अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी

मिाराष्ट्र विधानपररषद
ततसरे (पािसाळी) अधधिेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________
(१)

मिाराष्ट्र जमीन मिसुल अधधतनयम १९६६ च्या िलम ८५ च्या अांमलबजािणीबाबत

२७८४ (०९-०४-२०१५).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.रामराि िडिुते, श्री.सततश चव्हाण,

श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) महाराषर जमीन महसूल अधिननयम १९६६ च्या कलम ८५ प्रमाणे जममनीचे विभाजन
करुन दे ण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी सन २०१४ मध्ये जजल्हाधिकारी लातरु
याींच्याकडे लेखी मागणी केली होती, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हाधिकारी लातुर याींनी विहहत मुदतीत कोणतीही सक्षम काययिाही न
केल्याने तत्कालीन महसूल राज्यमींत्री याींनी शेतकऱयाींची विनींती मान्य करुन त्याींना न्याय
दे ण्याबाबतचा आदे श जजल्हाधिकारी लातूर याींना सन २०१४-१५ दरम्यान हदला होता हे खरे
आहे काय,

(३) असल्यास, िेळोिेळी आदे श ि मागणी करुनही शेतकऱयाींना न्याय न दे णाऱया सींबींधित
जजल्हाधिकारी ि इतर यींत्रणाची चौकशी करुन त्याींच्यािर काययिाही करण्यात आली आहे काय,
(४) नसल्यास, शेतकऱयाींना न्याय दे ण्याबाबत शासनाने कोणती सक्षम उपाययोजना करण्यात
आली िा येत आहे ?
श्री. एिनाथराि खडसे (०५-०४-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक
४.६.२०१४ रोजी ता.उदगीर येथील ग् नीं.११२ ि ११६ मिील जममनीचे महाराषर जमीन
महसूल अधिननयम, १९६६ चे कलम ८५ प्रमाणे सहिारकाींना हहस्याचे विभाजन करून
दे ण्याबाबत जजल्हाधिकारी, लातूर याींना ननिेदन हदले होते.

सदर ननिेदनाच्या अनष
ु ींगाने जजल्हाधिकारी, लातूर याींनी हदनाींक ६.६.२०१४ च्या

पत्रान्िये तहमसलदार, उदगीर याींना कलम ८५ प्रमाणे विभाजनाची ि चत:ु मसमा ननजचचतीची
काययिाही करण्याबाबत कळविले आहे . तसेच लोकप्रनतननिीींचे सदर ननिेदन मा.राज्यमींत्री

(महसूल) याींच्याकडूनही पषृ ्ाींकनासह प्राप्त झाल्यािर सदर प्रकरणासींदभायत योग्य ती काययिाही

करणेबाबत उपविभागीय अधिकारी, उदगीर ि तहमसलदार, उदगीर याींना जजल्हाधिकारी, लातूर
याींच्या हदनाींक ११.८.२०१४ च्या पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे .

वि.प. १ (2)
या प्रकरणी तहमसलदार, उदगीर याींनी हदनाींक २२.८.२०१४ च्या पत्रान्िये उप अधिक्षक,
भुमम अमभलेख, उदगीर याींना पुढील काययिाही करण्याबाबत कळविले आहे .

त्यानष
ु ींगाने उप अधिक्षक, भमू म अमभलेख, उदगीर याींनी हदनाींक ७.१०.२०१४ च्या

पत्रान्िये मळ
ु अजयदारास या प्रकरणात कलम ८५ (२) चे आदे श पारीत झाले नसून ग् नीं.११२

ि ११६ मिील सिय सहिारकाींच्या सींमतीने महाराषर जममन महसूल अधिननयम, १९६६ चे
कलम ८७ अन्िये पो्हहस्सा मोजणीची काययिाही प्रस्तािीत करता येते ि त्याअन्िये ताबे

िहहिा्ी हहस्याप्रमाणे पो् हहस्सा काययिाही करून महसल
ू ी अधिकारी ककीं िा तहमसलदार
याींचेकडे

अींमल करण्याकरीता सादर करण्यात येते आणण त्याकरीता प्रस्तुत प्रकरणी याबाबत

काययिाही कराियाची असल्यास गा.न.नीं.७/१२ उतारे ि सिाांचे सींमतीपत्र सादर करािे असे मळ
ू

अजयदारास कळविलेले आहे . तसेच तहमसलदार, उदगीर याींनीसुध्दा अजयदार याींना हदनाींक
२७.१०.२०१४ च्या पत्रान्िये नमद
ू दस्तऐिज उपलब्ि करून दे ण्याबाबत कळविलेले आहे.

तथापी, अजयदार याींनी हदनाींक २४.२.२०१६ पयांत उप अधिक्षक, भमू म अमभलेख, उदगीर
याींच्याकडे सहहहस्सेदाराींची नािे, पत्ते आणण त्याींच्या हहस्याींची व्याप्ती ि त्यासींबींिी कच्चा
नकाशा सादर केलेला नाही.
तरी प्रस्तुत प्रकरणात अजयदार याींना उपरोक्त नमूद कळविल्याप्रमाणे सहिारकाींचे

सींमतीपत्र ि इतर कागदपत्रे प्राप्त झाल्यास ननयमानस
ु ार काययिाही करण्यात येईल.
___________
मेव्िणाराजा (ता.दे ळळाािराज िज.बुलााणा) येथील सांत चोखा मेळा
याांच्या जमस्थळाच्या वििासासा क िायािािी िरयाबाबत

(२)

४३१० (२३-०४-२०१५).

ताांब,े श्री.शरद रणवपसे :
काय :(१)

मेव्हणाराजा

श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त, श्री.िररससांा रा ोड, डॉ.सध
ु ीर

सन्माननीय सामािजि याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील

(ता.दे ळळगािराजा

जज

बुलढाणा)

येथील

सींत

चोखा

मेळा

याींच्या

जन्मस्थळाच्या विकासासा्स सामाजजक न्याय विभागाकडे पा्विण्यात आलेल्या प्रस्तािािर
कोणती काययिाही केली आहे िा करण्यात येत आहे ,
(२) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. राजिुमार बडोले (२२-०४-२०१६) : (१) मख्
ु य काययकारी अधिकारी, जज.प.बुलढाणा याींनी
आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे याींना पा्विलेला मेव्हणाराजा (ता.दे ळळगाींिराजा)
जज.बुलढाणा येथील सींत चोखा मेळा याींच्या जन्मस्थळाच्या विकासाबाबतचा प्रस्ताि सदर

नतथयक्षेत्र विकास योजना ही या विभागाशी सींबींिीत नसल्याने आयुक्ताींनी जजल्हा पररषदे कडे
परत पा्विला आहे .
(२) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.
___________

वि.प. १ (3)
नासशि तालुिा ि िजल्िा िदीतीतील िािी ाािाांतील शेत जसमनीांिर रिटीशीश िालािधीपासून
असलेल्या दे िस्थान सांस्थानाच्या नदीदी िमी िरणेबाबत

(३)

५२७९ (१०-०४-२०१५).

खुलासा करतील काय :-

डॉ.अपि
ू ा हिरे :

सन्माननीय मिसल
मांत्री पढ
ू
ु ील गोष्ीींचा

(१) नामशक तालक
ु ा ि जजल्हा हदीतील मौजे दे िळाली गाींि, दे िळाली कॅम्प, सींसरीगाींि,

बेलतगव्हाण, िडनेर, पळसे इत्यादी गािाींमिील शेत जममनीिर रिटी्ीश कालाििीपासून
असलेल्या दे िस्थानाच्या नदीदी कमी करणेबाबतची मागणी लोकप्रनतननिी (नामशक) याींनी
मा.मुख्यमींत्री याींचेकडे हदनाींक १५ नोव्हें बर, २०१४ रोजी पत्राव्दारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या शेतजममनीच्या रक्कमेची सींस्थाींना गरज राहहलेली नसताींनाही ७/१२ िरील
सींस्थाींनाच्या नदीदीमळ
ु े गरीब शेतक-याींना या जममनी तारण ्े िन
ू सरकारी सींस्था िा बाकाकडून
कजय घेणेस अडचणी येतात ि शेतीचाही विकास करता येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, प्रचनोक्त अडचणीमुळेच शेतक-याींना त्याींची कौ्ुींरिटबक गरज भागविणेकररता
अत्यींत अल्पदरात त्याींच्या शेतजममनी विकणे भाग पडते आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त मागणीबाबत शासनाकडून कोणता ननणयय घेण्यात आला िा घेण्यात
येणार आहे ?

श्री. एिनाथराि खडसे (०१-०४-२०१६) : (१) होय.
(२), (३) ि (४) दे िस्थान जममनीींमध्ये िहहिा् करणाऱया शेतकऱयाींना जमीन तारण ्े िुन
सरकारी सींस्थाकडून कजय घेण्यात अडचणी येतात, याबाबतची तक्रार किीही जजल्हाधिकारी,
नामशक याींचे कायायलयात प्राप्त झालेली नाही. दे िस्थान जममनीच्या सींदभायत तत्कालीन
राज्यमींत्री (महसूल)

याींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या सममतीचा अहिाल शासनास

मान्यतेसा्स सादर करण्यात आला आहे . अहिाल जस्िकृतीनींतर अहिालातील मशफारशीींबाबत
पढ
ु ील आिचयक ती काययिाही करण्यात येईल.

___________
भडााांि (िज.जळााांि) शिरातील सेतु सवु िधा िेंद्र सरू
ु िरयाबाबत
(४)

६५८८ (१६-०४-२०१५).

श्रीमती िस्मता िाघ :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील

(१) भडगाींि (जज.जळगाींि) शहरातील सेतु सुवििा केंद्ाींचा दोन िषायचा करार सींपल्याने माहे
डडसेंबर, २०१४ पासुन हे केंद् बींद आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर केंद् बींद असल्याने ग्रामस्थाींचे मो्या प्रमाणात हाल होत आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, सदर सेतु सुरु करण्याबाबत शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या िा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय ि याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ?

वि.प. १ (4)
श्री. एिनाथराि खडसे (०१-०४-२०१६) : (१), (२) ि (३) सेतु केंद् चालकासोबत केलेला करार

सींपल्याने डडसेंबर, २०१४ पासुन सेतु सुवििा केंद् बींद होते. तथावप, भडगाींि तालुक्यात १६
महा-ई-सेिा केंद्ामाफयत जनतेस सेिा सवु ििा परु विण्यात येत होत्या. सेतु सवु ििा केंद्
चालविण्यासा्स नव्याने जाहहराती दे िून ननविदा प्रकक्रयेतून नविन सींस्थेची ननिड करण्यात

येिून हदनाींक ५/६/२०१५ रोजी यासींदभायत करार करण्यात आला. तद्नींतर भडगाींि येथील सेतु
सुवििा केंद् हदनाींक ६/८/२०१५ पासुन सुरु आहे .
(४) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
श्रीमती अतनता प्रिाश िाणी याांच्या जााेिर अनि
ु ां पा तत्िािर
िेलेल्या तनयुतीस मायता दे याबाबत

(५)

७३०८ (४-८-२०१५).

भाांाडडया :

श्री.नााो ााणार, श्री.अतनल सोले, श्री.रामनाथ मोते, श्री.समतेश

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सराींडी (ता.नतरोळा, जज.गदीहदया) येथील प्रगती विद्यालयात कननष् मलपीक पदािर
काययरत असताींना श्रीमती अननता प्रकाश िाणी याींचे पती हदनाींक १९ जुल,ै २०१२ रोजी िा त्या
सम
ु ारास मत
ृ पािले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याींच्या जागेिर अनक
ु ीं पा तत्िािर केलेल्या ननयुक्तीस मान्यता दे ण्यासा्स

मशक्षण विभागाने ननणयय न घेतल्याने त्याींनी मा.उच्च न्यायालय खींडपी्, नागपूर येथे
याधचका दाखल केली होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयानी याधचकेिर ननणयय दे ळन १ महहन्यात मशक्षण विभागाने
ननणयय घेण्याचे ननदश हदले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या ननदशान्िये त्याींच्या ननयुक्तीस मशक्षण विभागाने
मान्यता हदली आहे काय,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (२९-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) होय, श्रीमती िाणी याींनी मा.उच्च न्यायालय, खींडपी् नागपूर येथे याधचका
क्र.४०४३/१४ दाखल केली होती. सदर याधचकेसींदभायत मा.उच्च न्यायालयाने हद.५.५.२०१५ रोजी
पाररत केलेल्या आदे शानस
ु ार श्रीमती िाणी याींना मशक्षणाधिकारी (माध्यममक) जजल्हा पररषद

गदीहदया याींच्या हद.१२.६.२०१५ च्या आदे शान्िये कननष् मलपीक या पदािर अनक
ु ीं पा तत्िािर
ननयुक्तीस मान्यता हदली आहे . सदर बाब हद.२१.११.२०१४ अन्िये शपथपत्राद्िारे मा.उच्च
न्यायालयास कळविण्यात आली आहे .
(५) प्रचन
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नाही.
___________

वि.प. १ (5)
िेंद्र शासनाच्या प्रस्तावित रस्ते सरु क्षा विधेयि २०१४ च्या विरोधात
चिा जाम दांदोलन िेल्याबाबत

(६)

७७२८ (३१-७-२०१५).

श्री.िे मांत शिले, श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.नरें द्र पाशील, अॅड.जयदे ि

ाायििाड, श्री.जानाथ सशांदे, श्री.ख्िाजा बेा, श्री.किरण पािसिर, श्रीमती विद्या चव्िाण,
श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.अतनल भोसले, श्री.रामराि िडिुते, श्री.अतनल तशिरे , श्री.प्रिाश

ाजसभये, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय पररििन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) केंद् शासनाच्या प्रस्तावित रस्ते सुरक्षा वििेयक २०१४ च्या विरोिात राज्यातील ररक्षा,

बेस््, ्ॅ क्सी, एस.्ी.सींघ्नाींनी हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास चक्का जाम
आींदोलन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तदनुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (१३-०४-२०१६) : (१) ि (२) केंद् शासनाच्या प्रस्तावित रस्ता सुरक्षा

वििेयक २०१४ च्या विरोिात हदनाींक ३० एवप्रल, २०१५ रोजी विविि िाहतक
ू सींघ्नाींनी सींप
पुकारला होता. राज्यभरातील प्रादे मशक पररिहन कायायलयाींमाफयत राज्यातील िाहतक
ू सींघ्नाींना
या सींपामध्ये सहभागी न होण्याचे आव्हान करण्यात आले होते. तसेच, सींघ्ना बींदमध्ये
सहभागी

झाल्यास

उपाययोजना

जनतेची

करण्याची

गैरसोय

सूचनाही

होिू

प्रादे मशक

नये

म्हणून

पररिहन

स्थाननक

कायायलयाींना

स्तरािर
दे ण्यात

शक्य
आली

त्या
होती.

राज्यातील बहुताींशी िाहतक
ू सींघ्ना सदरच्या सींपामध्ये सहभागी झाल्या नाही.
(३) ि (४) प्रचन उद््ाित नाही.
___________
(७)

मांी
ु ा (िज. ाणे) येथे रि उलशून िायु ाळती झाल्याबाबत

८३८९ (३१-७-२०१५).

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप, श्री.रामिरी

रुपनिर : सन्माननीय पररििन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मुींीा (जज.्ाणे) येथे अमोननया िायु घेिून जाणारा रक उल्ून िायु गळती होणे तसेच
मुींबई-गोिा हायिेिर पेणजिळ दोन रकच्या झालेल्या भीषण िडकेनींतर गॅस मसमलींडरने
भरलेल्या रकचा स्फो् होळन अजग्नकल्लोळ झाल्याच्या घ्ना माहे मे, २०१५ मध्ये िा
त्यासुमारास घडली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर घ्नेमळ
ु े शहरे ि हायिे िोकादायक बनली आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, हायिे रोडिरुन होणारी रासायननक िोकादायक रकच्या िाहतुकीबाबत राज्य
शासनाने िोरणात्मक ननणयय घेळन हे अपघात रोखण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. १ (6)
श्री. हदिािर रािते (१३-०४-२०१६) : (१) होय.
(२) हे खरे नाही.
(३) िोकादायक ि जोखमीच्या मालिाहतक
ू ीबाबत केंद्ीय मो्ार िाहन ननयम, १९८९ च्या
ननयम क्र.९ ि ननयम क्र. १२९ ते १३७ या ननयमाींनस
ु ार काययिाही केली जाते.

या ननयमाींनुसार िोकादायक ि जोखमीच्या मालाची िाहतूक करणाऱया िाहनाींच्या

चालकाींनी शासनमान्य सींस्थाींमाफयत अशा प्रकारची िाहतूक करण्यासींदभायतील प्रमशक्षण घेतलेले
असणे बींिनकारक आहे ि प्रमशक्षणानींतर त्या चालकाींच्या लायसन्सिर प्रमशक्षण घेतल्याची

नदीद केली जाते. अशा प्रमशक्षणामशिाय जोखमीची मालिाहतूक करणाऱया िाहनाींच्या चालक ि
मालकाींिर ननयमाींनुसार कारिाई करण्यात येते.

त्यामशिाय िोकादायक मालाची िाहतक
ू करणाऱया िाहनाींचे मागय ्रिन
ू हदले जातात ि

जी.पी.एस. प्रणालीद्िारे अशा िाहनाींिर नजर ्े िली जाते. अपघात झाल्यास सींबींधित
मालिाहतक
ू करणारी कींपनी आिचयक त्या उपाययोजना करते.
(४) प्रचन
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नाही.

___________
नासशि येथील शासिीय ि मिापासलिेच्या रुग्णालयाांमध्ये
लिान बाळाांना दे यात येणाऱ्या इांजेशनच्या ससरीजबाबत
(८)

८७८० (०३-०८-२०१५).

श्री.रामिरी रुपनिर, श्रीमती िुस्नबानू खसलर्े, श्री.सांजय दत्त,
श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप, श्री.सुभाष झाांबड, श्री.दनांदराि पाशील :
सन्माननीय
सािाजतनि दरोग्य दिण िुशुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जन्माला आलेल्या बाळाला ९ आणण १५ िा महहन्यात गोिरचे इींजेक्शन दे ण्यात येते.
यासा्स ननयमाने २६ क्रमाींकाची मसरीींज िापरणे गरजेचे असते पण नामशक येथील शासकीय ि
महापामलकेच्या रुग्णालयाींमध्ये मात्र

२३ क्रमाींकाची मसरीज िापरली जात असल्याचे माहे

एवप्रल २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयन आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िरील प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय काययिाही केली िा करण्यात येत
आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत (१५-०३-२०१६) : (१) बाळाला गोिरचे इींजेक्शन दे ण्यासा्स केंद् शासनाने
प्रमाणणत केलेल्या २३ क्रमाींकाच्या एडी मसरीींज िापर करण्यात येतो. २६ क्रमाींकाच्या मसरीज
िापरण्याबाबत सूचना केंद् शासनाने हदलेल्या नाहीत.
(२) प्रचन
(३) प्रचन
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नाही.
नाही.

___________

वि.प. १ (7)

मुांबईत दरशीओने भांाारात िाालेल्या ररक्षा, शॅ सी बेिायदे शीरपणे सुरु असल्याबाबत
(९)

९४६० (३०-७-२०१५).

श्री.नरें द्र पाशील, श्री.अतनल तशिरे , श्री.धनांजय मांड
ु ,े श्री.किरण

पािसिर, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय
पररििन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मुींबईत आर्ीओने भींगारात काढलेल्या ररक्षा, ्ॅ क्सी थोडीफार दरु
ु स्त करुन मुींबई ि
उपनगरात बेकायदे शीरपणे सुरु असल्याचे माहे जून, २०१५ च्या दस
ु ऱया सप्ताहात ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नस
ु ार आर्ीओने भींगारात काढण्यात
आलेल्या ररक्षा, ्ॅ क्सी मुींबई ि उपनगरात बींद करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली
िा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (१३-०४-२०१६) : (१) होय. मुींबई (पजचचम) ि मब
ुीं ई (पूि)य विभागाींत तुरळक
प्रमाणात आर्ीओने भींगारात काढलेल्या ऑ्ोररक्षा रस्त्याींिर चालविल्या जात असलेल्या
आढळल्या.
(२) ि (३) मुींबई (पजचचम) ि मब
ुीं ई (पूि)य या विभागाींतील प्रादे मशक पररिहन कायायलयाींकडील
िायि
ु ेग

पथकाींमाफयत

ि

विशेष

तपासणी

पथकाींमाफयत

ननयममतपणे

तपासणी

करुन

अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱया ऑ्ोररक्षा ि ्ॅ क्सीींिर कारिाई केली जाते.

उपरोक्त दोन्ही विभागाींत जून, २०१५ मध्ये ऑ्ोररक्षा ि ्ॅ क्सीींची विशेष तपासणी

मोहहम राबविण्यात आली. त्यामध्ये एकूण ८८८६ िाहने तपासण्यात आली असून त्यात ३३९५

िाहने दोषी आढळली आहे त. दोषी िाहनाींकडून एकूण रु. १४.९६ लक्ष एिढा दीं ड िसल
ू करण्यात
आला आहे . तसेच सदर तपासणी मोहहमेत नदीदणी रद झालेल्या २३ ऑ्ोररक्षा आढळल्यचा
असून त्या जप्त करुन त्याबाबत पुढील काययिाही सुरु आहे.
(४) प्रचन
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नाही.

___________
िे ळिाि (ता.पाशण िज.सातारा) येथील प्राथसमि दरोग्य िेंद्रातील
एम.बी.बी.एस. दजााचे ररत पद भरयाबाबत
(१०)

९५०४ (०३-०८-२०१५).

बाजोररया,

श्री.किरण

श्री.नरें द्र पाशील, श्री.अतनल तशिरे , श्री.ख्िाजा बेा, श्री.सांहदप

पािसिर,

श्री.िे मांत

शिले,

श्री.जयिांतराि

जाधि :

सन्माननीय

सािाजतनि दरोग्य दिण िुशुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) हे ळिाक (ता.पा्ण जज.सातारा) येथील प्राथममक आरोग्य केंद्ाला एम.बी.बी.एस. दजायचे
पद मींजूर असताना या पदािर मागील दोन िषायपासून बी.एच.एम.एस.दजायचा िैद्यकीय
अधिकारी काम करीत आहे , हे खरे आहे काय,

वि.प. १ (8)

(२) असल्यास, सदर बी.एच.एम.एस. दजायच्या िैद्यकीय अधिकाऱयाींचाही कालाििी सींपुष्ात
येत असल्याने या रुग्णालयात येणाऱया रुग्णाींची गैरसोय ननमायण होणार आहे , हे खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, िरील प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले ि तद्नुसार रुग्णाींना आरोग्य सेिा ममळािी
म्हणन
ू शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्याींत येत आहे ,
(५)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत (२९-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
प्राथममक आरोग्य केंद्, हे ळिाक, ता.पा्ण, जज.सातारा येथे बी.ए.एम.एस.दजायचे एक
िैद्यकीय अधिकारी काययरत आहे .
(२) होय.
प्राथममक आरोग्य केंद्, हे ळिाक येथे एकमेि बी.ए.एम.एस. अस्थायी िैद्यकीय अधिकारी
काययरत आहे. रुग्णाींची गैरसोय होळ नये म्हणून सदर िैद्यकीय अधिकाऱयाींना पुनननययुक्ती

दे ण्यात आली आहे . तसेच अस्थायी िैद्यकीय अधिकाऱयाींना हदनाींक ३०.६.२०१६ पयांत मद
ु तिाढ
हदलेली आहे.

(३) ि (४) रुग्णाींना आरोग्य सेिा ममळण्यासा्स सदर आरोग्य सींस्थेमध्ये िैद्यकीय अधिकारी
उपलब्ि करुन दे ण्याकररता नामननदशनाने पदे भरण्याबाबत काययिाही चालू आहे .
(४) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
यितमाळ िजल््यातील बाजार ससमतीमध्ये वपिाांिरील प्रकक्रया उद्योा सुरु िरयाबाबत
(११)

९५०६ (२९-०७-२०१५).

श्री.नरें द्र पाशील, अॅड.तनरां जन डािखरे , श्री.अतनल तशिरे ,

श्री.ख्िाजा बेा, श्री.सांहदप बाजोररया, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.िेमांत शिले, श्री.किरण पािसिर :
सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बाजार सममत्यामिील अन्निान्य, फळे ि भाजीपाला इत्याहद मुख्य वपकाींिर प्रकक्रया
करण्यासा्स यितमाळ जजल््यातील १७ बाजार सममत्याींनी आपल्या मूळ अथयसींकल्पात तरतूद

करुन सदर प्रस्ताि पण
ु े येथील कृषी पणन मींडळाकडे माहे मे, २०१५ च्या नतसऱया सप्ताहात
सादर केल्याचे ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच सदर माल परजजल्हयात ककीं िा परराज्यात प्रक्रीयेसा्स नेला जातो ि तोच माल
पुन्हा यितमाळ जजल््यातील नागररकाींना चढया भािाने विकला जातो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, यितमाळ जजल््यातील बाजार सममतीमध्ये सदर वपकाींिरील प्रकक्रया उद्योग
सुरु केल्यास शेतकऱयाींना रोजगार ि नागररकाींना योग्य दरात शेतमाल ममळू शकेल या सींदभायत
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. १ (9)
श्री. चांद्रिाांत पाशील (२०-०५-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) अशी बाब ननदशयनास आली नाही.
(३) ि (४) प्रचन
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नाही.
___________

िुरुां दा येथील प्राथसमि दरोग्य िेंद्रामध्ये ि्द्यिीय अधधिाऱ्याांची तनयुती िरयाबाबत
(१२)

१००२४ (०३-०८-२०१५).

श्री.रामराि िडिुते :

सन्माननीय सािाजतनि दरोग्य

दिण िुशुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) कुरुीं दा येथील २५ हजार लोकिस्ती असलेल्या गािच्या प्राथममक आरोग्य केंद्ामध्ये

ननयुक्त केलेले २ िैद्यकीय अधिकारी गेल्या २ महहन्याींपासून रजेिर असल्याने सियसामान्य
रुग्णाींना अनेक अडचणीींना तदीड द्यािे लागत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय त्यात काय आढळून आले,

(३) असल्यास, आरोग्य केंद्ामध्ये ननयममत िैद्यकीय अधिका-याींची ननयुक्ती करण्याचे ष्ष्ीने
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

डॉ. दीपि सािांत (२९-०३-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
प्राथममक आरोग्य केंद्, कुरुीं दा येथील दोन िैद्यकीय अधिकाऱयाींपैकी एक िैद्यकीय

अधिकारी हदनाींक ३.३.२०१५ ते २८.३.२०१५ या कालाििीत प्रकृती अस्िास््यामळ
ु े रजेिर होते.
त्या कालाििीत तेथे अन्य िैद्यकीय अधिकारी काययरत होते ि त्याींच्यामाफयत रुग्णाींना
रुग्णसेिा पुरविण्यात येत होती.
(२) प्रचन उद््ाित नाही.

(३) सद्यजस्थतीत प्राथममक आरोग्य केंद्, कुरुीं दा येथे २ स्थायी िैद्यकीय अधिकाऱयाींची
नेमणूक करण्यात आली आहे.
(४) प्रचन
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नाही.

___________
(१३)

राज्यात बेिायदा ाभासलांा तनदान रोखयाबाबत

१०४०४ (३-८-२०१५).

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप :

सन्माननीय

सािाजतनि दरोग्य दिण िुशुांब िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यात बेकायदा गभयमलींग ननदान रोखण्यासा्स गभयमलींग ननदान ि परररक्षण प्रनतबींिक
कायदयाींतगयत प्रत्येक सोनोग्राफी सें्रसा्स कडक ननयम ि अ्ी लागू केल्या आहे त पण या
ननयमाींचा आिार घेत सोनोग्राफी सें्सयमिील डॉक््राींना खूप त्रास हदला जात असल्याचा
आरोप इींडडयन सोनोलॉजजस्् ॲण्ड गायनॉकॉलॉजजस्् असोमसएशनने केली आहे , हे खरे आहे
काय,
(२) असल्यास, मुींबईतील सोनॉलॉजजस्् ि गायनॉकॉलॉजजस्् याींनी या विरुध्द हदनाींक १५
एवप्रल, २०१५ रोजी आझाद मैदानािर जाहीर सभा घेण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय,

वि.प. १ (10)
(३) असल्यास, सोनॉलॉजजस्् ि गायनॉकॉलॉजजस्् असोमसएशनने के लेल्या उक्त मागणीबाबत
शासनाने आपली भूममका स्पष् करुन याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) असल्यास, याबाबत केलेल्या काययिाहीचा तपमशल काय आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ. दीपि सािांत (२९-४-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) होय.
(३) ि (४) सिय समुधचत प्राधिकारी याींनी सिय ह्काणी कायद्याची योग्य अींमलबजािणी

होण्यासा्स सोनोग्राफी केंद् िारक ि समुधचत प्राधिकारी याींना काय करािे ि काय करुन नये
याबाबत कळविले आहे . जजल्हा शल्य धचककत्सक ि ननिासी िैद्यकीय अधिकारी याींच्या
बै्कीत

आणण

जव्हडीओ

कॉन्फरन्सद्िारे

सोनोग्राफी

ि

िैद्यकीय

गभयपात

केंद्ाच्या

तपासणीिेळी केंद्िारकाींना नाहक त्रास न दे ण्याबाबत सच
ू ना हदल्या आहे त.
(५) प्रचन
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नाही.

___________
चाांदरू रे ल्िे, धामणााि रे ल्िे ि नाांदााि खेडश्े िर या ताल
ु यातील मांडळ अधधिारी ि तला क
याांच्या तनिासस्थानाच्या ि िायाालयाच्या इमारती ताब्यात घेयाबाबत

(१४)

१०४४७ (३०-०७-२०१५).

श्री.िररससांा रा ोड, श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप, श्री.सांजय

दत्त ॲड.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चाींदरू रे ल्िे, िामणगाि रे ल्िे ि नाींदगाि खेडचे िर या तालक्
ु यातील मींडळ अधिकारी ि
तला्स याींच्या ननिासस्थानाच्या ि कायायलयाच्या इमारती शासनाने त्िरीत ताब्यात घेण्याबाबत

मा.स्थाननक लोकप्रनतननिी याींनी उपविभागीय अधिकारी चाींदरू रे ल्िे, अमरािती याींना हदनाींक
४ माचय, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास लेखी ननिेदन हदले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ननिेदनािर शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे (११-०४-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) चाींदरु रे ल्िे उपविभागाींतगयत एकुण १३६ मींडळ अधिकारी/तला्स ननिासस्थाने ि कायायलय

बाींिकामे प्रस्तािीत आहे त. पैकी ९८ मींडळ अधिकारी/तला्स ननिासस्थाने ि कायायलये ताब्यात
घेतली आहे . उियररत ३८ मींडळ अधिकारी ि तला्स ननिासस्थाने ि कायायलयाचे बाींिकाम पण
ु य
होताच ताब्यात घेण्यात येतील.
(३) प्रचन
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नाही.
___________

वि.प. १ (11)
राज्यातील सािाजतनि बाांधिाम विभााातील िोट्यिधी रुपयाांच्या
िामाांची रिटबले प्रलांरिटबत असल्याबाबत
(१५)

११११८ (२३-१२-२०१५).

अॅड.अतनल परब :

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम

(सािाजतनि उपक्रम िाळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील साियजननक बाींिकाम विभागातफ मागील तीन ते चार िषायपासन
ू कोट्यििी
रुपयाींची कामे करण्यात आली असून त्यापैकी १ हजार को्ी रुपयाींच्या कामाींची रिटबले प्रलींरिटबत
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कामाची चौकशी करण्यात आली आहे ,
(३) असल्यास, चौकशीचे ननषकषय काय आहे त ि त्यानुषींगाने कोणती कारिाई केली िा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाशील (२५-०५-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे .
(२) ि (३) तीन िषाांपेक्षा जास्त काळ प्रलींरिटबत असलेल्या दे यकाींचा आढािा घे ण्यात आला
असून, प्रामुख्याने पयायप्त ननिी अभािी दे यके प्रलींरिटबत असल्याचे हदसून येत.े
(४) प्रचन
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नाही.

___________
राज्यातील तला क ि िोतिालाांची ररत पदे भरयाबाबत
(१६)

११२३४ (२१-१२-२०१५).

दकिा.अनांत ााडाीळ, प्रा.जोाेद्र ििाडे : हदनाांि ७ डडसेंबर

२०१५ रोजी सभााि
ृ ाच्या पशलािर

े ियात दलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराच्या यादी क्रमाांि

४ मधील प्रश्न क्रमाांि ८१५७ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) राज्यातील िाढती लोकसींख्या आणण ग्रामीण भागाचा होत असलेला विस्तार लक्षात घेळन
महसल
विभागाने कोतिाल, तला्स आणण मींडळ अधिकाऱयाींची एकूण ६ हजार ६८२ पदे
ू

नव्याने ननमायण करुन शासन ती भरण्याच्या विचारािीन असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पेण (जज.रायगड) येथील मागील ४-५ िषायपासून कोतिाल या पदाींची भती
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, खामगाींि (जज.बल
ु ढाणा) येथील तहमसल कायायलयात ककती तलाठयाींची पदे
ररक्त आहे त,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. १ (12)
श्री. एिनाथराि खडसे (०५-०३-२०१६) : (१) राज्यातील तला्स साझाींची पुनरय चना सममतीने

सादर केलेल्या अहिालानुसार करण्यात येणाऱया तला्स साझाींच्या पुनरय चनेअींतगयत ३०८४

एिढ्या निीन तला्स साझे स्थापन करण्याचे प्रस्तावित असन
ू त्याकरीता कोतिाल, तला्स ि
मींडळ अधिकारी याींची पदे ननमायण करण्याच्या प्रस्तािािर वित्त विभागाशी विचार विननमय
करुन उधचत ननणयय घेण्याची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे.
(२), (३) ि (४) रायगड जजल््यातील पेण तालुक्यामध्ये कोतिालाींच्या ८ ररक्त पदाींसह
जजल््यातील एकूण ९३ कोतिालाींची पदे भरण्याकररता जजल्हाधिकारी, रायगड याींचेस्तरािरुन

काययिाही करण्यात येत आहे . त्याकरीता हदनाींक ३०.१.२०१६ रोजी जजल्हाधिकारी कायायलय,
रायगड याींचम
े ाफयत जाहहरात प्रमसध्द करण्यात आलेली आहे . बुलढाणा जजल््यातील खामगाींि
तहमसल कायायलयाींतगयत तलाठयाींची ३ पदे ररक्त आहे त. सदर ररक्त असलेल्या पदाींचा
अनतररक्त प्रभार नजीक साझाींच्या तलाठयाींकडे तात्पुरत्या स्िरुपात सोपविण्यात आला आहे.
(५) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
मुांबईसि राज्यात उद्योा समूि, िांपया दिण अय व्यतीांिडे
(१७)

असलेली िजारो एिर जमीन मुत िरयाच्या प्रस्तािाबाबत

११६२४ (२३-१२-२०१५).

श्री.अमररशभाई पशे ल श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय उद्योा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मींब
ु ईसह राज्यात बडे उद्योग समह
ू , कींपन्या आणण अन्य व्यक्तीींकडे असलेली हजारो

एकर जमीन कमाल नागरी जमीन िारणा कायद्यातील (युएलसी) ननबांिामिून प्रीममयम
आकारुन मक्
ु त करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये
िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रचनाबाबत ननणयय घेळन अींमलबजािणी करण्यात आली आहे काय,
(३) असल्यास, केलेल्या अींमलबजािणीचा तपशील काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुभाष दे साई (२२-०४-२०१६) : (१) नाही.
(२), (३) ि (४) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
भांडारा िजल्ियातील शेतजसमनीची पुनम
ं ोजणी िरयाबाबत
(१८)

११६९८ (२१-१२-२०१५).

श्री.चांद्रिाांत रघुिश
ां ी, प्रा.जोाेद्र ििाडे

सन्माननीय मिसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

श्री.सांजय दत्त :

(१) भींडारा जजल्हयामध्ये सन १९८० पासून शेतजममनीची पुनम
ां ोजणी झाली नाही

त्यामळ
ु े

अनेक शेतक-याींच्या जममनीची गाि नकाशात नदीद नाही. लाखनी आणण साकोली तालक
ु ा भूमी
अमभलेख कायायलयात नकाशा दरू
ु स्ती सीमाींकन ननजचचत करणे ि पो्हहस्सा मोजणीची
सिाांधिक प्रकरणे प्रलींरिटबत असल्याचे माहे ऑगस््
आले, हे खरे आहे काय,

२०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनात

वि.प. १ (13)
(२) असल्यास, लाखनी आणण साकोली तालुक्यात (जज.भींडारा) महाराजस्ि अमभयानाद्िारे

शेतक-याींचे भूमी अमभलेख कायायलयातील प्रलींरिटबत प्रकरणे, नकाशा दरू
ु स्ती सीमाींकीत ननजचचत

करणे, गाि नकाशामध्ये नदीद घेणे आणण शेतक-याींचे अनतक्रमण पट्टे िनदािे मींजरू करण्यात
यािे अशी मागणी या तालुक्यातील शेतक-याींनी उपविभागीय अधिका-याींना ननिेदनाद्िारे केली
आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) अद्याप, कोणतीच काययिाही करण्यात आली नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे (०२-०४-२०१६) : (१),(२),(३) ि (४) भींडारा जजल््यामध्ये १९८० पासून

पुनमोजणी न झाल्याची बाब खरी नाही. भींडारा जजल््यातील ८५७ गािामध्ये सन १९७४ ते
१९९९ पयांत पुनमोजणीची कामे करण्यात आलेली आहे त.

भमू म अमभलेख कायायलय, साकोली येथे शेतकऱयाींची नकाशा दरु
ु स्ती, गाि नकाशा नदीद,

पो्हहस्सा मोजणीची असींख्य प्रकरणे प्रलींरिटबत असल्याचे ननिेदन शेतकऱयाींकडून प्राप्त झाले

आहे . परीं तू माहे जानेिारी, २०१६ अखेर लाखनी ि साकोली तालक्
ु यातील पन
ु मोजणी तक्रार
अजय (उदा.नकाशा दरु
ु स्ती, क्षेत्र दरु
ु स्ती ि नाि दरु
ु स्तीबाबत अजय) जजल्हा अिीक्षक भूमम
अमभलेख, लाखनी ि साकोली कायायलयाकडे मशल्लक नाहीत.

जानेिारी, २०१६ अखेर लाखनी तालुक्यात हद कायम करण्याची १९ प्रकरणे,

पो्हहस्सा मोजणीची १० प्रकरणे आणण साकोली तालुक्यात हद कायम करण्याची १३ प्रकरणे
ि पो्हहस्सा मोजणीची ४ प्रकरणे मशल्लक असून सदरची सिय प्रकरणे ननकाली काढण्याच्या
सूचना सींबींधिताींना दे ण्यात आलेल्या आहे त.
प्रस्तत
ु

प्रकरणी

साकोली/लाखनी/लाखाींदरु

शेतकऱयाींचे

येथील

िनदाव्याींबाबत

िनहक्काींचे

१२२७८

साकोली

उपविभागातील

दाव्याींबाबत

कागदपत्राींची

तालक
ु ा

पुतत
य ा

नसल्यामुळे तसेच अनतक्रममत जममनी िनजममनी नसल्यामुळे उपविभागीय स्तरीय सममती
साकोली याींनी दािे अमान्य केले आहे त. सदर दािे अमान्य करण्यात आल्याबाबतची कारण

सींबींधित दािेदाराींना कळविण्यात आले असन
ू याबाबत जजल्हास्तरीय सममती भींडारा याींच्याकडे
अपील दाखल करण्यास सुध्दा कळविण्यात आले आहे.

___________

परभणी येथील सव्िे नां.२ मधील जमीन ा्रव्यििाराबाबत
(१९)

११७८७ (२१-१२-२०१५).

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.विक्रम िाळे ,

श्री.अमरससांि पांडडत, श्री.सततश चव्िाण : सन्माननीय मिसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा
करतील काय :-

(१) परभणी येथील सव्ह नीं.२ मिील सम
ु ारे १०० को्ी रुपयाींचे मल्
ु य असणाऱया ८ एकर १६

गुींठ्ठे ईनामी जममनीिर झालेल्या अनतक्रमण प्रकरणी जजल्हाधिकारी, परभणी याींनी हदनाींक २९
जून,

२०१५

रोजी

हदलेल्या

अहिालाप्रमाणे

परभणी

जजल्हा

द्ु यम

ननबींिक,

आयुक्त

महानगरपामलका, अिीक्षक, भूमम अमभलेख, तहमसलदार याींना काययिाही करण्याबाबतचे आदे श
हदलेले आहे त, हे खरे आहे काय,

वि.प. १ (14)
(२) असल्यास, िरील सिय अधिकाऱयाींनी काययिाही ि अहिाल न हदल्याने त्याींना हदनाींक
१०

ऑगस््,

२०१५

रोजी

जजल्हाधिकारी,

परभणी

याींनी

स्मरणपत्र

दे ळन

काययिाही

करण्याबाबतचे आदे श हदले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, शासनाच्या जममनीिर अनतक्रमणे ह्िून योग्य ती काययिाही करण्यास
्ाळा्ाळ करणाऱया अधिकारी ि यींत्रणा याींच्या सींशयास्पद कामधगरीची चौकशी करण्यात आली

आहे काय, तसेच अनतक्रमणे ह्विण्याबाबत ि दोषीींिर कारिाई करण्याबाबत सींबींधित
अधिकाऱयाींनी कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे (०२-०५-२०१६) : (१), (२), (३) परभणी येथील स.नीं. २ मिील ८ एकर
१६

गीं्
ु े

इनामी

जममनीिरील

अनतक्रमणाबाबत

अपर

जजल्हाधिकारी,

परभणी

याींच्या

अध्यक्षतेखाली रिटत्रसदस्यीय सममती गह्त करुन चौकशी करण्यात आली आहे . या सममतीच्या
चौकशी अहिालाआिारे जजल्हाधिकारी, परभणी याींनी हदनाींक ०७.०५.२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये
सींबींधित क्षेत्रीय अधिकाऱयाींना खालील स्िरुपाचे ननदश हदले आहे त.
(i)

जजल्हा द्ु यम ननबींिक, परभणी याींनी परभणी येथील सव्ह नीं. २ मिील खरे दीविक्रीचे व्यिहार थाींबविणे.

(ii)

आयुक्त, महानगरपामलका, परभणी याींनी सदर सव्ह नीं. मिील बाींिकाम
थाींबिून “जैसे थे” पररजस्थती ्े िणे आणण कर ि बाींिकाम विभागातील
अधिकारी

ि

कमयचारी

याींचेिर

जबाबदारी

ननजचचत

करुन

त्याींचेविरुध्द

मशस्तभींगाची काययिाही करणे.
(iii)

अधिक्षक, भम
ू ी अमभलेख, परभणी याींनी आखीि परिटत्रकाींतील नदीदीची तपासणी
करुन स.नीं. २ च्या सींदभायत इनाम जमीन म्हणून नदीद घेण,े फेरफार घेतेिेळी

इनाम नदीद कायम न ्े िणाऱया अधिकारी ि कमयचाऱयाींविरुध्द जबाबदारी
ननजचचत करुन त्याींचेविरुध्द मशस्तभींगाची काययिाही करणे.
(iv)

तहमसलदार, परभणी याींनी मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपी् याींचक
े डील
प्रलींरिटबत रर् याधचका क्र. ४०६१/२०१५ मिील नमूद क्षेत्र िगळता स.नीं. २ मिील

उियररत जममनीिरील अनधिकृत ताबा असलेल्या व्यक्तीींची चौकशी करुन सदर
जमीन शासनाच्या व्यिस्थेखाली घेण्याची काययिाही करािी.
(v)

उपविभागीय अधिकारी, परभणी याींनी स.नीं. २ या इनाम जममनीच्या विरासत
मींजरू ीबाबत काययिाही झाली नसल्यास सदर जमीन ननयमानस
ु ार ताब्यात
घेण्याबाबत काययिाही करािी.

जजल्हाधिकारी, परभणी याींच्या उक्त आदे शाींची अींमलबजािणी ि काययिाही होत
नसल्याबाबत तसेच इनामी जममनीिरील अनतक्रमण करणाऱयाींना ि त्याींना पा्सशी घालणाऱया
अधिकाऱयाींिर

ननलींबनाची

कारिाई

करण्याबाबत

स्थाननक

लोकप्रनतननिीींची

तक्रार

हद.१७.०२.२०१६ रोजी शासनास प्राप्त झाली आहे. त्यानुषींगाने जजल्हाधिकारी, परभणी याींचा

अहिाल मागविला असता हदनाींक ०५.०३.२०१६ रोजीच्या पत्रान्िये जजल्हाधिकारी, परभणी याींनी

वि.प. १ (15)
शासनास अहिाल सादर केला आहे . या अहिालानुसार जजल्हा द्ु यक ननबींिक, परभणी याींनी
स.नीं. २ मिील जममनीचे खरे दी-विक्रीचे व्यिहार थाींबविले आहे त.

आयक्
ु त, महानगरपामलका, परभणी याींनी ४ अनधिकृत बाींिकाम िाराकाींविरुध्द गन्
ु हे

दाखल केले आहे त.

जजल्हा अधिक्षक भम
ू ी अमभलेख, परभणी याींनी ७५ आखीि परिटत्रकाींच्या सींदभायत

फेरतपासणी पूणय केली आहे . त्यापैकी २३ प्रकरणाींमध्ये मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपी्
येथे याधचका दाखल झाल्या असन
ू प्रकरणे न्यायप्रविष् आहे त.

उपविभागीय अधिकारी, परभणी याींनी विरासतीचे प्रकरण नामींजूर केले आहे.

तहमसलदार, परभणी याींनी स.नीं. २ मिील जमीन शासन व्यिस्थेखाली घेण्याकरीता

२४१ ममळकत िारकाींना नो्ीसा हदल्या आहे त. त्यापैकी ३१ ममळकतिारकाींनी हदिाणी
न्यायालयात दािे दाखल केले असन
ू ते न्यायप्रविष् आहे त.
(४) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
राज्यातील विशेषत: िज.पुणे ि ता.राजापूर (िज.रत्नाधारी) येथील दे िस्थान
इनाम जसमनी िहििाशदाराांच्या नािािर िरयाबाबत

(२०)

११९७४ (२१-१२-२०१५).

डॉ.(श्रीमती) नीलम ाोऱ्िे , डॉ.अपि
ू ा हिरे , श्रीमती िुस्नबानू
खसलर्े, प्रा.जोाेद्र ििाडे, श्री.सभ
ु ाष झाांबड श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय मिसल
ू मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील विशेषत: जज.पुणे ि ता.राजापूर (जज.रत्नाधगरी) या शहरी ि ग्रामीण भागातील

मोठया प्रमाणात दे िस्थान इनाम जममनी म्हणन
ू नदीद करण्यात आली असन
ू या जममनीिर

रहहिाशी मागील २०० िषायहून अधिक कालाििीपासून राहत असूनही त्याींची ७/१२ ला नदीद
करण्यात आली नसल्यामुळे सध्या राहत असलेली घरे अनतशय िोकादायक झाली असून
त्याींना घरे दरू
ु स्ती करण्यास परिानगी ममळत नाही. यामुळे या रहहिाशाींना जीि मु्सत
घेळनच या मोडकळीस ि िोकादायक घरात रहािे लागत असल्याचे माहे सप््ें बर-ऑक््ोबर,
२०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, पुणे जजल््यातील अनेक गािाींमध्ये दे िस्थानच्या जममनीिर मोठया प्रमाणात

अनतक्रमण झाले असून या जजल््यातील १९ हजार ३५ हे क््र जमीन दे िस्थानकडे असल्याचे
माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास ननदशयनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, राज्यातील दे िस्थान ईनामाच्या जममनी िहहिा्दाराींच्या नािाींिर करण्यासींदभायत
शासनाने नेमलेल्या अ्यास सममतीकडून प्राप्त झालेल्या अहिालाची सुरू असलेली छाननी
पूणय झाली आहे काय,

(४) असल्यास, राज्यातील दे िस्थान ईनामाच्या अहस्ताींतरणीय जममनी िहहिा्दाराींच्या
नािािर करण्याबाबत ि त्याची ७/१२ ला नदीद करण्याबाबत तसेच जममनीची त्याींना मालकी
दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहे त ?

वि.प. १ (16)
श्री. एिनाथराि खडसे (०२-०४-२०१६) : (१) पुणे जजल््यातील अशी बाब ननदशयनास आली नाही.

तथावप रत्नाधगरी जजल््यातील राजापूर तालुक्यातील ग्रामीण ि शहरी भागात दे िस्थान इमान
म्हणून नदीद असलेल्या ममळकती असून त्यामध्ये तेथील रहहिासी मागील ककत्येक िषायपासून

िहहिा् करीत आहे त. सदर जममनी दे िस्थान इमान असल्यामळ
ु े त्याींचे हस्ताींतरण करता येत नाही,
तथावप, सदर जममनीतील िहहिा्ादाराींच्या घराींच्या दरु
ु स्तीला

ग्रामपींचायतीकडून परिानगी हदली

जाते ि त्यामळ
ु े घरे परिानगी अभािी मोडकळीस आली त्यामळ
ु े रहहिाशाींच्या जीिाला िोका ननमायण
झाला, असे ननदशयनास आले नाही.

(२) हिेली तालुक्यातील मौजे खेड मशिापूर येथे ग् नीं. ८४६/२ ही जमीन पीर कमर अली दि
ु श ि
पीर गुडजी बाबा दे िस्थान इमान िगय - ३ याींच्या नािे असून सुमारे हदडशे ते दोनशे झोपडयाींची
अनतक्रमणे आहे त. त्याबाबत महाराषर राज्य िक्फ मींडळ, औरीं गाबाद याींनी सदर अनतक्रमणाविरुध्द
िक्फ अधिननयम, १९९५ नस
ु ार काययिाही सरु
ु केली आहे .

(३) ि (४) दे िस्थान जममनी (इमान िगय-३) च्या सींदभायत अ्यास करून मशफारसी करण्यासा्स

तत्कालीन मा. राज्यमींत्री (महसल
ू ) याींच्या अध्यक्षतेखाली सममती ननयक्
ु त करण्यात आली होती. या

सममतीने सादर केलेला अहिाल स्िीकृतीची बाब शासनाच्या विचारािीन आहे . दरम्यान प्र.स.
(महसूल) याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील दे िस्थान सींदभायत शासनाची भुममका ्रविण्याकररता ि
मशफारशी करण्याकररता सममती ननयुक्त करण्यात आली आहे .
(५) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.

___________

सशक्षण िि िायद्यानस
ु ार िाालेल्या शासन तनणायामळ
ु े
सशक्षिाांची पदे िमी िोणार असल्याबाबत

(२१)

१२४१६ (२२-१२-२०१५).

डॉ.सध
ु ीर ताांब,े श्री.विक्रम िाळे , श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि

उर्ा भाई जाताप, श्री.सततश चव्िाण : सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) मशक्षण हक्क कायद्याच्या नुसार हदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ रोजी काढलेल्या शासन
ननणययामुळे अनेक मशक्षकाींची पदे कमी होण्याची शक्यता ननमायण झाली आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, बहुिगीय पध्दत गुणित्तेिर पररणाम होणार तसेच विषयिार मशक्षक नेमले
जाणार नाहीत, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, मशक्षकाींची पदे कमी होळ नये तसेच बहुिगीय पध्दत गुणित्तेिर पररणाम होळ
नये म्हणन
शासनाने या िोरणाचा पन
ू
ु वय िचार करण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (३०-०४-२०१६) : (१) ि (२) शासन ननणयय हदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ ची
अींमलबजािणी पूणप
य णे होळन अद्यापपयांत सन २०१५-१६ ची सींचमान्यतेची काययिाही सुरु
आहे .

(३) ि (४) प्रचन ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ नाही.
___________

वि.प. १ (17)
एिलव्य तनिासी शाळाांमधील सशक्षि-सशक्षिेतराांना िेंद्र शासनाच्या
तनिासी शाळा योजनेनुसार िेतनश्रेणी मांजूर िरयाबाबत
(२२)

१२६१७

(२३-१२-२०१५).

श्री.रामनाथ

मोते,

श्री.नााो

ााणार,

सन्माननीय दहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

डॉ.अपि
ू ा

हिरे :

(१) केंद् शासनाच्या ननिासी शाळा योजनेनस
ु ार सन २०१४-१५ अखेर राज्यात ककती ह्काणी
एकलव्य ननिासी शाळा सुरु आहेत,

(२) सदर शाळाींमध्ये ३ िषायपेक्षा अधिक कालाििीसा्स काम करणाऱया मशक्षक-मशक्षकेतर
कमयचाऱयाींना शासनाच्या हदनाींक ७ मे, २०१५ च्या शासन ननणययानुसार ननयममत िेतनश्रेणी
केव्हापासून लागू करण्यात आली आहे ,

(३) शासनाचे आदे श असन
ू ही या मशक्षक-मशक्षकेतर कमयचाऱयाींना अद्यापही िेतनश्रेणी लागू न
करण्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा (२१-०४-२०१६) : (१) केंद् शासनाच्या ननिासी शाळा योजनेनुसार सन २०१४१५ अखेर राज्यात ८ ह्काणी एकलव्य ननिासी शाळा सरु
ु आहे त.

(२) ि (३) हदनाींक १ नोव्हें बर, २०१४ पासून ननयममत िेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली आहे .

तथावप, कननष् मलवपक काम कॉम्यु्र ऑपरे ्र या पदासा्स महाराषर राज्य पररक्षा

पररषद, पुणे या सींस्थेची इींग्रजी ्ीं कलेखनाची अहयता सींबींधित एका कमयचाऱयाने प्राप्त
केल्यानींतर त्याला ननयममत िेतनश्रेणी लागू करण्यात येईल.
___________

मुांबईतील िुपोवषत बालिाांच्या समस्या सोडवियाबाबत
(२३)

१२८९९ (२२-१२-२०१५).

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप : ताराांकित प्रश्न

क्रमाांि ४१३१ ला हदनाांि १६ माचा २०१५ रोजी उत्तराच्या सांदभांत सन्माननीय महिला ि बाल
िल्याण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) दे शाची आधथयक राजिानी असलेल्या मुींबई आणण पररसरातील उपेक्षक्षत घ्काींच्या

कु्ूींबामध्ये कुपोषणाचे िाढत्या प्रमाणाकडे गाींभीयाने लक्ष हदले गेले नाही तर मुींबईतील शेकडो
कु्ूींबे मेळघा्ातील कुपोवषत बालकाींप्रमाणे कुपोवषत ्रण्याची मभती मुींबई विद्यापी्ाच्या

कमलना सींकुलातील जेपी नाईक भिन सभागह
ृ ात झालेल्या एका काययशाळे त विविि सींस्थाींच्या
प्रनतननिीकडून व्यक्त केल्याचे माहे सप््ें बर, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मुींबईतील कुपोवषत बालकाींच्या समस्या सोडविण्यासा्स शासनाने कोणती
काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. १ (18)
श्रीमती पांिजा मुांडे (२९-०४-२०१५) : (१) हे खरे नाही.

(२) कुपोषण ननमल
ुय नासा्स खालीलप्रामणे उपाययोजना करण्यात येत आहे त :१)

कुपोवषत

मुलाींची

स्ितींत्र

फाईल

प्रत्येक

अींगणिाडीत

्े िण्यात

येत

असून

महहन्यातून दोन िेळा तीव्र कुपोवषत बालकाींचे िजन अींगणिाडी स्तरािर घेण्यात
येते. तसेच आरोग्य तपासणीसा्स आरोग्य केंद्ात पा्विण्यात येते ि िैद्यकीय
२)

अधिकाऱयाच्या सल्ल्यानुसार उपाययोजना करण्यात येते.

कुपोवषत मुलाींच्या घरी गह
ृ भे् करुन पालकाींकडून दे त असलेला आहार, त्याची
िेळ, आहार दे ण्याची पध्दत इ. बाबतची माहहती घेळन योग्य आहार पध्दती ि

३)

िेळ इ.बाबत सेविका/मख्
ु यसेविका याींचेकडून पालकाींना मागयदशयन करण्यात येत.े

एकाजत्मक बाल विकास सेिा योजनेअींतगयत लाभा्याांना लसीकरण, सींदभयसेिा इ.
आरोग्य विषयक सुवििा पुरविण्याकररता आरोग्य विभागाशी योग्य तो समन्िय
सािून

लाभा्याांना

आरोग्यविषयक

करण्यात येत आहे.
४)

सुवििा

दे ण्याच्या

अनुषग
ीं ाने

काययिाही

एकाजत्मक बाल विकास सेिा योजनेद्िारे

हदल्या जाणाऱया विविि सेिाींची

प्रभाविररत्या

समाज

अींमलबजािणी

करण्याकररता

प्रबोिन

व्हािे

याकररता

अींगणिाडी सेविका, पययिेक्षक्षका याींचेद्िारे ननयममत गह
ृ भे्ी दे ण,े प्रकल्पस्तरािर
स्तनपान

सप्ताह

अींतगयत

निजात

मशशच
ु ी

काळजी

योग्यररत्या

घेणेबाबत

मागयदशयन केले जाते, सकस आहार सप्ताह, आयसीडीएस डे, लसीकरण हदन,

माता सभा या माध्यमातन
ू प्रबोिनात्मक काययक्रम राबिून आिचयक जनजागत
ृ ी
करणे ि एकाजत्मक बाल विकास सेिा योजनेअींतगयत हदल्या जाणाऱया सेिाींची
प्रभािीररत्या अींमलबजािणी करण्याविषयी काययिाही करण्यात येते.
५)

विभागातील सिय गरोदर माता तसेच बालकाींच्या लसीकरणाबाबत

आरोग्य

विभागाशी सींपकय सािला जातो ि त्याची नदीद अींगणिाडी केंद्ामध्ये घेतली जाते.
(३) प्रचन
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नाही.
___________

राज्यातील साििाराांना सेिा िमी दे याचा सििार विभाााने घेतलेला तनणाय
(२४)

१२९३४ (२२-१२-२०१५).

श्री.मािणिराि

ािरे , श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई

जाताप : सन्माननीय सििार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील जनतेला पारदशयक, काययक्षम आणण समायोधचत सेिा दे ण्यासा्स सेिा हमी
कायद्याच्या माध्यमातून राज्यातील ११ हजार सािकाराींना सेिा हमी दे ण्याचा ननणयय सहकार
विभागाने घेतला आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

सािकारी

व्यिसायासा्स

दोन

महहन्याींत

परिाना

आणण

नुतनीकरण करून दे ण्याची हमी सहकार विभागाने हदली आहे , हे ही खरे आहे काय,

त्याचे

(३) असल्यास, या ननणययामळ
ु े सािकारी व्यिसायात िाढ होणार असल्याने याबाबत पुनवियचार
करण्यात येणार आहे काय,

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. १ (19)
श्री. चांद्रिाांत पाशील (१९-०५-२०१६) : (१) होय,
शासन ननणयय क्रमाींक सींककणय २०१४/प्र.क्र.११८/६-स, हद.१८/९/२०१५ अन्िये सािकारी
व्यिसाय करण्यासा्स परिाना दे णे ि सािकारी व्यिसायासा्स परिाना नत
ु नीकरण करणे ही
सेिा अधिसूधचत केली आहे .
(२)

सदर

अधिसूचनेतील

तरतद
ू ीप्रमाणे

सािकारी

बाबतचा

परिाना

ममळणेसा्स

ककीं िा

नूतनीकरण करण्यासा्स सींबींधिताने जजल्हा उपननबींिक, सािकारी याींचेकडे विहहत नमुन्यात
अजय सादर करणे आिचयक आहे. अजय प्राप्त झाल्यानींतर दोन महहन्याींमध्ये अजय ननकाली
काढणे सेिा हमी कायद्याप्रमाणे बींिनकारक करण्यात आलेले आहे .
(३) ि (४) प्रचन
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नाही.
___________

अनुसूधचत जमातीच्या िल्याणासा कचा तनधी अयत्र िळविल्याबाबत
(२५)

१२९८० (२२-१२-२०१५).

श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप :
करतील काय :-

श्री.शरद रणवपसे, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त,

सन्माननीय दहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अनुसूधचत जमातीच्या कल्याणासा्स अनुसूधचत जमाती उपयोजना राज्यात राबविण्यात
येत असून राज्याच्या अथयसींकल्पात अनस
ु ूधचत जमातीच्या लोकसींख्येच्या प्रमाणात आधथयक
तरतद
ू करण्याचे शासनाचे िोरण असन
ू त्यानस
ु ार अथयसींकल्पात आधथयक तरतद
ू करण्यात येत,े
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सन २०१२-२०१३, २०१३-१४, २०१४-१५ या मागील तीन िषायत अनस
ु ूधचत

जमाती उप योजनेसा्स अथयसक
ीं ल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या ननिीचा पुणप
य णे िापर
करण्यात आला नसन
ू त्यापैकी काही ननिी अन्यत्र िळविण्यात आलेला आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, मागील तीन िषायत िषयननहाय अथयसींकल्पात ककती आधथयक तरतूद करण्यात
आली होती, त्यापैकी प्रत्यक्षात या योजनेिर ककती ननिी खचय करण्यात आला, उियररत ननिी
या योजनेिर खचय न करण्याची कारणे काय आहे त ि ननिी अन्यत्र िळविण्यात आला
असल्यास, त्याची कारणे ि तपशील काय आहे ,
(४) अशा प्रकारे या योजनेचा ननिी अन्यत्र िळविण्यात येळ नये यासा्स कोणती उपाययोजना
करण्यात आली िा येत आहे ?
श्री. विष्ट्णु सिरा (२०-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

(३) गेल्या ३ िषाांतील ननिीींचे वितरण खालीलप्रमाणे आहे :१)

सन २०१२-१३ मध्ये रु.३७२०.९४ को्ी इतकी अथयसक
ीं जल्पय तरतद
ू करण्यात
आली होती रु.३५९२.७५ को्ी इतकी ननिी वित्त विभागामाफयत वितरीत करण्यात

आला. प्रत्यक्षात रु.३२७३.९७ को्ी इतकी ननिी खचय करण्यात आला असून याची
्क्केिारी ९७.५०% इतकी आहे .

वि.प. १ (20)
२)

सन २०१३-१४ मध्ये रु.४१५५.०८ को्ी इतकी अथयसक
ीं जल्पय तरतूद करण्यात
आली होती. रु.४२३२.८८ को्ी इतकी ननिी वित्त विभागामाफयत वितरीत करण्यात

आला. प्रत्यक्षात रु.३९७९.४२ को्ी इतका खचय करण्यात आला असन
याची
ू
्क्केिारी ९९.२३% इतकी आहे .
३)

सन २०१४-१५ मध्ये रु.४८३५.३४ को्ी इतकी अथयसक
ीं जल्पय तरतूद करण्यात
आली होती. रु.४५८४.८४ को्ी इतकी ननिी वित्त विभागामाफयत वितरीत करण्यात

आला. प्रत्यक्षात रु.४०९०.२१ को्ी इतका खचय करण्यात आला असन
याची
ू
्क्केिारी ९४.७२% इतकी आहे .
(४) प्रचन
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नाही.
___________

राज्य रस्ते वििास मिामांडळाच्या प्रस्तािास मायता दे याबाबत
(२६)

१३६१२ (२२-१२-२०१५).

श्रीमती विद्या चव्िाण :

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम

(सािाजतनि उपक्रम) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्य रस्ते विकास महामींडळाचा ४५ को्ीींचा प्रस्ताि शासनाच्या मान्यतेसा्स प्रलींरिटबत
आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर प्रस्तािास मान्यता दे ळन प्रस्तािाींिरील प्रलींरिटबत कामे करणेबाबत
शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्याींत येत आहे ,
(३) तसेच सदर प्रस्तािास मान्यता दे णेबाबत काययिाही केली नसल्यास, सदर प्रकरणी
जबाबदार असणा-याींिर कोणती कारिाई केली आहे ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) मींत्रीमींडळ पायाभूत सुवििा सममतीच्या हदनाींक ३०.११.२०१५ च्या बै्कीमध्ये महाराषर

राज्य रस्ते विकास महामींडळाच्या प्रस्तािाींना मान्यता दे ण्यात आली असून महाराषर राज्य

रस्ते विकास महामींडळास काही प्रकल्पासा्स कायायन्ियीन यींत्रणा म्हणन
ू घोवषत करण्यात
आले आहे.
(३) प्रचन
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नाही.
___________

पालघर तालुयातील िजल्िा पररषदें ताात िायारत असलेल्या सशक्षक्षिेला
(२७)

समायोजनेंताात शाळे त िजर िरुन िेतन दे याबाबत

१३६४६ (२२-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.जयांत पाशील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढ
ु ील

(१) पालघर तालक्
ु यातील जजल्हा पररषदें तगयत काययरत असलेल्या श्रीमती ज्योती मनोज पा्ील,
प्राथममक मशक्षक्षका याींना समायोजनें तगयत बदली केलेल्या ह्काणी हजर करुन घेतले जात
नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, जुन्या शाळे च्या ह्काणाहून काययमुक्त करत नाहीत आणण तीने शाळे त थाींबू
नये म्हणन
ू शाळे च्या िगायला कुलप
ू लािणेत आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, जजल्हा पररषद या मशक्षक्षकेबाबत कोणताही ननणयय न घेता ननलींबनाच्या कारणे
दाखिा नो्ीस बजािणेत आलेल्या आहे त हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, जजल्हा पररषद कोणतीही काययिाही करीत नसल्याने १८ महहन्याचा पगार न
हदल्याने आधथयक कुचींबणा होत असल्याने श्रीमती ज्योती मनोज पा्ील हीने आत्महत्या
करणेची नो्ीस जजल्हा पररषदे स हदलेली आहे , हे खरे आहे काय,

(५) असल्यास, िरील प्रकरणी शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (०१-०६-२०१६) : (१) ि (२) नाही.

(३) हदनाींक ३०.९.२०१३ च्या प्सींख्येनुसार मशक्षक ननजचचतीनींतर मशक्षकाींचे समायोजन
करताना जजल्हा पररषद शाळा, कुरगाि येथे श्रीमती ज्योती पा्ील अनतररक्त ्रल्याने त्याींना
जजल्हा पररषद शाळा रामपाड येथे पदस्थापना दे ण्यात आली. तथावप तेथे हजन न झाल्याने

त्याींच्या समायोजनाच्या मूळ आदे शात अींशत: बदल करुन जजल्हा पररषद शाळा िोडी पूजा येथे
पदस्थापना दे ण्यात आली. त्याअनष
ु ींगाने मख्
ु याध्यापक, जजल्हा पररषद शाळा, कुरगाि याींनी
हदनाींक

१६-१०-२०१४ अन्िये काययमुक्त करण्याचा आदे श व्यजक्तश: तसेच रजजस््र पोष्ाने दे ण्याचा
प्रयत्न

केला.

तथावप,

श्रीमती

ज्योती

पा्ील

याींनी

तो

जस्िकारला

नाही.

तद्नींतर

मशक्षणाधिकारी (प्राथममक) जजल्हा पररषद, पालघर याींनी हदनाींक ३१-१-२०१५ अन्िये ननयुक्ती
हदलेल्या जजल्हा पररषद शाळा िोडीपज
ू ा येथे हजर होण्याचे आदे श हदले त्याचाही जस्िकार
त्याींनी केला नाही.

तद्नींतर विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भिन, निी मुींबई याींनी हदलेल्या

ननदशानुसार ि श्रीमती ज्योती पा्ील याींच्या हदनाींक २०-०४-२०१५ च्या विनींती अजायनस
ु ार
श्रीमती ज्योती पा्ील याींची बदली जजल्हा पररषद शाळा मसडको कॉलनी (मरा्स) बोईसर
ता.पालघर येथे हदनाींक २४-४-२०१५ च्या आदे शान्िये करण्यात आली होती.
पालघर जजल्हा पररषदे च्या स्थायी सममतीने हदनाींक २६-०८-२०१५ रोजी ्राि केल्यानुसार

श्रीमती ज्योती पा्ील, उप मशक्षक्षका पालघर याींना नेमणूक हदलेल्या शाळे िर (मसडको कॉलनी

मरा्स शाळा बोईसर) हजर होण्याबाबत िारीं िार आदे श ि समक्ष सूचना दे ळनही त्या हजर
झालेल्या नाहीत. िररष्ाींचे आदे श न जस्िकारणे ि आदे शाचे पालन न करणे, लोकप्रनतननिी ि
िररष् अधिकाऱयाींना चुकीची माहहती दे ळनही शासनाची ि प्रशासनाची हदशाभूल करणे या
अनुषींगाने अींनतम कारणे दाखिा नोह्स दे ळन शाळे िर हजर होण्याबाबत ननदश हदले तथावप
त्या आजतागायत हजर झालेल्या नाहीत.

(४), (५) ि (६) तथावप, श्रीमती ज्योती पा्ील याना डडसेंबर, २०१३ ते १४ जन
ू , २०१४ पयांत
व्हॉिचर नीं. २४७/हद.२८-१०-२०१४ अन्िये रुपये २,६४,०१६/- (अक्षरी दोन लाख चौसष् हजार

सोळा रुपये मात्र) िेतन श्रीमती ज्योती पा्ील याींच्या TDCC बाक शाखा बोईसर खाते
क्र.०३०/८५८४ या खात्यािर जमा करण्यात आलेले आहे . त्यानींतर हदनाींक १८ जून, २०१४ ते ४

सप््ें बर, २०१४ पयांत ७९ हदिसाची िैद्यकीय रजा मशक्षणाधिकारी, जजल्हा पररषद, पालघर
याींनी मींजरू करण्यात आली असन
िेतन अदा करण्यासा्स ग् मशक्षणाधिकारी पींचायत
ू

वि.प. १ (22)
सममती, पालघर याींना आदे श दे ण्यात आलेले आहे त. तसेच सद्यजस्थतीत त्या पदस्थापना
हदलेल्या शाळे िर हजर न झाल्यामुळे त्याींना िेतन अदा करता आले नाही.

सदर काळातील िेतन ममळण्याबाबत श्रीमती ज्योती पा्ील याींनी आत्महत्या करण्याची

नो्ीस हदली होती. त्याबाबत पोलीस स््े शन बोईसर याींना ररतसर कळविण्यात आले होते ि
श्रीमती ज्योती पा्ील याींना समज हदलेली आहे . तसा अहिाल पोलीस स््े शन बोईसर
याींचेकडून प्राप्त झालेला आहे.

श्रीमती ज्योती पा्ील या पदस्थापना हदलेल्या शाळे िर हजर झाल्यास त्याींच्या

पगाराबाबत ननयमानुसार योग्य ती काययिाही करण्यात येईल.
___________

उत्तर मिाराष्ट्र विद्यापी जळााि ि सशिाजी विद्यापी िोल्िापूर िररता
सिाय्यि प्राध्यापि पदाांचे दातयत्ि स्िीिारणेबाबत

(२८) १३६५१ (२२-१२-२०१५).
श्री.जयांत पाशील :
पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु

सन्माननीय उच्च ि तांत्र सशक्षण मांत्री

(१) विद्यापी् अनद
ु ान आयोगाकडून ११ व्या पींचिावषयक योजनें तगयत उत्तर महाराषर

विद्यापी् जळगाींि ि मशिाजी विद्यापी् कोल्हापूर कररता प्रत्येकी १२ सहा्यक प्राध्यापक
पदाींची पदे मींजूर करण्यात आली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, ११ व्या पींचिावषयक योजनेचा कालाििी सींपुष्ात आल्यानींतर उपरोक्त सहायक
प्राध्यापक मशक्षकाींना हदनाींक ३१ मे, २०१२ रोजी कमी करण्यात आले, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, मींब
ु ई ि मा.मींब
ु ई उच्च न्यायालयाचे खींडपी् औरीं गाबाद

याींनी अनुक्रमे हदनाक २२ डडसेंबर, २०१२ ि हदनाींक ९ जुल,ै २०१४ रोजी ननदश दे िूनही त्याचे
पालन करण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सहायक प्राध्यापकाींच्या सेिेत कोणताही खींड न िरता सेिा सातत्य दे िून
िेतनािरील आधथयक दानयत्ि स्िीकारणेसा्स शासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे ?
श्री. विनोद तािडे (०३-०५-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही. मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी याधचका क्र.६१२३/२०१२ मध्ये हदनाींक २०
डडसेंबर, २०१२ रोजी हदलेल्या आदे शाप्रमाणे काययिाही न झाल्यामळ
ु े दाखल झालेल्या अिमान
याधचकेमिील मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शानस
ु ार राज्य शासनाच्या उच्चस्तरीय सधचि
सममतीने हदनाींक २० डडसेंबर, २०१४ च्या बै्कीत सविस्तर चचाय करुन ननणयय घेतला आहे .

त्यास अनस
ु रुन विद्यापी् अनद
ु ान आयोगाने ११ व्या पींचिावषयक योजनेअींतगयत मशिाजी
विद्यापी्ास

मींजूर

केलेल्या

१२

मशक्षकीय

पदाींचा

आधथयक

भार

राज्य

शासनाने

स्िीकारण्याबाबतचा प्रस्ताि अमान्य करण्यात येत असल्याचे हदनाींक २२ ऑक््ोबर, २०१४ च्या
पत्रान्िये कळविण्यात आले आहे . त्याचप्रमाणे मा.उच्च न्यायालय, औरीं गाबाद खींडपी्,
औरीं गाबाद येथे दाखल झालेली याधचका क्र.४५७८/२०१२ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने हदनाींक ०९
जुल,ै २०१४ रोजी हदलेल्या आदे शाच्या अनुषींगाने उत्तर महाराषर विद्यापी्, जळगाींि या
विद्यापी्ातील १२ मशक्षकीय पदाींचा आधथयक भार राज्य शासनाने स्िीकारण्याबाबतचा

प्रस्तािही अमान्य करण्यात येत असल्याचे हदनाींक ०३ माचय, २०१५ च्या पत्रान्िये कळविण्यात
आले आहे.
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(४) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.
___________

राज्यात ऑसलिपपि भिन उभारयाचा प्रस्ताि
(२९)
१३८९६ (२२-१२-२०१५).
श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुतनल तशिरे , श्री.िे मांत शिले,
श्री.अमरससांि पांडडत, अॅड.तनरां जन डािखरे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) दे शातील अनेक राज्यामध्ये ऑमलजम्पक भिन आहे , त्याच ितीिर ऑमलजम्पक भिन
उभारण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचारािीन आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, याच सींदभायत महाराषर ऑमलजम्पक असोमसएशनच्या माध्यमातून दे खील
सातत्याने पा्परु ािा करण्यात येत आहे तसेच, महाराषर ऑमलजम्पक असोमसएशनने हदनाींक २
नोव्हें बर, २०१५ रोजी िा त्या सुमारास मा.मुख्यमींत्री महोदयाींकडे ननिेदन दे ळन राज्यामध्ये
ऑमलजम्पक भिन बाींिण्याची मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीच्या अनुषींगाने शासनाकडून कोणती काययिाही केली िा करण्यात
येत आहे ?

श्री. विनोद तािडे (२७-०४-२०१६) : (१), (२) ि (३) प्रस्तावित ऑमलजम्पक भिनासा्स पुणे
शहर ककीं िा पुणे शहरालगत स्ितींत्र २ एकर जागा उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत क्रीडा

सींचालनालयाच्या हदनाींक ०८.१०.२०१४ ि २४.११.२०१४ च्या पत्रान्िये जजल्हाधिकारी, पुणे याींना
कळविण्यात आले आहे. जागा उपलब्ितेनस
ु ार या प्रकरणी पढ
ु ील ननणयय घेण्याचे प्रस्तावित
आहे .

___________
अपांााांच्या स्ियांसेिी सांस्थाांमार्ात चालवियात येणाऱ्या शाळे तील िमाचाऱ्याांना त्याांच्या
(३०)

तनयुती हदनाांिापासूनचा िालािधी पेंशससा क ग्रा्य धरयाबाबत

१३९६६

(२२-१२-२०१५).

श्री.नााो

ााणार,

श्री.अतनल

सोले,

मोते : सन्माननीय सामािजि याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.रामनाथ

(१) राज्यात स्ियींसि
े ा सींस्थाींमाफयत अींि, मनतमींद, मक
ु -बधिर, अजस्थव्यींग विद्या्याांसा्स सन
१९९२-९३

पासून

अनेक

शाळा

सामाजजक

न्याय विभागाींतगयत

चालविण्यात येत होत्या, हे खरे आहे काय,

विनाअनुदान

तत्िािर

(२) असल्यास, अशा शाळाींना शासनाने हदनाींक १० ऑक््ोबर, २००२ पासन
ू अनुदान तत्िािर
मान्यता प्रदान केली, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन १९९२-९३ पासून विनाअनुदान तत्िािर चालणाऱया या शाळाींमिील
मशक्षकाींना

त्याींच्या

ननयुक्ती

हदनाींकापासून

मान्यता

न

हदनाींकापासून मान्यता दे ण्यात आली, हे ही खरे आहे काय,

दे ता

अनुदान

सुरु

झाल्याच्या

(४) असल्यास, त्यामुळे सदर मशक्षकाींची अनुदान न ममळालेला कालाििी पेंशनसा्स ग्राहय
िरण्यात येत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, ्या प्रकरणी विनाअनुदाननत कालाििीतील मशक्षकाींची सेिा पेंशनसा्स ग्राहय

िरण्याबाबत सींघ्नेतफ ि नागपूर विभागाच्या लोकप्रनतननिीींनी शासनाकडे ननिेदन दे ळन

वि.प. १ (24)
मागणी केली आहे हे ही खरे आहे काय,
(६) असल्यास या प्रकरणी शासनाची भूममका काय आहे ?
श्री. राजिुमार बडोले (२०-०४-२०१६) : (१) ि (२) हे खरे आहे .
(३) ि (४) होय.

(५) ि (६) शासन ननणयय हद.१.३.१९८४ अन्िये अपींगाींच्या अनुदाननत शाळे मिील कमयचाऱयाींची
अनुदान तत्िािर मान्यता हदल्यानींतरची सेिाननित्ृ तीसा्स ग्रा्य िरली जाते, विनाअनुदानीत
सेिा ग्रा्य िरली जात नाही.

___________

(३१)

हद. पन
ु ा लब ली. पण
ु े चे नत
ु नीिरण िरयाबाबत

१३९६९ (२१-१२-२०१५).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.विनायिराि मेशे : सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील

(१) हद. पुना क्लब ली., पुणे या जागेिरील भाडे करार हा २०१२-१३ रोजी सींपलेला आहे ि तो
आजपयांत नत
ु नीकरण झालेला नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जजल्हाधिकारी, पुणे याींनी मागील २ िषाांचे प्रतीिषी १०० को्ी रुपयापेक्षा
जास्त भाडयाच्या रक्कमेची मागणी केलेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पुना क्लबची आजीिन सभासद फी २० ते ३० लाख रुपये इतकी असताना

शासकीय अधिकाऱयाींना केिळ काही हजार रुपयाींमध्ये प्रती िषी ५ अधिकारी याप्रमाणे
आजीिन सभासदत्ि दे ण्यात येते, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, प्रतीिषी ५ अधिकाऱयाींना आजीिन सभासदाऐिजी प्रतीिषी १५ सभासद
घेण्याची अ् ्ाकून पुना क्लबची हजारो को्ी रुपयाींची मध्यिती ह्काणी असलेली जागा
कु्लेही साियजननक हीत न जपता नुतनीकरणाचा प्रस्ताि शासनाने पुना क्लबला हदलेला आहे
काय,

(५) असल्यास, पुना क्लब ली.

ची सींपूणय जागा ही शासनाच्या मालकीची असून त्याचे

नुतनीकरण करताना शासनाने तेथे सियसामान्य नागरीकाींना ि लोकप्रनतननिीींना प्रिेश दे ण्याची
ि क्लबच्या सुवििा उपभोगण्याची अ् ्ाकणार आहे काय,

(६) असल्यास, मागील करारातील बऱयाचशा अ्ीचे उल्लघींन पुना क्लबने केल्याने शासनाची
शेकडो को्ी रुपयाचे नक
ु सान झालेले आहे ते झालेले नक
ु सान शासन कशाप्रकारे िसल
ू करणार
आहे ककीं िा ती जागा शासन स्ित:च्या ताब्यात घेणार आहे काय,
(७) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथराि खडसे (०२-०४-२०१६) : (१) पुना क्लब मल. याींना पूिी भाडेपट्टय
् ाने हदलेल्या
बींडगाडयन रोड येथील शासकीय जममनीचा भाडेपट्टा सन २०१३ मध्ये ि मौजे येरिडा येथील
शासकीय जममनीचा भाडेपट्टा सन २००७ मध्ये सींपलेला आहे. सदर दोन्ही जममनीच्या
भाडेपट्टय
् ास शासन ज्ञापन हद.३०/११/२०११ ि हद.१२/०७/२०१३ अन्िये ३१/७/२०३७ पयांत काही
अ्ी/शतींिर मुदतिाढ दे ण्यात आली आहे . सदर शासन ज्ञापनामिील ननदशाींनुसार भाडेपट्टा

वि.प. १ (25)
नुतनीकरण करण्याची काययिाही जजल्हाधिकारी कायायलयाकडून सुरु आहे .
(२)

जजल्हाधिकारी

कायायलयाने

हद.०४/११/२०१५

च्या

पत्रान्िये

विषयाींककत

जमीन

भाडे

कराराविना सदर सींस्थेच्या ताब्यात राहहल्याने सन २०१३-१४ ि सन २०१४-१५ या दोन
िषायच्या बाजारमुल्याच्या रक्कमेच्या प्राईम लेंडीींग दरानस
ु ार १०% प्रमाणे होणारी रक्कम

रुपये २३४,७९,८१,८१८/- भाडे रक्कमेपो्ी शासन जमा करण्याबाबत पुना क्लब मल. याींना
कळविले आहे.

(३) हद.३०/११/२०११ ि हद.१२/०७/२०१३ रोजीच्या शासन ज्ञापनाींमध्ये जजल्हाधिकारी, पण
ु े हे

मशफारस करतील अशा ककमान १५ अधिकाऱयाींना प्रतीिषी सींस्थेचे कायमस्िरुपी सदस्यत्ि दे णे
पुना क्लबिर बींिनकारक असलेबाबतची अ् विहहत केली आहे . मात्र सदस्यत्ि फी बाबतचा
ननणयय पुना क्लब मल. याींच्या सियसािारण सभेत घेण्यात येतो.

(४) पुना क्लब मल. याींना पूिी भाडेपट्टय
् ाने हदलेल्या शासकीय जममनीच्या भाडेपट्टय
् ास शासन
ज्ञापन हद.३०/११/२०११ ि १२/०७/२०१३ अन्िये सन २०३७ पयांत मद
ु तिाढ दे णेत आली आहे.

सदर बाब महाराषर जमीन महसल
ू सींहहता, १९६६ च्या कलम ४० च्या अनुषींगाने शासनाच्या
अधिकारीतेत आहे.

(५) विषयाींककत जममनीच्या भाडेपट्टय
् ास िरीलप्रमाणे सन २०३७ पयांत मुदतिाढ दे ण्यात आली
असन
ू त्यामध्ये अशी अ् समाविष् नाही.

(६) पुना क्लब मल. याींनी भाडेकरारातील अ्ी/ शतीच्या केलेल्या उल्लींघनाबाबत जजल्हाधिकारी,
पुणे याींनी रुपये २,५३,३९,५२४/- इतकी दीं डात्मक रक्कम शासन जमा करणेबाबतचा आदे श
पारीत केला असन
ू त्यानुसार पुना क्लब मल. याींनी दीं डात्मक रक्कम शासन जमा केली आहे.
(७) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
बदलापरू पि
ू ा (िज.
(३२)

ाणे) येथे राज्य पररििन मिामांडळाचा एसशीडेपो सरू
ु िरयाबाबत

१४११९ (२१-१२-२०१५).

श्री.अमररशभाई पशे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई

जाताप : सन्माननीय पररििन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) बदलापरू पि
ू य (जज. ्ाणे) येथे राज्य पररिहन महामींडळाचा एस्ी डेपो सरू
ु करण्याचे
प्रस्तावित आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त एस्ी डेपो ककती कालाििीत कायायजन्ित करण्यात येणार आहे ,
(३) असल्यास, उक्त ह्काणी एस्ी डेपो उभारण्याच्या ष्ष्ीने शासनाने कोणती काययिाही
केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. हदिािर रािते (०२-०६-२०१६) : (१) ि (२) बदलापूर येथे नविन आगार प्रस्तावित नाही.

(३) राज्य पररिहन महामींडळाने बदलापरू येथे सन १९९०-९१ साली ममनीबसस्थानकाचे

बाींिकाम पूणय करुन िापरात आणले आहे. येथून जाणाऱया ८६ फेऱया चालनात असून
बसस्थानकािर

उपलब्ि

सुवििा

पुरेशा

आहे त.

आधथयक

व्यिहाययता

नसल्याने

तसेच

महामींडळाच्या आगार ननममयती विषयी मागयदशयक तत्िानुसार कल्याण ि विठ्ठलिाडी ही आगारे

वि.प. १ (26)
अनुक्रमे १४ ि १२.०६ कक.मी. अींतरािर असून तेथील ननयते १०० पेक्षा कमी असल्याने आगार
ननममयती विषयक िोरणाशी सस
ु ींगत नसल्याने बदलापूर येथे नविन आगार प्रस्तावित नाही.
(४) प्रचन
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नाही.

___________

(३३)

मानखुदा (मुांबई) येथे योग्य ह िाणी सब-िे बाांधयाबाबत

१४१३४ (२२-१२-२०१५).

श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप :

श्री.सभ
ु ाष झाांबड, श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त,

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम) मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) मानखुदय (मुींबई) येथे आिचयकता नसताींना अयोग्य ह्काणी एमएसआरडीसीने सब-बे

बाींिल्याने सदरहू सबिे विनािापर पडून असून कोट्यििी रुपये कींत्रा्दाराला अनािचयक द्यािे
लागले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे
आहे काय,
(२)

असल्यास,

उक्त

प्राधिकरणाने

आिचयक

ह्काणी

सब-िे

बाींिण्याकररता

प्रािान्य

दे ण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-०४-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) प्रचन
(३) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ
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नाही.
नाही.

___________
राज्यातील बेघर दहदिासीांना घरे दे याबाबत
(३४)

१४१८२ (२२-१२-२०१५).

श्री.अमररशभाई पशे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई

जाताप, श्री.सुतनल तशिरे : सन्माननीय दहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यातील बेघर आहदिासीींसा्स शासन येत्या पाच िषायत ७० हजार घरे बाींिणार
असल्याची मा. मख्
ु यमींत्री याींनी माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये िा त्या दरम्यान घोषणा केली आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या घोषणेनुसार शासनाने ननणयय घेिन
बेघर आहदिासीींना घरे
ू
दे ण्याबाबत कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

बाींिून

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. विष्ट्णु सिरा (१७-०५-२०१६) : (१) होय.

(२) ि (३) राज्यातील ग्रामीण गह
ृ ननमायण काययक्रमाची प्रभािी अींमलबजािणी ि सननयींत्रण
करण्यासा्स राज्य व्यिस्थापन कक्ष-इींहदरा आिास योजना कक्षाचे रुपाींतर “राज्य व्यिस्थापन
कक्ष-ग्रामीण गह
ृ ननमायण कक्षामध्ये” करण्यास मान्यता हदलेली आहे . या कक्षाद्िारे ग्रामविकास

वि.प. १ (27)
ि जलसींिारण विभाग, सामाजजक न्याय ि विशेष सहा्य विभाग आहदिासी विकास विभाग,
गह
ृ ननमायण ि विशेष सहा्य विभाग ि राज्य शासनाच्या विभागाींमाफयत राबविण्यात येणाऱया
सिय ग्रामीण घरकुल काययक्रमाींची अींमलबजािणी ि सननयींत्रण करण्यात येणार आहे.
___________

नव्या विचाराांची शासिीय यांत्रणेशी साांाड घालयासा क
(३५)

मख्
ु यमांत्री इांशनासशप उपक्रम सरु
ु िरयाबाबत

१४२१८ (२३-१२-२०१५).

श्री.अमररशभाई पशे ल, श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई

जाताप : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नव्या विचाराींची शासकीय यींत्रणेशी साींगड घालण्यासा्स मुख्यमींत्री इीं्नयमशप उपक्रम सुरु

करण्यात आला असून तरुणाईच्या अशा आकाींक्षाचे प्रनतरिटबब
ीं शासनाच्या ध्येयिोरणात पुरेपुर
उम्ण्यासा्स या उपक्रमाचा ननजचचतच उपयोग होईल असे प्रनतपादन मा. मुख्यमींत्री याींनी
केले असल्याचे माहे ऑगस्् २०१५ मध्ये िा

त्यादरम्यान ननदशयनास आले आहे , हे खरे आहे

काय,
(२) असल्यास, हा उपक्रम कायायजन्ित करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. सुधीर मुनाांशीिार (०५-०३-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे . राज्यातील तरुणाींना प्रशासनात

सहभागी होण्याची सींिी उपलब्ि व्हािी, यि
ु काींचा उत्साह, नाविन्यपण
ू य कल्पना याींचा
प्रशासनात उपयोग व्हािा आणण त्यामिून शासकीय यींत्रणेतील कामकाज त्यातील घ्काींचा
ताळमेळ ि ननणयय प्रकक्रया याचा तरुणाींना थे् अनभ
ु ि ममळािा, त्यातून समवपयत ित्ृ तीने
समाजसेिा करण्यासा्स प्रामाणणक, ध्येयिादी, सुजाण नागरीक तयार व्हािेत या हे तन
ू े
मुख्यमींत्री याींनी डडसेंबर, २०१४ मध्ये “मुख्यमींत्री इीं्नयमशप” काययक्रमाची अींमलबजािणी
करण्याचे ननदे श हदले होते.

(२) "मख्
ु यमींत्री इीं्नयमशप" काययक्रमाबाबत विविि विभागाींशी विचार विननमय करून िोरण

अींनतम होईपयांत प्रायोधगक तत्िािर मसडको, एमएमआरडीए, एमआयडीसी, एमकेसीएल ि ्ा्ा
रस्् या सामाजजक सींस्थेच्या सहकायायने हदनाींक २१ ऑगस््, २०१५ पासन
ू ३६ विद्या्याांची
ननिड करून मुख्यमींत्री इीं्नयमशप काययक्रमाींतगयत ११ महहन्याींसा्स पुढील कायायलयात नेमणूक
करण्यात आली आहे .

मसडको-३, एमआयडीसी-२, एम्ीडीसी-२, एमएसईडीसीएल-२, मुख्यमींत्री सधचिालय-१२,

(शासनाच्या महत्िाकाींक्षी प्रकल्पाींना चालना दे ण्यासा्स सुरु केलेल्या सीएम िॉर रुम, कौशल्य

विकासासींबींिी ि सामाजजक क्षेत्राशी ननगडीत योजनाींचा अ्यास करणे) जलसींिारण विभाग-१,
अन्न ि नागरी परु ि्ा विभाग-१, महानगरपामलका, पण
ु े, नागपरू ि औरीं गाबाद प्रत्येकी-१ अशी
एकूण -३ तसेच जजल्हाधिकारी कायायलय, पालघर, नामशक, अहमदनगर, नागपूर, सोलापूर,
औरीं गाबाद, सातारा, अमरािती, पुणे, ििाय प्रत्येकी-१ अशी एकूण -१० अशी इीं्नयची नेमणक
ू

करण्यात आली आहे . तसेच सदर काययक्रम आता “मुख्यमींत्री फेलोमशप” म्हणून ननयममतपणे

वि.प. १ (28)
ननयोजन विभागाच्या अधिपत्या खालील अथय ि साींजख्यकी सींचालनालयामाफयत राबविण्याची
काययपध्दती शासन ननणयय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.४००/२०१४/१२,
हदनाींक २९ मे, २०१५ अन्िये ननिायरीत करण्यात आली आहे.
(३) प्रचन
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नाही.
___________

अमळनेर (िज.जळााि) तालुयात अि्ध िाळू उपसा ि िाितूि िोत असल्याबाबत

(३६) १४३०१ (२१-१२-२०१५).
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्रीमती िस्मता िाघ : सन्माननीय मिसल
मांत्री पुढील
ू

(१) अमळनेर (जज.जळगाींि) तालक्
ु यातील हहींगोणे, जळोद, सािखेडा ि इतर ह्काणी मोठया

प्रमाणािर अिैि िाळू उपसा ि त्याची िाहतुक तसेच अधिकृत मललाििारकाींची िाहतक
ु यामुळे
रस्त्याींचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रनतननिी ि नागरीकाींनी केल्या आहे त, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकशीनुसार शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. एिनाथराि खडसे (०४-०४-२०१६) :(१) होय.
(२)

ि

(३)

प्राप्त

तक्रारीच्या

अनष
ु ींगाने

तहमसलदार

अमळनेर

याींनी

िाळूच्या

अिैि

उत्खनन/िाहतूकीबाबत कारिाई करुन माहे एवप्रल, २०१५ ते डडसेंबर, २०१५ या कालाििीत ८४
प्रकरणात रुपये ९,९७,६००/- इतका दीं ड िसूल केला आहे .

तहमसलदार अमळनेर याींनी साियजननक बाींिकाम उपविभाग, अमळनेर याींनी रस्ते दरु
ु स्त

करण्याबाबत कळविल्यानुसार साियजननक बाींिकाम विभागाकडून रस्ते दरु
ु स्तीची कामे हाती
घेण्यात आली आहे त.

क्षमतेपेक्षा जास्त िाळू िाहतूक करणाऱया िाहनाींिर कारिाई करण्याबाबत उपप्रादे मशक

पररिहन अधिकारी जळगाींि याींना कळविल्यानुसार पररिहन विभागाने २ िाहनाींिर कारिाई
करुन तडजोड शुल्क िसुल केले असून, ६० हदिसाींसा्स नदीदणी ननलींरिटबत केली आहे. उियररत
िाहनाींिर कारिाई सरु
ु आहे .
(४) प्रचन
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नाही.

___________
वपांपळााि-नासशि-ादीदे (िज.नासशि) या सिापदरी मिामाााािरील अपूणा िामे पूणा िरयाबाबत
(३७)

१४३९९ (२३-१२-२०१५). डॉ.अपि
ू ा हिरे : ताराकिां त प्रश्न क्रमाांि ८०८६ ला हदनाांि

२० जुल्

२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभांत : सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम

(सािाजतनि उपक्रम िाळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) वपींपळगाि-नामशक-गदीदे (जज.नामशक) या सहापदरी महामागायिरील अपुणय काम तसेच
नामशक शहरात द्िारका सकयल, इींहदरानगर इत्यादी ह्काणी मो्या प्रमाणात होत असलेली

िाहतुक कदीडी या समस्येच्या पाचियभुमीिर भारतीय राषरीय राजमागय प्राधिकरण, निी हदल्ली

याींनी िाहतक
समस्या ि त्यानष
ु
ु ींगाने पयाययी उपाय याींची पडताळणी करण्यासा्स खाजगी

वि.प. १ (29)
सल्लागाराची नेमणुक केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सल्लागाराींनी राषरीय महामागय-३ अींतगयत नामशक शहरातील द्िारका ि
इींहदरानगर येथील रस्त्याची पहाणी करुन प्राथममक अहिाल सादर केला आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(३) असल्यास, अहिालाचे सियसािारण स्िरुप काय आहे ,
(४) सद्यजस्थतीत भारतीय राषरीय राजमागय प्राधिकरण, निी हदल्ली याींचेकडे विचाराधिन
असल्यास, प्रस्तत
ु अहिालािरील काययिाही पण
ू य झाली आहे काय,

(५) असल्यास, त्यानुषींगाने शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ,
(६) सदर मागायिरील अपूणय काम केव्हापयांत पुणय होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. चांद्रिाांत पाशील (२५-०४-२०१६) : (१) केंद् शासनाच्या अधिनस्थ असलेल्या भारतीय
राषरीय राजमागय प्राधिकरण याींचेमाफयत नामशक शहरातील, विशेषत: द्िारका सकयल ि
इींहदरानगर येथील, राषरीय महामागय ३ िरील िाहतुकीचा अ्यास करुन िाहतूक सुरमळत

होण्यासा्स आिचयक उपाय सच
ु विण्यासा्स मे.जव्ह.आर.्े क्नीक, नोयडा या तज्ञ िाहतूक
सल्लागाराची नेमणूक करण्यात आलेली होती.

(२) सींबींधित सल्लागाराींनी अींनतम अहिाल हदनाींक १६/९/२०१५ रोजी प्रकल्प सींचालक, भारतीय
राषरीय राजमागय प्राधिकरण, नामशक याींना सादर केलेला आहे.
(३), (४) ि (५) सदरील अहिालामध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुिारणा ि त्याींची सद्यजस्थती
खालीलप्रमाणे आहे.
क्र.
१

ह्काण ि प्रस्तावित सि
ु ारणा

सद्यजस्थती

द्िारका सकयल
तात्पुरती उपाययोजना : मख्
ु य सकयल ि चारही

हदशेच्या िाहतक
ू बे्ाींचा आकार कमी करुन सव्हीस

काम पूणय

रोडचे रुीं दीकरण करणे.

कायमस्िरुपी उपाययोजना : मुख्य सकयल काढून दोन स्ितींत्र अमभयींत्याींकडून प्रस्ताि
वपयसयमध्ये २५ मी. ओपननींग दे ण,े िुळे ि मुींबई कडे
“यू ्नय” व्यिस्था करणे, रा.म.मा.५० िर मसग्नल

मागविला असून नामशक

महानगरपामलकेला अनतक्रमणे

व्यिस्था, मींब
ु ई नाक्याकडे जाण्यासा्स मक्
ु त रस्ता ि ि सेिा िाहहन्या

द्िारका भुयारी मागायिरुन पुण्याला जाण्यासा्स रस्ता ह्विण्याबाबत विनींती केली
बाींिणे
२

आहे .

इींहदरानगर
मुींबई नाक्याच्या बाजूला वपयर १७१ ि १७२ मिन
ू
मुींबईकडे “यू ्नय” व्यिस्था करणे, इींहदरानगरच्या

भय
ु ारी मागय बींद करणे, इींहदरानगरकडे जाणारे सव्हीस
रोड एक हदशा मागय करणे.

काम पूणय

वि.प. १ (30)
लेखा नगर उडडाण पुलाच्या पहहल्या गाळ्यामिन
ू “यु िाि बदल प्रस्ताि (COS)
्नय” व्यिस्था करणे, इींहदरानगर नाक्यािरील सिय

एन.एच.ए.आय. च्या हदल्ली

चारही बाजूच्या सेिा रस्ते ि मख्
ु य रस्त्यामिील

येथील मुख्यालयास सादर.

दभ
ु ाजक काढणे
३

मुख्य रस्त्यािर प्रिेश ि बाहे र जाण्यासा्स मागय
गॅरिटीयल कींपनीजिळ द्िारकाकडे जाण्यासा्स मख्
ु य

िाि बदल प्रस्ताि (COS)

रस्त्याला प्रिेश

एन.एच.ए.आय. च्या हदल्ली

हॉ्े ल सेव्हन हहल जिळ मींब
ु ईकडे जाण्यासा्स मख्
ु य

येथील मुख्यालयास सादर.

रस्त्याला प्रिेश मुख्य रस्त्यािरुन सेिा रस्त्याला

प्रस्ताि तयार करणे प्रगतीत.

जाण्यासा्स बा्य मागय

स््े ् बाक चौकात द्िारकाकडे जाण्यासा्स मख्
ु य
रस्त्याला प्रिेश
४

स््े ् बाक चौक, मसडको ि पींचि्ी

िाि बदल प्रस्ताि (COS)

महाविद्यालयाजिळ पादचाऱयाींसा्स भय
ु ारी मागय बाींिणे एन.एच.ए.आय. च्या मींब
ु ई
कायायलयास सादर.

(६) िाि बदल (COS) प्रस्तािास भारतीय राषरीय राजमागय प्राधिकरणाच्या हदल्ली येथील
मुख्यालयाकडून मींजूरी ममळताच उियरीत कामे हाती घेळन पूणय करण्यात येतील असे प्रकल्प
सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागय प्राधिकरण, नामशक याींनी कळविले आहे .
___________
(३८)
जुल्

राज्यातील िृवष उत्पन बाजार ससमत्याांमध्ये शेतिऱ्याांची िोणारी अडिणि
ू

१४४११ (२३-१२-२०१५).

डॉ.अपूिा हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७७५० ला हदनाांि १३

२०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभांत : सन्माननीय पणन मांत्री पुढील गोष्ीींचा

खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कृवष उत्पन्न बाजार सममत्याींमध्ये शेतकऱयाींची होणारी अडिणूक विचारात घेता,
शासनाने पणन विभागाचे कालबा्य झालेले ननयम बदलण्याबाबत माहे एवप्रल, २०१५ मध्ये िा

त्यादरम्यान घेतलेल्या ननणययाचे अनष
ु ींगाने कायद्यातील दरु
ु स्ती सींदभायतील प्रस्तािािर वििी
ि न्याय विभागाची काययिाही पूणय झाली आहे काय,

(२) असल्यास, प्रस्तुत प्रस्तािास राज्य मींरिटत्रमींडळाने मान्यता हदली आहे काय, असल्यास,
दरु
ु स्तीचे सियसािारण स्िरुप काय आहे ,

(३) नसल्यास, प्रस्तत
ु काययिाही केव्हापयांत पण
ू य होणे अपेक्षक्षत आहे ?
श्री. चांद्रिाांत पाशील (२०-०५-२०१६) : (१) होय.
(२) नाही.
(३) पणन कायद्यात दरु
ु स्ती करण्याबाबतच्या प्रस्तािािर शासन स्तरािर विचारविननमय सुरु

वि.प. १ (31)
आहे . तद्नींतर प्रस्तािास राज्य मींरिटत्रमींडळाची मान्यता घेण्यात येईल.
___________

(३९)

सशिाजीनार (िज.पण
ु े) िजल्िा यायालयातील उद्िािनाचे िाम पण
ु ा िरयाबाबत
१४७६५ (२७-०४-२०१६).

दकिा.अनांत ााडाीळ :

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम

(सािाजतनि उपक्रम िाळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) मशिाजीनगर (जज. पुणे) जजल्हा न्यायालयासा्स ननिी मींजूर होळनही अद्याप तेथील

उद्िाहनाचे काम सुरु झाले नसल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदशयनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उद्िाहनाचे काम सरु
ु करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाशील (०१-०६-२०१६) : (१) ि (२) मशिाजीनगर (जज.पुणे) जजल्हा न्यायालयाचे
उद्िाहनाचे काम सरु
ु झाले नसल्याचे माहे जानेिारी २०१६ मध्ये ननदशयनास आले हे खरे आहे.

सदरच्या कामास हदनाींक ५/१०/२०१५ रोजी प्रशासकीय मींजूरी ममळाली. त्यानींतर ताींरिटत्रक

मींजूरी ि ननविदा प्रकक्रया पूणय करुन हदनाींक ३०/१२/२०१५ रोजी मे.ओ्ीस इलेव्हे ्सय कीं.

(इींडडया) मल, पुणे याींना कायायदेश दे णेत आले. सदरच्या कामाकररता हदनाींक १९/१/२०१६ रोजी
रुपये ४६,१३,९९६/- इतका ननिी मा.जजल्हा न्यायालय, पुणे याींचेकडून िगय करणेत आला.

त्यानींतर माहे फेीि
ु ारी, २०१६ पासन
ू कामास सरु
ु िात झाली असन
ू , हद. ४/५/२०१६ पयांत २
उद्िाहनाचे काम पूणय झाले आहे . हद. ३१/५/२०१६ पयांत उियररत १ उद्िाहनाचे काम पूणय होणे
अपेक्षक्षत आहे . काम पूणय झालेली २ उद्िाहने मा.जजल्हा न्यायालय, पुणे याींना दै नींहदन
िापराकररता हस्ताींतरीत केली आहे त.
(३) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.
___________

(४०)

राज्यातील शासिीय मुद्रणालयातील भरतीबाबत

१५२५२ (२७-०४-२०१६).

श्री.अतनल सोले, श्री.समतेश भाांाडडया, श्री.नााो ााणार :

सन्माननीय उद्योा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

शासकीय

मद्
ु णालयातील

साहहत्य कशाप्रकारे खरे दी केले जाते,

कमयचारी

भरती

ि

मद्
ु णालयात

लागणारे

(२) उपरोक्त दोन्ही प्रकरणी गैरव्यिहार झाल्याची तक्रार महाराषर राज्य कास्राईब कमयचारी
कल्याण सींघाने केली आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने काय काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. सुभाष दे साई (१९-०५-२०१६) : (१) (अ) राज्यातील शासकीय मुद्णालयातील कमयचाऱयाींची

भरती शासनाने िेळोिेळी शासन ननणययाद्िारे ्रिन
ू हदलेल्या काययपध्दतीनुसार करण्यात येत.े

(ब) शासकीय मुद्णालयाला लागणारे साहहत्य, शासनाच्या हदनाींक ०२/०१/१९९२ च्या शासन

वि.प. १ (32)
ननणययान्िये

तसेच

हदनाींक

३०/१०/२०१५

रोजीच्या

शासन

ननणययान्िये

्रिून

हदलेल्या

काययपध्दतीनुसार यासा्स ग्सत करण्यात आलेल्या भाींडार खरे दी सममती ि मुद्ण ि
लेखनसामग्री सींचालनालयाच्या कायायलयीन सममतीमाफयत करण्यात येते.

(२) होय. शासकीय मुद्ण ि लेखनसामग्री सींचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मुद्णालयामध्ये

झालेल्या भरतीबाबत ि मुद्णालयासा्स करण्यात आलेल्या यींत्रसामग्री खरे दीबाबत महाराषर
राज्य

कास्राईब

कमयचारी

कल्याण

महासींघ

याींनी

मा.मख्
ु यमींत्री

२०/०२/२०१५ रोजीच्या पत्रान्िये तक्रार केली आहे .

महोदयाींकडे

हदनाींक

(३) महाराषर राज्य कास्राईब कमयचारी कल्याण महासींघ याींनी केलेल्या तक्रारीच्या सींदभायत
कोणतेही पुरािे सादर केलेले नाहीत. तसेच या सींदभायत चौकशी केली असता कोणतेही त्या
आढळून आलेले नाही. सदरची बाब महासींघास हदनाींक ०५/०५/२०१५ रोजीच्या शासन पत्रान्िये
कळविण्यात आलेली आहे.

___________
(४१)

राज्यातील रस्ते खड्डेमुत िरयाबाबत

१८१२२ (२७-०४-२०१६).

रुपनिर :

श्री.सांजय दत्त, श्री.अशोि उर्ा भाई जाताप, श्री.रामिरी

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िाळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील रस्ते खडडेमुक्त करण्यासा्स हदनाींक ३१ माचय, २०१६ ही अींनतम मुदत दे ण्यात
आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत शासनाने कोणती उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री. चांद्रिाांत पाशील (०२-०६-२०१६) :(१) (२) ि (३) अशी बाब नाही. साियजननक बाींिकाम
विभागाच्या अखत्यारीतील महत्िाच्या रस्त्याींिरील खडडे मे २०१६ पयांत भरण्याची काययिाही
करण्याचे ननयोजन आहे . साियजननक बाींिकाम विभागाच्या अखत्यारीतील प्र.रा.मा. तसेच
रा.मा. दजायच्या रस्त्याींिरील खडडे भरण्याची कामे ९८% ि प्र.जज.मा. दजायच्या रस्त्याींिरील
८३%

पुणय

झाले

आहे.

रस्त्यािरील

उियरीत

खडडे

भरण्याची

कामे

ननधि

ननकष

ि

प्रािान्यक्रमनुसार हाती घेिन
ु पूणय करण्याचे ननयोजन आहे .
___________

िेसरी सशधापरिटत्रिा धारि लाभाथींना स्िस्त दरात धाय उपलब्ध िरून दे णेबाबत
(४२) १८५९६ (२९-०४-२०१६).
डॉ.अपूिा हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांिः ११५७८ ला हदनाांि
७ डडसेंबर, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाात सन्माननीय अन, नाारी पुरि ा ि
ग्रािि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यातील केसरी मशिा परिटत्रकािारक लाभाथी असलेल्या ि राषरीय अन्न सुरक्षा

योजनेमध्ये समाविष् न झालेल्या १ को्ी ७७ लाख लाभा्याांना अन्निान्याचा पुरि्ा
करण्याच्या विचाराधिन प्रस्तािािर शासनाचा विचार पुणय झाला आहे काय,

वि.प. १ (33)
(२) असल्यास, माहे ऑक््ोबर, २०१४ नींतर अन्निान्याचा पुरि्ा न झालेल्या आणण प्रािान्य
कु्ूींब लाभा्याांमध्ये समािेश नसलेल्या उक्त लाभा्याांना स्िस्त दरात जीिनािचयक िस्तु
उपलब्ि करून दे ण्यात आल्या आहे त काय,

(३) नसल्यास, दषु काळाची तीव्रता ि िाढता महागाई ननदशाींक विचारात घेता शासनाचा प्रस्तुत
बाबीींिरील विचार केव्हापयांत पुणय होणे अपेक्षक्षत आहे ?

श्री. धारीश बापश (०४-०६-२०१६). (१), (२) ि (३) राषरीय अन्नसुरक्षा अधिननयम, २०१३
अींतगयत लाभ ममळण्यास पात्र न ्रलेल्या एपीएल (केशरी) ग्ातील लाभा्याांना राज्य

शासनाने आधथयक भार सोसून पूिीच्या ए.पी.एल दराने ि पररमाणात माहे मे, २०१४ ते

ऑक््ोबर, २०१४ या कालाििीत केंद् शासनाकडून Economic Cost ने िान्याची खरे दी करुन

त्या लाभा्याांना अन्निान्य उपलब्ि करुन हदले आहे . परीं त,ु राज्यातील मशिापरिटत्रकाींच्या
आिार मसडीींगचे काम पूणय झाल्यािर राषरीय अन्नसुरक्षा अधिननयम, २०१३ अींतगयत समाविष्
न झालेल्या परीं तु लक्ष्य ननिायररत साियजननक वितरण व्यिस्थेअींतगयत पि
ु ी लाभ घेत असलेल्या

१७७.१९ लक्ष लाभा्याांना अन्निान्याचा लाभ दे ण्याबाबत ननणयय घेण्यात येईल, असा शासन
ननणयय हदनाींक १५ जानेिारी, २०१६ रोजी ननगयममत केला आहे .
(३) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________

यितमाळ िजल््यात वपयाच्या पायाच्या योजना बांद असल्याबाबत
(४३) १८९८७ (२९-०४-२०१६).
श्री.ख्िाजा बेा : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७८६४ ला हदनाांि
२४ जल
्
२०१५
रोजी
हदले
ल्
या
उत्तराच्या
सांदभाात : सन्माननीय पाणीपरु ि ा दिण स्िच्छता
ु
मांत्री पढ
ील
गोष्ीीं
च
ा
ख
ल
ासा
करतील
काय
:ु
ु
(१) यितमाळ जजल््यात माहे जानेिारी, २०१६ पासन
ू वपण्याच्या पाण्याच्या बहुताींश योजना
बींद आहे त, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच जजल््यात काही पाणी पुरिठयाच्या योजना ग्रामीण पुरिठयाच्या सममतीच्या
अपहारामळ
ु े बींद पडल्या तर काही योजना ननिी अभािी प्रलींरिटबत आहे त, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून
आले ि तद्नुसार गैरव्यिहारामुळे बींद पडलेल्या पाणी पुरि्ा योजनेस जबाबदार असणाऱयाींिर
कारिाई करण्याबाबत तसेच, जजल््यातील ग्रामीण नळ पाणी पुरि्ा गैरव्यिहारामळ
ु े ि ननिी
अभािी

बींद असलेल्या

योजनाींची

कामे करून

जजल््यातील

वपण्याच्या

पाण्याचा

प्रचन

सोडविणेबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. बबनराि लोणीिर (०२-०६-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे अींशत: खरे आहे .
जजल््यात एकूण १२४२ नळ योजना असुन त्यापैकी १०७ योजना सद्यजस्थतीत बींद

आहे त.

योजनाींची काल मयायदा, स्त्रोत ननकामी होणे, दे खभाल दरु
ु स्ती ि सममतीअींतगयत

वि.प. १ (34)
असलेल्या िादामुळे एकूण ८० योजना बींद असून िीज दे यकाच्या थकीत रक्कमेमुळे २७
योजना बदीं आहे त.
(३) होय.
चौकशी करण्यात आली असून सींबींधिताींकडून मुल्याींकनापेक्षा जादाची उचल केलेली

रक्कम िसूल करण्यात येळन योजनाींची कामे सुरु करण्यात आलेली आहे त. (१) खेड, ता.आणी
(२) नतिसाळा, ता.घा्ीं जी ि (३) मभसणी, ता.यितमाळ या तीन गािच्या सममत्याींनी प्रनतसाद
न हदल्यामळ
ु े त्याींचे विरुध्द FIR दाखल करण्यात आले आहेत. सदर तीनही गािाींमध्ये
वपण्याची पाण्याची पयाययी व्यिस्था उपलब्ि आहे .

िीज दे यक थकीत असलेल्या योजनाींपैकी ६ योजनाींची दे यके सींबींधित ग्रामपींचायती कडून

भरुन घेण्यात आली असुन त्याींचा पाणी पुरि्ा सुरु करण्याची काययिाही सुरु आहे.
(४) प्रचन

ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ

नाही.

___________
राज्यातील शासिीय तसेच मिापासलिा ि्द्यकिय मिाविद्यालयात ररत पदे असल्याबाबत
(४४)

२३४२८ (२०-१२-२०११).

डॉ.सध
ु ीर ताांबे श्री.अशोि ळर्ा भाई जाताप :

सन्माननीय

ि्द्यकिय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील शासकीय तसेच महापामलका िैद्यकीय महाविद्यालयात ररक्त असलेल्या पदाींची
माहहती िैद्यककय मशक्षण विभागाने सादर करण्याचे आदे श मा.उच्च न्यायालयाने हदल्याचे
माहे ऑगस्् २०११ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशयनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास राज्यातील शासकीय तसेच महापामलका िैद्यककय महाविद्यालयात ककती जागा
ररक्त आहे त,
(३) असल्यास सदरच्या ररक्त जागा भरण्याबाबत शासनाकडून कोणती काययिाही केली िा
करण्यात येत आहे

(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. विनोद तािडे (२५-०५-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. या सींबींधित याधचकािरील
सुनिाणीदरम्यान मा.न्यायालयाने ररक्त पदाींची माहहती पुढील सुनािणीच्या िेळी सादर
करण्याच्या सच
ू ना/आदे श हदले होते.

(२) हदनाींक २९/८/२०११ रोजी झालेल्या सुनािणीच्या िेळी खालीलप्रमाणे ररक्त पदाींची माहहती
सादर करण्यात आली होती.
१)

आरोग्य सेिा सींचालनालयाच्या अखत्याररतील िैद्यककय अधिकाऱयाींची १८५९ ररक्त
पदे

२)

बह
ृ न्मुींबई महानगरपामलकेच्या िैद्यककय महाविद्यालयातील सहायक प्राध्यापकाींची
११७ ररक्त पदे ि िैद्यककय अधिकाऱयाींची २९ ररक्त पदे

३)

िैद्यककय

मशक्षण

ि

सींशोिन

सींचालनालयाच्या

अधिपत्याखालील

सहायक

प्राध्यापकाींची ११९ ररक्त पदे ि िैद्यककय अधिकाऱयाींची ७६ ररक्त पदे .
(३) मा.न्यायालयाच्या आदे शानुसार सींचालनालयामाफयत सदरची पदे भरण्याची ननिड प्रकक्रया

वि.प. १ (35)
राबविण्यात आलेली आहे. तसेच महानगरपामलकेच्या अखत्याररतील पदे ननिड मींडळामाफयत
भरण्याची प्रकक्रया राबविण्यात आलेली आहे .
(४) प्रचन
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नाही.
___________

नसृ सांि िस्रशन िांपनी या सािाजतनि बाांधिाम विभाााच्या
िांत्राशदाराि िांपनीची चौिशी िरणेबाबत

(४५)

४१९२६ (१६-०८-२०१३).

२०१३ रोजी सभााि
ृ ाच्या पशलािर

श्री.अमरससांि पांडीत

विनायिराि मेशे : हदनाांि २२ माचा

े ियात दलेली अताराांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमाांि ९

मधील प्रश्न क्रमाांि ३४६९३ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभांत : सन्माननीय सािाजतनि
बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िाळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) नमृ सींह कन्स्रक्शन कींपनी या साियजननक बाींिकाम विभागाच्या कींत्रा्दार कींपनीची चौकशी

करण्याची मागणी मा.लोकप्रनतननिीींनी सधचि (रस्ते) याींचेकडे हदनाींक ५ माचय २०११ रोजी
केली आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास सुमारे दोन िषायपि
ू ी हदलेल्या तक्ररीची चौकशी प्रकक्रया पूणय झाली आहे काय

चौकशीमध्ये कींत्रा्दाराच्या कोणकोणत्या कामाची ि तक्रारीतील कोणकोणत्या मद
ु यानस
ु ार
चौकशी करण्यात आली आहे
(३) असल्यास

चौकशी दरम्यान अमभलेखे िेळेत उपलब्ि न करणाऱया अधिकाऱयाींविरुध्द

शासनाने कोणत्या स्िरुपाची कारिाई करण्यात आली िा करण्यात येत आहे

(४) तसेच सींबींधित कींत्रा्दार कींपनीविरुध्द साियजननक बाींिकाम विभागाकडे प्राप्त झालेल्या
तक्रारीबाबत विभागाने कोणत्या स्िरुपाची चौकशी अथिा कारिाई केली आहे चौकशीचे ननषकषय
कोणते आहे त
(५) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री. चांद्रिाांत पाशील (२५-०५-२०१६) : (१) होय.
(२)

(३) ि (४) सदर प्रकरणी मुख्य अमभयींता

साियजननक बाींिकाम प्रादे मशक विभाग

औरीं गाबाद याींचेमाफयत चौकशी आदे मशत करण्यात आली असून प्राप्त अहिालानुसार काययिाही
करण्याचे ननयोजन आहे .
(५) प्रचन
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नाही.
___________

नााझरी (ता.अांबड िज.जालना) या ाािाला रस्ता उपलब्ध िरुन दे याबाबत
(४६) ४६४६१ (१७-०१-२०१४).
श्री.सुभाष झाांबड श्री.सांजय दत्त श्री.अशोि ळर्ा भाई
जाताप श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :(१) नागझरी (ता.अींबड जज.जालना) येथील दि
ु नाच्या तीरािर तीस िषायपूिी "पाणी अडिा

पाणी जजरिा" या उदेशाने कोल्हापूर पध्दतीचा बींिारा बाींिण्यात आला असून विद्या्याांना

वि.प. १ (36)
बाहे रगािी मशक्षणासा्स ि ग्रामस्थाींना दळणिळणासा्स रस्ता उपलब्ि नसल्यामळ
ु े विद्याथी ि
ग्रामस्थाींना जीि िोक्यात घालून ि बींिाऱयािर जािे लागत असल्यामुळे ग्रामस्थाींनी मागील

अनेक िषायपासन
सींबींधिताींकडे िारीं िार मागणी करण्यात येिन
ू
ू ही अद्यापी रस्ता उपलब्ि
करण्यात आला नसल्याचे माहे ऑक््ोबर २०१३ मध्ये िा त्या दरम्यान आढळून आले हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास
उपलब्ि

करुन

सदरहू गािाला रस्ता उपलब्ि करुन दे ण्याबाबत तसेच या गािाला रस्ता
दे ण्यास दल
य
ि ्ाळा्ाळ करणाऱया सींबींधित अधिकाऱयाींिर कारिाई
ु क्ष

करण्याबाबत शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?
श्रीमती पांिजा मुांडे (२५-०२-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) प्रचन
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नाही.

___________
स्थातनि स्िराज्य सांस्थेच्या मिानारपासलिा िजल्िा पररषद
(४७)

नारपासलिेच्या प्रतततनधीांना पथिरातून सूश दे याबाबत

४६५४४ (१५-०१-२०१४).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.समतेश भाांाडडया : सािाजतनि उपक्रम मांत्री पुढील

(१) राज्यातील बहुताींश राषरीय महामागय राज्य महामागय ि इतर मागय याींचे बाींिकाम दरु
ु स्ती
ि दे खभाल महाराषर राज्य रस्ते विकास महामींडळ ि खाजगी अमभकत्यायमाफयत केली जातात
रस्ते बाींिल्यानींतर त्यािर पथकर लािण्यात येतो या पथकरातन
ू लोकप्रनतननिीींना स्
ु दे ण्यात
येते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास स्थाननक स्िराज्य सींस्थेच्या महानगरपामलका जजल्हापररषद नगरपामलकेच्या
प्रनतननिीींना पथकरातून सु् दे ण्यात येत नाही हे ही खरे आहे काय

(३) असल्यास स्थाननक स्िराज्य सींस्थेच्या प्रनतननिीींना शासकीय कामाननममत्त ककीं िा त्याींच्या
मतदार सींघातील समस्या ननिारणाकरीता दौरे करािे लागतात. ज्या अथी महाराषरातील
प्रनतननिीींना

पथकरातून

सु् दे ण्यात

येते

त्याच

ितीिर स्थाननक

स्िराज्य

सींस्थेच्या

प्रनतननिीींना पथकरातून सु् दे ण्यासींदभायत शासनाने ननणयय घेतला आहे काय ?
श्री. एिनाथ सशांदे (२१-०४-२०१६) : (१) मा.विद्यमान सींसद सदस्य राज्याचे विद्यमान तसेच
वििानसभा ि वििानपररषद सदस्य अशा जनप्रनतननिीींनाच पथकरातून सु् दे ण्यात आली
आहे .

(२) होय.
(३) नाही.
------------------------------------------------------------

वि.प. १ (37)
मांजरथ (खुदा) ता.पाथरी िज.परभणी येथील दळणिळणाची िापर
(४८)

िोत असलेल्या िोडीचा प्रिास बांद िेल्याबाबत

४७९५७ (२०-०१-२०१४).

श्री.जांयत पाशील :

सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पढ
ु ील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मींजरथ (खद
ु य ) (ता.पाथरी जज.परभणी) येथील विद्याथी पढ
ु ील मशक्षण घेण्यासा्स गोदािरी
नदीच्या पात्रातून दस
ु ऱया नतरािरील मींजरथ येथे जाण्यासा्स होडीचा िापर करतात, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास गोदािरी नदीिर गतिषी बींिारा तहमसलदार पाथरी याींच्या आदे शाने ही होडी
सेिा बींद करण्यात आली हे खरे आहे काय
(३) असल्यास विद्या्याांच्या पुढील मशक्षणासा्स शासनाने विद्या्याांना शाळे त जाण्यासा्स ि
मशक्षणापासून हे विद्याथी िींधचत राहू नयेत म्हणून पयाययी कोणती व्यिस्था केली िा करण्यात
येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे (२२-०३-२०१६) : (१) नाही.
(२) खरे आहे .
(३) परभणी जजल््यात मींजरथ (खु.) ता.पाथरी

जज.परभणी येथील पाथरी तहमसदार याींनी

सरु क्षेच्या कारणास्ति होडी सेिा बींद केली आहे . परीं तु उच्च पातळी बींिारा असल्यामळ
ु े
विद्याथी बींिाऱयािरुन पायी

सायकल

मो्ारसायकल

करतात.

ऑ्ो इ.च्या माध्यमातन
ये-जा
ू

___________

ाेिराई (िज.बीड) ताल
ु यातील तनिृष्ट्श दजााच्या रस्त्याांच्या िामाबाबत
(४९)

दरु ााणी :

४९४२५ (०१-०७-२०१४).

श्री.अमरससांि पांडीत

श्री.धनांजय मांड
ु े

श्री.अब्दल्
ु लाखान

सन्माननीय सािाजतनि बाांधिाम (सािाजतनि उपक्रम िाळून) मांत्री पुढील

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गेिराई (जज.बीड) तालुका यि
ु ा पत्रकार सींघाने हदनाींक १३ फेीुिारी २०१४ रोजी चुकलाींबा ते
श्रींग
ृ ारिाडी रस्त्याच्या कामाबाबत काययकारी अमभयींता

साियजननक बाींिकाम विभाग

बीड

याींच्याकडे तक्रार केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास पत्रकार सींघाच्या तक्रारीबाबत काययकारी अमभयींता याींनी केलेल्या चौकशीच्या
ननषकषय कोणते आहे त
(३) असल्यास

चौकशीमध्ये दोषी आढळले ल्याींविरुध्द शासनाने कोणती कारिाई केली िा

करण्यात येत आहे
(४) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहे त ?

वि.प. १ (38)
श्री. चांद्रिाांत पाशील (०२-०४-२०१६) : (१) होय.
(२) अधिक्षक अमभयींता साियजननक बाींिकाम मींडळ उस्मानाबाद याींचे अहिालानस
ु ार कामाची
गण
ु ित्ता सियसािारण पणे योग्य असल्याचे नमद
ू केले आहे
(३) ि (४) प्रचन
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नाही.

___________
राजभाषेच्या वििासासा क ि हदघािालीन तनयोजनासा क मरा क भाषा
विभाााची पुनरा चना िरयाच्या प्रस्तािाबाबत
(५०)

४९४८० (०३-०७-२०१४).

श्री.जयिांतराि जाधि अतनल भोसले अब्दल्
ु लाखान दरु ााणी :

सन्माननीय मरा क भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राजभाषेच्या विकासासा्स ि हदघयकालीन ननयोजनासा्स मरा्स भाषा विभागाची पुनरय चना
करण्याची राज्यातील लोकप्रनतननिीींनी िेळोिेळी शासनाकडे मागणी केलेली आहे

हे ही खरे

आहे काय
(२) मरा्स अ्यासकेंद्ाने राज्यभाषा मरा्स विभागाच्या पन
ु रय चनेसा्स पा्विलेला प्रस्ताि माहे
एवप्रल

२०१० पासून तब्बल दहा िेळा शासनास सादर करुनही शासनाने कोणताही ननणयय

घेतला नसल्याचे ननदशयनास आले हे खरे आहे काय,

(३) तसेच मरा्स विद्यापी् स्थापनेचा प्रस्ताि अनेक िषायपासून शासनाकडे प्रलींरिटबत आहे हे
ही खरे आहे काय

(४) मरा्स भाषेचा लोकभाषा म्हणून विकास करण्यासा्स ि मरा्स भाषेची प्रनतष्ा
उीं चािण्यासा्स शासनाने कोणती काययिाही केली िा करण्यात येत आहे ?
श्री. विनोद तािडे (०४-०६-२०१६) : (१) होय.
(२) (३) ि (४) मरा्स अ्यास केंद्ाचा प्रस्ताि तसेच मरा्स विद्यापी् स्थापनेचा प्रस्ताि
शासनाच्या विचारािीन आहे .
___________

विधान भिन :
मुांबई.

उत्तमससांा चव्िाण
सधचि,
मिाराष्ट्र विधानपररषद.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------मुद्णपूिय सिय प्रककया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे .
मुद्ण: शासकीय मध्यिती मुद्णालय, मुींबई.

