
 अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी 
  
  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

ततसरे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१८ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
  

___________ 

  
राज्यातील प्राथममि, माध्यममि व उच्च माध्यममि शाळेतील 

मशक्षिाांची नवीन पेन्शन योजनेची खाती उघडण्याबाबत 
  
(१) १७११ (२१-०१-२०१५). श्री.ववक्रम िाळे, डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील प्राथममक, माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळेत        
दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ पवूी सेवेत आलले्या व दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ 
नींतर सींबींधी शाळा ककीं वा वगग तकुडी १०० ्क्के अनिुानावर आली असेल 
अशा शाळा व वगगतकुडयाींवर कायगरत मशक्षकाींना लाग ू केलेली जुनी पेन्शन 
योजना व त्यासाठी उघडण्यात आलेली भववषय ननवागह ननधी खात ेबींि करुन 
नवीन सेवाननवतृ्त योजनेची खाती उघडावीत या शासन आिेशाववरोधात 
राज्यातील हजारो मशक्षकाींनी मा.उच्च न्यायालयात जावनू स्थगगत आिेश 
घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपघाताने मतृ्य ू ककीं वा अन्य प्रकारे मतृ्यमूखुी पडणाऱ्या 
मशक्षक मशक्षकेतर कमगचाऱ्याींना खात े न उघडल्यामळेु अींशिायी पेन्शन 
योजनेचा लाभ ममळण्यास व्यत्यय ननमागण झाला असनू कायिेशीर अडचणी 
ननमागण झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) तसेच ६ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम सधु्िा अींशिायी 
पेन्शन योजनेच्या खात्यात जमा झालेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(१०-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) दिनाींक १ नोव्हेंबर, २००५ नींतर ननयकु्त सींबींधी शाळा ककीं वा वगग तकुडी 
१०० ्क्के अनिुानावर आली असेल अशा शाळा व वगग तकुडयाींवर कायगरत 
मशक्षकाींना लाग ू केलेली जुनी पेन्शन योजना लाग ू करण्याबाबतची बाब 
न्यायप्रववष् आहे, तसेच ६ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम 
अींशिायी ननवतृ्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचे आिेश 
काढण्याबाबत कायगवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात पहहली ते दहावी पयतं तुिड्या वाढीसाठी आणण शाळा 
प्रवेशासाठी नववन तनिष लावण्याबाबत 

  
(२) १०८९८ (०४-०८-२०१५). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.अतनल भोसल े: सन्माननीय 
शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पदहली त े िहावी पयतं तकुडया वाढीसाठी आणण शाळा 
प्रवेशासाठी नववन ननकष लावण्याचा ननणगय शासनाने घेतला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणगयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) तसेच सिर कायियाची अींमलबजावणी केव्हापासनू अींमलात आणण्यात 
येणार आहे ? 
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श्री.ववनोद तावड े(३०-१०-२०१८) : (१) व (२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या 
मशक्षणाचा अगधकार अगधननयम २००९ मधील तरतिूीनसुार तकुडी वाढ होत 
नसनू प्राथममक, उच्च प्राथममक, माध्यममक अशी शाळाींची सींरचना झाली 
आहे व ववद्याथी प्सींख्येआधारे मशक्षक प्सींख्या ननश्श्चत करण्यात येत े
तसेच शाळा प्रवेशाचे वय ननश्श्चत करण्यात आल ेआहे. 
(३) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या मशक्षणाचा अगधकार अगधननयम २००९ हा 
दिनाींक १ एवप्रल, २०१० पासनू लाग ूझाला आहे. 

___________ 
  

मसांधदुगुग जजल्ह्यातील प्राथममि शाळाांच्या  
इमारती धोिादायि असल्हयाबाबत 

  
(३) १९७०८ (२३-०८-२०१६). श्री.किरण पावसिर, श्रीमती ववद्या चव्हाण, 
अॅड.राहुल नावेिर, श्री.हेमांत टिल,े श्री.ख्वाजा बेग, श्री.आनांद ठािूर : 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मस ींधुिगुग श्जल््यातील १६९ प्राथममक शाळाींच्या इमारती धोकािायक 
असल्याची मादहती प्राथममक मशक्षणागधकाऱ्याींनी शासनाला तसेच श्जल्हा 
पररषि, मस ींधिुगुग याींना माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान आपल्या 
अहवालाद्वारे कळववले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
 मशक्षणागधकाऱ्याींनी मस ींधिुगुग श्जल््यातील १५५ शाळाींच्या 
बाींधकाम/िरुुस्तीचा प्रस्ताव सन २०१६-१७ मध्ये श्जल्हा पररषिेमाफग त श्जल्हा 
ननयोजन सममतीला सािर केला होता. 
(२) सींिभीय कामाींसाठी रुपये ४९२ लक्ष ननधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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राज्यातील अनुदातनत शाळाांमधील पदवीधर ग्रांथपालाांना प्रमशक्षक्षत 
पदवीधराांची वेतनशे्रणी लागू िरण्याबाबत 

  
(४) २०२७९ (२३-०८-२०१६). श्री.ववजय ऊर्ग  भा  धगरिर : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि १४९६६ ला हदनाांि २९ माचग, २०१६ रोजी हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अनिुाननत माध्यममक शाळाींमधील पिवीधर ग्रींथपालाींना 
प्रमशक्षक्षत पिवीधराींची वेतनशे्रणी िेण्याबाबतचा ववषय अथगसींकल्पीय 
अगधवेशनात सभागहृात चचलेा आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.सवोच्च न्यायालयाने दिलेला ननणगय लाग ूकरणे क्रमप्राप्त 
आहे अस ेआश्वासन दिनाींक २९ माचग, २०१६ रोजी सभागहृात िेण्यात आले 
होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मा.न्यायालयीन ननणगयाच्या अनषुींगाने सिस्यासोबत बसनू 
चचाग करण्यात येईल असेही आश्वासन िेण्यात आले होत े त े केव्हा पणूग 
करण्यात आले आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०२-११-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) शासन ननणगयानसुार भोळे आयोग, चौथ्या, पाचव्या आणण 
सहाव्या वेतन आयोगाने ववववध सींवगागना मशफारस केलेल्या वेतनशे्रणी 
अनजु्ञेय ठरववण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये ग्रींथशास्रातील पिवीप्राप्त 
असणाऱ्या पिवीधर अहगताधारक उमिेवाराींना द्यावयाच्या वेतनशे्रणी सींिभागत 
मतमभन्नता होत असल्याने सिर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयात िाखल 
ववववध रर् यागचका तसेच सवोच् च न्यायालयात िाखल ववशषे अनमुती 
यागचकेमधील ननणगयाच्या अनषुींगाने शासन पररपरक दिनाींक १४ जून, २०१६ 
अन्वये पिवीधर व ग्रींथशास्रातील पिवीधारक उमेिवाराींची अहगता व 
वेतनशे्रणी ननश्श्चत करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
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अमलबाग येथील पेण अबगन बँिेत गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 
  
(५) २०५०० (१९-०८-२०१६). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रुपनवर, 
श्री.सभुाष झाांबड, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.आनांद ठािूर, 
अॅड.राहुल नावेिर, श्री.ख्वाजा बेग, श्रीमती ववद्या चव्हाण : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ८३२६ ला हदनाांि १३ जुल,ै २०१५ रोजी हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अमलबाग येथील पेण अबगन बँक गरैव्यवहार प्रकरणी करावयाची कारवाई 
व कजग वसलुी याचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाने 
श्जल्हागधकाऱ्याींच्या नेततृ्वाखाली ववशषे कृती सममती स्थापना केली असल्याच े
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, या गरैव्यवहारातील रक्कम रुपये ५९८ को्ी ७२ लाख वसलु 
करुन बँकेच्या पनुरुज्जीवनाच्या ष्ष्ीने प्रयत्न करण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (३१-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) बँकेच्या वसलुीचे सननयींरण व अनषुींगगक कामकाज करण्यासाठी   
दिनाींक १६/१२/२०१५ च्या आिेशान्वये श्जल्हागधकारी, रायगड याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ववशषे कृती सममती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानसुार 
सममतीचे कामकाज सरुु आहे.  
 मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींच्याकडील यागचका क्र. ३६४४/२०११ 
मधील दिनाींक १७/१०/२०१५ च्या आिेशानसुार बँकेच्या चौकशी कामकाजावर 
िेखरेख ठेवण्यासाठी दिनाींक ०९/०२/२०१६ च्या शासन ननणगयान्वये श्री.जे. ए. 
पा्ील, सेवाननवतृ्त न्यायागधश याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती गठीत 
करण्यात आली असनू सिर सममतीने दिनाींक ०८/०८/२०१६ रोजी मा.उच्च 
न्यायालयास अहवाल सािर केला आहे.  
 मा.उच्च न्यायालय, मुींबई याींचेकडील कक्रमीनल रर् वप्ीशन क्रमाींक 
३१४४/२०१२ मधील दिनाींक २०/१२/२०१३ च्या आिेशानसुार महाराषर ठेवीिार 
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दहतसींरक्षण अगधननयम १९९९ (एम.पी.आय.डी.) चे तरतिुीनसुार पेण अबगन 
बँक मल. पेण या बँकेच्या मालमत्ता जप्त करुन ववक्री प्रकक्रया पार पाडण्यात 
येत आहे. 
(३) कायगवाही सरुु आहे. 
  

___________ 
  
भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील भूमापन अधधिारी तहमसल मांडळाधधिारी, 

तलाठी याांनी सांगनमत िरुन शतेिऱयाांची र्सवणूि िेल्हयाबाबत 
  
(६) २७३६७ (१३-०४-२०१७). श्री.अतनल भोसले : सन्माननीय महसलू मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भोर (श्ज.पणेु) तालकु्यातील भा्घर धरण जलाशय भागातील बारे खुिग 
येथील शतेजमीन सव्हे नीं. २० चा जुना फाळणी बारा लाग ू करुन ज्या 
फाळणी बाराच्या आधारे सव्हे नीं. ३६, ३७, ३८ व ३९ ला फेरफार क्र. १०७ 
नसुार एक जमीन िलाल व भोर तहमसलिार कायागलयातील मींडळ गधकारी, 
गावकामगार, तलाठी याींनी सींगनमताने ज्या फाळणी बाराच्या आधारे फेरफार 
केले त्या फाळणी बाराचे खरे िप्तरच गहाळ करण्यात आले असनू भोर 
येथील भमूापन अगधकाऱ्याींनी एकाच जममनीच ेिोन वेगळे नकाश ेतयार करुन 
जमीन मालक शतेकरी भानिुास मशवराम खु् वड याींची फसवणकू केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, फसवणुक झालेल्या शतेकऱ्याने माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये 
वा त्यािरम्यान आत्महत्त्या करण्याचा इशारा शासनास दिला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून शतेकऱ्याची 
फसवणूक करणाऱ्या सींबींगधत अगधकारी व िलाल याींच्याववरुध्ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.चांद्रिाांत पाटील (१६-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही, फेरफार क्र. १०७ हा 
इकरारपराचा आहे. तथावप, मौजे बारे खुिग, ता.भोर, श्ज.पणेु या गावामध्ये 
१९६२ मध्ये पो्दहस्सा मोजणी होऊन नवीन नकाश े व फाळणीबारा तयार 
केले. सिर फाळणीबारा व नकाश ेयानसुार सव्हे नीं. २०, ३६ व ३७ यामध्ये 
फाळणी होऊन दहस्सामध्ये बिल झालेला आहे. परींत ुसव्हे नीं. ३८, ३९ मध्ये 
कोणतहेी दहस्स ेझाललेे नाहीत. तर सव्हे नीं. ३६ मध्ये पवुीच्या सडुपरकात 
१४ दहस्से आहेत व १९६२ च्या फाळणी नकाशास एकूण ३० दहस्से आहेत. 
पो्दहस्सा मोजणी करणे ही अधगन्यानयक स्वरूपाची कायगवाही असल्याने, 
सिरचे नकाश े व फाळणीबारा चुकीचे असल्याच े मसध्ि करण्यासाठी 
श्री.भानिुास मशवराम खु् वड याींना श्जल्हा अधीक्षक, भमूम अमभलेख, पणेु 
याींनी दिनाींक १६/०९/२०१६ च्या परान्वये महाराषर जमीन महसलू अगधननयम, 
१९६६ चे कलम २४७ अन्वये सक्षम प्रागधकारी याींचेकड ेररतसर अवपल िाखल 
करण्याबाबत कळववले आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 

श्री.खु्वड याींनी बारे खु. येथील फेरफार क्र. ३०७ रद्द करणेबाबत 
योग्य आिेश िेणेचे व तसे न झालेस दिनाींक २६/०१/२०१७ रोजी तहमसल 
कचेरी समोर आत्महत्या करणेचा इशारा दिललेा होता.तसेच श्री.भानिुास 
मशवराम खु्वड याींनी मींरी, अन्न व नागरी परुवठा, महाराषर राज्य तथा 
पालकमींरी, पणेु श्जल्हा याींचेकड े याच प्रकरणी दिनाींक ०३/०५/२०१६ रोजी 
तक्रार अजग दिला आहे.  
(३) श्री.खु्वड याींचा अजागच्या अनषुींगाने चौकशी करण्यात येऊन उपववभागीय 
अगधकारी, भोर उपववभाग, भोर याींनी दिनाींक २३/०१/२०१८ च्या परान्वये 
सिर फाळणीबारा रद्द करण्याबाबत तहमसलिार, भोर याींना कळववले आहे. 
तसेच सिर फाळणीबारामध्ये सव्हे नीं. ३८ व ३९ बाबत तत्कालीन तलाठी 
याींनी चुकीच्या पध्ितीने नोंि केलेली असल्याने याींच्याववरूध्ि महाराषर नागरी 
सेवा (मशस्त व अपील) ननयम १९६९ च्या ननयम ८ अन्वये मशस्तभींग 
/ववभागीय चौकशी प्रस्ताववत केली आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील नवीन शाळाांच्या बहृत आराखडा तयार िेल्हयाबाबत 
  
(७) २९१३० (०२-०५-२०१२). श्री.सततश चव्हाण : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाने जून, २००८ मधील १७ हजार प्रस्ताव रद्द करुन नवीन शाळाींना 
मान्यतबेाबत बहृत आराखडा तयार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अनगधकृतररत्या सरुु असलेल्या माध्यममक शाळाींची 
सींख्या ककती व कोठे आहेत, 
(३) असल्यास, सिरील सींस्थाींना मान्यता िेण्याबाबत कोणती कायगवाही केली 
वा करण्यात येत आहे ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(२३-१०-२०१८) : (१) शासनाने बहृत आराखडा व त्यानषुींगाने 
प्राप्त झालेले प्रस्ताव रद्द करण्याचा ननणगय घेतला आहे. 
(२) सन २०१५-१६ च्या य-ुडायस डा्ा नसुार राज्यात एकूण ८१ अनगधकृत 
माध्यममक व उच्च माध्यममक शाळा आहेत. 
(३) अनगधकृत शाळाींनी आवश्यक बाबीींची पतूगता करुन सािर केलेल्या 
प्रस्तावावर शासनस्तरावरुन उगचत ननणगय घेण्यात येतो.  

___________ 
 

राज्यात प्रदषूण व धरु मुक्त योजना यशस्वी िरण्याबाबत 
 

(८) ३०५७४ (१२-०४-२०१७). श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें द्र व राज्य शासन भारत प्रिषूण मकु्त व धुर मकु्त योजना राबववत 
असताींना राज्यातील शालयेस्तरावर व अींगणवाडीत णखचडी मशजवण्यासाठी 
चुलीचा वापर होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रिषूण व धुर मकु्त 
योजना यशस्वी करण्यासाठी तसेच शाळेत चलुी ऐवजी गॅसवर अन्न 
मशजवण्याची व्यवस्था करणेबाबत कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववनोद तावड े(१५-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) व (३) शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत आहार मशजववण्यासाठी 
शाळाींमध्ये गॅस कनेक्शन उपलब्ध करुन िेण्याचा ननणगय घेण्यात आला 
असनू यानसुार कायगवाही करण्याचे आिेश क्षेत्ररय यींरणाींना िेण्यात आले 
आहेत. यानसुार कायगवाही करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

धळुगाव (ता.येवला, जज.नामशि) येथे यशवांतराव चव्हाण  
मुक्त वसाहत योजना राबववण्याबाबत 

  
(९) ३१४४१ (०८-०८-२०१७). श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७१७६ 
ला हदनाांि ७ माचग, २०१७ रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय 
ववमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगग व ववशषे मागास प्रवगग 
िल्हयाण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धुळगाव (ता.येवला, श्ज.नामशक) येथ े ववमकु्त जाती, भ्क्या जमाती 
घ्काींसाठी यशवींतराव चव्हाण मकु्त वसाहत योजना राबववणेसाठी ग्ववकास 
अगधकारी, येवला याींनी दिनाींक २० ऑक््ोबर, २०१५ रोजी वा त्यासमुारास 
जमीन उपलब्ध करुन िेऊनही माहे मे, २०१७ पयतं सिर योजना 
राबववणेसाठी समाजकल्याण ववभाग, नामशक याींनी शासनाकड ेप्रस्ताव सािर 
केला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जममनीच्या मोजणीतील दिरींगाईमळेु समाजकल्याण ववभागास 
प्रत्यक्ष ताबा प्राप्त झालेला नाही, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीमध्ये काय आढळून आले वा तद्नसुार सींबींगधताींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच धुळगाव येथ े यशवींतराव चव्हाण मकु्त वसाहत ननमागण 
करण्यासाठी शासनाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम मश ांदे (२३-१०-२०१८) : (१), (२), (३), (४) व (५) या वसाहतीसाठी 
आवश्यक असणाऱ्या जममनीचा ताबा ममळाल्यानींतर हा प्रस्ताव मान्यतबेाबत 
पढुील कायगवाही करण्यात येईल. याबाबत समाजकल्याण अगधकारी, नामशक 
याींच्याकड ेपर व्यवहार करण्यात येत आहे 
  

___________ 
  
शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय व रुग्णालयात (मेडीिल) नागपूर 

येथे पाण्याची सुववधा उपलब्ध िरण् याबाबत 
  
(१०) ३२९०८ (१८-०८-२०१७). श्री.प्रिाश गजमभये, प्रा.अतनल सोले, 
श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) शासककय वदै्यककय महाववद्यालय व रूग्णालय (मेडीकल) नागपरू येथे 
को्यवधी रूपये खचग करून वपण्याच्या पाण्यासाठी लावण्यात आलेले वॉ्र 
कूलर बींि असल्यामळेु रूग्णाींना वपण्याचे पाणी बाहेरून ववकत घ्यावे लागत 
असल्याचे दिनाींक ६ मे, २०१७ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे 
आहे काय,  
(२) असल्यास, सिर रुग्णालयात राज्यातील बरेच रुग्ण उपचारासाठी येत 
असतात त्याींच्यासोबत त्याींचे कु्ुींत्रबय असतात, परींत ु या दठकाणी पाण्याची 
सवुवधा नसल्यामळेु काही व्यक्ती पाच रुपये िराने पाण्याची बॉ्ल ववकत 
असनू िररोज हजारो रुपये कमववत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन रुग्णाींना व त्याींच्या 
नातवेाईकाींना वपण्याच े पाणी उपलब्ध करुन िेण्यासाठी कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
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श्री.धगरीष महाजन (११-१०-२०१८) : (१) व (२) नाही. 
(३) शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रूग्णालय, नागपरू या सींस्थेमध्ये 
िररोज १८ लाख मल्र पाण्याचा परुवठा करण्यात येत असनू, सिरहू 
पाणीपरुवठा सींस्थकेरीता परेुसा आहे. 
(४) लाग ूनाही. 
  

___________ 
  

पुणाग (जज.परभणी) येथील पूणाग एर् (३५) परभणी  
सांस्थेची चौिशी िरण्याबाबत 

  
(११) ३४०८२ (१८-०८-२०१७). श्री.सजुजतमसांह ठािूर : सन्माननीय शालेय 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पणुाग (श्ज.परभणी) येथील पणुाग एफ (३५) परभणी या सींस्थेची चौकशी 
करण्याबाबत ववश्वस्त सिस्य, पणुाग मशक्षण सममती, पणुाग याींनी मा.मखु्यमींरी 
याींच्याकड ेननवेिन सािर केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सींस्थेने गत १० वषागपासनू गरैववश्वस्त, एकाच 
कु्ुींबाींच्या व्यक्तीची गरै व िडपशाही मागागने नेमणूक करुन सींस्थेचा ताबा 
घेतला असनू सींस्थेवर अश्स्तत्वात असलेल्या सहा ववश्वस्थ (अगधकृत) 
सिस्याींना वगळून खो्े िस्ताऐवज तयार करुन अवधै मागागने अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष व इतर सिस्य असे बोगस स्वींयघोवषत कायगकारी मींडळ तयार 
करुन शासकीय अनिुानाचा भ्रष् मागागने गरैवापर चाल ू केल्याचे माहे जून, 
२०१७ मध्ये वा त् यािरम् यान  ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या गैरववश्वस्त 
मींडळामाफग त शासनाच्या १०० ्क्के अनिुानाचा गत १० वषागपासनू सरुु 
असलेला को्यवधी रुपयाींचा गरैव्यवहार रोखण्याबाबत कायगवाही करुन 
सींबींगधत िोषी व्यक्तीींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववनोद तावड े (३०-१०-२०१८) : (१) यासींिभागतील ननवेिन आढळून आले 
नाही. 
(२) व (३) सिर सींस्थेमाफग त अमभनव ववद्या ववहार प्राथममक व माध्यममक 
शाळा, पणुाग ही शाळा चालववण्यात येत.े या शाळेच्या माध्यममक ववभागास 
सींबींगधत आिेशानसुार सन २०१३ पासनू वेतनेतर अनिुान दिले जात असनू 
प्राथममक शाळा जून २०१६ पासनू १०० ्क्के अनिुान प्राप्त झाल्याने 
प्राथममक ववभागास वेतनेतर अनिुान िेण्यात येत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
उमरखेड व महागाव (जज.यवतमाळ) तालुक्यात हररयाली वकृ्ष लागवड 

व भारत तनमागण योजनेत अपहार झाल्हयाबाबत 
  
(१२) ३४१३० (१८-०८-२०१७). श्री.रामहरी रुपनवर : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) उमरखेड व महागाव (श्ज.यवतमाळ) तालकु्यात हररयाली वकृ्ष लागवड व 
भारत ननमागण योजनेत अपहार झाल्याचे ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यानषुींगाने 
वकृ्ष लागवड व भारत ननमागण योजनेत अपहार करणाऱ्या िोषीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१२-१०-२०१८) : (१) श्जल्हागधकारी, यवतमाळ याींच्या 
दिनाींक २४/०९/२०१८ च्या अहवालानसुार तालकुा उमरखेड श्जल्हा यवतमाळ 
अींतगगत ग्रा.पीं. ढाणकी येथील मौजे े्ंभेश्वरनगर येथे भारत ननमागण 
योजनेंतगगत अपहार झालेला आहे. तथावप, महागाव तालकु्यात भारत ननमागण 
योजनेंतगगत कोणताही अपहार झालेला नाही. 
 महागाव तालकु्यात हररयाली योजना राबववण्यात आली नसनू 
उमरखेड तालकु्यात सिर योजनेंतगगत वकृ्ष लागवड अयशस्वी झाल्याच े
ननिशगनास आले आहे. 
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(२) हररयाली योजनेंतगगत उमरखेड तालकु्यात केलेली वकृ्ष लागवड अयशस्वी 
झाल्यामळेु करण्यात आलेला खचग ननषफळ ठरल्यामळेु सींबींगधत अध्यक्ष / 
सगचव, पाणलो् ववकास सममती याींचेवर मखु्य कायगकारी अगधकारी तथा 
कायगकारी अध्यक्ष, श्जल्हा ग्रामीण ववकास यींरणा यवतमाळ याींच्याकडून 
वसलुी ननश्श्चत करण्यात आली आहे. 
 उमरखेड तालकुा श्जल्हा यवतमाळ अींतगगत ग्रा.पीं.ढाणकी येथील मौज े
्ेभेश्वरनगर येथ े भारत ननमागण योजनेंतगगत झालले्या अपहार प्रकरणी 
सममती अध्यक्ष व सगचव याींचेववरुध्ि पोलीस स््ेशन त्रब्रगाव येथ े   
दिनाींक ०८/१२/२०११ रोजी FIR क्र.४५/११ नोंिववला आहे. 
(३) वरील प्रमाणे. 
 

___________ 
  

राज्यातील आश्रमशाळाांमधील ववद्यार्थयांच ेमतृ्यू रोखण्याबाबत 
  
(१३) ३६९४६ (०३-०१-२०१८). श्री.अतनल भोसल,े श्री.धनांजय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.सततश चव्हाण, अॅड.तनरांजन डावखरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३०८८४ ला हदनाांि २७ जुल,ै २०१७ रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय आहदवासी वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील ११०० आदिवासी आश्रमशाळाींची श्स्थती ियनीय असनू मागील 
िशकात ७९३ ववद्याथ्याचंा सपगिींश, ताप, ककरकोळ आजार इत्यािी 
कारणाींमळेु मतृ्य ू झाल्याच े माहे ऑक््ोबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम् यान 
ननिशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनामाफग त चौकशी करण्यात आली आहे 
काय, चौकशीत काय आढळून आले व तद्नसुार सिर आश्रमशाळाींची श्स्थती 
सधुारणे व ववद्याथ्यांच े मतृ्य ू रोखण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववष्ट् ण ु सवरा (२८-०९-२०१८) : (१) व (२) सन २००१-२००२ त े        
सन   २०१२-१३ या शकै्षणणक वषागत समुारे ७९३ ववद्याथ्यांचा वेगवेगळया 
कारणाींनी मतु्य ू झाला आहे. ४४१ मलेु व ३५२ मलुी असे एकूण ७९३ 
ववद्याथ्यांचा मतु्य ूझाल्याची बाब आढळून आली आहे. 
 सिर आश्रमशाळाींतील ववियाथ्यागचे मतु्य ू रोखण्यासाठी उपाययोजना 
सचुववण्याकरीता आदिवासी ववकास ववभाग शासन ननणगय               
क्र.  शाआशा-२०१६/प्र.क्र.१२५/का.१३, दिींनाक ३० मे, २०१६ अन्वये डॉ सभुाष 
साळुींख,े सेवाननवतृ्त महासींचालक, आरोग्यसेवा, महाराषर राज्य याींच्या 
अध्यक्षतखेाली ११ सिस्याींची ताींत्ररक सममती स्थापन करण्यात आली होती. 
सिर सममतीने ववद्याथ्यांच्या मतु्यबूाबत अल्पकालीन व िीघगकालीन 
स्वरुपाच्या मशफारशी सचुववल्या असनू बहुताींशी मशफारशीची अींमलबजावणी 
करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  
देशात उच्च मशक्षणातील मागासवगीयाांची नोंदणी, महहला मशक्षणाच ेव 

नोिऱ याांमधील प्रमाण र्ारच िमी असल्हयाबाबत 
  
(१४) ३८५६० (०४-०४-२०१८). श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय ववमकु्त 
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगग व ववशषे मागास प्रवगग िल्हयाण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िेशात उच्च मशक्षणातील मागासवगीयाींची नोंिणी व मदहला मशक्षणाचे 
प्रमाण, नोकऱ् याींमधील प्रमाण फारच कमी असल्याचे कें द्रीय मनषुयबळ 
ववकास मींरालयाने जारी केलेल्या आकडवेारीवरून दिनाींक १० जानेवारी, २०१८ 
रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मागासवगीयाींच्या उन्नतीसाठी शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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प्रा. राम मश ांदे (१२-१०-२०१८) : (१), (२) व (३) सींबींगधत ववभागाींकडून मादहती 
प्राप्त करुन घेण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

िासार बबरांबे (ता.िराड, जज.सातारा) येथील हनुमान पाणीपुरवठा 
सांस्थेवर िारवा  िरण्याबाबत 

  
(१५) ३८९६३ (०३-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
३७०६२ ला हदनाांि २२ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय सहिार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कासार त्रबरींबे (ता.कराड, श्ज.सातारा) येथील हनमुान पाणीपरुवठा 
सींस्थेच्या गरैकारभाराबाबत लोकप्रनतननधी व ग्रामस्थाींनी माहे नोव्हेंबर, २०१५ 
मध्ये सींबींगधताकड ेतक्रार करण्यात येवनूही कोणतीच कारवाई करण्यात आली 
नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींगधत िोषीींवर 
कारवाई करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (१९-१०-२०१८) : (१) नाही. 
(२) श्री.हनमुान सहकारी पाणीपरुवठा सींस्थेच्या सभासिाींनी सींस्थेच्या 
चेअरमनववरुद्ध व सींस्थेच्या कारभाराववरुद्ध केलेल्या तक्रारीच्या अनषुींगाने 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कराड याींनी सींबींगधत सींस्थचेे चअेरमन, 
तक्रारिार, कॅनरा बँक व बँक ऑफ इींडडया या िोन्ही बँकाींच्या 
अगधकाऱ्याींसमवेत दिनाींक २७/११/२०१५ रोजी आढावा बठैक घेऊन प्राथममक 
चौकशी केली. मार तक्रारिार ४४ सभासिाींपकैी २५ सभासिाींनी तक्रार 
अजागतील त्याींच्या स्या खोट्या असल्याचे व सींस्थचे्या कजागबाबत त्याींची 
कोणतीही तक्रार नसल्याच ेलेखी म्हणणे दिले आहे. 
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तद्नींतर श्जल्हागधकारी, सातारा याींनी प्रकरणी िोन्ही बँकाींचे वररषठ 
अगधकारी, तक्रारिार सभासि व सींबींगधत इतर अगधकाऱ्याींची           
दिनाींक ७/१०/२०१६ रोजी बठैक घेतली. सिर बठैकीमध्ये श्जल्हागधकाऱ्याींनी 
दिलेल्या ननिेशानसुार सिर उपसा मस ींचन योजनेच्या क्षमतचेी तपासणी 
करण्याच्या सचूना जलसींपिा ववभागाच्या कायगकारी अमभयींत्याींना िेण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच सभासिाींच्या कजगववषयक कागिपराींची तपासणीची 
कायगवाही कॅनरा बँक व बँक ऑफ इींडडया या िोन्ही बँकाींच्या ववभागीय 
कायागलयामाफग त सरुु आहे.  
 सींस्थेच्या सभासिाींच्या खोट्या स्या करुन फसवणकू केल्याबाबत 
पोलीस स््ेशन, कराड येथ ेसभासिाींनी िाखल केलेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने 
श्जल्हागधकारी, सातारा याींनी दिलेल्या ननिेशानसुार गनु्हे िाखल करण्यात 
आले आहेत. 
 उपननबींधक, सहकारी सींस्था, कराड याींनी प्रकरणाची सववस्तर चौकशी 
केली असनू त्याींच्या अहवालातील अमभप्रायाींच्या अनषुींगाने श्जल्हा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, सातारा याींनी तक्रार अजागतील मदु्दे व सींस्थेतील 
कामकाजातील अननयममतता याबाबत तपासणी करण्यासाठी सींस्थेच्या 
नोंिणीपासनू दिनाींक ३१/३/२०१६ अखेर पयतं चाचणी लेखापररक्षण करण्याच े
आिेश दिनाींक ३०/११/२०१७ रोजी दिले आहेत. त्यानसुार पढुील कायगवाही सरुु 
आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

राज्यातील शारररीि मशक्षण महाववद्यालयाांना अनुदान देण्याबाबत 
 

(१६) ३८९८७ (०५-०४-२०१८). श्री.प्रिाश गजमभये : हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ 
रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्हया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न क्रमाांि १७७१९ ला हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील    
काय :- 
(१) राज्यात ककती शारररीक मशक्षण महाववद्यालये आहेत, 
(२) असल्यास, शारररीक मशक्षण महाववद्यालयामाफग त ककती उत्कृष् खेळाडू 
ननमागण करण्याचे काम केल ेआहे, 
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(३) असल्यास, सवग शारररीक मशक्षण महाववद्यालयाींना अनिुान िेण्याचा 
शासनाचा ववचार आहे काय, 
(४) असल्यास, केव्हापासनू अनिुान िेण्यात येणार आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े(०८-०८-२०१८) : (१) एकूण ९० महाववद्यालये आहेत. 
(२) एकूण ३०७३ खेळाडू. 
(३) असा कोणताही प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन नाही.  
(४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 
यवतमाळ येथील श्री.वसांतराव ना ि शासिीय वैद्यिीय महाववद्यालय 

व रुग्णालयातील ववववध पदे सेवाजेष्ट्ठतेनुसार भरण्याबाबत 
 

(१७) ३९२३८ (०४-०४-२०१८). श्री.हररमस ांग राठोड, श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत 
टिल,े श्री.आनांद ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) यवतमाळ येथील श्री.वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय 
व रुग्णालयात िींत वदै्यकीय अगधकारी व अपघात वदै्यकीय अगधकारी अशी 
एकूण २३ पिे मींजूर आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच सिर वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयात प्रशासनाने वगग ४ ची 
जेषठता यािी डावलनू सरळसेवेने कननषठ मलवपकाींची पिे भरली असल्याच े
माहे जुल,ै २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर पिे ननयममत न भरल्याने रुग्णाींची गरैसोय होत 
असल्याचे माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान ननिशगनास आल,े हे ही 
खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने िींत वदै्यकीय अगधकारी व अपघात 
वदै्यकीय अगधकारी तसेच सेवाजेषठता यािी डावलनू सरळसेवेत भरलेली 
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कननषठ मलवपकाींची पिे रद्द करुन सेवाजेषठतनेे पिे भरण्याबाबत कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०५-०७-२०१८) : (१)  हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) श्री.वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व रुग्णालयामध्ये 
िींत वदै्यकीय अगधकारी व अपघात वदै्यकीय अगधकारी याींची २३ पिे मींजूर 
असनू सिर पिे बींधपत्ररत उमेिवाराींमधून भरण्यात येतात. बींधपत्ररत उमिेवार 
उपलब्ध न झाल्यास सिर पिे अबींधपत्ररत उमेिवाराींमधून १२० दिवसाच्या 
तत्वावर तात्परुत्या स्वरुपात अगधषठातास्तरावर भरण्यात येतात.  

तसेच श्री.वसींतराव नाईक शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालय व 
रुग्णालय याींच्या आस्थापनेवरील कननषठ मलपीकाींची ४८ पिे मींजूर असनू 
सिर पिाींपकैी ३६ पिे सरळसेवेतील को्यातील आहेत तर १२ पिे पिोन्नती 
को्यातील आहे. सरळसेवेच्या को्यातील ३६ पिे व पिोन्नती को्यातील ९ 
पिे भरण्यात आलेली आहेत. पिोन्नती को्यातील ३ ररक्त असलेली पिे 
भरताींना एका कमगचाऱ्याने आपण ज्येषठ असल्याबाबत आक्षेप घेतला होता. 
त्यानसुार पिोन्नत केलेल्या एका कमगचाऱ्याला पिावनत करण्यात आले 
असनू पढुील कायगवाही चाल ूआहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
देवना (ता.येवला, जज.नामशि) मसांचन प्रिल्हपाच्या आराखड्याबाबत 

  
(१८) ३९३८५ (०४-०४-२०१८). श्री.धनांजय मुांड े: ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ३४८८६ 
ला हदनाांि १८ डडसेंबर, २०१७ रोजी हदलेल्हया उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय 
जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िेवना (ता.येवला, श्ज.नामशक) मस ींचन प्रकल्पाच्या सवगसाधारण 
आराखडयास सक्षमस्तरावरून मान्यता िेण्यात येवनूही सिर प्रकल्पाचा 
सववस्तर प्रकल्प अहवाल माहे जानेवारी, २०१८ पयतं शासनाकड ेमींजुरीसाठी 
पाठववण्यात आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेवना मस ींचन प्रकल्पाचा सववस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाकड े
पाठवावा अशी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान तापी पा्बींधारे ववकास महामींडळाच्या कायगकारी सींचालकाींकड े
मागणी केललेी आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर योजनेचा सवगसाधारण आराखडा/सववस्तर प्रकल्प 
अहवाल प्रशासकीय मींजुरीसाठी शासनाकड े पाठववण्याबाबत महामींडळाकडून 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मश ांदे (२६-०९-२०१८) : (१) साठवण तलाव िेवना, ता.येवला ची 
मस ींचन क्षमता ६०० हेक््रपेक्षा कमी असल्याने दिनाींक १८/१/२०१८ रोजी 
जलसींधारण ववभाग, नामशक याींच्याकड ेहस्ताींतरीत करण्यात आलेला आहे.  
(२) हे अींशत: खरे आहे. कपात सचूना क्र. ६ अन्वये मा.ववधानसभा सिस्य 
याींनी मागणी केललेी होती. 
(३) मध्यवती सींकल्पगचर सींघ्ना, नामशक याींच्याकडून योजनेच्या माती 
धरणाच्या का्छेिाच े सींकल्पन प्राप्त झालेले आहे. सिर का्छेि 
सींकल्पनानसुार सववस्तर प्रकल्प अहवाल करण्याचे काम उपववभागीय 
स्तरावर प्रगतीत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मशक्षिेतर िमगचाऱयाांना शालेय मशक्षण ववभागाच्या  
धतीवर िालबध्द पदोन्नती देण्याबाबत 

 
(१९) ३९८३५ (०४-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे : हदनाांि १९ डडसेंबर, २०१७ 
रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्हया अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या 
यादी क्रमाांि ७ मधील प्रश्न क्रमाांि ३३५५४ ला हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
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सन्माननीय ववमकु्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवगग व ववशषे 
मागास प्रवगग िल्हयाण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील भ्क्या, ववमकु्त जातीच्या आश्रम शाळेतील कायगरत    
मलपीक / सेवक / काींमाठी / स्वयींपाकी / वसनतगहृ अधीक्षक / प्रयोगशाळा 
सहाय्यक / पररचर / नाईक इत्यािी मशक्षकेतर कमगचाऱ्याींना शालेय मशक्षण 
ववभागाच्या धतीवर कालबध्ि पिोन्नती िेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने 
ननणगय दिला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्या ननणगयानसुार शासनस्तरावरुन कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
प्रा. राम मश ांदे (१५-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) राज्यातील ववजाभज प्रवगागच्या आश्रमशाळेतील मशक्षकेतर 
कमगचाऱ्याींना शालेय मशक्षण ववभागाच्या धतीवर कालबद्ध पिोन्नती 
िेण्याबाबत मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ननणगयानसुार या ववभागाने 
शासनपर दिनाींक १०/०३/२०१७ अन्वये ज्या न्यायालयीन प्रकरणाींमध्ये 
मा.उच्च न्यायालयाने यागचकाकताग कमगचाऱ्याींना कालबद्ध पिोन्नती योजनेचा 
लाभ िेण्याबाबतचे ननिेश दिले आहेत. अशा कमगचाऱ्याींची वयैश्क्तक पारता 
शालेय मशक्षण ववभागाच्या दिनाींक ३०/०४/१९९८ च्या शासन ननणगयानसुार 
तपासनू जर यागचकाकताग कमगचारी कालबद्ध पिोन्नती योजनेस पार ठरत 
असल्यास त्याींना सिरहू योजनेचा लाभ िेण्याची कायगवाही करण्याचे ननिेश 
िेण्यात आले आहेत. 

___________ 
 

शासिीय दांत महाववद्यालय व रुग्णालयाांमध्ये औषधशास्त्र  
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम खांडीत िेल्हयाबाबत 

  
(२०) ४०६०० (०४-०४-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय वदै्यिीय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मराठवाडयातील एकमेव शासकीय िींत महाववद्यालय व रुग्णालयाींमध्ये 
सन १९९७ पयतं मखु्य औषधशास्र ववषयामध्ये सरुु असलेला पिव्यतु्तर 
अ्यासक्रम २० वषागपासनू खींडीत झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबतची सवगसाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने सिर अ्यासक्रम पनु्हा सरुु करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (०५-०७-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 

शासकीय िींत महाववद्यालय व रुग्णालय औरींगाबाि येथील 
मखुरोगननिान व क्ष-ककरणशास्र या ववषयातील पिव्यतु्तर पिवी 
अ्यासक्रमाची मान्यता खींडीत झाली आहे. 
(२) मखुरोगननिान व क्ष-ककरणशास्र या ववषयातील सींबींगधत सींस्थेतील 
प्राध्यापक हे पि ररक्त असल्याने अ्यासक्रमाची मान्यता खींडीत झाली आहे. 
(३) भारतीय िींत पररषिेच्या दिनाींक १/९/२०१७ च्या अगधसचूनेतील तरतिू 
ववचारात घेऊन शासकीय िींत महाववद्यालय व रुग्णालय औरींगाबाि या 
सींस्थेतील मखुरोगननिान व क्ष-ककरणशास्र या ववषयातील वरीषठ सहयोगी 
प्राध्यापकास पिोन्नतीच्या वरीषठ पिाच े प्राध्यापक हे नामामभधान प्रिान 
करण्यास शासन मान्यता नकुतीच प्रिान करण्यात आली आहे. त्यामळेु सिर 
अ्यासक्रम सरुु करण्यासाठी सलुभता ननमागण झाली आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
 

मुांब तील सांजय गाांधी राष्ट्रीय उद्यानासाठी  
सांपाहदत िेलेल्हया जममनीबाबत 

 

(२१) ४०६२० (०४-०४-२०१८). श्रीमती ववद्या चव्हाण : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मुींबईतील सींजय गाींधी राषरीय उद्यानासाठी सींपादित केलेल्या जममनीच्या 
सींिभागत यागचका क्र. १४६५/७५ सन १९७९ मध्ये अजगिार व प्रनतवािी 
याींच्यामध्ये समझोता करार करण्यात आला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये मालाड येथील सव्हे क्र. मधील १४८८ एकर ३३ गुींठे 
व १२ आणे जमीन वन ववभागाची खरेिी करण्यात आली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, १४८८ पकैी ८४८ एकर जमीन वन ववभागाला परत करण्यात 
आली आहे व उवगरीत ६४० एकर १२ गुींठे ४ आणे जममनीपकैी ५७२ एकर २९ 
II गुींठे इतकी जमीन महापामलकेला तबेले ह्ववण्यासाठी िेण्यात आली होती 
तसेच ४४ एकर ३३ गुींठे १२ आणे जमीन सधुाररत जलाशयासाठी िेण्यात 
आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ही ५७२ एकर जमीन पनु्हा वन ववभागाकड े वगीकृत होणे 
आवश्यक होत ेत्याप्रमाणे ती वन ववभागाला वगीकृत झाली आहे काय, याची 
मादहती मा.न्यायालयात िेण्यात आली नाही त्याची कारणे काय आहेत, 
(५) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत काय 
आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
 मा.उच्च न्यायालयात सींकीणग यागचका क्र. १४६५/७५ नसुार मौज े
मालाड सवे क्र. २३९/१ चे १४८८ एकर ३३ गुींठे १२ आणे क्षेराचे मळू मालक 
व शासन याींच्यात दिनाींक ३/१२/१९७९ रोजी समझोता करार करण्यात आला 
आहे. 
(२) महाराषर खाजगी वने (सींपािन) अगधननयम १९७५ चे तरतिुीींतगगत 
खाजगी वनाींच े क्षरे, ववदहत प्रणालीचे अींमलाअींती राखीव वने म्हणून 
शासनववदहत करण्यात आले आहे. या जममनी शासनाव्िारे खरेिी करण्यात 
आलेल्या नाहीत. 
(३) व (४) दिनाींक ०३/१२/१९७९ च्या समझोता करारानसुार १४८८ एकर ३३ 
गुींठे १२ आणे पकैी ८४८ एकर २० गुींठे १२ आणे क्षेर खाजगी वने च्या 
व्याख्येखाली धरून, महाराषर खाजगी वने (सींपािन) अगधननयम १९७५ च े
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अींतगगत ववधीगतररत्या शासनववदहत केले. उवगररत ६४० एकर १२ गुींठे ४ आणे 
क्षेर, ववववध प्रयोजनाखाली खातिेाराव्िारे िेण्यात आल्याने / सींपादित 
झाल्याने व खातिेाराचे ताब्यात नसल्याने “वने” अथवा ‘खाजगी वने’ च्या 
व्याख्येतनू वगळण्यात आले आहे. शासनाव्िारे या जममनीचा िावा केला 
जाणार नाही, असे मा.उच्च न्यायालयाव्िारे “समझोता करार” वर आिेश 
पाररत करताना नमिू केले आहे. 
(५) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  
वधाग जजल्ह्यातील तनम्न वधाग प्रिल्हप पुनवगसन आणण िालवे धाम  

प्रिल्हपाांची उांची वाढववण्यासाठी वनजममनीचा प्रस्ताव आणण  
िार प्रिल्हपाांच्या िामाांना गती देण्याबाबत 

  
(२२) ४०६५१ (०४-०४-२०१८). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय जलसांपदा 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) वधाग श्जल््यातील ननम्न वधाग प्रकल्प पनुवगसन आणण कालवे धाम 
प्रकल्पाींची उींची वाढववण्यासाठी वनजममनीचा प्रस्ताव आणण कार प्रकल्पाींच्या 
कामाींना गती िेण्याच्या सचूना मा.मखु्यमींरी महोियाींनी वधाग श्जल््याच्या 
माहे डडसेंबर, २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान झालले्या आढावा बठैकीत 
श्जल्हागधकाऱ्याींना दिल्याचे ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.धगरीष महाजन (२४-१०-२०१८) : (१) होय.  
(२) ननम्न वधाग प्रकल्पाींतगगत मौजा नन ींबोली गावाचे पनुवगसन वगळता उवगररत 
गावाींचे पनुवगसन कामे ९५ ्क्के पणूग झालेली आहेत. तसेच जुन्या नागरी 
सवुवधाींच्या िरुुस्तीची कायगवाही प्रगतीपथावर आहे.  
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 धाम उींची वाढ प्रकल्पाींचे Catehment Area Treatment Plan च े
प्रस्तावास मखु्य वनरक्षक याींची मान्यता प्राप्त करण्यात आली आहे.  

राज्य ताींत्ररक सल्लागार सममती, नामशक याींनी धाम प्रकल्पाची उींची 
वाढववण्याचा सधुाररत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावावर उपश्स्थत केलेल्या 
शऱे्याींचे अनपुालन राज्य ताींत्ररक सल्लागार सममतीस सािर करण्याची 
कायगवाही क्षेत्ररयस्तरावर प्रगतीत आहे. 
 कार निी प्रकल्पाचे लोहारी सावींगा ववतरीकेवरील जलसेतचुे काम 
प्रगतीपथावर असनू प्रकल्पाचे उवगररत कामे माहे जनू, २०१९ पयतं पणूग 
करण्याचे ननयोश्जत आहे.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  
हररहरेश्वर (ता.श्रीवधगन, जज.रायगड) येथे वविास िामे िरण्याबाबत 

  
(२३) ४०८६५ (०४-०४-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय पयगटन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हररहरेश्वर (ता.श्रीवधगन, श्ज.रायगड) येथ े ववकास काम े करण्यासाठी 
शासनाकडून रुपये ११ को्ी ननधी मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिर कामे ही अपणूागवस्थेत असनू कामामध्ये अननयममतता 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ववकास कामे पणूग करण्यासाठी कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रावल (०३-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे. 

श्री.क्षेर हररहरेश्वर येथील पयग् न स्थळाींच्या ववकास कामाींसाठी   
रुपये ९०८.६३ लक्ष ननधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
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हररहरेश्वर येथील मींजूर कामाींपकैी नवाब लेक व पररसर, हररहरेश्वर 
मींदिर पररसर, अश्स्थ ववसजगन पररसर, स्मशानभमूी पररसर, एन्रास्रक्चर, 
भमूी सधुारणा इत्यािी कामे पणूग करण्यात आलेली आहेत. धमगशाळेचे काम 
सिर जागा वन ववभागाच्या अखत्याररत असल्यामळेु व लॅण्डस्केवप ींगचे काम 
सवग स्थापत्य काम ेपणूग झाल्यामशवाय करता येणे शक्य नसल्यामळेु प्रलींत्रबत 
आहेत. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात शालेय ववद्यार्थयांच्या आरोग्य तपासणीबाबत 
  
(२४) ४०९६६ (०४-०४-२०१८). श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय सावगजतनि आरोग् य व िुटुांब िल्ह याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात शालेय ववद्याथ्यांची आरोग्य तपासणी तालकुास्तरावर प्राथममक 
आरोग्य कें द्रामाफग त करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर आरोग्य तपासणी ही वय वष े१ त े१८ या वयोग्ातील 
ववद्याथ्यांची केली जात े व काही दठकाणी आरोग्य तपासणी करताना 
वयोग्ाबाबत एकवाक्यता नसल्याचे ननिशगनास आल ेआहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सिर आरोग्य तपासणी कोणत्या वयोग्ातील ववद्याथ्यांची व 
वषागतनू ककती वेळा करावयाची याबाबत सचूना क्षेत्रर यस्तरावरील अगधकाऱ् याना 
िेणे गरजेचे आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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डॉ. दीपि सावांत (१५-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
राज्यात शालेय ववद्याथ्याचंी आरोग्य तपासणी ही राषरीय बाल 

स्वास्थ कायगक्रमाींतगगत मींजरू पथकाींमाफग त करण्यात येत.े 
(२) कें द्र व राज्य शासनाच्या मागगिशगक सचूना ववचारात घेऊन सिर आरोग्य 
तपासणी ही अींगणवाडीस्तरावरील ० त े६ वष ेवयोग्ातील बालकाींची आणण 
शाळा स्तरावरील ६ त े१८ वष ेवयोग्ातील ववद्याथ्यांची करता येत.े  
(३) सवग आरबीएसके पथकाींना आरोग्य तपासणी करण्याबाबतच्या कें द्र व 
राज्य शासनाच्या मागगिशगक सचूना राज्यस्तरावरून ननगगममत करण्यात 
आलेल्या आहेत.  
(४) शाळा स्तरावरील ६ त े१८ वयोग्ातील ववद्याथ्यांची तपासणी वषागतनू 
एक वेळा व अींगणवाडी स्तरावरील ० त े ६ वष े वयोग्ातील बालकाींची 
तपासणी वषागतनू िोन वेळा करण्यात येत.े याबाबत श्जल्हा/तालकुास्तरावरील 
सवग वदै्यककय अगधकारी याींना सचूना िेण्यात आलेल्या आहेत व त्याबाबत 
िरमहा सखोल आढावा घेण्यात येतो.  
(५) प्रश्न उद् भवत नाही.  

___________ 
  

राज्यात सामाजजि न्याय व आहदवासी वविास ववभागाच्या  
मशष्ट्यवतृ्तीत गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 

  
(२५) ४११२४ (०५-०४-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय सामाजजि 
न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात सामाश्जक न्याय व आदिवासी ववकास ववभागामाफग त िेण्यात 
येणाऱ् या को्यवधी रुपयाच्या मशषयवतृ्तीत गरैव्यवहार झाल्यामळेु तत्कालीन 
पोलीस महासींचालक, श्री.के. वेंक्ेशम याींच्या अध्यक्षतखेाली सममती स्थापन 
करण्यात आली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सममतीचा अहवाल दिनाींक २४/०७/२०१७ रोजी शासनास 
सािर करण्यात आला असनूही सींबींगधत िोषीींवर कोणतीही कायगवाही करण्यात 
आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.राजिुमार बडोले (१२-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) ववशषे चौकशी पथकाने सािर केलले्या अींनतम अहवालातील 
लेखापरीक्षणातील आकडवेारीची पडताळणी करण्याची व वसलुपार रक्कम 
सींबींगधत सींस्थाींकडून वसलू करण्याची आणण सींबींगधत िोषी सींस्थावर 
ननयमानसुार कारवाई करण्याची आवश्यक ती पढुील कायगवाही आयकु्त, 
समाजकल्याण पणेु याींच्या अगधनस्थ सींबींगधत सहायक आयकु्त, 
समाजकल्याण याींच्यामाफग त सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

राज्यात वररष्ट्ठ महाववद्यालयात तामसिा तत्वावरील  
प्राध्यापिाांना मानधन देण्याबाबत 

  
(२६) ४१२७२ (०१-०८-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : हदनाांि २० 
जुल,ै २०१८ रोजी सभागहृाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेल्हया अताराांकित 
प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ५ मधील प्रश्न क्रमाांि ३८१६८ ला हदलेल्हया 
उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय उच् च व तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात वररषठ महाववद्यालयात तामसका तत्वावर माहे माचग, २०१८ 
मध्ये वा त्यािरम्यान कायगरत असणाऱ्या प्राध्यापकाींची श्जल्हाननहाय एकूण 
सींख्या ककती आहे, 
(२) असल्यास, त्याींना ममळणारे मानधन हे अल्प असनू त े िरमहा ममळत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन मानधनात वाढ 
करुन त ेिरमहा ममळण्यासाठी कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (३०-१०-२०१८) : (१) राज्यात वररषठ महाववद्यालयात 
तामसका तत्वावर माहे माचग, २०१८ पयतं कायगरत असणाऱ्या प्राध्यापकाींची 
श्जल्हाननहाय सींख्या पढुीलप्रमाणे आहे :- 
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जजल्हहा तामसिा तत्वावर िायगरत प्राध्यापिाांची सांख्या 
मुींबई ३१० 
ठाणे ७६ 

पालघर १२ 
रायगड ११ 
मस ींधुिगूग ०५ 
रत्नागगरी ७३ 
जळगाव ६७ 
धुळे १५३ 

नींिरुबार ९९ 
सोलापरू ५६३ 
अमरावती ३९९ 
अकोला ३२६ 
बलुडाणा २७२ 
यवतमाळ २९७ 
वामशम २२१ 
नागपरू ७३० 
वधाग ८० 
भींडारा १२५ 
गोंदिया १७२ 
चींद्रपरु २८७ 

गडगचरोली ८८ 
कोल्हापरू ९२६ 
साींगली ६६७ 
सातारा ७१८ 

औरींगाबाि ४४४ 
जालना ११२ 
बीड ३१२ 

उस्मानाबाि १८१ 
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पणेु १३२ 
नामशक ४१ 

अहमिनगर ६३ 
नाींिेड ५३० 
लातरू ३८० 
परभणी २४० 
दहींगोली ५३ 
एिुण ९१६५ 

(२) व (३) होय, तथावप, तामसका तत्वावरील प्राध्यापकाींच्या मानधनात वाढ 
करणेबाबत तसेच सिर मानधन िरमहा अिा करणेबाबत कायगवाही सरुु आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

साववत्रीबा  रु्ले पुणे ववद्यापीठातील सुरक्षा रक्षिाांना पोमलसाांच े
अधधिार आणण ववशषे पोलीस अधधिार देण्याबाबत 

  
(२७) ४१२९५ (०१-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय उच् च व 
तांत्र मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) साववरीबाई फुले पणेु ववद्यापीठातील सरुक्षा रक्षकाींना पोमलसाींच ेअगधकार 
आणण ववशषे पोलीस अगधकारी म्हणून ननयकु्त करण्याचा ननणगय पणेु 
ववद्यापीठाने माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला, खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर ववधानमींडळ सगचवालय, ववधान भवन पररसरातील 
सरुक्षा रक्षकाींना असणारा ववशषे अगधकार पणेु ववद्यापीठातील सरुक्षा 
रक्षकाींना कोणत्या यींरणेकडून िेण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार अशा ववशषे अगधकाराचा वापर योग्य प्रकारे 
होण्याकरीता कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववनोद तावड े(१०-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
नागपूर येथील जजल्हहा तनयोजन वविास सममतीच्या बैठिीत तनधी खचग 

िेला नसल्हयाने सांबांधधत ववभागाांना नोटीस बजावल्हयाबाबत 
  
(२८) ४१३१० (०१-०८-२०१८). प्रा.अतनल सोल,े श्री.नागोराव गाणार, 
श्री.धगरीशचांद्र व्यास : सन्माननीय तनयोजन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील श्जल्हा ननयोजन ववकास सममतीच्या बठैकीत अनेक 
ववभागाींनी ननधीच खचग केला नसल्याने डीपीडीसीने मेडडकल, सावगजननक 
बाींधकाम, प्राथममक मशक्षण, सावगजननक आरोग्य ववभागाींसह ववववध 
ववभागाींना नो्ीस बजावल्या असल्याची बाब माहे जानेवारी, २०१८ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननिशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने ननधी खचग न करणाऱ्या सींबींगधत 
ववभागातील अगधकारी व कमगचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (०५-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) श्जल्हा ननयोजन सममती, नागपरू याींच्या दिनाींक २२/०१/२०१८ रोजी 
झालेल्या बठैकीत मा.पालकमींरी, नागपरू याींनी दिलेल्या ननिेशाच्या अनषुींगाने 
मेडडकल, सावगजननक बाींधकाम, प्राथममक मशक्षण, सावगजननक आरोग्य 
ववभागाींसह ववववध ववभागाींनी दिनाींक ३१ माचग, २०१८ अखेर प्राप्त झालेला 
ननधी १०० ्क्के खचग केललेा आहे. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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देगलूर (जज.नाांदेड) येथील नारे्डच्या खानापूर िें द्रावरील  
तुरीची तोला  बारदान्याअभावी प्रलांबबत राहहल्हयाबाबत 

  
(२९) ४२२१२ (०१-०८-२०१८). श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.अशोि ऊर्ग  भा  
जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, श्री.शरद रणवपसे, श्री.आनांदराव पाटील, 
अॅड.हुस्नबान ू खमलरे् : सन्माननीय पणन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िेगलरू (श्ज.नाींिेड) येथील नाफेडच्या खानापरू कें द्रावरील तरुीची तोलाई 
बारिान्याअभावी प्रलींत्रबत असल्याचे माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, हरभरा तोलाईची समस्या गींभीर असनू तोलाई करण्याच्या 
मागणीसाठी शतेकऱ् याींनी सींताप व्यक्त केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन काय कायगवाही वा 
उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सभुाष देशमखु (०१-११-२०१८) : (१) नाही.  
(२) व (३) नाींिेड श्जल््यातील ९ खरेिी कें द्रापकैी िेगलरू येथील खरेिी कें द्र 
दिनाींक ५/२/२०१८ रोजी सरुु करण्यात आले होत.े सिर खरेिी कें द्रावर सवागत 
जास्त हरभरा खरेिी झाला आहे. यामध्ये २२५३ शतेकऱ्याींचा एकूण २८१०३.५० 
श्क्वी्ं ल हरभरा खरेिी केलेला आहे. तसेच सिर खरेिी कें द्रावर पयागप्त 
बारिाना उपलब्ध होता तसेच आवश्यकतनेसुार इतर दठकाणाहून बारिानाचा 
परुवठा करण्यात आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील जममनीचा पोत खालावली असल्हयाबाबत 
  
(३०) ४२२१९ (०१-०८-२०१८). श्री.ववनायिराव मटेे : सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) नाींिेडच्या माती पररक्षण प्रयोगशाळेच्या अहवालावरून मराठवाडयातील 
जममनीचा पोत मोठ्या प्रमाणात खालावली असनू जममनी नापीक होऊन 
उत्पािनात मोठी घ् येण्याची शक्यता ननमागण झाली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, माती पररक्षणात राषरीय केममकल फ्ीलायझसगने 
कोणकोणत्या नमनुाींच्या चाचण्या घेतल्या व त् यात काय ननषपन्न झाल,े 
शासनाने जममनीची पोत उींचावण्याबाबत कोणत ेप्रयोग हाती घेतले आहेत, 
(३) असल्यास, त्यानषुींगाने जममनीची पोत वाढवण्याबाबत शासनाने कोणती 
कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.चांद्रिाांत पाटील (११-१०-२०१८) : (१) नाही, नाींिेड श्जल््यामध्ये 
शतेकऱ्याला िोन वषागतनू एकिा त्याींच्या शतेजममनीची मिृ आरोग्य पत्ररका 
उपलब्ध करुन दिली जात.े सिर मिृ आरोग्य पत्ररकेच्या अहवालानसुार 
श्जल््यातील जममनीचा साम ु साधारणत: ७.५ त े ८.०० च्या िरम्यान आहे. 
क्षारता ००१ त े ९९९ M/S िरम्यान आहे. वषगननहाय तपासणी करण्यात 
आलेल्या माती नमनु्याचे आधारे मातीचा सपुीकता ननिेशाींक काढण्यात येतो. 
या अहवालातील स्फुरिाच े प्रमाण वगळता जममनीचा सपुीकता ननिेशाींक 
अत्यींत चाींगल्या श्स्थतीत आहे. स्परुिाचे प्रमाण वाढववण्याकरीता सेंद्रीय 
खताचा वापर, वपकाींच्या अवशषेाचे शतेातच कीं पोस्् खत ननममगती करुन वापर 
करणे व आवश्यकतपे्रमाणे स्फुरि यकु्त रासायननक खताचा वापर करणेबाबत 
शतेकऱ्याींना मागगिशगन करण्यात येत आहे. तसेच, ववववध कें द्र परुस्कृत 
योजनेंतगगत दहरवळीच े खत व श्जप्सम खतासाठी शतेकऱ्याींना अनिुान 
उपलब्ध केले जात.े 
(२) नाींिेड श्जल््यात राषरीय केममकल्स फ्ीलायझसगच्या माती पररक्षण 
प्रयोगशाळेस माती नमनेु तपासणीचे लक्षाींक िेण्यात आलेले नाही. 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
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शासनाच्या पुरातत्व सवके्षण ववभागाच्या अांतगगत येणाऱ या जजल्ह्यातील 
ऐततहामसि वास्तू/स्मारिाांच ेसांवधगन िरण्याबाबत 

 

(३१) ४२२८३ (०१-०८-२०१८). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.शरद रणवपस,े श्री.अशोि ऊर्ग  
भा  जगताप, श्री.रामहरी रुपनवर, अॅड.हुस्नबान ू खमलरे्, श्री.ववक्रम िाळे, 
श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.बाळाराम पाटील : सन्माननीय साांस् िृतति िायग मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) शासनाच्या परुातत्व सवेक्षण ववभागाच्या अींतगगत येणाऱ् या २९ ऐनतहामसक 
वास्त/ूस्मारकाींच ेसींवधगन करण्यासाठी परुातत्व ववभागाने श्व्हजन प्लॅन तयार 
करुन कें द्र शासनाकड े रुपये २० को्ीींचा प्रस्ताव सािर केला असल्याचे 
दिनाींक १० माचग, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सिरील प्रस्तावास कें द्र शासनाकडून मींजूरी ममळाली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ऐनतहामसक वास्तूींचे सींवधगनाची कामे कोणत्या कालावधीत सरुु 
करण्यात येणार आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.ववनोद तावड े(०३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 

या ववभागाच्या अखत्यारीतील परुातत्व व वस्तसुींग्रहालये 
सींचालनालयाच्या अींतगगत येणाऱ्या २९ स्मारकाींच्या सींवधगनासाठी कुठलाही 
श्व्हजन प्लॅन तयार केला नसनू रुपये २० को्ीचा कुठलाही प्रस्ताव कें द्र 
शासनाकड ेसािर करण्यात आलेला नाही.  
(२), (३), (४) व (५) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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धारुर (जज.बीड) येथील वनक्षेत्रात वणवा लावणाऱया सांबांधधत दोषी 
अधधिाऱयाांवर िारवा  िरण्याबाबत 

(३२) ४२३६८ (०१-०८-२०१८). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारुर (श्ज.बीड) येथे वनक्षेरात माहे माचग, २०१८ मध्ये तीन वेळा वणवा 
लागला असल्याची बाब ननिशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरील आग ही लागली नसनू लावली असल्याबाबतची तक्रार 
नागपरू येथे करण्यात आली असता याबाबत वन अगधकारी याींनी तक्रारिाराींना 
जेलमध्ये ्ाकु अशा धमक्या िेऊन व िडपशाही केल्यामळेु तक्रारिाराींना 
चौकशीसाठी येऊ दिले जात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
चौकशीच्या अनषुींगाने िोषी वन अगधकाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीवार (११-१०-२०१८) : (१) बीड वन ववभागातील धारुर वन 
पररक्षेरात (श्ज.बीड) माहे माचग, २०१८ मध्ये वन वणव्याच्या खालील िोन 
घ्ना ननिशगनास आलेल्या आहेत. 

(१) मौ.दहींगणी फॉ.स.नीं. ७१ येथे ३८.९६ हे. क्षेर जळीत झाले आहे. 
(२) मौ.कासारी फॉ.स.नीं. ३९६ येथे १.४० हे. क्षेर जळीत झाले आहे. 

 सिर िोन्ही प्रकरणी दिनाींक ७/३/२०१८ रोजी वनगनु्हा नोंिववण्यात 
आलेला आहे. 
(२), (३) व (४) उपरोक्त िोन्ही घ्ना मानवननममगत असनू त्यानषुींगाने 
अज्ञात आरोपीववरुध्ि गनु्हयाींची नोंि करुन तपास करण्यात आलेला आहे. 
आरोपीींचा शोध लागलेला नाही. सिर प्रकरणी तक्रारिार श्री.रणश्जत रणमसींग 
व श्री.ववलास गवळी याींनी तक्रार िाखल केली होती. तथावप, तक्रारिार 
श्री.ववलास गवळी याींचेववरुध्ि धारुर वनपररक्षरेातील मालकी क्षेरालगतच्या 
वन हद्दीतील खुणा नष् केल्याबाबत वनगनु्हा दिनाींक ५/२/२०१८ नोंि केलेला 
आहे. तक्रारिार श्री.रणश्जत रणमसींग याींनी तक्रारीप्रमाणे क्षेत्ररय कामाची 
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पाहणी करण्यास दिनाींक २४/३/२०१८ रोजी नकार दिला असनू, प्रस्ततु 
प्रकरणी ववभागीय वन अगधकारी, दहींगोली याींचा दिनाींक १५/५/२०१८ रोजीचा 
चौकशी अहवाल अप्पर प्रधान मखु्य सींरक्षक, (अकाषठ व वनोपज) नागपरू 
याींना प्राप्त झाला आहे. तथावप, तक्रारिाराच्या उपश्स्थतीत या प्रकरणी 
चौकशी न केल्याने, त्याींच्या उपश्स्थतीत चौकशी करुन, वास्तववक अहवाल 
सािर करण्याच्या सचूना दिलेल्या आहेत. 

___________ 
 

सांगमेश्वर (जज.रत्नाधगरी) तालुक्यातील सेवातनवतृ्त  
िमगचाऱयाांना पेन्शन ममळण्याबाबत 

 

(३३) ४२५४६ (०१-०८-२०१८). श्री.बाळाराम पाटील, श्री.जयांत पाटील : 
सन्माननीय ववत् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींगमेश्वर (श्ज.रत्नागगरी) तालकु्यातील १०७६ सेवाननवतृ्त कमगचाऱ्याींना 
पेन्शन ममळाली नसल्याने पेन्शनधारक वदृ्धाींचे हाल होत असल्याचे ननिशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने वदृ्धाींना वेळेवर पेन्शन ममळण्यासाठी 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१८-०९-२०१८) : (१) नाही. 
(२) ववलींब झाला नसल्याने प्रश्न उद् भवत नाही.  
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

बीड जजल्ह्यातील स्वस्त धान्य दिुानदारावर िारवा  िरण्याबाबत 
 

(३४) ४२६१५ (०१-०८-२०१८). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय अन् न व 
नागरी परुवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
(१) बीड श्जल््यात मदहनाअखेर साड े चौिा हजार श्क्वीं्ल धान्य 
काळयाबाजारात ववकले जात असल्याचा आरोप ववववध सींघ्नानी 
परुाव्यासहीत केला, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, माहे फेब्रवुारी, २०१८ मध्ये स्वस्त धान्य िकुानिाराींच्या 
ममळालेल्या माश्जगनमधुन खो्या सहया करुन चलन भरणा व परमी् तयार 
करुन तत्कालीन श्जल्हा परुवठा अगधकारी याींनी स्वत:च्या आगथगक 
फायियासाठी बीड मधील एका काळयाबाजारातील धान्यमाफीयास धान्य 
ववकल,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त सवग प्रकरणात सींगनमताने काळाबाजार होत 
असल्यामळेु याबाबत अनेकिा तक्रारी करुनही शासनाने धान्यमाफीयावर व 
अगधकारी याींच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन गरीबाींना ममळणाऱ्या 
अन्नधान्यात को्यावधी रुपयाींची फसवणुक करणाऱ्या िोषीींववरुध् ि कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.धगरीश बापट (०५-१०-२०१८) : (१) मशवसेना श्जल्हा प्रमखु बीड याींनी 
दिनाींक २३/०३/२०१८ रोजी शासकीय धान्य गोिाम, बीड मधून        
१४५०० श्क्वी्ं ल धान्य अपहाराबाबत अजग सािर केला आहे. 
(२), (३), (४) व (५) ववववध सींघ्नाींची ननवेिने व वतृ्तपरामधील प्रमसध्ि 
बातमीच्या अनषुींगाने उप आयकु्त (परुवठा), औरींगाबाि याींनी         
दिनाींक २४/०३/२०१८ रोजीच्या परान्वये अपर श्जल्हागधकारी, बीड याींना 
चौकशी करण्याबाबत आिेशीत केले. त्यानषुींगाने अपर श्जल्हागधकारी, बीड 
यानी सिर प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यासाठी दिनाींक ११/०५/२०१८ रोजी ४ 
सिस्याचे पथक गठीत करुन अहवाल मागववला. सिरील पथकाने अहवाल 
दिनाींक ०४/०७/२०१८ रोजीच्या परान्वये सािर केला आहे. 
 सिर अहवालाच्या अनषुींगाने तत्कालीन श्जल्हा परुवठा अगधकारी, 
तहमसलिार, नायब तहमसलिार, परुवठा सींबींगधत अव्वल कारकून व गोिाम 
व्यवस्थापक याींना कारणे िाखवा नो्ीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. तसेच 
उप आयकु्त (परुवठा) याींनी उक्त अहवालावरुन तीन सिस्याचे पथक ननयकु्त 
केले असनू पढुील कायगवाही सरुु आहे. 

___________ 
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मौजे माळढोि (ता.उत्तर सोलापूर, जज.सोलापूर) येथील  
वन्य प्राण्याांची सांख्या घटल्हयाबाबत 

  
(३५) ४२६८५ (०१-०८-२०१८). प्रा.डॉ.तानाजी सावांत : सन्माननीय वने मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) माळढोक (ता.उत्तर सोलापरू, श्ज.सोलापरू) येथील पक्षी अभयारण्य व 
पररसरातील पाणी ी्ंचाई व चारा ी्ंचाईमळेु वन्य प्राण्याींच्या सींख्येत मोठी घ् 
झाल्याचे दिनाींक ३ मे, २०१८ रोजी वा त्यासमुारास ननिशगनास आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषरातील इतर अभयारण्याप्रमाणेच माळढोक 
अभयारण्याकड े शासनाने ववशषे लक्ष िेऊन वन्य प्राण्याींच्या वधृ्िीकरीता 
शासनस्तरावरुन काही ठोस कायगक्रम हाती घेतला आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (२३-१०-२०१८) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) महाराषरातील इतर अभयारण्याप्रमाणेच माळढोक अभयारण्यामध्ये 
वन्य प्राण्याींच्या सींरक्षण व वधृ्िीकरीता खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात 
येतात. 

 गवताळ प्रिेशाची अगधवास ववकास काम ेकरण्यात येतात. 
 वन्यप्राण्याींना वनक्षेरात वपण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे याकरीता 

नसैगगगक पाणवठे िरुस्ती, नववन पाणवठे तयार करणे, पाझर 
तलावातील गाळ काढणे इत्यािी कामे करण्यात येतात. 

 वनक्षेरात वनवणवा लाग ुनये म्हणून जाळ रेषा घेण्यात येतात. 
 वनक्षेरा लगतच्या गावाींमध्ये वन्यप्राण्याींच्या सींरक्षणाबाबत कायगशाळा 

आयोश्जत करुन स्थाननक जनतचेे प्रबोधन करण्यात येत.े 
 कृत्ररम पाणवठे व वनतळयाींची ननममगती करण्यात येत.े 
 वनक्षेरात ननयममतपणे वन कमगचाऱ्यामाफग त गस्त करण्यात येत.े 
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 उींच गवताची पटे्ट पध्ितीने कापणी करुन चाींगल्या प्रकारचे गवत 
लागवड करण्यात येत.े 

 माळढोक पक्षाींच्या ननरीक्षणासाठी मजूराींची नेमणूक करण्यात येत.े 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मागासवगीय ववद्यार्थयांच्या मशष्ट्यवतृ्तीतील परीक्षा शुल्हि, मशक्षण 
शुल्हिाची रक्िम ऑर्ला न पध्दतीने देण्याचा तनणगय घेतल्हयाबाबत 

  
(३६) ४२७९५ (०१-०८-२०१८). डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय 
सामाजजि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मागासवगीय ववद्याथ्यांच्या मशषयवतृ्तीतील परीक्षा शलु्क, मशक्षण 
शलु्काची रक्कम मशक्षण सींस्था, महाववद्यालयाींना ऑफलाईन पध्ितीने 
िेण्याचा ननणगय शासनाने माहे म,े २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान घेतला आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननणगय बिलण्यामागची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, त् यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.राजिुमार बडोले (०५-१०-२०१८) : (१) अींशत: खरे आहे.  
(२) व (३) ववववध ववभागाींच्या मशषयवतृ्ती, करमशपच्या योजनाींकरीता मादहती 
व तींरज्ञान सींचालनालयामाफग त ववकमसत करण्यात आलेली महा-डीबी्ी 
प्रणाली पणूगत: कायगश्न्वत न झाल्याने पार ववद्याथ्यांची मशषयवतृ्ती,     
कर-मशपची रक्कम त्याींच्या आधार सींलग्न बँक खात्यावर अिा करण्याचा 
ननणगय दिनाींक २९/१/२०१८ च्या शासन ननणगयान्वये घेण्यात येवनू त्यानसुार 
कायगवाही सरुु करण्यात आली. 
 मार, माचग अखेरीस काही शकै्षणणक सींस्थाकडील ववद्याथ्यांचे 
मशषयवतृ्ती/करशीपचे अजग सींबींगधत प्रागधकारी याींच्याकड ेमिुतीत सािर होऊ 
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शकले नाहीत. तसेच काही शकै्षणणक सींस्थाींकडील ववद्याथ्यांचे अजग ववलींबाने 
सींबींगधत प्रागधकारी याींच्याकड ेसािर करण्यात आल्याने त्यावरील िेय रक्कम 
शकै्षणणक सींस्थाींना प्राप्त झालेली नाही.  
 त्याचबरोबर सन २०१७-१८ हे वषग सींपषु्ात आल्याने या वषागतील 
मशक्षण शलु्क, परीक्षा शलु्काची रक्कम आता ववद्याथ्यांच्या खात्यात जमा 
केल्यास व अींनतम सरातील ववद्याथ्यांनी सिर रक्कम महाववद्यालयात जमा 
न केल्यास शकै्षणणक सींस्थेचे नकुसान होणार असल्याने, काही शकै्षणणक 
सींस्थानी त्याींच्या महाववद्यालयात प्रवेमशत ववद्याथ्यांच्या मशक्षण शलु्क, 
परीक्षा शलु्काची रक्कम थे् महाववद्यालयाींना अिा करण्याबाबत मा.उच्च 
न्यायालयात यागचका िाखल केल्या होत्या. मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या 
ननिेशानसुार सिरहू प्रकरणी उपाययोजना करण्याच्याष्ष्ीने मा.मींत्ररमींडळाच्या 
मान्यतनेे दिनाींक १७ मे, २०१८ च्या शासन ननणगयान्वये केवळ सन २०१७-१८ 
मधील शकै्षणणक वषागमध्ये, ज्या महाववद्यालय/शकै्षणणक सींस्थाींना सींबींगधत 
ववभागाींकडील मागासप्रवगग आणण आगथगकष्ष्या मागासप्रवगागतील 
ववद्याथ्यांची मशक्षण शलु्क, परीक्षा शलु्काची रक्कम प्राप्त होऊ शकली नाही, 
अशा महाववद्यालय/शकै्षणणक सींस्थाींना त्याींचकेडील प्रवेमशत पार मागासवगीय 
ववद्याथ्यांपकैी लाभ अिा केलेले ववद्याथी वगळून, उवगररत ववद्याथ्यांची 
अनजु्ञेय अ्यासक्रमासाठी िेय होणारी मशक्षण शलु्क परीक्षा शलु्काची रक्कम 
सींबींगधत शकै्षणणक सींस्थेला काही अ्ी/शतीवर ऑफलाईन पध्ितीने अिा 
करण्यास मान्यता िेण्यात आलेली आहे.  
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  

यवतमाळ जजल्ह्यात लागवड िेलेल्हया र्ळबाग  
क्षेत्राच ेनुिसान झाल्हयाबाबत 

  
(३७) ४२९१३ (०१-०८-२०१८). श्री.ख्वाजा बेग, श्री.हेमांत टिल,े अॅड.राहुल 
नावेिर, श्री.आनांद ठािूर : सन्माननीय रोजगार हमी मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) यवतमाळ श्जल््यात ननमागण झालेल्या िषुकाळी पररश्स्थतीमळेु रोजगार 
हमी योजनेतनू सन १९९० पासनू माहे माचग, २०१८ अखेरपयतं लागवड 
केलेल्या ५०२४५ हेक््रवरील फळबाग क्षेराचे नकुसान झाले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानषुींगाने फळबाग बागायतिार शतेकऱ्याींना नकुसान 
भरपाई िेण्याबाबत कोणती कायगवाही वा उपाययोजना केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रावल (१८-०९-२०१८) : (१) हे खरे नाही.  
(२) व (३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
  
सांचालि स्थातनि तनधी लेखापररक्षण व सांचालि लेखा व िोषागरे  

याांच्या आस्थापनेवरील ररक्त पदाांबाबत 
  
(३८) ४३०८४ (०१-०८-२०१८). श्री.ववक्रम िाळे, श्री.सततश चव्हाण : 
सन्माननीय ववत् त मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सींचालक, स्थाननक ननधी लेखापररक्षण व सींचालक, लेखा व कोषागरे 
याींच्या आस्थापनेवर श्जल्हाननहाय मींजूर अगधकारी व कमगचाऱ्याींची सींख्या 
ककती आहे, 
(२) असल्यास, माहे माचग, २०१८ अखेर ररक्त पिाींची सींख्या ककती आहे,  
(३) असल्यास, उपरोक्त ररक्त पिे भरण्याबाबत शासनाने कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (०५-१०-२०१८) : (१) सींचालक, स्थाननक ननधी 
लेखापरीक्षण व सींचालक, लेखा व कोषागारे याींच्या आस्थापनेवरील 
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श्जल्हाननहाय मींजूर अगधकारी व कमगचाऱ्याींची सींख्या िशगववणारे वववरणपर 
सोबत जोडले आहे. 
(२) सोबत जोडलेल्या वववरणपरामध्ये िशगववल्याप्रमाणे आहे. 
(३) शासन ननणगय दिनाींक १६ मे, २०१८ नसुार ररक्त पिे भरण्याबाबतही 
उगचत कायगवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

वववरण पर १:गट अ ते ड (राजपबत्रत व अराजपबत्रत सांवगागतील (सरळसेवा व पदोन्नती) पदाांची एिबत्रत माहहती     
(हद ३१/०३/२०१८ रोजीची जस्थती) 

ववभागाचे नाींव - ववत्त ववभाग - सींचालनालय लेखा व कोषागारे मुींबई 
अ.क्र जजल्हहा एिुण मांजुर पदे एिुण भरलेली पदे एिुण ररक्त पदे 
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ते गट - ड(राजपबत्रत व अराजपबत्रत) सांवगागतील (सरळसेवा व पदोन्नती) पदाांची एिबत्रत माहहती. 
ववभागाचे नाव :- सींचालनालय स्थाननक ननधी लेखापरीक्षा, महाराषर राज्य 
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मुांब  ववद्यापीठाांतगगत नववन महाववद्यालये सुरु िरण्याबाबत 

  
(३९) ४३१८८ (०१-०८-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय उच् च व तांत्र 
मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींबई ववद्यापीठाींतगगत सन २०१८-१९ या शकै्षणणक वषागपासनू कोकणात 
२२ नववन महाववद्यालये सरुु करण्यास उच्च व तींर मशक्षण ववभागाने माहे 
एवप्रल, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान मान्यता दिली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मान्यता दिलेल्या महाववद्यालयाींमध्ये मुींबईत ६, ठाण्यात ७ 
महाववद्यालयाींसह पालघर, रायगड, रत्नागगरी आणण मसींधुिगुगमध्ये 
महाववद्यालय सरुु होणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिर ननणगयावर 
अींमलबजावणी करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
त्याचे स्वरुप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववनोद तावड े(११-१०-२०१८) : (१), (२), (३) व (४) महाराषर सावगजननक 
ववद्यापीठ अगधननयम, २०१६ मधील कलम १०९ मधील तरतिूीनसुार मुींबई 
ववद्यापीठाींतगगत शासन ननणगय दिनाींक २८/०२/२०१८ अन्वये एकूण २२ 
महाववद्यालयाींना इरािापर ननगगममत करण्यात आलेले असनू त्यापकैी शासन 
ननणगय दिनाींक १५/०६/२०१८ अन्वये एकूण १७ नवीन महाववद्यालयाींस 
शकै्षणणक वषग २०१८-१९ पासनू अींनतम मान्यता प्रिान करण्यात आलेली आहे. 
  

___________ 
  

मसांधदुगुग व रत्नाधगरी जजल्ह्यातील वविासदर योजनेबाबत 
  
(४०) ४३२०८ (०२-०८-२०१८). श्री.रवव ांद्र र्ाटि : सन्माननीय तनयोजन मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) श्जल््याींचा ववकासिर वाढववण्यासाठी कें द्र शासनाने राज्यातील मसींधिुगुग 
व रत्नागगरी या िोन श्जल््याींची ननवड केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर योजनेंतगगत उक्त श्जल््यात कोणकोणत्या योजनाींची 
प्रभावीपणे अींमलबजावणी करण्यात येणार आहे व त्याचे स्वरुप काय आहे 
तसेच उपरोक्त ववकासिर योजना कायागश्न्वत होण्याच्याष्ष्ीने शासनाने 
कोणती उपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.सधुीर मनुगांटीवार (०३-११-२०१८) : (१) होय. 
(२) कें द्र शासन व ननती आयोगाने “सींकल्प से मसध्िी” (Sankalp-se-
Siddhi) चळवळ सरुू करण्याबाबत दिलेल्या सचूनाींप्रमाणे “District Vision” 
तयार करण्याबाबत ननयोजन ववभागाकडून दिनाींक ६ ऑक््ोबर, २०१७ च्या 
पररपरकाद्वारे सचूना िेण्यात आल्या आहेत. ननयोजन ववभागाकडून श्जल्हा 
वावषगक योजना (सवगसाधारण) २०१८-१९ तयार करताना तो “District Vision” 
मध्ये ननश्श्चत केलेली उदद्दष्े कालमयागिेत साध्य होण्याच्याष्ष्ीने सिर 
उदद्दष्ाींशी ससुींगत असावा, अशीही सचूना यापवुी दिलेली आहे.  
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 कें द्र शासनाचे वाणणज्य व उद्योग मींरालयाकडून “District 
Development Initiative” कायगक्रम हाती घेतल्याचे सींिभागत पराद्वारे 
दिलेल्या सचूनेनसुार मस ींधिुगुग व रत्नागगरी या िोन श्जल्हयाींचा ववकास िर 
वाढववण्याच्या अनषुींगाने श्जल्हागधकारी, मस ींधुिगुग व श्जल्हागधकारी, रत्नागगरी 
याींना “प्रस्ताववत” “District Development Initiative” या कायगक्रम बाबत 
मागगिशगक सचूना कें द्र शासनाचे वाणणज्य व उद्योग मींरालयाकडून ननगगममत 
होईल या पाश्वगभमूीवर “District Vision” िस्तऐवजाच्या आधारे “District 
Development Initiative” ची एक रुपरेषा तयार करण्याकरीता ननिेश 
िेण्यात आले आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

हहांगोली जजल्ह्यातील शतेिऱयाांना हठबि व तुषार  
मसांचनासाठीच ेअनुदान देण्याबाबत 

 

(४१) ४३२५० (०२-०८-२०१८). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय िृषी मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली श्जल््यात कृषी ववभागामाफग त दठबक व तषुार मस ींचनासाठी चाल ू
वषागकरीता शासनाने ककती शतेकऱ्याींना शासनाकडून अनिुान अिा करण्यात 
आले आहे, 
(२) असल्यास, या योजनेत एकूण ककती शतेकऱ्याींचे अजग प्राप्त झाले 
आहेत, त्यापकैी ककती शतेकऱ्याींचे अजग मींजूर करण्यात आले व त्यापकैी 
ककती अजग प्रलींत्रबत आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन प्रलींत्रबत अजग मींजूर 
करुन दठबक व तषुार मस ींचनाचे अनिुान शतेकऱ्याींना वा्प करण्याबाबत 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.चांद्रिाांत पाटील (२०-१०-२०१८) : (१) दहींगोली श्जल््यात दठबक व तषुार 
मस ींचनासाठी सन २०१७-१८ या वषागत ७२४६ शतेकऱ्याींना रुपये १३.३७ को्ी 
एवढया रकमेचे अिा करण्यात आले आहे.  



वि.प. ६ (47) 

(२) 
 १ एकूण प्राप्त व पवुगसींमती दिलले्या 

अजगिाराींची सींख्या  
१२३९० 

 २ ववववध कारणाींमळेु रद्द झालेले अजग ५१३९ 
 ३ पवुगसींमती प्राप्त पार अजांपकैी सकू्ष्म मसींचन 

सींच बसवनू अनिुानासाठी प्रस्ताव सािर 
केलेल्या व अनिुान अिा केलेल्या अजगिाराींची 
सींख्या  

७२४६ 
 

 ४  अनिुानासाठी प्रलींत्रबत अजाचंी सींख्या  ननरींक 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

हहांगोली जजल्ह्यात जलयकु्त मशवाराच्या िामाांना मांजूरी देण्याबाबत 
 

(४२) ४३२५१ (०१-०८-२०१८). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय जलसांधारण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) दहींगोली श्जल््यात सन २०१७-१८ या वषागत जलयकु्त मशवाराच्या ककती 
कामाींना मींजूरी िेण्यात आली आहे, 
(२) असल्यास, त्यापकैी ककती कामे सरुु आहेत, सिर कामाींवर ककती खचग 
करण्यात आला आहे, 
(३) असल्यास, त्यापकैी ककती कामे अपणूग आहेत ? 
 
प्रा. राम मश ांदे (०१-१०-२०१८) : (१) दहींगोली श्जल््यात सन २०१७-१८ या 
वषागत २४६९ कामाींना मींजूरी िेण्यात आली आहे. 
(२) व (३) मींजूर कामापकैी २२२७ कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यापकैी 
२००८ कामे पणूग करण्यात आली असनू २४२ कामे अपणूग आहेत. सिरील 
कामाींवर रक्कम रुपये १४.८९ को्ी खचग करण्यात आला आहे.  
 

___________ 
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भुरक्याची वाडी (ता.िळमनुरी, जज.हहांगोली) आहदवासी  
गावातील पाणीटांचा  दरू िरण्याबाबत 

 

(४३) ४३२५७ (०१-०८-२०१८). श्री.रामराव वडिुत े: सन्माननीय पाणीपरुवठा व 
स्वच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) भरुक्याची वाडी (ता.कळमनरुी, श्ज.दहींगोली) या आदिवासी गावात माहे 
डडसेंबरपासनू त ेजूनपयतं आदिवासी जनतलेा वपण्याच्या पाण्याच्या ी्ंचाईचा 
सामना करावा लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी तसेच ग्रामस्थाींनी 
श्जल्हागधकारी, दहींगोली याींच्याकड ेवपण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याबाबत 
लेखी ननवेिने दिली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भरुक्याची वाडी या 
आदिवासी गावातील पाणी ी्ंचाई िरू करण्याबाबत कोणती कायगवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.बबनराव लोणीिर (०४-१०-२०१८) : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) भरुक्याची वाडी या आदिवासी गावात ८ हातपींप, ३ ववद्यतुपींप व एक 
नळ पाणीपरुवठा योजना आहे. परींत ु उन्हाळयात पाणी सींपत असनू पाणी 
ी्ंचाई िरू करण्याबाबत पाणी ी्ंचाई कालावधीमध्ये एक खाजगी ववदहर व 

एक खाजगी वव ींधन ववदहर अगधग्रहण करुन गावास पाणीपरुवठा करण्यात 
आला आहे. 
(४) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

मागाठाणे ववधानसभा क्षेत्रातील वनखात्यातील प्रश्नाांबाबत  
सांयुक्त बैठि आयोजजत िरणेबाबत 

  
(४४) ४३३२८ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय वने मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) मागाठाणे ववधानसभा क्षेरातील वन ववभागातील प्रश्नाींबाबत सींयकु्त 
बठैक आयोश्जत करणेबाबत मा.वन मींरी याींना लोकप्रनतननधीींनी दिनाींक १८ 
जानेवारी, २०१८ रोजी वा त् यासमुारास लेखी ननवेिन दिले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर ननवेिनानसुार शासनाने या सींिभागत बठैक आयोश्जत 
केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच् या 
अनषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री.सधुीर मनुगांटीवार (१९-१०-२०१८) : (१) हे खरे आहे. 
(२) मागाठाणे ववधानसभा क्षेरात मखु्यत्वे सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच े
क्षेर मोडत.े सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या ववववध प्रश्नाींबाबत तोडगा 
काढण्याच्या अनषुींगाने मा.मखु्यमींरी, मा.मींरी (वने) व इतर स्तरावर वेळोवेळी 
बठैका घेवनू बठैकीत घेण्यात आलेल्या ननणगयाींची अींमलबजावणी सरुु आहे.  
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
नेवासा (जज.अहमदनगर) येथील श्री.ममनीनाथ माळी याांना  

मशष्ट्यवतृ्ती वेळेवर ममळाली नसल्हयाबाबत 
 

(४५) ४३३६६ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नेवासा (श्ज.अहमिनगर) येथील श्री.ममनीनाथ माळी याींना मशषयवतृ्ती 
वेळेवर िेण्यास ननषकाळजी पणा करणाऱ् या कमगचाऱ् याींववरुध्ि कारवाई करण्याच े
ननिेश मा.मखु्यमींरी याींनी माहे मे, २०१८ मध्ये वा त्यािरम्यान जनता 
िरबारात दिले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा.मखु्यमींरी याींनी ननिेश िेऊनही कोणतीच कायगवाही न 
होण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले व त्यानसुार कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.ववष्ट् ण ुसवरा (१५-१०-२०१८) : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) व (३) श्री.ममनीनाथ माळी याींनी सन २०१२-१३ वषागतील मशषयवतृ्ती 
ममळण्याकरीता सािर केलेल्या अजागमध्ये चुकीचा बँक खात े क्रमाींक 
्ाकल्यामळेु श्री.माळी याींना मशषयवतृ्ती मींजूर होऊनसधु्िा त्याींच्या बँक 
खात्यात जमा होऊ शकली नाही. तसेच सन २०१३-१४ या वषागकरीताचा 
मशषयवतृ्तीचा अजग महाववद्यालयाने प्रकल्प कायागलयास सािर न केल्यामळेु 
मशषयवतृ्ती मींजूर करण्यात आली नाही. 
 श्री.ममनीनाथ माळी याींनी सन २०१३-१४ व २०१४-१५ ची मशषयवतृ्ती 
बँक खाती जमा न झाल्याबाबत तक्रार अजग मींरालयीन लोकशाही दिनात 
केलेला होता. दिनाींक ७ मे, २०१८ रोजी श्जल्हागधकारी कायागलय, अहमिनगर 
येथे झालेल्या लोकशाही दिनाच्या सनुावणीच्या अनषुींगाने श्री.ममनीनाथ माळी 
याींना सन २०१३-१४ व २०१४-१५ या वषागतील मशषयवतृ्ती प्रती वषग रक्कम 
रुपये ३०००/- प्रमाणे एकूण रुपये ६,०००/- दिनाींक ११/०५/२०१८ रोजी जमा 
करण्यात आली आहे. 
 तसेच यानषुींगाने श्री.माळी याींनी आपले सरकार पो ग्लवर केलेल्या 
तक्रारीची वेळीच िखल न घेतल्याने भारत सरकार मशषयवतृ्तीबाबत कामकाज 
हाताळणाऱ्या िोन कमगचाऱ्याींची पढुील वेतनवाढ (पढुील वेतनवाढीवर पररणाम 
न करणारी) एक वषागकरीता रोखून ठेवण्याचे आिेश िेण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात ववहहरीांच ेखोदिाम अपूणग असल्हयाबाबत 
  
(४६) ४३४२४ (०१-०८-२०१८). श्री.प्रिाश गजमभये : सन्माननीय रोजगार हमी 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात पाणी ी्ंचाईची समस्या वाढत असल्याने २४७५ लहान व मोठ्या 
धरणाींत पाणी साठववल ेजात ेतसेच ५७८२ ्ीएमसी पाणी उपलब्ध असताींना 
पाणी ी्ंचाई ननमागण होत असनू ७६००० पके्षा जास्त ववदहरीींचे खोिकाम अपणूग 
असल्याचे ननिशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, मागील वषी ७६६९४ ववदहरीींचे खोिकाम पणूग होणार होत,े परींत ु
नागपरू येथील ७५३२, अमरावती येथील १९६७४, औरींगाबाि येथील ३०८०६, 
कोकण येथील २४३५, नामशक येथील १३७१७, पणेु येथील २५३० ववदहरीींच े
खोिकाम अपणूग आहेत, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.जयिुमार रावल (२९-१०-२०१८) : (१) व (२) रोहयोंतगगत धडक मसींचन 
ववदहर कायगक्रम सन २००६ पासनू सरूु झाला असनू त्यामध्ये आतापयतं 
४८,६२१ ववदहरीचे कामे पणूग झाली आहेत. 

तसेच नागपरू ववभागातील ११,००० मस ींचन ववदहर कायगक्रम दिनाींक 
११ सप् े्ंबर, २०१६ पासनू सरूु झाला असनू सिर कायगक्रमाींतगतं ८,३४८ 
इतक्या ववदहरी पणूग झालेल्या आहेत.  
 नरेगाींतगगत सन २०१७-१८ त ेसन २०१८-१९ या कालावधीमध्ये एकूण 
४७,४२४ इतक्या ववदहरी पणूग झाल्या आहेत.  
 
कोकण ववभाग –  ६२६  
नामशक ववभाग -  ८७५६ 
पणेु ववभाग -  १८४१ 
औरींगाबाि ववभाग –  १७६६७ 
अमरावती ववभाग –  १२८४०  
नागपरू ववभाग –  ५६९४  
एकूण -  ४७,४२४ ववदहरी पणूग झाल्या आहेत. 

  
(३) व (४) प्रश्न उद् भवत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील स्वस्तभाव दिुानातून लाभार्थयांना  
धान्य वाटप िरण्याबाबत 

 
(४७) ४३४२७ (०१-०८-२०१८). श्री.आनांदराव पाटील, श्री.शरद रणवपसे : 
सन्माननीय अन् न व नागरी परुवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील स्वस्तभाव िकुानिाराींच्या माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये होणाऱ् या 
सींपाच्या पाश्वगभमूीवर राषरीय अन्नसरुक्षा योजनेंतगगत पार लाभाथ्यांसाठी 
अन्नधान्याची उचल करुन ववदहत वळेेत वा्प करण्याकरीता 
मा.लोकप्रनतननधीींनी सींबींगधताींना ननवेिन दिल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सिरहू ननवेिनावर 
कोणती कायगवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री.धगरीश बापट (०९-१०-२०१८) : (१) व (२) शासन पर क्रमाींक अधाप-ु२०१८/ 
प्र.क्र.३५/नाप-ू२२ याींच्या दिनाींक २२ माचग, २०१८ च्या परान्वये ननयींरक 
मशधावा्प व सींचालक नागरी परुवठा, मुींबई, उपआयकु्त (परुवठा), (सवग), 
श्जल्हा परुवठा अगधकारी (सवग), अन्नधान्य ववतरण अगधकारी (सवग) याींना 
रास्तभाव िकुानिाराींच्या माहे एवप्रल, २०१८ मध्ये होणाऱ् या सींपाच्या 
पाश्वगभमूीवर राषरीय अन्न सरुक्षा योजनेंतगगत पार लाभाथ्यांसाठी 
अन्नधान्याची उचल करून ववदहत वेळेत वा्प करण्याबाबत कळववण्यात 
आले होत.े 
(३) प्रश्न उद् भवत नाही. 

___________ 
 

जीवन वविास एज्युिेशन सोसा. नागपूर या सांस्थेद्वारा सांचमलत 
सवग शाळाांमधील व्यवहार व गैरिारभाराची चौिशी िरण्याबाबत 
  
(४८) ४८८२९ (१५-०१-२०१४). श्री.नागो गाणार : सन्माननीय शालेय मशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) जीवन ववकास एज्य.ुसोसा. नागपरू या सींस्थेद्वारा नागपरू श्जल््यात 
एकूण २० शाळा चालववण्यात येतात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या शाळाींमधील गरैव्यवहार व गरैकारभाराबाबत चौकशी 
करण्याकरीता नागपरू ववभागाच्या जनप्रनतननधीींनी मशक्षणागधकारी (माध्य.) 
श्जल्हा पररषि, नागपरू व मशक्षण उपसींचालक, नागपरू ववभाग याींचेकड े
अनेक तक्रारी दिल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, तक्रारीच्या अनषुींगाने चौकशी करुन कारवाई करण्यात आली 
आहे काय, 
(४) तसेच शासन यासींबींधी चौकशी करण्याचे व कारवाई करण्याच े आिेश 
िेणार आहे काय, असल्यास, सिरहू आिेश केव्हापयतं िेण्याचे अपके्षक्षत   
आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (३१-१०-२०१८) : (१) सिर सींस्थेद्वारे एकूण १५ शाळा 
चालववण्यात येतात. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) सिर तक्रारीींच्या अनषुींगाने जीवन ववकास एज्यकेुशन सोसा. 
नागपरू या सींस्थेद्वारा सींचमलत शाळाींची ववशषे पथकामाफग त चौकशी 
करण्यात आली. तथावप, सींस्थेतील वाि सींपषु्ात आला असनू शाळा सरुळीत 
सरुु आहेत. व्यवस्थापनाबाबत कमगचाऱ्याींच्या तक्रारी नाहीत असे चौकशी 
पथकास दिसनू आले. 

___________ 
 

महाल, नागपूर येथील मशशु वविास उच् च प्राथममि शाळा व 
माध् यममि ववद्यालय येथील तनयमबाहय  

िामिाजाबाबत व भ्रष्ट्टाचाराबाबत 
  
(४९) ५०१०३ (०५-०७-२०१४). श्री.नागोराव गाणार : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२२०५१ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०११ रोजी हदलले्हया उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय शालेय मशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) महाल, नागपरू येथील मशश ु ववकास माध् यममक व उच् च माध् यममक 
ववद्यालयातील ननयमबा्य कामकाजाबाबत व भ्रष ्ाचाराबाबत सिरहू शाळेवर 
प्रशासक ननयकु् त करण् याबाबत दिनाींक २२ माचग, २०१३ रोजी स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी मा.मखु् यमींरी याींना पर िेऊन तात् काळ कायगवाही करण् याची 
मागणी केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त पराच् या अनषुींगाने शासनाने पर क्र. २९६२८/१३, 
दिनाींक ८ एवप्रल, २०१३ अन् वये सिरहू पर पढुील कायगवाहीस् तव अप् पर मखु् य 
सगचव, शालेय मशक्षण ववभाग याींचेकड ेपाठववले होत,े हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् यानषुींगाने कोणती कायगवाही केली वा करण् यात आली,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री.ववनोद तावड े (३१-१०-२०१८) : (१) व (२) या सींिभागतील पर आढळून 
आले नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
 

नागपूर जजल्ह ्यातील पयगवेक्षि व प्रगणिाांचा सामाजजि आधथगि व 
जात सवेक्षण िामाच ेमानधन देण् यात न आल्ह याबाबत 

 
(५०) ५११५६ (०३-०७-२०१४). श्री.नागोराव गाणार : सन्माननीय ग्रामवविास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू श्जल् ्यात सन २०११ मध् ये सामाश्जक, आगथगक व जात सवेक्षण 
करण् यात आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, ्या सवेक्षणाचे काम केलेल् या पयगवेक्षक व प्रगणकाींना 
अद्यापपयतं मानधन िेण् यात आले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, या प्रकरणी शहर जनगणना अगधकारी, नागपरू 
महानगरपामलका व प्रकल् प सींचालक, श्जल् हा ग्रामीण ववकास यींरणा नागपरू 
याींनी शासनाकडून ननधी अप्राप् त असल् याचे पर दिले आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल् यास, लागणारा ननधी िेण् यास ववलींब लागण् याची कारणे काय आहेत, 
(५) तसेच, शासन हा लागणारा ननधी कें व् हा पयतं िेणार आहे ? 



वि.प. ६ (55) 

श्रीमती पांिजा मुांड े(०३-१०-२०१८) : (१) होय. 
(२) नागपरू श्जल््यातील ग्रामीण भागातील प्रगणक व पयगवके्षक याींना 
त्याींच्या मानधनाची रक्कम अिा करण्यात आलेली आहे. महानगरपामलका 
क्षेरातील प्रगणक व पयगवेक्षक याींच्या मानधनाची एकूण रक्कम        
रुपये २,५२,७०,७००/- इतकी असनू त्यापकैी रुपये १,१६,६०,७००/- इतके 
मानधन अिा करण्यात आलेले आहे. 
(३), (४) व (५) सामाश्जक, आगथगक व जात सवेक्षणाचे काम अींनतम ्प्प्यात 
आलेले असनू प्रारुप यािी प्रमसध्ि करणे, िावे आक्षेप ननकालात काढणे 
इत्यािी प्रकक्रया सरुु करण्यात येत आहे, या सवेक्षणाचा कालावधी 
वाढल्यामळेु खचागत वाढ झाली असनू राज्य शासनाने कें द्र शासनाकड े
अनतररक्त ननधीची मागणी केलेली आहे. कें द्र शासनाकडून ननधी प्राप्त होताच 
प्रगणक/पयगवेक्षकाींच्या मानधनाकरीता ननधी ववतरीत करण्यात येईल. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांब .   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 

  
__________________________________________________________________ 
मुद्रणपूवग सवग प्रकक्रया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींरणेवर करण्यात आली आहे 

मुद्रण: शासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


