
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची दसुरी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र विधानपररषद 
  

चौथे (हहिाळी) अधधिशेन, २०१९ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
 

शशक्षण क्षेत्रातील गांभीर स्िरुपाच्या समस्याांच े 
तात्िाळ ननरािरण िरण्याबाबत 

 

(१) २१५२७ (२३-०८-२०१६). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शिक्षण क्षते्रातील गींभीर स्वरुपाच्या समस्याींचे तात्काळ ननराकरण 
करण्याबाबत नागपरू ववभागाच्या लोकप्रनतननींीींनी िननाींक २३ मे, २०१६ रोजी 
व त्यापवूीसदु्धा अनेकवेळा ननवेनने नेऊन व चचाा करुन समस्याींच ेननराकरण 
करण्याची मागणी केली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ननवेननात केलेल्या मागण्याींबाबत िासनाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

अॅड. आशशष शलेार (१३-०८-२०१९) : (१) होय, हे खरे नाही. 
(२) जनप्रनतननींी याींचेिी चचाा करुन सींबींधींत शिक्षणाधींकारी याींना 
कायावाहीचे नननेि िनलेले आहे. िासन स्तरावरील मनुयाींच्या अनषुींगाने 
कायावाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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ग्रामीण भागातील जिल्हा पररषदेच्या शाळाांची  
दरूिस्था दरू िरण्याबाबत  

(२) २५९०४ (१६-१२-२०१६). श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शिक्षण ववभागाकडून करोडो रुपये खचा करुन वेगवेगळया योजना 
राबववल्या जात आहेत, परींत ुग्रामीण भागातील बहुताींि िाळाींच्या इमारतीींची 
नरूवस्था झाली आहे, हे खरे आहे काय. 
(२) असल्यास, ग्रामीण भागातील जजल्हा पररषनेच्या ६५८ प्राथशमक िाळाींच्या 
१२९४ वगा खोल्या नानरुुस्त झाल्या असनू सध् या त्या ींोकानायक जस्थतीत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, पालक वगााकडून वारींवार सींबधींताींकड े तक्रार करुनही नखल 
घेण्यात आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सनर प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्रीमती पांििा मुांड े(२४-०७-२०१९) : (१) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. तथावप, सन २००० पवूी बाींींण्यात आलेल्या 
राज्यातील सवा जजल्हा पररषन िाळाींच्या इमारतीचे स्रक्चर ऑडी् करणे 
आवश्यक असल्याने ववभागाकडून िननाींक ७ सप् े्ंबर, २०१७ रोजी सवा जजल्हा 
पररषन िाळेच्या इमारतीची ताींत्रत्रक तपासणी करण्याबाबतच्या व िाळा 
नरुुस्ती व नवीन िाळा बाींींकाम आराखडा अींनाजपत्रक तयार करुन वविहत 
मागााने प्रस्ताव सानर कराव,े अिा सचूना नेण्यात आल्या आहेत. 
(३) व (४) अिा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास नखल घेऊन योयय 
उपाययोजना करण्यात येत.े  

___________ 
 

मालिण (जि.शसांधदुगुग) पांचायत सशमतीच्या विभागातील अनेि 
शाळाांच्या इमारती धोिादायि असल्याबाबत 

 

(३) २६०९३ (१६-१२-२०१६). अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मालवण (जज.शस ींींुनगुा) पींचायत सशमतीच् या माशसक सभेत माहे ऑगस् ्, 
२०१५ मध् ये वा त्यानरयायान पार पडलेल् या सभेत शिक्षण, आरोय य, नरूसींचार, 
रस् त े याबाबत घेण् यात आलेल् या अनेक ारावाींवर वषा उल्ूनही कायावाही 
करण् यात आली नसल् याच े माहे ऑगस् ्, २०१६ मध् ये वा त्यानरयायान 
नननिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ववभागातील अनेक िाळाींच् या इमारती ींोकानायक अवस् थेत 
आणण िाळा खोल् या मोयाया प्रमाणावर गळक् या अवस् थेत असनू जजल् हा 
पररषनेच् या बाींींकाम ववभागाचे याकड ेनलुाक्ष होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रकरणी सभेत मींजूर ारावाींचे सींनभाात िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्रीमती पांििा मुांड े(२२-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) पींचायत सशमतीच्या माशसक सभेतील सचूनाप्रमाणे िाळा नरुुस्तीची कामे 
मींजूर करण्यात आली असनू ती पणूा झालेली आहेत. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
राज्यातील विद्याथी ि विद्यार्थयाांिरीता वितरीत िरण्यात येणाऱ्या 

िाहन परिानाची मयागदा िाढविण्याबाबत 
  
(४) २७२४१ (१५-०४-२०१७). प्रा.अननल सोले : सन्माननीय पररिहन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य प्रानेशिक पररवहन ववभागामार्ा त राज्यातील १६ वषा पणूा झालेल्या 
व १८ वष ेखालील वयाच्या ववदयाथी व ववदयाथाांना वाहन परवाना नेण्यात 
येतो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सनर वाहन परवाना केवळ ५० अश्विक्ती पयांतच्या वाहनाींना 
लाग ू करण्यात आलेला असनू प्रचशलत वाहनाींमध्ये एकही वाहन ५० 
अश्विक्ती पयांत मयाािनत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करून १६ वषा पणूा 
झालेल्या व १८ वष ेखालील वयाच्या ववदयाथी व ववदयार्थयाांकरीता ववतरीत 
करण्यात येणाऱ्या वाहन परवान्यात सीुंारणा करून त्याची मयााना १.०० 
अश्विक्ती पयांत करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.हदिािर राित े (२९-०७-२०१९) : (१), (२) व (३) मो्ार वाहन कायना 
१९८८ च्या कलम ४ व कलम ९ नसुार १६ त े१८ वयोग्ातील व्यजक्तस ५० 
सी.सी. इींजजन क्षमतचेी नचुाकी वाहन चालववण्याची अनजु्ञप्ती काही अ्ीींवर 
जारी करण्याची तरतनु आहे. सध्या नववन उत्पािनत वाहनाींमध्ये ५० सी.सी. 
क्षमतपेेक्षा कमी क्षमता असलेली नचुाकी वाहने उत्पािनत केली जात नाहीत 
तथावप, यापवूी नोंनणी झालेली काही ववशिष् उत्पानकाींची वाहने ५० सीसी 
पेक्षा कमी क्षमतचेी आहेत. कें द्र िासनाने सध्याच्या मो्ार वाहन 
कायदयातील ववववीं तरतनुीमध्ये सीुंारणा करण्यासााी मो्ार वाहन 
(सीुंारणा) ववीेंयक २०१६ प्रशसध्न केले आहे. 

सनर ववीेंयकातील सीुंारीत तरतनुीींच्या अनषुींगाने १६ वषा पणूा 
झालेल्या व १८ वषााखालील वयाच्या ववदयार्थयाांना १०० सी.सी. पयांत इींजजन 
क्षमता असलेली नचुाकी वाहने चालववण्याची परवानगी नेण्याबाबत 
िन.२५/११/२०१६ च्या पत्रान्वये कें द्र िासनास ववनींती करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मालेगाि बॉम्ब स्फोटातील आरोपीस ठार िेल्या प्रिरणाची  
ननपक्षपाती चौिशी िरणेबाबत 

  
(५) २८१४९ (१४-०४-२०१७). श्री.सजुितशसांह ठािूर : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाव बॉयाब स्र्ो्ातील आरोपी रामचींद्र कालसींग्रा आणण सींिनप डाींगे 
या नोघाींना ए्ीएसच्या अधींकाऱ् याींनी डोळयानेखत गोळया घालनू ाार केले 
असल्याने या प्रकरणाची ननपक्षपाती चौकिी करण्याची मागणी कालसींग्राची 
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पत्नी व त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींनी िननाींक ०३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा 
त्यासमुारास िासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आपल्या पतीला ए्ीएसच्या अधींकाऱ् याींनी ींमकावनू त्याींना 
मालेगाव ख्ल्यात खो्े परुावे तयार करून नाहक अडकववल्याचा गींभीर 
आरोप कालसींग्राच्या पत्नीने केला आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, सनरहू प्रकरणाची िासनाने उच्च स्तरावरून नखल घेवनू नोषी 
ए्ीएस अधींकारी याींचेववरूध्न कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०९-२०१९) : (१) व (२) िननाींक २९/०९/२००८ रोजी 
शभकू चौक, मालेगाव येथे बॉयाब स्र्ो् झाला. सनर गनु््याचा तपास 
नहितवान ववरोींी पथकाने िननाींक ३०/०९/२००८ त ेिननाींक ३१/०३/२०११ पयांत 
केला. आरोपी रामचींद्र कालसींग्रा हा ववषणू प्ेल हे नाव ींारण करून सन 
२००९ मध्ये झारखींड मध्ये व सन २०१० मध्ये पजश्चम बींगाल मध्ये राहत 
असल्याचे तपासात िनसनू आले. आरोपी रामचींद्र कालसींग्रा व सींिनप डाींगे 
याींना नहितवान ववरोींी पथकाने कींीही चौकिीसााी ताब्यात घेतले नव्हत.े 
सनर गनु््याचे नोषारोपपत्र मोक्का वविषे न्यायालय, मुींबई येथे नाखल केले 
आहे. सनर गनु््याचा तपास िननाींक ०१/०४/२०११ पासनू राषरीय तपास 
अशभकरण (एनआयए) कड े वगा करण्यात आला आहे. सध्या हे प्रकरण 
न्यायप्रववष् आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  
उस्मानाबाद जिल्हा बँिेतील ठेिीदाराांना रक्िम उपलब्ध होण्याबाबत 

  
(६) ३१३१० (१९-०८-२०१७). श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, श्री.रामहरी 
रुपनिर, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) उस्मानाबान जजल्हा बँकेतील ाेवीनार अनसुया पाींढरे, जळको् 
(ता.तळुजापरू) येथील रिहवासी सनुनता जाींव तसेच केसरजवळग येथील 
प्रमोन काींबळे याींना लयन तसेच घरगतुी वापराकरीता बँकेतील ाेवीचे पसेै 
शमळत नसल्याचे िननाींक २८ एवप्रल, २०१७ रोजी नननिानास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा बँकेतील ाेवीनाराींना त्याींचे स्वत:चे पसेै सहज व 
सलुभतनेे शमळण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (२०-०७-२०१९) : (१) उस्मानाबान जजल्हा मध्यवती 
सहकारी बँकेतील ाेवीनार अनसुया पाींढरे, रा, जळको्, ता.तळुजापरू याींच े
बँकेच्या जळको् िाखा येथे कोणत्याही प्रकारचे बचत खात े नाही. सनुनता 
जाींव याींच े जळको् िाखेमध्ये बचत खात्यामध्ये रुपये २२,१६५/- होत,े 
यापकैी त्याींना रुपये २१,०००/- अना करण्यात आले. तसेच उस्मानाबान 
जजल्हा बँक केसरजवळगा येथील श्री.प्रमोन काींबळे याींच्या बचत खात्यामध्ये 
रुपये ६,९८२.२० शिल्लक होत ेत्यापकैी त्याींना रुपये ५,९००/- अना करण्यात 
आले. 
(२) व (३) उस्मानाबान जजल्हा मध्यवती सहकारी बँकेने मोयाया प्रमाणात 
त्रबगर ितेी कजा वा्प केले असनू त्यापो्ी मोयाया प्रमाणात NPA सााी 
तरतनू करावी लागली आहे. थकीत कजावसलुी करण्यासााी जजल्हा 
उपननबींींक कायाालयाने बँकेस नननेि िनले आहेत.  

___________ 
 

मुांबईत म्हाडाच्याितीने िाढण्यात आलेल्या सोडतीतील  
अिगदाराांना घराचा ताबा शमळणेबाबत 

  
(७) ३१४३० (११-०८-२०१७). अॅड.ननरांिन डािखरे : ताराांकित प्रश्न ्रममाांि 
२७५६२ ला हदनाांि १५ माचग, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत :  
सन्माननीय गहृननमागण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईत याहाडाच्यावतीने माहे मे, २०१५ मध्ये वा त्यानरयायान काढण्यात 
आलेल्या सोडतीतील सींकेत क्रमाींक ३१२ व सींकेत क्रमाींक ३१३ मध्ये पात्र 
ारलेल्या समुारे ३६७ अजानाराींपकैी कोणालाही सनननका ववतरीत करण्यात 
आली नसल्याचे माहे म,े २०१७ मध्ये वा त्यानरयायान नननिानास आले आहे, 
(२) असल्यास, सींकेत क्रमाींक ३१३ गव्हाणपाडा, मलुुींड येथील अल्प उत्पन्न 
ग्ातील इमारतीींना मुींबई महानगरपाशलकेकडून भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाले आहे काय व केव्हा, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सनर अजानाराींना 
घराचा ताबा शमळण्यासााी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (११-१०-२०१९) : (१) व (२) उपाध्यक्ष तथा मखु्य 
कायाकारी अधींकारी, याहाडा याींचेकडून प्राप्त अहवालानसूार, मुींबई मींडळाच्या 
िननाींक ३१ मे, २०१५ रोजी काढण्यात आलेल्या सोडतीमींील सींकेत क्रमाींक 
३१२ व ३१३ गव्हाणपाडा, मलुुींड मींील ३६७ अजानाराींपकैी ३४३ अजानार 
कागनपत्राींच्या पडताळणीअींती सनननका शमळणेसााी पात्र झालेले आहेत. 
यापकैी सींकेत क्रमाींक ३१२ मींील इमारतीींना िननाींक २५/०१/२०१७ रोजी 
भोगव्ा प्रमाणपत्र (O.C.) प्राप्त झालेले असनू पात्र अजानाराींना सनननकेची 
ककींमत अना करणेसााी तात्परुत े नेकार पत्र (Provisional offer letter) 
नेण्यात आललेे आहे. तसेच १२२ सनननकाींारकाींना सनननका ववतरीत 
करण्यात आलेल्या आहेत.  
 सींकेत क्रमाींक ३१३, मींील १८२ यिस्वी अजानाराींपकैी १७३ अजानार 
पात्र ारले असनू उवाररत ९ सनस्याींच्या पात्रता ननजश्चतीच ेकाम सरुु आहे. 
मात्र या सींकेत क्रमाींकातील इमारतीींचे बाींींकाम पणूा असले तरी अदयाप 
पयांत या योजनेलगतच्या तीन इमारतीींचे बाींींकाम प्रगतीपथावर आहे. तसेच 
सनरच्या बाींींकाम िाकाणी जुन्या सींक्रमण शित्रबरातील रिहवाश्याींनी त्याींचे 
गाळे वेळेत ररकामे न केल्यामळेु सनरहू नववन इमारतीींचे बाींींकाम उिीराने 
सरुु झाले. तथावप, एकूण पाच इमारतीींचे सामाईक मल:ननस्सरण व्यवस्था 
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तथा पावसाळी ग्ार व्यवस्था इत्यानीींचे काम एकत्रत्रतपणे पणूा करणे 
आवश्यक असनू सनर काम पणूा झाल्यानींतरच महानगरपाशलकेकडून भोगव्ा 
प्रमाणपत्र (O.C.) प्राप्त होणार आहे. सनरहू १८२ सनननकाींसााी भागि: 
भोगव्ा प्रमाणपत्र प्राप्त करणेसााी बहृन्मुींबई महानगरपाशलकेकड ेपाापरुावा 
सरुु आहे असे याहाडाच्या अहवालात नमनू करण्यात आले आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

विदभग इन्फोटेक्स प्रा.शल. या िां पनीला एि हिार चौरस फुटाांची  
िागा मोफत देण्यात आल्याबाबत 

 

(८) ३५७४१ (०४-०१-२०१८). प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाहतकू पोशलसाींच्या मखु्यालयात चौर्थया मजल्यावर ववनभा इन्र्ो्ेक्स 
प्रा.शल. या कीं पनीला एक हजार चौरस रु््ाींची जागा मोर्त नेण्यात आली 
असल्याची बाब माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये वा त्यानरयायान नननिानास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोलीस मखु्यालयात आींीच अधींकाऱ्याींना वावरण्याकरीता 
कमी जागा असताना एका खाजगी कीं पनीला जागा नेण्याची कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, ही जागा उक्त कीं पनीला भाड्याने अथवा ववनामलू्य नेण्यापवूी 
ननयमानसुार सावाजननक बाींींकाम ववभागाची लखेी परवानगी घेण्यात आली 
आहे काय, 
(४) नसल्यास, याप्रकरणी सींबींधींताींवर कायनेिीरपणे गनु्हे नोंनवनू या 
कीं पनीकडून जागा त्वरीत ररक्त करण्याबाबत िासनाने कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२६-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे.  
 वाहतकू पोलीस मखु्यालयामार्ा त खाजगी ्ोईंग वाहनाींवर ननयींत्रण 
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ाेवण्याकरीता तसेच ननरीक्षण कें द्र उभारणी करुन त्याींच्यावर नेखरेख 
करण्यासााी १,००० चौरस रु्् जागा ववनभा इन्र्ो्ेक प्रा.शल. या कीं पनीस व 
वाहतकू पोलीस याींना एकत्रत्रतररत्या काम करण्यासााी उपलब्ीं करुन नेण्यात 
आलेली आहे. 
(२) वाहतकू पोलीस मखु्यालयात जागेचे कमतरता आहे, हे खरे नाही. 
 वाहतकू पोशलसाींकडून मुींबई िहरात वाहतकुीच्या ननयमाींचे कताव्य 
पार पाडण्यासााी मो्ार वाहन कायना व ननयमाींची सतत अींमलबजावणी 
करावी लागत.े मो्ार वाहन कायना, १९८९ कलम १२७(२) व (३) नसुार 
सावाजननक िाकाणी / रस्त्यावर उभी असलेली वाहने, तसेच बेवारस वाहने 
्ोईंग करण्याचा व त्याकरीता आवश्यक यींत्रणा उपलब्ीं करुन घेण्याचा 
अधींकार पोशलसाींना प्राप्त आहे. या अनषुींगाने मुींबई िहरातील वाहने ्ो 
करण्यासााी मे.ववनभा इन्र्ो्ेक प्रा.शल. या कीं पनीस कीं त्रा् नेण्यात आलेले 
आहे. मुींबई िहरातील ३४ वाहतकू ववभागाींकरीता ८० ्ोईंग के्रनची सेवा 
कीं पनीने उपलब्ीं करुन िनलेली असनू, त्याच्या ननयोजनाकरीता मुींबई वाहतकू 
मखु्यालयातील १,०००/- चौ.रु्् जागा करारान्वये सनर कीं पनीस उपलब्ीं 
करुन नेण्याींत आलेली आहे. यान्वये वाहतकू पोलीस आणण मे.ववनभा 
इन्र्ो्ेक प्रा.शल. या कीं पनीच्या कामकाजात योयय समन्वय राहात असनू, 
िहरातील वाहतकू ननयमन करणे सलुभ झालेले आहे. 
(३) नाही.  
(४) सनरची सेवा ही अनततात्काळ असल्याने, वाहतकू पोलीस मखु्यालयाकडून 
नमनू कीं पनीस करार करुन नेण्यात आलेली आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
 

राज्यात तलाठी ि सिग ल पदे नव्याने भरण्याबाबत 
  
(९) ३७५४४ (०३-०१-२०१८). श्री.सतिे ऊफग  बांटी पाटील : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ितेकऱ् याींना तलायायाींच्या मागे-मागे कर्रावे लाग ूनये याहणून 
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राज्यात १६ हजार नवीन चावडी कायाालये बाींींण्यात येणार असनू ४ हजार 
तलााी व ५०० सका ल पने नव्याने भरली जाणार असल्याची घोषणा 
मा.महसलू मींत्री याींनी कोल्हापरू जजल््यातील गींगापरू येथे केली असल्याच े
माहे ऑगस््, २०१७ मध्ये वा त्यानरयायान नननिानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने सनर घोषणेच्या पतूातसेााी कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१९) : (१) होय. 
(२) महसलू व वन ववभागाच्या िननाींक २५/०५/२०१७ च्या िासन ननणायान्वये 
३१६५ नवीन वाढीव तलााी साझे व ५२८ नवीन महसलूी मींडळे स्थापन 
करण्यास िासन मान्यता नेण्यात आली आहे. तलााी व मींडळ अधींकारी 
कायाालय एवीं ननवासस्थान बाींींण्याची महसलू ववभागाची योजना आहे. 
सींबींधींत जजल्हाधींकारी याींचकेडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानींतर ननींी उपलब्ींता 
व नववन नानयत्व जस्वकारायची मयााना याींच्या अनषुींगाने सनर इमारत 
बाींींकामाींना प्रिासकीय मान्यता नेण्याची कायावाही महसलू ववभागाकडून 
करण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

धामणगाि रेल्िे (जि.अमरािती) येथे महसूल विभागाच्या 
िमगचाऱ्याांसाठी ननिासस्थाने बाांधण्याबाबत 

  

(१०) ४०९२५ (२६-०४-२०१३). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ींामणगाव रेल्वे (जज.अमरावती) येथे महसलू ववभागाच्या कमाचाऱ्याींसााी 
ननवासस्थाने बाींींण्याच्या प्रस्तावावर मींजूरी शमळण्याबाबत मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननींीींनी तहशसलनार ींामणगाींव रेल्व े (जज.अमरावती) याींना िननाींक 
२९ सप् े्ंबर, २०१२ रोजी वा त्यानरयायान लेखी ननवेनन िनले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
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(२) असल्यास, सनर ननवेननावर िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१३-०५-२०१९) : (१), (२) व (३) मा.स्थाननक 
लोकप्रनतननींी याींच े िननाींक २९ सप् े्ंबर, २०१२ रोजीचे कोणतहेी ननवेनन 
तहशसलनार, ींामणगाव रेल्वे याींना प्राप्त झालेले िनसनू येत नाही. तथावप, 
ववभागीय आयकु्त कायाालय, अमरावती याींचेकडून ींामणगाींव रेल्वे 
(जज.अमरावती) येथे महसलू ववभागाच्या कमाचाऱ्याींसााी ननवासस्थाने 
बाींींण्याकरीता रुपये ५,१६,७५,१००/- इतक्या रकमेच े अींनाजपत्रक व नकाि े
िननाींक १३/१२/२०१८ च्या पत्रासमवेत प्राप्त झाले आहे, सनर अींनाजपत्रक व 
नकाि ेयाींची छाननी झाल्यानींतर ववभागाने स्वीकारावयाचे नवीन नानयत्वाच्या 
मयाानेत व ननींी उपलब्ींतनेसुार प्रिासकीय मान्यता नेण्याची कायावाही 
करण्याचे सींकजल्पत आहे.  

___________ 
 

औरांगाबाद जिल्हा पररषदेच्या आरोग्य विभागातील  
ररक्त पदे भरणेबाबत 

  
(११) ४१७६७ (०२-०८-२०१८). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.वि्रमम िाळे : 
सन्माननीय सािगिननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) औरींगाबान जजल्हा पररषनेच्या आरोयय ववभागाींतगात ५० प्राथशमक आरोयय 
कें द्र व २७९ आरोयय उपकें द्र कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषन आरोयय ववभागातील डॉक््रसह इतर सींबींधींत 
कमाचाऱ् याींची तीनि े पने ररक्त असनू वदैयककय अधींकारी गरैहजर राहत 
असल्याने ग्रामीण भागातील रुयणाींना वेळेवर उपचार शमळत नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. डॉक््र व कमाचाऱ्याींची ३४२ पने ररक्त आहेत. 
वदैयकीय अधींकारी गरैहजर असल्यास नजजकच्या प्राथशमक आरोयय 
कें द्रातील वदैयकीय अधींकारी तसेच बींींपत्रत्रत वदैयकीय अधींकारी नेमणूक 
करुन त्याचेमार्ा त रुयणाींना सेवा िनली जात.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

शासिीय िसनतगहृातील विद्याथींनीना ननिागह भत्ता शमळणेबाबत 
  
(१२) ४१७७२ (०१-०८-२०१८). श्री.सनतश चव्हाण, श्री.वि्रमम िाळे, श्री.प्रिाश 
गिशभये : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या १२५ व्या जयींतीननशमत्त 
राज्यात मलुीींसााी नवीन ५० वसनतगहेृ उभारली असनू त्यात १२५०० 
ववदयाथीनी राहत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासकीय वसनतगहृातील ववदयाथींनीना प्रनतमहा रुपये ९०० 
ननवााह भत्ता तर गणवेि व िकै्षणणक सािहत्यासााी वावषाक रुपये ६५०० 
सामाजजक न्याय ववभागाकडून िनले जातात, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील १० मिहन्यापासनू ववदयाथींनीना ननवााह भत्ता व 
िकै्षणणक सािहत्यासााी असणारा खचा शमळाला नसनू ननवााह भत्ता व 
िकै्षणणक खचााची रक्कम वेळेवर शमळण्यासााी िासनाने चौकिी करुन 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े (२३-०७-२०१९) : (१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या 
१२५ व्या जयींती ननशमत्त मागासवगीय मलुीींसााी ५० वसनतगहेृ मींजूर 
करण्यात आली असनू, त्यापकैी ४२ वसनतगहेृ सरुू करण्यात आलेली आहेत. 
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या वसनतगहृाची मान्य ववदयाथी सींख्या ४८०० इतकी आहे. 
(२) ववभागीयस्तरावरील वसनतगहृातील ववदयाथीनीस रुपये ८०० 
जजल्हास्तरावरील ववदयाथीनीस रुपये ६०० तर तालकुास्तरावरील ववदयाथीनीस 
रुपये ५००/- इतका ननवााह भत्ता नेण्यात येतो तर गणवेि व िकै्षणणक 
सािहत्यासााी रुपये ६५००/- इतकी रक्कम नेण्यात येत.े 
(३) ननवााह भत्ता व िकै्षणणक सािहत्य वेळेवर शमळण्यासााी िासनाकडून 
तरतनू उपलब्ीं करून नेण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

मौिे देिड े(ता.सांगमेश्िर, जि.रत्नाधगरी) येथील िाांगणेिाडी ह्या 
तांटामुक्ती पुरस्िार प्राप्त गािातील िाद शमटविण्याबाबत 

  
(१३) ४२३९१ (०२-०८-२०१८). श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौजे नेवड े (ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) या ती्ं ामकु्ती परुस्कार प्राप्त 
गावात वयैजक्तक वानातनू काींगणेवाडीवर जवळजवळ गत ७ वष ेसामाजजक व 
ींाशमाक बिहषकार असल्याने सनर वान िासनाने मध्यस्थी करून शम्वावा 
याहणून िननाींक १३ जानेवारी, २०१८ रोजी मा.गहृ राज्यमींत्री व मा.मखु्यमींत्री 
याींना लेखी ननवेनन िनले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननवेननानसुार सनर वान शम्ावा व मा.न्यायालयाच्या 
आनेिानसुार रयत भागात शिमगोत्सव साजरा व्हावा याहणून पोशलसाींनी 
िननाींक २८ रे्ब्रवुारी, २०१८ रोजी ग्राममींिनरात ऑन रेकॉर्डांग गावकऱ् याींची 
बाैक घेवनू अन्यायग्रस्त काींगणेवाडीत घरोघरी नेवाची पालखी घेवनू जाण्याच े
बाैकीत कबलू करण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सनर गावातील ववरोींी ग् बाैकीस उपजस्थत न रहाता त्याच 
रात्री सींपणूा गावाला वेाीस ींरून ग्रामस्थाींना जातपींचायतीचा ींाक नाखवनू 
सनरचा वान शम्ावा याहणून प्रयत्न करणाऱ् या तक्रारनाराींवरच नबाव 
आणण्यासााी ८३ ग्रामस्थाींच्या स्या घेवनू तक्रारनार गावात िाींतता भींग 
करतो याहणून खो्ी तक्रार नाखल केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, तहशसलनार व पोलीस ननरीक्षक याींनी िननाींक ३ माचा, २०१८ 
रोजी िाींतता कशम्ीच्या बाैकीत पढुील नान तयुाही को्ााकड े मागावी असे 
तक्रारनाराींना साींगण्यात आले असनू सनर वान शम्वण्यात तहशसलनार व 
पोशलसाींना अपयि आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार अन्यायग्रस्त काींगणेवाडीला न्याय शमळवनू 
नेण्यासााी कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-१०-२०१९) : (१) होय. 
(२), (३), (४) व (५) िननाींक ०६/१०/२०१८ व िननाींक ०७/१०/२०१८ रोजी 
नेवरुख पोलीस ााणे व तहशसल कायाालय नेवरुख येथ ेबाैक घेण्यात आली, 
त्यानींतर िननाींक १३/१०/२०१८ रोजी पोलीस नरूक्षेत्र साखरपा आणण पोलीस 
ननरीक्षक, नेवरुख पोलीस ााणे याींच्या उपजस्थतीत मौजे नेवड े गावातील 
काींगणे व वडये या नोन्ही ग्ातील लोकाींची एकत्रत्रत बाैक घेण्यात येऊन 
पालखी सींनभाातील वान सींपषू्ात आणण्याची भशूमका स्पष् करण्यात आली. 
त्यानसुार सन २०१८ वषीच्या शिमगोत्सवात काींगणेवाडी ग्रामनेवता 
सामशलींगची पालखी घेऊन जाण्याच्या ारावावर सवा उपजस्थत ग्रामस्थाींनी 
सहमती निावनू स्वाक्षऱ् या केलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे पालखी गावाच्या 
सहाणेवर येईल व त्यानींतर प्रथेप्रमाणे ज्या वाडीचा मान असेल, त्याप्रमाणे 
पढुील प्रत्येक िनविी त्या-त्या वाढीतील ग्रामस्थाींनी सहाणेवर येऊन आपापली 
ओ्ी भरावी, पालखी कोणाच्याही वाडीत अथवा घरी जाणार नाही, असे ारले 
होत.े त्यानसुार र्क्त काींगणे ग्ातील ग्रामस्थ वगळता बाकी सवा 
गावग्रामस्थाींनी सहाणेवर येऊन पालखीची ओ्ी भरली आहे. त्याचप्रमाणे सन 
२०१९ चा शिमगा उत्सव नेखील नेवड े गावात िाींततते पार पडलेला आहे. 
सणाच्या कालावींीत कोणताही कायना व सवु्यवस्थचेा प्रश्न ननमााण झालेला 
नाही. गावात िाींतता आहे.  

___________ 
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अनुसूधचत िाती आश्रमशाळेतील शशक्षि ि शशक्षिेतर िमगचारी िेतन 
ि शाळा िेतनेतर अनुदान याांची स्ितांत्र लेखाशीषग तयार िरणेबाबत 

  
(१४) ४३२३१ (०१-०८-२०१८). श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनसधुचत जातीच्या मलुाींसााी सन १९९६ साली १० प्राथशमक 
िाळा व ९ माध्यशमक िाळाींना मान्यता िनली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सनर िाळामध्ये कायारत असणाऱ् या शिक्षकाींना शमळत 
असलेले वेतन व िाळाींना शमळत असले वेतनेतर अननुान हे एकाच 
लेखािीषााखाली केल ेजात,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सनर वेतन अननुान व वेतनेतर अननुान याींचे लेखािीषा 
वेगवेगळे करणेबाबत शिक्षक सींघ्नाींकडून मागणी करण्यात येत आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सनर लेखािीषा वेगवेगळे करणेबाबत िासनाने चौकिी केली 
आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ. सरेुश (भाऊ) खाड े(२३-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. 
(४) माचा, २०१७ मध्ये या योजनेसााी नोन स्वतींत्र लखेािीषा तयार करण्यात 
आलेले आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
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राज्याच्या विविध विभागाांिर महालेखापरीक्षिाांनी (िॅग)  

िठोर शब्दात ताशरेे ओढल्याबाबत 
  
(१५) ४३५९९ (०२-०८-२०१८). अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.शरद रणवपस े: 
सन्माननीय वित् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील गोसीखुना शस ींचन प्रकल्पापासनू मुींबई महानगर 
प्राधींकरणापयांत आणण आरोयय व्यवस्थेपासनू पणु्याच्या ससनू रुयणालयापयांत 
राज्याच्या ववववीं ववभागाींवर महालेखापरीक्षकाींनी (कॅग) काोर िब्नात तािरेे 
ओढले असल्याचे िननाींक ३० माचा, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास नननिानास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०९-०८-२०१९) : (१) अींित: खरे आहे. 
(२) अथासींकल्पीय, पावसाळी व िहवाळी अधींवेिनामध्ये (जसे अहवाल प्राप्त 
होतात त्याप्रमाणे) भारताच ेननयींत्रक व महालेखापरीक्षक याींचे ववववीं अहवाल 
ववींानमींडळाच्या नोन्ही सभागहृाींच्या प्लावर ववत्त ववभागामार्ा त सानर केल े
जातात. अहवाल सानर केल्यानींतर त्या अहवालाच्या (मरााी व इींग्रजी) प्रती 
सवा मींत्रालयीन प्रिासकीय ववभागाकड े पररपत्रकासोबत आवश्यक त्या 
समयबध्न कायावाहीसााी पााववण्यात येतात. त्यातील आक्षेप / पररच्छेनाींवर 
सींबींधींत प्रिासकीय ववभागाने तीन मिहन्याच्या आत महालेखापालाींकडून 
(Vetting) सींमत करुन घेऊन त्याबाबतचे स्पष्ीकरणात्मक ज्ञापने लोकलेखा 
सशमती ववींानमींडळ याींना परस्पर पााववण्याबाबत सवा मींत्रालयीन ववभागाींना 
पररपत्रकान्वये सचूना िनल्या जातात. अहवालामध्ये कोणत्या ववभागाच े
आक्षेप / पररच्छेन महालेखापालाींनी उपजस्थत केले आहेत, त्या आक्षेपावर त्या 
त्या ववभागाने कायावाही करणे आवश्यक असत.े 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 



वव.प. ४ (17) 

  
तळोदा (जि.नांदरुबार) येथील नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्राांमध्ये एिाच 

शमळितीसाठी महसूल ि नगर भूमापन या दोन्ही यांत्रणा  
नोंद ठेिीत असल्याबाबत 

 
(१६) ४४०६६ (३०-११-२०१८). श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) तळोना (जज.नींनरुबार) येथील नगर भमूापन झालेल्या क्षते्राींमध्ये एकाच 
शमळकतीसााी महसलू व नगर भमूापन या नोन्ही यींत्रणा नोंन ाेवतात व 
तलायायाकडून अिा क्षेत्राच ेसातबारे उतारे नेण्यात येत असल्याची बाब माहे 
मे, २०१८ मध्ये वा त्यानरयायान नननिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तळोना तालकु्यातील जुना सव्हे नीं. २३२, नववन सव्हे नीं. 
२३९ सन १९५१ पासनू गावााणात असनू तवे्हापासनू त्याचे शस्ी सव्हे प्रॉप्ी 
काडा (शमळकत पत्रत्रका) तयार आहेत मात्र त्याच े सात बारा उतारे बींन 
करण्यात आलेले नसनू तलायायाकडून सातबारे उतारे नेण्यात येतात, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासन पररपत्रकानसुार िननाींक ३० एवप्रल, २००६ 
पयांत कायावाही पणूा करून अहवाल सानर करावा असे आनेि असताना सनर 
बाबतीत १२ वषाांपके्षा जास्त कालावींी लागत असल्याने याबाबत िासनाने 
चौकिी करुन कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१९) : (१) नगर भमूापन क्षेत्रातील त्रबनितेी 
झालेल्या व क्षेत्र आणण ींारक मेळात असलले्या शमळकतीबाबत गा.न.नीं. सात 
बारा बींन करणेची कायावाही प्रगतीत असनू उप अधींक्षक, भशूम अशभलेख, 
तळोना याींच्या कायाालयाकडून अिा पत्रा ारणाऱ्या शमळकतीचा प्रस्ताव 
तहशसलनार, तळोना याींच्याकड े िननाींक ०९/१०/२०१५ च्या पत्रान्वये 
पााववण्यात आलेला आहे. 
(२) व (३) तळोना येथील जुना सव्हे नीं. २३२, नवीन सव्हे नीं. २३९ यास 
नगर भमूापन क्रमाींक २९७६ त े २९८२ पडलेले िनसनू येत.े तथापी, सनर 



वव.प. ४ (18) 

क्षेत्राची त्रबनितेी झालेली नसल्याने गा.न.नीं. ७/१२ नेणे सरुू आहे. 
 सनर क्षते्राच्या ींारकाींनी त्रबनितेी आकारणी करून घेतल्यास शमळकत 
पत्रत्रकेवर ींारकाींची नावे घेण्याबाबत योयय ती कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
महसूल विभागाद्िारे िां त्राटी तत्िािर ननयुक्त विधी अधधिाऱ् याांच्या 

सेिा अटी शशथील िरण्याबाबत 
  
(१७) ४४४९१ (३०-११-२०१८). श्री.गोवपकिशन बािोरीया : सन्माननीय महसलू 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सवा ववभागीय आयकु्त कायाालय व जजल्हाधींकारी कायाालये 
येथे राज्य वववान ींोरणाच्या प्रभावी अींमलबजावणी करता ववींी अधींकारी 
कीं त्रा्ी तत्वावर िासन ननणाय क्रमाींक ६/४/२०११, ३०/६/२०११ व १४/११/२०१३ 
अन्वये ननयकु्त करण्यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महसलू ववभागादवारे कीं त्रा्ी तत्वावर ननयकु्त ववींी 
अधींकाऱ् याींच्या सेवा अ्ी शिथील करण्याच्या प्रस्तावाबाबत िासन 
ववचाराींीन आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने कीं त्रा्ी तत्वावर ननयकु्त ववींी अधींकाऱ् याींच्या सेवा अ्ी शिथील 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-०५-२०१९) : (१) िननाींक ०६/०४/२०११ च्या िासन 
ननणायान्वये प्रत्येक जजल्हाधींकारी कायाालयात १ याप्रमाणे एकूण ३५ कीं त्रा्ी 
ववींी अधींकाऱ्याींची पने ननमााण करण्यात आली. िननाींक ३०/०७/२०११ च्या 
िासन ननणायान्वये या पनाींच्या अ्ी व िती ननजश्चत करण्यात आल्या. 
तसेच िननाींक १४/११/२०१३ च्या िासन ननणायान्वये प्रत्येक ववभागीय आयकु्त 
कायाालयात प्रत्येकी १ याप्रमाणे ६ कीं त्रा्ी ववींी अधींकाऱ्याींची पने ननमााण 
करण्यात आली आहेत. 
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(२) व (३) कीं त्रा्ी ववींी अधींकाऱ्याींच्या सेवेतील अ्ी व ितीबाबत सवा 
ववभागीय आयकु्त व सवा जजल्हाधींकारी याींचकेडून अशभप्राय मागववण्यात 
आले असनू प्राप्त अशभप्रायाींच्या आींारे प्रस्ताव तपासाींीन आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील भूशम अशभलेख िायागलयातील िमीन मोिणीची  
प्रिरणे प्रलांबबत असल्याबाबत 

  
(१८) ४४५८१ (३०-११-२०१८). श्री.विप्लि बािोररया, आकिग .अनांत गाडगीळ : 
सन्माननीय महसलू मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भशूम अशभलेख कायाालयातील सव्हार वारींवार डाऊन होऊन 
ऑनलाईन प्रकक्रया पणूात: बींन होत असल्यामळेु भशूम अशभलेख कायाालयात 
ितेकरी, नागररक तसेच व्यावसानयकाींच्या मालकीच्या जागेची मोजणीची 
प्रकरणे प्रलींत्रबत राहत असनू ितेकरी, नागररकाींस पसैे भरुन जशमनीची 
मोजणी करावी लागत असल्याने आधथाक भार सोसावा लागत असल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१८ मध्ये वा त्यानरयायान नननिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) राज्यात र्डजज्ल ७/१२ करण्याचा महत्वाकीं क्षी प्रकल्प सव्हार आणण 
ताींत्रत्रक अडचणीमळेु ७/१२ उतारा नागरीकाींना शमळत नसल्याने पीक कजा, 
कृषी अननुाने, औजारे-त्रबयाणे खत े वा्प, जमीन खरेनी-ववक्री यासींबींधींत 
अडचणीींना सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन र्डजज्ल ७/१२ उतारा 
शमळण्यास होत असलेल्या ताींत्रत्रक अडचणी नरू करण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  

श्री.चांद्रिाांत पाटील (१५-०५-२०१९) : (१) भशूम अशभलेख ववभागात ई मोजणी 
आज्ञावली िननाींक ०१/०१/२०१२ पासनू सरुू झाललेी आहे. सनर ई मोजणी 
आज्ञावलीमध्ये माहे सप् े्ंबर त े नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये ऑनलाईन प्रकक्रयेच े
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सीुंारणा करण्याचे काम चाल ू असल्यामळेु सव्हार धींयाया गतीने चालणे 
अथवा बींन पडणे अिा ताींत्रत्रक अडचणी ननमााण झाल्या होत्या, त्यामळेु 
मोजणी प्रकरणे भरताना वळे लागत होता. 
 परींत ुसनर अडचणीबाबत राषरीय सचूना ववज्ञान कें द्र, पणेु याींचेकडील 
मागानिानानसुार सनरच्या अडचणी नरू केलेल्या आहे. आता ई मोजणी 
आज्ञावली सरुळीत चाल ूआहे. सनर ई मोजणी आज्ञावली बींन असलेबाबत 
ितेकरी, नागररक तसेच व्यावसानयकाींच्या जागचेी मोजणीची प्रकरणे प्रलींत्रबत 
नाहीत अथवा अिा तक्रारी प्राप्त झालले्या नाहीत. तसेच उपसींचालक, भशूम 
अशभलेख, अमरावती व नागपरू ववभागात ई मोजणी आज्ञावलीच े सव्हार 
अखींडीत चाल ू आहे. त्यामळेु मोजणी अजा जस्वकारण्याची प्रकक्रया बींन 
असलेबाबत कोाेही आढळललेी नाही. 
(२) ताींत्रत्रक अडचणीमळेु गरैसोय होऊ नये याहणून सींगणकीकृत गा.न.नीं. 
७/१२ च्या PDF प्रती डाऊनलोड करून ाेवण्याची सवुवींा तलााी याींच्या 
लॉगीनला उपलब्ीं करून नेण्यात आली आहे. 
(३) http//mahabhulekh.maharashtra.gov.in या सींकेतस्थळावर सवा 
जजल््याींचे गा.न.नीं. ७/१२ पाहण्यासााी उपलब्ीं होत आहेत. त्याचबरोबर 
र्डजज्ल स्वाक्षरीयकु्त गा.न.नीं. ७/१२ जनतलेा डाऊनलोड करण्यासााी 
http//aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/satbara या सींकेतस्थळावर 
उपलब्ीं करून नेण्यात आले आहेत. सध्या ४६ लाख र्डजी्ल स्वाक्षरीत 
गा.न.नीं. ७/१२ या सींकेतस्थळावर उपलब्ीं आहे. सव्हारमींील ताींत्रत्रक 
अडचणीींमळेु गा.न.नीं. ७/१२ नकलाींच्या ववतरणात गरैसोय होऊ नये याहणून 
मािहती तींत्रज्ञान सींचालनालयाकडील िासन ननणायानसुार cloud वर डा्ा 
shift करण्याची प्रकक्रया सरुू आहे.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

ठाणे जिल्ह्यातील गािठाण आणण िोळीिाड े 
क्लस्टरमधनू िगळण्याबाबत 

  
(१९) ४५६६५ (०५-१२-२०१८). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
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पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ााणे जजल््यातील गावााण आणण कोळीवाड ेक्लस््रमींून वगळण्याबाबत 
मा.मखु्यमींत्री महोनयाींनी घोषणा केली असतानाही ााणे महानगरपाशलकेच्या 
िहर ववकास ववभागाकडून गावााण आणण कोळीवाड्यामींील नागररकाींना 
जनसनुावणीसााी बोलाववले असल्याची बाब माहे ऑगस््, २०१८ मध्ये वा 
त्यानरयायान नननिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त  प्रकरणाची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीच्या अनषुींगाने जनसनुावणी रद्द करण्याबाबत सींबींधींताींना नननेि िनल े
आहे काय व त्यानसुार कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१४-१०-२०१९) : (१) नागरी पनु:रुत्थान योजनेचे नकाि े
ववकास आराखड्यात समाववष् करण्यासााी महाराषर प्रानेशिक व नगर रचना 
अधींननयम, १९६६ मींील कलम ३७ ची कायावाही महानगरपाशलकेने 
अनसुरली आहे. त्यातील तरतनुीनसुार नागरीकाींनी नाखल केलेल्या 
हरकती/सचुनाींवर सनुावणी नेणे बींींनकारक असल्याने माहे जुल,ै ऑगस्् व 
ऑक््ोबर, २०१८ मध्ये ााणे महानगरपाशलकेकडून जन सनुावणी घेण्यात 
आली आहे.  
(२) प्रारुप नागरी समहू पुनववाकास आराखड्या मींील गाींवााण, कोळीवाड े
याींचे क्षेत्र प्रलींत्रबत ाेऊन एकूण ४४ नागरी समहुापकैी केवळ ६ नागरी समहू 
पनुववाकास योजनेचे प्रस्ताव मान्यतसेााी महानगरपाशलकेकडून िासनास 
प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबत िासनस्तरावर कायावाही सरुु आहे.  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

सािरगाि डुिरे (ता.धचखली, जि.बुलढाणा) येथील  
िमीन गैरव्यिहाराबाबत 

  
(२०) ४६४८५ (१८-१२-२०१८). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय सहिार मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) सावरगाव डुकरे (ता.धचखली, जज.बलुढाणा) येथील ग् नीं. ४३ मींील 
जमीन क्षेत्र ०.७० हेक््रात या जशमनीबाबत िननाींक २ ऑगस््, २००२ रोजी 
ररतसर नयु्यम ननबींींक धचखली, जज.बलुढाणा याींची रजजस््र नोंनणी 
करण्यात आली असनू सनर जशमनीच्या सींनभाात याच गावातील रिहवािाने 
खो्ी सावकारकीची तक्रार जजल्हा उपननबींींक सहकारी सींस्था, बलुढाणा 
याींच्याकड ेिननाींक २५ जानेवारी, २०१६ रोजी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी सहाय्यक ननबींींक तथा सावकाराच े सहाय्यक 
ननबींींक सहकारी सींस्था, ता.धचखली, जज.बलुढाणा याींनी सावकारी शसध्न होत 
नाही असा अहवाल िननाींक १० र्डसेंबर, २०१६ रोजी िनला आहे तसेच जजल्हा 
उपननबींींक सहकारी सींस्था बलुढाणा याींनीही िननाींक १० जानेवारी, २०१७ 
रोजी सावकारकी नसल्याचा अहवाला िनला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरणी ववभागीय सहननबींींक सावकारी तथा ववभागीय 
सहननबींींक सहकारी सींस्था, अमरावती याींनी जजल्हा उपननबींींक, बलुढाणा 
याींना सावकाराींचे जजल्हा उपननबींींक तथा जजल्हा उपननबींींक सहकारी सींस्था, 
बलुढाणा याींच्या िननाींक १२ ऑक््ोबर, २०१७ रोजीचा आनेि रद्द करण्यात 
आला, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, अवपल करण्याची मनुत असताना प्राींत अधींकारी, बलुढाणा 
तहशसलनार, मींडळ अधींकारी व तलााी याींनी रे्रर्ार व सातबाराच्या नोंनी 
बनलण्याची कायावाही केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने अधींक चौकिी केली आहे काय, 
चौकिीत काय आढळून आले व तदनसुार या प्रकरणी जबाबनार असणाऱ् या 
सींबींधींताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, नसल्यास, 
ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०४-०९-२०१९) : (१) व (२) होय. 
(३), (४) व (५) अजानार श्री.िींतन ुपा्ील याींनी महाराषर सावकारी (ननयमन) 
अधींननयम, २०१४ मींील कलम १८ नसुार रे्रचौकिी करुन गरैअजानार 
श्री.प्रकाि पा्ील याींनी मौजे सावरगाींव डुकरे येथील ग् क्र. ४३ मींील ७० 
आर क्षते्राबाबतचे नोंनववलेले खरेनी नस्त रद्द करण्याची ववनींती केली होती. 
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त्यानषुींगाने जजल्हा उपननबींींक सहकारी सींस्था बलुढाणा याींनी चौकिी करुन 
िननाींक १२/१०/२०१७ च्या आनेिान्वये सनर खरेनी खत अवीैं घोवषत करून 
रद्द केले. 
 जजल्हा उपननबींींक, सहकारी सींस्था, बलुढाणा याींच्या वरील 
आनेिानसुार सींबींधींत तलााी व मींडळ अधींकाऱ्याींनी महाराषर जमीन महसलू 
सींिहता, १९६६ मींील तरतनूीनसुार रे्रर्ार घेण्याची कायावाही केली.  
 गरैअजानार श्री.प्रकाि पा्ील याींनी जजल्हा उपननबींींक याींच्या िननाींक 
१२/१०/२०१७ च्या आनेिाववरुध्न ववभागीय सहननबींींक, सहकारी सींस्था, 
अमरावती याींचे कड ेअवपल नाखल केले. त्यानषुींगाने ववभागीय सहननबींींकाींनी 
त्याींच्या िननाींक २६/१०/२०१७ रोजीच्या आनेिान्वये जजल्हा उपननबींींक, 
सहकारी सींस्था, बलुढाणा याींच्या आनेि रद्द केला व प्रकरणी रे्रननणाय 
घेण्याचे आनेि िनले. त्यानषुींगाने जजल्हा उपननबींींक सहकारी सींस्था बलुढाणा 
याींच्यास्तरावरुन पढुील कायावाही सरुु आहे. नरयायान गरैअजानार श्री.प्रकाि 
पा्ील याींनी जजल्हा उपननबींींक, सहकारी सींस्था, बलुढाणा याींच े
आनेिाववरुध्न मा.उच्च न्यायालयात रर् याधचका नाखल केली असनू 
सदय:जस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे.  

___________ 
  
शासिीय महाविद्यालयाांच्या प्राध्यापिाांना सहाव्या िेतन आयोगाच्या 

शशफारशीनुसार लाभ शमळणेबाबत 
  
(२१) ४६४८७ (०९-०४-२०१९). श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, श्री.धनांिय मुांड,े 
श्री.हेमांत टिल,े श्री.अननिेत तटिरे, श्रीमती विद्या चव्हाण, श्री.ख्िािा बेग, 
श्री.वि्रमम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.िगन्नाथ शशांदे, श्री.किरण पािसिर : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील खाजगी महाववदयालयाींमध्ये कायारत पात्र प्राध्यापकाींना 
(Associate Professor) सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिर्ारिीींमध्ये अींतभूात 
C.A.S. (कररअर ॲडव्हान्समें् जस्कम) नसुार (गे्रड पे) रुपये १०,०००/- 
वेतनशे्रणीच ेलाभ नेण्यात आलेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, राज्यातील िासकीय महाववदयालयाींमध्ये कायारत पात्र 
प्राध्यापकाींना (Associate Professor) CAS नसुार लाभ नेण्यात आले आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अिासकीय व 
िासकीय पात्र प्राध्यापकाींना समान न्याय नेवनू िासकीय प्राध्यापकाींना 
वेतनशे्रणीचा लाभ नेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, िासकीय महाववदयालयाींमींील पात्र प्राध्यापकाींना नेय 
लाभापासनू वींधचत ाेवण्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०८-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) िासन ननणाय िननाींक ८/०३/२०१९ अन्वये राज्यातील अकृषी ववदयापीाे व 
सींलजयनत अिासकीय महाववदयालये तसेच िासकीय महाववदयालये/सींस्था 
याींमींील अध्यापकाींना ७ वा वेतन आयोग लाग ूकरण्यात आला आहे. सनरहू 
िासन ननणायातील ७.४ (B)(IV) अन्वये सहयोगी प्राध्यापकाींना कॅस अींतगात 
प्राध्यापक पनावर पनोन्नतीचे लाभ नेण्याबाबत तरतनू करण्यात आली आहे. 
(४) िासकीय महाववदयालये/सींस्था याींमींील प्राध्यापक पनाचे सेवाप्रवेि 
ननयम िननाींक ४/०८/२००७ रोजी वविहत करण्यात आले असनू सनर सेवाप्रवेि 
ननयमाींनसुार िासकीय महाववदयालये / सींस्था याींमींील प्राध्यापक हे पन 
१००% सरळसेवेने भरण्याची तरतनू होती. तथावप, तदनींतर ववदयापीा 
अननुान आयोगाच्या िननाींक ३०/०६/२०१० च्या अधींसचूनेमध्ये प्राध्यापक या 
पनावर पनोन्नतीदवारे व नामनननेिनाने करावयाच्या ननयकु्त्या या ७५:२५ या 
गणुोत्तरात करण्यात येतील, अिी तरतनू केली आहे. त्यानसुार प्राध्यापक 
पनाचे सीुंाररत सेवाप्रवेि ननयम तयार करण्याची कायावाही ववभागाकडून सरुु 
आहे.  

___________ 
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राज्यातील अनत महत्िाच्या व्यक्तीांच्या ननधनानांतर त्याांच ेशासिीय 

इतमामात अांत्यसांस्िार िरण्याबाबत 
  
(२२) ४६६५० (०६-०७-२०१९). श्री.किरण पािसिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर, श्री.ख्िािा बगे, श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय रािशशष्ट्टाचार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनत महत्वाच्या व्यक्तीींच्या ननींनानींतर त्याींच्यावर िासकीय 
इतमामात अींत्यसींस्कार करण्याबाबत िासन ींोरण तयार करीत आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ींोरणाचे थोडक्यात स्वरुप काय आहे तसेच ींोरण 
त्वरीत अींमलात आणण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री.ियिुमार रािल (२५-०७-२०१९) : (१) व (२) हे खरे नाही, 
“राषरपती, पींतप्रींान, माजी राषरपती व राज्यपाल याींचे ननींन 

झाल्यानींतर त्याींचेवर िासककय इतमामात अींत्यसींस्कार करण्याच्या सींनभाात 
कें द्र िासनाच्या गहृ मींत्रालयाने सचूना िनलेल्या आहेत.” राज्य िासनाची 
याबाबत स्वतींत्र ननयमावली नसनू कें द्र िासनाच्या सचूनाींनसुार कायावाही 
केली जात.े  
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
औरांगाबाद महानगरपाशलिा क्षेत्रातील मराठी माध्यमाांच्या सिग शाळाांना 

ननिासी दराने मनपाच ेिर लागू िरणेबाबत 
  
(२३) ४६६९६ (१२-०७-२०१९). श्री.वि्रमम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सनतश 
चव्हाण, श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) औरींगाबान महानगरपाशलकेचे महापौर, उपमहापौर व आयकु्त याींच्या 
समवेत औरींगाबान िहरातील मरााी व उनूा माध्यमाच्या अननुाननत िाळाींना 
करातनू सवलत नयावी या मागणीसााी मा.अध्यक्ष, महाराषर ववींानसभा 
याींच्या सह िाळेच्या सींस्था चालकाींची एक बाैक घेण्यात आली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सनर बाैकीत िाळेच्या सींस्था चालकाींनी केलेल्या मागणीच े
स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन औरींगाबान 
महानगरपाशलकेने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३१-०७-२०१९) : (१) िकै्षणणक सींस्थाींना मालमत्ता 
करातनू सू्  नेण्याबाबत िकै्षणणक सींस्थेच्या प्रनतननींीींनी िननाींक ६/०६/२०१६ 
रोजीच्या ननवेननादवारे अध्यक्ष, महाराषर ववींानसभा/ लोकसभा सनस्य 
औरींगाबान/ ववींानसभा सनस्य याींना ववनींती केली होती. 

सनर मागणीच्या अनषुींगाने चचाा करण्याकरीता आयकु्त, औरींगाबान 
महानगरपाशलका याींनी अध्यक्ष, महाराषर ववींानसभा, महापौर, उपमहापौर, 
ववींानसभा सनस्य, उपायकु्त, वॉडा अधींकारी व िकै्षणणक सींस्था चालक 
याींच्या समवेत िननाींक १३/०६/२०१६ रोजी बाैक घेतली, ही वस्तजुस्थती आहे. 
(२) औरींगाबान िहरातील मरााी, उनूा माध्यमाींच्या िाळाींना 
महानगरपाशलकेच्या कलम १३२(१) ब अन्वये मालमत्ता करात सवलत दयावी 
अिी मागणी सनर ननवेननादवारे केली आहे. 
(३) सनर मागणीच्या अनषुींगाने, औरींगाबान महानगरपाशलकेचे िननाींक 
३०/१२/२०१६ च्या कायाालयीन आनेिान्वये िकै्षणणक सींस्थेच्या मालमत्ता 
कराचा अ्यास करुन अहवाल सानर करण्यासााी मखु्य लेखापररक्षक 
औरींगाबान महानगरपाशलका याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती गाीत करण्यात 
आली. 

सशमतीची बाैक िन.०८/१२/२०१७ मध्ये घेण्यात आलेली असनू, 
औरींगाबान महानगरपाशलकेच्या ाराव क्र.५१०/ई िन.०७/२/२०१४ अन्वये सींमत 
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केलेल्या ारावानसुार िकै्षणणक सींस्थाींना करण्यात आलेली कर आकारणी 
योयय असनू त्यामध्ये कोणताही बनल करता येणार नाही, असा सशमतीने 
ननणाय घेतला असनू त्याप्रमाणे पढुील कायावाही करण्यात येत असल्याच े
औरींगाबान महानगरपाशलकेने कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

हांगाम २०१८-१९ मधील जिननांग प्रेशसांग दराबाबत 
  
(२४) ४६७६१ (०६-०७-२०१९). श्री.ख्िािा बेग, श्री.हेमांत टिल,े श्री.आनांद 
ठािूर : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सी.सी.आय.चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सींचालक, अध्यक्ष जजननींग 
प्रेशस ींग असोशसएिन, अध्यक्ष, कॉ्न असोशसएिन ऑर् इींर्डया, कापसू पणन 
महासींघाचे अधींकारी याींच्या समवेत प्रींान सधचव, पणन याींच्या 
अध्यक्षतखेाली िननाींक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास बाैक 
आयोजजत करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या बाैकीत हींगाम २०१८-१९ करीता कापसू खरेनीसााी 
सी.सी.आय.ने ननींााररत केलेल्या जजनन ींग प्रेशस ींग नराबाबत वा्ाघा्ी करण्यात 
आल्या असनू सन २०१८-१९ मध्ये जजननींग प्रेशस ींगच े ककती नर ारववण्यात 
आले आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम शश ांदे (३०-०७-२०१९) : (१) होय. 
(२) रुपये ९८५ प्रनत गाा (कापड व लोखींडी पट्टीसह). िननाींक १२/११/२०१८ 
रोजी सीसीआय, जजनन ींग व प्रेशस ींग असोशसएिनच ेअध्यक्ष व प्रींान सधचव 
(पणन) याींच्या सींयकु्त बाैकीत रुपये ९८५ प्रनत गाा (कापड व लोखींडी 
पट्टीसह) इतका नर ननजश्चत करण्यात आला आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
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___________ 
िाडा शहराच्या नगरपांचायतीच्या मुख्याधधिाऱ् याांिर  

िारिाई िरण्याबाबत 
  
(२५) ४६८४९ (१२-०७-२०१९). श्री.आनांद ठािूर, श्री.धनांिय मुांड े: सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वाडा नगरपींचायतीचे रस्त,े पाणी, रोजगार, मोका् गरुाींचा प्रश्न तसेच 
कचरा व्यवस्थापनाबरोबर बाींींकामे बींन पडल्यामळेु रोजगाराचा प्रश्न ननमााण 
झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वाडा नगरपींचायतीची ववकास कामे प्रलींत्रबत ाेवणाऱ्या 
मखु्याधींकाऱ् याींववरोींात वाडावाशसयाींनी तहशसल कायाालयासमोर माहे माचा, 
२०१९ मध्ये वा त्यानरयायान लाक्षणणक उपोषण केल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार सींबींधींत मखु्याधींकाऱ् याींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (१५-१०-२०१९) : (१) अिा आियाच्या तक्रारी 
नगरपींचायत प्रिासनास प्राप्त झाल्याची वस्तजुस्थती नगरपींचायतीने कळववली 
आहे. 
(२) हे खरे आहे.  

तथावप, मखु्याधींकारी, वाडा नगरपींचायत याींनी स्वत: 
उपोषणकत्याांिी सींवान साींनू त्याींना उपोषणापासनू परावतृ्त केले असल्याच े
वाडा नगरपींचायतीने कळववले आहे. 
(३) मखु्याधींकारी, वाडा नगरपींचायत याींच्याववरुध्न प्राप्त तक्रारीींच्या 
अनषुींगाने जजल्हाधींकारी, पालघर याींचेमार्ा त चौकिी करण्यात आली आहे. 

याबाबतच्या चौकिी अहवालाच्या तसेच, िासनस्तरावर यासींनभाात 
घेतलेल्या सनुावणीच्या अनषुींगाने मखु्याधींकारी, वाडा नगरपींचायत याींची 
अकायाकारी पनावर बनली करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
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___________ 
डहाणू (जि.पालघर) शहरात अजग्नशमन यांत्रणा अपुरी असल्याबाबत 

  
(२६) ४६८६५ (१२-०७-२०१९). श्री.आनांद ठािूर, ॲड.राहुल नािेिर : 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डहाणू िहर व डहाणू गाव या भागात वसाहती वाढत असनू 
लोकसींख्येच्या तलुनेत ५० हजार लोकसींख्येमागे अजयनिमन नलाच ेएक पथक 
असावे असा ननयम असतानाही डहाणू िहरासह डहाणू गावात अजयनिमन 
यींत्रणा अपरुी असल्याची बाब माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यानरयायान 
नननिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने डहाणू िहरात व डहाणू गावात अजयनिमन यींत्रणा राबववण्याकरीता 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (२५-०७-२०१९) : (१) व (२) सन २०११ च्या 
जनगणनेनसुार डहाणू या “ब” वगा नगरपररषनेसााी महाराषर अजयनसरुक्षा 
अशभयानाींतगात एसएस - ३ प्रकारच े अजयनिमन कें द्र असनू सदय:जस्थतीत 
डहाणू या िहरासााी परेुसे असल्याचे डहाण ूनगरपररषनेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

समाििल्याण विभाग (जि.यितमाळ) याांच्यामाफग त चालविण्यात 
येणाऱ्या िसनतगहृाांना सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबत 

  
(२७) ४६९८७ (१०-०२-२०१४). श्री.हेमांत टिल,े श्री.वि्रमम िाळे, श्री.किरण 
पािसिर, श्री.सतीश चव्हाण : सन्माननीय सामाजिि न्याय मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ जजल््यात समाजकल्याण ववभागामार्ा त चालववण्यात येणाऱ्या 
वसनतगहृात सोयी-सवुवींाींचा अभाव असल्याने माहे ऑगस््, २०१३ मध्ये वा 
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त्यानरयायान नननिानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनामार्ा त चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनसुार सनर 
समाजकल्याण ववभागाच्या वसनतगहृाींना सोयीसवुवींा परुववणेबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
डॉ.सरेुश (भाऊ) खाड े(२५-०७-२०१९) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) वसनतगहृाींतील ववदयार्थयाांना सोयी-सवुवींा परुववण्यात येत असनू तक्रारीच े
वेळीच ननराकरण करण्यात येऊन प्रवेशित ववदयाथी सोई-सवुवींा पासनू वींधचत 
राहणार नाही याची नक्षता घेण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

लोहा (जि.नाांदेड) तालुक्यात सन २०१६ च्या अनतिषृ्ट्टीमुळे  
बाधधताांना अनुदान देण्याबाबत 

  
(२८) ४७२७० (०५-०७-२०१९). श्री.अमरनाथ रािूरिर, श्री.शरद रणवपस,े 
श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप : सन्माननीय मदत ि पनुिगसन मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लोहा (जज.नाींनेड) तालकु्यात अनतवषृ्ी २०१६ चे अननुान वा्प सरुु 
असनू यासााी सन २०१६ मध्ये लाभ न घेतलेल्या ितेकऱ्याींकडून 
स्वघोषणापत्र भरुन घेतले जात असल्याचे िननाींक ३/०१/२०१९ रोजी वा 
त्यासमुारास नननिानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यामध्ये नषुकाळ व नसैधगाक आपत्ती असेल तरच लाभ 
शमळेल ही अ् घालण्यात आली असल्याने ववमा लाभींारक ितेकऱ् यासााी 
सनरहू अ् अन्यायकारक असल्याने येथील माळाकोळी पररसरातील 
ितेकऱ् याींनी नाींनेड-लातरू रस्त्यावर चक्काजाम आींनोलन केले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सनरहू अ् शिधथल करुन सवाच ितेकऱ् याींना सरसरक् अननुान 
वा्प करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.सभुाष देशमखु (०३-१०-२०१९) : (१), (२) व (३) नाींनेड जजल््यात माहे 
जून त े सप् े्ंबर, २०१६ या कालावींीत अनतवषृ्ी व परूपररजस्थतीमळेु 
ितेीवपके/र्ळवपकाींचे नकुसान झाल्याचे िनसनू आले. िासन ननणाय    
िननाींक ०९/०१/२०१७ अन्वये माहे जून त ेऑक््ोबर, २०१६ या कालावींीत 
अनतवषृ्ी व परूपररजस्थतीमळेु बाधींत झालेल्याींना मनत नेण्याबाबतचा ननणाय 
घेण्यात आलेला आहे. सनर िासन ननणायान्वये अननुान नेत असताना ज्या 
ितेकऱ्याींनी पीक ववमा काढलेला आहे अिा ितेकऱ्याींना पीक ववमा 
कीं पनीमार्ा त व ज्या ितेकऱ्याींनी प्रींानमींत्री पीक ववमा उतरववलेला नाही 
अिा ितेकऱ्याींना पीक ववमा योजनेंतगात मींडळननहाय भरपाईची जी रक्कम 
नेय असेल त्या रकमेच्या ५० ्क्के रक्कम िासनाकडून मनत याहणून नेण्यात 
येईल अिी तरतनू करण्यात आली आहे.  
 नाींनेड जजल््यातील लोहा तालकु्यात माहे जून त ेऑक््ोबर, २०१६ 
मींील अनतवषृ्ीमळेु बाधींत झालेल्या व पीक ववमा न काढलले्या 
ितेकऱ्याींना रुपये २६.५४ को्ी रुपये ववतरीत करण्यात आल ेआहेत. सनर 
अननुान केवळ अनतवषृ्ीमळेु बाधींत झालेल्या व पीक ववमा न काढलेल्या 
ितेकऱ्याींना नेय होत.े सबब, नोन्ही प्रकारचे लाभ एकाच खातनेारास होऊ 
नयेत याहणून तालकु्यातील ववववीं बँकाकडून सींबींधींत कालावींीत पीक ववमा 
काढलेल्या खातनेाराींची मािहती घेण्यात आली व पीक ववमा न काढलेल्या 
खातनेाराींकडून त्यासींनभाात हमीपत्र घेण्यात आले. 
 नषुकाळ व नसैधगाक आपत्ती असेल तरच लाभ शमळेल ही अ् 
घालण्यात आली असल्याने ववमा लाभींारक ितेकऱ् यासााी सनरहू अ् 
अन्यायकारक असल्याने येथील माळाकोळी व पररसरातील ितेकऱ् याींनी   
नाींनेड-लातरू रस्त्यावर चक्काजाम आींनोलन केल्याचे नननिानास नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  
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___________ 
िव्हार नगरपररषद (जि.पालघर) येथे आहदिासी  

सषृ्ट्टी प्रिल्प उभारण्याबाबत 
 

(२९) ४७३४२ (१२-०७-२०१९). श्री.रवि ांद्र फाटि : ताराांकित प्रशन् क्रमाांि 
४५४४१ ला दिनाांि २८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी दिलेल्या उत्तराच्या सांिर्ाात :  
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जव्हार नगरपररषन (जज.पालघर) येथे आिनवासी सषृ्ी प्रकल्प 
उभारण्याच्यादृष्ीने प्राकलन आराखड,े खचा ववषयक बाबी तसेच इतर 
अनषुींधगक बाबीींचा प्रस्ताव तयार करण्याची कायावाही सरुू आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सनर प्रस्ताव तयार करण्याची सरुु असलेली कायावाही 
केव्हापयांत पणूा होणे अपेक्षक्षत आहे, तसेच उक्त प्रस्तावाींचे स्वरुप काय आहे, 
प्रस्तावावर केव्हापयांत अींमलबजावणी होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०३-०८-२०१९) : (१) व (२) जव्हार िहरातील जुन्या 
राजवाड्यामध्ये आिनवासी कला व सींस्कृती याींचे प्रनिान घडववणाऱ्या 
नालनाची ननशमाती करण्याच्या अनषुींगाने “आिनवासी सषृ्ी प्रकल्प” ननमााण 
करण्याबाबत जव्हार नगरपररषनेने ाराव मींजूर केला आहे. 

यानषुींगाने पढुील कायावाहीची तजवीज जव्हार नगरपररषनेमार्ा त 
ाेवण्यात आलेली आहे, असे नगरपररषनेने कळववले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

लोिसभेच्या सािगबत्रि ननिडणुि प्रक्रमया दरम्यान झालेल्या  
गैरसोयीची चौिशी िरण्याबाबत 

 

(३०) ४७५०९ (१०-०७-२०१९). श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात लोकसभेच्या सावात्रत्रक ननवडणुकीच्या कामात मिहला व परुूष 
शिक्षक कमाचाऱ्याींच्या सेवा अधींग्रहीत करण्यात येवनू ननवडणूक प्रकक्रया पणूा 
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होईपयांत जवळपास ३ िनवस त्याींना मतनान कें द्रावर रहावे लागत,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नागपरू ववभागातील अनेक मतनान कें द्रावर मिहला 
कमाचाऱ्याींच्या ननवासाची व वाहतकुीची गरैसोय झाली असनू मतनान कें द्रावर 
पींख,े कुलर, वपण्याच्या पाण्याची व भोजनाची कोणतीही व्यवस्था नसल्याचेही 
नननिानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननवडणुकीच्या कामात िासनाकडून व्यवस्थापन प्रकक्रयेत 
झालेल्या ननषकाळजीपणाची चौकिी करण्याची मागणी महाराषर राज्य 
प्राथशमक शिक्षक सशमतीतरे् तसेच महाराषर राज्य शिक्षक पररषनेतरे् 
िासनास ननवेनन नेवनू करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.देिेंद्र फडणिीस (१६-०८-२०१९) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
 

सांिय गाांधी राष्ट्रीय उद्यान मुख्य प्रिेशद्िार सुशोशभिरण 
िरण्यािरीता ननधी उपलब् ध िरण्याबाबत 

 

(३१) ४७५८५ (०५-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.वििय 
ऊफग  भाई धगरिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई उपनगरातील सींजय गाींींी राषरीय उदयान मखु्य प्रवेिदवार 
सिुोशभकरण करण्याकरीता ननींी उपलब् ीं करण्यासींनभाात महसलू व वन 
ववभाग याींनी िननाींक २० र्डसेंबर, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास मखु्य वन 
सींरक्षक व सींचालक, सींजय गाींींी राषरीय उदयान, बोरीवली याींना कायावाही 
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करुन कायावाहीचा अहवाल सानर करण्याचे आनेि िनले होते, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या सींनभाात मखु्य वन सींरक्षक व सींचालक याींनी कोणती 
कायावाही केली व कायावाहीचा अहवाल िासनास सानर केला आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (१९-०८-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) सन २०१६ मध्ये सींजय गाींींी राषरीय उदयान, बोरीवली यास 
आींतरराषरीय नजााचे पया् न स्थळ ववकास करणेकामी सल्लागार नेमणकू व 
सनर कामाची ननववना प्रकक्रया पणूा करण्यात आली आहे. सनर प्रस्तावामध्ये 
सींजय गाींींी राषरीय उदयान मखु्य प्रवेिदवार सिुोशभकरण करणे हे काम 
नेखील समाववष् आहे. त्या अनषुींगाने आवश्यक ती पढुील कायावाही सरुु 
आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

पालोरा (ता.मोहाडी, जि.भांडारा) येथील जिल्हा पररषद प्राथशमि 
शाळेतील व्यिस्थापन सशमतीने अध्यक्ष पदाची  

फेरननिड ननयमबाह्य िेल्याबाबत 
  
(३२) ४७५३४ (१७-०१-२०१४). श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप : सन्माननीय 
ग्रामववकास मींत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालोरा (ता.मोहाडी, जज.भींडारा) येथील जजल्हा पररषन प्राथशमक िाळेतील 
व्यवस्थापन सशमतीने अध्यक्षाींची रे्रननवड ननयमबा्य करण्यात आल्याने 
ननवड रद्द करण्याबाबत पालकाींनी सींबींधींताींकड ेमाहे ऑगस््, २०१३ मध्ये वा 
त्यानरयायान मागणी करण्यात आल्याचे आढळून आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्यास, चौकिीत काय आढळून आले व ननयमबा्य ननवडणूक 
करणाऱ्याववरुध्न कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्रीमती पांििा मुांड े (२४-०७-२०१९) : (१) व (२) होय, चौकिी करण्यात 
आलेली आहे. 
(३) सींबींधींत मखु्याध्यापकास कारणे नाखवा नो्ीस बजावण्यात आली. 
त्याबाबत, त्याींनी खुलासा सानर केला असनू सनर प्रकरणी सींबींधींत 
मखु्याध्यापकाला सक्त ताकीन नेण्यात आली. 
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

राज्यातील ग्रामीण भागातील शाळाांमध्ये शारीररि शशक्षण  
विषयाची अांमलबिािणी िरण्याबाबत 

  
(३३) ४७५६२ (०५-०७-२०१९). डॉ.ििाहत शमझाग, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि 
ऊफग  भाई िगताप, अॅड.हुस्नबान ूखशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.आनांदराि 
पाटील, डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.अमरनाथ रािूरिर, आकिग .अनांत गाडगीळ, 
श्री.हररशस ांग राठोड, प्रा.िोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ग्रामीण भागातील िाळाींमध्ये िारीररक शिक्षण ववषयाची 
अींमलबजावणी केली जात नसल्याचे माहे माचा, २०१९ च्या नसुऱ्या सप्ताहात 
नननिानास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसुार राज्यातील ग्रामीण भागातील िाळाींमध्ये 
िारीररक शिक्षण ववषयाची योयय अींमलबजावणी करण्याच्यादृष्ीने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
अॅड. आशशष शलेार (२९-०७-२०१९) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  



वव.प. ४ (36) 

___________ 
 

राज्यात िायम विनाअनदुान धोरणापूिीच्या िरीष्ट्ठ  
महाविद्यालयाांना अनुदान देण्याबाबत 

  
(३४) ४७७०४ (०५-०७-२०१९). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.दत्तात्रय सािांत, 
श्री.किशोर दराड,े डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.प्रिाश गिशभये : 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यात सन २००१ पासनू वरीषा महाववदयालयाींना कायम ववनाअननुान 
ींोरण लाग ू केले असनू सन २००१ पवूी मान्यता शमळालेल्या काही वरीषा 
महाववदयालयाींना जुन्या ननयमानसुार अननुान वेतन शमळाले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील कायम ववनाअननुान ींोरण लाग ूहोण्यापवूीच्या ५३ 
वररषा महाववदयालयाींना अननुान नयावे यासााी माहे सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये 
वा त्यानरयायान उपोषण करण्यात आले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त वररषा महाववदयालयाींना ववत्त ववभागािी चचाा करून 
अननुान नेण्याबाबत कायावाही केली जाईल असे उच्च शिक्षण ववभागाने 
आश्वाशसत केले होत,े हे खरे आहे काय, 
(४) तसेच राज्यात सन २००१ पवूी कायम अननुाननत तत्वावरील 
महाववदयालयाींना िासनाने मींजुरी िनली असनू सनर कायम अननुाननत 
तत्वावरील महाववदयालयाींना मान्यता नेणे केव्हा सरुु झाले, सन २००१ नींतर 
महाववदयालयाींना अननुान नेणे बींन झाले असल्यास सन २००१ पवूी ककती 
महाववदयालये आहेत व त्याींना िासन अननुान नेणार आहे काय, सन २०१९-
२० मध्ये ककती महाववदयालयाींना अननुान नेण्यात आले ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०१-१०-२०१९) : (१) व (२) राज्यामध्ये िननाींक १७/०५/२००१ 
पासनू कायम ववनाअननुान तत्वाचे ींोरण लाग ू करण्यात आलेले आहे. 
त्यानींतर मान्यता िनलले्या ५३ वररषा महाववदयालयाींना अननुान मींजूर 
करण्याबाबत महाराषर राज्य कायम ववनाअननुाननत वररषा महाववदयालय 
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प्राध्यापक व कमाचारी सींघ्ना याींनी सप् े्ंबर, २०१७ मध्ये उपोषण केल े
होत.े  
(३) कायम ववनाअननुान तत्वाच्या ींोरणानींतर मान्यता िनलले्या ५३ वररषा 
महाववदयालयाींच्या सींनभाातील वस्तजुस्थती ववत्त ववभागाच्या अवलोकनाथा 
सानर करण्यात आली होती. वस्तजुस्थती ववचारात घेता या महाववदयालयाींना 
अननुान अनजु्ञेय होत नसल्याची बाब त्याींनी कायम केली आहे.  
(४) िननाींक १७/०५/२००१ पासनू कायम ववनाअननुान ींोरण लाग ू करण्यात 
आले आहे. या ींोरणानींतरच्या महाववदयालयाींना अननुान नेण्याचा ींोरणात्मक 
ननणाय घेण्यात आलेला नाही.  

___________ 
  

िलसांधारण विभागाने तयार िेलेल्या िल आराखड्यामध्ये  
अनेि त्रटुी आढळल्याबाबत 

  
(३५) ४७७४८ (०५-०७-२०१९). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊफग  
भाई िगताप, श्री.दत्तात्रय सािांत, श्री.वि्रमम िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िासनाच्या जलसींींारण ववभागाने तयार केलले्या समन्यायी पाणी 
वा्पासींनभाात जल आराखड्यामध्ये अनेक त्रु् ी आढळल्या आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सनर पाणी वा्पासींनभाात जल आराखड्यामध्ये नषुकाळी भाग 
निाववण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन जल आराखड्यामध्ये 
सीुंारणा करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (०५-१०-२०१९) : (१) नाही, तसेच सनर एकाजत्मक राज्य 
जल आराखडा हा जलसींपना ववभागाने तयार केलेला असनू राज्य जल 
पररषनेने मींजूर (िननाींक ११/०२/२०१९) केलेला आहे.  
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(२) नाही. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही. 
(४) राज्य जल पररषनेच्या (सहाव्या) बाैकीच्या इनतवतृ्तातील Directives of 
State Water Council regarding Integrated State Water Plan 
अन्वये “एकाजत्मक राज्य जल आराखडा मींजूर झाल्यानींतर काही अडचणी / 
त्रु् ी उद् ावल्यास त्यानषुींगाने राज्य एकाजत्मक जल आराखड्यात सीुंारणा / 
बनल करण्याबाबतची कायापध्नती ववषन करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यात बनल करण्यासााी सींबींधींत ननी 
खोऱ्याींच्या जल आराखड्यात सीुंारणा / बनल करुन राज्य जल मींडळाची 
मान्यता घेतल्यानींतर सनरील प्रस्ताव राज्य जल पररषनेच्या मान्यतसेााी 
सानर करण्यात यावा. ननी खोरे आराखड्यातील अिी सीुंारणा राज्य जल 
पररषनेने मान्य केल्यानींतर ती एकाजत्मक राज्य जल आराखड्यातही सीुंारणा 
/ बनल झाले असे समजण्यात येईल.” उपरोक्त तरतनुीनसुार नरुुस्ती प्रस्ताव 
सींबींधींत ननी खोरे अशभकरणाकडून प्राप्त झाल्यास राज्य जल पररषनेस 
नरुुस्ती प्रस्ताव मान्यतसे ाेवता येईल.  

___________ 
  

िोलाड-रोहा येथे ननिडणुिी दरम्यान िप्त िरण्यात आलेल्या  
मद्य ि रिमेच्या त्रमारीबाबत 

  
(३६) ४७७९७ (१०-०७-२०१९). श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांिय मुांड े: 
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोलाड (जज.रायगड) येथे ननवडणूक आचारसींिहता नरयायान एका राजकीय 
पक्षाच्या रोहा तालकुा यवुा मोचााच्या अध्यक्षाला त्याच्या वाहनात रक्कम व 
मदयाच्या बा्ल्या शमळाल्याने अ्क करण्यात आली होती, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या यवुा मोचााच्या अध्यक्षाला जामीनावर सोडण्यात आल े
तसेच या तपासणीवेळी रोख रक्कम शमळूनही प्रिासनाने जाणीवपवुाक त्याची 
तक्रारीमध्ये नमनू केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त तपासणी नरयायान शमळालेला मदयाचा साााही कमी 
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नाखवनू या यवुा मोचाा अध्यक्षाला अप्रत्यक्षररत्या मनत केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले, तदनसार कोणती कायावाही वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०४-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) सनर प्रकरणी कोलाड पोलीस ााणे येथ े
प्रोव्ही.ग.ुर.नीं.३३/२०१९ महा.प्रोव्ही.कायना कलम ६५(ई), ८३ प्रमाणे गनु्हा 
नाखल करण्यात आला आहे. सनर गनु््यामध्ये एका राजकीय पक्षाच्या रोहा 
तालकुा यवुा मोचााचे अध्यक्ष व त्याींचा साथीनार याींना अ्क करण्यात आली 
आहे. सनर गनु््याच्या तपासात आरोपीींकडून शमळून आलेला मदयाचा सवा 
सााा पींचाच े समक्ष जप्त करण्यात आलेला आहे. सनर गनु््यात 
आरोपीींववरुध्न परुावा शसध्न झाल्याने मा.न्यायालयात त्याींच्याववरुध्न 
नोषारोपपत्र नाखल करण्यात आले आहे. सनर प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
 

खेड (जि.रत्नाधगरी) येथील ज्ञानदीप विधी महाविद्यालयास 
 मांिूरी शमळणेबाबत 

 

(३७) ४७८०१ (०५-०७-२०१९). श्री.अननिेत तटिरे, श्री.धनांिय मुांड े: 
सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) ज्ञाननीप शिक्षण प्रसारक मींडळ, खेड (जज.रत्नाधगरी) सींचशलत ज्ञाननीप 
ववींी महाववदयालय, मोरवींड-ेबोरज, ता.खेड याींचा सन २०१९-२०२० या 
वषाातला नवीन महाववदयालय सरुु करण्याचा प्रस्ताव िासनास सानर 
करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मखु्यमींत्री याींचे अध्यक्षतखेाली िननाींक १० सप् े्ंबर, २०१८ 
रोजी झालले्या बाैकीमध्ये सन २०१९-२०२० या वषााकरीता ववदयापीाननहाय 
त्रब ींन ु नननेिकाींना मान्यता िनली असनू खेडसााी ३ वषीय अ्यासक्रमासााी 
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“एक त्रब ींन”ु मुींबई ववदयापीाामार्ा त मींजूर करण्यात आला होता, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िननाींक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या िासन ननणाय क्रमाींक 
मान्यता २०१९/(०१/२०१९) मिी-४ मध्ये खेडसााी त्रब ींन ुमींजूर करण्यात आला 
असनू कोणत्याही ववींी महाववदयालयाच्या नावाचा समावेि नाही तसेच 
ज्ञाननीप शिक्षण प्रसारक मींडळाच्या खेड या सींस्थेचा प्रस्ताव पररपणूा 
असतानासधु्ना िननाींक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या िासन ननणायात त्याचा 
समावेि करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सनर सींस्थेच्या 
ज्ञाननीप ववींी महाववदयालयास परवानगी नेण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.विनोद तािड े(०९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४) िकै्षणणक वषा २०१९-२०२० करीता सनर महाववदयालयाचा एकमेव 
प्रस्ताव ववदयापीाामार्ा त िासनास शिर्ारिीत झाला होता. तथावप, सनर 
प्रस्ताव िासन ननणाय िननाींक १५/०९/२०१७ मींील ननकषाींची पतुाता करीत 
नसल्याने प्रस्तावास मान्यता नेण्यात आलेली नाही. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील शतेिऱ्याांच ेअनुदान प्रस्ताि राष्ट्रीय फलोत्पादन  
मांडळाने रद्द िेल्याबाबत 

  
(३८) ४८०७८ (०५-०७-२०१९). श्री.धनांिय मुांड,े श्री.अननिेत तटिरे, श्री.वि्रमम 
िाळे, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय फलोत् पादन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सातबारा कोरा नसल्याच्या कारणावरुन मावळ (जज.पणेु) तालकु्यातील व 
राज्यातील इतर भागातील ितेकऱ्याींना राषरीय र्लोत्पानन मींडळाने 
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ितेकऱ्याींच ेअननुान प्रस्ताव माहे माचा, २०१९ मध्ये वा त्यानरयायान रद्द केल े
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मींडळातील अधींकारी व नलालाींना गरैव्यवहार करता यावा 
याहणून ववववीं कारणाींमळेु प्रस्ताव नाकारले जात असल्याच्या तक्रारी 
ितेकऱ्याींनी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या 
अनषुींगाने सींबींधींतावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ियदत्त क्षीरसागर (०४-१०-२०१९) : (१) हे खरे आहे. कें द्र िासनाच्या 
अखत्याररतील राषरीय बागवानी बोडााच्या मागानिाक सचूनानसुार अननुान 
प्रस्ताव सानर करताना जमीन वेगवेगळया योजनेच्या कारणास्तव बँक व 
इतर िाकाणी गहाण ाेवण्यात आलेली नसावी. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) राषरीय बागवानी मींडळास यासींनभाात तक्रार प्राप्त न झाल्याने 
चौकिी करण्याचा ककीं वा ववलींबाचा प्रश्न उद् ावत नाही. 

___________ 
  

शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालयाांतील  
बदली िमगचाऱ्याांना सेिेत िायम िरण्याबाबत 

  
(३९) ४८३७१ (०५-०७-२०१९). श्री.वि्रमम िाळे : सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय वदैयकीय महाववदयालय व रुयणालयाींतील २९ िनवसाींच्या बनली 
कमाचाऱ्याींना सेवेत कायम करण्यात याव,े या मागणीसााी कमाचाऱ्याींनी 
िननाींक ५ माचा, २०१९ पासनू सींप पकुारला असनू वदैयकीय सेवेवर ववपरीत 
पररणाम झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने बनली कमाचाऱ्याींना सेवेत कायम 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीष महािन (१३-०८-२०१९) : (१) २९ िनवसाींच्या बनली कमाचाऱ्याींनी 
सेवेत कायम करण्यात याव,े या मागणीसााी सींप पकुारला होता. परींत ु
सर्ाईगाराची कामे बाहयस्त्रोतामार्ा त करण्यात येत असल्याने तसेच 
आींनोलनाच्या वेळी पयाायी व्यवस्था केली असल्यामळेु सींपाचा वदैयकीय 
सेवेवर ववपरीत पररणाम झाला नाही.  
(२) सींचालनालयाच्या अधींनस्त असलले्या ववववीं सींस्थाींमींील बनली 
कमाचाऱ्याींच्या पात्रता तपासनू िासनास प्रस्ताव सानर करण्याच े
सींचालनालयास कळववण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज्यातील विविध देिस्थानामध्ये िाम िरणाऱ् या  
पुिाऱ्याांच्या मानधनात िाढ िरण्याबाबत 

  
(४०) ४८५०२ (०६-०७-२०१९). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, 
श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.िनादगन चाांदरूिर : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील िासनाच्या ननयींत्रणाखालील काही नेवस्थानामध्ये पजुारी 
याहणून काम करणाऱ् या पजुाऱ् याींना िासकीय कमाचाऱ्याींप्रमाणे सहाव्या वेतन 
आयोगानसुार वेतन व भत्त े िनले जात असनू काही नेवस्थानामध्ये कीं त्रा्ी 
स्वरुपात पजुारी याहणून काम करणाऱ् या पजुाऱ् याींना ाोक माशसक मानींन 
िनले जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या नेवस्थानाींची नावे काय असनू ाोक माशसक मानींन ककती 
िनले जात े तसेच स्थाननक पातळीवरील नेवस्थानाींच्या उत्पन्नाप्रमाणे 
त्यािाकाणी कायारत असणाऱ् या पजुाऱ् याींना मानींन िनले जात,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, पजुाऱ्याींना योयय मानींन नेण्याबाबत व त्याींच्या मानींनात 
वाढ करण्याबाबत िासनाने ींोरणात्मक ननणाय घेण्याबाबत कोणती कायावाही 
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केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
श्री.देिेंद्र फडणिीस (०५-०८-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
(२) श्री साईबाबा सींस्थान शिडी, श्री शसजध्नववनायक गणपती मींिनर न्यास, 
प्रभानेवी, मुींबई, श्री ववठ्ठल रुजक्मणी मींिनर, पींढरपरू येथील पजुाऱ्याींना सहाव्या 
वेतन आयोगानसुार वेतन व भत्त ेिनले जातात. नेवस्थान व्यवस्थान सशमती 
पजश्चम महाराषर कोल्हापरू या सशमतीच्या आस्थापनेवरील पजुाऱ्याींना वेतन 
आयोगानसुार वेतन व भत्त े िनले जातात. तसेच या सशमतीच्या 
अधींपत्याखालील असलले्या इतर नेवस्थानातील पजुाऱ्याींना त्या त्या 
नेवस्थानाच ेउत्पन्न ववचारात घेवनू ाोक माशसक मानींन िनले जात.े 

श्री तळुजाभवनी मींिनर सींस्थानातील पजुाऱ् याींना नान पे्ीतील जमा 
रक्कमेतील १/३ िहस्सा मावेजा याहणून नेण्यात येत होता. तथावप, सन २०१५ 
पासनू या नेवस्थानातील पजुाऱ्याींना मा.न्यायालयाच्या आनेिावरुन कोणतहेी 
वेतन अथवा ाोक रक्कम अथवा मावेजा नेण्यात येत नाही. 
(३) िासन ननयींत्रणाखालील नेवस्थानासााी व्यवस्थापन ननींी स्थापन करुन 
हा ननींी त्या त्या नेवस्थानाच्या व्यवस्थापन सशमतीच्या अखत्याररत असतो. 
अिा नेवस्थानातील अधींकारी/कमाचारी याींचे वेतन व भत्त े नेवस्थानाच्या 
उत्पन्नावर अवलींबनू असनू अधींकारी/कमाचारी/पजुारी याींच्या वेतनासींनभाात 
ननणाय घेण्याचा अधींकार सींबींधींत व्यवस्थापन सशमतीस आहे. याबाबत 
िासनस्तरावरुन ननणाय घेतला जात नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
ठाणे जिल्ह्यातील िन विभागाच्या िशमनीिर अनत्रममणे असल्याबाबत 
  
(४१) ४८५२० (०५-०७-२०१९). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय िने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ााणे जजल््यातील वन ववभागाच्या जशमनीवर ४२ हजार अनतक्रमणे 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नागरी भागातील वन ववभागाच्या जशमनीवर सन २०११ पवूी 
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उभारण्यात आलेल्या झोपड्याींचे पनुवासन करण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या 
ववचाराींीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ााणे िहरातील अींनाजे ५० हेक््र जशमनीवर अनतक्रमणे असनू 
त्यापकैी १० हेक््र जशमनीवर पनुवासन करुन उवाररत ४० हेक््र जशमनीवर 
ग्रीन झोन तयार करण्याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२३-०७-२०१९) : (१) ााणे जजल््यातील ााणे वन 
ववभागात समुारे ४२ हजार अनतक्रमणे अजस्तत्वात असनू बहुताींिी वनक्षेत्र हे 
िहरी नागरी क्षेत्राच्या लगत आहे. तसेच िहापरू वन ववभागात समुारे ११०८ 
एवढी अनतक्रमणे आहेत.  
(२) व (३) मा.उच्च न्यायालय, मुींबई मध्ये नाखल करण्यात आलेल्या 
जनिहत याधचका क्र. १, ३५, ३६/२००७ मध्ये िननाींक १०/०६/२०१० रोजी ााणे 
जजल््यातील सावाजननक जशमनीवरील (राज्य िासनाच्या व स्थाननक 
स्वराज्य सींस्थेच्या जशमनीवरील) अनतक्रमणे/बाींींकाम े ननषकाशसत करण्याचे 
आनेि पाररत केले आहेत.  

ााणे वन ववभागाच्या अखत्याररतील वन जशमनीवरील अनतक्रमण 
मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचे आनेिानसुार ननषकाशसत करण्यात येत 
आहेत. अनतक्रशमत झोपड्याींच्या ननषकासनानींतर त्याींच्या पनुवासनाचे ींोरण 
वन ववभागाच्या ववचाराींीन नाही.  
(४) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

महाराष्ट्र लोिसेिा आयोग मधील अध्यक्षपदासह  
सदस्याांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  
(४२) ४८५२२ (१०-०७-२०१९). अॅड.ननरांिन डािखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर लोकसेवा आयोगामध्ये पाच सनस्य आणण अध्यक्ष अिी 
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आयोगाची रचना असनू सनर आयोगामध्ये सध्या नोनच सनस्य असनू 
त्यापकैी चींद्रिखेर ओक याींच्याकड ेप्रभारी अध्यक्षपन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आयोगात नोनच सनस्य असल्याने मलुाखतीींमध्ये बराच वेळ 
जातो व त्याचा महाराषर लोकसेवा आयोगाच्या ववववीं परीक्षा आणण 
ननकालाींवरही पररणाम होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन महाराषर लोकसेवा 
आयोगामींील अध्यक्षपनासह सनस्याींची ररक्त पने भरण्याबाबत कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०९-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे अींित: खरे आहे. 
(३) व (४) मा.सवोच्च न्यायालयाने पींजाब राज्य ववरूध्न सलील सबलोक व 
इतर याींच्या िनवाणी अपील क्र. ७६४०/२०११ मध्ये िननाींक १५/०१/२०१३ रोजी 
िनलले्या आनेिाच्या अनषुींगाने तत्काशलन मा.राज्यपाल महोनयाींनी महाराषर 
लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सनस्य याींच्या ननवड व ननयकु्तीबाबतची 
मागानिाक तत्व े ननगाशमत करण्याचे नननेि िनले आहेत. सनर नननेिाच्या 
अनषुींगाने महाराषर लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सनस्य याींच्या ननवड व 
ननयकु्तीबाबतची मागानिाक तत्वे ननगाशमत करून आयोगाचे अध्यक्ष व 
सनस्याींची ररक्त पने तातडीने भरण्याची कायावाही सरुू आहे.  

___________ 
  

पुसद येथील लघु पाटबांधारे विभाग स्थलाांतरीत होत असल्याबाबत 
  
(४३) ४८५५० (०५-०७-२०१९). डॉ.ििाहत शमझाग, श्री.शरद रणवपस,े 
अॅड.हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रुपनिर, श्री.अशोि ऊफग  भाई िगताप, 
श्री.आनांदराि पाटील, श्री.हररशस ांग राठोड : सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पसुन (जज.यवतमाळ) तालकु्यातील लघ ु पा्बींींारे ववभाग स्थलाींतरीत 
करण्यात येणार असल्याची बाब माहे एवप्रल, २०१९ मध्ये वा त्यानरयायान 
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नननिानास आली, हे खरे आहे काय, 
 
(२) असल्यास, लघ ुपा्बींींारे ववभाग स्थलाींतर करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, पसुन तालकु्यातील लघ ु पा्बींींारे ववभाग जजल््याच्या 
िाकाणी स्थलाींतरीत न करता शस ींचन व्यवस्थापन ववभागात रूपाींतरीत करून 
पसुन येथचे ाेवावे अिी तथेील नागररकाींची मागणी आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन तथेील नागररकाींच्या 
मागणीबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१४-१०-२०१९) : (१) त े(४) होय, हे अींित: खरे आहे. 

जलसींपना ववभागाींतगात क्षेत्रत्रय कायाालयाचा सीुंाररत आकृनतबींीं 
ननजश्चत करण्याच्या अनषुींगाने प्रनेि/मींडळ/ ववभाग/उपववभाग व िाखा ननहाय 
कायाालयातील कामाचे स्वरूप, त्याबाबत आवश्यक मनषुयबळ व 
सरुू/प्रस्ताववत कामाींचा आढावा घेवनू आवश्यक व अनावश्यक कायाालये 
स्थलाींतरीत/वगा/बींन करण्याचे ववचाराधींन आहे.  
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

राज् यातील ओशलताखालील क्षेत्राच ेसिेक्षण होण्याबाबत 
  
(४४) ४८५६३ (०५-०७-२०१९). श्री.नागोराि गाणार, प्रा.अननल सोले, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.रामदास आांबटिर, प्रा.िोगेन्द्र 
ििाड े: सन्माननीय िलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज् यातील डोंगर-नऱ् या, पाारे आनी िाकाणच् या ओशलताखालील क्षेत्राचे 
प्रथमच से्ेलाई् मॅवप ींग एररएल र्ो्ोग्रार्ी तसेच ड्रोनच् या सहाय्याने 
अत् याींुननक सवेक्षण होणार असल् याची बाब माहे मे, २०१९ मध्ये वा 
त्यानरयायान नननिानास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, यामळेु नषुकाळी पररजस्थतीवर कायमस् वरुपी मात करता यावी 
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या हणून पाण् याचा उपलब् ीं सााा आणण त् याचा वापर याचा सववस् तर आराखडा 
तयार करण् यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, नषु काळी भागातील मोाी ींरणे, तलाव, ननी, ओढयावरील 
बींींारे, पाझर तलाव व जलयकु् त शिवार योजनेतील साखळी बींींारे याींचाही या 
आराखड्यात समावेि करणार आहेत काय, 
(४) असल् यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती उपाययोजना केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महािन (१४-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सींपणूा राज्यात नषुकाळी भागातील मोाी ींरणे, तलाव, ननी ओढयावरील 
बींींारे पाझर तलाव व जलयकु्त शिवार योजनेतील साखळी बींींारे याींचाही या 
आराखड्यात समावेि करणार आहेत. 
(४) सनर कामाचे D.P.R. सववस्तर प्रकल्प अहवालास प्रिासकीय मान्यता 
नेण्याची कायावाही सरुु आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  
निी मुांबई महानगरपाशलिा क्षेत्रामध्ये अभय योिना लागू िरण्याबाबत 
  
(४५) ४८६४७ (१२-०७-२०१९). श्री.रमेशदादा पाटील : सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नवी मुींबई महानगरपाशलका क्षते्रातील मालमत्ता कर आणण त्यावरील 
िास्ती (व्याज) सदय:जस्थतीत २१०० को्ीींवर गेले असनू यावर पयााय याहणून 
महापाशलकेने जलन मालमत्ता कर वसलु करण्यासााी अभय योजना लाग ू
करण्याचा प्रस्ताव िासनाकड े माहे रे्ब्रवुारी, २०१९ च्या ततृीय सप्ताहात 
पााववल्याचे नननिानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सनर अभय योजनेला िासनाने केव्हापासनू मान्यता िनली 
आहे व त्याबाबतची सदय:जस्थती काय आहे, 
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(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.देिेंद्र फडणिीस (३०-०७-२०१९) : (१) व (२) नवी मुींबई महानगरपाशलका 
क्षेत्रात अभय योजना लाग ू करण्यासींनभाात महासभेने ाराव क्र. १०४१, 
िन.०९/०४/२०१९ अन्वये पारीत केलेला आहे.  

सनर ारावास महाराषर महानगरपाशलका अधींननयम कलम १५२-अ 
अन्वये िासनाची मान्यता शमळणेकरीता िननाींक १५/०५/२०१९ रोजी प्रस्ताव 
िासनास प्राप्त झाला आहे.  

नवी मुींबई महानगरपाशलकेत अभय योजना लाग ू करण्यासींनभाात 
प्राप्त प्रस्तावाची कायदयातील तरतनूीनसुार तपासणी करून आवश्यक तो 
ननणाय घेण्याची तजवीज ाेवण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
  

ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी ि शसांधदुगुग  
जिल्ह्यातील लघुशसांचन प्रिल्पाबाबत 

  
(४६) ४८७५५ (०५-०७-२०१९). अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय िलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) लघ ु शस ींचन (जलसींींारण) मींडळ, ााणे अींतगात ााणे, पालघर, रायगड, 
रत्नाधगरी व शसींींुनगुा जजल््यातील ११३ योजनाींची कामे प्रगतीपथावर असनू 
२४ योजनाींची भसूींपानन प्रकक्रया चाल ू असल्याने क्षेत्रत्रयस्तरावर प्रत्यक्ष 
कामास सरुुवात झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त योजनाींपकैी ककती व कोणत्या योजनाींना सीुंाररत 
प्रिासकीय मान्यता प्राप्त झाली नाही तसेच अन्य कोणत्या कारणामळेु 
कोणत्या योजनाींची कामे बींन आहेत, 
(३) असल्यास, सनरहू योजनाींची सदय:जस्थती काय आहे तसेच प्रकल्पातील 
प्रकल्पग्रस्ताींना नकुसान भरपाई िनली नसनू ती कींीपयांत नेण्यात येईल, 
(४) उक्त प्रकल्पाींसााी एकूण ककती ननींीची आवश्यकता आहे व सनरहू कामे 
ककती कालावींीत पणूा करण्यात येतील ? 
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डॉ. तानािी सािांत (१५-१०-२०१९) : (१) हे अींित: खरे आहे.  

ााणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी व शसींींनुगुा या जजल््यात १४७ 
योजना प्रगतीपथावर असनू त्यापकैी ५४ कामे भसूींपानन व वनजमीन इ. 
कारणाींमळेु प्रत्यक्ष सरुु झालेली नाही. 
(२), (३) व (४) ााणे, पालघर, रायगड, रत्नाधगरी व शसींींुनगुा या जजल््याींतील 
३६ योजनाींना प्रिासकीय मान्यता प्राप्त नाही. सनर योजनाींची भसूींपानन 
प्रकक्रया पणूा झाल्यानींतर प्रकल्पग्रस्ताींना नकुसान भरपाई नेण्याची कायावाही 
करण्यात येईल. सदय:जस्थतीत या जजल््याींतील १४७ योजनाींसााी रुपये 
९१७.७२ लक्ष ननींीची आवश्यकता असनू ननींी उपलब्ींतनेसुार सनर 
कामाबाबत पढुील कायावाही करण्यात येईल.  

___________ 
  
िोिणासाठी स्ितांत्र पयगटन वििास महामांडळ स्थापन िरण्याबाबत 

  
(४७) ४८७६० (०५-०७-२०१९). अॅड.हुस्नबान ूखशलफे : सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोकणासााी स्वतींत्र पया् न ववकास महामींडळ स्थापन करण्याची घोषणा 
मा.मखु्यमींत्री व मा.पया् न मींत्री याींनी सन २०१६-२०१७ या आधथाक वषाात 
केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सनर महामींडळ स्थापन होऊन कायााजन्वत झाले काय, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत व त े कींीपासनू कायााजन्वत 
करण्याचा िासनाचा ववचार आहे ? 
  
श्री.ियिुमार रािल (०३-१०-२०१९) : (१) मा.मखु्यमींत्री महोनयाींनी घोषणा 
केली होती, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्याच्या पया् नाच्या वाढीसााी पया् न ववकासाचे प्रकल्प 
राबववण्याच्या दृष्ीने पया् न सींचालनालय स्थापन करण्यात आले असनू 
कायााजन्वत करण्यात आले आहे, त्यामळेु पया् न सींचालनालयामार्ा त कोकण 
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पया् नास चालना नेण्यात येणार आहे.  
___________ 

मौिे देिड े(ता.सांगमेश्िर, जि.रत्नाधगरी) येथील हिारो झाड-ेझुडपे 
विनापरिानगी तोडण्यात आल्याबाबत 

  
(४८) ४८७८३ (०५-०७-२०१९). श्री.प्रविण दरेिर, श्री.धगरीशचांद्र व्यास, 
श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय िने मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) मौजे नेवड े(ता.सींगमेश्वर, जज.रत्नाधगरी) सव्हे नींबर ८९/१७, ९०/१, ९४/२, 
९२/१० व १०० या श्री.िनपक िाींताराम बेड े याींच्या मालकीच्या जशमनीवर 
परवानगी शिवाय रस्ता करुन हजारो उपयोगी व जळाऊ झाड-ेझुडपे तोडून 
नकुसान केल्याची बाब माहे माचा, २०१८ मध्ये केलेल्या तक्रारीनसुार वन 
ववभागाने श्री.अननल काींबळे याींचेववरुध्न नींडात्मक कारवाई केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, नींडाची रक्कम जमा केली नसल्याने तसेच नींड आनेिावर 
मनुतीत अवपल न केल्यामळेु श्री.अननल काींबळे याींच्या स्थावर मालमत्तवेर 
रेंज ववनापरवाना झाडतोड रजज.क्र.१५/२०१८-१९ रत्नाधगरी, िननाींक ३१ जुल,ै 
२०१८ अन्वये बोजा चढववण्याबाबत उपववभागीय अधींकारी, महसलू ववभाग, 
रत्नाधगरी याींनी तहशसलनार, सींगमेश्वर (नेवरुख) याींना िननाींक २ माचा, २०१९ 
रोजी वा त्यासमुारास कारवाई करण्याबाबत कळववण्यात आले असतानाही 
कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन चौकिीच्या अनषुींगाने 
सींबींधींत नोषीवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच, तोडण्यात आललेी झाड ेजशमनी मालकाींच्या ताब्यात नेण्यात आली 
आहेत काय, नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (२४-०७-२०१९) : (१) हे खरे आहे. 
(२) याप्रकरणी महसलू ववभागाचे अहवालानसुार लोकसभा २०१९ 
ननवडणकुीसााी मींडळ अधींकारी व तलााी याींची ननयकु्ती ननवडणकू 
कामासााी झालेली असल्याने त्याींना ननवडणकुीची कामकाज करावे लागले. 
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ननवडणकू कामकाज सींपलेले असल्याने मींडळ अधींकारी व तलााी याींना नोंन 
घेणेबाबत सक्त ताकीन नेणेत आलेली आहे.  
(३) व (४) वकृ्ष अधींकारी, रत्नाधगरी याींनी योयय चौकिी करुन महाराषर 
वकृ्षतोड (ववननयमन) अधींननयम, १९६४ सीुंारणा १९९२ अन्वये आवश्यक 
नींडात्मक कारवाई केलेली आहे.  

___________ 
 

आमगाांि (ता.िाडा, जि.पालघर) येथील आश्रमशाळेच्या निीन 
इमारतीच्या प्रस्तािाला मांिूरी देण्याबाबत 

 

(४९) ४९१४१ (०६-०७-२०१९). श्रीमती विद्या चव्हाण : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) आमगाींव (ता.वाडा, जज.पालघर) येथील आश्रमिाळेच्या नवीन इमारतीच्या 
प्रस्तावाला मींजूरी नेण्याच्या मागणीच े ननवेनन ‘समथान’ सींस्थेने िननाींक २० 
माचा, २०१९ रोजी वा त्यासमुारास मा.मींत्री, आिनवासी ववकास, प्रींान सधचव, 
आिनवासी ववकास, अपर आयकु्त, आिनवासी ववकास व अपर मखु्य सधचव, 
ववत्त व ननयोजन ववभाग याींच्याकड ेिनल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, आश्रमिाळेच्या नवीन इमारतीसााी सन २०१९-२० या 
वषाासााी ककती रक्कमेच्या तरतनूीस मींजूरी नेण्यात आली आहे, 
(३) असल्यास, िालेय इमारतीचे बाींींकाम सरुू करून ककती कालावींीत पणूा 
करण्याचे अपके्षक्षत आहे व त्याची सदय:जस्थती काय आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत 
काय आढळून आले तदनसुार कोणता ननणाय घेण्यात आला व घेतलेल्या 
ननणायाचे स्वरुप काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

डॉ. अशोि उईिे (०९-०८-२०१९) : (१) होय. 
(२) आमगाव ता.वाडा येथील नवीन इमारत बाींींकामास िननाींक ८ ऑक््ोबर, 
२०१८ च्या आनेिान्वये प्रिासकीय मान्यता नेण्यात आली असनू सन २०१९-
२० या वषाासााी रुपये २.०० को्ीींची तरतनू करण्यात आलेली आहे. 
(३) व (४) सनर कामाची ननववना प्रकक्रया ववभागीयस्तरावर अींनतम ्प्प्यात 
असनू कायाारींभ आनेि िनल्यानींतर २४ मिहन्याच्या आत बाींींकाम पणूा 
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करण्याचे ननयोजन आहे. 
(५) प्रश्न उद् ावत नाही.  

___________ 
सातव्या िेतन आयोग बक्षी िशमटीने िेलेल्या शशफारशीबाबत 

  
(५०) ४९३३७ (२९-०८-२०१९). श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय वित् त मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िासकीय कमाचाऱ्याींना सातव्या वेतन आयोगातील शिर्ारिीींचा अ्यास 
करून त्या आयोगाचे लाभ नेण्यासााी तसेच वेतन त्रु् ी अहवाल खींड-२ 
नेण्यासााी माजी सननी अधींकारी के. पी. बक्षी याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती 
नेमण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सशमतीने अदयाप वेतन त्रु् ी अहवाल खींड-२ सानर न 
केल्यामळेु िासनाच्या पिसुींवींान, वदैयकीय शिक्षण, मािहती व जनसींपका , 
उच्च व तींत्र शिक्षण ववभागातील तींत्र ननकेतन, वस्त ूव सेवा कर (जीएस्ी) 
अिा ववववीं ववभागातील समुारे ४० हजार अधींकारी / कमाचारी याींचा 
सीुंाररत वेतनाचा प्रश्न मागी लागलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या सशमतीकडून अहवाल प्राप्त करून घेवनू अहवालातील 
शिर्ारसीींनसुार िासनाने ववववीं ववभागातील अधींकारी / कमाचारी याींना 
सीुंाररत वेतनाचा लाभ नेण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीिार (०१-१०-२०१९) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) बक्षी सशमतीने कें द्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या ींतीवर 
राज्य िासकीय कमाचाऱ्याींना सीुंाररत वेतनसींरचनेच्या शिर्ारिीींबाबतचा 
आपला अहवाल खींड-१ िासनास िननाींक ५ र्डसेंबर, २०१८ रोजी सानर केला 
आहे. या अहवालातील शिर्ारिीीं िासनाच्या मान्यतनेे स्वीकारण्यात येऊन, 
त्यानसुार राज्य िासकीय व इतर पात्र कमाचाऱ्याींना त्याींच्या सहाव्या वेतन 
आयोगातील असीुंाररत वेतनसींरचनाना अनसुरून सातव्या वेतन आयोगाच्या 
सीूंाररत वेतनसींरचना मींजूर केल्या आहेत.  
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सशमतीकड े ऑनलाईन पध्नतीने नोंनववलेल्या त्रु् ी व अन्य 
वेतनवधृ्नीववषयक मागण्यासींनभाात केलेल्या शिर्ारिीचा अहवाल खींड-२ 
सशमतीने िासनास िननाींक २८ ऑगस््, २०१९ रोजी सानर केला आहे. 
सशमतीच्या खींड-२ मींील शिर्ारिीींबाबत िासनाने सशमतीकडून अधींक 
स्पष्ीकरण मागववल े आहे, सशमतीकडून स्पष्ीकरण प्राप्त झाल्यानींतर 
त्यावर मींत्रत्रमींडळाच्या मान्यतनेे पढुील कायावाही करण्यात येईल.  

___________ 
 

  
विधान भिन :   रािेंद्र भागित 
मुांबई.   सधचि (िायगभार), 

महाराष्ट्र विधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवा सवा प्रकक्रया महाराषर ववींानमींडळ सधचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


