मा.राज्यमींत्री, पणन याींनी ठहवाती अधधवेशनात श्जल्हा 
उपदनबींधक, बीर् व तहमसलचार गेवराई याींया मार्य त चौकशी करण्याचे 
कचवासन ठचले कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, सन २०१६-२०१७ मध्ये ववक्रा केलेल्या तरुीची चेयके वा्प न 
केल्याची तक्रार करणारे शतेकरी व मठहला शतेकरी याींचेवर सब एजेन्् 
सीं ेने ठचनाींक ४ ऑक््ोबर, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास र्सवणुकाचे गनु्हे 
चाखल करण्याची लेखी धमका ठचली कहे, हे ही खरे कहे काय, 
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(४) असल्यास, नारे्र् व सींबींधधत सीं ेकरू्न दनधी िाप्पत ााल्यानींतरसदु्धा 
शतेकऱयाींना जाणीवपवूयक तरुीची चेयके चेण्यास ववलींब करणाऱया सवय बीर् 
श्जल्हा कृर्ी औद्योधगक सेवा सहकारी सीं ा मल.बीर् याींची चौकशी करुन 
यात चोर्ी असलेल्याींवर व गनु्हे चाखल करण्याची धमका चेणाऱया 
अधधकाऱयाींया ववरोधात शासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
कहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२७-१२-२०१८) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) होय. 

मा.राज्यमींत्री (पणन) याींनी ठचलेल्या कचवासनाया अनरु्ींगाने श्जल्हा 
उपदनबींधक, सहकारी सीं ा, बीर् व तहमसलचार, गेवराई, बीर् याींनी ७ 
शतेकरी सबएजन्् सीं ा व इतर सवय सींबींधधताींची सनुावणी घेऊन चौकशी 
अहवाल साचर केला कहे. सचर चौकशी अहवाल पढुील योग्य त्या 
काययवाहीतव ठचनाींक २५/१०/२०१८ रोजी पणन महासींघाकर् े पा ववण्यात 
कला कहे. 
(५) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

पररचयाथ सांिराथतील शशक्षिाांया याय मारण्याांबाबत 
 

(२८) ३७८७४ (०४-०४-२०१८). श्री.नारोराि राणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) पररचयाय सींवगायतील मशक्षकाींया न्याय मागण्याींबाबत नागपरू ववर्ागाया 
लोकिदतदनधीींनी ठचनाींक २१ एविल, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास शासनास 
दनवेचन चेऊन त्याींया ७ न्याय मागण्या दनकाली काढण्याची ववनींती केली 
कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व त्यानरु्ींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.धररीष महाजन (२७-११-२०१८) : (१) होय, हे खरे कहे. 
(२) व (३) दनवेचनातील मदु्याींवर शासनतरावरून काययवाही करण्यात येत 
कहे.  

तसेच काही मदु्याींचा िताव सींचालक, वदै्यकाय मशक्षण व सींशोधन 
याींचेकरू्न मागववण्यात कला कहे. 

___________ 
  

अमरािती विभारातील भूशमअशभलेख िायाथलयातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(२९) ३८७५८ (०५-०४-२०१८). श्री.रोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरावती ववर्ागातील अकोला, वामशम व बलुढाणा श्जल््यातील 
र्मूमअमर्लेख कायायलयातील मलवपक व इतर ताींबत्रक पचे मोठ्या िमाणावर 
ररक्त कहेत, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर ररक्त पचाींमतेु कायायलयातील कामकाजावर पररणाम 
होत असनू सवयसामान्य नागररकाींनी व शतेकऱ याींनी त्याींया जममनीया 
मोजणीसा   केलेले अजय िलींबबत असल्याचे दनचशयनास कले, हे ही खरे कहे 
काय, 
(३) असल्यास, अकोला श्जल््याचे र्मूमअमर्लेख कायायलयाया शहरी व 
रंथामीण र्ागामध्ये ववर्ाजन करण्याचा िताव शासनाकर् ेिलींबबत कहेत, हे 
ही खरे कहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१) बलुढाणा, अकोला व वामशम 
श्जल््याींमध्ये सचर सींवगायसा   मींजूर असलेल्या ४१७ पचाींपकैा ६७ पचे ररक्त 
कहेत.  
 



वव.प. ४ (25) 

(२) अकोला श्जल््यातील १११६, वामशम श्जल््यातील ५५८ कणण बलुढाणा 
श्जल््यातील १५०४ मोजणी िकरणे मशल्लक कहेत. 
(३) र्मूम अमर्लेख ववर्ागाया अखत्याररत नववन २५ नगर र्मूापन 
कायायलये दनमायण करण्याचा िताव तपासण्यात येत कहे.  
(४) ववत्त ववर्ागाने सधूचत केल्यानसुार सधुाररत िताव साचर करण्याबाबत 
जमाबींची कयकु्त कणण सींचालक र्मूमअमर्लखे याींना कतववण्यात कले कहे. 
(५) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील हदव्याांर शाताांमध्ये पद भरती िरण्याबाबत 
  
(३०) ३८८७४ (०५-०४-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  
भाई जरताप, अॅड.हुनबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, ॲड.रामहरी 
रुपनिर, श्री.सतजे ऊर्थ  बांटी पाटील, आकिथ .अनांत राडरीत, श्री.सभुाष झाांबड, 
प्रा.जोरेद्र ििाड,े श्री.हररशस ांर राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादथन 
चाांदरूिर, श्री.विक्रम िाते, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.बाताराम पाटील, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.नारोराि राणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धररीशचांद्र व्यास, 
श्री.प्रविण दरेिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३५८७० ला हदनाांि १५ डडसेंबर, 
२०१७ रोजी हदलेल्या चत्तराया सांदभाथत सन्माननीय सामाजजि  याय मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मा.उच न्यायालय, औरींगाबाच खींर्पी ाने अपींगाींया ववशरे् शाता/ 
कमयशाताींमधील ररक्त पचे र्रण्यापवूप अपींग कल्याण कयकु्तालयतरावर 
 ेवलेल्या िदतक्षा याचीवरील उमेचवार उपलब्ध करुन चेण्याचे दनचेश ठचले 
असनू त्यानसुार काययवाही करण्यात येत,े हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू मसताबर्प ये ील मातसेृवा सींघा या सदुतकागहृ 
पररसरात मातसेृवा सींघ या सेवार्ावी सीं  ेतरे्  नेहाींगण या दनवासी ठचयाींग 
शातेतील ७० ्क् के मशक्षकाींची तसेच राज्यातील इतर ठचयाींग शाताींमध्ये 
मागील अनेक वर्ायपासनू पच र्रती करण्यात कली नसल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१८ मध्ये वा त्याचरयायान दनचशयनास कले कहे, हे ही खरे कहे काय, 
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(३) असल्यास, ठच याींगा या ववशरे् शाताीं या सम या तसेच अपींग कल् याण 
योजनाीं या अींमलबजावणीबाबतचे दनवेचन लोकिदतदनधीींनी मा.सामाश्जक 
न् याय मींत्री याींना माहे डर्सव्बर, २०१७ मध् ये वा त् याचरयायान ठचल,े हे खरे 
कहे काय, 
(४) असल् यास, ववत्त ववर्ागाने उक्त पच र्रतीसींचर्ायत ठचलेल्या दनचेशानसूार 
ठचयाींगाींया ववववध शाता, काययशाता, वसदतगहेृ कणण बालगहृाींमधील पच 
र्रतीस सु्  चेण्याचा शासनाया ववचाराधीन असलेल्या िताव, 
ककृदतबींधानसुार ररक्त पचे र्रणे व इतर मागण्याींबाबत शासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (२१-१२-२०१८) : (१), (२) व (३) होय. 
(४) पच र्रती सींचर्ायत शासनतरावर काययवाही सरुु कहे. 
(५) िचनच उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

चांद्रपूर येथील दीक्षाभूमीिर भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर  
भिन चभारण्याबाबत 

 

(३१) ३९५४० (०५-०४-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जरताप, 
अॅड.हुनबान ू खशलरे्, श्री.आनांदराि पाटील, ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.सभुाष 
झाांबड, श्री.हररशस ांर राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.जनादथन चाांदरूिर, 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सतजे ऊर्थ  बांटी पाटील, श्री.मोहनराि िदम : सन्माननीय 
सामाजजि  याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) चींद्रपरू ये ील चीक्षार्मूीवर र्ारतरत्न र्ॉ.बाबासाहेब कींबेर्कर र्वन 
उर्ारण्याचा दनणयय माहे माचय, २०१७ मध्ये वा त्याचरयायान घेण्यात कला 
कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, दनणययाचे वरुप काय कहे व त्यानसुार पढेु कोणती काययवाही 
करण्यात कली कहे, यासा   किंकती दनधीची कवचयकता कहे व ित्यक्षात 
किंकती दनधी उपलब्ध करण्यात कला कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ?  
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श्री.राजिुमार बडोले (२७-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) ववर्ागाया ठचनाींक २७/९/२०१७ या शासन दनणययान्वये चीक्षार्मूी, 
चींद्रपरू ये ील र्ॉ. बाबासाहेब कींबेर्कर र्वन बाींधकाम व पररसराच े
सशुोमर्करण याींस दनधी उपलब्ध करून चेण्यात कला कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  
मौजे असननये (ता.सािांतिाडी, जज.शसांधदुरुथ) येथील दरुसिाडी र्ाटा ते 

दशलतितीिड ेजाणाऱया रंथामपांचायतीया रत्याबाबत 
  
(३२) ४०११० (०४-०४-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय रंथामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) मौजे असदनये (ता.सावींतवार्ी, श्ज.मस ींधुचगुय) ये ील चगुसवार्ी र्ा्ा त े
चमलतवतीकर् े जाणाऱया रंथामपींचायतीया रत्यावर खड्र् े खणून का्ेरी 
कुीं पण घालनु रता बींच केला असल्याची तक्रार रंथाम ाींनी तहमसलचार 
सावींतवार्ी याींयाकर् े ठचनाींक १७ जानेवारी, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
केल्याचे दनचशयनास कल,े हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व त्यानरु्ींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े (१७-०८-२०१८) : (१) रंथामपींचायत, असदनये रंथाम ाींनी 
ठचनाींक ०२/०१/२०१८ रोजी तहमसलचार, सावींतवार्ी याींचेकर् ेतक्रार केली कहे. 
(२) सचर अदतक्रमणाबाबत वतशु् ती जाणण्यासा   मींर्ल अधधकारी, बाींचा 
याींचेमार्य त चौकशी करण्यात कली. सचर चौकशीमध्ये खालीलिमाणे कढतून 
कले. 

रंथामपींचायत न.नीं. २३ नसुार हरीजनवार्ी चगुसवार्ी रता त े
हरीजनवार्ी पयकत जाणारी पायवा् अशी रत्याची नोंच कहे. सचर 
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पायवा्ीची लाींबी ९० मी. व रूीं ची २ मी. एवढी कहे. सद्य:श् तीत सचरया 
पायवा्ेवर कोणत्याही िकारचे का्ेरी कुीं पण व खड्र् ेमारलेले नाहीत. तसेच 
सचर रता वाहतकुासा   खलुा कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

राजुरा (जज.िाशशम) येथील आरोग्य चपिें द्रात  
सुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 

  
(३३) ४०३७७ (०४-०४-२०१८). श्री.हररशस ांर राठोड, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि 
ऊर्थ  भाई जरताप, ॲड.रामहरी रुपनिर, अॅड.हुनबान ूखशलरे्, श्री.आनांदराि 
पाटील : सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राजुरा (श्ज.वामशम) ये ील करोग्य उपकव् द्रात सवुवधाींचा अर्ाव असनू 
त ेील कमयचाऱयाींनी वगयणी जमा करुन उपकव् द्राया मखु्य इमारतीसह 
कमयचारी दनवास ानाची सार्सर्ाई करुन रींग लावला, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर करोग्य उपकव् द्रातील कमयचारी कपात करण्यात कली 
असनू कीं त्रा्ी करोग्य सेववकेया नेमणूका करण्यात कल्या असनू केवत 
कीं त्रा्ी सेववका मखु्यालयी राहतात तर उवयररत कमयचारी दनवासाची यव ा 
नसल्याने बाहेरुन ये-जा करतात, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, सचर करोग्य उपकव् द्रातील कमयचाऱयाींची दनवास ाने जुनी 
ााल्याने त्याींची चरुव ा ाालेली कहे, हे खरे कहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (२२-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे कहे. 

उपकव् द्र राजुरा, ता.मालेगाव ये े कोणत्याही िकारया सवुवधाींचा 
अर्ाव नसनू उपकव् द्राया ठ काणी कवचयक असणाऱ या सवय सवुवधा व 
कमयचारी वगय उपलब्ध कहे.  
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उपकव् द्राया मखु्य इमारतीया रींगरींगो्ीचे काम वेछेने  ादनक 
लोकवगयणीतनू करण्यात कले असनू त्यामध्ये  ादनक करोग्य कमयचाऱ याींनी 
सहर्ाग घेतलेला कहे.  
(२) हे खरे नाही. 

राजुरा उपकव् द्रात कमयचाऱ याींची कपात केलेली नसनू सचर ठ काणी 
ककृदतबींधानसुार एक करोग्य सेववका व एक करोग्य सेवक अशी चोन पचे 
मींजूर असनू ती र्रलेली कहेत. तसेच एका कीं त्रा्ी करोग्य सेववकेची 
अदतररक्त दनयकु्ती करण्यात कलेली कहे.  

सद्य:श् तीत मौजे राजुरा ये े एका दनवास ानाची यव ा असनू 
त्या दनवास ानात श्क्लदनकरूम सह पाच खोल्या कहेत. त्यामध्ये चोन 
करोग्य सेववका वातयास राहत असनू करोग्य सेवक हे  ादनक 
उपकव् द्राया काययक्षेत्रात घर र्ाड्याने घेऊन राहतात.  
(३) हे खरे कहे.  

उपकव् द्र व कमयचाऱ याींचे दनवास ानाच ेबाींधकाम जुने कहे.  
(४) नवीन उपकव् द्र इमारत व कमयचाऱ याींचे दनवास ान बाींधकाम सन २०१७-
१८ मध्ये राषरीय करोग्य अमर्यान मधून िताववत करण्यात कले कले 
होत.े त ावप, त्यास मींजूरी ममताली नाही. इमारत बाींधकाम चरुूतीची 
काययवाही सरुू कहे. 

___________ 
  

पुणे जजल््यातील धरणाचे पाणी िाटपाच ेननयोजन िरण्याबाबत 
  
(३४) ४२४३८ (०१-०८-२०१८). श्री.अननल भोसले : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु श्जल््यातील ववववध धरणाचे पाणी वा्पाचे योग्य दनयोजन न 
केल्यामतेु पाणी िचनावर वाच दनमायण होऊन श्जल््यातील शतेीला कवचयक 
पाणी ममतत नसल्याने शतेी अर्चणीत कल्याची बाब माहे एविल, २०१८ 
मध्ये वा त्याचरयायान दनचशयनास कल,े हे खरे कहे काय,  
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व त्यानरु्ींगाने पणेु श्जल््यातील पाणीवा्पाच े योग् य 
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दनयोजन करुन शतेी व नागरी वतीला योग्य िमाणात पाणी उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.धररीष महाजन (३०-११-२०१८) : (१) नाही. 

शासन दनणयय क्र. कासस-२०१५/(ि.क्र. १६२/२०१५)/मस ीं.य.(म), ठचनाींक 
१८/०३/२०१६ नसुार कालवा सल्लागार सममतीया ब ैकातील दनणययानसुार 
पाणी वा्प केले जात.े 
(२) िचन उद् र्वत नाही.  
(३) िचन उद् र्वत नाही.  

___________ 
  

रायरड जजल्हा पररषद िमथचारी सहिारी पतपेढीमध्ये  
अिैध नेमणूि िेल्याबाबत 

  
(३५) ४२६८० (०१-०८-२०१८). श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रायगर् श्जल्हा पररर्च कमयचारी सहकारी पतपेढी मयायठचत, अमलबाग याींच े
कायायलयातील श्रीमती िदतर्ा योगेश चेशमखु याींची सेवा शतप व अ्ीमध्ये 
पात्र नसताना वयाया ४१ वर्प अनधधकृतपणे नेमणूक करण्यात कली कहे, 
हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, पतपेढीने नोकर र्रतीबाबत कोणतीही जाठहरात न चेता 
श्रीमती िदतर्ा योगेश चेशमखु याींची दनयमबा्य नेमणूक करण्यात कली 
कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली कहे काय, त्यात काय 
कढतून कले व त्यानसुार उक्त दनयमबा्य नेमणकू रद्द करणेबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (२७-१२-२०१८) : (१) नाही. 
(२) नाही.  
(३) सचर सीं ेने श्रीमती िदतर्ा योगेश चेशमखु याींना सींचालक मींर्ताया 
ठचनाींक २४/०७/२०१५ या  रावान्वये ठचनाींक ०१/०८/२०१५ पासनू रोजींचारीवर 
नेमणूक केली होती. तद्नींतर सींचालक मींर्ताने त्याींया ठचनाींक २७/०२/२०१८ 
रोजीया  रावानसुार श्रीमती चेशमखु याींची शकै्षणणक अहयता तपासनू तसेच 
सीं ेया मींजूर दनयमावलीया अधधन राहून सीं नेे सींबींधधताींना कदनष  
सहायकयक या पचावर ठचनाींक ०१/०३/२०१८ पासनू तात्परुत्या वरुपात खुल्या 
िवगायत नेमणूक ठचली कहे.  
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  
मारासिरीयाांया औद्योधरि सांथा मदतीया प्रनतक्षेत असल्याबाबत 
  
(३६) ४२७७६ (०१-०८-२०१८). श्री.जरनाथ शशांदे : सन्माननीय सामाजजि 
 याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील मागासवगपय समाजातील होतकरू मलुाींना औद्योधगक सीं ा 
 ापन करून रोजगाराया सींधी उपलब्ध हायात याकरीता सन २००४ 
मध्ये राज्य शासनाकरू्न धोरण तयार करण्यात कले असनू सचरहू 
धोरणानसुार सहकारी तत्वावर सीं ा  ापन करणाऱ याींना ३५ ्क्के 
चीघयमचुतीच ेकजय, ३५ ्क्के कध यक र्ागर्ाींर्वल, २५ ्क्के बँक कजय व ५ 
्क्के वत:चा सहर्ाग या तत्वावर मींजुरी चेण्याचा दनणयय घेण्यात कला 
कहे व यानसुार ३७२ औद्योधगक सहकारी सीं ाींया ितावाला मींजुरी 
चेण्यात कली कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, ित्यक्षात १७२ सीं ाींची िकरणे मींजूर करुन मींजूर ाालेल्या 
दनधीतील अल्प रक्कमच चेण्यात कली व उवयररत  कात मींजूर रक्कम 
त्याींना अद्याप ठचली नाही, तसेच उवयररत सीं ाचे िताव मींजूर केले नाहीत, 
इतकेच नहे तर राज्य शासनाने या िकल्पाींना  े् मचत करण्याचा दनणयय 
बचलत ही योजना बँकेमार्य त राबववण्याचा हेतपुरुसर दनणयय घेतला कहे, हे 
ही खरे कहे काय, 
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(३) असल्यास, या मागासवगपय सीं ाींना दनधीचे वा्प करण्यासींचर्ायत तीन 
वेता औरींगाबाच खींर्पी ाने कचेश ठचल्यानींतरही या सीं ाींना शासनाकरू्न 
सन २०१४ पासनू दनधी चेण्यात कलेला नाही, हे ही खरे कहे काय, 
(४) असल्यास, या िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत काय 
कढतून कले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
 

श्री.राजिुमार बडोले (२१-१२-२०१८) : (१) हे खरे कहे. 
(२) हे अींशत: खरे कहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शतेिऱ याांच ेिजथ मार् िरण्याबाबत 
 

(३७) ४२९०६ (०१-०८-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जरताप, 
ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, श्री.जनादथन चाांदरूिर, अॅड.हुनबानू 
खशलरे्, आकिथ .अनांत राडरीत, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हररशस ांर राठोड, 
श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी, प्रा.जोरेद्र ििाड े: ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३८२८३ ला हदनाांि १२ माचथ, २०१८ रोजी हदलले्या चत्तराया 
सांदभाथत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ठचनाींक १ एविल, २००१ त े३१ माचय, २००९ या कालावधीतील राज्यातील 
शतेकऱ याींची कजय मार् करण्याबाबतचा दनणयय शासनाने ठचनाींक २४ एविल, 
२०१८ रोजी वा त्यासमुारास घेतला कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, दनणययाचे वरुप काय कहे, 
(३) असल् यास, उक्त दनणययाचा लार् किंकती शतेकऱ याींना होणे अपेक्षक्षत कहे, 
यासा   किंकती दनधीची कवचयकता कहे व या दनणययाची अींमलबजावणी 
केहापासनू करण्यात येणार कहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (०२-०१-२०१९) : (१) होय. 
ठचनाींक १/०४/२००१ त े ठचनाींक ३१/०३/२००९ या कालावधीत  कात 

असलेले अल्प/मध्यम मचुत शतेी कजे मार् करण्याचा दनणयय राज्य शासनाने 
शासन दनणयय ठचनाींक ९ मे, २०१८ अन्वये घेतलेला कहे. 
(२) शासन दनणयय ठचनाींक ९ मे, २०१८ अन्वये खालील दनणयय घेण्यात कले:- 

१. ठचनाींक १/०४/२००१ त े ठचनाींक ३१/०३/२००९ पयकत उचल केलेल्या 
पीक / मध्यम मचुत कजायची ठचनाींक ३०/०६/२०१६ रोजी  कात 
ाालेल्या रकमेतनू परतरे्र् केलेली रक्कम वगतून ठचनाींक 
३१/०७/२०१७ पयकत मदु्दल व याजासह परतरे्र् न ाालेल्या 
 कबाकाचार शतेकऱयाींना अल्प / अत्यल्प र्धूारक यािकारे 
जमीन धारणेचे क्षते्र ववचारात न घेता या योजनेया पवूपया 
दनकर्ािमाणे सरसक् रुपये १.५० लाख पयकत कजयमार्ा चेण्यात 
यावी. 

२. ठचनाींक १/०४/२००१ त े ठचनाींक ३१/०३/२००९ पयकत वा्प केलेल्या 
पीक कजायपकैा ठचनाींक ३०/०६/२०१६ पवूप किंकीं वा नींतर पनुगय न / 
रे्रपनुगय न ाालेल्या कजायचे ठचनाींक ३१/०७/२०१७ पयकत  कात 
व उवयररत हप्पत े रुपये १.५० लाखाया मयायचेपयकत असल्यास 
त्याचा या योजनेया पवुपया दनकर्ािमाणे कजयमार्ा योजनेत 
समाववष  करण्यात यावा. 

३. ठचनाींक १/०४/२००१ त े ठचनाींक ३१/०३/२०१६ पयकत इमपूालन, 
शरे्ने्, पॉलीहाऊस यासा   मध्यम मचुत कजय घेतलेल्या व अशा 
कजायपकैा ठचनाींक ३०/०६/२०१६ रोजी  कात ाालेल्या रकमेतनू 
परतरे्र् केलेली रक्कम वगतून ठचनाींक ३१/०७/२०१७ पयकतची 
मदु्दल व याजासह परतरे्र् न ाालेल्या  कबाकाचार शतेकऱयाींच े
अल्प / अत्यल्प र्धूारक यािकारे जमीन धारणेच ेक्षते्र ववचारात 
न घेता या योजनेया पवूपया दनकर्ािमाणे सरसक् िदत कु्ुींब 
रुपये १.५० लाख पयकत कजयमार्ा चेण्यात यावी. 

४. या योजनेया पवूपया दनकर्ािमाणे वरील िकारया पीक 
कजायया / पनुगय न/रे्रपनुगय न/ मध्यम मचुत कजायची  कात 
रक्कम तसेच यापवुप केलेल्या अजायया अनरु्ींगाने पात्र कजयखाती 
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रक्कम अशी एकबत्रत  कात रक्कम रुपये १.५० लाखाया वर 
असल्यास एकरकमी परतरे्र् योजनेनसुार शतेकऱयाींनी रु १.५० 
लाखावरील  कात रक्कम ठचनाींक ३०/०६/२०१८ पयकत र्रल्यास 
त्याींना शासनातरे् िदत कु्ुींब रुपये १.५० लाख रकमेया 
मयायचेपयकत कजयमार्ाचा लार् चेण्यात यावा. 

५. ठचनाींक १/०४/२००१ त े ठचनाींक ३१/०३/२००९ या कालावधीतील 
उपरोक्तिमाणे  कात कजय असलेल्या शतेकऱयाींना सन २००८ 
कणण सन २००९ मध्ये अनकु्रमे कव् द्र व राज्य शासनाने 
राबववलेल्या कजयमार्ा योजनाींचा र्ायचा ममताला नसल्याबाबत 
शतेकरी व सींबींधधत बँकाींकरू्न घोर्णापत्र घेणे बींधनकारक 
करण्यात यावे. 

(३) ठचनाींक ३१/०७/२०१७ अखेर अींचाजे ३.४९ लाख खातचेाराींची मदु्दल व 
याजासह समुारे रुपये ३१३९ को्ीची  कबाका असल्याची माठहती 
राज्यतरीय बँकर सममतीकरू्न िाप्पत ााली कहे. 
ववत्तीय वर्य २०१८-१९ सा   या योजनेवरील खचायसा   शासनाने रुपये ७८९० 
को्ी कध यक दनधीची तरतचू करण्यात कलेली कहे. 
(४) शासन दनणयय ठचनाींक ९ मे, २०१८ नसुार पात्र  रणाऱया शतेकऱयाींना 
छत्रपती मशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेचा लार् ठचनाींक २८ जून, 
२०१७ कणण त्यानींतर वतेोवेती काढण्यात कलेल्या शासन दनणययामधील 
अ्ी, शतप व दनकर्ाींचे अधधन राहून चेण्यात येत कहे. 
(५) वरील शासन दनणययानसुार पात्र शतेकऱयाींना योजनेचा लार् चेण्याची 
काययवाही त्वरीत करण्यात कलेली असल्यामतेु ववलींबाचा िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

िें द्र शासनाने शजेारी देशाांना चधारीिर साखर  
वििण्याच ेधोरण आखल्याबाबत 

  
(३८) ४३०६२ (०१-०८-२०१८). श्री.नारोराि राणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धररीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अदतररक्त साखरेचा िचन गींर्ीर असनू साखरेचे चर 
सधुारण्यासा   सा ा कमी पाठहजे यासा   कव् द्र शासनाने बाींग् लाचेश, नेपात व 
श्रीलींका या शजेारी चेशाींना उधारीवर साखर ववकण्याचे धोरण कखल्याची 
माठहती राज्य कृर्ी मलु्य कयोगाया अध्यक्षाींनी माहे मे, २०१८ या चसुऱ या 
क वड्यात कोल्हापरू ये े घेतलेल्या पत्रकार पररर्चेत ठचली असल्याचे 
दनचशयनास कले कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत 
काय कढतून कले व त् यानरु्ींगाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (३१-१२-२०१८) : (१) होय. 

मा.अध्यक्ष, राज्य कृर्ी मलु्य कयोग याींनी ठचनाींक ०५/०५/२०१८ त े
ठचनाींक ०८/०५/२०१८ चरयायान कोल्हापरू ये  े पत्रकार पररर्च घेतली कहे. 
सचर पत्रकार पररर्चेमध्ये पत्रकाराींनी “शतेकऱयाींया ऊसाला र्ाव नाही” असा 
िचन ववचारला असता मा.अध्यक्ष, राज्य कृर्ी मलु्य कयोग याींनी “ऊस 
उत्पाचक शतेकऱयाींना चाींगला चर ममतण्यासा   सवय पयायय शासनाकरू्न 
तपासले जातील” असे उत्तर ठचले. यामध्ये साखरेचा सा ा कमी करणेसा   
साखर दनयायतीस िोत्साहन चेणे, साखर दनयायतीवर अनचुान चेणे व शजेारील 
राषराींना उधारीवर साखर चेता येईल किंकीं वा कसे ? अशा सवय शक्यताही कव् द्र 
शासनाकरू्न तपासल्या जातील असे मत मा.अध्यक्ष, राज्य कृर्ी मलु्य 
कयोग याींनी यक्त केल ेकहे. 
(२) साखरेच े र्ाव श् र राखण्यासा   कणण पयाययाने शतेकऱयाींया ऊसाला 
रात व किंकर्ायतशीर र्ाव ममतण्यायादृष्ीने कव् द्र शासनाने खालीलिमाणे 
दनणयय घेतले कहेत- 

१) कव् द्र शासनाने ठचनाींक ०६/०२/२०१८ या कचेशान्वये साखर 
कयातीवरील कयात शलु्क ५० % वरून १०० % इतका 
वाढववला कहे. 

२) कव् द्र शासनाने साखर दनयायतीवरील कर ठचनाींक २०/०३/२०१८ या 
कचेशान्वये रद्द केला कहे. 
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३) साखरेची किंकमान ववक्रा किंकीं मत ठचनाींक ०७/०६/२०१८ या 
कचेशान्वये रुपये २९/- िदत किंकलो इतका करण्यात कली कहे 

४) चेशातील साखर उत्पाचकाींसा   ३० लाख मे. ्न तर राज्यासा   
११.४३ लाख मे. ्न इतका साखर सा ा ठचनाींक १ जूल,ै २०१८ 
त े ३० जून, २०१९ पयकत साखर कारखान्याींनी बर्र ्ॉक एक 
वर्ायसा   राखीव  ेवणे बींधनकारक केले कहे. 

५) इ ेनॉलचे र्ाव वाढवनू सी हेवी मोलॅसेस पासनू इ ेनॉलचा चर 
रुपये ४३.४६ िदत मल्र, बी हेवी मोलॅसेस पासनू इ नेॉलचा चर 
रुपये ५२.४३ िदत मल्र कणण ऊसाया रसापासनू दनममयत 
इ ेनॉलचा चर रुपये ५९.१३ िदत मल्र केलेला कहे. 

६) चेशासा   ५० लाख मे.्न साखर दनयायत को्ा तर महाराषरातील 
सहकारी साखर कारखान्याींना ९.९२ लाख मे.्न कणण खाजगी 
कारखान्याींना ५.६६ लाख मे.्न असा एकूण १५.५८ लाख मे.्न 
को्ा  रवनू ठचलेला कहे. 

७) कव् द्र शासनाकरू्न २०१८-१९ या ऊस गातप हींगामासा   साखर 
दनयायत करणाऱ या साखर कारखान्याींना ऊस गातपाया िदत मे. 
्नासा   रुपये १३८.८० उत्पाचन अनचुान जाहीर केले कहे. 

८) महाराषरातील साखर कारखान्याींना साखर दनयायत वाहतकू अनचुान 
रुपये २५०० िदत मे.्न ममतणार कहे. 

वरील सवय दनणययामतेु राज्यातील साखरेच े र्ाव श् र राहून 
शतेकऱयाींया ऊसाला रात व किंकर्ायतशीर चर चेणे कारखान्याींना दनश्चचतच 
उपयकु्त  रणार कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

िाडा, विक्रमरड ि शहापूर (जज.पालघर) तालुक्यातील चपजजल्हा 
रुग्णालयातील अधीक्षि पद भरण्याबाबत 

 

(३९) ४३१३७ (०२-०८-२०१८). श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.ख्िाजा 
बेर, श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय सािथजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



वव.प. ४ (37) 

 
(१) वार्ा, ववक्रमगर् (श्ज.पालघर) व शहापरू (श्ज. ाणे) तालकु्यातील अनेक 
रुग्णाींना रुग्णसेवा चेणाऱया उपश्जल्हा रुग्णालयात अधीक्षक पच ररक्त कहे, 
हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशी या 
अनरु्ींगाने सचर ररक्त पच किंकती कालावधीत र्रण्यात येणार कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
डॉ. दीपि सािांत (१७-११-२०१८) : (१) हे खरे कहे.  

त ावप, पालघर श्जल््यातील वार्ा हे उपश्जल्हा रुग्णालय नसनू ३० 
खा्ाींचे रंथामीण रुग्णालय कहे. वार्ा रंथामीण रुग्णालयातील वदै्यकाय 
अधीक्षक पचाचा अदतररक्त काययर्ार वररष  वदै्यकाय अधधकारी याींचेकर् े
सोपववण्यात कला कहे.  

महाराषर वदै्यकाय व करोग्य सेवा, ग्-अ (वेतनशे्रणी रुपये १५६००-
३९१०० रंथेर् ५४००) मधील वदै्यकाय अधधकाऱयाींची तीन पचे मींजरू असनू 
तीनही पचे र्रलेली कहेत. तसेच कयवपएचएस अींतगकत सजय-१, त्रीरोतज्ञ-१, 
बधधरीकरणतज्ञ-१ व बालरोगतज्ञ-१ तसेच करबीएसके अींतगकत वदै्यकाय 
अधधकारी-६, ए.एन.एम.-३, और्धदनमायण अधधकारी-३ व कयरु् अींतगकत 
वदै्यकाय अधधकारी-३, मसकलसेल तींत्रज्ञ-१, ्ार्नसय-२, रक्त सींकलन तींत्रज्ञ-
१ व वाहन चालक-१ अशी एकूण २७ पचे कीं त्रा्ी पध्चतीने र्रण्यात कली 
कहेत. त्यामार्य त रुग्णाना रुग्ण सेवा परुववण्यात येत.े  
(२) महाराषर वदै्यकाय व करोग्य सेवा, ग्-अ (वतेनशे्रणी रुपये १५६००-
३९१०० रंथेर् ६६००) मधील श्जल्हा शल्यधचकिंकत्सक सींवगायतील ररक्त पचे 
र्रण्याची काययवाही सरुु कहे.  
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
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पुणे महानरर पररिहन महामांडत सेििाांची सहिारी पतसांथा 
शल.डके्िन, पुणे या पतसांथेया अनारोंदी िारभाराबाबत 

  
(४०) ४३१५६ (०१-०८-२०१८). ॲड.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई 
जरताप, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराि पाटील, अॅड.हुनबान ू खशलरे्, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनाथ राजूरिर, डॉ.सधुीर ताांबे, आकिथ .अनांत 
राडरीत, श्री.मोहनराि िदम, श्री.हररशस ांर राठोड, श्री.जनादथन चाांदरूिर, 
प्रा.जोरेद्र ििाड े: सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) पणेु महानगर पररवहन महामींर्त सेवकाींची सहकारी पतसीं ा मल. 
र्के्कन, पणेु या पतसीं ेया अनागोंची कारर्ाराबाबत सहकार कयकु्त व 
दनबींधक, सहकारी सीं ा, पणेु याींचेकर् ेअनेक सर्ासचाींनी माहे डर्सव्बर, २०१७ 
मध्ये वा त्याचरयायान लेखी तक्रारी चाखल केलले्या कहेत, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर सहकारी पतसीं ेया कारर्ाराची शासनाने चौकशी केली 
कहे काय, चौकशीत काय कढतून कले व त्यानसुार सर्ासचाींना न्याय 
चेण्यायादृष्ीने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२०-११-२०१८) : (१) अींशत: खरे कहे. 

पतसीं ेच ेसर्ासच श्री.अमीर शखे याींचा सर्ासचत्व रद्द करण्याया 
अनरु्ींगाने तक्रार अजय ठचनाींक २०/१२/२०१७ रोजी िाप्पत ााला होता. 
(२) श्री.शखे याींचे सर्ासचत्व रद्द करणेसा   सीं ेने महाराषर सहकारी सीं ा 
अधधदनयमाया कलम ३५ अन्वये दनबींधकाींची पवूय परवानगी घेतली नसल्याने 
सींबींधधताींच े सर्ासचत्व रद्द ााले नसल्याचे श्जल्हा उपदनबींधक, सहकारी 
सीं ा, पणेु शहर याींनी ठचनाींक १४/०२/२०१८ रोजी सीं से कतववले कहे. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
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िाढत्या खचाथमुते बेजार झालेल्या सेिा सांथाांना सहिार खात्याने एि 
लाखाांपयकतच ेअनुदान देण्याचा ननणथय घेतल्याबाबत 

  
(४१) ४३३३६ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाढत्या खचायमतेु बेजार ाालेल्या सेवा सीं ाींना कधार चेण्याकरीता 
सहकार खात्याने एक लाखाींपयकतचे अनचुान चेण्याचा दनणयय माहे मे, २०१८ 
मध्ये वा त्याचरयायान घेतला कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, यामतेु कोल्हापरू श्जल््यातील दनयायाया सेवा सीं ा अनचुानास 
मकुणार कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीत काय 
कढतून कले व त्यानसुार कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२१-१२-२०१८) : (१) अींशत: खरे कहे. अशा कशयाचा 
शासन दनणयय ठचनाींक १ ऑग्, २०१७ मध्ये दनगयममत केला कहे. 

सहकार, पणन व वत्रोद्योग ववर्ाग, शासन दनणयय, ठचनाींक 
०६/०९/२०१४ अन्वये “राज्यातील िा ममक कृर्ी पतपरुव ा सहकारी सीं ाींचे 
सक्षमीकरण करण्यासा   या सीं ाींनी ित्येक कध यक वर्ायत केलले्या पीक 
कजय वा्पाया िमाणात अ यसहायकय मींजूर करण्यात यावे” असा दनणयय 
घेतलेला कहे. शासन दनणयय, ठचनाींक ०६/०९/२०१४ मध्ये नमचू केलेल्या 
दनकर्ाींपकैा शासन दनणयय, ठचनाींक ०२/०८/२०१७ अन्वये काही दनकर् 
वगतण्यात कले कहेत व काही दनकर् सलुर् करण्यात कले कहेत. 
(२), (३) व (४) कोल्हापरू श्जल््यामध्ये ३१/०३/२०१७ अखेर १८६० ववकास 
सीं ा काययरत कहेत. वरील शासन दनणययातील दनकर्ाींया अनरु्ींगाने 
कोल्हापरू श्जल््यातील १२ तालकु्यातील सन २०१४-१५ करीता ८६७ सीं ा, 
सन २०१५-१६ करीता ९०५ सीं ा अशा अ यसहायकयास पात्र होऊ शकणाऱया 
सीं ाींया ितावाींची ववर्ागीय सहदनबींधक, सहकारी सीं ा, कोल्हापरू 
ववर्ाग, कोल्हापरू (लेखापरीक्षण) याींचे मार्य त तपासणी चाल ूकहे.  

___________ 
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ठाणे जजल््यातील दरडखाणी सुरु िरण्याबाबत 
  
(४२) ४३४९६ (०२-०८-२०१८). श्री.अमररशभाई पटेल : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३१४७२ ला हदनाांि ३१ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्या चत्तराया सांदभाथत 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  ाणे श्जल््यातील ७० चगर्खाणी वर्यर्रापासनू बींच असल्यामतेु 
शासनाला को्यवधी रुपयाचा तो्ा ााल्याचे माहे एविल, २०१८ मध्ये वा 
त्याचरयायान दनचशयनास कले, हे खरे कहे काय,  
(२) असल्यास, हररच लवाचाने या बींच चगर्खाणीींच ेमोजणी करण्याच ेकचेश 
ठचले कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, 
चौकशीया अनरु्ींगाने बींच असलेल्या चगर्खाणी सरुु करण्याबाबत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१९-१२-२०१८) : (१), (२) व (३)  ाणे श्जल््यातील नवी 
मुींबई पररसरातील मसर्कोया जममनीवर मसर्कोने केलेल्या मशर्ारशीनसुार 
कवचयक कागचपत्राींची पतूयता करुन ७२ खदनपट्टाधारकाींना ठचनाींक ३०/९/२०१६ 
पयकत खदनपटे्ट मींजूर करण्यात कले होत.े तद्नींतर मशल्लक गौण खदनजसा ा 
उचलण्याकरीता ठचनाींक ३१/३/२०१७ पयकत मचुत चेण्यात कली होती. सन 
२०१६-१७ या ववत्तीय वर्ायमध्ये सचर ७२ खदनपट्टाधारकाकरू्न शासनास 
वामीत्वधनापो्ी रुपये १९,२९,००,०००/- इतका रक्कम िाप्पत ााली कहे. 
सचर खदनपटे्ट खाणकाम कराखर्ा व पयायवरण अनमुती अर्ावी ठचनाींक 
१/४/२०१७ पासनू बींच असल्यामतेु सन २०१७-१८ या ववत्तीय वर्ायमध्ये 
वाममत्वधनाद्वारे महसलू शासनास िाप्पत ााला नाही. 

मा.राषरीय हररत लवाचाने खाणकाम कराखर्ा व पयायवरण अनमुती 
िाप्पत केल्यामशवाय खाणकामास परवानगी चेण्यात येऊ नये असे ठचनाींक 
१४/११/२०१७ रोजी दनचेश ठचले कहेत.  

त्यानसुार महाराषर गौण खदनज उत्खनन (ववकास व ववदनयमन) 
दनयम, २०१३ मधील तरतचूीनसुार मसर्को ववर्ागाकर्ील र्ार्पेट्टाकरार, 



वव.प. ४ (41) 

खाणकाम कराखर्ा, पयायवरण अनमुती, महाराषर िचरू्ण दनयींत्रण 
मींर्ताकर्ील चाखला, खाण सरुक्षाववर्यक चाखला व इतर परवानग्या िाप्पत 
करुन िताव श्जल्हातरीय पयायवरण कघात मलु्याींकन िाधधकरण याींचेकर् े
साचर करण्याची काययवाही श्जल्हातरावर सरुु कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील महामाराथिर महहला प्रिाशाांिरीता िछतारहृ बाांधण्याबाबत 
 
(४३) ४३६४३ (०२-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम रोऱहे : सन्माननीय 
सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि चपक्रम िरतून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील महामागायवरील िवास करणाऱ या मठहला िवाशाींकरीता 
सावयजदनक बाींधकाम ववर्ागाया अखत्याररतर येणाऱ या महामागायवर १६० 
ठ काणी वछतागहृाींची उर्ारणी करण्यात येणार असल्याचे मा.सावयजदनक 
बाींधकाम मींत्री याींनी ठचनाींक २८ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास जाहीर केल े
कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, या वछतागहृाींची बाींधणी केहापयकत पणूय होणार कहे, तसेच 
या वछतागहृाींची चेखर्ाल कशा िकारे करण्यात येणार कहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (३१-१२-२०१८) : (१) होय, हे खरे कहे. 
(२) व (३) या वछतागहृाींची उर्ारणी व चेखर्ाल चरुुती कव् द्र शासनाचे 
सावयजदनक उपक्रम, खाजगी कीं पन्या, बँका, ववत्तीय सीं ा तसेच सेवार्ावी 
सीं ा याींचेमार्य त राज्यातील रत्याींया लगत करण्याचे दनयोजन असनू 
काही ठ काणी वछतागहेृ बाींधण्याचे काम िगती प ावर असनू, उवयरीत 
अन्य ठ काणी जागा दनश्चचत करण्याची काययवाही िगतीप ावर कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
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िोयना-िृष्ट्णा नदीिाठािर अिैध िातू चपसा रोखण्याबाबत 

  
(४४) ४३६८५ (०२-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जरताप, 
श्री.शरद रणवपस,े अॅड.हुनबान ू खशलरे्, ॲड.रामहरी रुपनिर : सन्माननीय 
महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोयना-कृषणा नचीका ावर चोन्ही बाजूनी अनेक ठ काणी 
नचीकिंकनाऱयावरील गात ममधश्रत वातू या नावाखाली शासनाया योजनेचा 
गरैर्ायचा घेऊन अनधधकृतपणे व ववनापरवाना गात ममधश्रत वातू उपसा 
राजरोसपणे सरुु असल्याची बाब माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्याचरयायान 
दनचशयनास कली कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, चौकशीया 
अनरु्ींगाने सींबींधधताींववरुध्च कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१९-१२-२०१८) : (१) व (२) सातारा श्जल््यात कोयना-
कृषणा नची किंकनाऱयालगत माती ममधश्रत वातूच े उत्खनन करण्यास 
श्जल्हाधधकारी, सातारा याींचकेरू्न १५ िकरणास परवानगी चेण्यात कली होती. 
त्यापकैा काही परवानाधारकाींनी ववठहत वेतेतनींतर मातीममधश्रत वातूच े
उत्खनन करुन वाहतकू करणे, मातीममश्रीत वातू वाहतकूासा   जात 
वाहनाींचा वापर करणे, ठहशोबाची नोंचवही न  ेवणे व  रवनू ठचलेल्या 
पररमाणाींपके्षा अधधक खोल उत्खनन केल ेअसल्याच ेदनचशयनास कल्याने ०९ 
परवाने मचुतपवूय रद्द करण्यात कले कहेत. तसेच परवान्याया वेती र्रलेली 
एकूण अनामत रक्कम जप्पत करण्यात कली कहे.  

ठचनाींक ६/६/२०१८ रोजी मौजे कामेरी, ता.श्ज.सातारा ये े कृषणा 
नचीपात्रातनू वातूचे अनधधकृत उत्खनन करताना १ जे.सी.बी. व ४ रॅक््र 
कढतून कल्याने सींबींधधताववरुध्च महाराषर जमीन महसलू अधधदनयम, १९६६ 
चे कलम ४८(७) व (८) नसुार चींर्ात्मक कारवाई तसेच पोलीस  ाणे, बोरगाींव 
ये े गनु्हा नोंच करण्यात कला कहे. तसेच मौजे सपुने, ता.करार् ये ील 
एका शतेकऱयाचा परवाना मचुतपवूय रद्द करुनही कृषणा नचीका ावर वातूचा 
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उपसा करीत असल्याच ेदनचशयनास कल्याने करार् तालकुा पोलीस  ाणे ये  े
र्ा.चीं.वव.सीं.कलम ३७९, ३४ अन्वये ठचनाींक २९/७/२०१८ रोजी गनु्हा चाखल 
करण्यात कला कहे.  
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

अमतनेर (जज.जतराांि) शहर बा्यितण रत्याया ननशमथतीबाबत 
  
(४५) ४३८४७ (०२-०८-२०१८). श्रीमती जमता िाघ : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४०१८७ ला हदनाांि ८ माचथ, २०१८ रोजी हदलेल्या चत्तराया सांदभाथत 
सन्माननीय सािथजननि बाांधिाम (सािथजननि चपक्रम िरतून) मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमतनेर (श्ज.जतगाींव) ये  ेमेहेरगाींव-धुते-अमतनेर-चोपर्ा-खरगोन रता 
रा.मा.१५ वरील अमतनेर शहरानजीक बा्यवतण मागायची दनममयत होणेबाबत 
िताव िलींबबत असल्याच ेदनचशयनास कल,े हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, सचर बा्यवतण मागायसा   कवचयक र्सूींपाचनासा   दनधी 
उपलब्ध नाही, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी शासनाने चौकशी केली कहे काय, 
चौकशीया अनरु्ींगाने सचर बा्यवतण मागय दनममयती होणेबाबत तसेच 
कवचयक दनधी उपलब्ध होणेबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-११-२०१८) : (१) होय. हे खरे कहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 

सचर र्सूींपाचनासा   दनधी काययकारी अमर्यींता, सावयजदनक बाींधकाम 
ववर्ाग, अमतनेर याींचेमार्य त श्जल्हाधधकारी, जतगाव याींचेकर् े सन २०१२ 
मध्ये वगय करण्यात कलेला कहे. पवूपया र्सूींपाचन कायद्यानसुार साचर 
ाालेला र्सूींपाचन िताव यपगत ााला असनू र्मूीसींपाचन, पनुवयसन व 
पनु ायपना करताना वाजवी र्रपाई ममतण्याचा व पारचशयकतचेा हक्क 
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अधधदनयम, २०१३ या नववन कायद्यानसुार र्सूींपाचनाचा िताव रे्रसाचर 
करण्याची काययवाही सरुू कहे. 
(४) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  

आमराि (ता.िाडा, जज.पालघर) येथील आश्रमशातेया निीन 
इमारतीया प्रतािाला मांजुरी देण्याबाबत 

  
(४६) ४६४०६ (०५-१२-२०१८). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कमगाींव (ता.वार्ा, श्ज.पालघर) ये ील कठचवासी ववद्यार्थयाकची गरैसोय 
होत असल्याने ठचनाींक १५ जून, २००६ रोजी वा त्यासमुारास जहार 
कठचवासी ववकास िकल्पाकरू्न मींत्रालयात मींजूरीसा   पा ववलेल्या 
कश्रमशातेया नवीन इमारतीया ितावाला मींजूरी चेण्यात यावी अशी 
मागणी ‘सम यन’ सीं ेने ठचनाींक ५ सप्प व््बर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास 
मा.मींत्री, कठचवासी ववकास, सधचव, कठचवासी ववकास व अप्पपर कयकु्त, 
कठचवासी ववकास याींचकेर् ेदनवेचनाद्वारे केली कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, दनवेचनाया अनरु्ींगाने ितावावर कतापयकत कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
 
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (०१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे कहे. 
(२) व (३) शासन ज्ञापन, ठचनाींक ०८ ऑक््ोबर, २०१८ अन्वये शासकाय 
कश्रमशाता, कमगाींव, ता.वार्ा, श्ज.पालघर ये ील शालेय इमारत व मलुीींचे 
वसदतगहृ इमारत बाींधकामाचे अींचाजपत्रक व कराखर् े याींना िशासकाय 
मान्यता चेण्यात कली असनू माचय २०१९ मधील अ यसींकल्पात दनधीची 
तरतचू ााल्यानींतर बाींधकाम सरुु करण्याचे दनयोजन कहे. 

___________ 
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मुांबईतील धररराांि चौपाटीिर मेि इन इांडडया िायथक्रमाया 
आयोजिािर ि िां त्राटदाराांिर िारिाई िरण्याबाबत 

  
(४७) ४६४४४ (०५-१२-२०१८). श्री.जनादथन चाांदरूिर : सन्माननीय चद्योर मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील धगरगाींव चौपा्ीवर सन २०१६ मध्ये कयोश्जत करण्यात 
कलेल्या मेक इन इींडर्या काययक्रमाया कयोजकावर व कीं त्रा्चाराींवर कारवाई 
करणार का असा िचन मा.उच न्यायालयाने राज्य शासनाला ववचारला असनू 
याबाबत तीन क वड्यात उत्तर चेण्याचे दनचेश चेण्यात कल्याचे माहे 
ऑग्, २०१८ या पठहल्या क वड्याया दनचशयनास कले कहे, हे खरे 
कहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतचा तपशील काय कहे तसेच उक्त काययक्रमाया 
कयोजकाींवर व कीं त्रा्चारावर कारवाई करण्याबाबत शासनाने चौकशी केली 
कहे काय, चौकशीया अनुींर्गाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
कहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.सभुाष देसाई (२१-१२-२०१८) : (१) हे खरे कहे. 
(२) ठचनाींक १३ त े १८ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोजी मुींबई ये े मेक इन इींडर्या 
काययक्रम Department of Industrial Policy & Promotion, 
Government of India याींचे अखत्याररत होता.सींबींधधत काययक्रमाकरीता 
महाराषर शासन यजमान याहणून काम पाहत होत ेया काययक्रमाची रुपरेखा व 
कखणी करण्याकरीता महाराषर औद्योधगक ववकास महामींर्तातरे् 
Confederation of Indian Industry (CII) या सीं ेशी सामींजय करार 
करण्यात कला होता. 

मेक इन इींडर्या काययक्रमाींतगयत ठचनाींक १४ रे्ब्रवुारी, २०१६ रोजी 
धगरगाींव चौपा्ी ये  े सींधगत रजनी साींकृदतक काययक्रम CII मार्य त 
कयोश्जत करण्यात कला होता.सचर काययक्रमाया चरयायान ्ेजला कग 
लागल्याने चघुय् ना घ्ली. धगरगाींव चौपा्ी वरील घ्ने सींचर्ायत चाखल 
गनु्हयाचा तपास पणूय होऊन गनु्हयामध्ये चोर्ारोपपत्र न्यायालयामध्ये चाखल 



वव.प. ४ (46) 

करण्यात कले कहे. हे िकरण सध्या न्यायिववष् कहे. सचर 
काययक्रमाकरीता Confederation of Indian Industry (CII) याींनी िताववत 
केलेल्या खचायपकैा ५०% रक्कम सचर काययक्रमाचरयायान चघुय् ना घर्ल्यानींतर 
राखून  ेवण्यात कली कहे. न्यायालयाने चोर्ी  रववल्यास ५०% रक्कम 
जप्पत करणे व र्ववषयात कीं त्रा्चारास कातया याचीत समाववष् करुन त्यास 
कोणतहेी काम ववर्ागामार्य त चेण्यात येणार नाही. 
(३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
 

 शशक्षणाधधिारी (प्राथशमि/माध्यशमि) जजल्हा पररषद नाांदेड याांनी 
निीन ननयुक्ताांना मायता देण्यािर बांदी असताना  

ननयमबा्यररत्या मायता हदल्याबाबत 
 
(४८) ४८८२५ (१५-०१-२०१४). श्री.नारोराि राणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अनचुादनत शातामधील मशक्षकाींया नवीन दनयकु्याींबाबत ठचनाींक २ मे, 
२०१२ या शासन दनणययानसुार मान्यता चेण्यावर बींची घालण्यात कली, हे 
खरे कहे काय, 
(२) असल्यास, मान्यता चेण्यावर बींची घातली असताना सधु्चा मशक्षणाधधकारी 
(िा ममक/माध्यममक) श्जल्हा पररर्च, नाींचेर् याींनी भ्रष्ाचार करुन जनु्या 
तारखा ्ाकून अनेक मान्यता िचान केल्या कहेत, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त िकरणी श्री.कर.के.मधुोतकर, नाींचेर् याींनी वारींवार 
परुायासह तक्रारी केल्या असनूही र्क्त कागचोपत्री कारवाई केल्याचे चाखवनू 
अद्यापपयकत चोर्ीववरुध्च कारवाई करण्यात कली नाही, हे ही खरे कहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त िकरणी चोर्ी अधधकाऱयाींववरुध्च कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत कहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
 
श्री.विनोद तािड े (१५-१२-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) ठचनाींक २ मे, 
२०१२ या शासन दनणययान्वये नवीन मशक्षक दनयकु्त करण्यापवूप अदतररक्त 
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मशक्षक काययरत नसल्याची खात्री करण्याया सचूना चेण्यात कलेल्या होत्या. 
अयोग्य वयैश्क्तक मान्यतेया िकरणाींबाबत कयकु्तालय तरावरुन काययवाही 
सरुु कहे. 

___________ 
 

राज् यातील मराठी, हहांदी आणण इांरंथजी माध् यमा या अनुदाननत 
शाताांमधील ररक् त जाराांिर नेमणुिा झालेल् या 
 शशक्षणसेििाांना साांिेताांि शमतण् याबाबत 

  
(४९) ४८८९९ (०५-०७-२०१४). श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५८८२ ला हदनाांि १० डडसेंबर, २०१३ रोजी हदलले्या चत्तराया सांदभाथत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील मरा  , ठहींची कणण इींरंथजी माध् यमा या अनचुादनत 
शाताींमधील ररक् त जागाींवर नेमणुका ाालेल् या मशक्षणसेवकाींना मशक्षणदनधी 
कायायलयाकरू्न अद्याप कमयचारी साींकेताींक ममतालेला नसल्यामतेु गेल् या चोन 
वर्ायपासनू मशक्षणसेवक ववनावेतन काम कररत असल् याचे माहे म,े २०१३ 
मध् ये वा त्याचरयायान दनचशयनास कल,े हे खरे कहे काय, 
(२) असल् यास, ठचनाींक २ मे, २०१२ रोजीया शासन दनणययानसुार केलेल्या 
प्पर्तातणी अहवालाया अनरु्ींगाने समायोजनाची काययवाही पणूय ाालेली 
कहे, हे ही खरे कहे काय, 
(३) असल् यास, मशक्षण सवेकाींना वेतन ममतण् यासा   वयैश्क्तक मान् यता 
चेण् याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण् यात येत कहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय कहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े (०५-१२-२०१८) : (१) शाला य िणालीमध्ये नयाने नाव 
समाववष् करण्यासा   ठचनाींक २८/०२/२०१८ व २२/०५/२०१८ रोजीया शासन 
दनणययान्वये कयकु्त, मशक्षण याींया अध्यक्षतखेाली ववशरे् कृती चल  ापन 
करण्यात कलेले कहे. 
(२) प्पर्तातणी अहवालाया अनरु्ींगाने समायोजनाची काययवाही सरुु कहे. 
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(३) मशक्षकाींना वयैश्क्तक मान्यता चेण्याबाबत शासनाने वेतोवेती दनगयममत 
केलेल्या शासन दनणययानसुार काययवाही केली जात कहे. 
(४) िचन उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज् यात दरिषी िाढणारी विद्याथी सांख् या आणण महाराई यामुते  
राज् य शशक्षण मांडत आधथथि सांिटात सापडल् याबाबत 

 

(५०) ४९११५ (०५-०७-२०१४). श्री.विनायिराि मेटे, श्री.अननल भोसल,े श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.किरण पािसिर, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण : सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यात चरवर्प वाढणारी ववद्या प सींख् या कणण महागाई यामतेु राज् य 
मशक्षण मींर्त कध यक सींक्ात सापर्ले कहे, हे खरे कहे काय, 
(२) असल् यास, कध यक सींक्ात सापर्लेल् या राज् य मशक्षण मींर्ताला कध यक 
सींक्ातनू बाहेर काढणेबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण् यात येत कहे, 
(३) अद्याप कोणतीच उपाययोजना केली नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय 
कहेत ? 
  
श्री.धररीश बापट (२०-११-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) िचन उद् र्वत नाही. 

___________ 
  
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोते 
मुांबई.   सधचि (िायथभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय िकिंक्रया महाराषर ववधानमींर्त सधचवालयाया सींगणक यींत्रणेवर करण्यात कली कहे. 

मुद्रण: शासकाय मध्यवतप मुद्रणालय, मुींबई. 


