
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची पहिली यादी 
  
   

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
  

पहिले (अर्थसांिल्प) अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 
  

िें द्र शासनाच्या युडीएस या सिेक्षणानुसार राज्यात ६६ टक्िे  
शशक्षि िे शैक्षणणि पात्रताधारि असल्याबाबत 

  

(१)  १२३५६ (२२-१२-२०१५).   श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या 
चव्िाण, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.िेमांत टिले, अॅड.जयदेि 
गायििाड, अॅड.रािुल नािेिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) कें द्र शासनाच्या युडीएस या सर्वेक्षणानुसार राज्यात ६६ ्क्के शशक्षक हे शैक्षणणक 
पात्रताधारक असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) तसेच राज्यात शशक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून ५ र्वर्ाशच्या आत सींबींधधत प्राथशमक 
र्व माध्यशमक शशक्षकाींनी वर्वहहत केलेली शैक्षणणक पात्रता पूणश करणे आर्वश्यक असताना त्यानुसार 
ककती शशक्षकाींनी वर्वहहत केलेली शैक्षणणक पात्रता पूणश केली आहे र्व ककती शशक्षकाींनी ती पूणश 
केलेली नाही, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, ज्या शशक्षकाींनी वर्वहहत केलेली शैक्षणणक पात्रता पूणश केलेली नाही त्या शशक्षकाींवर्वरुध्द 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे कोणती आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(३०-१२-२०१६) : (१), (२) र्व (३) राज्यातील प्राथशमक शाळेतील शशक्षकाींपकैी 
९८.८३% शशक्षक प्रशशक्षक्षत आहेत र्व उच्च प्राथशमक शाळेतील शशक्षकाींपैकी ९९.३१% शशक्षक 
प्रशशक्षक्षत आहेत. 
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     बालकाींचा मोफत र्व सक्तीच्या शशक्षणाचा हक्क अधधननयम, २००९ मधील तरतूदीनुसार 
राज्यात सदर अधधननयमाींची अींमलबजार्वणीकररता पाररत करण्यात आलेल्या अधधसूचनेच्या 
हदनाींकापासनू, कायशरत अथर्वा ननयुक्त अप्रशशक्षक्षत शशक्षकाींना ५ र्वर्ाशच्या कालार्वधीत ककमान 
अहशता सींपादन करणे आर्वश्यक आहे. सदर कालार्वधी हदनाींक ०९०/२/२०१६ च्या शासन 
ननणशयान्र्वये हदनाींक २८/०२/२०१९ पयतं र्वाढवर्वण्यात आलेला आहे. 
(४) र्व (५) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात आहदिासी विद्यार्ी िसनतगिृाांच्या सांख्येत िाढ िरण्याबाबत 
  

(२)  १५१७५ (२७-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आहदर्वासी वर्वभागातफे वर्व्यार्थयांकररता सींपूणश राज्यात ककती र्वसनतगहेृ आहेत, त्यात 
वर्व्याथी सींख्या ककती आहे तसेच त्यातील प्रर्वेशप्रकिया कोणत्याप्रकारे (ऑनलाईन कक 
ऑफलाईन) राबवर्वली जाते, त्यापैकी ऑनलाईन प्रकियेमध्ये काय त्रु् ी आहेत, 
(२) असल् यास, महसूल वर्वभागस्तरार्वर र्वसनतगहृ र्वाढवर्वण्याबाबत शासनान े काय कायशर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (२८-१२-२०१६) : (१) आहदर्वासी वर्वकास वर्वभागामाफश त अनुसूधचत जमातीच्या 
वर्व्यार्थयांकररता राज्यात एकूण ४९१ शासकीय र्वसनतगहेृ कायशरत आहेत. सदर र्वसनतगहृाींची 
मींजूर क्षमता ५८४९५ इतकी आहे. 
     सन २०१३-१४ शैक्षणणक र्वर्ाशपासनू र्वसनतगहृ प्रर्वेशासाठी ऑनलाईन अजश पध्दती 
र्वापरण्यात येत आहे. र्वसनतगहृ प्रर्वेशासाठी वर्व्यार्थयांची ननर्वड गुणानुिमाने करण्यात येते. 
(२) वर्वभागाच्या कायशरत र्वसनतगहृामध्ये प्रर्वेश न शमळालेल्या वर्व्यार्थयांचे शैक्षणणक नुकसान 
्ाळण्यासाठी राज्यात १) महानगरे, २) इतर महसलुी वर्वभागीय शहरे र्व उर्वशररत क 
महानगरपाशलका के्षत्र तसेच ३) जजल्हास्तर या हठकाणच्या शैक्षणणक सींस्थाींमध्ये इयत्ता १२ र्वी 
नींतरचे उच्च शशक्षण घेणाऱ्या एकूण २०००० सींख्येच्या मयाशदेत अनुसूधचत जमातीच्या 
वर्व्यार्थयांना ननर्वास भोजन, शैक्षणणक साहहत्य उपलब्ध करुन घेण्यासाठी वर्व्यार्थयांच्या 
आधार सींलग्न खात्यार्वर थे् रक्कम जमा करण्याबाबत हदनाींक १५/१०/२०१६ रोजीच्या शासन 
ननणशयान्र्वये “पींडडत दीनदयाल उपाध्याय स्र्वयींयोजना” सुरु करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

 
___________ 
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मिात्मा फुले मागासिगीय वििास मिामांडळािडून िजथ िाटपास विलांब िोत असल्याबाबत 
 

(३)  १५२४० (२८-०४-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया :  सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात महात्मा फुले मागासर्वगीय वर्वकास महामींडळाची समाजाच्या आधथशक 
वर्वकासाकररता स्थापना केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१४-१५ र्व २०१५-१६ या आधथशक र्वर्ाशत ककती लाभाथींनी अजश केले, 
त्यापैकी ककती लाभाथीना कजश र्वा्प झाले र्व त्याची रक्कम ककती आहे, तसेच कजशर्वा्प र्व 
मींडळातील कमशचाऱ्याींच्या र्वतेनाची रक्कम ककती आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (०३-०१-२०१७) : (१) होय, अनुसूधचत जाती र्व नर्वबौध्द लोकाींना 
स्र्वयींरोजगारासाठी अथशसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याच्या उदे्दशान े शासनामाफश त महात्मा फुले 
मागासर्वगश वर्वकास महामींडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. 
(२) महात्मा फुले मागासर्वगश वर्वकास महामींडळास सन २०१४-१५ मध्ये १७१६८ अजश प्राप्त झाले 
असून त्यापैकी ९६५८ लाभाथींना एकूण रुपये १७०३.८५ लाख र्व सन २०१५-१६ मध्ये १७१७२ 
प्राप्त अजांपकैी ९२०४ लाभाथींना एकूण रुपये १६९६.४९ इतक्या रक्कमेच ेकजश र्वा्प करण्यात 
आले आहे. तसचे, सन २०१४-१५ मध्ये एकूण रुपये १३.६५ को्ी र्व सन २०१५-१६ मध्ये एकूण 
रुपये ११.०१ को्ी इतकी रक्कम महामींडळातील कमशचाऱ्याींच्या र्वेतनर्वार खचश करण्यात आली आहे. 
(३) राषरीय महामींडळाींकडून ननधी प्राप्त न झाल्यामुळे राषरीय महामींडळाच्या योजनाींतगशत 
कजशर्वा्पाबाबतची प्रकरणे प्रलींबबत आहेत. 
  

___________ 
राज्यात अनुसूधचत जमातीतील मिादेि िोळी जातीस  
जात िधैता प्रमाणपत्र नािारण्यात आल्याबाबत 

(४)  १५८७२ (२७-०४-२०१६).   श्री.रामराि िडिुत,े श्री.प्रिाश गजशभये, श्रीमती विद्या चव्िाण, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.ख्िाजा बेग, श्री.िेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय आहदिासी 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अनुसूधचत जमाती जात पडताळणी सशमत्या अजस्तत्र्वात आल्यापासून हदनाींक  
२० ऑगस््, २०१५ पयतं ज्या आर्वेदनकत्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यार्वर कोळी या 
जातीची नोंद आहे अशा महादेर्व कोळी (एस.्ी) या जातीस र्वैधता प्रमाणपत्र देण्याच े
नाकारण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अशा प्रकरणाींची एकूण सींख्या ककती आहे, 
(३) असल्यास, अनुसूधचत जमाती जात पडताळणी सशमत्या अजस्तत्र्वात आल्यापासून हदनाींक 
२० ऑगस््, २०१५ पयतं ज्या आर्वेदनकत्यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यार्वर कोळी या 
जातीची नोंद असताना महादेर्व कोळी (एस.्ी) या जातीचे र्वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आले अशा 
प्रकरणाची एकूण सींख्या ककती आहे ? 
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श्री. विष्ट् णु सिरा (२४-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) र्व (३) महाराषर “महाराषर अनुसूधचत जाती, जमाती, वर्वमुक्त जाती, भ्क्या जमाती, इतर 
मागासर्वगश र्व वर्वशेर् मागास प्रर्वगश जातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे र्व त्याच्या पडताळणीच े
वर्वननयमन) अधधननयम २०००, (२००१ चा महाराषर ि. २३)” पाररत करण्यात आलेला आहे र्व 
या अधधननयमाची अींमलबजार्वणी होण्याच्या दृष्ीन े “महाराषर अनुसूधचत जमातीच े प्रमाणपत्र 
(देण्याच े र्व त्याच्या पडताळणीच े वर्वननयमन) ननयम, २००३” हे हदनाींक ०४/०६/२००३ अन्र्वये 
अजस्तत्र्वात आलेले आहेत. सक्षम प्राधधकाऱ्याींकडून ननगशशमत करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राींची 
र्वैधता अनसुूधचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमती याींच्यामाफश त र्वरील 
अधधननयम/ननयमातील तरतुदीनुसार करण्यात येते. याकररता उमेदर्वाराने सादर करार्वयाची 
वर्ववर्वध कागदपत्राींची यादी सदर अधधननयम/ननयमात नमूद करण्यात आली आहेत. सदर 
यादीनुसार अजशदाराने सादर केलेली कागदपत्र ेर्व पुरार्व ेतसेच आर्वश्यकतेनुसार सशमतीने दक्षता 
पथकामाफश त केलेल्या तपासणीच्या आधारे सशमती गुणार्वगुणानुसार ननणशय घेते. 

___________ 
नाांदेड जजल्ियातील शेतिऱयाांच्या नािािर ह ांबि ि तुषार सांच उचलून िेलेला गैरव्यििार 

(५)  १९१४६ (२७-०४-२०१६).   श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जजल्हयात हठींबक र्व तुर्ार सींचाबाबत शेतकऱ्याींना माहहती नसल्यान े एजीं् र्व 
अधधकारी याींच्या सींगनमतान े उक्त शेतकऱ्याींच्या नार्वार्वर हठींबक र्व तुर्ार सींच घेऊन 
गैरव्यर्वहार झाल्याचे माहे जानेर्वारी, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्नुसार शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२८-१२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
येिला (जज.नाशशि) येर् ेशासिीय िसनतगिृ इमारतीच्या  

बाांधिामास प्रशासिीय मान्यता देण्याबाबत 
(६)  १९३३३ (१६-०८-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६४६३ ला 
हदनाांि ३१ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येर्वला (जज.नाशशक) येथ ेआहदर्वासी वर्वकास वर्वभागाच्या मुले आणण मुलीींच्या शासकीय 
र्वसनतगहृ इमारतीच्या बाींधकामास प्रशासकीय मान्यता शमळणेसाठी आहदर्वासी वर्वकास 
आयुक्तालयान ेमाहे माचश, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान शासनाकड ेप्रस्तार्व पाठवर्वलेला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त र्वसनतगहृ इमारतीींच्या बाींधकामाींना प्रशासकीय मान्यता देण्याची स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड ेमागणी केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा (२८-१२-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) येर्वला (जज.नाशशक) येथील मुले र्व मलुीींच्या शासकीय र्वसनतगहृ इमारतीच्या बाींधकामास 
हदनाींक १५/१०/२०१६ च्या शासन ननणशयान्र्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
 

 

राज्यातील जशमनीच्या पुनमोजणी प्रिल्पाांतगथत सिा जजल्ियातील  
जमीन मोजणीसा ी रेिॉडथच ेडडजजटायझशेन िरण्याबाबत 

(७)  १९४२५ (१६-०८-२०१६).   डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱिे : सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जशमनीच्या पुनमोजणी प्रकल्पाींतगशत सहा जजल्हयातील जमीन मोजणीसाठी 
रेकॉडशचे डडजज्ायझशेन करण्याच्या ननवर्वदेचा प्रस्तार्व भूमी अशभलेख वर्वभागाने राज्य 
शासनाकड े माहे म,े २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान मींजुरीसाठी पाठवर्वला आहे, हे खरे आहे 
काय,  
(२) असल्यास, कोणत्या सहा जजल्हयातील जमीन मोजणीसाठी रेकॉडशचे डडजज्ायझशेन 
करण्यात येणार आहे र्व सदरहू प्रस्तार्वास केव्हापयशत मींजूरी देण्यात येऊन अींमलबजार्वणी 
करण्यात येणार आहे,  
(३) असल्यास, सदरहू कामाकररता ककती ननधीची तरतूद करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) : (१), (२), (३) र्व (४) महसूल र्व र्वन वर्वभागाच्या हदनाींक 
०६/१०/२०१५ च्या शासन ननणशयान्र्वये राज्यातील ग्रामीण भागातील जशमनीींची पनुमोजणी र्व 
नकाशाींचे डडजज्ायझशेन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून पहहल्या ्प्यात राज्याच्या 
प्रत्येक महसूली वर्वभागातील एक जजल्हा याप्रमाणे पुणे, नाशशक, औरींगाबाद, अमरार्वती, 
नागपूर र्व रायगड या ६ जजल्हयाींमध्ये ग्रामीण भागातील जशमनीींच्या पुनमोजणीची कायशर्वाही 
करण्यास शासनाने मान्यता हदलेली आहे. सदर जजल्हयाींमध्ये मूळ भूमापन नकाशाींच े
डडजज्ायझशेनचे काम खाजगी सींस्थामाफश त करण्यात येणार असून जमाबींदी आयुक्त, पुणे 
याींच्याकडून याबाबतची प्रारुप ननवर्वदा (RFP) शासनास सादर करण्यात आली असता त्यास 
उच्चाधधकार सशमतीची मान्यता घेऊन ननवर्वदा प्रकिया सुरु करण्यात आली आहे. 
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     सदर बाबत मूळ भमूापन नकाशाींच े डडजज्ायझशेनच े काम डडजज्ल इींडडया भूशम 
अशभलेख आधुननकीकरण कायशिम (DILRMP) या १००% कें द्र पुरस्कृत योजनेखाली होणार 
आहे. पहहल्या ्प्यातील सहा जजल्हयाींतील मूळ भमूापन नकाशाींच्या डडजज्ायझशेनच्या 
कामासाठी अींदाज े एकूण ४४.९७/- को्ी ननधीची आर्वश्यकता असून त्याअींतगशत एकूण १३ 
प्रकारच्या नकाशाींचे डडजज्ायझशेन करण्यात येणार आहे. कें द्र शासनाकडून गार्व नकाशा र्व 
ह्पण या दोन नकाशाींच े डडजज्ायझशेनसाठी १००% अनुदान प्राप्त होणार आहे. गार्व 
नकाशाींचे डडजज्ायझशेन सन २००० मध्ये महाराषर सुदरु सींर्वेदन उपयोजन कें द्र, नागपूर 
याींच्याकडून करण्यात आले असनू ह्पणाींच्या डडजज्ायझशेनसाठी रुपये ०४.३६/- को्ी ननधी 
कें द्र शासनाकडून अपेक्षक्षत आहे. तसेच उर्वशररत ११ प्रकारच्या नकाशाींचे डडजज्ायझशेन 
करण्यासाठी रुपये ४०.६१/- को्ी ननधीची आर्वश्यकता असून त्यासाठी राज्य शासन पुरक 
अनुदान उपलब्ध करुन देणार आहे. सदर कामाकरीता राज्य शासनाने सन २०१६-१७ च्या 
र्वावर्शक अींदाजपत्रकामध्ये रुपये ४.५०/- को्ी ननधीची तरतुद केलेली आहे. 
  

___________ 
 

नाशशि शिरातील भूमी अशभलेख विभागातील सनद ि मालमत्ता पत्रिाांिर प्रशासिीय 
यांत्रणेिडून जाणूनबुजून चुिा िरण्यात आल्याबाबत 

 

(८)  १९५२५ (१६-०८-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक शहरातील भूमी अशभलेख वर्वभागातील सनद र्व मालमत्ता पत्रकाींर्वर शासकीय 
यींत्रणेकडून जाणूनबुजून चुका करण्यात आल्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेर्वारी, 
२०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान जजल्हाधधकारी, नाशशक याींचकेड े र्व शासनाकड े तिारी केल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सदर शासकीय चुका दरुुस्त करण्यासाठी भमूी अशभलेख कायाशलयाकडून 
नागररकाींना आधथशक र्व मानशसक त्रास हदला जात असल्याच्याही लोकप्रनतननधीींच्या तिारी 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून 
आले र्व त्नुसार कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) : (१) अशी बाब आढळून आली नाही. 
(२), (३) र्व (४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

 
___________ 
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मालेगाांि, बागलाण ि देिळा तालकु्यात (जज.नाशशि) धगरणा  
नदीपात्रातुन अिैध िाळू उपसा िोत असल्याबाबत 

(९)  १९६१७ (१६-०८-२०१६).   डॉ.अपूिथ हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १८३११ ला हदनाांि    
२८ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) मालेगाींर्व, बागलाण र्व देर्वळा तालुक्यात (जज.नाशशक) धगरणा नदीपात्रातुन गौण खननजाच े
अर्वैध उत्खनन र्व र्वाळू चोरी रोखण्याकरीता गठीत करण्यात आलेल्या भरारी पथकाींनी केलेल्या 
तपासणीत र्वाळू माकफयाींवर्वरोधात गुन्हे दाखल करण्यात येर्वून दींड र्वसुली करण्यात आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भरारी पथके गठीत करूनही तसेच र्वाळू माकफयाींर्वर कारर्वाई केल्यानींतरही 
कायशर्वाही करूनही र्वाळूचोरीच े प्रकार सुरुच असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अमयाशद अर्वैध र्वाळु उपशामुळे नदीपात्रातील जलसाठा र्व भुजल पातळी घ्ून 
धगरणा नदी काठार्वरील गार्वाींना पाणी ी्ंचाई ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र्व त्नुसार मालेगाींर्व, बागलाण र्व देर्वळा तालुक्यात धगरणा नदीपात्रातुन बैलगाडी, ्ेम्पो्र्वारे 
सुरू असलेली र्वाळू उपसा रोखण्याबाबत तसचे र्वाळूमाकफयाींर्वर शासनाने कोणती कारर्वाई केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१५-१२-२०१६) : (१), (२), (३) र्व (४) मालेगाींर्व, बागलाण र्व देर्वळा 
तालुक्यात (जज.नाशशक) गौण खननजाचे अर्वैध उत्खनन र्व र्वाहतुक रोखण्याकरीता दक्षता पथके 
गहठत करण्यात आली आहेत. सदर दक्षता पथकाींनी माहे एवप्रल, २०१६ पासून र्वाळूच्या अर्वधै 
उत्खनन र्व र्वाहतुकीच्या एकूण ४३ प्रकरणाींमध्ये कारर्वाई करुन रुपये १७,००,८८८/- इतका दींड 
र्वसूल केला असून, १३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दक्षता पथक दररोज गस्ती घालत 
असून र्वाळूच्या अर्वधै उत्खनन र्व र्वाहतूकीर्वर ननयींत्रण ठेर्वण्यात येत आहे. 
     र्वाळू उपशामुळे जलसाठा र्व भूजल पातळी घ्ून धगरणा नदी काठार्वरील गार्वाींना पाणी 
ी्ंचाई ननमाशण होत असल्याची बाब ननदशशनास आलेली नाही. 

(५) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
___________ 

 

मिावितरणच्या नाशशि मखु्यालयाचे स्र्लाांतरण रद्द िरण्याबाबत 
(१०)  १९६२१ (१६-०८-२०१६).   श्री.जयिांतराि जाधि : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ पासून नाशशक येथील महावर्वतरणचे मुख्यालय औरींगाबाद येथ े
स्थलाींतर करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त स्थलाींतराला नाशशक वर्वभागातून लोकप्रनतननधीींनी र्व र्वीज ग्राहक 
सींघ्नाींनी वर्वरोध केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नाशशक येथील महावर्वतरणच्या मुख्यालयाचे स्थलाींतरण रद्द करण्यासाठी 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२७-१२-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) औरींगाबाद येथे महावर्वतरणचे पररमींडळ कायाशलय अजस्तत्र्वात असल्यामुळे नाशशक 
पररमींडळ कायाशलय औरींगाबाद येथ ेस्थलाींतर करण्याचा प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
परभणी येर्ील जशमनीिरील बेिायदेशीर झालेले अनतक्रमण िटविण्याबाबत 

(११)  १९६९९ (१६-०८-२०१६).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांि 
पांडडत : सन्माननीय मिसूल मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) परभणी शहरातील सव्हे ३१५ ते ३३० मधीलजर्वळपास २९ हे. ८९ आर (७५ एकर) 
जशमनीच्या बकेायदेशीर हस्ताींतरणाबाबत जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी सन २०१६ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान आदेश काढलेले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालय, औरींगाबाद याींनी सदरील जशमनीबाबत पुनननशरीक्षण करून 
कारर्वाई करण्याबाबत जजल् हाधधकारी, परभणी याींना आदेशीत केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरील शासकीय जशमनीर्वरील अनतिमणे ह्र्वून जमीन ताब्यात घेण्याबाबत 
जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. चांद्रिाांत पाटील (२७-१२-२०१६) : (१), (२) र्व (३) जजल्हाधधकारी, परभणी याींनी प्रश्नाधीन 
जशमनीच्या अनाधधकारे हस्ताींतरणाबाबत ननगशशमत केलेल्या हदनाींक २२/०१/२०१६ रोजीच्या 
आदेशाींवर्वरुध्द मा.उच्च न्यायालय, मुींबई औरींगाबाद खींडपीठ येथे दाखल झालेल्या रर् याधचका 
ि.१३३८/२०१६ मधील हदनाींक ०३/०२/२०१६ रोजी हदलेल्या आदेशात नमूद केल्यानसुार 
सींबींधधताींना म्हणणे माींडण्याची सींधी देण्यात आली आहे. त्यानसुार सींबींधधताींनी त्याींच े लेखी 
म्हणणे सादर केले असून सुनार्वणीची प्रकिया सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
परभणी-हिांगोली जजल्ियातील गट सधचिाांच्या मागण्याबाबत 

(१२)  १९७५० (१६-०८-२०१६).   श्री.अब्दलु्लाखान दरुाथणी, श्री.सुननल तटिरे, श्री.अमरशसांि 
पांडडत : सन्माननीय सििार मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) परभणी-हहींगोली जजल्हयातील ग् सधचर्वाींच्या बदल्या, थकीत सींर्वगश ननधी, नर्वीन र्वेतन 
शे्रणी, ननयशमत र्वेतन, गॅ्रच्युइ्ी, थकीत इन्िीमेन््, फरकाची रक्कम र्व इतर मागण्याबाबत 
स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी हदनाींक २३ माचश, २०१६ रोजी र्वा त्यासुमारास मा. सहकार मींत्री 
याींच्याकड ेलेखी ननर्वेदन सादर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०३-०१-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. हदनाींक ५ माचश, २०१६ रोजीच ेलेखी 
ननर्वेदन प्राप्त झालेले आहे. 
(२) यासींदभाशत चौकशी करण्यासाठी श्री.पी.एम.इजाते, वर्वशेर् लेखा परीक्षक र्वगश-२ सहकारी 
सींस्था (कापूस) परभणी याींची नमेणूक केलेली आहे. त्याींचमेाफश त चौकशीची कायशर्वाही चालू 
आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
 ाणे, िल्याण-डोंबबिली, निी मुांबई, पालघर येर्ील विद्यार्थयाांसा ी  

उपनगरात बालभिनच ेउपिें द्र सुरु िरण्याबाबत 
  

(१३)  २००५३ (२३-०८-२०१६).   श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, 
श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.ख्िाजा बगे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबइशतील चनीरोड रेल्र्व े स्थानक पररसरात वर्व्यार्थयांच्या सुप्तशक्तीचा वर्वकास 
करण्यासाठी महाराषर राज्य जर्वाहर बालभर्वन येथे वर्ववर्वध उपिम राबवर्वले जात असून ठाणे, 
कल्याण-डोंबबर्वली, नर्वी मुींबइश, पालघर आदी भागातील वर्व्यार्थयांना सदरहू बालभर्वन लाींब 
पडत असल्याने शेकडो वर्व्याथी या उपिमाींपासून र्वींधचत राहहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जर्वाहर बालभर्वनाचे उपनगरात उपकें द्र सुरू करून उपनगरातील वर्व्यार्थयांना 
उपिमाींचा लाभ शमळार्वा यासाठी शशक्षक पररर्देचे अननल बोरनारे याींनी मा.शालेय शशक्षण मींत्री 
याींचेकड े माहे एवप्रल २०१६ च्या पहहल्या पींधरर्वडयात लेखी ननर्वेदन सादर करून मागणी 
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू मागणीबाबत शासनान ेकोणता ननणशय घेतला आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची सर्वशसाधारण कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (२८-१२-२०१६) : (१) सदर उपिम उन्हाळी/हदर्वाळीच्या सुट्टीत राबवर्वण्यात 
येत असल्याने ठाण,े कल्याण, नर्वी मुींबई, पालघर आदी भागातील वर्व्याथी कमी प्रमाणात 
उपिमात सहभागी होतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) र्व (४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील मान्यता प्राप्त िसनतगिृातील अधीक्षिाांना मानधन ऐिजी िेतनशे्रणी देणेबाबत 
 

(१४)  २००६९ (१६-०८-२०१६).   डॉ.अपूिथ हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४५९४ ला हदनाांि   
१७ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सामाजजक न्याय वर्वभागामाफश त चालवर्वण्याींत येणाऱ्या मागासर्वगीय मुला-
मुलीींच्या मान्यता प्राप्त र्वसनतगहृातील अधीक्षकाींना मानधनाऐर्वजी र्वेतनशे्रणी देण्याबाबतच्या 
वर्वचाराधधन असलेल्या बाबीींर्वर शासनाचा वर्वचार पुणश झाला आहे काय, 
(२) असल्यास, अत्यल्प मानधनार्वर कायशरत अधीक्षकाींना र्वेतनशे्रणी लागू करणे सींदभाशत 
शासनाने कोणता ननणशय घेतला र्वा घेण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. राजिुमार बडोले (२८-१२-२०१६) : (१) र्व (२) मागासर्वगीय मुलामलुीींच्या अनुदाननत 
र्वसनतगहृातील अधीक्षक र्व कमशचाऱ्याींना र्वेतनशे्रणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्तार्व शासन 
स्तरार्वर अमान्य करण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यातील शबरी वििास मिामांडळाने िाटप िेलेल्या िजाथची रक्िम िसूल िरण्याबाबत 

(१५)  २०४४४ (१९-०८-२०१६).  डॉ.सुधीर ताांबे, श्री.सांजय दत्त, ॲड.रािूल नािेिर, श्री.आनांद 
 ािूर, श्री.ख्िाजा बेग, ॲड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्री.सतीश चव्िाण 
: सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील शबरी वर्वकास महामींडळान ेसन २००१ त े२०१२ अखेरपयतं २०९ जणाींना रुपये 
२४९.३२ लाख इतके कजशर्वा्प केले, परींत ुत्यातील १५७ व्यक्तीींनी घेतलेल्या रुपये ९६.६९ लाख 
कजाशची रक्कम अ्यापही अदा केली नसल्याचे तसेच सन २००९ ते २०१२ या कालार्वधीत ६९ 
व्यक्तीींना १५२.६५ लाख इतके कजश र्वा्प करण्यात आले, परींत ुत्यातील केर्वळ २३ व्यक्तीींनी 
पाच लाख रुपये अदा केले असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कजशर्वसलूीबाबत शासनान ेकोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विष्ट् णु सिरा (२७-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) १८७ व्यजक्तींनी कजश घेतले असून कजश र्वसूलीसाठी महामींडळाच े कमशचारी कजशदाराची 
प्रत्यक्ष भे् घेर्वून कजश भरणा करण्याबाबत सूचना देतात र्व त्याींना नो्ीस पाठवर्वण्यात येते. 
र्वसूलीबाबत आगार्वू धनादेश घेतलेले असतात. त ेबँकेत जमा करण्यात येर्वून ते न र्व्ल्यास 
न्यायालयात दार्वे दाखल करून कजश र्वसूली करण्यात येते. अन्यथा र्वस्तू जप्त केल्या जातात. 
(उदा.र्वाहन) 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

--------------------------------------- 
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राज्यात उन्िाळी सुट्टयात दषु्ट्िाळग्रस्त भागातील विद्यार्थयाांना पोषण आिार देण्याबाबत 
  

(१६)  २०४४५ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांजय दत्त, श्रीमती िुस्नबान ूखशलफे, श्री.शरद रणवपसे, 
श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उन्हाळी सुट्टयातही दषुकाळग्रस्त भागातील वर्व्यार्थयांना पोर्ण आहार ्या, अशा सूचना 
शशक्षण वर्वभागाने हदल्या आहेत मात्र प्राथशमक शशक्षण सींचालकाकडून पोर्ण आहार 
देण्यासींबींधीचे पत्र आले नसल्याच ेमाहहती प्राथशमक स्तरार्वरील अधधकारी देत असल्याच ेमाहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींना सुट्टया लागून १५ हदर्वस उल्ले तरी सींबींधधत वर्वभागाने 
शशक्षणाधधकारी याींना शालेय पोर्ण आहार पुरवर्वण्यासींबींधधचे पत्र शशक्षणाधधकाऱ्याींना हदले 
असल्याचे साींगत असून अधधकाऱ्याींच्या या ्ोलर्वा्ोलर्वी उत्तरामुळे दषुकाळग्रस्त शाळेकरी 
मुलाींचा आहार प्रलींबबत असून त्याींची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासनान े कोणती कायशर्वाही 
केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (०५-०१-२०१७) : (१) र्व (२) शालेय पोर्ण आहार या कें द्र पुरस्कृत 
योजनेंतगशत कें द्र शासनाच्या मागशदशशक सुचनाींनुसार राज्यातील ी्ंचाईसदृश भागात उन्हाळी 
सुट्टीमध्ये पात्र वर्व्यार्थयांना शालेय पोर्ण आहार उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सुचना 
प्राथशमक शशक्षण सींचालनालयामाफश त हदनाींक २८/०४/२०१६ च्या पत्रान्र्वये हदलेल्या आहेत. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
िरांजा (जज.रायगड) येर्ील मासेमारी बांदर वििासाच ेिाम पूणथ िरण्याबाबत 

(१७)  २१०५३ (१६-०८-२०१६).   श्री.जगन्नार् शशांदे, श्री.ख्िाजा बगे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
४५८५ ला हदनाांि १७ माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय मत्स्यवििास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील ससून डॉकला पयाशय म्हणून रायगड जजल्हयातील करींजा येथे मासेमारी बींदर 
वर्वकशसत करण्यास शासनाने मींजूरी हदल्यानींतर माहे नोव्हेंबर, २०१२ पासुन सुरु करण्यात 
आलेले काम मागील ३ र्वर्ाशपासून सींपूणशत: ठप्प झालेले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू मत्स्यबींदर वर्वकासाच्या प्रकल्पाींतगशत योजजलेल्या एकूण कामापैकी ककती 
र्व कोणकोणती काम ेआजशमतीस पूणश झालेली आहेत, तसेच या प्रकल्पाींतगशत आतापयतं पूणश 
झालेल्या कामाींर्वर एकूण ककती रक्कम खचश करण्यात आलेला आहे, प्रकल्पाचे थोडक्यात 
स्र्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सदरहू प्रकल्पाच ेकाम रखडलेले असल्यान ेआजही रायगड मधील मच्छीमाराींना 
ससून डॉकर्वर अर्वलींबून राहार्वे लागत असून करींजा येथील मासेमारी बींदर वर्वकासाचे ठप्प 
झालेले काम वर्वनावर्वलींब हाती घेर्वून त े लर्वकरात लर्वकर कायाशजन्र्वत होण्याच्या दृष्ीन े
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.मिादेि जानिर (०९-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) सदर कामास सन २०१२ मध्ये सुरुर्वात करण्यात आली आहे. माचश, २०१३ पयतं ४७५ 
मी्र लाींबीच े ब्रेकर्वॉ्रचे काम पूणश करण्यात आले आहे. या कामार्वर रुपये ८४९.१७ लक्ष 
इतका खचश झालेला आहे. बींदरामध्ये खोदाईच े काम करताना मातीच्या हठकाणी खडकाचा 
भूस्तर आढळून आला. त्यामुळे हदनाींक १५ त े १९ एवप्रल, २०१३ च्या दरम्यान करींजा येथ े
CICEF  याींच ेसमर्वेत सींयुक्तीक चाचणी नछदे्र घेण्यात आली. करींजा येथील रायल बोअरच्या 
अहर्वालानसुार ननयोजजत हठकाणी Weathered rock शमळाला. त्यामुळे सदरचे काम बींद 
करण्यात आले आहे. 
(३) बींदराच्या ननयोजजत हठकाणी खडक शमळाला. त्यामळेु खडक फोडून तेथ े बाींधकाम 
करार्वयाच ेआहे. खडक फोडण्याच्या कामासाठी होणारा खचश अींदाजपत्रकात नसल्यामळेु खडक 
फोडण्याचे र्व इतर अनुर्ींगीक खचश वर्वचारात घेता अींदाजपत्रकाच्या ककीं मतीमध्ये र्वाढ झाली. 
त्यामुळे मखु्य अशभयींता, वर्वशेर् प्रकल्प सार्वशजननक बाींधकाम वर्वभाग याींनी रुपये १५३.९६ को्ी 
इतक्या सुधारीत अींदाजपत्रक र्व आराखडा मान्यतेसाठी सादर केला असून सदर ककीं मतीस 
शासन ननणशय कृवर् र्व पदमु वर्वभाग, िमाींक : मत्स्यवर्व-१५१४/प्र.ि.१७०/पदमु-१४, हदनाींक    
१ डडसेंबर, २०१६ अन्र्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
मुांबईतील तीन्िी िीज िां पन्याांच्या िीज दर समान िरण्याबाबत 

(१८)  २१३२३ (१६-०८-२०१६).   अॅड.रािुल नाििेर, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.िेमांत टिले, श्री.आनांद  ािूर, श्री.ख्िाजा बेग : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६७५० ला हदनाांि 
२८ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईतील बेस््, ्ा्ा पॉर्वर र्व ररलायन्स इन्राने या र्वीज कीं पन्याींना ५०० युनन्पयतं र्वीज 
र्वापरणाऱ्या र्वीज ग्राहकाींच ेदर समान असार्वेत याबाबत शासनान ेर्वीज कीं पन्याींना प्रस्तार्व सादर 
केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रस्तार्वाची अमींलबजार्वणी पूणश झाली आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२७-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यातील प्रत्येि जजल््यात िृषी भिन उभारण्याबाबत 

(१९)  २१३३९ (१२-०८-२०१६).   अॅड.रािुल नािेिर, श्री.िेमांत टिले, श्री.आनांद  ािूर, 
श्री.ख्िाजा बेग :   सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शेतकऱ्याींना नर्वनर्वीन तींत्रज्ञानाची माहहती देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक 
जजल्हयात कृर्ी भर्वन उभारण्याची घोर्णा कोल्हापूरचे पालकमींत्री महोदयाींनी माहे मे, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान केली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर ननणशयाची अींमलबजार्वणी करण्याबाबत शासनान ेकोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (१०-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) राज्याच्या कृवर् वर्वभागाच्या कायाशलयासींबींधी एकबत्रत माहहती घेऊन ज्या कायाशलयाींना 
शासकीय इमारत उपलब्ध नाही, अशा कायाशलयाींना शासकीय इमारत उपलब्ध होण्यासाठी 
आर्वश्यक तो प्रस्तार्व सादर करणेबाबत आयुक्त (कृवर्) याींना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
     महासींचालक, महाराषर राज्य कृवर् शशक्षण र्व सींशोधन पररर्द, पुणे याींना प्रादेशशक गूळ 
सींशोधन कें द्र, कोल्हापूर येथील जमीन कोल्हापूर जजल्हयाच्या कृवर् भर्वनास देणेबाबत तपासणी 
करुन त्याप्रमाणे जागा देणेबाबत ननणशय घेण्याच ेशासन स्तरार्वरुन ननदेश हदलेले आहेत. जागा 
उपलब्ध झाल्यानींतर कृवर् भर्वन उभारण्याबाबत पुढील कायशर्वाही करण्यात येईल. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
बेस्टच्या िीज देयिात समाविष्ट्ट असलेला िाितिू विभागाचा अधधभार िगळण्याबाबत 

 (२०)  २१८८२ (१६-०८-२०१६).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सुननल तटिरे, श्री.िेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.अननल भोसले : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बेस््च्या र्वीज देयकात समावर्वष् करण्यात आलेला र्वाहतूक वर्वभागाचा अधधभार 
र्वगळण्याची बाब शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, त्यानुसार शासनान ेकोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बािनिुळे (२७-१२-२०१६) : (१) बेस्् उपिमामाफश त वर्वत्तीय र्वर्श २०१६-१७ ते 
२०१९-२० या प्रस्तावर्वत बहूर्वावर्शक र्वीज दर याधचकेत महाराषर वर्व्युत ननयामक आयोगाने 
हदनाींक २८ ऑक््ोबर, २०१६ च्या याधचकेनुसार पररर्वहन वर्वभाग तू् र्वसूली ककीं र्वा रान्सपो श् 
डडजव्हजन लॉस ररकव्हरी (TDLR) र्वगळण्याबाबतचे आदेश ननगशशमत केले आहे. 
(२) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
मरा िाड्यातील खळेाडुांना शसांर्ेटीि रॅिसा ी ननधी उपलब्ध िरून देण्याबाबत 

(२१)  २२१५४ (२३-०८-२०१६).   श्री.सनतश चव्िाण, श्री.विक्रम िाळे, श्री.अमरशसांि पांडडत : 
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठर्वाड्यातील वर्वभागीय िीडा सींकुलार्वरील शसींथे्ीक रॅकसाठी मींजूर झालेला रुपये     
५ को्ीचा ननधी पजब्लक गॅलरीच्या बाींधकामासाठी र्वापरला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शींभर, दोनशे आणण चारशे शम्र धार्वण्याच्या राषरीय स्पधाश शसींथे्ीक रॅकर्वरच 
खेळण्याचा ननयम असून सुध्दा मराठर्वाड्यातील खळेाडुींना मातीच्या रॅकर्वर सरार्व करार्वा 
लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िीडा सींकुलात खळेाडूींना राहण्यासाठी व्यर्वजस्थत व्यर्वस्था नसुन सर्वश खोल्या 
खराब झालेल्या आहेत र्व जेर्वणाचा दजाश सुध्दा खराब असल्यान ेखेळाडूींचे आरोग्य धोक्यात 
येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, मैदानासाठी देण्यात आलेला ननधी इतरत्र र्वळर्वणाऱ्यार्वर कारर्वाई करून 
शसींथे्ीक रॅकसाठी ननधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कायशर्वाही करणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) राज्यस्तर सशमतीचा प्रस्तार्व शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
मरा िाड्यातील विशेषत: औरांगाबाद जजल््यातील  
ह ांबि शसांचनाच ेअनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२२)  २२१७० (१९-०८-२०१६).  श्री.विक्रम िाळे, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर, 
श्री.अननल भोसले : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १६०९२ ला हदनाांि २८ माचथ, २०१६ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय िृषी मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) मराठर्वाड्यातील शतेकऱ्याींच े ननधी अभार्वी हठींबक शसींचनाचे अनुदान तीन र्वर्ाशपासून 
प्रलींबबत असनू वर्वशेर्त: औरींगाबाद जजल्हयातील हठींबक शसचींनाच े रूपये १३ को्ीच ेअनुदान 
दोन र्वर्ाशपासून प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर अनुदान थकीत ठेर्वण्याचे कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, सदर हठींबक शसींचनाच े थकीत असलेले अनुदान देणेबाबत शासनान े कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२८-१२-२०१६) : (१), (२) र्व (३) ननधी अभार्वी सन २०१३-१४ या र्वर्ाशत 
शेतकऱ्याींकडून सूक्ष्म शसींचनाचे प्रस्तार्व जस्र्वकारण्यात आले नव्हते. तथावप, ज्या शेतकऱ्याींनी 
सन २०१३-१४ र्वर्ाशत सूक्ष्म शसींचन सींच बसवर्वले, अशा सर्वश शतेकऱ्याींचे प्रस्तार्व जस्र्वकारुन 
त्याींना अनुदान देण्याचा ननणशय राज्य शासनान ेजानेर्वारी, २०१५ मध्ये घेतला. 
     त्यानुसार, औरींगाबाद जजल्हयातील सन २०१३-१४ या र्वर्ाशतील रुपये २८.६८ को्ी एर्वढ्या 
रकमेचे ८३७१ पात्र अजश प्राप्त झाले. सन २०१३-१४ मधील प्रकरणाींसाठी, सन २०१५-१६ या 
र्वर्ाशत ग्रामीण पायाभूत वर्वकास ननधी माशलका-२० अींतगशत नाबाडशकडून उपलब्ध होणाऱ्या 
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कजाशसाठी राज्य शासनान ेउपलब्ध करुन हदलेला ननधी र्व डडपीसी मधून उपलब्ध ननधी असा 
एकूण रुपये ३४५ को्ी एर्वढा ननधी उपलब्ध झाला. त्यामधून औरींगाबाद जजल्हयासाठी रुपये 
१५.४१ को्ी एर्वढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. सदर ननधी ४५४९ अजशदार 
शेतकऱ्याींच्या बँक खात्यार्वर जमा करण्यात आला आहे. रुपये १३.२६ को्ी एर्वढ्या रकमचेे 
३८२२ प्रस्तार्व प्रलींबबत आहेत. 
     ननधी उपलब्धतेनुसार अनुदानाची रक्कम शतेकऱ्याींना वर्वतरीत करण्याची कायशर्वाही 
करण्यात येईल. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
अमरािती जजल्ियातील टािरखेडा, सांभू येर्ून जिळच असलेल्या िायगाि ते  

आष्ट्टी मागाथिर िोत असलेली लािूड तस्िरी रोखण्याबाबत 
(२३)  २२१९३ (१९-०८-२०१६).   श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सािथजननि 
बाांधिाम (सािथजननि उपक्रम िगळून) मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) अमरार्वती जजल्हयातील ्ाकरखेडा, सींभ ू येथून जर्वळच असलेल्या र्वायगार्व ते आष्ी 
मागाशर्वर रस्त्याींच्याकडलेा कोलमडून पडलेल्या झाडाींची तस्करी झाल्याचे माहे माचश, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यासींदभांत शासनान े चौकशी करुन लाकूड तस्करी रोखण्याबाबत शासनान े
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रिाांत पाटील (१४-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
यशिांतराि चव्िाण मिाराष्ट्र राज्य विद्यापी ाच्या पदिी ि पदव्युत्तर  

पररके्षत िॉपीच ेप्रमाण िाढल्याबाबत 
(२४)  २२५३४ (२३-०८-२०१६).   श्री.अरुणिािा जगताप : सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यशर्वींतरार्व चव्हाण महाराषर राज्य वर्व्यापीठाच्या माहे म,े २०१६ मध्ये घेण्यात आलेली 
पदर्वी र्व पदव्युत्तर पररके्षत अहमदनगर शहरातील पररक्षा हॉलसह कें द्राच्या आर्वारात 
हठकहठकाणी कॉपी करण्याचे प्रमाण र्वाढल्याच ेशासनाच्या ननदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, ही बाब कें द्र सींचालकाच्या ननदशशनास येऊनही कोणत्याच कॉपी बहाद्दरार्वर 
कारर्वाई करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



वर्व.प. १ (16) 

श्री. विनोद तािड े (०९-०१-२०१७) : (१) कॉफी करण्याच े प्रमाण र्वाढलेले नाही. अहमदनगर 
शाळातील तीन परीक्षा कें द्रार्वर अींदाजे ४००० इतके वर्व्याथी परीके्षस बसले होते. हया वर्व्याथी 
सींख्येचा वर्वचार करता म,े २०१६ मध्ये ४९ वर्व्याथी गैरप्रकार करताना पकडण्यात आलेले 
आहेत. 
(२) सदर वर्व्यार्थयांर्वर कारर्वाई करण्यासाठी वर्व्यापीठाने प्रमाद सशमतीची स्थापना केली 
असून त्याबाबतची कायशर्वाही चाल ूआहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
 

शमरा रोड (जज. ाणे) येर्ील पेणिर पाडा मधील िसनतगिृाच्या बाांधिामाबाबत 
(२५)  २२५७० (१९-०८-२०१६).   श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर, अॅड.जयदेि 
गायििाड : सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  शमरा रोड (जज.ठाणे) येथील पेणकर पाडा मधील आहदर्वासी वर्व्याथी र्वसनतगहृाच्या 
इमारतीच्या बाींधकामाचे भुशमपूजन माहे ऑगस््, २०१४ मध्ये मा.आहदर्वासी वर्वकास मींत्री 
याींच्याकडून करण्यात येर्वून सदर बाींधकामासाठी रुपये २० को्ी ४० लाख इतका ननधी सन 
२०१४ मध्ये शासनाच्या आहदर्वासी वर्वभागान ेशमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेकड ेहस्ताींतरीत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (२८-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
     शासनाच्या हदनाींक २०/०८/२०१४ च्या शासन ननणशयान्र्वये र्व शासन शुध्दीपत्रक हदनाींक 
२५/०८/२०१६ अन्र्वये शमरा-भाईंदर, जज.ठाणे येथ े १००० पैकी ३२८ क्षमतेचे मलुाींच े र्वसनतगहृ 
बाींधकामासाठी रुपये २०,२१,०३,९१६/- च्या अींदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर र्वसनतगहृ इमारतीच े बाींधकाम शमरा-भाईंदर महानगरपाशलका करणार असल्यान े
महानगरपाशलकेने ३ र्वळेा ननवर्वदा जाहहर केल्या असता अींदाजपत्रकातील दरापेक्षा ३८% जादा 
दराच्या ननवर्वदा प्राप्त झाल्यामुळे प्रशासकीय रकमेपेक्षा रुपये ७,६७,९९,४८८/- र्वाढीर्व रकमचेी 
मागणी शमरा भाईंदर महानगरपाशलकेने केलेली आहे. 
     सदर मुलाींच े र्वसनतगहृ इमारत बाींधकामाचा कोणत्याही प्रकारचा ननधी शमरा भाईंदर 
महानगरपाशलकेकड ेर्वगश करण्यात आलेला नाही. 
(२) र्व (३) महानगरपाशलकेकडून सुधाररत अींदाजपत्रक तयार करण्यात आले असनू त्यात काही 
त्रु्ी असल्यान ेत्रु्ीची पुतशता करण्यासाठी शमरा-भाईंदर महानगरपाशलकेकड ेहदनाींक ०५/०७/२०१६ 
रोजी पाठवर्वण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  



वर्व.प. १ (17) 

बीड जजल्ियात लाईनमनसि इतर ताांबत्रि िमथचाऱयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
(२६)  २२५८२ (१६-०८-२०१६).   श्री.अमरशसांि पांडडत, श्री.सनतश चव्िाण, श्री.धनांजय 
मुांड े: सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बीड जजल्हयातील र्वीज वर्वतरण व्यर्वस्थेत लाईनमनसह इतर ताींबत्रक कमशचाऱ्याींची ३२० पदे 
ररक्त असल्यामुळे महावर्वतरणाच्या र्वीज वर्वतरणात मोठया प्रमाणात अडथळे येऊन अनेक 
गार्वाींत आठ त ेदहा हदर्वस र्वीज पुरर्वठा होत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जजल्हयातील अनके गार्वाींत लाईनमन नसल्यामळेु कमशचाऱ्याींची कामे ग्रामस्थ 
करत असल्यामळेु अनेक वर्व्यतु प्राणाींनतक अपघात होत असनू मागील र्वर्शभरात अशा 
अपघातात २६ हून अधधक मनुषयहानी झालेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र्व त्नुसार बीड जजल्हयातील लाईनमनसह इतर ताींबत्रक कमशचाऱ्याींची ररक्त पदे भरण्याबाबत 
शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२७-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ताींबत्रक कमशचाऱ्याींच्या एकूण ११३१ मींजूर पदाींपैकी केर्वळ २२ ररक्त पदे आहेत. त्यामळेु 
त्याींची काम ेग्रामस्थ करतात अशी बाब नाही. २६ वर्व्युत अपघाताींमध्ये मनुषयहानी झालेली 
आहे. 
(३) वर्व्युत अपघाताींबाबत चौकशी सुरु आहे. तसेच ररक्त पदे भरण्याची प्रकिया चाल ूआहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
सारसा (ता.जज.लातूर) येर्ील शेतिऱयास ताांदळुजा येर्ील मिाराष्ट्र  

ग्रामीण बिेॅच्या शाखाधधिाऱयाने पीि िजथ नािारल्याबाबत 
  

(२७)  २२८०७ (१६-०८-२०१६).   श्री.अमरनार् राजूरिर : सन्माननीय सििार मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  सारसा (ता.जज.लातूर) येथे जजल्हाधधकारी याींनी आदेश देऊनही ताींदळुजा महाराषर ग्रामीण 
बॅकेच्या शाखा अधधकाऱ्याींने श्री.सींपत शभसे या शेतकऱ्यास पीक कजश नाकारले असल्याचे माहे 
एवप्रल, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर शेतकऱ्याने मा.मुख्यमींत्री याींना पत्र शलहून आत्महत्येचा इशारा हदला आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने चौकशी करून कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देशमखु (०३-०१-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सदर शेतकऱ्यास शाखा व्यर्वस्थापक, महाराषर ग्रामीण बकँ, शाखा ताींदळुजा याींना पीक 
कजश रक्कम रुपये ९८,०००/- हदनाींक १२/०७/२०१६ रोजी मींजूर केले आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
उस्मानाबाद जजल्ियात शेतिऱयाांच ेह ांबि शसांचनाचे अनुदान प्रलांबबत असल्याबाबत 

(२८)  २३००३ (१२-०८-२०१६).   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उस्मानाबाद जजल्हयात सन २०१३-२०१४ या आधथशक र्वर्ाशतील हठींबक शसींचन अनुदान रूपये 
१० को्ी ७४ लाखाींची रक्कम लाभाथी शेतकऱ्याींना अ्याप न शमळाल्यान े शेतकरी आधथशक 
अडचणीत आले आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले 
र्व त्नुसार शेतकऱ्याींचे प्रलींबबत हठींबक शसींचनाचे अनुदान देण्याबाबत कोणती कायशर्वाही केली 
र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. पाांडुरांग फुां डिर (२८-१२-२०१६) : (१) उस्मानाबाद जजल्हयात सन २०१३-१४ या र्वर्ाशतील 
रुपये २७.३१ को्ी एर्वढ्या रकमचेे प्रस्तार्व प्राप्त झाले होते. सदर प्रस्तार्वाींसाठी सन २०१५-१६ 
या र्वर्ाशत रुपये १४.२२ को्ी एर्वढा ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अजनू रुपये 
१३.०९ को्ी एर्वढ्या रक्कमेचे प्रस्तार्व प्रलींबबत आहेत. 
(२) ननधी उपलब्ध झाल्यास प्रलींबबत प्रस्तार्व ननकाली काढण्यात येतील. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

___________ 
राज्यातील तालुिा स्तरािरील क्रीडा सांिुलाच्या उभारणीसा ी  
तालुिास्तरािर क्रीडा सांिुल सशमती ग ीत िरण्याबाबत 

(२९)  २३२१५ (२३-०८-२०१६).   श्री.सतजे ऊफथ  बांटी पाटील : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील तालुका स्तरार्वरील िीडा सींकुलाच्या उभारणीसाठी तालुकास्तरार्वर िीडा सींकुल 
सशमती गठीत करण्याबाबत शासनाने ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात ककती तालुका िीडा सींकुल सशमती गठीत झाल्या आहेत, 
(३) असल्यास, ज्या तालुक्यातील िीडा सींकुल सशमती गठीत नाहीत अथर्वा सशमती गठीत 
करणेस वर्वलींब होत असल्यास त्याबाबतची कारणे काय आहेत, 
(४) असल्यास, ककती कालार्वधीसाठी सर्वश तालुक्यात िीडा सींकुल सशमती गठीत करण्यात 
आल्या आहेत, तसेच राज्यातील तालुकास्तरार्वरुन िीडा सींकुलाचा स्य:जस्थती काय आहे ? 
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श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) र्व (३) शासन ननणशय हदनाींक २९/०२/२०१६ नुसार राज्यातील एकूण ३८० तालुका िीडा 
सींकुलाींपकैी २०६ तालकुा िीडा सींकुल सशमत्या गठीत झालेल्या असून १७४ तालुका िीडा सींकुल 
सशमत्या गठीत करण्याची कायशर्वाही सुरु आहे. तसेच काही तालुक्याींमध्ये जागा उपलब्ध न 
होणे, न्यायालयीन प्रकरण इ. ताींबत्रक कारणास्तर्व तालुका िीडा सींकुल सशमती गठीत 
करण्यास वर्वलींब होत आहे. 
(४) शासन ननणशयानुसार गठीत करण्यात आलेल्या सशमतीचे अजस्तत्र्व कायमस्र्वरुपी आहे. 
सशमतीचे अध्यक्ष हे स्थाननक आमदार असनू सदस्य शासकीय अधधकारी र्व कमशचारी आहेत. 
त्यामुळे सींकुल सशमती कायमस्र्वरुपी असून फक्त त्यार्वर ननयुक्ती केलेली व्यक्ती कालपरत्र्वे 
बदलत राहील. 

___________ 
राज्यातील अनुसूधचत जाती/जमातीतील लाभार्थयाांना घरिुल देण्याबाबत  

  

(३०)  २३५०२ (१५-११-२०१६).   श्री.िेमांत टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.प्रिाश गजशभये, 
श्री.रामराि िडिुत े: सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील   
काय :- 
(१) राज्यातील अनुसूधचत जाती/जमातीतील प्रत्येक लाभार्थयाशस सन २०१९ पयतं घरकुल 
देण्याचा ननणशय माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 

(२) असल्यास, सदर लाभार्थयांची सींख्या ककती आहे र्व प्रनतर्वर्ी ककती लाभार्थयांना घरकुले 
देण्याचा ननणशय शासनान ेघेतला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त योजनसेाठी ककती रक्कमेची तरतूद केली आहे र्व योजना पूणश 
होण्यासाठी शासनान ेकोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-११-२०१६) : (१) कें द्र शासनान े “सर्वांसाठी घरे २०२२” असे धोरण 
ननजश्चत केले आहे. सन २०१६-१७ पासून कें द्र शासनाने इींहदरा आर्वास योजनेच ेस्र्वरूप बदलून 
प्रधान मींत्री आर्वास योजना (ग्रामीण) राबवर्वण्याचा ननणशय घेतला आहे. 
(२) प्रधान मींत्री आर्वास योजनेंतगशत सन २०१६-१७ साठी अनुसूधचत जातीसाठी र्व अनुसूधचत 
जमातीसाठी प्रत्येकी ५१३१५ घरकुलाींच े जजल्हाननहाय उहद्दष् ननजश्चत करण्यात आले आहे 
तसेच कें द्र शासनाने ननजश्चत केलेल्या सर्वांसाठी घरे या सींकल्पनेर्वर आधारीत मागशदशशक 
सूचनाींनुसार रमाई आर्वास योजना (ग्रामीण) कररता सन २०१६-१७ या र्वर्ाशत एकूण ५०,००० 
घरकुलाींचा लाभ देण्याच ेउहद्दष् शासनान ेननजश्चत केले असून ४३३० लाभाथींना मींजूरी देण्याची 
प्रकिया सुरु आहे. अनुसूधचत जमातीसाठी असलेल्या शबरी आहदर्वासी घरकुल योजनचेे सन 
२०१६-१७ या र्वर्ाशत १४००० घरकुलाींचा लक्षाींक ननजश्चत करण्यात आला आहे. 



वर्व.प. १ (20) 

(३) सन २०१६-१७ या आधथशक र्वर्ाशकररता रमाई आर्वास योजना (ग्रामीण) अींतगशत रुपये 
३२०००.००/- लक्ष एर्वढी अथशसींकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली आहे. शासन ननणशय सामाजजक 
न्याय र्व वर्वशेर् सहाय्य वर्वभाग ि. रआयो-२०१६/प्र.ि.५७८/बाींधकाम,े हदनाींक ३०/०९/२०१६ 
अन्र्वये सदर योजनेत केलेल्या सुधारणेनुसार लाभाथी ननर्वड प्रकिया करणेबाबत आयुक्त, 
समाजकल्याण, पुणे याींच्याकडून सर्वश सींबींधधताींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
    तसेच सदर योजनेची प्रभार्वी अमींलबजार्वणी र्व सननयींत्रण करण्यासाठी शासनाने “राज्य 
व्यर्वस्थापन कक्ष-ग्रामीण गहृननमाशण” असा स्र्वतींत्र कक्ष तयार केला आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यात सािथजननि स्र्ळी महिलाांसा ी शौचालये उभारण्याबाबत 

  

(३१)  २३५२४ (१५-११-२०१६).    श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.सुननल तटिरे, श्री.िेमांत टिले, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.जयिांतराि जाधि, श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.अमरशसांि पांडडत, 
श्री.आनांद  ािूर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ४२५० ला हदनाांि २६ माचथ, २०१५ रोजी हदलेल्या 
उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय पाणीपुरि ा आणण स्िच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) राज्यात महहलाींसाठी सार्वशजननक स्थळी महहलाींसाठी पुरेश्या प्रमाणात शौचालये नसल्यान े
देशभर चळर्वळ उभारण्याचा ननणशय माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, राज्यात महहलाींसाठी सार्वशजननक स्थळी शौचालये उभारुन त्याींची देखभाल 
करणेबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (३०-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) र्व (३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
बोईसर (जज.पालघर) येर्ील तारापरू एमआयडीसीमधील अजननशमन  

िें द्रामध्ये सोईसुविधाांचा अभाि असल्याबाबत 
(३२)  २३५८६ (१०-११-२०१६).   श्री.विजय ऊफथ  भाई धगरिर : सन्माननीय उद्योग मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (जज.पालघर) येथील तारापूर एमआयडीसीमध्ये असलेल्या अजग्नशमन कें द्रामध्ये 
सोई सुवर्वधाींचा अभार्व असल्याच ेननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,            

(२) असल्यास, सदर एमआयडीसीमध्ये ननयमानुसार साठ पेक्षा अधधक अजग्नशमन 
कमशचाऱ्याींची आर्वश्यकता असताना केर्वळ चोर्वीस कमशचारी असून त्याींना हदली जाणारी सामग्री 
देखील ननकृषठ दजाशची असल्याच ेननदशशनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. सुभाष देसाई (२८-११-२०१६) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
     कें द्र शासनाच्या कें हद्रय स्थायी सल्लागार सशमतीन े ठरर्वून हदलेल्या मागशदशशक 
तत्र्वानुसार तारापूर औ्योधगक के्षत्रात अजग्नशमन कें द्रासाठी एकूण २८ पदे मींजूर करण्यात 
आलेली असून त्यापैकी, २४ पदे भरलेली आहेत र्व उर्वशररत ररक्त पदे भरण्याची प्रकिया 
महामींडळामाफश त चालू आहे. 
      महाराषर औ्योधगक वर्वकास महामींडळामाफश त सदर औ्योधगक के्षत्रातील अजग्नशमन 
कें द्रासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी यींत्र सामुग्री ही ननकृष ् दजाशची असल्याच ेननदशशनास 
आलेले नाही. 
(३) र्व (४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

___________ 
सामाजजि न्याय विभागाच्या अखत्यारीतील इमारतीिर बसविण्यात  

येणाऱया िीज अटिाि यांत्र खरेदीत गैरव्यििार झाल्याबाबत 
(३३)  २३९७१ (११-११-२०१६).   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांि पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.किरण पािसिर, श्री.नरेंद्र पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) सामाजजक न्याय वर्वभागाच्या अखत्यारीतील इमारतीींर्वर र्वीज अ्कार्व यींत्रणा बसर्वणेबाबत 
सामाजजक न्याय वर्वभागान े हदनाींक २० ऑगस््, २०१५ रोजी शासन ननणशय ननगशशमत केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, महसूल र्व र्वन वर्वभागाच्या ज्या शासन ननणशयान्र्वये ही खरेदी करण्यात आली 
तो शासन ननणशयच महसलू र्व र्वन वर्वभागाने ननगशशमत केला नव्हता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सामाजजक न्याय वर्वभागाप्रमाणेच शासनाच्या इतर वर्वभागानेही या बनार्व् 
शासन ननणशयाचा आधार घेऊन खरेदी केली, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनान े चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय आढळून आले, 
त्नुसार कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात आली,         
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) नाही. 
     र्वीज पडून होणाऱ्या मतृ्यूींच ेप्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून र्वीज अ्कार्व 
यींत्रणा उभारण्याबाबत शासन ननणशय, महसलू र्व र्वन वर्वभागान े हदनाींक ९ म,े २००८ रोजी 
ननगशशमत केला आहे. 
(३) महसूल र्व र्वन वर्वभागाचा सदरहू शासन ननणशय बनर्वा् नसल्याने सामाजजक न्याय 
वर्वभागाप्रमाणे इतर वर्वभागाींनीही सदर शासन ननणशयाचा आधार घेऊन र्वीज अ्कार्व यींत्रणा 
खरेदी केली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(५) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
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राज्यातील विशेषत: मुांबईतील विद्यार्थयाांना िाचनासा ी  
जव्दभावषि पुस्तिे उपलब्ध न झाल्याबाबत 

(३४)  २४१६७ (१९-११-२०१६).   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अननल भोसले, श्री.जयिांतराि जाधि, 
अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.ख्िाजा बेग : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यातील वर्वशेर्त: मुींबईतील वर्व्यार्थयानंा र्वाचनासाठी जव्दभावर्क पुस्तके उपलब्ध न 
झाल्याने या पुस्तकाींच्या खरेदीलाच स्थधगती देण्याचा महत्र्वपणूश ननणशय महाराषर राज्य 
शैक्षणणक सींशोधन र्व प्रशशक्षण पररर्देतफे (वर्व्या पररर्द) माहे ऑक््ोबर, २०१६ च्या दसुऱ्या 
आठर्वड्यात घेण्यात आला आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर योजनेसाठी ननर्वडण्यात आलेल्या प्रकाशकाींनी १२ को्ी रुपयाींहून अधधक 
पुस्तके छापण्यात आली असून सदर योजनेस स्थधगती हदल्यामळेु प्रकाशकाींचे नुकसान झाले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास मुींबईसह राज्यातील मोजक्याच शाळाींना ही पुस्तके उपलब्ध झाली असून अनेक 
शाळाींना या पुस्तक खरेदीचा ननधी न शमळाल्यामळेु पुस्तके खरेदी करता आली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनान ेचौकशी करुन प्रकाशकाींच ेनुकसान ्ाळण्याकरीता 
सदर योजना सुरु करण्याबाबत तसेच ननधीस वर्वलींब लार्वणाऱ्या कमशचाऱ्याींर्वर र्व 
अधधकाऱ्याींर्वर कारर्वाई करण्याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत र्व ही पुस्तके कधीपयतं शाळाींना प्राप्त होण े
अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०७-१२-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३), (४) र्व (५) सदर खरेदीमध्ये स्थाननक पातळीर्वर गैरप्रकार होत असल्याच े ननदशशनास 
आल्यान े शासनाच्या हदनाींक १७/११/२०१६ च्या पत्रान्र्वये ्वर्वभावर्क पुस्तकाींची खरेदी पुढील 
आदेश होईपयतं थाींबवर्वण्यात आली आहे. 

___________ 
िें द्र शासनािडून देण्यात येणाऱया शशष्ट्यितृ्तीत गैरव्यििार झाल्याबाबत 

(३५)  २४३१६ (११-११-२०१६).   अॅड.अननल परब : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१००३ ला हदनाांि 
०५ ऑगस्ट, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्राकडून राज्यातील दशलत आणण मागासर्वगीय वर्व्यार्थयाशना देण्यात येणाऱ्या 
शशषयर्वतृ्तीपैकी ३० ते ५० ्क्के रक्कमेचा शशक्षण सींस्था चालकाींनी गैरव्यर्वहार केल्याच ेमाहे 
सप््ेबर, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय,  

(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय आढळून 
आले र्व त्यानुर्ींगाने काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१६) : (१) र्व (२) कें द्र शासनाच्या मॅरीकोत्तर शशषयर्वतृ्ती 
र्वा्पात राज्यात गैरव्यर्वहार झाला ककीं र्वा कस ेयाबाबबत गहृ वर्वभागामाफश त झाला ककीं र्वा कसे 
याबाबत गहृ वर्वभागामाफश त अप्पर पोलीस महासींचालक (प्रशशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली एक 
वर्वशेर् चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले असून, सदर पथकामाफश त अ्याप चौकशी सुरु 
आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यातील अनेि शाळा विद्यार्थयाांिडून जादा शुल्ि आिारत असल्याबाबत 

(३६)  २४६०८ (१९-११-२०१६).   श्री.सांजय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफथ  भाई 
जगताप, श्री.रामिरी रुपनिर : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १२८३० ला हदनाांि १४ डडसेंबर, २०१५ 
रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक शाळा आजही वर्व्यार्थयांकडून प्रचींड फी आकारत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, राज्यात जादा शुल्क आकारणाऱ्या शाळाींर्वर कारर्वाईचे आदेश शशक्षण वर्वभागान े
हदले असतानाही शाळा आणण शशक्षण अधधकारी दलुशक्ष करीत असल्यामुळे अनेक 
शाळा वर्व्यार्थयांकडून जादा शुल्क आकाररत असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्वा 
त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालकाींनी शुल्क र्वाढीचा प्रश्नाबाबत राज्यस्तरीस सशमती नेमण्याची मागणी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, शुल्क र्वाढीचा प्रश्न ननकाली काढण्याबाबत तसेच शुल्क र्वाढ करणाऱ्या शाळाींर्वर 
शासनाने कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े (०७-१२-२०१६) : (१), (२), (३) र्व (४) महाराषर शैक्षणणक सींस्था (शुल् क 
वर्वननयमन) अधधननयम २०११ अींतगशत राज्यस्तरीय पुनरीक्षण सशमती र्व वर्वभागीय शुल्क 
सशमत्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. सदर सशमत्याींमाफश त जादा शुल्क आकारणाऱ्या 
शाळाींच्या तिारीबाबत कारर्वाई होणार आहे. 
(५) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
 

पुणे येर्ील ऐनतिाशसि िास्तु असलेल्या िाडया पुनविथिासापासनू िांधचत असल्याबाबत 
(३७)  २४७९६ (१६-११-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामिरी 
रुपनिर : सन्माननीय साांस् िृनति िायथ मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पुणे मधील ऐनतहाशसक र्वास्तु म्हणून असलेले र्वाडयाींची दरुर्वस्था झाली असून 
पुनवर्वशकासापासून र्वींधचत राहहले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या धोकादायक र्वाडयाींचा पुनवर्वशकास करण्याबाबत शासनान े धोरण ठरर्वून 
त्यानुसार र्वाडयाींचा पुनवर्वशकास करण्याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(३०-११-२०१६) : (१) नाही. 
     पुण्यातील ऐनतहाशसक र्वास्तु असलेल्या र्वाड्या पुनवर्वशकासापासून र्वींधचत असल्याच े
कोणतेही ननर्वेदन अथर्वा पत्र आलेले नाही. 
(२) 
 

१. पुण्यातील शननर्वारर्वाडा ही र्वास्तु कें द्र सींरक्षक्षत असून कें द्रीय पुरातत्त्र्वीय 
वर्वभागामाफश त दरुुस्तीचे काम करण्यात आले आहे. 

 २. पुण्यातील महात्मा फुले र्वाडा र्व वर्वश्रामबाग र्वाडा, हे राज्य सींरक्षक्षत असून राज्य 
पुरातत्त्र्वीय वर्वभागामाफश त दरुुस्तीचे काम करण्यात आले आहे. 

 ३. पुणे मनपाच्या ऐनतहाशसक र्वारसा यादीतील पुणे मनपाच्या मालकीच्या र्वास्तुींच े
पुणे मनपामाफश त दरुुस्तीच ेकाम करण्यात येते. 

 ४. पुणे मनपाच्या ऐनतहाशसक र्वारसा यादीतील खाजगी मालकीच्या र्वास्तुींच्या जतन 
दरुुस्तीचे काम खाजगी मालकान ेकरणे आर्वश्यक आहे. त्याींच्या पनुवर्वशकासाच ेकाम 
शासन ककीं र्वा मनपामाफश त केले जात नाही. 

(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
___________ 

 

आश्रमशाळाांतील शशक्षणाचा दजाथ सुधारण्यासा ी आहदिासी  
शशक्षण आयोगाची स्र्ापना िरण्याबाबत 

 

(३८)  २४८०० (१०-११-२०१६).   श्री.अमररशभाई पटेल, श्री.सांजय दत्त, श्री.रामिरी रुपनिर :  
सन्माननीय आहदिासी वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्याच्या आहदर्वासी वर्वकास वर्वभागाकडून शशक्षणासाठी ननधी खचश होऊनही आश्रमशाळाींतील 
शशक्षणाचा दजाश घसरल्याने वर्व्याथी गळतीचे प्रमाण र्वाढले असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, आहदर्वासी भागात शशक्षणाचा दजाश सुधारण्यासाठी आहदर्वासी शशक्षण आयोगाची 
स्थापना करण्याची मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायशर्वाही केली र्वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विष्ट् णु सिरा (२८-११-२०१६) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
(३) र्व (४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

___________ 
  



वर्व.प. १ (25) 

अिोला जजल््यातील अनसुूधचत जाती, ओबीसी, व्िीजे एनटी, विशेष मागास सांिगाथतील 
विद्यार्थयाांचे फ्री-शीप सिलतीचे अजथ पा विण्यास मिाविद्यालयाांनी िेलेला विलांब 

(३९)  २४८८३ (१०-११-२०१६).   श्रीमती विद्या चव्िाण, श्री.किरण पािसिर, श्री.िेमांत 
टिले : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जजल्हयातील अनसुूधचत जाती, ओबीसी, व्हीज-ेएन्ी आणण वर्वशेर् मागास 
(एस.बी.सी) सींर्वगाशतील ९०२२ वर्व्यार्थयांनी मॅरीकोत्तर शशषयर्वतृ्ती-री शीप सर्वलतीसाठी केलेले 
अजश सींबींधधत महावर्व्यालयाींनी मुदतीत पाठवर्वले नसल् यामळेु वर्व्यार्थयांच्या शशषयर्वतृ्तीची 
रक्कम व्यपगत होणार असल्याच ेहदनाींक १ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्वा त्यासुमारास ननदशशनास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय आढळून 
आले र्व त्यानुर्ींगाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) र्व (३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
नागपूर येर्ील समाजिायथ मिाविद्यालयातील िमथचाऱयाांना ननयशमत िेतन शमळणेबाबत 

(४०)  २५२२४ (१०-११-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त या वर्वभागाींतगशत असलेली नागपूर 
जजल्हयातील समाजकायश महावर्व्यालयातील कमशचाऱ्याींचे दोन त ेतीन महहने वर्वलींब होऊनही 
र्वेतन शमळत नसल्याचे हदनाींक २६ सप् े्ंबर, २०१६ रोजी र्वा त्यासमुारास ननदशशनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१६) : (१) होय. 
(२) सामाजजक न्याय वर्वभागाींतगशत एकूण ५२ समाजकायश महावर्व्यालय कायशरत आहेत. 
राज्यात समाजकायश महावर्व्यालयातील शशक्षक र्व शशक्षकेत्तर कमशचारी याींच्या र्वेतनासाठी सन 
२०१६-१७ आधथशक र्वर्ाशत एकूण ८१ को्ी ०६ लाख ५२ हजार इतकी तरतूद अथशसींकजल्पत आहे. 
     नागपूर जजल्हयात सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, नागपूर याींच े अींतगशत एकूण     
११ समाजकायश महावर्व्यालय कायशरत आहेत. सन २०१६-१७ मध्ये र्वेतनाचा ननधी माहे मे, 
२०१६ मध्ये प्राप्त झाल्यान ेमाचश र्व एवप्रल ची र्वेतन देयके प्रलींबबत होती. तसेच समाज सेर्वाथश 
प्रणालीमध्ये मागील महहन्याच े देयक मींजूर झाल्याशशर्वाय पुढील महहन्याची देयके प्रणाली 
जस्र्वकारत नसल्याने र्वेतन देयके सादर करण्यास वर्वलींब झालेला आहे. 
    स्यजस्थतीत ननयशमत र्वेतन देण्यात येत आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 



वर्व.प. १ (26) 

नागपूर येर्ील शालेय पोषण आिाराांतगथत विद्यार्थयाांना देण्यात  
येणाऱया ताांदळाची खुल्या बाजारात विक्री िोत असल्याबाबत 

(४१)  २५२३० (१६-११-२०१६).   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर येथील शालेय पोर्ण आहाराींतगशत वर्व्यार्थयांना देण्यात येणाऱ्या ताींदळाची खुल्या 
बाजारात वर्विी होत असल्याच ेहदनाींक ४ ऑगस््, २०१६ रोजी र्वा त्यासुमारास ननदशशनास आले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणाची शासनान ेचौकशी केली आहे काय र्व सींबींधधत दोर्ीर्वर काय 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (०३-१२-२०१६) : (१) र्व (२) शालेय पोर्ण आहार योजनचेा ताींदळू शशक्षक 
घरी नेत असल्याबाबतची बातमी र्वतशमानपत्रामध्ये प्रशसध्द झालेली होती. तथावप, याबाबत 
चौकशी केली असता, सदर प्रकार चोरीचा नसल्याच ेआढळून आले आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
मिाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणामध्ये िायथरत असणाऱया िमथचाऱयाांच्या िेतन ि भत्त्याबाबत 

 (४२)  २५७७५ (१६-१२-२०१६).   डॉ.अपूिथ हिरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २१६९२ ला हदनाांि  
२१ जुलै, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाथत सन्माननीय पाणीपुरि ा आणण स्िच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाराषर जीर्वन प्राधधकरणामध्ये कायशरत असणाऱ्या कमशचारी/अधधकाऱ्याींच्या र्वेतन र्व 
भत्त्याचे दानयत्र्व शासनाने स्र्वीकारण्यासींबींधीचा प्रस्तार्व मा.मींत्रीमींडळापुढे सादर करण्याची चाल ू
असलेली कायशर्वाही पुणश झाली आहे काय, 

(२) असल्यास, उक्त प्रस्तार्वास मा.मींत्रीमींडळाने मान्यता प्रदान केली आहे काय, त्यानुर्ींगान े
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, उक्त प्रकरणी कायशर्वाही केव्हापयतं पुणश होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर (०४-०१-२०१७) : (१) महाराषर जीर्वन प्राधधकरणामध्ये कायशरत 
असणाऱ्या कमशचारी/अधधकाऱ्याींच्या र्वेतन र्व भत्त्याच े दानयत्र्व शासनान े जस्र्वकारण्याबाबतचा 
प्रस्तार्व मा.मींत्रीमींडळापुढे ठेर्वण्यासाठी पाणी पुरर्वठा र्व स्र्वच्छता वर्वभागामाफश त सादर करण्यात 
आला आहे. 
     पाणीपुरर्वठा र्व स्र्वच्छता वर्वभागामाफश त सादर केलेल्या प्रस्तार्वार्वर मा.मींत्रीमींडळापुढे 
प्रस्तार्व सादर करण्याच्या कायशपध्दतीत समावर्वष् असलेल्या वर्वभागाींकडून उपजस्थत केलेल्या 
मु्याींची पुतशता करुन प्रस्तार्व मा.मींत्रीमींडळापुढे ठेर्वण्यासाठी फेरसादर करण्यात आलेला आहे. 
(२) र्व (३) अ्याप मा.मींत्रीमींडळापुढे प्रस्तार्व ठेर्वण्यात आलेला नाही. मा.मींत्रीमींडळापुढे प्रस्तार्व 
ठेर्वण्यासाठी आर्वश्यक ती मान्यता/अशभप्राय आर्वश्यक असणाऱ्या वर्वभागाींकडून प्राप्त झाल्यार्वर 
पुढील कायशर्वाही होणे अपेक्षक्षत आहे. 

___________ 



वर्व.प. १ (27) 

राज्यातील शिराांमध्ये तसेच ग्रामीण भागातील िाय ूप्रदषूणाची  
पररजस्र्ती अत्यांत गांभीर असल्याबाबत 

(४३)  २५८३९ (१९-११-२०१६).   श्री.जनादथन चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय पयाथिरण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील शहराींमध्ये र्वाय ूप्रदरू्णाींची पररजस्थती अत्यींत गींभीर असून ग्रामीण भागातील 
र्वातार्वरण हह धचींताजनक असल्याचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, र्वाय ूप्रदरू्ण कमी करण्यासाठी रस्त्यार्वर र्वाहनाींच्या सींख्येर्वर ननयींत्रण, कचरा 
व्यर्वस्थापन सधुारणा आणण भोजनासाठी स्र्वच्छ इींधन पुरवर्वणेबाबत शासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०७-१२-२०१६) : (१) अींशत: हे खरे आहे. 
(२) र्वरील बाबत महाराषर प्रदरू्ण ननयींत्रण मींडळातफे १७ महानगरपाशलका आयुक्त, 
जजल्हाधधकारी याींना हर्वा प्रदरू्ण (प्रनतबींधर्व ननयींत्रण) कायदा १९८१ अींतगशतच्या कलम ३१ अ 
अन्र्वये ननदेश देण्यात आलेले आहेत र्व त्याची अींमलबजार्वणी प्रगतीपथार्वर आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
िसई तालुक्यातील (जज.पालघर) जजल्िा पररषदेच्या  

शाळाांच्या इमारती धोिादायि झाल्याबाबत 
(४४)  २५८६९ (११-११-२०१६).   श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.रामिरी 
रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) र्वसई तालुक्यातील (जज.पालघर) जजल्हा पररर्देच्या सुमारे १७ शाळाींच्या इमारती 
धोकादायक असल्यान ेयेथील वर्व्यार्थयांचे जीर्वन धोक्यात आल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये 
र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, या शाळाींचे स्रक्चरल ऑडड् करुन या धोकादायक इमारतीतील वर्व्यार्थयांना 
पयाशयी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत 
आहे, 
(३)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०३-१२-२०१६) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     र्वसई तालुक्यातील (जज.पालघर) जजल्हा पररर्देच्या २ शाळाींच्या इमारती धोकादायक 
आहेत. 
(२) सदर २ शाळा इमारती पाडण्याच्या कायशर्वाहीबाबत कायशकारी अशभयींता, सार्वशजननक 
बाींधकाम वर्वभाग याींना कळवर्वले आहे. या २ शाळाींमधील वर्व्यार्थयांची अध्यापनाची सोय अन्य 
हठकाणी केली आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
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मिाराष्ट्र औद्योधगि वििास मिामांडळ अजननशमन विभागातील िमथचाऱयाांच्या मागण्याांबाबत 
 

(४५)  २५९०२ (१०-११-२०१६).   श्री.रविांद्र फाटि : सन्माननीय उद्योग मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
 (१) महाराषर औ्योधगक वर्वकास महामींडळातील अजग्नशमन वर्वभागातील कमशचा-याींनी हदनाींक 
१९ ऑक््ोबर, २०१६ पासून सींप पुकारला होता, हे खरे आहे काय. 

(२) असल्यास, कमशचाऱ्याींर्वर होणाऱ्या अन्यायाबाबत र्वारींर्वार अजश-वर्वनींत्या करुनही प्रशासनाने 
कोणताही सकारात्मक प्रनतसाद न हदल्याने रयतराज कामगार सींघ्नेच्या नेततृ्र्वाखाली हदनाींक 
१९ ऑक््ोंबर, २०१६ रोजी पासनू मुींबई येथील आझाद मैदान येथ ेसींप र्व आींदोलन केले आहे, 
हे ही खरे आहे काय. 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२८-११-२०१६) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
     तथावप, महाराषर औ्योधगक वर्वकास महामींडळाच्या अजग्नशमन वर्वभागातील 
कमशचाऱ्याींनी महामींडळाची मान्यता नसलेल्या रयतराज या कामगार सींघ्नमेाफश त त्याींच्या 
वर्ववर्वध मागण्याींसाठी हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ पासून सींप पुकारणार असल्याबाबत 
महामींडळास नो्ीस हदली होती. 
     त्याअनुर्ींगान ेमहाराषर औ्योधगक वर्वकास महामींडळान ेमहामींडळाची अजग्नशमन सेर्वा 
ही अत्यार्वश्यक सेर्वा घोवर्त करण्यासींबींधधचा प्रस्तार्व शासनाकड े सादर केला होता. त्यास 
अनुसरुन महाराषर शासनाने महाराषर अत्यार्वश्यक सेर्वा परररक्षा अधधननयम २०११ मधील 
तरतूदीनुसार महामींडळाची अजग्नशमन सेर्वा ही अत्यार्वश्यक सेर्वा म्हणून जाहहर 
करण्यासींबींधीची अधधसूचना हदनाींक १८/१०/२०१६ रोजी शासन राजपत्रात प्रशसध्द केलेली आहे, 
त्यामुळे अजग्नशमन वर्वभागातील कमशचाऱ्याींमाफश त हदनाींक १९ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी पुकारलेला 
सींप त्याींनी हदनाींक १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी मागे घेतला आहे. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
सोलापूर जजल््यात शासनाच्या जाचि ननयमामुळे जात पडताळणी 

 प्रमाणपत्र शमळण्यास विलांब िोत असल्याबाबत 
(४६)  २६०७४ (१०-११-२०१६).   श्री.रामिरी रुपनिर, श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सोलापूर जजल्हयात जात पडताळणीसाठी आर्वश्यक ती सर्वश कागदपत्र ेअसतानाही 
शासनाच्या जाचक अ्ीींमळेु जात प्रमाणपत्र शमळण्यास वर्वलींब होत असल्याच ेमाहे ऑक््ोबर, 
२०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी करुन येथील नागरीकाींना जात पडताळणी 
प्रमाणपत्र सलुभपणे शमळण्याबाबत कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यात अनुसूधचत जाती-जमातीांच्या आश्रमशाळाांना अनुदान देण्याबाबत 

(४७)  २६०८३ (१०-११-२०१६).   श्री.आनांदराि पाटील : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात अनुसूधचत जाती-जमातीींच्या मुला-मुलीींसाठी सुरु केलेल्या २८८ आश्रमशाळाींच्या 
अनुदानाचा प्रश्न मागील १६ र्वर्े प्रलींबबत असल्याचे माहे सप् ्ेंबर, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, यामुळे कें द्रचालक कजशबाजारी झाले असनू मागील अनेक र्वर्ाशपासून शशक्षक 
वर्वनार्वेतन काम करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने ननणशय घेऊन सदर आश्रमशाळाींना अनुदान देण्याबाबत 
कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२९-११-२०१६) : (१) र्व (२) कें द्र पुरस्कृत आश्रम शाळेची योजना ही 
सामाजजक न्याय र्व अधधकारीता मींत्रालय भारत सरकार याींची असून अनुसूधचत जातीच्या 
मलुामुलीींकररता ननर्वासी अननर्वासी प्राथशमक/माध्यशमक आश्रमशाळाींना या योजनेंतगशत कें द्र 
शासनाकडून ९० ्क्के र्व स्र्वयींसेर्वी सींस्थेच्या १० ्क्के हहस्सा या सूत्रानुसार सहायक अनुदान 
हदले जात.े या योजनेंतगशत सुमारे ३२२ आश्रमशाळाींना राज्य शासनाची कायम वर्वना अनुदान 
तत्र्वार्वर मान्यता देण्यात येऊन त्याींचे प्रस्तार्व कें द्र शासनास शशफारस करण्यात आले होते. 
तथावप, राज्याकडून मोठ्या प्रमाणात प्रस्तार्व कें द्र शासनास पाठवर्वण्यात आल्यान े ननधी 
उपलब्धतेनुसार यापैकी फक्त ३४ आश्रमशाळाींना कें द्र शासनाकडून अनुदान देण्यात येत आहे. 
उर्वशरीत आश्रमशाळाींना अनुदान देण्याबाबत कें द्र शासनाकडून कायशर्वाही करण्यात आलेली नाही. 
सबब, सदरहू आश्रमशाळाींना राज्य शासनाचे अनुदान मींजूर करण्याबाबत वर्ववर्वध सींस्थाचालक / 
लोकप्रनतननधीींकडून ननर्वेदने शासनास प्राप्त झालेली आहेत. 
(३) सदर आश्रमशाळाींना अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या वर्वचाराधीन आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
राज्यातील “मिाजनिो” च्या चांद्रपरू, िोराडी, खापरखेडा, पारस, परळी, नाशशि आणण भसुािळ 

औजष्ट्णि विद्युत प्रिल्पाांमधील अनेि सांच बांद झाल्याबाबत 
 (४८)  २६१५६ (१०-११-२०१६).   श्रीमती िुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय ऊजाथ मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील “महाजनको” च्या चींद्रपूर, कोराडी, खापरखेडा, पारस, परळी, नाशशक आणण 
भुसार्वळ या औजषणक वर्व्युत प्रकल्पाींमधील अनेक सींच वर्ववर्वध कारणाींमुळे बींद असल्यान े
र्वीज ननशमशतीर्वर प्रनतकूल पररणाम होत असल्याचे माहे ऑगस््-२०१६ मध् ये र्वा त्यादरम्यान 
ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानुर्ींगान ेशासनाने कोणती 
कायशर्वाही केली र्वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बािनिुळे (२८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 

___________ 
  

अजननिोत्री गु्रप ऑफ इजन्स्टट्यूशन, िधाथ अांतगथत येणाऱया मिाविद्यालयाांनी  
मिाविद्यालयाांत बोगस मागासिगीय विद्यार्थयाांना प्रदेश हदल्याबाबत 

  

(४९)  २६१६५ (१०-११-२०१६).   प्रा.जोगेन्द्र ििाड,े श्री.अशोि ऊफथ  भाई जगताप, श्री.जनादथन 
चाांदरूिर, श्री.सांजय दत्त : सन्माननीय सामाजजि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) अजग्नहोत्री गु्रप ऑफ इजन्स््ट्यूशन, र्वधाश अींतगशत येणाऱ्या महावर्व्यालयाींमध्ये बोगस 
मागासर्वगीय वर्व्यार्थयानंा प्रर्वेश देण्यात येत असून सन २०१० ते २०१६ या कालार्वधीत 
ओ.बी.सी. वर्व्यार्थयानंा एस.सी. र्वगशर्वारीमध्ये दाखर्वून शशषयर्वतृ्तीचा लाभ घेतल्याचे माहे 
सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये र्वा त्यादरम्यान ननदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महावर्व्यालयामध्ये मागासर्वगीय वर्व्यार्थयांना प्रर्वेश देताींना शुल्क 
आकारण्यात येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीअींती काय आढळून आले 
र्व त्यानसुार सींबींधधताींर्वर कोणती कारर्वाई केली र्वा करण्यात आली आहे, 
(४) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राजिुमार बडोले (२८-११-२०१६) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) कें द्र शासनाच्या मॅरीकोत्तर शशषयर्वतृ्ती र्वा्पात राज्यात गैरव्यर्वहार झाला ककीं र्वा कस े
याबाबत गहृ वर्वभागामाफश त अप्पर पोलीस महासींचालक (प्रशशक्षण) याींच्या अध्यक्षतखेाली एक 
वर्वशेर् चौकशी पथक स्थापन करण्यात आले असून, सदर पथकामाफश त चौकशी सुरु आहे. 
(४) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

 
___________ 
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अल्पसांख्याि शशक्षि ितेनापासून िांधचत रािणार असल्याबाबत 
  

(५०)  २६२८६ (१९-११-२०१६).   श्री.रामिरी रुपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नर्वीन शाळाींना मान्यता देण्यात आल्यामळेु वर्व्यार्थयांची सींख्या कमी झाल्याने 
शशक्षक सरप्लस होणार आहेत र्व हदनाींक १३ जुल,ै २०१६ च्या शासन ननणशयानसुार 
अल्पसींख्याक शशक्षक र्वतेनापासून र्वींधचत राहणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हदनाींक १३ जुल,ै २०१६ च्या शासन ननणशयानुसार अल्पसींख्याक शशक्षकाींर्वर 
अन्याय होणार नाही यासाठी शासनाने कोणती कायशर्वाही केली र्वा करण्यात येणार आहे, 
(३) नसल्यास, वर्वलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०७-१२-२०१६) : (१) र्व (२) हे खरे नाही. 
     तथावप अल्पसींख्याींक सींस्थामधील अनतररक्त शशक्षकाींच े त्याच अल्पसींख्याक सींस्थाींच्या 
शाळेमध्ये ररक्त पदार्वर समायोजन करण्यात येईल, हे शक्य न झाल्यास इतर अल्पसींख्याींक 
सींस्थेमध्ये सींस्थेच्या इच्छेनुसार ररक्त पदार्वर समायोजन करण्यात येईल, हे ही शक्य न 
झाल्यास त्याींचे समायोजन स्थाननक स्र्वराज्य सींस्थाींच्या शाळेतील ररक्त पदाींर्वर करण्यात 
येईल. 
(३) प्रश् न उ्भ ार्वत नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   उत्तमशसांग चव्िाण 
मुांबई.   सधचि, 

मिाराष्ट्र विधानपररषद 
 
 

 

मुद्रणपूर्वश सर्वश प्रकिया महाराषर वर्वधानमींडळ सधचर्वालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्वर करण्यात आली आहे.  
मुद्रण : शासकीय मध्यर्वती मुद्रणालय, मुींबई. 

 


