
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची आठवी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

पहहले (अर्थसांिल्प) अधधवेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  
मुांबई तसेच राज्यातील महत्वाची िें दे्र दसुऱ्या राज्यात हलववण्याचा 

ननणथय िें द्र शासनाने घेतल्याबाबत 
  
(१) ४१८० (०९-०४-२०१५). ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) पालघर जिल्ह्यातील सरुक्षा कें द्र गिुरातमध्ये हलविण्यात आले, 
मुींबईतील गोदी बींद करण्याचा घा् घालण्यात येणे, मुींबईतील ननयोजित 
वित्तीय कें द्र गिुरातमध्ये सरुु करण्याचा कें द्र शासनाचा ननणणय असल्हयाच े
माहे फेब्रिुारी, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, मुींबई तसेच राज्यातील महत्िाची कें दे्र दसुऱ्या राज्यात 
हलविण्यामागील कारणे काय आहेत ि याबाबत राज्य शासनाची भमूमका 
काय आहे, 
(३) असल्हयास, राज्य शासनाने उक्त प्रश्नाबाबत आपली भमूमका स्पष् न 
केल्हयास त्यामागील कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) सदर बाब कें द्र शासनाच्या 
अखत्याररतील असनू कें द्र शासनाकडून असे कोणतहेी आदेश राज्य शासनास 
प्राप्त झालेले नाहीत. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

पुसद-उमरखेड (जज.यवतमाळ) रस्तत्यावर 
भीषण अपघात झाल्याबाबत 

 

(२) १९३९९ (१९-०८-२०१६). श्री.प्रिाश गजभभये : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्ह्यातील पसुद-उमरखेड रस्त्यािर तीन दचुाक ींना टॅ्रक््रने 
मागनू धडक ददल्हयाने झालेल्हया अपघातात सात िणाींचा मतृ्य ू झाल्हयाची 
घ्ना ददनाींक २१ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास घडली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर घ्नेची शासनाने चौकशी करून तद्नसुार कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०५-०२-२०१९) : (१) पसुद-उमरखेड या रस्त्यािर ददनाींक 
२० एवप्रल, २०१६ रोिी एका मो्ार सायकलस्िाराने टॅ्रक््रला ओव्हर्ेक 
करुन समोरुन येणाऱ्या मो्ार सायकलला धडक ददल्हयाने, दोन्ही मो्ार 
सायकलच्या समोरासमोर झालेल्हया अपघातात ७ िणाींचा मतृ्य ूझाला आहे. 
(२) या प्रकरणी पोमलसाींनी चौकशी करुन मो्ार िाहन अधधननयमातील 
तरतदुीनसुार दोन्ही मो्ार सायकल चालकाींविरुध्द ग.ुर.क्र. १२५/२०१६ 
भा.दीं.वि. कलम २७९, ३३८, ३०४-अ तसेच मो्ार िाहन कायदा कलम ३/१८१, 
१२८/१७७, १२९/१७७, ११२/१८३, १८४ ि १८५ अन्िये गनु्हा नोंदविला आहे.  
 या अपघातामधील दोन्ही आरोपी मो्ार सायकल चालक मरण 
पािल्हयाने गनु्हयात तपासाअींती “ॲब्ेड समरी” तयार करुन मींिूरीसाठी 
मा.न्यायदींडाधधकारी, पसुद याींचे न्यायालयात पाठविण्यात आली आहे. 
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 अपघातातील मतृ ि िखमीच्या कु्ुींबबयाींना नकुसान भरपाई दािा 
दाखल करण्यासाठी आिश्यक ती कागदपत्र े उपलब्ध करुन देण्यात आललेी 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

भशक्षिाांसाठी आरोग्य ववमाछत्र योजनेच्या प्रस्ततावाबाबत 
  
(३) १९८७६ (२३-०८-२०१६). श्री.िवपल पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२४०० 
ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) पोलीस कु्ुींब आरोग्य योिनेच्या धतीिर मशक्षकाींसाठी कॅशलेस आरोग्य 
योिना सरुु करण्याऐििी राज्य शासन विमाछत्र योिनेच्या प्रस्तािािर विचार 
करत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मशक्षक पररषदेने विमाछत्र योिनेची तर मशक्षक भारतीने सावित्री-
फानतमा मशक्षक कु्ुींब कॅशलेस आरोग्य योिना सरुु करण्याची मागणी केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास विमाछत्र योिनेचे स्िरुप काय आहे आणण त्यािर शासनाने 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) राज्यातील मशक्षक ि 
मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींसाठी कॅशलेस आरोग्य योिना लाग ू करण्याची बाब 
शासनस्तरािर विचाराधीन असनू त्याबाबतच ेस्िरुप ि नाींि अद्याप ननजश्चत 
झालेले नाही. 

___________ 
 

सेवाननवतृ्त भशक्षिाांना (पती/पत्नीसह) मोर्त  
िॅशलेस वैद्यिीय सेवा भमळण्याबाबत 

 

(४) १९९६२ (२३-०८-२०१६). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सेिाननितृ्त मशक्षकाींना (पती/पत्नीसह) मोफत कॅशलेस िदै्यक य सेिा 
देण्याची मागणी मशक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे याींनी केली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) कें द्र सरकार आणण त्याींची कॉपोरेशन्स यामध्ये असलेली अशा स्िरुपाची 
योिना महाराषट्रात लाग ू करण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०५-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) शासन ननणणय, मशक्षण ि 
सेिा योिन विभाग, ददनाींक १२ मे, १९८९ अन्िये राज्यातील मान्यताप्राप्त ि 
१००% अनदुाननत शाळाींमधील स्थायी ि पणूणिेळ मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींना िदै्यक य खचाणची प्रनतपतूी अनजु्ञेय करण्यात आलेली आहे. 
तथावप, त्या ऐििी राज्यातील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींसाठी कॅशलेस 
आरोग्य योिना लाग ूकरण्याची बाब शासनस्तरािर विचाराधीन आहे. 

___________ 
  

राजीव गाांधी रुग्णालयात (जज.पुणे) िोट्यवधीची  
यांत्रसामुग्री ववनावापर पडून असल्याबाबत 

  
(५) २१२८५ (१८-०८-२०१६). श्री.आनांद ठािूर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण 
पावसिर, श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) रािीि गाींधी रुग्णालयात (जि.पणेु) कोट्यिधीची यींत्रसामगु्री विनािापर 
पडून असल्हयाचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या शिे्च्या आठिड्यात ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०६-०२-२०१९) : (१) ि (२) पणेु महानगरपामलकेच्या 
रािीि गाींधी रुग्णालयात नििात अभणक अनतदक्षता विभाग सरुु करण्यात 
येणार असनू त्याकरीता आिश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ननविदा 
प्रक्रक्रया सरुु करण्यात आली होती. सद्य:जस्थतीत ननविदा प्रक्रक्रया पणूण झाली 
असनू रािीि गाींधी रूग्णालयात नििात अभणक अनतदक्षता विभाग कायणरत 
झालेला आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

नगरपररषदेच्या शाळेतील भशक्षि व भशक्षिेतर िमथचाऱ्याांना वैद्यिीय 
प्रनतपूती योजनेचा लाभ भमळत नसल्याबाबत 

  
(६) २१५६३ (२३-०८-२०१६). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील   काय :- 
(१) नगरपररषदेच्या शाळेतील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना िदै्यक य 
प्रनतपतूी योिना १९८९ चा लाभ ममळत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनस्तरािर काय कायणिाही सरुु आहे, 
(३) नसल्ह यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) नाही, राज्यातील 
नगरपररषद शाळेतील प्राथममक मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना िेतन 
अनदुान शालेय मशक्षण विभागाकडून देण्यात येत े आणण िेतन अनदुानाच्या 
प्रमाणानसुार प्राथममक शाळाींमधील मशक्षक ि मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना 
िदै्यक य खचाणची प्रनतपतूी अनजु्ञेय करण्यात येत.े 

___________ 
 

महाराष्ट्र राज्यात जनऔषधी िें द्र सुरु िरण्याबाबत 
 

(७) २३०२३ (२३-०८-२०१६). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय वदै्यिीय 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) कें द्र शासनातफे या िषाणत देशभरात सरुु करण्यात येणाऱ्या ३००० 
िनऔषधी कें द्राींपकै  १०० िनऔषधी कें दे्र महाराषट्र राज्यात सरुु करण्यात 
येणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यासींदभाणत कें द्र ि राज्य शासन याींच्यामध्ये करार होणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिनेचे स्िरुप काय आहे ि ही िनऔषधी कें दे्र 
राज्यात कोणकोणत्या दठकाणी सरुु कराियाची याबाबत राज्य शासनाची 
भमूमका काय आहे, 
(४) सदर योिनेच्या अींमलबिािणीसाठी क्रकती कालािधी लागणार आहे ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०२-०२-२०१९) : (१) ि (२) अींशत: खरे आहे. या 
विभागाच्या ननयींत्रणाखालील शासक य िदै्यक य महाविद्यालय ि 
रूग्णालयामध्ये िनऔषधी कें दे्र सरुू करण्याची ई-ननविदा प्रक्रक्रयाद्िारे 
स्िारस्याची अमभव्यक्ती मागविण्याची कायणिाही सींचालक, िदै्यक य मशक्षण 
ि सींशोधन, मुींबई याींच्याकडून करण्यात आली आहे. 
(३) कें द्र शासन परुस्कृत िनऔषधी या योिनेबाबत कें द्र शासनाने ननगणममत 
केलेल्हया मागणदशणक सचूनाींच्या अनषुींगाने विभागाच्या ननयींत्रणाखालील सिण 
शासक य िदै्यक य महाविद्यालये ि सींलग्नीत रूग्णालयाींमध्ये िेनेरीक 
औषधे विक्र साठी िागा एनिीओ/सींस्था/को-ऑपेद्व्ह सोसाय्ी याींना 
देणेविषयी विदहत पध्दतीने ई-ननविदा नसुार स्िारस्याची अमभव्यक्ती प्रमसध्द 
करून पात्र ननविदाकाराींना दकुानाींसाठी िागा उपलब्ध करून देण्यात येणार 
आहे. 
(४) सदर ई-ननविदा प्रक्रक्रया अींनतम ्प्प्यात असनू याबाबत त्िररत कायणिाही 
करण्याच्या सचूना सींचालनालयास देण्यात आल्हया आहेत. 

___________ 
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पुण्यातील अनुदाननत महाववद्यालय अिरावी प्रवेशासाठी 
ववद्यार्थयाांिडून ननधाथरीत शुल्िापेक्षा अधधि  

शुल्ि आिारीत असल्याबाबत 
  
(८) २५६६३ (१६-१२-२०१६). श्री.अननल भोसल,े श्री.ख्वाजा बेग : सन्माननीय 
शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील अनदुाननत महाविद्यालय अकरािी प्रिेशासाठी विद्यार्थयाांकडून 
ननधाणरीत शलु्हकापेक्षा अधधक शलु्हक घेत असल्हयाचे माहे ऑक््ोबर, २०१६ 
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार विद्यार्थयाांकडून अधधकचे शलु्हक घेणाऱ्या 
महाविद्यालयाींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०५-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) ननधाणररत शलु्हकापेक्षा अधधक शलु्हक घेऊ नये असे ननदेश 
महाविद्यालयाींच्या प्राचायाांना देण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील ववनाअनुदाननत व खाजगी शाळाांतील भशक्षि व भशक्षिेतर 
िमथचाऱ् याांनी लाच घेतल्यास त्याांच्यावर िारवाई िरण्याबाबत 

  
(९) ३०७५० (१२-०४-२०१७). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील विनाअनदुाननत ि खािगी शाळाींतील मशक्षक ि मशक्षकेतर 
कमणचाऱ् याींनी लाच घेतल्हयास त्याींच्यािर कारिाई करण्यात येणार असनू त्याच े
अधधकार मशक्षण सींचालकाींना देण्यात आल े असल्हयाचे शासन ननणणय िारी 
करण्यात आल्हयाचे ददनाींक १७ िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०६-०२-२०१९) : (१) अींशत: हे खरे आहे, ददनाींक 
१४/०७/२०१६ ि ददनाींक ०९/०१/२०१७ च्या शासन ननणणयान्िये मशक्षण 
सींचालकाींना यासींदभाणत अधधकार प्रदान करण्यात आल े होत.े तथावप, 
न्यायालयीन प्रकरणानींतर   ददनाींक २९/०९/२०१७ च्या शासन ननणणयान्िये 
िरील इतर ननणणय अधधक्रममत केले आहेत. 
(२) ि (३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

पांतप्रधान आवास योजनेतील ४३ प्रिल्प िायाथजववत नसल्याबाबत 
  
(१०) ३१०७९ (११-०८-२०१७). आकिथ .अनांत गाडगीळ, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, ॲड.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्तनबान ूखभलरे् : 
सन्माननीय गहृननमाथण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पींतप्रधान आिास योिनेतील ४३ प्रकल्हप कायाणजन्ित झाले नसल्हयाचे माहे 
िून, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरील योिनेकरीता आिश्यक भखूींड सींपादन करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.प्रिाश महेता (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 प्रधानमींत्री आिास योिनेंतगणत कें द्रीय मान्यता ि सननयींत्रण सममतीने 
मान्यता ददलेल्हया ४६ प्रकल्हपाींपकै  माहे िुल,ै २०१७ अखेर म्हाळुींगे, श्रीरामपरू, 
साींगली ि नागपरू (िाींिरा) येथील ४ प्रकल्हपाींच ेकाम सरुु आहे. १७ प्रकल्हप 
सरुु करण्यासाठी ननविदा प्रक्रक्रया पणूण झालेली आहे. उिणरीत प्रकल्हप पणूण 
करण्याची कायणिाही िेगिेगळया ्प्प्यािर सरुु आहे. 
 



वि.प. ८ (9) 

(२) प्रधानमींत्री आिास योिनेंतगणत मींिूर प्रकल्हपाींसाठी म्हाडा, स्थाननक 
स्िराज्य सींस्था, शासक य ि ननमशासक य सींस्था या अींमलबिािणी 
करणाऱ्या यींत्रणाींना शासक य िमीन रुपये १/- चौ.मी. या नाममात्र दराने 
प्रदान करण्याबाबत महसलू ि िन विभागाने ददनाींक १९/०९/२०१६ रोिी 
शासन ननणणय ननगणममत केला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
 

इांहदरा गाांधी शासिीय वैद्यकिय रूग्णालय (मेयो) नागपूर येर्ील 
रूग्णाांना खाजगी रूग्णालयात योग्य उपचार िरण्याची  

हमी देणाऱ्या दलालाांबाबत 
  
(११) ३१२५६ (१८-०८-२०१७). प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) इींददरा गाींधी शासक य िदै्यक्रकय रूग्णालय (मेयो) नागपरू येथे ग्रामीण 
भागातनू मोठ्या प्रमाणात येत असलेल्हया रूग्णाींना खािगी रूग्णालयात योग्य 
उपचार करण्याची हमी देणारे दलाल सदर रुग्णालयाच्या पररसरात क्रफरत 
असल्हयाचे ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधधत दलालाींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) लाग ूनाही. 

___________ 
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वसइथ औद्योधगि वसाहतीच्या दरुुस्ततीबाबत 
 

(१२) ३१४६२ (१८-०८-२०१७). श्री.जगवनार् भशांदे, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िसइण औद्योधगक िसाहतीतील मराठी लघउुद्योिकाींची मागील १० 
िषाणपासनू स्पेशल ररपेअर फीं डाच्या नािाखाली लू् मार सरुू असनू 
िसाहतीतील इमारतीींची देखभाल ि दरुूस्ती होत नसल्हयामळेु सदरहू इमारती 
कोसळण्याच्या जस्थतीत असल्हयाने तथेील लघउुद्योिकाींची गरैसोय होत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सोसाय्ीच्या इमारतीला लागनू असलेल्हया िममनीखालील ७० 
हिार मल्र क्षमतचे्या पाण्याच्या ्ाक मळेु या इमारतीींच्या मळू स्ट्रक्चरलाही 
धोका ननमाणण झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सन २००७ मध्ये िोरा इींडस्ट्रीयल इस््े् क्र. ४ या 
इमारतीींच्या मेन््ेनींससाठी रूपये १८ लाख सोसाय्ी कायणकाररणीकडून मींिूर 
केले असताना मागील १० िषाणपासनू स्पेशल मेन् ्ेनींस फीं ड म्हणून दरमहा 
सोसाय्ी बबलाच्या माध्यमातनू उद्योिकाींकडून फीं ड गोळा करत असनू िसइण 
औद्योधगक िसाहतीींच्या कायणकाररणीच्या मनमानी कारभारामळेु ि 
बेिबाबदारपणामळेु दरुूस्ती ि देखभाल करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कारिाइण केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०७-०२-२०१९) : (१) नाही. व्होरा इींडस्ट्रीयल इस््े् नीं. ४ 
को-ऑप सोसाय्ी मल. िसई या सींस्थेस एकूण ८३ गाळे असनू, ७९ सभासद 
आहेत. सींस्थेच्या सन २००२ मधील िावषणक सिणसाधारण सभेतील ठरािानसुार 
सींस्थेच्या सिण सभासदाींकडून विशषे ररपेअर फीं डाची रक्कम प्रनत चौरस फु् 
रुपये ०.५० आकारण्यात येत होती. सींस्थेच्या ददनाींक १६/१३/२०१६ रोिीच्या 
िावषणक सिणसाधारण सभेत विशषे ररपेअर फीं डाची रक्कम रुपये १.०० प्रनत 
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चौरस फू् करण्याबाबत ठरािा पाररत केलेला आहे. सींस्थेच्या इमारतीच े
ऑगस््, २०१७ मध्ये स्ट्रक्चर ऑडड् करुन घेण्यात आलेले असनू, ऑडड् 
अहिालानसुार सींस्थेच्या इमारतीस कोणताही धोका नसल्हयाचे सींस्थेने नमदु 
केले आहे.  
(२) नाही. सींस्थेच्या इमारतीचे ऑगस््, २०१७ मध्ये स्ट्रक्चर ऑडड् करुन 
घेण्यात आलेले असनू, ऑडड् अहिालानसुार सींस्थेच्या इमारतीस पाण्याच्या 
्ाक मळेु धोका नसल्हयाचे सींस्थेने नमदु केले आहे. 
(३) नाही. सींस्था सभासदाींकडून िावषणक सिणसाधारण सभेतील ठरािानसुार 
स्पेशल ररपेअर फीं ड घेत आहे. परींत,ु सींस्थेच्या सभासदाींनी सींस्थेच्या आिारात 
अिधैररत्या केलेल्हया बाींधकामामळेु सींस्थेच्या इमारतीची दरुुस्ती होऊ शकली 
नसल्हयाच,े सींस्थेने नमदु करुन अशी अिधै बाींधकामे काढून ्ाकण्याबाबत 
सींबींधधत सभासदाींना नो्ीसा ददल्हया असल्हयाच ेसींस्थेने नमदु केले आहे.  
(४) लाग ूनाही. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

इांहदरा गाांधी शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेयो) 
नागपूर येर्ील भुखांडावर असलेल्या खाजगी सांस्तरे्च्या  
औषधालयािडून रूग्णाची र्सवणूि झाल्याबाबत 

  
(१३) ३१६३८ (१९-०८-२०१७). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव गाणार : 
सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इींददरा गाींधी शासक य िदै्यक्रकय महाविद्यालय ि रूग्णालय (मेयो) 
नागपरू येथील भखुींडािर असलेल्हया खािगी सींस्थेच्या औषधालयाकडून 
रूग्णाींना औषधामध्ये सिलत न देता त्याींची फसिणूक होत असल्हयाच े
ददनाींक ४ मे, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णाींना फसविणाऱ्या 
औषधालयािर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) लाग ूनाही. 

___________ 
 

भशक्षण सेवि मावयतेच्या प्रस्ततावाबाबत 
 

(१४) ३१७०४ (१८-०८-२०१७). अॅड.ननरांजन डावखरे : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आददिासी क्षेत्रासाठी पेसा कायदा लाग ूहोण्यापिूी मशक्षण सेिक 
मान्यतचे्या प्राप्त प्रस्तािाींपकै  काही विमशष् प्रस्तािाींना अप्पर आयकु्त, 
आददिासी विकास, ठाणे याींनी मान्यता ददली असल्हयाचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मान्य प्रस्तािाींना पेसा कायदाची अ् घालनू प्रकल्हप कायाणलय 
येथे परत पाठविण्यात आल ेअसल्हयाचे ननदशणनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, मान्य प्रस्तािाींपकै  सौ. तिेस्िी पा्ील, माध्यममक 
आश्रमशाळा, मशरगाींि, जि.पालघर याींचा मशक्षण सेिक मान्यतचेा प्रस्ताि 
शासनाच्या ननकषात बसत असनू सधु्दा प्रकल्हप कायाणलय, डहाणू येथे परत 
पाठविण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, इतर सिण प्रस्तािाींना अप्पर आयकु्त, आददिासी विकास, ठाणे 
कायाणलयामधून मान्यता ददली गेली असताना केिळ सींबींधधत मशक्षक्षकेच्या 
(सौ. तिेस्िी पा्ील) मान्यतचेा प्रस्ताि ननकाली न काढण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ु सवरा (१६-०१-२०१९) : (१) प्रचमलत शासन ननणणयातील अ्ी ि 
शतीनसुार विदहत पध्दतीने भरती प्रक्रक्रया राबिनू सींस्थेकडून प्रकल्हप 
कायाणलयाच्या मशफारशीसह मान्यतसेाठी प्राप्त झालले्हया प्रस्तािाींना अपर 
आयकु्त, आददिासी विकास, ठाणे या कायाणलयाकडून मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. 
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(२) मा.राज्यपाल महोदयाींच ेददनाींक ९ िून, २०१४ रोिीच्या अधधसचूनेनसुार 
अनसुधूचत िमातीच ेउमेदिार ननयकु्त केले आहेत तसेच शासनाने पद भरती 
प्रक्रक्रयेबाबत विदहत केलेली कायणपध्दती अिलींबनू केलेल्हया ननयकु्त्याींना अपर 
आयकु्त, आददिासी विकास, ठाणे या कायाणलयाकडून मान्यता देण्यात आली 
आहे. 

मात्र मा.राज्यपाल महोदयाींचे ददनाींक ९ िून, २०१४ रोिीच्या 
अधधसचूनेनींतर अनसुधूचत क्षेत्रातील अनदुाननत आश्रमशाळाींमध्ये मशक्षक 
सींिगाणतील सरळसेिेने ननयकु्ती ददलेले बबगर अनसुधूचत िमातीच्या 
उमेदिाराींचे प्राप्त प्रस्ताि नामींिूर करुन परत पाठविण्यात आले आहेत.  
(३) ि (४) श्रीमती तिेस्िी पा्ील, माध्यममक मशक्षक्षका, अनदुाननत 
आश्रमशाळा मशगाींि, जि.पालघर याींच्या ननयकु्तीचा प्रस्ताि मान्यतसेाठी अपर 
आयकु्त, आददिासी विकास, ठाणे या कायाणलयास प्राप्त झालेला होता. 
तथावप, सदर ननयकु्ती ही प्रचमलत कायणपध्दतीनसुार ि शासनाने विदहत 
केलेल्हया ननकषानसुार केलेली नाही.  

तसेच मा.राज्यपाल महोदयाींचे ददनाींक ९ िून, २०१४ रोिीच्या 
अधधसचूनेनसुार अनसुधूचत क्षेत्रातील मशक्षक सींिगाणतील पदे स्थाननक 
अनसुधूचत िमातीतील उमेदिाराींमधून भरण्याच े ननदेश असताना श्रीमती 
तिेस्िी सनुनल पा्ील या “इमाि” प्रिगाणतील उमेदिारास ननयकु्ती ददलेली 
आहे. त्यामळेु अपर आयकु्त, आददिासी विकास, ठाणे या कायाणलयाने सदर 
प्रस्ताि नामींिूर करुन प्रकल्हप अधधकारी, डहाणू याींना परत पाठविला आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामागाथवरील टोल गैरव्यहाराबाबत 
 

(१५) ३१८५३ (०७-०८-२०१७). श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.हेमांत टिल,े 
श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.राहुल नावेिर, अॅड.ननरांजन डावखरे, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय सावथजननि बाांधिाम (सावथजननि उपक्रम) 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ननयींत्रक ि महालेखा पररक्षकानी ददनाींक ७ एवप्रल, २०१७ रोिी सादर 
केलेला अहिालात पणेु-बेंगलोर राषट्रीय महामागाणिरील क्रकनी आणण तासिड े
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येथील ्ोल िसलुीसाठी माहे फेब्रिुारी, २०१४ मध्ये काढलेल्हया ननविदेनसुार 
दोन िषाणच्या कामासाठी राज्य रस्त े विकास मींहामींडळाच्या अधधकारी याींनी 
कीं त्रा्दारासोबत सींगणमत करून शासनाचे रूपये ५४ को्ी ५९ लाखाच े
आधथणक नकुसान केले तर, ठेकेदाराकड े रूपये ६६ को्ी ६० लाख अडकुन 
असणे तसेच ठाण्यात कापरुबािडी येथील उड्डाण पलुाकरीता रूपये १ को्ी 
६५ लाख अनािश्यक खचण केल्हयाचा आरोप केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने शासनाने सदर अहिालातील ननयींत्रक ि महालेखा 
पररक्षकानी ठपका ठेिलेल्हया रक्कमा ठेकेदाराकडून आणण सींबींधधत राज्य रस्त े
विकास महामींडळाच्या अधधकाऱ्याकडून िसलु करण्याबाबत कोणती कारिाई 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.एिनार् भशांदे (३१-०१-२०१९) : (१) महालेखाकार, (लेखा पररक्षा) - III 
महाराषट्र याींनी सातारा-कागल महामागण प्रकल्हपाबाबत महाराषट्र राज्य रस्त े
विकास महामींडळािर रुपये ५५ को्ी इतका आधथणक नकुसानीचा ठपका न 
ठेिता ददनाींक ०७/१०/२०१६ रोिीच्या पत्रान्िये आकडिेारीतील तर्थय 
तपासणीसाठी महामींडळास कळविले आहे. 

महामींडळाने प्रस्ततु प्रकल्हपाच्या ्ोल कीं त्रा्दारास रुपये ५८.७६ को्ी 
ि त्यािरील व्याि भरण्याबाबत कळविले असनू त्याप्रमाणे पाठपरुािा सरुु 
आहे. 

कापरूबािडी, ठाणे येथील उड्डाणपलुाकरीता िास्तीची रक्कम खचण 
केल्हयाचा आक्षेप घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे. 
(२) पणेु-बेंगलोर महामागाणिरील (क्रकणी ि तासिड)े बाबत चौकशी करण्याचा 
प्रश्न उद् भित नाही. 

कापरूबािडी, ठाणे येथील उड्डाणपलुाकरीता अदा करण्यात आलेली 
रुपये १ को्ी ६५ लाख रक्कम कीं त्रा्दाराच्या अींनतम देयकातनू िसलू 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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शासनाच्या ववववध खात्यािडून मुांबई महापाभलिेची 
 रक्िम र्कित असल्याबाबत 

  
(१६) ३२६८५ (११-०८-२०१७). अॅड.अननल परब : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनाकडून मुींबई महानगरपामलकेला ममळणारे अनदुान आणण 
विविध शासक य कायाणलयाकडून भरला िाणारा करापो्ी महानगरपामलकेच े
रुपये ३५२३ को्ी ३१ लाख एिढी रक्कम थक त असल्हयाच ेमाहे म,े २०१७ 
मध्ये त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, सदर ननधी रखडल्हयामळेु महानगरपामलकेमाफण त मुींबई शहर ि 
उपनगरात सरुु असलेले नागरी प्रकल्हप पणूण करण्यासाठी आधथणक कोंडी 
ननमाणण झाली असल्हयाने सदर ननधी तात्काळ महानगरपामलकेला देण्यात 
यािा असे मागणी पत्र मुींबईचे महापौर याींनी मा.मखु्यमींत्री याींना माहे एवप्रल, 
२०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान पाठविले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, मुींबईतील िाढती लोकसींख्या आणण नागरी सवुिधाींची मागणी 
यादृष्ीने महापामलकेला ननयोिन करणे ि विविध प्रकल्हप राबविणे सकुर 
व्हािे यासाठी राज्य शासनाकड े असलेला थक्रकत ननधी अदा करण्याबाबत 
कराियाच्या ननणणयात्मक कायणिाहीची सद्यःजस्थती काय आहे ि क्रकती 
कालािधीत पणूण ननधी महानगरपामलकेला देण्यात येणार आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) राज्य शासनाच्या विविध 
कायाणलयाींकडून बहृन्मुींबई महानगरपामलकेस प्राप्त होणारी सहाय्यक अनदुाने 
तसेच मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, मलनन:सारण आकार शासनाच्याितीने गोळा 
करण्यात आलेल्हया विविध कराींिरील ि्ािाच्या रकमा इत्यादी पो्ी 
महानगरपामलकेस माहे माचण, २०१७ अखेरपयांत रुपये ३८८१.३६ को्ी इतक  
रक्कम देय आहे.  
(२) सदर प्रकरणी मा.महापौर, बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी ददनाींक 
१८/०३/२०१७ रोिी पत्र पाठविले आहे. 
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(३) ि (४) राज्य शासन ि बहृन्मुींबई महानगरपामलका याींनी परस्पराींना देय 
असलेल्हया रकमाींचे समायोिन ही ननरींतर चालणारी प्रक्रक्रया आहे. 

___________ 
  

स्तर्ाननि स्तवराज्य सांस्तरे्च्या शाळाांबाबत 
  
(१७) ३४०९५ (११-०८-२०१७). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत : 
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) स्थाननक स्िराज्य सींस्थेच्या १ त े४ िगाणच्या शाळाींना ५ िी चा िगण ि ५ 
िी त े७ िी च्या शाळाींना ८ िी चा िगण सरसक् िोडण्याचे आदेश शासनाने 
ददले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आर.्ी.ई. ननयम २०११ मधील ननयम ४ (१) (क) ि (ख) 
मधील अ्ीींचे उल्हलींघन झाले हे शासनास मान्य आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर शासन आदेशामळेु सिण सवुिधा असलेल्हया माध्यममक 
शाळेत विद्यार्थयाांचा अभाि ि सवुिधाींचा अभाि असलेल्हया प्राथममक शाळेतही 
विद्यार्थयाांचा अभाि या जस्थतीमळेु बालकाींचे मशक्षण धोक्यात आले हे 
शासनास ज्ञात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, माध्यममक शाळेची सवुिधा असलेल्हया दठकाणी सरुु झालेले 
स्थाननक स्िराज्य सींस्थेच्या शाळेतील इयत्ता ५ िी ि ८ िी च ेिगण शासन 
बींद करीत आहे काय, 
(५) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि त्यानषुींगाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०१-०२-२०१९) : (१) आिश्यकतनेसुार इयत्ता ५ िी चा िगण 
ि इयत्ता ८ िी चा िगण िोडण्यासींदभाणत कायणपध्दती शासन ननणणय ददनाींक 
२/७/२०१३ अन्िये विहीत केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४), (५) ि (६) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यातील खाजगी मावयता प्राप्त अनुदाननत शाळेतील भशक्षिाांना 
वैद्यिीय सुववधा देण्याबाबत 

  
(१८) ३४३०४ (१८-०८-२०१७). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खािगी मान्यता प्राप्त अनदुाननत शाळेतील कमणचाऱ् याींची 
िदै्यक य देयके पाररत केली िातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शासन आदेशाने १६२८ शाळा 
ि २४५२ तकुड्याींना सरसक् २० ्क्के अनदुान देण्याचा शासन ननणणय 
ननगणममत झाला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर शाळाींिर काम करणारे कमणचारी मागील १५ त े१६ िषण 
विनाअनदुाननत कायणरत असनू त े१०० ्क्के अनदुानास पात्र असनू २० ्क्के 
प्रमाणे िेतन घेत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर मशक्षकाींना 
त्याींच्या सेिेच्या प्रमाणात िदै्यक य सवुिधा देण्याबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे, राज्यातील १००% 
अनदुाननत खािगी शाळाींमधील मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना िदै्यक य 
खचाणची प्रनतपतूी अनजु्ञेय आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
(४) राज्यातील १००% अनदुाननत खािगी शाळाींमधील मशक्षक/मशक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींना िदै्यक य खचाणची प्रनतपतूी अनजु्ञेय आहे. त्यामळेु २०% 
अनदुानास पात्र असलेल्हया खािगी शाळा १००% अनदुानास पात्र झाल्हयािर 
सदर शाळेतील मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना िदै्यक य प्रनतपतूी अनजु्ञेय 
राहील. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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बहृवमुांबई महानगरपाभलिा व झोपडपट्टी पुनववथिास प्राधधिरण याांनी 
बोगस भोगवटा प्रमाणपत्र ननगथभमत िेल्याबाबत 

  
(१९) ३४६५४ (१३-११-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बहृन्मुींबई महानगरपामलका ि झोपडपट्टी पनुविणकास प्राधधकरण याींचेकडून 
३९४ प्रकरणाींमध्ये बोगस भोगि्ा प्रमाणपत्र ननगणममत करण्यात आल्हयाची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, ददनाींक ३१ िुल,ै २०१७ पयांत या प्राधधकरणाकड े भोगि्ा 
प्रमाणपत्र अप्राप्त असलले्हया सिण प्रकल्हपाींची नोंदणी करणे बींधनकारक 
असताना अनेक प्रकल्हपाींची नोंदणी करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, अनेक विकासक प्राधधकरणाकडील नोंदणीपासनू स्ित:चे 
प्रकल्हप िाचविण्याकरीता अनेक विकासकाींनी प्रकल्हप / इमारती पणूण नसताना 
देखील प्राधधकरणाकडुन बोगस भोगि्ा प्रमाणपत्र घेतले आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, यामळेु ग्राहक ि शासनाची फसणुक झालेली असल्हयामळेु 
सींबींधधत प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी लोकप्रनतननधीींनी माहे 
सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्हयास, सदर प्रकरणी शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी केली िा 
करण्यात येत आहे काय ि तद्नसुार दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) अशी बाब 
ननदशणनास आली नसल्हयाच ेगहृननमाणण विभाग ि बहृन्मुींबई महानगरपामलका 
याींनी कळविले आहे. 
(५) ि (६) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील शाळाांमध्ये  
पाच हदवसाचा आठवडा िरण्याबाबत 

 

(२०) ३५१३७ (०२-०१-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, डॉ.सधुीर 
ताांबे, श्री.दत्तात्रय सावांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३३४४७ ला हदनाांि ८ 
ऑगस्तट, २०१७ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय भशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिण प्रकारच्या शहरी ि ग्रामीण भागातील शाळाींमध्ये सोमिार 
त ेशकु्रिार असा पाच ददिसाचा आठिडा करण्याचा शालेय मशक्षण विभागाने 
ननणणय घेतला आहे, त्यानसुार राज्यातील क्रकती शाळाींनी कायणिाही केली आहे, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, तसेच घेतलेल्हया ननणणयाचे स्िरुप काय आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 शासन ननणणय, ददनाींक २९/०४/२०११ अन्िये मशक्षकाींच ेक्रकमान ददिस 
ि मशक्षणाच ेतास विहीत केले असनू त्यानसुार शाळाींनी कायणिाही कराियाची 
आहे. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील २० टक्िे अनुदान घेत असलेल्या शाळाांतील  
िमथचाऱ्याांना वैद्यिीय सुववधा देण्याबाबत 

 

(२१) ३५६२६ (०३-०१-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: 
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ च्या शालये मशक्षण विभागाच्या 
शासन ननणणयाने १६२८ शाळा ि २४५२ िगण तकुड्यािर कायणरत असणाऱ् या 
कमणचाऱ् याींना माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासनू २० ्क्के अनदुान देण्यात येत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर २० ्क्के अनदुान घेत असलेल्हया शाळेतील कमणचारी 
याींना महागाई भत्ता, घरभाड े ि िेतनिाढी ददल्हया िात असनू सदर 
मशक्षकाींच्या ि त्याींच्या कु्ुींबबयाींच्या आरोग्यासाठी देण्यात येणारी िदै्यक य 
सहाय्यता ददली िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ननयमानसुार सदर शाळा ि िगण तकुड्या या १०० ्क्के 
अनदुानास पात्र असनूही शासनाच्या आधथणक जस्थतीमळेु या मशक्षकाींना २० 
्क्के अनदुान ददले िात,े हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त शाळेतील ि 
िगण तकुड्यािर कायणरत असणाऱ् या कमणचाऱ्याींना इतर सवुिधाप्रमाणे िदै्यक य 
सवुिधा ममळणेबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१) शासन ननणणय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१६ अन्िये १६२८ शाळा ि २४५२ िगण तकुड्याींिरील मशक्षक ि मशक्षकेतर 
पदाींना ददनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ पासनू २० ्क्के अनदुान मींिूर केले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) राज्यातील १००% अनदुाननत खािगी शाळाींमधील मशक्षक/मशक्षकेतर 
कमणचाऱ्याींना िदै्यक य खचाणची प्रनतपतूी अनजु्ञेय आहे. त्यामळेु २०% 
अनदुानास पात्र असलेल्हया खािगी शाळा १००% अनदुानास पात्र झाल्हयािर 
सदर शाळेतील मशक्षक/मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना िदै्यक य प्रनतपतूी अनजु्ञेय 
राहील. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील तलावाांच ेपुनरुज्जीवन िरण्याबाबत 
  
(२२) ३५६५३ (०४-०१-२०१८). श्री.ववजय ऊर्थ  भाई धगरिर, श्री.रामननवास 
भसांह, श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील   काय :- 
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(१) मुींबईतील याआधी अजस्तत्िात असलेल्हया ८६ तलािाींपकै  समुारे ६६ 
तलाि नष् होण्याच्या मागाणिर असल्हयाचे एका सींस्थेच्या अहिालातनू 
ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामध्ये समुारे ८ तलाि पणूणपणे नष् झाल्हयाचे अहिालातनू 
ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या तलािाींच्या दठकाणी अनतक्रमण होऊन त्या दठकाणी 
इमारती बाींधल्हया िात असल्हयाचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी करून मुींबईतील तलािाींचे 
पनुरुज्िीिन करण्यासाठी कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) मुींबईतील ८६ तलािाींपकै  समुारे ६६ 
तलाि नष् होण्याच्या मागाणिर असल्हयाबाबतचा अहिाल पररमींडळ-१ मधील 
विविध विभागाींकड े उपलब्ध नाही असे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफण त 
कळविण्यात आले आहे.  
(२) हे खरे नसल्हयाचे बहृन्मुींबई महानगरपामलकेमाफण त कळविण्यात आले 
आहे.  
(३) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या उिणररत विभागाींतील महानगरपामलकेच्या 
मालक च्या तलािाींच्या दठकाणी कोणतहेी अनतक्रमण नसल्हयाच े
महानगरपामलकेमाफण त कळविण्यात आले आहे.  
(४) ि (५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
औरांगाबाद शहरातील एिनार् नगर येर्ील रेल्वे क्रॉभसांगवरील उड्डाण 

पूलाच ेिाम ननधी अभावी प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(२३) ३७००० (०३-०१-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.दत्तात्रय 
सावांत, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबाद शहरातील एकनाथ नगर येथे रेल्हिे क्रॉमस ींग बींद करुन तथे े
उड् डाण पलु बाींधण्याच े काम ननधी अभािी प्रलींबबत असल्हयाच े ननदशणनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने सदर उड्डाण पलुासाठी ननधी उभारुन पलुाचे काम पणूण 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) ि (२) औरींगाबाद येथील एकनाथ 
नगर उड्डाण पलू बाींधण्यासाठी येणारा खचण हा औरींगाबाद महानगरपामलका 
ि एम.आय.डी.सी. याींनी प्रत्येक  ५०% या प्रमाणात करण्याचा ननणणय 
महानगरपामलकेच्या सिणसाधारण सभेत सन २००६ मध्ये झाला होता. 
 तथावप, औरींगाबाद औदयोधगक क्षेत्र हे महानगरपामलकेस हस्ताींतररत 
केल्हयामळेु उड्डाण पलू बाींधण्याच्या कामात आधथणकदृष्या सहभागी होणे 
शक्य नसल्हयाबाबत एम.आय.डी.सी. औरींगाबाद याींनी महानगरपामलकेस 
कळविले आहे. त्यामळेु प्रस्तावित उड्डाण पलूाचे काम सरुु होऊ शकलेले 
नाही, ही िस्तजुस्थती आहे. 
 ननधीच्या उपलब्धतनेसुार औरींगाबाद महानगरपामलकेमाफण त सदर 
उड्डाण पलूाचे काम हाती घेण्यात येईल, असे औरींगाबाद महानगरपामलकेने 
कळविलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

सवथ भशक्षा अभभयानाांतगथत िरार पध्दतीने िायथरत अधधिारी व 
िमथचारी याांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 

  
(२४) ३८१२० (०५-०४-२०१८). श्री.नागोराव गाणार, प्रा.अननल सोले : 
सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सिण मशक्षा अमभयानाींतगणत करार पध्दतीने कायणरत अधधकारी ि कमणचारी 
याींना सेिेत सामािनू कायम करण्याबाबत राज्य प्रकल्हप सींचालक, महाराषट्र 
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प्राथममक मशक्षण पररषद, मुींबई याींनी ददनाींक १४ िनू, २०१७ रोिी प्रधान 
सधचि, शालेय मशक्षण विभाग याींना पत्र पाठिनू कायणिाही करण्याचे कळविले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच नागपरू विभागाच्या लोकप्रनतननधीींनी शासनास ददनाींक १४ 
नोव्हेंबर, २०१७ रोिी ननिेदन पाठिनू उपरोक्त प्रकरणाबाबत त्िरीत ननणणय 
घेण्याची विनींती केली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) राज्य प्रकल्हप 
सींचालक, महाराषट्र प्राथममक मशक्षण पररषद, मुींबई याींचेकडून ददनाींक १४ 
िून, २०१७ रोिीच्या पत्रान्िये सिण मशक्षा अमभयानाींतगणत करार पध्दतीने 
कायणरत अधधकारी ि कमणचारी याींना सेिेत सामािनू कायम करण्याबाबतचा 
प्रस्ताि शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तािाच्या अनषुींगाने 
अद्याप ननणणय झालेला नाही. 

___________ 
  

मुांबईतील “एल” ववभागात अनधधिृत बाांधिाम झाल्याबाबत 
  
(२५) ४०४३८ (०६-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील “एल” विभागात झालेल्हया अनधधकृत बाींधकामाबाबत 
मा.मखु्यमींत्री याींना लेखी ननिेदन स्थाननक लोकप्रनतननधी ि नागरीकाींनी 
ददनाींक ३० नोव्हेंबर, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ददले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, मा.मखु्यमींत्री याींना ददलेल्हया ननिेदनाचे सिणसाधारण स्िरुप 
काय आहे, 
(३) असल्हयास, सदर ननिेदनानसुार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) ि (२) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या 
“एल” विभागात अनतक्रमण करुन तळमिला त े २ मिल्हयाींचे अनधधकृत 
बाींधकाम अशा आशयाच्या ददनाींक २७/११/२०१७ रोिीच्या दोन तक्रारी प्राप्त 
झाल्हया आहेत. 
(३) ि (४) कुलाण “एल” विभागात एकूण १६ प्रभाग येत असनू, सदर प्रभाग 
विस्ततृ झोपडपट्टीने व्यापलेला आहे. सदर घोवषत झोपडपट्टी क्षते्रामध्ये 
कारिाई करण्याबाबतचे अधधकार सक्षम प्राधधकारी म्हणून सींबींधधत 
उपजिल्हहाधधकारी (अनत. ननषकासन) याींना आहेत. तसेच, ददनाींक २३/०५/२०१६ 
रोिीच्या शासन ननणणयानसुार, म्हाडा अमभन्यासामधील भखूींडािर कारिाई 
करण्याचे अधधकार ननयोजित प्राधधकरण म्हणून म्हाडा प्राधधकरणास देण्यात 
आले आहेत.  

उिणररत दठकाणी मुींबई महानगरपामलका अधधननयम १८८८ ि महाराषट्र 
प्रादेमशक नगररचना अधधननयम १९६६ नसुार कारिाई करण्यात येत.े 

तसेच, अनधधकृत बाींधकाम करणारे मालक/ताबेदार ि कीं त्रा्दार 
याींच्यािर स्थाननक पोलीस ठाणे येथे महाराषट्र प्रादेमशक नगररचना 
अधधननयम १९६६ मधील विदहत तरतदुीनसुार गनु्हे दाखल करण्यात येतात.  

___________ 
  
नाांदेड जजल््यातील बारुळ पररसरातील रस्तत्याांची दरुवस्तर्ा झाल्याबाबत 

(२६) ४०६८१ (०५-०४-२०१८). श्री.अमरनार् राजूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, श्री.आनांदराव पाटील, ॲड.रामहरी रुपनवर, 
अॅड.हुस्तनबान ू खभलरे्, श्री.सभुाष झाांबड : सन्माननीय सावथजननि बाांधिाम 
(सावथजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेड जिल्ह्यातील बारुळ पररसरातील राज्य मागण ि जिल्हहा मागण 
रस्त्यािरील रस्त्याींची दरुुस्तीचे काम ननकृष् दिाणच े करण्यात आल्हयामळेु 
सदर रस्त्याींिर १५ ददिसातच पनु्हा खड्ड ेपडून रस्त्याींची दरुिस्था झाल्हयाच े
माहे िानेिारी, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने ननकृष् दिाणचे काम करणाऱ्या ठेकेदारािर कारिाई 
करून सदर रस्त्याींची योग्य प्रकारे दरुुस्ती करण्याबाबत कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

 राज्यातील अशासिीय प्रार्भमि, माध्यभमि व उच्च माध्यभमि 
शाळाांतील भशक्षि व िमथचाऱ्याांच्या वैद्यिीय प्रनतपूती  

देयिास त्वरीत मावयता भमळणेबाबत 
 

(२७) ४१५३९ (१९-०८-२०१३). डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय भशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अशासक य प्राथममक, माध्यममक ि उच्च माध्यममक 
शाळाींमधील मशक्षक ि कमणचाऱ्याींना एक लाखाींच्या िर असलेले िदै्यक य 
प्रनतपतूीचे देयके मान्यता ममळणेकरीता सधचि, शालेय मशक्षण विभागाकड े
पाठविले िातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २०१०-११ पासनू शासनाकड े अींदािे ३००० च्या िर 
िदै्यक य प्रनतपतूीचे देयके प्रलींबबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, 
(४) असल्हयास, याबाबत शासनाने केलेल्हया कायणिाहीच ेस्िरुप काय आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाच कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) शालेय मशक्षण 
विभागाच्या शासन ननणणय, ददनाींक २९/०४/२०१६ अन्िये राज्यातील मशक्षक ि 
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मशक्षकेतर कमणचाऱ्याींना िदै्यक य खचाणच्या अनजु्ञेयतचेी कमाल मयाणदा ि 
मींिूरीच्या अधधकारामध्ये सधुारणा करण्यात आलेली असनू त्याअन्िये रुपये 
२,००,०००/- पयांतच्या िदै्यक य खचाणच्या प्रनतपतूीस मींिूरीचे अधधकार 
सींबींधधत विभागाच्या कायाणलय प्रमखु याींना प्रदान करण्यात आले आहेत. 
रुपये २,००,०००/- पके्षा िास्त ि रुपये ३,००,०००/- पयांतच्या िदै्यक य 
खचाणच्या प्रनतपतूीस मींिूरीचे अधधकार सींबींधधत विभागाच्या विभाग प्रमखुाींना 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. तर रुपये ३,००,०००/- िरील िदै्यक य 
खचाणच्या प्रनतपतूीच्या प्रकरणाींबाबत मींिूरीचे अधधकार मींत्रालयीन प्रशासक य 
विभागाला आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 
िृषी उत्पवन बाजार सभमतीच्या ननयमनातनू नेमलेल्या अयायासगट 

सभमतीने अहवाल शासनास सादर िेला नसल्याबाबत 
 
(२८) ४२४७२ (०१-०८-२०१८). अॅड.हुस्तनबान ू खभलरे्, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनार् राजूरिर, 
श्री.सभुाष झाांबड, ॲड.रामहरी रुपनवर, प्रा.जोगेवद्र िवाड,े श्री.हररभस ांग राठोड : 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने कृषी उत्पन्न बािार सममतीच्या ननयमनातनू अन्नधान्य-
कडधान्य मकु्त करण्यासाठी माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये नेमलेल्हया 
अभ्यासग् सममतीने आपला अहिाल शासनास सादर केला नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सदर सममतीस अहिाल सादर करण्यास होत असलेल्हया 
विलींबाची सिणसाधारण कारणे काय आहेत ि सदरहू अहिाल क्रकती 
कालािधीत सादर होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) असल्हयास, सदरहू अहिाल शासनास सादर करण्यात आला असल्हयास 
अहिालातील मशफारशीींचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे ? 
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श्री.सभुाष देशमखु (०६-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) सदर सममतीमध्ये काही निीन सदस्याींचा नव्याने समािेश केल्हयाने त्याींच े
म्हणणे ि सचूना ऐकून घेणे आिश्यक आहे. त्यामळेु सममतीचा अहिाल 
सादर करण्यास आणखी काही कालािधी लागणार आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 
राज्य पुराभभलेख सांचालनालयातील िमथचाऱ्याांना सहाय्यि सांचालि 

पदावर पदोवनती देण्याबाबत 
 
(२९) ४२६४४ (०२-०८-२०१८). डॉ.पररणय रु्िे : सन्माननीय साांस्त िृनति िायथ 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन १६३० पासनूच े राज्याच े रेकॉडण साींभाळणाऱ्या राज्य् ा परुामभलेख 
सींचालनालयातील सहाय्यक सींचालक ग्-ब (रािपबत्रत) ि उपसींचालक ग्-अ 
(रािपबत्रत) या पदाींच्या सिेा प्रिेश ननयमास सन २०१२-२०१३ च्या दरम्यान 
मा.राज्यपाल महोदयाींची मींिूरी ममळाली, सन २०१२-२०१३ मध्ये मींिूरी 
ममळूनही सदरहू पदाींचे सेिा प्रिेश ननयम चार िषाणचा कालािधी होऊनही 
पाररत करण्यात आले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सींचालनालयातील मुींबई, पणेु, औरींगाबाद, नागपरू, कोल्हहापरू 
या विभागीय कायाणलयातील सिण सहाय्यक सींचालकाींची पदे सन २०१२ 
पिुीपासनू ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सहाय्यक सींचालक पदाींिर पदोन्नतीस सींचालनालयातील 
कमणचारी पात्र असतानाही केिळ सेिा प्रिेश ननयम पाररत नसल्हयाने गेली ४ 
िषाणपासनू कमणचाऱ्याींना पदोन्नतीपासनू िींचीत रहािे लागले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, ननमयबा्यररत्या बाहेरील विभागातील कमणचाऱ्याींना सहाय्यक 
सींचालक पदािर प्रनतननयकु्तीने ननयकु्ती तसेच अनतररक्त कायणभार सोपिनू 
पात्र कमणचाऱ्याींिर अन्याय करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींचालनालयातील 
कमणचाऱ्याींना सहाय्यक सींचालक पदािर पदोन्नती देण्याबाबत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 मुींबई परुालेखागारात २ तसेच औरींगाबाद, कोल्हहापरू ि नागपरू 
परुालेखागारात प्रत्येक  एका सेिािेषठ कमणचाऱ्यास सहाय्यक सींचालक पदाचा 
अनतररक्त कायणभार देण्यात आला आहे. पणेु विभागाच्या सहाय्यक सींचालक 
या पदासाठी प्रनतननयकु्तीने अधधकारी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 
(३) परुामभलेख सींचालनालयातील कमणचारी िृींदाचे सेिा प्रिेश ननयम तयार 
करण्याची कायणिाही सरुु आहे.  
(४) हे खरे नाही. 
(५) सींबींधधत पदाींचे सेिा प्रिेश ननयम तयार झाल्हयानींतर याबाबत कायणिाही 
करण्यात येईल.  
(६) लाग ूनाही.  

___________ 
  

पुण्यातील िोरेगाव भीमा ‘महाराष्ट्र बांद’ प्रिरणातील  
गुवहे मागे घेण्याबाबत 

(३०) ४२७६१ (०२-०८-२०१८). श्री.हेमांत टिले, श्री.किरण पावसिर, अॅड.राहुल 
नावेिर, श्री.अननल भोसले, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणु्यातील कोरेगाि-भीमा येथील दींगलीनींतर पकुारण्यात आलेल्हया 
‘महाराषट्र बींद’ मध्ये दाखल करण्यात आलेले गनु्हे मागे घेण्यात येतील अशी 
घोषणा मा.मखु्यमींत्रयाींनी विधधमींडळ सभागहृात केली असनूही याबाबतचा 
कोणताही अध्यादेश मा.मखु्यमींत्री अथिा गहृ विभागाने अद्यापही काढलेला 
नाही, हे खरे आहे काय, 



वि.प. ८ (29) 

(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०७-०२-२०१९) : (१) ि (२) गहृ विभाग, शासन ननणणय, 
क्र. पीआरओ-०४१८/प्र.क्र.१४२/विशा-२, ददनाींक २६/१०/२०१८ अन्िये कोरेगाींि 
मभमा (जि.पणेु) येथ ेददनाींक ०१/०१/२०१८ रोिी घडलेल्हया घ्नेच्या अनषुींगाने 
झालेले आींदोलन यासींदभाणत दाखल झालेले ख्ल े मागे घेण्यासाठी अपर 
पोलीस महासींचालक (का. ि स.ु), महाराषट्र राज्य, मुींबई याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सममती गठीत करण्यात आली आहे. सदर सममतीला उपरोक्त 
करण्यात आली आहे. सदर सममतीला उपरोक्त घ्नाींच्या अनषुींगाने ख्ले 
मागे घेण्याच्या सींदभाणत उधचत कायणिाही करण्यासाठी पढुीलप्रमाणे अ्ी 
विहीत करण्यात आल्हया   आहेत :- 

१) अशा घ्नेत जिवित हानी झालेली नसािी आणण, 
२) अशा घ्नेत खािगी ि सािणिननक मालमत्तचेी रुपये 

१०,००,०००/- पेक्षा िास्त हानी झालेली नसािी, 
३) पोमलसाींिर थे्  हल्हला करण्याींिरील केसेस मागे घेता येणार नाही. 

याकरीता जव्हडीओ फु्ेि तपासण्यात येईल. 
सदर सममती सिण पोलीस आयकु्त ि सिण जिल्हहा पोलीस अधधक्षक 

याींच्याकडून मादहती घेऊन, त्यािर उधचत कायणिाही करुन स्ियींस्पष् 
मशफारशीींसह शासनास अहिाल सादर करील. विधी ि न्याय विभागाच े
अमभप्राय घेण्यात येतील. विधी ि न्याय विभागाचे अमभप्राय प्राप्त झाल्हयािर 
मींबत्रमींडळ उपसममतीच्या मान्यतनेे शासनस्तरािर उधचत कायणिाही करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 
 
 
 



वि.प. ८ (30) 

राष्ट्रीय महामागथ, उड्डाणपूल यासाठी लागणाऱ् या भूसांपादनाच्या ननधीची 
रक्िम राज्य शासनाने देण्याच्या ननणथयाबाबत 

  

(३१) ४२८९८ (०२-०८-२०१८). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊर्थ  भाई जगताप, 
ॲड.रामहरी रुपनवर, श्री.आनांदराव पाटील, अॅड.हुस्तनबान ूखभलरे्, श्री.हररभस ांग 
राठोड, श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.अमरनार् राजूरिर, 
श्री.चांद्रिाांत रघवुांशी, प्रा.जोगेवद्र िवाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राषट्रीय महामागाणिरील उड्डाणपलू तसेच रेल्हिेिरुन अथिा खालनू 
िाणाऱ् या रस्त्याींच्या उभारणीसाठी आिश्यक भसूींपादन राज्य शासनाच्या 
ननधीतनू करण्याबाबतचा ननणणय शासनाने ददनाींक १७ एवप्रल, २०१८ रोिी िा 
त् यासमुारास घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ननणणयाचे स्िरुप काय आहे ि सदर ननणणय घेण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त ननणणयामळेु राज्य शासनािर क्रकती आधथणक बोिा 
पडणार आहे ि सदर ननधी कशाप्रकारे उभारण्यात येणार आहे, 
(४) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०६-०२-२०१९) : (१), (२), (३), (४) ि (५) राषट्रीय 
महामागाणिरील नागरी क्षते्रातील उड्डाणपलू, आरओबी, आरयबुी याींच्या 
कामाच्या अनषुींगाने राषट्रीय महामागण प्राधधकरणाची (NHAI) िधैाननक 
िबाबदारी नसलेल्हया िागा सींबींधधत नागरी स्िराज्य सींस्थाींमाफण त ्ीडीआर 
क्रकीं िा विकास योिनेत आिश्यक बदल करुनही उपलब्ध न झाल्हयास सदर 
िागा सींपाददत करुन देण्यासाठी सींबींधधत स्थाननक स्िराज्य सींस्थाना 
महाराषट्र सिुणणियींती नगरोत्थान महामभयानाच्या माध्यमातनू ननधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा ननणणय शासनाने ददनाींक ०४ मे, २०१८ च्या शासन 
ननणणयाअन्िये घेतला आहे. 
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सदर प्रयोिनासाठी महाराषट्र सिुणण ियींती नगरोत्थान महामभयान या 
योिनेतनू सींबींधधत नागरी स्िराज्य सींस्थेच्या िगणिारीनसुार नमदू वित्तीय 
आकृनतबींधानसुार ननधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. 

नगरविकास विभागास उपलब्ध होणाऱ्या अनतररक्त ननयतव्ययातनू 
सदर ननधी उपलब्ध करुन ददला िाणार आहे. 

___________ 
  
मराठवाडा (जज.औरांगाबाद) येर्ील एिमेव शासिीय दांत महाववद्यालय 

व रुग्णालयाांमध्ये मुख्य औषधशास्तत्र ववषयामधील  
पदव्युत्तर अयायासक्रम बांद झाल्याबाबत 

  
(३२) ४३०२१ (०१-०८-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण : 
सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मराठिाडा (जि.औरींगाबाद) येथील एकमेि शासक य दींत महाविद्यालय ि 
रुग्णालयाींमध्ये १९९७ पयांत मखु्य औषधशास्त्र विषयामध्ये सरुु असलेला 
पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम २० िषाणपासनू बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबतची सिणसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर अभ्यासक्रम पनु्हा सरुु करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०४-०२-२०१९) : (१) मखुरोगननदान ि क्ष-क्रकरणशास्त्र या 
विषयाचा पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम बींद आहे. 
(२) मखुरोगननदान ि क्ष-क्रकरणशास्त्र या विषयातील सींबींधधत सींस्थेतील 
प्राध्यापक हे पद ररक्त असल्हयाने अभ्यासक्रमाची मान्यता खींडीत झाली आहे. 
(३) भारतीय दींत पररषदेच्या अधधसचूनेतील तरतदूी विचारात घेऊन शासक य 
दींत महाविद्यालय ि रुग्णालय, औरींगाबाद या सींस्थतेील मखुरोगननदान ि 
क्ष-क्रकरणशास्त्र या विषयातील िररषठ सहयोगी प्राध्यापकास पदोन्नतीच्या 
िररषठ पदाचे प्राध्यापक हे नामामभधान प्रदान करण्यास ददनाींक १०/०५/२०१८ 
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रोिीच्या आदेशाद्िारे शासन मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानषुींगाने उक्त 
अभ्यासक्रम पनुश्च: सरुु करण्याचा प्रस्ताि विचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

राज्य सहिारी बँिेच्या प्रशासिीय मांडळाच्या  
अध्यक्षाांनी राजीनामा हदल्याबाबत 

  
(३३) ४३४११ (०१-०८-२०१८). श्री.जनादथन चाांदरूिर : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषट्र राज्य सहकारी बँकेच्या एका महत्िाच्या पदािरील अधधकाऱ् याला 
ननितृ्तीनींतरही ननयमबाहय मदुतिाढ देण्याच्या िादातनू राज्य शासनाने 
ननयकु्त केलेल्हया आणण बँक भरभरा्ीला आणणाऱ् या प्रशासक य मींडळाच े
अध्यक्ष डॉ. एम.एल. सखुदेिे याींनी सहकार आयकु्ताींकड ेरािीनामा ददल्हयाच े
ददनाींक १२ मे, २०१८ रोिी िा त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, अध्यक्षाींच्या या रािीनामामळेु राज्य सहकारी बँकेच्या 
कामकािािर विपरीत पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार याप्रकरणी कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२५-०१-२०१९) : (१) डॉ.एम.एल.सखुदेिे याींनी ददनाींक 
१९/०४/२०१८ रोिी ई-मेलद्िारे सहकार आयकु्ताींकड े रािीनामा ददला आहे. 
तथावप, राज्य बँकेने कोणत्याही महत्त्िाच्या पदािरील अधधकाऱ्याला 
मदुतिाढ ददलेली नाही. 
(२) नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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राज्यात डॉक्टरेट तसेच नेट/सेट प्राध्यापिाांना  
नोिरीत सामावून घेण्याबाबत 

  
(३४) ४३६७६ (०२-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्थ  
भाई जगताप, श्री.ववक्रम िाळे, श्री.दत्तात्रय सावांत : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात डॉक््रे् तसेच ने्/से् प्राध्यापकाींना अनेक िषाणपासनू नोकरीत 
सामािनू न घेतल्हयामळेु त्याींची उपासमार होत असल्हयाची बाब ननदशणनास 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, डॉक््रे् प्राध्यापकाींना शासक य सेिेत सामािनू घेण्याबाबत 
शासनाने धोरणात्मक ननणणय घेतला आहे काय, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) राज्यातील अकृषी 
विद्यापीठे ि सींलजग्नत महाविद्यालयामध्ये विद्यापीठ अनदुान आयोगाने 
ददलेल्हया ि राज्य शासनाने सधुाररत केलेल्हया शकै्षणणक अहणता ि पात्रतनेसुार 
ि मान्य आकृनतबींधातील पदसींख्येच्या मयाणदेत मशक्षक य पदाींची भरती 
करण्यात येत.े वित्त विभाग, शासन ननणणय, ददनाींक २५/०५/२०१७ अन्िये 
पदभरतीस प्रनतबींध करण्यात आला होता. आता अशासक य अनदुाननत 
महाविद्यालयातील मशक्षक य पदाींच्या भरती प्रक्रक्रयेची कायणिाही सरुू आहे. 

___________ 
  

शासिीय वैद्यकिय महाववद्यालय, लातूर येर्ील  
रुग्णालयात महहलेने आत्महत्या िेल्याबाबत 

  
(३५) ४३७५९ (०१-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱ्हे : सन्माननीय 
वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बधुोडा (ता.औसा, जि.लातरू) येथील मदहलेने लातरूच्या शासक य 
िदै्यक्रकय महाविद्यालयातील रुग्णालयात ददनाींक ४/६/२०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास आत्महत्या केल्हयाचे ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, या मदहलेने आत्महत्या करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने उक्त प्रकरणी दोषीींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) ि (३) घडलेल्हया प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनामाफण त 
चौकशी सममती गठीत करण्यात आली होती. सदर मदहलेस गळफासा सोबत 
डोक्याला इिा झाल्हयाचे नमदू करुन उक्त प्रकरणात कुठल्हयाही प्रकारचा 
व्यािसानयक हलगिीपणा क्रकीं िा मानिाधधकाराचे उल्हलींघन झाले नसल्हयाचे 
ननषकषण उक्त सममतीने नोंदविले आहेत. सबब कोणािरही कायणिाही करण्यात 
आलेली नाही. सदर प्रकाराबाबत रुग्णालय प्रशासनाने पोलीस विभागाकड े
तक्रार नोंदविलेली असनू पोलीस विभागामाफण त कायणिाही सरुु आहे. 
(४) लाग ूनाही. 

___________ 
  

राज्यातील गहृननमाथण सांस्तर्ाांच ेिामिाज अधधि लोिाभभमुख व 
पारदशथि होण्यासाठी अधधननयमात सुधारणा िरण्याबाबत 

  
(३६) ४४०३० (०५-१२-२०१८). श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांजय मुांड े: 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील गहृननमाणण सींस्थाींचे कामकाि अधधक लोकामभमखु ि 
पारदशणक करण्यासह त्याबाबतचे प्रशासन अधधक सलुभ, ससु्पष् ि पररपणूण 
होण्यासाठी २०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्हया गहृननमाणण सींस्थाींना ननिडणूक 
आयोगाच्या कायणकक्षेतनू िगळून सींस्था पातळीिर ननिडणूक घेण्याची मभुा 
ममळािी म्हणून सहननबींधक याींच्या अध्यक्षतखेाली स्थापन सममतीच्या 
अहिालानसुार महाराषट्र सहकारी सींस्था अधधननयमात सधुारणा करण्याचा 
ननणणय राज्य मींबत्रमींडळाने ददनाींक ३१ िलु,ै २०१८ रोिी िा त्यासमुारास 
घेतला होता, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर ननणणयाच्या अींमलबिािणीबाबत कोणती कायणिाही 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु (०५-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) ददनाींक ३१/०७/२०१८ रोिीच्या मींबत्रमींडळाने घेतलेल्हया ननणणयाच्या 
अनषुींगाने महाराषट्र सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० मध्ये सहकारी 
गहृननमाणण सींस्थाींसाठी स्ितींत्र प्रकरण समाविष् करण्यासींदभाणत ददनाींक 
३०/१०/२०१८ रोिीच्या शासन रािपत्रात अध्यादेश प्रख्यावपत करण्यात आला. 
उक्त अध्यादेशाच्या अनषुींगाने सन २०१८ च्या दहिाळी अधधिेशनात विधेयक 
सादर करण्यात आले. परींत ु विधानमींडळात विधेयकािर झालेल्हया चचेिेळी 
मा.विधानसभा सदस्याींनी काही सधुारणा सचूविलेल्हया आहेत. उक् त 
सचूविलेल्हया सधुारणा विचारात घेऊन नव्याने अध्यादेश प्रख्यावपत करण्याची 
कायणिाही विभागामाफण त सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

नागपूर शासिीय आयुवेहदि रूग्णालय येरे् औषध साठा उपलब्ध 
नसल्यामुळे रूग्णाांची गैरसोय होत असल् याबाबत 

  
(३७) ४४०४४ (०५-१२-२०१८). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू शासक य आयिेुददक रूग्णालय येथे औषध साठा उपलब्ध 
नसल्हयामळेु रूग्णाींची गरैसोय होत असल्हयाचे ददनाींक १७ िुल,ै २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने सदर रूग्णालयात औषध साठा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती 
उपाययोिना केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महाजन (२९-०१-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् भित नाही. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
राज्यात ववशषेत: मराठवाडा व ववदभाथत मानसोपचार महाववद्यालयात 

अयायासक्रम सुरू िरण्याच्या प्रस्ततावाबाबत 
  
(३८) ४४०९८ (०५-१२-२०१८). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय वदै्यिीय भशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेत: मराठिाडा ि विदभाणत मानसोपचार महाविद्यालय 
नसल्हयाने मेयोचे डॉक््र ि मनोरूग्णालयाचा िाडण असे ममळून अभ्यासक्रम 
सरुू करण्याचा प्रस्ताि असल्हयाचे ददनाींक १७ ऑगस््, २०१८ रोिी िा 
त्यासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर प्रस्तािास मींिूरी देण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०४-०२-२०१९) : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
(२) भारतीय आयवुिणज्ञान पररषद याींच्या मानकाींची पतूणता होण्यासाठी 
सािणिननक आरोग्य विभाग याींच्या अखत्याररतील प्रादेमशक मनोरुग्णालय, 
नागपरू येथील खा्ाींच े सींलजग्नकरण इींददरा गाींधी शासक य िदै्यक य 
महाविद्यालय, नागपरू या महाविद्यालयाशी होणे आिश्यक आहे. त्यानषुींगाने 
आिश्यक कायणिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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अिोला येर्ील पोलीस वसाहतीची दरुवस्तर्ा झाल्याबाबत 
  
(३९) ४४४५३ (०५-१२-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ३८१९१ ला हदनाांि २८ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभाथत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला येथील पोलीस िसाहतीची अत्यींत दरुिस्था झाली असनू सदर 
िसाहती अत्यींत लहान असल्हयाने पोमलसाींना राहण्याच्यादृष्ीने अपरेु पडत 
असल्हयाचे माहे सप््ेबर, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, पोमलसाींच्या िसाहतीच्या दरुुस्तीकरीता शासनाने ननधीची 
तरतदू करुनही कोणत्याही प्रकारची ननविदा प्रमसध्द केली नसल्हयाने पोलीस 
िसाहतीच्या नतुनीकरणाचे काम प्रलींबबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार शासनस्तरािर काय कायणिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१), (२) ि (३) अकोला येथील पोलीस 
िसाहतीमधील ननिासस्थाने दरुूस्तीचा प्रस्ताि िानेिारी, २०१९ मध्ये प्राप्त 
झाला आहे. ननधीच्या उपलब्धतनेसुार उक्त प्रस्ताि शासनस्तरािर 
कायणिाहीधीन आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

राज्यातील नगरपाभलिा व महानगरपाभलिाांमध्ये िाही ववभशष्ट्ट पदे 
अनेि वषाथपासून ररक्त असल्याबाबत 

 

(४०) ४४६०४ (०५-१२-२०१८). श्री.ववप्लव बाजोररया : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील २३० नगरपामलका ि २३ महानगरपामलकाींमध्ये कायणरत 
असलेल्हया कमणचारी िगण, नगररचनाकार, सहायक आयकु्त, उपायकु्त, 
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लेखापररक्षक, अमभयींत े त्याचबरोबर िगण २ ि िगण ४ च्या कमणचाऱ् याींच्या 
पदस्थापनेसींदभाणत कोणतहेी स्पष् धोरण नसल्हयाने बहुताींश कमणचारी िगण 
बराच कालािधीत एकाच पदािर राहत असल्हयाच ेमाहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच परभणी महानगरपामलकेस ररक्त पदाींचा अनशुषे मोठ्या प्रमाणात 
असनू महानगरपामलकेत सहायक आयकु्त, उपसींचालक नगररचना, सहायक 
सींचालक नगररचना ि इतर महत्िाची पदे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, शासनाच्या प्रचमलत ननयमानसुार तीन िषाणनींतर बदलीचे 
धोरण असतानाही एकाच पदािर गत १० त े १५ िषण कमणचारी काम करीत 
असल्हयाने नगरपररषद ि मनपामध्ये काही विमशष् पदे अनेक िषाणपासनू 
ररक्त असल्हयाचे ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त पदे ररक्त असल्हयामळेु कामाचा ताण नायब तहमसलदार 
क्रकीं िा तहमसलदार याींच्यािर येत असल्हयाने कमणचाऱ् याच्या पदस्थापनेबाबत 
धोरण आखण्याबाबत शासनाने कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे 
ि त्याची अमींलबिािणी केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत आहे,  
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 

नगरपररषद/नगरपींचायत राज्यस्तरीय सींिगाणतील अधधकारी/कमणचारी 
याींच्या सिणसाधारण बदल्हयाींबाबतचे धोरण ददनाींक ११/०५/२०१७ च्या शासन 
ननणणयान्िये ननजश्चत करण्यात आले आहे. सदर बदली धोरणानसुार 
सींचालनालयाकडून ननयममत कायणिाही करण्यात येत आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 

तथावप, सहायक आयकु्त ि इतर ररक्त पदाींिर अधधकारी उपलब्ध 
करुन देण्याची प्रक्रक्रया करण्यात येत आहे.  
(३) ि (४) राज्यातील नगरपररषद/नगरपींचायतीमधील सींिगण कमणचाऱ्याींची 
ररक्त पदे भरण्याच्या दृष्ीने शासनाने १८८९ पदे भरण्यास मान्यता ददली 
आहे. 
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त्यानसुार सींचालनालयाने सरळसेिा भरती प्रक्रक्रया राबिनू 
अद्यापपयांत समुारे १५०० अधधकारी/ कमणचाऱ्याींची भरती प्रक्रक्रया पणूण केली 
आहे. तसेच, सदर अधधकारी/कमणचारी याींना ननयकु्तीही देण्यात आली आहे.  
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

आहदवासी आश्रम शाळेतील रॅधगांगचा प्रिार र्ाांबववण्याबाबत 
  
(४१) ४४८४६ (०५-१२-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय आहदवासी वविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उदासा (जि.नागपरू) या गाींिातील आश्रमशाळेतील दसुऱ् या िगाणच्या देिाींश ु
मसराम या विद्यार्थयाणला आश्रमशाळेतील मोठ्या मलुानी ददनाींक १९ िुल,ै 
२०१८ रोिी िा त्यासमुारास पायािर दींड्याने मारले, नखाने ओरबडले ि 
रॅगीींग घेिनू विद्यार्थयाांला त्रास ददला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या रॅगीींगमळेु विद्याथी अत्यींत घाबरला असनू शाळेत 
येणाच्या मनःजस्थतीत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि शाळा तसेच आददिासी विभागाने कोणत्या स्िरुपाची 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे नाही.  
(२) ि (३) अनदुाननत आश्रमशाळा उदासा या शाळेतील विद्याथी देिाींश ु
क्रक्रषणा मसराम या विद्यार्थयाणला शाळेतील मोठ्या मलुाींनी त्रास ददल्हयाबाबत 
लोकमत ितृ्तपत्रामध्ये ददनाींक ३०/०७/२०१८ रोिी बातमी प्रकामशत झाली 
होती.  
 सदर प्रकरणी सहायक प्रकल्हप अधधकारी ि कननषठ मशक्षण विस्तार 
अधधकारी याींनी प्रत्यक्ष शाळेला भे्  देऊन सींबींधधताींच े लेखी म्हणणे घेतले. 
त्यानसुार सदर विद्याथी िवे्हापासनू शाळेत दाखल झाला तवे्हापासनू त्याला 
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नेहमी घरची आठिण येत होती. त्याची मानमसकता शाळेत मशकण्याची 
नव्हती, असे ददसनू येत.े सदर विद्यार्थयाणला शाळेतील कोणत्याही मलुाने 
मारहाण केलेली नाही. याबाबत सदर विद्यार्थयाणची आई श्रीमती सधुचता 
मसराम याींनी प्रकल्हप कायाणलय, नागपरू येथे समक्ष उपजस्थत राहून लेखी 
म्हणणे ददले असनू त्याींच्या मलुाला मोठ्या मलुाींनी मारहाण केल्हयाप्रकरणी 
कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

मुांबईतील राणीबागेत नवीन प्राण्याांसाठी पारदशथि आणण वातावरणाला 
अनुिूल असणारे वपांजरे उभारण्याबाबत 

 

(४२) ४४९३१ (०५-१२-२०१८). श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.शरद रणवपस,े 
ॲड.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मुींबईतील राणीबागेत निीन प्राण्याींसाठी पारदशणक आणण िातािरणाला 
अनकूुल असणारे वप ींिरे उभारण्याचे कीं त्रा् यापिूी िादग्रस्त ठरलेल्हया हायिे 
कन्स्ट्रक्शनला पनु्हा देण्याचा प्रस्ताि स्थायी सममतीने मींिूर केला असल्हयाच े
माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) ि (२) हम्बो् पेंग्िीन पक्षयाींकरीता 
दशणनीय गॅलरी उभारणीच्या कामासींबींधी झालेल्हया ददरींगाईबाबत मा.लोकायकु्त, 
मुींबई याींनी ददनाींक ११/०८/२०१७ रोिी ददलेल्हया आदेशानसुार, बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेच े अनतररक्त आयकु्त (शहर) याींच्या अध्यक्षतखेाली चौकशी 
करुन, हम्बो् पेंग्िीन कक्ष उभारणीच्या कामास झालेल्हया विलींबाबाबत मे. 
हायिे कन्स्ट्रक्शन कीं पनीकडून उधचत दींड िसलुी करण्यात आली आहे. 



वि.प. ८ (41) 

तसेच, प्राणीसींग्रहालयामध्ये येणाऱ्या निीन प्राण्याींसाठी िातािरणास 
अनकूुल असे १० निीन वप ींिरे बाींधण्याकरीता लघतु्तम ननविदाकार मे. हायिे 
कन्स्ट्रक्शन कीं पनी याींची स्थायी सममतीच्या ददनाींक ०८/०८/२०१८ रोिीच्या 
ठरािानसुार ननयकु्ती करण्यात आली असल्हयाचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफण त कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
 

परभणी शहरातील शासिीय जभमनीबाबत 
 

(४३) ४५००२ (०५-१२-२०१८). श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.धनांजय मुांड,े 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील सिे नींबर १४९ मधील १४७६ एकर िममनीिर बलदीया 
सरकार असे नमदु असल्हयाने त्यािरील बाींधकामे हस्ताींतरण करण्यास 
अडचण येत असल्हयाने महसलू, विधी ि न्याय ि नगरविकास विभाग याींच्या 
बठैक िरून अींनतम कायणिाही करण्यात येईल असे आश्िासन मा.राज्यमींत्री, 
नगरविकास विभाग याींनी माहे माचण, २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
विधानसभेत ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर नतन्ही विभागाच्या बठैका बोलािनू त्यात कोणता अींनतम 
ननणणय घेण्यात आला िा येत आहे ि याबाबतची सविस्तर मादहती काय 
आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) याबाबतची बठैक घेण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. तथावप, सद्य:जस्थतीत 
परभणी महानगरपामलकेतफे निीन बाींधकाम ि दरुुस्त्याींना परिानगीसह 
फेरफार प्रकरणात सन २०१५ पिुी ज्याप्रमाणे कायणिाही सरुु होती, तशी 
कायणिाही महानगरपामलकेकडून सरुु असल्हयाचे परभणी महानगरपामलकेने 
कळविलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद् भित नाही.  

___________ 
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नवी मुांबई महानगरपाभलिेच्या स्तर्ापनेपासून क्षेत्रसभा  
आयोजजत िेली नसल्याबाबत 

  
(४४) ४५०१८ (०५-१२-२०१८). श्रीमती जस्तमता वाघ : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महानगरपामलका अधधननयम कलम २९ (ब) ि (क) नसुार 
महानगरपामलका क्षते्रात दर सहा मदहन्याींनी क्षेत्र सभा घेणे बींधनकारक 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, निी मुींबई महानगरपामलकेच्या स्थापनेपासनू गत २५ िषाणत 
क्षेत्रसभा आयोजित केली नसल्हयाबाबतच्या तक्रारी कोकण विभागीय 
आयकु्ताींकड े प्राप्त झाल्हयाच े माहे िुल,ै २०१८ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशणनात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायणिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०२-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) या विषयाबाबत तक्रारदार श्री.मींगेश म्हात्र ेयाींनी कोकण आयकु्त याींचेकड े
ददनाींक १९/०७/२०१८ रोिी तक्रार केली आहे. 
(३) विभागीय आयकु्त, कोकण विभाग कायाणलयाने सदर तक्रार ददनाींक 
३/१०/२०१८ च्या पत्रान्िये ननयमोधचत कायणिाहीसाठी आयकु्त, निी मुींबई 
महानगरपामलका याींचकेड ेपाठविली आहे. 

सदर पत्रानसुार कायणिाही कायणप्रणालीत असल्हयाचे उपआयकु्त, निी 
मुींबई महानगरपामलका याींनी कळविले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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यवतमाळ जजल््यातील राज्य पररवहन महामांडळातील  
ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(४५) ४५१७० (३०-११-२०१८). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नावेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय पररवहन मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) यितमाळ जिल्ह्यातील राज्य पररिहन महामींडळातील विविध सींिगाणतील 
पदे ररक्त असल्हयाचे ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पदे केव्हापासनू ररक्त आहेत ि सदरहू पदे ररक्त 
असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ररक्त पदे भरण्याबाबत 
कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदवािर रावत े(०५-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) राज्य पररिहन महमींडळातील विविध सींिगाणतील पदे ही सेिाननितृ्ती, 
स्िेच्छाननितृ्ती, पदोन्नती, रािीनामा इत्यादी कारणाींमळेु ररक्त होतात. 
(३) राज्य पररिहन महमींडळातील िगण-२ िररषठ/कननषठ या पदाींिर तात्परुती 
बढतीने ि बदलीने नेमणकूा देण्याबाबतची कायणिाही महामींडळाद्िारे सरुु 
आहे. तसेच, सरळ सेिा भरती सन २०१६-१७ अींतगणत सहाय्यक (कननषठ) ि 
मलवपक- ी्ंकलखेक (कननषठ), लेखाकार/कननषठ सींग्रह पडताळक, भाींडारपाल, 
सहाय्यक कायणशाळा अधधक्षक (क), कननषठ अमभयींता (स्था) या सींिगाणतील 
ररक्त पदाींिर उमेदिाराींची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. 

िररषठ मलवपक, सहाय्यक िाहतकू ननरीक्षक, िाहतकू ननयींत्रक, तसेच, 
याींबत्रक प्रिगाणतील प्रमखु कारागीर, कारागीर (क), सहाय्यक कारागीर ि 
िाहन पररक्षक इ. ररक्त पदे पदोन्नतीद्िारे भरण्याबाबतची कायणिाही 
महामींडळाद्िारे सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
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मुांबई महानगरपाभलिेच्या पूवथ उपनगरातील चौक्याांवरील िामगार 
मूलभूत सुववधाववना िाम िररत असल्याबाबत 

  
(४६) ४५१९४ (०५-१२-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.ववजय 
ऊर्थ  भाई धगरिर, श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई महानगरपामलकेच्या पिूण उपनगरातील १२ िषाणपिूीच्या ५ 
चौक्याींिरील २५० कामगार मलूभतू सवुिधाविना काम कररत असनू आिपयांत 
तथेे कोणत्याही दरुुस्तीची कामे झाली नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले ि त्यानसुार ५ चौक्याींतील कमणचाऱ् याींना मलूभतू सवुिधा न 
परुविण्यासींदभाणत कोणाला िबाबदार ठरविण्यात आले असनू त्याींचेिर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देवेंद्र र्डणवीस (०४-०२-२०१९) : (१) बहृन्मुींबई महानगरपामलकेच्या पिूण 
उपनगरात एकूण ५७ स्थापत्य चौक्या ि ३३ कीं ्ेनसण चौक्या घन कचरा 
व्यिस्थापन विभागाच्या कामगाराींकरीता परुविण्यात आल्हया आहेत. 

सदर चौक्याींची दरुुस्ती िेळोिेळी करण्यात येत असल्हयाचे बहृन्मुींबई 
महानगरपामलकेमाफण त कळविण्यात आले आहे. 
(२) सदर प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची चौकशी करण्यात आली नसल्हयाच े
महानगरपामलकेमाफण त कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 
 

___________ 
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अमरावती ववभागातील व्यवसाय भशक्षण ववभागात नोंदणीिृत 
सांघटनेच्या िमथचाऱ् याांने आधर्थि गैरव्यवहार िेल्याबाबत 

  
(४७) ४५३०८ (०५-१२-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योजिता मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमरािती विभागातील व्यिसाय मशक्षण विभागात एका नोंदणीकृत 
सींघ्नेच्या कमणचाऱ् याींने सींघ्नेच्या अधधकृतपणे प्रकामशत होणाऱ् या 
ननयतकामलकेमध्ये प्रचींड आधथणक गरैव्यिहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर कमणचाऱ् याने कायाणलयामध्ये उपजस्थत न राहता हिेरी 
पत्रकािर स्या केल्हया असनू त े कतणव्यािर नसतानाही आधथणक लाभ घेत 
असल्हयाच ेननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सींबींधधत कमणचाऱ्यािर फौिदारी गनु्हे दाखल करण्याचे आदेश 
विधी ि प्रशासनाने ददल्हयानींतरही अद्यापपयांत गनु्हे दाखल करण्यात आलेले 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि त्यानसुार दोषी कमणचाऱ् यािर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (०५-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) नाही. 
 उपविभागीय अधधकारी तथा दींडाधधकारी, अमरािती कायाणलय याींच े
ददनाींक ०७/०७/२०१४ च्या पत्रान्िये पे्रस ॲण्ड रजिस्टे्रशन ऑफ बकु ॲक्् 
१८६७ मधील ३, ४, ५ ि ८ चे उल्हलींघन झालेले आहे ि खो्े दस्तऐििाींच े
आधारे शासनाची फसिणुक केली असल्हयाचे ददसनू येत असल्हयामळेु “ननदेशक 
ममत्र” या मामसकाच े अिधै प्रकाशन करणाऱ् या सींपादक, सहसींपादक तसेच 
मदु्रक याींचवेिरुध्द गनु्हा दाखल करण्यात याि,े असे पोलीस स््ेशन, 
गाडगेनगर, अमरािती याींना कळविण्यात आल े होत.े त्यानसुार पोलीस 
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स््ेशन, गाडगेनगर, अमरािती येथे अदखलपात्र गनु्हा नोंदणी क्रमाींक ९४६/१४ 
ददनाींक १०/०७/२०१४ अन्िये दाखल करण्यात आला आहे. 
(४) ि (५) होय. 
 अमरािती विभागातील महाराषट्र राज्य आय.्ी.आय. ननदेशक 
सींघ्नेचे सरधच्णीस असलेले श्री.भोिराि िामन काळे, मशल्हप ननदेशक हे 
“ननदेशक ममत्र” या मामसकाचे सींपादक तसेच श्री.वििय नारायण भारती 
मशल्हप ननदेशक हे “ननदेशक ममत्र” या मामसकाच े सहसींपादक होत.े ते 
“ननदेशक ममत्र” हे मामसक अिधैररत्या प्रसाररत करुन त्याद्िारे अपहार करीत 
असल्हयाच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी करुन चौकशी अहिालाअींती दोन्ही 
कमणचाऱ् याींविरुध्द मशस्तभींगाची कायणिाही केली होती. विभागीय चौकशीत दोषी 
आढळून आल्हयाने सहसींचालक, व्यिसाय मशक्षण ि प्रमशक्षण, प्रादेमशक 
कायाणलय, अमरािती याींच्या ददनाींक २९/०७/२०१० च्या आदेशान्िये सींबींधधत 
कमणचाऱ् याींना शासक य सेिेतनु बडतफण  करण्यात आल्हयाची मशक्षा देण्यात 
आलेली होती. सींबींधधत कमणचाऱ् याींनी या मशक्षेच्या विरुध्द व्यिसाय मशक्षण ि 
प्रमशक्षण सींचालनालयास केलेल्हया अवपल अिाणिर अवपलाअींती व्यिसाय 
मशक्षण ि प्रमशक्षण सींचालनालयाने ददनाींक ११/०६/२०१२ च्या आदेशान्िये 
त्याींना सेिेमध्ये पनुस्थाणपीत करुन त्याींच्या कायमस्िरुपी तीन िेतनिाढी 
थोपिनू ठेिण्याची मशक्षा देण्यात आलेली आहे.  

___________ 
 

राज्यात प्रदशथनरुपी ववश्वरर् बस सुरु िरण्याबाबत 
 

(४८) ४५७६५ (३०-११-२०१८). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय पररवहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसचा ७० िषाांचा प्रिास उलगडणाऱ् या 
विश्िरथ या क्रफरत्या प्रदशणनाचा प्रिास महामींडळाच्या दलुणक्षतमेळेु गत 
िषणभरात बसची एकही धाि होऊ शकली नसल्हयाचे माहे ऑगस््, २०१८ च्या 
चौर्थया आठिड्यात ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, माहे सप् े्ंबर, २०१६ पासनू सरुुिातीच्या आठ मदहन्याींत ३६ 
जिल्ह्याींपकै  मुींबई, ठाणे, पणेु, मस ींधदुगुण ि कोल्हहापरू या पाच जिल्ह्यातच या 
बसने प्रिास केला होता, हे ही खरे आहे काय, 



वि.प. ८ (47) 

(३) असल्हयास, पणेु त ेअहमदनगर अशी पदहली बस सन १९४८ साली धािली 
तवे्हापासनू आतापयांतचा इनतहास साींगण्यासाठी प्रदशणनरुपी विश्िरथ नािाने 
बस चालविण्याचा ननणणय राज्य पररिहन महामींडळाने घेतला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने प्रदशणनरुपी विश्िरथ बस राज्यातील सिण जिल्ह्यात सरुु 
करण्याबाबत कोणती कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदवािर रावत े(०५-०२-२०१९) : (१), (२), (३) ि (४) एस.्ी. प्रेमी सींघ्ना 
ि महाराषट्र राज्य मागण पररिहन महामींडळ याींचे सींयजुक्तक विद्यमाने मुींबई, 
ठाणे, पणेु, मस ींधुदगुण ि कोल्हहापरू या ५ जिल्हहयाींमधील सिण आगार ि 
बसस्थानकात राज्य पररिहन महामींडळाच्या बसेसचा ७० िषाणचा प्रिास 
उलगडणारा प्रदशणनरुपी विश्िरथ दाखविण्यात आला आहे. 

स्ियींसेिी सींघ्नेचे सदस्य हे आपला व्यिसाय साींभाळून ि उपलब्ध 
असणाऱ्या िेळेनसुार काम करीत असल्हयाने त्याींचदे्िारे सींपणूण राज्यात 
प्रदशणनरुपी विश्िरथ िाि ूशकलेला नाही. परींत,ु पढुील काळात महाराषट्रातील 
सिण प्रमखु बसस्थानकाींिर प्रदशणनरुपी विश्िरथ दाखविण्याच े ननदेश 
महामींडळास देण्यात आलेले आहेत. 
(५) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  

देवदत्त पयथटन अॅण् ड टुररझम सांस्तरे्ला नॅशनल पािथ मधील 
स्तवच्छतागहृाच्या देखभालीची व अांतगथत प्रवासी  

वाहतूिीच ेिाम देणेबाबत 
  
(४९) ४५९५९ (०५-१२-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराव गाणार, श्री.ववजय ऊर्थ  भाई धगरिर : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) देिदत्त पयण् न अॅण् ड ्ुररझम सींस्थेला नॅशनल पाकण मधील 
स्िच्छतागहृाच्या देखभालीची ि अींतगणत प्रिासी िाहतकू चे काम देणेबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ८ िुल,ै २०१८ रोिी िा त् यासमुारास 
मा.पयण् न मींत्री याींना लेखी ननिेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त ननिेदनानसुार शासनाने कोणती कायणिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (०८-०२-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ि (३) नॅशनल पाकण मधील स्िच्छतागहृाच्या देखभालीची ि अींतगणत 
प्रिासी िाहतकू चे कामे ई-ननविदाद्िारे करणे प्रस्तावित असल्हयाने देिदत्त 
पयण् न ॲण्ड ्ुररझम सींस्थसे सहभागी होता येईल. 

___________ 
  

पुणे ववद्यापीठातील ररक्त पदे भरण् याबाबत 
  
(५०) ४६२०० (३०-११-२०१८). श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
भशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणेु विद्यापीठात उपकुलसधचि, सहाय्यक कुलसधचि, कक्ष अधधकारी, 
उच्चशे्रणी लघलेुखक, सहाय्यक अमभयींता, लेखाननक, मशपाई आदद पदे 
भरण्यास शासनाने सन २०१५ पासनू बींदी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त्यानषुींगाने सदर ररक्त पदे भरण्यासींदभाणत कोणती 
कायणिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (०५-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. वित्त विभागाच्या 
ददनाींक २५ मे, २०१७ च्या शासन ननणणयान्िये आकृनतबींध ननजश्चत 
झाल्हयामशिाय पदभरती करता येणार नाही. अशा सचूना ननगणममत करण्यात 
आलेल्हया आहेत. 
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(२) सींचालक, उच्च मशक्षण, पणेु याींचेमाफण त ददनाींक ०६/०९/२०१८ च्या 
पत्रान्िये सिण अकृषी विद्यापीठाींच्या सधुाररत आकृनतबींधाचा प्रस्ताि शासनास 
प्राप्त झाला असनू याबाबत ददनाींक ०१/११/२०१८ रोिी सधचि स्तरािर सिण 
अकृषी विद्यापीठाींचे कुलसधचि याींची बठैक घेण्यात आली. सदरहू बठैक मध्ये 
विद्यापीठाींनी पाठविलेले आकृनतबींधाचे प्रस्ताि वित्त विभाग, शासन 
पररपत्रक, ददनाींक २९ िून, २०१७ अन्िये ददलेल्हया मागणदशणक सचूनाींनसुार 
नसल्हयाने वित्त विभागाच्या मागणदशणक सचूनाींनसुार सधुाररत प्रस्ताि 
सींचालक, उच्च मशक्षण याींच्यामाफण त शासनास सादर करण्याबाबत सिण अकृषी 
विद्यापीठाींना सधूचत करण्यात आलेले आहे. 
(३) प्रश्न उद् भित नाही. 

___________ 
  
  
ववधान भवन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचव (िायथभार), 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूिण सिण प्रक्रक्रया महाराषट्र विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासक य मध्यिती मुद्रणालय, मुींबई. 


