
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३४२ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  
 

वाशशम जिल्ह्यातील प्रस्ताववत ररसोड लघु औद्योधिि के्षत्र रद्द िरून त्याऐविी नवीन 
औद्योधिि के्षत्र स्थापन िरणेबाबत 

  

(१)  ४२७७ (२२-१२-२०१४).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जिल्ह्यातील ररसोड येथे प्रस्ताववत लघु औद्योगगक के्षत्र स्थाननक वाद व 
मा.न्यायालयीन प्रकरणामुळे ववकसीत होऊ िकत नसल्हयामुळे सदर के्षत्र रद्द करून त्याऐविी 
मोठेगाींव या गावािवळील नवीन औद्योगगक के्षत्र स्थापन करणेबाबतची मागणी तत्कालीन 
लोकप्रनतननधीींनी माहे डडसेंबर, २०१२ मध्ये वा  त्यादरम्यान केली होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     तथावप मौिे मोठेगाव येथे औद्योगगक के्षत्रासाठी ५० ते ६० हेक््र िमीन व पैनगींगा 
नदीवरुन पाणी उपलब्ध होऊ िकेल, त्यामुळे नवीन ररसोड औद्योगगक के्षत्र स्थापन 
करणेबाबत आदेि द्यावे असे ननवेदन तत्कालीन लोकप्रनतननधीींनी तत्कालीन उद्योग मींत्री 
याींना डडसेंबर, २०१२ मध्ये ननवेदन ददलेले आहे. 
(२) व (३) मौिे मोठेगाव येथे औद्योगगक के्षत्र स्थापन करणेबाबत प्रकरण ६ लागू 
करण्याबाबतची अगधसूचना ददनाींक ३१/०३/२०१७ रोिी ननगयशमत केलेली आहे. पुढील काययवाही 
करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
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राज् यातील औद्योधिि महामांडनाने उद्योििाांना ददलेला परांतु न वापरण्यात  
आलेला भुखांड परत घेण् याबाबत 

  

(२)  १३२४४ (१०-०४-२०१५).   श्री.प्रशाांत बांब (िांिापूर) :   सन्माननीय उद्योि मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील औद्योगगक महामींडळाने उद्योिकाींना ददलेला व न वापरलेला भुखींड परत 
घेण् यात ये ल अिी घोाणा मा.उद्योग मींर्यायाींनी केली आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, औरींगाबादच् या वाळुि .म.आय.डी.सी. तील बिाि आ्ो कीं पनीकडे िेकडो 
.कर िमीन सामाजिक वननकरणाच् या नावाने पडून आहे परींतु कोणतीच कारवा  करण्यात 
आली नाही, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, .म.आय.डी.सी. ने औरींगाबाद गचकलठाणा के्षत्रातील भूखींड क्र.६१ लगत 
असलेली खुली िागा व सववयस रोडसाठी राखीव असलेली िागा .का गचत्रप् गहृाला ददल्ह याच् या 
तक्रारीवरही सन २०१२ पासून कोणतीही कारवा  करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, वर नमुद केलेल्ह या िमीनी /भुखींड के हा परत घेण्यात येणार आहेत, तसेच, 
अवैधपणे भुखींड वा्प करुन ग्रीन झोन व रस् त् याची िागा वा्प करणा-या 
अगधकारी/पदागधका-याींववरुध् द ौौिदारी स् वरुपाचे गुन् हे दाखल करणार आहे काय ? 
  
श्री. सुभाष देसाई (२७-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) अिी बाब नाही, औरींगाबादच्या वाळुि .म.आय.डी.सी. तील मे. बिाि ऑ्ो कीं पनीकडील 
बाींधकामासाठी शिल्हलक असलेल्हया िागेपैकी १७१८१५० चौ.मी. िागेवर उद्योग ववस्तार 
प्रस्ताववत आहे. 
(३) हे खरे नाही. 
      औरींगाबाद गचकलठाणा के्षत्रातील खुली िागा क्र. २४/पा्य ही िागा महामींडळाच्या 
सामानयक सुववधा कें द्र,  भूखींड क्र. P-६० व  भूखींड क्रमाींक  P -६१ या ३ भूखींडाकररता २० 
मी. रुीं दीच्या सेवा रस्त्यासाठी ठेवण्यात आली होती.त्यापैकी सामानयक सुववधा कें द्र हा 
महामींडळाचा भूखींड असल्हयाने त्यास महामींडळाचा सजहयस रोड आहे. पी-६१ भूखींड हा 
अियदाराचा आहे व पी-६० हा भूखींड जिमखाना क्लब प्रा. शल.  याींचा वा्प केलेला आहे.  पी-
६० व पी-६१ या दोन भूखींडाना  सावयिननक बाींधकाम ववभागाने थे् ॲक्सेस  ददल्हयामुळे 
रस्त्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे खुली िागा क्र.-२४ चे यापारी भूखींडात रुपाींतर करण्यात 
येऊन त्यास भूखींड क्र.  P-६१/ पा्य असा क्रमाींक देण्यात आला आहे. सदरचा भूखींड दद. 
२१/०९/२००७ ते २०/०९/२०१६ या कालावधीसाठी ३ % पो्भाड्याची रक्कम वसूल करुन मे. पी. 
ही.आर शल. याींना वाणणज्य प्रयोिनासाठी पो् भाड्याने  देण्यात आलेला आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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भांडारा जिल्हहात नवोदय ववद्यालय सुरु िरण्याबाबत 
  

(३)  ४५१७१ (०५-०५-२०१६).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.रामचांद्र अवसरे (भांडारा), 
श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) प्रत्येक जिल्ह्यात नवोदय ववद्यालय स्थापन करण्याच्या कें द्र िासनाच्या योिनेतून सन 
१९९६ मध्ये साकोली (जि.भींडारा) येथे सुरु करण्यात आलेले नवोदय ववद्यालय भींडारा 
जिल्ह्याच्या ववभािनाच्या वेळी नवेगाींवबाींध (जि.गोंददया) येथे हलववण्यात आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, भींडारा जिल्हहा गत १३ वाायपासून नवोदय ववद्यालयाच्या प्रनतके्षत असून या 
जिल्ह्यात नवोदय ववद्यालय सुरु करण्यासाठी राज्य िासनाने कें द्र िासनाकडे शिौारस केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) भींडारा जिल्हहयात नवोदय ववद्यालय सुरु करण्यासाठी राज्य िासनाने कें द्र िासनाकडे 
शिौारस केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील सुमारे साडेसात हिार आददवासी बाांधवाांनी श्रमिीवी सांघटनेच्या 

वतीने तहसीलदार िायाालय (वाडा) येथे मोचाा िाढ्लल्हयाबाबत 
  

(४)  ४८९१४ (२९-०४-२०१६).   श्री.पास्िल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महागा , कुपोाण व आरोपीींना अ्क करण्याच्या मागणीसाठी पालघर व ठाणे 
जिल्ह्यातील सुमारे साडेसात हिार आददवासी बाींधवाींनी श्रमिीवी सींघ्नेच्या वतीने 
तहसीलदार कायायलय (वाडा) येथे ददनाींक २१ डडसेंबर, २०१५ रोिी वा त्यासुमारास ननाेध मोचाय 
काढहून प्रिासनाचे लक्ष वेधले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी आददवासीींच्या मागण्या पूणय करण्यासाठी कोणती काययवाही 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींबाची सवयसाधारण ् कारणे कोणती आणण सदरचा ननणयय ककती ददवसात 
घेण्याचे अपेक्षीत आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
सदर मोचाय भारतरत्न डॉ...पी.िे. अब्दलु कलाम अमृत आहार योिनेसाठी ननधी उपलब्ध 
करून देणेसाठी आयोजित करण्यात आला होता. 
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(२) १) अमृत आहार योिनेस मुख्य काययकारी अगधकारी, जिल्हहा परराद, पालघर याींचे 
दद.०१.०२.२०१६ च्या पत्रान्वये ननधी बाल ववकास प्रकल्हप अगधकारी कायायलयाींना त्याींचे 
मागणीनुसार ववतरीत करण्यात आला. 

२) महाराषर राज्य अींगणवाडी कमयचारी सींघ याींनी अमृत आहार योिनेच्या अ्ी व 
ितीमध्ये सुधारणा केल्हयाशिवाय सदर योिनेचे काम सुरू करण्यास नकार ददला 
होता. त्यामुळे सदरची योिना ननधी वा्पानींतरही पालघर जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली 
नाही. 
३) दद.०३.०५.२०१६ रोिी मुख्य काययकारी अगधकारी व महाराषर राज्य अींगणवाडी 
कमयचारी सींघ याींचेमध्ये झालेल्हया चचेनुसार अमृत आहार योिना सुरू करण्यास 
सींघ्नेने होकार दियववला असल्हयाने सदरची योिना माहे मे २०१६ पासून पालघर 
जिल्ह्यामध्ये सुरू करण्यात आली आहे. 

(३) नाववन्यपूणय योिनेतून ३ ते ६ वाे वयोग्ातील सवयसाधारण श्रणेीतील मुलाींसाठी अींडी व 
केळी योिना तसेच ग्राम बाल ववकास कें द्र (VCDC) सुरू करण्यात आली. 
  

___________ 
  

सावरिाव (ता.धचमुर, जि.चांद्रपूर) येथील सवाांि वविास ववद्यालयाच्या 
 सांस्था सांचालिाांवर िारवाई िरण्याबाबत 

  

(५)  ४९११५ (१६-०५-२०१६).   श्री.बांटी भाांिडडया (धचमूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सावरगाव (ता.गचमुर, जि.चींद्रपूर) येथील सवाांग ववकास ववद्यालयातील गैरकारभारामुळे  
गावातील नागररकाींनी सदर ववद्यालय बींद केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त िाळेच्या सींस्थासींचालकाींनी  िाळेतील शिक्षकाींना िैक्षणणक कालावधीच्या 
मध्येच कामावरुन मुक्त करुन ददले व ववद्यार्थयाांकरीता कोणतीही पयाययी शिक्षणाची यवस्था 
उपलब्ध केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर िाळेने आददवासी ववद्यार्थयाांना देण्यात येणारे ववद्या वेतन परस्पर 
गहाळ केले असल्हयाची तक्रार प्रिासनाकडे करण्यात आलेली असुनही प्रिासनामाौय त कोणतीही 
कारवा  करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणती चौकिी केली आहे काय, त्यानुाींगाने  
िाळेच्या सींस्था चालकाींवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. ववनोद तावडे (२९-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. सदर ववद्यालयात इ ींग्रिी व गणणत 
ववायाींचे ननयशमत शिक्षक नसल्हयामुळे ववद्यार्थयायनी वगायत बसणे बींद केले होते व त्यामुळे 
ववद्यालय बींद होते.  
(२) हे खरे नाही. 
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(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर सींस्थेचे वेतनेतर अनुदान थाींबववण्याची काययवाही करण्यात आली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यातील मािासविीय ववद्यार्थयााना िातीचा दाखला 
 नसल्हयामुने शशष्ट्यवतृ्ती शमनणार नसलेबाबत 

  

(६)  ४९१९२ (२८-०४-२०१६).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी), श्री.हसन मुश्रीफ 
(िािल) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) िासनाने नववी व दहावीत शिकणाऱ्या मागासवगीय ववद्यार्थयाांना शिषयवतृ्ती देण्याचा 
ननणयय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास त्यासाठी बींधनकारक करण्यात आलेल्हया िातीचा दाखला शमळण्यास अनेक 
अडचणी येत असून, सदर अिय ऑनला न पद्धतीने भरण्याची सक्ती, परींतु  अनेक दठकाणी 
ग्रामीण भागाींमध्ये ऑनला न सुववधा उपलब्ध नसल्हयाने ववद्यार्थयाांना अनेक अडचणीींना 
सामोरे िावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास १५ हिार ५०० पैकी केवळ साडे पाच हिार ववद्यार्थयाांचे ऑनला न अिय आले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रकरणी िासनामाौय त चौकिी केली आहे काय, 
(५) असल्हयास, चौकिीत काय आढळून आले व तदनुसार नववी आणण दहावीचे कोल्हहापुर 
जिल्ह्यातील ववद्याथी शिषयवतृ्तीपासून वींगचत राहू नये म्हणून िासनाने कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय अहोत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (२६-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) होय. िातीच्या दाखल्हयाच् या अ्ीमुळे अडचण ननमायण होत असल्हयाने जिल्ह्यातील ११,१४५ 
ववद्यार्थयाांनी िातीचा दाखला काढला नसल्हयाने त्याींना शिषयवतृ्ती शमळण्यास अडचण ननमायण 
झाली होती. त्यामुळे ३३०६ इतक्या ववद्यार्थयाांना शिषयवतृ्ती अदा करण्यात आली होती. 
(४) व (५) ९ वी व १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या अनुसूगचत िातीच्या ववद्यार्थयाांकररता 
भारत सरकार मॅरीकपूवय शिषयवतृ्ती योिनेंतगयत ववद्यार्थयाांना लाभ घेता यावा म्हणून 
िातीच्या दाखल्हयाची अ् रद्द करण्याबाबत कें द्र िासनास ववनींती करण्यात आली असता, कें द्र 
िासनाने त्याींचे पत्र दद.१९.२.२०१६ अन्वये िातीच्या दाखल्हयाची अ् शिथील करण्यता आली 
नसल्हयाचे कळववले आहे. त्यामुळे या योिनेचा लाभ घेण्यासाठी ववद्यार्थयाांना िातीचे दाखले 
शमळावेत, यासाठी वविेा कॅम्पचे आयोिन करणेकरीता सींबींगधत अगधकाऱ्याींना सूचना 
देण्याबाबत जिल्हहागधकारी, कोल्हहापूर याींना ददनाींक  २९.६.२०१५ व २८.६.२०१६ च्या पत्रान्वये 
ववनींती करण्यात आली होती. 
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     इयत्ता ९ वी व १० वी मध्ये शिकत असणाऱ्या अनुसूगचत िातीच्या ववद्यार्थयाांकररता 
भारत सरकार मॅरीकपूवय शिष यवतृ्ती योिनेंतगयत बहुताींि ववद्यार्थयाांकडे िातीचा दाखला नाही. 
जिल्ह्यातील ९ वी व १० वी मध्ये शिकणाऱ्या अनुसूगचि िातीच्या सवय ववद्यार्थयाांना िातीचा 
दाखल देण्यासाठी जिल्हहागधकारी कोल्हहापूर याींना कळववणेत आले आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शशक्षण के्षत्रातील प्रलांबबत मािण्याांिडे शासनाचे होत असलेले दलुाक्ष  
  

(७)  ४९७५३ (१२-०५-२०१६).   श्री.भाऊसाहेब िाांबने (श्रीरामपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततवसा), डॉ.सांतोष टारफे (िनमनुरी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषरातील शिक्षण के्षत्रात िासकीय धोरणाींववायी सवय स्तरावर असींतोा असुन शिक्षण 
के्षत्रातील प्रलींबबत मागण्याींकडे िासन नकारात्मकपणे पहात असल्हयाचे माहे डडसेंबर , २०१५ 
मध्ये वा दरम्यान ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त कारणास्तव िासनाकडे पाठपुरावा करुनही काही प्रनतसाद शमळत 
नसल्हयाने राज्यातील शिक्षण सींस्था महामींडळ, माध्यशमक िाळा मुख्याध्यापक सींघ, पजश्चम 
महाराषर सींयुक्त महामींडळ, राज्य माध्यशमक शिक्षकेत्तर महामींडळ, कला शिक्षक, कक्रडा सींघ 
इ. अनेक सींघ्ना .कत्र येऊन आींदोलन करून शिक्षण आयुक्त कायायलय, पुणे येथे मोचाय 
काढला होता तद्नींतर राज्यातील िाळाही बींद ठेवण्यात आल्हया त्याअनुाींगाने श्रीरामपूर िहर 
(ता. जि. अहमदनगर) येथील ११ तर तालुक्यातील ४० माध्यशमक िाळा बींद ठेवण्यात आल्हया 
होत् या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने यासींदभायत चौकिी केली आहे काय,त्यानुसार कोणती  काययवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, यामागील ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२६-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२) व (३) अनुदानास पात्र घोवात केलेल्हया िाळाींना अनुदान उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
सींबींगधत सींघ्नाींनी आींदोलन करुन मोचाय काढून िाळा बींद ठेवल्हया होत्या. 
       िासन ननणयय ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये ददनाींक १४ िून, २०१६ पूवी 
अनुदानास पात्र घोवात करण्यात आलेल्हया प्राथशमक व माध्यशमक िाळाींना २० ्क्के प्रमाणे 
अनुदान मींिूर करण्यात आले. तसेच,  ददनाींक १ ौेबु्रवारी, २०१७ च्या िासन ननणययान्वये पात्र 
िाळाींना अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे. 
 (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
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मुांबईच्या पजश्चम उपनिरातील िोिेश्वरी (पूवा) येथील शारदा ववद्यामांददर दिुाानिर येथील 
शानेच्या सांचालिाने तेथील शशक्षिाांिडून पैसे घेऊन त्याांना फसववल्हयाबाबत 

  

(८)  ५२०१४ (२५-०५-२०१६).   श्री.प्रताप सरनाईि (ओवना माजिवडा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब च्या पजश्चम उपनगरातील िोगेश्वरी (पूवय) येथील िारदा ववद्यामींददर दगुायनगर या 
िाळेची मान्यता नसताींनाही िाळा ननयमबा्य सूरु असुन िाळेच्या सींचालकाने तेथील 
शिक्षकाींकडून पैसे घेऊन त्याींना ौसववले असल्हयाची बाब ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत तेथील शिक्षकाींनी मा. िालेय शिक्षण मींत्री, प्रधान सगचव, िालेय 
शिक्षण ववभाग व शिक्षण सींचालक तसेच िोगेश्वरी पोलीस ठाणे याींना ददनाींक १२ िानेवारी,  
२०१६ रोिी वा त्या सुमारास लेखी ननवेदन देऊन सींबींगधत िाळेच्या सींचालकावर व 
अनगधकृतपणे सुरु असलेल्हया िाळेवर काययवाही करण्याची मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले, 
तद्नुसार सींबींगधत िाळेच्या सींचालकावर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 

िारदा ववद्यामींददर मराठी माध्यम, िोगेश्वरी (पूवय) येथे िून २०१६ पयांत 
ननयमबाहय िाळा सुरु होती. िून २०१६ पासून यवस्थापनाने सदर िाळा बींद केली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील खाििी शानाांिडून शालेय सादहत्य खरेदी िरण्यास होत असलेली सक्ती  
  

(९)  ५३८९३ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (दहांिणघाट), 
अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), श्री.वविय िाने (शशवािीनिर), श्री.अतुल भातखनिर 
(िाांददवली पूवा), श्रीमती तनमाला िाववत (इितपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), श्री.िुणाल पाटील (धनेु ग्रामीण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िनमनुरी), श्री.बानासाहेब थोरात (सांिमनेर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील खािगी िाळाींमधील िालेय सादहत्य ववक्रीस राज्य िासनाने सन २००४ मध्ये 
.का परीत्रकाद्वारे बींदी केली असताना सदर आदेिाकडे दलुयक्ष करून खािगी िाळाींकडून िालेय 
सादहत्य खरेदी करण्यास सक्ती केली िात असल्हयाचे माहे .वप्रल २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान  ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर आदेिाची सक्तीने अींमलबिावणी करण्याबाबत िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२५-०७-२०१७) : (१) अिी बाब नाही. 
(२) याबाबत के्षबत्रय स्तरावरुन योग्य ती काययवाही करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई शहरातील प्रदषूणाबाबत 
  

(१०)  ५४३९४ (२९-०८-२०१६).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब  िगातील पाचया क्रमाींकाचे प्रदवूात िहर आहे असे िागनतक आरोग्य सींघ्नेने 
िादहर केल्हयाचे माहे मे २०१६, मध्ये वा त्या सुमारास ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, िहरातील प्रदाुणात सन २०१४ पासून अगधकच वाढ झाली असून वाहनाींची 
झपाट्याने वाढणारी सींख्या तसेच िहरातील वाढते बाींधकाम प्रकल्हप या प्रमुख कारणास्तव 
लोकाींच्या आरोग्यावर गींभीर पररणाम होत आहे,  सदर प्रश्न लक्षात घेता याबाबत िासनाने 
कोणती काययवाही  केली वा करण्यात येत आहे,    
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. रामदास िदम (२७-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) मुींब  महानगरात वाढत्या  वाहनाींच्या व  बाींधकाम प्रकल्हपाींच्या सींख्येमुळे  हवेच्या 
प्रदाूणात वाढ झाली आहे. 

वाहनामुळे होणाऱ्या प्रदाुणाींवर आळा घालण्यासाठी प्रादेशिक पररवहन ववभागामाौय त 
वाहनाींची ननयशमत पीयूसी चाचणी केली िाते. बाींधकामदरम्यान हवेचे प्रदाूण रोखण्यासाठी 
आवश्यक उपाययोिना करण्याबाबत अ्ी व ितीसह बाींधकाम प्रकल्हपाींना सींमतीपत्र प्रदान 
करण्यात येते. बाींधकाम प्रकल्हपासाठी उभारण्यात  येणाऱ्या आर.मसी प्लाीं्मुळे होणाऱे हवा 
प्रदाूण ननयींत्रणात ठेवण्यासाठी  महाराषर प्रदाूण ननयींत्रण  मींडळादारे ददनाींक ०७.११.२०१६ 
रोिी आर.मसी प्लाीं् उभारण्यासाठी मागयदियक तत्वाींच्या ननयमावलीबाबत अगधसूचना 
ननगयशमत करण्यात आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नाशशि जिल्हहा पररषदेच्या बाांधिाम ववभािाला नाववन्यपूणा योिनेअांतिात 
 हायमास्टसाठी प्राप्त झालेला तनधी दषु्ट्िानािडे विा िरण्याबाबत 

  

(११)  ५६८६४ (०१-०९-२०१६).   श्री.योिेश (बापू) घोलप (देवनाली), श्री.रािाभाऊ (पराि) वािे 
(शसन्नर) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक  जिल्हहा पररादेच्या बाींधकाम ववभागाला नाववन्यपूणय योिन अींतगयत हायमास्् 
बसववण्याच्या कामासाठी प्राप्त झालेला २ को्ी रूपयाींचा ननधी दषुकाळाची दाहकता लक्षात 
घेता दषुकाळाकडे वगय करण्याचा ठराव स्थायी सशमतीच्या माहे .वप्रल, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान झालेल्हया बैठीत करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, तदनींतर मा. पालकमींत्री, नाशिक याींनी देखील ननधी दषुकाळाकडे वगय करण्याचे 
आदेि ददले असतानाही सदर आदेिाचे व  ठरावाचे पालन करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, मा.पालकमींर्यायाींच्या आदेिाचे पालन न करण्याची कारणे काय आहेत व 
याबाबतची सद्य:जस्थती काय आहे ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (३१-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 

जिल्हहा परराद, नाशिक च्या दद.२९.०३.२०१६ रोिी झालेल्हया स्थायी सशमतीच्या 
सभेमध्ये हायमास्् साठी प्राप्त झालेला ननधी दषुकाळाकडे वगय करण्याच्या सींदभायत चचाय 
करण्यात आली.  परींतु प्राप्त ननधी दषुकाळाकडे वगय करणेबाबतचा कोणताही ठराव करण्यात 
आलेला नाही. 
(२) व (३)  मा.पालकमींत्री, नाशिक याींचेकडून सदरचा ननधी दषुकाळाकडे वगय करण्याबाबतचे 
कोणतेही आदेि जिल्हहा पररादेस प्राप्त झालेले नाहीत.  त्यामुळे हायमास््साठी प्राप्त झालेला 
ननधी दषुकाळाकडे वगय करण्याचा प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

नािपूर जिल्ह्यातील रामटेि येथे विा दहावी व बारावीचे िोधचांि क्लासचा 
 व्यवसायासाठी होत असलेली िादहरात 

  

(१२)  ५८०२२ (२२-०८-२०१६).   श्री.वविास िुां भारे (नािपूर मध्य), श्री.सुधािर देशमुख 
(नािपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपडे (नािपूर पूवा), श्री.सुधािर िोहने (नािपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर जिल्ह्यातील राम्ेक येथे वगय दहावी व बारावीच्या कोगचींग क्लासच्या 
यवसायसाठी मोठ्या प्रमाणात लाखो रुपयाींची िादहरात करण्यात येत असून  होडडांगवर 
गुणवींत ववद्यार्थयाांना आशमा दाखवून त्याींचे ौो्ो लावण्यात आले असल्हयाची धक्कादायक 
बाब माहे िून, २०१६ च्या पदहल्हया आठवड्यात ननदियनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुाींगाने शिक्षणाचे 
बािारीकरण करणाऱ्याींवर ननबांध आणण्यासाठी कोणती काययवाही केली वा  करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत.? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२५-०७-२०१७) : (१) अींित: खरे आहे. 
      खािगी कोगचींग क्लासकडून यवसायाची िादहरात करण्याकररता होडींग लावण्यात 
आले होते व  त्यावर ववद्यार्थयाांचे ौो्ो होते. 
(२) खािगी शिकवणीवर ननबांध आणण्यासाठी ववधेयक तयार करण्याकररता िासनाने ददनाींक 
४ िानेवारी,  २०१७ च्या िासन ननणययान्वये सशमती गदठत केली आहे. सशमतीचा अहवाल 
सादर झाल्हयावर त्या अनुाींगाने काययवाही करण्यात ये ल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

मुांबई ग्राांट रोड येथील रोबटा मनी हायस्िुल व िुतनअर िॉलेिच्या  
मॅनेिमेंटचा मनमानी िारभार 

  

(१३)  ६३६९८ (२२-०८-२०१६).   श्री.मांिलप्रभात लोढा (मलबार दहल) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मुींब  गॅ्रण् ् रोड येथील रॅाब्य मनी हायस्कूल व िुननअर कॉलेिच्या मॅनेिमें्ने 
ववद्यार्थयाांना बळिबरीने िाळेचा दाखला देवून इतर िाळा कॉलेिमध्ये िाण्यास  माहे माचय, 
२०१६ पासून भाग पाडल्हयाचे  ननदियनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, ही िाळा कॉलेि बींद करण्या-या मॅनेिमें्च्या मनमानी कारभाराबाबत तसेच 
प्रायमरी ववभाग बींद केल्हयाबाबत तेथील लोकप्रनतननधीनी मा. शिक्षण मींत्री याींचेकडे 
ननवेदनाद्वारे  ददनाींक २ मे, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदियनास आणले आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने उक्त  ननवेदनावर  तसेच  मनमानी करणाऱ्या मॅनेिमें्वर कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे  व याबाबतची सध्य: जस्थती काय आहे ?    
  
श्री. ववनोद तावडे (२५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) याबाबत प्राप्त ननवेदनाच्या अनुाींगाने शिक्षण उपननरीक्षक याींनी चौकिी 
करुन, पररसरातील ववद्यार्थयाांचे नुकसान होत असल्हयामुळे िालेय यवस्थापनास िाळा बींद 
करता येणार नाही असे सींस्थेस कळववले आहे. तसेच नवीन प्रवेिाची काययवाही करण्याबाबत 
सूचना ददल्हया आहेत. 
  

___________ 
  



वव.स. ३४२ (11) 

नािपूर ववभािातील अडीच हिार शाना अजननशमन यांत्र व  
सांरक्षण शभ ांतीअभावी असल्हयाबाबत 

  

(१४)  ६६९३७ (२७-०१-२०१७).   डॉ.शमशल ांद माने (नािपूर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नागपूर ववभागातील अडीच हिाराच्यावर िाळाींना अजग्निमन यींत्रे तसेच सींरक्षण शभ ींती 
नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सवय शिक्षा अशभयानातून सदर यींत्राकरीता ननधीची तरतूद करण्यात आली आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  भींडारा मागायवरील पारडी येथील प्रकाि कृाी ववद्यालयाच्या पररसरात सुरक्षा 
शभ ींती अभावी रक शिरून ३ िाळकरी ववद्यार्थयाांचा मृत्यू झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, िासनाने सींरक्षण शभ ींत व अजग्निमन यींत्र न बसववणाऱ्या िाळाींववरूध्द  
कोणती कारवा  केली वा करण्यात  येत आहे, 
(५) नसल्हयास ववलींबनाची कारणे काय ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) पक्की सींरक्षण शभ ींत नसल्हयास तारेचे कुीं पण वा का्ेरी कुीं पण बसववण्याचे आदेि आहेत. 
याची पूतयता न करणाऱ्या िाळाींबाबत योग्य ती काययवाही करण्यात येते. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आददवासी वसततिहृ व आश्रमशानेतील ववद्यार्थयाांना शालोपयोिी सादहत्याचा 
पुरवठा झाला नसल्हयाबाबत 

  

(१५)  ६७७२८ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती तनमाला िाववत (इितपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.डी.एस.अदहरे (साक्री), डॉ.सांतोष टारफे (िनमनुरी), श्री.िुणाल पाटील (धनेु 
ग्रामीण), श्री.बानासाहेब थोरात (सांिमनेर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील आददवासी वसनतगहृ व आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयाांना िैक्षणणक वाय सुरू होऊन 
दोन मदहने उल्ूलन गेले असतानाही अद्याप काही िालोपयोगी सादहत्याचा पुरवठा झाला 
नसल्हयाचे माहे िुलै, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदियनास आले ,हे खरे आहे काय, 
(२)असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने ननववदा प्रकक्रया पूणय करून या ववद्यार्थयायना िालोपयोगी 
वस्तूींचा पुरवठा करण्याबाबत कोणती काययवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 



वव.स. ३४२ (12) 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०७-२०१७) : (१) व (२) िासकीय आश्रमिाळा व वसनतगहृाींतील 
ववद्यार्थयाांना िालोपयोगी वस्तुींचा पुरवठा करण्यासाठी  -ननववदा प्रकक्रया राबवून न्युनतम 
दरधारकाींना दद.०२.०७.२०१६ रोिी पुरवठा आदेि ननगयशमत करण्याींत आले आहेत.  त्यानुसार 
पुरवठा आदेि देऊन माहे ऑगस््, २०१६ पूवी पुरवठा पूणय करण्याींत आलेला आहे.  चालू वाी 
दद.६ िून, २०१७ रोिी आदेि देण्याींत आले असून पुरवठा सुरु झालेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

नाांदेड जिल्ह्यात अनुदातनत तसचे ववनाअनुदातनत मराठी शानाांच्या समस्याांबाबत 
  

(१६)  ६८०५९ (२७-०१-२०१७).   श्रीमती अशमता चव्हाण (भोिर), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड 
उत्तर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िनमनुरी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड जिल्ह्यातील अनुदाननत तसचे ववनाअनुदाननत  मराठी िाळाींची समस्या अत्यींत  
गींभीर असल्हयाची बाब ददनाींक २२ सप् े्ंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास ननदियनास आली, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िासनाने ववनाअनुदाननत िाळाींना अनुदान सुरु करण्यासाठी िे  मुल्हयाींकन 
ननका लावले ते िहरी आणण ग्रामीण भागातील िाळा पूणय करुन िकत नाहीत, हे ही  खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास,  िासनाने उपरोक्त प्रश्न भाग (१)व(२) बाबत कोणती काययवाही केली  वा  
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१८-०७-२०१७) : (१) िासन ननणयय, ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये 
ददनाींक १४ िून, २०१६ पूवी अनुदानास पात्र घोवात करण्यात आलेल्हया प्राथशमक व माध्यशमक 
िाळाींना २० ्क्के प्रमाणे अनुदान मींिूर करण्यात आले. तसेच,  ददनाींक १ ौेबु्रवारी, २०१७ 
च्या िासन ननणययान्वये पात्र िाळाींना अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे.  त्यामध्ये नाींदेड 
जिल्हहयातील िाळाींचा देखील समावेि आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४)  प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

वसई (जि.पालघर) तहशसलदार िायाालयावर आददवासीांच्या वन हक्िासाठी  
िाढण्यात आलेल्हया मोचााबाबत 

  

(१७)  ६९८७७ (२४-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) वस  (जि.पालघर) तहशसलदार कायायलयावर आददवासीींच्या वन हक्कासाठी ददनाींक ७ 
ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास कॉ.गोदावरी परूळेकर माक्सयवादी ववचार मींचाच्या 
वतीने मोचायचे आयोिन केले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, आददवासीींच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत, 
(३) असल्हयास, सदर मागण्याींसींदभायत िासनामाौय त कोणती काययवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववष्ट् णु सवरा (२१-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

आददवासी वविास प्रिल्हप डहाणू अांतिात िोिाटपाडा शासिीय आश्रम शानेतील  
ववद्यार्थयाांची होणारी िैरसोय 

  

(१८)  ६९९१६ (२७-०१-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर), श्री.क्षक्षतीि ठािूर (नालासोपारा) :   
सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आददवासी ववकास प्रकल्हप डहाणू अींतगयत सुत्रकार कोका्पाडा िासकीय आश्रमिाळेतील 
इ.७ वी च्या ववद्यार्थयाांना िौचालयास उघड्यावर िावे लागते, हे खरे आहे काय, 
(२)  तसेच सदरहू िाळेतील पररसरात अींधाराचे साम्राज्य असून १२X२० च्या खोलीत १०० ते 
१२५ ववद्याथी बसववले िातात व त्याही वगायवर गळके छप्पर व त्या छपरावर प्लाजस््क 
्ाकूनही सतत पाणी गळत आहे अिी अवस्था या िाळेची आहे, हे ही खरे काय, 
(३) सदरहू आश्रमिाळेतील ववद्यार्थयाांसाठी असणा-या िौचालयास कोठेही दरवािा नसून 
असलेले दरवािे गींिून गेल्हयाने मोठ्या प्रमाणात ववद्याथी व ववद्याथींनीची कुीं चबणा होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, या सवय गींभीर प्रकरणाची चौकिी होऊन आवश्यक ती डागडुिी व योग्य त्या 
सुधारणा बाबत िासन त्वररत काययवाही करणार आहे काय, नसल्हयास ववलींबाची कारणे काय 
आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०७-२०१७) : (१) नाही. 
िासकीय माध्यशमक आश्रमिाळा सुत्रकार, ता.तलासरी, जि.पालघर येथे ननवासी मुली ११० 
असून मुलींसाठी ४ िौचालये व मुले १६३ असून मुलाींसाठी १० िौचालये आहेत.  
(२) नाही. 
िासकीय आश्रमिाळेमध्ये मुलीींना राहण्यासाठी ३३ x ३५ च्या दोन रुमचा वापर करण्यात 
येतो.  तसेच पावसाळा सुरु होण्याच्या आधी छताची दरुुस्ती करुन घेण्यात आलेली आहे. 
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(३) व (४) प्रकल्हप अगधकारी, डहाणू कायायलयाकडून मुख्यापकाींना िालेय यवस्थापनासाठी 
ननधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला असून, सदर ननधीमधून मुख्यध्यापकाींनी िौचालये, 
स्नानगहेृ व दरवािे दरुुस्ती करुन घेण्यात आलेले आहेत.   आश्रमिाळाींमध्ये वॉि काययक्रम 
राबववण्यात येत असून त्याअींतगयत मुलाींमुलीींसाठी आणखी आवश्यक िौचालये बाींधण्याचे 
प्रस्ताववत आहे. 
  

___________ 
  

अनुसूधचत िमाती प्रमाणपत्र फेरतपासणी अहवालाबाबत 
  

(१९)  ७०५३६ (२७-०१-२०१७).   श्री.सुभाष साबणे (देिलूर) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कै.श्री. व.सु. पा्ील तत्कालीन सहआयुक्त, अनुसूगचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमती, 
औरींगाबाद याींच्या कालावधीत ननकाली काढण्यात आलेल्हया िात वैधता प्रमाणपत्राची 
ौेरतपासणी केलेला अहवाल व मा. आयुक्त (आसप्रस) याींचा पुन:चौकिीचा अहवाल 
बेकायदेिीर ननयमबा्य व मा.उच्च न्यायालयाच्या अगधकारावर अनतक्रमण करणारा 
असल्हयामुळे तो अहवाल ौे्ाळण्यात यावा, अिी ववनींती लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक १७ मे, २०१६ 
रोिी व त्या सुमारास मा. आददवासी ववकास मींत्री याींचेकडे केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदरचा अहवाल िासनाने ौे्ाळला आहे काय, 
(३) सदरचा अहवाल ौे्ाळण्यात आलेला नसल्हयास िासनाने अहवालातील कोणकोणते ननदेि 
जस्वकारले आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) नाही. 
(३) या अहवालाच्या अनुाींगाने कै.व.सु.पा्ील तत्कालीन सहआयुक्त, अनुसूगचत िमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी सशमती, औरींगाबाद याींच्या दद.०६.०९.२०१० ते दद.०५.१०.२०११ या 
काययकालावधीत ननगयशमत करण्यात आलेल्हया अनुसूगचत िमातीच्या वैधता प्रमाणपत्राींच्या 
प्रकरणाींचे पुनववयलोकन करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयामध्ये .क वविेा यागचका दाखल 
करण्यात यावी. 

तसेच सदर कालावधीमध्ये अनुसूगचत िमाती प्रमाणपत्र तपासणी सशमती, औरींगाबाद 
या कायायलयात काययरत असणाऱ्या अगधकारी/कमयचाऱ्याववरुध्द ववभागीय चौकिी करण्यात 
यावी. तसेच ज्या िालेय अशभलेख्याींमध्ये अननयशमतता आढळून आली आहे व ज्या िालेय 
अगधकारी/कमयचारी याींचे गैरवतयन आढळून आले आहे त्याींच्याववरुध्द कायदेिीर कारवा  
करण्यात यावी असा िासनाने ननणयय घेतला आहे. 
  

___________ 
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शस ांधदुिूा जिल्ह्यातील अनुदान न शमनालेल्हया शानाांना अनुदान अदा िरण्याबाबत 
  

(२०)  ७१९७३ (१६-१२-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडान) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अनुदान ननधायरणानुसार सन २०११ - १२ अखेर पययत १४ को्ी ६३  लाख ६६ हिार २५२ 
रुपये अनुदान अखगचयत वसूल पात्र रक्कम भरणा केल्हया शिवाय शस ींधदुगुय जिल्हहयातील अनुदान 
प्राप्त िाळाींना  वेतनेत्त्तर  अनुदान ददले िाणार नाही असा ननणयय मा सींचालक शिक्षण 
ववभाग याींनी घेतला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, अनुदान प्राप्त िाळाींचे वेतनेत्त्तर अनुदान, इ ी्ं रने् सुववधा तसेच आर्ी  
अगधननयम २००९ नुसार माध्यशमक िाळाींप्रमाणे शिक्षक ददघय मुदतीच्या रिेवर असेल तर 
त्याच्या रिा काळात हींगामी शिक्षक नेमण्याची मींिूरी असावी अिा मागण्याींचे ननवेदन जिल्हहा 
शिक्षक सशमतीच्या वतीने माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान सींचालक, शिक्षण 
ववभाग, पुणे याींना देण्यात आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,अनुदान ननधायरणानुसार अखगचयत वसूल पात्र रक्कम भरणा केलेल्हया आणण 
 जिल्हहा ववभाग प्रिासनाची काहीही चूक नसताना शिक्षण सींचालक पुणे याींच्या चुकीच्या 
पध्दतीमुळे गत ७ वाे वेतन्नेतर अनुदान शमळाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार उक्त िाळाींना अनुदान 
प्राप्त करुन देण्याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२७-०७-२०१७) : (१) व (२) नाही. 
(३) व (४)  िासन पररपत्रक, ववत्त ववभाग ददनाींक १७ .वप्रल, २०१५ नुसार स्थाननक स्वराज्य 
सींस्थाना अनुदाने ववतरीत करण्यापूवी सदर सींस्थाकडून राज्य िासनास येणे असणारी रक्कम 
वसूल करुनच उवयरीत अनुदान ववतरीत करण्यात यावे असे आदेि आहेत. शस ींधदुगुय   जिल्हहा 
पररादेकडून रुपये  ८,१८,६६,६४४/-इतकी अखगचयत वसुलपात्र रक्कम िासनाकडे येणे बाकी 
आहे. सदर रक्कम िासनाकडे िमा केल्हयानींतर शस ींधदुगुय  जिल्हहा पररादेस वेतनेत्तर अनुदान 
 ववतरीत करण्याची काययवाही करता ये ल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शसबला येथील शासिीय आददवासी आश्रमशाना येथील ववद्यार्थयाांना नवरात्र  
महोत्सवादरम्यान िेवण न शमनाल्हयाबाबत 

  

(२१)  ७२६५३ (२७-०१-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (रानेिाव) :   सन्माननीय आददवासी वविास 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसबला येथील िासकीय आश्रमिाळेतील िवळपास ६ ते ७ ववद्यार्थयाांना नवरात्र महोत्सवा 
दरम्यान िाळा प्रिासनाचे अनेक कमयचारी रिेवर गेल्हयामुळे या ववद्यार्थयाांना दैननक रोिचे 
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िेवण शमळू िकले नाही, याबाबत ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०१६ रोिी वा त्या सुमारास प्रकल्हप 
अगधकारी याींचेकडे लेखी तक्रार करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, चौकिीअींती सींबींगधत िाळेतील अगधकारी व कमयचा-याींवर कारवा  करण्याबाबत 
िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१३-०७-२०१७) :(१) अिा प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली होती, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी चौकिी करण्याींत आली.  प्रस्तुत तक्रारीनुसार सत् यता आढळून आली 
नाही. नवरात्र महोत्सवा दरम्यान ववद्यार्थयाांना दररोि िेवण देण्यात आलेले असल्हयामुळे 
.कही ववद्याथी उपािी रादहलेला नाही. त्यामुळे कमयचारी दोाी नसल्हयाचे आढळून आले.  
यास्तव, सींबींगधत िाळेतील अगधकारी व कमयचाऱ्याींवर काययवाही करण्याचा प्रश्न उद्् ावत  
नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

मौिे वपांपनिाांव रािा (ता.खामिाांव, जि.बुलढाणा) येथील िुलशन-ए-हाफीिा  
या उद ुा प्राथशमि शानेबाबत 

  

(२२)  ७३७७२ (१६-१२-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामिाांव) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मौिे वपींपळगाींव रािा (ता.खामगाींव, जि.बुलढाणा) येथील गुलिन-.-हाौीिा या उद ुय 
प्राथशमक िाळेला दद.१७ ौेबु्रवारी २०१४  रोिीच्या पत्रान्वये  िासनाचे पुढील आदेि हो पयांत 
अनुदान मींिूर करण्यात येऊ नये असे आदेि ददले असताींनाही मुख्यागधकारी जि.प.बुलढाणा व 
शिक्षणागधकारी प्राथशमक जि.प.बुलढाणा प्राथशमक याींनी उपरोक्त िाळेस अनुदान मींिूर केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उपरोक्त िाळेला अनुदान मींिूर नसताींना तसेच मुख्यागधकारी याींनी ददनाींक १२ 
.वप्रल,२०१६ पोाण आहार रदृ करण्याचा आदेि  ददला असताींना देखील शिक्षणागधकारी 
प्राथशमक जि.प. बुलढाणा याींनी उपरोक्त िाळेकडून पोाण आहाराच्या रक्कम वसुली बाबत 
कोणतीही काययवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, ददनाींक १६ िून, २०१६ रोिी उपरोक्त िाळेस अनुदान नसताींना देखील िाळेला 
मोौत पाठयपुस्तक १६ योिनेंतगयत पुस्तके देण्यात आली असून यासवय प्रकाराींबाबत 
मुख्यागधकारी याींनी वारींवार तक्रारी करुन देखील .काच िाळेबाबत उपरोक्त मुख्यागधकारी 
याींची असलेली सौम्य भुशमका या सवय प्रकारणाबाबत सींियाचे वातावरण ननमायण करीत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्हयास िासनाने या प्रकरणी चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार दोाी अगधका-याींवर 
कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२७-०७-२०१७) : (१) नाही. या िाळेस पुढील आदेि हो पययत अनुदान मींिूर 
करु नये असे ददनाींक १७ ौेबु्रवारी २०१४ च्या पत्रान्वये ददलेले आदेि िासनाने ददनाींक २ 
ऑगस््, २०१६ च्या पत्रान्वये रद्द केले. 
(२) अनुदान ्प्पा घोवात झालेल्हया िाळेस िालेय पोाण आहार योिना लागू असल्हयाने व या 
िाळेस अनुदान मींिूरीचे आदेि कायम ठेवल्हयाने िालेय पोाण आहार देण्यात येत आहे. 
(३) िासन ननणयय ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये ददनाींक १४ िून, २०१६ पूवी अनुदानास 
पात्र घोवात करण्यात आलेल्हया िाळाींना २० ्क्के प्रमाणे अनुदान मींिूर करण्यात आले. 
त्यामध्ये सदर िाळेचा समावेि आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

रत्नाधिरी जिल्हहयातील टांचाईग्रस्त िावाांची पाणी टांचाई दरू िरण्याबाबत 
  

(२३)  ७४१७९ (२०-०४-२०१७).   श्री.भास्िर िाधव (िुहािर), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), 
श्री.सुभाष भोईर (िल्हयाण ग्रामीण), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), श्री.सुतनल शशांदे (वरनी), 
श्री.अिय चौधरी (शशवडी), श्री.रािन सानवी (रािापूर), श्री.िणपत िायिवाड (िल्हयाण 
पूवा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नागगरी जिल्हहयात सन २०११ च्या िनगणनेनुसार १ हिार पेक्षा कमी लोकसींख्या 
असलेली १०७० गावे आहेत आणण हीच जस्थती कोकणातील अन्य जिल्हहयाींमध्ये देखील आहे , 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, .क हिार लोकसींख्येच्या ननकाामुळे उक्त गावाींमध्ये मुख्यमींत्री ग्रामीण 
पेयिल योिनेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योिना राबववता येणार नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, कोकणच्या भौगोशलक पररजस्थतीचा ववचार करून १ हिार लोकसींख्येचा ननका 
शिगथल करण्याची  मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींकडून वारींवार करण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त जिल्ह्यातील कोणत्या तालुक्याींमधील गाींवे,वस्त्या व वाड्या याींचा 
समावेि मुख्यमींत्री पेयिल योिनेत करण्यात आला आहे, 
(५) असल्हयास, मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल योिनेकररता ककती ननधीची तरतूद करण्यात आली 
आहे व उक्त जिल्ह्यात ककती योिना सुरु करण्यात आल्हया व मींिूरी देण्यात आल्हया आहेत, 
(६) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे आहे. 
(४) व (५) मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल काययक्रमामध्ये रत्नागगरी जिल्ह्यातील ११ नळ पाणी 
पुरवठा योिनाींचा समावेि असून त्याकररता रु.४५०२.८५ लक्ष इतक्या ननधीची तरतूद करण्यात 
आली आहे. सदर जिल्ह्यातील रत्नागगरी तालुक्यामधील ५, गचपळूण तालुक्यामधील ३ व 
सींगमेश्वर, गुहागर व खेड तालुक्यातील प्रत्येकी १ योिनेचा समावेि सदर काययक्रमामध्ये 
आहे. सद्यजस्थतीत सदर काययक्रमाींतगयत मौ.पोमेंडी (बु.), ता.जि.रत्नागगरी व मौ.खानू 
मावळींकरवाडी, ता.जि.रत्नागगरी या दोन योिनाींच्या अनुक्रमे रु.१३७.४६ लक्ष व रु.५८.६९ लक्ष 
इतक्या ककींमतीच्या अींदािपत्रकास मींिूरी देण्यात आली असून उवयररत योिनाींचे प्रस्ताव 
अद्याप िासनास अप्राप्त आहेत. 
(६) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

राज्य उत्पादन शुल्हि ववभािातील तनरीक्षि सांविाातील पदाांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव 
  

(२४)  ७४३२३ (२८-०४-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बानासाहेब थोरात 
(सांिमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांिले) :   सन्माननीय 
राज् य उत् पादन शुल्ह ि मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागातील ननरीक्षक सींवगायतील .कूण ५० पदावर पदोन्नती 
देण्याचा प्रस्ताव िासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागातील सुमारे ९४७ पदे गेल्हया अनेक वाायपासून ररक्त 
असल्हयाचे माहे डडसेंबर २०१६ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या ववभागातील ननरीक्षक सींवगायतील मींिूर २५२ पदाींपैकी  तब्बल १२२ पदे 
ररक्त आहेत, त्यामुळे यींत्रणेवर कामाचा ताण वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, उक्त प्रश्न भाग (१) व (२) बाबत िासनाने ननणयय घेऊन कोणती काययवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. चांद्रशेखर बावनिुने (२६-०७-२०१७) : (१) ददनाींक २७.३.२०१७ च्या आदेिान्वये .कूण पात्र 
४० दयु्यम ननरीक्षकाींना ननरीक्षक सींवगायत पदोन्नती देण्यात आली आहे. 
(२) माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागातील ववववध सींवगायतील १००१ पदे 
ररक्त होती. 
(३) ननरीक्षक सींवगायतील मींिूर २५२ पदाींपैंकी ९९ पदे ररक्त आहेत. 
(४) राज्य उत्पादन िुल्हक ववभागातील ववववध सींवगायतील महाराषर लोकसेवा आयोगामाौय त 
भरण्यात येण्याऱ्या पदाींसाठी आयोगाकडे मागणीपत्र पाठववण्यात आले आहेत.  तसेच ववववध 
सींवगायतील पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाींबाबत पदोन्नतीची  काययवाही सुरु आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
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ववद्याथी व पालिाांच्या आधथाि फसवणूिीला आना घालण्यासाठी ‘फी इ ांडडया’ अॅप  

सुरु िरण्यात आल्हयाबाबत 
  

(२५)  ७४३३० (२०-०४-२०१७).   अॅड.आशशष शेलार (वाांदे्र पजश्चम), अॅड.पराि अनवणी 
(ववलेपाले), श्री.सांिय िेनिर (ठाणे), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखनिर 
(िाांददवली पूवा), डॉ.भारती लव्हेिर (वसोवा), श्री.योिेश सािर (चारिोप), श्री.प्रशाांत बांब 
(िांिापूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींब तील िाळा व कॉलेिमधून होणा-या ववद्याथी व पालकाींच्या आगथयक ौसवणुकीला 
बींधन घालण्याच्या दृष्ीने ‘ौी इ ींडडया’ (ौोरम ौॉर ौेअरनेस इन .ज्युकेिन) हे अॅप सुरु 
करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या अॅपवर कॉलेिची स्वच्छता, देखभाल खचय, जिमखाना, ग्रींथालय ौी, 
ओळखपत्र वा्प,  बारावी पररके्षचे ऑनला न अिय भरताना तसेच काही िाळा .निीओला 
मदत म्हणून ववद्यार्थयाांकडून पैसे घेत असल्हयाच्या  अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्हया आहेत, हे 
ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या अॅपवर आलेल्हया तक्रारी ौोरमच्या  वतीने थे् शिक्षण उपसींचालकाींकडे 
माींडण्यात आल्हयाचे ननदियनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास,  िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, व त्यानुसार सींबींगधत   
िाळा व कॉलेिाींवर कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वसई (पालघर) येथील ऐततहाशसि पुरातन शशल्हप व शशलालेख याांची झालेली दरुावस्था 
  

(२६)  ७५६०९ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतुल भातखनिर (िाांददवली पूवा) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वस  (जि.पालघर) येथील िूपायरक म्हणून प्रशसद्ध असलेल्हया ऐनतहाशसक  पुरातन शिल्हप व 
शिलालेख याींची दरूावस्था झाली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त पुरातन शिल्हप व शिलालेख हे कपडे धणु्याचे दगड झाल्हयाचेही ननदियनास 
आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३)असल्हयास, उक्त शिल्हप व शिलालेख याींची चोरी होत असून ते आींतरराषरीय बािारात 
ववकले िात असल्हयाची भीतीही स्थाननक इनतहासपे्रमी व रदहवािाींनी यक्त केली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुाींगाने  उक्त शिल्हप व शिलालेखाींचे ितन करण्याकररता  तसेच सदर ऐनतहाशसक शिल्हप 
व शिलालेखाींचे सींग्रहालय बनववण्याकररता कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (०१-०८-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) सदर स्थळाची सींचालनालयाद्वारे पाहणी केली असता पुरातन शिल्हप व शिलालेख 
सुजस्थतीत असून मींददर आवारात सुरक्षक्षत असल्हयाचे आढळून आले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आददवासी जिल्ह्यामधील अांिणवाडयाांना थेट अनुदान देण्याचा आराखडा  
आददवासी ववभािाने तयार िेला असल्हयाबाबत 

  

(२७)  ७८२२९ (१५-०४-२०१७).   श्री.डड मल्हलीिािूान रेडडी (रामटेि) :   सन्माननीय 
आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१). राज्यातील आददवासी जिल्ह्यामधील अींगणवाड्याींना थे् अनुदान देण्याचा आराखडा 
आददवासी ववभागाने तयार केला असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ च्या पदहल्हया आठवड्यात 
ननदियनास  आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यामुळे  गभयवती, स्तनदामाता आणण बालकाींना चौरस आहार वेळेवर शमळणार 
असून माता आणण बालमृत्यू कमी होणार आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर योिना राज्यातील १६  जिल्ह्यामध्ये राबववण्यात येणार आहे, हे ही खरे 
काय, 
(४) असल्हयास, या अनुाींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२७-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. भारतरत्न डॉ...पी.िे. अब्दलु कलाम 
अमृत आहार योिनेअींतगयत अींगणवाडी स्तरावरील “आहार सशमतीस”, .काजत्मक बाल ववकास 
सेवा योिना आयुक्तालयामाौय त ववकशसत केलेल्हया सींगणीकृत “अमृत प्रणाली” द्वारे 
ऑनला न पध्दतीने थे् अनुदान देण्याचे आदेि ददनाींक ११ िानेवारी, २०१७ च्या िासन 
ननणययाद्वारे ननगयशमत करण्यात आले. 
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(२) होय. 
(३) होय. सदर योिना राज्यातील आददवासी उपयोिना व अनतररक्त आददवासी उपयोिना 
के्षत्रातील १६ जिल्ह्याींमध्ये राबववण्यात येणार आहे. 
(४) व (५) सदर योिनेच्या अींमलबिावणीसाठी उपमुख्य काययकारी अगधकारी (बाल ववकास), 
जिल्हहा परराद व प्रकल्हप अगधकारी, .काजत्मक बाल ववकास सेवा योिना याींना या सींकेत 
स्थळावर अींगणवाडी आहार सशमती बँक तपशिल, लाभाथी सींख्या, योिनेसाठी खचय इ. मादहती 
उपलब्ध करुन देणेसाठी लॉगीन आयडी व पासवडय उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. तसेच, 
आयुक्त, .काजत्मक बाल ववकास सेवा योिना याींना सदर प्रणालीमाौय त प्रत्येक आहार 
सशमतीच्या बॅंक खात्याची अद्यावतीकरण चाचणी सुरु असून सदर प्रणाली लवकरच सुरु 
करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

नाशशि जिल्हहयातील एिलहरेिवनील अततउच्च दाबाची वादहनी निाशा व  
तनयमानुसार िरण्याच्या मािणीबाबत 

  

(२८)  ७८५७६ (२८-०४-२०१७).   श्रीमती ददवपिा चव्हाण (बािलाण), श्री.शशशिाांत शशांदे 
(िोरेिाव), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.पाांडुरांि बरोरा (शहापूर), श्री.वैभव वपचड 
(अिोले) :   सन्माननीय ऊिाा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक जिल्हहयातील .कलहरेिवळील कालवी, गींगापाडळी गावातील िेतातून ्ाकण्यात 
येणारी २२० दहेुरी पररपथ अनतउच्चदाबाची वादहनी नकािा व ननयमानुसार करण्याची मागणी 
महापारेाण कीं पनीच्या अगधकाऱ्याींकडे स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक ११ िानेवारी, २०१७ 
रोिी वा त्यासुमारास केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सदर मागणीच्या अनुाींगाने िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशेखर बावनिुने (१२-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे,  
(२) नाशिक जिल्हहयात महापारेाण कीं पनीतौे वपींपळगाव येथे २२० के.ही. उपकें द्राचे काम पूणय 
झाले असून उपकें द्रासाठीच्या २२० के.ही. .कलहरे-वपींपळगाव द्ववपथ वादहनीचे काम नकािा 
व ननयमानुसार सुरु आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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पोंभुणाा पांचायत सशमतीतील वेनवा शौचालयाच्या िामात मोठया  
प्रमाणात िैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 

  

(२९)  ७८७३१ (१८-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पोंभुणाय पींचायत सशमतीतील वेळवा िौचालयाच्या कामात सन २०१४-१५ व २०१५-१६ मध्ये 
मोठया प्रमाणात गैरयवहार झाला असल्हयाची बाब माहे िानेवारी,२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदियनास आली,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय 
(३) असल्हयास,चौकिीनुसार गैरयवहार करणाऱ्या दोाीींवर िासनाने कोणती कारवा  केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१५-०६-२०१७) : (१), (२), (३) व (४)  पींचायत सशमती, पोंभुणाय 
अतींगयत ग्राम पींचायत, वेळवा येथे िौचालय कामात  मोठया प्रमाणात गैरयवहार झाल्हयाचे 
ननदियनास आल्हयामुळे ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती ,पोंभुणाय याींनी 
दद.१५/१०/२०१६च्या पत्रान्वये ववस्तार अगधकारी  (सा.) याींना चौकिी अगधकारी म्हणून 
ननयुक्त करून चौकिीचे आदेि देण्यात आलेले होते.सदर चौकिी अहवालानुसार सींबींगधत 
सरपींच व सींबींगधत सगचव याींचेकडून ४,५०,०००/-इतक्या रकमेची समप्रमाणात वसुलीची 
काययवाही प्रस्ताववत करण्यात आलेली होती.परींतु मुख्य काययकारी अगधकारी जिल्हहा परराद 
,चींद्रपूर याींनी ग् ववकास अगधकारी, पींचायत सशमती याींना ग् ववकास ,पींचायत सशमती लेखा 
अगधकारी यासींदभायत  ौेरचौकिीचे आदेि ददलेले होते .सदर दद.११/१/२०१७च्या चौकिी 
अहवालानुसार सींबींगधत सरपींच व सींबींगधत सगचव याींचेकडून रू.४,६०,०००/- इतकी रकमेची 
काययवाही प्रस्ताववत केली आहे. 
       यासींदयभात सींबींगधत सगचव याींना कारणे दाखवा नो्ीस दद.१४/३/२०१७अन्वये देउन 
खुलासा मागववला आहे.सींबींगधत सगचव व सींबींगधत सरपींच याींचेवर काययवाही प्रस्ताववत 
करण्यात येत आहे. 
                                                         
  

___________ 
  

उमरखेड ववधानसभा मतदार सांघातील मौिे िोरटा येथे आददवासी  
साांस्िृतति सभािहृ बाांधण्याबाबत 

  

(३०)  ७८७५३ (२८-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र निरधने (उमरखेड) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उमरखेड ववधानसभा मतदार सींघातील मौिे कोर्ा येथे आददवासी साींस्कृनतक सभागहृ 
बाींधण्याबाबतचा प्रस्ताव िासनास सादर करण्याकररता ददनाींक ३० डडसेंबर, २०१६ रोिी मा. 
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आयुक्त, आददवासी ववकास,नाशिक याींना मा.मींत्री,आददवासी ववकास ववभाग याींनी ननदेि ददले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, यानुसार सदरहू प्रस्ताव िासनास सादर करण्यात आला आहे काय, 
(३) तसेच या प्रस्तावाबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे ?  
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (२५-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 
(३) सदर प्रस्ताव िासनास सादर करण्याची काययवाही के्षत्रीय स्तरावर सुरु आहे. 
  

___________ 
  

येवला (जि.नाशशि) शहरामध्ये अल्हपसांख्याि समािातील ववद्याथी व ववद्याथीनीिररता 
वसतीिहृ बाांधणेबाबत 

  

(३१)  ७८९९१ (२०-०४-२०१७).   श्री.छिन भुिबन (येवला) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवला (जि.नाशिक) िहरामध्ये उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अल्हपसींख्याक समािातील ववद्याथी  
व ववद्याथीनीकररता वसतीगहृ बाींधण्याची मागणी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी ददनाींक २५ 
ऑगस््, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास  जिल्हहा प्रिासनाकडे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त मागणीच्या अनुाींगाने िासनाने  कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) राज्यातील प्रत्येक जिल्हहयात अल्हपसींख्याक ववद्याथीनीींसाठी वसतीगहेृ बाींधण्याची 
िासनाची योिना असून त्यानुसार नाशिक जिल्हहयात अल्हपसींख्याक समािातील मुलीींच्या 
वसतीगहृासाठी सुयोग्य िागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हहागधकारी याींना सूगचत करण्यात 
आले आहे. िागेच्या उपलब्धतेनुसार वसतीगहृ बाींधणेबाबत ववचार करण्यात ये ल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

शासनाने शानाांना स्वतांत्रररत्या तनयतव्यय िाढून देण्याचा तनणाय घेतला असल्हयाबाबत 
  

(३२)  ७९१८५ (२०-०४-२०१७).   डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) पाटील (एरांडोल) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर िासनातौे गेल्हया १५ वाायपासून कायम ववनाअनुदाननत माध्यशमक, उच्च 
माध्यशमक िाळा, कननषठ महाववद्यालये याींच्यातील कायम िब्द काढून सन २०१४-१५ मध्ये 
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स्वतींत्रररत्या ननयतयय काढून देण्याचा ननणयय घेतला असूनही अद्यापपावेतो मूल्हयाकीं न पात्र 
िाळाींची यादी िादहर करण्यात आलेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, या ववरोधात माहे ऑक््ोबर, २०१६ मध्ये  वा त्या दरम्यान िळगाींव 
जिल्हहागधकारी कायायलयासमोर धरणे आींदोलन करुन ननवेदन देण्यात आले होते, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्हयास, या ननवेदनानुसार िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)   नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१८-०७-२०१७) : (१) नाही. 
(२)  होय. 
(३) िासन ननणयय ददनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये ददनाींक १४ िून, २०१६ पूवी अनुदानास 
पात्र घोवात करण्यात आलेल्हया प्राथशमक व माध्यशमक िाळाींना २० ्क्के प्रमाणे अनुदान 
मींिूर करण्यात आले. तसेच,  ददनाींक १ ौेबु्रवारी, २०१७ च्या िासन ननणययान्वये पात्र िाळाींना 
अनुदान ववतरीत करण्यात आले आहे. उच्च माध्यशमक िाळाींच्या मूल्हयाींकनाबाबतची काययवाही 
के्षबत्रय स्तरावर सुरु आहे.  शिक्षकेत्तर कमयचा-याींच्या सुधारीत आकृतीबींधाबाबत आवश्यक 
काययवाही काययवाही सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हहापूर जिल्ह्यातील शाहुवाडी पांचायत सशमती ववभािास िटशशक्षण  
अधधिारी नसल्हयाबाबत 

  

(३३)  ७९८२५ (२०-०४-२०१७).   श्री.सत्यिीत पाटील-सरुडिर (शाहूवाडी) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हहापूर जिल्ह्यातील िाहुवाडी तालुका डोंगराळ व दगुयम वाड्या-वस्त्याींचा तालुका म्हणून 
ओळखला िात असून तालुक्यात २७४ प्राथशमक तर ५० माध्यशमक िाळा आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, िाहुवाडी तालुक्याची भौगोशलक रचना पाहता वाड्या वस्त्यातील िाळाींना 
गुणवत्ता वाढववण्याच्या दृष्ीने भे्ी देताना अडणी ननमायण होत असून त्यातच पूणयवेळ 
ग्शिक्षण अगधकारी नसल्हयाने प्रभारी ग्शिक्षण अगधकाऱ्याींना सवयच िाळाींना भे्ी देणे व 
तपासणी करणे यावर मयायदा येत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास,  सहा शिक्षण ववस्तार अगधकाऱ्याींच्या मींिूर पदाींपैकी केवळ दोनच शिक्षण 
ववस्तार अगधकारी काययरत आहेत या सवय बाबीींचा ववपरीत पररणाम िाळाींबरोबरच शिक्षण 
ववभागातील कायायलयीन  तसेच  शिक्षक आस्थापनेच्या कामकािावरही होत आहे, हे ही  खरे 
आहे काय, 
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(४) असल्हयास, िासनाने उपरोक्त  प्रकरणी  िाहुवाडी तालुक्यातील ववद्याथाांचा िैक्षणणक 
गुणवत्तेचा ववकास होण्यासाठी पूणयवेळ ग्शिक्षण अगधकारी नेमणेबाबत  कोणती काययवाही  
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०७-२०१७) : (१) होय खरे आहे. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) अींित: खरे आहे. 
(४) उपशिक्षणागधकारी व तत्सम पदे (ग्शिक्षणागधकारी) हे पद पदोन्नतीने भरण्याबाबतची 
काययवाही सुरू असून बबींदनूामावली व आरक्षण ननजश्चतीसाठी प्रस्ताव त्रु्ीींची पूतयता करून 
सामान्य प्रिासन ववभागाकडे ौेर सादर करण्यात येत आहे. मयायददत ववभागीय स्पधाय 
परीके्षद्वारे भरावयाच्या १२३ पदाींबाबत आयोगाकडून ददनाींक १३.०८.२०१७ रोिी परीक्षा 
आयोजित करण्यात आली असून, पात्र उमेदवाराींच्या शिौारिीनींतर त्याींना पदस्थापना देण्यात 
ये ल. महाराषर लोकसेवा आयोगामाौय त राज्य सेवा परीके्षद्वारे सरळ सेवेने भरावयाच्या १२ 
उमेदवाराींची शिौारस करण्यात आली असून त्याींचे प्रशिक्षण पूणय झाल्हयानींतर उमेदवार 
ववभागास ननयुक्तीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अल्हपसांख्याि मुलीांच्या वसतीिहृाबाबत 
  

(३४)  ७९९९६ (२०-०४-२०१७).   डॉ.अशोि उईिे (रानेिाव) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्हपसींख्याक समािातील मुलीींसाठी कें द्र िासनाने अल्हपसींख्याक म्हणून घोवात 
केलेल्हया २५ जिल्हहयातील ४३ िहरामध्ये  वसतीगहृाचे बाींधकाम करण्याचा सन २०१०  मध्ये 
िासनाने घेतलेल्हया ननणययानुसार आता पयांत ौक्त १० वसतीगहृाचे बाींधकाम करण्यात आले 
असल्हयाचे ददनाींक १७ डडसेंबर, २०१६  रोिी वा त्या सुमारास ननदियनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, सहावाायचा कालावधी होऊनही  अन्यत्र दठकाणी िागा उपलब्ध नसल्हयाचे 
कारण साींगून वसतीगहृ बाींधकाम केले नसल्हयाचे ननदियनास आले आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, िासनाने उवयरीत  वसतीगहृाचे बाींधकामाबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावडे (२४-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) कें द्र िासन व राज्य िासनाच्या योिने 
अींतगयत मुलीींसाठी .कुण ३९ वसतीगहेृ बाींधण्यात येणार आहेत त्या पैकी १८ मुलीींची वसतीगहेृ 
सुरु असून १५ वसतीगहृाींचे बाींधकाम सुरु आहे. ६ वसतीगहृाच्या बाींधकामासाठी िागा 
शमळणेबाबत सींबींगधत जिल्हहागधका-याींकडे पाठपुरवा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

चाांदा शशक्षण प्रसारि मांडनाव्दारे सांचाशलत शाना आणण महाववद्यालयात सुरू असलेल्हया 
िैरप्रिाराची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(३५)  ८०१३२ (२०-०४-२०१७).   श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), 
श्री.अमर िाने (आवी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१)  चाींदा शिक्षण प्रसारक मींडळ, चींद्रपूर या सींस्थेच्यावतीने सुरू असलेल्हया बल्हलारपूर िनता 
महाववद्यालयात काययरत असलेल्हया मुख्याध्यावपकेवर खुनाच्या आरोपाखाली व गोडींवपपरी 
िनता ववद्यालयात काययरत असलेल्हया सहायक शिक्षकावर न्यायालयाने खुनाचा गुन्हा शसध्द 
झाल्हयामुळे ते कारागहृात आिन्म शिक्षा भोगत आहेत तसेच दगुायपूर िनता ववद्यालयात 
काययरत असलेल्हया मुख्याध्यावपकेला लाच घेताींना  लाचलुचपत प्रनतबींधक ववभागाने पकडले 
असींताना सुध्दा सींस्था चालकाींनी या नतनही शिक्षकाच्या नावे स्वेच्छा ननवतृ्ती घेण्याकरीता 
बनाव् कागदपत्र तयार करून त्या आधारे पेन् िन केस मींिूर करून िासनाची लाखो रूपयाींची 
ौसवणूक केली असल्हयाचे  ददनाींक  ३ ौेबु्रवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननदियनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, सन २००५ पासून शिक्षकाींची भरती बींद असताींना सुध्दा सदर सींस्थेने शिक्षण 
ववभागाच्या अगधकाऱ्याींसोबत सींगनमत करून लाखो रूपयाींच्या यवहारातून अनेक शिक्षक व 
कमयचाऱ्याींची ननयमबाहय भरती केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या  प्रकरणाची िासनाने  चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार  सींबींगधतावर 
कोणती कारवा   केली  वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्हयास,  ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२६-०७-२०१७) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील अनेि ग्रामपांचायतीांचे पाणीपुरवठा योिनेचे प्रस्ताव प्रलांबबत असल्हयाबाबत 
  

(३६)  ८०१३६ (२०-०४-२०१७). श्री.राहूल िुल (दौंड) : सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अनेक ग्रामपींचायतीींचे पाणीपुरवठा योिनेचे प्रस्ताव प्रलींबबत आहेत तर नवीन 
प्रस्ताव िासन स्वीकारत नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास,  ३ ते ४ हिार ग्रामपींचायतीींच्या योिनाींना प्रिासकीय मींिुरी शमळाली आहे 
परींतु ननधी उपलब्ध केला िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, नवीन प्रस्ताव स्वीकारणेसाठी व ननधी मींिूर करण्यासाठी िासनाने कोणती 
काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२८-०७-२०१७) : (१) व (२) होय, अींित: खरे आहे. 
(३) कें द्र िासनाने केवळ प्रगतीपथावरील पाणी पुरवठा योिना, असेननक/ फ्लोरा डबागधत 
सींसद आदिय ग्राम योिनेंतगयत समाववष् असलेल्हया गावे/वाड्या व ODF Verified 
ग्रामपींचायतीमधील गावे/वाड्याींसाठी नवीन/पुनरुज्िीवन/ आधनुनकीकरण योिना घेण्याबाबतच्या 
सुचना ददलेल्हया आहेत. तसेच ग्रामीण पेयिल हा राज्याच्या अखत्यारीतील ववाय असल्हयाने 
राज्याने िास्तीत िास्त ननधी उपलब्ध करुन देण्याच्यादेखील सुचना ददलेल्हया आहेत. या 
अनुाींगाने ज्या योिनाींना प्रिासकीय मींिूरी ददलेली आहे व कामे अद्याप सुरु केलेली नाहीत, 
अिा योिनाींचा सन २०१७-१८च्या कृती आराखड्यामध्ये समावेि करुन यासाठी १००% राज्य 
दहश्श्याींतगयत जिल्हहा वावायक योिनेतून ननधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्ीने काययवाही 
करण्याबाबत िासनाने दद.३.५.२०१७ च्या पत्रान्वये सुचना ददलेल्हया आहेत.  
       राज्यातील ग्रामीण भागातील पाणी पुरवठा के्षत्रात सुधारणा करुन िनतेस स्वच्छ 
आणण पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देिाने राज्य िासनाने दद.७.५.२०१६च्या िासन 
ननणययान्वये स्वत:चा सवयसमावेिक “मुख्यमींत्री ग्रामीण पेयिल काययक्रम” सुरु केला असून 
त्यामध्ये राज्यातील  .कूण १००३ नवीन योिनाींचा समावेि करण्यात आलेला आहे. 
 (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे आददवासी वविास प्रिल्हप िायाालयात सहाय्यि प्रिल्हप  
अधधिारी पदे ररक्त असल्हयाबाबत 

  

(३७)  ८०३१६ (२८-०४-२०१७).   श्री.रुपेश म् हात्रे (शभवांडी पूवा) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे आददवासी ववकास प्रकल्हप कायायलयातील िहापूर, िहार,डहाणू, पेण व घोडेगाींव येथे 
सहाय्यक प्रकल्हप अगधकारी पद मागील ६ मदहन्याींपासून ररक्त असल्हयाबाबतच्या तक्रारी 
लोकप्रनतननधी, स्थाननक नागररकाींनी िासनाकडे केल्हया आहेत, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, ही पदे ररक्त असल्हयाने आददवासी ववकास ववभागाच्या अनेक योिना 
राबववण्यास ववलींब होत असल्हयाने आददवासी समािातील नागररकाींमध्ये नारािी पसरलेली 
आहे, हेही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय आढळून आले व 
तद्नुसार सदरहू ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
अिा तक्रारी प्राप्त झाल्हयाचे आढळून येत नाही.  
(२) हे खरे नाही. 
(३) चौकिीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. तथावप, अपर आयुक्त, ठाणे याींच्या अगधनस्त कायायलयात 
सहायक प्रकल्हप अगधकारी सींवगायची १२ पदे ररक्त आहेत. सदर ररक्त पदे पदोन्नती तसेच 
महाराषर लोकसेवा आयोगाकडून शिौारस झालेल्हया १८  उमेदवाराींमधून भरण्याची काययवाही 
सुरू आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अल्हपसांख्याांि ववद्यार्थयाांची शैक्षणणि ििा योिनेची रक्िम वाढववण्याबाबत 

(३८)  ८०५६४ (२०-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील अल्हपसींख्याींक ववद्यार्थयाांची िैक्षणणक किय योिनेची रक्कम ५ लाखावरुन १० 
लाख करण्याबाबत अल्हपसींख्याींक ववभागाकडून वारींवार मागणी करण्यात येत आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत ननणयय घेण्यात आला आहे काय, 
(३) असल्हयास, याचा प्रत्यक्ष ौायदा केहापासून शमळणार आहे, 
(४ ) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२४-०७-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) सदर बाब िासनाच्या ववचारागधन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील मौलाना आझाद अल्हपसांख्याांि आधथाि वविास महामांडनाच्या  
अध्यक्ष व सदस्याांची नेमणूि िरण्याबाबत 

  

(३९)  ८०५९४ (२०-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांददवली) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील अल्हपसींख्याींक समािाच्या आगथयक उन्नतीसाठी असलेल्हया मौलाना आझाद 
अल्हपसींख्याींक आगथयक ववकास महामींडळावर  अध्यक्ष व सदस्याींची नेमणूक करण्यात न 
आल्हयाने महामींडळाला धोरणात्मक ननणयय घेण्यात अडचणी येत आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्हयास, िासनाने उक्त ननयुक्त्या करण् याबाबत कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावडे (२४-०७-२०१७) : (१) नाही, मौलाना आझाद अल्हपसींख्याक आगथयक ववकास 
महामींडळावर प्रधान सगचव, अल्हपसींख्याक ववकास ववभाग व यवस्थापकीय सींचालक हे 
िासकीय सींचालक काययरत असल्हयामुळे धोरणात्मक ननणयय घेण्यात अडचणी येत नाहीत. 
(२) अध्यक्ष व अिासकीय सींचालक याींची नेमणूक करण्याची बाब िासनाच्या ववचाराधीन 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

राज्यात सांिय िाांधी तनराधार योिनेसह ववववध योिनात अनुदानात वाढ िरणेबाबत 
  

(४०)  ८१६७५ (२१-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने सन-१९८० पासून सींिय गाींधी योिना सुरु केली,त्याींनतर भुशमहीन 
िेतमिुर मदहला ६५ वााय वरील आगथयक ननराधार यक्तीसाठी कें द्र िासनाने २००४ मध्ये 
श्रावणबाळ योिना सुरु केली असून या योिना अतींगयत सवय लाभार्थयाांना केवळ ६०० रुपये 
मानधन ददले िाते तथावप, सदर मानधन तु्पुिे असून यामध्ये अद्यापपयांत िासनाने  वाढ 
केली नाही,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याबाबत िासनाने कोणती उपाययोिना केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. राििुमार बडोले (११-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) वविेा सहाय्य काययक्रमाअींतगयत अींतभूयत 
असलेल्हया ववववध योिनाींच्या लाभार्थयाांना सद्या रू. ६०० प्रनतमहा प्रनतलाभाथी .वढे  
अथयसहाय्य देण्यात येते. 

सदर योिनेतील लाभार्थयाांच्या माशसक अनुदानात वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर 
ववचारववननमय सुरू  आहे. 
  

___________ 
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भांडारा जिल्ह्यातील शौचालय बाांधिामाचे उद्दीष्ट्ट पुणा िरणेबाबत 

  

(४१)  ८१७९८ (२०-०४-२०१७).   श्री.रािेश िाशीवार (सािोली), श्री.चरण वाघमारे (तुमसर) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जिल्हहा पररादेला सन २०१६-१७ मध्ये सींपूणय जिल्हहा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी 
४३२ ग्रामपींचायत हद्दीत वैयजक्तक स्वरुपाच्या ५९५०१ िौचालयाची ननशमयती माहे माचय, २०१७ 
पयांत पूणय करण्याचे उद्दीष् देण्यात आले असून अद्यापही २५६१० िौचालय बाींधणे शिल्हलक 
आहेत, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्हयास, भींडारा जिल्हहा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी २५६१० िौचालयाचे उद्दीष्  पूणय 
करण्याचे  ननदेि िासनाने जिल्हहा प्रिासनाला ददले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुाींगाने उक्त उदद्दष् पूणय करण्याकररता कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे व 
त्याची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२६-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) भींडारा जिल्हहा पररादेला सन २०१६-१७ 
मध्ये ग्रामीण के्षत्रात सन २०१२ च्या पायाभुत सवेक्षणानुसार वैयजक्तक िौचालय बाींधकामाचे 
उद्दीष् ५९५०१ इतके होते व ते त्याींनी ३१ माचय २०१७ पययत पूणय करून सींपूणय भींडारा जिल्हहा 
हागणदारीमुक्त झालेला आहे. 
 (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर येथे सेट टॉप बॉक्स बसववण्यािररता ग्राहिाांिडून वेिवेिने दर आिारण्यात येत 
असल्हयाबाबत 

  

(४२)  ८१९६६ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय अन् न व नािरी 
पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१ ) चींद्रपूर जिल्हहागधकारी कायायलयाच्या मनोरींिन ववभागाने िहरी तथा ग्रामीण भागात केबल 
ग्राहकाींना से् ्ॉप बॉक्स बसववण्याची मुदत ददनाींक ३१ माचय पयांत वाढवली असून से् ्ॉप 
बॉक्स बसववण्याकररता ग्राहकाींकडून वेगवेगळे दर आकारण्यात येत असल्हयाचे माहे िानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुाींगाने  कोणती कारवा  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहे ?   
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श्री. धिरीश बापट (२०-०७-२०१७) : (१) ौेि ४ अींतगयत समाववष्, ग्रामीण के्षत्रात से् ्ॉप 
बॉक्स बसववण्याची मुदत दद.३१.०३.२०१७ पयांत वाढववण्यात आली आहे. 

से््ॉप बॉक्ससाठी छापील ककींमतीपेक्षा िास्त ककींमत आकारल्हयाबाबत वैध मापन 
िास् त्र याींच्याकडे नोहेंबर, २०१६ मध्ये .क तक्रार प्राप्त झाली होती.  
(२) या तक्रारीची चौकिी करण्यात आली. चौकिीअींती अिी बाब आढळून आली नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 

___________ 
  

वाशशम जिल्हहयातील शालेय पोषण आहार शशिववणाऱ्याचे मानधन थकित असल्हयाबाबत 
  

(४३)  ८२१९० (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड), श्री.हषावधान सपिान (बुलढाणा) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जिल्हहयातील िालेय पोाण आहार शििववणाऱ्या स्वयपाींकी,मदतननस,बचत ग् 
याींचेगत ६ मदहन् यापासुन मानधन थककत असल्हयाने कामगार मदहलाींच्या कु्ूींबावर 
उपासमारीची पाळी आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, िालेय पोाण आहार शििववण्याचे कीं त्रा् मदहला बचत ग्ाींना देण्यात आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, या बाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलबाींची कारणे  काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२८-०७-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) िालेय पोाण आहार योिनेंतगयत अन्न शििववण्यासाठी वाशिम जिल्हहयातील काही 
िाळाींनी मदहला बचत ग्ाींना काम ददले आहे. 
(३) वाशिम जिल्हहयातील िालेय पोाण आहार शििववणाऱ्या स्वयींपाकी तथा मदतनीस याींचे 
िानेवारी, २०१७ पयांतचे मानधन अदा करण्यात आले असून माचय, २०१७ पययतचे मानधन अदा 
करण्याची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

आददवासीांसाठी साांस्िृतति धोरण तयार िरण्याबाबत 
  

(४४)  ८३०७१ (२८-०४-२०१७).   श्रीमती मेधा िुलिणी (िोथरुड) :   सन्माननीय आददवासी 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कें द्र सरकारने सन २००४ साली अध्यादेिाद्वारे ज्या राज्याींमध्ये आददवासीींचा समावेि 
आहे त्या राज्याींनी आददवासीींसाठी साींस्कृनतक धोरण तयार करण्यासाठी सूचना मागववल्हया 
होत्या मात्र सन २००४ पासून राज्य िासनाकडून आदेिाची  अींमलबिावणी करण्यात आली 
 नसल्हयाचे माहे ौेबु्रवारी,२०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदियनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, आददवासीींचे साींस्कृनतक धोरण न राबववल्हयामुळे आददवासी समािाचा ववकास 
होऊ िकला नाही तसेच राज्य िासनाने साींस्कृनतक धोरणाची अींमलबिावणी न केल्हयामुळे 
आददवासीींच्या मौणखक सादहत्यामधील  गीताींचे अिूनही सींिोधन झाले नसून ऐनतहाशसक 
दस्तऐवि,ताम्रप्, शिलालेख,ववववध प्रकारची िस्त्रे याींचे सींिोधन प्रलींबबत आहे, याशिवाय 
आददवासीींमधील लोप पावत चाललेल्हया रूढी,परींपरा या लघुप्,मादहतीप्ाच्या माध्यमातून नोंद 
करण्यात येत होत्या त्याचे कामसुद्धा सन २०११ पासून बींद आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
आददवासीींसाठी साींस्कृनतक धोरण तयार करण्यासाठी िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववष्ट् णु सवरा (१७-०७-२०१७) : (१)  ददनाींक  १० माचय, २०१७ रोिीच्या महाराषर ्ा म्स, 
पुणे या वतयमानपत्रात याबाबतची बातमी प्रशसध्द झालेली आहे.  
(२) , (३) व  (४) कें द्र व राज्य िासनामाौय त आददवासीींच्या आगथयक, िैक्षणणक व सामाजिक 
ववकासाकरीता राबववण्यात येणा-या योिनाींचा आददवासीींच्या िीवनावर झालेल्हया पररणामाींचे 
मूल्हयमापन करणे, आददवासी िीवन व ववकास याींचेिी सींबींगधत ववायावर सींिोधन करणे , 
आददवासी कला व सींस्कृती ितन करणे या उद्देिाने आददवासी सींिोधन व प्रशिक्षण सींस्थेची 
स्थापना करण्यात आलेली आहे.  

आददवासी सींिोधन व प्रशिक्षण सींस्था, पुणे याींच्याकडून आददवासी सींस्कृतीचे ितन 
व सींवधयन करण्याच्या हेतुने आददवासीींच्या साींस्कृनतक व कला िीवनावर आधारीत ववववध 
ववायावर अद्यापपयांत ९० लघुप् तयार करण्यात आलेले आहेत. आददवासी कला व 
सींस्कृतीचे ितन व सींवधयन करणाच्या उद्देिाने सदर सींस्थेमाौय त आददवासी साींस्कृनतक 
सींग्रहालय चालववले िात असून सींग्रहालयात आददवासी िीवन व सींस्कृतीचे दियन घडववणा-या 
मौल्हयवान व दशुमयळ वस्तुींचा सींग्रह करण्यात आलेला आहे. अिाप्रकारे आददवासी सींस्कृतीचे 
ितन व सींवधयन करण्याचे काम आददवासी सींिोधन व प्रशिक्षण सींस्था, पुणे याींच्याकडून 
करण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

मािासविा आयोिावर इतर मािासविा समािास प्रतततनधीत्व देण्याबाबत 
  

(४५)  ८३२१७ (०६-०५-२०१७).   श्री.एिनाथराव खडसे (मुक्ताईनिर), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-
पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसल्हलोड), श्री.सुतनल िेदार (सावनेर), श्री.अमर िाने (आवी), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख 
(लातूर शहर) :   सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाने ददनाींक ४ िानेवारी, २०१७ रोिी घ्ीत केलेल्हया राज्य मागासवगय 
आयोगावर इतर मागासवगय समािाला प्रनतननधीत्व देण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्या 
समािात  असींतोा ननमायण झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्हयास, मागासवगय आयोगावर इतर मागासवगय समािाला प्रनतननधीत्व न देण्याची 
कारणे काय आहेत, 
(३) असल्हयास,इतर मागासवगय समािाला प्रनतननध ज त्व देण्याबाबत िासनाने कोणती 
उपाययोिना केली  वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१९-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
िासनाने ददनाींक ४ िानेवारी, २०१७ व दद.१० िानेवारी,२०१७ रोिीच्या अगधसुचनेन्वये राज्य 
मागासवगय आयोगाचे पुनगयठन केलेले आहे. सदर आयोगावर .क अध्यक्ष, .क तज्ञ सदस्य व 
इतर ८ सदस्य अिी .कूण १० पदे असून त्यापैकी ३ पदाींवर इतर मागासवगय प्रवगायतील 
यक्तीींना प्रनतननधीत्व देण्यात आले आहे.     
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

सुिथनिर सशमतीच्या अहवालातील शशफारशीांची तातडीने अांमलबिावणी होण्याबाबत 
  

(४६)  ८३४३५ (२८-०४-२०१७).   श्री.रािन सानवी (रािापूर), श्री.सुतनल शशांदे (वरनी), 
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) आददवासीींच्या ववकासाला चालना शमळावी व रोिगार, शिक्षण, आरोग्य व कुपोाण 
यासारख्या समस्या दरू हायात यासाठी सन ११९२-९३ मध्ये िासनाने नेमलेल्हया सुकथनकर 
सशमतीने आददवासीींसाठीची अथयसींकल्हपीय तरतूद ही आददवासी लोकसींख्येच्या प्रमाणात 
करण्याची महत्त्वाची शिौारस िासनास केली होती, हे खरे आहे काय; 
(२) असल्हयास, गत २० वाायत सदर शिौारसीची िासनाकडून अींमलबिावणी करण्यात आलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय; 
(३) असल्हयास, सदरहू शिौारिीअन्वये आददवासीींसाठीची अथयसींकल्हपीय तरतूद ही आददवासी 
लोकसींख्येच्या प्रमाणात करण्याबाबत िासनाकडून आितागायत कोणती काययवाही केली  वा 
करण्यात येत आहे; 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१८-०७-२०१७) : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३)  महाराषर राज्याच्या .कूण लोकसींख्येच्या ९% आददवासी लोकसींख्या आहे.  सदर 
लोकसींख्या ववचारात घेऊन लोकसींख्येच्या प्रमाणात आददवासीसाींठी अथयसींकल्हपीय तरतूद 
करण्याची शिौारस सुकथनकर सशमतीने केली.  सदर शिौारिीनुसार ्प्प्या ्प्प्याने ९ ्क्के 
पयांत ननयतयय उपलब्ध करुन द्यावयाचा होता.  त्याप्रमाणे ्प्प्या्प्प्याने प्रनतवाी 
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ननयत यय वाढ होऊन सन २००५-०६ पासून सरासरी ९% ननयतयय उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे.  सन २०१४-१५ पासून आितागायत सन २०११ च्या िनगणनेनुसार असलेल्हया 
आददवासी लोकसींख्येच्या प्रमाणात म्हणिेच सुमारे ९.४%  इतका ननयतयय उपलब्ध करुन 
देण्यात येतो. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही.    
  

___________ 
  

राज्यातील सरिारी परवाना धारि साविाराची व्याप्ती तालुिा स्तरावर न ठेवता  
जिल्हहा पातनीवर िरण्याबाबत 

  

(४७)  ८३४८९ (२१-०४-२०१७).   डॉ.आशशष देशमुख (िाटोल) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) का्ोल नरखेड(जि.नागपुर) तालुक्यातील िेतकरी  दरवाी होणा-या अवेळी पाऊस, 
नावपकीमुळे आगथयक सींक्ात सापडला असल्हयाने बॅंकेच्या किायची  परत ौेड करू िकत 
नसल्हयाने त्याींना दबुार किय शमळत नाही त्यामुळे िेतकरी सावकाराकडून किय घेत आहे,हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्हयास, सरकारी परवानाधारक सावकार तालुका स्तरावर कमी असून त्याींच्याकडे 
आगथयक भाींडवल मयायदीत असल्हयामुळे सवय िेतक-याींना सरकारी परवाना धारक सावकार किय 
देण्यास असमथय असल्हयाने िेतक-याींना खािगी सावकाराकडून किय घ्यावे लागते, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्हयास, खािगी सावकाराकडून िेतकऱ्याना  मोठ्या प्रमाणात आगथयक भुदांड सहन 
करावा लागतो त्यामुळे सरकारी परवाना धारक सावकाराींची मयायदा तालुका स्तरापयांत मयायदीत 
न ठेवता जिल्हहा स्तरापयांत वाढववण्याकरीता िासनाकडून कोणती काययवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (१८-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
का्ोल व नरखेड तालुक्यात  सन २०१४-१५ व सन २०१५-१६ या दोन वाायमध्ये ५० पैिापेक्षा 
कमी पैसेवारी असलेल्हया पात्र व सींमती देणाऱ्या िेतकऱ्याींच्या  किायचे पुनगयठन करण्यात आले 
आहे. सन २०१६-१७ मध्ये पैसेवारी ५० पैिापेक्षा िास्त असल्हयाने किायचे  पुनगयठन करण्यात 
आलेले नाही.  
      का्ोल व नरखेड तालुक्यामध्ये अनुक्रमे ४१ व १० परवानाधारक सावकार असून सदर 
सावकार त्याींचेकडील भाींडवलानुसार किय पुरवठा करतात. या दोन्ही तालुक्यात पुरेिा प्रमाणात 
परवानाधारक सावकार उपलब्ध असून खािगी सावकारीबाबतची कोणतीही तक्रार जिल्हहा 
उपननबींधक, सहकारी सींस्था, नागपूर  याींचे कायायलयास प्राप्त झालेली नाही.  
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(३) सींबींधीत परवानाधारक सावकाराींनी जिल्हहा परवाना के्षत्राची मागणी केल्हयास आवश्यक 
कागदपत्राींची तपासणी करुन जिल्हहा स्तरापयांत परवाना देण्याची तरतूद महाराषर सावकारी 
(ननयमन) अगधननयम, २०१४ मध्ये करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
बुलडाणा जिल्ह्यातील जििामाता साखर िारखान्यातील िामिाराांच्या ववववध मािण्याांबाबत 

  

(४८)  ८३७३१ (२१-०४-२०१७).   डॉ.शशशिाांत खेडेिर (शस ांदखेड रािा) :   सन्माननीय सहिार 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलडाणा जिल्ह्यातील जििामाता साखर कारखान्याचा ववक्री प्रस्ताव तात्काळ रद्द करून 
कारखाना पूवयवत सुरू करण्यात यावा, कामगाराींचे थकीत वेतन देण्यात यावे, ककनगावरािाचे 
ठाणेदार व चार पोशलस कमयचा-याींना बडतौय  करण्यात यावे यासह इतर मागण्याींसाठी जिल्हहा 
साखर कारखाना कामगार समन्वय सशमतीच्या वतीने जिल्हहागधकारी कायायलयासमोर ननदियने 
करण्यात आली असल्हयाचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या दरम्यान ननदियनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले, 
(३) असल्हयास, तद्नुसार उपरोक्त मागण्यासदींभायत िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, त्याची कारणे काय आहेत, ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (२०-०७-२०१७) : (१) खरे आहे. 
(२) व (३) प्रश्नाींककत सहकारी साखर कारखाना सध्या अवसायनात असून, कारखान्याची चल 
अचल मालमत्ता सरौेसी कायद्याींतगयत महाराषर राज्य सहकारी बॅंकेच्या ताब्यात आहे. 
सरौेसी कायदा (Securitization and Reconstruction of Financial Assets and 
Enforcement of Security Interest Act २००२) हा कें द्र िासनाचा कायदा असून त्यानुसार 
केल्हया िाणाऱ्या काययवाहीमध्ये राज्य िासनाचा हस्तके्षप करता येत नसल्हयामुळे राज्य 
िासनाकडून कोणतीही काययवाही अपेक्षक्षत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील आश्रमशानेतील मुख्याध्यापिाांची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत 
  

(४९)  ८४२३३ (२८-०४-२०१७).   श्री.सुतनल शशांदे (वरनी), श्री.रािन सानवी (रािापूर), 
अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी) :   सन्माननीय आददवासी वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
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(१) राज्यातील आश्रमिाळेतील मुख्याध्यापकाींच्या ६५ मींिूर पदाींपैकी तब्बल १९ पदे  ररक्त 
असल्हयाची  बाब माहे ौेबु्रवारी २०१७ च्या अींनतम सप्ताहात वा त्या सुमारास ननदियनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्हयास, उक्त प्रकारची िासनाने चौकिी केली आहे काय, 
(३) असल्हयास, सदर चौकिीत काय ननषपन्न झाले आहे आणण राज्यातील आश्रमिाळेतील 
मुख्याध्यापकाींची ररक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत िासनाने कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात  येत आहे; 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (१९-०७-२०१७) : (१) होय. 
    आददवासी ववकास ववभागाच्या अगधनस्त िासकीय आश्रमिाळेतील  मुख्याध्यापक 
सींवगायतील ४३६ मींिूर पदाींपैकी १४२ पदे ररक्त आहेत. 
(२) व (३) मुख्याध्यापक हे पद पदोन्नतीने भरावयाचे असल्हयाने सदर ररक्त पदे भरण्याबाबत 
सींबींगधत अपर आयुक्त, आददवासी ववकास याींचेकडून पदोन्नतीची काययवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील १७७ िृवष उत्पन्न बािार सशमत्याांमध्ये वैध मापन तनयांत्रण 
 ववभािाने तपासणी िेल्हयाबाबत 

  

(५०)  ८४६७८ (२०-०४-२०१७).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूवा) :   सन्माननीय अन् न व 
नािरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)    राज्यातील १७७ कृवा उत्पन्न बािार सशमत्याींमध्ये वैध मापन ननयींत्रण ववभागाने 
तपासणी केली असता िेतक-याींकडून कमी दरात घेतल्हया  िाणा-या मालाच्या मापातही 
ौसवणूक होत असल्हयाचे माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदियनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्हयास, विने-मापाींचे मुद्राींकन न केल्हयाबाबत २४१ प्रकरणे तर अप्रमाणणक विने 
वापरल्हया प्रकरणी ४३ प्रकरणे नोंदववण्यात आली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्हयास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने िेतक-याींची ौसवणूक करणा-या सींबींगधताींवर 
कारवा  करण्याबाबत तसेच असे प्रकार पुनःश्च ्घडू नयेत याबाबत कोणती काययवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्हयास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धिरीश बापट (१३-०७-२०१७) : (१) माहे सप् े्ंबर,२०१६ मध्ये कृाी उत्पन्न बािार 
सशमत्याींमधील यापा-याींकडील विने व तोलन उपकरणाींची तपासणी केली असता २८४ 
आस्थापनाींवर वैध मापन िास्त्र अगधननयम व त्या अींतगयत ननयम यातील तरतुदीींचा भींग 
केल्हयाबद्दल ख्ले दाखल करण्यात आले आहेत. 
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(२) होय, हे खरे आहे.  विन-मापाींचे मुद्राींकन न केल्हयाबाबत २४१ प्रकरणे व ४३ इतर प्रकरणे 
कक ज्यामध्ये तोलन उपकरणाच्या क्षमतेच्या १० ्क्के विने न ठेवणे,पडताळणी प्रमाणपत्र 
प्रदशियत न करणे, ननयमानुसार नसलेल्हया आवेष्ीत वस्तू ववक्रीसाठी ठेवणे याबाबत 
नोंदवण्यात आली आहेत. 
(३) तपासणीमध्ये दोाी आढळलेल्हया वरील २८४ आस्थापनाींवर वैध मापन िास्त्र 
अगधननयमानुसार कायदेिीर कारवा  सुरू आहे.असे प्रकार पुन:श्च घडू नयेत याबाबत वेळोवेळी 
वविेा मोदहमाींचे आयोिन करण्यात येत असते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन :   डॉ. अनांत िनसे 
मुांबई.   प्रधान सधचव, 

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवय सवय प्रककया महाराषर ववधानमींडळ सगचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर 

मुद्रण: िासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींब . 
 


