
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
  
  

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

दसुरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 

  
जव्िार (जज.पालघर) येथील िणणबधीर मुलाांच्या शाळेच े 

थिीत अनुदान देण्याबाबत 
  
(१) १९७२९ (२०-०८-२०१६). श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार (जज.पालघर) येथील ‘ननलेश मरु्डशे्वर कर्णबधीर मलुाींची शाळा, प्रगती 
प्रनतषठान नावाची सींस्था मागील ३० वर्ाणपासनू चालववत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कर्णबधीर मलुाींना शशक्षर्ाच्या मखु्य प्रवाहात आर्ण्यासाठी 
तयाींच्या शाळाींना शासकीय अनदुान शमळत ेपरींत ुसींस्थचे्या या शाळेचे मागील 
सात वर्ाणपासनू शासनाकर्ड ेअनदुान थकीत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील वर्णभरापासनू ठारे् आणर् पालघर समाजकल्यार् 
ववभागात पाठपरुाव्यानींतर एवप्रल, २०१६ मध्ये फक्त रुपये ७ लाख ३५ हजार 
६७० इतकी रक्कम सींस्थेस देण्यात आली असनू रुपये १७ लाख ३ हजार ५८९ 
शासनाकरू्डन येरे् शशल्लक आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन उवणररत रक्कम ववनाववलींब 
सींबींधधत सींस्था/शाळेला शमळण्यासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.राजिुमार बडोले (१८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) हे अींशत: खरे आहे. 
(४) आयकु्त, अपींग कल्यार्, परेु् याींच्यास्तरावर थकीत वेतनेततर अनदुान 
देण्याबाबतची कायणवाही करण्यात येत आहे.  

___________ 
  

विशषे शाळेतील शशक्षिाांना ननयशमत िेतन देण्याबाबत 
  
(२) २००२७ (१९-०८-२०१६). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ववशरे् शाळेतील शशक्षकाींच े वेतन ननयशमत करण्यासाठी लेखाशीर्ण 
बदलण्याचा व वेतन मुींबईतील अनदुाननत माध्यशमक शशक्षकाींप्रमारे् 
ईसीएसद्वारे करण्याचा ननर्णय सामाजजक न्याय ववभागाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशरे् शाळाींच्याबाबत सामाजजक न्याय मींत्री याींच्या दालनात 
झालेल्या बठैकीतील ननर्णयाचे स्वरुप काय, 
(३) तसेच याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१५-०३-२०१९) : (१) नाही. 
(२) मा.मींत्री (सा.न्या.) याींच्या अध्यक्षतखेाली ददनाींक ३/१०/२०१८ रोजी सींपन्न 
झालेल्या बठैकीमध्ये आयकु्त, अपींग कल्यार्, परेु् याींच्यास्तरावर तातपरुतया 
स्वरुपात शालेय शशक्षर्ाच्या पो ण्लचा वापर करता येईल का, त ेतपासनू आपले 
स्वतींत्र पो ण्ल तयार करावे, असा ननर्णय घेण्यात आला. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

धळेु येथील सामाजजि न्याय भिनाच ेिाम प्रलांबबत असल्याबाबत 
  
(३) २१७०७ (१९-०८-२०१६). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय सामाजजि न् याय 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) धुळे येथील सामाजजक न्याय भवनाचे काम ननधी अभावी प्रलींबबत असल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१२-०३-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
(२) ववभागाच्या ददनाींक ३१/३/२०१६ च्या शासन ज्ञापनान्वये र्डॉ.बाबासाहेब 
आींबेर्डकर सामाजजक न्याय भवन, धुळे या इमारतीच्या बाींधकामाच्या सधुारीत 
अींदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली असनू सावणजननक बाींधकाम ववभागाकर्ड े
ननधी वगण करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
राज्यात शमठार्ण िारखाने ि शमठार्ण दिुानाांची तपासणी िरण्याबाबत 

  
(४) २३८०५ (१६-१२-२०१६). श्री.जयांत पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती 
विद्या चव्िाण, श्री.िेमांत टिले : सन्माननीय अन्न ि औषध प्रशासन मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर राज्यामध्ये गरे्शोतसव व ददपावली या सर्ाच्या ददवशी ग्राहक 
मोठ्या प्रमार्ावर शमठाइणची खरेदी करतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागररकाींच्या आरोग्यावर कोर्ताही पररर्ाम होव ूनये म्हर्ून 
अन्न व और्ध प्रशासन ववभागाकरू्डन शमठाइण बनववण्याचे कारखाने व शमठाइण 
दकुानाींची तपासर्ी करण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर तपासर्ीमध्ये सन २०१५ व २०१६ या वर्ाणत ककती 
दकुानदार दोर्ी आढळले व तयाींच्यावर कोर्ती कारवाइण करण्यात आली, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीश बापट (१८-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 



वव.प. १ (4) 

(३) अन्न व और्ध प्रशासनाकरू्डन राज्यात सन २०१५-१६ या कालावधीत 
राबववलेल्या ववशरे् मोदहमेत केलेल्या कारवाईमध्ये शमठाई, खवा, खाद्यतले व 
इतर अन्न पदाथाणचे एकूर् १६६१ नमनेु ववश्लेर्र्ासाठी घेण्यात आले होत.े 
तयापकैी १५१० नमनेु प्रमाणर्त दजाणच,े १२१ नमनेु कमी दजाणच,े ३० नमनेु 
असरुक्षक्षत घोवर्त झाले होत.े १२१ कमी दजाणच्या नमनु्याप्रकरर्ी 
सींबींधधताींववरुध्द न्यायननर्णय ख्ले दाखल करण्यात आले असनू, ३० असरुक्षक्षत 
प्रकरर्ी मा.न्यायालयात ख्ले दाखल करण्यात आल ेआहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

उपजजल्िा रुग्णालय परांडा (जज.उस्मानाबाद) येथे  
रॉमा िेअर युननट िरण्याबाबत 

  
(५) २६०५८ (१६-१२-२०१६). श्री.सजुजतशसांि ठािूर : सन्माननीय सािणजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उपजजल्हा रुग्र्ालय परींर्डा (जज.उस्मानाबाद) या ५० खा्ाींच्या रूग्र्ालयाींच े
१०० खा्ाींचे रुग् र्ालय व रॉमा केअर यनुन् कररे् प्रस्ताववत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, परींर्डा शहरातील रुग्र्ाींची वाढती सींख्या लक्षात घेऊन १०० 
खा्ाींचे रुग्र्ालय रॉमा केअर यनुन् करण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. लोकप्रनतननधीची मागर्ी 
आहे. 
(२) उपजजल्हा रुग्र्ालय, परींर्डा येथील रुग्र्ालयाची जागा अतयींत अपरुी 
असल्याने जागा शमळववण्याबाबत कायणवाही सरुु आहे. प्रस्ताव प्राप्त करुन 
घेण्याची कायणवाही सरुु आहे. 
(३) ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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बससेिा सुविधेची माहिती बेस्ट प्रशासनामार्ण त प्रिाशाांना देण्याबाबत 
  
(६) २८३२४ (१३-०४-२०१७). श्री.अशोि ऊर्ण  भाई जगताप : सन्माननीय 
मखु्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबईतील मध्य व पजश्चम रेल्वे मागाणवरील प्रवाशाींना मध्यरात्रीनींतर 
प्रवासाची होर्ारी गरैसोय दरू करण्याकरीता बेस््ने ददनाींक १ डर्डसेंबर, २०१६ 
रोजीपासनू दादर रेल्वे स्थानक (पवूण), मुींबई येथून ववववध दठकार्ी बसची सेवा 
सरुु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त बससेवा सवुवधेची मादहती बेस्् प्रशासनामाफण त 
प्रवाशाींना देण्यात आली नसल्यामळेु प्रवाशाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करून सदर सवुवधेची मादहती 
बेस्् प्रशासनामाफण त प्रवाशाींना देऊन प्रवाशाींची होर्ारी गरैसोय दरू करण्याबाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (२७-०२-२०१९) : (१) मुींबईतील मध्य व पजश्चम रेल्वे सेवा 
मध्यरात्री बींद झाल्यानींतर प्रवाशाींच्या सोयीकरीता दादर रेल्वे स्थानक (पवूण) 
येथून गोराई आगार, ओशशवरा आगार, मलुुींर्ड स्थानक (पजश्चम) व कोपरखैरारे् 
(नवी मुींबई) या दठकार्ी रात्रीच्या वेळी जाण्याकरीता बेस्् उपक्रमामाफण त 
बससेवा उपलब् ध करुन देण्यात आली होती. 
(२) व (३) बेस्् उपक्रमाने ददनाींक २९/११/२०१६ रोजी प्रशसध्दीपत्रकाद्वारे सदर 
मादहती वतृतपत्र,े इतर प्रशसध्दी माध्यमाींद्वारे प्रवाशाींना उपलब्ध करुन ददली 
होती.  
 तथावप, सदर सेवा प्रवाशाींच्या अल्पप्रनतसादामळेु बींद करण्यात आली 
असल्याचे बसे्् प्रशासनामाफण त कळववण्यात आले आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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मुांबई िृषी उत्पन्न बाजार सशमतीची सुरक्षा  
िां राटदाराने र्सिणूि िेल्याबाबत 

  
(७) २९०७० (१२-०४-२०१७). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पणन मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई कृर्ी उतपन्न बाजार सशमतीच्या सरुक्षेसाठी श्वान पथकाचे कीं त्रा् 
माशणल र्डॉग स्क्वॉर्ड या कीं पनीला देण्यात आले असनू ननयमाप्रमारे् माशसक 
हजेरीपत्रक सरुक्षा अधधकाऱयाींच्यावतीने उप सधचवाींमाफण त लेखा ववभागात न 
पाठवता कीं त्रा्दाराने हजेरी पसु्तकाींवर उप सधचवाींच्या बनाव् सह्या केल्याच े
माहे नोव्हेंबर-डर्डसेंबर, २०१६ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी फसवर्कू करर्ाऱया कीं त्रा्दाराची चौकशी 
करुन कीं त्रा् रद्द कररे् व कीं त्रा्ाचे सींपरू्ण पसेै वसलू करण्याबाबत शासनाने 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२८-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) या बाजार सशमतीने सींबींधधत कीं त्रा्दाराचा ठेका रद्द केला असनू येथे 
असलेली सींपरू्ण रक्कम कीं त्रा्दाराकरू्डन वसलू करण्यात आली आहे. 
 तसेच सदर प्रकरर्ाची बाजार सशमतीस्तरावर चौकशी अधधकारी नेमनु 
चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीत दोर्ी ठरलेल्या मखु्य सरुक्षा अधधकारी 
याींच्या तीन वेतनवाढी, तीन वर्ाणकरीता रोखण्याची आणर् उवणररत दोन सरुक्षा 
अधधकाऱयाींच्या प्रतयेकी एक वेतनवाढ, एक वर्ाणसाठी रोखण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
 

मराठिाडा विभागातील सिण जजल्िा पररषदाांिड ेजजल्िा पररषद  
शशक्षिाांच्या आांतरजजल्िा बदल्याांच ेप्रिरणाबाबत 

 

(८) ३०२०५ (१७-०४-२०१७). श्री.विक्रम िाळे, श्री.सनतश चव्िाण : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवार्डा ववभागातील सवण जजल्हा पररर्दाींकर्ड ेजजल्हा पररर्द शशक्षकाींच्या 
आींतरजजल्हा बदल्याींचे माहे जानेवारी, २०१७ अखेर जजल्हाननहाय ककती प्रकररे् 
मींजूरी अभावी प्रलींबबत आहेत, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकररे् प्रलींबबत असण्याची सववस्तर काररे् काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकररे् मींजूर करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१४-०२-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील जजल्हा पररर्द 
शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदलीसाठी शासन ननर्णय, ददनाींक २४/४/२०१७ अन्वये 
सधुाररत धोरर् ननजश्चत करण्यात आलेले आहे. या धोरर्ानसुार जजल्हा पररर्द 
शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्या ऑनलाईन सींगर्कीय प्रर्ालीद्वारे करण्यात 
येत असनू, जजल्हा पररर्द शशक्षकास आींतरजजल्हा बदली हवी असल्यास अशा 
शशक्षकाींनी ऑनलाईन अजण सादर कररे् आवश्यक आहे. या प्रर्ालीच्या 
माध्यमातनू सन २०१७ मध्ये राज्यात जवळपास ५००० जजल्हा पररर्द 
शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्या करण्यात आल्या असनू सन २०१८ मध्ये 
दसुऱ या ्प्प्यात जवळपास ३००० शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्या करण्यात 
आलेल्या आहेत. यास्तव जजल्हा पररर्द शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्याींची 
प्रकररे् प्रलींबबत राहण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

जळगाि-जामोद (जज.बुलढाणा) येथील पांचायत सशमतीमध्ये िायणरत 
िें द्रप्रमुख तथा प्रभारी शशक्षण विस्तार अधधिारी याांच्या  
शासिीय दैनांहदन िामात अननयशमतता झाल्याबाबत 

 

(९) ३१०१८ (११-०८-२०१७). श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.िेमांत टिल,े श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, अॅड.रािुल नािेिर : 
सन्माननीय ग्रामवििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जळगाव-जामोद (जज.बलुढार्ा) येथील पींचायत सशमती येथे कायणरत असलेले 
श्री.दद. रा. देशमखु, कें द्रप्रमखु तथा प्रभारी शशक्षर् ववस्तार अधधकारी याींनी माहे 
जानेवारी, २०१५ त ेमाचण, २०१५ मध्ये शासकीय दैनींददन कामात अननयशमतता 
केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ाच्या चौकशीबाबत सींबींधधताींकरू्डन ववधधमींर्डळाला 
अताराींककत प्रश्नाच्या उततरात चुकीची व ददशाभलू करर्ारी मादहती परुववण्यात 
आल्याबाबत श्री.ददनकर रामभाऊ भालतर्डक याींनी ददनाींक ०६ माचण, २०१७ रोजी 
वा तयासमुारास मा.मखु्यमींत्री, मा.मींत्री ग्रामववकास, तसेच सधचव, शालेय शशक्षर् 
ववभाग याींना ननवेदन ददललेे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सशमतीच्या तक्रारी सींदभाणत चौकशी अहवालात            
श्री.दद. रा. देशमखु याींचेवर आरोपशसध्द होऊन ददनाींक ०६ सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये 
ज्ञापनान् वये दोर्ारोपपत्र बजावण्यात आल ेअसतानाही शालेय शशक्षर् ववभागाने 
कोर्तीच कायणवाही केली नसनू मखु्य कायणकारी अधधकारी, जजल्हा पररर्द, 
बलुढार्ा याींच्या आदेशान्वये तयाींना पनु्हा शासन सेवेत घेण्यात आले आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर ननवेदनानसुार आतापयतं शासनाने कोर्ती कायणवाही केली 
वा प्रस्ताववत करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) श्री.दद.रा.देशमखु, कें द्रप्रमखु, जळगाींव-जामोद, जज.बलुढार्ा याींना ववभागीय 
चौकशीतील अींनतम ननर्णयास अधधन राहून, पनुणस्थापना देण्यात आली आहे. 
(४) श्री.दद.रा.देशमखु, कें द्रप्रमखु, जळगाींव-जामोद, जज.बलुढार्ा याींचेववरुध्द 
तयाींनी सन १९९६ पासनू सेवेमध्ये केलेल्या अननयशमततबेाबतचे सवण दोर्ारोप 
एकबत्रत करुन सधुाररत दोर्ारोपपत्र बजावण्यात आले असनू सदर प्रकरर्ी 
तयाींची ववभागीय चौकशी सरुु आहे. ववभागीय चौकशीचा अींनतम ननर्णय प्राप्त 
झाल्यानींतर तयाींचेववरुध्द ननयमानसुार शशक्षेची/शास्तीची कायणवाही करण्यात 
येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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दाभा मानिर (ता.िेळापूर, जज.यितमाळ) येथील सरिारी रोडिर 
अनतक्रमण िरून पक्िे बाांधिाम िेल्याबाबत 

  
(१०)  ३१०७० (१८-०८-२०१७).  श्री.िररशस ांग राठोड :   सन्माननीय ग्रामवििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दाभा मानकर (ता.पाींढरकवर्डा, जज.यवतमाळ) येथील ग्रामपींचायत हद्दीतील 
वार्डण क्र. २ मध्ये रस्तयावर अनतक्रमर् करून पक्के बाींधकाम करून अर्डथळा 
ननमाणर् केल्याची तक्रार स्थाननकाींनी पींचायत सशमती, पाींढरकवर्डा याींच्याकर्ड े
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये वा तयादम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तक्रारीची दखल तहस ज लदार व ग्ववकास अधधकारी 
(बबर्डीओ) याींनी घेतली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शा ासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(२२-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) दाभा मानकर (ता.पाींढरकवर्डा, जज.यवतमाळ) येथील स्थाननकाींनी पींचायत 
सशमती, पाींढरकवर्डा याींच्याकर्ड ेश्री.प्रेमदास भोजराज राठोर्ड याींनी सरकारी रोर्डवर 
अनतक्रमर् करुन पक्के बाींधकाम करुन जनतलेा अर्डथळा ननमाणर् केल्याबाबत 
दद.०६/०४/२०१७ रोजी तक्रार केली. 
      सदर तक्रारीच्या अनरु्ींगाने ववस्तार अधधकारी, पींचायत सशमती 
पाींढरकवर्डा याींनी दद.०८/०५/२०१७ रोजी दाभा मानकर येथे भे् देऊन 
यासींदभाणतील कागदपत्र े उपलब्ध करुन देरे्बाबत सचूना ददल्या तसेच        
दद.२१/०७/२०१७ रोजीच्या ग्रामपींचायत माशसक सभेमध्ये यासींदभाणत चचाण 
करण्यात आली. यामध्ये सदर जागेवर श्री.प्रेमदास भोजराज राठोर्ड याींचा 
पवूीपासनूच गरुाींचा गोठा होता. तया दठकार्ी सावणजननक रस्ता नव्हता. तयामळेु 
तयाच जागेवर तयाींनी पक्के बाींधकाम केले आहे व ग्रामस्थाींना सदर बाींधकामाचा 
कोर्ताही त्रास नसल्याने तयाच जागेवर श्री.राठोर्ड याींनी पक्के बाींधकाम 
करण्याबाबत ग्रामसभेने सहमती दशणववली. तथावप, या जागेची मोजर्ी       
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दद.२४/०७/२०१७ रोजी करण्याचे सभेने ननजश्चत केले. परींत,ु सदर मोजर्ीच्या 
ददवशी तहशसलदार, तलाठी इ. कोर्तीही यींत्रर्ा उपजस्थत नसल्याने शाखा 
अशभयींता याींनी मोजर्ी केली नाही. तद्ननींतर ग्रामसभेमध्ये दद.२२/०९/२०१७ 
रोजी पनु:श्च या ववर्यावर चचाण करण्यात आली. परींत ु सदरच्या जागेमळेु 
रहदारीस तसेच ग्रामस्थाींना कोर्ताही त्रास नसल्याने व जागेची मोजर्ी केल्यास 
वाद उद्् ावत वण्याची शक्यता असल्याने जागचेी मोजर्ी न करण्याचा ठराव       
दद.२२/०९/२०१७ रोजीच्या सभेमध्ये घेण्यात आला. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

राज्यात िािी मोयाया औषध िां पन्या किां मतीसांदभाणत परिानगी  
न घेता निीन औषधे विक्री िरीत असल्याबाबत 

 

(११) ३११२५ (११-०८-२०१७). श्री.सतजे ऊर्ण  बांटी पाटील : सन्माननीय अन्न ि 
औषध प्रशासन मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात काही मोठ्या और्ध कीं पन्या ककीं मतीसींदभाणत परवानगी न घेता 
नवीन और्धे बाजारात ववक्री करीत असल्याचे माहे जून, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं पन्याींना और्धे उतपादन केलेल्या तारखेपासनू बॅचवाईस 
उतपादन ववक्री दाखल्यासदहत तसेच गरैपालनाच्या कारर्ाींसदहत एक मदहन्यात 
जमा करण्यास साींधगतले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार और्ध वदै्यता, उतपादन व एमआरपी 
दाखल्यासदहत शासनाकर्ड े जमा करण्याबाबत तसेच दोर्ी और्ध कीं पन्याींवर 
कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीश बापट (२७-०२-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. 
 कें द्र शासनाच्या अधधपतयाखालील राषरीय और्ध ननयींत्रर् प्राधधकरर् 
(NPPA) याींनी देशातील ६७ मोठ्या और्ध उतपादक कीं पन्याना तयाींनी उतपादन 
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केलेल्या नवीन और्धाच्या ककींमतीबाबत मान्यता न घेता नवीन और्धे, और्ध 
ककींमत ननयींत्रर् आदेश २०१३ च्या तरतदुीचे अनपुालन न करता बाजारात 
आर्ल्याबाबत नो्ीस बजावली असल्याचे वतृत बबजनेस स््ॅन्र्डर्डण व इींडर्डयन 
एक्सपे्रस याींचे माध्यमातनू ददनाींक १८ मे, २०१७ व तयादरम्यान प्रशसध्दस ददल े
असल्याचे अन्न व और्ध प्रशासनाच्या ननदशणनास आले आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 प्रस्ततू प्रकरर्ी कें द्र शासनाच्या अधधपतयाखालील राषरीय और्ध 
ननयींत्रर् प्राधधकरर्ाने उक्त और्ध उतपादक कीं पन्याना कीं पन्याींना और्ध 
उतपादन केलेल्या तारखेपासनू बॅचवाईस उतपादन आणर् विकी दाखल्यासदहत 
तसेच गरैपालनाच्या कारर्ाींसदहत एक मदहन्यात जमा कररे्बाबत कररे्बाबत 
साींधगतले आहे. 
(३) सदर प्रकरर्ी DPCO (Drug Price Control Order) अींतगणत राषरीय 
और्ध ननयींत्रर् प्राधधकरर् (NPPA) द्वारे तयाींच्यास्तरावर सींबींधधताववरुध्द 
कारवाई करण्यात येत ेककीं वा तयाींनी राज्यातील और्ध ननयींत्रकास कळववल्यास 
तयानसुार राज्यातील अधधकाऱयाींकरू्डन कारवाई करण्यात येत.े तथावप, प्रस्ततू 
प्रकरर्ी सद्य:जस्थतीत राषरीय और्ध ननयींत्रर् प्राधधकरर् (NPPA) 
याींच्यास्तरावर तपास/कायणवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील महिलाांिर िोणाऱ् या अत्याचाराला आळा घालण्याबाबत 
 
(१२) ३१२३२ (११-०८-२०१७). श्री.सतजे ऊर्ण  बांटी पाटील : सन्माननीय 
मखु्यमांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सन २०१६ मध्ये ९७ मदहलाींवर अतयाचाराच्या घ्ना घर्डल्या असनू 
१७७ मदहलाींचा ववनयभींग झाला असल्याचे माहे माचण, २०१७ मध्ये वा 
तयादरम्यान ननदशणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हुींर्डाबळीची समस्या आजही कायम असनू ७ मदहलाींना हुींड्यासाठी 
जीव गमवावा लागला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अन्य कारर्ाींसाठी १० मदहलाींचे खून, ३ मदहलाींचे खूनाचे प्रयतन 
तर २९ मदहलाींना आतमहतयेस प्रवतृत केल्याच्या तक्रारी नोंद झाल्या आहेत, हे 
ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील मदहलाींवर होर्ाऱ या अतयाचाराला आळा घालण्यासाठी 
मदहला अतयाचार ववरोधी कायदे प्रभावीपरे् राबवनू दोर्शसध्दतचे े प्रमार् 
वाढववण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र र्डणिीस (०८-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
 राज्यात सन २०१६ - १७ मध्ये मदहलाींचा ववनयभींग ११३८८, बलातकार 
४२०९, बलातकाराचा प्रयतन ६ इतके गनु्हे नोंदववण्यात आले आहेत.  
(२) हे खरे नाही. 
 राज्यात सन २०१६ - १७ मध्ये हुींर्डाबळीचे २६३ इतके गनु्हे नोंदववण्यात 
आले आहेत.  
(३) हे खरे नाही. 
 राज्यात सन २०१६ - १७ मध्ये मदहलाींचे खून ६३५, खूनाचा प्रयतन ४५३ 
इतके गनु्हे नोंदववण्यात आले आहेत.  
(४) राज्यातील मदहलाींवर होर्ाऱ या अतयाचाराला आळा घालण्यासाठी 
प्रनतबींधातमक उपाययोजना खालीलप्रमारे् आहे. :- 

• मदहलाींवरील अतयाचारास प्रनतबींध करण्यासाठी मदहला अतयाचार 
प्रनतबींधक ववभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. ववशरे् पोलीस 
महाननरीक्षक हे ववभागाचे प्रमखु आहेत. 

• मदहलाींवरील अतयाचाराची प्रकररे् तातर्डीने ननकाली काढण्याकरीता 
राज्यात २७ ववशरे् न्यायालये व २५ जलदगती न्यायालये स्थापन 
करण्यात आलेली आहेत. 

• पोलीस आयकु्तालये / जजल्हयाींमध्ये मदहला सरुक्षा सशमतया व मदहला 
सहाय्य कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. 

• बलातकारासारख्या गींभीर गनु्हयाींचा तपासाची कायणपध्दती बाबतच्या 
मागणदशणक सचूना सवण पोलीस घ्काींना ववतरीत केलेल्या आहेत. 
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• हुींर्डाबळीकरीता प्रनतबींधातमक उपाय प्रतयेक जजल्ह्यात दक्षता सशमतया 
स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. 

• छेर्डछार्ड व ववनयभींगाच्या घ्ना रोखण्यासाठी पायी पेरोशल ींग, शाळा 
कॉलेजच्या पररसरात प्रनतबींधातमक उपाययोजना, नाकाबींदी, मदहला 
सरुक्षा व छेर्डछार्ड पथके तयार करण्यात आली आहेत. 

• मा.सवोच्च न्यायालय, ददल्ली ववशाखा ननर्णयाप्रमारे् पोलीस घ्काींमध्ये 
तक्रार सशमतया (Complaint Committees) स्थापन करण्यात आल्या 
आहेत. कामाच्या दठकार्ी लैंधगक अतयाचार प्रनतबींधक कायदा-२०१३ 
देखील अींमलात आला आहे. 

• मदहलाींवरील अतयाचाराची प्रकररे् तपासासाठी आणर् तयाींचा वेळोवेळी 
आढावा घेण्यासाठी जजल्हास्तरावर ददनाींक १२/१०/२०१७ च्या शासन 
ननर्णयानसुार ववशरे् पथके गठीत करण्याचा ननर्णय घेतला आहे.  

• राज्यात मुींबईसह परेु् शहर, ठारे् शहर, नागपरू शहर, परेु् ग्राशमर्, 
यवतमाळ, अहमदनगर येथे Investigation Units for Crime 
Against Women (IUCAW) स्थापन केली आहेत. 

• ददनाींक ३१/०३/२००८ रोजी राज्य गनु्हे अन्वेर्र् ववभागात अननैतक 
वाहतकू प्रनतबींध कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. महाराषर 
राज्यात १२ घ्काींमध्ये कें द्र शासन व राज्य शासनाच्या अधधपतयाखाली 
स्वतींत्र अननैतक मानवी वाहतकू प्रनतबींधक कक्ष स्थापन करण्यात आला 
आहे. 

• समस्याग्रस्त मदहलाींचे समपुदेशन करण्यासाठी पोलीस स््ेशनमध्ये 
मदहला पोलीस कक्ष स्थापन करण्यात आली आहेत. मा.धमाणधधकारी 
सशमतीने सचुववलेल्या शशफारशीनसुार रेल्वे स््ेशन पररसर व एस.्ी. 
स््ँण्र्ड येथे एकूर् ३६४ दठकार्ी मदहला मदत कें द्र सरुु करण्यात आली 
आहेत. 

• स्त्रीभ्ररु् हतया रोखण्याकरीता जजल्हाधधकारी याींच्या अध्यक्षतखेाली जजल्हा 
्ास्क फोसणची ननशमणती करण्यात आली आहे. स्त्रीभ्ररु् हतयेची तक्रार 
दाखल करण्यासाठी ्ोल कि क्रमाींक १८००२३३४४७५ व 
www.amchimulgi. gov.in हा ई-मेल उपलब्ध करुन देण्यात आला 
आहे. 
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• मुींबई, ठारे् व नवी मुींबई क्षते्रातील सींक्ातील मदहलाींच्या मदतीकरीता 
्ोल कि हेल्पलाईन क्र. “१०३” व उवणररत क्षते्राकरीता “१०९१” सरुु 
करण्यात आली आहे. रेल्वे पोलीस घ्क, मुींबई व परेु् ९८३३३३११११, 
नागपरु ०७१२-२७४३९८४ व बहन्मबुई पोलीस घ्कात २४ तास कायणरत 
असर्ारी हेल्पलाईन सेवा कायणरत आहे. याशशवाय 
www.mumbaipolice.org व comcell.mum.crime@ mahapolice. 
gov.in या वेबसाई्वर online तक्रार करता येत.े 

• मदहलाींवरील बलातकार, ववनयभींग, छेर्डछार्ड, ॲशसर्ड हल्ला या 
अतयाचाराच्या गनु्हयामधील आरोपीींना जास्तीत जास्त शशक्षा होण्याच्या 
दृष्ीने प्रचशलत कायदयात सधुारर्ा करुन शासनाने फौजदारी कायदा 
(सधुारर्ा) अधधननयम, २०१३ (२०१३ चा अधधननयम क्र.१३ पाररत केला 
आहे.) 

• Criminal Law Amendment No.२ of २०१८ नसुार बलातकाराींच्या 
गनु्ह्याींच्या शशक्षेत केलेली वाढ व तपासाबाबतच्या नवीन 
सधुारर्ाींबाबतच्या सचूना ददनाींक ०९/०७/२०१८ रोजीच्या पररपत्रकाद्वारे 
देण्यात आलेल्या आहेत.  

• मादहती व तींत्रज्ञान क्षेत्रातील मदहलाींच्या सरुक्षेच्या उपाययोजना 
सचुववण्यासाठी ददनाींक २७/०७/२०१७ च्या शासन ननर्णयानसुार सशमती 
गठीत करण्यात आली आहे. 

(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  
___________ 

 

राज्यासि यितमाळ जजल््यातील १९९१ च्या लोिसांख्येच्या आधारीत 
प्राथशमि आरोग्य िें दे्र सुरु िरण् याबाबत 

 

(१३) ३२११४ (१८-०८-२०१७). श्री.ख्िाजा बेग, श्री.िेमांत टिले, अॅड.रािुल नािेिर, 
श्री.आनांद ठािूर, श्रीमती विद्या चव्िाण : सन्माननीय सािणजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यासह यवतमाळ जजल्ह्यातील १९९१ च्या लोकसींख्येच्या आधारीत सन 
१९९७ मध्ये मान्यता ददल्याप्रमारे् आरोग्य कें दे्र कायाणजन्वत झाली नसल्याचे माहे 
मे, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन मान्यताप्राप्त आरोग्य कें दे्र 
उभारण्यासाठी कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.एिनाथ शशांदे (१२-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 

सन १९९१ च्या लोकसींख्येवर आधारीत बहृत आराखड्यानसुार ददनाींक 
२६/१२/१९९७ च्या शासन ननर्णयान्वये प्राथशमक आरोग्य कें द्र दहवरी, कोठा, 
पा्र्, ब्राम्हर्गाव, लोहारा, करींजी व खैरगाव याींची स्थानननजश्चती करण्यात 
आली होती. तयापकैी दहवरी व खैरगाव ही प्राथशमक आरोग्य कें दे्र सरुु झाली 
आहेत. 
(२) प्राथशमक आरोग्य कें द्र कोठा व ब्राम्हर्गाव याींची बाींधकामे परू्ण झाली असनू 
पदननशमणतीची कायणवाही सरुु आहे. प्राथशमक आरोग्य कें द्र लोहारा नागरी क्षते्रात 
गेल्यामळेु तथेे मींजूर झालेले प्राथशमक आरोग्य कें द्र कायाणजन्वत होऊ शकले नाही. 
प्राथशमक आरोग्य कें द्र पा्र् येथ ेजागा प्राप्त झाली असनू बाींधकामाबाबतच्या 
कायणवाहीबाबत अींदाजपत्रक सादर करण्याची कायणवाही सरुू आहे. प्राथशमक 
आरोग्य कें द्र, करींजीचे स्थलाींतरर् मौज ेवाई येथ ेकरण्यास ददनाींक १७/०१/२०१३ 
च्या शासन ननर्णयान्वये मींजूरी करण्यात आले असनू तयाकरीता अद्याप जागा 
प्राप्त झालेली नाही. यास्तव त ेकरींजी येथे कायणरत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

ऊजाण विभागातील मुख्यालयी न रािणाऱ्या  
अशभयांत्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 

 

(१४) ३३३१५ (१८-०८-२०१७). श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय ऊजाण मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शतेकरी तसेच वीज ग्राहकाींना अर्डचर्ी येऊ नयेत तसेच वेळेत 
सेवा शमळावी यासाठी अशभयींतयाींनी मखु्यालयी राहरे् बींधनकारक असताना 
दहींगोली शहरातील अशभयींत ेमखु्यालयी राहत नसल्याने तथेील शतेकरी व वीज 
ग्राहकाींनी मा.ऊजाण मींत्री हे माहे जून, २०१७ मध्ये दौऱयावर असताना तयाींच्याकर्ड े
तक्रारी केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयानरु्ींगाने सींबींधधत 
अशभयींतयाींवर कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) चौकशी करण्यात येऊन मखु्यालयी राहात नसलेल्या ग्रामीर् भागातील 
महाववतरर्च्या तीन अशभयींतयावर शशस्तभींगाची कारवाई करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

मराठिाडा विभागातील सिण जजल्िा पररषद शशक्षिाांच्या आांतरजजल्िा 
बदल्याांची प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(१५) ३३६१७ (११-०८-२०१७). श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय ग्रामवििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठवार्डा ववभागातील सवण जजल्हापररर्दाींकर्ड ेजजल्हा पररर्द शशक्षकाींच्या 
आींतरजजल्हा बदल्याींची माहे एवप्रल, २०१७ अखेर जजल्हाननहाय ककती प्रकररे् 
मींजूरी अभावी प्रलींबबत आहेत, 
(२) असल्यास, आींतरजजल्हा बदल्याींची प्रकररे् प्रलींबबत असण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन बदल्याींची प्रकररे् 
मींजूर करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) राज्यातील जजल्हा पररर्द 
शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदलीसाठी शासन ननर्णय, ददनाींक २४/४/२०१७ अन्वये 
सधुाररत धोरर् ननजश्चत करण्यात आलेले आहे. या धोरर्ानसुार जजल्हा पररर्द 
शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्या ऑनलाईन सींगर्कीय प्रर्ालीद्वारे करण्यात 
येत असनू, जजल्हा पररर्द शशक्षकास आींतरजजल्हा बदली हवी असल्यास अशा 
शशक्षकाींनी ऑनलाईन अजण सादर कररे् आवश्यक आहे. या प्रर्ालीच्या 
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माध्यमातनू सन २०१७ मध्ये राज्यात जवळपास ५००० जजल्हा पररर्द 
शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्या करण्यात आल्या असनू सन २०१८ मध्ये 
दसुऱ या ्प्प्यात जवळपास ३००० शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्या करण्यात 
आलेल्या आहेत. यास्तव जजल्हा पररर्द शशक्षकाींच्या आींतरजजल्हा बदल्याींची 
प्रकररे् प्रलींबबत राहण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील हदव्याांग शाळाांमधीत शशक्षि ि शशक्षिेतर िमणचाऱ्याांना 
सेिाशती ननयमािली िायदा लागू िरण्याबाबत 

  
(१६) ३३७३४ (१८-०८-२०१७). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) राज्यातील ददव्याींग शाळाींमधील शशक्षक व शशक्षकेतर कमणचाऱयाींना सेवाशती 
ननयमावली कायदा लाग ूकरण्याबाबत नागपरू ववभागातील लोकप्रनतननधीींनी पत्र 
क्रमाींक ११३८७/२०१७, ददनाींक १७ मे, २०१७ रोजी वा तयासमुारास शासनास 
ननवेदन ददले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास या प्रकरर्ी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१४-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) अपींग शाळा सींदहता १९९७ व २०१८ मध्ये सेवाशती ननयमावली ददलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
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नाांदेड येथील शशक्षि सििारी पतपेढीला जजल्िा मध्यिती बँिेने 
ननयमबाियररत्या िजण हदल्याबाबत 

  
(१७) ३४४३० (१८-०८-२०१७). श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय सििार मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नाींदेर्ड येथील शशक्षक सहकारी पतपेढीला ्ी.व्ही व िीज खरेदी करण्याच्या 
नावाखाली जजल्हा मध्यवती बँकेने सन २००० मध्ये दीर्ड को्ी रुपयाींचे 
ननयमबाहय कजण ददल ेहोत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाणत शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी करुन सींबींधधत दोर्ीींवर 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु (१२-०३-२०१९) : (१) होय.  
(२) जजल्हा ववशरे् लेखापररक्षकाींच्या ददनाींक १९/०३/२००१ च्या अहवालात उक्त 
गरैव्यवहारामळेु सींस्थेच े नम्रता रेर्डसण, परेु् याींच्याकर्ड े रुपये १४२.५८ लाख 
अनावश्यक अर्डकून पर्डल्याचे व तया रकमेवरील व्याजाचा भार सींस्थेवर 
पर्डल्याचे ननदशणनास आर्ून ददले व तयानरु्ींगाने जजल्हा उपननबींधकाींनी चौकशी 
अधधकारी ननयकु्त करून महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० च्या कलम 
८८(१) नसुार चौकशी केली. चौकशी अधधकारी याींनी सींस्थेच्या ४ माजी 
सींचालकाींवर जबाबदारी ननजश्चत करून तयाींच्याकरू्डन प्रतयेकी रुपये 
८४,१२,७०२.२५ एवढी रक्कम व्याजासह वसलू करण्याबाबत आदेश पारीत केले व 
ददनाींक ०१/०७/२००९ अन्वये तसे सींस्थेला सधूचत करण्यात आले.  
 श्री.नारायर् गरु्ाजी कदम व इतर याींनी ववभागीय सहननबींधक सहकारी 
सींस्था, लातरू याींच्याकर्ड ेअपील केले असता ववभागीय सहननबींधकाींनी ददनाींक 
२१/०६/२०११ च्या आदेशान्वये प्राधधकृत अधधकारी याींचे ददनाींक ०१/०७/२००९ च े
आदेश कायम केले. 
 दरम्यान मा.सहकार न्यायालयात दाखल दावा क्र.सीसीएन १०९/२००१ 
मध्ये मा.सहकार न्यायालयाने ददनाींक ०८/११/२०१० च्या आदेशान्वये सदर कजण 
रक्कम बेकायदेशीर असनू ती परत करण्याचे सींस्थेवर बींधन नसल्याचे ननषकर्ण 
नोंदवनू सदर रक्कम वसलूीस नाींदेर्ड जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेस ननबधं 
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घातले. या आदेशाववरूध्द नाींदेर्ड जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने सहकार अपील 
न्यायालय, औरींगाबाद याींच्यासमोर दाखल केलेले अपील क्र.९६/११ व ३२/१२, 
ददनाींक १४/१०/२०१३ रोजी खारीज केले आहेत.  
 श्री.नारायर् गरु्ाजी कदम व इतर ३ याींनी ततकालीन मा.मींत्री (सहकार) 
याींच्यासमोर ववभागीय सहननबींधकाींच्या ददनाींक २१/०६/२०११ च्या आदेशाववरूध्द 
पनुननणरीक्षर् अजण केला होता.सदर पनुननणरीक्षर् अजणप्रकरर्ी कजणमींजूरी व 
वा्पात अननयशमतता झाल्याचे व सहकार न्यायालयाच्या ननर्णयानसुार सींस्था 
व अजणदार याींच्याकरू्डन वसलूी करता येर्ार नसल्याच ेव सदर कजाणबाबतची 
जबाबदारी प्रामखु्याने सींस्थचेे पदाधधकारी व अधधकारी याींची असल्याचा ननषकर्ण 
नमदू करून बँकेच्या ननबींधकाने कलम ८८ नसुार ककीं वा अन्य आवश्यक 
कायणवाही करण्याचे आदेश पारीत केले आहेत. 
 नाींदेर्ड जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेच्या सन २०००-२००१ व 
२००१-२००२ लेखापररक्षर् व फेरलेखापररक्षर् अहवालात बँकेस समुारे १५०.०० 
लाख रकमेच्या झालेल्या नकुसानाबाबत तसेच अन्य अशा एकूर् १२ 
मदु्याींबाबत चौकशी करण्यासाठी महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम १९६० 
च्या कलम ८८ नसुार श्री.ए.एस.गींभीरे, जजल्हा ववशरे् लेखापररक्षक वगण-१ 
सहकारी सींस्था, लातरू याींची ददनाींक १९/०१/२००९ च्या आदेशान्वये चौकशी 
अधधकारी म्हर्ून ननयकु्ती करण्यात आली. चौकशीचा ददनाींक २६/०४/२०११ रोजी 
सादर केलेला अहवाल पररपरू्ण नसनू चौकशीची ररतसर कायणवाही केली नसल्याने 
ही कृती कतणव्यात कसरू करर्ारी असल्याच ेसहकार आयकु्तालयास कळववण्यात 
आले होत.े तथावप, तद्नींतर श्री.बळवींत बबन पवार प्राधधकृत अधधकारी याींनी 
पनुरीक्षर् अजण (क्र.६३१/२०११) दाखल केला होता.ददनाींक ०४/११/२०१५ रोजी 
आदेश पारीत झाले असनू ददनाींक २८/०४/२०११ रोजी सादर केलेला चौकशी 
अहवाल कायम करण्यात आला आहे. कायणवाही परू्ण झाली असनू आता या 
प्रकरर्ी श्री.ए.एस.गींभीरे, चौकशी अधधकारी याींचेववरूध्द कायणवाही करण्याची 
आवश्यकता रादहलेली नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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अपांगाांच्या प्रलांबबत मागण्याबाबत 
 

(१८) ३५२५८ (०२-०१-२०१८). प्रा.अननल सोल,े श्री.नागोराि गाणार,  
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अपींगाींच्या ववववध मागण्याींबाबत ददनाींक ५ एवप्रल, २०१७ रोजी मा.मींत्री 
सामाजजक न्याय ववभाग याींच्या अध्यक्षतखेाली मुींबई येथे आयोजजत करण्यात 
आलेल्या बठैकीत अपींगाींच्या प्रलींबबत १० मागण्याींबाबत चचाण होऊन ननर्णय 
घेण्यात आले व या ननर्णयानसुार कायणवाही करण्याचे ननदेश मा.मींत्री महोदयाींनी 
आयकु्त, अपींग कल्यार्, परेु् याींना ददले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननदेशानसुार ददनाींक २ जून, २०१७ रोजी आयकु्त, अपींग 
कल्यार् याींना बठैकीच े इनतवतृत पाठवनू तसेच नागपरू ववभागाच्या 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी शासनास पत्र पाठवनू कायणवाही 
करण्याच ेननदेश देऊनही अींमलबजावर्ी करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व तयानरु्ींगाने आयकु्त, अपींग कल्यार् याींचेववरूध्द कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
श्री.राजिुमार बडोले (१५-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
अपांग िसनतगिृाच्या अधीक्षिाांना आहदिासी आश्रमशाळा ि शासिीय 

िसनतगिृ अधीक्षिाांप्रमाणे िेतनशे्रणी देण्याबाबत 
  
(१९) ३५५५१ (०३-०१-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.धगरीशचांद्र 
व्यास : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
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(१) अपींगाींच्या अनदुाननत ववशरे् शाळेला सींलग्न असलेल्या वसनतगहृ 
अधीक्षकाींना आददवासी आश्रमशाळा व शासकीय वसनतगहृ अधीक्षकाींप्रमारे् 
वेतनशे्रर्ी देण्यासींदभाणत सवण जजल्ह्यातील समाजकल्यार् ववभागाींतगणत 
असलेल्या अपींगाींच्या ववर्शे/कमणशाळेतील वसनतगहृ अधीक्षकाींच्या वेतन शे्रर्ीची 
आधथणक भार मादहती शासनाने ददनाींक १८ जून, २०१६ रोजीच्या पत्रानसुार 
मागववली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत सवण जजल्हा समाजकल्यार् अधधकाऱ याींनी ददलेली 
मादहती अपींग कल्यार् आयकु्तालयाकर्ड ेसादर करुन ददनाींक १४ ऑक््ोबर, 
२०१६ रोजीच्या पत्रान्वये वसनतगहृ अधीक्षकाींच ेवेतनशे्रर्ीबाबतच ेअहवाल १० 
ददवसात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल ेहोते, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अहवाल सादर करण्यात आले नसल्याने नागपरू ववभागाच्या 
लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ५ डर्डसेंबर, २०१६ व ददनाींक ७ डर्डसेंबर, २०१७ रोजी 
शासनास पत्राद्वारे वसत ज गहृ अधीक्षकाींच्या वेतनशे्रर्ीचा प्रश्न तवरीत ननकाली 
काढण्याची ववनींती केली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, तयात काय 
आढळून आले व तयानसुार कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.राजिुमार बडोले (१६-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे.  
 अपींगाच्या ववशरे्/कमणशाळेतील वसनतगहृ अधीक्षकाींच्या वेतनशे्रर्ीच्या 
आधथणक भाराबाबतची मादहती शासनपत्र ददनाींक १५/०१/२०१५ अन्वये 
मागववण्यात आलेली मादहती आयकु्त, अपींग कल्यार्, परेु् याींच्याकरू्डन ददनाींक 
१८/०६/२०१६ रोजी शासनास प्राप्त झाली आहे. 
(२) व (३) होय. 
(४) सदर प्रकरर्ी शासनस्तरावर कायणवाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात जिािर रोजगार योजनेंतगणत वििीरीांची िामे िरण्याबाबत 
  
(२०)  ३६००३ (०२-०१-२०१८).   श्री.आनांदराि पाटील :   सन्माननीय रोजगार 
िमी मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) राज्यात जवाहर रोजगार योजनेतनू ववहीर खोदण्यासाठी ६० आर क्षते्राची 
अ् रद्द करुन १ त े२ आर क्षेत्रास परवानगी द्यावी, दोन्ही ववदहरीचे अींतर ५०० 
फू्ाची अ् रद्द करावी तसेच मास््र व जॉब कार्डण बींद करुन शाखा अशभयींता 
याींना मोजमाप करुन शतेक-याींच्या नावे बबल द्यावे इतयादी मागर्ी 
लोकप्रनतननधी व शतेकरी याींनी सींबींधधताकर्ड े करुनही अद्यापी कोर्तीही 
कायणवाही करण्यात आली नसल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मागण्याींच्या अनरु्ींगाने शासनाने कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री. जयिुमार रािल (२९-०५-२०१९) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

जवाहर रोजगार हमी योजना ही यापवूीच बींद झाली असनू या योजनेतनू 
सद्यजस्थतीत कोर्तयाही प्रकारची कामे घेतली जात नाहीत. महातमा गाींधी 
राषरीय ग्रामीर् रोजगार हमी योजनेअींतगणत ववदहरीींची कामे घेतली जातात.  
सदर ववहीरीींची कामे ववदहत ननयमानसुार होत असनू, जॉबकार्डण व मस््र 
सींदभाणत देखील ठरवनू ददलेल्या ननकर्ानसुार कायणवाही होत आहे.      
(२) महाराषर भजूल (ववकास व व्यवस्थापन) अधधननयम, २००९ मधील कलम 
२१ अन्वये, सावणजननक वपण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मी्रच्या 
अींतरामध्ये ववदहर खोदण्यास प्रनतबींध करण्यात आलेला असनू इतर पररसरामध्ये 
शस ींचन ववदहर करताींना दोन शस ींचन ववदहरीींमधील ककमान अींतर १५० मी्र 
असावे आणर् भजुल पातळी खालावत असल्यामळेु १५० मी्र हे अींतर कमी 
कररे् योग्य नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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नरडाणा (ता.शशांदखेडा, जज.धळेु) येथील शतेिऱ् याांना  
जशमनीचा योग्य मोबदला देण्याबाबत 

  
(२१) ३६०३६ (०३-०१-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय उद्योग मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नरर्डार्ा औद्योधगक वसाहत (ता.शश ींदखेर्डा, जज.धुळे) येथील महाराषर राज्य 
औद्योधगक ववकास महामींर्डळाने मौजे गोरारे्, मेलारे्, माळीच, जातोर्डा व वारूर्ड 
मधील ६६७.२१ हे.आर. एवढे क्षते्र महाराषर औद्योधगक ववकास अधधननयम 
१९६१ अन्वये प्रकरर् ६ ची अधधसचूना ददनाींक ४ नोव्हेंबर, २०१० रोजी प्रशसध्द 
केली असनू सदर भसुींपाददत जशमनीचे नकुसान भरपाई दर ननजश्चत 
करण्याकरीता कलम ३३२ अन्वये जजल्हाधधकारी, धुळे याींच्या अध्यक्षतखेाली 
ददनाींक २४ ऑक््ोबर, २०१३ व ददनाींक ११ माचण, २०१६ रोजी आयोजजत केलेल्या 
बठैकीत प्रनतहेक््री रूपये २० लक्ष मोबदला देण्याच ेजाहीर करण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकरी रूपये ५० लक्ष प्रनतहेक््री दर देण्याची मागर्ी करत 
असनू नववन खरेदी ववक्री तक्तयानसुार प्रनतहेक््री रूपये ३८,१५,१८४/- इतका दर 
देण्याचा प्रस्ताव महामींर्डळाने शासनाकर्ड ेसादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, २०० शतेकऱयाींनी रूपये २० लक्ष प्रनतहेक््री हरकती ठेऊन जमीन 
महामींर्डळास देण्यास ददनाींक २५ जून, २०१७ रोजी सींमतीपत्र महामींर्डळास ददल े
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायणवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.सभुाष देसाई (२८-०२-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) महामींर्डळाने शासनास प्रस्ताव सादर केला नसनू एकूर् १४२ 
शतेकऱयाींनी सदरच्या जशमनी हरकती ठेऊन भसूींपादन करावे व नवीन भसूींपादन 
कायद्यानसुार योग्य तो बाजारभावानसुार मोबदला देण्यात यावा अशी मागर्ी 
तयाींचे ननवेदनान्वये केली आहे. 
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(४) व (५) भसूींपादन कायदयातील तरतदुीींचा अवलींब करून पररगर्ीत होर्ारा 
दर व उच्चाधधकार सशमतीने मान्यता ददलेला दर प्रनत हेक््री रुपये २० लाख 
आहे. तो भमूी सींपादन, पनुवणसन व पनुवणसाहत करताना उधचत भरपाई 
शमळण्याचा आणर् पारदशणकतचेा हक्क अधधननयम २०१३ प्रमारे् देय 
मोबदल्याहून जास्त आहे. ददनाींक १२/७/२०१८ रोजी जजल्हाधधकारी, धुळे याींचे 
अध्यक्षतखेाली बठैक झाली असनू खातदेाराींची हेक््री ५० लक्ष इतकी मागर्ी 
अवाजवी आहे. यासींदभाणत पढुील ननर्णय घेण्याबाबतची महामींर्डळस्तरावर 
कायणवाही सरुू आहे.  

___________ 
  
िळिणे, नाशशि, राजूर, तळोदा, नांदरुबार ि यािल (जज.नाशशि) येथील 

िन्यादान प्रिल्पात गैरव्यििार झाल्याबाबत 
  
(२२) ३६९६६ (०२-०१-२०१८). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय आहदिासी वििास 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कळवरे्, नाशशक, राजूर, तळोदा, नींदरुबार व यावल (जज.नाशशक) या सहा 
आददवासी कन्यादान प्रकल्पाींतगणत झालले्या रुपये ३७ को्ी गरैव्यवहाराची सरुु 
असलेली चौकशी परू्ण झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, यात दोर्ी आढळून आलेल्याींवर शासनाने कोर्ती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ु सिरा (२२-०३-२०१९) : (१) व (२) प्रकल्प अधधकारी, एकाजतमक 
आददवासी ववकास, नाशशक याींच्या कायणक्षेत्रामध्ये सन २०११ मध्ये कन्यादान 
योजनेंतगणत अपहार झाल्याचे प्रथमदशणनी ननदशणनास आल्याने सदर प्रकरर्ी 
सरकारवार्डा पोलीस स््ेशन, नाशशक येथे एफ.आय.आर. क्रमाींक ६९६/१० ददनाींक 
१३/१२/२०१० रोजी दाखल केलेला असनू क्रमाींक आर.सी.नींबर २६३/२०१२ हे 
प्रकरर् न्याय प्रववष् आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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अिमदनगर जजल्िा पररषद अांतगणत शशक्षण सेिि  
पदासाठी ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  
(२३) ३७५९६ (१४-१२-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: सन्माननीय ग्रामवििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अहमदनगर जजल्हा पररर्द अींतगणत सन २००८-०९ मध्ये शशक्षर् सेवक 
पदासाठी ३६० प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराींची ननवर्ड करण्यात आली असनू सदर 
प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराींपकैी ३२५ प्रकल् पग्रस्ताींना ननयकु्ती देण्यात आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रकल्पग्रस्त प्रमार्पत्राच्या वधैतमेळेु काही शशक्षर् सेवकाींना 
ननयकु्ती देण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पनुवणसन अधधकारी याींनी प्रकल्पग्रस्त प्रमार्पत्र वधै असल्याचे 
अहवाल शासनास देऊनही सींबींधधत प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराींना ननयकु्ती देण्यात 
आली नाही तसेच उवणररत शशक्षर् सेवकाींपकैी काहीींना ननयकु्तीचे आदेश देऊनही 
तयाींना सेवेत सामावनू घेतले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरर्ी प्रशासनाच्या ददरींगाईमळेु सींबींधधत प्रकल्पग्रस्त 
उमेदवाराींना ननयकु्ती शमळत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व तयानरु्ींगाने प्रकल्पग्रस्त शशक्षर्सेवकाींना ननयकु्ती शमळरे्बाबत 
कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे. अहमदनगर जजल्हा 
पररर्देने प्रकल्पग्रस्त व भकूीं पगस्त प्रवगाणमधून २२१ उमेदवाराींना शशक्षर्सेवक 
पदावर ननयकु्या देण्यात आलेल्या आहेत. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. सदर प्रकल्पग्रस्त प्रमार्पत्र वधै असल्याबाबत अहवाल 
ददनाींक ०९/१२/२००९ अन्वये प्राप्त झाला. तथावप, तयापवूी शासन ननर्णय 
बदलल्याने ४५ उमदेवाराींना शासन ननर्णय, ददनाींक २७ ऑक््ोबर २००९ नसुार 
मा.उच्च न्यायालयाच्या औरींगाबाद खींर्डपीठाच्या ननर्णयानसुार व शासन 
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ननर्णयानसुार ननयकु्तया जादहरातीशशवाय व तयाींची सेवा प्रवेश गरु्वतता र्डावलनू 
करता येर्ार नसल्यामळेु ननयकु्तया देण्यात आलेल्या नाहीत. 
(४) हे खरे नाही. 
(५) नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

आहदिासी आश्रमशाळाांमधील गिृपालाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  
(२४) ३८२९२ (०३-०४-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील, श्री.सभुाष झाांबड, श्री.शरद 
रणवपसे, श्री.अमरनाथ राजरूिर : सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आददवासी ववभागाींतगणत चालववण्यात येर्ाऱया मलुा-मलुीींच्या 
ननवासी आश्रमशाळेतील अधधक्षक (परुूर्/मदहला) सींवगाणची १०४ पदे तसेच 
वसनतगहृातील गहृपाल सींवगाणतील ६८ पदे ररक्त आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमशाळाींमधील गहृपाल सींवगाणतील ररक्त पदे पदोन्नतीने 
भरण्याबाबतची कायणवाही सरुु आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर कायणवाहीचा तपशील काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (०७-०३-२०१९) : (१) होय, अधीक्षक सींवगाणतील डर्डसेंबर, २०१८ 
अखेर २४० पदे व गहृपाल सींवगाणतील ८५ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय. 
(३) अपर आयकु्त, नाशशक व नागपरू याींच्याकर्डील पदोन्नतीची कायणवाही परू्ण 
करण्यात आली आहे. अपर आयकु्त, ठारे् व अमरावती याींच्याकर्डील 
पदोन्नतीची कायणवाही सरुू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील र्तर मागासिगीयाांच्या शशष्ट्यितृ्ती, आरक्षण तसेच 
समाजाच्या वििासासाठी िायणिािी िरण्याबाबत 

  
(२५) ३८३४९ (०४-०४-२०१८). श्री.िररशस ांग राठोड : सन्माननीय विमकु्त जाती, 
भटक्या जमाती, र्तर मागासिगण ि विशषे मागास प्रिगण िल्याण मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) इतर मागासवगीयाींच्या समस्या सोर्डववण्यासाठी शासनाने माहे डर्डसेंबर, 
२०१६ मध्ये ओबीसी मींत्रालयाची स्थापना करुनही चींद्रपरू व गर्डधचरोली 
जजल्ह्यात कमी करण्यात आलेले ओबीसीींच ेआरक्षर् पवूणवत झालेले नाही तसेच 
मागील २ वर्ाणपासनू ओबीसी ववद्यार्थयांना उच्च शशक्षर् ववभागाची शशषयवतृती 
शमळाली नसल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशणनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात अनेक जजल्ह्याींमध्ये ओबीसी प्रवगाणत असलेल्या जातीींना 
वेगवेगळे आरक्षर् देण्यात आले आहे काय तसेच चींद्रपरू व गर्डधचरोली जजल्ह्यात 
ओबीसी समाज मोठ्या प्रमार्ात असताना याच ववभागात ओबीसीचे आरक्षर्ाचे 
्क्केवारी कमी करण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, शशषयवतृती व आरक्षर्ाबाबत तसेच समाजाच्या ववकासासाठी 
शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (१२-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) ददनाींक ०१/०४/२०१७ पासनू 
ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती व ववशरे् मागासप्रवगण ववभाग हा नव्याने ननमाणर् 
केला आहे हा ववभाग सामाजजक न्याय व ववशरे् सहाय्य ववभागातनू वेगळा 
करण्यात आलेला आहे. 
 या ववभागामाफण त ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती व ववशरे् मागासप्रवगण 
याींना शासनाने ननजश्चत केलेल्या आरक्षर् धोरर्ानसुार कायणवाही करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
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राज्यातील िातिरी समाजाच्या मागण्याांबाबत 
  
(२६) ३८६०० (०३-०४-२०१८). श्री.जनादणन चाांदरूिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील कातकरी समाजाच्या आधथणक, सामाजजक व शकै्षणर्क 
ववकासासाठी आराखर्डा तयार करण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर आराखड्यानसुार कातकरी समाजाच्या सवांधगर् 
ववकासासाठी कोर्तया उपाययोजना करण्यात आल्या वा येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (११-०३-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे, कें द्र शासनाने आददम 
जमाती सदींभाणत जाहीर केलेल्या ववकास कायणक्रमामध्ये कातकरी जमातीचा 
समावेश असनू तयाींच्या आधथणक, सामाजजक व शकै्षणर्क ववकासासाठी आराखर्डा 
तयार करण्यात आला आहे. 
(२) व (३) सन २०१८-१९ या वर्ाणत आददम जमाती सींरक्षर् तथा ववकास 
कायणक्रमाींतगणत आददम जमातीसाठी शशक्षर्/आरोग्य/कृर्ी/उतपन्नवाढ या 
घ्काींतगणत योजनाींचा रुपये १२४०.०० लक्ष इतक्या रकमेचा प्रारुप आराखर्डा 
तयार करुन कें द्र शासनास मान्यतसे्तव सादर करण्यात आलेला होता. 
तयानरु्ींगाने कें द्र शासनाने रुपये १२३०.२६ लक्ष इतक्या आराखड्यास मींजूरी 
ददलेली आहे. सदर ननधी ददनाींक १०/१/२०१९ च्या शासन ननर्णयान्वये ववतरीत 
करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यात शशक्षण सांस्थामध्ये विद्याथाांच्या शशष्ट्यितृ्ती  
िाटपात गैरव्यििार झालेल्याबाबत 

  
(२७) ३८९१३ (०६-०४-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास, प्रा.अननल सोले : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) राज्यात अनेक शशक्षर् सींस्थामध्ये बनाव् ववद्याथांच्या नावाने लाखो 
रूपयाची शशषयवतृती ला्ण्याचा प्रकार सींस्थाींचालकाकरू्डन व अधधकाऱ याींकरू्डन 
होवनूही फक्त तीन सींस्थाचालकाींना अ्क करून गनु्हे दाखल केल्याचे ददनाींक 
२७ डर्डसेंबर, २०१७ रोजी वा तयासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन शशषयवतृती 
गरैव्यवहारातील उवणरीत दोर्ी सींस्थाचालक व अधधकाऱ याींवर कारवाई 
करण्यासाठी काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१३-०३-२०१९) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) ववशरे् चौकशी पथकाने शशफारस केलेल्या व शासनाने गनु्हे दाखल 
करण्याबाबत कळववलेल्या ७० सींस्थाींपकैी ४ सींस्थाींववरुध्द गनु्हे दाखल करण्यात 
आले आहेत, उवणरीत ४० शकै्षणर्क सींस्थाींनी तयाींच्याववरुध्द कारवाई ववरोधात 
न्यायालयात याधचका दाखल केलेल्या आहेत, तर २ सींस्था आददवासी ववकास 
ववभागाशी सींबींधधत असनू, उवणररत २४ सींस्थाींववरुध्द गनु्हे दाखल करण्याबाबत 
आयकु्तालयामाफण त सींबींधधत सहायक आयकु्त, समाज कल्यार् याींना 
कळववण्यात आलेले आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
 

िौशल्य वििास विभागाने अभ्यासक्रमात बदल िरण्याबाबत 
 

(२८) ३९१२६ (०६-०४-२०१८). श्री.चांद्रिाांत रघिुांशी : सन्माननीय िौशल्य वििास 
ि उद्योजिता मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कौशल्य ववकास ववभागाने शशक्षर्ासोबतच वेगवेगळे कौशल्य ववकास 
अ्यासक्रम सरुु केले असनू इयतता आठवी त े बारावीच्या ववद्यार्थयांना 
छो्ेखानी अ्यासक्रम या माध्यमातनू शालेय शशक्षर्ात शशकववण्यात येतात, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परींत ु इयतता बारावी नींतर या अ्यासक्रमाची मदत घेऊन 
रोजगार उपलब्ध होण्याची सींधी शमळत नसल्याने ववद्याथी पनु्हा पारींपाररक 
अ्यासक्रमाकर्ड ेवळत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कौशल्य ववकास शशक्षर् ही आजची गरजच असनू यासींदभाणतील 
अ्यासक्रम बाजारातील मागर्ी लक्षात घेऊन तयार व्हायला हवेत तसेच तयात 
वेळोवेळी बदल करण्यात यावे अशी मागर्ी शशक्षर्क्षेत्रातील मान्यवराींनी केली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त बाबीची दखल घेऊन सध्या बाजारातील मागर्ीनसुार 
मनषुयबळाचा परुवठा होण्यासाठी कौशल्य ववकास ववभागाकरू्डन छो्ेखानी 
अ्यासक्रमात बदल करण्याबाबत शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सांभाजी पाटील-ननलांगेिर (२८-०३-२०१९) : (१) कौशल्य ववकास व 
उद्योजकता ववभागामाफण त व्यवसाय शशक्षर् व प्रशशक्षर् सींचालनालयाींतगणत 
शालेय शशक्षर्ात इ. ९ वी व इ. १० वी स्तरावर पवूण व्यावसानयक अ्यासक्रम, 
इ. ११ वी व इ. १२ वी स्तरावर उच्च माध्यशमक व्यवसाय अ्यासक्रम तसेच 
जव्दलक्षी व्यवसाय अ्यासक्रम राबववले जातात. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
 उच्च माध्यशमक व्यवसाय अ्यासक्रमाचे ववद्याथी रोजगार व 
स्वयींरोजगाराकर्ड े वळतात. मात्र जव्दलक्षी व्यवसाय अ्यासक्रमाचे ववद्याथी 
मोठ्या प्रमार्ात उच्च शशक्षर्ाकर्ड ेवळतात. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) राज्यातील व्यवसाय शशक्षर् घेर्ाऱ या जास्तीत जास्त ववद्यार्थयाणना 
औद्योधगक क्षेत्राच्या गरजनेसुार आधुननक तींत्रज्ञानानसुार होर्ारे बदल लक्षात 
घेवनू उच्च व तींत्र शशक्षर् ववभाग याींचा शासन ननर्णय, ददनाींक ४/७/२०१५ अन्वये 
माध्यशमक स्तरावरील पवूण व्यावसानयक अ्यासक्रमात बदल करण्यात आले 
आहेत. उच्च व तींत्र शशक्षर् ववभाग शासन ननर्णय, ददनाींक २७/३/२०१४ अन्वये 
उच्च माध्यशमक व्यवसाय अ्यासक्रम पनुरणधचत करुन नववन सधुाररत 
अ्यासक्रम सन २०१४-१५ पासनू लाग ूकरण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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राज्यात ग्रामीण भागातील रस्त्याांिरीता ननधी देण्याबाबत 
  
(२९) ४१५२१ (१४-०८-२०१८). श्री.गोवपकिशन बाजोरीया : सन्माननीय ननयोजन 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील जजल्हा ननयोजन सशमतीच्या ननधीमधून ग्रामीर् भागातील 
रस्तयाींकरीता अतयींत कमी प्रमार्ात ननधीचे ननयोजन करण्यात येत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अमरावती ववभागातील अकोला, वाशशम व बलुढार्ा 
जजल्ह्याकरीता मागील चार वर्ाणमध्ये ग्रामीर् रस्तयाींकरीता अतयींत कमी ननधी 
देण्यात आला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ग्रामीर् भागातील 
रस्तयाींकरीता भरीव ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (१५-०३-२०१९) : (१) नाही. 
 सन २०१५-१६ त े सन २०१८-१९ या ४ वर्ाणत ग्रामीर् भागातील 
रस्तयाींकरीता खालीलप्रमारे् तरतदू करण्यात आली आहे. 
                                          (रुपये लाखात) 

जजल्िे २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ 
अकोला ७१७.२१ ९१७.२१ १८९.१८ ६००.०० 
बलुढार्ा १४००.०० २४००.०० ९१०.०० १०००.०० 
वाशशम ९४५.०९ ७१३.९५ २२३.६७ १५०.०० 

(२) नाही. 
 जजल्हा ननयोजन सशमती, अकोला, वाशशम व बलुढार्ा याींच्या मान्यतनेे 
ग्रामीर् रस्तयाींकरीता ननयतव्यय ननजश्चत करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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बीड जजल््यात अनतिषृ्ट्टीमुळे क्षनतग्रस्त ि रु्टलेल्या  
पाझर तलािाांच्या दरुुस्तीबाबत 

 

(३०) ४१७२१ (०१-०८-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम 
िाळे : सन्माननीय जलसांधारण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बीर्ड जजल्ह्यात माहे सप् े्ंबर त ेनोव्हेंबर, २०१६ या कालावधीत झालले्या 
अनतवषृ्ीमळेु जजल्ह्यातील २६४ ववववध शसींचन प्रकल्प क्षनतग्रस्त झाले आहेत, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षनतग्रस्त शसींचन प्रकल्पाींच्या दरुुस्तीसाठी सन २०१८-१९ जजल्हा 
वावर्णक योजनेतनू सींबींधधत कायणकारी अशभयींतयाींनी केलेल्या मागर्ीनसुार 
ननधीची उपलब्धता झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दोन वर्ाणहून अधधक काळ क्षनतग्रस्त असलेल्या शस ींचन 
प्रकल्पाींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाने ननधी उपलब्ध करुन ददला आहे, तसेच मौजे 
अधणमसला (ता.गेवराई) येथील क्षनतग्रस्त पाझर तलावाच्या दरुुस्तीचे काम 
कोर्तया यींत्ररे्करू्डन केले जार्ार आहे, 
(४) असल्यास, जजल्ह्यातील २६४ क्षनतग्रस्त शसींचन प्रकल्पापकैी ककती 
प्रकल्पाींची दरुुस्तीची कामे परू्ण झाली आहेत व उवणररत कामाचे कोर्त ेननयोजन 
केले आहे तसेच रुपये १७७९.५९ लक्ष ननधीच्या उपलब्धतबेाबत कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

प्रा. राम शश ांदे (१४-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) बीर्ड जजल्ह्यात माहे सप् े्ंबर, २०१६ या मदहण्यात झालले्या 
अनतवषृ्ीमळेु २६४ पाझर तलाव, गाव तलाव, शस ींचन तलाव, शसमें् नाला बाींध 
व को.प. बींधारे क्षनतग्रस्त झाले असनू तलावाींची दरुुस्तीची ३ कामे जलयकु्त 
शशवार अशभयान अींतगणत आणर् ८७ कामे ववववध लखेाशशर्ाणमधील उपलब्ध 
ननधीतनू परू्ण करण्यात आली आहेत. उवणररत अपरू्ण कामाींपकैी ८ कामाींना 
ताींबत्रक मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच ५७ कामे सन २०१८-१९ 
मध्ये आणर् १०९ काम ेसन २०१९-२० मध्ये ननधी उपलब्धतनेसुार परू्ण करण्याचे 
ननयोजन आहे. 
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 मौजे अधणमसला (ता.गेवराई) येथील क्षनतग्रस्त पाझर तलाव मदृ व 
जलसींधारर् ववभागाींतगणत येत नाही, तथावप, सदर क्षनतग्रस्त पाझर तलावाचे 
दरुुस्तीचे काम “० त े१०० हेक््र क्षमतपेयतंचे लघपुा्बींधारे बींधाऱ याचे बाींधकाम 
व दरुुस्ती” या जजल्हास्तरीय योजनेमधुन (DPDC) करण्याबाबत जजल्हाधधकारी, 
बीर्ड याींना ददनाींक २० फेब्रवुारी, २०१९ च्या पत्रान्वये सचूना देण्यात आल्या 
आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

औरांगाबाद विभागातील वि.जा.भ.ज. आश्रमशाळेतील  
िमणचाऱ् याांच्या प्रलांबबत मागण्याबाबत 

 

(३१) ४१८४४ (०१-०८-२०१८). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
विमकु्त जाती, भटक्या जमाती, र्तर मागासिगण ि विशषे मागास प्रिगण 
िल्याण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबाद ववभागातील मान्यता प्राप्त अनदुाननत वव.जा.भ.ज. आश्रम 
शाळेतील कमणचाऱ याींचे अनेक वर्ाणपासनू वररषठ वेतन शे्रर्ी, कालबध्द पदोन्नती 
सेवाखींर्ड मान्यता प्रस्ताव प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी तवरीत ननर्णय घ्यावा म्हर्ुन मा.उच्च 
न्यायालयाने आदेश देऊनही यावर कोर्तीही कायणवाही होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनरु्ींगाने प्रलींबबत प्रकररे् ननकाली काढण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
प्रा. राम शश ांदे (२०-०३-२०१९) : (१), (२), (३) व (४) ववमकु्त जाती, भ्क्या 
जमातीच्या आश्रमशाळाींतील कमणचाऱयाींना वररषठ वेतनशे्रर्ी, कालबध्द पदोन्नती 
देण्याच्या योजनेचा शासन ननर्णय नाही. मात्र ज्या प्रकरर्ात मा.न्यायालयाने 
ननदेश ददले आहेत अशा प्रकरर्ात ववतत ववभागाच्या मान्यतनेींतर लाभ देण्यात 
आले आहेत.  

___________ 
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अनुदाननत आश्रमशाळेच्या िमणचाऱ् याांना िालबध्द  
पदोन्नतीचा लाभ देण्याबाबत 

  
(३२) ४२२९८ (०१-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ण  
भाई जगताप, श्री.विक्रम िाळे, श्री.दत्तारय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील : 
सन्माननीय आहदिासी वििास मांरी पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या आददवासी ववकास ववभागाींतगणत शासकीय आश्रमशाळेतील वगण ४ 
च्या पदावरील कमणचाऱ याींना कालबध्द पदोन्नतीचा लाभ शमळतो, मात्र अनदुाननत 
आश्रमशाळेतील वगण ४ च्या पदावरील कमणचारी या योजनेपासनू वींधचत आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनदुाननत आश्रमशाळेतील वगण ४ च्या पदावरील कमणचाऱ याींना 
कालबध्द पदोन्नतीचा लाभ देण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.विष्ट् ण ुसिरा (२१-०२-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अनदुाननत आश्रमशाळेतील वगण ४ च्या पदावरील कमणचाऱयाींना कालबध्द 
पदोन्नतीचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव ववतत ववभागास सादर करण्यात आला 
असता ववतत ववभागाने त्रु् ीींची पतुणता करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे ननदेश ददले 
आहेत. सदर त्रु् ीींच्या अनरु्ींगाने आवश्यक मादहती आयकु्त, आददवासी ववकास, 
नाशशक याींच्याकरू्डन मागववण्यात आली असनू तयाबाबत पाठपरुावा सरुु आहे. 
सदर मादहती प्राप्त होताच प्रस्ताव पनु्हा ववतत ववभागास सादर करण्यात 
येईल.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

पुणे जजल््यातील शशक्षि बदलीविना मागील  
अनेि िषाांपासून िांधचत असल्याबाबत 

 

(३३) ४३७४२ (०२-०८-२०१८). श्री.अननल भोसल े: सन्माननीय ग्रामवििास मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) परेु् जजल्ह्यातील दगुणम, र्डोंगराळ, अवघर्ड क्षेत्रात काम करर्ारे बदली 
अधधकार पात्र शशक्षक बदलीववना मागील अनेक वर्ांपासनू वींधचत असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले, तद्नसूार खर्डतर पररजस्थतीत वर्ाणनवुर् ेकाम केलेल्या बदली 
अधधकार पात्र शशक्षकाींची सगुम भागात बदली करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्रीमती पांिजा मुांड े(१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ददनाींक २७ फेब्रवुारी, २०१७ च्या शासन ननर्णयानसुार शशक्षक सींवगाणच े
बींदल्याींसाठीचे सधुाररत बदली धोरर् ननजश्चत करण्यात आले आहे. सदरच्या 
शासन ननर्णयानसुार अवघर्ड, सवणसाधारर् क्षेत्रातील बदलीपात्र शशक्षकाींनी 
सींगर्कीय प्रर्ालीद्वारे अजण भरण्याची कायणवाही करण्यात आली होती. तथावप, 
एवप्रल, २०१८ पयतं सदर शशक्षकाींच्या बदल्याींची कायणवाही परू्ण झालेली नव्हती. 
जून, २०१८ मध्ये दगुणम क्षते्रातील बदली अधधकार पात्र शशक्षकाींच्या 
सेवाज्येषठतनेसुार व तयाींनी ददलेल्या पसींतीक्रमानसुार सींगर्कीय प्रर्ालीद्वारे 
बदली प्रकक्रया परू्ण झालेली आहे. तयानसुार खर्डतर पररजस्थतीत वर्ाणनवुर् ेकाम 
केल्याबद्दल बदली अधधकार प्राप्त शशक्षकाींच्या बदल्या झालले्या आहेत व त े
पसींतीच्या नवीन शाळेत रुजू झालेले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

मौजे शलांगडाळ (ता.देिगड, जज.शसांधदुगुण) येथे अिैधररत्या  
सुरु असलेले धचरेखाणीच ेिाम बांद िरण्याबाबत 

 

(३४) ४३९५२ (०२-०८-२०१८). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय मिसलू मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे शल ींगर्डाळ (ता.देवगर्ड, जज.शस ींधदुगुण) येथे अवधैररतया धचरेखार्ीचे काम 
सरुु असल्याचे माहे जुल,ै २०१८ मध्ये वा तयादरम्यान ननदशणनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर धचरेखार्ीतनू ननघर्ाऱ या धुळीच्या व ध्वनी प्रदरु्र्ामळेु 
पररसर प्रदवूर्त होऊन आजुबाजुच्या नागररकाींच्या आरोग्यास धोका ननमाणर् 
झाला असनू सदर पररसरात स्थाननक शतेकऱयाींची वपके नष् होत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त धचरेखार् बींद करण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधी तसेच 
स्थाननक नागररकाींनी मा.पयाणवरर् मींत्री याींच्याकर्ड ेददनाींक ०५ डर्डसेंबर, २०१६ 
रोजी पत्रव्यवहार करुनही कोर्तीच कायणवाही झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सदरहू धचरेखार् बींद 
करण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 

श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : (१) व (२) अशी बाब ननदशणनास आली 
नाही.  
(३) उक्त ननवेदन मा.मींत्री (पयाणवरर्) याींचे कायाणलयाकरू्डन प्रादेशशक अधधकारी, 
महाराषर प्रदरू्र् ननयींत्रर् मींर्डळ, कोल्हापरू याींचे कायाणलयाकर्ड ेकायणवाहीसाठी 
पाठववण्यात आले आहे. 
(४) मौज ेशल ींगर्डाळ (ता.देवगर्ड, जज.शस ींधुदगुण) हे गाव इको-सेजन्स्ीव्ह झोनमध्ये 
येत असलेने सदर गावात खार् कामास परवानगी नाही. तसेच मौजे शल ींगर्डाळ 
येथे अवधैररतया धचरेखार् सरुु असल्याचे ननदशणनास आले नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

नागपूर येथे शासिीय औद्योधगि प्रशशक्षण सांस्था मध्ये १० रेडला मांजुरी 
असून िेिळ २ रेडचा अभ्यासक्रम सुरू असल्याबाबत 

 

(३५) ४४०८१ (०५-१२-२०१८). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथे सामाजजक न्याय ववभागामाफण त इींदोरा मदैान येथे शासकीय 
औद्योधगक प्रशशक्षर् सींस्थामध्ये १० रेर्डला मींजुरी असनू केवळ २ रेर्डचा 
अ्यासक्रम सरुू असल्याच ेददनाींक १४ सप् े्ंबर, २०१८ रोजी वा तयासमुारास 
ननदशणनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व सदर औद्योधगक प्रशशक्षर् सींस्थेच्या मींजूर रेर्ड 
(अ्यासक्रमाला) शासन मींजूरी देर्ार आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१३-०३-२०१९) : (१) अींशत: होय. 
(२) नागपरू येथील शासकीय औद्योधगक प्रशशक्षर् सींस्थामध्ये १२ व्यवसायाींपकैी 
काही व्यवसाय बींद करुन ददनाींक २८/०७/२०१६ च्या शासन ननर्णय अन्वये ६ 
व्यवसायाच्या प्रतयेकी २ तकुड्या अशा एकूर् १२ तकुड्या मींजूर करण्यात आल्या 
आहेत.  
 सद्य:जस्थतीत, कॉम्प्यु् र ऑपरे्र ॲण्र्ड प्रोग्राशम ींग अशसस् ी्ं् व फॅशन 
्ेक्नॉलॉजी या व्यवसायाच्या प्रतयेकी १ तकुर्डी अशा एकूर् दोन तकुड्याींना 
सींलग्नता प्राप्त आहे. उवणरीत व्यवसायाच्या तकुड्याींना सींलग्नता प्राप्त 
कररे्करीता र्डी.जी.ई.्ी., नवी ददल्ली च्या मानकानसुार प्रतयेक तकुड्याींसाठी 
१००% यींत्रसामग्री, साधन सामग्री कायणशाळेकरीता असर्ारी आवश्यक जागा, 
आवश्यक कमणचारी वगण व आवश्यक ववद्यतु परुवठा असरे् अतयावश्यक आहे. 
याची पतुणता करण्यासाठी वेळोवेळी जजल्हा व्यवसाय शशक्षर् व प्रशशक्षर् 
अधधकारी, नागपरू, सहसींचालक, व्यवसाय शशक्षर् व प्रशशक्षर्, प्रादेशशक 
कायाणलय, नागपरू व सींचालक, व्यवसाय शशक्षर्, सींचालनालय, म. रा. मुींबई 
याींचेकर्ड ेपाठपरुावा करण्यात आलेला आहे.  

र्डी.जी.ई.्ी., नवी ददल्ली याींनी मागील तीन त े चार वर्ाणत सवण 
व्यवसायाींचे अ्यासक्रमामध्ये वारींवार बदल केल्याने सवण व्यवसायाींच्या 
यींत्रसामगु्री व साधनसामगु्रीमध्ये त्रु् ी ननमाणर् झालेली आहे. ही यींत्रसामगु्री व 
साधनसामगु्रीची त्रु् ीींची पतूणता १०० ्क्के परू्ण झाल्यानींतर व सवण व्यवसायाींच े
र्डी.जी.ई.्ी., नवी ददल्ली याींचेकरू्डन सींलग्नता प्राप्त झाल्याबरोबर तयाींचा 
प्रशशक्षर्ाकरीता वापर करण्यात येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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नागपूर जजल्िा मध्यिती बॅिेच्या िमणचाऱ् याांना मिागाई भत्ता ि  
िावषणि िेतनिाढ देणे बांद िेल्याबाबत 

  
(३६) ४४१०६ (०५-१२-२०१८). प्रा.अननल सोले, श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास 
आांबटिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय सििार मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल्हा मध्यवती बॅकेच्या कमणचाऱ याींना म,े २०१४ पासनू महागाई 
भतता व जुल,ै २०१५ पासनू वावर्णक वेतनवाढ देरे् बींद केल्याचे ददनाींक        
१८ ऑगस््, २०१८ रोजी वा तयासमुारास ननदशणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बॅकेतील कमणचाऱ याींना वेतनवाढ न शमळाल्यामळेु कमणचारी 
१ सप् े्ंबर पासनू आींदोलनाच्या पववत्र्यात असल्याचे ददसनू आले, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर बॅकेतील कमणचाऱ याना वेतनवाढ व महागाई भतता 
शमळण्यासींबींधी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु (२५-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय, 
 परींत ुसद्य:जस्थतीत कमणचाऱयाींचे आींदोलन स्थधगत आहे. 
(३) राज्यातील नागपरू, वधाण व बलुढार्ा या तीन जजल्हा मध्यवती सहकारी 
बँकाींनी ररझव्हण बँकेने ददलेल्या ननकर्ाींची पतुणता केली नसल्याने ररझव्हण बँकेने 
बँकीींग रेग्यलेुशन ॲक्् १९४९ चे कलम ३५ अ अन्वये ददनाींक ०९/०५/२०१२ रोजी 
ननबधं लाग ू केले. परवाना शमळववण्यासाठीच्या आवश्यक अ्ीींची पतुणता 
करण्यासाठी नागपरू जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेस शासनाने/नाबार्डणने जजल्हा 
बँकाींचे सक्षमीकरर् योजनेंतगणत अथणसहाय्य केल्याने बँकेस परवाना प्राप्त झाला 
आहे. यावेळी कें द्र शासन, राज्य शासन व नाबार्डण याींच्यातील सामींजस्य 
करारानसुार व्यवहायण व्यवसाय पातळी गाठेपयतं खचण कपातीच्या उपाययोजना 
कररे् आवश्यक होत,े तयानसुार बँकेने कमणचाऱयाींचा मे, २०१४ पासनू महागाई 
भतता व जुल,ै २०१५ पासनू वावर्णक वेतनवाढ देरे् तातपरुत ेस्थधगत ठेवले होत.े 
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सदर प्रकरर्ी छत्रपती शशवाजी महाराज शतेकरी सन्मान योजनेंतगणत 
बँकेस मोठ्या प्रमार्ात थकीत रकमेची वसलुी झाल्याने बँकेने कमणचाऱयाींचा 
स्थधगत ठेवलेला महागाई भतता व वावर्णक वेतनवाढ माहे सप् े्ंबर, २०१८ च े
वेतनातनु अदा कररे् सरुु केलेला असनू मे, २०१४ पासनू महागाई भतता व जलु,ै 
२०१५ पासनू वावर्णक वेतनवाढीची माहे ऑगस््, २०१८ पयतंची थकबाकी देरे् 
बाकी आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

आचायण विनोबा भािे भुदान चळिळीत शमळालेली जागा अशासिीय 
सांस्थाांना देऊन गैरव्यििार िेल्याबाबत 

(३७) ४४१०७ (३०-११-२०१८). श्री.जगन्नाथ शशांदे, श्रीमती जस्मता िाघ : 
सन्माननीय मिसलू मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आचायण ववनोबा भावे याींच्या भदुान चळवळीत शमळालेली २०.८ हेक््र जमीन 
भदूान यज्ञ अधधननयम १९५३ चे कलम ३ अन्वये भशूमहीन शतेमजुरास जमीन 
देण्याची तरतदू असताना सदरहू जमीन भदूान यज्ञ मींर्डळाच्या अध्यक्षाींनी 
ननयमाींचे उल्लघींन करुन ददनाींक २० मे, १९७७ रोजी वधाण येथील शतेकरी शशक्षर् 
प्रसारक मींर्डळाला वधाण तालकु्यातील जऊळगाव येथील १.६२ हेक््रचा एक पट्टा 
देण्यात आला, तर उवणररत सातही पटे्ट अशासकीय सींस्थाींना मागील चार वर्ाणत 
देण्यात आल्याच ेमाहे जुल,ै २०१८ च्या शवे्च्या आठवड्यात ननदशणनास आल,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकार भदूान यज्ञ मींर्डळाच े पदाधधकारी, कमणचारी व 
स्थाननक महसलू अधधकारी याींच्या सींगनमताने केल्याचेही ननदशणनात आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन दोंर्ीवर कोर्ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : (१), (२) व (३) भदूान यज्ञ मींर्डळ याींनी 
मौजा जऊळगाव, ता.व जज.वधाण येथील जुना सव्हे क्र.७७,७८,७९/३ आणर् नवीन 
सव्हे नीं.५३ मधील क्षेत्र १.६२ हे.आर.जमीन अध्यक्ष, शतेकरी शशक्षर् प्रसारक 
मींर्डळ कमणचारी व्यवसायी सींस्था, वधाण याींना ददनाींक २० मे, १९७७ रोजी वा्प 
केली असनू तयाची फेरफार क्रमाींक ३२, ददनाींक ११/११/१९९३ नसुार नोंद घेण्यात 
आली आहे. या व्यनतररक्त मौजा जऊळगाव, ता.व जज.वधाण येथील भदूान 
जशमनी इतर अशासकीय सींस्थाींना ददल्याची नोंद नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  
सामाजजि न्याय विभागामार्ण त विद्यार्थयाांच्या खात्यािर जमा िेलेल्या 

रिमा सांबांधधत शाळाांना िळविणेबाबत 
  
(३८) ४४२६५ (०५-१२-२०१८). श्री.दत्तारय सािांत, श्री.बाळाराम पाटील, 
श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शासनाच्या सामाजजक न्याय ववभागामाफण त ववद्यार्थयांना ववववध शशषयवतृया 
ददल्या जात असनू या शशषयवतृयाींचे प्रस्ताव शाळामाफण त कायाणलयाकर्ड ेसादर 
केले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शशषयवतृयाींच्या रकमा शाळाींना न कळववता ववद्यार्थयाणच्या 
खातयावर परस्पर जमा केल्या जात असल्यामळेु सदर शशषयवतृयाींच्या रकमा 
शाळाींना न कळववल्यामळेु पालकाींना शाळेकरू्डन मादहती शमळू शकत नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या शशषयवतृया मींजूरीबाबतची मादहती शाळाकर्ड े उपलब्ध 
होण्यासाठी शासनाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१३-०३-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
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(३) शशषयवतृतीचा लाभ मींजूर केलेल्या ववद्यार्थयांबाबतची मादहती सींबींधधत 
शाळा/महाववद्यालयाींना अवगत करुन देण्याबाबतच्या आवश्यक तया सचूना 
प्रादेशशक उपायकु्त, समाजकल्यार्, सहायक आयकु्त, समाजकल्यार् व जजल्हा 
समाजकल्यार् अधधकारी, सवण जजल्हा पररर्द याींना आयकु्तालयामाफण त देण्यात 
आल्या आहेत.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.   

___________ 
 

यितमाळ येथील सांत गाडगेबाबा नागरी सििारी पतसांस्थेत झालेल्या 
अपिारासांदभाणत र्ौजदारी िारिाई िरण्याबाबत 

 

(३९) ४४७६७ (०५-१२-२०१८). प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय सििार मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील सींत गार्डगेबाबा नागरी सहकारी पतसींस्थेत झालले्या चार 
को्ीींचा अपहाराबाबत ववशरे् लेखा पररक्षर्ात आढळून आल्यानींतर या सींस्थचे े
अध्यक्ष, ततकालीन उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकाींववरुध्द फौजदारी कारवाई 
करण्याबाबतची शशफारस केली असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या 
शवे्च्या आठवड्यात ननदशणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववशरे् लेखा पररक्षकाींनी केलेल्या शशफारसीनसुार उक्त सींस्थेवर 
ननयकु्त असलेल्या प्रशासकाींनी याप्रकरर्ी कोर्तीही कारवाई केलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, गनु्हे नोंदववण्यास ददरींगाई करर्ाऱया व पतसींस्थेमध्ये रक्कमेचा 
अपहार करर्ाऱयाींववरुध्द शासनाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
तसेच पतसींस्थेच्या अध्यक्ष, ततकालीन उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकाींववरुध्द 
कधीपयतं फौजदारी कारवाई होरे् अपके्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२२-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर सींस्थेच ेसन २०१०-११ त ेसन २०१५-१६ या कालावधीच ेचाचर्ी 
लेखापररक्षर् करण्यासाठी जजल्हा उपननबींधक, सहकारी सींस्था, यवतमाळ याींनी 
ददनाींक २४/१०/२०१७ च्या आदेशान्वये शासकीय लेखापररक्षकाींची ननयकु्ती केली. 
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 दरम्यान, सींस्थेच्या ११ सींचालकाींपकैी ९ सींचालकाींनी राजीनामे ददल्याने 
सहाय्यक ननबींधक, सहकारी सींस्था, यवतमाळ याींनी तयाींच्या ददनाींक 
२३/११/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये सींस्थेवर प्रशासकाची ननयकु्ती केली. चाचर्ी 
लेखापररक्षर्ादरम्यान रुपये ४.२५ को्ीींचा अपहार झाल्याचे ननदशणनास आल्याने 
सींस्थेच्या सभासदाींनी चाचर्ी लेखापररक्षर् अींनतम होण्यापवूीच सींस्थेच्या १७ 
सींचालकाींववरुध्द पोलीस स््ेशन वर्डगाींव रोर्ड, यवतमाळ येथे ददनाींक ७/०३/२०१८ 
रोजी एफआरआय क्र.०२३४ दाखल केला आहे.  
 चाचर्ी लेखापररक्षर्ामध्ये नमदू केलेल्या अननयशमततचे्या अनरु्ींगाने 
सींबींधधताींची महाराषर सहकारी सींस्था अधधननयम, १९६० च्या कलम ८८ अन्वये 
चौकशी करण्यासाठी ददनाींक १२/१०/२०१८ रोजीच्या आदेशान्वये प्राधधकृत 
अधधकाऱयाची ननयकु्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच सींबींधधताींवर गनु्हे दाखल 
कररे्बाबत पोलीस स््ेशन अवधूतवार्डी, यवतमाळ याींना ववशरे् लेखापररक्षक 
वगण-२, सहकारी सींस्था, वधाण याींनी ददनाींक ११/१२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये 
कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

ठाणे जजल््यातील जजल्िा पररषद शाळाांना जजल्िा िावषणि योजना 
अपारांपरीि योजनेंतगणत सोलार सुविधेबाबत 

  
(४०) ४४८१३ (०५-१२-२०१८). अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय निीन ि 
निीिरणीय ऊजाण मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१७-१८ मध्ये जजल्हा वावर्णक योजना अपारींपरीक योजनेंतगणत ठारे् 
जजल्ह्यातील जजल्हा पररर्द शाळाींना सोलार सवुवधा शमळण्याबाबतचा ननधी 
ककती व केव्हा प्राप्त झाला आहे, 
(२) असल्यास, सदर योजनेत ककती जजल्हा पररर्द शाळाींचा समावेश करण्यात 
आला असनू सदर योजना प्रलींबबत राहण्याचे कारर् काय, 
(३) असल्यास, ठारे् जजल्ह्यातील सदर मींजूर शाळाींना सोलार सवुवधा उपलब्ध 
करून देण्याबाबत शासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे (१३-०३-२०१९) : (१) सन २०१७-१८ मध्ये जजल्हा 
ननयोजन मींर्डळाकरू्डन अपारींपाररक ऊजाण ववकास कायणक्रमाींतगणत एकूर् ४००.०० 
लक्ष ननधी प्राप्त झाला तयापकैी जज.प. शाळाींचे सौर ऊजेव्दारे ववद्यतुीकरर्ासाठी 
दशणववण्यात आलेला रुपये १००.०० लक्ष ननधी ददनाींक ३/२/२०१८ रोजी प्राप्त 
झाला. 
(२) सन २०१७-१८ या आधथणक वर्ाणत एकूर् १२९ जज.प. शाळाींना सौर ऊजाणव्दारे 
ववद्यतुीकरर्ाचे आदेश देण्यात आले होत.े तयापकैी माचण-२०१८ अखेर ९६ 
शाळाींचे काम परू्ण झाले आहे. ३३ शाळाींचे काम अपरू्ण रादहले. 
 ठेकेदाराचा कामाचा वेग मींद असल्याने माचण अखेर काम प्रलींबबत रादहले 
आहे. 
(३) व (४) अपरू्ण कामे परू्ण करण्याबाबत ननववदाधारकाकर्ड ेपाठपरुावा करण्यात 
येत आहे. सदर अपरू्ण कामाचे परू्णतवाचे अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर कायाणन्वयन 
आदेशात नमदु दींर्ड ननववदाधारकावर आकारण्याचे ननयोजजत आहे. ननधीच्या 
वापरात अननयशमतता झालेली असल्यास तयाची चौकशी करून कायणवाही 
करण्याचे जजल्हाधधकारी, ठारे् याींना आदेशशत करण्याचहेी ननयोजन आहे.  

___________ 
  

िसई (जज.पालघर) येथे िैद्यिीय मिाविद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
  
(४१) ४५१३४ (०५-१२-२०१८). श्री.रवि ांद्र र्ाटि : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वसई (जज.पालघर) येथ ेवदै्यकीय महाववद्यालय सरुु करावे अशी मागर्ी 
शासनाकर्ड ेकरण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयावर काय ननर्णय घेण्यात आला आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष मिाजन (१५-०३-२०१९) : (१) हे अींशत: खरे आहे. पालघर जजल्ह्यात 
नवीन शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय सरुु करण्याबाबत ननवेदन प्राप्त झाले 
आहे.  
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(२) वसई (जज.पालघर) येथ ेशासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय सरुु करण्याची 
बाब ततूण शासनाच्या ववचाराधीन नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील हदव्याांग (अपांग) प्रिगाणतील शाळाांना शासनाने  
अभ्यासक्रम ठरिून न हदल्याबाबत 

  
(४२) ४५२२५ (०५-१२-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ण  
भाई जगताप, ॲड.रामिरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील, डॉ.िजाित शमझाण, 
श्री.विक्रम िाळे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तारय सािांत : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सामाजजक न्याय ववभागामाफण त चालववण्यात येर्ाऱ या सवण 
ददव्याींग (अपींग) प्रवगाणतील शाळाींना शासनाने अ्यासक्रम ठरवनू ददलेला नाही, 
प्रतयेक शाळेमध्ये वेगवेगळया पध्दतीने शशकववले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींना अ्यासक्रम नसल्यामळेु ववद्याथी व शशक्षक 
याींच्यामध्ये सींभ्रमाचे वातावरर् ननमाणर् झाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासन सवण ददव्याींग (अपींग) शाळाींना एकसमान अ्यासक्रम 
तयार करण्याचा ववचाराधीन आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१४-०३-२०१९) : (१) नाही.  
(२), (३) व (४) प्रश्नच उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

पळसोना (ता.हिांगोली) येथील शतेिऱ्याांना बँिेने िजण  
देण्यास निार हदल्याबाबत 

 

(४३) ४५५८६ (०५-१२-२०१८). श्री.रामराि िडिुत,े श्री.ख्िाजा बेग, श्री.विक्रम 
िाळे : सन्माननीय सििार मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पळसोना (ता.दहींगोली) येथील शतेकऱयाींना दहींगोलीतील पींजाब नॅशनल बँकेने 
पीक कजण देण्यास नकार ददल्याची तक्रार माहे सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा 
तयादरम्यान मा.पालक मींत्री याींच्याकर्ड ेननवेदनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पीक कजण नाकारण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व शतेकऱयाींना पीक कजण मींजूर करण्याबाबत कोर्ती 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२५-०३-२०१९) : (१) अींशतः खरे आहे. 
 मा.पालकमींत्री दहींगोली याींच्याकर्ड ेददनाींक ०१/०७/२०१८ रोजी पळसोना 
गावातील ११ शतेकऱयाींनी पीक कजण शमळत नसल्याबाबत ननवेदन ददले आहे 
(२) बँकेच्या अींतगणत मागणदशणक सचूनेप्रमारे् २५ ककमीपेक्षा जास्त अींतर 
असलेल्या गावामध्ये कृर्ी कजण वा्पास ननबधं घातलेले आहे व पळसोना हे गाव 
२५ ककमीच्या हद्दीच्या बाहेर येत असल्याने या गावास पीक कजणवा्प करता येत 
नसल्याचे शाखा व्यवस्थापक, पींजाब नॅशनल बँक शाखा दहींगोली याींनी 
व्यवस्थापक जजल्हा अग्रर्ी बँक, दहींगोली याींना कळववल ेआहे.  
(३) पळसोना ता.दहींगोली या गावातील शतेकऱयाींना ववववध कायणकारी सेवा 
सहकारी सींस्था मयाण. कोळसनुा, महाराषर ग्रामीर् बँक शाखा शसरसम ब.ु, 
यनुनयन बँक ऑफ इींडर्डया शाखा दहींगोली, शस ींर्डीके् बँक शाखा शाखा दहींगोली या 
बँकाींनी २१५ खातदेाराींना रुपये ५४,१३,७४५/- चे पीक कजण वा्प केललेे आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

रायगड जजल््यात ए.एन.एम/जी.एन.एम.  
(नसींग िोसण) प्रिेश प्रकक्रयेबाबत 

 

(४४) ४५६३२  (०५-१२-२०१८). श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, 
श्री.जगन्नाथ शशांदे :  सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) रायगर्ड जजल्ह्यात ए.एन.एम/जी.एन.एम. (नशसगं कोसण) प्रवेश 
प्रकक्रयासींदभाणत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या असनू ही प्रवेश प्रकक्रया पारदशणक 
पध्दतीने झालेली नाही, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, परुुर् व मदहला प्रवेशाचे प्रमार् यामध्ये योग्यररतया राखले गेले 
नसनू रायगर्डसह महाराषरात इतर दठकार्ीही अशीच प्रवेश प्रकक्रया राबववली 
गेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनरु्ींगाने कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ?  
 
श्री.धगरीष मिाजन (१५-०३-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्य ि राष्ट्रीय पुरस्िार प्राप्त अांध अपांग शशक्षिाांना  
बक्षक्षस म्िणून दोन िेतनिाढ देण्याबाबत 

  
(४५) ४५६४३ (०५-१२-२०१८). श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तारय सािांत, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) गरु्वींत राज्य व राषरीय परुस्कार प्राप्त शशक्षकाींना बक्षक्षस म्हर्ून दोन 
वेतनवाढ देण्यात येत होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ६ व्या वेतन आयोगापासनू सदर परुस्कार रोख स्वरुपात देऊन 
शासनाने वेतनवाढ बींद केली परींत ु बऱयाच शशक्षकाींनी परुस्काराचे हे स्वरूप 
नाकारून पवूीप्रमारे् दोन वेतनवाढी शमळण्याबाबत आग्रह धरला असनू 
शासनाच्या शशक्षर् ववभागाने सन २०१०-११ त े २०१५-१६ या दरम्यान दोन 
वेतनवाढ देण्याचा ननर्णय ननगणशमत केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अींध अपींग राज्य व राषरीय परुस्कार प्राप्त शशक्षक व्यक्तीसाठी 
शशक्षर् ववभागाप्रमारे् सामाजजक न्याय ववभाग सदु्धा असाच ननर्णय घेर्ार आहे 
काय, 
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.राजिुमार बडोले (१४-०३-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३) राषरीय अपींग परुस्कार प्राप्त कमणचाऱयाींना दोन आगाऊ वेतन वाढी व राज्य 
अपींग परुस्कार प्राप्त कमणचाऱयाींना एक आगाऊ वेतनवाढ शासन ननर्णय ददनाींक 
२९/१२/१९९३ नसुार देण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्नच उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

राांजनगाांि शनेपुांजी (ता.गांगापूर, जज.औरांगाबाद)  
येथील जमीन गैरव्यििाराबाबत 

 

(४६) ४५९७७ (३०-११-२०१८). श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय 
मिसलू मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राींजनगाींव शनेपुींजी (ता.गींगापरू, जज.औरींगाबाद) येथील ग् नीं. ५ क्षेत्रफळ ३ 
एकर २६ गुींठे्ठ जमीन देवराव रावजी (एकत्र कु्ुींबकताण) याींचे नावे ७/१२ वर नोंद 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जशमनीबाबत महसलू न्यायालयात (तहशसलदार वजैापरू) 
याींनी ककशन काशशनाथ बोऱहार्ड ेयाींच्या बाजूने ननकाल ददला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सन २०१३ मध्ये उपववभागीय अधधकारी, वजैापरू याींनी मतृ 
ककशन बोऱहार्ड ेयाींच्या वारसाच्या बाजूने ननकाल ददला असनू सन २०१६ मध्ये 
अप्पर जजल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींनी मतृ ककसन बोऱहार्ड ेयाींची पतनी राहीबाई 
व केसरबाई याींच्या बाजूने ननकाल देवनू कायणवाही करण्याचे आदेश ददले आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदर आदेशानसुार गींगापरू तहशसलचे ततकालीन तहशसलदार व 
तलाठी याींनी आधथणक गरैव्यवहार करुन श्रीमती राहीबाई/केसरबाई याींच ेनावे फेर 
न घेता त्रयस्त व्यक्तीच्या नावे फेर घेतला (फेर क्र. १४०५) आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यवहार करर्ारे 
सींबींधधत ततकालीन तहशसलदार व तलाठी याींच्यावर कारवाई करुन फेर क्र.१४०५ 
रद्द करुन श्रीमती राहीबाई/केसरबाई याींचे नावाने फेर घेण्यासाठी कोर्ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : (१) जजल्हाधधकारी औरींगाबाद याींचेकर्डील 
उपलब्ध अशभलेखानसुार मौजे राींजनगाव शनेपुींजी, ता.गींगापरू, जज.औरींगाबाद 
येथील ग् नीं.५ क्षेत्र १.३३ हे.आरच्या गा.न.नीं. ७/१२ च्या मालकी हक्कामध्ये 
देवराव रावजी बोऱहार्ड ेयाींची सन १९७४-१९७५ त े१९८२-१९८३ पयतं मालकी हक्क 
नोंद आहे. परींत ुसदरील नावासमोर एकत्र कु्ुींबकताण म्हर्ून नोंद ददसनू येत 
नाही.  
(२) ततकाशलन तहशसलदार, गींगापरू याींनी तयाींचे आदेश ददनाींक २४/१०/२००३ 
अन्वये श्री.ककसन काशशराम बोऱहार्ड ेयाींचे मौजे राींजनगाव शनेपुींजी ग् नीं. ५ 
मधील ३ एकर २६ गुींठे मधील वदहत क्षेत्राचा नोंदबाबतचा अजण मींजूर केलेला 
आहे.  
(३) श्रीमती केशरबाई ककसन बोऱहार्ड े व राहीबाई ककसन बोऱहार्ड े याींनी 
उपववभागीय अधधकारी, वजैापरू याींच्याकर्ड ेमौजे राींजनगाव शनेपुींजी, ता.गींगापरू, 
जज.औरींगाबाद येथील ग् नीं.५ मधील क्षते्र ३ एकर २६ गुींठे जशमनीबाबत 
वींशपरींपरागत वदहती असल्यामळेु अवपलाथीच्या नावाचा मालकी हक्कात अींमल 
कररे्बाबत अपील दाखल केले होत.े सदर प्रकरर्ी उपववभागीय अधधकारी, 
वजैापरू याींनी ददनाींक १६/११/२०१३ रोजी अवपलाथीचे अपील अींशत: मान्य करून 
तहशसलदार, तलाठी याींनी अजणदाराकरू्डन ररतसर सक्षम कायाणलयाच े
मतृयपू्रमार्पत्र, वारसप्रमार्पत्र इ. वारस कायणवाहीसाठी आवश्यक त ेकागदपत्र 
घ्यावे. ररतसर गा.न.नीं. ६ ‘क’ ची मींजूरीबाबतची कायणवाही करण्यात यावी असा 
आदेश पाररत केला आहे.  
 उपववभागीय अधधकारी, वजैापरू याींचे उक्त आदेशाववरूध्द देवराव रावजी 
बोऱहार्ड े व मरुलीधर यमाजी बोऱहार्ड े याींनी अपर जजल्हाधधकारी, औरींगाबाद 
याींच्याकर्ड ेम.ज.म.सीं.१९६६ चे कलम २४७ नसुार द्ववतीय अपील दाखल केले. 
सदर प्रकरर्ी अपर जजल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींनी ददनाींक ०५/०५/२०१६ रोजी 
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अवपलाथी याींचे अपील नामींजूर करून वारसाींचे नोंदी घेण्याबाबत सींबींधधताींनी 
आवश्यक कागदोपत्री परुावे दाखल केल्यास, तहशसलदार गींगापरू याींनी 
उभयताींना सींधी देवनू ननयमानसुार योग्य तो ननर्णय पाररत करावा असे आदेश 
पाररत केले आहेत.  
(४) देवराव रावजी बोऱहार्ड ेहे ददनाींक ०१/०९/२०१५ रोजी मयत झाल्याने तयाींच े
वारसाींनी तहशसलदार, गींगापरू याींच्याकर्ड ेवारस कायणवाहीसाठी अजण सादर केला 
होता.तयानसुार ततकाशलन तहशसलदार, गींगापरू याींनी ददनाींक १४/०७/२०१७ रोजी 
ननर्णय पाररत करून वादी देवराव रावजी बोऱहार्ड े(मयत) याींचे वारस रामनाथ 
देवराव बोऱहार्ड े व इतर ५ याींचा अजण मींजूर केला. तसेच अपर आयकु्त, 
औरींगाबाद याींचे ननर्णयानसुार तलाठी याींनी देवराव रावजी बोऱहार्ड े(मयत) याींची 
वारस नोंद घेण्याची कायणवाही करावी. प्रनतवादी गरैअजणदार श्रीमती केसरबाई 
ककसन बोऱहार्ड ेव श्रीमती राहीबाई ककसन बोऱहार्ड ेयाींचा अजण ननकाली काढून 
तयाींनी तयाींचे मालकी हक्क सक्षम न्यायालयातनू शसध्द केल्यानींतर वारस 
कायणवाहीसाठी अजण करावा असे आदेशशत केले. सदर प्रकरर्ी तहशसलदार, 
गींगापरू याींच े ददनाींक १४/०७/२०१७ चे आदेशानसुार तलाठी सजा, राींजर्गाव 
शरे्पुींजी याींनी फेरफार क्र. १४०५ नसुार मयत देवराव रावजी बोऱहार्ड ेयाींचे वारस 
म्हर्ून यमनुाबाई देवराव बोऱहार्ड ेव इतर ६ याींच ेनावाची वारस नोंद केली. मींर्डळ 
अधधकारी याींनी ददनाींक १५/१०/२०१७ रोजी गाव नमनुा ६ ‘क’ नसुार फेरफार क्र. 
१४०५ मींजूर केलेला आहे.  
(५) तहशसलदार, गींगापरू याींचे ननर्णयाववरूध्द अवपलाथी श्रीमती केशरबाई ककसन 
बोऱहार्ड ेव राहीबाई ककसन बोऱहार्ड ेव इतर याींनी उपववभागीय अधधकारी, वजैापरू 
व अपर जजल्हाधधकारी, औरींगाबाद याींचकेर्ड ेदाखल केलेले अपील नामींजूर केले 
असनू अवपलाथी श्रीमती केशरबाई ककसन बोऱहार्ड ेव राहीबाई ककसन बोऱहार्ड ेव 
इतर याींनी तयाींच्या मालकी हक्कात सक्षम न्यायालयात दाद मागण्याबाबत 
आदेशशत केलेले आहे.  
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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ननमिैद्यिीय िृती सशमती, मिाराष्ट्र राज्य याांनी अपांगाांच्या  
अनुदाननत जुन्या विशषे शाळेतील अधणिेळ ननमिैद्यिीय  

िमणचारी याांच्या मागण्याबाबत 
  
(४७) ४६००१ (०५-१२-२०१८). श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय विशषे सिाय्य 
मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अपींगाींच्या अनदुाननत ववशरे् शाळेतील अधणवेळ ननमवदै्यकीय कमणचारी याींना 
पवूणलक्षी प्रभावाने परू्णवेळ करण्याबाबत व ६ व्या वेतन आयोगानसुार फरक 
शमळण्याबाबत ननमवदै्यकीय कृती सशमती, महाराषर राज्य याींनी मागण्या 
केल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तयाींच्या मागण्याींचे स्वरुप काय आहे व तयाबाबत शासनाने काय 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१५-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) शासनस्तरावर कायणवाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्नच उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील अनुसूधचत जाती ि निबौध्द घटिातील गरीब िुटुांबाना रमाई 
आिास योजनेंतगणत घरिुले मांजूर िेल्याबाबत 

  
(४८) ४६१०८ (०५-१२-२०१८). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, श्री.विजय 
ऊर्ण  भाई धगरिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनसुधूचत जाती व नवबौध्द घ्कातील गरीब कु्ुींबाना रमाई 
आवास योजनेंतगणत सन २०१८-१९ या वर्ाणत तब्बल १ लाख १ हजार ७१४ 
घरकुले मींजूर करण्यात आली असल्याची मादहती मा.सामाजजक न्याय मींत्री 
महोदयाींनी माहे सप् े्ंबर, २०१८ च्या चौर्थया आठवड्यात ददली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ाची शासनाने चौकशी केली आहे काय व 
चौकशीच्या अनरु्ींगाने कोर्ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१२-०३-२०१९) : (१) होय, 
 सन २०१८-१९ या वर्ाणकरीता शासनाने रमाई आवास योजनेसाठी 
ग्रामीर् व नागरी क्षते्राकरीता खालीलप्रमारे् उदद्दष् मींजरू केले आहेत :- 

क्र. क्षेर मांजूर उहिष्ट्ट 

१ ग्रामीर्  ९०,८७६ 
२ शहरी  १०,८३८ 
 एिूण  १,०१,७१४ 

(२) योजनेच्या अींमलबजावर्ीसाठी, ददनाींक २४ ऑगस््, २०१८ अन्वये उद्दीष् 
मींजूर करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील आत्मित्याग्रस्त शतेिरी िुटुांबबयाांच्या िारसदाराांची  
िारस नोंद अनेि िषे प्रलांबबत असल्याबाबत 

 

(४९) ४६३७८ (३०-११-२०१८). श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय मिसलू मांरी 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात आतमहतयाग्रस्त शतेकऱयाींच्या वारसदाराींची वारस नोंद अनेक वर्ण 
होत नसल्याने अनेक शतेकऱयाींच्या ववधवा पतनीला जशमनीतनू व घरातनू 
बेदखल करण्याचे प्रकार ननदशणनास आले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन वारस नोंदीची मोदहम 
राबववण्याबाबत कोर्ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२८-०३-२०१९) : (१) अशी बाब ननदशणनास आलेली नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________  
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आहदिासीांच्या आरक्षक्षत जागेिर गैर आहदिासी  
शशक्षिाांच्या िेलेल्या ननयुक्त्या रि िरण्याबाबत 

  
(५०) ४८८२७ (०७-०२-२०१४). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सामाजजि 
न्याय मांरी पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आददवासीींच्या आरक्षक्षत जागेवर गरैआददवासी शशक्षकाींच्या ननयकु्तया करुन 
तयाींना मान्यता ददल्याबद्दल दोन समाजकल्यार् अधधकाऱयाींना ननलींबबत करुन 
देखील गरैआददवासी शशक्षकाींची मान्यता काढण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, गरैआददवासी शशक्षकाींची मान्यता न काढता तसेच कु.नालींदा 
शहारे याींनी मा.मुींबई उच्च न्यायालय, खींर्डपीठ नागपरू येथून स्थगनादेश 
शमळववले तयामळेु तयाींचे वेतन थाींबवनू उवणररत ७ कमणचाऱयाींचे ३६ मदहन्याचे 
वेतन ततकालीन समाजकल्यार् अधधकारी श्री.सरेुन्द्र पवार व तयाींच ेसहाय्यक 
सल्लागार श्री.शमशलींद राम्ेके याींनी काढल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयकु्त, अपींग कल्यार् आयकु्तालय, परेु् याींचे पत्र ददनाींक    
१८ माचण, २०१०, ददनाींक १६ सप् े्ंबर, २०१२ व ददनाींक ६ ऑगस््, २०११ तसेच 
प्रधान सधचव, सामाजजक न्याय ववभाग, महाराषर शासन, मुींबई याींचे पत्र ददनाींक 
२७ डर्डसेंबर, ०१० रोजीच्या पत्रान्वये या गरैआददवासी शशक्षकाींची मान्यता रद्द 
करण्याचे आदेश ददले असतानासधु्दा या आदेशाची अवहेलना करुन ततकालीन 
समाजकल्यार् अधधकारी श्री.सरेुन्द्र पवार व तयाींच े सहाय्यक सल्लागार 
श्री.शमशल ींद राम्ेके याींनी तया कमणचाऱयाींची मान्यता काढलेली नाही, हे खरे आहे 
काय ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (१५-०३-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) होय. शासनाचे तसेच आयकु्त, अपींग कल्यार् आयकु्तालय, परेु् याींच े
गरैआददवासी शशक्षकाींच्या मान्यता रद्द करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानींतर 
श्री.सरुेंद्र पवार, जजल्हा समाजकल्यार् अधधकारी याींनी सींबींधधत ननयकु्तया रद्द 
करण्याबाबत काररे् दाखवा नो्ीस बजावली असता सींस्थेने रर् याधचका क्र 
१०६७/२०१२ व १०८८/२०१२ अन्वये उच्च न्यायालय खींर्डपीठ नागपरू येथ े
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आव्हान ददले. तयावर मा.उच्च न्यायालयाने सदर नो्ीसीला स्थधगती देवनू 
जजल्हा समाजकल्यार् अधधकारी याींनी स्वत: ननर्णय घ्यावा या आदेशासह 
याधचका ननकाली काढल्या. 
 दरम्यान एकूर् ५ याधचकाकतयांनी मा.उच्च न्यायालय, खींर्डपीठ नागपरू 
येथे प्रलींबबत वेतन शमळण्याबाबत रर् याधचका दाखल केली होती. सदर रर् 
याधचकेवर मा.उच्च न्यायालयाने ददनाींक २ जुल,ै २०१४ रोजीच्या आदेशान्वये 
कु.नालींदा शहारे याींचे वेतन अदा कररे्बाबत ननदेश ददले होत.े 
 तसेच अनसुधूचत जमातीमधील उमेदवार शमळत नसल्याने ज्या 
ननयकु्तया केल्या आहेत तया ननयकु्तया मा.न्यायालयाने वधै ठरवत अन्य चार 
याधचकाकतयांनासधु्दा ददनाींक ३०/१०/२०१४ रोजी प्रलींबबत वेतन अदा करण्याच े
ननदेश ददले.  

___________ 
 
  
विधान भिन :   जजतेंद्र भोळे 
मुांबई.   सधचि (िायणभार), 

मिाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रर्पूवण सवण प्रकक्रया महाराषर ववधानमींर्डळ सधचवालयाच्या सींगर्क यींत्ररे्वर करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यवती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


