
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सातवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
राज्यातील पूणथवेळ िायथरत ग्रांर्पालाांना पदावर िायम िरण्याबाबत 

  
(१) १०८१ (२१-०१-२०१५). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.श्रीिाांत 
देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ५०१०५ ला हदनाांि १४ 
जून, २०१४ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिनाींक २७ जुल,ै १९९० च्या शासन ननर्णयानसुार अशासकीय माध्यममक 
शाळेतील १००० विद्यार्थीसींख्येपेक्षा जास्त असलेल्या शाळाींमध्ये कायणरत 
परू्णिेळ कायणरत ग्रींर्थपालाींना त्या शाळेतील विद्यार्थी सींख्या कमी झाल्यास 
अर्णिेळ ग्रींर्थपाल न करता परू्णिेळ ग्रींर्थपाल पिािरच कायम ठेिण्याचे ननिेश 
िेण्यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासन ननर्णयाची अींमलबजािर्ी नागपरू विभागातील 
मशक्षर् विभागाने केली आहे काय, 
(३) तसेच सन १९९८ पासनू अनिुाननत अशासकीय माध्यममक शाळाींमर्ील 
अर्णिेतन शे्रर्ीिर अर्णिळे ग्रींर्थपाल पिािर कायणरत ग्रींर्थपालाींची सेिा 
सेिाननितृ्ती िेतनास ग्राह्य र्रण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) तसेच वित्त विभागाचा दिनाींक १९ जुल,ै २०११ चा शासन ननर्णय शालेय 
मशक्षर् विभागाला लाग ूकरुन अर्णिेळ ग्रींर्थपालाींना शासन न्याय िेर्ार आहे 
काय, 
(५) असल्यास, अशा ककती शाळाींमध्ये या शासन ननर्णयाची अींमलबजािर्ी 
झालेली नाही, 
(६) आणर् या शासन ननर्णयाची अींमलबजािर्ी करण्याचे आिेश नव्याने 
िेर्ार आहेत काय ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) राज्यातील 
खाजगी अनिुाननत शाळेतील अर्णिेळ ग्रींर्थपाल याींच े परू्णिेळ ग्रींर्थपाल पिी 
उन्नयन करण्याचा शासन ननर्णय दिनाींक १ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी ननगणममत 
करण्यात आला आहे. 

___________ 
  

राज्यात सन २००५-२०१५ पयतं हरवलेल्या, बेपत्ता  
व्यकतीांच्या शोधाबाबत 

  
(२) ६७४५ (०६-०८-२०१५). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे, श्री.सरु्ाष झाांबड, 
श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यात सन २००५-२०१५ पयतं हरिलेल्या, बेपत्ता व्यकतीींची सींख्या 
समुारे १ लाख ५ हजार ८६२ िर गेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गेल्या िहा िर्ाणत हरिलले्या व्यकतीींपकैी ९६ हजार ७२३ 
जर्ाींचा शोर् घेण्यात आला असनू ९ हजार १३९ व्यकतीींचा शोर् लागला 
नसल्याचे ममसीींग पसणन ब्यरुोने सािर केलेल्या एका अहिालातनू ननिशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, हरिर्ाऱ्या व्यकतीींमध्ये ३५ ्कके अल्पियीन मलुाींचा समािेश 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींिभाणत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, 
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(५) तद्नसुार उपरोकत प्रकरर्ी आळा घालण्याबाबत ि बेपत्ता व्यकतीींचा 
शोर् घेण्याबाबत विशरे् मोदहम राबविण्याबाबत तसेच सींबींधर्त िोर्ीींिर 
कारिाई कररे्बाबत शासनस्तरािर काय कायणिाही करण्यात आली िा येत 
आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१) ि (२) राज्यात सन २००५-२०१५ 
पयतं हरिलेल्या/बेपत्ता व्यकतीींची सींख्या १,१६,१७४ इतकी आहे. त्यापकैी 
१,०७,८५६ इतकया व्यकतीींचा शोर् घेण्यात आला असनू ८,३१८ व्यकती 
बेपत्ता आहेत. 
(३) सन २००५-२०१५ पयतं हरिलेल्या १,१६,१७४ व्यकतीींपकैी ३६,३६७ 
म्हर्जेच ३१.३०% अल्पियीन मलुाींचा समािेश आहे. 
(४) ि (५) 

१) १८ िर्ाणखालील हरविलेल्या लहान मलुाींच्या बाबतीत मा.सिोच्च 
न्यायालयाने रर् याधचका क्र.७५/२०१२, बचपन बचाि आींिोलन 
या सींबींर्ाने दिनाींक १०/०५/२०१३ रोजीच्या आिेशानसुार १८ 
िर्ाणखालील हरविलेल्या मलुाींबाबत अपहरर्ाचा गनु्हा (FIR) 
िाखल करण्यात येतो. 

२) हरविलेल्या लहान मलुाींचा शोर् घेण्याकरीता प्रमाणर्त कायणपध्िती 
(SOP) तयार करण्यात आलेली असनू हरविलेल्या मलुाींच्या 
सींिभाणत इीं्रने्िर कें द्र सरकारची 
www.trackthemissingchild.gov.in मुींबई पोमलसाींची 
www.mumbaipolice.gov.in मुींबई रेल्िे पोमलसाींची 
www.shodh.gov.in या िेबसाई् कायाणन्न्ित आहेत. 

३) लहान मलुाींचा शोर् घेिनू त्याींना त्याींचे कु्ुींबबयाींकड/ेपालकाींकड े
िेण्याकरीता ऑपरेशन मसु्कान शोर् मोदहमा िारींिार राबविण्यात 
येतात. आतापयतं सन २०१५ त े२०१८ या कालािर्ीत ऑपरेशन 
मसु्कानच्या ६ शोर् मोदहमा राबविण्यात आल्या आहेत. 

४) कें द्र शासनाने बेपत्ता झालेल्या मलेु/मदहला/मलुी याींचा उपयोग 
अननैतक व्यापाराकरीता होि ू शकतो या कारर्ास्ति अननैतक 
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व्यापारास प्रभािीपरे् प्रनतबींर् करण्याकरीता राज्याच े समन्िय 
अधर्कारी म्हर्ून विशरे् पोलीस महाननरीक्षक, मदहला अत्याचार 
प्रनतबींर्क विभाग, गनु्हे अन्िेर्र् विभाग, महाराषर राज्य, परेु् 
याींची नेमर्कू करण्यात आली आहे. तसेच १२ विशरे् अननैतक 
व्यापार प्रनतबींर् कक्ष स्र्थापन करण्यात आले आहे. तसेच 
अननैतक व्यापार प्रनतबींर् कायिा, १९५६ च्या कलम १३ अन्िये 
शासन अधर्ननयम क्र. पीपीए ०२०६/सीआर-५७/विशा-६, दिनाींक 
१४/०३/२००६ नसुार प्रत्येक पोलीस घ्कातील पोलीस 
उपायकुत/पोलीस अधर्क्षक, सहायक पोलीस आयकुत/पोलीस 
उपअधर्क्षक, पोलीस ठारे्/समाज सेिा शाखा/गनु्हे शाखा येर्थील 
पोलीस ननरीक्षक याींना विशरे् पोलीस अधर्कारी म्हर्ून घोवर्त 
करण्यात आले आहे. 

५) प्रत्येक न्जल्ह्याच्या दठकार्ी हरिलेली मलेु ि मलुी याींचा शोर् 
घेण्याकरीता खाली नमिू उपाययोजना राबविल्या आहेत. 

१. स्ितींत्र पर्थक तयार करून शोर् मोहीम राबविण्यात येत.े 
२. स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्थेचा सहभाग घेण्यात येिनू 

समाजात प्रबोर्नात्मक जनजागतृी करण्यात येत.े 
३. अिागमनाचे दठकार्ी लक्ष ठेिनू शोर् मोहीम राबविण्यात 

येत.े 
४. हरिलेल्या व्यकतीींची मादहती प्राप्त करून पोलीस 

गॅझे्मध्ये प्रमसद्धीकरीता पाठविण्यात येत.े 
५. राज्य ि न्जल्हा पातळीिरील महत्िाचे ितृ्त पत्रात तसेच 

िरुिशणनिर बेपत्ता मलुा-मलुीींची मादहती पालकाींच्या 
सींमतीने िेऊन शोर् घेण्यात येतो.  

(६) प्रश्न उद् भित नाही. 
___________ 
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बाांधिाम व्यावसानयि खोट्या दस्तऐवज नोंदवून सदननिा ववतरीत 

िरुन जनतेची फसवणूि िरीत असल्याबाबत 
  
(३) ११९०४ (२३-१२-२०१५). अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये अनेक खाजगी वित्तीय सींस्र्था िेगिेगळया योजनाींच्या आर्ारे 
फसिर्ूक करुन कमी पशैात घर बकु करण्याचे अममर् िाखिनू तसेच 
बाींर्काम व्यािसानयक खोट्या िस्तऐिज नोंििनू सिननका वितरीत करुन 
जनतचेी फसिर्ूक करीत असल्याच्या घ्ना दिनाींक १० मे, २०१५ रोजी िा 
त्यापिूीही अनेकिा ननिशणनास आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठारे् न्जल्ह्यातील मभिींडी तालकु यातील कशळेी, काल्हेर, परु्ाण, 
राहनाळ तसेच कल्यार् तालकुयातील कल्यार्-मशळफा्ा रोड तसेच रायगड 
न्जल्ह्यातील कजणत, पेर् ि रोहा तालकुयातील बहुसींख्य बाींर्काम शासनाच्या 
सक्षम प्राधर्करर् सींस्र्थाींची पिूण परिानगी न घेता बाींर्काम व्यािसानयक 
विकासकाकडून अनधर्कृत बाींर्कामे करण्यात येत असल्याचेही ननिशणनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सींबींधर्त बाींर्काम व्यािसानयक/विकासक सिरचे बाींर्काम 
अनधर्कृत असताना त ेअधर्कृत असल्याचे भासिनू ि वित्तीय सींस्र्थाींकडून 
त्यासाठी कजण मींजूर होर्ार असल्याचे साींगनू सिननका खरेिीचे बकुीींग-चाजण 
ि अन्य प्रकक्रया फी म्हर्ून लाखो रुपये िसलू करीत असल्याचेही ननिशणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर बाींर्काम व्यािसानयक/विकासक हे बऱ्याच दठकार्ी 
बाींर्कामाचे बनाि् िस्तऐिजाच्या आर्ारे ियु्यम ननबींर्क कायाणलयाकडून 
नोंिर्ी करुन घेिनू त्याच आर्ारे कजण िेखील मींजूर करुन घेत असल्याच े
ननिशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, कालाींतराने सिरच ेबाींर्काम हे अनधर्कृत ठरल्याने त ेपाडून 
्ाकण्यात येत े ि त्यासाठी घेतलेल्या कजाणच्या परतफेडीबाबतचा आधर्थणक 
भिंूड हा सामान्य ि गरीब सिननका खरेिीिारास द्यािा लागत असल्याच्याही 
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तक्रारी सींबींधर्त पोलीस यींत्रर्ा, महानगरपामलका, न्जल्हाधर्कारी तसेच प्रर्ान 
सधचि, महसलू विभाग ि प्रर्ान सधचि, नगरविकास विभाग याींचेकड ेिारींिार 
करण्यात येत असल्याचेही ननिशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय ि त्यानसुार 
सींबींधर्ताींविरुध्ि कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ?  
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (०१-०२-२०१९) : (१) राज्यामध्ये अनेक खाजगी वित्तीय 
सींस्र्था िेगिेगळ्या योजनाींच्या आर्ारे फसिर्ूक करुन कमी पशैात घर बकु 
करण्याच े आममर् िाखिनू तसेच बाींर्काम व्यािसानयक खोट्या िस्तऐिज 
नोंििनू सिननका वितरीत करून जनतचेी फसिर्कू करीत असल्याच्या घ्ना 
ननिशणनास आल्याची बाब खरी आहे. 
(२), (३), (४) ि (५) मभिींडी, कल्यार्-डोंबबिली महानगरपामलका ि रोहा, 
पेर्, कजणत, नगरपामलकाींकडून प्राप्त अहिालानसुार अशा स्िरुपाची बाब 
ननिशणनास आलेली नाही.  
 मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधर्करर्ाकडून प्राप्त अहिालानसुार 
मभिींडी पररसर अधर्सधूचत क्षेत्रासाठी विशरे् ननयोजन प्राधर्करर् म्हर्ून 
प्राधर्करर्ाची ननयकुती केलेली आहे. सिर अधर्सधूचत क्षेत्रातील मौज ेकशळेी, 
काल्हेर, परु्ाण ि राहनाळ या गािातील अनधर्कृत बाींर्कामासींिभाणत ४ 
प्रकरर्ी तसेच कल्यार्- मशळफा्ा रोड लगत २७ गािाच्या अधर्सधूचत 
क्षेत्रातील मौज ेका्ई, सोनार पाडा ि गोळीिली या गािातील ४ अनधर्कृत 
बाींर्कामासींिभाणत ४ प्रकरर्ी महाराषर प्रािेमशक ि नगररचना अधर्ननयम 
१९६६ च्या कलम ५३(१) अन्िये सींबींधर्ताना नो्ीसा बजािल्या आहेत. 
 परु्ाण, ता.मभ ींिडी, न्ज.ठारे् येर्थे कमी ककीं मतीत सिननका िेण्याच े
आममर् िाखिनू फसिर्ूक केल्या प्रकरर्ी नारपोली पोलीस स््ेशन येर्थ ेगनु्हा 
िाखल करण्यात आला असनू िोर्ारोप पत्र न्यायालयात िाखल केले आहे.  
 ठारे् पोलीस आयकुतालयाच्या अींतगणत नारपोली पोलीस स््ेशन येर्थे 
प्राप्त तक्रारीनसुार सन २०१४ मध्ये गनु्हा रन्जस््र नीं. ४२३/२०१४ िाखल 
करण्यात आला असनू िोर्ारोप पत्र न्यायालयात िाखल केले आहे.  
(६) राज्यात कमी पशैात घर बकु करण्याच ेआममर् िाखिनू तसेच बाींर्काम 
व्यािसानयक खोट्या िस्तऐिज नोंििनू सिननका वितरीत करुन जनतचेी 
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फसिर्ूक केल्यासींिभाणत पोलीस विभागास तक्रारीच्या अनरु्ींगाने सन २०१० 
मध्ये ०१ गनु्हा, सन २०१३ मध्ये ०१ गनु्हा, सन २०१४ मध्ये ०९ गनु्हे, सन 
२०१५ मध्ये ४० गनु्हे िाखल करण्यात येिनू कायिेशीर कारिाई करण्यात 
आली आहे. 

___________ 
राज्यातील अनेि शाळाांमध्ये शशक्षिाांची वैयक्कति  

मान्यता घेतल्या जात नसल्याबाबत 
  
(४) १४१५१ (२२-१२-२०१५). श्री.अमररशर्ाई पटेल, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई 
जगताप : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील अनेक शाळाींमध्ये मशक्षकाींची ियैन्कतक मान्यता घेतली जात 
नसल्यामळेु अशा मशक्षकाींना नोकरीतनू कोर्त्याही िेळेस काढून ्ाकले जात े
ि तसेच त्याींना रुपये ५ त े१० हजार इतके अल्प मानर्न दिले जात आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इींग्रजी माध्यमातील कायम विनाअनिुाननत मशक्षकाींच्या 
समस्या सोडविण्यासाठी मशक्षक सींघ्नेने दिनाींक ३१ ऑक्ोबर, २०१५ रोजी 
िा त्यासमुारास मा.शालेय मशक्षर् मींत्री याींना ननिेिन दिले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने कोर्ता र्ोरर्ात्मक ननर्णय घेतला 
िा घेण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) महाराषर खाजगी 
शाळेतील कमणचारी (सेिेच्या शती) ननयम, १९८१ नसुार खाजगी अनिुाननत 
शाळाींमर्ील मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या ननयकुत्या सींस्र्थकेडून केल्या 
जातात. सिरच्या ननयकुत्या विदहत कायणपध्ितीनसुार नसल्यास त्यास 
सींबींधर्त मशक्षर्ाधर्कारी याींचेकडून ियैन्कतक मान्यता दिली जात नाही. 
ियैन्कतक मान्यतबेाबत िेळोिेळी शासनाने मागणिशणक सचूना ननगणममत केल्या 
आहेत. 

___________ 
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शासनाच्या ववववध वविास िामाांचा ननधी क्जल्हा बँिेत ठेवण्याबाबत 
  
(५) १८८८२ (२७-०४-२०१६). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील न्जल्हा बॅंकाींना सक्षम कराियाच्यादृष्ीने शासनाच्या विविर् 
विकास कामाींचा ननर्ी न्जल्हा बँकेत ठेिण्याबाबत र्ळेु ि नींिरुबार न्जल्हा 
मध्यिती सहकारी बँक याींनी माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान एका 
पत्राद्िारे मा.मींत्री, सहकार याींच्याकड ेमागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत मागर्ीबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सरु्ाष देशमखु (२८-०१-२०१९) : (१) होय.  
(२) राज्यामध्ये ३१ न्जल्हा मध्यिती सहकारी बँका आहेत. सिर बँकाींचे 
कजाणपकैी ढोबळ NPA प्रमार् ३६.९५ % आहे. त्यापकैी ५ बँका तोट्यात 
असनू तीन बँकाींचा CRAR ९ % पेक्षा कमी आहे. काही न्जल्हा मध्यिती 
सहकारी बँका अडचर्ीत आल्याने ि सिरच्या बँकामध्ये न्जल्हा पररर्ि/ 
पींचायत सममती तसेच विविर् योजनाींचा ननर्ी अडकून पडल्याने काही न्जल्हा 
पररर्िा ि पींचायत सममत्या याींची खाती राषरीयकृत बँकात उघडण्यात आली 
आहे. न्ज.म.स. बँकाींच्या आधर्थणक न्स्र्थतीत गरु्ात्मक िाढ झाल्यास शासन या 
मागर्ीचा गाींभीयणपरू्ण विचार करेल. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

वाशशम क्जल््यातील पोलीस र्रती प्रकक्रयेमधील प्रनतक्षा सुचीवरील 
उमेदवाराांना ननयुकती आदेश न हदल्याबाबत 

 

(६) १९४६१ (१९-०८-२०१६). अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िामशम न्जल्ह्यात सन २०१४ मध्ये करण्यात आलेल्या पोलीस भरती 
प्रकक्रयेमध्ये ११६ उमेििाराींची ननिड होऊन त्यापकैी १०८ उमेििाराींच्या 
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ननयकुतीच ेआिेश ननगणममत करण्यात आले होत ेत्यापकैी उिणररत ८ उमिेिार 
अन्य कारर्ाींमळेु पोलीस सेिेत भरती होऊ शकले नाहीत सेिेत िाखल न 
होर्ाऱ्या सिर ८ उमेििाराींच्या जागी प्रनतक्षा सचुीिरील उमेििाराींची ननयकुती 
कररे् शासन आिेशानसुार बींर्नकारक आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रनतक्षा सचुीिरील प्रर्थम िािेिार असलेल्या सिणश्री गजानन 
राऊत (माजी सनैनक), दिपक भडाींगे (खेळाडू) ि विठ्ठल सिेु या उमेििाराींनी 
न्जल्हा पोलीस अधर्क्षक, िामशम याींच्याकड ेत्याींच्या ननयकुतीची मागर्ी केली 
असता उमेििाराींना खेळाडू प्रमार्पत्र ि तत्सींबींधर्त कागिपत्राची पतूणता 
केल्यानींतर त्याींची दिनाींक २१ ऑक्ोबर, २०१५ रोजी िामशम येर्थील न्जल्हा 
सामान्य रुग्र्ालयात िदै्यकीय चाचर्ी िेखील करण्यात आली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या उमेििाराींना अद्याप ननयकुतीचे आिेश िेण्यात न 
आल्यामळेु त्याींनी माहे फेब्रिुारी, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान विशरे् पोलीस 
ननरीक्षक, अमरािती पररक्षेत्र याींची भे् घेतल्यानींतर ि विशरे् पोलीस 
महाननरीक्षकाींनी ७ दििसात अहिाल सािर करण्याचे आिेश न्जल्हा पोलीस 
अधर्क्षक, िामशम याींना िेऊनही त्याबाबतचा अहिाल अद्याप पाठविण्यात 
आला नसल्याचे दिनाींक ११ मे, २०१६ रोजी िा त्यासमुारास ननिशणनास आले 
असनू याबाबत शासनाने चौकशी करून कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र फडणवीस (२४-०१-२०१९) : (१) सन २०१४ च्या भरती प्रकक्रयेत ११६ 
उमेििाराींपकैी ११० उमेििाराींना ननयकुती िेण्यात आलेली आहे. 
(२) होय. 
(३) ि (४) याप्रकरर्ी सिणश्री गजानन राऊत (माजी सनैनक), दिपक भडाींग े
(खेळाडू) ि विठ्ठल सिेु या तीन उमेििाराींना पोलीस मशपाई पिािर ननयकुती 
िेण्यास शासनाने मान्यता दिल्याचे ि त्यानसुार पढुील योग्य ती कायणिाही 
करण्याबाबत अपर पोलीस महासींचालक, प्रमशक्षर् ि खास पर्थके, महाराषर 
राज्य, मुींबई ि पोलीस अधर्क्षक, िामशम याींना कळविण्यात आले आहे. 

___________ 
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खाजगी अनुदाननत प्रार्शमि शाळाांमधील शशक्षिेतराांची  
पदे रद्द न िरण्याबाबत 

  
(७) २०२७६ (२३-०८-२०१६). श्री.ववजय ऊफथ  र्ाई धगरिर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १५९९० ला हदनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी अनिुाननत प्रार्थममक शाळाींमर्ील मशक्षकेतराींची पिे 
रद्द न करण्याबाबतचा विर्य सभागहृात चचेला आला होता, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर विर्याचा ननर्णय होण्यासाठी शासनाने मशक्षर् आयकुत 
याींचे अध्यक्षतखेाली सममती गदठत करण्याचे मान्य केले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, याबाबतची सममती गदठत झाली आहे काय, 
(४) नसल्यास, शासनाने आश्िासन िेिनूही सममती गदठत न करण्याची 
काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील 
मान्यताप्राप्त खाजगी अनिुाननत माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींकरीता 
मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींसाठी सरु्ाररत आकृनतबींर्ाचा शासन ननर्णय, दिनाींक 
२८/०१/२०१९ रोजी ननगणममत करण्यात आला आहे. 

___________ 
 

मराठवाडा ववर्ागातून स्र्लाांतरीत झालेल्या दषु्ट्िाळग्रस्त िुटुांबबयाांना 
रोजगार, अन्नधान्य व ननवारा पुरववण्याबाबत 

 
(८) २१२४८ (१९-०८-२०१६). श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.प्रिाश गजशर्ये, श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय मदत व पनुवथसन 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडा विभागातील विशरे्त: जालना, उस्मानाबाि, अहमिनगर, 
औरींगाबाि ि परभर्ी न्जल्ह्यातील िषुकाळग्रस्त कु्ुींबे मुींबई तसेच ठारे् येर्थे 
मोठ्या प्रमार्ात स्र्थलाींतरीत झाली आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नसुार सिर 
िषुकाळग्रस्ताींना रोजगार, अन्नर्ान्य ि ननिारा परुविरे्बाबत शासनाने 
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

बालिाांचा मोफत व सकतीच्या अधधिार अधधननयमानुसार  
इयत्ता ५ वी च्या वगाथला २ शशक्षि मांजूर िरण्याबाबत 

  
(९) २२७१९ (२३-०८-२०१६). श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बालकाींचा मोफत ि सकतीच्या मशक्षर्ािरील अधर्कार अधर्ननयम, २००९ 
प्रमारे् इयत्ता १ त े५ पयतंच्या शाळेत ६० पयतं विद्यार्थी प् असल्यास, 
मशक्षकाींची २ पिे मींजूर होतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, इयत्ता ५ त े१० च्या माध्यममक शाळेतील इयत्ता ५ मध्ये १ 
त े १९ विद्यार्थयांसाठी एकही पि मींजूर करण्यात आले नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, या सींिभाणतील शासन ननर्णय दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ हा 
सिर अधर्ननयमातील तरतिुीींशी विसींगत ठरत असल्यामळेु इयत्ता ५ िी च्या 
िगाणतील, १ त े १९ प्सींख्या असलेल्या शाळाींतील समुारे पाच हजार 
मशक्षकाींची पिे व्यपगत होऊन समुारे ५०००० विद्यार्थयांचे नकुसान होण्याची 
शकयता ननमाणर् झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सिर अधर्ननयमानसुार ६० पयतं प् असलेल्या इयत्ता ५ िी 
च्या िगाणला २ मशक्षक मींजूर करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे ? 
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श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) बालकाींचा मोफत ि 
सकतीचा मशक्षर्ाचा अधर्कार, २००९ च्या अनरु्ींगाने सिण व्यिस्र्थापनाच्या 
(स्र्थाननक स्िराज्य सींस्र्था, शासकीय, खाजगी अनिुाननत, अींशत: अनिुाननत 
इ. सिण) नविन शाळा सरुु कररे्, िगण जोडरे् त्यानरु्ींगाने शाळाींमर्ील 
सींरचनात्मक बिल कररे्चे सरु्ाररत ननकर् दिनाींक २८ ऑगस््, २०१५ 
रोजीच्या शासन ननर्णयान्िये विहीत करण्यात आले आहेत. 

___________ 
 

राज्यात शीतगहृाांची साखळी उर्ारण्याबाबत 
 

(१०) २३२८७ (१६-०८-२०१६). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नॅशनल से्ं र फॉर कोल्ड चेन डवे्हलपमें् च्या अहिालानसुार राज्यात 
६२.७३ लाख मेरीक ्न क्षमतचे्या शीतगहृाची आिश्यकता असताना केिळ 
७.६२ लाख क्षमतचे्या शीतगहृाची उभारर्ी केली असनू यात ५५ लाख मेरीक 
्नाींची तफाित असल्याचे माहे जून, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर तफाित िरू करुन पायाभतू शीतगहृाींची साखळी 
उभारण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.सरु्ाष देशमखु (०२-०२-२०१९) : (१) ि (२) CDC (National Center 
for cold chain development) याींच्या Overview on cold chain 
development (२०१५) च्या अहिालात महाराषर राज्यात एकूर् ७,६२,७९७ 
मे.्न क्षमता ननमाणर् कररे्ची गरज आहे, असे नमिू केले आहे. 

महाराषर राज्यात िखार महामींडळाचे पनिेल, न्ज.रायगड येर्थे ५,००० 
मे.्नाचे मशतगहृ उपलब्र् आहे. तसेच, पर्न मींडळाच्या ४४ ननयाणत सवुिर्ा 
कें द्रात प्रमशतकरर् - २२५ मे.्न, मशतगहृ - १९१९ म.े्न ि रायपननींग चेंबर 
- २०० मे.्न क्षमता ननमाणर् करण्यात आलेली आहे. 

तसेच राषरीय कृर्ी विकास योंजनेंतगणत ९ दठकार्ी एकूर् ९,००० 
मे.्न साठिर्कू क्षमता ननमाणर् करण्याचे िखार महामींडळाचे ननयोजन आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यात दारुबळीच्या घटनाांना प्रनतबांध घालणेबाबत 
 

(११) २४८२९ (०४-०१-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.किरण पावसिर, 
श्री.हेमांत टिल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राषरीय गनु्हे नोंिर्ी विभागाच्या सन २०१५ च्या अहिालातनु िेशात 
महाराषर राज्यात सिाणधर्क िारुबळी होतात असे दिनाींक ३१ मे, २०१६ रोजी 
ि त्यासमुारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, लैंधगक शोर्र्, बलात्कार, अपघात अशा प्रकारच ेअनेक गनु्हे 
मद्याच्या अींमलाखाली असर्ाऱ्याींकडून होतात असे मा.मखु्यमींत्री याींनी माहे 
ऑक्ोबर, २०१६ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिेिन केल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले, तद्नसुार कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.देवेंद्र फडणवीस (३१-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) गनु्हे अन्िेर्र् विभाग, 
परेु् याींनी सािर केलेल्या अहिालाप्रमारे् राषरीय गनु्हे नोंिर्ी विभागाच्या 
अहिालानसुार बेकायिेशीर/बनाि् िारुचे सेिन केल्यामळेु राज्यात सन २०१५ 
मध्ये एकूर् २७८ व्यकती मतृ्य ूपािल्या आहेत. 

राज्यात अिरै् िारु र्ींद्यासींिभाणत कराियाच्या प्रनतबींर्ात्मक 
कायणिाहीबाबत सिण पोलीस घ्क प्रमखु ि अधर्क्षक, राज्य उत्पािन शलु्क 
याींना शासन पररपत्रक दिनाींक ०१/०३/२०१७ अन्िये सचूना ननगणममत करण्यात 
आल्या आहेत. 

तसेच अिरै् िारु विके्रत्याींिर ३ िेळा विशरे् मोदहम राबिनू र्डक 
कारिाई (Operation Crack Down) करण्यात आली आहे. सिर कायणिाही 
ही एवप्रल, २०१७, जून, २०१७ ि नोव्हेंबर, २०१७ या कालािर्ीत करण्यात 
आली. सिर कालािर्ीत एकूर् ३४००५ कारिाई करण्यात आली. तसेच 
२२४५० आरोपीींना अ्क करण्यात आली असनू प्रनतबींर्क कायणिाही करुन 
प्रभािी उपाययोजना केली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
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आिृनतबांधापूवी ननयुकती िेलेल्या अनुसूधचत जाती जमातीच्या 
शशक्षिेतर िमथचाऱ् याांच ेवैयक्कति मान्यतेच े 

प्रस्ताव प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(१२) २६०२९ (१६-१२-२०१६). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापरू न्जल्ह्यातील अशासकीय अनिुाननत शाळेत दिनाींक २५/११/२००५ 
पिूी (आकृनतबींर् लाग ू करण्यापिूी) ननयकुती केलेल्या अनसुधूचत जाती, 
जमातीच्या मशक्षकेतर कमणचाऱ् याींच े ियैन्कतक मान्यतचेे प्रस्ताि प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ककती प्रस्ताि मान्यतसेाठी प्रलींबबत आहेत, 
(३) असल्यास, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या शतकोत्तर रोप्य महोत्सिी िर्ण 
साजरा करत असताना अशा िींधचत अनसुधूचत जाती जमातीच्या ननयकुत 
कमणचाऱ् याींच्या प्रलींबबत ियैन्कतक मान्यता िेण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील 
मान्यताप्राप्त खाजगी अनिुाननत माध्यममक ि उच्च माध्यममक शाळाींकरीता 
मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींसाठी सरु्ाररत आकृनतबींर्ाचा शासन ननर्णय दिनाींक 
२८/०१/२०१९ रोजी ननगणममत करण्यात आला आहे. 

___________ 
 

 

अनतररकत शशक्षण सेविाांना सेवेत ननयशमत िरणेबाबत 
 

(१३) २६२१२ (१६-१२-२०१६). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी अनिुाननत प्रार्थममक ि माध्यममक शाळेतील 
अनतररकत मशक्षकाींचे ननन्श्चतीकरर् झाले आहे काय, 
(२) असल्यास, सिण अनतररकत मशक्षकाींचे समायोजन अन्य शाळातनू परू्ण 
झाले आहे काय, 
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(३) नसल्यास, अनतररकत पिाींचे कारर् िाखिनू मशक्षर् सेिकाींना सेिामकुत 
करण्याची शीघ्रता शीघ्र कायणिाही का करण्यात आली, 
(४) असल्यास, अनतररकत मशक्षकाींच े समायोजन परू्ण होईपयतं बहुताींशी 
मशक्षर्सेिक सेिेत कायम झाले असत,े हे खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, अशा मशक्षर् सेिकाींना शासन सेिेत कायणरत समजून त्याींच्या 
सेिा ननयममत होतील काय ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) ि (५) राज्यातील 
अनतररकत मशक्षकाींच े समायोजन करण्याची कायणिाही सरुु आहे. अनतररकत 
ठरर्ाऱ्या मशक्षर् सेिकाींच ेसमायोजन शासन ननर्णय दिनाींक २७ जून, २०१६ 
नसुार करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

झोपडपट्टी पुनववथिास प्राधधिरणाने बहृन्मुांबई महानगरपाशलिेमध्ये 
हदलेल्या एल.ओ.आय. ची माहहती देण्याबाबत 

  
(१४) २६६२० (०४-०१-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय गहृननमाथण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) झोपडपट्टी पनुविणकास प्राधर्करर्ाने बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षते्रात 
झोपडपट्टी पनुविणकास प्रकल्पाींना दिनाींक १ एवप्रल, २००१ त े३१ माचण, २०१४ 
या काळात प्रत्येक िर्ी ककती प्रकल्पाींना एल.ओ.आय दिल,े 
(२) त्यापकैी ककती प्रकल्पाींमध्ये ककती झोपडपट्टीर्ारकाींना ककती घरे िेण्यात 
आली, 
(३) ककती प्रकल्पाींमध्ये अन्जबात घरे दिली नाहीत, 
(४) ज्या प्रकल्पामध्ये घरे दिली नाहीत त्यापकैी ककतीमध्ये विकासकाींनी 
विक्रीसाठी बाींर्लेली घरे विकली आहेत, 
(५) प्रत्येक िर्ी दिलेल्या एकूर् ककती जर्ाींना घरे िेण्यात आलेली नाहीत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०२-०२-२०१९) : (१) झोपडपट्टी पनुिणसन प्राधर्करर्ाने 
बहृन्मुींबई महानगरपामलका क्षेत्रात दिनाींक ०१/०४/२००१ त े दिनाींक 
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३१/०३/२०१४ पयतं एकूर् १०८८ एल.ओ.आय. दिले असनू, िर्णननहाय तपशील 
पढुीलप्रमारे् आहे. 

अ.क्र. वषथ आशयपत्र (एल ओ आय) 
ची सांख्या 

१. ०१/०४/२००१ त े३१/०३/२००२ ६१ 
२. ०१/०४/२००२ त े३१/०३/२००३ ६६ 
३. ०१/०४/२००३ त े३१/०३/२००४ ७१ 
४. ०१/०४/२००४ त े३१/०३/२००५ ७७ 
५. ०१/०४/२००५ त े३१/०३/२००६ १०३ 
६. ०१/०४/२००६ त े३१/०३/२००७ ११२ 
७. ०१/०४/२००७ त े३१/०३/२००८ २१३ 
८. ०१/०४/२००८ त े३१/०३/२००९ ६३ 
९. ०१/०४/२००९ त े३१/०३/२०१० १२३ 
१०. ०१/०४/२०१० त े३१/०३/२०११ ५८ 
११. ०१/०४/२०११ त े३१/०३/२०१२ ४१ 
१२. ०१/०४/२०१२ त े३१/०३/२०१३ ४८ 
१३. ०१/०४/२०१३ त े३१/०३/२०१४ ५२ 
 एिूण आशयपत्र (LOI) १०८८ 

(२) दिनाींक ३१/०३/२०१४ पयतं २५० प्रकल्पाींना ताबा प्रमार्पत्र िेण्यात आल े
आहे. समुारे ९२३५९ सभासिाींना सिननका िेण्यात आल्या आहेत. 
 तद्नींतरच्या २०२ आशयपत्रामर्ील ३०८६५ घराींना मींजरूी दिली आहे. 
तसेच या कालािर्ीत ३५३०८ सभासिाींना घरे दिललेी आहेत. सभासिाींना 
दिलेल्या घराींची सींख्या ही िरील दिनाींक ०१/०४/२०१७ नींतरची असली तरी ही 
त्यातील घराींची मींजूरी ही दिनाींक ३१/०३/२०१४ पिुीच्या ि तद्नींतरच्या LOI 
मर्ील आहे. 
(३), (४) ि (५) प्रश्न भाग-१ ि २ च्या उत्तराच्या अनरु्ींगाने प्रश्न उद् भित 
नाही. 

___________ 
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राज्यातील नवीन उच्च माध्यशमि शाळाांचा  
बहृत आराखडा तयार िरणेबाबत 

 

(१५) २६६३६ (१६-१२-२०१६). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात निीन उच्च माध्यममक विद्यालय सरुु कररे्साठी बहृत 
आराखडा तयार कररे्बाबत सन २०१३ मध्ये जनतकेडून हरकती, आक्षेप ि 
सचूना मागविण्यात आल्या होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर हरकती, आक्षेप ि सचूना नसुार विभागीय मशक्षर् 
उपसींचालक मुींबई, परेु्, नामशक ि कोल्हापरू याींनी योग्य त्या मशफारशीसह 
बहृत आराखड्यात गािाींचा समािेश करण्याबाबत मशक्षर् सींचालनालयास 
कळविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मशक्षर् सींचालनालयाच्या मशफारशीनसुार सन २०१३ मर्ील 
निीन उच्च माध्यममक शाळाींना परिानगी िेण्याबाबत शासनाने कोर्ती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 

श्री.ववनोद तावड े (१९-०१-२०१९) : (१) नाही. राज्यात महाराषर 
स्ियींअर्थणसहान्य्यत शाळा (स्र्थापना ि विननयमन) अधर्ननयम, २०१२ दिनाींक 
१९ जानेिारी, २०१३ पासनू लाग ू असनू त्यानसुार उच्च माध्यममक शाळेस 
परिानगीबाबत अजण करता येतो. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

साविारी िायद्याच्या अध्यादेशातील अट शशर्ील िरण्याबाबत 
 

(१६) २९३२३ (११-०४-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सािकारग्रस्त शतेकऱ्याींना दिलासा िेण्याच्यादृष्ीने शासनाने दिनाींक १० 
एवप्रल, १०१६ रोजी काढलेल्या अध्यािेशामर्ील अ् मशर्थील करण्याची 
मागर्ी अकोला न्जल्हाधर्काऱ्याींनी शासनाकड े दिनाींक ३१ जानेिारी, २०१७ 
रोजी िा त्यासमुारास केली असल्याचे ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, अकोला न्जल्हाधर्काऱ्याींच्या पत्रातील मागण्याींचे स्िरुप काय 
आहे, त्यािर शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सरु्ाष देशमखु (२४-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) वििभण ि मराठिाड्यातील शतेकऱ्याींनी परिानार्ारक सािकाराींकडून 
घेतलेले कजाणस माफी िेण्यासाठी दिनाींक १०/०४/२०१५ रोजी शासन ननर्णय 
ननगणममत करण्यात आला असनू सिर शासन ननर्णयातील कायणक्षेत्राची अ् 
मशर्थील करण्याची विनींती न्जल्हाधर्कारी, अकोला याींनी त्याींच्या दिनाींक 
३०/०७/२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये केली होती.  

त्यानरु्ींगाने सिर क्षेत्रमयाणिा मशर्थील करण्याची बाब शासनस्तरािरुन 
विचारार्ीन आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

वाघोली (क्ज.पुणे) येर्ील क्जल्हा पररषदेच्या शाळेतील  
शशक्षिाने आत्महत्या िेल्याबाबत 

  
(१७) ३१५७२ (१८-०८-२०१७). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाघोली (न्ज.परेु्) येर्थील न्जल्हा पररर्िेच्या शाळेतील श्री.जीिन िाघमारे 
या मशक्षकाने दिनाींक २५ एवप्रल, २०१७ रोजी िा त्यासमुारास विर् वपऊन 
आत्महत्या केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याप्रकरर्ी मशक्षर् अधर्कारी, परेु् याींनी चौकशी केली आहे 
काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीच्या अनरु्ींगाने श्री.जीिन िाघमारे याींच्या आत्महत्येस 
जबाबिार असर्ाऱ् याींविरुध्ि शासनाने कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्रीमती पांिजा मुांड े(०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) सिर प्रकरर्ी श्रीम.ज्योती पररहार, ग् मशक्षर्ाधर्कारी, पींचायत 
सममती हिेली याींचेविरुध्ि कजणत पोलीस स््ेशन, न्ज.अहमिनगर येर्थ े
भा.िीं.वि. कलम ३०६ अन्िये गनु्हा िाखल करण्यात आलेला आहे. 
 यासींिभाणत विभागीय मशक्षर् उपसींचालक, परेु् याींच्यामाफण तिेखील 
एका त्रयस्र्थ इसमाच्या तक्रार अजाणिर चौकशी करण्यात आली होती. मात्र 
तक्रारिाराने अजाणसोबत परुािा दिलेला नसल्याने चौकशी करता आली नाही. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

बीड क्जल्हा पररषदेतील शशक्षिाांच ेबबांदनुामावली प्रमाणे  
समायोजन िरण्याबाबत 

  
(१८) ३३९४१ (११-०८-२०१७). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड न्जल्हा पररर्िेत मागील िोन िर्ाणपासनू मशक्षकाींच े
बब ींिनुामािलीप्रमारे् समायोजन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बब ींिनुामािलीप्रमारे् समायोजन न करण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बब ींिनुामािलीप्रमारे् 
समायोजन कामात दिरींगाई करर्ाऱ् या अधर्काऱ् याींिर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) बब ींि ू नामािल्या िरुुस्त करुन तपासनू घेण्याच्या सचूना 
सींबींधर्ताींना िेण्यात आल्या आहेत ि िोर्ीींिर कारिाई करण्यात येत आहे. 

___________ 
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अल्पसांख्याांि व्यवस्र्ापनाच्या शाळाांतील अनतररकत  
शशक्षिाांना सेवेच ेसांरक्षण देण्याबाबत 

 

(१९) ३४०७० (१८-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अल्पसींख्याींक व्यिस्र्थापनाच्या खाजगी अनिुाननत शाळाींना महाराषर 
खाजगी शाळा कमणचारी (सेिाशती) अधर्ननयम १९७७ ि ननयमािली १९८१ 
लाग ूअसनू ननयमािली १९८१ मर्ील ननयम २६ ि २७ अींतगणत अनतररकत 
मशक्षकाींना लाभलेले सेिा सींरक्षर् अल्पसींख्याींक शाळेतील मशक्षकाींना लाग ू
आहेत काय, 
(२) असल्यास, अधर्ननयमाींतगणत आलेल्या ननयमािलीतील तरतिुीप्रमारे् 
लाभलेले सेिा सींरक्षर् दिनाींक १३ जुल,ै २०१६ च्या शासन ननर्णयातनू काढून 
अल्पसींख्याींक सींस्र्थाींना भारतीय घ्नेच्या कलम २९ ि ३० अींतगणत प्राप्त 
झालेला विशरे्ाधर्कार शासन जतन करेल काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अल्पसींख्याींक 
व्यिस्र्थापनाच्या शाळाींतील अनतररकत मशक्षकाींना सेिेचे सींरक्षर् िेण्याबाबत 
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) अल्पसींख्याींक 
शाळेतील मशक्षकाींच ेसमायोजन, ियैन्कतक मान्यता ि पि भरतीबाबत शासन 
ननर्णय दिनाींक १३ जुल,ै २०१६ नसुार कायणिाही करण्यात येत.े 

___________ 
 

राज्यात ववद्यार्थयांना शशष्ट्यवतृ्ती देण्याबाबत 
 

(२०) ३४३९३ (१८-०८-२०१७). श्री.अननल र्ोसल े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विविर् मशक्षर् सींस्र्थाींनी विद्यार्थयांना ममळर्ाऱ्या 
मशषयितृ्तीमध्ये गरैव्यिहार केल्याच े तसेच मशषयितृ्तीस पात्र विद्यार्थयांना 
मशषयितृ्ती ममळत नसल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार पात्र विद्यार्थयांना मशषयितृ्ती ममळण्यासाठी 
कायणिाही करुन मशषयितृ्तीमध्ये गरैव्यिहार करर्ाऱ्या मशक्षर् सींस्र्थाींिर 
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) शालेय मशक्षर् ि क्रीडा विभागामाफण त गरु्ित्ता ि आधर्थणक ननकर्ािर 
आर्ाररत खालील मशषयितृ्ती योजना राबविण्यात येतात :- 

१. इ.५ िी ि इ. ८ िी करीता मशषयितृ्ती योजना. 
२. आधर्थणकदृषट्या मागासिगीय विद्यार्थयांना माध्यममक शालान्त 

पररक्षोत्तर कननषठ महाविद्यालयीन स्तरािरील गरु्ित्ता 
मशषयितृ्ती (इ. ११ िी, इ. १२ िी) 

३. सींस्कृत मशषयितृ्ती (इ. ९ िी त ेइ.१२ िी)  
४. राषरीय इींडडयन ममली्री कॉलेज डहेराडून येर्थील इ. ९ िी त े

इ.१२ िी करीता महाराषरातील विद्यार्थयांकरीता मशषयितृ्ती. 
५. कननषठ महाविद्यालयीन स्तरािर िेण्यात येर्ारी राज्य शासनाची 

खुली गरु्ित्ता मशषयितृ्ती. 
 उपरोकत मशषयितृ्ती क्र.१ ि क्र. ४ ची रककम विद्यार्थयांच्या बँक 
खात्यात जमा करण्यात येत.े क्र. ३ ि क्र.५ या मशषयितृ्तीची तरतिू 
विभागीय मशक्षर् उपसींचालकाींना िेण्यात येत े ि विभागीयस्तरािरुन 
न्जल्ह्याींना सिर तरतिूीच े िा्प करण्यात येत.े क्र. २ च्या मशषयितृ्तीची 
तरतिू सींचालनालयस्तरािरुन न्जल्ह्याींना िेण्यात येत.े शालेय मशक्षर् 
विभागाच्या कोर्त्याही मशषयितृ्त्या या शकै्षणर्क सींस्र्थाींना िेण्यात येत 
नाहीत.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यात सन २००३-१४ त े२०१०-११ पयतंच्या ननयकुती शमळालेल्या 
पदाांवरील वाढीव पदाांना वेतन देण्याबाबत 

  
(२१) ३५८४६ (०२-०१-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफथ  
र्ाई जगताप, आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.बाळाराम पाटील, ॲड.रामहरी 
रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २००३-१४ त ेसन २०१०-११ पयतंच्या ननयकुती मान्यता ममळालेल्या 
१७१ पायाभतू पिाींिरील िाढीि पिाींच्या आधर्थणक तरतिूीसाठी वित्त विभागाशी 
चचाण करुन त्याींना दििाळीपयतं िेतन िेण्यासाठी कायणिाही करण्यात येईल, 
असे आश्िासन मा.शालेय मशक्षर् मींत्री याींनी दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत कोर्तीच कायणिाही करण्यात न आल्याने िेतन 
ममळाले नसल्याचे माहे ऑक्ोबर, २०१७ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन उकत पिाींना त्िरीत 
िेतन ममळण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील खाजगी 
मान्यता प्राप्त अनिुाननत उच्च माध्यममक ि कननषठ महाविद्यालयातील 
सन २००३-०४ त े २०१०-११ या िर्ाणमर्ील मान्यता दिलेल्या ि कायणरत 
असलेल्या मशक्षकाींच्या िाढीि पिाींना िेतनाची रककम प्रिान करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता िेण्याबाबतचा शासन ननर्णय दिनाींक ५ ऑक्ोबर, २०१८ 
रोजी ननगणममत करण्यात आला आहे. 

___________ 
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सांच मान्यतेनुसार वाढीव पदाांना मान्यता देण्याबाबत 
  
(२२) ३७१६४ (०२-०१-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.आनांदराव पाटील, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई जगताप, आकिथ .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शाळाींमध्ये आर.्ी.ई. ि सींचमान्यतचे्या ननकर्ानसुार 
विद्यार्थी सींख्या कमी झाल्यास मशक्षक पि कमी होते, परींत ुविद्यार्थी सींख्या 
िाढली असता मशक्षक पि मींजूर होत नसल्याचे नकुतचे ननिशणनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सींच मान्यतनेसुार 
िाढीि पिाींना मान्यता िेण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) सींचमान्यतनेसुार िाढीि 
पिाींिर समायोजनाने अनतररकत मशक्षक उपलब् र् करुन िेण्याची कायणिाही सरुु 
आहे. 

___________ 
 

राज्यातील दषु्ट्िाळग्रस्त क्जल््याांना मदत िरण्याबाबत 
 

(२३) ३७४०८ (०३-०१-२०१८). श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई जगताप, ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.अमरनार् राजूरिर, 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.सरु्ाष झाांबड, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय 
मदत व पनुवथसन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र शासनाच्या नॅशनल ॲग्रीकल्चर ॲण्ड डॉ् असेसमें् मसस््ीमने 
िरमहा तयार केला जार्ारा अहिाल दिल्लीतील नॅशनल क्रॉप फोरकास्् से्ं र 
(एनसीएफसी) तफे ऑगस्् अखेरच्या पाऊस पाण्यानसुार जाहीर केलले्या 
अहिालात िेशातील २२५ न्जल्ह्याींचा समािेश असनू, यामध्ये राज्यातील 
मराठिाडा ि वििभाणतील न्जल्ह्याींचाही समािेश आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या अगोिर माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये जो माहे जुल,ै २०१७ 
चा अहिाल प्रमसध्ि झाला त्यामध्ये िषुकाळाची प्रार्थममक शकयता ितणविलेल्या 
न्जल्ह्याची सींख्या १०४ होती ती मदहनाभरात िपु्प् झाली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने िषुकाळग्रस्त न्जल्ह्याींना मित करण्याच्यादृष्ीने कोर्ती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२२-०१-२०१९) : (१) ि (२) िषुकाळ व्यिस्र्थापन सींदहता 
२०१६ नसुार सन २०१७ च्या खरीप हींगामामध्ये राज्यातील िषुकाळी 
पररन्स्र्थतीचे मलु्याींकन करून महसलू ि िन विभाग, शासन ननर्णय दिनाींक 
३० ऑक्ोबर, २०१७ अन्िये गोंदिया न्जल्ह्यातील गोंदिया, नतरोडा ि गोरेगाींि 
या तालकुयामध्ये मध्यम स्िरूपाचा िषुकाळ जाहीर करण्यात आला आहे. 
(३) महसलू ि िन विभाग, शासन ननर्णय, दिनाींक ८ फेब्रिुारी, २०१८ अन्िये 
सन २०१७ खरीप हींगामात िषुकाळ घोवर्त केलेल्या गोंदिया, नतरोडा ि 
गोरेगाींि या तीन तालकुयाींसाठी रूपये २७२०.७४ लक्ष ननर्ी उपलब्र् करून 
िेण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

िोल्हापूर क्जल्हा पररषद व पांचायत सशमतीमध्ये  
िमथचाऱ्याांची पदे ररकत असल्याबाबत 

  
(२४) ३७७२४ (०४-०४-२०१८). श्री.सतजे ऊफथ  बांटी पाटील, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई 
जगताप : सन्माननीय ग्रामवविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) कोल्हापरू न्जल्ह्यातील न्जल्हा पररर्ि ि पींचायत सममतीमध्ये शासकीय 
अधर्कारी ि कमणचाऱ् याींची अनेक पिे ररकत आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिर ररकत पिे भररे्बाबत शासनाने कोर्ती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१२-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) शासनाने दिनाींक १६/०५/२०१८ च्या शासन ननर्णयान्िये पिभरतीिरील 
ननबरं् काढून ्ाकल्याने त्याप्रमारे् न्जल्हा पररर्िेकडील ग्-क सींिगाणतील 
ररकत पिे भरण्याची कायणिाही प्रस्तावित आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सेिां डरी स्िूल एम्लॉइज िो ऑपरेटीव्ह के्रडीट सोसा. मुांबई  
पत सांस्रे्च्या चौिशीबाबत 

 

(२५) ३८०५२ (०३-०४-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ३७२९७ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदर्ाथत सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेकीं डरी स्कूल एम्लॉइज को. ऑपरे्ीव्ह के्रडी् सोसा. मुींबई या 
मशक्षकाींच्या पत सींस्र्थचेी मागील ८ मदहन्याींपासनू कलम ८८ नसुार चौकशी 
सरुू होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाकडून चौकशी परू्ण झाली आहे काय, 
चौकशी अहिालाचे र्थोडकयात स्िरुप काय आहे, त्यानसुार िोर्ी 
असलेल्याींविरुध्ि कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सरु्ाष देशमखु (३१-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) सींस्र्थेच्या सभासिाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने महाराषर सहकारी 
सींस्र्था अधर्ननयम, १९६० चे कलम ८३ अन्िये चौकशी करण्यासाठी दिनाींक 
२५/०२/२०१६ रोजी आिेश पारीत करण्यात आले. 
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सिर चौकशी अहिालामर्ील ननषकर्ाणनसुार सींस्र्थेस झालेल्या आधर्थणक 
नकुसानीची जबाबिारी ननन्श्चत करण्यासाठी दिनाींक २४/०३/२०१७ रोजीच्या 
आिेशान्िये अधर्ननयमाच्या कलम ८८ अन्िये चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन 
उपननबींर्क, सहकारी सींस्र्था, ्ी िॉडण, मुींबई याींची प्राधर्कृत अधर्कारी म्हर्ून 
नेमर्ूक करण्यात आली. 

िरम्यान प्राधर्कृत अधर्काऱ्याींनी कलम ८३ अन्िये सािर केलेल्या 
चौकशी अहिालाच्या विरुध्ि सींबींधर्त अपचारीींनी मा.मींत्री (सहकार) याींचेकड े
पनुररणक्षर् अजण िाखल केला. त्यानसुार मा.मींत्री (सहकार) याींनी त्याींच्या 
दिनाींक ५/०५/२०१८ रोजीच्या आिेशान्िये उपरोकत चौकशी अहिाल रद्द केला 
असल्याने अधर्ननयमाच्या कलम ८८ अन्िये चौकशी करण्यात आलेली नाही.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील अनतररकत शशक्षिाांच ेसमायोजनाबाबत 
  
(२६) ३८८१९ (०५-०४-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय मशक्षर् मींत्रालयाच्या ननकर्ानसुार सिण अनतररकत 
मशक्षकाींचे समायोजन झाल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, समायोजन बब ींिनूनयमािली ि विर्याींच्या ररकत पिानसुार 
झाल ेआहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मशक्षकाींच े
समायोजन करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यातील अनतररकत 
मशक्षकाींचे समायोजन शासनाने िेळोिेळी ननगणममत केलेल्या सचूनाींच्या 
अनरु्ींगाने सरुु आहे. 

___________ 
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राज् यातील पोशलसाांच् या पाल् याांना इयत्ता दहावीपयतं  
मोफत शशक्षण देण् याचा प्रस् तावाबाबत 

 

(२७) ३९९७९ (०५-०४-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील पोमलसाींच् या पाल् याींना इयत्ता िहािीपयतं मोफत मशक्षर् 
िेण् याचा प्रस् ताि गहृ मींत्रालय आणर् मशक्षर् मींत्रालयाकड े पाठविल् याची 
मादहती माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास आली, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल् यास, उक त प्रस् तािामळेु पोमलसाींच् या पाल् याींना सन २०१८-१९ मध् ये 
मोफत मशक्षर् िेण् यात येर्ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (२३-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) राज्यातील पोमलसाींच्या 
पाल्याींना िहािीपयतं मोफत मशक्षर् िेण्याबाबतची मागर्ी प्राप्त झालेली 
नाही. 

सद्यःन्स्र्थतीत शालेय मशक्षर् विभागाच्या दिनाींक १३ जून, १९९६ 
च्या शासन ननर्णयान्िये राज्यातील मान्यता प्राप्त अशासकीय अनिुाननत ि 
विनाअनिुाननत मशक्षर् सींस्र्थामर्ील मलुाींना इयत्ता १ ली त े १० पयतंच े
मशक्षर् प्रमाणर्त िराने मोफत िेण्यात येत,े दिनाींक ६ फेब्रिुारी, १९८७ च्या 
शासन ननर्णयान्िये इयत्ता १ ली त ेइयत्ता १२ िी पयतंचे मशक्षर् मलुीींना 
प्रमाणर्त िराने मोफत दिले जात.े सिर योजनाींचा लाभ राज्यातील 
पोमलसाींच्या पाल्याींना ही होतो. तसेच दिनाींक २३/०१/२००९ ि दिनाींक 
२७/०७/२००९ च्या शासन ननर्णयानसुार आींतकिािी/नक्षलिािीविरोर्ी हल्ल्यात 
मतृ िा जखमी झालेल्या पोलीस अधर्कारी/कमणचाऱ् याींच्या पाल्याींना मोफत 
मशक्षर्ाची सिलत िेण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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बबलोली (क्ज.नाांदेड) तालुकयातील र्ूमी अशर्लेख  
िायाथलयातील ररकत पदे र्रण्याबाबत 

 

(२८) ४०८५८ (०५-०४-२०१८). श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बबलोली (न्ज.नाींिेड) तालकुयातील भमूी अमभलेख कायाणलयातील पिे 
मागील िोन िर्ाणपासनू ररकत असल्यामळेु मोजर्ी ि नकाश ेकाढरे् इत्यािी 
कामाींना विलींब होत असल्याचे माहे जानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान 
ननिशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ररकत पिे 
भरण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२३-०१-२०१९) : (१), (२) ि (३) उपअधर्क्षक भमूम 
अमभलेख, बबलोली याींच्या कायाणलयात १७ पिाींच्या मींजूर आस्र्थापनापकैी ९ 
पिे ररकत आहेत. उपअधर्क्षक भमूम अमभलेख, बबलोली कायाणलयातील 
भकूरमापकाच्या ३ ररकत पिाींपकैी भकूरमापकाचे १ पि सन २०१८ च्या 
ननयतकालीक बिलीच्यािेळी भरण्यात आले आहे. प्रलींबबत कामाींचा ननप्ारा 
करण्याच्यादृष्ीने न्जल्हा अधर्क्षक भमूम अमभलेख, नाींिेड याींच्यास्तरािरुन 
सिर कायाणलयास ०२ कमणचारी प्रनतननयकुतीने उपलब्र् करुन िेण्यात येत 
आहेत. 

___________ 
 

मुांबई ववद्यापीठाच्या रत्नाधगरी उपिें द्रात रेल्वे इांक्जननअररांग व शसांध ू
स्वाध्याय हे अभ्यास सुरु िरण्याबाबत 

 

(२९) ४१४७७ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय:- 
(१) मुींबई विद्यापीठाच्या रत्नाधगरी उपकें द्रात ‘रेल्िे इींन्जननअर’ तसेच ‘मस ींर् ू
स्िाध्याय’ हे अभ्यासक्रम सरुु करण्याबाबत शासनाने सन २०१५ मध्ये िा 
त्यािरम्यान घोर्र्ा केली होती, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सिरचे िोन्ही अभ्यासक्रम सरुु झाले आहेत काय ि कोर्त्या 
शकै्षणर्क िर्ाणपासनू सरुु झाले आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अभ्यासक्रम सरुु 
करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, तसेच 
कायणिाहीची सद्य:न्स्र्थती काय आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.ववनोद तावड े (२५-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. मुींबई 
विद्यापीठाच्या रत्नाधगरी रेल्िे सींशोर्न कें द्राच े उद्धा्न तत्कामलन रेल्िेमींत्री 
श्री.सरेुश प्रभ ु याींच्या हस्त े झाले. सिर कायणक्रमास मा.राज्यपाल, मा.मींत्री, 
उच्च ि तींत्र मशक्षर् विभाग हे हजर होते, यािेळी रेल्िे मींत्रालय ि मुींबई 
विद्यापीठ याींच्या िरम्यान रत्नाधगरी रेल्िे सींशोर्न कें द्रात रेल्िे अमभयाींबत्रकी 
पििी अभ्यासक्रम सरुु करण्याबाबत करार झाला होता.तसेच मुींबई 
विद्यापीठामाफण त सिर उपकें द्रात मसींर्ू स्िाध्याय अभ्यासक्रम सरुु करण्यात 
आला आहे. 
(२) रत्नाधगरी उपकें द्रामध्ये विविर् ताींबत्रक अडचर्ीींमळेु रेल्िे अमभयाींबत्रकी 
पििी अभ्यासक्रम सरुु करता आलेला नाही. तर्थावप, मस ींर् ू स्िाध्याय 
सींस्र्थेमाफण त रत्नाधगरी एम.एस्सी. प्रार्ीशास्त्र (सागरशास्त्र) हा अभ्यासक्रम 
सन २०१६-१७ या शकै्षणर्क िर्ाणपासनू सरुु करण्यात आला असनू सिर 
पिव्यतु्तर पििी अभ्यासक्रम ननयममत तत्िािर चालविला जात आहे. 
(३) रत्नाधगरी उपकें द्रात रेल्िे अमभयाींबत्रकी पििी अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश हे 
सींयकुत प्रिेश पररक्षेच्या (Entrance Exam) माध्यमातनु होत असल्याने 
प्रिेशाबाबतचे र्ोरर् रेल्िे मींत्रालयाकडून ननन्श्चत होरे् आिश्यक होत.े 
याकरीता मुींबई विद्यापीठातील अधर्कारी रत्नाधगरी येर्थील रेल्िे 
अधर्काऱ्याींच्या सींपकाणत होत.े सिर अभ्यासक्रमासाठी रत्नाधगरी उपकें द्राच्या 
निीन इमारतीतील एक मजला राखुन ठेिण्यात आला होता.तर्थावप, इतर 
महाविद्यालयात अमभयाींबत्रकी पििी प्रिेशाची प्रकक्रया अींनतम ्प्प्यात आली, 
तरीही सिर उपकें द्रातील प्रिेशाबाबत रेल्िेकडून सचूना ममळाल्या नाही. अशा 
विविर् ताींबत्रक अडचर्ीमळेु रेल्िेचे अभ्यासक्रम सरुू करता आले नाहीत. परींत ु
त्यासाठी विद्यापीठ अजनुही प्रयत्नशील आहे. तर मसींर् ू स्िाध्याय 
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सींस्र्थेमाफण त रत्नाधगरी एम.एस्सी. प्रार्ीशास्त्र (सागरशास्त्र) हा अभ्यासक्रम 
सन २०१६-१७ या शकै्षणर्क िर्ाणपासनू रत्नाधगरी उपकें द्रात सरुु करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 
 

राज्यातील शशक्षिाांच्या ननयुकतीत अननयशमतता झाल्याबाबत 
 

(३०) ४२७८१ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सन २०१० नींतर ननयकुत झालेल्या चार हजार पाचश ेमशक्षक 
ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना ननयकुतीमर्ील अननयममतता या कारर्ास्ति 
त्याींची ननयकुती अिरै् ठरविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी ननयकुती प्रकक्रयेत कोर्ताही हस्तक्षेप नसलेले 
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचारी िोर्ी ठरविण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन या मशक्षकाींची 
ननयकुती पिुणित करुन त्याींना न्याय िेण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, सिर कायणिाही ककती दििसात परू्ण होरे् अपेक्षक्षत आहे,  
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०२-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) ियैन्कतक मान्यता 
िेताना झालेल्या अननयममततचे्या प्रकरर्ाींची चौकशी आयकुत (मशक्षर्) 
याींचेस्तरािर सरुु असनू सिर चौकशीअींती िोर्ी आढळर्ाऱ्या 
अधर्कारी/कमणचारी याींचेविरुध्ि मशस्तभींग विर्यक कारिाईचा प्रस्ताि सािर 
करण्यात येत आहे. 

___________ 
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जयगड ते दार्ोळ (क्ज.रत्नाधगरी) गॅस पाईपलाईनला  
ग्रामस्र्ाांनी ववरोध िेल्याबाबत 

 

(३१) ४३४७६ (०२-०८-२०१८). अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३५८८२ ला हदनाांि १२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय उद्योग मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जयगड िाभोळ ही गॅस पाईपलाईन िा्ि (न्ज.रत्नाधगरी) कोंडिाडीच्या 
मध्यातनूच जात असल्याने या पाईपलाईनला येर्थील ग्रामस्र्थाींनी विरोर् केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.सरु्ाष देसाई (११-०१-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) मौजे िा्ि ता.न्ज.रत्नाधगरी मर्ील कोंडिाडीच्या मध्यातनूच गॅस पाईप 
लाईन जात असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्र्थाींनी पींचनामा करतिेेळी केल्या होत्या. 
मात्र ROU नकाशा पाहता िा्ि येर्थील कोंडिाडीच्या मर्ून ROU मर्ून 
जमीन जात असल्याचे दिसत नाही. तर्थावप, िाडीपासनू काही अींतरािर 
असर्ारी तीन घरे ि एक शाळा याींच्यामर्ून गॅस पाईपलाईन जात असली 
तरी ROU च्या १८ मी्र बाहेर तीन घरे ि शाळा आहे. याबाबत मे. एच. 
एनजी कीं पनीने ताींबत्रकदृष्या गॅस पाईपलाईनची आखर्ी बिलता येर्ार 
नाही. असा खुलासा कीं पनीने केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

आयसीटी योजनेंतगथत आयसीटी लॅब पुरववण्यात आलेल्या शाळाांना 
िां पनीिडून वीज देयिाची रकिम अदा िरण्याबाबत 

 

(३२) ४४१३९ (०५-१२-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : हदनाांि २० जुल,ै २०१८ रोजी सर्ागहृाच्या पटलावर 
ठेवण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ३८२८० ला हदलले्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) आयसी्ी योजनेंतगणत नतसऱ्या ्प् प्यातील काही शाळाींना आयसी्ी लॅब 
परुविण्यात आले असनू आयसी्ी लॅब परुविण्यात आलेल्या सिर शाळाींना 
िीज िेयक परुविण्यात येण्याची अ् सींबींधर्त कीं पनीिर घालण्यात आली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आयसी्ी लॅब परुविण्यात आलेल्या शाळाींना सिर 
कीं पनीकडून िीज िेयकाची रककम अिा न केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झालेल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सिर िीज िेयक न 
परुविर्ाऱ्या कीं पनीिर कारिाई कररे्बाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) अशा प्रकारची तक्रार आढळून आलेली नाही. तर्थावप, 
आय.सी.्ी.्प्पा-३ मर्ील सेिा परुिठािार कीं पन्याींनी सन २०१७-१८ मर्ील 
शाळाींची िीज िेयके ननर्ीअभािी अिा केलेली नाहीत. यासाठीचा ननर्ी 
उपलब्र् झाल्यािर प्रलींबबत िेयके अिा करण्यात येतील असे सिर कीं पन्याींनी 
कळविले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शालेय शशक्षण ववर्ागाच्या शशक्षि िमथचाऱ्याांच्या 
 पाल्याांना मोफत शुल्िाची प्रनतपूती देण्याबाबत 

 

(३३) ४४६६६ (०५-१२-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.हेमांत 
टिल,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.दत्तात्रय सावांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४१५९९ ला 
हदनाांि २३ जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शालेय मशक्षर् विभागाच्या मशक्षक कमणचाऱ्याींच्या पाल्याींना 
मोफत मशक्षर् योजनेंतगणत दिल्या जार्ाऱ्या व्यािसानयक अभ्यासक्रमाची 
शकै्षणर्क शलु्काची प्रनतपतूी मशक्षर् विभागाकडून केली जात नाही, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी सिर शलु्काची प्रनतपतूी मींजूर करण्याबाबत 
कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) शालेय मशक्षर् विभागाच्या दिनाींक १९ ऑगस््, १९९५ च्या शासन 
ननर्णयानसुार महाराषर राज्यातील अनिुाननत ि विनाअनिुाननत माध्यममक ि 
उच्च माध्यममक शाळेतील मशक्षक-मशक्षकेतर कमणचाऱ् याींच्या पाल्याींना 
पिव्यतु्तर स्तरापयतं ननःशलु्क मशक्षर् योजना कायाणन्न्ित आहे. सिर शासन 
ननर्णयातील तरतिुीनसुार फ्री सी्मध्ये प्रिेश घेतलेल्या विद्यार्थयांनाच 
प्रमाणर्त िराने फी ची प्रनतपतूी िेय आहे. सद्य:न्स्र्थतीत शासकीय, 
विनाअनिुाननत ि कायम विनाअनिुाननत सींस्र्थामध्ये िदै्यकीय, अमभयाींबत्रकी 
ि इतर बऱ् याच व्यािसानयक अभ्यासक्रमासाठी प्रिेश प्रकक्रया परीक्षा (CET) 
घेऊन गरु्ित्तचे्या आर्ारे केली जात.े त्यामळेु फ्री सी् प्रिेश पध्ित बींि 
झाली आहे.  

सद्यःन्स्र्थतीत सिर योजना कायाणन्न्ित असनू शासन पत्र दिनाींक २१ 
एवप्रल, १९९८ ि दिनाींक २१ जानेिारी, २००३ च्या पररपत्रकान्िये ठरलेल्या 
प्रमाणर्त िरानसुार फीची प्रनतपतूी केली जात.े तसेच सिर योजनेकरीता 
उपलब्र् तरतिू सींचालनालयस्तरािरुन न्जल्ह्याींना ज्ञापनाद्िारे ननगणममत 
करण्यात आली आहे. तसेच उच्च ि तींत्र मशक्षर् विभागाच्या राजर्ी शाहू 
महाराज मशषयितृ्ती योजनेंतगणत आधर्थणकदृषट्या िबुणल घ्कातील विद्यार्थयांना 
शकै्षणर्क शलु्क माफ केले जात.े उपरोकत सिलतीींचा लाभ मशक्षक 
कमणचाऱ् याींच्या पाल्याींनाही घेता येईल. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

जमीन वाटणी फेरफार िायद्याची अांमलबजावणी िरण्याबाबत 
 

(३४) ४४९९८ (३०-११-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जममनीचे िा्प करण्यासाठी महाराषर जमीन महसलू सींदहता १९६६ च्या 
कलम ८५ नसुार कायणिाही करुन ती सवुिर्ा न्जल्ह्यातील शतेकऱ्याींना 
उपलब्र् करून द्यािी अशी मागर्ी परु्ाण (न्ज.परभर्ी) तालकुयातील िकील 
सींघाने उपविभागीय अधर्कारी, गींगाखेड (न्ज.परभर्ी) याींच्याकड े सन २०१८ 
मध्ये िा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कलम ८५ प्रमारे् 
शतेकऱ्याींना िा्र्ी फेरबिल करण्याची सवुिर्ा उपलब्र् करुन िेण्यासाठी 
महसलू प्रशासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२९-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) महाराषर जमीन महसलू सींदहता, १९६६ च्या कलम ८५ नसुार शतेकऱ्याने 
र्ारर् केलेल्या शतेजममनीमध्ये एकाहून अधर्क सहर्ारक असतील तर अशा, 
तसेच एकत्र दहींि ु कु्ुींबाच्या मालकीच्या र्ारर् जममनीतील आपल्या 
दहश्याच्या/िा्र्ी विभाजनाकरीता न्जल्हाधर्कारी/तहमसलिार याींचेकड े अजण 
केल्यास, त्याप्रसींगी सींबींधर्त सहर्ारकाकड े नोंिर्ीकृत िा्प-पत्राची मागर्ी 
करण्यात येऊ नये, अशा स्पष् सचूना शासन पररपत्रक क्र. जमीन 
०७/२०१४/प्र.क्र.१३०/ज-१, दिनाींक १६ जुल,ै २०१४ अन्िये राज्यातील सिण 
न्जल्हाधर्कारी, अपर न्जल्हाधर्कारी ि तहमसलिार याींना िेण्यात आल्या 
आहेत. 

गींगाखेड उपविभागातील गींगाखेड, परू्ाण ि पालम या तालकुयातील 
कलम ८५ अींतगणत जमीन िा्र्ीची एकूर् २० प्रकररे् िाखल झाली आहेत. 
त्यापकैी ६ प्रकररे् ननकाली काढण्यात आली असनू उिणररत १४ प्रकरर्ाींत 
कायणिाही सरुू आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यातील ग्रामीण तसेच शहरी र्ागातील अल्पसांख्याांि समाजातील 
नागररिाांना ववववध योजना शमळण्याबाबत 

  
(३५) ४५०८४ (३०-११-२०१८). डॉ.वजाहत शमझाथ, श्री.शरद रणवपस,े ॲड.रामहरी 
रुपनवर, श्री.अमरनार् राजूरिर, अॅड.हुस्नबान ू खशलफे : सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीर् तसेच शहरी भागातील अल्पसींख्याींक समाजातील 
नागररकाींकरीता अल्पसींख्याींक विकास विभागाकडून विविर् योजनामाफण त 
िेण्यात येत असलेला ननर्ी योग्यररत्या दिला जात नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, 
२०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अल्पसींख्याींक विकास विभागाच्या कोर्कोर्त्या योजना आहेत 
ि यासाठी ककती ननर्ी उपलब्र् करुन िेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अल्पसींख्याींक 
समाजाला सिर योजनाींचा लाभ ममळण्याकरीता कोर्कोर्त्या उपाययोजना 
केल्या िा करण्यात येत आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अल्पसींख्याींक विकास विभागामार्फण त अल्पसींख्याकासाठी एकूर् २७ योजना 
राबविण्यात येत असनू त्याकरीता सन २०१८-१९ या आधर्थणक िर्ाणत रुपये 
४२५.०० को्ी इतकी उपलब्र् करण्यात आली आहे. त्यापकैी नोव्हेंबर, २०१८ 
अखेर पयतं मागर्ीनसुार ११६.४९ को्ी इतका ननर्ी वितरीत करण्यात आला 
असनू उिणररत ननर्ी वितरर्ाची कायणिाही मागर्ीनसुार विभागस्तरािर सरुु 
आहे.  
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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ववरार (ता.वसई, क्ज.पालघर) येरे् ववधी महाववद्यालय  
सुरु िरण्याबाबत 

  
(३६) ४५१३७ (३०-११-२०१८). श्री.रवव ांद्र फाटि, अॅड.अननल परब, श्री.बाळाराम 
पाटील : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) विरार (ता.िसई, न्ज.पालघर) येर्थ ेविर्ी महाविद्यालय सरुु करण्यात यािे 
अशी मागर्ी स्र्थाननक लोकप्रनतननर्ीींनी शासनाकड े केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी काय ननर्णय घेण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.ववनोद तावड े(२४-०१-२०१९) : (१) होय 
(२) ि (३) महाराषर सािणजननक विद्यापीठ अधर्ननयम २०१६ च्या कलम 
१०९ अन्िये निीन महाविद्यालयाींना मान्यता कायणपध्िती विदहत करण्यात 
आलेली आहे. सिर कायणपध्ितीनसुार मुींबई विद्यापीठाने श.ैि. २०१९-२०२० 
करीता निीन विर्ी महाविद्यालयाचे प्रस्ताि शासनास सािर केल े असनू 
त्यामध्ये विरार (ता.िसई, न्ज.पालघर) येर्थील प्रस्तािाचाही समािेश आहे. 
मुींबई विद्यापीठ ि इतर अकृर्ी विद्यापीठाींकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तािाींिर 
कायणिाही सरुू आहे. 

___________ 
 

अनुदाननत शाळाांच्या शशक्षिाांच ेसमायोजनाबाबत 
 

(३७) ४५३२७ (०५-१२-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत, 
श्री.बाळाराम पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२४१७ ला हदनाांि ९ जुल,ै 
२०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील १००% अनिुाननत शाळाींमर्ील विद्यार्थी सींख्या कमी झाल्यास 
मशक्षकाींना अनतरीकत ठरविण्याची तरतिू एमईपीएस ॲक् तसेच 
शाळासींदहतमेध्ये आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उकत र्ोरर्ानसुार अनतररकत मशक्षकाींचे समायोजन इतरत्र 
होरे् तसेच २०% अनिुाननत शाळाींच्या मशक्षकाींना अनतररकत ठरविण्याबाबत 
शासनाचे र्ोरर् स्पष् नसल्यामळेु मशक्षकाींमध्ये असींतोर् ननमाणर् झाला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून २०% अनिुानािर 
काम करर्ाऱ् या ि अनतररकत ठरत असर्ाऱ् या मशक्षकाींचे समायोजन 
करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) ि (४) सद्य:न्स्र्थतीत राज्यातील १००% अनिुाननत शाळेतील 
अनतररकत मशक्षकाींच्या समायोजनाची कायणिाही सरुु आहे. 

___________ 
 

नेरळ (ता.िजथत, क्ज.रायगड) येर्ील आहदवासी वसनतगहृ  
इमारतीच्या जागेवर नवीन इमारत बाांधण्याबाबत 

 

(३८) ४५६६८ (०५-१२-२०१८). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेरळ (ता.कजणत, न्ज.रायगड) येर्थील आदििासी िसनतगहृाींची इमारत 
गेल्या िहा िर्ाणपासनू बींि अिस्र्थेत असनू या मोडकळीस आलेल्या 
इमारतीच्या जागेिर निीन इमारत बाींर्ण्यास मींजुरी दिली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या जागेिर िसनतगहृ बाींर्ण्यासाठी आदििासी विकास 
विभागाने गेल्या िोन िर्ाणपिूी चार को्ी रुपयाींची तरतिू केली होती, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िोन िर्ाणचा कालािर्ी लो्ूनही आदििासी िसनतगहृाचे 
बाींर्काम करण्यात आले नसल्याची बाब दिनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी िा 
त्यासमुारास ननिशणनास आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले तसेच सिरहू इमारत ककती कालािर्ीत बाींर्ण्यात येर्ार 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (३१-०१-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) मौजे नेरळ ता.कजणत 
येर्थील न.भ.ुक्र. २२४ अ येर्थे मलुीींच्या िसनतगहृाची जुनी ि मोडकळीस 
असलेली इमारत पाडण्यात आली आहे. त्याजागिेर आदििासी मलुीींच े
शासकीय िसनतगहृाच्या निीन इमारतीचे बाींर्काम करण्यासाठी न्जल्हाधर्कारी 
रायगड याींनी न्जल्हा ननयोजन सममती योजनेमर्नू दिनाींक २१/०१/२०१६ 
अन्िये रुपये ३९९.०० लक्ष ककींमतीस प्रशासकीस मींजरूी दिलेली आहे. सिर 
बाींर्काम कायणकारी अमभयींता, सािणजननक बाींर्काम विभाग, पनिले याींचेकडून 
करण् यात येत होत.े तद्नींतर आदििासी विकास विभागाद्िारा आश्रमशाळा ि 
िसनतगहृ इमारत बाींर्कामासाठी स्ितींत्र बाींर्काम व्यिस्र्थापन कक्ष स्र्थापन 
करण्यात आला. सिरचे काम कायणकारी अमभयींता, सािणजननक बाींर्काम 
विभाग, पनिेल याींनी आदििासी विकास विभागाकडील बाींर्काम व्यिस्र्थापन 
कक्षाकड ेदिनाींक २५/०१/२०१७ रोजी हस्ताींतर केले. सिर अींिाजपत्रकास मखु्य 
अमभयींता, आदििासी विकास विभाग बाींर्काम व्यिस्र्थापन कक्ष याींनी दिनाींक 
२३/०१/२०१८ रोजी ताींबत्रक मींजूरी दिली आहे. या कामाचे कायाणिेश दिनाींक 
७/०८/२०१८ रोजी िेण्यात आलेले असनू दिनाींक ६/०९/२०१८ रोजी नेरळ येर्थील 
िसनतगहृ बाींर्कामाच े भमूमपजुन झाले. सध्या प्लीींर्थ लेिलचे काम सरुु 
करण्यात आले आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

पालघर क्जल््यातील वसई तालुकयाच ेववर्ाजन िरण्याबाबत 

(३९) ४५८४८ (३०-११-२०१८). अॅड.अननल परब, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाढती लोकसींख्या, महापामलकेची ननममणती इ. कारर्ाींमळेु िसई 
(न्ज.पालघर) तालकुयाचे विभाजन करण्याबाबतचा प्रस्ताि माहे फेब्रिुारी, 
२०१६ पासनू शासनाच्या विचारार्ीन आहे, हे खरे आहे काय,  
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(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन िसई तालकुयाच े
विभाजन करण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०१-२०१९) : (१) ि (२) तालकुा विभाजनाच्या 
अनरु्ींगाने ननकर् ननन्श्चत करण्याबाबत विभागीय आयकुत, कोकर् याींच्या 
अध्यक्षतखेाली गठीत करण्यात आलेल्या सममतीचा अहिाल शासनास प्राप्त 
झालेला आहे. प्राप्त अहिालातील मशफारशीच्या अनरु्ींगाने सिण विभागीय 
आयकुताींकडून मागविण्यात आलेले अमभप्राय प्राप्त झाले असनू त्याींचा विचार 
करून तालकुा विभाजनाच े ननकर् ननन्श्चत करण्याकामी र्ोरर् अींनतम 
करण्याची कायणिाही शासनस्तरािर सरुु आहे. सिर र्ोरर् ननन्श्चत 
झाल्यानींतर प्रकरर्परत्िे निीन तालकुा ननममणतीसींिभाणत उधचत ननर्णय 
घेण्याचे सींकन्ल्पत आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

इांहदरा गाांधी र्ारतीय महहला वविास साखर िारखाना शल.ताांबाळे 
(ता.र्ुदरगड, क्ज.िोल्हापूर) या िारखान्याचा शललाव रद्द झाल्याबाबत 

 

(४०) ४५९३२ (०५-१२-२०१८). श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इींदिरा गाींर्ी भारतीय मदहला विकास सहकारी साखर कारखाना मल. 
ताींबाळे (ता.भिुरगड, न्ज.कोल्हापरू) या कारखान्याचा मललाि रद्द होिनू शासन 
र्ोरर्ानसुार कारखान्याचे सहकारातील अन्स्तत्ि कायम राहण्याबाबतचे एक 
ननिेिन सिरहू कारखान्याच्या अध्यक्षा सौ.विजयमाला िेसाइण तसेच स्र्थाननक 
लोकप्रनतननर्ीींनी मा.मखु्यमींत्री, मा.सहकार मींत्री, प्रर्ान सधचि, सहकार 
विभाग आिीींकड े दिनाींक १३ जुल,ै २०१८ तसेच दिनाींक ६ सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू साखर कारखान्याने आयडीबीआय बँकेकडून मींजूर 
केलेल्या ओ्ीएस २८.८० को्ीच्या कजाणस शासनाचे व्याजासह र्थकहमी असनू 
शासनाने मदहलाींचा एकमेि सहकारी साखर कारखान्यास खास बाब म्हर्ून 
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९० ्कके शासन भागभाींडिल दिलेले असताना आयडीबीआय बँकेने शासनास 
विश्िासात न घेता, शासनाची लेखी परिानगी न घेता कजाणची रककम 
र्थकल्याने कारखान्याचा ताबा घेिनू मललाि करून मे.अर्थनी शगुर या खाजगी 
कीं पनीस दिला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू मे.अर्थनी शगुर याींचेकड े साखर परिाना नसतानाही 
त्याने गळीत हींगाम सन २०१६-१७ ि सन २०१७-१८ या हींगामात कारखान्यात 
ऊस गाळप केला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उकत प्रकरर्ाची चौकशी करण्यात येऊन सिरहू मदहला साखर 
कारखान्याचे अन्स्तत्ि द्कून राहण्याचेदृष्ीने शासनाने कोर्ता ननर्णय घेतला 
िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.सरु्ाष देशमखु (२८-०१-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.  
अध्यक्षा इींदिरा गाींर्ी भारतीय मदहला विकास. सह. साखर कारखाना 

मल., ताींबाळे, ता.भिुरगड, न्ज.कोल्हापरू याींनी दिनाींक १३ जुल,ै २०१८ रोजी 
मा.मखु्यमींत्री, महाराषर राज्य, मुींबई याींना कारखान्याची विक्री र्थाींबिनू िीघण 
मिुतीने चालविरे्स िेरे्बाबत ननिेिन दिले आहे. तसेच दिनाींक ६/९/२०१८ 
रोजी साखर आयकुत याींना ननिेिन िेऊन गाळप परिाना इींदिरा गाींर्ी 
कारखान्याचे नािे अबाधर्त रहािा अशी विनींती केली आहे. 
(२) इींदिरा गाींर्ी भारतीय मदहला विकास. सह. साखर कारखाना मल., ताींबाळे, 
ता.भिुरगड, न्ज.कोल्हापरू याींनी आयडीबीआय बँकेची र्थकीत रकमेचा भरर्ा 
न केल्यामळेु आयडीबीआय बँकेने दिनाींक २१/०६/२०१६ रोजी सरफेसी कायिा 
२००२ अींतगणत कारखान्याचा ताबा घेिनू दिनाींक २३/०६/२०१६ रोजीच्या िैननक 
पढुारी या िैननकात दिनाींक २५/०७/२०१६ रोजी कारखान्याच्या मालमत्तचे्या 
विक्रीची ननवििा प्रमसध्ि करुन उच्चतम ननवििार्ारक कीं पनी मे.अर्थर्ी शगुसण 
प्रा. मल. याींना विक्री केला आहे. 
(३) मे.अर्थर्ी शगुसण याींनी सिर कारखाना खरेिी केल्यानींतर साखर आयकुत 
कायाणलयास गाळप परिाना ममळरे्बाबत प्रस्ताि सािर केला होता. तर्थावप, 
कारखान्याकड ेआय.ई.एम. प्राप्त न झाल्याने सन २०१६-१७ च्या हींगामात 
गाळप परिाना िेण्यात आला नव्हता, दिनाींक ७/०६/२०१८ रोजी मे.अर्थर्ी 



वि.प. ७ (41) 

शगुसण याींना आय.ई.एम. प्राप्त झाल्याने साखर आयकुतालयाने सन २०१७-१८ 
साठी दिनाींक ०१/१०/२०१८ रोजी गाळप परिाना दिला आहे. 
(४) इींदिरा गाींर्ी मदहला विकास सह. साखर कारखाना याींनी DRT परेु् येर्थे 
आयडीबीआय बँकेने केलेल्या विक्री प्रकक्रयेबाबत िािा क्र. SA No/१३४/२०१६ 
िाखल केला आहे. सिर िाव्याची दिनाींक १४/१२/२०१८ रोजी सनुािर्ी झाली 
असनू सिरची बाब ही न्यायप्रविष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

सेिां डरी स्िूल्स एम््लॉईज िो-ऑप सोसायटी, मुांबई पत सांस्रे्च्या 
पदाधधिाऱ् याांनी बेिायदेशीर िजथ वाटप िेल्याबाबत 

 

(४१) ४६०१३ (०५-१२-२०१८). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सेकीं डरी स्कूल्स एम्प्लॉईज को-ऑप  के्रडड् सोसाय्ी, मुींबई या पगारिार 
पतसींस्र्थेच्या पिाधर्काऱ् याींनी िािर शाखेतनू बेकायिेशीर कजण िा्प केल्याची 
आणर् भरती केल्याची तक्रार सींस्र्थचेे सींचालक जामल ींिर सरोिे, सभुार् मोरे 
आणर् सींजय पा्ील याींनी न्जल्हा उपननबींर्क याींच्याकड े माहे ऑक्ोबर, 
२०१५ मध्ये िा त्यािरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींचालक मींडळाच्या परिानगी मशिाय बेकायिेशीर कजण िा्प 
झाल्याचे मसध्ि झाले आहे. तसेच सींस्र्थेचे सकेे्र्री श्री.ककशोर पा्ील याींनी 
कजण प्रकरर् िडपण्यासाठी इनतितृ्तात फेरफार केल्याच ेमसध्ि झाले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोकत प्रकरर्ी चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार शासनाने काय कारिाई केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.सरु्ाष देशमखु (२५-०१-२०१९) : (१) होय. 
(२) ि (३) सींस्र्थेच्या सींचालकाींनी केलेल्या तक्रारीच्या अनरु्ींगाने, उपननबींर्क 
सहकारी सींस्र्था, एल विभाग, मुींबई याींनी चौकशी केली आहे. त्यानसुार तक्रार 
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अजाणतील विर्य सींस्र्थेच्या व्यिस्र्थापक सममतीच्या सभेबाबत ि 
इनतितृ्ताबाबत िािस्िरुपाचा असल्याने महाराषर सहकारी सींस्र्था अधर्ननयम, 
१९६० चे कलम-९१ अन्िये योग्य त्या न्यायालयात िाि मागरे्बाबत 
तक्रारिाराींना दिनाींक ११/०३/२०१६ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

ठाणे अपर आयुकताांच्या अखत्यारीतील पेण प्रिल्पाांतगथत नामाांकित 
शाळेत आहदवासी ववद्यार्थयांना प्रवेश शमळण्याबाबत 

  
(४२) ४६०२४ (०५-१२-२०१८). अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आदििासी विकास विभागाकडून आदििासी विद्यार्थयांसाठी नामाींककत 
शाळा योजनेत प्रिेश योजना राबविण्यात येत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यींिा ठारे् अपर आयकुताींच्या अखत्यारीतील पेर् प्रकल्पामध्ये 
नामाींककत शाळाींची सींख्या न ठरल्याने विद्यार्थयांना प्रिेशापासनू िींधचत राहािे 
लागल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यात ककती आदििासी विद्यार्थयानंा नामाींककत शाळाींमध्ये 
प्रिेश ममळाला आहे तसेच गेल्या काही िर्ांत या योजनेच्या माध्यमातनू 
ककती विद्यार्थयांचे मशक्षर् परू्ण झाले आहे, 
(४) असल्यास, प्रस्ततू प्रकरर्ी शासनाने चाैैकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (३१-०१-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 

सन २०१८-१९ या शकै्षणर्क िर्ाणसाठी परे् प्रकल्पा अींतगणत तीन 
नामाींककत शाळाींची ननिड करण्यात आली असनू सिर शाळेमध्ये १७५ 
विद्यार्थयांना प्रिेश िेण्यात आला आहे. 
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(३) सन २०१८-१९ या शकै्षणर्क िर्ाणमध्ये राज्यात एकूर् ४१६७ अनसुधूचत 
जमातीच्या विद्यार्थयांना नामाींककत शाळेमध्ये प्रिेश िेण्यात आलेला आहे. 

राज्यामध्ये या योजनेच्या माध्यमातनू इयत्ता १ ली त े ८ िी या 
िगाणपयतं एकूर् ५४८३४ इतके विद्यार्थी मशक्षर् घेत आहेत. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 
(५) प्रश्न उिभित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील साखर िारखान्याांना मदत शमळणेबाबत 
 

(४३) ४६२७२ (०५-१२-२०१८). श्री.सकु्जतशसांह ठािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४२६७३ ला हदनाांि १७ जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उत्तर प्रिेश सरकारने साखर उद्योगास ५,७०० को्ीचे पॅकेज जाहीर केल े
आहे त्याच र्तीिर राज्यातील साखर कारखान्याींना मित द्यािी अशी 
मागर्ी साखर कारखान्याींच्या प्रनतननर्ीींनी मा.मखु्यमींत्री महोियाकड ेनकुतीच 
माहे सप् े्ंबर,२०१८ मध्ये िा त्यािरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, उकत मागर्ीसींिभाणत मा.मखु्यमींत्री महोियाींनी उत्तर प्रिेश 
सरकारच्या पॅकेजचा अभ्यास करुन सकारात्मक ननर्णय घेण्याबाबतच े
आश्िासन साखर कारखान्याींच्या प्रनतननर्ीींना दिल े असनू सिरहू ननर्णय 
कर्ीपयतं घेण्यात येर्ार आहे िा घेण्यात आला आहे ि त्याचे सिणसार्ारर् 
स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत,  
 

श्री.सरु्ाष देशमखु (०५-०२-२०१९) : (१) होय.  
महाराषर राज्य सहकारी साखर कारखाना सींघ मल., मुींबई याींनी 

दिनाींक २५/०९/२०१८ च्या ननिेिनाद्िारे मा.मखु्यमींत्री महोियाींकड े राज्यातील 
साखर कारखान्याींना मित करण्याची विनींती केली आहे. 
(२) साखर उद्योगाींच्या समस्याींबाबत मा.मखु्यमींत्री महोिय याींच्या 
अध्यक्षतखेाली दिनाींक ३०/११/२०१८ रोजी बठैक आयोन्जत करण्यात आली 
होती. सिर बठैकीत खालीलप्रमारे् ननर्णय घेण्यात आल ेआहेत. 
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१. साखर ननयाणतीसाठी कें द्र शासनाने आतापयतं जाहीर केलेल्या 
योजनाींचा अभ्यास करून ककती िाहतकू अनिुान राज्य शासनातफे 
िेरे् आिश्यक आहे याींचा सविस्तर प्रस्ताि सबळ समर्थणनासह 
साखर आयकुत, परेु् याींनी शासनास सािर करािा. 

२. साखर ननयाणतीमर्ून ममळर्ाऱ्या उत्पन्नातनू सिणच बँकाींचे कजण 
िसलु होर्ार असल्याने सिणच बँकाींनी ननयाणतीसाठी नो लीन खात े
(No lien Account) उघडून साखर ननयाणतीसाठी उपलब्र् करून 
द्यािी. 

उपरोकत ननर्णयानसुार कायणिाही सरुू आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शालेय शशक्षि व शशक्षिेतर िमथचाऱ्याांच्या ननयुकत्याांना 
मान्यता देताना अननयशमतता झाल्याबाबत 

 

(४४) ४६३०९ (०५-१२-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यामध्ये समुारे ४ हजार ११ शालेय मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींच्या 
ननयकुत्याींना मान्यता िेताना अननयममतता झाली असनू या गरैव्यिहारामध्ये 
मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींिर कायणिाही केली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शाळा व्यिस्र्थापनाींिर 
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सींबींधर्ताींिर प्रचमलत ननयमानसुार कारिाई करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यात आत्महत्याग्रस्त शतेिऱ्याांच्या पाल्याांना  

शशक्षणाचा खचथ देण्याबाबत 
 
(४५) ४६३७९ (३०-११-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४२००८ ला हदनाांि ६ जुल,ै २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदर्ाथत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कजणबाजारीला कीं ्ाळून आत्महत्या केलेल्या शतेकऱ्याींची 
मलेु/मलुी मशक्षर्ापासनू िींधचत राहत असल्याचे ननिशणनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने आत्महत्याग्रस्त शतेकऱ्याींची मलेु/मलुी मशक्षर्ापासनू िींधचत राहू 
नये यासाठी त्याींचा मशक्षर्ाचा खचण िेण्याबाबत कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) नाही. 
(२) सद्यःन्स्र्थतीत शालेय मशक्षर् विभागाच्या दिनाींक १३ जून, १९९६ च्या 
शासन ननर्णयान्िये राज्यातील मान्यता प्राप्त अशासकीय अनिुाननत ि 
विनाअनिुाननत मशक्षर् सींस्र्थामर्ील मलुाींना इयत्ता १ ली त े १० पयतंचे 
मशक्षर् प्रमाणर्त िराने मोफत िेण्यात येत,े दिनाींक ६ फेब्रिुारी, १९८७ च्या 
शासन ननर्णयान्िये इयत्ता १ ली त ेइयत्ता १२ िी पयतंचे मशक्षर् मलुीींना 
प्रमाणर्त िराने मोफत दिल ेजात.े  

पन्श्चम वििभाणतील सहा न्जल्ह्यातील शतेकऱ् याींच्या आत्महत्या 
रोखण्यासाठी अत्यींत अडचर्ीत असर्ाऱ् या ४,३४,२९१ कु्ुींबाींतील इ. १ ली त े
१२ िी पयतं मशक्षर् घेर्ाऱ् या सिण विद्यार्थयांना शासकीय िरानसुार पाितीच्या 
आर्ारे सींपरू्ण प्रिेश शलु्क ि शकै्षणर्क शलु्काचा परतािा तसेच प्रत्येक 
विद्यार्थयांस िह्या, पसु्तके ि इतर खचाणपो्ी ककमान रुपये ५००/- िावर्णक 
अनिुान दिले जात.े तसेच उच्च ि तींत्र मशक्षर् विभागाच्या राजर्ी शाहू 
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महाराज मशषयितृ्ती योजनेंतगणत आधर्थणकदृषट्या िबुणल घ्कातील विद्यार्थयांना 
शकै्षणर्क शलु्क माफ केले जात.े उपरोकत सिलतीींचा लाभ शतेकऱ् याींच्या 
पाल्याींनाही घेता येईल. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
 

राज्यातील पट पडताळणीमध्ये पन्नास टकिेपेक्षा जास्त  
शाळाांची मान्यता िाढून घेतल्याबाबत 

  
(४६) ४६६१९ (२८-०१-२०१४). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मींत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दिनाींक ३ त े५ ऑक्ोबर, २०११ च्या िरम्यान बाह्ययींत्ररे्कडून व्यापक 
प् पडताळर्ी िरम्यान पन्नास ्ककेपेक्षा जास्त गरैहजेरी आढळून आलेल्या 
२६५४ प्रार्थममक ि माध्यममक अनिुाननत शाळाींच्या मान्यता काढून घेतल्या 
होत्या, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शासन ननर्णयाविरुध्ि मा.उच्च न्यायालयामध्ये ककती रर् 
वप्ीशन िाखल झाले होत,े 
(३) मा.उच्च न्यायालयाच आिेशाची का्ेकोरपरे् अींमलबजािर्ी न करर्ाऱ्या 
प्रशासनातील सींबींधर्ताींिर कोर्ती कारिाई प्रस्तावित केली आहे ? 
 
श्री.ववनोद तावड े(२३-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) मा.उच्च न्यायालयात विविर् रर् याधचका ि जनदहत याधचका िाखल 
झालेल्या आहेत. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
 

घोडबांदर (ठाणे) ते मुांबई दरम्यान र्ुयारी मागथ बाांधण्याबाबत 
  
(४७) ४८१२८ (२७-०१-२०१४). ॲड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय सावथजननि 
बाांधिाम (सावथजननि उपक्रम) मींत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
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(१) घोडबींिर (ठारे्) त ेमुींबई िरम्यान भयुारी मागण बाींर्ण्याचे मुींबई महानगर 
प्रिेश विकास प्राधर्करर्ाने घोवर्त करुन माहे ऑगस््, २०१३ मध्ये िा 
म्यािरम्यान प्रकल्पाचे सािरीकरर् केल्याचे दिनाींक २ ऑगस््, २०१३ रोजी 
िा त्यासमुारास ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर भयुारी मागण प्रकल्पाचे र्थोडकयात स्िरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, त्यािर ककती खचण अपेक्षक्षत आहे ि या प्रकल्पाचे काम 
प्रत्यक्षात केव्हा सरुु करण्यात येर्ार आहे, 
(४) तसेच त्याबाबची सद्य:न्स्र्थती काय आहे ? 
 

श्री.एिनार् शशांदे (०२-०२-२०१९) : (१) घोडबींिर (ठारे्) त े मुींबई िरम्यान 
भयुारी मागण बाींर्ण्याच ेकाम मुींबई महानगर प्रिेश विकास प्राधर्करर्ाकडून 
प्रस्तावित नाही. 

तर्थावप, महाराषर राज्य रस्त ेविकास महामींडळामाफण त द्कुजीनीिाडी 
ठारे् त े बोरीिल अशा भयुारी मागाणच े बाींर्काम हाती घेण्याच्या प्रस्तािास 
मींबत्रमींडळाच्या पायाभतु सवुिर्ा सममतीच्या दिनाींक ३०/११/२०१५ रोजीच्या 
बठैकीत मान्यता िेण्यात आली आहे. सिर प्रकल्पासाठी महाराषर राज्य रस्त े
विकास महामींडळास कायाणन्ियीन यींत्रर्ा म्हर्ून घोवर्त करण्यात आले असनू 
सिर प्रकल्पाचा सविस्तर ससुाध्यता अहिाल ि सविस्तर प्रकल्प अहिाल 
पायाभतू सवुिर्ा सममतीच्या मान्यतसेाठी सािर करण्याचे महाराषर राज्य 
रस्त े विकास महामींडळाला ननिेश दिले आहे. सिर प्रकल्पाचा सविस्तर 
ससुाध्यता अहिाल ि सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार कररे्साठी तज्ञ 
सल्लागाराची दिनाींक ११/०४/२०१६ रोजी नेमर्ूक करण्यात आली आहे. 
(२) सिर भयुारी मागाणचे स्िरुप खालीलप्रमारे् आहे :-  

 बोगद्याची लाींबी १०.२० कक.मी. ि जोडरस्ता १ कक.मी. 
 सध्याच्या ठारे् घोडबींिर या २३ कक.मी. मागाणिरील ५० ्कके िाहतकू 

प्रस्तावित मागाणिर होण्याची शकयता 
(३) ि (४) सिर प्रकल्पाची अींिान्जत बाींर्काम ककींमत रुपये ३००० को्ी 
आहे. 
 महाराषर राज्य िन्यजीि मींडळाच्या दिनाींक ३१/०१/२०१८ रोजी 
झालेल्या १३ व्या बठैकीत सिर प्रकल्पाच्या सिेक्षर्ाची परिानगी     
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दिनाींक १४/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्िये प्राप्त झाली असनू सविस्तर अहिाल 
तयार करण्याच े काम प्रगतीपर्थािर आहे. सिर प्रकल्पच्या बाींर्कामासाठी 
पायाभतू सवुिर्ा सममतीची मान्यता प्रकल्प झाल्यािर ि इतर पयाणिरर् 
परिानग्या ि िन विभागाकडून प्रकल्पासाठी परिानगी ि प्रकल्पासाठी 
आिश्यक ननर्ी प्राप्त झाल्यानींतर प्रत्यक्ष बाींर्कामास सरुुिात करण्यात 
येईल. 

___________ 
 

मुांबई-गोवा राष्ट्रीय महामागाथवर (ता.माणगाांव, क्ज.रायगड) येर्ील  
मोिाट गुराांचा उपद्रव वाढल्याबाबत 

 
(४८) ४८६०४ (०६-०२-२०१४). श्री.अशोि उफथ  र्ाई जगताप : सन्माननीय 
सावथजननि बाांधिाम (सावथजननि उपक्रम वगळून) मींत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई-गोिा राषरीय महामागाणिर (ता.मार्गाींि, न्ज.रायगड) येर्थील मोका् 
गरुाींचा उपद्रि िाढल्याने अपघाताींचा र्ोका िाढला असल्याचे माहे ऑक्ोबर, 
२०१३ मध्ये िा त्यािरम्यान ननिशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उकत प्रकरर्ी ग्रामपींचायत ि सींबींधर्त अधर्कारी िलुणक्ष करीत 
असल्याने शासनाने याबाबत त्िरीत चौकशी करुन कोर्ती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१४-०२-२०१९) : (१) नाही. 
(२) मोका् गरुाींचा िािर ि उपद्रि ्ाळरे् हे नगरपामलका ककीं िा स्र्थाननक 
ग्रामपींचायत याींच्या ननयींत्रर्ाखालील काम आहे. 
(३) प्रश्न उद्भ् ाित नाही. 

___________ 
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राज्यातील महानगरपाशलिेच्या रुग्णालयात व्हेंटीलेटरच व िमथचाऱ्याांची 
सांख्या िमी असल्याने रुग्णाांना पुरेशा प्रमाणात  

आरोग्य सेवा शमळत नसल्याबाबत 
 
(४९) ४९५९६ (०३-०७-२०१४). श्री.किरण पावसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.अननल 
र्ोसल,े अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील महानगरपामलका रुग् र्ालयात व् हें्ीले्रची सोय परेुशा 
प्रमार्ात नसल् याने आणर् कमणचाऱ् याींची सींख् या कमी असल् याने रुग् र्ाींना परेुशा 
प्रमार्ात आरोग् य सेिा ममळत नसल् याचे माहे फेब्रिुारी, २०१४ मध् ये िा 
त्यािरम्यान ननिशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, राज्यातील महानगरपामलका रुग् र्ालयात परेुशा प्रमार्ात 
व् हें्ीले्रची सोय उपलब् र् कररे्बाबत तसेच कमणचाऱ् याींची पिे भररे्बाबत 
कोर्ती उपाययोजना केली िा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र फडणवीस (१२-०२-२०१९) : (१) ि (२) हे खरे नाही.  

राज्यातील काही महानगरपामलकाींच्या ििाखान्यात व्हें्ीले्रची 
सवुिर्ा उपलब्र् आहे. काही महानगरपामलकाींच्या ििाखान्यात ही सवुिर्ा 
उपलब्र् नसली तरी महानगरपामलकाींच्या कायणक्षेत्रातील शासकीय रुग्र्ालयात 
व्हें्ीले्रची सवुिर्ा उपलब्र् आहे.  

महानगरपामलकाींमध्ये आरोग्य विभागाींतगणत उपलब्र् अधर्कारी / 
कमणचारी याींच्या मितीने रुग्र्सेिा िेण्यात येत.े 

काही महानगरपामलकाींमध्ये कमणचाऱ्याींची पिे मानर्न ि करार 
तत्िािर भरण्यात येतात. 
 (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज् यातील अपांग ववत् तीय महामांडळािडील 
 िजथ मांजूरी तात्िाळ देण् याबाबत 

 

(५०) ४९७४४ (२३-०६-२०१४). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अशोि ऊफथ  र्ाई जगताप, 
श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय सामाक्जि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज् यातील अपींग वित् तीय महामींडळाकड ेअनेक कजण मागर्ी अजण बरेच 
िर्ाणपासनू प्रलींबबत आहेत हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, कजण मींजूरीसाठी विलींब होण् यामागील सिणसार्ारर् काररे् काय 
आहेत, 
(३) असल् यास, यािर शासनाने कोर्ती कायणिाही केली िा करण्यात येत  
आहे ? 
 

श्री.राजिुमार बडोले (१५-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) मा.मींबत्रमींडळाच्या 
दिनाींक ०१/०१/२०१९ रोजी झालेल्या बठैकीमध्ये महाराषर राज्य अपींग वित्त 
ि विकास महामींडळाला NHFDC कडून कजण घेण्यासाठी रुपये ७० को्ी 
इतकी शासन हमी ि हमी शलु्काचा िर प्रनतशत प्रनतिर्ण रुपये २ ऐिजी 
प्रनतशत प्रनतिर्ण रुपये ०.५० इतका करण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. 
त्यानसुार पढुील कायणिाही सरुु आहे. 

___________ 
 

  
  
ववधान र्वन :   क्जतेंद्र र्ोळे 
मुांबई.   सधचव (िायथर्ार), 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रर्पूिण सिण प्रकक्रया महाराषर विर्ानमींडळ सधचिालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्िर करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


