
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०१७ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तरतराां ी यादी 
  

शननिार, हदनाांि ०१ एवप्रल, २०१७ /  ैत्र ११, १९३९ ( शिे ) 
  

(१) शालेय शशक्षण, क्रीडा आणण युिि 
िल्याण, उच्   ि तांत्रशशक्षण, मराठी भाषा, 
साांस्िृनति िायय, अल्पसांखयाांि वििास ि 
िक्फ मांत्री 

 

 याां े प्रभारी विभाग (२) अन् न ि नागरी पुरिठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण, अन् न आणण औषध प्रशासन, 
सांसदीय िायय मांत्री  

(३) पयायिरण मांत्री 
(४) पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता मांत्री 

 

------------------------------------- 

प्रश्नाां ी एिूण सांखया - ५७ 
------------------------------------- 

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठाच्या  
िुलगुरांनी ननधी ा गैरिापर िेल्याबाबत 

(१) *  २९३२१   श्री.सुभाष झाांबड, श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय 
उच्   ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठाच्या कुलगुरींनी ववववध ठठकाणी 
केलेल्या २३ दौऱ् यासाठी २१ लाख ६७ हजार २८४ रपयाींचा गैरवापर केल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार गैरवापरावर प्रनतबींध घालण्याबाबत र्ासनाने कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,   
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) बाबत प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात नसयरीच्या प्रिेशािररता प्रिेशस्तर शाळाांनी  ठरविण्याबाबत 

(२) *  ३०६२१   श्री.नारायण राणे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात र्ालेय शर्क्षण ववभागाच्या २५ ्क्के प्रवेर्ासींदभाशत जाठहर झालेल्या 
र्ासन ननणशयामध्ये ववद्यार्थयाांचा प्रवेर्स्तर र्ाळाींनीच ठरवावा, या सूचनेचा र्ाळाींनी 
चुकीचा अर्श लावल्याने नसशरीचे वगश उपलब्ध असूनही पठहलीपासूनच प्रवेर्ाच्या 
को्याच्या जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या ववद्यार्थयाांना त्याींच्या वयानुसार नसशरीत प्रवेर् हवा आहे, त्याींना 
प्रवेर् शमळणे कठीण झाल्याने सन २०१६-१७ या वर्ाशत प्रवेर्ाच्या जागा कमी 
झाल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन प्रवेर्ापासून कोणीही 
ववद्यार्ी वींचचत राहणार नाही याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
     ठदनाींक १० जानेवारी, २०१७ च्या र्ासन ननणशयातील ब(२) नुसार प्रवेर्ाकरीता 
प्रवेर्स्तर र्ाळाींनीच ठरववण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. 
(२) होय. 
(३) सदर प्रवेर्ाची ऑनलाईन प्रवेर् प्रक्रिया प्रभावीपणे राबववण्याकरीता ठदनाींक    
१० जानेवारी, २०१७ रोजी र्ासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आलेला असून त्यानुसार 
२५ ्क्के प्रवेर्ास पात्र झालेल्या मुलाींना सींबींचधत र्ाळेने प्रवेर् देणे बींधनकारक 
करण्यात आले आहे 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात इयत्तरता पहहलीच्या प्रिेशासाठी ियोमयायदे ी अट घातल्याबाबत 

(३) *  ३०१०९   आकिय .अनांत गाडगीळ : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाच्या र्ालेय शर्क्षण ववभागाने सन २०१५ मध्ये घेतलेल्या ननणशयानुसार 
इयत्ता पठहलीच्या प्रवेर्ासाठी र्ैक्षणणक वर्श सन २०१६-१७ मध्ये ठदनाींक ३१ जुलै, 
२०१७ रोजी बालकाचे वय ५ वरे्, सन २०१७-१८ मध्ये ५ वरे् ४ मठहने पूणश, सन 
२०१८-१९ मध्ये ५ वरे् ८ मठहने पूणश तर सन २०१९-२० मध्ये ६ वरे् पूणश असे 
ननश्श्चत करण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ठदनाींक ३१ जलैु, २०१६ रोजीच्या र्ासन ननणशयाचा ववचार केल्यास 
बालकाचे वय ६ वरे् २ मठहने होत असल्याने वय ५ वरे् ४ मठहने पूणश झालेल् या 
बालकाींना येत्या र्कै्षणणक वर्ाशत प्रवेर् घेता येणार नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन उक्त ननणशयामुळे 
पालकाींमध्ये ननमाशण झालेला सींभ्रम दरु करण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
गोंहदया जजल्हयातील शशक्षण विभागातील ररक्त पदे भरण्याबाबत 

(४) *  २९१०३   श्री.पररणय फुिे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंठदया श्जल्हयातील माध्यशमक शर्क्षण ववभागात अचधकारी तसेच शर्क्षण 
अचधकारी याींचेसह अनेक महत्वाची पदे ररक्त असल्याचे ठदनाींक १५ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, माध्यशमक शर्क्षण अचधकारी कायाशलयात मागील एक वर्ाशपासून 
कायमस्वरपी शर्क्षणाचधकारी व उपशर्क्षणाचधकारी नसल्याने मुख्याध्यापकाींचा 
कामाचा ताण वाढला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सदर ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) शर्क्षणाचधकारी व तत्सम सींवगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची कायशवाही 
सुरू आहे.  उपशर्क्षणाचधकारी (माध्य.), श्ज.प.गोंठदया या पदावर ठदनाींक ८/७/२०१६ 
च्या र्ासन आदेर्ान्वये अचधकाऱ्याची पदोन्नतीने ननयुक्ती करण्यात आली होती. 
मात्र सींबींचधत अचधकाऱ्याने पदोन्नतीस नकार ठदल्यामुळे सदर पद ररक्त राठहले 
आहे. उपशर्क्षणाचधकारी व तत्सम सींवगाशतील ररक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची 
कायशवाही सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्य हिामान बदल िृती आराखड्याच्या अांमलबजािणीबाबत 

(५) *  २६९६७   डॉ.अपिूय हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५७२५ ला हदनाांि      
१६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय पयायिरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या वातावरणातील बदल कृती आराखड्याच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव तयार 
करण्यात आला असून तो मींत्त्र मींडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताववत करण्यात आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रस्तावास मा.मींत्त्रमींडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे काय, 
प्रस्ततु आराखड्याचे स्वरप काय आहे व त्यानरु्ींगाने राज्य र्ासनाने हवामान बदल 
कृती आराखड्याच्या अींमलबजावणीबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, उपरोक्त प्रकरणी कायशवाही केव्हापयांत पुणश होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. रामदास िदम : (१), (२) व (३) होय, मींत्त्रमींडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव 
प्रस्ताववत आहे. जागनतक हवामान बदलाचा राज्यावर होणा-या सींभाव्य 
पररणामाबाबत तज्ञ सींस्रे्कडून र्ास्त्रोक्त अहवाल तयार करून घेण्यात आलेला 
असून त्यानुसार राज्यात करावयाच्या उपाययोजनाींच्या अनरु्ींगाने सींबींचधत ववभागाींचे 
अशभप्राय प्राप्त करन ननश्श्चत कृनत आराखडा तयार करण्याबाबतचा धोरणात्मक 
ननणशय घेण्याची बाब र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
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िसई (जज.पालघर) तालुक्यातील सियशशक्षा अशभयानाांतगयत 
बाांधण्यात आलेल्या बाांधिामात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(६) *  ३०२८३   श्रीमती विद्या  व्हाण :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५९४० ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वसई (श्ज.पालघर) येर्ील सवशशर्क्षा अशभयानाींतगशत सन २००७-२००८ मध्ये 
बाींधण्यात आलेल्या श्जल्हा पररर्देच्या २४ ठठकाणच्या र्ाळेच्या इमारतीच्या 
बाींधकामासाठी रपये १ को्ी ६० लाख ६१ हजार खचश करूनही वगशखोल्याींचे काम 
पूणश न झाल्यामुळे सदर इमारतीच्या बाींधकामात गैरव्यवहार झाला असल्याने 
ववधानपररर्देत प्रश्न उपश्स्र्त करून सदर प्रकरणाची चौकर्ी करण्याचे आदेर् 
मा.र्ालेय शर्क्षण मींत्री याींनी ठदनाींक ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास 
सभागहृात ठदले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, वसई तालुक्यात श्जल्हा पररर्देच्या ववववध र्ाळेमध्ये वगाशतील 
लाद्या उखडलेल्या असून छप्पर गळणे, वीज पुरवठा बींद असणे, वगाशतील शभींती 
मोडकळीस आलेल्या असून वगाांना बाींबचूा ्ेकू देवनू अर्ा वगशखोल्याींमध्ये 
ववद्यार्थयाांना बसवणे, ववद्यार्थयाांना र्ालेय र्कै्षणणक साठहत्याचा पुरवठा न होणे, या 
वगशखोल्याींमध्ये ववद्यार्थयाांना अत्यावश्यक सोयी-सुववधा उपलब्ध करून देऊन उक्त 
समस्या मागी लावण्याबाबत र्ासनाने कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) असल्यास, सदर प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करून सींबींचधत दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१), (२) व (३) अींर्त: खरे आहे. 
     वसई (श्ज.पालघर) तालुक्यात सवशशर्क्षा अशभयानाींतगशत बाींधलेल्या र्ाळाींच्या 
कामामध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्राप्त ननवेदनाच्या अनुर्ींगाने याबाबत श्जल्हा 
स्तरावरून सशमतीमाफश त प्रार्शमक चौकर्ी करण्यात आली असून सववस्तर चौकर्ी 
करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे, सोलापूर तसे  नगर जजल््यातील शशक्षिाांना थकित िेतन देण्याबाबत 

(७) *  २७२७५   अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.धनांजय मुांड,े अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.हेमांत टिले, श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.अननल भोसले सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पुणे, सोलापूर तसेच नगर श्जल्हयातील माध्यशमक आणण उच्च माध्यशमक 
र्ाळेतील शर्क्षकाींना माहे नोव्हेंबर व डडसेंबर, २०१६ या दोन मठहन्याचे वेतन 
शमळाले नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार सदर शर्क्षकाींचे र्क्रकत व सध्या सुर असलेल्या मठहन्याचे 
वेतन देणेबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) सदर प्रकरणी चौकर्ी करण्यात आली आहे. सोलापूर श्जल्हयातील माध्यशमक व 
उच्च माध्यशमक र्ाळाींतील शर्क्षकाींचे वेतन अदा करण्यात आले आहे. अहमदनगर 
श्जल्हयातील शर्क्षकाींचे वेतन अपऱु्या ननधीमुळे तर पुणे श्जल्हयामधील ननयशमत 
वेतनासाठी तरतदू कमी पडल्यामुळे शर्क्षकाींचे वेतन अदा करण्यात आलेले नाही. 
यासाठी ठदनाींक ४/३/२०१७ च्या र्ासन ननणशयान्वये ननधी ववतरीत करण्यात आला 
असून वेतन अदा करण्याची कायशवाही सुर आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
म्हाळम्हसोला (जज.यितमाळ) येथे प्राथशमि शाळेच्या बाांधिामात 

ि गणिेश िाटपात अननयशमतता झाल्याबाबत 

(८) *  ३०६४७   श्री.रामहरी रपनिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) म्हाळम्हसोला (श्ज.यवतमाळ) येरे् प्रार्शमक र्ाळेच्या बाींधकामात व गणवेर् 
वा्पात अननयशमतता झाल्याचे ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, श्जल्हा पररर्द यवतमाळ येर्ील शर्क्षण ववभागातील वररषठ 
अचधकारी सदर प्रकरणाकड ेदलुशक्ष करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन दोर्ीींवर कोणती कारवाई केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

आधथयि पररजस्थती बबिट असलेल्या खेळाडूला आधथयि मदत देण्याबाबत 
 

(९) *  २९६१३   श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भोईवाडा (मुींबई) येर्ील बीडीडी चाळीत राहणारे सुरज देवकुळे हे राषरीय 
पातळीवर पॉवर शलफ्ीींग स्पधेतील सुवणश पदक ववजेते आचर्शक पररश्स्र्ती त्बक् 
असल्याने हलाखीचे जीवन जगत असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन खेळाडूला प्रोत्साहन 
देण्यासाठी आचर्शक मदत करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     तर्ावप अर्ा खेळाडूने ववहीत पध्दतीने अजश केल्यास ननकर्ाींनुसार पढुील 
कायशवाही करण्यात येईल. 

 
----------------- 
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राज्यातील इांग्रजी माध्यमाच्या िॉन्व्हेंटच्या शाळाांमध्ये २५ टक्िे िोटा 
िांध त घटिाच्या मुलाांिरीता राखीि ठेिण्याबाबत 

 

(१०) *  २७०६१   प्रा.अननल सोले, अॅड.राहुल नािेिर, श्री.सुननल तटिरे, श्री.हेमांत 
टिले, श्री.किरण पािसिर, श्री.अननल भोसले, श्रीमती विद्या  व्हाण, 
श्री.विनायिराि मेटे, अॅड.जयदेि गायििाड :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २५१६८ ला 
हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील इींग्रजी माध्यमाच्या कॉन्व्हें्च्या र्ाळामध्ये २५ ्क्के को्ा वींचचत 
घ्काींच्या मुलाींकरीता राखीव ठेवण्याचा ननणशय र्ासनाने घेतल्याचे ठदनाींक       
१३ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सदर प्रक्रियाींची 
अींमलबजावणी लागू करन प्रवेर् न देणा-या र्ाळावर व सींस्र्ावर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शर्क्षणाचा अचधकार 
अचधननयम २००९ अींतगशत वींचचत व दबुशल घ्कातील बालकाींसाठी (ववनाअनुदाननत 
अल्पसींख्याींक/मदरसा/वेठदक पाठर्ाळा वगळता) सवश ववनाअनदुाननत र्ाळात २५ 
्क्के जागा राखनू ठेवण्यात आल्या आहेत. 
(२) बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शर्क्षणाचा अचधकार अचधननयम २००९ अींतगशत 
२५% प्रवेर्ाची अींमलबजावणी सन २०१२-१३ पासून करण्यात आलेली असून सदर 
प्रवेर्ाची ऑनलाईन प्रवेर् प्रक्रिया प्रभावीपणे राबववण्याकररता ठदनाींक १० जानेवारी, 
२०१७ रोजी र्ासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आलेला असून त्यानुसार २५% 
प्रवेर्ास पात्र झालेल्या मुलाींना सींबींचधत र्ाळेने प्रवेर् देणे बींधनकारक करण्यात आले 
आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

 
----------------- 
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सदोष सां मान्यतेतील दरुस्ती िरण्याबाबत 

(११) *  २८४८३   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नव्या ननकर्ानुसार करण्यात आलेल्या सींचमान्यता सदोर् आहेत, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदोर् सींचमान्यतेवर आक्षेप नोंदवणाऱ्या र्ाळाींची दखल घेतलेली 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, नव्या ननकर्ाींमुळे आर्ीई आणण एमईपीस कायद्याचे उल्लींघन 
होत असल्यास, र्ासनाचे धोरण काय व त्यानुसार कोणती कायशवाही करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) कें द्र र्ासनाचा बालकाींचा मोफत व सक्तीच्या शर्क्षणाचा अचधकार अचधननयम, 
२००९ मधील तरतदूीनसुार र्ासन ननणशय ठदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ व ठदनाींक     
८ जानेवारी, २०१६ ननगशशमत करण्यात आलेले आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मराठिाड्यात स्िच्छ भारत अशभयानाच्या अपयशाबाबत 

(१२) *  २९३८५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण 
स्िच्छता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्वच्छ भारत अशभयानाींतगशत मराठवाडयातील श्जल्हे र्ौचालय बाींधकामाच्या 
योजनेत अपयर्ी ठरल्याचे सन २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान स्वच्छ भारत 
शमर्नच्या अहवालात प्रशसध्द करण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन र्ौचालय बाींधकामाच्या 
योजनेत अपयर्ी ठरलेल्या श्जल्हयाच्या जबाबदार अचधकारी/कमशचारी व यींत्रणा 
याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

----------------- 
राज्यातील शशक्षण उपसां ालिाांच्या िायायलयात विधी अधधिारी 
(Legal Officer) ि अधधनस्त पदे ननमायण िरण्याबाबत 

(१३) *  २७१६६   अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील श्जल्हा पररर्देच्या शर्क्षण ववभागामध्ये श्जल्हा पररर्द सेवेतील व 
खाजगी सींस्र्ाींमधील शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींचे सेवा ववर्यक कामकाज केले 
जाते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अनेक शर्क्षकाींची सेवाववर्यक प्रकरणे सींबींचधत शर्क्षक व शर्क्षकेतर 
कमशचारी व र्ालेय शर्क्षण सींस्र्ा चालकाींमाफश त न्यायालयात दाखल केली जातात 
अर्ा प्रकरणाींच्या सुनावणीसाठी सींबींचधत शर्क्षण अचधकारी व अन्य अचधकाऱ्याींना 
न्यायालयात उपश्स्र्त रहावे लागत असून अचधकाऱ्याींना कायदे ववर्यक बाबीींचे ज्ञान 
नसल्याने त्याचा प्रर्ासकीय कामकाजावर पररणाम होतो, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्यासाठी सींबींचधत शर्क्षण उपसींचालकाच्या कायाशलयात न्यायालयीन 
कामकाज पाहण्यासाठी ववधी अचधकारी (Legal Officer) व अचधनस्त पदे ननमाशण 
करण्यात यावीत, अर्ी शर्क्षण ववभागातील अचधकाऱ्याींची सन २००० पासून 
मा.मुख्यमींत्री, मा.र्ालेय शर्क्षण मींत्री व प्रधान सचचव, र्ालेय शर्क्षण ववभाग 
याींचेकड ेमागणी करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) यासींदभाशतील उच्चस्तरीय सचचव सशमतीच्या बैठकीतील ननणशयानुसार 
ववभागीय उपसींचालक, बहृन्मुींबई, नागपूर व औरींगाबाद या कायाशलयात ववधी 
अचधकाऱ्याींची प्रत्येकी एक अर्ी एकूण ३ पदे ननमाशण करण्यात आली असून, 
महाराषर लोकसेवा आयोगाने शर्फारस केलेल्या ३ उमेदवाराींपैकी एक उमेदवार हजर 
झाले असता, त्याींची पदस्र्ापना करण्यात आलेली आहे. अन्य दोन उमेदवार हजर 
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न झाल्याने, सदर दोन पदे भरण्याकररता महाराषर लोकसेवा आयोगाकड ेपनु्हा 
मागणी पत्र पाठववण्यात आलेले आहे. तसेच आयुक्त, शर्क्षण कायाशलय व उवशररत 
ववभागीय उपसींचालक कायाशलयात प्रत्येकी एक याप्रमाणे आणखी सहा पदे ननमाशण 
करण्याबाबत आयुक्त, शर्क्षण याींच्याकडून प्रस्ताव मागववण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
अल्पसांखयाांि शाळाांमध्ये पट सांखयेमुळे शशक्षिाां ी पदे िमी झाल्याबाबत 

(१४) *  २९५२७   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तरतात्रय सािांत, श्री.िवपल पाटील : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अल्पसींख्याींक र्ाळाींमध्ये ठदनाींक २८ ऑगस््, २०१५ व ठदनाींक ०८ जानेवारी, 
२०१६ च्या सींचमान्यतेच्या ननकर्ानुसार प्सींख्येच्या अभावी शर्क्षकाींची पदे कमी 
होणे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पद कमी झाल्यावर अनतररक्त शर्क्षकाींना समायोजनापयांत No 
Work No Pay चा र्ासन ननणशय असून उक्त ननकर् अन्य र्ाळाींना नसल्याने 
अल्पसींख्याींक र्ाळामध्ये कायशरत कमशचाऱ्याींमध्ये अन्यायाची भावना ननमाशण झाली 
तसेच सदर र्ासन ननणशय रद्द करणेबाबत शर्क्षक आघाडी, अमरावती ववभाग, 
अमरावती याींनी मागणी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पावसाळी अचधवेर्न २०१६ मध्ये आदेर् रद्द करणेबाबत मा. शर्क्षण 
मींत्रयाींनी सभागहृात आश्वासन देवनूही सदर आदेर् रद्द करणेबाबतचे सुधारीत र्ासन 
ननणशय ननगशशमत झाले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) हे खरे नाही, अर्ी मागणी र्ासनास प्राप्त झाल्याचे आढळून येत 
नाही. तसेच समायोजनाच्या कारणास्तव कोणत्याही अल्पसींख्याींक सींस्रे्तील 
शर्क्षकाचे वेतन बींद करण्यात आलेले नाही.  त्यामुळे सदर र्ासन ननणशय रद्द 
करण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव र्ासन ववचाराधीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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एशशयाटीि ग्रांथालयाला ग्रांथसांपादा े डडजजटायजेशन िरण्यासाठी 
ननधी उपलब्ध िरन देण्याबाबत  

 

(१५) *  २७४६१   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय उच्   ि तांत्र शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबईसह देर्ाचे वैभव आणण साींस्कृनतक, वैचाररक समधृ्दीचे ज्ञानभींडार असलेले 
“एशर्या्ीक ग्रींर्ालय” आचर्शक अडचणीत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, या ग्रींर्ालयात २३ हजार पसु्तकाींचे डडश्ज्ायजेर्नचे काम पूणश 
झाले असून २५ हजार पसु्तकाींचे डडश्ज्ायजेर्न अनदुान न शमळाल्याने करता येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ासनाने २० को्ीचा ननधी एशर्या्ीक ग्रींर्ालयाला देण्याबाबत 
साींस्कृनतक कायश ववभाग सशमतीच्या सूचना असून, ववववध सामाश्जक सींस्र्ा या 
सोसाय्ीला आचर्शक मदत देत असताना र्ासनाने ननधी उपलब्ध करन ठदला नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन अनेक दशुमशळ व ननरींतर 
मुल्य असलेल्या ग्रींर्सींपदाचे डडश्ज्ायजेर्न करण्यासाठी ननधी उपलब्ध 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े : (१) अध्यक्ष, एशर्या्ीक सोसाय्ी, मुींबई याींचे एशर्या्ीक 
सोसाय्ीचा ग्रींर्ालय डडश्ज्ायजेर्न प्रकल्प भाग-२ साठी ननधी शमळणेबाबत    
मा.अ.मु.स. उच्च व तींत्र शर्क्षण ववभाग याींना शलठहलेले ठदनाींक 
०८/०२/२०१७  रोजीचे पत्र र्ासनास प्राप्त झाले आहे.  
(२) अध्यक्ष, एशर्या्ीक सोसाय्ी, मुींबई याींनी मा.प्रधान सचचव याींना शलठहलेल्या 
ठदनाींक ०८/०२/२०१७ च्या पत्रानुसार ३१ जानेवारी, २०१७ अखेरपयांत २३,४३७ दशुमशळ 
व मौल्यवान ग्रींर्ाींचे डडश्ज्ायजेर्न पूणश करण्यात आलेले आहे, असे पत्राचे 
अवलोकन केले असता ननदर्शनास येते.  
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(३) हे खरे नाही. 
     मा. मींत्री, ववत्त व ननयोजन याींनी सन २०१५-१६ च्या अर्शसींकल्पीय 
भार्णामध्ये ‘मुींबईतील प्रशसध्द एशर्या्ीक ग्रींर्ालयाचे डडश्ज्ायजेर्न करण्यासाठी 
सन २०१५-१६ मध्ये ननयोजन ववभागाींतगशत अववतरीत ननयतव्ययापकैी ५ को्ी 
रपये ननयतव्यय चचन्हाींक्रकत केला आहे. असे घोवर्त केले होते. 
ववधीमींडळाच्या  डडसेंबर, २०१५ च्या ठहवाळी  अचधवेर्नात ननधी अर्शसींकश्ल्पत 
करण्यात आला. माचश, २०१६ अखेर एशर्या्ीक सोसाय्ीस ववतरीत करण्यात आला 
आहे. 
(४) मा. मींत्री, ववत्त व ननयोजन याींनी केलेल्या घोर्णेनसुार सन २०१५-१६ मध्ये 
उच्च व तींत्र शर्क्षण ववभागाच्या र्ासन ननणशय ठदनाींक ०४/०२/२०१६, ०१/०३/२०१६ व 
३०/०३/२०१६ र्ासन ननणशयानुसार एकूण रपये ५.०० को्ी ननधी एशर्या्ीक 
सोसाय्ी, मुींबईच्या ग्रींर्ालयाच्या डडश्ज्ायजेर्नसाठी ग्रींर्ालय सींचालनालयामाफश त 
उपलब्ध करन देण्यात आला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
दैठण (सा.) (ता.िेज, जज.बीड) येथील पाणीपुरिठा योजना ि विविध  

वििास िामातील गैरव्यिहारा ी  ौिशी िरण्याबाबत 

(१६) *  ३०५५५   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) दैठण (सा.) (ता.केज, श्ज.बीड) येर्ील पाणीपुरवठा योजना व ववववध ववकास 
कामातील गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्यासाठी उपायुक्त रोहयो याींचे अध्यक्षतेखाली 
चौकर्ी सशमती नेमण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, चौकर्ी सशमतीने केलेल्या प्रत्यक्ष कामाच्या पाहणीचा अहवाल 
र्ासनाला सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन गैरव्यवहारातील 
दोर्ीींववरध्द कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१)  होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) नाही, चौकर्ी सशमतीने ग् ववकास अचधकारी पींचायत सशमती केज व 
पैठण (सावळेश्वर) येरे् प्रत्यक्ष भे् ठदली असून चौकर्ी सुर आहे. 
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(४) सदर प्रकरणात चौकर्ीधीन कामाचा कालावधी २००५ ते २०१६ इतका प्रठदघश 
असल्याने चौकर्ीची व्याप्ती मोठी असल्याने काही कालावधी लागणे अपररहायश आहे. 

----------------- 
महाराष्ट्र जीिन प्राधधिरणाच्या मदृ पोलाद (डी.आय.) पाईपिररता  

निीन दरसू ी लागू िरण्याबाबत 
(१७) *  २६९७६   श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) पाणीपुरवठा योजनेकररता वापरण्यात येणाऱ्या मदृ पोलाद (डी.आय.) पाईपचे 
महाराषर जीवन प्राचधकरण व महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळ याींच्या 
दरसूचीमध्ये तफावत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर जीवन प्राचधकरणाच्या मदृ पोलाद (डीआय) पाईपकररता 
लागू असलेली दरसूची उत्पादक कीं पनीच्या दराींवर आधाररत असून पाईप 
पुरवठाकररता लागणारे कर व इतर बाबीींचा (erection, handling, fixing, 
testing) समावेर् नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन नववन दरसूची लागू 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
     महाराषर औद्योचगक ववकास महामींडळाच्या दरसूचीतील दर हे 
प्राचधकरणाच्या दरसूचीतील दरापेक्षा काही प्रमाणात जास्त आहेत. 
(२) होय, हे अींर्त: खरे आहे. 
     महाराषर जीवन प्राचधकरणाच्या दरसूचीमध्ये मदृ ूपोलाद (डी.आय.) पाईप 
पुरवठ्याकररता असलेल्या दरामध्ये  एक्साइज ड्यु् ी व ऑक्रॉय/एल.बी.्ी. 
वगळता इतर सवश कराींचा समावेर् करण्यात आलेला आहे. तर्ावप, या दरामध्ये 
erection, handling, fixing, testing याींचा समावेर् नाही.  
(३) महाराषर जीवन प्राचधकरणाच्या दरसूचीमध्ये डी.आय. पाईप्स पुरवठ्याचे दर व 
डी.आय. पाईप्स  lowering, laying, jointing  and  testing करीता स्वतींत्र 
दराचा समावेर् केलेला आहे. त्यामुळे नव्याने दरसूची लागू करण्याची आवश्यकता 
नाही. तसेच प्राचधकरणाच्या दरसूचीबाबत महाराषर जीवन प्राचधकरणाकड े
कोणत्याही प्रकारची तिार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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पुणे शहरातील खाजगी प्राथशमि शाळेतील तसे  िननष्ट्ठ  
महाविद्यालयीन शशक्षिाांना िेतन देण्याबाबत 

(१८) *  २६८२०   श्री.अननल भोसले, अॅड.जयदेि गायििाड, श्री.नरेंद्र पाटील, 
श्री.किरण पािसिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा 
करतील काय :- 
  

(१) पुणे र्हरातील खाजगी प्रार्शमक र्ाळेतील शर्क्षक तसेच कननषठ 
महाववद्यालयीन शर्क्षकाींना मागील तीन मठहन्याींपासून वेतन शमळाले नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, शर्क्षकाींना तीन मठहने वेतन न देण्याची सवशसाधारण कारणे काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार शर्क्षकाींना वेतन देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे आहे. 
(२) पुणे र्हरातील खाजगी प्रार्शमक र्ाळेतील योजनाींतगशत योजनेखाली असलेल्या 
शर्क्षकाींचे वेतन ऑक््ोबर, २०१६ पयांत अदा करण्यात आले असून ननधी उपलब्ध 
नसल्यामुळे नोव्हेंबर, २०१६ पासूनचे वेतन प्रलींत्बत आहे. 
(३) व (४) राज्यातील खाजगी र्ाळेवरील शर्क्षकाींचे पुरेर्ा अनुदानाअभावी र्क्रकत 
राठहलेले वेतन अदा करण्यासाठी र्ालेय शर्क्षण ववभाग, र्ासन ननणशय ठदनाींक 
४/३/२०१७ अन्वये अनदुान ववतरीत करण्यात आले असून शर्क्षकाींचे र्क्रकत वेतन 
अदा करण्याची कायशवाही सुर आहे. 

----------------- 
राज्यातील विनाअनुदाननत शाळाांच्या अनदुानाबाबतच्या 

अटी आणण शती रद्द िरण्याबाबत 
(१९) *  २७१५३   श्री.दत्तरतात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २३९८६ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) १६ वरे् ववनाअनुदाननत सेवा करत असलेल्या शर्क्षकाींना ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, 
२०१६ च्या र्ासन आदेर्ाने २० ्क्के अनदुान देण्याचा आदेर् पाररत केला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त र्ासन आदेर्ामध्ये मुद्दा ि.३ मध्ये इयत्ता ९ वी व १० वी चा 
ननकाल १०० ्क्के असावा अर्ी अ् घालण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववनाअनदुाननत र्ाळाींना अनदुानावर आणण्यासाठी १०० ्क्के 
ननकालाची अ् असल्याने ती कमी करावी म्हणनू आझाद मैदान, मुींबई येरे् ठदनाींक 
१७ व १८ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी लोकप्रनतननधीींनी आमरण उपोर्ण केले होते, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन उक्त ननकालाची अ् रद्द 
व्हावी म्हणनू शर्क्षक सींघ्ना व लोकप्रनतननधी याींच्यामाफश त पाठपुरावा सुर असून 
सदर र्ासन आदेर्ामध्ये असलेली १०० ्क्के ननकालाची अ् बदलून त्याबाबतचे 
रु्ध्दीपत्रक काढण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) र्ासन ननणशय ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये ठदनाींक    
१४ जून, २०१६ पूवी अनदुानास पात्र घोवर्त करण्यात आलेल्या र्ाळाींना सरसक्  
२० ्क्के प्रमाणे अनदुान मींजूर करण्यात आले आहे. 
(२) व (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) र्कै्षणणक गुणवत्ता राखण्याच्यादृष्ीने सदर तरतदूीचा समावेर् करण्यात 
आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 

सांत गाडगेबाबा अमरािती विद्यापीठाांतगयत शारररीि शशक्षण 
महाविद्यालयात गैरव्यिहार होत असल्याबाबत 

(२०) *  २९२३५   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय उच्   ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सींत गाडगेबाबा अमरावती ववद्यापीठाींतगशत र्ारररीक शर्क्षण महाववद्यालये 
केवळ कागदोपत्री चालववली जात असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त महाववद्यालये पररक्षापुरतीच सुर करन अन्य वेळी बींद 
असूनही ववद्यापीठातील अचधकारी व कमशचाऱ्याींर्ी सींगनमत करन पदव्याही प्रदान 
केल्या जातात, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सींबींचधत ववभागातील 
अचधकारी व कमशचारी तसेच र्ारररीक शर्क्षण महाववद्यालय सींचालकाींववरध्द 
कारवाई करन ज्या ववद्यार्थयाांना पदव्याचे वा्प करण्यात आले आहे अर्ा 
ववद्यार्थयाांच्या पदव्या परत घेण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
डहाण ू(जज.पालघर) तालुक्यातील िातिरी िुटुांबे रास्त भाि  

दिुान धान्यापासून िांध त असल्याबाबत 
(२१) *  २९२६३   श्री.रविांद्र फाटि, श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डहाण ू(श्ज.पालघर) तालुक्यात २८२ कातकरी कु्ुींबे र्ासकीय धान्य ववतरण व 
अींत्योदय योजनेतनू देण्यात येणाऱ्या रास्त भाव धान्यापासून वींचचत असल्याचे माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले असून रू्र झलकारी एकता 
महासींघ, सचचव याींनी डहाण ूपुरवठा अचधकारी याींच्याकड ेतिार केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मागील तीन वर्ाशपासून २८२ कातकरी कु्ुींत्बयाींना कुठल्याही प्रकारे 
र्ासकीय धान्य शमळत नसल्याने हलाखीचे जीवन जगणा-या गरज,ू गरीब कातकरी 
कु्ुींबाींना स्र्लाींतर व उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन जबाबदार असणाऱ्या 
अचधकारी कमशचाऱ्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट : (१) अींर्त: खरे आहे. 
     मौजे तवा व ननींबापूर, ता.डहाण ूयेर्ील आठदम जमात कातकरी कु्ुींबाच्या 
२४  शर्धापत्त्रकाधारकाींना अींत्योदय अन्न योजनेचे धान्य शमळत नसल्याबाबत 
सदर सींस्रे्चे ननवेदन प्राप्त झाले आहे. 
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(२) सदर २४ कु्ुींबाींना शर्बीर आयोश्जत करन अींत्योदय अन्न योजनेच्या ववभक्त 
शर्धापत्त्रका देण्यात आलेल्या आहेत. सदर २४ शर्धापत्त्रकाधारकाींना त्याींच्या मूळ 
एकत्त्रत कु्ुींबाींच्या नावे असलेल्या शर्धापत्त्रकाींवर कु्ुींबाचे एकत्त्रत धान्य शमळत 
आहे. यामुळे सदर शर्धापत्त्रकाधारकाींची उपासमार झालेली नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
जळगाांि ि धळेु जजल््यात स्िच्छता अशभयानािड ेदलुयक्ष झाल्याबाबत 

(२२) *  २९५८१   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय मुखयमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) जळगाींव व धुळे श्जल््यात मागील दोन ते अडीच मठहन्याींपासून स्वच्छता 
अशभयान राबववण्यात येऊन कें द्र र्ासनाच्या सशमतीने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानींतर 
स्वच्छता अशभयानाकड े दलुशक्ष होत असल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन स्वच्छता अशभयान 
राबववणा-या महापाशलका प्रर्ासनावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. देिेंद्र फडणिीस : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मुलाांना शशक्षणाच्या प्रिाहात आणण्यासाठी सियशशक्षा 

अशभयानातून िस्तीशाळा सुर िरण्याबाबत 

(२३) *  ३०७७३   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुलाींना शर्क्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी र्ासनाने २००२ मध्ये सवश शर्क्षा 
अशभयानातून वस्तीर्ाळा सुर करण्याच्या धोरणात्मक ननणशयास मान्यता ठदली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ मध्ये बहृत आराखडयातनू बीड श्जल्हयात २२१ तर केज 
तालुक्यात २८ वस्तीर्ाळा सुर करण्यास मींजूरी ठदली असून मागील ३ वरे् या 
र्ाळाींना इमारत उपलब्ध नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन ववद्यार्थयाांना प्रार्शमक 
सुववधा शमळण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) बहृत आराखडयानसुार बीड श्जल्हयातील २४९ नवीन प्रार्शमक र्ाळाींना 
मींजूरी ठदली आहे. त्यापकैी २२१ र्ाळा सुर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये केज 
तालुक्यातील २८ र्ाळाींचा समावेर् आहे. सदर र्ाळाींच्या इमारती वावर्शक कृती 
आराखडयात प्रस्ताववत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नाांदेड जजल्हयातील जजल्हा पररषदेच्या शाळेतील  
विदयार्थयाां े शकै्षणणि निुसान झाल्याबाबत 

(२४) *  २९९३८   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड श्जल्हयातील श्जल्हा पररर्देच्या १३९ र्ाळाींना मुख्याध्यापक नसून 
र्ासनाकडून र्ाळा डडश्ज्ल करण्याची योजना राबववली जात आहे तसेच ग्राशमण 
भागातील श्जल्हा पररर्देच्या र्ाळाींची अवस्र्ा त्बक् असल्याने ववदयार्थयाांचे 
र्ैक्षणणक नुकसान होण्याची शभती ग्राशमण भागातील जनतेकडून व्यक्त होत 
असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) मुख्याध्यापकाची पदे ररक्त आहेत हे खरे आहे. तर्ावप 
ववद्यार्थयाांचे र्कै्षणणक नकुसान होणार नाही याची दक्षता घेतलेली आहे. 
(२) व (३) मुख्याध्यापक पदाचा अनतररक्त कायशभार सेवाजेषठ शर्क्षकाींकड े
सोपववण्यात येवनू कामकाज करण्यात येत आहे. राज्यात श्जल्हा पररर्द व पींचायत 
सशमतीच्या ननवडणकूीसाठी ठदनाींक २३ फेब्रवुारी, २०१७ पयांत आचारसींठहता 
असल्याने पदोन्नती प्रक्रिया राबववता आली नाही. सदर प्रक्रिया आता पूणश करण्यात 
येत आहे. 

----------------- 
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ठाणे ि िल्याण येथे मुांबई विद्यापीठा ी दोन्ही उपिें द्र सुर िरण्याबाबत 
(२५) *  २७२३४   श्री.सांजय दत्तरत : सन्माननीय उच्   ि तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठाणे व कल्याण येरे् मुींबई ववद्यापीठाच्या उपकें द्रामध्ये दोन वर्श होवनूही 
प्रर्ासकीय ववभाग सुर झाला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्या उद्देर्ाने मुींबई ववद्यापीठाने सदरील दोन उपकें द्र सुर केली 
त्याचा श्जल्हयातील ववद्यार्थयाांना फायदा होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन ठाणे व कल्याण येरे् मुींबई 
ववद्यापीठाची दोन्ही उपकें दे्र सुर करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्तः खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ठाणे उपकें द्र सुर झाले असून बीएमएस-एमबीए आणण बीबीए-एलएलबी हे दोन 
अ्यासिम सुर आहेत. कल्याण उपकें द्राचे बाींधकाम पणूशत्वास आले असून या 
र्ैक्षणणक वर्ाशपासून स्कूल ऑफ इींश्जनीअररींग सायन्सचे अ्यासिम राबववले 
जाणार आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील िक्फ बोडायच्या मालमत्तरताांमध्ये गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(२६) *  २७२७६   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय अल्पसांखयाांि वििास मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वक्फ बोडाशच्या मालमत्ताींमध्ये गैरव्यवहार होत असल्याचे 
र्ासनाच्या ननदर्शनास आले असून याबाबत आढावा घेऊन उपाययोजना करण्याचा 
प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी आढावा घेऊन ननणशय घेण्यात आला आहे काय, 
आढाव्यात काय आढळून आले व त्यावर घेण्यात आलेल्या ननणशयाचे स्वरप काय 
आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सींबींचधत दोर्ीींवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
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(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) अर्ींत: खरे आहे. महाराषर राज्य वक्फ मींडळातील 
कचर्त गैरव्यवहाराची चौकर्ी करण्यासाठी चौकर्ी आयोग अचधननयम, १९५२ 
(१९५२ चा ६०) मधील तरतदुीनुसार र्ासन अचधसूचना, महसूल व वन ववभाग ि. 
सींकीणश १०/०७/ प्र.ि.१७५/ ल-३, ठदनाींक ९/१०/२००७ अन्वये श्री.ए.्ी.ए.के. र्ेख, 
सेवाननवतृ्त श्जल्हा व सत्र न्यायाचधर् या एक सदस्यीय चौकर्ी आयोगाची स्र्ापना 
करण्यात आली होती. सदर चौकर्ी आयोगाने चौकर्ीअींती सादर केलेला चौकर्ी 
अहवाल व त्यानुर्ींगाने र्ासनाने केलेल्या कायशवाहीचा कृती अहवाल ठदनाींक 
१०/०४/२०१५ रोजी ववधानमींडळाच्या दोन्ही सभागहृात प्लावर ठेवण्यात आलेला 
आहे. आयोगाने अहवालात नमूद केलेल्या प्रकरणाींमध्ये तसेच त्याच्यार्ी समान 
असलेल्या अन्य प्रकरणाींमध्ये बेकायदेर्ीररत्या वविी, अदला-बदल इ. झालेल्या 
वक्फ मालमत्ता वक्फ मींडळाकड ेपूवशवत करण्याच्या दृष्ीने वक्फ अचधननयमातील 
तरतुदीनुसार आवश्यक ती कायशवाही करण्याच्या वक्फ मींडळाला सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच सदरच्या कामी महाराषर राज्य वक्फ मींडळाला सहाय्य 
करण्यासाठी मुख्य कायशकारी अचधकारी, महाराषर राज्य वक्फ मींडळ याींच्या 
प्रर्ासकीय ननयींत्रणाखाली १ उपश्जल्हाचधकारी, २ तहशसलदार आणण २ नायब 
तहशसलदार याींचा समावेर् असलेल्या एका कृती दलाची स्र्ापना करण्याचा र्ासनाने 
ननणशय घेतला आहे. सद्य:श्स्र्तीत या कृनतदलासाठी आवश्यक पदननशमशती करण्यात 
आलेली असून, सदर पदाींवर प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती करण्यासींदभाशत र्ासन ननणशय, 
सामान्य प्रर्ासन ववभाग, ठदनाींक १७/१२/२०१६ मधील तरतदुीनसुार कायशवाही सुर 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यातील महाविद्यालयात शशक्षण शुल्ि िमी िरण्याबाबत 

(२७) *  २९१४९   श्रीमती हुस्नबानू खशलफे : सन्माननीय उच्   ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ९० ्क्के महाववद्यालयाींना शर्क्षण रु्ल्क ननयामक प्राचधकरणाने 
ठदलेल्या सूचनेमुळे सन २०१७-१८ या र्ैक्षणणक वर्ाशत तींत्रननकेतन, नशसांग, फामशसी 
अ्यासिमाींचे रु्ल्क सरासरी ४० ्क्क्याींनी कमी होणार असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, महाववद्यालयाींनी सादर केलेल्या सन २०१५-१६ चा ताळेबींद आणण 
सशमतीच्या सदस्याींना महाववद्यालयाींच्या तपासणीत शर्पाई, चालक याींच्या 
अनतररक्त जागा दाखववणे, आस्र्ापना खचश (वीज त्बल इत्यादी) वेतन खचाशपेक्षा 
जास्त दाखवणे, इतर उत्पन्न लपवणे, र्ैक्षणणक सुववधा फक्त कागदावर दाखवणे 
तसेच एकाच शर्क्षकावर दोन शर्फ् चालववणे इत्यादी त्रु् ी आढळून आल्यामुळे घ् 
करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन व्यवस्र्ापनेवर कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२)  रु्ल्क कमी होण्यामध्ये मुख्य कारण हे कमशचाऱ्याींना बँकेव्दारे वेतन अदा न 
करता रोख स्वरपात देणे, शर्क्षकीय पदाींना मान्यता न घेणे, वेतन व वेतनेतर 
खचाशमध्ये तफावत असणे या सारख्या बाबीींचा प्रामुख्याने समावेर् आहे. 
(३) व (४) महाराषर ववनाअनदुाननत खाजगी र्कै्षणणक सींस्र्ा (प्रवेर् व रु्ल्क याींचे 
ववननयमन) अचधननयम, २०१५ मध्ये दोर्ी सींस्र्ाींववरध्द कारवाई करण्याचे प्रावधान 
असून त्याप्रमाणे रु्ल्क ननयामक प्राचधकरणाकडून कायशवाही सुर आहे.  

----------------- 
डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर मराठिाडा विद्यापीठ औरांगाबाद येथील 

िसनतगहृामधील मेस बांद असल्याबाबत 
(२८) *  २९३४१   श्री.सुभाष झाांबड : सन्माननीय उच्   ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर मराठवाडा ववद्यापीठ औरींगाबाद येर्ील वसनतगहृामध्ये 
असलेली खानावळ (मेस) मागील वर्ाशपासून बींद असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, क्षारयकु्त पाण्यामुळे ववद्यापीठाच्या वसनतगहृात २२ ववद्यार्थयाांना 
क्रकडनी स््ोन झाल्याचे ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी केली आहे काय, चौकर्ीत काय 
आढळून आले, तद्नुसार ववद्यापीठातील ववद्यार्थयाांची गैरसोय लक्षात घेता 
खानावळ सुर करण्याबाबत तसेच स्वच्छ व पुरेसे पाणी पुरववण्याबाबत कोणती 
कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
     ववद्यापीठाच्या पररसरामध्ये सेंरल मेस चालववण्यात येत असुन 
सद्य:श्स्र्तीमध्ये सवश ववद्यार्थयाांना मेस खलुी आहे व वसनतगहृाींमधील ववद्यार्ी 
याचा लाभ घेत आहे. मेसमध्ये ववद्यार्थयाांना चहा नाष्ा व जेवणाची सोय केलेली 
आहे. तसेच मुलाींचे वसनतगहृ ि. ०१ येरे् आर.ओ. जलरु्ध्दीकरण प्रकल्प बसवलेला 
आहे. इतर सवश वसनतगहृाींमध्ये क्रफल््रद्वारे रु्ध्द पाणी परुववले जाते. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 

राज्याच्या क्रीडा पररषदे े गठन िरण्याबाबत 
 

(२९) *  २६९६८   डॉ.अपिूय हहरे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४०३१ ला हदनाांि    
१६ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्याच्या िीडा धोरणानुसार महाराषर राज्य िीडा पररर्देचे पुनगशठन 
करण्यासींबींधीच्या व ननणशय प्रक्रियेच्या अींनतम ्प्प्यावर असलेल्या प्रस्तावावरील 
र्ासनाचा ववचार पुणश झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन प्रस्ततृ िीडा पररर्देचे 
गठन करणेबाबत कोणता ननणशय घेतला आहे व त्यानरु्ींगाने कोणती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, महाराषर राज्य िीडा पररर्देचे पनुगशठन करण्याच्या प्रस्तावावर 
अींनतम ननणशय केव्हापयांत होणे अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) नाही. 
(२), (३) व (४) प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
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िणी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील पाणी टां ाईिर उपाययोजना िरण्याबाबत 

(३०) *  ३०६५८   श्री.रामहरी रपनिर : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  वणी (श्ज.यवतमाळ) तालुक्यातील भुरकी, पोहणा, डोली, कळमना, कुली, 
मानकी, नायगाव, नाींदेपेरा, पळसोनी इत्यादी गावात पाणी ी्ंचाई असून दवुर्त 
पाण्याचा पुरवठा केला जातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन दोर्ी असणाऱ्या सींबींचधत 
अचधकाऱ्याींवर कारवाई करन पाणीपुरवठा पवुशवत करण्याबाबत कोणती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
 

----------------- 
 

लोणार (जज.बुलढाणा) येथील अनतप्राध न ऐनतहाशसि 
िास्तुां े जतन ि सांिधयन िरण्याबाबत 

 

(३१) *  २९७५५   श्री.अशोि ऊफय  भाई जगताप : सन्माननीय साांस् िृनति िायय 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) लोणार (श्ज.बुलढाणा) येर्ील अनतप्राचचन ऐनतहाशसक वास्तुींचे जतन करणे, 
पुरातत्व ववभागाकडून होत नसल्याने त्याींची पडझड होत असल्याचे माहे जानेवारी, 
२०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अठहल्याबाई होळकर अन्नछात्र, दैत्यसुदन-मींठदर र्हर पररसरातील 
राषरीय स्मारके या वास्त ूनष् होण्याच्या मागाशवर आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन ननधीची तरतदू करन 
पुरातन वास्तूींचे जतन व सींवधशन करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
नतरोडा (जज.गोंहदया) तालुक्यातील विद्याथी पररक्षेपासुन िांध त राहहल्याबाबत 

(३२) *  २७२२४   प्रा.अननल सोले : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नतरोडा (श्ज.गोंठदया) तालुक्यातील ३६ ववद्यार्थयाांचे नवोदय पररक्षेचे फामश 
ग्शर्क्षणाचधकारी याींनी वेळेत सादर न केल्यामुळे ववद्यार्ी पररक्षेपासुन वींचचत 
राठहल्याचे ठदनाींक ०९ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन ववद्यार्थयाांना पररक्षपेासुन 
वींचचत ठेवणाऱ् या ग्शर्क्षण अचधकारी याींच्यावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) व (३) सदर प्रकरणी श्री.एल.एन.मोहबींसी, उप शर्क्षणाचधकारी (प्रार्शमक) श्जल्हा 
पररर्द गोंठदया याींनी ठदनाींक १० जानेवारी, २०१७ रोजी चौकर्ी केली असून, नतरोडा 
पींचायत सशमतीतील श्री.एस.सी.र्हारे, कननषठ ववस्तार अचधकारी (शर्क्षण) हे प्रस्ततु 
प्रकरणी दोर्ी असल्याचे आढळले असून त्याींच्याववरध्द शर्स्तभींगाची कारवाई सुर 
आहे.     

----------------- 
नाांदेड जजल्हयातील जजल्हा पररषदेच्या अनतररक्त माध्यशमि 

शशक्षिाां े समायोजन िरण्याबाबत 

(३३) *  २८५१८   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) नाींदेड श्जल्हयात श्जल्हा पररर्देच्या माध्यशमक शर्क्षकाींची पदे ररक्त असूनही 
अनतररक्त शर्क्षकाींचे समायोजन झाले नाही, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर शर्क्षकाींचे समायोजन प्रलींत्बत असण्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन अनतररक्त शर्क्षकाींचे 
समायोजन करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) अींर्त: खरे आहे. 
(२) व (३) सन २०१६-१७ सींचमान्यतेतील ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपलब्ध 
माठहतीच्या अनरु्ींगाने समायोजन प्रिीया पूणश करण्याची कायशवाही सुर आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
औरांगाबाद येथील दगाय दाऊद मगरीबी िक्फ मालमत्तरतेत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(३४) *  २७७१६   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश  व्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय औिाफ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) औरींगाबाद येर्ील दगाश दाऊद मगरीबी वक्फ मालमत्तेवर ठदलीप चचतलाींगे व 
इतराींनी वक्फ अचधकाऱ्याींर्ी सींगनमत करन जागा ताब्यात घेतल्याचे न्या. ए.्ी. 
ए.के. र्ेख याींच्या चौकर्ी अहवालात सदर मालमत्ता मींडळाकड ेपुवशवत घेण्याबाबत 
वक्फ अचधननयम १९९५ व वक्फ (सुधारणा) अचधननयम, २०१३ मधील तरतदूीप्रमाणे 
कारवाई करण्याबाबतची शर्फारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन उक्त मालमत्ता वक्फ 
मींडळाच्या ताब्यात देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े : (१) अर्ींत: खरे आहे. श्री.ए.्ी.ए.के.र्ेख, चौकर्ी आयोगाने 
तपासणी केलेल् या प्रकरणाींमध्ये प्र.ि.२ येरे् औरींगाबाद येर्ील दगाश दाऊद मगरीबी 
शस.्ी.एस.नीं.१२५०३ मधील ४४१८.३१ चौ.मी इतकी वक्फ जमीन लीजवर देण्यात 
आलेल्या प्रकरणाचा समावेर् आहे. तर्ावप, सदर वक्फ मालमत्ता वक्फ अचधननयम, 
१९९५ मधील तरतुदीनुसार वक्फ मींडळाकड े पवूशवत करन घेण्याबाबत 
न्या.ए.्ी.ए.के.र्ेख, चौकर्ी आयोगाच्या अहवालामध्ये शर्फारस करण्यात आलेली 
नाही. 
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(२) श्री.ए.्ी.ए.के.र्ेख, चौकर्ी आयोगाने अहवालात नमूद केलेल्या प्रकरणाींमध्ये 
तसेच त्याच्यार्ी समान असलेल्या अन्य प्रकरणाींमध्ये बेकायदेर्ीररत्या वविी, 
अदला-बदल इ. झालेल्या वक्फ मालमत्ता, वक्फ मींडळाकड ेपवूशवत करण्याच्या 
दृष्ीने वक्फ अचधननयमातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कायशवाही करण्याच्या 
वक्फ मींडळाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच सदरच्या कामी महाराषर 
राज्य वक्फ मींडळाला सहाय्य करण्यासाठी मुख्य कायशकारी अचधकारी, महाराषर 
राज्य वक्फ मींडळ याींच्या प्रर्ासकीय ननयींत्रणाखाली १ उपश्जल्हाचधकारी, २ 
तहशसलदार आणण २ नायब तहशसलदार याींचा समावेर् असलेल्या एका कृती दलाची 
स्र्ापना करण्याचा र्ासनाने ननणशय घेतला आहे. सद्य:श्स्र्तीत या कृनतदलासाठी 
आवश्यक पदननशमशती करण्यात आलेली असून, सदर पदाींवर प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती 
करण्यासींदभाशत र्ासन ननणशय, सामान्य प्रर्ासन ववभाग, ठदनाींक १७ डडसेंबर, २०१६ 
मधील तरतुदीनुसार कायशवाही सुर आहे. 
(३) प्रश् न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
राज्यात विद्याथीनीां ी पटसांखया िाढविण्यासाठी  

उपजस्थती भत्तरत्तरयात िाढ िरण्याबाबत 

(३५) *  २७१७५   अॅड.ननरांजन डािखरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १४८९० ला 
हदनाांि ५ एवप्रल, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात २३ वर्ाशपवूी प्रगत र्कै्षणणक महाराषर या महत्वाकाींक्षी उपिमासींदभाशत 
शर्क्षण ववभागाने मागासवगीय ववद्यार्ीनीींना प्रनतठदन १ रपया उपश्स्र्ती भत्ता 
देण्याचा ननणशय घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ववद्यार्ीनीींची प्सींख्या वाढववणे व ठ्कववण्यासाठी सध्याच्या 
महागाईनुसार उपश्स्र्ती भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्याचे र्ासनाच्या ववचाराधीन 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, त्याबाबत र्ासनाने कोणता ननणशय घेतला आहे, सदर ननणशयाचे 
र्ोडक्यात स्वरप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. र्ासन ननणशय ठदनाींक १० जानेवारी, १९९२ अन्वये हा 
ननणशय घेण्यात आलेला आहे. 
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(२) व (३) उपश्स्र्ती भत्त्याच्या रकमेत वाढ करण्याची बाब ववचाराधीन आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

----------------- 
स्थाननि स्िराज्य सांस्थाांच्या शाळेमधील मुखयाध्यापि  

पदास सांरक्षण देण्याबाबत 

(३६) *  २९५२६   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तरतात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) स्र्ाननक स्वराज्य सींस्र्ाींच्या र्ाळाींमध्ये प्सींख्येच्याअभावी ठदनाींक         
२८ ऑगस््, २०१५ व माहे ऑगस््, २०१६ च्या र्ासन ननणशयानुसार मुख्याध्यापकाचे 
पद कमी करण्याची तरतदू आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सम ननकर् खाजगी सींस्र्ाींबाबत नसल्याने मुख्याध्यापकाींमध्ये 
अन्याय व भेदभावाची भावना ननमाशण होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन खाजगी सींस्र्ाींप्रमाणे 
सेवाननवतृ्तीपयांत पदास सुरक्षेची मागणी देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
     र्ासन ननणशय ठदनाींक ८ जानेवारी, २०१६ व र्ासन ननणशय ठदनाींक २ जुलै, 
२०१६ नुसार र्ाळेतील प्सींख्या कमी झाली तरी मुख्याध्यापकाचे अन्य र्ाळेत 
समायोजन होत नसल्यास सेवाननवतृ्तीपयांत पदास सींरक्षण देण्यात आलेले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
शशक्षि ि शशक्षिेतर िमय ाऱयाांना विमा सांरक्षण लागू िरण्याबाबत 

(३७) *  २७५२६   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.जयिांतराि जाधि, श्री.हेमांत टिले, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.विक्रम िाळे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासकीय कमशचाऱ्याींना देण्यात येणारे ववमा सींरक्षण शर्क्षक व शर्क्षकेतर 
कमशचारी याींनाही लागू करण्यात येणार आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, वाहन व इतर अपघातावेळी र्ासकीय कमशचाऱ्याींना देण्यात येणाऱ्या 
ववमा सींरक्षणा इतकेच सींरक्षण शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचारी याींनाही देण्यात येणार 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मागणी ववववध सींघ्नाींकडून केली जात असताना र्ासन 
स्तरावर ही योजना प्रलींत्बत असून शर्क्षक व शर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींना ववमा सींरक्षण 
लागू करण्याबाबत र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) ते (४) प्रस्ताव र्ासनाच्या ववचाराधीन आहे. 

----------------- 
मराठिाड्यासह राज्यात स्िच्छ भारत योजना राबविण्याबाबत 

(३८) *  ३०५८०   श्री.विनायिराि मेटे : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात ववर्ेर्त: मराठवाड्यात स्वच्छ भारत योजना सींर्गतीने राबवली जात 
असल्याचे नुकतेच र्ासनाच्या ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठवाडयात स्वच्छ भारत योजनेसाठी तरतुद केलेला ननधी पुणश 
खचश झाला नसूनही स्वच्छ भारत योजना प्रभावीपणे अींमलात न येण्याची कारणे 
काय आहेत, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन स्वच्छ भारत योजना 
प्रभावीपणे राबववण्यासाठी कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) सन २०१२ च्या पायाभुत सवेक्षणानींतर मराठवाड्यात 
सन २०१६-१७ च्या वावर्शक कृती आराखड्यानुसार ४,५२,५१४ इतक्या वयैश्क्तक 
र्ौचालय बाींधकामाचे लक्षाींक ननधाशररत करण्यात आले होते. ठदनाींक २२/०३/२०१७ 
पयांत मराठवाड्यात एकूण २,८१,२२५ इतके वयैश्क्तक र्ौचालयाचे बाींधकाम पूणश 
करण्यात आले आहे. सदर काम ननधाशररत लक्षाींकाच्या ६२ % एवढे आहे. सबब 
योजनेचे काम सींर्गतीने राबववले जात असल्याचे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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अनदुानास पात्र असलेल्या शाळा ि िगय तिुड्याांना 
अनदुाना ा िाढीि टप्पा देण्याबाबत 

 

(३९) *  २७३६०   श्री.दत्तरतात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े:  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २६०२१ ला हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ालेय शर्क्षण ववभागाच्या ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या र्ासन ननणशयाने 
राज्यातील २४५२ तुकड्या व १६२८ र्ाळा याींना सरसक् २० ्क्के अनदुान 
देण्याबाबत र्ासन आदेर् ननगशशमत झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर र्ासन आदेर्ामध्ये या र्ाळा व वगश तुकड्या याींना अनदुानाचा 
पुढील वाढीव ् प्पा देण्याबाबत कोणतीही कायशवाही केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, र्ालेय शर्क्षण ववभागाच्या ठदनाींक १७ फेब्रवुारी, २००४ रोजीच्या 
र्ासन आदेर्ाने प्रत्येक वर्ी १ एवप्रलला वाढीव ्प्पा ठदला जातो, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ रोजीच्या र्ासन आदेर्ाने अनुदानास पात्र 
असलेल्या र्ाळा व वगश तकुड्याींना अनुदानाचा वाढीव ्प्पा देण्याबाबत र्ासनाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. र्ासन ननणशय ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ नुसार सदर र्ाळाींना 
र्ासनाच्या पढुील आदेर्ापयांत सरसक् २० ्क्के प्रमाणे अनुदान देण्याचा ननणशय 
घेण्यात आलेला आहे. 
(३) र्ासन ननणशय ठदनाींक १९ सप् े्ंबर, २०१६ अन्वये अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा 
करण्यात आलेली आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
  
 



31 

तामसा (जज.नाांदेड) ग्रामपां ायतीत भारत स्िजल योजनेंतगयत 
पाणीपुरिठा योजना िायायजन्ित िरण्याबाबत 

 

(४०) *  २८०३४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) तामसा (श्ज.नाींदेड) ग्रामपींचायतीत भारत स्वजल योजनेंतगशत पाणीपुरवठा 
योजना मागील सहा वर्ाशपासून कायाशश्न्वत नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी मा.पाणीपुरवठा मींत्री याींनी पत्र देऊनही ववभागाने 
कोणतीही कायशवाही केलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सींबींचधत ववभागाच्या 
अचधकारी व कमशचाऱ्याींच्याववरध्द कारवाई करन सदरहू योजना कायाशश्न्वत 
करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) नाही. मौ.तामसा, ता.हदगाींव येर्ील योजना माहे माचश, 
२०१२ पासून कायाशश्न्वत असून पाणीपुरवठा सुरळीत सुर आहे. 
(२) प्राप्त तिारीस अनुसरन अचधक्षक अशभयींता याींच्या अध्यक्षतेखाली सींयुक्त 
चौकर्ी सशमती ननयुक्त करण्यात आली आहे.  ग्राम पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
सशमती व सींबींचधत TSP याींचेकड ेपाठपुरावा करन अशभलेखे उपलब्ध करन घेण्याची 
कायशवाही सुर आहे.  
(३) चौकर्ी अहवाल प्राप्त होताच अहवालानुसार दोर्ीींवर कायशवाही प्रस्ताववत 
करण्यात येईल. सदरहू योजना सशमतीने माहे माचश, २०१२ पासून कायाशश्न्वत करन 
पाणीपुरवठा चालू केला आहे. 
(४) सशमतीकडून अशभलेखे उपलब्ध झाले नसल्याने ववलींब झाला आहे. 
 

----------------- 
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अटलगव्हाण (ता.पा ोरा, जज.जळगाांि) गािाच्या 
राष्ट्रीय पेयजल योजने ी  ौिशी िरण्याबाबत 

(४१) *  २९६२६   श्रीमती जस्मता िाघ : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) अ्लगव्हाण (ता.पाचोरा, श्ज.जळगाींव) गावाच्या राषरीय पेयजल योजनेची 
श्जल्हास्तरावरन चौकर्ी करण्याची मागणी मुख्य कायशकारी अचधकारी, श्जल्हा 
पररर्द याींना माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननवेदनाद्वारे करण्यात 
आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराि लोणीिर : (१) होय. 
(२) सदरील योजनेची चौकर्ी उपअशभयींता ग्राशमण पाणीपुरवठा श्जल्हा पररर्द 
उपववभाग पाचोरा याींनी केली असून योजनेची कामे प्रगतीत असून अननयशमतता 
आढळून आलेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
मौजे दारफळ (सीना) (ता.माढा, जज.सोलापूर) येथील 

जलस्िराज्य प्रिल्पात अपहार झाल्याबाबत 

(४२) *  ३०७७९   श्री.तानाजी सािांत : सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मौजे दारफळ (सीना) (ता.माढा, श्ज.सोलापूर) येर्ील नागरीकाींच्या वपण्याच्या 
पाण्यासाठी जलस्वराज्य प्रकल्पाींतगशत करण्यात आलेले काम ननकृष् दजाशचे असून 
कामात अपहार झाल्याबाबत गावकृती आराखडा अींमलबजावणी दरम्यान करण्यात 
आलेल्या खचश व मुल्याींकन याबाबत सींबींचधत अध्यक्ष/सचचव याींना नो्ीस देण्यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अपहाराची रक्कम मुदतीत जमा न केल्यामुळे मौजे कुडूशवाडी पोलीस 
ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेर् ग्ववकास अचधकारी, पींचायत सशमती 
कुडूशवाडी, ता.माढा याींना देण्यात आलेले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन दोर्ीींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराि लोणीिर : (१) जलस्वराज्य प्रकल्पाींतगशत करण्यात आलेले सदर काम 
अत्यींत ननकृषठ दजाशचे झालेले आहे, हे खरे नाही. 
     तर्ावप, कामासाठी झालेला खचश व मुल्याींकनातील तफावती याबाबत सींबींचधत 
अध्यक्ष/सचचव याींना नो्ीस देण्यात आलेली आहे. 
(२), (३) व (४) ग् प्रमुख याींना ठदनाींक १५ डडसेंबर, २००८ च्या पत्रान्वये अपहार 
प्रकरणी सींबींचधत अध्यक्ष तर्ा सचचव याींचेववरध्द गुन्हा दाखल करणेबाबत 
कळववण्यात आले होते. तर्ावप, ग्रामस्र् व पदाचधकारी याींनी अपूणश कामे पूणश 
करण्याबाबत बैठक घेवनू सदरची अपूणश कामे मे, २०१० दरम् यान पूणश करण्यात 
आली आहेत. 

----------------- 
हहमायतनगर (जज.नाांदेड) तालुक्यातील प्राथशमि शाळाांमधील 

शालेय पोषण आहार ननिृष्ट्ट दजाय ा असल्याबाबत 
(४३) *  ३०४०५   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) ठहमायतनगर (श्ज.नाींदेड) तालुक्यातील प्रार्शमक र्ाळाींमधील मुख्याध्यापकाींच्या 
ननषकाळजीपणामुळे ववदयार्थयाांना पुरववला जाणारा र्ालेय पोर्ण आहार ननकृष् 
दजाशचा शर्जववला जात असल्याने ग्राशमण भागातील ववदयार्थयाांचे आरोग्य धोक्यात 
आले असून सींबींचधत तालुक्याचे ग्ववकास अचधकारी याींनी सुध्दा सींबींचधत 
र्ाळातील मुख्याध्यापकाींवर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे नागररकाींनी नाराजी 
व्यक्त केल्याचे माहे फेब्रुवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सींबींचधत मुख्याध्यापकाींवर 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यातील शाळाांमधील विद्यार्थयाां े दफ्तराां े ओझ ेिमी िरण्याबाबत 
 

(४४) *  २७२८१   श्री.शरद रणवपसे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २४२३६ ला हदनाांि 
९ डडसेंबर, २०१६ रोजी हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) र्ासनाने सवश र्ाळाींना दप् तराींचे ओझ ेकमी करण्याच्या सूचना ठदलेल्या असल्या 
तरी दप्तराींचे ओझ ेकमी झालेले नसून राज्यातील सवश र्ाळाींमधील ववद्यार्थयाांच्या 
दप्तराींचे ओझ ेकमी करण्याची जबाबदारी र्ासनाची असल्यामुळे सवश पयाशयाींचा 
अवलींब करावा असे आदेर् मा.उच्च न्यायालयाने जनठहत याचचकेच्या 
सुनावणीच्यावेळी ठदनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ठदला आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मा. उच्च न्यायालयाने ठदलेल्या आदेर्ाींचे स्वरप काय आहे, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन राज्यातील र्ाळाींमधील 
ववद्यार्थयाांचे दप्तराींचे ओझ ेकमी करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) व (२) नाही. 
     मा.उच्च न्यायालयात ठदनाींक २६ ऑक््ोबर, २०१६ रोजी झालेल्या 
सुनावणीमध्ये त्याींनी वेळोवेळी ठदलेल्या आदेर्ानुसार र्ासनाने काय कायशवाही केली 
याबाबतचा अहवाल सादर करावा असे आदेर् ठदले आहेत. 
(३) ठदनाींक २१ जुलै, २०१५ रोजी ववद्यार्थयाांनी दप्तराचे ओझ ेकमी करावयाच्या 
उपाययोजनेबाबतचा र्ासन ननणशय ननगशशमत करण्यात आला आहे व ठदनाींक     
०५ नोव्हेंबर, २०१५ च्या र्ासन पररपत्रकान्वये सींबींचधताींववरध्द जबाबदारी ननश्श्चत 
करण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही.    

----------------- 
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मराठी भाषा धोरणा ा मसुदा अांनतम िरण्याबाबत 
(४५) *  २६९७०   डॉ.अपूिय हहरे :  हदनाांि ९ डडसेंबर, २०१६ रोजी सभागहृाच्या 
पटलािर ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तरतराांच्या यादी क्रमाांि २ मधील प्रश्न 
क्रमाांि २०७८० ला हदलेल्या उत्तरतराच्या सांदभायत सन्माननीय मराठी भाषा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मराठी भारे्च्या ववकासासाठी ठदनाींक २२ जनू , २०१० च्या र्ासन ननणशयान्वये 
ववभागाींतगशत कायमस्वरपी भार्ा सल्लागार सशमतीची स्र्ापना करण्यात आली 
असून पढुील २५ वर्ाशतील मराठी भारे्चे धोरण ठरववण्यासाठी या सशमतीमाफश त सन 
२०१३ पासून कायशवाही सुर आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर सशमतीने मराठी भार्ा धोरणाचा मसुदा ठदनाींक १९ ऑगस््, 
२०१४ रोजी र्ासनास सादर केला असून र्ासनाच्या सींकेतस्र्ळावर सदरील मसुदा 
उपलब्ध करून त्यावर प्राप्त सूचना/अशभप्राय ववचारात घेवनू धोरण अींनतम 
करण्याची कायशवाही भार्ा सल्लागार सशमतीमाफश त सुर आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भार्ा सल्लागार सशमतीची ठदनाींक ५ ऑगस््, २०१५ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये पनुरशचना करण्यात येवून सदरील पुनरशचचत सशमतीकडून मराठी भार्ा 
धोरणाचा मसुदा अींनतम करण्याची सुर असलेली कायशवाही पुणश झाली आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन मसुद्याचे सींक्षक्षप्त स्वरप 
व मराठी भार्ा धोरणाचा मसुदा अींनतम करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, कायशवाही केव्हापयांत पुणश होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. 
(२) होय. 
(३), (४), (५) सदरचे काम अींनतम ्प्प्यात सुरू आहे. 

----------------- 
हदग्रस (जज.यितमाळ) येथील स्िस्त धान्य दिुानािर िारिाई िरण्याबाबत 

(४६) *  ३०६५९   श्री.रामहरी रपनिर : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  ठदग्रस (श्ज.यवतमाळ) येर्ील स्वस्त धान्य दकुानावर शर्धापत्त्रकाधारकाींना 
धान्य कमी देणे, जादा पैसे घेणे व मजीतील लोकाींना धान्य देण्यात येत असल्याचे 
ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी स्र्ाननक नागरीकाींनी तहशसलदाराींना ननवेदन देऊनही 
सींबींचधत दकुानदार मनमानी करीत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सवशसामान्याींच्या हक्काचे 
धान्य देण्याऐवजी मनमानी करणाऱ्या स्वस्त धान्य दकुानदाराींवर कोणती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ठदग्रस तालुक्यातील ५ रास्तभाव धान्य दकुानदाराींववरध्द वयैश्क्तक तिारी 
प्राप्त झालेल्या होत्या. तसेच एक तिार ठदग्रस तालुक्यातील सवश रास्तभाव धान्य 
दकुानदाराींबाबत प्राप्त झाली होती. त्या अनुर्ींगाने तहशसलदार ठदग्रस याींनी केलेल्या 
चौकर्ीच्या अनुर्ींगाने खालीलप्रमाणे कारवाई करण्यात आली आहे :- 

अ) रामनगर, तालुका ठदग्रस येर्ील रास्तभाव दकुानाचे प्राचधकार पत्र 
ठदनाींक ११/७/२०१६ च्या आदेर्ान्वये ननलींत्बत केले आहे. 

ब) ठदग्रस येर्ील श्री.जयराम काळे या रास्तभाव धान्य दकुानदाराच्या 
प्राचधकार पत्राची १००% अनामत रक्कम ठदनाींक ९/८/२०१६ च्या 
आदेर्ान्वये जप्त करण्यात येऊन सक्त ताकीद देण्यात आली. 

क) राह्ी, ता.ठदग्रस येर्ील रास्तभाव दकुानदाराच्या प्राचधकार पत्राची 
५०% अनामत रक्कम ठदनाींक २७/१०/२०१६ च्या आदेर्ान्वये जप्त 
करण्यात येऊन ताकीद देण्यात आली. 

ड) आमला ख.ु, ता.ठदग्रस येर्ील रास्तभाव दकुानदाराचे प्राचधकार पत्र 
रद्द करण्यात आले. 

ई) ठदग्रस येर्ील म.सलीम अ.रठहम याींच्याववरध्द प्राप्त तिारीमध्ये 
काही तर्थय नसल्याचे आढळून आले. 

फ) एक तिार ठदग्रस तालुक्यातील सवश रास्तभाव धान्य दकुानदाराींबाबत 
असून त्यात तर्थय नसल्याचे आढळून आले. 

 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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गोंडिाना (जज.गडध रोली) विद्यापीठात पनुमूयल्याांिन  
पध्दतीत गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

(४७) *  २७४५२   प्रा.अननल सोले, श्री.शमतेश भाांगडडया : सन्माननीय उच्   ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवाना (श्ज.गडचचरोली) ववद्यापीठात पनुमूशल्याींकन पध्दतीत गैरव्यवहार 
झाल्याचे ठदनाींक २४ जानेवारी, २०१७ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पनुमुशल्याींकन करताींना नापास ववद्यार्थयाांना पास करून देण्यात 
आल्याचा आरोप महाराषर राज्य शर्क्षण पररर्देतफे कुलगुर याींच्याकड ेतिार दाखल 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर 
कोणती कारवाइश केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही, परींतु वतशमान पत्रात बातमी आलेली होती. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) मा. कुलपती, महोदयाींकड ेसदर ववर्याची प्राप्त झालेली तिार ववद्यापीठाला 
ठदनाींक १६/०१/२०१७ रोजी प्राप्त होताच ववद्यापीठाने महाराषर ववद्यापीठ कायदा 
१९९४ मधील तरतदुीनुसार ठदनाींक २०/०१/२०१७ रोजी प्राचधकरणाींतील ३ तज्ञ 
व्यक्तीची सशमती गठीत केली आहे. 
     सदर प्रकरणाची चौकर्ी सुर असुन चौकर्ी सशमतीचा अहवाल प्राप्त 
झाल्यानींतर ववद्यापीठ प्रर्ासनाच्यावतीने पुढील कायशवाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
 

िस्तीशाळा शशक्षिाांना/ननमशशक्षिाांना टीईटीमधनू िगळण्याबाबत 

(४८) *  २८५१६   श्री.िवपल पाटील : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) वस्तीर्ाळा शर्क्षकाींना/ननमशर्क्षकाींना ्ीई्ीमधनू वगळण्याबाबत र्ासनाने कें द्र 
र्ासनाला शर्फारस केली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन वस्तीर्ाळा शर्क्षकाींची मूळ 
सेवा जोडून देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय. परींतु कें द्र र्ासनाने त्यावर सकारात्मक ननणशय घेतलेला 
नाही. 
(२) व (३) श्जल्हा पररर्देच्या प्रार्शमक र्ाळेत ठदनाींक ०१/०३/२०१४ च्या र्ासन 
ननणशयान्वये प्रार्शमक शर्क्षक म्हणनू सामावून घेण्यात आलेल्या वस्तीर्ाळा 
स्वयींसेवक/ननमशर्क्षकाींना, पवूीच्या सेवेचे कोणतेही आचर्शक लाभ अनुजे्ञय करण्यात 
आलेले नसून सदर र्ाळेत कायशरत असलेले प्रार्शमक शर्क्षक आणण शर्क्षण सेवक 
याींच्याखाली रू्न्य सेवाजेषठता देण्यात आलेली आहे. यास्तव वस्तीर्ाळा शर्क्षक 
म्हणनू त्याींच्या मूळ सेवा जोडून घेण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

िाळूांज (ता.गांगापूर, जज.औरांगाबाद) येथील िक्फ मालमत्तरता ताब्यात घेण्याबाबत 
 

(४९) *  २७७१५   श्री.अब्दलु्लाखान दरुायणी, श्री.धनांजय मुांड,े श्री.सनतश  व्हाण, 
श्री.अमरशसांह पांडडत : सन्माननीय औिाफ मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील 
काय :- 
  

(१) वाळूींज (ता.गींगापूर, श्ज.औरींगाबाद) येर्ील सव्हे नीं. २११ मधील ३१ एकर ३५ 
गुींठे एवढी जागा लीज करार करन देताींना वक्फ अचधननयम, १९५४ च्या कलम ३६ 
चे उल्लींघन झालेले असल्याने ती मालमत्ता वक्फ अचधननयम, १९९५  मधील 
तरतुदीनुसार वक्फ मींडळाकड ेपवुशवत घेण्याबाबत कायशवाही करण्यात यावी असे 
ननदेर् न्या. ए.्ी.ए.के. र्ेख याींनी अल्पसींख्याींक ववभाग याींना ठदले आहेत, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ननयमाींचे उल्लींघन करन देण्यात आलेल्या जशमनीचा व्यवहार 
रद्द करून जागा वक्फ मींडळाच्या ताब्यात देण्याबाबत अल्पसींख्याींक ववभागाने 
कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) अर्ींत: खरे आहे. श्री.ए.्ी.ए.के. र्ेख, चौकर्ी आयोगाने 
तपासणी केलेल्या प्रकरणाींमध्ये प्र.ि. ६ येरे् वाळूींज, ता.गींगापूर, श्ज.औरींगाबाद सव्हे 
नीं.२११ मधील ३३ एकर ३५ गुींठे वक् फ जमीन लीजवर देण्यात आलेल्या प्रकरणाचा 
समावेर् आहे. तर्ावप, सदर वक्फ मालमत्ता वक्फ अचधननयम,१९९५ मधील 
तरतुदीनुसार वक्फ मींडळाकड े पूवशवत घेण्याबाबत न्या.ए.्ी.ए.के. र्ेख चौकर्ी 
आयोगाच्या अहवालामध्ये ननदेर् देण्यात आलेले नाहीत. 
(२) श्री.ए.्ी.ए.के. र्ेख चौकर्ी आयोगाने अहवालात नमूद केलेल्या प्रकरणाींमध्ये 
तसेच त्याच्यार्ी समान असलेल्या अन्य प्रकरणाींमध्ये बेकायदेर्ीरररत्या वविी, 
अदला-बदल इ. झालेल्या वक्फ मालमत्ता, वक्फ मींडळाकड ेपवूशवत करण्याच्या 
दृष्ीने वक्फ अचधननयमातील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कायशवाही करण्याच्या 
वक्फ मींडळाला सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, तसेच सदरच्या कामी महाराषर 
राज्य वक्फ मींडळाला सहाय्य करण्यासाठी मुख्य कायशकारी अचधकारी, महाराषर 
राज्य वक्फ मींडळ याींच्या प्रर्ासकीय ननयींत्रणाखाली १ उपश्जल्हाचधकारी,         
२ तहशसलदार आणण २ नायब तहशसलदार याींचा समावेर् असलेल्या एका कृती 
दलाची स्र्ापना करण्याचा र्ासनाने ननणशय घेतला आहे. सद्य:श्स्र्तीत या 
कृनतदलासाठी आवश्यक पदननशमशती करण्यात आलेली असून, सदर पदाींवर 
प्रनतननयुक्तीने ननयुक्ती करण्यासींदभाशत र्ासन ननणशय, सामान्य प्रर्ासन ववभाग, 
ठदनाींक १७/१२/२०१६ मधील तरतुदीनुसार कायशवाही सुर आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
उल्हासनगर (जज.ठाणे) येथे क्रीडा सांिुल उभारण्याबाबत 

(५०) *  २७५३६   अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खलुासा करतील काय :- 
  

(१) उल्हासनगर (श्ज.ठाणे) येर्ील िीडा सींकुलासाठी र्ासनाने रपये १ को्ी रकमेस 
मींजुरी ठदल्याचे ठदनाींक २० डडसेंबर, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास ननदर्शनास आले 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींदभाशत ठाणे श्जल््याचे मा.पालकमींत्री, सींबींचधत प्रर्ासकीय 
अचधकारी आणण लोकप्रनतननधी याींचेसमवेत आयोश्जत केलेल्या बैठकीत, िीडा 
सींकुल बाींधकामाचा प्रस्ताव धमाशदाय आयकु्ताींकड ेसादर करण्याचे त्याच सुमारास 
ठरववण्यात आले असून ननधी उपलब्ध झाला नसल्याने सदर िीडा सींकुलाच्या 
कामास सुरवात झाली नसल्याचे माहे जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान 
ननदर्शनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सदर िीडा सींकुलासाठी 
ननधी मींजूर करन िीडा सींकुलाचे काम सुर करण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. सदर बैठकीमध्ये तालुका िीडा सींकुल उल्हासनगर कररता दर्हरा 
मैदानाची जागा प्रस्ताववत असल्यामुळे धमशदाय आयुक्त, ठाणे याींच्याकड ेसशमती 
गठीत करण्याबाबत नोंदणी करन त्याची प्रत श्जल्हाचधकारी, ठाणे याींना सादर 
करण्याबाबत ननदेर् देण्यात आले. 
(३) उल्हासनगर तालुका िीडा सींकुल सशमतीच्या नावावर जागा हस्ताींतरणाची 
कायशवाही श्जल्हाचधकारी, ठाणे याींच्या कायाशलयाकडून सुर असून जागा प्राप्त 
झाल्यानींतर अींदाजपत्रक व आराखड े तयार करन त्यास राज्य िीडा ववकास 
सशमतीच्या बैठकीमध्ये मान्यता घेवून ननधी ववतरीत करण्याचे प्रस्ताववत आहे.    
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

राज्यात नगरपररषदेमधील शशक्षिाांना िदै्यिीय प्रनतपतूी ख य देण्याबाबत 
 

(५१) *  २९५६१   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तरतात्रय सािांत : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नगरपररर्देमधील प्रार्शमक/माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शर्क्षक व 
शर्क्षकेतर कमशचाऱ्याींना वदै्यकीय प्रनतपतूी खचश देण्याबाबत अमरावती ववभाग, 
शर्क्षक आघाडीच्यावतीने प्रधान सचचव, र्ालेय शर्क्षण ववभाग याींच्याकड े
ननवेदनाद्वारे ठदनाींक ०६ फेब्रवुारी, २०१५ रोजी वा त्यासुमारास मागणी केली आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन राज्यात नगरपररर्देमधील 
कायशरत शर्क्षकाींना वदै्यकीय प्रनतपतूी खचश देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे,  
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) राज्यातील महानगरपाशलका/नगरपाशलका/नगरपररर्दाींच्या अखत्याररतील 
प्रार्शमक र्ाळाींमधील शर्क्षक/शर्क्षकेतर कमशचा-याींना महाराषर राज्य सेवा 
(वैद्यकीय देखभाल) ननयम, १९६१ व त्यानींतर वेळोवेळी ननगशशमत होणा-या र्ासन 
ननणशयाच्या अचधन राहून वैद्यकीय प्रनतपतूी मींजूर करण्यात येते, ठदनाींक 
१५/०७/२०१६ च्या र्ासन ननणशयान्वये रपये २ लक्ष पयांतच्या वदै्यकीय खचाशच्या 
प्रनतपतूीस मींजूरीचे देण्याचे अचधकार सींबींचधत प्रर्ासन अचधकारी  तसेच रपये २ 
लक्ष पेक्षा जास्त व रपये ३ लक्ष पयांतच्या वदै्यकीय खचाशच्या प्रनतपतुीस मींजूरी 
देण्याचे अचधकार सींबींचधत ववभागीय शर्क्षण उपसींचालकाींना देण्यात आले आहेत. 

----------------- 
भुलेश्िर आणण िाळबादेिी (मुांबई) पररसरात बनािट सौंदयय 

प्रसाधने िारखान्याांिर िारिाई िरण्याबाबत 
(५२) *  २७६१४   श्री.धनांजय मुांड,े श्री.अमरशसांह पांडडत, श्री.जयिांतराि जाधि, 
श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.हेमांत टिले, डॉ.(श्रीमती) नीलम गोऱहे : सन्माननीय अन्न 
आणण औषध प्रशासन मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) भुलेश्वर आणण काळबादेवी (मुींबई) पररसरात ववनापरवाना बनाव् सौंदयश 
प्रसाधने उत्पादन करणाऱ्या कारखान्याींवर अन्न व और्ध प्रर्ासन ववभागाने माहे 
जानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान छापा ् ाकून रपये २ को्ी ३९ लाख २ हजार 
६४० बनाव् उत्पादने जप्त केली आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या छाप्यामध्ये लोररअल, लॅक्मे, फेअर अ ॅण्ड लव्हली, ओले, 
रेव्हलॉन, एल १८ व ननववया यासारख्या नामाींक्रकत ब्रँडच्या उत्पादनाींचे साठे आढळून 
आले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, कृषणा कॉस्मेठ्क्स, भुलेश्वर व राधे कॉस्मेठ्क हे ववनापरवाना खरेदी 
केलेली सौंदयश प्रसाधने ववनादेयकाने ववकत असल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन दोर्ीींववरध्द कोणती 
कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट : (१)  अन्न व और्ध प्रर्ासनाव्दारे ठदनाींक ११ जानेवारी, २०१७ 
रोजी छापा ्ाकून नामाींक्रकत कीं पन्याींची बनाव् व ववनापरवाना उत्पाठदत केलेल्या 
सौंदयशप्रसाधनाींचा साठा जप्त केला आहे. 
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(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
(४) सदर प्रकरणी कीं पनीच्यावतीने कॉपीराई् ॲक््, १९६७ मधील कलम ५१ व ६३ 
च्या उल्लींघनाबाबत पायधुनी पोलीस स््ेर्न, मुींबई येरे् प्रर्म खबर अहवाल ि. 
०४/२०१७, ठदनाींक १७/०१/२०१७ रोजी नोंदववलेला आहे.  प्रर्ासनाच्या ठदनाींक 
१८/०१/२०१७ च्या पत्रान्वये सदरच्या आरोपीींनी और्धे व सौंदयश प्रसाधने 
कायद्यातील उल्लींघन केलेल्या कलमातील तरतदुीींचाही समावेर् 
त्याींच्याववरूध्द पायधनुी पोलीस स््ेर्न, मुींबई येरे् दाखल करण्यात आलेल्या प्रर्म 
खबर अहवाल ि. ०४/२०१७ यात करावा अर्ी ववनींती करण्यात आली आहे. 
    छाप्याच्या वेळी ववश्लेर्णासाठी घेण्यात आलेल्या नमुन्याींचे अहवाल 
ववश्लेर्णासाठी पाठववण्यात आले आहेत. ववश्लेर्ण अहवाल प्राप्त 
झाल्यावर  ननयमानुसार कारवाई करण्यात येईल.   
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सोलापुर विद्यापीठातील िमय ा-याांना सेिे ा लाभ देण्याबाबत 

(५३) *  २६८८३   श्री.दत्तरतात्रय सािांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड े: सन्माननीय उच्   ि 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापुर ववद्यापीठामध्ये माहे नोव्हेंबर, २०११ ते नोव्हेंबर, २०१२ या कालावधीत 
वगश १ ते वगश ४ अर्ा एकूण ७६ कमशचाऱ्याींची भरती करण्यात आली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर कमशचाऱ्याींना २ वर्ाशनींतर ठदले जाणारे सेवेतकायम 
करण्याबाबतचे पत्र, वेतनवाढ आणण पदोन्नती अजनूही ठदली नसल्याने उमेदवाराींची 
केलेली भरती प्रक्रिया तपासण्यासाठी सन २०१४ मध्ये ननगवेकर सशमतीची ननयुक्ती 
करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन सशमतीच्या अहवालानसुार 
पात्र कमशचा-याींना सेवेचा लाभ देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) होय हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
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(३) सोलापूर ववद्यापीठाने केलेल्या नमूद भरती प्रक्रियेबाबत प्राप्त तिारीींच्या 
अनरु्ींगाने सदर भरती प्रक्रियेची चौकर्ी करण्यासाठी ठदनाींक २८ मे, २०१४ रोजीच्या 
र्ासन ननणशयान्वये ननगवेकर सशमती गठठत करण्यात आली होती. सदर सशमतीच्या 
शर्फारर्ीनुसार  ठदनाींक २१ माचश, २०१६ रोजीच्या र्ासन पत्रान्वये सोलापूर 
ववद्यापीठाने भरती केलेली उपकुलसचचव, सहायक कुलसचचव, कक्ष अचधकारी व 
नळकारागीर हे चार वगळून इतर अचधकारी/कमशचारी याींची नावे सेवार्श प्रणालीमध्ये 
घेणेबाबत सींचालक, उच्च शर्क्षण, पुणे याींना र्ासनस्तरावरन सूचना देण्यात 
आलेल्या आहेत. 
    त्यानुसार वरील उपकुलसचचव, सहायक कुलसचचव, कक्ष अचधकारी व 
नळकारागीर याींची चारही प्रकरणे न्यायप्रववष् असल्यामुळे त्याींचा एच.्ी.ई. सेवार्श 
प्रणालीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात समावेर् केलेला आहे. उवशररत सवश अचधकारी/ 
कमशचाऱ्याींचा एच.्ी.ई. सेवार्श प्रणालीमध्ये समावेर् करण्यात आलेला असून त्याींचे 
जून, २०१६ या मठहन्यापासून सेवार्श प्रणालीव्दारे वेतन अदा करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
सुिापूर (ता.पनिेल, जज.रायगड) येथील जय मल्हार इांजललश  

स्िुलमध्ये मुलाांिर अन्याय झाल्याबाबत 
(५४) *  २९०६४   प्रा.जोगेन्द्र ििाड े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) सुकापूर (ता.पनवेल, श्ज.रायगड) येर्ील जय मल्हार इींश्ग्लर् स्कुलमध्ये पैसे 
चोरल्याच्या सींर्यावरन इयत्ता चौर्ीतील ववद्यार्ीनी कु. हर्शदा गींगाराम लेंडी ठहला 
मारहाण करन नतच्या र्रीरावर गरम लोखींडी उलर्ण्याने च्के ठदल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन मुलाींना अन्यायकारक 
वागणकू व मारहाण करणाऱ्या मुख्याध्यावपकेवर व सींबींचधत शर्क्षकाींवर तसेच 
सींचालकावर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
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राज्यात सांगणि टांिलेखन पररक्षसे उपजस्थत असलेल्या 
 विद्यार्थयाां े निुसान झाल्याबाबत 

(५५) *  ३०६७१   श्रीमती जस्मता िाघ, श्री.प्रविण दरेिर : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पररक्षा पररर्द आणण ी्ंकलेखन सींस्र्ा याींच्यात समन्वय नसल्याने 
राज्यातील ३६५ ववद्यार्ी सींगणक ी्ंकलेखन पररक्षपेासून वींचचत राठहल्याचे माहे 
डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पररक्षसेाठी ववद्यार्थयाांनी भरलेले रु्ल्क व्यर्श जाणार असून पुन्हा 
पररक्षा देण्यासाठी त्याींना अजश आणण रु्ल्क भरावे लागणार आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन जबाबदार असणाऱ्या 
सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
 

----------------- 
 

िां धार (जज.नाांदेड) तहशसल िायायलयातील पुरिठा  
विभागात गैरव्यिहार झाल्याबाबत 

 

(५६) *  ३०७०८   श्री.अमरनाथ राजूरिर : सन्माननीय अन् न, नागरी पुरिठा ि 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) कीं धार (श्ज.नाींदेड) तहशसल कायाशलयातील पुरवठा ववभाग ननयमबा्य कारभार 
करीत असून मतृ वविेत्याच्या नावे पींधरा मठहने रॉकेल घेत असून पुरवठा 
अचधकारीच आपल्या कु्ुींत्बयाींच्या नावे अींत्योदय योजनेचा लाभ घेत असल्याचे माहे 
फेब्रवुारी, २०१७ मध्ये वा त्यादरम्यान ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उपरोक्त प्रकरणी र्ासनाने चौकर्ी करन कोणती कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
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श्री.धगरीश बापट : (१), (२) व (३) होय. 
     सप् े्ंबर, २०१५ ते ऑगस््, २०१६ या कालावधीमध्ये मतृ अधशघाऊक वविेता 
श्री.पाींडुरींग मधुकर महाजन रा.कीं धार याींच्या नावे रॉकेलचे ननयतन तहशसलदार, 

कीं धार याींचे कायाशलयामाफश त मींजूर करण्यात आले. 
    श्री.उत्तम सयाजी ननलावाड, नायब तहशसलदार, कीं धार याींच्या वडडलाींच्या नावे 
अींत्योदय शर्धापत्त्रका ववतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये नायब 
तहशसलदाराींच्या नावाचा समावेर् आहे. 
     उक्त बाब र्ासनाच्या ननदर्शनास आल्यानींतर श्जल्हा पुरवठा अचधकारी, नाींदेड 
व तहशसलदार, कीं धार याींना ठदनाींक २५/३/२०१७ अन्वये, कारणे दाखवा नो्ीस 
बजाववण्यात आलेली आहे. सींबींचधताींववरध्द शर्स्तभींग ववर्यक कायशवाही प्रस्ताववत 
आहे. 

----------------- 
मराठी सांशोधन मांडळास अनदुान मांजूर िरण्याबाबत 

(५७) *  २७२८८   श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय उच्   ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबई मराठी ग्रींर् सींग्रहालयाींतगशत येणारे मराठी सींर्ोधन मींडळ मागील ७० 
वर्ाशपासून मराठीतील ववववध ववर्याींचे सींर्ोधन, सींदभश लेखन, सींबींचधत पुस्तकाींचे 
प्रकार्न करीत असून अनेक महत्वाचे प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत, परींतू त्याींना 
र्ासनाकडून अनुदान शमळत नसल्यामुळे अनदुानाअभावी सींर्ोधन र्ाींबववण्यात 
आल्याचे ननदर्शनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकल्पाींना क्रकती अनदुान देण्यात आले, तसेच र्ासनाने 
चौकर्ी करन अनदुान देण्याबाबत कोणती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े: (१) हे खरे नाही. 
     मराठी सींर्ोधन मींडळाच्या सींर्ोधन सींस्र्ा ग्रींर्ालयास र्ासन मान्यता आहे. 
ग्रींर्ालय सींचालनालयाकडून सींर्ोधन सींस्रे्च्या ग्रींर्ालयास महाराषर ग्रींर्ालये 
(सींर्ोधन आणण साठहश्त्यक पररसींस्रे्च्या ग्रींर्ालयास सहाय्यक अनदुानासाठी 
मान्यता) ननयम, १९७४  या मधील तरतदुीींनुसार अनदुान मींजूर करण्यात येते. 
सींर्ोधन सींस्रे्च्या ग्रींर्ालयासाठी मान्य खचाशच्या बाबीींमध्ये सींर्ोधनासाठीच्या 
खचाशचा समावेर् नाही. 
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(२) ग्रींर्ालयाचा वावर्शक अहवाल व लेखा पररक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानींतर 
ग्रींर्ालयास अनदुान प्रदान करण्याची कायशवाही करण्यात येते. 
     मराठी सींर्ोधन मींडळ, मुींबई या सींस्रे्ने ग्रींर्ालयाचा ननयशमत वावर्शक व 
अींकेक्षण अहवाल श्जल्हा ग्रींर्ालय अचधकारी कायाशलयास सादर केलेला 
नाही. त्यामुळे ग्रींर्ालयास वावर्शक परररक्षण अनुदान ववतररत केलेले नाही. 
ग्रींर्ालयाचे वावर्शक अहवाल आणण लेखापररक्षण अहवाल आवश्यक कागदपत्राींसह 
सादर केल्यास तपासणीअींती ननयमानुसार वावर्शक परररक्षण अनुदान अदा करणे 
र्क्य होईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

----------------- 
  
  
विधान भिन :   उत्तरतमशसांग  व्हाण 
मुांबई.   सध ि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
________________________________________________________ 
मुद्रणपूवश सवश प्रक्रिया महाराषर ववधानमींडळ सचचवालयाच्या सींगणक यींत्रणेवर करण्यात येत आहे. 

मुद्रण: र्ासकीय मध्यवती मुद्रणालय, मुींबई. 


