
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २६० वी यादी 

 
महाराष्ट्र विधानसभा 

  

पहहले अधधिेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

अांजनेरी (जज.नाशशि) येथे साहसी क्रीडा प्रिाराांच ेनोडल सेंटर उभारण् याबाबाबाबत   
तसेच रेिीांग इज्टटट्युटचे िाम पुणण िरण्याबाबाबाबत 

  

(१)  ५९२१ (१९-०४-२०१५).   श्री.छगन भुजबाबळ (येिला), श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.जजतेंद्र 
आव्हाड (मुांब्रा िळिा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) अींजनेरी (जज.नाशिक) येथ े साहसी क्रीडा प्रकाराींच े नोडल सें्र उभारण् याची माग ी 
स् थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंीींनी नानाींक २ जानेवारी, २०१४ रोजी वा त् यासुमारास िासनाकड े केली 
आहे, हे खरे आहे काय, 

(२) तसेच उक्त निका ी टे्रकीींग इजन्स््ट्यु्चे काम पु ण होवनूही सार इजन्स््ट्यु् सुरु 
करण् यासािश िासकीय यींर ाकडून नारींगाई केली जात असल् याचे माहे जानेवारी, २०१५ मध् ये 
वा त्यासुमारास निकनािणनास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रश् न भाग (१) व (२) बाबत िासनामार्ण त को ती कायणवाही करण् यात आली 
वा येत आहे, 
(४)  नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े (०७-०१-२०१७) :(१) व (२) हे खरे नाही. अींजनेरी (जज.नाशिक) टे्रकीींग 
इजन्स्््यु्चे बाींंकाम अद्याप प ुण झालेले नाही. 
(३) सार टे्रकीींग इजन्स्््यु्च्या कामाची प्रगती समांानकारक नसल्याने नानाींक १ डडसेंबर, 
२०१३ पासून कीं रा्ाारावर ाींडात्मक कायणवाही म्ह ून प्रनिकतनान रु.१०००/- प्रमा े नुकसान 
भरपाई वसूल करण्यात आली आहे. तसेच निकनववाा ितीनुसार सार काम िेकेााराकडून काढून 
घेण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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सिण शशक्षा अशभयानाांतगणत राज् यातील अनुदातनत शाळाांतील पहहली ते आठिीच् या  
विद्यार्थ याांना शासनािडून हदलेय या मोफत पुट तिाांचे सांच गहाळ ााय याबाबाबाबत 

  

(२)  २७४०७ (०६-०८-२०१५).   श्री.शशरीषदादा चौधरी (अमळनेर), श्री.सांजय साििारे 
(भुसािळ) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सवण शिक्षा अशभयानाींतगणत राज् यातील अनुाानिकनत िांाींतील पनहली ते आिवीच् या 
ववद्यार्थ याांना सन २०१४-१५ या िैक्षण क वर्ाणत िासनाकडून नालेल् या मोर्त पुस् तकाींपकैी १ 
लाख ९९ हजार २४४ पुस् तकाींचे सींच गहां झाल् याच ेमाहे म,े २०१५ मध्ये वा त्या ारम् यान 
निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, महाराष ट्र प्राथशमक शिक्ष  पदरर्ाेच् या सहसींचालकाींनी जबाबाार  यक् तीींना 
पर पािवून याबाबतचा खलुासा मागगतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक् त प्रश्न भाग (१) व (२) नुसार चौकिी करण् यात आली आहे काय, 
(४) असल् यास, िासनान ेगहां झालेले पुस् तक सींच शमंण् याबाबत को ती कायणवाही केली वा 
करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०५-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) सन २०१५-१६ च्या वावर्णक कायणयोजना व अींााजपरकासािश जजल्हास्तवरुन 
प्राप्त मानहती नुसार १,९५,२४४ पुस्तकाींच्या सींचाींची तर्ावत नासून येत होती. यामुंे 
याबाबतचा खुलासा जजल्ृयाींकडून मागववण्यात आला होता. तथावप, मागील वर्ी शिल्लक 
असलेली पुस्तके ववचारात घेऊन सन २०१५-१६ सािश सार शिल्लक पुस्तके वगंून आवश्यक 
तेवढ्याच पाियपुस्तकाींची माग ी जजल्हास्तरावरुन करण्यात आली असल्याचे आढंून आले 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िाडा तालुक् यात अयराटेि िां पनीिडून नाययात सोडयया जाणा-या  
रासायतनि साांडपाण्यामळेु शतेीच ेाालेले निुसान 

  

(३)  २९४२१ (१५-०१-२०१६).   श्री.तनतेश राण े (िणििली) :   सन्माननीय पयाणिरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाडा तालुक् यात अल्ट्रा्ेक कीं पनीकडून नाल्यात सोडल्या जा ा-या रासायनिकनक 
साींडपाण्यामुंे िेतीच ेनकुसान होत असल्याची बाब माहे आक््ोबर, २०१५ वा त्या ारम्यान 
निकनािणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींबींगंत कीं पनीवर िासनान ेको ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (०५-१२-२०१६) : (१) हे खरे आहे. 
(२) वरील बाब निकनािणनास आल्याने सार उद्योगास ना.७.९.२०१५ रोजी प्रस्ताववत आाेि व 
ना.२९.९.२०१५ रोजी उद्योगाची वैयजक्तक सुनाव ी घेऊन अींतदरम आाेि ाेण्यात आले. 
अींतदरम आाेिात नमूा करण्यात आलेल्या कामासािश उद्योगाकडून रू.५ लाख बँक हमी 
घेण्यात आली आहे. अींतदरम आाेिाचे पालन होते ककीं वा कस ेया पाह ीकरीता ना.२६.१०.२०१५, 
ना.१०.२.२०१६ व ना.८.३.२०१६ रोजी सार उद्योगास भे् करण्यात आली. त्यानुसार 
उद्योगाकडून अींतदरम आाेिाच ेपालन करण्यात येत असल्याचे निकनािणनास आले. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

फुलांब्री तालुक्यातील ३८ िटती शाळा बाबांद िरण्यात येणार असययाबाबाबाबत 
  

(४)  ३३१७५ (२१-०१-२०१६).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसयलोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), 
श्री.अटलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) रु्लींब्री तालुक्यातील ३८वस्ती िांेत िासनाच्या निकनयमापके्षा कमी ववद्याथी सींख्या 
असल्याने या वस्ती िांा बींा करण्यात ये ार असल्याच ेमाहे मे, २०१५ ारम्यान निकनािणनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या वस्तीिांाींमंील शिक्षकाींच ेइतर िांाींत समाविेन करण्याबाबत िासनान े
को ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) अद्याप कायणवाही केली नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२७-१२-२०१६) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील दिुानाांमध्ये फीचसण मयाणदीत असलेयया टिटत दरातील धचनी बाबनािटी  
मशश्समध्ये निीन नोटाांच्या डटेाबाबेस बाबद्दल माहहती उपलब्ध नसययाबाबाबाबत 

  

(५)  ३८२०० (२०-०१-२०१६).   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय अ् न, नागरी 
पुरिठा ि ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ाकुानाींमध्ये सध्या स्वस्त ारात र्ीचसण मयाणनात असलेल्या गचनी बनाव्ीच्या 
मशिन्स उपलब्ं असून ककमतीच्या मानान े या मशिन्समध्ये नवीन नो्ाींच्या डे् ाबेस बद्दल 
मानहती उपलब्ं नसल्यान े को तीही नवीन नो् चालनात आली तरीही बऱ्याचाा ती नो् 
खो्ी असल्याचे माहे जुल,ै २०१५ मध्ये वा त्यााम्यान त्या मशिन्सद्वारे ााखवले जात 
असल्याच ेनिकनषपन्न होत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या गचनी बनाव्ीच्या मशिन्समुं े नवीन नो्ा खोट्या असल्याचा गैरसमज 
बऱ्याच लोकाींना होत असल्याच ेव याबाबतच्या तक्रारी वारींवार बकेँकड ेयेत आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, या गचनी बनाव्ीच्या मिीन ववक्रीवर िासनातरे् आजवर को ती कारवाई 
करण्यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बाबापट (२७-१२-२०१६) : (१), (२), (३) व ४) उक्त बाब भारतीय दरझहण बँक, मुींबई 
याींचे अखत्यादरत  येत असल्याने त्याींना ना.१६.११.२०१६ च े परान्वये उगचत कायणवाही 
कर ेबाबत कंववण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

दक्षक्षण सोलापूर (जज.सोलापूर) येथील सिण िचरा गािोगािच्या ओढ्यात जमा होऊ  
लागययान ेप्रदषूणाची गांभीर समटया तनमाणण ााययाबाबाबाबत 

  

(६)  ४२२७० (२८-०४-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अब् दलु सत्तार (शसयलोड), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), प्रा.िषाण गायििाड (धारािी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबाबादेिी), श्री.अटलम शखे (मालाड पजश्चम) :   सन्माननीय पयाणिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ाक्षक्ष  सोलापूर (जज.सोलापूर) येथे खाजगी आण  सावणजनिकनक निका चा जमा हो ारा सवण 
कचरा गावोगावच्या ओढ्यात जमा होऊ लागल्यान ेप्रारू् ाची गींभीर समस्या ग्रामी  भागात 
निकनमाण  झाली असल्याचे माहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्याारम्यान निकनािणनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी कचऱ्याची योग्य ती ववल्हेवा् लावण्याबाबत तसेच ओढ्यात 
साचलेली घा  स्वच्छ करण्याबाबत िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०५-१२-२०१६) : (१) सार प्रकर ी महाराषट्र प्रारू्  निकनयींर  मींडंाकड े
को तीही तक्रार प्राप्त झालेली नसून महाराषट्र प्रारू्  निकनयींर  मींडंामार्ण त करण्यात 
आलेल्या पाह ीमध्ये ओढ्यामध्ये कचरा जमा झाल्याच ेआढंून आले नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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धनगरिाडी (ता.खांडाळा, जज.सातारा) येथील मे.डॉ.जगताप प्रा.शल., या सांटथलेा  
बाबायो मेडीिल िेटटची वियहेिाट लािण्यािररता परिानगी देण्याबाबाबाबत 

  

(७)  ४२४७३ (२८-०४-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.अशमन 
पटेल (मुांबाबादेिी), डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अटलम शेख (मालाड पजश्चम), 
श्रीमती तनमणला गावित (इगतपूरी) :   सन्माननीय पयाणिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) भोर (जज.पु े) तालुक्यातील बायो मेडीकल वेस््ची ववल्हेवा् लाव ेबाबत मे.डॉ.जगताप 
प्रा.शल. ंनगरवाडी (ता.खींडांा, जज.सातारा) या िासनमान्य सींस्थलेा परवानगी ाेण्याबाबतच े
निकनवेान स्थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंीींनी मा.पयाणवर  मींरी महोायाींना नानाींक १२ जानेवारी, २०१६ 
रोजी वा त्यासमुारास नाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यासींाभाणत िासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. रामदास िदम (०५-१२-२०१६) : (१) होय.  हे खरे आहे. 
(२) या प्रकर ी महाराषट्र प्रारू्  निकनयींर  मींडंाकडून ना.१७.०६.२०१६ रोजी डॉ.जगताप 
प्रा.शल. या सींस्थचेी तपास ी करण्यात आली. तपास ीत आढंून आलेल्या रु्ीींच्या अनुर्ींगाने 
सार  सामुनहक जैव वैद्यकीय ववल्हेवा् कें द्र बींा का करण्यात येऊ नये याकरीता सींबींगंतास 
कार े ााखवा नो्ीस ाेण्याबाबत उप प्रााेशिक अगंकाऱ्याींना निकनाेशित करण्यात आले आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शसांधुदगुण जजयहयातून सीआराडे निाशा तनजश्चती सांदभाणत प्राप्त ाालेयया हरितीबाबाबाबत 
  

(८)  ४४५५६ (२८-०४-२०१६).   श्री.िैभि नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पयाणिरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शसींं ुागुण जजल्हयातून सीआरझडे नकािा निकनजश्चती सींाभाणत ४३ हरकती प्राप्त झाल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सारहू हरकतीवर अहवाल तयार करुन महाराषट्र कोस््ल झोन मॅनेजमें् 
ऍथॉरे्ीला पािववण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार अहवालावर महाराषट्र कोस््ल झोन मॅनेजमें् ऍथॉरे्ीन ेको ती कायणवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, त्यानुर्ींगाने अींनिकतम नकािाची निकनजश्चती करण्यात आली आहे काय, त्याची 
रुपरेर्ा काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. रामदास िदम (०७-१२-२०१६) : (१) शसींं ुागुण जजल््यातून सीआरझडे नकािा निकनजश्चती 
सींाभाणत एकू  १२७० हरकती जजल्हागंकारी, शसींं ुागण कायाणलयास प्राप्त झाल्या आहेत. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) कें द्र िासनान ेउच्चतम भरती रेर्ा पूवणनिकनजश्चती करण्याचे काम नॅिनल सें्र रॅ्ार 
सस््ेनेबल कोस््ल मॅनजेमें्, चेन्नई या सींस्थसे सोपववले आहे. उच्चतम भरती रेर्ेचे 
पूवणनिकनजश्चतीकर  झाले असून सुंारीत नकाि े जाहीर करण्यची कायणवाही करण्यात ये ार 
आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
शभिांडी-तनजामपूर शहरामध्ये अयपसांख्याांि समाज राहत असलेय या िट तीमधील रट ते ि गटार 

दरुुट ती िरण् याच् या िामासाठन तनधी उपलब् ध िरुन देण् याबाबाबाबत 
  

(९)  ४८०५३ (०७-०५-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े (शभिांडी पूिण) :   सन्माननीय  अयपसांख्याि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी-निकनजामपूर िहरामध्ये अल्पसींख्याींक वस् तीमंील रस् ते व ग्ारे ारुुस् ती करण् याच् या 
कामासािश उपलब् ं  निकनंी करुन ाेण् याबाबतची माग ी तेथील लोकप्रनिकतनिकनंी याींनी मा. 
अल् पसींख् याींक मींरी याींच् याकड े नानाींक २० जानेवारी, २०१६ रोजी वा त् या सुमारास लेखी 
निकनवेाना ाारे केली आहे, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच सारहू रस् त् याींच् या व ग्ाराींच् या ारुावस् थमेुंे शभवींडी-निकनजामपूर िहरामंील 
अल् पपसींख् याींक समाजातील नागरीकाींना रहाारीसारख् या मोिया समस् याींना सामोरे जावे लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल् यास, उक् त ाोन्ही प्रकर ाींची चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढंून आले 
व तानुसार िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण् यात येत आहे,  
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१३-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे अिींत: खरे आहे. 
(३) सन २०१५-१६ या आगथणक वर्ाणत शभवींडी-निकनजामपूर महानगरपाशलकेकडून िासनास प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावानसुार राज्यातील अल्पसींख्याींक बहुल नागरी के्षरात के्षरववकास कायणक्रमाींतगणत 
मुलभूत नागरी सुववंा उपलब्ं करुन ाेण्यासािश िासनान े अल्पसींख्याक ववकास ववभाग 
िा.निकन.क्र.के्षववका २०१५/प्र.क्र.७६ (भाग-१)/का-९, ना.२३/११/२०१५ अन्वये रु.१९,९९,८८०/- व 
िा.निकन.क्र. के्षववका २०१६/ प्र.क्र.४३, ना.३१/०३/२०१६, या िासन निकन णयान्वये एकू  
रु.८५,००,०००/- असे सवण एकू  रु.१,०४,९९,८८०/- इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास मान्यता नाली 
असून ववनहत मयाणाेत अनुाान ववतरीत केले आहे. 
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       शभवींडी-निकनजामपूर महानगरपाशलकेच्या प्रस्तावानुसार त्याना निकनंी उपलब्ं करुन 
ाेण्यात आल्यामुंे करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पेठ (ता.िाळिा, जज.साांगली) येथील हांसाजीराि बाबळिांत पाटील विद्यालयामध्ये  
िायणरत असलेयया मागासिगीय सहायि शशक्षीिेचा तनलांबबाबत  

िालािधी तनयशमत िरण्याबाबाबाबत 
  

(१०)  ४९६३९ (२६-०५-२०१६).   डॉ.पतांगराि िदम (पलसू िडगेाि), श्री.अब् दलु सत्तार 
(शसयलोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पेि (ता.वांवा, जज.साींगली) येथील हींसाजीराव बंवींत पा्ील ववद्यालयामध्ये कायणरत 
असलेल्या मागासवगीय सहायक शिक्षीकेचा निकनलींबबत कालावंी निकनयशमत करण्याबाबत सींस्थनेे 
नानाींक १४ नोहेंबर, २०१४ रोजी शिक्ष ागंकारी जजल्हा पदरर्ा साींगली याींना पािववलेल्या 
प्रस्तावावर निकन णय घेण्यास एक वर्ण होऊनही निकन णय न घेतल्यामुंे समतावााी 
महासींघाच्यावतीने नानाींक ३१ डडसेंबर, २०१५ रोजी जजल्हा पदरर्ाेसमोर ंर े आींाोलन करुन, 
मुख्य कायणकारी अगंकारी, जजल्हा पदरर्ा, साींगली याींना निकनवेान नाले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकर ी माध्यशमक शिक्ष ागंकारी व कायाणलयीन अंीक्षक हे 
मागासवगीयाींच्या बाबतीत सुडबुध्ाीने वागतात अिी तक्रार करण्यात आली आहे, ही हे खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकर ी प्राप्त झालेल्या निकनवेानाचे अनुर्ींगाने चौकिी करण्यात आली आहे 
काय, 
(४) असल्यास, चौकिीत काय आढंून आले त्यानुसार िासनान ेसींबींंीत शिक्ष ागंकारी वा 
कायाणलयीन अंीक्षक याींच्यावर को ती कारवाई केली आहे तसचे सार शिक्षक्षकेचा निकनलींबबत 
कालावंी निकनयशमत करण्याच्या दृष्ीने को ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(३०-१२-२०१६) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) सार शिक्षक्षकेववरुध्ा ााखल गुन्ृयात नानाींक २४/०३/२०१३ ते २५/०६/२०१३ या 
कालावंीत त्या पोलीस कस््डीत असल्यामुंे सींबींगंत सींस्थेने त्याींना सेवेतून निकनलींबबत केले. 
सर न्यायालयात ााखल ाायाचा निकनकाल शिक्षक्षकेच्या बाजून ेलागल्यानींतर निकनलींबबत कालावंी 
निकनयशमत करण्याकरीता प्रस्ताव शिक्ष ागंकारी, (माध्यशमक), जजल्हा पदरर्ा, साींगली याींच े
कायाणलयास ना.१५/०७/२०१५ रोजी प्राप्त झाला सार प्रस्तावाच्या छाननीअींती त्याींच्या 
ना.२४/०३/२०१३ त े ३०/८/२०१३ हा कालावंी महाराषट्र खाजगी िांाींतील कमणचारी (सेवेच्या 



वव.स. २६० (8) 

िती) निकनयमावली, १९८१ मंील तरतुाीनसुार निकनयशमत करुन सवेेचे लाभ ाे ेबाबत सींस्थेस 
ना.३१/१२/२०१५ रोजी कंववण्यात आले. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

भोर (जज.पुणे) तालुक्यातील निसहयाद्री एज् युिेशन सोसायटी, नायगाांि या शैक्षणणि सांट र्थ ाेला 
सािणजतनि ि तनमसािणजतनि विभागात समाविष्ट् ट िरण्याबाबाबाबतच ेतनिेदन 

  

(११)  ४९८१३ (१२-०५-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भोर (जज.पु े) तालुक्यातील नवसहयाद्री एज् युकेिन सोसाय्ी, नायगाींव या िैक्षण क 
सींस् र्थ ेाला मौज े नायगाींव येथील ग् क्र. ६९, ७० व ७१ पै.के्षर ७०४८० चौ.मी.  िेती व 
नाववकास के्षरातून वगंून सावणजनिकनक व निकनमसावणजनिकनक ववभागात समाववष ् कर ेबाबतच े
निकनवेान लोकप्रनिकतनिकनंीींनी मा.मुख् यमींरी महोाय याींना नानाींक २५ जून, २०१५ व नानाींक १३ 
जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास नाले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, याबाबत िासनान ेको ती कायणवाही केली आहे वा करण् यात येत आहे, 
(३) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(२७-१२-२०१६) : (१) होय. 
(२) िासनाने िेती तथा ना-ववकास ववभागामध्ये जजल्हागंकारी स्तरावर िैक्षण क तथा 
वैद्यकीय वापराच्या सावणजनिकनक/निकनमसावणजनिकनक इमारतीींना मुं ०.२० च्ई के्षर निकनाेिाींकाचेवर 
१.०० पयांत वाढीव च्ई के्षराच े अगंमूल्य आकारुन मींजूर करण्याबाबतचा िासन निकन णय 
ना.१५/०६/२०१५ रोजी निकनगणशमत केला असल्याने आता अिा प्रकर ी जागेवर वापर बाल 
करण्याची आवश्यकता नाही. 
(३) लागू नाही. 
  

___________ 
  

िाशशम जजय्यातील शशक्षण विभागाचे ररक्त पदे भरण्याबाबाबाबत होत असलेले दलुणक्ष 
  

(१२)  ४९८७२ (१२-०५-२०१६).   श्री.अशमत ानि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), 
श्री.अब् दलु सत्तार (शसयलोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.त्र्यांबाबिराि शभसे (लातूर 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), अॅड.यशोमती ठािूर (ततिसा) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जजल््यातील राजुरा, सुकाींडा, सुाी, मारसूं , ाेविा ा, पाींगराबींाी या िांेतील 
उच्चशे्र ी मखु्याध्यापक व पावींर शिक्षकाींची पाे दरक्त असल्यामुंे ववद्यार्थयाांच्या िैक्षण क 
प्रगतीवर पदर ाम होत असून याकड े शिक्ष  ववभागाच ेालुणक्ष होत असल्याच ेमाहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्याारम्यान निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त दरक्त पाे भरण्याबाबत िासनाने को ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(३) तसेच उक्त जजल््यातील पाच पींचायत सशमत्याींमध्ये ग् शिक्ष ागंकाऱ्याींची पाे ाोन 
वर्ाणपासून दरक्त असताींना सारहू निेका ी बाहेरचे अगंकारी रुज ूहोण्यास तयार नसल्यामुं े 
या पाचही पींचायत सशमत्याींमंील ग्शिक्ष  अगंकाऱ्याींची जबाबाारी शिक्ष  ववस्तार 
अगंकारी ककीं वा इतर ग् शिक्ष ागंकाऱ्याींवर सोपववण्यात आली असल्याच े माहे जानेवारी, 
२०१६ मध्ये वा त्याारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त कार ास्तव सींबींगंत ववभागातील शिक्ष  ववभागातील कायणरत कमणचारी 
अगंकाऱ्याींना निकनयमानुसार पाोन्नती ाेण्याबाबत िासनाकडून मानहती मागववण्यात आली होती 
त्या अनुर्ींगाने िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ?       
  
श्री. विनोद तािड े(२३-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) सारहू िांाींतील दरक्त असलेली मुख्याध्यापकाींची पाे बबींा ुनामावली मींजूरीअींती भरण्याची 
कायणवाही करण्यात येत आहे. तसेच पावींर शिक्षकाींची पाे भरण्याच्या कायणवाहीस 
न्यायालयान ेनालेला स्थगन आाेि शिथील केल्यामुंे पावींर शिक्षकाींची पाे भरण्याबाबतची 
प्रकक्रया सुरु आहे. 
(३) सद्य:जस्थतीत वाशिम जजल््यातील सहा तालुक्यातील दरसोड व मानोरा तालुका वगंता 
इतर चार तालुक्यामध्ये ग्शिक्ष ागंकारी याींची निकनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. इतर ाोन 
तालुकयामध्ये सींबींगंत पींचायत सशमतीच्या शिक्ष  ववस्तार अगंकारी याींचकेड े अनिकतदरक्त 
कायणभार ाेण्यात आलेला आहे. 
(४) शिक्ष  ववभागातील कायणरत कमणचारी अगंकाऱ्याींना निकनयमानुसार पाोन्नती ाेण्यात आली 
असून चार तालुक्यामध्ये ग्शिक्ष ागंकारी याींची पाे भरण्यात आलेली आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अशासिीय अनुदातनत िररष्ट्ठ महाविदयालयातील प्रयोगशाळा सहाय्यिाांना 
िालबाबध्द पदो्नतीसाठन देय असणा-या गे्रड िेतनाबाबाबाबत 

  

(१३)  ४९९४६ (२६-०५-२०१६).   श्री.गुलाबाबराि पाटील (जळगाि ग्रामीण) :   सन्माननीय उच् च 
ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील अिासकीय अनाुानिकनत वदरषि महाववायालयातील प्रयोगिांा सहाय्यकाींना 
कालबध्ा पाोन्नतीसािश ाेय अस ा-या गे्रड वेतनाबाबतच्या प्रश्नासींाभाणत उत्तर महाराषट्र 
ववायापीि महाववायालयीन शिक्षकेतर कमणचारी महासींघ जंगाींव याींनी वारींवार 
सहसींचालक,शिक्ष  सींचालक व मा.प्रंान सगचव याींच्याकड ेपरयवहार केला असतानाही सार 
प्रश्न गत सहा वर्ाणपासून प्रलींबबत आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेनिकन णय घेतला आहे काय, निकन णयाचे स्वरुप काय आहे, 
(३) असल्यास, सार निकन णयाची अींमलबजाव ी केहापासून करण्यात ये ार आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 

श्री. विनोद तािड े(१२-०१-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) व (३) होय. प्रयोगिांा सहाय्यक व प्रयोगिांा पदरचर याींना पाोन्नतीकरीता स्वतींर 
सेवाज्येषिता यााीत अथवा एकबरत वगण ३ व वगण ४ च्या सेवाज्येषिता यााीत रहावयाचे आहे 
ककीं वा नाही याबाबत एक मनहन्यामध्ये ववकल्प ाेण्याबाबतचे सींचालक, उच्च शिक्ष  याींचे 
ना.७.७.२००३ चे पर उशिरा प्राप्त झाल्यामुं े ज्याींना ववकल्पाींची सींंी शमंाली नाही, अिा 
प्रयोगिांा सहाय्यक व प्रयोगिांा पदरचर याींना सार पर रद्द करुन ववकल्पाची एक सींंी 
द्यावी, असा निकन णय घेण्यात आला आहे. त्यानसुार उगचत कायणवाही करण्याच्या सचूना सवण 
ववभागीय सहसींचालक तसेच लेखागंकारी, सवण ववभागीय सहसींचालक कायाणलये याींना ाेण्यात 
आल्या आहेत. त्या अनुर्ींगान े सहसींचालक, उच्च शिक्ष , जंगाींव याींच्या कायाणलयाकड े
सद्य:जस्थतीत ३० प्रस्ताव प्राप्त झाले असून सार प्रस्तावाींची छाननी करुन वेतननिकनजश्चती 
करण्याबाबतची कायणवाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शशक्षिाांच्या अधधिेशन िाळात बाबोडी पररसरातील आहदिासी पाडयाांिरील  
प्राथशमि शाळा बाबांद ठेिययाबाबाबाबत 

  

(१४)  ५१२७३ (१२-०५-२०१६).   श्री.पाटिल धनारे (डहाणू) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य प्राथशमक शिक्षक सींघ या सींघ्नेन ेनवी मुींबई येथे माहे रे्ब्रुवारी, २०१६ 
च् या पनहल् या आिवयायात शिक्षकाींचे अगंवेिन आयोजजत करण् यात आले होत,े हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल् यास, या अगंवेिन कांात बोडी पदरसरातील मानपाडा, वाघमारापाडा, नाग कस, 
िींकरपाडा, बीजपाडा, अस् वाली या आनावासी पायायाींवरील प्राथशमक िांा बींा िेवण् यात आल् या 
होत् या, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, िासनान ेत् याची चौकिी केली आहे काय त् या चौकिीत काय निकनष पन् न झाले 
त् यानुसार सींबींगंताींवर को ती प्रिासकीय कारवाई करण् यात आली वा येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१२-०१-२०१७) :(१) हे खरे  आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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औिाफ मांडळाची मागील दीडिषाणत एिदाही बाबैठि बाबोलािण्यात आली नसययास 
  

(१५)  ५३२५५ (२८-०४-२०१६).   अॅड.िारीस पठाण (भायखळा) :   सन्माननीय  अयपसांख्याि 
वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील औकार् मींडंाची मागील ाीडवर्ाणत अथाणत आगथणक वर्ण २०१४-१५ आण  २०१५-
१६ ारम्यान एकााही बैिक बोलावण्यात आली नाही, औकार्च्या जागेतील भाडकेरुींकडून 
मागील तीन वर्ाणत एका पैिाचेही भाड ेवसूल न झाल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०१५ वा त्या 
सुमारास लेखापदरक्ष ाच्या माध्यमातून निकनािणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, औकार् मींडंाच े पू णत: गिन न हो े तसेच कामकाज िप्प होऊन त्याचा 
ववपरीत पदर ाम औकार् सींपत्तीच्या ाेखरेख, कामकाजावर होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ प्रकर ी िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े (१२-०१-२०१७) : (१) अिींत: खरे आहे. वक्र् मींडंाकडून प्राप्त झालेल्या 
अहवालानसुार आगथणक वर्ण २०१४-१५ आण  २०१५-१६ ारम्यान महाराषट्र राज्य वक्र् मींडंावर 
अध्यक्षाींची निकनवड झालेली नसल्याने व ववववं सास्यासींाभाणत न्यायालयात प्रकर े 
न्यायप्रववष् असल्यामुंे बैिक बोलववण्यात आलेली नहती. अध्यक्षाींची निकनवड झाल्यानींतर 
ना.२३.०८.२०१६ रोजी वक्र् मींडंाची थे् निकनयींरा ाखालील एकू  १०४० वक्र् सींस्थाींनी “The 
waqf properties lease Rules, २०१४” मंील तरतुाीनुसार रेडी रेकनर प्रमा े 
भाडपेट्टय्ाच्या नुतनीकर ास प्रनिकतसाा नालेला नसल्यान े त्याींच्या ववरुध्ा वक्र् अगंनिकनयम, 
१९९५ च्या कलम ५४ नुसार कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(२) नाही. सद्य:जस्थतीत महाराष ण् राज्य वक्र् मींडंावर ववववं सींवगाणतून एकू  ७ सास्य 
कायणरत असून ना.०६.०८.२०१६ च्या िासन अगंसचूनेअन्वये महाराषट्र राज्य वफ्र् मींडंावर 
अध्यक्षाींची निकनयुक्ती करण्यात आलेली आहे. 
(३) वरील १ व २ प्रमा े. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उमरेड तालुक्यातील (जजयहा नागपूर) सुजाता मोटघरे महहला महाविद्यालयातील  
सांचालिाांमुळे विद्याथी पररके्षपासनु िांधचत असययाबाबाबाबत 

  

(१६)  ५३८६१ (२२-०८-२०१६).   डॉ.शमशलांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) उमरेड (जजल्हा नागपूर) तालुक्यातील सजुाता मो्घरे मनहला महाववद्यालयातील  
गहृववज्ञान भाग क्रीं . १ मध्ये शिकत असलेल्या ववद्यार्थयाांना सींचालकाींन ेपदरके्षत प्रवेि पर न 
नाल्याने ववद्यार्थयाांना परीके्षपासुन वींगचत राहाव ेलागले आहे हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास िांेचे सींचालक व महाववद्यालयीन प्राचायाांववरुध्ा पदरके्षपासून वींगचत 
असलेल्या ववद्यार्थयाांनी शिक्ष  ववभागाकड ेतक्रार केली आहे हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास िासनान े प्रश्नोक्त भाग (२) बाबत  काय कायणवाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबनाची कार े काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े(१२-०१-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
राष्ट्रसांत तुिडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाच्या २००० प्राचीन िटतू गहाळ ााययाबाबाबाबत 

  

(१७)  ५४०६१ (२२-०८-२०१६).   डॉ.शमशलांद मान े(नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राषट्रसींत तुकडोजी महाराज, नागपूर ववद्यापीिाचा प्राचीन इनिकतहास सींस्कृती व पुरातत्व 
ववभागातून २००० अत्यींत मौल्यवान वस्त ूमाहे एवप्रल, ते म,े २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान 
गहां झालेले आहेत हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, पुरातत्व माजी ववभाग प्रमखुाींच्या कायणकांापासून प्राचीन २००० हजार वस्त ू
गहां झाल्याच ेआजी पुरातत्व ववभागाचे ववभाग प्रमखु याींनी कायणभार जस्वकारताींना सारच े
गहां प्रकर  निकनािणनास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पुरातत्व ववभागाकड े अनके वस्तूींची नोंा व यााी उपलब्ं नसल्यान े
सींग्रहालयातील उपलब्ं असलेल्या वस्तूींच्या ऑडड् मध्ये गेल्या काही वर्ाणत प्राचीन २००० 
हजार वस्त ूगायब झाल्याच ेनिकनािणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास िासनान े उक्त प्रकर ी  चौकिी केली आहे काय, तदृनुसार ाोर्ीआढंून 
आलेल्यावर को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 

श्री. विनोद तािड े (१९-११-२०१६) :(१) हे अींित: खरे आहे. सार ववभागााारे सन १६९९-६७ 
पासून करण्यात आलेल्या ववववं के्षरातील उत्खननामध्ये सापडलेल्या पुरातन वस्तुींपैकी २६६३ 
वस्तू व १९६६-६७ वर्ाणत ाानात प्राप्त झालेली २२४ प्राचीन ना ी गहां झालेली असल्याचे  
पडतां ीअींती  निकनािणनास आले आहे. ्या वस्तु गहां झाल्याचे ना.०९ एवप्रल, २०१६ रोजी 
निकनािणनास आले. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. या ववभागाकड े१९६६ व ६७ पासून ववववं के्षरातील उत्खननात सापडलेल्या 
सवण पुरातन वस्तुींची नोंा व यााी उपलब्ं आहे. 
(४) व (५) ववभाग प्रमखुाींनी नानाींक १० म,े २०१६ रोजी कुलगुरुीं ना साार केलेल्या सववस्तर 
अहवालानसुार अींबाझरी पोलीस स््ेिन, नागपूर येथ े ववद्यापीिााारे नानाींक १९ म,े २०१६ 
रोजी लेखी तक्रार ााखल करण्यात आली असून पोलीस यींर ेमार्ण त सार प्रकर ाची चौकिी 
सुरु आहे. 

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुटति महामांडळाच्या इयत्ता ६ िी ि १० िी पयांतच्या हहांदी भाषेतील 
पाठ्यपुटतिात सांविधानाच्या प्रटतािनेत बाबदल िेययाबाबाबाबत 

  

(१८)  ५४१२४ (२२-०८-२०१६).   श्री.राधािृष्ट् ण विख-ेपाटील (शशडी) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  महाराषट्र राज्य पाठ्यपुस्तक महामींडंान ेइयत्ता ६ वी त े१० पयांतच्या नहींाी भार्ेतील 
पाठ्यपुस्तकामंील सींववंानाच्या प्रस्तावनेत ंमणनिकनरपेक्ष या िब्ााववजी, पींथनिकनरपेक्ष असा 
िब्ा प्रयोग केला असनू नानाींक २६ नोहेंबर, १९४५ या तारखेबरोबरच निकतथीचा उल्लेख करुन 
जातीयवााी ववचारसर ीचा महाराषट्र राज्य पाठ्यपुस्तक महामींडंाने सींववंानाच्या प्रस्तावनेत 
अवमान केल्याप्रकर ी नानाींक २० म,े २०१६ वा त्या सुमारास तहशसलाार कायाणलय कराड 
याींच्यासमोर निकनािणने करण्यात आली तसेच जजल्हागंकारी सातारा याींचेकड े निकनवेान ाेण्यात 
आले, असल्याचे निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकर ी िासनान े चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय आढंून आले व 
त्यानुसार याप्रकर ी जबाबाार अस ाऱ्या सींबींगंताींवर  िासनाने को ती कारवाही केली आहे 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०५-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) कें द्र िासनाने प्रशसध्ा केलेल्या सींववंानाच्या नहींाी भार्ेच्या अगंकृत प्रतीमंील उदे्दशिका 
पाठ्यपुस्तकाींमध्ये घेण्यात आली आहे. यामध्ये “पथनिकनरपेक्ष” हा िब्ा आहे. 
      भारत सरकारन े प्रशसध्ा केलेल्या नहींाी भार्ेच्या सींववंानाच्या अगंकृत प्रनिकतींमंील 
उद्देशिकेमध्ये नानाींक २६ नोहेंबर, १९४९ या तारखेबरोबरच निकतथीचाही उल्लेख करण्यात आलेला 
आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील विद्यापीठानी अनुदान आयोगािडून शमळालेयया तनधीचा िापर न िेययामुळे 
िोटयािधी रूपयाांचा तनधी पडून असययाबाबाबाबत 

  

(१९)  ५४१६४ (२२-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबाबिर (िडाळा), श्री.तनतेश राण े(िणििली), 
प्रा.विरेंद्र जगताप (धामणगाि रेयिे), श्री.बाबाळासाहेबाब थोरात (सांगमनेर), प्रा.िषाण गायििाड 
(धारािी), श्री.शामराि ऊफण  बाबाळासाहेबाब पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)राज्यातील  ववद्यापीिानी अनाुान आयोगाकडून शमंालेल्या निकनंीचा वापर न केल्यामुंे  
को्यावंी रुपयाींचा निकनंी पडून असल्याचे आयोगान े जानहर केलेल्या आकडवेारी वरुन 
निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, बहुतेक ववद्यापीिाींनी आतापयांत (३१ माचण २०१६ अखेरपयांत) ५० त े ६० 
्क्केच निकनंी खचण केला असून नागपूर व सोलापूर ववद्यापीिाींनी जेमतेम १० ्क्के निकनंीचा 
वापर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ववद्यापीिाींच्या ववकासासािश ाेण्यात ये ारा   निकनंी  हा आगथणक तरतूाीकदरता 
पुरेसा  नसल्यामुंेआवश् यक त्या सुववंा उपलब्ं करू ाेता येत नाही, अिी ओरड कर ाऱ्या 
राज्यातील ववद्यापीिाींना निकनंी शमंूनही तो पडून रानहलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, त्याची सवणसांार  कार े काय आहेत तसेच ववद्यापीि अनुाान आयोगाच्या 
बाराया पींचवावर्णक योजनेत(२०१२-२०१७ पयांत) ववद्यापीिाींना (ववद्यापीि निकनहाय) आजशमतीस 
ककती को्ी रूपयाींचा निकनंी आयोगाने नाला आहे व त्यापैकी ककती निकनंी को को त्या 
प्रयोजनाींसािश खचण करण्यात आलेला आहे, 
(५) असल्यास याबाबत िासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) ववद्यापीि अनुाान आयोगाने नालेल्या निकनंीबाबत व ककती खचण करण्यात आला आहे 
याबाबतची ववद्यापीिनिकनहाय मानहती सोबत जोडलेल्या पूरक न्प्प ीत नमूा केली आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रलांबाबीत कक्रडा सांिुलाांची िामे तातडीने सुरु िरणेबाबाबाबत 
  

(२०)  ५४१९७ (२२-०८-२०१६).   श्री.शांभूराज देसाई (पाटण) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कक्रडा सींकुलाींची कामे प्रलींबीत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, ज्यानिका ी िकै्षण क सींकुले आहेत अिा िकै्षण क सींकुलाींच्या निका ी 
ववद्याथी ववद्याथीनीच्या कक्रडा के्षरातील सोयीकरीता तालुका कक्रडा सींकुलाींची उभार ी 
करण्याचा ंोर ात्मक निकन णय िासनाने घोर्ीत केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ाौलतनगर, ता.पा्  या तालुक्याच े मध्यवती निका ी लोकनेते बांासाहेब 
ाेसाई याींच े नावाने िैक्षण क सींकुल नावारुपास आले असून तालुक्याच े मध्यवती निका  
अस ा-या या िैक्षण क सींकुलात कक्रडा सींकुल उभारण्यास कक्रडा ववभागाने तात्कां मान्यता 
ाेऊन निकनंी उपलब्ं करु द्यावा या करीता मा. कक्रडा व युवक कल्या  मींरी याींचेकड ेसातारा 
जजल्हा कक्रडा ववभागाकडील सववस्तर प्रस्तावासह स्थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंीींनी नानाींक २६ 
डडसेंबर, २०१४ व नानाींक ०८ माचण,२०१५ रोजी पर यवहार केला होता, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, ाौलतनगर, ता.पा्  यानिका ी लोकनेते बांासाहेब ाेसाई िैक्षण क सींकुलात 
कक्रडा सींकुल उभारण्यास तात्कां मान्यता ाेऊन निकनंी उपलब्ं करुन ाे े सींाभाणत िासनाने 
को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०७-०१-२०१७) :(१) अींित: खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. तथावप, एखाद्या तालकुा क्रीडा सींकुल उभार ीसािश िासकीय जागा उपलब्ं 
होत नसले तर खाजगी यक्ती/सींस्था याींच्याबरोबर सामींज्यस करार करुन जमीन प्राप्त करुन 
घेण्यात येते. 
(३) व (४) होय, हे खरे आहे. पा्  तालुका क्रीडा सींकुल उभार ेकरीता तालकुा क्रीडा सींकुल 
सशमती, पा्  व बांासाहेब ाेसाई र्ाउीं डिेन, ाौलतनगर, ता.पा् , जज.सातारा याींच्यात 
करावयाचा सामींजस्य करारनामा िासनाच्या ववचारांीन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
रत्नाधगरी जजयहयातील लोटे (ता. खेड) औदयोधगि िसाहतीमध्ये असलेयया सामुहहि साांडपाणी 

प्रकक्रया प्रियपाच्या क्षमता िाढीच ेिाम प्रलांबबाबत असययाबाबाबाबत 
  

(२१)  ५४३१० (१०-०८-२०१६).   श्री.भाटिर जाधि (गुहागर) :   सन्माननीय पयाणिरण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लो्े (ता. खेड,जज.रत्नागगरी) औायोगगक वसाहतीमध्ये असलेल्या सामुनहक साींडपा ी 
प्रकक्रया प्रकल्पाच्या क्षमता वाढीसािश ३२ को्ी रूपयाींचा निकनंी मींजूर केला, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार कामाची निकनववाा प्रकक्रया ाोन वर्ाणपूवी पू ण होवून ाेखील अायाप कामाला 
सुरूवात करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार काम प्रलींबबत असल्यामुंे रासायनिकनक ावुर्त साींडपा ी थे् नाीत 
सोडण्यात येत,े पदर ामी वशिषिश आण  जगबुडी या खाडी व नाीपारातील मासे मतृ होण्याच े
प्रकार वारींवार निकनािणनास येत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सामुनहक साींडपा ी प्रकक्रया प्रकल्पाच्या क्षमता वाढीचे काम सुरू न होण्याची 
कार े काय आहेत आण  त्यास जबाबाार अस ाऱ्या सींबींगंत अगंकाऱ् याींवर को ती कारवाई 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत? 
  
श्री. रामदास िदम (०५-१२-२०१६) : (१) हे अींित: खरे आहे. 
सामुहीक साींडपा ी प्रकक्रया प्रकल्पाच्या क्षमतावाढीसािश महाराषट्र औद्योगगक ववकास मींडंान े
मे.ॲक्वाकेम एन्हारो इींजजनिकनअसण प्रा.शल. या िेकेाारास ना.२६.०५.२०१५ रोजी २६.१२ को्ी 
रुपयाींचा कायाणरींभ आाेि ाेण्यात आला आहे. 
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(२) हे खरे नाही, 

सार कामास राज्यस्तरीय पयाणवर  मुल्याींकन सशमती याींचकेडून ना.२८.०६.२०१६च्या 
आाेिान्वये पयाणवर  ना-हरकत ााखला शमंाला आहे व िेकेाारामार्ण त सार कामाची सुरवात 
२० जुल,ै २०१६ पासुन करण्यात आली आहे. 
(३)  लो्े औद्योगगक वसाहतीतून निकनमाण  हो ा-या साींडपाण्यावर प्रकक्रया करण्यासािश 
सामुनहक साींडपा ी प्रकक्रया यींर ा कायाणजन्वत असून प्रकक्रयाकृत साींडपा ी ७.४८ कक.मी. 
लाींबीच्या वानहनीद्वारे राषट्रीय समुद्री ववज्ञान सींस्था याींनी मींजूर केलेल्या निका ी सोडण्यात 
येते. मासे मतुणकीच्या तक्रारीींच्या अनुर्ींगान े तहसीलाार, खेड याींच्या अध्यक्षतखेाली सशमती 
गिशत करण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मुांबाबईतील किनारपट्टय्ा दवुषत असययाचे ‘रीफिॉच मररन ि्ारिेशन’ सांटथेने  
िेलेयया पाहणीत तनदशणनास आययाबाबाबाबत 

  

(२२)  ५४४७२ (१०-०८-२०१६).   श्री.अशमत विलासराि देशमखु (लातूर शहर) :   सन्माननीय 
पयाणिरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  मुींबईतील ककनारपट्टय्ा या ावुर्त असल्याचे माहे नोहेंबर २०१५ ते माचण २०१६ या 
कालावंीत ‘रीर्वॉच मदरन कन्झरवेिन’ या सींस्थेन ेकेलेल्या पाह ीत माहे जून २०१६ मध्ये 
वा त्या ारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुींबईच्या ककनाऱ्यावर वपिया, अन्नपााथाांची पाकक्े, शसगारे्, प्लाजस््कच्या 
बा्ल्या, कप कागा आण  पॉशलथीन वपिया इत्यााीन ेसार ककनारपट्टय्ा ावुर्त होत आहेत, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत किोर निकनयम बनवून जनजागतृी करण्याबाबत िासनाने को ती 
कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
श्री. रामदास िदम (०५-१२-२०१६) : (१), (२), (३) व (४) “दरर्वाॅच मदरन कन्झरवेिन” या 
सींस्थेने अस ेसवेक्ष  केले असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला नसल्याचे महाराषट्र प्रारू्  निकनयींर  
मींडं व मुींबई महानगरपाशलका याींनी कंववले आहे. त्यामुंे याबाबत पुढील कायणवाही 
करण्याचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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मुांबाबई विद्यापीठामाफण त माहे एवप्रल २०१६ मध्ये घेण्यात आलेयया पररके्षत  
जनाणशलजमची चुिीची प्रश्नपबत्रिा हदययाबाबाबाबत 

(२३)  ५४५१८ (२२-०८-२०१६).   श्री.भाटिर जाधि (गुहागर), श्री.शामराि ऊफण  बाबाळासाहेबाब 
पाटील (िराड उत्तर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीिामार्ण त माहे एवप्रल २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान घेण्यात आलेल्या 
पदरके्षत जनाणशलजमची चकुीची प्रश्नपबरका नाल्याच ेनिकनािणनास  आले आहे,  हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकर ी िासनामार्ण त चौकिी केली आहे काय,चौकिीत काय आढंून 
आले व तद्नुसार ववद्यार्थयाांच े िैक्षण क नुकसान होवू नये म्ह ून चुकीची प्रश्नपबरका 
ाे ाऱ्याींवर िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत? 
 

 श्री. विनोद तािड े(०९-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) ना.१६/०४/२०१६ रोजी ापुार सरात सींबींगंत परीक्षा कें द्राींना ७५ गु ाींववजी ५० गु ाींची 
प्रश्नपबरका प्राप्त झाल्याची रु्ी मुींबई ववद्यापीिाच्या परीक्षा ववभागातील तक्रार कक्षास प्राप्त 
झाली. याबाबतची प्राजश्नकाकडून खातरजमा करुन ७५ गु ाींची प्रश्नपबरका ऑनलाईनाारे 
पदरक्षा कें द्रावर उपलब्ं करुन ाेण्यात आली व सार ववर्याची परीक्षा सुरंीत पार पडली. 
     प्राजश्नक प्रा.कौस्तुभ जोिी व प्रा.महेि सावंे याींना सार गोंंंाबाबत कार े ााखवा 
नो्ीस बाजावली गेली व त्याींनी नालेली खुलासा मुींबई ववद्यापीिाच्या परीक्षा मींडंाच्या हो ा-
या पुढील सभेत कायणवाहीकरीता िेवण्यात आलेला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महाराष्ट्र राज्य माध्यशमि आणण उच्च माध्यशमि शशक्षण मांडळातफे दहािी आणण बाबारािी 
बाबोडाणचे विभागीय मांडळ ठाणे जजय्यामध्ये िरण्याबाबाबाबत 

  

(२४)  ५४८४७ (२२-०८-२०१६).   श्री.सभुाष भोईर (िययाण ग्रामीण) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य माध्यशमक आण  उच्च माध्यशमक शिक्ष  मींडंातरे् ाहावी आण  बारावी 
बोडाणच ेववभागीय मींडं िा े जजल््यामध्ये करण्याची माग ी अनके शिक्ष  तज्ञाींनी माहे जून, 
२०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान  करण्यात आली असल्याचे निकनािणनास आले आहे,  हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, िा े जजल््यामध्ये ाहावी आण  बारावी बोडाणचे एक लाखाींहून अगंक ववद्याथी 
सींख्या असल्याचे निकनािणनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  िा े ववभागीय मींडं स्थापन करण्याबाबत  िासनान े को ती कायणवाही 
केली  आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबनाची कर े काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. तथावप, महाराषट्र राज्य माध्यशमक आण  
उच्च माध्यशमक शिक्ष  मींडं, पु े कमणचारी महासींघ्नेन ेमुींबई ववभागीय मींडंाने ववभाजन 
करण्याबाबत माग ी केलेली आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) यासींाभाणत अद्याप को ताही प्रस्ताव राज्यमींडंामार्ण त प्राप्त झालेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

 राज्यात उच्च शशक्षण घेणाऱ्या शिेडो मुटलीम तरुण विद्यार्थयाांना  
शुयि न भरययान ेपररके्षला मुिािे लागययाबाबाबाबत 

  

(२५)  ५५२६९ (२२-०८-२०१६).   श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), श्री.अटलम शखे (मालाड पजश्चम), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय अयपसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िासनाने मेहमुारू रेहमान सशमतीचा अहवाल प्रशसध्ा करण्याच ेआश्वासन नाले होत ेमार 
या आश्वासनाची अद्याप पूतणता केली नसल्याच े माहे एवप्रल-२०१६मध्ये वा त्या ारम्यान 
निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात उच्च शिक्ष  घे ाऱ्या िेकडो मुस्लीम तरु  ववद्यार्थयाांना िुल्क न 
भरल्याने पदरके्षला मुकावे लागले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, प्रश्नोक्त भाग १ व २ बाबत िासनाने को ती कायणवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े (१०-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. िासन निकन णय ना.०६.०५.२००८ अन्वये 
मुजस्लम समाजातील सामाजजक, िैक्षण क व आगथणक सद्य:जस्थतीचा अ्यास व पाह ी करुन 
त्याींच्या सवाांगग   ववकासासािश िासनास उपाययोजना सुचववण्यासािश डॉ.मेहम्मूार रहेमान, 
सेवानिकनवतृ्त भा.प्र.से., याींच्या अध्यक्षतेखाली अ्यासग्ाची स्थापना करण्यात आली होती. 
सार अ्यासग्ान ेआपला अींनिकतम अहवाल ना.२१.१०.२०१३ रोजी िासनास साार केला असून, 
तो ववभागाच्या या www.mdd.maharashtra.gov.in सींकेतस्थंावर उपलब्ं करुन नाला 
आहे. अहवाल पजब्लि करण्यासींाभाणतील आश्वासनाची पतूणता करण्यात आली आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४ प्रश्न उद्् ावत नाही.  

___________ 
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मुांबाबई विद्यापीठातील एम.ए.राज्यशाटत्रच्या अभ्यासक्रमात  
पांडडत नेहरु याांचा धडा िगळययाबाबाबाबत 

  

(२६)  ५५२८० (२२-०८-२०१६).   श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), श्री.अटलम शेख (मालाड 
पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींबई ववद्यापीिातील एम.ए.राज्यिास्राच्या अ्यासक्रमात पींडडत नेहरु याींचा ंडा 
वगंल्याच ेमाहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाने उक्त प्रकर ी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत काय 
आढंून आले व त्यानुसार को ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
श्री. विनोद तािड े (०९-०१-२०१६) : (१) हे खरे नाही. मुींबई ववद्यापीिाींच्या ारू व मकु्त 
अध्ययन सींस्थेच्या एम.ए. राज्यिास्र प्रथम वर्ाणच्या पेपर नीं. २ (बूक नीं.२४२) मॉडनण इींडडयन 
पॉशलन्कल थॉ् या सींाभाणचे छापील अध्ययन सानहत्य ववद्यार्थयाांना अ्यासासािश ाेण्यात 
आले आहे. हा अ्यासक्रम सन २००० पासून अजस्तत्वात असून त्यावेंेपासूनच 
अ्यासक्रमामध्ये पींडडत जवाहरलाल नेहरु याींचा ंडा नाही. या अ्यासक्रमासािश छापील स्वयीं 
अध्ययन सानहत्य ारू व मुक्त अध्ययन सींस्थमेार्ण त सन २०१३ ला पनहल्याींााच तयार 
करण्यात आले. ववद्यार्थयाांच्या माग ीनुसार त्याची पुनणछपाई ऑक््ोबर, २०१५ मध्ये करण्यात 
आली आहे. 
(२) उपरोक्त प्रकर ी नानाींक १७ म,े २०१६ रोजीच्या शमड ड े वतृ्तपरामध्ये बातमी छापून 
आल्याने मुींबई ववद्यापीिाने या प्रकर ी सखोल चौकिी करण्याकरीता सत्य िोंन सशमती 
स्थापन केली होती. सशमतीने केलेल्या शिर्ारिीींप्रमा े अ्यासमींडंाचे मत  व पुस्तकाच े
समन्वयक याींच्याकडून अशभप्राय प्राप्त होताच या प्रकर ी मुींबई ववद्यापीिाकडून कायणवाही 
करण्यात ये ार आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 पातूर (जज.अिोला) तालुक्यातील ्युमन ररसोसण डवे्हलपमेंट िायणक्रमाांतगणत एिा शशक्षिान े

दसुऱ्याांच्या नािाच ेछायाधचत्र िापरुन बाबनािट दटतऐिज तयार  
िरुन लाखो रुपयाांची शशष्ट्यितृ्ती उचययाबाबाबाबत 

  

(२७)  ५५४०५ (२२-०८-२०१६).   श्री.अशमत ानि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), 
श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पातूर (जज.अकोला) तालुक्यातील ्युमन दरसोसण डेहलपमें् कायणक्रमाींतगणत राषट्रीय उाूण 
भार्ा प्रचार पदरर्ाेच्या नावाखाली एका शिक्षकाींनी ासुऱ्याींच्या नावाच े छायागचर वापरुन 
बनाव् ास्तववज तयार करुन लाखो रुपयाींची शिषयवतृ्ती घेवनू िासनाला र्सववले असल्याचे 
माहे एवप्रल, २०१६ मध्ये वा त्याारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकर ी िासनाने काय कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०४-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
     ्युमन दरसोसण डेहलपमें् कायणक्रमाींतगणत राषट्रीय उाूण भार्ा प्रचार सींबींगंत को तीही 
शिषयवतृ्ती योजना सींचालक, उच्च शिक्ष , पु े याींच्यामार्ण त राबववली जात नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे येथील विद्यापीठ अनुदान आयोगान ेमहाविद्यालय शशक्षणातील  
सांशोधन आणण गुणित्तेसाठनचा तनधी हदला नसययाबाबाबाबत 

  

(२८)  ५५४८७ (२२-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), 
डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े येथील ववद्यापीि अनाुान आयोगान े महाववद्यालय शिक्ष ातील सींिोंन आण  
गु वत्तेसािशचा निकनंी माहे माचण, २०१६  उल्ून गेला तरी महाववद्यालयाींना नाला नसल्याच े
माहे एवप्रल,२०१६ मध्ये वा त्या   ारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनाच े सार निकनंी महाववद्यालयाींना उपलब्ं करुन ाेण्याबाबत को ती 
कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े (०४-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) सार प्रश्न कें द्र िासनाच्या अखत्यारीतील 
ववद्यापीि  अनुाान आयोगािी (पु े येथील आयोगाच्या के्षरीय कायाणलयािी) सींबींगंत असून 
राज्य िासनाची सींबींगंत नाही. 
  

___________ 
  

िोयहापूर जजयहयातील हातिणांगले येथील क्रीडा सांिुलाच ेिाम गेयया 
 १० िषाांपासून रखडले असययाची बाबाबाब 

  

(२९)  ५५६३७ (२२-०८-२०१६).   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय शालेय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) कोल्हापूर जजल्हयातील हातक ींगले येथील क्रीडा सींकुलाचे काम गत  १० वर्ाांपासून 
प्रलींबबत  असल्याची बाब माहे मे, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान निकनािणनास  आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार क्रीडा सींकुलाच्या कामास सन २००५ मध्ये प्रिासकीय मींजुरी ाेण्यात 
आली  होती व त्यासािश मींजूर झालेला निकनंी परत गेला आहे, हे ही  खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, सार क्रीडा सींकुलाच े काम प्रलींबबत असल्याची  कार े काय आहेत व काम 
केहापयांत पू ण हो े अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) सन २००९ मध्ये व त्यानींतर सन २०१३ मध्ये सार कामकाजास प्रिासकीय मान्यता 
प्राप्त झाली. या कामासािश ववतरीत केलेला रु.४०.०० लाख एवढा निकनंी सींकुल सशमतीकड ेजमा 
आहे. 
(३) व (४) तालुका क्रीडा सींकुल, हातक ींगले सािश मौ.हातक ींगले येथील भमूापन क्र.९६६ 
मंील २.५० हे. जमीन ९९ वर्ाणचे भाडपेट्टयान े नाममार रु.१/- भाडयान े प्राप्त झाली होती. 
परींतु ारम्यान सार जागा जजल्हागंकाऱ्याींच्या पूवण परवानगीशिवाय हस्ताींतरीत झाल्याच े
निकनािणनास आल्यान ेतहसील कायाणलय, हातक ींगले याींच ेनानाींक ०६.०१.२००९ च्या आाेिान्वये 
परस्पर सरकार जमा करण्यात आली आहे. त्यामुं े पुढील प्रक्रीया होऊ िकली नाही. 
सद्यजस्थतीत तालुका क्रीडा सींकुल, हातक ींगले सािश जागा प्राप्त करुन घेण्याचे प्रयत्न 
जजल्हा क्रीडा अगंकारी, कोल्हापूर याींच्यामार्ण त सुरु आहेत. 
  

___________ 
  

मांद्रपू जज.सोलापूर येथील शतेिऱ्याांना शासनाच्या नविन बाबोअर घेण्याला २०० फूटाांच्या खोलीची 
मयाणदा असययामुळे हजारो रुपयाांचे आधथणि नुिसान होत असययाबाबाबाबत 

  

(३०)  ५६१४३ (२०-०८-२०१६).   श्री.भारत भालिे (पांढरपूर), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अटलम शेख (मालाड पजश्चम) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण टिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मींद्रपू जज.सोलापूर येथील ितेकऱ्याींना िासनाच्या नववन बोअर घेण्याला २०० रू््ाींच्या 
खोलीची मयाणाा असल्यामुंे हजारो रुपयाींचे आगथणक नकुसान होत असल्याचे माहे एवप्रल, 
२०१६ ारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे खरे अााहे काय, 
(२) असल्यास, येथे सध्या पाण्याची पातंी ही ३५० रू््ापके्षा खोल आहे, हे ही खरे अााहे 
काय, 
(३) असल्यास, येथे बोअरवेल घे ाऱ्या िेतकऱ्याींसािश २०० रू्् िासन निकनयम मयाणनात 
शिगथलता ाेण्याबाबत िासनान ेको ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बाबबाबनराि लोणीिर (०६-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. महाराषट्र भूजल (ववकास व 
यवस्थापन) अगंनिकनयम, २००९ मंील कलम २५ अन्वये ाक्षक्ष  सोलापूर तालुक्यातील ४५ 
गाींवे ी्ंचाई के्षर म्ह ून घोवर्त केलेली आहेत. सार प्रभावके्षरात शसींचनासािश ववहीर अथवा 
बोअर घेण्यास   प्रनिकतबींं घालण्यात आलेला आहे. तथावप मौज े मींद्रपू, ता.ाक्षक्ष  सोलापूर 
येथील िेतक-याींकडून अथवा जजल्हाप्रागंकर ाकडून आगथणक नकुसान झाल्याबाबत को ताही 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची जजल्हा कायाणलयात नोंा नाही.  



वव.स. २६० (22) 

 
(२) हे खरे नाही. मौजे मींद्रपू, ता.ाक्षक्ष  सोलापूर या गावाचा समावेि हा पा लो् के्षर क्रमाींक 
बी एम ११० मध्ये असून मींद्रपू या गावात अस ा-या निकनदरक्ष  ववनहरीची मागील पाच वर्ाणची 
माहे म ेअखेरील सरासरी पा ी पातंी ८.४६ शम्र इतकी असून माहे म,े २०१६ अखेरील पा ी 
पातंी ९.२५ शम्र इतकी आहे. 
(३) महाराषट्र भूजल (ववकास व यवस्थापन) अगंनिकनयम २००९ मंील कलम ८ (१) अन्वये 
कृवर् ककीं वा औद्योगगक वापरासािश अगंसूगचत आण  अगंसूगचत नसलेल्या के्षराींमध्ये खोल 
ववनहरी खोाण्यास प्रनिकतबींं करण्यात आला आहे.तथावप कलम ८ (१) मंील परींतुकानुसार 
वपण्याचे पाण्यासािश ६० मी्रपके्षा जास्त खोलीची ववींं न ववनहर/ कुपनशलका खोाण्याची 
परवानगी ाेण्याचे अगंकार, भूजल कायद्यामंील कलम १४ नुसार राज्यातील सींबींगंत 
महसूल ववभागाचे उप ववभागीय अगंकारी (प्राींतागंकारी) याींना ाेण्यात आले आहेत.   
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हहांगोली येथ ेशशक्षिाांचा पगार िेळेिर होत नसययाबाबाबाबत 
  

(३१)  ५६२३३ (२२-०८-२०१६).   डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नहींगोली येथ े शिक्षकाींचा पगार वेंेवर होत नसनू, तो वेंेवर करण्यासािश 
शिक्ष ागंकाऱ्याींना आाेि हावेत तसेच सींचमान्यता तात्कां पू ण करुन समायोजन, बाल्या 
वेंेवर करण्यात यायात इ. मागण्याकड े िासनाच े लक्ष वेंनू घेण्यासािश महाराषट्र राज्य 
प्राथशमक शिक्षक सींघ जजल्हा िाखेच्या वतीन ेमा.शिक्ष  सगचव याींना निकनाेवन ाेण्यात आले 
असल्याच ेमाहे म,े २०१५ वा त्या ारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िासनान े निकन णय घेऊन सार शिक्षकाींच्या मागण्याींवर को ती कायणवाही केली 
आहे, वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींबाची कार े काय आहेत.? 
  
श्री. विनोद तािड े (०५-०१-२०१७) :(१) शिक्षकाींच े वेतन वें ेवर अाा करण्यात येत आहे. 
सींचमान्यता पू ण करण्यात आली असनू सींचामान्यतेप्रमा े समायोजन व बाल्याची कायणवाही 
पू ण करण्यात आली आहे. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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शाळाबाबा्य मुलाांना शैक्षणणि सुविधा उपलब्ध िरुन देऊन  
त्याांना मुळ प्रिाहात सामील िरुन घेण्याबाबाबाबत 

  

(३२)  ५६३०६ (२२-०८-२०१६).   श्री.जजतेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळिा), श्री.किसन िथोरे (मुरबाबाड), 
श्री.हसन मशु्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.पाांडुरांग बाबरोरा (शहापूर), श्री.जयांत 
पाटील (इटलामपूर), श्री.शशशिाांत शशांदे (िोरेगाि), श्री.बाबाबाबुराि पाचणे (शशरुर), अॅड.गौतम 
चाबाबुिटिार (वपांपरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) िा े जजल््यातील महापाशलका के्षरासह ग्रामी  भागामध्ये सुमारे ८१९३ मुले िांाबाहय 
असल्याची तसेच पु े आण  पदरसरात िांाबा्य सवेक्ष ात २ हजार ६५९ मुले िांेत जात 
नसल्याचे माहे एवप्रल, २०१६ च्या ासुऱ्या आिवयायात निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, यामध्ये सुमारे १००० हून अगंक मुली असुन, मुलाींपैकी केवं ५८८ मुले 
त्वरीत िांेत ााखल झाली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, राज्यात स्थलाींतरी हो ाऱ्या कु्ुींबबयाींच्या मुलाींचे सवेक्ष  होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, िांाबाहय मलुाींचे सवेक्ष  करतेवेंी स्थलाींतरीत कु्ुींब,े मजूराींची मुले, 
वी्भट्टी, बाींंकाम ेकर ाऱ्या मजरूाींची मुले, ऊसतोड कामगाराींची मुले याींची ग ती होण्यासािश 
तसेच जजल््यातील हजारो िांाबा्य मुलाींच्या िैक्षण क सुववंा उपलब्ं करुन ाेऊन त्याींना 
मुं प्रवाहात सामील करुन घेण्यासािश आवश्यकत्या उपाययोजना करण्यासींाभाणत िासनान े 
को ती कायणवाही केली  आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कार े काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) व (२) अींित: खरे आहे. 
(३) नाही. 
(४) िांाबाृय बालकाींचे सवेक्ष  करतेवेंी स्थलाींतरीत कु्ुींब,े मजुराींची मलेु, वव्भट्टी, 
बाींंकाम कर ा-या मजुराींची मुले, ऊसतोड कामगाराींची मुले याींची ग ती होण्यासािश 
सातत्यपू ण सवेक्ष  केले जाते. 

अिा हींगामी स्थलाींतरीत हो ा-या पालकाींच्या मुलाींच्या शिक्ष ात खींड पडू नये 
म्ह ून अिा मुलाींसािश हींगामी वसतीगहृ योजना राबववली जाते. तरीसुध्ाा मुल पालकाींबरोबर 
स्थलाींतरीत होत असल्यास स्थलाींतरीत हो ा-या प्रत्येक बालकाींचे शिक्ष  हमी पर तयार 
करण्याच्या सूचना के्षबरय अगंका-याींना ाेण्यात आलेल्या आहेत. िांाबा्य मुलाींना वयानुरुप 
नजीकच्या निकनयशमत िांेत ााखल करुन सवण िैक्षण क सुववंा पुरववल्या जातात. तसेच 
स्थलाींतरानींर मुले िांेत प्रवेशित हावे याच्या पािपुरायासािश सरल या सींग क प्र ालीत 
यवस्था करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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नागपूर जजय्यातील १२५ िाम ेतनधी अभािी प्रलांबबाबत असययाबाबाबाबत 
  

(३३)  ५७७९४ (१०-०८-२०१६).   श्री.सुधािर देशमुख (नागपूर पजश्चम), श्री.िृष्ट्णा खोपड े
(नागपूर पूिण), श्री.वििास िुां भारे (नागपूर मध्य), श्री.सधुािर िोहळे (नागपूर दक्षक्षण) :   
सन्माननीय पाणीपुरिठा आणण टिच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)  नागपूर जजल््यातील १२५ काम े राषट्रीय पेजयल योजना बींा केल्यामुंे निकनंी अभावी 
प्रलींबबत असल्याचे माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्याारम्यान निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सार योजना ग्रामी  भागात राबववण्याकदरता कें द्र व राज्य िासनाकडून 
समाींतर निकनंी ाेण्यात येत होता परींतु सार योजना बींा पडल्यामुं े या योजनिेी सींबींगंत १२५ 
काम ेअद्यापपयांत निकनंी अभावी होऊ िकली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, योजनाींची ७० ्क्के काम ेग्रामी  भागात पू ण झाली असून उवणरीत १२५ काम े
ही निकनंी अभावी प्रलींबबत असल्यामुंे त्याकदरता १० को्ी रुपयाींचा निकनंीची आवश्यकता आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राषट्रीय पेयजल योजनेच्या उवणदरत कामाींकरीता राज्य िासनाद्वारे पावसांी 
अगंवेिन २०१६ मध्ये १० को्ी रुपयाचा निकनंीची तरतुा करण्यात ये ार आहे काय, 
(५) नसल्यास, न ाेण्याची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. बाबबाबनराि लोणीिर (२७-१२-२०१६) : (१),  (२)  व   (३)  राषट्रीय ग्रामी  पेयजल योजना 
बींा झालेली नाही.  सन २०१५-१६ या आगथणक वर्ाणत सुरु असलेल्या कामाींपैकी एकू  ११३ 
कामाींकदरता कें द्र िासनाच्या  नहश्श्याचा  निकनंी वा्प  न झाल्याने सार काम ेबींा करण्यात 
आली होती. तथावप मे २०१६ मध्ये रु. २.०० को्ी व जुलै २०१६ मध्ये रु. ३.०० को्ी अस े
एकू  रु.५.०० को्ी सार कामाींसािश िासनान े उपलब्ं करुन नाले आहे.  सार निकनंीतून  
प्रलींबबत काम ेपू ण करण्याची कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(४) व (५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हाताच्या रेषाांिरुन ॲजप्टटयूड टेटट िरणाऱ्या पालिाांच ेआणण 
 विद्यार्थयाांच ेप्रमाणात ाालेली िाढ 

  

(३४)  ५८६४२ (२२-०८-२०१६).   श्री.जयिुमार गोरे (माण), श्री.विजय िडटे्टीिार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), श्री.अटलम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती मधेा िुलिणी 
(िोथरुड), श्री.रणधीर सािरिर (अिोला पूिण), श्री.बाबळीराम शसरसिर (बाबाळापूर) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हाताच्या रेर्ाींवरुन ॲजप्््यूड ्ेस्् कर ाऱ्या पालकाींच ेआण  ववद्यार्थयाांच ेप्रमा  वाढले 
असून, यासािश हजारो रुपये खची घातले जात आहेत.  नावसेंनावस पालकाींचा वाढता कल 
पाहता अिा बाजारपेिाींची उलाढाल ही लाखाींच्या घरात असल्याच ेमाहे एवप्रल, २०१६ रोजी वा 
त्या ारम्यान निकनािणनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, शिक्ष मींत्रयाींनी ाहावीच्या ववद्यार्थयाांची कलचाच ी घेण्याचा निकन णय 
घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, ववद्यार्थयाांचा कल को ता आहे हे जा ून घे े हे उत्तमच मार याच गोष्ीींचा 
आंार घेत अनेकाींनी कदरअर मागणािणन, बो्ाींच्या रेर्ाींवरुन भववषय, ॲजप््ट्यूड ्ेस््ची 
ाकुानच तयार केली असून, पैिाींसािश पालकाींची र्सव ूक कर ाऱ्या व ववद्यार्थयाांच्या 
भववषयािी खें ाऱ्यावर िासनान ेकाय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
 
श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) :(१) हे खरे नाही. 
(२) िासनान े ववद्यार्थयाांची कलचाच ी घेण्याचा निकन णय घेऊन त्याची अींमलबजाव ी केलेली 
आहे. 
(३) यासींाभाणत िासनास अद्याप को तीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बाबुलडाणा तालुक् यासाठन मांजूर असलेय या तालुिा क्रीडा सांिुलाच् या 
 बाबाांधिामासाठन आिश् यि असलेय या जागे बाबाबाबत 

  

(३५)  ५९३४८ (२२-०८-२०१६).   श्री.हषणिधणन सपिाळ (बाबलुढाणा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा ा तालुक् यासािश मींजरू असलेल् या क्रीडा सींकुलासािश जजल् हा शिक्ष  व प्रशिक्ष  
सींस् थेच् या अगंनस् त असलेली जागा उपलब् ं  करून ाेण् याबाबतचा प्रस् ताव िासनाकड े माहे 
डडसेंबर ,२०१५ मध्ये  वा त् या ारम्यान प्राप् त झाला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सार प्रस् तावाबाबत   िासनाने   को ती  कायणवाही  केली वा करण् यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कार े  काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े (२८-१२-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. बलुढा ा तालुका क्रीडा 
सींकुलासािश जजल्हा शिक्ष  व प्रशिक्ष  सींस्थेच्या अगंनस्त असलेली जागा उपलब्ं करुन 
घे ेबाबत िासन स्तरावर कायणवाही सुरु आहे.   
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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डहाणू, जव्हार, सायिन, िासा ि तलासरी तालुक्यात (जज.पालघर) १२ िी नांतर पदिी, 
पदव्युत्तर शशक्षणाची सोय उपलब्ध होण्याबाबाबाबत  

  

(३६)  ५९५२९ (२२-०८-२०१६).   श्री.पाटिल धनारे (डहाणू), श्री.विलास तरे (बाबोईसर), श्रीमती 
सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पालघर जजल््यातील डहा ू, जहार, सायवन, कासा व तलासरी तालुक्यात १२ वी नींतर 
पावी, पायुत्तर शिक्ष ाची सोय नसल्यामुंे स्थानिकनक ववद्यार्थयाांची परवड होत असून उच्च 
शिक्ष ापासून वींगचत राहाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत चौकिी करण्यात आली आहे काय, त्याअनुर्ींगाने उक्त तालुक्याींमध्ये 
ववववं शिक्ष  उपलब्ं करुन ाे ारी ाजेाार महाववद्यालये होण्यासािश िासनान े
को ती उपाययोजना केली  वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत? 
  
श्री. विनोद तािड े(०४-०१-२०१७) :(१) नाही. 
(२) पालघर जजल््यात पावी व पायुत्तर शिक्ष ाची सोय उपलब्ं करुन ाे ारी एकू  ४० 
महाववद्यालये असून डहा ू, जहार, सायवन, कासा व तलासरी तालकुयात पावी व 
पायुत्तर शिक्ष ाची ०७ महाववद्यालये आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िमणचाऱ्याांच्या िेतन िाढीिररता पणेु जळगाि अमरािती औरांगाबाबाद येथील  
विद्यापीठाांनी पदनामात िेलेला गैरव्यिहार  

  

(३७)  ५९७४६ (२२-०८-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफण  बाबच्च ू िडू (अचलपूर), डॉ.अतनल बाबोंड े
(मोशी), श्री.सांजय पोतनीस (िशलना) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साववरीबाई  रु्ले  पु े  ववद्यापीिान े प्लींबर  आण  गवींडी  या ‘क’ ग्ातील  पााींना  
बाींंकाम सहाय्यक  असे पानाम ाेवून  त्याींची   वेतन वाढ केली त्याचप्रमा े पु े,  
जंगाव,  अमरावती,  औरींगाबाा  येथील ववद्यापीिे कमणचाऱ्याींच्या वेतन वाढीकदरता 
पानामात  गैरप्रकार करुन  िासनाची  को्यवंी रुपयाींची लु्  करीत असल्याच ेनानाींक ११ 
एवप्रल २०१६ रोजी वा त्या   ारम्यान   निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत  िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार ाोर्ी  अगंकाऱ्याींवर  
को ती कारवाई  केली  आहे वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय  आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े (०५-१२-२०१६) :(१)साववरीबाई रु्ले पु े ववद्यापीि, पु े, उत्तर महाराषट्र 
ववद्यापीि, जंगाींव, सींत गाडगेबाब अमरावती ववद्यापीि, अमरावती व डॉ.बाबासाहेब 
आींबडकेर मरािवाडा ववद्यापीि, औरींगाबाा या ववद्यापीिाींनी पानाम घो्ांा करुन िासकीय 
निकतजोरावर को्यावंी रुपयाींचा भार ्ाकून ववद्यापीिे िासनाच्या निकतजोरीची लू् करीत 
असल्याबाबत नानाींक ११ एवप्रल, २०१६ च्या ाैनिकनक लोकसत्ता या वतृ्तपराच्या मुींबई 
आवतृ्तीमध्ये बातमी आलेली आहे. 
(२) राज्यातील ज्या अकृवर् ववद्यापीिाींच्या शिक्षकेतर पााींच्या आकृतीबींंातील पानाम 
बालाींबाबत िासन निकन णय निकनगणशमत झालेले आहेत, त्या िासन निकन णयाच्या अींमलबजाव ीच्या 
अनुर्ींगाने ना.०४.०६.२०१६ व ना.०९.०६.२०१६ रोजी सींबींगंत ववभागीय सहसींचालक व सींबींगंत 
ववद्यापीिाींच ेअगंकारी याींचसेमवते ववभाग स्तरावर बैिका घेण्यात येऊन बाललेली पानाम ेव 
वेतनशे्रण्या तसचे यामुं े िासनावर येत असलेल्या आगथणक भाराबाबतची मानहती घेण्यात 
आलेली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
बाबुलढाणा येथील जजय हा क्रीडा सांिुलातील जलतरण तलाि ि क्रीडा सुविधाच् या दरुािट थेबाबाबाबत 

  

(३८)  ६०५०८ (२२-०८-२०१६).   श्री.हषणिधणन सपिाळ (बाबलुढाणा) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बुलढा ा येथील जजल् हा क्रीडा सींकुलातील जलतर  तलावात ारू्ीत पा ी व सुववंाींची 
ारुावस् था असल् याची तक्रार नागदरकाींनी नानाींक १४ जून २०१६ रोजी वा त् या सुमारास 
प्रिासनाकड ेकेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास सार जलतर  तलाव, स् नानगहृ, स् वच् छता गहृ इत् याींाी सुववंाींच् या ारूावस् थेमुंे 
मनहलाींची सुध् ाा गैरसौय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, प्रस् तूत प्रकर ी िासनाने चौकिी केली आहे काय व चौकिीत काय निकनष पन् न 
झाले व त्यानुसार  िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची  कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) सार तक्रारीच्या अनुर्ींगान े जजल्हा क्रीडा अगंकारी याींनी ना.१५.०७.२०१६ रोजी प्रत्यक्ष 
पहा ी करुन जलतर  तलाव भाडयान े नालेल्या कीं रा्ाारास करारनामा व अ्ी ितीनुसार 
पाण्याच े ्ेस््ीींग, स्नानगहृ, स्वच्छतागहृ इत्यााी बाबीींची पतूणता करण्याबाबत नानाींक 
१८.०७.२०१६ च्या परान्वये आाेिीत करण्यात आले आहे. त्यानसुार स्नानगहृ, स्वच्छतागहृ 
इत्यााी सुववंाींची पूतणता करुन घेण्यात आली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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महाराष्ट्र राज्य माध्यशमि ि उच्च माध्यशमि शशक्षण मांडळाच्या नाशशि  
विभागीय मांडळाच्या तनयोजजत इमारतीच्या बाबाांधिामाबाबाबाबत 

  

(३९)  ६०८६५ (२२-०८-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नाशशि पजश्चम) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य माध्यशमक व उच्च माध्यशमक शिक्ष  मींडंाच्या नाशिक ववभागीय 
मींडंाच्या निकनयोजजत इमारतीच ेबाींंकाम तातडीने सुरु करण्यात याव ेअिा प्रकारची माग ी 
नाशिक (प) के्षराच्या लोकप्रनिकतनिकनंीनी ना. १२.१.२०१५ रोजी िासनाकड े केलेली आहे हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनान ेकाय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे. 
(३) असल्यास, सारहू इमारतीच्या बाींंकामाबाबत असलेल्या अडीअडच ी ारू करुन 
बाींंकामास  मींजूरी ाेण्यासािश िासनाने काय कायणवाही केली आहे, वा करण्यात येत आहे. 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(०७-०१-२०१७) :(१) हे खरे आहे 
(२) व (३) बाींंकाम आराखडा, अींााजपरक मान्य झाले असून ई-निकनववाा प्रस्ताववत आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्य िुटती सांघटनेच्या िात्रज येथील िें द्रातील असुविधेबाबाबाबत 
  

(४०)  ६१२६३ (२२-०८-२०१६).   श्री.योगेश हटळेिर (हडपसर) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्र राज्य कुस्ती सींघ्नेच्या कारज येथील कें द्रामध्ये कमणचाऱ्याींचा, प्रशिक्षकाींचा 
अभाव, स्नानगहृ व उपहारगहृाची सोय नस े अिा ववववं असवुवंा असल्याची बाब माहे 
एवप्रल, २०१६ च्या िेव्च्या आिवयायात  वा त्या ारम्यान निकनािणनास आली हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास,  मुलभूत सोयीसुववंा नसल्यामुंे येथे अस ाऱ्या १२० कुस्तीगीराींच्या प्रगतीला 
खीं बसली आहे हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत िासनान ेको ती कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  

श्री. विनोद तािड े(०७-०१-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) सार क्रीडा सींकुलाची मालकी व ाेखभाल व ारुुस्ती महाराषट्र राज्य कुस्तीगीर 
पदरर्ाेमार्ण त केली जात असल्यामुंे िासनाकडून प्रशिक्षक व इतर कमणचारी नेमण्याचा प्रश्न 
येत नाही. मार कुस्तीगीर पदरर्ाेकडून अगंकृत प्रशिक्षक नेमण्यात आलेला असनू 
सद्य:जस्थतीत प्रशिक्ष  कें द्र सुरंीत सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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डॉ. बाबाबाबासाहेबाब आांबाबेडिर मराठिाडा विद्यापीठातफे तनयमीत सांशोधि  
विद्याथ्रयाांना हदली जाणारी शशष्ट्यितृ्तीबाबाबाबत 

  

(४१)  ६१२९५ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रशाांत बाबांबाब (गांगापूर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) डॉ. बाबासाहेब आींबेडकर मरािवाडा ववद्यापीिातरे् निकनयमीत सींिोंक ववद्यार्थ याांना नाली 
जा ारी शिषयवतृ्ती शमंाली नसनू, अिा प्रकारची शिषयवतृ्ती ितेकरी व िेतमजुर याींच्या 
पाल्याींना ाेण्याबाबतची  घोर् ा झाली असनूही  सींिोंक ववद्यार्थ याांना शिषयवतृ्ती शमंालेली 
नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जे ववद्याथी निकनयमीतप े सींिोंन करतात आण  ज्याींना राषट्रीय पातंीवरुन 
ककवा युजीसी कडून शिषयवतृ्ती शमंत नाही. अिा ववद्यार्थयाांना ही  शिषयवतृ्ती नाली जात 
असून, डॉ.बाबासाहेब आींबेडकर ववद्यापीिातील सींिोंक ववद्यार्थ याांना माहे एवप्रल, २०१५ पासून 
िैक्षण क वर्ण सींपले तरीही  शिषयवतृ्ती शमंाली नाही, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल्यास, िासनाने या ववद्यार्थ याांना ववद्यावपिाकडून शिषयवतृ्ती शमंवून ाेण्याकदरता 
काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(०९-०१-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
      डॉ.बाबासाहेब आींबडकेर मरािवाडा ववद्यापीिातरे् िैक्षण क वर्ण २०१२-१३ पासून 
ववद्यापीिातील प्रत्येक ववभागाच्या एकू  चार निकनयशमत सींिोंक ववद्यार्थयाांना सुव ण 
महोत्सवी शिषयवतृ्ती ववद्यापीि निकनघीतून नाली जाते. ्यासािश प्रत्येक वर्ी एकू  ५० लाख 
रुपयाींची आगथणक तरतूा ाेखील करण्यात येत असत.े िैक्षण क वर्ण २०१४-१५ पासूनची 
मरािवायायातील ाषुकांग्रस्त पदरजस्थती लक्षात घेता ितेकरी व िेतमजूराच्या पू ण वें 
सींिोंन कर ा-या पाल्याींना ाेखील शिषयवतृ्ती ाेण्याचा निकन णय यवस्थापन पदरर्ाेच्या ना. 
१३/०१/२०१६ रोजीच्या बैिकीत घेण्यात आला. त्यासािश रु.२५ लाखाींची आगथणक तरतूा केली 
आहे. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौलाना आााद अयपसांख्याांि आधथणि वििास महामांडळाचे  
थेट िजण मागणी अजण टिीिारण्याबाबाबाबत 

  

(४२)  ६१५९० (२०-०८-२०१६).   श्री.सुरेश हाळिणिर (इचलिरांजी) :   सन्माननीय 
अयपसांख्याांि वििास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-  
(१) महाराषट्र िासन अींगीकृत मौलाना आझाा अल्पसींख्याींक आगथणक ववकास महामींडंाच्या 
सन २०१३-१४ च्या थे् कजण योजनेअींतगणत कोल्हापुर जजल््यातून २१४२ थे् कजण माग ी अजण 
स्वीकारण्यात आले, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, त्यापैकी महामींडंाकडून लॉ्री पध्ातीन े८८२ कजण प्रस्ताव मींजुर कर ेत आले 
व त्यापकैी प्रथम यााीतील ४१० लाभार्थयाांना कागापराींची पुतणता करुन कजण रक्कम ववतरीत 
करण्यात आली. तर उवणदरत ४४२ लाभार्थयाांना प्रनिकतक्षा यााीत िेवण्यात आले आहे, हेही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सारील प्रलींबबत कजण प्रकर ाींच े कागापर े जस्वकारून त्याींना कजण ववतरीत 
करण्यास मान्यता ाेण्याची माग ी प्रस्तुत लोकप्रनिकतनिकनंी ववंानसभा सास्य, इचलकरींजी 
याींनी माहे एवप्रल २०१६ मध्ये मा. अल्पसींख्याींक ववकास मींरी याींच्याकड े केली आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, त्या अनुर्ींगाने को ती कायणवाही करण्यात आली अथवा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (१३-०१-२०१६) :(१) मौलाना आझाा अल्पसींख्याींक आगथणक ववकास 
महामींडंामार्ण त राबववण्यात ये ा-या थे् कजण योजनअेींतगणत सन २०१३-१४ या आगथणक वर्ाणत 
राज्यातील सवण जजल््यामंून अजण मागववण्यात आले होते. सार कालावंीमध्ये थे् कजण 
योजनेअींतगणत कोल्हापूर जजल्हातनू २२५० इतक्या यक्तीींचे अजण प्राप्त झाले होते. 
(२) थे् कजण योजनेंअींतगणत राज्यातील अल्पसींख्याींक लोकसींख्येच्या प्रमा ामध्ये कोल्हापूर 
जजल््यासािश ४४२ इतक्या लाभार्थयाांना कजण मींजूर करुन ववतरीत करण्याचे उनद्दष् 
महामींडंामार्ण त निकनजश्चत करण्यात आले होत.े या लाभार्थयाांची निकनवड लॉ्री पध्ातीने 
करण्यात आली व ४४२ इतके लाभाथी प्रनिकतक्षायााीमध्ये िेवण्यात आले होते. 
(३) व (४) महामींडंाच्या सींचालक मींडंाच्या ९२ या बैिकीत प्रनिकतक्षा यााी व उवणदरत अजण 
ाफ्तरी ााखल करण्यात यावेत. असा निकन णय घेण्यात आला. तसचे सन २०१४-१५ मध्ये २११ 
व सन २०१५-१६ मध्ये १२२ अिा एकू  ३३३ यक्तीींना थे् कजण मींजूर केले आहे. १०९ अजण 
प्रलींबबत आहेत. त्यापकैी ५७ लाभार्थयाांनी वैंानिकनक ास्तववज व आगाऊ नानाींककत ंनााेि 
साार न केल्यामुंे अजण मींजूर करुन कजाणची रक्कम ववतरीत करण्यात आलेली नाही व ५२ 
लाभार्थयाांची कजण प्रकर े प्रलींबबत आहेत. ना.३१ माचण, २०१६ पयांत सवण पार प्रकर ाींना कजाणची 
रक्कम ववतरीत करण्याच ेमहामींडंाने निकनजश्चत केले होते. ज्या लाभार्थयाांनी वैंनिकनक ास्तववज 
व आगाऊ नानाींककत ंनााेि साार केले आहेत. परींत ुकजाणची रक्कम नानाींक ३१ माचण, २०१६ 
पयांत ववतरीत करण्यात आली नाही, अिा बाबतीत सींचालक मींडंाच्या आगामी बैिकीमध्ये 
निकन णय घेण्यात ये ार आहे. त्यानसुार पुढील कायणवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िळांबाब जज. यितमाळ येथील कक्रडा सांिुलाच्या बाबाांधिामासाठन  
हदलेला तनधी अखचीत असययाबाबाबाबत 

  

(४३)  ६१७०० (२२-०८-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क ींंब (जज. यवतमां) येथील कक्रडा सींकुलाच्या बाींंकामासािश िासनाकडून निकनंी प्राप्त 
होऊनही २ वर्ाणमध्ये को त्याही प्रकारचे कक्रडा सींकुलाचे बाींंकाम झाले नसल्याच ेनानाींक ३० 
एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या सुमारास निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कक्रडा सींकुलाच ेबाींं काम करण्याकरीता  एकू  ककती निकनंी ाेण्यात आला आहे,  
(३) असल्यास, याबाबत िासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे व सार 
बाींंकाम कें हापयणत पु ण करण्यात येईल, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (२८-१२-२०१६) : (१) अींित: खरे आहे. क्रीडाींग  समपातंीत कर े व 
दर्निकनांग वॉलचे बाींंकाम याकदरता रु.१५ लक्ष इतका निकनंी उपयोगात आ ण्यात आला आहे. 
(२) क ींंब तालकुा क्रीडा सींकुल बाींंकामासािश ्प्या्प्याने रु.१००.०० लक्ष निकनंी ववतरीत 
करण्यात आलेला आहे. 
(३) व (४) क ींंब तालुका क्रीडा सींकुलाकदरता ग्रामपींचायत क ींंब याींच्या ताब्यातील जागा 
प्राप्त झाली होती. परींत ुमहसूल ववभागाकडून सारची जागा क्रीडा ववभागाकड े रे्रर्ार करुन 
क्रीडा ववभागाच्या नाव ेकरण्याची कायणवाही करत असताना सार जागा ही खाजगी मालकीची 
असल्याच ेनिकनािणनास आल्यामुं े सार जागेवरील बाींं काम थाींबववण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

शासन मालिीची जमीन तालुिा क्रीडा सांिुल उभारणीसाठन जजयहा क्रीडा अधधिारी,  
पुणे याांच ेनाि ेहटताांतरीत िरण्याबाबाबाबत 

  

(४४)  ६२५२० (२२-०८-२०१६).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.जयिुमार गोरे (माण), 
डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पु े जजल््यातील भोर तालकु्यातील मौज े भोलावड े येथील ग् क्र. ६०६, ६०७ व ६०८ 
मंील िासन मालकीची  जमीन व वेल्हे तालुक्यातील मौज ेनिकनगड ेयेथील ग् क्र. ६८२, ४८६ 
व ४१३ ही िासन मालकीची जमीन तालुका क्रीडा सींकुल उभार ीसािश जजल्हा क्रीडा अगंकारी, 
पु े याींच े नावे हस्ताींतरीत करण्याबाबत मा.क्रीडा व युवक कल्या  मींरी महोाय याींना 
स्थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंी याींनी नानाींक २ माचण, २०१६ रोजी निकनवेान नाले होते हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, याबाबत िासनाकडून काय कायणवाही करण्यात आली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) स्थानिकनक लोकप्रनिकतनिकनंी याींच ेसोबत प्रत्यक्ष जागेची पाह ी करुन त्याींच्या अध्यक्षतेखाली 
नानाींक १९.०७.२०१६ व नानाींक ०६.१०.२०१६ रोजी तालकुा क्रीडा सींकुल सशमतीची बैिक 
आयोजजत करण्यात आली होती. सार बैिकीमध्ये झालेल्या चचेनुसार िासकीय जमीन 
शमं ेबाबत जजल्हा क्रीडा अगंकारी, पु े याींनी तहशसलाार याींना ववहीत नमुन्यातील अजण 
साार केला आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

___________ 
  

िळांबाब (जज. यितमाळ) येथ ेचौिशीविना खाजगी जागेत बाबाांधलेयया कक्रडा सांिुलाबाबाबाबत 
  

(४५)  ६२८०४ (२२-०८-२०१६).   डॉ.अशोि उईिे (राळेगाि) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) क ींंब (जज. यवतमां) येथे कक्रडा सींकुलाच्या बाींं कामासािश िासनाकडून प्राप्त झालेला   
रुपये १ को्ीचा निकनंी, कक्रडा अगंकारी याींनी जशमनी बाबत चौकिी न करता ‘इि ्क्लास ची 
जमीन समजून खाजगी जागेवर रुपये १५ लाख खचण करून दर ण्नीींग वॉल व लेहलीींग केली 
असल्याच ेनानाींक १० जनू,२०१६  रोजी निकनािणनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कक्रडा अगंकारी व महसूल ववभागाचे सींबगंत अगंकारी याींच्या ालुणक्षक्षत व 
निकनषकांजीप ामुंे िासनाकडून आलेल्या  निकनंी मंील १५ लाख  रुपये निकनवं वाया गेले,  
हे ही  खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सार झालेला खचण सींबगंताकडून वसुल करण्याबाबत तसेच ाोर्ी 
अगंकाऱ्याींवर  िासनान ेकाय  कारवाई केली वा  करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(२८-१२-२०१६) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) व (३) क ींंब तालुका क्रीडा सींकुल सशमतीच्या आगामी बैिकीमध्ये सार बाब सशमतीच्या 
निकनािणनास आ ुन त्याबाबत योग्य ती कायणवाही करण्यात ये ार आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

गोंडिाना विद्यापीठ (गडधचरोली - चांद्रपूर) उत्तरपबत्रिा मूययाांिनात ाालेला गैरप्रिार 
(४६)  ६३६४५ (२२-०८-२०१६).   श्री.नानाजी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गोंडवाना ववद्यापीि (गडगचरोली - चींद्रपूर) उत्तरपबरका मूल्याींकनात गैरप्रकार झाल्याच्या 
तक्रारी प्राप्त झाल्यामुंे कुलगुरू डाँ. एन.ही. कल्या कर याींनी तीन सास्यीय सशमतीकडून 
चौकिी सुरू केली असल्याचे माहे जून, २०१६ च्या पनहल्या आिवडयात वा त्या ारम्यान 
निकनाि ्ांनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सशमतीन े अहवाल साार केला आहे काय, अहवालात नमूा केल्यानुसार 
िासनाने को ती कायणवाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े (०९-०१-२०१७) :(१) होय. ना. २७ म,े २०१६ रोजी वतणमानपरात प्रशसध्ा 
झालेल्या बातमीच्या अनुर्ींगान ेववद्यापीिाने चौकिी केली होती. 
(२) वतणमानपरात प्रशसध्ा बातमीमंील आरोपाींमध्ये को तेही तर्थय वा पुरावा नसल्याचा 
सशमतीने निकनषकर्ण काढला आहे. तथावप, सशमतीने याबाबत काही शिर्ारिी केल्या आहेत. 
त्यानुसार ववद्यापीिाकडून कायणवाही करण्यात येत आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील रात्रशाळा बाबांद िरुन त्याऐिजी पत्राद्िारे शशिणारा  
डडटट्स िोसण सुरु िरण्याची घोषणा 

  

(४७)  ६३८०५ (२२-०८-२०१६).   डॉ.पतांगराि िदम (पलूस िडगेाि), श्री.अशमन पटेल 
(मुांबाबादेिी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यात माहे जून, २०१६ मध्ये वा त्या ारम्यान शिक्ष ागंकाऱ्याींच्या झालेल्या बैिकीत 
रारिांा बींा करुन त्याववजी पराद्वारे शिक ारा डडस््न्स कोसण सुरु करण्याची घोर् ा 
शिक्ष  ववभागाच्या सगचवाींनी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नावसभर काम करुन रारीच्या िांेत शिक ाऱ्या ववद्यार्थयाांनी यावर्ी 
घवघवीत यि शमंववले असताना त्याींचे कौतकु करुन त्याींना प्रोत्सानहत करण्याववजी रार 
िांा बींा करण्याची घोर् ा केल्यामुंे रारिांा मुख्याध्यापक सींघ्नेने तीव्र ववरों केला 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रारिांा चाल ूिेवण्याबाबत िासनाने को ती कायणवाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१२-०१-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) अींित: खरे आहे. 
(३) रारिांा बींा करण्याबाबत को ताही निकन णय घेतलेला नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
 



वव.स. २६० (34) 

िाशशम येथील जजयहा कक्रडा अधधिारी िायाणलयास गट-अ िररष्ट्ठ शलवपि ि  
शशपाई या तीन पदानाां मा्यता शमळेबाबाबाबत 

  

(४८)  ६८१९२ (१६-१२-२०१६).   श्री.अशमत ानि (ररसोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबाबादेिी), 
श्री.अटलम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.बाबाळासाहेबाब थोरात (सांगमनरे) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम येथील जजल्हा कक्रडा अगंकारी कायाणलयास जजल्हा कक्रडा अगंकारी ग्-अ वदरषि 
शलवपक व शिपाई या तीन पााना िासनान ेमान्यता नाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील इतर जजल्हा कक्रडा कायाणलयाप्रमा े कक्रडा मागणािणक, कक्रडातज्ञ, 
कनिकनषि शलवपक, शिपाई ही पाे वाशिम येथ ेनिकनमाण  केली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, वाशिम येथे नववन पाे निकनमाण  करण्यासींाभाणत लोकप्रनिकतनिकनंीींने नानाींक १३ 
ऑगस््, २०१४ रोजी वा त्यासमुारास निकनवेान नाले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या सींाभाणत िासनाने काय कायणवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१०-०१-२०१७) :(१), (२) व (३) होय. 
(४) व (५) इतर जजल्हा क्रीडा अगंकारी कायाणलयाप्रमा े वाशिम येथे क्रीडा मागणािणक, क्रीडा 
तज्ञ, कनिकनषि शलवपक ही पाे निकनमाण  करण्याबाबत प्रस्ताव सद्यजस्थतीत िासनाच्या 
ववचारांीन नाही. 
  

___________ 
  

शासनाने अनुदातनत प्रिशेाांच्या जागा व्यक्तीररक्त िाही विनाअनुदातनत तुिडयाांना मांजुरी 
हदययाने खुयया प्रिगाणतील अधथणि दृष्ट्टया िमिुित विद्यार्थयाांिडून 

 सांटथाचालि अिाजिी शुयि आिाररत असययाबाबाबाबत 
  

(४९)  ६९६८२ (१६-१२-२०१६).   श्री.सांजय पुराम (आमगाि), श्री.गणपत गायििाड (िययाण 
पूिण) :   सन्माननीय उच् च ि तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषट्रात  २८ िासकीय अनुाानिकनत ११७२ ववनाअनुाानिकनत आण  १७२३ अींित: 
अनुाानिकनत महाववद्यालये असून यामंून पावी पायूत्तर अ्यासक्रम राबववण्यात येत आहेत. 
िासनान े अनुाानिकनत प्रवेिाींच्या जागा यक्तीदरक्त काही ववनाअनुाानिकनत तकुडयाींना मींजुरी 
नाल्याने खुल्या  प्रवगाणतील अगथणक दृष्या कमकुवत ववद्यार्थयाांनकडून  सींस्था चालक 
अवाजवी िुल्क आकादरत असल्याच े नानाींक  १० ऑक््ोबर, २०१६ वा त्यासुमारास  
निकनािणनास  आले आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास िासनाने खुल्या प्रवगाणतील ववद्यार्थयाांकडून अवास्तव िुल्क वसलु कर ाऱ्या 
सींस्थाचालकाींवर को ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
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श्री. विनोद तािड े(११-०१-२०१७) :(१) नाही. याबाबत को तीही तक्रार अद्याप प्राप्त झालेली 
नाही. 
(२) व (३) ववनहत निकनयमानुसार निकनजश्चत करण्यात आलेल्या िकै्षण क िुल्क आकार ा-या 
िैक्षण क सींस्थाववरुध्ा महाराषट्र िैक्षण क सींस्था (कॅवप्ेिन र्ी घेण्यास प्रनिकतबींं) अगंनिकनयम, 
१९८७ अींतगणत कारवाई करण्याची तरतूा आहे. 
  

___________ 
  

राज्य मराठन वििास सांटथेला पूणण िेळ सांचालिाची नमेणूि िरण्याबाबाबाबत 
  

(५०)  ७१८७२ (१६-१२-२०१६).   श्री.अतनल (अण्णा) गोटे (धुळे शहर) :   सन्माननीय मराठन 
भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य मरािश ववकास सींस्थेला गत अनेक वर्ाणपासून पू ण वें सींचालक शमंाला नसल्याची 
बाब माहे सप् े्ंबर, २०१६ मध्ये वा त्याारम्यान निकनािणनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सारहू सींस्थेमध्ये पू ण वें सींचालक यापाासािश माहे जानेवारी, २०१० पासून 
तर पू णवें उपसींचालक या पाासािश माहे म,े २००९ पासून भरती झालेली नाही, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य मरािश ववकास सींस्थेच्या सींचालक पााच्या शिर्ारिीची अनेक पर े
शिक्ष  ववभागाकड े पािववण्यात आली होती,तसेच निकनवड सशमतीच्या तीनही सास्याींनी 
मा.शिक्ष मींत्रयाना बींा शलर्ाफ्यातून नावाची शिर्ारस असलेली पर े नानाींक १५ माचण, २०१५ 
रोजी वा त्याारम्यान साार केलेली असतानाही आजशमतीस पू णवें  सींचालक पाावर निकनयुक्ती 
झाली नसल्यामुं े भार्ेच्या ववकासाचे प्रचींड नुकसान होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
४) असल्यास, सार सींस्थेला पू णवें सींचालकाींची तातडीने नेम ूक करण्याच्या ाषॄ्ीन े
िासनाने को ती कायणवाही केली  वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कार े काय आहेत ? 
  
श्री. विनोद तािड े(१२-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) व (४)  राज्य मरािश ववकास सींस्थेच्या घ्नेच्या   तरतूाीनुसार सींचालक पााच्या 
निकनवडीसािश निकनवड सशमतीच्या उपजस्थत सास्याींनी बींा शलर्ाफ्यातनू एकाच नावाची शिर्ारस 
केली होती.  तथावप सार यक्तीची सींस्थतेील कामगगरी समांानकारक नसल्यान े निकनवड 
सशमतीच्या अध्यक्षाींनी सार निकनवड प्रकक्रया रद्द करुन नयान ेनिकनवड प्रकक्रया सुरु करण्याबाबत 
निकनाेि नाले आहेत.  

ारम्यान सींस्थेच ेाैनींनान कामकाज सुरंीत सुरु राहण्याकरीता ना.१५.८.२०१५ पासून 
राज्य मरािश ववकास सींस्थेच्या सींचालक पााचा अनिकतदरक्त कायणभार डॉ.आींना का्ीकर, 
सहप्राध्यापक, र्ग्युणसन महाववद्यालय याींच्याकड े सोपववण्यात आला आहे. तसेच निकनयामक 
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मींडंाची पुनरणचना केल्यानींतर सींस्थेच्या ववद्यमान घ्नेतील काही तरतूाी कालबा्य 
झाल्याचे निकनािणनास आल्यामुंे घ्ना ारुुस्तीचा प्रस्ताव, साार करण्यात आला आहे. 
सींस्थेच्या घ्ना ारुुस्तीच ेकाम अींनिकतम झाल्यानींतर सुंादरत तरतूाीनुसार सींचालक पाावरील 
पा  भरतीची कायणवाही करण्यात येईल. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
विधान भिन :   डॉ. अनांत िळसे 
मुांबाबई.   प्रधान सधचि 

महाराष्ट्र विधानसभा. 

  
_________________________ 
िासकीय मध्यवती मुद्र ालय, मुींबई. 


