
  
  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची सहावी यादी  
  

महाराष्ट्र ववधानपररषद 
  

चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 

___________ 
  
राज्यातील जिल्हा पररषद शाळाांच्या ववद्यतु देयिे लोिवर्गणीद्वारे भरणा 

िरण्यात येत असल्याबाबत 
  

(१)  ५५१४ (०८-०४-२०१५).   अॅड.ननरांिन डावखरे :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील जिल्हा पररषदाींच्या शाळाींच्या विद्यतु देयकाींची रक्कम 
सींबींधित गािाच्या ग्रामस्ाींकडून लोकिगगणी  िमा करुन ककीं िा पाणी पट्टीच्या 
रक्कमेतनू िळती करुन घेण्यात येत असल्याचे माहे िानेिारी, २०१५ च्या 
पहहल्या आठिडयात ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शाळाींच्या विद्यतु देयकाींच्या रक्कमा सींबींधित ग्रामस्ाींकडून 
िसलू करणे हे ननयमानसुार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली आहे काय ि चौकशीनसुार 
शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  



श्री. ववनोद तावड े(२४-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

ठाणे शहरातील पोखरण ववभार्ातील रस्ता रां दीिरणात बेघर  
झालेल्याांना घरे देण्याबाबत 

  

(२)  १७४५० (२८-०४-२०१६).   श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.नरेंद्र 
पाटील, श्री.आनांद ठािूर :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ठाणे शहरातील पोखरण विभागातील रसता रुीं दीकरणातनू बेघर झालेल्या 
बेघराींना १२.५ ्क्के दराने घरे देण्याचा ननणगय शासनाने माहे िानेिारी, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बेघराींना कोठे आणण ककती कालाििीत घरे देण्यात 
येणार आहेत, त्याबाबतची सद्य:जस्ती काय आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची करणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) : 
(१) ि (२) रसता रुीं दीकरणात बाधित पात्र ननिासी बेघराींना बी.एस.यु.पी. 
अींतगगत बाींिण्यात आलेल्या गहृननमागण प्रकल्पात कायमसिरुपी घरे देण्यात 
आली आहे. बी.एस.य.ुपी. प्रकल्पाच्या मागगदशगक तत्िानसुार आणण शासन 
ननणगयानसुार लाभा्ी हहससा खुला ग्ासाठी १२%, मागासिगीय ग्ासाठी 
५०% लाभा्ी हहससा अभभप्रेत आहे. 
     उिगरीत बेघराींपकैी काही बेघराींना मुींबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणाींतगगत रें्ल हौभस ींग सकीममध्ये घरे देण्यात आली आहे. ठाणे 
महानगरपाभलकेकड े कायमसिरुपी घरे उपलब्ि झाल्यास उिगरीत बेघराींना 
प्रािान्यक्रमाने ननयमानसुार शलु्क आकारून ताबा देण्यात येणार असल्याच े
ठाणे महानगरपाभलकेने कळविले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



  
खािर्ी अनदुाननत मराठी शाळाांसाठी िरावयाची उपाययोिना 

  

(३)  १८५९३ (२९-०४-२०१७).   डॉ.अपवूग हहरे :  ताराींककत प्रश्न क्रमाींक ७३६६ 
ला हदनाींक ३१ िुल,ै २०१५ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सींदभागत सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१)  राज्यात गरीब विद्यार्थयाांसाठी असलेल्या खािगी अनदुाननत भशक्षणाचा 
एक मोठा सत्रोत कायमचा बींद होण्याच्या मागागिर असल्याच्या पाश्िगभमुीिर 
राज्यात शकै्षणणक गणुित्ता िाढीसाठी शासनाकडून प्रगत शकै्षणणक महाराषर 
ि सरल उपक्रम राबविण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल्यास, इींग्रिी माध्यमाच्या विनाअनदुाननत शाळाींना मोठ्या प्रमाणात 
मान्यता देण्यात येत असल्याने विद्यार्थयाांअभािी मराठी माध्यमाच्या 
अनदुाननत शाळाींच ेअजसतत्िाचाच प्रश्न ननमागण झाला आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३)  असल्यास, मराठी माध्यम शाळाींत विद्या्ी सींख्या मोठ्या प्रमाणात 
घ्त असतानाच, सींच मान्यता, तकुडी ननिागरण ि भशक्षक मान्यतसेींबींिीच्या 
शासनाच्या मागील मोठ्या कालाििीतील सततच्या अजस्र िोरणामळेु मराठी 
शाळा आणण मराठी भशक्षकाींच्या समसयाींत िाढच होत असल्याचे ननदशगनास 
आल,े हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, राज्यात मोठ्या प्रमाणात पेि फु्लेल्या विनाअनदुाननत 
इींग्रिी माध्यमाच्या शाळाींसाठी अनदुाननत/विनाअनदुाननत मराठी शाळाींच्या 
ितीिरच मान्यतचेे सक्त िोरण ठरविणे ि राज्यात महानगरपाभलका / 
नगरपाभलका /जिल्हापररषद/इींग्रिी, मराठी-उदुग सिगच शाळाींसाठी एकसतु्री 
समान शकै्षणणक िोरण अींमलात आणण्याच्यादृष्ीने शासनसतरािरून कोणती 
कायगिाही करण्याींत आली िा येत आहे, 
(५)   मोफत पाठ्य पसुतके, गणिेश ि पोषण आहार इ. उपायाव्यनतररक्त 
मराठी शाळा ि मराठी भशक्षकाींच ेअजसतत्ि अबाधित राहणेचेदृष्ीने शासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे ? 
 
  



श्री. ववनोद तावड े (२४-११-२०१७) : (१) शकै्षणणक गणुित्ता िाढीच्या हेतनेू 
प्रगत महाराषर ि सरल उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. 
(२) ि (३) अींशत: हे खरे आहे. 
(४) स्ाननक सिराज्य सींस्ाींच्या शाळाींना शासन ननणगय, हदनाींक 
११/०६/२००९ मिील तरतदुीनसुार परिानगी देण्यात येत.े सियीं-अ्गसहाजययत 
तत्िािरील शाळाींचे िोरण अधिननयमान्िये ननजश्चत केले आहे. त्यानसुार 
शाळाींना परिानगी देण्यात येत.े 
(५) मराठी शाळा ि मराठी भशक्षकाींचे अजसतत्ि अबाधित राहण्याच्यादृष ्ीने 
शासन विविि उपक्रम राबवित आहे. 
  

___________ 
  

राज्यात डायसच्या अहवालानसुार ६४ हिार शाळाांमध्ये ननयशमत 
मखु्याध्यापि, तसेच भौनति सोयी सवुवधा नसल्याबाबत 

  

(४)  १९३०३ (२३-०८-२०१६).   श्री.हररशस ांर् राठोड, डॉ.(श्रीमती) नीलम 
र्ोऱ्हे :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :-  

(१) राज्यात डायसच्या अहिालानसुार ६४ हिार ३६३ शाळा मध्ये ननयभमत 
मखु्याध्यापक नसल्याची  माहहती माहे फेब्रिुारी, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या अहिालानसुार १६३ शाळा मध्ये भशक्षक नाहीत 
भशक्षकाविना सिागधिक शाळा रत्नाधगरी जिल्हयात आहेत,तसेच राज्यात ६ 
हिार ४७७ शाळाींमध्ये िीि िोडणी नाही अशा सिागधिक शाळा बीड 
जिल्हयात आहेत, हे ही खरे आहे  काय, 
(३) असल्यास, शाळेमध्ये मखु्याध्यापकाचे पद ररक्त आहे, भशक्षक नाही, 
भौनतक सोयी सवुििा नसल्यामळैु बालकाींचा मोफत सक्तीचा भशक्षणाचा 
अधिकाराची अींमलबिािणी होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत तसेच भौनतक सोयी सवुििा 
उपलब्ि करुन देण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे ? 



श्री. ववनोद तावड े(१४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     मखु्याध्यापकाींची सिग पदे मींिूर पदे भरलेली आहेत. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यात य ूडायसच्या २०१५-१६ च्या सव्हेक्षणानसुार भशक्षक नसलेली 
एकही शाळा नाही. रत्नाधगरी जिल््यामध्ये भशक्षक नाहीत अशी एकही शाळा 
नाही. 
     राज्यात एकूण १०७६३३ शाळा असनू १०११०९ शाळाींमध्ये िीि िोडणी 
करण्यात आललेी आहे. बीड जिल््यात एकूण ३६६९ शाळा आहेत. त्यापकैी 
३२०५ शाळाींना िीि िोडणी झालेली असनू ९३१ शाळाींना िीि िोडणी 
झालेली नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील पोलीस िायागलयाांचे िामिाि पेपरलेस िरण्याबाबत 
  

(५)  १९८२६ (२३-०८-२०१६).   श्री.किरण पावसिर, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.हेमांत 
टिल,े श्रीमती ववद्या चव्हाण :  सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील पोलीस कायागलयाींचे कामकाि पेपरलेस करण्याचा ननणगय 
शासनाने माहे म,े २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, तद् नसुार शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१४-११-२०१७) : (१) ि (२) कें द्र शासनाच्या ई-गव्हनगन्स 
योिनेंतगगत ि गनु्हेगारी मागग काढण्यासाठी ने्िकग  ि यींत्रणा (Crime & 
Criminal Tracking Network and System- CCTNS) या प्रकल्पाींतगगत 



राज्यातील एकूण १०५४ पोलीस ठाणे ६२९ िररषठ कायागलये ने्िकग ने िोडलेले 
असनू, सदर पोलीस ठाण्याींमध्ये पणुगपणे सी.सी.्ी.एन.एस. प्रणालीमध्ये 
एफआयआर दाखल करण्याची कायगिाही करण्यात येत आहे. तसेच, 
राज्यातील नागररकाींसाठी मराठी ि इींग्रिी भाषते भस्ीझन पो ग्ल हद. 
०६/०१/२०१६ पासनू कायागजन्ित करण्यात आले आहे. सदर पो ग्लद्िारे  
हरविलेल्या व्यक्तीींची नाि े याींची  माहहती, बेिारस मतृदेह तसेच इतर ४४ 
विविि प्रकारचे अिाांचे नमनेू नागररकाींना उपलब्ि करुन देण्यात आले आहे. 
तसेच, पणेु जिल्हयात प्रायोधगक तत्िािर नागररकाींसाठी ऑनलाईन तक्रार 
(e-complaint) देण्याची सवुििा उपलब्ि करुन देण्यात आली आहे. 
     त्याचप्रमाणे, महाराषर पोलीस दलाचे सिग १० पोलीस आयकु्तालये ि 
३६ जिल्हा पोलीस कायागलये  तसेच, राज्य पोलीस दलाकरीता सींकेतस्ळे 
विकभसत करण्यात आली असनू त्यािर महत्िाचे आदेश, पररपत्रक इत्यादी  
माहहती उपलब्ि करुन देण्यात येत.े 
     महाराषर पोलीस दलाच्या कायागलयातील दैनींहदन पत्रव्यिहार ि 
माहहतीची देिाण घेिाण करण्याकररता ईमेल आयडडचा 
(mahapolice.gov.in) प्रभािी िापर करण्यात येत आहे. 
     महाराषर पोलीस दलाचे सींपणूग सींगणकीकरण कायगक्रमाींतगगत प्रशासकीय 
ि इतर सिग बाबीींकरीता महाराषर पोलीस दलासाठी सितींत्र ९ सींगणक प्रणाली 
विकभसत करण्यात आली असनू डी.िे.एम.एस. ि व्हेईकल अनँ्ड फ्ली् 
मॅनेिमें् मॉडले कायागजन्ित करण्यात आले आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

पोशलसाांच्या हकिाांच्या रिाांसाठीही िारण देण्याची सकती मार्े घेणेबाबत 
  

(६)  २०३९२ (२३-०८-२०१६).   श्री.सांिय दत्त, श्री.शरद रणवपसे, श्रीमती 
हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रपनवर, श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय 
मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई पोभलसाींना हक्काची, अजिगत ककीं िा िनाजिगत रिा हिी असेल तर 
रिेच्या अिागसोबत लग्नपत्रत्रका, घराचा नगरपाभलकेने मींिूर केलेला आराखडा 



ककीं िा डॉक््रचे प्रमाणपत्र सादर करा मगच रिेचा विचार केला िाईल असा 
ननणगय अप्पर आयकु्त, मुींबई पोलीस याींनी काढला असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पोभलसाींच्या हक्काींच्या रिाींसाठीही कारण देण्याची सक्ती मागे 
घेणेबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१७) : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शाळाांमध्ये सोईसवुवधा प्रामखु्याने मलुीांना शमळत नसल्याने 
शाळाांमध्ये ववद्याथी र्ळती होत असल्याबाबत 

  

(७)  २०६४४ (२५-०८-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.रामहरी रपनवर, 
श्री.शरद रणवपस े: सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) भशक्षण हक्क कायद्यानसुार इयत्ता आठिीपयांत मोफत भशक्षण देणे 
बींिनकारक आहे, परींत ु भशक्षण हक्क कायद्यातील तरतदुीप्रमाणे आिश्यक 
सोईसवुििा विद्यार्थयाांना प्रामखु्याने मलुीींना भमळत नसल्याने शाळाींमध्ये  
विद्या्ी गळती होत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी  विद्यार्थयाांना सोईसवुििा भमळण्याबाबत 
मा.उच्च न्यायालयाच्या मखु्य न्यायमतूींनी शासनास हदलेल्या ननदेशानसुार 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) शासकीय ि स्ाननक सिराज्य सींस्ेच्या सिग शाळाींमध्ये ककमान १ 
सिच्छतागहृ मलुाींकररता ि १ सिच्छतागहृ मलुीींकररता उपलब्ि असल्याच े



आयकु्त, सिग महानगरपाभलका ि मखु्य कायगकारी अधिकारी, सिग 
महानगरपाभलका ि मखु्य कायगकारी अधिकारी, जिल्हा पररषद, सिग जिल्हे 
याींनी हदनाींक १५/०८/२०१५ पिूी प्रमाणणत करुन हदले आहे. सिग भशक्षा 
अभभयान अींतगगत सन २०१६-१७ मध्ये शाळेतील प्सींख्येनसुार मलुाींकररता 
१२६७ ि मलुीींकररता ९३३ सिच्छतागहेृ मींिूर करण्यात आली आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील उमगट पोलीस िमगचाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत 
  

(८)  २०८२२ (२३-०८-२०१६).   श्री.अशोि ऊफग  भाई िर्ताप, श्री.सांिय दत्त, 
श्री.शरद रणवपस,े श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, श्री.रामहरी रपनवर : ताराांकित 
प्रश्न क्रमाांि ११११९ ला हदनाांि १६ डडसेंबर, २०१५ रोिी हदलले्या उत्तराच्या 
सांदभागत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) स्े् क्राईम रेकॉडग ब्यरुो (एससीआरबी) ि नॅशनल रेकॉडग ब्यरुो 
(एनसीआरबी) ने िाहीर केलेल्या गेल्या तीन िषागच्या आकडिेारीनसुार सींपणूग 
राज्यातील १३८२ पोभलसाींविरुध्द ख्ले चालविल े गलेे मात्र त्यापकैी एकच 
पोलीस दोषी ठरला असल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कतगव्यािर असताना उमग् पणे िागणार् या पोलीस कमगचार्याींिर 
ख्ले दाखल करताना त्याींच्याविरुध्द सबळ परुािे देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०६-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     गनु्हे अन्िेषण विभाग, पणेु याींच्या क्राईम इन महाराषर या 
अहिालािरुन सन २०१२ त े २०१४ या तीन िषागत पोभलसाींविरुध्द दाखल 
गनु््याींबाबतची साींजख्यकी माहहती खाली दशगविल्याप्रमाणे आहे. 
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     सन २०१२-२०१४ या कालाििीत एकूण १२४७ केसेस दाखल झालले्या 
असनू १५ प्रकरणात पोभलसाींविरुध्द दोष भसध्द होिनू त्याींना भशक्षा झालेली 
आहे. 
(२) कतगव्यािर असताींना उमग्  पोलीस कमगचार्याींिर गनु्हा दाखल करताना 
पोभलसाींनी हदलेल्या सबळ परुाव्यामळेु उपरोक्त पोभलसाींविरुध्द गनु्हे भसध्द 
झालेले आहेत. 
     ज्या पोभलसाींविरुध्द न्यायालयात केसेस सु् लेल्या आहेत त्याबाबतच्या 
कारणाींचा अ्यास करुन सबळ परुािे देऊन न्यायालयात केसेस भसध्द 
करण्याचा प्रयत्न् ा करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
त्र्यांबिेश्वर (जि.नाशशि) यथेे शस ांहस्थ िामाांतर्गत झाललेी शसमेंट रस्त्याांची 

िामे ननिृष्ट्ट दिागची असल्याबाबत 
  

(९)  २३६९९ (३०-१२-२०१६).   डॉ.अपवूग हहरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) त्र्यींबकेश्िर (जि.नाभशक) ये् े भस ींहस् कामाींतगगत करण्यात आलेल्या १६ 
भसमें् रसत्याींच ेकाम ननकृष् दिागचे झाले असल्याच ेमहाराषर अभभयाींत्रत्रकी, 
सींशोिन सींस्ेने (मेरी) केलेल्या तपासणीच्या ननषकषागत समोर आल,े हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, मेरीकडील ननषकषागचे पाश्िगभमुीिर प्रत्येक कामाची सखोल 



चौकशी करण्याींत आली आहे काय, त्यात काय आढळून आले ि त्यानसुार 
सींबींधिताविरुध्द कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) : (१) भस ींहस् कुीं भमेळा मींिूर 
आराखड्यातील त्रत्र ींबक नगरपररषदेमाफग त करण्यात आलेल्या सिग काँक्री् 
रसत्याींची गणुित्ता तपासणी महाराषर अभभयाींत्रत्रकी सींशोिन सींस्ा (मेरी) 
याींचेकडून कोअर नमनुा पध्दतीने घेण्यात आली. 
     सदर चाचणीच्या प्राप्त ननषकषागनसुार १६ काकँ्री् रसत्याींचे ननषकषग 
अहिाल (Core strength) मानाींकनानसुार प्राप्त झाले नसल्याच ेननदशगनास 
आले. 
(२) चाचणीच े ननषकषग मानाींकनानसुार नसलेल्या सदरहू १६ रसत्याींच े
भागातील काँक्री् िर Injection grouting and epoxy layer with GP-२ 
treatment सींबींधित मक्तदेाराकडून नगर पररषदेने करुन घेतली आहे. तसेच 
नगरपररषदेने भस ींहस् कामाींसाठी नेमलेल्या िासतवुिशारद याींचेमाफग त 
सविसतर दर परृ्थ्करण करुन त्याींचे अहिालानसुार Reduced Rate ने 
आकारणी करुन मक्तदेाराची देयके मींिूर केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
मोहाने (ता.िल्याण, जि.ठाणे ) एन.आर.सी. िां पनीतनू होत असलेल्या भांर्ार 

चोरीतनू िामर्ाराांच्या हकिाच्या िोट्यावधी रपयाांची होत असलेली लटु 
(१०)  २४४०७ (०४-०१-२०१७).   श्री.िर्न्नाथ शशांदे :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कल्याण (जि.ठाणे) ये्ील एन.आर.सी. या बींद पडलेल्या कीं पनीतनू ३० 
सप् े्ंबर, २०१६ रोिी दपुारी ३.३० िािता भींगार घेऊन िाणारा. एम.एच.  
०६-एक्य-ू ८३७७ या क्रमाींकाचा रक फरीदा रकफक पठाण या महहलेने 
खडकपाडा पोलीस स्ेशन, कल्याण (जि.ठाणे)  ये्े रक ड्रायव्हर ि 
एन.आर.सी. कीं पनीचा एम.डी. शखेाित याींच्याविरोिात तक्रार करून पकडून 
हदलेला आहे, हे खरे आहे काय, 



(२) असल्यास, सदरहू रक मध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे भींगार सामान 
आढळून आले ि त्याचे सिगसािारण मलु्य काय होत,े 
(३) असल्यास, अशाच प्रकारे मागील अनेक महहन्याींपासनू एन.आर.सी. 
कीं पनीतनू मोठ्या प्रमाणात भींगार चोरी होत असल्याची स्ाननक नागररकाींची 
माहहती असनू कामगाराींची देणी अद्याप भमळाली नसताना भींगार माकफया, 
कीं पनीतील काही अधिकारी ि स्ाननकाींच्या मदतीने एन.आर.सी. कीं पनीतील 
भींगाराची ि आतील मौल्यिान िातूींच्या िसतूींची चोरी करून नेत असल्याने 
या प्रकरणाची  शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल्यास, चौकशीत काय आढळून आले, तद्नसुार काय कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०१-११-२०१७) : (१) होय, सदरहू प्रकरणात कफयागदी 
महहला ि इतर याींनी भींगार चोरी प्रकरणी आरोपीींना ्ाींबिनु पोलीसाींच्या 
ताब्यात देऊन ठाणे पोलीस आयकु्त पररसरातील पररमींडळ-३, कल्याण मिील 
खडकपाडा पोलीस स्ेशन ये्े ग.ुर.क्र. ३१७/२०१६ भा.द.वि.कलम ३७९, ३४ 
प्रमाणे गनु्हा दाखल करण्यात आला आहे.    
     सदर गनु्हयातील आरोपीत मदनभसींग शखेाित याींनी FIR रद्द 
होणेबाबत रर् वप्ीशन नीं. ३७४९/१६ दाखल केली असनू मा. उच्च 
न्यायालयात प्रकरण प्रलींत्रबत आहे. मा. उच्च न्यायालय, मुींबई याींनी सदर 
गनु्हयाचा तपास पढुील आदेश होईपयांत ्ाींबविणेबाबत आदेश केले आहेत. 
(२) सदरहू गनु्हयात खालीलप्रमाणे मदु्दमेाल िप्त करण्यात आला आहे. 
अ) २०,००,०००/- रु. ककमींतीचे भींगार पा ग्, भशश्याच,े ताब्याचे ि इतर कक.स.ु 
ब) ५,००,०००/- रु. कक.चा ्ा्ा कीं पनीचा रक एम.एच.०६-ए.क्य.ू-८३७७ 
िु.िा.कक.स.ु 
(३) ि (४) कीं पनीतील भींगार चोरी  प्रकरणी महात्मा फुले पोलीस ठाणे ये्े 
सन २००९ त े२०१५ पयांत एकुण २४ गनु्हे दाखल असनु २० गनु्हयाींत ७७ 
आरोपीीं विरुध्द मा. न्यायालयात दोषारोप दाखल करण्यात आले आहे. तसेच  
कपींनीतील िातचु्या िसतचुी चोरी होऊ नये याकरीता कीं पनीच्याितीने खािगी 
सरुक्षा यींत्रणा तनैात करण्यात आलेली आहे. पोलीस स्ेशन अींतगगत बी् 



माशगल  ची गसत ठेिण्यात आलेली असनु  भींगार चोरी करणारे भमळुन 
येताच त्याींचेिर योग्य ती कारिाई करण्यात येत आहे.         
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

नार्परू शहरातील डब्बा र्रैव्यवहाराबाबत 
(११)  २४४६४ (०४-०१-२०१७).   श्री.प्रिाश र्िशभये :  ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि २२७२८ ला हदनाांि ३ ऑर्स्ट, २०१६ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या 
सांदभागत सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नागपरू शहरामध्ये डब्बाच्या नािाने ९००० को्ीींचा गरैव्यिहार झाला 
असल्याचे ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िरील डब्बा गरैव्यिहारामध्ये ककती आरोपीींना अ्क केली, 
तसेच यात ककती नागरीकाींचे नकुसान झालेले आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणाची चौकशी करून दोषीींिर कोणती कारिाई केली 
िा करण्यात येत आहे 
(४) असल्यास, सदरहू सींपणूग प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यास 
सी.बी.आय.ची मदत घेतली िाणार आहे काय, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (१६-११-२०१७) : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
     नागपरू शहर पोलीस आयकु्तालय अींतगगत आध्गक गनु्हेशाखा, नागपरू 
शहर याींना माहहती भमळताच हद. १२ मे, २०१६ रोिी विविि १० हठकाणी 
छापे ्ाकून अििैररत्या डब्बा रेडड ींगचा व्यिसाय करणार्या एकूण २६ आरोपीीं 
विरुध्द ९ गनु्हे दाखल करुन १२ आरोपीींना अ्क केललेी आहे ि १४ आरोपी 
अ्कपिूग िामीनािर आहेत. तपास सरुु असनू सदर गनु््याींत नागररकाींच े
नकुसान झालेले नसनु आरोपीताींनी शासनाची फसिणूक केलेली आहे. 
(४) सदर गनु््याचा तपास आध्गक गनु्हेशाख ेमाफग त सरुु असनू आिश्यकता 
भासल्यास मदत घेण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



  
राज्यातील उत्पादन शलु्ि ववभार्ाच्या महसलूातील ननधी दार बांदीच्या 

िनिार्तृीसाठी खचग िरण्याबाबत 
  

(१२)  २५८७१ (१६-११-२०१६).   श्री.आनांदराव पाटील, श्री.सांिय 
दत्त : सन्माननीय राज् य उत् पादन शलु् ि मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अििै दारु विकणारा तीनदा पकडला गेला तर त्याच्यािर घातक 
कारिाया प्रनतबींि कायद्याखाली (एमपीडीए) कारिाई करण्यात येईल अस े
मा.राज्य उत्पादन शलु्क मींत्री  याींनी माहे ऑगस्, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान िाहहर केल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य उत्पादन विभागाच्या महसलूातनू काही ननिी दारु 
बींदीच्या िनिागतृीसाठी राखून ठेिनू खचग करण्यात येणार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, ककती विक्रें त्यािर कारिाई तसेच दारु बींदीच्या िनिागतृीसाठी 
ककती ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आला िा येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. चांद्रशखेर बावनिुळे (१४-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व्यसनमकु्तीच्या िनिागतृीसाठी समाि कल्याण विभागामाफग त 
उपाययोिना केली िात.े राज्य उत्पादन शलु्क विभागाद्िारे दारुबींदीच्या 
िनिागतृीसाठी ननिी उपलब्ि करुन देण्यात आलेला नाही. 
     सामाजिक न्याय ि विशषे सहायय विभागाने हदनाींक १७/०८/२०११ च्या 
शासन ननणगयान्िये राज्याचे व्यसनमकु्ती िोरण िाहीर केले आहे. 
व्यसनमकु्ती योिनेची माहहती शहरी ि ग्रामीण भागातील िनतपेयांत 
पोहचविण्यासाठी ि त्याचा लाभ त्याींना घेता यािा या उद्देशाने या योिनाींना 
व्यापक प्रभसध्दी देण्यासाठी ह्.व्ही., बस, लोकल इत्यादी विविि 
माध्यमाींद्िारे िाहहरातीचे प्रसारण केले िात.े 
(३) एवप्रल, २०१६ त े डडसेंबर, २०१६ या कालाििीत राज्य उत्पादन शलु्क 
विभागाने अििै दारुची ननभमगती/ विक्री/ िाहतकु करणार्याींविरुध्द ३३८४७ गनु्हे 



नोंदिनू १८१४७ आरोपीींना अ्क केली आहे. 
     व्यसनमकु्तीच्या िनिागतृीसाठी सामाजिक न्याय ि विशषे सहायय 
विभागाकड े सन २०१७-१८ या चाल ूआध्गक िषागत रु. १३.०० को्ी तरतदू 
अ्गसींकजल्पत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

नाांदेड येथील पोशलसाांने आरोपीिडून लाच स्वीिारल्याबाबत 
  

(१३)  २७४०० (१३-०४-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, श्री.ियवांतराव िाधव, 
श्री.अमरशसांह पांडडत, अॅड.ननरांिन डावखरे, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.अननल 
भोसल े: सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) नाींदेड ये्ील पोभलसाींने आरोपीकडून त्याच्या आईचे मींगळसतू्र विकून 
लाच सिीकारल्याची घ्ना हदनाींक २० िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार सदर पोभलसाींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (२७-११-२०१७) :(१), (२) ि (३) आरोपी लोकसेिक उिि 
गोवि ींदराि घलेु, पोलीस हिालदार, पोलीस ठाणे उमरी, जिल्हा-नाींदेड याींनी 
खासगी व्यक्ती माफग त हदनाींक १६ िानेिारी, २०१७ रोिी लाच जसिकारली 
असल्याने त्याींच्या विरुध्द भ्रष्ाचार प्रनतबींिक अधिननयम १९८८ प्रमाणे 
गनु्हा दाखल करण्यात आला असनु मा. न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल 
करण्यात आले आहे. तसेच आलोसे श्री. घलेु याींना शासन सेिेतनु ननलींत्रबत 
करण्यात आले आहे. 
  

___________ 



  
मुांब्रा (जि.ठाणे) शहरातील रस्त्याांच्या अपणूग िामाांमळेु  

नार्ररिाांची र्रैसोय होत असल्याबाबत 
  

(१४)  २९०६२ (१३-०४-२०१७).   श्रीमती हुस्नबान ू खशलफे, अॅड.ननरांिन 
डावखरे : सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींब्रा (जि.ठाणे) ये्ील ५४ रसत्याींच्या कामाींना आयकु्त, महानगरपाभलका 
ठाणे याींनी स्धगती हदली असल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींब्रा शहरातील ५४ रसत्याींपकैी २९ रसत े खोदण्यात आल े
असनु त्यामळेु मुींब्रािाभसयाींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करून कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) :(१) अींशत: खरे आहे. 
     ठाणे महानगरपाभलकेच्या सक्षम प्राधिकरणाने मुींब्रा प्रभाग सभमती 
अींतगगत, ४४ रसत्याींची कामे करण्याकरीता प्रशासकीय ि वित्तीय मान्यता 
हदली असनू, सदर रसत्याींच्या कामाींना कायागदेश देऊन कामे सरुू करण्यात 
आली होती. 
     त्ावप, प्रशासककय कारणासति सदर ४४ रसत्याींपकैी सरुू केलेल्या २ 
रसत्याींची कामे िगळून ४२ कामाींना ननयोिनाच्या दृष्ीने ठाणे 
महानगरपाभलकेने हदनाींक २२/१२/२०१६ रोिी तात्परुती स्धगती हदली होती.  
(२) हे खरे नाही. 
     ठाणे महानगरपाभलकेने हदलेली तात्परुती स्धगती हदनाींक ०३/०१/२०१७ 
रोिी मागे घेतली  आहे. सद्यजस्तीत एकूण ४४ रसत्याींपकैी ३४ रसत्याींची 
कामे पणुग झालेली आहेत. उिगररत रसत्याींची कामे सरुू असनू प्रगतीप्ािर 
आहेत. 
(३) ि (४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 



  
अिोला शहरात र्टसाधन िें द्रात लेखाधधिारी ननयकुत िरण्याबाबत 

  

(१५)  २९२२९ (१२-०४-२०१७).   प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड े: सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अकोला शहरातील सिगभशक्षा अभभयानातनू शाळाींना हदल्या िाणार्या 
कोट्यििी रुपये खचागच्या हहशबेासाठी ग्सािन कें द्राींमध्ये लेखाधिकारीच 
नसल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अभभयानाच्या होत असलेल्या खचागिर पयगिेक्षण, 
ननयींत्रण करण्यासाठी अधिकारी नसल्याने गोंिळ होण्याची शक्यता ननमागण 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्सािन कें द्रात लेखाधिकारी ननयकु्त न करण्याची कारणे 
काय आहेत ि उक्त ग्सािन कें द्रात लेखाधिकारीची ननयकु्ती किीपयांत 
होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-११-२०१७) : (१) नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात सवग प्राथशमि शाळाांमध्ये एि इांग्रिी शशक्षण सकतीचे िरण्याबाबत 

  

(१६)  ३०००८ (१२-०४-२०१७).   आकिग .अनांत र्ाडर्ीळ : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात सिग प्रा्भमक शाळाींमध्ये इींग्रिी भशक्षण सक्तीचे करुन सिग 
६६१२ ग्ाींमध्ये इींग्रिी माध्यमात भशक्षण देणारी ककमान एक शासकीय शाळा 
असािी अशी भशफारस भशक्षण आणण सामाजिक विकासाच्या सधचि ग्ान े
मा.पींतप्रिानाींना केल् याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 



(२) असल्यास, सदर भशफारशीची शासनाने दखल घेिनू सिग प्रा्भमक शाळेत 
इींग्रिी भशक्षण सक्तीच ेकरुन प्रत् येक ब्लॅाकमध्ये ककमान एक इींग्रिी शाळा 
सरुु करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१०-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) सियीं अ्गसहाजययत तत्िािर प्रत्येक ब्लॉकमध्ये एक ककीं िा एकापेक्षा 
अधिक इींग्रिी शाळा कायगरत आहे.  
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
शश ांदी खुदे (ता.माण, जि.सातारा) येथील शतेि-याने आत्महत्या िेल्याबाबत 

  

(१७)  ३०४६३ (१५-०४-२०१७).   श्री.आनांदराव पाटील : सन्माननीय सहिार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भश ींदी खुदे  (ता.माण, जि.सातारा) ये्ील पतसींस्ेने मींिूर केलेले किग  
नो्ाबींदीमळेु उपलब्ि न झाल्याने  श्री.सींिय विनायक भोसले या शतेकर् याने 
विषप्राशन करुन आत्महत्या केली असल्याचे माहे िानेिारी, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन दोषीींिर कारिाई ि 
आत्महत्या केलेल्या शतेक-याींच्या कु्ूींत्रबयाींना आध्गक मदत देण्याबाबत 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देशमखु (०९-११-२०१७) : (१) श्री. सींिय विनायक भोसले या 
शतेकर्याने हदनाींक ३१/१२/२०१६ रोिी आत्महत्या केली आहे. 
     सींबींिीत शतेकर्याने १) वप्रयदशगनी ग्रामीण त्रबगरशतेी सहकारी पतसींस्ा 
मयाग. दहहिडी, शाखा मलिडी ि २) भसद्धना् नागरी सहकारी पतसींस्ा मयाग. 
दहहिडी, शाखा मलिडी  या दोन पतसींस्ाींकडील किाांच्या ्कबाकीमळेु ि 



त्याींचे िडील श्री. विनायक भोसले याींचे नािािरील विविि कायगकारी सहकारी 
सेिा  सोसाय्ी मयाग., भश ींदी खुदग, ता.माण या सोसाय्ीच्या किागमळेु 
आत्महत्या केली असल्याचा िबाब या प्रकरणातील साक्षीदाराींनी पोभलस 
उपननररक्षक, दहहिडी पोभलस स्ेशन, ता.माण  याींचेकड ेहदला आहे. मात्र या 
िरील तीनही सींस्ाींनी सींबींिीताींिर किगिसलूीसाठी सक्तीची कारिाई केलेली 
नाही.  
(२) किगबािारीपणामळेु आत्महत्या केलेल्या शतेकर्याींच्या िारसाींना 
अ्गसहायय देण्यासाठी महसलू ि िन विभागाने हदनाींक २३/०१/२००६ रोिी 
शासन ननणगय ननगगमीत केला आहे. त्याअनषुींगाने  प्रकरणाची चौकशी 
करण्यात आली असनू िरील शासन ननणगयातील तरतदूीनसुार सदर प्रकरण 
अ्गसहायय देण्यासाठी अपात्र असल्याचा ननणगय जिल्हाधिकारी, सातारा याींच े
अध्यक्षतखेालील जिल्हासतरीय सभमतीने त्याींच्या हदनाींक ०६/०३/२०१७ 
रोिीच्या बठैकीमध्ये घेतला आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

िोल्हापरू जिल््यात तालिुाननहाय क्रीडा सांिूल उभारणीसाठी  
ननधी उपलब्ध िरण्याबाबत 

  

(१८)  ३०९१२ (१०-०८-२०१७).   श्री.सतिे ऊफग  बांटी पाटील : सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) कोल्हापरू जिल््यात तालकुाननहाय क्रीडा सींकूल उभारणीसाठी 
शासनाकडून ननिीची तरतदु केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, तालकुाननहाय क्रीडा सींकूलाींच्या उभारणीची सद्य:जस्ती काय 
आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) तालकुाननहाय क्रीडा सींकूलाींच्या उभारणीची सद्य:जस्ती खालीलप्रमाणे 
आहे. 



१. तालिुा क्रीडा सांिुल, राधानर्री - 
     रािानगरी ये्ील ग् क्र.७२७ पकैी १.२० हेक््र इतकी िागा प्राप्त 
असनू बाींिकामासाठी रु.१००.०० लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
सदर ननिीतनू बॅडभम ी्ं न हॉलचे काम पणुग झाले असनू, सींरक्षक भभींतीचे काम 
हाती घेण्यात आलेले असनू सदर काम प्रगतीप्ािर आहे. उिगररत ननिीमिून 
सींरक्षक भभींतीचा दसुरा भाग, २०० मी. िािनमागग, प्रसािनगहृ, विविि 
खेळाची मदैान,े अींतगगत रसत ेइ. कामे पणुग करुन घेणेसाठी सा.बा.विभागाकड े
ननिी िगग करण्याची कायगिाही चाल ुआहे. 
२. तालिुा क्रीडा सांिुल, र्र्नबावडा - 
     गगनबािडा ये्ील सिे नीं.५७० मिील १७५०० चौ.मी. इतकी  िागा 
प्राप्त असनू बाींिकामसाठी रु.१००.०० लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आललेा 
आहे. सदर ननिीतनु २०० मी. िािनप्, बासके्बॉल, खो-खो, कबड्डी मदैान 
इ. कामे पणूग करण्यात आलेली आहेत. दसु-या ्प्यातील काम े हाती घेणे 
कररता सींकुल सभमतीच्या बठैकीमध्ये झालेल्या ननणगयानसुार सािगिननक 
बाींिकाम विभाग याींचे कडून अींदािपत्रक आराखड े तयार करण्याच्या 
अनषुींगाने सदर िागेचा सिे करण्यात येत आहे. 
३. तालिुा क्रीडा सांिुल, भदुरर्ड  - र्ारर्ोटी - 
     गारगो्ी ये्ील भ.ुमा.क्र.१०३४ पकैी १.१३ हेक््र इतकी िागा प्राप्त 
असनू बाींिकामासाठी रु.९३.०४ लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
सदर ननिीतनू बॅडभम ी्ं न हॉलचे काम पणूग करण्यात आले असनू उिगररत कामे 
बहुउदेभशय हॉल, विद्यतुीकरण, चेजिींगरुम, प्रसािगहृ, कायागलयीन इमारत, 
व्यायामशाळाचे अपणुग काम सािगिननक बाींिकाम विभागाकडून करुन घेण्याचा 
ननणगय सींकुल सभमतीने घेतलेला असनु त्यानसुार याबाबत कायगिाही चाल ु
आहे. 
४.तालिुा क्रीडा सांिुल, आिरा  - 
     आिरा ये्े ग् क्रीं .३३५ पकैी ३.६० हेक््र इतकी िागा प्राप्त असनू 
बाींिकामसाठी रु.८७.०० लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर 
ननिीमिुन हद.१७/०८/२०१७ रोिी झालेल्या बठैकीमध्ये सींकुलाच्या सींरक्षक 
भभींतीच्या कामास मान्यता देण्यात आलेली असनु त्यानसुार 
सा.बा.विभागामाफग त सींरक्षक भभींतीचे काम करुन घेणे कररता ननिी िगग 



करण्याची कायगिाही चाल ुआहे. 
५. तालिुा क्रीडा सांिुल, चांदर्ड  - 
     चींदगड ये् ेग् नीं.६१० पकैी १.०० हेक््र इतकी िागा प्राप्त असनू 
बाींिकासाठी रु.७८.०८ लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. तसेच 
बॅडभम ी्ं न हॉल ि मदैान सपा्ीकरण या बाबी कररता रु.४२.०० लक्ष इतकी 
रक्कम खचग झालेली असनू हॉलचे काम अींनतम ्प्यात आहे. 
६. तालिुा क्रीडा सांिुल, िरवीर (ननर्वे दमुला) - 
    ननगिे दमुला ये्ील ग् क्रीं .३२२ पकैी २.०० हेक््र इतकी िागा प्राप्त 
असनु,  बाींिकामसाठी रु.७५.६२ लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. 
सदर ननिीतनु बॅडभम ी्ं न हॉल, विविि खळेाची मदैाने, बास के्बॉल, 
व्यायामशाळा , सींरक्षक भभींत या सवुििा विकभसत करण्यात आलेल्या आहेत. 
७. तालिुा क्रीडा सांिुल,िरवीर (बाचणी)  - 
    सदर तालकुा क्रीडा सींकुलासाठी बाचणी ये् े ग् क्र.३५४ पकैी २.३९ 
हेक््र इतकी िागा प्राप्त असनू बाींिकामासाठी रु.६५.०० लक्ष ननिी माहे िून 
२०१७ मध्ये िगग करण्यात आलेले आहे. सदर ननिी सा.बा.विभागाकड े िगग 
करण्यात येिनू सदर तरतदुी मिून हाती घ्याियाच्या कामाच ेअींदािपत्रक ि 
आराखड ेसा.बा.विभागाकडुन करुन घेण्याची कायगिाही चाल ुआहे. 
८. तालिुा क्रीडा सांिुल, हातिणांर्ले हुपरी - 
    हुपरी ये्ील ग् क्रीं .२६.५६ पकैी १००५६ इतकी िागा प्राप्त असनू  
बाींिकामासाठी रु.५०.०० लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर 
ननिीतनू बॅडभम ी्ं न हॉल ि मदैानाचे सपा्ीकरण इ. कामे झालेली आहेत. 
दसु-या ्प्यातील कामे हाती घेणे कररता अींदािपत्रक ि आराखड े तयार 
करण्याची कायगिाही सींकुल सभमतीमाफग त चाल ुआहे. 
९. तालिुा क्रीडा सांिुल, शाहुवाडी - 
     बाींबिड ेये्ील ग् क्रीं .९३ पकैी १.०७ हेक््र इतकी िागा प्राप्त असनू 
बाींिकामासाठी रु.३५.०० लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आलेला आहे. सदर 
ननिीतनु २०० मी.िािनप्, विविि खेळाची मदैाने इ. कामे झालेली आहेत. 
दसु-या ्प्यात सींरक्षक भभींतीचे बाींिकाम हाती घेणे कररता अींदािपत्रक तयार 
करण्यात आलेले असनु सदर कामाकररता सा.बा.विभागाकड े ननिी िगग 
करण्याची कायगिाही चाल ुआहे. 



१०. तालिुा क्रीडा सांिुल, र्डहहांग्लि - 
    गडहहींग्लि ये्ील ग् नीं.५६६ पकैी ४.०० हे. इतकी िागा प्राप्त असनू 
बाींिकामासाठी रु.१०.०० लक्ष ननिी वितरीत करण्यात आललेे आहे. 
सािगिननक बाींिकाम विभागाकडून  सींकुलाच े बाींिकाम अींदािपत्रक ि 
आराखड ेतयार करुन घेण्याची कायगिाही सींकुला सभमती माफग त सरुु आहे. 
११. तालिुा क्रीडा सांिुल, हातिणांर्ले - 
    अद्याप िागा प्राप्त झालेली नसनु िागा उपलब्ितसेाठी तहभसलदार, 
हातकणींगले याींना हद. ०२/०५/२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये  विनींती केलेली आहे. 
१२. तालिुा क्रीडा सांिुल, पन्हाळा व िार्ल - 
     सदर दोन्ही सींकुलाींना अद्याप िागा अप्राप्त असनु िागा प्राप्त करुन 
घेण्याची कायगिाही सींकुल सभमती माफग त सरुु आहे. 
१३. तालिुा क्रीडा सांिुल, शशरोळ - 
    सदर तालकुा क्रीडा सींकुलास भशरोळ ये्ील भमुापन क्र.८९९ मधिल 
िागा उपलब्ितसेाठी तहभसलदार ,भशरोळ याींना हद. ०२/०५/२०१७ रोिीच्या 
पत्रान्िये  विनींती केलेली आहे. परींत ुअद्याप िागा अप्राप्त आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ववववध माथाडी िामर्ार मांडळातील ररकत पदे भरण्याबाबत 
  

(१९)  ३०९६४ (११-०८-२०१७).   श्री.नरेंद्र पाटील, श्री.धनांिय मुांड,े श्री.सनुनल 
तटिरे, श्री.हेमांत टिल,े श्री.किरण पावसिर, अॅड.ननरांिन डावखरे, 
श्री.ियवांतराव िाधव, श्री.अमरशसांह पांडडत, श्रीमती ववद्या चव्हाण, श्री.आनांद 
ठािूर, अॅड.राहुल नावेिर : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील विविि मा्ाडी कामगार मींडळे आणण विशषेत: निी मुींबईतील 
ककराणा बािार ि दकुाने मींडळ तसेच फळे ि भािीपाला असींरक्षक्षत कामगार 
मींडळातील प्रशासकीय अधिकारी ि कमगचार्याींची पदे ररक्त असनू गेल्या १० 
िषागपासनू ररक्त पदे भरण्यात आली नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



(२) असल्यास, ककराणा बािार ि दकुाने मींडळात पिूी १०६ अधिकारी ि 
कमगचारी कायगरत होत ेपरींत,ु १० िषागपासनू बरेच कमगचारी ननितृ्त झाल्याने 
मींडळाच्या कायागलयाचा भार सध्या फक्त ४३ कमगचारी साींभाळत आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय 
आढळून आले ि तद्नसुार ररक्त पदे भरणेबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. सांभािी पाटील-ननलांर्ेिर (०२-११-२०१७) : (१), (२), (३) ि (४) राज्यात 
३७ मा्ाडी मींडळे गठीत करण्यात आलेली असनू त्यापकैी ३६ मा्ाडी 
मींडळातील मींिूर पदापकैी ३१५ पदे ररक्त आहेत. 
     निी मुींबईतील ककराणा बािार ि दकुाने मींडळ आणण भािीपाला 
असींरक्षक्षत कामगार मींडळ या दोन्ही मींडळात प्रशासकीय अधिकारी हे पद 
मींिूर नाही. 
     ककराणा बािार ि दकुाने मींडळामध्ये एकूण १०२ कमगचारी कायगरत 
होत.े सन-२०१२ मध्ये मींडळाच्या कामकािाचा आढािा घेऊन एक सदसयीय 
मींडळाने आिश्यक कमगचार्याींची सींख्या ७० ननजश्चत केली. मींडळाच्या 
आस्ापनेिर सरुुिातीपासनू असलेले कमगचारी  सेिाननितृ्ती, रािीनामा ि 
इतर कारणाींमळेु कमी झाले आहेत. सदर कमगचार्याींपकैी काही कमगचार्याींना 
अनतररक्त कायगभार देण्यात आला आहे ि सद्य:जस्तीत ररक्त पदािर बाहय 
यींत्रणेमाफग त तात्परुत्या सिरुपात कमगचारी भरती प्रकक्रया सरुु करण्याींत 
आलेली आहे. मा्ाडी मींडळाकररता मींडळननहाय आकृतीबींद तयार करुन 
याबाबत शासन सतरािरुन मींिूरी देण्याची प्रकक्रया सरुु आहे. 

___________ 
  

शशक्षणाधधिारी (ननरांतर शशक्षण) याांच्यािडील  
िामाचा ताण िमी िरण्याबाबत  

(२०)  ३०९७९ (१०-०८-२०१७).   अॅड.ननरांिन डावखरे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



  

(१) राज्यामध्ये भशक्षणाधिकारी (ननरींतर भशक्षण) ची ककती पदे मींिुर असनू 
ककती पदे कायगरत आहेत, तसेच  भशक्षणाधिकारी (ननरींतर) पदाची िेतनशे्रणी 
भशक्षणाधिकारी (प्रा्भमक ि माध्यभमक) पदाची िेतनशे्रणी समान आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भशक्षणाधिकारी (ननरींतर भशक्षण) याींच्याकड े इतर 
भशक्षणाधिकारीप्रमाणे कामाचा ताण कमी असल्याने त्याींना भशक्षणाधिकारी 
(प्रा्भमक) ककीं िा (माध्यभमक कननषठ), शालेय भशषयितृ्ती, प्रभशक्षण, 
विद्या्ी सींबींधित समसया, पररक्षा, सिगभशक्षा अभभयान, सींगणक प्रणाली 
मिील सिग कामकाि, इत्यादी हदल्यास भशक्षणाधिकारी (प्रा्भमक ि 
माध्यभमक) याींच्यािर असललेा कामाचा ताण कमी होईल, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 

श्री. ववनोद तावड े (२३-११-२०१७) : (१) राज्यामध्ये भशक्षणाधिकारी (ननरींतर 
भशक्षण) ची एकूण ३० पदे मींिूर असनू १८ पदे कायगरत आहेत. 
भशक्षणाधिकारी (ननरींतर भशक्षण) ि भशक्षणाधिकारी (प्रा्भमक ि माध्यभमक) 
पदाची िेतनशे्रणी समान आहे, हे खरे आहे. 
(२) सद्य:जस्तीत असा कोणताही प्रसताि शासनाच्या विचारािीन नाही. 
महाराषर भशक्षण सेिा ग्-अ सींिगागतील पदाींची कतगव्ये ि िबाबदार्या 
ननजश्चत करण्यासाठी आयकु्त (भशक्षण), महाराषर राज्य याींच्या 
अध्यक्षतखेाली सभमती गठीत करण्यात आली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यातील सशुशक्षक्षत बेरोिर्ाराांना रोिर्ार शमळवनू देण्याबाबत 
(२१)  ३१२५० (११-०८-२०१७).   आकिग .अनांत र्ाडर्ीळ, श्री.अमरनाथ 
रािूरिर :  सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  



(१) राज्यात कौशल्या विकास ि रोिगार ि उद्योिकता मागगदशगन कें द्रामध्ये  
नोंद झालेल्या सभुशक्षक्षत  तरुणाींची सींख्या २५ लाखाींपेक्षा िासत असल्याच े
माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सभुशक्षक्षत शतेमिूर, मा्ाडी कामगाराींची सींख्या समुारे ५० 
लाखाींपेक्षा िासत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या बेरोिगाराींना रोिगार भमळिनू देण्याबाबत शासनाने 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांर्ेिर (०६-११-२०१७) : (१) राज्यातील कौशल्य 
विकास, रोिगार ि उद्योिकता मागगदशगन कें द्रात सभुशक्षक्षत उमेदिाराींच्या 
नोंदणीप्ानसुार िुल,ै २०१७ अखेर ३४,४२,४८० उमेदिाराींची नोंदणी करण्यात 
आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
     त्ावप, राज्यातील विविि ३६ मा्ाडी मींडळाींमध्ये समुारे २,१०,००० 
इतके मा्ाडी कामगाराींची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. 
(३) सभुशक्षक्षत बेरोिगाराींना रोिगार भमळािा म्हणून कौशल्य विकास, रोिगार 
ि उद्योिकता मागगदशगन कें द्राचे सींगणकीकरण, ग्री्ं ालय सदृश्य अ्याभसका, 
बेरोिगाराींच्या सेिा सहकारी सींस्ा स्ापन करणे, आहदिासी उमदेिाराींसाठी 
कौशल्य विकास, रोिगार माहहती ि मागगदशगन प्रभशक्षण कें द्र, रोिगार 
प्रोत्साहन कायगक्रम, व्यिसाय मागगदशगन ि समपुदेशन कें द्र, प्रमोद महािन 
कौशल्य ि उद्योिकता विकास अभभयान इत्यादी योिना राबविण्यात येतात. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही 

___________ 
  
राज्यातील ववववध ववद्यापीठे व मान्यता प्राप्त सांलग्न महाववद्यालयातील 

शशक्षि-शशक्षिेतराांची ररकत पदे भरण्याबाबत  

(२२)  ३१३३८ (११-०८-२०१७).   डॉ.अपवूग हहरे :  सन्माननीय उच् च व तांत्र 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



(१) राज्यातील विद्यापीठे ि मान्यता प्राप्त सींलग्न अनदुाननत कला, विज्ञान 
ि िाणणज्य िररषठ महाविद्यालयातील भशक्षक-भशक्षकेतराींची ररक्त पदे 
भरण्याच्या अनषुींगाने हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०११ च्या विद्या्ी सींख्येिर 
आिाररत पदननजश्चतीनसुार पदाच्या आढाव्यास मींिुरी घेण्याची सरुु असलेली 
कायगिाही पणुग झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, प्रसततु पदाच्या आढाव्यास मींिुरी प्राप्त झाली आहे काय ि 
त् यानषुींगाने विविि विद्यापीठे ि मान्यता प्राप्त सींलग्न िररषठ 
महाविद्यालयातील भशक्षक-भशक्षकेतराींची ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणता 
ननणगय घेण्यात आला, 
(३) असल्यास, राज्यातील मान्यता प्राप्त सींलग्न अनदुाननत कला, विज्ञान ि 
िाणणज्य िररषठ महाविद्यालयात सेिाननितृ्ती, मतृ्य,ू सिेच्छाननितृ्ती ि अन्य 
तत्सम कारणाने ररक्त होणार्या भशक्षकेतर कमगचार्याींच्या एकुण पदाींपकैी 
फक्त ४% भशक्षकेतराींची पदे भरण्यास शासनाकडून ननदेभशत करण्यात आले 
असनू िररषठ महाविद्यालयात एकूण ररक्त पदाींपकैी केिळ ४ % पद 
भरण्याच्या प्रचभलत िोरणामळेु भलवपक, ग्री्ं ालय पररचय, भशपाई, प्रयोगशाळा 
सहाययक इत्यादी भशक्षकेतराींची पदे ररक्त असल्याने त्याचा दैनींहदन 
कायागलयीन कामकाि तसेच ग्री्ं ालय, प्रयोगशाळा ि महाविद्यालयाच्या 
सिच्छतचे्या कामािर प्रनतकुल पररणाम होत असल्याच ेननदशगनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भशक्षकेतराींच्या 
ररक्त पदाींमळेु महाविद्यालयाची शकै्षणणक गणुित्ता कमी होऊन त्याचा नॅक 
मलु्याींकनािरही अननष् पररणाम होत असनू महाविद्यालयाच्या दैनींहदन, 
शकै्षणणक ि कायागलयीन कामकािािर होत असलेला पररणाम पाहता िररषठ 
महाविद्यालयातील भशक्षकेतराींची एकूण ररक्त पदे ककमान ५० % भरण्यास 
अनमुती देिनू भशक्षक-भशक्षकेतराींची सिग ररक्त पदे भरण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
 

श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) ि (२) राज्यातील अकृवष 
विद्यापीठाींशी सींलजग्नत अशासकीय अनदुाननत महाविद्यालयामध्ये कायगरत 
असलेल्या भशक्षक ि भशक्षकेतर पदाींच्या आढाव्यास तसेच हदनाींक 
०१/१०/२०१५ च्या विद्या्ीसींख्येिर आिारीत अशासकीय अनदुाननत 



महाविद्यालयातील  अनजु्ञेय होणार्या भशक्षक ि भशक्षकेतर पदाींच्या 
आढाव्यास मींिूरी घेण्याची कायगिाही अद्याप पणूग झालेली नाही. 
(३) ि (४) वित्त विभागाने हदनाींक ०२/०६/२०१५ अन्िये ननगगभमत केलेल्या 
शासन ननणगयातील ३ (क) मध्ये नमदू केलेल्या सींिगागव्यनतररक्त इतर 
सींिगागतील सरळसेिेच्या कोट्यातील ररक्त असणार्या पदाींपकैी ५० ्क्के ककीं िा 
एकूण सींिगागच्या ४ ्क्के यापकैी िे कमी असेल इतकीच पदे भरण्याची 
तरतदू विहीत करण्यात आली. त्ावप, विभागाचा पदाींचा आढािा मींिूर न 
झाल्यामळेु तसेच वित्त विभागाने तद्नींतर हदनाींक २५/०५/२०१७ च्या शासन 
ननणगयान्िये वित्त विभागाकडून आकृनतबींि अींनतम मींिूर न झालेल्या 
विभागास निीन पदननभमगती, पदभरती करण्यास तसेच तोपयांत पदे रुपाींतररत 
करण्यासही अनमुती नाकारण्यात आली.  त्यानींतर वित्त विभागाच्या हदनाींक 
२९/०६/२०१७ च्या शासन ननणगयान्िये अनदुाननत सींस्ाकडील पदाींचा 
आकृनतबींि ननजश्चत करण्यासाठी मागगदशगक सचूना सितींत्रपणे देण्यात येतील 
असे सपष् करण्यात आले असनू अद्याप तशा सचूना प्राप्त झालेल्या 
नाहीत.  महाविद्यालयातील भशक्षकेतराींची पदे ररक्त असल्याने त्याचा 
दैनींहदन कायागलयीन कामकािािर प्रनतकूल पररणाम होत असल्याची तक्रार 
सींचालनालयास प्राप्त झाली नसल्याचे सींचालनालयाने कळविले आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
ठाणे हेल्थ िेअर रग्णालयाने एटीएम िाडगद्वारे बबलाची रकिम ठेवल्याबाबत 
  

(२३)  ३१५२० (०९-०८-२०१७).   श्री.अशोि ऊफग  भाई िर्ताप :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) ठाणे हेल्् केअर रुग्णालयाने ए्ीएम काडगद्िारे त्रबलाची रक्कम 
ठेिण्याचा प्रकार माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर रुग्णालयािर 
कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

वसई-ववरार-नालासोपारा (जि.पालघर) येथे फेरीवाल्याांनी  
ग्राहिाांची फसवणूि िेल्याबाबत 

  

(२४)  ३१५३८ (११-०८-२०१७).   श्री.अशोि ऊफग  भाई िर्ताप, श्री.सांिय 
दत्त, श्री.रामहरी रपनवर, श्री.शरद रणवपस े:  सन्माननीय अन् न व नार्री 
परुवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :-  

(१) िसई-विरार-नालासोपारा (जि.पालघर) ये् ेफेरीिाल ेिदै्यमापनाच्या ऐििी 
दगड िापरून ग्राहकाींची फसिणूक करीत असनू िदै्यमापन अधिकारी याकड े
दलुगक्ष करीत असल्याचे माहे एवप्रल, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास 
आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन ग्राहकाींची फसिणूक 
करणार् या फेरीिाल्याींिर कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धर्रीश बापट (०९-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) याबाबत तक्रार प्राप्त नसतानाही ननरीक्षक, ििै मापन शासत्र, िसई 
विभाग याींनी एवप्रल, २०१६ त े एवप्रल, २०१७ या कालाििीत िसई-विरार 
नालासोपारा ये्ील ६४ फेरीिाल्याींिर त्याींच्याकडील ििने ि मापे याची 
विहीत मदुतीत फेरपडताळणी ि मदु्राींकन करून न घेतल्यामळेु कारिाई केली 
आहे. तसेच याच कालाििीत िसई विरार नालासोपारा ये्ील  १३६ फेरीिाल े
याींच्याकडील ५८२ ििन मापाींची फेरपडताळणी ि मदु्राींकन  करून        
रू. ८,१६०/- पडताळणी ि मदु्राींकन शलु्क िसलू केले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 



नार्परू शहरातील िामर्ार िल्याण िें द्र यथेील जस्वमीांर् 
पलुाची दरुूस्ती िरण्याबाबत 

  

(२५)  ३१८५६ (११-०८-२०१७).   प्रा.अननल सोले, श्री.धर्रीशचांद्र व्यास, 
श्री.शमतशे भाांर्डडया : सन्माननीय िामर्ार मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) नागपरू शहरातील कामगार कल्याण कें द्र ये्ील जसिमीींग पलू मिील 
्ाईल्स िागोिागी उखडल्या असल्याने जसिमीींग पलुमध्ये येणा-या 
नागररकाींच्या  पायाींना दखुापती होत असल्याचे हदनाींक १२ मे, २०१७ रोिी 
िा त्यासमुारास ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जसिमीींग पलुाच्या ्ाईल्सच्या दरुूसतीचे काम 
करण्याबाबत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांर्ेिर (०२-११-२०१७) : 
(१) होय. 
(२) ि (३) सदर िलतरण तलािाची दरुुसती मींडळाने माहे िून, २०१७ मध्ये 
करुन घेतली आहे. 
  

___________ 
  

आहदवासी वविास आयकुतालय नाशशि येथील जिल्हा उपाध्यक्ष  
याांनी मदय वपऊन शशवीर्ाळ िेल्याबाबत 

(२६)  ३१८७५ (१९-०८-२०१७).   डॉ.अपवूग हहरे : सन्माननीय आहदवासी 
वविास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  नाभशक ये् े आहदिासी विकास आयकु्तालयात माहहती अधिकाराच्या 
नाींिाने अधिकारी ि कमगचार्याींना िमकािण्याच्या उद्दशेाने मद्यिुींद अिस्ेत 
महाराषर भशक्षक आणण भशक्षकेतर पररषदेचे नाभशक जिल्हा अध्यक्ष ि समता 
पररषदेच ेनाभशक जिल्हा उपाध्यक्ष, प्रविण महािन याींनी भशिीगाळ केल्याच े
हदनाींक २६ एवप्रल, २०१६ रोिी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 



(२)  असल्यास, प्रविण महािन हे सींघ्नाींच्या नाींिाने विविि शासकीय-
ननमशासकीय आस्ापना/सींस्ा/भशक्षण सींस्ा ि उपक्रमाींच े हठकाणी गरै 
उद्देशाने माहहतीचे अिग करून माहहती अधिकाराचा गरैिापर करत असल्याच े
ननदशगनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, श्री.महािन याींची चौकशी करण्यात आली आहे काय, 
चौकशीत काय ननषपन्न झाले ि त्याींचवेिरुध्द कोणती कायदेशीर कारिाई 
करण्यात आली िा येत आहे, 
(४) असल्यास, माहहती अधिकाराचा गरैिापर करणार्याींविरुध्द कारिाई 
होण्यासींदभागत शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववष्ट् णु सवरा (०७-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) श्री. प्रविण महािन या ियैजक्तक नािाने माहहतीच्या अधिकाराखाली 
अनेक अिग प्राप्त झाल े आहेत. त्ावप, त्यामध्ये कोणत्याही सींघ्नचेा 
उल्लेख नाही. तसेच श्री.महािन हे माहहती अधिकाराचा गरैिापर कररत 
आहेत ककीं िा कसे हे ठरविण्याची  बाब  सींबींधित कायागलयाच्या अखत्याररत 
येत नाही.  
(३) श्री.महािन याींना गरैितगनाबद्दल हद. २६/०४/२०१६ रोिी पोलीस स्ेशन, 
मुींबई नाका, नाभशक याींच्या ताब्यात देण्यात आलेले होत.े तसेच आयकु्त, 
आहदिासी विकास, नाभशक याींनी हद. २६/०४/२०१६ च्या पत्रान्िये श्री.महािन 
याींच्याविरूद्ध शासकीय कामकािात अड्ळा आणल्याप्रकरणी गनु्हा दाखल 
करण्याची विनींती सींबींधित पोलीस अधिकार् याींना केली आहे. 
(४) ि (५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

डॉ.बाबासाहेब आांबेडिर याांच्या पदस्पशागने पावन झालेल्या  
स्थळाांचा वविास िरण्याबाबत 

(२७)  ३२२४७ (१९-०८-२०१७).   श्री.शरद रणवपस,े श्री.सांिय दत्त :   
सन्माननीय सामाजिि न् याय मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  



(१) भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या पदसपशागने पािन झालेल्या ि 
सामाजिक समतचे्या लढयाशी सींबींधित असलेल्या २८ स्ळाींचा विकास 
करण्याचा ननणगय शासनाने माहे माचग, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान घेतला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर ननणगयाचे सिरुप काय आहे, त्यानसुार कोणत्या 
स्ळाींचा ि कशाप्रकारे विकास करण्यात येणार आहे, 
(३)  असल्यास, उपरोक्त २८ स्ळाींचा विकास करण्यासाठी ककती ननिीची 
आिश्यकता आहे ि त्यापकैी प्रत्यक्षात ककती ननिी उपलब्ि करण्यात आला 
आहे, ननिी उपलब्ि होऊन उिगरीत कामे ककती कालाििीत पणुग करण्यात 
येणार आहेत ? 
  
श्री. राििुमार बडोले (१३-११-२०१७) : (१) होय.  
(२) सदर २८ स्ळाींमध्ये पढुील ऐनतहासीक हठकाणाचा समािेश आहे :-  
     १) महाड, जि.रायगड, २) चरी, ता.अभलबाग, रायगड,  ३) माता रमाई 
समारक समशानभमूी, िरळी, जि.मुींबई,  ४) डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर समारक 
सभमती, ककन्हिली, शहापरू, जि.ठाणे, ५) क्राींतीसतींभ महाड, जि. रायगड     
६) कान्फाईकोंड, दापोली, जि. रत्नाधगरी, ७) आींबाडि,े ता.मींडणगड,         
जि. रत्नाधगरी, ८) िणींद, ता.दापोली, जि. रत्नाधगरी, ९) डॉ.बाबासाहेब 
आींबेडकर याींनी हदलेली हदक्षाभमूी, चींद्रपरू, १०) बौध्द विहार, भीमघा्, 
जि.गोंहदया, ११) िम्मकु्ी, डव्िा, पळसगाि, जि.गोंहदया, १२) दीक्षाभमूी, 
देसाईगींि, जि. गडधचरोली, १३) बौध्दविहार, कालीमा्ी, अिुगनीमोर, ता.सडक 
अिुगनी, जि.गोहदया, १४) मेव्हणा रािा, देऊळगाि रािा, जि.बलुढाणा 
(चोखामेळा िन्मस्ान), १५) पातडुाग, ता. सींग्रामपरू, जि. बलुढाणा १६) पणुाग, 
बौध्दविहार, जि. परभणी, १७) तदिळे, ता. जि. उसमानाबाद, १८) भमभल ींद 
कॉलेि जि.औरींगाबाद, १९) तळेगाि दाभाड,े जि.पणेु, २०) लहुिी िसताद 
साळिे याींच ेसमारक, सींगमिाडी, जि.पणेु, २१) बौध्दविहार, देहुरोड, जि.पणेु, 
२२) सावित्रीबाई फुले िन्मगाींि, नायगाींि, जि.सातारा,  २३) एभलमें्री सकुल, 
जि.सातारा, २४)  डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या मातोश्री भभमाबाई याींची 
समािी, जि.सातारा, २५) माणगाि, ता.हातकणींगल,े जि.कोल्हापरू,        
२६) िा्ेगाि, ता. िाळिा, जि. साींगली, २७) बौध्दविहार कॅम्प, पणेु,      



 २८) मौिे हरेगाि, ता.श्रीरामपरू, जि. अहमदनगर 
      डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर याींच्या िीिनाशी ननगडीत असलेल्या स्ळाींचा 
विकास करणे, अनसुधूचत िाती ि निबौध्द घ्काींसाठी ऐनतहाभसक ि 
साींसकृनतकदृष्या महत्िाच्या हठकाणाींचा / स्ळाींचा विकास करणे हा उद्देश 
असनू, त्याअींतगगत पररसराचे सशुोभभकरण, मान्यिर व्यक्तीचे समारक, 
साींसकृनतक भिन, ग्री्ं ालय, मान्यिर व्यक्तीशी सींबींधित िुन्या िासतुींच े
नतुनीकरण करणे इत्यादी बाबीींचा सदर शासन ननणगयामध्ये समािेश आहे.  
(३) २८ स्ळाींचा विकास करण्यासाठी सन २०१६-१७ मिील उपलब्ि रु. २५ 
को्ी तरतदूीपकैी ननयींत्रक अधिकारी आयकु्त, समािकल्याण, पणेु याींना 
वितरीत करण्यात आलेली ८० ्क्के (रु.२० को्ी) तरतदू आहररत करुन 
सदरहू ननिी ठेि अींशदान सिरुपात समन्ियक त्ा कायगकारी अभभयींता, 
सा.बाीं. विभाग, पणेु याींचे अधिनसत ठेिण्यात आली आहे. सदर स्ळाबाबतच े
प्रसताि सादर करण्याबाबत सींबींधिताींना सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
  

राज्य हवामान बदल िृती आराखड्याच्या अांमलबिावणीबाबत 
  

(२८)  ३२८७९ (११-०८-२०१७).   डॉ.अपवूग हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२६९६७ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत   
सन्माननीय पयागवरण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) िागनतक हिामान बदलाचा राज्यािर होणार्या सींभाव्य पररणामाबाबत 
तज्ञ सींस्ेकडून शासत्रोक्त अहिाल तयार करून घेण्यात आला आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त अहिालानसुार राज्यात कराियाच्या उपाययोिनाींच्या 
अनषुींगाने सींबींधित विभागाींचे अभभप्राय शासनास प्राप्त झाले आहेत, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ननजश्चत कृती आराखडा तयार करण्याबाबतच्या िोरणात्मक 
ननणगय घेण्याविषयीच्या विचारािीन बाबीिरील शासनाचा विचार पणुग झाला 
आहे काय, 



(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन राज्य हिामान 
बदल कृती आराखडयाच्या अींमलबिािणीबाबत कोणती कायगिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, तसेच प्रसततु कायगिाही केव्हापयांत पणुग होणे अपेक्षक्षत 
आहे ? 
  
श्री. रामदास िदम (०१-११-२०१७) : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) िागनतक हिामान बदलाच्या अनषुींगाने महाराषर राज्यासाठी 
सींभाव्य पररणामाींचा अ्यास करुन तयार करण्यात आलेला कृनत आराखडा 
तसेच महाराषर राज्याच े िातािरणीय बदल अनकूुलन िोरणास हदनाींक 
१०/१०/२०१७ रोिीच्या मा.मींत्रत्रमींडळाच्या बठैकीत मान्यता भमळाली असनू 
महाराषर राज्याचे िातािरणीय बदल अनकूुलन िोरण क्र. बठैक 
२०१३/प्र.क्र.६३/ताीं.क.१, हदनाींक २५ ऑक््ोबर, २०१७ रोिीच्या शासन 
ननणगयाद्िारे ननगगभमत करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

 

आहदवासी क्षते्रातील शाळाांना अनदुान देण्याबाबत 
  

(२९)  ३२८९० (११-०८-२०१७).   डॉ.अपवूग हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२९००२ ला हदनाांि २० माचग, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) आहदिासी क्षते्रातील ५० ्क्के आहदिासी विद्या्ी सींख्या असलेल्या ि 
आहदिासी विकास विभागाने अनदुान पात्रतसेींदभागत कायोत्तर मींिुरी हदलेल्या 
९९ शाळाींना १०० ्क्के अनदुान उपलब्ि करून देण्याबाबत शासनसतरािरून 
सरुु असलेली सकारात्मक कायगिाही पणुग झाली आहे काय, 
(२) असल्यास, आहदिासी क्षते्रातील ५० ्क्के आहदिासी विद्या्ी सींख्या 
असलेल्या शाळाींना १०० ्क्के अनदुान उपलब्ि करून देण्यात आले आहे, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) नसल्यास, सदरहू कायगिाही केव्हापयांत पणुग होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
  



श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) नाही. 
(२) ि (३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
 

ठाणे, मुांबईसह राज्यातील माध्यशमि व उच्च माध्यशमि शशक्षि-शशक्षिेतर 
िमगचाऱ्याांची थिीत रकिम अदा िरण्याबाबत 

 

(३०)  ३२८९१ (११-०८-२०१७).   डॉ.अपवूग हहरे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७१०५ ला हदनाांि २० माचग, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत  
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील माध्यभमक ि उच्च माध्यभमक भशक्षक ि भशक्षकेतराींच्या 
विविि प्रलींत्रबत प्रकरणाींतील एकूण ३१.४९ को्ी रुपयाींच्या िेतन 
अनदुानाबाबत शासनाच्या हदनाींक २४ िुन, २०१५ च्या शासन ननणगयान्िये 
गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी सभमतीचा िेतन अनदुानाच्या 
्कबाकीसींदभागतील अहिाल शासनास प्राप्त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िेतन अनदुानाच्या ्कबाकीसींदभागत चौकशी सभमतीच्या प्राप्त 
अहिालाच्या अनषुींगाने शासनसतरािर सरुु असलेली कायगिाही पणुग झाली आहे 
काय, 
(३) असल्यास, ठाणे, मुींबईसह राज्यातील माध्यभमक ि उच्च माध्यभमक 
भशक्षक-भशक्षकेतर कमगचार्याींची  ्कीत रक्कम अदा करण्यासींदभागत ननणगय 
घेण्याींत आला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भशक्षक-भशक्षकेतर 
कमगचार्याींना ्कीत िेतन रक्कम प्रदान करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, सदर िेतन अनदुानाची ्कबाकी अदा करण्यासींदभागतील 
कायगिाही केव्हापयांत पणुग होणे अपेक्षक्षत आहे ? 
 

श्री. ववनोद तावड े(१३-११-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) होय. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) ि (५) हदनाींक १५/०७/२०१७ रोिीच्या शासन ननणगयान्िये अ्ी ि शतीच्या 
अिीन राहून ्कीत िेतन अदा करण्याबाबत क्षेत्रत्रय कायागलयाींना कळविण्यात 
आले आहे. 

___________ 



राज्यातील अनदुाननत शाळाांमध्ये मान्यता प्राप्त ववनाअनदुान दिागच्या 
तिुडयाांचे मलु्याांिन िरण्याबाबत 

(३१)  ३३०८३ (११-०८-२०१७).   डॉ.सधुीर ताांबे : सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील अनदुाननत शाळाींमध्ये मान्यता प्राप्त विनाअनदुान दिागच्या 
तकुडयाींचे मलु्याींकन झाले नसल्याचे माहे िून, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले असनू या सिग तकुडया २० ्क्के अनदुानास पात्र असनूही 
त् याींना अनदुान सरुु झालेले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन या तकुडयाींचे मलु्याींकन 
करुन त्याींना अनदुान सरुु करण्याकररता कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (३१-१०-२०१७) : (१) ि (२) सन २००१ पासनू 
विनाअनदुाननत शाळा/तकुडया देण्याचे िोरण सींपषू्ात आलेले आहे. त्यामळेु 
अनदुान देण्याचा प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

िें बब्रि स्िुल (नाशशि) येथ ेशशक्षण हकि प्रवेश  
प्रकक्रयेमध्ये अननयशमतता झाल्याबाबत 

 

(३२)  ३३१०१ (११-०८-२०१७).   श्री.ियवांतराव िाधव : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कें त्रब्रि सकुल (नाभशक) ये्े भशक्षण हक्क प्रिेश प्रक्रीयेमध्ये बोगस प्रिेश 
हदल्याच ेहदनाींक २० मे, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास ननदशगनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार शासन आणण पालकाींची फसिणूक 
केल्याप्रकरणी शाळेिर गनु्हा दाखल करण्याबाबत कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



  
श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) भशक्षण हक्क कायदयाचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी सींस्ेने मखु्याध्यापकाींिर 
िबाबदारी ननजश्चत करुन त्याींना ननलींत्रबत केल ेआहे. सदर शाळेच ेना हरकत 
प्रमाणपत्र रद्द करण्याकामी भशक्षण उपसींचालक, नाभशक विभाग, नाभशक 
याींनी भशक्षण सींचालक (प्रा्भमक), महाराषर राज्य, पणेु याींचेकड े अहिाल 
सादर केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

महाराष्ट्र ऑशलजपपि सांघटना बरखास्त िरण्याबाबत 
  

(३३)  ३३१३० (११-०८-२०१७).   श्री.नार्ोराव र्ाणार, प्रा.अननल सोले :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील विविि क्रीडा सींघ्नाींनी महाराषर ऑभलजम्पक सींघ्ना 
बरखासत करण्याची मागणी  केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आले असनू िलतरण, जिम्नॅजस्क्स, अ्लेह्क्स, खोखो, 
रायफल, हॅंडबॉल या सींघ्नाींचे फेरबदल अहिाल प्रलींत्रबत असताना एमओए 
सधचिाींनी समाींतर सींघ्नाींच्या प्रनतननिीींना मतदानास पात्र ठरविले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, कें द्रीय क्रीडा मींत्रालयाने तयार केलेली राषरीय क्रीडा 
आचारसींहहता महाराषरातही लाग ूकरण्यात येणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कोणती कायगिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
   
श्री. ववनोद तावड े(१०-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
     राज्यातील विविि क्रीडा सींघ्नाींनी महाराषर ऑभलींजम्पक सींघ्ना 
बरखासत करण्याची मागणी केलेली आहे. मात्र विविि खेळाींच्या सींघ्नाींच े
फेरबदल अहिाल िा यानषुींगाने एम.ओ.ए ने केलेल्या कायगिाही सींदभागत 



शासनास अिगत करण्यात आलेले नाही. 
(२) ि (३) होय. 
     या अनषुींगाने प्रसताि तपासण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
राज्यात िुशल िोडारी (वेल्डर) आणण वाय ुिापिाम िारार्ीर (रॅ्स िटर) ची 

र्रि भासणार असल्याबाबत 
  

(३४)  ३३१७१ (११-०८-२०१७).   श्री.नार्ोराव र्ाणार, प्रा.अननल सोले :   
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात सन २०२२ पयांत १ लाख ३५ हिार आणण देशात समुारे ४४ 
लाख कुशल िोडारी (िेल्डर) आणण िाय ुकापकाम कारागीर (गॅस क्र) ची 
गरि भासणार असल्याचे इींडडयन इजन्स््यू्  ऑफ िेजल्डींगने 
(आयआयडब्ल्य)ू सादर केलेल्या अहिालातनू माहे मे, २०१७ मध्ये िा 
त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची झळ िाहन, बाींिकाम, ऊिाग ननभमगती  आणण इतर 
मोठया कीं पन्याींना ही बसणार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांर्ेिर (०२-११-२०१७) : (१) इींडडयन इजन्स्ट्यू्   
ऑफ िेजल्डींगने (आयआयडब्ल्य)ू सादर केलेला अहिाल प्राप्त झालेला 
नाही.          
(२), (३) ि (४)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  



राष्ट्रसांत तिुडोिी महाराि ववद्यापीठ नार्परू सांलजग्नत महाववद्यालये 
पवुगवत सरु िरण्याबाबत 

  

(३५)  ३३१८८ (११-०८-२०१७). श्री.नार्ोराव र्ाणार, प्रा.अननल 
सोले : सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राषरसींत तकुडोिी महाराि विद्यापीठ नागपरू सींलजग्नत असणारी १९६ 
महाविद्यालये कायमची बींद राहणार आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर १९६ 
महाविद्यालये पिुगित सरुु करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
येत आहे,  
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१३-११-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) विद्या्ी सींख्येचा अभािामळेु सींबींधित सींस्ेने केलेल्या विनींतीनसुार 
एकुण १८ महाविद्यालये बींद करण्याची कायगिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  

अशलबार् (जि.रायर्ड) नर्रपररषद हद्दीतील शास्त्रीनर्र िवळील 
शौचालयाच्या बाांधिामाबाबत 

  

(३६)  ३३१९१ (११-०८-२०१७).   श्री.ियांत पाटील :  सन्माननीय मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) अभलबाग (जि.रायगड) नगरपररषद हद्दीतील शासत्रीनगर ि पररसरात 
लोकसींख्या िासत असनू सिच्छता अभभयान मोहीमेंतगगत सदर िसतीसाठी 
नगरपररषदेमाफग त ननविदा काढून शौचालयाचे काम सरुू करण्यात आले होत,े 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर मेरी्ाइगम बोडग, रािपरूी बींदर समहु, अभलबाग 
कायागलयाचे प्रादेभशक बींदर अधिकारी याींनी सदर शौचालयाच े बाींिकाम 



्ाींबविण्याचे आदेश अभलबाग नगरपररषदेस हदले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदर मागासिगीय लोकिसतीसाठी आिश्यक असलेले 
सािगिननक शौचालयाच े बाींिकाम ्ाींबविण्याचे िा ननषकाभसत करण्याचे 
अधिकार प्रादेभशक बींदर अधिकारी याींना आहेत काय, 
(४) असल्यास, सिच्छता अभभयान मोहहमेनसुार सदर हठकाणी शौचालय 
बाींिण्यासाठी शासन कोणती उपाययोिना करणार आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-११-२०१७) : (१) ि  (२) होय, हे खरे आहे. 
     बींदर ननररक्षक, महाराषर सागरी महामींडळ, अभलबाग याींनी शौचालाच े
बाींिकाम बींद करािे ि मेरी्ाईम बोडग रािापरुी बींदरे समहू, अभलबाग 
याींच्याकड े परिानगी / नाहरकत प्रमाणपत्र भमळण्यासाठी प्रसताि सादर 
करािा, असे हदनाींक २५/०३/२०१७ रोिी नगरपररषदेस पत्र हदल ेआहे. 
(३) सिच्छ महाराषर अभभयानाींतगगत नगरविकास विभागाचे हदनाींक 
२८/०७/२०१५ रोिीच्या पररपत्रकानसुार शौचालयाच्या कामास राज्य अ्िा कें द्र 
शासनाच्या कोणत्याही विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची आिश्यकता नाही. 
(४) हदनाींक २४/०४/२०१७ रोिीच्या पत्रान्िये मखु्य कायगकारी अधिकारी, 
महाराषर सागरी मींडळ, मुींबई याींना सदरच्या िागेिर बाींिण्यात येणार्या 
शौचालयाच्या कामास स्धगती न देण्याच्या सचूना देण्यात आल्या आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
 ___________ 
  
मुांबई ववद्यावपठातनू अशभयाांबत्रिी पास असलेल्या ववद्याथीनीचे नाांव रॅ्िेट 

िॉपीतनू वर्ळलेबाबत 
(३७)  ३३२६६ (१०-०८-२०१७).   श्री.तानािी सावांत :  सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मुींबई विद्यावपठातनू अभभयाींत्रत्रकी करीत असलेली विद्या्ीनी पास 
असनूही नतचे गॅिे्  कॉपीतनू नाि िगळण्यात आल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये 
िा त्यादरम्यान ननदशगनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



(२) असल्यास, विद्यापीठाच्या चुकीमळेु सदर पास झालेल्या विद्या्ीनीच े
िषग िाया गेल्यामळेु नतला ि नतच्या कु्ूींत्रबयाींना मानभसक त्रास सहन करािा 
लागला, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सींबींधित दोषीींिर 
कोणती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे.   
(२) हे खरे नाही. 
     कु. श्रध्दा कळींबीकर या यादिराि तासगाींिकर अभभयाींत्रत्रकी ि तींत्रज्ञान 
सींस्ा, किगत ये्ील विद्या्ीनीचा म,े २०१५ मध्ये घेतलेल्या सत्र १ च्या 
अनतु्तीणग विषयासाठीचा परीक्षा प्रिेश अिग विहहत मदुतीत 
महाविद्यालयाकडून विद्यापीठास पाठविण्यात आलेला नव्हता. 
महाविद्यालयाने केलेल्या विनींतीस अनसुरुन विद्या्ीनीचे शकै्षणणक नकुसान 
होऊ नये म्हणून विद्यापीठाने सदर अिग मदुतीनींतरही जसिकारुन 
विद्या्ीनीस अनतु्तीणग असलेल्या विषयास बसण्याची परिानगी हदली होती. 
     विहहत मदुतीत अिग प्राप्त असलले्या सिग  विद्यार्थयाांना परीक्षा 
प्रिेशपत्र देण्यात आली होती.  त्यामध्ये शिे्चा क्रमाींक ५८८५०७३ असा 
होता.  त्ावप, सींगणकाच्या ताींत्रत्रक चुकीमळेु सदर क्रमाींक श्री. राहूल िासके 
ि कु. श्रध्दा कळींबीकर या दोन िेगळ्या महाविद्यालयातील विद्यार्थयाांना 
हदला गेला ि त ेविद्या्ी परीक्षेला बसले. 
     उक्त पररक्षचेा ननकाल हद. १८/०७/२०१५ रोिी िाहीर होऊन त्याच 
हदिशी सींकेतस्ळािर उपलब्ि झाला ि दसुर्या हदिशी ननकालपत्रके सींबींधित 
महाविद्यालयाींना पाठविण्यात आली.  या ननकालात कु. श्रध्दा कळींबीकर 
हहचा ननकाल नव्हता.  आसन क्रमाींक ५८८५०७३ िर श्री. राहूल िासके याचा 
ननकाल होता. तो मागील सत्रात घेतलेल्या पररक्षेत पनुमुगल्याींकनामध्ये 
उत्तीणग झाला असल्याने त्याच्या ननकालासींदभागत Seat No. ५८८५०७३ is 
Reserve due to previously pass हा अभभप्राय हदला होता.   
     त्यािेळी कु. श्रध्दा कळींबीकर या विद्या्ीनीने मागील सत्रात ती 
पररक्षेत उत्तीणग नसल्याचे माहहत असनूही नतच्या नािापढेु हा अभभप्राय कसा 



भलहहण्यात आला याबाबत महाविद्यालयाकडून आणण विद्यापीठाकडून 
शहाननशा न करता सींबींधित महाविद्यालयास उक्त प्रत सादर करुन 
अ्यासक्रमाच्या शिे्च्या िषागपयांत प्रिेश भमळविला.  त्यानींतर मे २०१७ 
मध्ये सदर विद्या्ीनीने ही बाब विद्यापीठ प्रशासनाच्या ननदशगनास आणून 
हदली.  त्यानींतर विद्यापीठाने त्या विद्या्ीनीने सत्र-१ पररक्षेच्या या 
विषयात भमळविलेले २४ गणु विचारात घेऊन नतचा ननकाल अनतु्तीणग म्हणून 
घोवषत केला. 
     अशा प्रकारे सदर विद्या्ीनीला सींकेतस्ळािरील ननकालपत्रािरुन 
ताींत्रत्रक चकुीची िाणीि असताींना ि परीक्षा अनतु्तीणग असनूसधु्दा नतने सत्र ५ 
ि ८ ला पात्र नसताींना प्रिेश घेतलेला आहे.  त्यामळेु नतचे कोणतहेी 
शकै्षणणक नकुसान झालेले नाही. उल्पक्षी नतने विद्यापीठाकडून झालेल्या 
ताींत्रत्रक चूकीचा गरैफायदा घेऊन पात्र नसताींना पढुील िगागत प्रिेश 
भमळविलेला आहे.         
(३)  प्रश्न उद्भित नाही. 
(४)  प्रश्न उद्भित नाही. 

___________ 
  
मौिे खडी (ता.माणर्ाांव, जि.रायर्ड) येथील क्रीडा सांिुलाच्या दरुस्तीसाठी 

आधथगि तरतदू िरण्याबाबत 
  

(३८)  ३३३१७ (११-०८-२०१७).   श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) मौिे खडी (ता.माणगाींि, जि.रायगड) ये्ील क्रीडा सींकुलाच्या देखभाल 
दरुुसतीसाठी आध्गक तरतदू करणेबाबत लोकप्रनतननिीींनी हदनाींक १९ एवप्रल, 
२०१७ रोिी िा त्यासमुारास मा.क्रीडा ि यिुक कल्याण मींत्री याींच्याकड े
पत्रव्यिहार केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन उक्त पत्राच्या 
अनषुींगाने आध्गक तरतदू करण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात 
आली, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 



श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) उप अभभयींता, सािगिननक बाींिकाम उपविभाग, माणगाींि याींचेकडून 
तालकुा क्रीडा सींकुल माणगाींिच्या दरुुसतीच्या तसेच नव्याने काही बाबी 
करण्याच्या कामाचे अींदािपत्रक ि आराखड े तयार करण्यात आले आहेत. 
सद्य:जस्तीत सींकुल सभमतीकड े भशल्लक असलेल्या ननिीतनू सदरची कामे 
करुन घेणे प्रसतावित असनू तालकुा क्रीडा सींकुल सभमतीच्या आगामी बठैकीत 
यािर ननणगय घेऊन पढुील कायगिाही करण्यात येणार आहे. तसेच शासन 
ननणगय हदनाींक २३ माचग, २००३ नसुार तालकुा क्रीडा सींकुल देखभालासाठी 
प्रनतिषी रु. ३.०० लक्ष अनदुान देण्यात येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही.  

___________ 
 

राज्यात िायम ववना अनदुाननत शाळा व वर्ग तिुड्याांना अनदुान देण्याबाबत 
  

(३९)  ३३४८९ (११-०८-२०१७).   श्री.दत्तात्रय सावांत, श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े 
डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.बाळाराम पाटील :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २८५४७ ला 
हदनाांि २५ माचग, २०१७ रोिी हदलले्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यात कायम विनाअनदुाननत तत्िािर परिानगी हदलेल्या प्रा्भमक ि  
माध्यभमकच्या शाळा ि िगग तकुड्या अनदुानासाठी पात्र म्हणून हदनाींक १ ि 
२ िुल,ै २०१६ रोिी िाहहर करण्यात आल्या असनू सदर पात्र शाळाींना 
अनदुान भमळणेबाबत लोकप्रनतननिी ि सींघ्ना याींच्याकडून विचारणा 
करण्यात येत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर शाळा ि िगग 
तकुड्याींना अनदुान देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३१-१०-२०१७) : (१) होय. 
(२) हदनाींक १ ि २ िुल,ै २०१६ च्या शासन ननणगयान्िये मलू्याींकनात पात्र 
घोवषत करण्यात आलेल्या शाळाींना अनदुान उपलब्ि करुन देण्याबाबत 
आिश्यक ती  कायगिाही सरुु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



बीड जिल्हयात इांग्रिी शाळाांमध्ये आरटीई योिना राबववण्याबाबत 
  

(४०)  ३३९३९ (११-०८-२०१७).   श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) बीड जिल्हयात इींग्रिी शाळाींमध्ये आर्ीई योिनेंतगगत २५ ्क्के 
को्यातनु ककती विद्यार्थयाांना प्रिेश हदला िातो तसेच हदनाींक १० िून, 
२०१७ रोिी िा त्यासमुारास आर्ीई योिनेंतगगत ककती विद्यार्थयाांना मोफत 
प्रिेश हदला आहे, 
(२) असल्यास, सदरील योिनेतील दसुरी फेरी पणूग न केल्याने अनेक मलुाींच े
प्रिेश प्रलींत्रबत असनू आर्ीई योिनेंतगगत प्रिेशासाठी हदरींगाई केली िात,े हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन आर्ीई योिना 
प्रभािीपणे राबविण्यासाठी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) बीड जिल्हयातील १८१ ननकषपात्र 
शाळाींच्या २५ ्क्के मोफत प्रिेश क्षमतनेसुार २१९४ विद्यार्थयाांना प्रिेश देता 
येि ू शकतो. ऑनलाईन प्रिेश प्रकक्रयेद्िारे १३७४ विद्यार्थयाांचे प्रिेश झालले े
आहेत. 
(२) हे खरे नाही. 
     ऑनलाईन प्रिेशासाठी विहहत कालाििीत ज्या पालकाींनी आपल्या 
पाल्याींचे प्रिेश अिग भरले होत.े त्याींच्यासाठी प्रिेशाची लॉ्री भसस्ीमप्रमाणे 
५ फेर् या पणूग करण्यात आल्या आहेत. 
(३) आर्ीई योिना प्रभािीपणे राबविण्यासाठी शासनाने ऑनलाईन प्रिेश 
प्रकक्रया सरुु केली आहे. योिनेच्या यशसिीतसेाठी शाळा व्यिस्ापन, पालक 
याींना ऑनलाईन रजिसरेशन करण्यासाठी विहहत कालाििी ननजश्चत करुन 
हदलेला होता. योिनेचा प्रसार आणण प्रभसध्दीसाठी राज्यसतरािरुन जिल्हा 
सतरािर विविि दैननकामिनू प्रभसध्दी देिनू िागतृी केली िात आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 



मौिे खडपोली (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधर्री) येथील भखुांडाच्या वविासासाठी 
ननधी उपलब्ध िरन देण्याबाबत 

(४१)  ३४००१ (१९-०८-२०१७).   श्री.प्रववण दरेिर : सन्माननीय उद्योर् मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१)  मौिे खडपोली (ता.धचपळूण, जि.रत्नाधगरी) ये्ील महाराषर औद्योधगक 
विकास महामींडळाने कक्रडाींगण, बगीचा ि िकृ्ष लागिडीसाठी आरक्षक्षत 
असलेल्या भखुींडाचा विकास करण्यासाठी ननिी उपलब्ि होणेबाबत हदनाींक ६ 
मे, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास मा.उद्योग मींत्री याींचेकड े पत्राद्िारे मागणी 
केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)  असल् यास, सदरहू पत्राच्या अनषुींगाने शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(३)  असल्यास, ककती ननिीची तरतदू करण्यात आली आहे, नसल्यास, 
विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सभुाष देसाई (०७-११-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
     याबाबतचे ननिेदने मा.मींत्री (उद्योग) याींच े कायागलयास प्राप्त झालले े
नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यातील इांग्रिी माध्यमाच्या िॉन्व्हेंटच्या शाळाांमध्ये २५ टकिे िोटा वांधचत 

घटिाच्या मलुाांिरीता राखीव ठेवण्याबाबत 
(४२)  ३४०३५ (१८-०८-२०१७).   श्री.पररणय फुिे :  ताराांकित प्रश्न क्रमाांि 
२७०६१ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोिी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यातील इींग्रिी माध्यमाच्या कॉन्व्हें्च्या शाळाींमध्ये २५ ्क्के को्ा 
िींधचत घ्काच्या मलुाींकरीता राखीि ठेिण्याचा ननणगय शासनाने हदनाींक १३ 
िानेिारी, २०१७ रोिी िा त्यासमुारास घेतल्याचे ननदशगनास आले, हे खरे आहे 
काय, 



(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन सदर प्रकक्रयाींची 
अींमलबिािणी लाग ू करुन प्रिेश न देणा-या शाळािर ि सींस्ािर कोणती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, तसेच माहे िून, २०१७ पयांत ककती 
शाळाींिर कायगिाही करण्यात आली, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९-११-२०१७) : (१) राज्यात बालकाींचा मोफत ि 
सक्तीच्या भशक्षणाचा अधिकार अधिननयम, २००९ हा दबुगल ि िींधचत 
घ्कातील ६ त े१४ ियोग्ाच्या विद्यार्थयाांसाठी हद. १ एवप्रल, २०१० पासनू 
लाग ूकरण्यात आला आहे.  सन २०१२-१३ या शकै्षणणक िषागपासनू राज्यातील 
सिग प्रकारच्या विना अनदुाननत शाळाींमध्ये दबुगल ि िींधचत ग्ातील बालकाींना 
प्रिेश सतरािर २५ ्क्के प्रिेश राखीि ठेिण्याच्या ननणगयाची अींमलबिािणी 
करण्यात येत आहे.  
(२) दबुगल ि िींधचत ग्ातील बालकाींना प्रिेश सतरािर २५ ्क्के प्रिेश न 
देणार्या शाळाींिर ि सींस्ाींिर बालकाींचा मोफत ि सक्तीच्या भशक्षणाचा 
अधिकार अधिननयम, २००९ कायद्यातील तरतदुीनसुार कारिाई करण्यात 
येत.े 
(३) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

शशक्षि पात्रता परीक्षा टी.ई.टी. र्हृीत ठरववण्याबाबत 
(४३)  ३४०७२ (१८-०८-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय 
सावांत : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २९९७३ ला हदनाांि १ एवप्रल, २०१७ रोिी 
हदलेल्या उत्तराच्या सांदभागत सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :-  

(१) भशक्षक पात्रता परीक्षा (्ी.ई.्ी.) बालकाींचा मोफत ि सक् तीच्या 
भशक्षणाचा हक्क अधिननयम, २००९ मध्ये आिश्यक अहताग म्हणून समिली 
गेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कायगरत भशक्षकाींना ि भशक्षण सेिकाींना ्ी.ई.्ी. आिश्यक 
ठरविण्यामागे कोणता उद्देश आहे, 



(३) असल्यास, ्ी.ई.्ी. २००९ मिील कलम २३ तसेच ननयम, २०११ मिील 
ननयम १६ ि १७ नसुार भशक्षकाींना तसेच भशक्षण सिेकाींना शासन ५ िषागची 
मदुत देणार आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन कायगरत भशक्षकाींना 
्ी.ई.्ी. च्या पिूगतयारीसति सवुििा उपलब्ि करुन देण्याबाबत कोणती 
कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०३-११-२०१७) : (१) सदर अधिननयमाच्या कलम २३ 
नसुार भशक्षक पदािर ननयकु्तीसाठी पात्रता ि सेिाशती ठरविण्यासाठी कें द्र 
शासनाने हद. ३१/०३/२०१० च्या अधिसचूनेन्िये शकै्षणणक प्राधिकरण म्हणून 
घोवषत केलेल्या राषरीय भशक्षक भशक्षण पररषदेने भशक्षक पदाकररता भशक्षक 
पात्रता परीक्षा (्ीई्ी) अननिायग केली आहे, हे खरे आहे.     
(२) राज्यातील सिग प्रा्भमक शाळेतील विद्यार्थयाांना गणुात्मक ि दिेदार 
भशक्षण देण्याकररता सिोच्च गणुित्तचेे भशक्षक भमळािेत, असा उद्देश आहे. 
(३) ि (४) प्रा्भमक भशक्षक पदाकररता आिश्यक असलेली विहीत 
व्यािसानयक अहताग प्राप्त करण्याकररता सेिाींतगगत भशक्षक पात्रता परीक्षा 
(्ीई्ी) तीन सींिीमध्ये उत्तीणग करण्याबाबतच्या सचूना हद. ३०/६/२०१६ च्या 
पररपत्रकान्िये देण्यात आलेल्या आहेत, त्ावप अप्रभशक्षक्षत भशक्षकाींना 
प्रभशक्षक्षत होण्यासाठी हद. २८/०२/२०१९ पयांत मदुतिाढ शासन ननणगय हद. 
०९/०२/२०१६ अन्िये देण्यात आलेली आहे. तसेच भशक्षक पात्रता परीक्षा 
(्ीई्ी) ही सपिागत्मक सिरुपाची परीक्षा असनू त्याकररता पिूग तयारीसति 
सवुििा उपलब्ि करुन देण्याचा मु ु्द्दा शासन सतरािर उपजस्त होत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात ववनाअनदुाननत अध्यापि ववद्यालयातील  
शशक्षिाांना वेतन देण्याबाबत 

 (४४)  ३४१७५ (१८-०८-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



(१) राज्य शासनाने सन १९८० त े २००१ या दरम्यान मान्यता हदलले्या 
विनाअनदुाननत अध्यापक विद्यालयाींना (डी.एड्.) मान्यता हदल्या होत्या, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये मराठी, हहींदी, कन्नड इत्यादी माध्यमाची एकूण 
११५ विनाअनदुाननत अध्यापक विद्यालये (डी.एड्.) तसेच ११५ विद्यालयाच्या 
१३७ तकुड्या असनू कायगरत विनाअनदुाननत अध्यापक विद्यालयातील भशक्षक 
मागील ३० त े३५ िषागपासनू िेतनापासनू िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कायगरत विद्यालयातील भशक्षकाींनी त्याींच्या मागण्याींकरीता 
हदनाींक १८ िानेिारी, २०१६ पासनू आझाद मदैान, मुींबई ये्े आमरण 
उपोषणला बसल्याबाबतच े ननिेदन मा.मखु्यमींत्री,  मा.शालेय भशक्षण मींत्री, 
मा.वित्त मींत्री ि सींचालक याींना हदल,े हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भशक्षकाींना अनदुान 
देण्याबाबत कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०१-११-२०१७) : (१) होय. 
(२) अींशत: खरे आहे. विनाअनदुाननत भशक्षकाींना  िेतन देण्याची िबाबदारी 
ही सींबींधित सींस्ेची आहे. 
(३) होय. 
(४) विनाअनदुान तत्िािर मान्यता देण्यात आलेल्या अध्यापक विद्यालयाींना 
अनदुान देण्याबाबतचा कोणताही प्रसताि शासनाच्या विचारािीन नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  
राज्यात टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीणग असलले्याांना सेवेत समाववष्ट्ट िरण्याबाबत 

  

(४५)  ३४१८५ (१८-०८-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) राज्यामध्ये भशक्षण अधिकार अधिननयम, २००९ नसुार प्रा्भमक ि 
माध्यभमक शाळेमध्ये गणुित्तािारक भशक्षक नेमले िािे याकररता शासनाने 



सन २०१३ ि २०१४ मध्ये ्ी.ई.्ी. भशक्षक पात्रता परीक्षा घेतली होती, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यामध्ये सन २०१० पासनू भशक्षक भरती केली नसल्याने 
सन २०१३ ि सन २०१४ मध्ये ्ी.ई.्ी. परीक्षा उत्तीणग झालले्याींना 
अद्यापपयांत नोकर्याींमध्ये/सेिेमध्ये समाविष् करण्यात आले नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्यामध्ये ६० त े ७० हिार भशक्षकाींची पदे ररक्त असनू 
सधु्दा ्ी.ई.्ी. परीक्षा उत्तीणग असलले्याींना सेिेत समाविष् करण्याविषयी 
शासनाचे िोरण काय आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन भशक्षक भरती 
प्रकक्रया चाल ूकरण्याविषयी कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-११-२०१७) : (१) होय.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) ि (४) राज्यातील स्ाननक सिराज्य सींस्ा तसेच खािगी शकै्षणणक 
सींस्ाींच्या अनदुाननत, अींशत: अनदुाननत तसेच अनदुानास पात्र घोवषत 
केलेल्या प्रा्भमक, उच्च प्रा्भमक, माध्यभमक ि उच्च माध्यभमक 
शाळाींमिील भशक्षक भरती अभभयोग्यता ि बधु्दीमत्ता चाचणी मिील 
गणुाींच्या आिारािर करण्याबाबत शासन ननणगय, हद. २३/०६/२०१७ रोिी 
पाररत करण्यात आलेला आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ाित नाही. 
  

___________ 
  
मौिे खारीवली (ता.वाडा, जि.पालघर) येथील ओढे व नाले याांचे प्रवाह बदलनू 

नदीत बाांधिाम िेल्याबाबत 
  

(४६)  ३४२२९ (११-०८-२०१७).   श्री.रवव ांद्र फाटि : सन्माननीय पयागवरण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  



(१)  मौिे खारीिली (ता.िाडा, जि.पालघर) ये्ील ओढे ि नाले याींचे प्रिाह 
बदलनू नदीत बाींिकाम केल्याचे माहे मे, २०१७ मध्ये िा त्यादरम्यान 
ननदशगनास आल,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी करुन पयागिरण विभागाच्या 
परिानगीनसुार बाींिकाम न केल्याने सींबींधिताींिर कोणती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (१८-११-२०१७) : (१) ि (२)  हे खरे  नाही. 
     त्ावप, मे.अींचावियो ररसॉ ग् मौिे खरीिली, ता.िाडा ये्े महाराषर 
प्रदषुण ननयींत्रण मींडळामाफग त हदनाींक ३१/७/२०१७ रोिी स्ळभे् हदली 
असता, सदर ररसॉ ग् हा नदी पात्रालगत बाींिलेला आढळून आलेला. तसेच  
सदर ररसॉ ग्ने महाराषर प्रदषूण ननयींत्रण मींडळाच ेसींमतीपत्र घेतलेले नाही.  
याकररता प्रादेभशक अधिकारी, कल्याण याींनी हदनाींक ०१/०८/२०१७ रोिी 
ररसॉ ग् व्यिस्ापनास कारणे दाखिा नो्ीस बिाविली आहे. 
(३)  प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 
  

राज्यात आयटीआय मधील पदाांची ननशमगती िरणेबाबत 
  

(४७)  ३४२४१ (१८-०८-२०१७).   श्री.श्रीिाांत देशपाांड,े श्री.दत्तात्रय सावांत :   
सन्माननीय िौशल्य वविास व उद्योििता मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :-  

(१) राज्यात मागील १० िषागमध्ये प्रत्येक तालकु्यात निीन आय्ीआय तसेच 
ताींत्रत्रक विद्यालय सरुु करण्यात आली त्यामळेु व्यिसायाचा विकास झाला, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  व्यिसाय ननहाय भशल्प ननदेशक/ भशक्षक / भाींडारपाल / 
िसनतगहृ अधिक्षक / कननषठ भलवपक / िररषठ भलवपक / मखु्य भलवपक / 
चौकीदार / कमगशाळा पररचर इत्यादी कायागलयीन पदाची ननभमगती झाली नाही, 
हे ही खरे आहे काय, 



(३) असल्यास, या पदाच्या ननभमगतीबाबत  शासनाने कोणती कायगिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सांभािी पाटील-ननलांर्ेिर (०२-११-२०१७) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     राज्यामध्ये मागील १० िषागत ३८ औ. प्र. सींस्ा सरुू करण्यात 
आलेल्या आहेत. तसेच ३४ शासकीय ताींत्रत्रक विद्यालय सरुू करण्यात आलेली 
आहे. 
(२) ि (३)  होय, हे अींशत: खरे आहे. 
     औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्ाींकररता पदननभमगती करण्यात आलेली आहे. 
राज्यातील ३२ औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्ाींमध्ये उच्च ि तींत्रभशक्षण विभाग 
शासन ननणगय क्र. आय्ीआय-१००६/(४२/०६)/व्यभश-२, हद. २१/०९/२००६ 
अन्िये ५७६ पदाींच्या ननभमगतीस मान्यता देण्यात आली आहेत. 
     सामाजिक न्याय, साींसकृनतक कायग ि विशषे सहायय विभाग शासन 
ननणगय क्र. ईबीसी-२००५/प्र.क्र.२९५/मािक-२, हद. ०९/०१/२००६ अन्िये मुींबई, 
पणेु, नाभशक, औरींगाबाद, अमरािती ि नागपरू या सहा विभागासाठी विशषे 
घ्क योिनेंतगगत उच्चसतर औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्ा सरुू करण्यास 
मान्यता देण्यता आली आहे. त्याप्रमाणे शासन ननणगय क्र. ईबीसी-२००४/ 
प्र.क्र. ५/मािक-२, हद. ०९/०१/२००६ अन्िये नाभशक, औरींगाबाद, अमरािती ि 
नागपरू या चार विभागीय सतरािर औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्ा सरुू 
करण्यासाठी प्रत्येकी ३२ याप्रमाणे १२८ पदाींना मान्यता देण्यात आली आहे. 
     राज्यातील अल्पसींख्याींक बहुल भागात उच्च ि तींत्र भशक्षण विभाग 
शासन ननणगय क्र. आय्ीआय-२००९/(११/०९)/व्यभश-३, हद. २९/०८/२००९ 
अन्िये बहृन्मुींबईमध्ये निीन औद्योधगक प्रभशक्षण सींस्ा माींडिी ि नेहरूनगर 
या सींस्ा सरुू करण्यात आल्या आहेत ि सदर सींस्ाींसाठी ३७ भशक्षकीय ि 
३० भशक्षकेतर पदाींना मींिूर देण्यात आली आहे. 
     तसेच ३४ शासकीय ताींत्रत्रक विद्यालयापकैी प्रत्यक्ष प्रिेश देण्यात 
आलेल्या ३१ सींस्ासाठी शासन ननणगय क्र. व्हीओसी-२००९/प्र.क्र.१४ 
/०९/व्यभश-४, हद. ०४/०५/२०११ अन्िये ११६ भशक्षकीय ि १६ भशक्षकेतर अशी 
एकूण १३२ पदे ननयभमत िेतनशे्रणीिर ननमागण करण्यास मींिूरी देण्यात आली 
आहे. परींत ूअद्यापपयांत ८७ पदाींची पदननभमगती झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



िारे्च्या खरेदी व्यवहारात िार्ा मालिाने फसवणिु िेल्याबाबत 
(४८)  ३४६४४ (२४-०८-२०१७).   प्रा.िोर्ेन्द्र िवाड,े श्री.रामहरी रपनवर :   
सन्माननीय मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  

(१) श्रीमती भशतल मळेकर, रा.धगरगाींि, मुींबई याींच्या फ्लॅ् क्र. ११/बी, 
सतगरुु अपा ग्में्, गोकुळनगर, ठाणे (प.) या िागेच्या खरेदी व्यिहारात श्री. 
सनुनल मारुती पळसकर या िागा मालकाने फसिणकु केल्याची घ्ना माहे 
िून, २०१५ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू प्रकरणी श्रीमती मळेकर याींनी ठाणे ये्ील राबोडी 
पोलीस स्ानकात ररतसर तक्रार दाखल केली असनू त्याप्रकरणी 
एफ.आय.आर ही दाखल करण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त् ा एफ.आय.आर घेण्यास स्ाननक पोभलसाींनी एक िषागचा 
विलींब लािला असनू पोलीस आयकु्त, बहृन्मुींबई याींच्याकड ेसधु्दा तक्रार अिग 
दाखल केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, श्रीमती मळेकर याींनी सदर प्रकरणी दाखल केलेल्या 
तक्रारीच्या अनषुींगाने त्याींची फसिणकू झालेली रक्कम त्याींना परत भमळिनू 
देण्याबाबत स्ाननक पोभलसाींनी अद्याप कोणतीही कारिाई केली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सदरहू प्रकरणी फसिणूक करणार्या सींबींधित घरमालक ि 
पोलीस अधिकारी ि कमगचार्याींिर कोणती कायगिाही केली िा करण्यात येत 
आहे,  
(६) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत  ? 
 
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०२-११-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३), (४) ि (५)   सदर प्रकरणी एफ.आय.आर. घेण्यास उभशर झालेला नाही. 
अिगदार याींनी गरैअिगदार याींचेविरोिात हद. १८/०६/२०१५ रोिी हदलले्या 
तक्रारीिरुन चौकशीअींती राबोडी पोलीस ठाण्यात ग.ुर.नीं. I १४३/१६, भा.दीं.वि. 
४२०, ४०६ अन्िये गनु्हा दाखल असनू आरोपीस अ्क केली आहे. 
     प्रसततु प्रकरण तपासािीन आहे. 
(६) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



 
भसुावळ (जि.िळर्ाांव) जिल्हा पररषद शाळाांमधील  

पटसांख्येत घट होत असल्याबाबत 
 

(४९) ४६३२५ (२७-०१-२०१४). डॉ.सधुीर ताांबे, श्री.सांिय दत्त, श्री.अशोि ऊफग  
भाई िर्ताप, श्री.अमरानाथ रािूरिर : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) भसुािळ तालकु्यातील (जि.िळगाि) जिल्हापररषद शाळाींमिील प्सींख्येत 
गेल्या ६ िषागत सरासरी समुारे ४० ्क्के घ् झाली असल्याची बाब 
ननदशगनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, भसुािळ (जि.िळगाि) ये्ील जिल्हापररषद शाळाींमध्ये गेल्या 
६ िषागत सातत्याने घ् होत असल्याची कारणे कोणती आहेत, 
(३) असल्यास, भसुािळ तालकु्यातील जिल्हापररषदेच्या शाळाींमध्ये विद्या्ी 
सींख्या िाढविणेबाबत ि िे विद्या्ी सद्या या शाळाींमध्ये भशकत आहे 
त्याींना ह्कविणेसाठी कोणत्या विशषे उपाययोिना करण्यात आल्या ि येत 
आहेत, 
(४) नसल्यास, विलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२४-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) भसुािळ ि भसुािळ तालकु्यातील खािगी व्यिस्ापनाच्या तसेच 
सियींअ्गसहाययीत शाळाींच्या सींख्येत िाढ होत असल्याने तसेच पालकाींचा 
कल पाल्याींना खािगी व्यिस्ापनाच्या इींग्रिी ि समेी इींग्रिी माध्यमाच्या 
शाळेत प्रिेश घेण्याचा असल्याने जिल्हा पररषद शाळाींच्या प्सींख्येत घ् होत 
आहे. 
(३) भसुािळ तालकु्यातील जिल्हा पररषद शाळाींमध्ये विद्या्ी सींख्या 
िाढविण्यासाठी पालकाींच्या भे्ी, पालक मेळािे, पालक भशक्षक सींघ याींच्या 
बठैका घेऊन पा्नोंदणी पींिरिडा सािरा केला िातो. तसेच जिल्हा पररषद 
शाळाींना भौनतक ि शकै्षणणक सवुििा परुविण्यात येत आहेत. भशक्षकाींचे 
उदबोिन करुन गणुित्तापणूग दिदेार भशक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत 
आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ाित नाही. 

___________ 



रायर्ड जिल््यातील जिल्हा पररषदेच्या शाळाांची पटसांख्या  
िमी होत असल्याबाबत 

(५०) ४६६७४ (३०-०१-२०१४). श्री.अननल तटिरे, श्रीमती ववद्या चव्हाण : 
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) रायगड जिल््यातील जिल्हा पररषदेच्या शाळाींची प्सींख्या कमी होत 
असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०१३ मध्ये िा त्यादरम्यान ननदशगनास आल,े हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याची कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, प्सींख्या िाढविण्यासाठी शासनामाफग त कोणती उपाययोिना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) अद्याप कोणतीच उपाययोिना केली नसल्यास कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावड े(२४-११-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) १. खािगी शाळाींची सपिाग. 
    २. मलुाींना इींग्रिी माध्यमाींत प्रिेश देण्याच्या पालकाींच्या मानभसकतमेळेु 
जिल्हा पररषद शाळेतील प्सींख्या कमी होत आहे. 
(३) ि (४) मलुाींना मोफत प्रिेश, मोफत भशक्षण, मध्यान्ह भोिन योिना, 
मलुाींना मोफत गणिेश, पाठ्यपसुतकाींचे मोफत िा्प, चाींगल्या भौतीक 
सवुििा, जिल्हा पररषद सेस मिून बेंचेसची व्यिस्ा, सपिागत्मक कायगक्रम 
उद. क्रीडा सपिाग, विज्ञान प्रदशगन, सींसकार भशबीरे इत्यादी सारख्या 
उपाययोिना शासन/जिल्हा पररषदेमाफग त दर िषी राबविण्यात येतात. 

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

महाराष्ट्र ववधानपररषद. 
_____________________________________________________ 
मुद्रणपूिग सिग प्रककया महाराषर वििानमींडळ सधचिालयाच्या सींगणक यींत्रणेिर करण्यात आली आहे. 

मुद्रण: शासकीय मुद्रणालय, नागपूर 
 


