अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २५० वी यादी

महाराष्ट्र ववधानसभा
चौथे अधधवेशन, २०१६
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५०
___________

राज्यातील िननष्ट्ठ महाववद्यालयातील शशक्षिाांच्या प्रलांबित मागण्यािाित
(१)

२६२७६ (१२-०८-२०१५).

श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील कननषठ महाविद्यालयातील शिक्षकाीं्या ्रललींितत माग्यातातत मा. िालेय
शिक्षण मींत्री याीं्या अध्यक्षतेखाली महाराषर राज्य कननषठ महाविद्यालयातील शिक्षक ि
महासींघाचे पदाधिकारी ि विभागीय अधिकारी याीं्या समिेत ददनाींक ५//२/२०१४ रोजी तैठक
घे्यात आली होती हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर तैठकीत कोणकोणते ननणणय घे्यात आले ि त्याताततची अमलतजािणी
कर्यात आली आहे काय,
(३) सदर तैठकीतील घेतलेल्या ननणणयाची तातडीने अींमलतजािणी कर्यासाठी कोणत्या
उपाययोना केल्या आहे त ि त्याताततची सद्यस्थिती काय आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२), (३) ि (४) या तैठकीत ित्रथतरीय िेतनश्रेणी लागू करणे, शिक्षक ननयुक्ती मान्यता
इ. विषयािर चचाण करुन ननणणय घे्यात आले असून उक्त ननणणयानुसार कायणिाही कर्यात
येत आहे .

___________
राज्यातील रात्र शाळे तील ववद्यार्थयाांना पोषण आहार व
शालेय साहहत्य ववनामूल्य शमळणेिाित
(२)

२८६२४ (२१-०१-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली

पव
ू )व , श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर), अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे
पश्श्चम) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील २१० रात्र िाळे तील

सम
ु ारे २१००० विद्यार्थयाांना पोषण आहार ि िालेय

वि.स. २५० (2)
सादहत्य िासनातर्फे विन्यामल्
ु य शमळािे अिी मागणी थिाननक लोक्रलनतननिी याींनी माहे

ऑक््ोतर २०१५ मध्ये िा त्यासुमारास मा.िालेय शिक्षण मींत्री महाराषर राज्य याींना
ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, रात्र िाळे तील विद्यार्थयाांची सींख्या िाढवि्या्या दृष्ीने ि विदयािी
शिक्षणापासून िींधचत राहू नये म्हणून पोषणआहार ि िालेय सादहत्य उपलब्ि कर्यातातत
िासनाने कोणती कायणिाही केली आहे िा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-१०-२०१६) :(१) हे खरे आहे .
(२) रात्रिाळे तील पात्र विद्यार्थयाणना िालेय पोषण आहार ि मोर्फत पाठ्यपुथतके पुरवि्यात
येतात.

(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________
पुणे श्जल््यातील शशक्षण सांसथाांिडून अनामत रिमा
दे ण्यास टाळाटाळ होत असणेिाित

(३)

३२९२५ (२१-०१-२०१६).

श्री.सांजय (िाळा) भेगडे (मावळ) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पण
ु े स्जल्हयातील ्रलत्येक िाळा, महाविद्यालय, विद्यार्थयाांकडून िल्
ु काव्यनतररक्त काही
अनामत रक्कम घेत आहे त, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

अशभयाींित्रकी

औषिननमाणण

िाथत्र,

व्यिथिापन

अिा

व्यािसायीक

अभ्यासकमाीं्या सींथिाींमध्ये पारीं पाररक अभ्यासक्रमापेक्षा अनामत रक्कम अिाजिी घेतली जात
आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, एका विद्यार्थयाांकडून अगदी ५ हजार ते २५ हजार रुपयापयांत अनामत रक्कम
घेतली जात आहे , हे खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ग्रींिालय, ्रलयोगिाळा, उपक्रम याीं्या नािाखाली िाळे पासून महाविद्यालयापयांत
घेतल्या जाणाऱ्या अनामत रकमा परत दे ्यातातत िासनाने कोणती कायणिाही केली िा
कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-११-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे , िाळाींतातत अिी कोणतीही तक्रार
नाही.

मात्र,

व्यािसानयक

अभ्यासक्रम

चालविणाऱ्या

िल्
ु काव्यनतररक्त काही अनामत रक्कम घेत आहे त.

काही

सींथिा

विद्यार्थयाणकडून

(२) व्यािसानयक अभ्यासक्रमाीं्या सींथिाकडून अभ्यासक्रमननहाय अनामत रक्कमा सुमारे रुपये
५०००/- ते १००००/-पयणत घेतल्या जातात.
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(३) व्यिसानयक अभ्यासक्रमा्या काही सींथिाींमध्ये िसतीगह
ृ ाींची सवु ििा घेत असलेल्या

विद्यार्थयाणव्यनतररक्त इतर विद्यार्थयाणकडून सिणसािारणत: रुपये १०,०००/- पयणत अनामत
रक्कम घेतली जाते.

(४) ्रलिेिा्या मादहतीपत्रकात ददल्यानुसार विद्यार्थयाणने अभ्यासक्रम पूणण केल्यानींतर ककीं िा
्रलिेि रद्द केल्यानींतर पुढील ३ आधिणक िषाण्या आत अनामत रक्कम परत शमळणेतातत अजण

करािा लागतो. त्यािेळी विद्यार्थयाणकडून काही येणे असलेली रक्कम असल्यास ती िाजाि्
करुन अनामत रक्कम परत ददली जाते.

(५) विद्यार्थयाणकडून अनामत रक्कम परत शमळणेसाठी अजण सादर केला जात नाही. त्यामळ
ु े
तीन आधिणक िषाणनत
ीं र अिा जमा रक्कमा िासकीय सींथिाीं्या ताततीत िासनजमा ि खाजगी
विनाअनद
ु ाननत सींथिाीं्या ताततीत विद्यािी सहाय्यता ननिीत जमा होतात.
___________
यवतमाळ श्जल््यातील वसांतराव नाईि शासिीय वैद्यिीय
महाववद्यालयात व्हें टीलेटर नसल्याने िाळां तीण झालेल्या
एि मातेचा दद
ु ै वी मत्ृ यू झाल्याबाबत
(४)

३५२११ (२०.०१.२०१६).

श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अशमन पटे ल (मांि
ु ादे वी), श्री.असलम

शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) यितमाळ स्जल््यातील िसींतराि नाईक िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयात व्हें ्ीले्र
नसल्याने दोन आठिड्यापूिी ताळीं तीण झालेल्या एक मातेचा दद
ु ै िी मत्ृ यू झाला असल्याचे
ददनाींक ११ सप््ें तर, २०१५ रोजी िा त्यासुमारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) तसेच यितमाळ

येिील

िसींतराि

नाईक

रुग्णालयातील ऑक्सिजन सें्र यनु न् मिन
ु

िासकीय

िैद्यकीय

महाविद्यालय

ि

रुग्णालयातील सिणच ्रलभागात आस्क्सजन

पोहचवि्या करीता सें्र ऑस्क्सजन मॉनन्ररींग युनन् उभारले आहे मात्र नोझल झझजल्याने
ऑस्क्सजनची मोठया ्रलमाणात गळती होत असल्याने ्रलभागा पयांत ऑस्क्सजन पुरिठा होत
नाही, हे ही खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गींभीर आजाराने ग्रथत रुग्णाींना अनेकदा कृत्रीम श्िसनाची गरज भासत
असल्यामळ
ु े त्याींना ऑस्क्सजन गळतीमळ
ु े तसेच रुग्णालयातील चारही व्हें ्ीले्र व्यथत
असल्याने

रुग्णाींची गैरसोय होत असून

ननदिणनास आले आहे , हे

डॉक््राींिरही

मानशसक ताण पडत असल्याचे

खरे आहे काय,

(३) असल्यास सदरील रुग्णालयात व्हें द्ले्र्या मशिनी िाढवि्यातातत िासनाने कोणती
कायणिाही केली िा करणार आहे ,
(४)

नसल्यास विलींताची कारणे काय आहे त ?
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श्री. धगरीष महाजन (०६.१०.२०१६) : (१) हे खरे नाही.
श्री. िसींतराि नाईक िासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय, यितमाळ येिे दाखल
झालेल्या सदर रुग्णाचा ददनाींक १२.९.२०१५ रोजी झालेला मत्ृ यू व्हें ्ीले्र अभािामळ
ु े झाला
नसून गींभीर आजारामळ
ु े झाला आहे .
(२) ि (३) हे खरे नाही.

(४) सदर सींथिेकररता व्हें ्ीले्सण खरे दी कर्याची ्रलकक्रया सरु
ु आहे .
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
रायगड श्जल््यात सन २०१४-१५ मध्ये अनधधिृतररत्या सुरु
असलेल्या मराठी, उदव ु व इांग्रजी माध्यमाच्या शाळाांमध्ये
अनेक ववद्याथी शशक्षण घेत असल्यािाित

(५)

३५७०९ (२१-०१-२०१६).

िळवा) :

श्री.अवधत
तटिरे
ू

(श्रीवधवन), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) रायगड स्जल््यात सन २०१४-१५ मध्ये अनधिकृतररत्या सरु
ु असलेल्या मराठी, उदण ु ि
इींग्रजी माध्यमा्या िाळाींमध्ये जिळ-जिळ ५ हजार विद्यािी शिक्षण घेत असल्याचे
अशलकडेच केलेल्या पाहणीमध्ये ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, यातातत िासनाने पाहणी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय आढळून
आले आहे ि त्यानस
ु ार िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (०९-११-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
रायगड स्जल््यात एकूण १४ अनधिकृत िाळा आहे त. त्यापैकी ५ िाळाींना थियीं-अिण

सहानयत तत्िािर परिानगी दे ्यात आली असून, १ िाळा तींद झाली आहे . उिणररत िाळा तींद

कर्यातातत आर.्ी.ई. ॲक्् २००९ नुसार शिक्षणाधिकारी, रायगड याींनी ग्शिक्षणाधिकारी
याींना

सदर

िाळाींिर

कारिाई

कर्यातातत

सक्त

सूचना

ददल्या

आहे त.

त्यानुसार

ग्शिक्षणाधिकारी याींनी त्याीं्या थतरािर कायणिाही सरु
ु केली असन
ू , सदर िाळाींना कारणे
दाखिा नो्ीस तजािली आहे त.
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

ऑशलश्पपि पदि ववजेत्या खेळाडून
ां ा शासनािडून दे ण्यात येणाऱ्या
पेन्शनसाठी उत्पन्नाची अट रद्द िरण्याची िेलेली मागणी

(६)

४३२५२ (०६-०५-२०१६).

श्री.अश्जत पवार (िारामती), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मुांरा िळवा),

श्री.मिरां द जाधव-पाटील (वाई), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.शामराव ऊफव िाळासाहे ि पाटील
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(िराड उत्तर), श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.शशशिाांत शशांदे

(िोरे गाव), श्री.नरहरी झझरवाळ (हदांडोरी), श्री.हनम
ु ांत डोळस (माळशशरस), श्री.भासिर जाधव
(गुहागर), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानािाद) :
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील

(१) ऑशलस्म्पक पदक विजेत्या खेळाडून
ीं ा राज्य िासनाकडून दे ्यात येणाऱ्या पेन्िनसाठी
उत्पन्नाची अ् लागू कर्यात आली आहे , हे खरे आहे काय, असल्यास, त्याची कारणे काय
आहे त,

(२) असल्यास, सदरहू उत्पन्नाची अ् रद्द कर्यात यािी अिी मागणी महाराषर ऑशलस्म्पक
असोशसएिन्या ितीने मा. मख्
ु यमींत्री महोदयाींकडे ननिेदनाद्िारे केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, सदर मागणीिर िासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ि यािर केव्हा ननणणय घे्यात येईल ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) ऑशलस्म्पक पदक विजेत्या खेळाींडूना राज्य िासनाकडून

पेन्िन अदा कर्यात येत नाही. तिावप महाराषरातील राषरीय ि आींतरराषरीय थतरािर
अतल
ु नीय कामधगरी केलेल्या ियोिध्
ृ द खेळाडू तसेच ददनाींक ०७.०५.२००७ ्या िासन

ननणणयानस
ु ार ियोिध्
ृ द खेळाडूींना मानिन शमळ्यासाठी असणारी उत्पन्नाची मयाणदा िावषणक रु.
४०,०००/- िरुन िाढिून रु. १,००,०००/- पयणत कर्यात आली आहे .
(२), (३) ि (४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
वरळी येथील वीर नरीमन मागाववरील आदशव नगर
येथे श्जल्हा क्रीडा सांिुल उभारण्यािाित
(७)

४४४८९ (०६-०५-२०१६).

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

श्री.सनु नल शशांदे (वरळी) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील

(१) िरळी येिील िीर नररमन मागाणिरील आदिण नगर येिे स्जल्हा क्रीडा सींकुल उभार्याची
मागणी लोक्रलनतननिी याींनी ददनाींक १८ डडसेंतर, २०१५ रोजी ननिेदनाद्िारे मा. क्रीडा ि यि
ु क
कल्याण मींत्री महोदयाींकडे केली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदरहू ननिेदना्या अनष
ु ींगाने िरळी येिे स्जल्हा क्रीडा सींकुल उभार्यातातत
िासनाकडून आजतागायत कोणती कायणिाही कर्यात आली िा येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५० (6)

िोल्हापूर श्जल््यातील शशक्षणाधधिारी श्रीमती ज्योसतना शशांदे याांच्या
िारभाराववरोधात िरण्यात आलेले धरणे आांदोलन

(८)

४४७१२ (१६-०५-२०१६).

डॉ.सश्ु जत शमणचेिर (हातिणांगले), श्री.राजेश क्षीरसागर

(िोल्हापूर उत्तर) : सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री

काय :-

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) िेतिडे (ता.पन्हाळा, स्ज.कोल्हापूर) येिील शििपािणती शिक्षण ्रलसारक मींडळाचे अध्यक्ष

याींनी शिक्षणाधिकारी ज्योथतना शिींदे याीं्या कारभाराविरोिात विभागीय शिक्षण उपसींचालक
कायाणलयासमोर ददनाींक १७ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या सम
ु ारास िरणे आींदोलन केले, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, यातातत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार पुढे कोणती कारिाई
केली िा कर्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१८-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) या ्रलकरणी आयुक्त शिक्षण, पुणे याीं्या कायाणलयासमोर िरणे आदोलन केले होते. सतत,

आयुक्त शिक्षण याींनी या ्रलकरणी विभागीय शिक्षण उपसींचालक, कोल्हापूर कडून अहिाल
मागविलेला आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________
राज्यातील सरिारी तसेच अनुदाननत शाळाांचे
मुल्याांिन िरण्याच्या नव्या पध्दतीिाित

(९)

४७१५६ (२१-०५-२०१६).

श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पव
ू )व :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िाळाीं्या मल्
ु याींकना्या नव्या पध्दतीनस
ु ार मख्
ु याध्यापकाींनाच िाळे त उपलब्ि सोयी
सुवििा, विद्यार्थयाांची िैक्षझणक ्रलगती या आिाराने िाळाींचा दजाण ठरिािा लागणार आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यापुिी राज्यात सन १९६८ पासन
ू ची िाळाींची मल्
ु याींकन कर्याची पध्दत
अिलींतवि्यात येत होती, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर पध्दत ि िासनाने नव्याने सरु
ु केलेली पध्दत यामध्ये कोणता र्फरक
आहे ,
(४)

तसेच,

िाळें ्या

सद्यस्थिती काय आहे ?

मल्
ु याींकना्या

नव्या

पध्दतीनुसार

अींमलतजािणीची

आतापयांतची

वि.स. २५० (7)

श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) नाही.
(२), (३) ि (४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

धुळे महानगरपाशलिा क्षेत्रातील अल्पसांख्याांििहुल वसतीत
नागरी सोयी-सुववधा उपलब्ध िरून दे ण्यािाित

(१०)

४७८१६ (१३-०५-२०१६).

श्री.अिू आजमी (मानखद
ू व शशवाजीनगर) :

सन्माननीय

अल्पसंखयांक विकास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िळ
ु े महानगरपाशलका क्षेत्रातील ्रलभाग क्र. २८, सिे नीं. ४४४/१अ, अल्पसींख्याींकतहुल
िथतीतील

रथते-पायिा्ा

ि

मलननथसारण

िादहन्याीं्या

दरु
ु थती

तरोतरच

अन्य

नागरी

सोयी-सुवििा ्रलािान्याने उपलब्ि करून दे ्यातातत अल्पसींख्याींक विकास ननिीतून भरीि
आधिणक

मदत

्रलत्यावपणत

कर्याताततची

मागणी

स्थ्ाननक

नगरसेिक

अल्पसींख्याींक

जन्रलनतननिी याींनी मा. मुख्यमींत्री (नगरविकास), मा. राज्यमींत्री (नगरविकास), विभागीय
महसूल आयुक्त नाशिक विभाग, स्जल्हाधिकारी िळ
ु े , आयुक्त िळ
ु े महानगरपाशलका तसेच
सींतींधित महानगरपाशलकेचे उपायक्
ु त याीं्याकडे ददनाींक २८ जानेिारी, २०१६ रोजी िा त्या
सुमारास लेखी ननिेदनाद्िारे केली असल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ्रलकरणी िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री.विनोद तािडे (१०-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही,
(२) (अ) ्रलथताि ्रलाप्त नसल्यामळ
ु े कायणिाहीचा ्रलश्न उद््ावत

नाही.

(त) तिावप, सन २०१२-१३ ि २०१३-१४ या आधिणक िषाणत अल्पसींख्याक तहुल नागरी क्षेत्रात
क्षेत्रविकास कायणक्रमाींतगणत िळ
ु े महानगरपाशलकेस ददनाींक ०१/०१/२०१३ ि ददनाींक २३/१२/२०१३
्या िासन ननणणयान्िये अन्य कामाींना अनक्र
ु मे खालील ्रलमाणे ननिी उपलब्ि करुन ददला
आहे :-

(१) म्ालेग्ावत रोडिरील जलालिाह कब्रथतान येिे कींु पन शभींत ताींिणे ि अींतगणत रथते
क्रााँक्री्ीकरण करणे, विद्यत
ु व्यिथिा करणे- रु.१९,२२,०००/-

(२) िळ
ु े महानगरपाशलका क्षेत्रातील स.न. ४०६/२ मस्ु थलम कब्रथतान, िडजाई येिे अींतगणत रथते
ताींिणे रु. १९,९९,०००/- इतक्या रक्कमेचे अनद
ु ान वितररत केले आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________

वि.स. २५० (8)
राज्यातील शाळाांचे मुल्याांिन व पन
व ुल्याांिन िाित
ु म
(११)

४९००४ (२५-०५-२०१६).

(उसमानािाद) :

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कायम विना अनद
ु ाननत िाळाींचा ‘कायम’ हा िब्द

काढल्यानींतर ज्या िाळाींचे

मुल्याींकन ि पुनम
ण ल्
ु याींकन कर्यात आले अिा िाळाींची यादी माहे जानेिारी, २०१५ अखेर
तयार कर्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर यादी तयार करणेतातत िासनाने कोणती कायणिाही केली ि कर्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१), (२) ि (३) िासन ननणणय ददनाींक १ जुलै, २०१६ ि
ददनाींक २ जुलै, २०१६ अन्िये मल्
ु याींकनात पात्र ठरलेल्या ्रलािशमक ि माध्यशमक िाळाींना

अनद
ु ानास पात्र घोवषत कर्यात आले आहे . सदर िासन ननणणयासोतत पात्र िाळाींची यादी
जोडली आहे .

(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________
राज्यातील शालेय पोषण आहार िमवचारी सांघटनेने त्याांच्या
प्रलांबित मागण्यासाठी काढलेल्या मोचाविाित

(१२)

४९०२०

(१६-०५-२०१६).

श्री.दत्तात्रय

भरणे

(इांदापूर),

श्रीमती

हदवपिा

चव्हाण

(िागलाण), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मर
ुां ा िळवा), श्री.सुरेश लाड
(िजवत), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांिेगाव), श्री.भासिर जाधव (गुहागर), श्री.हनुमांत डोळस
(माळशशरस), श्री.शामराव ऊफव िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ि)
पाटील (एरां डोल) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ाज्य्ा ील िालेय पोषण आहार कमणचा-याीं्या सींघ्ने्या ितीने मा.वित्त ि ननयोजन
मींत्री याीं्या चींरपूपूर येिील ननिासथिानी माहे र्फेब्रुिारी, २०१६ ्या पदहल्या सप्ताहात िा त्या
दरम्यान त्याीं्या ्रललींितत माग्यातातत मोर््ाार्े आयोजन केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मोचेक-याीं्या माग्या कोणकोणत्या आहे त, त्यापैकी कोणकोणत्या माग्या
मान्य कर्यात आल्या आहे त,
(३) तसेच मान्य केलेल्या माग्यातातत ि उिणररत माग्यातातत िासनाने कोणती कायणिाही
केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २५० (9)
श्री. ववनोद तावडे (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) िालेय पोषण आहार योजनेंतगणत थियींपाकी तिा मदतनीस याींना िेतनश्रेणी
शमळणे, मानिनात िाढ करणे, कामािरुन कमी न करणे, केंरपूीय थियींपाकगह
ृ ्रलणाली लागू

करणे, आहार शिजवि्याव्यनतररक्त काम न दे णे , तींदरु
ु थती ्रलमाणपत्र उपलब्ि करुन दे णे,
शिजवि्यासाठी गॅस उपलब्ि करुन दे णे, मानिन ि इींिनभाजीपालासाठीचा ननिी िे् ताँक
खात्यािर जमा करणे, करारनामा पध्दत तींद करणे, पें िन दे णे इ.माग्या केल्या आहे त.
मानिन ि इींिन-भाजीपाल्याचा ननिी स्जल्हाथतरािरुन िे् सींतींधिताीं्या ताँक खात्यात
जमा कर्याचा ननणणय घे्यात आला आहे . दद.२६/०२/२०१४ ्या पररपत्रकाचा चक
ु ीचा अिण
लािून ज्या थियींपाकी तिा मदतनीस याींना कामािरुन कमी कर्यात आले होते, त्याींना पुन्हा
कामािर रुजू घे्याचे आदे ि दे ्यात आले आहे त. केंरपूीय थियींपाकगहृ ्रलणाली सरु
ु करणे

आहार शिजवि्यासाठी गॅस कनेक्िन उपलब्ि करुन दे णे, यातातत कायणिाही सरु
ु आहे .
थियींपाकी तिा मदतनीस याींची ननयुक्ती करार पध्दतीने असल्याने त्याींना ननयशमत कमणचायाीं्रलमाणे लाभ दे ता येणार नाहीत.
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________
मांि
ु ई महापाशलिा क्षेत्रातील सन २००० नांतर अनद
ु ानास पात्र
ठरलेल्या शाळाांना अनुदानाचे वाटप िरण्यािाित

(१३)

५०७४८ (१२-०५-२०१६).

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मत
ुीं ई महापाशलका क्षेत्रातील सन २००० नींतर अनद
ु ानास पात्र असलेल्या सुमारे ४३ िाळाींना

ददनाींक २० फेब्रुवत्ारी, २०१५ रोजीच्य्ा शिक्षण सशमती्या ठरािा्रलमाणे १६ को्ी रुपयाींची रक्कम
मींजूर कर्यात आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) तसेच ददनाींक २० र्फेब्रि
ु ारी, २०१५ ्या नींतर्या ३ मदहन्याीं्या कालाििीत अनद
ु ानाचे
िा्प कर्याचे ननस्श्चत कर्यात आले होते, हे ही खरे आहे काय,

(३) तिावप, माहे सप््ें तर, २०१५ अखेरपयांत अनद
ु ाना्या रक्कमेचे िा्प न झाल्यामळ
ु े

अणुिक्तीनगर राम्ते येिील लोक्रलनतननिीींनी ददनाींक १३ ऑक््ोतर, २०१५ रोजी मा.मख्
ु यमींत्री
ि मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींचेकडे ननिेदन सादर केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, ४३ िाळाींना अदयापी अनद
ु ानाचे िा्प न हो्याची कारणे काय आहे त तसेच

अनद
ु ानाचे िा्प लिकरात लिकर कर्यातातत िासनाने कोणती कायणिाही केली आहे िा
कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) :(१) ि (२) हे खरे नाही.
(३) होय.
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(४) िासन पत्र ददनाींक १३ जानेिारी, २००४ अन्िये सन २००१-०२ या िैक्षझणक िषाणपासन
ू
तह
ुीं ई महानगरपाशलकेने त्याीं्या क्षेत्रात मान्यता ददलेल्या खाजगी ्रलािशमक िाळाींचे
ृ न्मत
अनद
ु ान

यापुढील

कालाििीत

ग्रा्य

िरले

जाणार

नाही

असा

ननणणय

तह
ुीं ई
ृ न्मत

महानगरपाशलकेस कळवि्यात आला आहे . त्यामध्ये कोणताही तदल कर्यात आलेला नाही.
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

मांि
ु ईतील चें िरू येथील रे यॉन इांटरनॅशनल हायसिूल मधील एिा दख
ु ापतग्रसत
ववद्यार्थयावला वैद्यकिय खचव व शाळे ची फी माफ िरण्यािाित

(१४)

५२३७५ (१२-०५-२०१६).

श्री.ति
ु ाराम िाते (अणश
ु क्ती नगर) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मत
ुीं ईतील चें तूर येिील रे यॉन इीं्रनॅिनल हायथकूल मिील कु. हषण जय्रलकाि अग्रिाल या

मुलाला ददनाींक ३ ऑगथ्, २०१५ रोजी िाळे त एका मल
ु ाने कात्री डोळ्यात घूसिून दख
ु ापत
केल्या्रलकरणी ददनाींक २० ऑगथ्, २०१५ रोजी कृ. हषण अग्रिाल याींस सींपूणण िैद्यककय खचण ि
िाळे ची र्फी मार्फ कर्याचे लेखी आश्िासन िाळा व्यिथिापनाने ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या आश्िासनानस
ु ार अद्यापपयांत कोणतीच मदत ददली नसल्याने या सींदभाणत
थिाननक लोक्रलनतननिीींनी मा. मख्
ु यमींत्री, महाराषर ि्ािन याींना ददन्ाांक १६ फेब्रुिारी २०१६
रोजी्या सुमारास ननिेदन ददले, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या सींदभाणत िासनाने मदत कर्याविषयी अद्यापपयांत कोणती कायणिाही केली
िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे
(२) िाळे चे विश्िथत, मख्
ु याध्यापक ि तक्रारदार श्री. जय्रलकाि अग्रिाल याीं्यामध्ये झालेल्या
ननणणयानस
ु ार िाळे मार्फणत िनादे ि क्र. ९५६६०२ ददनाींक ११.०४.२०१६ अन्िये रुपये ३,००,०००/श्री. अग्रिाल याींना अदा कर्यात आले असन
ू त्याींनी स्थिकारले असून या व्यस्क्तररक्त

िाळे मार्फणत, विश्िथत मार्फणत कोणतीही मदत शमळणार नाही, असे तडजोडीचे पत्र श्री. अग्रिाल
याींनी स्थिकारलेले आहे .
थ्ापि या ्रलकरणी सींतींधित िाळे ने राजीि गाींिी विद्यािी अपघात सानग्रह अनद
ु ान योजने

अींतगणत िासनाकडून अनद
ु ान शमळ्यासाठी ्रलथताि सादर केलेला नाही.
(४) लागू नाही.

___________

वि.स. २५० (11)

िायम ववना अनुदाननत तत्वावर चालणाऱ्या खाजगी प्राथशमि व
माध्यशमि शाळाांना अनुदान दे ण्यािाित

(१५)

५४०१८ (२२-०८-२०१६).

श्री.राधािृष्ट्ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.वसांतराव चव्हाण

(नायगाांव), श्री.अशमन पटे ल (मि
ुां ादे वी), श्री.िाळासाहे ि थोरात (सांगमनेर), श्री.िुणाल पाटील
(धुळे ग्रामीण), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमत झनि (ररसोड) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन २०००

सालापासन
ु कायम विना अनद
ु ाननत तत्िािर चालणाऱ्या खाजगी ्रलािशमक ि

माध्यशमक िाळाींचा ‘कायम’ हा िब्द सन २००९

साली काढ्यात येऊन सन २०१२ मध्ये या

िाळाींचे मल्
ु याींकन करुन १२४३ िाळा अनद
ु ानासाठी घोवषत कर्यात आल्या तर ककरकोळ त्र्
ु ी
काढल्याने अनेक िाळा अनद
ु ानापासून िींधचत रादहल्या, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अनद
िींधचत रादहलेल्या िाळाींनी नींतर त्र्
ण ा करुनही
ु ानापासन
ू
ु ीींची पूतत
अघोवषतच रादहल्याने ददन्ाक
ां १० डडसेंतर, २०१५

रोजी मा.शिक्षण मींत्री याींनी अनद
ु ानातातत

ददलेल्या आश्िासनाने २० हजार शिक्षकाीं्या मोचाणला िाींत केले, हे ही
(३) असल्यास, शिक्षक ्रलनतननिीचे शिष्मींडळ याींनी

ददनाींक २५

खरे आहे काय,

मे, २०१६

रोजी मा.शिक्षण

मींत्री याीं्या घेतलेल्या भे्ी्या अनष
ु ींगाने िासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे िा घे्यात
येणार आहे ,

(४) नसल्यास, होणाऱ्या विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१), (२) ि (३) िासन ननणणय ददनाींक १ जुलै, २०१६ ि २
जुलै, २०१६ अन्िये मल्
ु याींकनात पात्र ठरलेल्या ्रलािशमक ि माध्यशमक िाळाींना अनद
ु ानास पात्र

घोवषत कर्यात आले आहे . अनुदानास पात्र घोवषत कर्यात आलेल्या िाळाींना अनद
ु ान
उपलब्ि करुन दे ्यातातत सकारात्मक कायणिाही सरु
ु आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
ग्रांथपालाांना सेवा-ननयम, वेतनश्रेणी लागू िरण्यािाित प्रभा राव व
व्यांिप्पा पत्िी सशमतीने सादर िेलेला अहवाल

(१६)

५४५४८ (२२-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गाि तेिे ग्रींिालय असे िोरण िासनाने रातविले असले तरी ग्रींिपालाींना सेिा-ननयम,
िेतनश्रेणी लागू कर्यातातत १९७२ मध्ये ्रलभा राि सशमती आझण २००० मध्ये व्यींकप्पा पत्की
सशमतीने सादर केलेल्या अहिालातील शिर्फारिी सींदभाणत
नाही हे खरे आहे काय,

िासनाने कोणतीही

कायणिाही केली
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(२)

असल्यास,

दे ्यासींदभाणत

िासनाने

ग्रींिपालाींना

पेन्िन

कोणता ननणणय घेतला आहे िा

योजना,

ग्रॅ्युइ्ी,

घे्यात येणार आहे तसेच

िैद्यककय

सुवििा

त्याींचे थिरुप काय

आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) िासनमान्य सािणजननक ग्रींिालयातील कमणचाऱ्याीं्या सेिाविषयक तातीींमध्ये एकसत्र
ू ता

ये्याकररता सेिाविषयक सिलती ि सवु ििाींविषयक मागणदिणक तत्िे/सच
ू नाींतातत िासनाने

ददलेल्या ननदे िानस
ु ार ग्रींिालय सींचालनालयाने ददनाींक ०८.०५.२०१३ चे पररपत्रकान्िये सूचना
ददलेल्या आहे त.

(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

जळगाांव शहरातील म.ू जे. महाववद्यालयातील वववेिानांद भवन हदनांक २१ एविल, २०१६ रोजी
एमएससी प्रथम वषावचा अॅडव्हान्स िॅलिुलेस या ववषयाची प्रश्नपबत्रिा उशशरा शमळाल्यािाित

(१७)

५४५६३ (२२-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) जळगाींि िहरातील मू.जे. महाविद्यालयातील वििेकानींद भिन ददनाींक २१ एपिल, २०१६
रोजी एमएथसी ्रलिम िषाणचा अड
ॅ व्हान्स
उशिरा शमळाली, हे खरे आहे काय,

कॅलकुलेस या विषयाची ्रलश्नपित्रका ५५ शमनन्े

(२) असल्यास, ्रलश्नपित्रका उशिरा शमळ्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, यामळ
ु े विद्यार्थयाांचे िैक्षझणक नक
ु सान होऊ नये याकररता िासनाने कोणती
कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-१०-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे . सदर विषयाचा पेपर ददनाींक
२०/०४/२०१६ रोजी होता. सदर परीक्षा केंरपूात ताींित्रक अडचणीमळ
ु े ४० शमनी्े उिीरा परीक्षा सरु
ु
झाली होती.

(२) महाविद्यालयातील इीं्रने् ि विद्युत पुरिठयामध्ये ताींित्रकदृष्या ितघाड झाला होता.
(३) सदर विषयासाठी या विद्यार्थयाणना ४० शमनी्ाींची िेळ िाढिून ददलेला होता.
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________

वि.स. २५० (13)
तत्िालीन ववभागीय शशक्षण उपसांचालि व सहाय्यि सांचालि,
औरां गािाद ववभाग याांचे ववरूद्धच्या भ्रष्ट्टाचारिाित
(१८)

५५३०३ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुभाष उफव पांडडतशेठ पाटील (अशलिाग) :

सन्माननीय

शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सिणश्री सुखदे ि डेरे आझण सुिाकर ताना्े , तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसींचालक ि
सहाय्यक

सींचालक

औरीं गाताद

विभाग

याींचे

विरूद्ध्या

भ्रष्ाचारा

्रलकरणी

थिाननक

लोक्रलनतननिीींनी िालेय शिक्षण मींञयाींकडे ददलेल्या तक्रारीींची चौकिी पूणण झाली आहे काय,

(२) असल्यास, चौकिीमध्ये काय आढळून आले ि तदृनुसार दोषी आढळून आलेल्या
व्यक्तीींिर िासनाने कोणती कारिाई केली िा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) : (१) ि (२) ्रलाप्त तक्रारी्या अनष
ु ींगाने आयुक्त, शिक्षण

याीं्याकडून ्रलाप्त ्रलथतािानुसार श्री.सुखदे ि डेरे, तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसींचालक,
औरीं गाताद याीं्याविरुध्द ददनाींक १८ मे, २०१६ ्या ज्ञापनान्िये म.ना.से. (शिथत ि अपील)

ननयम १९७९ ्या ननयम ८ अन्िये विभागीय चौकिीची कायणिाही सरु
ु कर्यात आलेली आहे .
तसेच श्री.सि
ु ाकर तना्े , तत्कालीन सहायक सींचालक, औरीं गाताद याीं्याविरुध्द विभागीय
चौकिीतातत आयुक्त, शिक्षण याीं्याकडून ्रलाप्त ्रलथतातािर कायणिाही कर्यात येत आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
राज्यात शाळाांचा दजाव ठरववण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रगत शैक्षझणि
(१९)

काययक्रमानुसार शासनाला माहिती सादर करण्याबाबत

५५७२४ (२२-०८-२०१६).

प्रा.ववरें द्र जगताप (धामणगाव रे ल्वे), श्री.अशमन पटे ल

(मांि
ु ादे वी), श्री.ववजय वडेट्टीवार (रपहपूरी), श्री.अजय चौधरी (शशवडी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत
(वाांद्रे पूव)व , श्री.मनोहर भोईर (उरण), श्री.सदा सरवणिर (माहहम) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने मत
ुीं ईसह राज्यातील िाळाींचा दजाण ठरवि्यासाठी राज्यभर सुरू केलेल्या “्रलगत
िैक्षझणक महाराषर” या कायणक्रमात िालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या २५ ननकषा्या
आिारे मत
ुीं ईतील ्रलािशमक, उ्च ्रलािशमक १२३८ िाळाींपैकी र्फक्त ४८७ िाळाींनी िासनाला
मादहती सादर केली, हे खरे आहे काय,

(२) तसेच रायगड स्जल्हयातील २ हजार ८३० िाळाींपैकी केिळ सातिे ताराच िाळा ्रलगत
असून ७५ ्क्के िाळा अ्रलगत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास
आले, हे ही खरे आहे काय,

(३) तसेच राज्यातील ्रलािशमक ि माध्यशमक िाळाींचा दजाण सि
ु ारािा आझण दजाणत्मक िाळा
ठरविता याव्यात याकररता िासन ्रलगत िैक्षझणक महाराषर कायणक्रम रातवित आहे हे ही खरे
आहे काय,

वि.स. २५० (14)
(४) असल्यास, िासनाने ्रलश्नोक्त भाग (१) ि (२)तातत

्रलगत नसलेल्या िाळाींना

िाढवि्यासाठी त्याीं्यािर ननतांि घातले आहे त हे ही खरे आहे काय,

गुणित्ता

(५) अिल्य्ाि, उक्त मादहती सादर न करणाऱ्या िाळाींिर िासनाने कोणती कायणिाही केली
आहे िा कर्यात येत आहे ,
(६) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) होय.
(२) होय.
(३) होय.
(४) नाही.
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

(६) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

शासनाने राज्यातील शाळाांमध्ये फळा आझण खडूववना डडश्जटल
सिूलची सांिल्पना रािववण्याचा घेतलेला ननणवय

(२०)

५५९१५ (२२-०८-२०१६).

श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी),

श्री.असलम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

राज्यातील

सींपूणण

िाळाींमध्ये

र्फळा

आझण

खडूविना

डडस्ज्ल

थकूलची

सींकल्पना

रातवि्याचा िासनाने ननणणय घेतल्याचे माहे एव्रलल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदिणनास
आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने राज्यातील िाळा डडस्ज्ल कर्यातातत घेतलेल्या ननणणयाची
अींमलतजािणी करुन त्याींची कायणिाही कर्यात आली काय,
(३) असल्यास, िासनाने राज्यातील आददिासी, दग
ु णम ग्रामीण भागातील िाळाींना डडस्ज्ल

िाळे साठी आिश्यक ती सािनसामग्र
ु ी पुरवि्यातातत कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत
आहे ,
(४)

नसल्यास विलींताची कारणे काय आहे त. ?

श्री. ववनोद तावडे (०१-१२-२०१६) : (१) ददनाींक २२ जून, २०१५ ्या िासन ननणणयान्िये
डडजी्ल िाळे ची सींकल्पना रातवि्यात येत आहे .

(२) ि (३) सन २०१५-१६ करीता राज्यातील १६८३ स्थ्ाननक थिराज्य सींथिाीं्या उ्च
्रलािशमक

िाळाींमध्ये

interactive

classroom

थिापन

कर्याकरता

केंरपू

िासनाकडून

रु.१४४५.४० लक्ष मींजूर तरतद
ू ी्या अनष
ु ींगाने ई ननविदा ्रलकक्रया सरु
ु कर्यात आली होती.

परीं तु ताींित्रक कारणाथति ई ननविदा ्रलकक्रया सन २०१५-१६ मध्ये पण
ू ण होऊ न िकल्याने सदर
्रलकक्रया सन २०१६-१७ मध्ये कर्याची तात िासना्या विचाराधिन आहे .
(४) ्रलश्न उद्भ्ाित नाही.
___________

वि.स. २५० (15)
नववन ग्रांथालयाांना २०११-२०१४ पासून मान्यता आझण दजाववाढच हदली
नसल्यामुळे ग्रांथालये ओस पडलीअसल्यािाित

(२१)

५५९३७ (२२-०८-२०१६).

अॅड.यशोमती ठािूर (नतवसा), श्री.असलम शेख (मालाड

पश्श्चम), श्री.अशमन पटे ल (मांि
ु ादे वी), श्री.िुणाल पाटील (धळ
ु े ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे
(िळमनुरी), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूव)व , श्री.ववलासराव जगताप (जत), श्री.डड
मल्लीिाजन
रे ड्डी (रामटे ि), श्री.ििनराव शशांदे (माढा), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण) :
ूव
सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) गाि नतिे ग्रींिालय या सरकार्या उदद्दष्ास ्रलनतसाद दे त िहरासह ग्रामीण भागात
थियींसेिी सींथिाींनी ग्रींिालये सरु
ु केली असन
ू सरकारने नविन ग्रींिालयाींना २०११-२०१४ पासन
ू
मान्यता आझण दजाणिाढच ददली नसल्यामळ
ु े ग्रींिालये ओस पडली असल्याचे ददनाींक ५ जून,
२०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिणनास

आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गाि नतिे ग्रींिालये यास िासनाकडून शमळणारे अनद
ु ान हे अपुरे ि िेळेत
शमळत नसल्यामळ
ु े

ग्रींिालयातील

सािनसामग्री पुरवि्यास

व्यिथिापनेस अडचणी येत

असल्यामळ
ु े िाचन चळिळ िाढ्यास खीळ तसली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, ्रलश्न भाग १ ि २ तातत िासनाने काय कायणिाही केली आहे िा कर्यात येत
आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) :(१) हे खरे नाही.
(२) हे खरे नाही.
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

हहांगोली येथील शलांिाळा मवना भागामध्ये कक्रडा ववभागातफक िोटयावधी रुपये
खचव िरुन िाांधण्यात आलेला जलतरण तलाव िांद असल्यािाित

(२२)

५६२१६ (२२-०८-२०१६).

डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दहींगोली येिील शलींताळा मिना भागामध्ये कक्रडा विभागातर्फे को्याििी रुपये खचण करुन
जलतरण तलाि ताींि्यात आला परीं तु या तलािा्या कामातील अननयशमतता ि नादरु
ु थतीमळ
ु े

हा जलतरण तलाि सन २००८-०९ पासन
ू तींद असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर तलािाचे ननकृष् काम करणा-याींिर कारिाई कर्या सोततच या
तलािाची दरु
ु थती कर्यातातत िासनाने कोणती कायणिाही केली आहे िा कर्यात येत आहे ,
(३)

नसल्याची, विलींताची कारणे काय आहे त ?

वि.स. २५० (16)

श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) ि (२) अींित: खरे आहे . मौ.शलींताळा मक्ता दहींगोली
येिील स्जल्हा क्रीडा सींकुलात जलतरण तलाि ताींि्यात आला आहे . परीं तु सन २००७-०८

पासून सदर जलतरण तलाि दे खभाल दरु
ु थती अभािी तींद आहे . जलतरण तलािा्या
कामातील अननयशमतते सींदभाणत कायणकारी अशभयींता, सािणजननक ताींिकाम, दहींगोली याींचेमार्फणत

चौकिी कर्यात आली असन
ू सींतींधित िाथतुवििारद ि कींत्रा्दाराींना नक
ु सान भरपाईची िसुली

कर्यासाठी अींनतम नो्ीस दे ऊन त्याीं्या सुरक्षाठे ि रक्कमेतून सदरची रक्कम िसुल करुन
स्जल्हा क्रीडा सींकुल सशमती्या खात्यािर जमा कर्याचे ्रलथतावित आहे .
जलतरण तलािा्या दरु
ु थती सींदभाणत

स्जल्हा क्रीडा सींकुल सशमती्या ददनाींक

१५.०७.२०१६ ्या तैठकीत ननणणय घे्यात आला आहे . त्यानस
ु ार दै . लोकमत मध्ये ददनाींक

३१.०८.२०१६ रोजी ्रलशसध्द कर्यात आलेल्या जादहर दरपत्रक सच
ू नेनुसार या क्षेत्रातील तज्ञ

व्यस्क्तींकडून दरपत्रके मागवि्यात आली आहे त. सदर दरपत्रके तपासुन त्यास ताींित्रक मान्यता
दे ्यास कायणकारी अशभयींता, साीं.ताीं., दहींगोली याीं्याकडे ्रलथताि सादर कर्यात आला आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

आहे .
___________

दे ऊळगाव घि
ु े (ता.दे ऊळगाव, श्ज.िल
ु ढाणा) येथील पांचयात यव
ु ा कक्रडा व
खेळ योजनेमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौिशी िरण्यािाित

(२३)

५६८०४ (२२-०८-२०१६).

डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) दे ऊळगाि घुवते (ता.दे ऊळगाि, स्ज.तुलढाणा) येिील पींचयात यि
ु ा कक्रडा ि खेळ योजनेमध्ये
झालेल्या गैरव्यिहाराची चौकिी कर्यात यािी, या मागणीसाठी माहे एव्रलल, २०१६ मध्ये िा
त्यादरम्यान ग्रामथिाींनी तेमद
ु त उपोषण सरु
ु केले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पींचयात यि
ु ा कक्रडा ि खेळ योजनेतील गैरि ्यिहाराची चौकिी कर्यात आली
आहे क्ाय, चौकिीनस
ु ार िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे . सदर उपोषणातातत स्जल्हा
क्रीडा अधिकारी, तुलढाणा याींनी ग्रामपींचायत सधचि, सरपींच तसेच सींतींधित उपोषणािी याींनी

जागेस ्रलत्यक्ष भे् ददली असता, काम पूणण झाल्याचे ्रलकारचा गैरव्यिहार झालेला आढळून
आलेला नाही.

(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५० (17)
अखिल भारतीय तंत्रशशक्षण पररषदे ने (एआयसीटीई) नेमूक हदलेल्या ननकषाकडे
दल
य करणाऱ्या इंजिननयरींग कॉलेििर कारिाई करणेबाबत
ु क्ष

(२४)

५६८३९ (२२-०८-२०१६).

पश्श्चम),

श्री.सांजय

िेळिर

श्री.अतुल सावे (औरां गािाद पूव)व , अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे

(ठाणे),

श्री.प्रशाांत

ठािूर

(पनवेल),

श्री.अतल
ु

भातखळिर

(िाांहदवली पूव)व , श्री.नरें द्र पवार (िल्याण पश्श्चम), श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी), श्री.राजाभाऊ

(पराग) वाजे (शसन्नर), श्री.सांजय साविारे (भुसावळ), श्री.नसीम खान (चाांहदवली), श्री.अशमन

पटे ल (मुांिादे वी), श्रीमती तप्ृ ती सावांत (वाांद्रे पूव)व , डॉ.सांजय रायमुलिर (मेहिर), श्री.प्रिाश
आबिटिर (राधानगरी), श्री.अशमत घोडा (पालघर), डॉ.शशशिाांत खेडि
े र (शसांदखेड राजा),

डॉ.िालाजी किणीिर (अांिरनाथ), श्री.राहूल िुल (दौंड), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपालक),
श्री.गणपत गायिवाड (िल्याण पूव)व :
सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) दे िातील मान्यता नसलेल्या अशभयाींित्रकी महाविद्यालयाची यादी अझखल भारतीय
तींत्रशिक्षण पररषदे ने (एआयसी्ीई) अद्यायाित केली असन
ू , मान्यता नसलेल्या १८ सींथिाींपैकी
मुींतई िहरात १५ सींथिा कायणरत असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिणनास
आले आहे , हे खरे आहे काय,
(२)

तसेच

राज्यातील

इींजीननयररींग

कॉलेजाींनी

अझखल

भारतीय

(एआयसी्ीई) नेमुन ददलेल्या ननकषाींकाकडे दल
ण
केलेल्या
ु क्ष

तींत्रशिक्षण

पररषदे ने

१०९ कॉलेजाींना तींत्रशिक्षण

सींचालनालयाने (डी्ीइ) नो्ीसा तजािल्या असन
ू , ५४ इींजीननयररींग कॉलेजाींिर कारिाईचा तर
१३० कॉलेजाींची ्रलिेि क्षमता कमी कर्याचा ननणणय एआयसी्ीईने घेतला आहे , हे ही खरे
आहे काय,
(३) तसेच पायाभूत सुवििाींचा अभाि, अपुरा शिक्षक िगण ि ताींिकाम ननकषाचे उल्लींघन
केलेल्या राज्यातील अशभयाींित्रकी (इींस्जनीअररींग) महाविद्यालयाचे अझखल भारतीय तींत्र शिक्षण

पररषदे मार्फणत (एआयसी्ीई) ददन्ाक
ां १८ एव्रलल २०१६ पासून मा्ूींगा येिील व्हीजे्ीआय या
सींथिेमध्ये

महाविद्यालयाीं्या

कागदपत्राींची तपासणी

कर्यात

आली

असन
ू

या

सिण

महाविद्यालयाींची चौकिी सरू
ु केली असल्याचे माहे माचण, २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान
ननदिणनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या चौकिी सशमतीने आपला अहिाल िासनास सादर केला आहे काय ि
त्यानुसार सींतींधित अ्ी ि ितीचा भींग करणाऱ्या महाविद्यालयाींिर िासनाने कोणती कायणिाही
केली िा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२७-१०-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
(२) अींित: खरे आहे .
अझखल भारतीय तींत्र शिक्षण पररषदे ने एकूण १२ सींथिाींची ्रलिेितींदी केली आहे ि एकूण ६८
सींथिाींची ्रलिेिक्षमता कमी केली आहे .

वि.स. २५० (18)
(३) ि (४) अझखल भारतीय तींत्र शिक्षण पररषद ही केंरपू िासना्या ननयींत्रणाखालील शिखर
सींथिा असल्याने सदर पररषदे कडून कर्यात आलेल्या कायणिाहीतातत राज्य िासनास अहिाल
सादर के ला जात नाही.
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________
राज्यातील ववद्यार्थयाांचे दप्तराचे ओझे िमी िरण्याबाबत

(२५)

५७०२७ (२२-०८-२०१६).

श्री.भासिर

जाधव

(गुहागर),

श्री.हसन मश्र
ु ीफ (िागल), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा िळवा),
श्री.सुरेश

लाड

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानािाद) :
खुलासा करतील काय :-

(िजवत),

श्री.राजेश

टोपे

(घनसावांगी),

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील विद्यार्थयाांचे दप्तराचे ओझे कमी कर्याचा ननणणय िासनाने घेिूनही अद्याप
सदर ननणणयाची अींमलतजािणी कर्यात आली नाही, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) तसेच राज्यभरातील विद्यार्थयाांचे दप्तराचे ओझे कमी करणेतातत िासनाने कोणती
कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२०-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) विद्यार्थयाां्या पाठीिरील दप्तराचे ओझे
कमी कर्यातातत्या ददनाींक २१.०७.२०१५ ्या िासन ननणणयातील तरतूदीींची अींमलतजािणी
कर्यातातत ददनाींक ०५.११.२०१५ ्या पररपत्रकान्िये सूचना दे ्यात आलेली आहे . या

सूचनाींची अींमलतजािणी न झ्ाल्य्ाि िाळे ्या दै नींददन कामकाजात लक्ष घालणा-या ि

ननयामक मींडळाने नामननदे शित केलेल्या एका सींचालकाींना ि िाळे ्या मख्
ु य्ाध्याय्ािक्ाांन्ा
जतातदार िर्यात येणार आहे . या सिण सच
ू ना िाळाींना ि्ाप्

झाल्या असन
ू , िाळाींनी दप्तराचे

ओझे कमी कर्यातातत्या उपाययोजनाींना सुरुिातही केली आहे .

जून, २०१६ मध्ये राज्यातील ३६ स्जल््यातील विद्यार्थयाां्या दप्तराची यादृस््कक

(Randomly) तपासणी केली असता एकूण सरासरी ८७.४५% विद्यार्थयाांचे दप्तराचे िजन
ननकषाइतके असल्याचे आढळून आले आहे .
(४) ्रलश्न उद्भ्ाित नाही.

___________
राज्यात एमिीए शशक्षणाचा दजाव व गण
ु वत्ता व या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाचा घसरलेला दजाव
(२६)

५७५५२ (२२-०८-२०१६).

श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा िळवा),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापूर), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.राहुल

वि.स. २५० (19)
जगताप (श्रीगोंदा), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव), श्री.भासिर जाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड
(िजवत),

श्री.मिरां द

जाधव-पाटील

(वाई),

श्री.ववजय

भाांिळे

(श्जांतूर),

श्री.अश्जत

(िारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानािाद), श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :
उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पवार

सन्माननीय

(१) राज्यात एमतीएचा अभ्यासक्रम असलेली विनाअनद
ु ाननत ३६१ खाजगी शिक्षण सींथिा
आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, खाजगी एमतीए महाविद्यालया्या शिक्षणाचा दजाण ि गुणित्तेनुसार पदिी
घेतल्यानींतर नोकरी शमळे लच याची िाश्िती नसल्याने विद्यािी तेरोजगार आहे त, हे ही खरे
आहे काय,
(३) असल्यास, एमतीए शिक्षणाचा दजाण ि गण
ु ित्ता ि या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाचा घसरलेला
दजाण सि
ु ार्या्या दृष्ीने िासनाने कोणती उपाययोजना केली आहे िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) अींित: खरे आहे .
(३) ि (४) एमतीए या पदव्युक्तर पदिी अभ्यासक्रमाचा पाठ्यक्रम विद्यापीठामार्फणत तयार
कर्यात येतो. तसेच त्याीं्या थतरािरुनच कालानरु
ु प त्यात योग्य ते तदल कर्यात येतात.
___________
लातूर श्जल््यात पाणी पुरवठा योजना व इतर िामे पूणव
िरण्यासाठी थिीत ननधी दे ण्यािाित

(२७)

५७७९२ (२०-०८-२०१६).

श्री.जयप्रिाश मुांदडा (िसमत) :

आझण सवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) लातूर स्जल्हा पररषदे ने ्ीं चाई ननिारणासाठी ७९६ गािाींत ्ाँ करद्िारे पाणी पुरिठा सरु
ु केला
असन
ू त्यािर १६ को्ी ८१ लाखाचा खचण झाला आहे , त्यातील र्फक्त ८ को्ी रुपयाचा ननिी
शमळाला असन
उिणररत ८ को्ी ८१ लाख रुपयाींचा ननिी न शमळाल्याने पाणी ्ीं चाईने
ू
नागररकाींची गैरसोय होत आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, लातूर स्जल्हा पररषदे ने िकीत ८ को्ी ि इतर २ को्ी शमळू न १० को्ी रुपये
ननिीची िासनाकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, पाणी पुरिठा योजना ि इतर महत्त्िाची अन्य कामे लिकरात लिकर पूणण
हो्यासाठी िकीत ननिी दे ्यातातत िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराव लोणीिर (२८-१०-२०१६) : (१) लातरू स्जल्हा पररषदे मार्फणत पाणी ्ीं चाई
ननिारणासाठी १ ऑक््ोतर, २०१५ ते ३१ जुलै, २०१६ या कालाििीमध्ये ३१६ गािे/ िाड्याींना

३६० ्ॅं करद्िारे पाणी पुरिठा केलेला असून त्यािर एकूण १५ को्ी ९ लाख ७५ हजार रुपयाींचा

वि.स. २५० (20)
ननिी खचण झालेला आहे . त्यापेकी िासनाकडून ६ को्ी ५४ लाख ९४ हजार रुपयाींचा ननिी
वितररत के ला असून उिणररत ८ को्ी ५४ लाख ८१ हजार रुपयाींचा ननिी वितररत कराियाचा
आहे .
(२)

ि

(३)

लातूर

उपाययोजनाींतगणत

स्जल्हा

्ॅं क रद्िारे

पररषदे ची
पाणी

ददनाींक

पुरिठा

३१.०७.२०१६

करणे

यासाठी

अखेर
८५४.८१

्ीं चाई
लक्ष

ननिारणािण
ि

इतर

उपाययोजनाींसाठी ९४८.२८ लक्ष अिी एकूण १८०३.०९ लक्ष रुपये ननिीची मागणी आहे .
त्यातातत ननिी मागणीताततचा ्रलथताि विभागीय आयुक्त, औरीं गाताद याींचेकडून िासनास
्रलाप्त झाल्यानींतर ननिी वितरणाची कायणिाही कर्यात येत आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

ववनाअनुदानीत िननष्ट्ठ महाववद्यालयाांवर अन्याय होत असल्याबाबत
(२८)

५७८७१ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुननल राऊत (ववक्रोळी) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कायम विनाअनुदाननत तत्िािरील कननषठ महाविद्यालयाचा “कायम” िब्द िगळल्यािर

राज्यात अन्यत्र ऑनलाईन मल्
ु याींक न होऊन ऑर्फलाईन मल्
ु याींकनही झाले परीं तु रत्नाधगरी ि

शसींिद
ु ग
ू ण या दोन स्जल््यात हे ऑर्फ लाईन मल्
ु याींकन झाले नसल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा
त्या दरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, “कायम” हा िब्द ददनाींक २६ र्फेब्रुिारी, २०१४ रोजी िा त्या सुमारास

काढ्यात आला मात्र अद्यापही िासनाकडून मल्
ण ा
ु याींकन करुन अनद
ु ान मींजुर कर्याची पुतत
कर्यात

आली

नसल्याने

उक्त

करणाथति

कोकणातील

विनाअनद
ु ानीत

कननषठ

महाविद्यालयाींिर अन्याय होत आहे हे लक्षात घेता िासनाने कोणती कायणिाही केली िा
कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) ि (२) रत्नाधगरी ि शसिुदग
ु ण स्जल््यातील कननषठ
महाविद्यालयाचे मल्
ु याींकन झालेले असून त्यािर पुढील कायणिाही सरु
ु आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
यशवांतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त ववद्यापीठाने घरिामगार महहला, ररक्षाचालि,
टॅ क्सी चालि िामगाराांसाठी ववववध अभ्यासक्रम सुरु िेल्यािाित.

(२९)

५७९६१ (२२-०८-२०१६).

(दे वळाली) :

श्री.राजाभाऊ (पराग) वाजे (शसन्नर), श्री.योगेश (िापू) घोलप

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) यििींतराि चव्हाण महाराषर मक्
ु त विद्यापीठाने घरकामगार मदहला, ररक्षाचालक, ्ॅ क्सी
चालक कामगाराींसाठी विविि अभ्यासक्रम सरु
ु केले होते, हे खरे आहे काय,

वि.स. २५० (21)
(२) असल्यास, दढसाळ ननयोजन, अभ्यासक्रमा्या ्रलचार ि ्रलसाराचा अभाि अिा कारणामळ
ु े
हे अभ्यासक्रम तींद पड्या्या मागाणिर आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, शिक्षणापासन
ू िींधचत असणा-यापयांत ज्ञानगींगा पोहोचणार असे अभ्यासक्रम
सुरु ठे ि्यासाठी िासनामार्फणत काय कायणिाही कर्यात आली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?

श्री. ववनोद तावडे (२०-१०-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. परीं तु ्ॅ क्सी चालक, ररक्िा चालक कामगाराींसाठी ती.ए. मागण पररिहन हा

शिक्षणक्रम सरु
ु कर्यात आला. त्यासाठी खाजगी ड्रायस्व्हींग शिकिणा-या सींथिाींचे सहकायण
घे्यात आले. परीं तु या सींथिाींकडे पदिी थतरातील शिक्षण दे ्यासाठी आिश्यक यींत्रणा
नसल्याने विद्यार्थयाांना अनेक समथयाींना तोंड द्यािे लागले. त्यामळ
ु े सदर शिक्षणक्रमाची
उदद्दष्े साध्य हो

नसल्याने विद्यापीठा्या मानव्यविद्या ि सामास्जकिाथत्रे विद्यािाखा

पररषदे ने दद.२८/०३/२०१६ रोजी झालेल्या तैठकीत सदर शिक्षणक्रम सध्या थिधगत केलेले
आहे त.
(३) शिक्षणापासून िींधचत असणा-या घ्काींपयांत शिक्षण पोहोचवि्यासाठी आिश्यक त्या
उपाययोजना विद्यापीठामार्फणत कर्यात येत आहे त.
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

िनावट िागपत्राांच्या आधारे सन २००८-०९ चा शशवछत्रपती पुरसिार शमळववल्यािद्दल
(३०)

५८०४९ (२२-०८-२०१६).

श्री.सरदार ताराशसांह (मल
ु ांड
ु ) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढ
ु ील

क्रीडा सधचि, क्रीडा मींत्री याींचेक डे क्रीडा खात्याचे उपसींचालक माझणक ठोसरे ि अन्य

व्यक्तीनी तनाि् कागपत्राीं्या आिारे सन २००८-०९ चा शििकत्रपती पुरथकार शमळविल्यातद्दल
कारिाई कर्याकरीता ददनाींक ८ ऑक््ोतर, २०१५ रोजी िा त्या सम
ु ारास

श्री. अन्सारी

याींनी लेखी तक्रार केल्याची तात ननदिणनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर ्रलकरणी क्रीडा सहसींचालक याींनी चौकिी केली असन
ू , चौकिीचा अहिाल
िासनास ्रलाप्त झाला आहे काय, त्यामध्ये दोषी आढळलेल्या व्यक्तीविरुध्द िासनाने काय
कारिाई केली िा कर्यात

येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२६-१०-२०१६) :(१) होय.
(२) ि (३)
सदर ्रलकरणी अहिाल िासनास ्रलाप्त झाला असून त्यानुसार कोणीही व्यक्ती दोषी

आढळले नाहीत.

___________

वि.स. २५० (22)
राज्यातील तांत्रशशक्षण सांचालनालयाच्या व वैद्यिीय शशक्षण ववभागाच्या अखत्यारीतील
महाववद्यालयामध्ये शशिणाऱ्या ववद्यार्थयाांच्या शैक्षझणि शुल्िाच्या प्रनतपूतीिाित
(३१)

५८२८४ (३०-११-०००२).
श्री.राहुल मोटे (पराांडा), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),
श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापरू ), श्री.श्जतेंद्र आव्हाड (मांर
ु ा िळवा), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापरू ),

श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.ववजय भाांिळे (श्जांतूर), श्री.सुरेश लाड (िजवत), श्री.राहुल जगताप
(श्रीगोंदा), श्री.हदलीप वळसे-पाटील (आांिेगाव), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.भासिर जाधव
(गुहागर), डॉ.सतीश (अण्णासाहे ि) पाटील (एरां डोल), श्री.जयांत पाटील (इसलामपूर), श्री.शामराव
ऊफव िाळासाहे ि पाटील (िराड उत्तर), श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पूव)व , श्री.िळीराम
शसरसिर (िाळापरू ) :
करतील काय :-

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा

(१) अशभयाींित्रकी िैद्यकीय शिक्षणासह राज्यातील तींत्रशिक्षण सींचालनालया्या ि िैद्यककय
शिक्षण विभागा्या अखत्याररतील महाविद्यालयामध्ये शिकणाऱ्या सुमारे सव्िादोन लाख
मागासिगीय विद्यार्थयाांचे शिक्षण िल्
ु क ्रलनतपुती कर्याचा ननणणय िासनाने घेतल्यानींतर ही

त्या्या अींमलतजािणीचा घोळ िषाणनि
ु षे सुरू असल्याचे माहे जानेिारी, २०१६ ्या दस
ु ऱ्या
आठिड्यात िा त्या सुमारास ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, जून-जुलै मध्ये महाविद्यालय सुरू झाल्यानींतर ही सन २०१५-१६ या िैक्षझणक

िषाणसाठी विद्यार्थयाांचे िैक्षझणक िल्
ु क ्रलनतपूती्या कोट्य्ावतधी रुपया्या ्रलथतािास मींजुरी
नसल्याची िक्कादायक तात ननदिणनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सन २०१५-२०१६ या िैक्षझणक िषाणकररता विदयार्थयाां्या, िैक्षझणक िुल्क
्रलनतपुतीचा ्रलथताि मींत्रीमींडळा्या मान्यतेसाठी सादर कर्यातातत िासनाने काय कायणिाही
केली िा कर्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१८-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) ददनाींक ३१/०३/२०१६ रोजी िासन ननणणय
ननगणशमत कर्यात आला आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

पनवेल (श्ज.रायगड) िॄषी उत्पन्न िाजार सशमतीमधील भाजीपाल्याचा िचरा
गाढी नदीच्या पात्रात टाित असल्यामुळे होणारे प्रदष
ू ण

(३२)

५८४२९ (१०-०८-२०१६).

श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.समीर िुणावार (हहांगणघाट),

अॅड.आशशष शेलार (वाांद्रे पश्श्चम), श्री.ववजय िाळे (शशवाजीनगर) :

सन्माननीय पयाववरण

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) पनिेल (स्ज.रायगड) कृषी उत्पन्न ताजार सशमती भाजीपाल्याचा कचरा जिळच असलेल्या

गाढी नदी्या पात्रात ्ाकत असल्यामळ
ु े तसेच कचऱ्याची विल्हे िा् लाि्यासाठी कचऱ्याला

वि.स. २५० (23)
आग लािल्यामळ
ु े िुराीं्या लोंढयामळ
ु े ्रलदष
ु णात िाढ होत असल्याने नागररकाींचे आरोग्य
िोक्यात आल्याचे माहे जून २०१६ मध्ये िा त्या दरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, गाढी नदी्या पात्रात कचरा ्ाकल्यामळ
ु े गाढी नदी्या अस्थतत्िालाही िोका
ननमाणण झाला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त ्रलकरणी िासनाने चौकिी केली आहे , त्यानष
ु ींगाने उक्त भाजीपाल्या्या
कचऱ्याची विल्हे िा् लाि्यासींदभाणत कोणती कायणिाही केली आहे िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. रामदास िदम (२७-१०-२०१६) : (१) होय.
(२)

ि (३) गाढी नदी्या ताजू्या जागेत कचरा ्ाकणे तींद केले असन
ू सदर कच-यातातत

कृवष उत्पन्न ताजार सशमती मार्फणत मा. मख्
ु याधिकारी, पनिेल नगर पररषद याीं्यािी चचाण
करुन नगर पररषदे ्या सहमतीने त्याींनी नेमन
ू ददलेल्या जागेिर कच-याची विल्हे िा् लाि्यात
येत आहे .

(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

उदगीर (श्ज. लातूर) येथे अल्पसांख्याांि समाजातील ववद्यार्थयाांसाठी
उच्च महाववद्यालय व मुलाांचे वसतीगह
ृ मांजूर िरण्यािाित

(३३)

५८६५१ (२०-०८-२०१६).

श्री.सुधािर भालेराव (उदगीर) :

सन्माननीय अल्पसांख्याांि

वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

उदगीर

(स्ज.लातूर) येिे

जैन,

मुस्थलम

ि

झिश्चन

समाजाची

सींख्या

तहुसींख्याक
असल्यामळ
ु े या दठकाणी मल
ु ाींसाठी िसतीगह
ृ ि उ्च महाविद्यालय मींजूर कर्यात यािे अिी
मागणी थिाननक लोक्रलननननिी याींनी माहे माचण, २०१६ मध्ये िा दरम्यान िासनानकडे केली
होती, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, िासनाने चौकिी केली आहे काय,
(३) असल्यास, चौकिीअींती अल्पसींख्याींक समाजासाठी मुलाचे िसतीगह
ृ ि उ्च महाविद्यालय
मींजूर कर्यातातत िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

(३) १२ व्या पींचिावषणक योजनेत केंरपू पुरथकृत तहु क्षेत्र विकास कायणक्रमातींगत
ण
लातरू
स्जल््यातील, उदगीर िहरासाठी ०१ मल
ु ीींचे िसतीगह
ृ इमारत ताींिकाम, ०१ िाळा इमारत
ताींिकाम, ०१ औद्योधगक ्रलशिक्षण सींथिा इमारत ताींिकामा्या एकूण रु. १०१७.५७ लाख
इतक्या रकमे्या ्रलथतािास केंरपू िासनाची मान्यता ्रलाप्त झाली आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५० (24)

नागपूर श्जल््यातील रामटे ि व पारशशवनी या तालुक्याच्या
हठिाणी कक्रडा सांिूलास ननधी दे ण्यािाित

(३४)

५८९०० (२२-०८-२०१६).

श्री.डड मल्लीिाजन
ूव रे ड्डी (रामटे ि) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) नागपूर स्जल््यातील राम्े क ि पारशििनी या तालक्
ु या्या दठकाणी क्रीडा सींकूलास ननिी

दे ्याचे ननिेदन थिाननक लोक्रलनतननिी याींनी मा.क्रीडा मींत्री याींना माहे माचण, २०१६ ्या
दस
ु ऱ्या आठिड्यात िा त्यादरम्यान ददले असल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिेदना्या अनष
ु ींगाने िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत
आहे ,

(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे . तालक
ु ा क्रीडा सींकुल, राम्े क

ि पारशििणी या दोन्ही क्रीडा सींकुलास सींकुल सशमतीने िासन अनद
ु ान मयाणदे्या अधिन
राहून सादर केलेल्या सि
ु ाररत अींदाजपत्रक ि आराखड्यास ददनाींक ०४.०४.२०१६ रोजी
्रलिासकीय ि ताींित्रक मान्यता दे ्यात आली आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

राज्यातील ववना अनुदाननत शशक्षिाांनी अनुदानाच्या मागणीसाठी केलेल्या आांदोलनािाित
(३५)

५९२१७ (२२-०८२०१६).

श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील (उसमानािाद), श्री.अश्जत पवार

(िारामती), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग िरोरा (शहापूर), डॉ.पतांगराव िदम (पलूस
िडेगाव), श्री.अशमन पटे ल (मुांिादे वी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :

सन्माननीय शालेय

शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :(१) राज्यातील विना अनुदाननत

शिक्षकाींनी त्याीं्या अनद
ु ाना्या मागणीसाठी माहे जून २०१६

्या पदहल्या आठिड्यात िा त्या सम
ु ारास राज्यभर आींदोलन सरु
ु केले आहे , हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, मुींतईसह राज्यभर आींदोलन करणाऱ्या १०६ शिक्षक आींदोलन कत्याांची ्रलकृती
आींदोलनामळ
ु े गींभीर झाली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास, सदर

शिक्षकाींना

तातडीने

अनद
ु ान

दे णेतातत

मा.

मख्
ु यमींत्री

याींनी

मा. शिक्षणमींत्री ि मा. वित्त मींत्री याींना ननदे ि ददले आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या शिक्षकाींना अनद
ु ान दे णेतातत िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात
येत आहे

(५) नसल्यास विलींताची कारणे काय ?

वि.स. २५० (25)

श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१), (२), (३) ि (४) िासन ननणणय ददनाींक १ जुलै, २०१६
ि २ जुलै, २०१६ अन्िये

मल्
ु याींकनात पात्र ठरलेल्या ्रलािशमक ि माध्यशमक िाळाींना

अनद
ु ानास पात्र घोवषत कर्यात आलेल्या िाळाींना अनद
ु ान उपलब्ि करुन दे ्यातातत
सकारात्मक कायणिाही सरू
ु आहे .
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
उिाळखेड, हनवतखेड, नाईिनगर (ता. मोताळा, श्ज. िल
ु डाणा) येथे
ववहीर अधधग्रहणाचे अनुदान रखडल्यािाित

(३६)

५९४६७ (१०-०८-२०१६).

श्री.हषववधवन सपिाळ (िल
ु ढाणा) :

आझण सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपरु वठा

(१) उताळखेड, हनितखेड, नाईकनगर (ता.मोताळा, स्ज.तुलडाणा) ि अन्य गािाींसाठी सन

२०१४-१५ मध्ये पाणी ्ीं चाई ननिारणािण विहीर अधिग्रहण कर्यात आल्याचे माहे मे २०१६
मध्ये िा त्यादरम्यान ननदण िनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, सदर अधिग्रहीत कर्यात आलेल्या विहीरीींचा मोतदला सींतींधित िेतक-याींना
िासनाकडून ददला जातो, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त गािाींतील िेतकऱ्याींना अद्यापही सदर मोतदला शमळाला नसल्याची
तात

ननदिणनास आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, या तातत िासनाने चौकिी के ली आहे काय,त्यानुषींगाने सदर मोतदला
शमळ्यातातत कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ििनराव लोणीिर (२६-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) हे खरे आहे .
(४) सदर मोतदला शमळ्यासाठी ननिीची मागणी ्रलाप्त झाली असन
ू ननिी शमळणेताततचे

दे यक कोषागार विभागामध्ये सादर केले असून िनादे ि ्रलाप्त होताच ननिी वितररत कर्यात
येईल. त्यानींतर ग् विकास अधिकारी, मोताळा याींचेमार्फणत ननयमानस
ु ार दे यके अदा कर्याची
कायणिाही कर्यात येईल, असे मुख्य कायणकारी अधिकारी, स्जल्हा पररषद, तुलडाणा याींनी
कळविले आहे .

(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

डहाणू व तलासरी (श्ज.पालघर) तालुक्यात आहदवासी पाड्यातील भीषण पाणी टां चाईिाित
(३७)

५९५२३ (१०-०८-२०१६).

श्री.पासिल धनारे (डहाणू) :

आझण सवच्छता मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

सन्माननीय पाणीपुरवठा

(१) डहाणू ि तलासरी (स्ज.पालघर) तालक्
ु यात आददिासी पाड्यात भीषण पाणी्ीं चाई असल्याचे
ददनाींक २१ माचण, २०१६ रोजी िा त्यासम
ु ारास ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २५० (26)
(२) असल्यास, सदर ्रलकरणी िासनाने कोणती चौकिी केलेली आहे काय, त्यात काय आढळून
आले ि त्यानष
ु ींगाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?

श्री. ििनराव लोणीिर (२६-१०-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

िालेवाडी पुणे येथील क्रीडा सांिुल दे खभाल दरु
ु सतीसाठी पुरेसा ननधी
नसल्याने पायाभूत सुववधाांचा दजाव राखण्यास अडचणी

(३८)

६०१८० (२२-०८-२०१६).

श्री.अश्जत पवार (िारामती), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

(उसमानािाद), श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.पाांडुरां ग िरोरा
(शहापरू ) :

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

(१) तालेिाडी पुणे येिील क्रीडा सींकुल हे राज्यातील राषरीय/ आींतरराषरीय दजाण्या पायाभूत
सवु ििा उपलब्ि असणारे एकमेि क्रीडा सींकुल आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केिळ दे खभाल दरु
ु थतीसाठी पुरेसा ननिी नसल्याने पायाभूत सवु ििाींचा दजाण
राख्यास अडचणी येत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, या क्रीडा सींकुला्या दे खभाल ि दरु
ु थतीसाठी दरिषी रुपये १२ को्ी उपलब्ि
करुन द्यािे अिी मागणी महाराषर ऑशलस्म्पक असोशसएिन याींचक
े डून माहे नोव्हें तर, २०१५
िा त्या दरम्यान िासनाकडे कर्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(४)

असल्यास, सदर मागणीिर िासनाने कोणता ननणणय घेतला आहे ,िा घे्यात येत आहे ,

(५)

नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त.?

श्री. ववनोद तावडे (१८-११-२०१६) :(१) ि (२) होय, हे खरे आहे .
(३) हे खरे नाही.
(४) शििकत्रपती क्रीडा सींकुल, तालेिाडी कररता दरु
ु थती ि दे खभालकररता दहिाळी अधििेिन
सन २०१६ मध्ये पुरिणी मागणीव्दारे ननिी उपलब्ि कर्याचे ्रलथतावित आहे .
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
राज्यातील िायम ववना अनुदाननत शाळाांचा िायम हा शब्द िाढल्यानांतर
ज्या शाळाांचे मल्
व ुल्याांिन िरण्यात आलेल्या
ु याांिन व पन
ु म
अशा शाळाांची यादी िरण्यात आली नसल्यािाित

(३९)

६०४७२ (२२-०८-२०१६).

(उसमानािाद) :

श्री.राजेश टोपे (घनसावांगी), श्री.राणाजगजीतशसांह पाटील

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील कायम विना अनद
ु ाननत िाळाींचा कायम हा िब्द

काढल्यानींतर ज्या िाळाींचे

वि.स. २५० (27)
मुल्याींकन ि पुनम
ण ल्
ु याींकन कर्यात आले अिा िाळाींची यादी माहे जानेिारी २०१५ अखेर
कर्यात आली नाही,हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहे त,
(३) असल्यास, सदर यादी

करणेतातत िासनाने कोणती कायणिाही केली ि कर्यात येत

आहे ,
(४) नसल्यास विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१), (२) ि (३) िासन ननणणय १ जुलै, २०१६ ि २ जुलै,
२०१६ अन्िये मल्
ु याींकनात पात्र ठरलेल्या ्रलािशमक ि माध्यशमक िाळाींना अनद
ु ानास पात्र
घोवषत कर्यात आले आहे . सदर िासन ननणणयासोतत पात्र िाळाींची यादी आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

जळगाांव कक्रडा सांिुलनाच्या मैदानावर शासनाने कक्रिेटसाठी िांदी
िेली असता नािी सामन्याांना परवानगी हदल्यािाित

(४०)

६०५६०

(२२-०८-२०१६).

श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरे गाव) :
काय :-

श्री.शामराव

ऊफव

िाळासाहेि

पाटील

(िराड

उत्तर),

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील

(१) जळगाींि कक्रडा सींकुलाच्य्ा मैदानािर कक्रके् खेळ्यास तींदी असताना लोक्रलनतननिीींनी

आयोस्जत केलेल्या सामान्याींना ्रलिासनाने माहे एव्रलल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान परिानगी
ददली, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, उक्त ्रलकरणी िासनामार्फणत चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले ि तदृनुसार कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(३)

नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (१५-१०-२०१६) :(१) ि (२) जळगाींि क्रीडा सींकुला्या मैदानािर क्रीके्
खेळ्यास क्रीडा सींकुल सशमतीमार्फणत कोणतीही तींदी घातलेली नाही.
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
खेड तालुिा क्रीडा सांिुलाची (श्ज.पुणे) अनतशय दद
ु व शा झालेली असल्यािाित
(४१)

६१२२७ (२२-०८-२०१६).

श्री.सुरेश गोरे (खेड आळां दी) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) खेड (स्ज.पुणे) तालुक्याल क्रीडा सींकुलाचीअनतिय दद
ु ण िा झालेली असल्याने ि खेळाचे
कोणतेच सादहत्य उपलब्ि नसल्याने खेळाडूींना गैरसोयीला सामोरे जािे लागत असल्याचे माहे
मे, २०१६ मध्ये

िा त्या दरम्यान ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २५० (28)
(२) असल्यास, या सींदभाणत

तालक
ु ा क्रीडा सींकु ल सशमतीची तैठक दद.३/५/२०१६ रोजी िा

त्यासम
ु ारास घे्यात आली होती हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, क्रीडा सींकुलाची दरु
ु थती करणे ि क्रीडा सादहत्य उपलब्ि करून दे णेतातत
िासनाने काय कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) ि (२) तालक
ु ा क्रीडा सींकुल सशमतीची तैठक ददनाींक
०३.०५.२०१६ रोजी घे्यात आली. तिावप, खेळाडूींची गैरसोय होत असल्याची तात ननदिणनास
आलेली नाही.

(३) माचण, २०१६ मध्ये क्रीडागींण विकास अनद
ु ान योजनेमिून रु. ३.०० लक्ष रकमेचे सादहत्य
सींकुलास मींजूर करुन एव्रलल, २०१६ मध्ये उपलब्ि करुन दे ्यात आले आहे . तसेच क्रीडा

सींकुला्या दरु
ु थती्या कामासाठी अींदाजपत्रकानुसार आिश्यक ननिी सािणजननक ताींिकाम
विभाग याीं्याकडे हथताींतरीत करुन कामे हाती घे्याची कायणिाही सशमतीमार्फणत सरु
ु आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
राज्याला पेयजल योजनेच्या अांमलिजावणीसाठी िेंद्र शासनािडून
शमळणाऱ्या ननधीमध्ये िपात िेली असल्यािाित

(४२)

६१३२० (१०-०८-२०१६).

िुमारी प्रझणती शशांदे (सोलापूर शहर मध्य) :

सन्माननीय

पाणीपुरवठा आझण सवच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात दरिषी पेयजल योजने्या ्रलभािी अींमलतजािणीसाठी शमळणाऱ्या ८०० को्ी
रुपयाीं्या ननिीमध्ये केंरपू िासनाने कपात केली असल्याचे माहे मे, २०१६ मध्ये िा त्या
दरम्यान ननदिणनास आले, हे खरे आहे काय,
(२) असल्यास, गत िषी राज्याला केंरपू िासनाकडून केिळ ३४६ को्ी रुपींयाचा ननिी दे ्यात

आला ि चालू आधिणक िषाणतही केिळ ८० को्ी रुपयाींचा ननिी दे िून केंरपू िासनाने
मराठिाड्याींसह राज्यात पाणी ्ीं चाई ननमाणण झाली असताना पेयजल योजने्या ननिीमध्ये
कपात केली आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३) असल्यास, उक्त ्रलकरणी िासनाने दषु काळी पररस्थितीत जाथतीत जाथत ननिी केंरपू
िासनाकडून शमळ्यातातत कोणती कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ििनराव लोणीिर (२९-१०-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे .
केंरपू िासनामार्फणत सन २०१५-१६ पासून १४ व्या वित्त आयोगामार्फणत िे् ग्रामपींचायतीस

अनतररक्त अनद
ु ान वितररत कर्याचे िोरण स्थिकारले आहे .यास अनुसरुन केंरपू िासनाने
राषरीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमाींतगणत उपलब्ि करुन दे ्यात येणाऱ्या केंरपू दहश्श्यात कपात
केली आहे .

वि.स. २५० (29)
(२) राषरीय ग्रामीण पेयजल कायणक्रमाींतगणत सन २०१५-१६ मध्ये केंरपू दहश्श्याींतगणत रु.३४४.१६
ननयतव्ययापैकी
चालू

आधिणक

रु.३३०.८८ को्ी एिढा ननिी राज्यास उपलब्ि करुन दे ्यात आला. तसेच
िषण सन

२०१६-१७

मध्ये

केंरपू

दहश्श्याींतगणत

रु.३४६.१६

ननयतव्ययापैकी

आत्तापयांत रु.१६५.५९ को्ी एिढा ननिी राज्यास ्रलाप्त झाला आहे .
(३) महसूल ि िन (म.ि पु.) विभागास केंरपू िासनाकडून सन २०१५-१६ मध्ये पेयजल ्ीं चाई
ननिारणािण रु.१२७.०० को्ी इतका ननिी ्रलाप्त झाला आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

राळे गाांव श्ज. यवतमाळ येथी कक्रडा सांिुल िेवारस श्सथतीत असल्यािाित
(४३)

६१५१७ (२२-०८-२०१६).

डॉ.अशोि उईिे (राळे गाव) :

गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील

(१) राळे गाींि स्ज. यितमाळ येिे िासनाव्दारे लाखो रूपये खचण करून कक्रडा सींकुल ताींिकाम
कर्यात आलेले असुन या क्रीडा सींकुलामध्ये गित ि दगड, गो्े ि अथि्कता असल्यामळ
ु े

तसेच िािपट्टीव्यिस्थित नसल्यामळ
ीं ा कोणत्याही ्रलकारचा लाभ
ु े तेिील कक्रडाप्ुींना ि खेळाडून
होत नसल्याचे ददनाींक ५ मे २०१६ िा त्या

सम
ु ारास ननदण िनास आले हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास स्जल्हा क्रीडा अधिकारी याींचे कडून क्रीडासींकुला्या थि्कतेसाठी ि अपुणण
कामासाठी ननिी ददला जातो

हे ही खरे आहे काय, .

(३) असल्यास उपरोक्त तातत िासनाने काय कायणिाही केली िा कर्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे . सदर ्रलकरणी तालक
ु ा
क्रीडा सींकुल सशमतीची तैठक आयोस्जत करुन सींकुल सशमती्या मान्यतेने क्रीडागींणाची
दरु
ु थती, थि्कता तसेच अपण
ु ण रादहलेली सींकुलाची कामे िक्य नततक्या लिकर सािणजननक
ताींिकाम विभागामार्फणत पूणण कर्यात येत आहे त.
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
शासनािडून गणवेशासाठी येणारे ७ िोटीचे अनुदान वेळेवर न शमळाल्यािािम
(४४)

६१५७५ (२२-०८-२०१६).

श्री.अशमत घोडा (पालघर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर स्जल्हयातील ८ तालक्
ु यात िाळे ्या पदहल्याच ददििी स्जल्हा पररषदे ्या २ हजार

५२० िाळाींमिील विद्यािाांना िासनाकडून गणिेिासाठी येणारे रुपये ७ को्ीचे अनद
ु ान िेळेिर
शमळाले नसल्याने

ग्रामीण भागातील आददिासी विद्यार्थयाांिर माग्या िषाणचा जुना गणिेि

घालन
ू िाळे त जा्याची िेळ आली आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २५० (30)
(२) असल्यास, गणिेिाचे अनद
ु ान तातडीने मींजूर कर्यातातत िासनाने कोणती उपायोजना
केली आहे िा कर्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१६-११-२०१६) : (१) हे खरे नाही.
(२) ि (३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

आवी, श्ज. वधाव येथे शासिीय अशभयाांबत्रिी महाववद्यालय सुरु िरण्यािाित.
(४५)

६१६७१ (२२-०८-२०१६).

श्री.अमर िाळे (आवी) :

सन्माननीय उच्च व तांत्र शशक्षण

मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) आिी

(स्ज. ििाण) येिील विद्यािाांसाठी तींत्र शिक्षणाची सोय उपलब्ि व्हािी, यासाठी

ददनाींक ११ जून, १९९० रोजी िा
असून स्जल््यात अद्यापही

त्यासुमारास िासकीय तींत्र ननकेतन सरु
ु कर्यात आले

िासकीय अशभयाींित्रकी महाविद्यालय सरु
कर्यात आले
ु

नसल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राषरवपता महात्मा गाींिी ि आचायण विनोता भािे याीं्या पदथपिाणने पािन
झालेल्या या ििाण स्जल्हयाकररता

महाविद्यालयासाठी इमारत ि जागा उपलब्ि असन
ू ही,

महाविद्यालयास मींजूरी न दे ्याचे नेमके कारण काय आहे ,

(३) असल्यास, ििाण स्जल््यात सदर महाविद्यालय सरु
ु कर्यासींतींिी िासनाने काय कायणिाही
केली िा कर्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?.
श्री. ववनोद तावडे (२१-१०-२०१६) : (१) होय.
(२) ििाण स्जल््यामध्ये ५ अशभयाींित्रकी महाविद्यालये १०६९ ्रलिेिक्षमतेसह असन
ु िैक्षझणक िषण
२०१६-१७ मध्ये र्फक्त १६० ्रलिेि झाले असन
ु अशभयाींित्रकी अभ्यासक्रमाकररता ९०९ जागा
ररक्त आहे त.

सिणसािारणत: एकच विद्यापीठ क्षेत्रात एक िासकीय अशभयाींित्रकी महाविद्यालय अस्याचे
िासनाचे िोरण असन
ू त्यानस
ु ार राषरसींत तक
ु डोजी महाराज विद्यापीठ अींतगणत २०१६-१७
मध्ये नागपूर ३०० ्रलिेि क्षमतेचे येिे िासकीय अशभयाींित्रकी महाविद्यालय थिापन कर्यात
आलेले आहे .

(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५० (31)
राियात तालुिा कक्रडा सांिुल उभारणीसाठी अनुदान मयावदेत वाढ िरणेिाित
(४६)

६२३०४ (२२-०८-२०१६).

श्री.चांद्रिाांत सोनावणे (चोपडा) :

सन्माननीय क्रीडा मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) राज्यात तालक
ां २१ माचण, २००९ ्या िासन ननणणय
ु ा कक्रडा सींकुल उभारणीसाठी ददन्ाक
क्रमाींक सकक्रयो-२००५/(्रल.क्र. २५/०९) क्रीमुसे-१ नुसार अनद
ु ान मयाणदा २५ लाखािरुन
१ को्ीपयणत िाढविली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, नविन ्ाईप प्लॅ ननुसार ताींिकाम कराियाचे असल्याने ताींिकाम सादहत्या्या

ककीं मतीत ि ताींिकाम मींजूरीत िाढ झाल्यामळ
ु े रु.१ को्ीमध्ये कक्रडा सींकुलाचे ताींिकाम पूणण
होऊ िकणार नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, तालक
ु ा कक्रडा सींकुल उभारणीसाठी अनुदान मयाणदेत िाढ कर्यातातत िासनाने
काय कायणिाही के ली िा कर्यात येत आहे ,
(४)

नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (२५-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) ि (३) राज्यातील विभागीय, स्जल्हा ि तालक
ु ा क्रीडा सींकुलाीं्या ताींिकामातातत सि
ु ारीत
कायणपध्दती विदहत कर्यासाठी िासन ननणणय ददनाींक ०२.०९.२०१५ अन्िये राज्यथतर सशमती

थिापन कर्यात आलेली होती. सदर सशमतीने क्रीडा सींकुलामध्ये क्रीडा सुवििा त्िरीत पूणण
करणे, ताींिकामास होणारा विलींत, अपुऱ्या सुवििा पुणण कर्यासाठी िासन ननणणयात ननदे शित

तातननहाय रक्कम ि DSR रे ््या अनष
ु ींगाने झालेली िाढ, थिाननक ्रलचशलत खेळानुसार क्रीडा

सींकुलाींसाठी केअर ्े कर ननयुक्ती करणे, विभागा्या दठकाणी स्जल्हा क्रीडा सींकुलाींची ताींिकामे
करणे इ. तातीींचा अभ्यास करुन सदर सशमतीचा अहिाल िासनास सादर केला आहे . उपरोक्त

अहिालामध्ये क्रीडा सींकुलाीं्या अनद
ु ान मयाणदेत िाढ कर्याची तात अींतभत
ुण असून सदर
अहिाल िासना्या विचारािीन आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

राज्यात अनुदानासाठी मुल्यािांनात पात्र ठरलेल्या ववनाअनुदानीत
शाळाांना अनुदान दे ऊन शशक्षिाांना पूणव पगार दे ण्यािाित

(४७)

६२३५४ (२२-०८-२०१६).

श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर), श्री.त्र्यांििराव शभसे (लातूर

ग्रामीण), श्री.जयिुमार गोरे (माण) :
खुलासा करतील काय :-

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा

(१) राज्यातील अनद
ु ानासाठी मल्
ु याींकनात पात्र ठरलेल्या १३०० हून अधिक विनाअनद
ु ानीत
िाळाींना अनुदान दे ऊन शिक्षकाींना तातडीने पूणण पगार दे ्याचे आदे ि मा. मख्
ु यमींत्र्यानी माहे
जून, २०१६ िा त्या दरम्यान ददले असल्याचे ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

वि.स. २५० (32)
(२) असल्यास, िासना्या या आदे िानस
ु ार विना अनद
ु ानातील िाळाींसाठी एकूण ककती ननिी
उपलब्ि करून ददला आहे िा दे ्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त?
श्री. ववनोद तावडे (१५-११-२०१६) : (१) ि (२) अनद
ु ानास पात्र घोवषत कर्यात आलेल्या
िाळाींना अनुदान उपलब्ि करुन दे ्यातातत सकारात्मक कायणिाही सुरु आहे .
(३) ्रलश्न उद््ावत

नाही.

___________
वाशशम श्जल्हयात राजगाव येथील व्यायामशाळे च्या अपूणव इमारतीसमोर
जनावराांचे गोठे तसेच घराचे िाांधिाम िेल्यािाित

(४८)

६३८०९ (२२-०८-२०१६).

श्री.अननल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :

सन्माननीय क्रीडा

मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) गािपातळीिरील यि
ु काींची िारीररक ्रलकृती सदृ
ृ ढ रहािी, त्याीं्यात व्यायामाची गोडी

ननमाणण व्हािी, या हे तूने व्यायामिाळा विकास अनद
ु ान, या योजनेतींगणत व्यायामिाळा इमारत
ताींिकाम आझण त्यासाठी तब्तल १४ लाख रुपयाींचे अनद
ु ान ददले जाते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननिीतून िाशिम स्जल्हयात राजगाि येिील व्यायामिाळे ्या अपूणण
इमारतीसमोर काींहीनी जनािराींचे गोठे

तर काहीींनी घराचे ताींिकाम केल्याचे

मध्ये िा त्या सम
ु ारास ननदिणनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
(३) असल्यास, िासनाने सदर ्रलकरणी

माहे जून, २०१६

चौकिी केली आहे ि तदृनुसार को्याििी रुपयाींचा

ननिी धगळीं कृत करणा-या दोषी व्यक्तीींिर काय कारिाई केली िा कर्यात

येत आहे ,

(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहे त ?

श्री. ववनोद तावडे (०९-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही. सदर व्यायामिाळा सींथिे्या मालकी्या जागेत जनािराींचे गोठे ि इतर
ताींिकामे नसून अन्य व्यक्ती्या मालकी जागेत आहे त.

(३) ्रलथतुत ्रलकरणी िासना्या ितीने तत्कालीन स्जल्हा क्रीडा अधिकारी याीं्याकमार्फणत
चौकिी

केली

असन
ू

चौकिी

दरम्यान

व्यायामिाळे ्या

कताचे

पत्रे

नैसधगणक

(िादळ)

आपत्तीमुळे उडून गेल्याचे ननदिणनास आले. त्यानुसार सींथिेला व्यायामिाळे ची त्िरीत दरु
ु थती

करुन यि
ु काींसाठी उपलब्ि करुन दे ्यातातत स्जल्हा क्रीडा अधिकारी, िाशिम याीं्यामार्फणत
ददनाींक १३.०७.२०१६ रोजी अींतीम नो्ीस दे ्यात आली आहे .
(४) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

वि.स. २५० (33)
पराांडा भम
ू वाशी मतदार सांघातील सवव शाळाांमध्ये मोफत पाठ्यपुसति
योजनेंतगवत शमळणारे पुसतेि उपलब्ध िरुन दे णेिाित

(४९)

६३९६२ (२२-०८-२०१६).

श्री.राहुल मोटे (पराांडा) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पराींडा-भूम-िािी वििानसभा मतदार सींघात (स्ज.उथमानाताद) इयत्ता १ ली ते ८ िी
पयणत्या सिण अनद
ु ाननत िाळाींमिील विद्यार्थयाांना मोर्फत पाठ्यपथ
ु तके योजनेअींतगणत पुथतके
ि थिाध्याय पुस्थतका दे ्यात येतात, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींपूणण स्जल््यात एकूण १३,६५,२८७ पुथतके ि थिाध्याय पुथतकाींची गरज
असताना स्जल््यासाठी १०,६०,८८२ च पुथतके उपलब्ि करुन दे ्यात आली, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, याताततची पुथतके शमळ्यातातत थिाननक लोक्रलनतननिीींनी माहे जून, २०१६
मध्ये िा त्या दरम्यान मा.िालेय शिक्षण मींत्री याीं्याकडे मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे
काय,
(४) असल्यास, िासनाने उक्त पुथतके उपलब्ि करुन दे ्यातातत

कोणती

कायणिाही केली

िा कर्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास त्याची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (१८-११-२०१६) : (१) हे खरे आहे .
(२) ि (३) मागणीनुसार पाठ्यपुथतके उपलब्ि करुन दे ्याचे ननिेदन मा.वििानसभा सदथय
याींनी िासनास केले होते.

(४) उथमानाताद क्जल््य्ाने मागणी केल्यानुसार सिण पाठ्यपुथतके ि थिािायपुस्थतकाींचा पुरिठा
कर्यात आला आहे .
(५) ्रलश्न उद््ावत

नाही.
___________

पालघर श्जल््यात श्जल्हा शशक्षण व प्रशशक्षण सांसथा (डायट) नसल्यािाित
(५०)

६४१६९ (२२-०८-२०१६).

श्री.ववलास तरे (िोईसर) :

सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री

पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१) पालघर स्जल््याची ननशमणती होिून दोन िषाण्या कालाििी पूणण होिूनही स्जल््यात स्जल्हा
शिक्षण ि ्रलशिक्षण सींथिा (डाय्) अस्थतत्िात आलेली नाही, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, पालघर स्जल््यातील अध्यापक विद्यालयाींचा सिण कारभार डाय्मार्फणत चालत
असल्यामळ
ु े ्रलाचायण, ्रलशिक्षणािी, ्रलाध्यापक, कायाणलयीन कमणचारी इत्यादीींना तेलापूरपासन
ू ३०
कक.मी. अींतरािर असणाऱ्या रहा्ोली येिे जािे लागते, हे ही खरे आहे काय,

वि.स. २५० (34)
(३) असल्यास, यातातत चौकिी कर्यात आली आहे काय, त्यानष
ु ींगाने पालघर स्जल््यात
स्जल्हा शिक्षण ि ्रलशिक्षण सींथिे (डाय्) तातत िासनाने कोणती कायणिाही केली िा कर्यात
येत आहे ,
(४) नसल्यास, विलींताची कारणे काय आहे त ?
श्री. ववनोद तावडे (२४-१०-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) सदर ्रलकरणी चौकिी कर्याचा ्रलश्नच उद््ावत

नाही. दद.१८ नोव्हें तर, २०१४ ्या िासन

ननणणयानस
ु ार पालघर स्जल््यासाठी डाय् थिापनेकरीता ्रलिासकीय मान्यता दे ्यात आली

आहे . मा.स्जल्हाधिकारी पालघर याीं्याकडे िासकीय जागा उपलब्ि होणेसाठी पाठपुरािा चालु
असून, जागा उपलब्ि होताच या सींदभाणत पुढील कायणिाही कर्यात येणार आहे .

(४) पालघर मुख्यालया्या दठकाणी िासकीय जागा उपलब्ि होत नसल्यामळ
ु े डाय् थिापनेस
विलींत होत आहे .

___________

ववधान भवन :

डॉ. अनांत िळसे

नागपूर.

प्रधान सधचव
महाराष्ट्र ववधानसभा.

_________________________
िासकीय मध्यिती मरपू
ु णालय, नागपूर.

