
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची २७५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

पहहले अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

राज्यातील शाळाांमध्ये व्यावसाययि अभ्यासक्रम सुरु िरण्यासाठी  
सोयीसुववधा व यनधी उपलब्ध होण्याबाबत 

  

(१)  १८३१ (२२-१२-२०१४).   श्री.आससफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्रीमती यनममला गाववत 
(इगतपूरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम) :   सन्माननीय  शालेय सशक्षण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय जीवनापासून ववद्यार्थयाांना व्यवसाययक शशक्षण  शमााव े तसचे दद्योगशशल ननाव े
या कररता इयत्ता आठवीपासून व्यावसाययक शशक्षण  देण्याची तरतदू राज्यातील एक लाखापेक्षा 
जास्त असलेल्या शाााींपैकी केवा दोन हजार शाााींमध्येच असल्याचे माहे नोव्हेंनर, २०१४ 
मध्ये वा त्या सुमारास यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दक्त व्यावसाययक अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी मुख्याध्यापक, सींस्थाचालक 
याींना अनके अडचण ीींना सामना करावा लागत आहे या अभ्यासक्रमासाठी लागण ारे मनुषयना, 
साहहत्य, सोयीसुववधा प्रशासनाकडून पुरववल्या जात नाही तसेच पुरेसा शासकीय यनधीही 
दपलब्ध होत नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यानानत चौकशी करण्यात आली आहे काय, त्यानषुींगाने शासनान ेआवश्यक ती 
कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, यामागील ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०१-२०१७) : (१) नाही.  
         व् यवसाय शशक्षण  माध् यशमक व दच् च माध् यशमक स् तर (Vocational Education 
at Secondary & Higher Secondary Stage) ही योजना सुरु करताना कें द्र शासनान े
इयत् ता ९ वी व इयत् ता १० वी मध् ये व् यवसाय ववषय हा मुख् य ववषय ् हणू न समाववष ् 
करण् यानानतच ेयनद श हदले होत.े त् यानुसार व अन् य काही यनकषानसुार राज् यातील शासकीय व 
स् थायनक स् वराज् य सींस् थातफे   चालववण् यात येत असलेल् या ३५० माध् यशमक शाााींमध् ये सन 
२०१५-१६ पासून व व १६४ माध् यशमक शाााींमध् ये सन २०१६-१७ पासून             
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National Skill Qualification Framework (NSQF) यावर आधाररत व् यवसाय ववषय सुरु 
करण् यास कें द्र शासनाची मींजूरी शमाालेली आहे. 
(२) नाही. 
(३) नाही. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

नासशि श्िल्ह्यातील त्र्यांबिेश्वर, भगुर, सटाणा, ससन्नर, नाांदगाांव, इगतपुरी आहद 
नगरपररषदेतील सेवा यनवतृ्त िममचाऱयाांचे गॅ्रच्युयटी प्रॉश्व्हडांट फां ड व अन्य देणीबाबत 

  

(२)  २३१५० (११-०८-२०१५).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव), श्री.रमेश िदम (मोहोळ), 
श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा) :   सन्माननीय मुख्यमांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) नाशशक जजल््यातील त्र्यींनकेश्वर, भगुर, स्ाण ा, शसन्नर, नाींदगाींव व इगतपुरी आहद 
नगरपररषदेतील सेवा यनवतृ्त कमशचाऱयाींच े गॅ्रच्युय्ी, प्रॉजव्हडी्ं  फे ीं ड व अन्य देण ी अनेक 
वषाांपासून नगरपररषदेकडून शमाण्यापासून सेवा यनवतृ्त कमशचारी वींचचत राहहलेले आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानानत शासनान ेचौकशी केलेली आहे काय, चौकशीत काय आढाून आलेले 
आहे, 
(३) असल्यास, सेवा यनवतृ्त कमशचाऱयाींना नगर पररषदेकडून त्याींच े येणे  असलेले देयके 
शमाण्यानानत शासनान ेकोण ती दपाययोजना केलेली आहे वा करीत आहे ? 
  
श्री. देवेंद्र फडणवीस (०३-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) शसन्नर नगरपररषदेच्या एका सेवायनवतृ्त कमशचाऱयाींच ेकागदपत्ाींच्या पूतशता अभावी 
देय रक्कम प्रलींबनत असून कागदपत्ाींच्या पूतशता झाल्यानींतर सदरील रक्कम तात्काा अदा 
करण्यात येईल. 
     स्ाण ा नगरपररषदेच्या सवेायनवतृ्त कमशचारी याींच े माहे ऑगस््, २०१५ अखेर दपदान   
रु. ४९,०६,१२३/- रजारोखीकरण  रु. ३२,३२,५२८/- व अींशराशशकरण  रक्कम रु. २७,९६,१६३/- 
अशी एकूण  रक्कम प्रलींबनत आहे. 
     भगुर नगरपररषदेच्या सेवायनवतृ्त कमशचाऱयाींना रक्कम रु.०२,०२,१७७/- अदा करणे  नाकी 
आहे. सदर सेवायनवतृ्त कमशचाऱयाींना देय असलेली दपदान व रजावेतन रक्कम माचश २०१७ 
अखेर पूण श अदा करण्याचे यनयोजन केले आहे. 
     इगतपुरी नगरपररषदेच्या ४ सेवायनवतृ्त कमशचाऱयाींचे अींशराशशकरण , दपदान व रजावेतन 
एकूण  रक्कम रु. १५,०८,४३५/- लेखापरीक्षण  आके्षप असल्याकारण ाने सदर कमशचाऱयाींच े लाभ 
प्रलींबनत आहे. 
     नाींदगाव नगरपररषदेने सेवायनवतृ्त सेवायनवतृ्त कमशचाऱयाींना नोव्हेंनर, २०१७ अखेर रु. १० 
लक्ष रक्कम अदा करावयाच ेयनयोजन आहे. 



वव.स. २७५ (3) 

    सवश थकीत लाभ व लाभाच्या रक्कमा अदा करणे नानत सींनींचधत मुख्याचधकारी याींना 
सुचचत केलेले आहे. 
    नगरपररषदाींनी स्वयनधीतून कमशचाऱयाींची देण ी अदा करणे  अपेक्षक्षत असून त्याकरीता 
दत्पन्न वाढीसाठी व खचाशचे का्ेकोर यनयोजन करणे  आवश्यक आहे. 
  

___________ 
  

दक्षक्षण सोलापूर मतदार सांघातील प्राध मि शाळाांना सांगणि सांच परुववण् याबाबत 
  

(३)  २६९८५ (१०-०८-२०१६).   श्री.सभुाष देशमखु (सोलापूर दक्षक्षण) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्राचथ मक शाााींना सींगण क सींच पुरववण् याची शासनाची योजना असून सदरील योजनेतनू 
दक्षक्षण  सोलापूर मतदार सींघातील ककती व कोण त् या शाााींना सींगण क सींच पुरववण् यात आले 
आहेत, 
(२) असल् यास, दवशररत शाााींना केव्हापयांत सींगण क सींच पुरववण् यात येण ार आहेत,  
(३) नसल् यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१७) : (१) व (२) दक्षक्षण  सोलापूर मतदार सींघातील ८० प्राथशमक 
शाााींना ई-लयनांग योजनेंतगशत जजल् हापररषदेच् या स् थायनक यनधीमधनू सींगण क सींच पुरववण् यात 
आले आहेत. तथावप, प्रगत शैक्षणण क महाराष र या शालेय शशक्षण  ववभागाच् या दपक्रमातनू 
राज् यातील तींत्स् नेही शशक्षकाींनी तयार केलेली शैक्षणण क प्रण ाली स् वयनशमशत व मोफे त प्राप् त होत 
असल् यामाेु त् याचा वापर करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
 

ठाण्यातील नौपाडा येील सरस्वती ववद्यामांदीर या मराठी शाळेच्या  
आवारातच इांग्रिी माध्यमाची शाळा सुरु होत असल्हयाबाबत 

  

(४)  ३९८५१ (२५-०५-२०१६).   अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), अॅड.पराग अळवणी 
(ववलेपाले), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), श्री.सांिय िेळिर (ठाणे), श्री.नरेंद्र पवार (िल्हयाण 
पश्श्चम) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ठाण्यातील नौपाडा येथील सरस्वती ववद्यामींदीर या अनुदानीत आणण  नावाजलेल्या मराठी 
शााेच्या परीसरात सीनीएससी नोडाशची इींग्रजी शााा सुरू करण्याचा घा् रस््ीींनी घातल्यामुाे 
पालकाींचा त्याला तीव्र ववरोध होत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मराठी माध्यमाच्या शााेला शमाण ारे शासकीय अनुदान अपुरे असून त्यातून 
मराठी माध्यमाची शााा चालवण े व चाींगल्या सोयी- सुववधा पुरवणे  शक्य होत नसल्याने 
इींग्रजी माध्यमाची शााा सुरू करून त्यातून शमाण ाऱया डोनेशन वर मराठी माध्यमाची शााा 
अचधक दज दारपणे  चालव ू अस ेखुलास े रस््ीींनी पालकाींसमोर केले आहेत, हे ही खरे आहे   
काय, 
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(३) असल्यास, मराठी माध्यमाच्या शााेच ेअजस्तत्व धोक्यात आले असून, एकाच आवारात 
दोन्ही शााा सुरू झाल्यास मराठी शााेत जाण ाऱया ववद्यार्थयाांचा कल कमी हो न त्या शााेला 
भववषयात धोका यनमाशण  होईल अशी भीती पालकाींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, मराठी माध्यमात शशकण ा-या ववद्यार्थयाांच्या पालकाींचा ववरोध लक्षात घेता, 
सदर इींग्रजी माध्यमीक शााेच े अन्य हठकाण ी स्थानाींतरण  करण्यानानत शासनान े कोण ती 
कायशवाही केली आहे काय, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०१-२०१७) : (१), (२) व (३) हे खरे नाही. 
(४) व (५) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

’’बालभारती’’ माध्यमातून चालणा-या अभ्यास मांडळाच्या बैठिाांचे  
आयोिन िरण्यात येत नसल्हयाबाबत  

  

(५)  ४१२१५ (२५.५.२०१६).   श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शालेय पाताीवरील कला, शारररीक शशक्षण  ववषयाच्या अभ्यासक्रम यनशमशतीसाठी         
’’नालभारती’’ च्या माध्यमातून चालण ा-या अभ्यास मींडााच्या नठैका काही कााापासून नींद 
करण्यात आल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच राज्य शैक्षणण क सींशोधन आणण  प्रशशक्षण  पररषदेतून या ववषयाींसाठी तज्ञ 
यनवडीसाठी ऑनलाईन प्रकक्रया ही  प्रलींबनत  आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्त प्रकरण ी शासनाने काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  व सद्यःजस्थती काय आहे ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (११.१.२०१५) : (१) नाही. सदर ववषयाींसाठी आवश् यकतेनुसार सभाींचे 
आयोजन करण् यात येत.े 
(२) व (३) कला व शारररीक शशक्षण  ववषयाींसाठी तञ यनवडीसाठी ऑनलाईन प्रपत् भरून 
घेण् याची प्रकक्रया पूण श झाली असून, सदर प्रपत्ाींची छाननी करण् याची प्रकक्रया सुरु आहे. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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अिुमनी मोरगाव (श्ि.गोंहदया) येील प्रासमि शाळेला अनुदान समळण्याबाबत 
  

(६)  ४२६५६ (१६-०५-२०१६).   श्री.गोपालदास अग्रवाल (गोंहदया), श्री.अस्लम शखे (मालाड 
पश्श्चम), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अब् दलु सत्तार 
(ससल्हलोड) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अजुशनी मोरगाव (जज.गोंहदया) येथील प्राथशमक शााेला गेल्या २५ वषाशपासून अनुदान 
शमााले नसल्याच े हदनाींक ४ जानेवारी, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास यनदशशनास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर शााेचा प्रश्न गेल्या अनेक वषाशपासनू प्रलींबनत असून यानानत 
शासनाकडून कोण ती कायशवाही करण्यात आली वा येत आहे, 
(३)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) अनुदानास पात् घोवषत करण् यात आलेल् या शाााींना अनुदान दपलब् ध करून देण् यानानत 
सकारात् मक कायशवाही सुरु आहे. 
(३) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
आयसीटी योिन ेअांतगमत िायमरत िां त्राटी पध्दतीच्या  

सशक्षिाांना सेवेत िायम िरण्याबाबत 
  

(७)  ४४८९९ (१६-०५-२०१६).   श्री.बाळासाहेब ोरात (सांगमनेर), श्री.वसांतराव चव्हाण 
(नायगाांव), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.आससफ शेख 
(मालेगाांव मध्य), श्रीमती यनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली), 
श्री.अब् दलु सत्तार (ससल्हलोड), श्री.िुणाल पाटील (धुळे ग्रामीण), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सांग्राम ोपटे (भोर), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.असमत झनि (ररसोड), डॉ.सांिय 
रायमुलिर (मेहिर), श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), श्री.िासशराम पावरा (सशरपूर), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे), श्री.किसन िोरे (मुरबाड) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील कें द्र शासन पुरस्कृत ८ हजार आयसी्ी योजने अींतगशत कायशरत कीं त्ा्ी 
पध्दतीच्या हजारो शशक्षकाींनी सेवते कायम करावे, यासाठी आींदोलन केले होते तसेच यानानत 
हदनाींक २३ माचश, २०१५ रोजी मा.शशक्षण  मींत्ी याींची ववधानभवनात नैठक घेतली असता ६ 
महहन्यात धोरण ात्मक यनण शय घे न शशक्षकाींना नेरोजगार हो  देण ार नाही असे आश्वाशसत 
करुनसुध्दा आजतागायत कोण तीच कायशवाही झाली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच कें द्र शासनान ेआयसी्ी योजने अींतगशत राज्यात कायशरत असलेल्या शशक्षकाींना सेवते 
सामावून घेण्याच्या मागण ीसाठी महाराषर सवश श्रशमक सींघाचे औरींगानाद ववभागीय आयुक्त 
कायाशलयावर मोचाश काढला असल्याच ेमाहे जानेवारी, २०१६ मध्ये वा त्यादर्यान यनदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) नाशशक येथे कें द्र सरकार पुरस्कृत आयसी्ी सींगण क शशक्षण  योजनेतील गत वषाशत ५०० 
शाााींमधील सींगण क लॅन नींद झाल्या असल्याच े माहे जानेवारी, २०१६ दर्यान यनदशशनास 
आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, राज्यातील २५०० शाााींमधील सींगण क कक्षाचा करार सींपुष्ात येत असून 
सुमारे अडीच हजार सींगण क शशक्षकाींचे भववतव्य धोक्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, आयसी्ी योजन ेअींतगशत कायशरत असण ा-या सींगण क शशक्षकाींना शासन पींजान, 
हररयाण ा आदी राज्याींप्रमाण  ेसेवेत कायम करण्याववषयी यनण शय घेण ार आहे काय, 
(६) तसेच दपरोक्त शशक्षकाींना सेवेत कायम करण्यानानत होण ाऱया ववलींनाची कारणे  काय 
आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) व (४) आयसी्ी योजना ्प् पा यनहाय ५ वष  कालावधीसाठी रानववण् यात येत.े सदर 
योजनेचा ्प् पा १ सन २००७-०८ ते २०१२-१३ या कालावधीत तर ्प् पा २ सन २०१२-१३ पासून 
रानववण् यात येत आहे. 
(५) व (६) आयसी्ी योजनेंतगशत एजन् सीनरोनर करण् यात आलेल् या करारना् यातील कलम ८.५ 
नुसार ऑपरे्रद्वारा यनयुक् त करण् यात आलेल् या सींगण क यनदेशकाींना शासन सेवेत सामावून 
घेण् याचा तसेच कायम सेवचेे फे ायदे घेण् याचा कोण ताही अचधकार असण ार नाही. त् यामुाे सेवते 
कायम करण् याचा प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िोिणातील रायगड, रत्नाधगरी आणण ससांधुदगुम श्िल्हहयातील  
सीआरझडेबाबतच्या अटी सशधल िरण्याबाबत 

  

(८)  ४८०९५ (२८-०४-२०१६).   श्री.वैभव नाईि (िुडाळ) :   सन्माननीय पयामवरण मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज् यातील कोस् ्ल कामासाठी ककनारप्ी लगतचा यनकष शशचथल करण्याचा यनण शय 
शासनाने घेतला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोकण ातील रायगड, रत्नाचगरी आणण  शसींधुदगुश जजल्हयातील हठक-हठकाण च्या 
४५ कामाींमध्ये अडचण  असलेल्या सीआरझडेनानतच्या अ्ी शशचथल करण्याचा त्यात समावेश 
आहे काय व ही हठकाणे  जजल्हयातील कोण त्या तालुक्यातील आहेत, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे  काय आहेत व यासाठी ककती कालावधी लागण ार आहे ? 
  
श्री. रामदास िदम (१३-०२-२०१७) :(१), (२)  व (३) सी.आर.झडे ववषयक अ्ी शशचथल करणे  
ही नान कें द्र शासनाच्या अखत्यारीतील नान आहे. 
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      सी.आर.झडे अचधसचूना, २०११ सींदभाशत महाराषर राज्यातील सी.आर.झडे के्षत्ात 
येण ाऱया अडी-अडचण ीींचा ववचार करुन त्या सींदभाशतील दपाययोजना सचुववण्यासाठी कें द्र 
शासनान े हदनाींक १७ जून, २०१४ च्या आदेशान्वये सचचव, शमयनस्री अथश सायींन्सेस याींच े
अध्यक्षतेखाली एक सशमती नमेली आहे. सदर सशमतीची हदनाींक ८ जुल,ै २०१४ रोजी मुींनईत 
नैठक सींपन्न झाली असून त्यानानतचा अहवाल सशमतीमाफे श त कें द्र शासनास सादर करण्यात 
आला आहे. सदर अहवालाच्या अनुषींगाने कें द्र शासनाकडून प्राप्त होण ाऱया सूचनेनसुार 
कायशवाही करण्यात येईल. 

___________ 
  

राज्यातील बी.एड महाववद्यालये ववद्याीअभावी ओस पडल्हयाबाबत 
  

(९)  ४९६७२ (१२-०५-२०१६).   श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील (सशडी), 
श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), अॅड.यशोमती ठािूर (यतवसा), श्रीमती यनममला गाववत 
(इगतपूरी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात नी.एड. अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्ता पररक्षा हदनाींक २५ जुल,ै २०१५ रोजी हो नही 
प्रवेशाअभावी महाववद्यालये ओस पडल्याने, प्राध्यापक, सेवकाींना वेतनाववना आचथशक 
अडचण ीींना सामोरे जाव ेलागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, शासनान े ववद्यार्थयाांची प्रवेशक्षमता यन्यावर आण ली असून सवशच नी.एड 
महाववद्यालयाींना शासनाच्या ना-हरकत प्रमाण पत्ाची अ् घालण्यात आली असल्याने, पहहल्या 
सेशमस््रची मुदत सींपली तरी शासनाने ना-हरकत प्रमाण पत् हदले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, नी.एड, डी,एड. साठी प्रवशे देतानाच  नोकरीची शाश्वती नाही, तरीही ज्याींना 
शशकायचे आहे त्याींनी प्रवेश घ्यावा अस ेशासनान ेकरण्यानानतची कारणे  काय आहेत , 
(४) असल्यास सद्य: जस्थतीमध्ये सुधारण ा करण्याच्या दृष्ीेेने शासनाने कोण ती दपाययोजना 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०७-१२-२०१६) : (१) होय, हे अींशत: खरे आहे. 

शैक्षणण क वषश २०१५ मध्ये राज्य शासन व महाराषर ववनाअनदुायनत अध्यापक 
महाववद्यालय सींस्थाचालक असोशशएशन अशा दोन्ही स्तरावर नी.एङ अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशासासाठी सामाययक प्रवेश परीक्षा घेण्यात आली. तथावप, प्रवेशोच्छुक ववद्यार्थयाांची सींख्या 
कमी असल्याने सदर अभ्यासक्रमाच्या जागा ररक्त राहहल्या. 
(२) एनसी्ीईच्या National Council for Teacher Education (Recognition, Norms 
and Procedure) Regulation, २०१४अनुसार नी.एङ महाववद्यालयाींची प्रवेश क्षमता एका 
युयन्ला ५० ववद्याथी अशी यनजश्चत करण्यात आली आहे. त्याअनुषींगान े राज्यातील नी.एङ 
अभ्यासक्रम चालववण ाऱया महाववद्यालयाींना यापूवी शासनाचे ना-हरकत प्रमाण पत् देण्यात आले 
आहे, अशा महाववद्यालयाींना हदनाींक ११.७.२०१६ रोजीच्या पत्ान्वये शासनाच े ना-हरकत 
प्रमाण पत् देण्यात आलेले आहे. 
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(३) नी.एङ अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रकक्रयेमध्ये प्रवशे देतानाच नोकरीची शाश्वती देता येत नाही 
असा दल्लेख करण्यात आलेला नाही. तथावप, राज्यात खूप मोठया प्रमाण ात डी.एङ कॉलेजेसची 
स्थापना झाली असून, सदर कॉलेजमधून दत्तीण श होण ाऱया ववद्यार्थयाांची सींख्या ही मींजूर 
शशक्षकाींच्या सींख्येपेक्षा खूप जास्त आहे. शासनामाफे श त प्रत्येकाला शशक्षक ्हणू न नोकरी 
दपलब्ध करुन देण  े शक्य नाही. सनन, प्राथशमक शशक्षण  पदववका अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश 
घेतलेल्या प्रशशक्षण ाथींना नोकरी शमाेलच याची खात्ी देता येण ार नाही, ही सद्य:जस्थतीदशशक 
वस्तुजस्थती आवजूशन नमूद करण्याचे आदेश सींचालक (SCERT), पुणे  याींना देण्यात आलेले 
आहेत. 
(४) कें द्र शासनाच्या एनसी्ीई, नवी हदल्ली या शशखर सींस्थचे्या धोरण ानुसार राज्यातील 
शशक्षक प्रशशक्षण  अभ्यासक्रम रानववले जातात. राज्यात शशक्षकाींच्या आवश्यकतेपेक्षा प्रशशक्षक्षत 
शशक्षकाींचे वाढत ेप्रमाण  ववचारात घे न, राज्यातील नवीन शशक्षक प्रशशक्षण  अभ्यासक्रम/वाढीव 
प्रवेश क्षमतेस मींजूरी देण्यात ये  नये, असे एनसी्ीईला वेाोवेाी काववण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील मिुबधीराांच् या उच् च सशक्षणाबरोबरच इतर सवम अपांग पाल्ह याांिरीता  
सवम समोवशि शैक्षणणि यनयोिन िरण् याबाबत 

  

(१०)  ५२०५७ (२८-०४-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर) :   सन्माननीय 
शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मकुनधीर ववद्यार्थ याांच् या पूवश प्राथशमक, प्राथशमक, दच् च प्राथशमक माध् यशमक 
आणण  दच् च माध् यशमक तसेच पदवी शशक्षण ाकरीता आजपयांत यनजश्चत अभ् यासक्रम ठरवण् यात 
आलेला नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मुकनधीराींच् या दच् च शशक्षण ानरोनरच इतर सवश अपींग (हदव् याींग) पाल् याींकरीता 
त् याींचा अभ् यासक्रम, अभ् यासपध् दती, पररक्षापध् दती, मुल् याींकन पध् दती यानानत सवश समोवशक 
शैक्षणण क यनयोजन करण् यानानत शासन ववचाराधीन आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, यानानत शासनान ेकोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे,  
(४)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०७-०१-२०१७) : (१) सवाांसाठी शशक्षण  आणण  सवश समावेशक शशक्षण  हा 
शशक्षण ाचा महत् वाचा मध् यवती हेतू आहे. त् यामुाे हदव् याींग ववद्यार्थ याांकरीता वेगाा अभ् यासक्रम 
न करता त् याींना ववषययनहाय सवलती दपलब् ध करून हदलेल् या आहेत. याचा लाभ सवश 
ववद्याथी घेत आहेत. 
(२) व (३) हदव् याींग ववद्यार्थ याांना इ.१ ली ते १२ वी पयांतच् या परीके्षमध् ये गरजेनसुार 
सवलतीींचा लाभ देण् यानानत शासनाच् या हदनाींक ८ जानेवारी, २०१६ च् या शासन यनण शयान् वये 
सूचना यनगशशमत केलेल् या आहेत. 
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         तसेच हदव् याींग ववद्यार्थ याांच् या दच् च शशक्षण /ववद्यापीठीय शशक्षण ामधील 
परीक्षापध् दतीमध् ये द्यावयाच् या सोयीसुववधाींनानत दच् च शशक्षण  सींचालनालयाच् या स् तरावर 
सशमती गठीत करण् यात आलेली आहे. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मराठवाड्यातील प्रलांिबत पाणी पुरवठा योिना पूणम िरण्याबाबत 
  

(११)  ५३८७५ (१०-०८-२०१६).   अॅड.आसशष शेलार (वाांदे्र पश्श्चम), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), 
श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवम), अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), श्री.सांिय िेळिर 
(ठाणे), श्री.सुयनल प्रभ ू (हदांडोशी), श्री.प्रतापराव पाटील धचखलीिर (लोहा), श्री.ववनायिराव 
िाधव-पाटील (अहमदपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मराठवाड्यातील पाण ी पुरवठा योजनाींकरीता कोट्यवधी खचश करून देखील पाण ीपुरवठा 
सुराीत नसल्याचे करण्यात आलेल्या लेखापररक्षण ामध्ये यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यात, ६६५६ ग्रामपींचायती व ८३३५ गावाींसाठी एकूण  
१०,६८५ पाण ी पुरवठा योजना रानववण्यात आल्या असून त्या प्रलींबनत असल्याच,े त्याचप्रमाण े 
काही योजनाींच ेवीज बनल देखील थकल्याच ेयनदशशनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मराठवाड्यातील १०,६८५ पाण ी परुवठा योजनाींच ेमहाराषर 
जीवन  प्राचधकरण ाकडून लेखापररक्षण  करून सदर योजनाींचा मुख्यमींत्ी पेयजल योजनेत 
समावेश करण्याचा यनण शय हदनाींक ११ म,े २०१६ रोजी वा त्यासुमारास घेतला आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, दक्त वीज बनल थकल्याच े व पाण ीपुरवठा योजना प्रलींबनत राहण्याची 
सवशसाधारण  कारणे  काय आहेत, 
(५) असल्यास, दक्त पाण ीपुरवठा योजना पूण श करण्यानानत शासनाने कोण ती कायशवाही केली 
वा करण्यात येत आहेत, 
(६) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
   
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यात हद.०१.०४.२०१६ (IMIS) च्या आकडवेारी 
नुसार ६६४५ ग्रामपींचायती व ८२९५ गावाींसाठी एकूण  १०५९१ पाण ी पुरवठा योजना रानववण्यात 
आल्या आहेत व ४९४ पाण ी पुरवठा योजना प्रगती पथावर आहेत. काही योजनाींच ेवीज नील 
थकीत आहे. 
(३) अ) राषरीय ग्रामीण  पयेजल कायशक्रमाींतगशत नवीन प्रस्ताववत असलेल्या योजनाींपकैी सुरु न 
झालेल्या मरावड्यातील एकूण  २५१ योजनाींचा (३४७ गावे/वाड्या/वस्त्याींची) मुख्यमींत्ी पेयजल 
योजनेत समावेत करण्याचा तसचे 



वव.स. २७५ (10) 

न) मरावड्यातील पुनरुज्जीवीत करावयाच्या एकूण  ४३ योजनाींचा मुख्यमींत्ी पेयजल योजनेत 
समावेश करण्याचा यनण शय हदनाींक ७ म,े २०१६ रोजीच्या शासन यनण शयाव्दारे घेण्यात आला 
आहे. 
(४)     अ) योजनेचा दद्भव कोरडा असल्यामाेु 

न) योजनेच्या दद्भवाची जागा नदलल्यामुाे 
क) योजनेच्या सशमती अींतगशत वाद असल्यामुाे 
ड) को श् केससेमुाे 
इ) योजना सुधाररत झाल्यामुाे 
फे ) ठेकेदाराकडून कामाची गती कमी झाल्यामुाे 

(५) मुख्यमींत्ी पेयजल योजनेंतगशत नवीन योजना तसचे नींद पडलेल्या योजनाींच ेपुनरुश ज्जीवन 
करण्याची कायशवाही करण्यात येत आहे. 
(६) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

सोलापूर ववद्यापीठास पुण्यश्लोि अहहल्हयादेवी होळिर याांच ेनाव देण्याबाबत 
  

(१२)  ५४११२ (२२-०८-२०१६).   श्री.गणपतराव देशमुख (साांगोले), श्री.अयनल बाबर 
(खानापूर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१)   सोलापूर ववद्यापीठाला  पुण्यश्लोक अहहल्यादेवी होाकर याींचे नाव देण्यानानत धनगर 
समाजाच्या नेत्याींनी  मा. मुख्यमींत्ी याींच्या समवेत  हदनाींक २६ म े २०१६ रोजी वा त्या 
सुमारास  मुींनई येथ ेझालेल्या चच मध्ये मागण ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यानानत मा. मखु्यमींत्ी याींनी   शासन सकारात्मक भूशमका घेईल अस े
आश्वासन हदले आहे, हे  खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, शासनाने सोलापूर ववद्यापीठास पुण्यश्लोक अहहल्यादेवी होाकर याींचे नाव 
देण्यानानत कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(३०-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) ववववध सींघ्नाींनी हदलेली यनवेदन े ववचारात घेता, भववष यात जातीय तेढ 
यनमाशण  हो न ववद्यापीठाच् या यनकोप ववकासाला अडथाा यनमाशण  हो  नये यासाठी सोलापूर 
ववद्यापीठाचे नाव सोलापूर ववद्यापीठ असेच राहील असा सवाशनुमते यनण शय सोलापूर 
ववद्यापीठाच् या अचधसभेमध् ये घेण् यात आला आहे. तथावप, हदनाींक २६/०५/२०१६ रोजी 
झाेालेल् या नठैकीत मा.मुख् यमींत्ी याींनी सोलापूर येथील ववद्यापीठास पुण् यश् लोक अहहल् यादेवी 
होाकर असे नाव देण् यानानत प्रस् ताव तयार करून तात् काा सादर करण् यात यावा असे यनदेश 
हदले आहेत. यानानत पुढील कायशवाही सुरु आहे. 
  

___________ 
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राज्यातील सशक्षण सांस्ाांना अल्हपसांख्याांि सशक्षण सांस्ाचा दिाम देण्याबाबत 
  

(१३)  ५४२३७ (२२-०८-२०१६).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अतुल सावे 
(औरांगाबाद पूवम), श्री.अयनल िदम (यनफाड), श्री.आससफ शखे (मालेगाांव मध्य), श्री.भारत 
भालिे (पांढरपूर), श्री.सुयनल राऊत (ववक्रोळी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवम), श्री.सदा 
सरवणिर (माहहम) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) ववशशषठ समाजाच्या शशक्षण सींस्थाींना अल्पसींख्याक दजाश देताना ककीं वा त्या चालववताना 
त्याच समाजातील ककमान ५१ ्क्के ववद्यार्थयाशना प्रवशे हदलाच पाहहज,े हे नींधन योग्य 
नसल्याचा महत्वाचा यनण शय अल्पसींख्याक शशक्षण  सींस्थाींच्या राषरीय आयोगाने हदला असनू 
त्याची अींमलनजावण ी आगामी शैक्षणण क वषाशपासून सुरु करण्याची सूचना हदली असल्याच े  
माहे म,े २०१६ वा त्या  दर्यान यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दपरोक्त आयोगाच्या या यनण शयामुाे अल्पसींख्याक सींस्थामधील शशक्षण ाच्या 
नाजाराला मुक्तद्वारे शमाण ार आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, आयोगाच्या या यनण शयाववरोधात शासनान े दचचत यनण शय घेण्यानानत कोण ती 
कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(४) तसेच राज्यातील ककती शशक्षण  सींस्थाींना अल्पसींख्याींक शशक्षण  सींस्थेचा दजाश देण्यात 
आला, त्याचे यनकष काय आहेत, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१५-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
(४) व (५) शासन यनण शय, अल्पसींख्याींक ववकास ववभाग, क्र. अशैसीं-२०१२/प्रक्र.-२१/का-५,     
हद. २७.०५.२०१३ अन्वये यानानतचे यनकष ववहहत करण्यात आले असून आतापयांत २६५० 
इतक्या अल्पसींख्याींक शैक्षणण क सींस्थाींना अल्पसींख्याक दजाश प्रमाण पत् देण्यात आले आहे. 
  

___________ 
  

िवाहरलाल बालभवनाचे उपनगरात उपिें द्र सुरू िरण्याबाबत 
  

(१४)  ५५१७२ (२२.०८.२०१६).   श्री.यनतेश राण े (िणिवली), अॅड.िे.सी.पाडवी 
(अक्िलिुवा) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववद्यार्थयाांच्या सुप्तशक्तीचा ववकास करण्यासाठी ६३ वषाशपवूी महाराषर राज्य जवाहर 
नालभवनाची मुींनइशतील  चनीरोड रेल्वे स्थानक पररसरात स्थापना होवून ववववध दपक्रम सदरहू 
नालभवनामाफे श त रानववले जात असतानाही ठाण े, कल्याण , डोंबनवली, नवी मुींनइश, पालघर आदी 
भागातील ववद्यार्थयाांना दक्त नालभवन लाींन पडत असल्याने शेकडो ववद्याथी नालभवनामाफे श त 
सुरू असलेल्या दपक्रमाींपासनू वींचचत राहहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
 



वव.स. २७५ (12) 

(२)  असल्यास, जवाहर नालभवनाच ेदपनगरात दपकें द्र सुरू करून दपनगरातील ववद्यार्थयाांना 
दपक्रमाींचा लाभ शमाावा यासाठी शशक्षक पररषदेचे अयनल नोरनारे याींनी शालेय शशक्षण मींत्ी 
याींचेकड े माहे एवप्रल २०१६ मध्ये  वा त्यादर्यान लेखी यनवेदन सादर करून मागण ी केलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय  
(३) असल्यास, सदरहू मागण ीनानत शासनान ेकोण ता यनण शय घेतला आहे वा घेण्यात येण ार 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०९.०१.२०१७) :(१) सदर दपक्रम दन् हााी, हदवााीच् या सु्ीत रानववण् यात 
येत असल् याने ठाण ,े कल् याण , नवी मुींनई, पालघर आदी भागातील ववद्याथी कमी प्रमाण ात 
दपक्रमात सहभागी होतात. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

लातूर शहर व ग्रामीण ववभागाला रेल्हवेने पाणी ववहहरीत सोडल्हयानांतर  
रात्री त ेटॅिर लॉबीला वविले िात असल्हयाबाबत 

  

(१५)  ५७२०६ (२२.०८.२०१६).   श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.सुरेश लाड (ििमत), श्री.वैभव वपचड (अिोले), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील (िराड 
उत्तर), श्री.राहुल िगताप (श्रीगोंदा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) लातूर शहर व ग्रामीण  ववभागाला राज्य शासनाने आतापयांत रेल्वेद्वारे सुमारे पाच को्ी 
पाण ी हदले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रेल्वेने आलेले पाण ी ववहहरीत सोडल्यानींतर रात्ी त े ॅ्ंकर लॉनीला ववकले जात 
असल्याची नान शासनाच्या यनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, यानानत अनेक नागरीकाींनी जजल्हाचधकारी लातूर याींच्याकड े माहे एवप्रल-मे, 
२०१६ मध्ये तक्रारी करण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याप्रकरण ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(५) असल्यास, चौकशीअींती रेल्वनेे आलेले पाण ी ववहहरीत सोडल्यानींतर रात्ी ते ्ॅकर लॉनीला 
ववकत असण ा-या सींनींचधताींवर कारवाई करण्यानानत शासनान े कोण ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. बबनराव लोणीिर (२७.०२.२०१६) :(१) सन २०१६ च्या ी्ंचाई कालावधीत लातूर शहरास 
रेल्वेव्दारे एकूण  २५.९५ को्ी शल्र पाण ी पुरववण्यात आले आहे. 
(२) व (३) हे खरे नाही. 
(४), (५) व (६) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील प्रासमि शाळाांचा दिाम उांचावणेिरता शाळाांमध्ये अपांग  
ववद्यार्थयाांसाठी उतरांड (रॅम्प) नसल्हयाबाबत 

  

(१६)  ५९५८७ (२२-०८-२०१६).   श्री.प्रिाश आिबटिर (राधानगरी) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्राथशमक शाााींचा दजाश दींचावण केररता शासन हजारो को्ी रुपये खचश करत 
असूनही राज्यातील १०,५७० शाााींमध्ये अपींग ववद्यार्थयाांसाठी दतरींड (रॅ्प) नसल्याचे व 
२२,५७६ शाााींमध्ये सींरक्षण  शभींत, तसेच वपण्याच्या पाण्याची सुववधा दपलब्ध नसल्याच े    
माहे म,े २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनान ेअपींग ववद्यार्थयाशसाठी दतरींड (रॅ्प) व सींरक्षण  शभींत नाींधण्याकररता 
तसेच वपण्याच्या पाण्याची सोय करण्याकररता कोण त्या दपाययोजना केल्या वा करण्यात येत 
आहेत, 
(३) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०१-२०१७) :(१) अींशतः खरे आहे. 
(२) सवश शशक्षा अशभयान अींतगशत तसेच शासनाच् या अन् य योजनतेून यनयोजन करण् यात येत.े 
तथावप, सींरक्षण  शभींत नाींधण् याची योजनेचा समावेश सवश शशक्षा अशभयान मध् ये नाही. 
(३) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  
िव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड, तलासरी, डहाणू, आणण वाडा या आहदवासी बहुल (श्ि.पालघर) 

तालुक्यातील श्िल्हहा पररषदेच्या शाळेत ८ वी व ९ वी च्या शाळेतील आहदवासी 
ववद्यार्थयाांना प्रवेशापासून वांधचत रहावे लागत असल्हयाबाबत 

  

(१७)  ६००६९ (२०-०८-२०१६).   श्री.डी.एस.अहहरे (साक्री), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शशक्षण  हक्क कायद्यानसुार सवश ववद्यार्थयाांना शशक्षण ासाठी प्रवेश देणे  नींधनकारक 
असताना जव्हार, मोखाडा, ववक्रमगड, तलासरी, डहाणू , आणण  वाडा (जज.पालघर) या आहदवासी 
नहुल तालुक्यातील जजल्हा पररषदेच्या शााेत ८ वी व ९ वी च्या शााेतील आहदवासी 
ववद्यार्थयाांना प्रवेशापासनू वींचचत रहावे लागत असल्याचे हदनाींक २५ म,े २०१६ रोजीवा त्या 
सुमारास यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 



वव.स. २७५ (14) 

(२) असल्यास, याप्रकरण ी शासनाने चौकशी केली काय व त्यात काय आढाून आले, 
(३) असल्यास, चौकशीनुसार जजल्हा पररषदेच्या शााेतील आहदवासी ववद्यार्थयाांना ८ वी व ९ 
वीत प्रवेश शमाण्यानानत शासनाने कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२५-०१-२०१७) : (१) अींशतः खरे आहे. 
(२) व (३) सदर तालुक् यातील सवश जज.प.शाााींना इ.८ वी चे वगश जोडण् यात आले आहेत. इ.९ 
वीत ववद्यार्थ याांना अयतररक् त प्रवेश देण् यात आले आहेत. त् यामुाे कोण ताही ववद्याथी 
प्रवेशापासनू वींचचत नाही. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
बुलडाणा येे अल्ह पसांख् याांि ववद्यार्थ याांसाठी वसतीगहृ व उच् च  

सशक्षणाच् या सुववधा सुरु िरण्याबाबत 
  

(१८)  ६०११३ (२०-०८-२०१६).   श्री.हषमवधमन सपिाळ (बलुढाणा) :   सन्माननीय 
अल्हपसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  मौज ेदे ाघा्, धाड, रायपूर (ता.नलुडाण ा) या अल् पसींख् याींक नहुल गावाींचा अल् पसींख् याींक 
नहुके्षत् ववकास कायशक्रमाींतगशत समावेश आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, नुलडाण ा येथ ेअल् पसींख् याक ववद्यार्थ याांसाठी वसतीगहृ सुरू करण् याची मागण ी 
नागररकाींनी शासनाकड े माहे जून, २०१६  वा त् या सुमारास केली असून गावाींमध् ये 
अल् पसींख् याींक ववद्यार्थ याांसाठी दच् च शशक्षण ाच् या सुववधा दपलब् ध अद्याप झालेल्या नाहीत, हे 
ही खरे आहे काय ? 
(३) असल् यास, शासनाने चौकशी केली आहे काय, 
(४) असल् यास, चौकशीअींती नलुडाण ा येथे अल् पसींख् याक ववद्यार्थ याांसाठी वसतीगहृ सरुू 
करण् यानानत तसेच अल् पसींख् याींक ववद्यार्थ याांसाठी दच् च शशक्षण ाच् या सुववधा दपलब् ध करुन 
देण्यानानत शासनान ेकोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत  ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(१७-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२), (३) व (४) अशा आशयाची मागण ी शासन स् तरावर प्राप् त झाल् याचे आढाून येत नाही.  
तथावप, जजल् हाचधकारी नुलढाण ा याींनी कें द्र पुरस् कृत नहुके्षत् ववकास कायशक्रमातींगशत नुलढाण ा 
येथे अल् पसींख् याींक ववद्यार्थ याांसाठी १०० प्रवेश क्षमतेच ेवसतीगहृ इमारत नाींधकामाचा प्रस् ताव 
सादर केला असून तो ववचाराधीन आहे. 

त् याचप्रामाणे  नुलढाण ा जजल् ्यात दच् च शशक्षण ाशी स ींनींचधत एकुण  ८७ महाववद्यालय 
कायशरत असून त् यापकैी ७ महाववद्यालयाींनी अल् पसींख् याक दजाश प्राप् त केलेला आहे. 
(५) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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श्िल्हहा पररषद अिोला अांतगमत असलेल्हया सशक्षण ववभागाच्या सवम सशक्षण असभयानाांतगमत 
एिूण १६०८२ वाचन साहहत्य पुस्तिे छपाई अपहार प्रिरणाबाबत 

  

(१९)  ६२४१७ (२९-०८-२०१६).   श्री.रणधीर सावरिर (अिोला पवूम) :   सन्माननीय शालेय 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजल्हा पररषद अकोला अींतगशत असलेल्या शशक्षण  ववभागाच्या सवश शशक्षण  अशभयानाींतगशत 
एकूण  १६०८२ वाचन साहहत्य पसु्तके छपाई, अपहार प्रकरण ी ववभागीय आयुक्त अमरावती 
याींनी शशक्षण  सींचालक, अमरावती याींनी यनद श हदले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरण ी शशक्षण  सींचालकाींनी हदनाींक २८ म,े २०१५ च ेआदेशान्वये मुख्य 
कायशकारी अचधकारी जजल्हा पररषद अकोला याींना काववल्याप्रमाण े, मुख्य कायशकारी अचधकारी 
याींनी आदेश क्र. ४७७८ हदनाींक ६ ऑक््ोनर, २०१५ न्वये दप मुख्य कायशकारी अचधकारी 
(सामान्य प्रशासन) याींना चौकशी करण्याचे आदेश हदले, हे हह खरे आहे काय? 
(३) असल्यास, सदर  प्रकरण ी  हदनाींक १७ ऑक््ोनर, २०१५ चे सादर चौकशी अहवालात 
शासनाचा यनधी सींगनमतान े नाकावण ,े यनववदा प्रकक्रया पूवश यनयोजजत व ननाव् असणे , 
पदाचा दरुुपयोग करून गैरव्यवहार करणे , गैरव्यवहाराची रक्कम वसूल करणे  तसेच  फे ौजदारी 
कारवाई करण्यात यावी असे गींभीर दोषारोप केले, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, या प्रकरण ी दोषी असण ाऱया अचधकाऱयाींवर शासनाने काय कारवाई केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१७) : (१) व (२) हे खरे आहे. 
(३), (४) व (५) शशक्षण ाचधकारी (प्राथशमक) याींनी हदलेल् या अहवालानुसार कोण ीही दोषी 
आढाून आलेले नाही. 
  

___________ 
  

आष्ट्टी (ता.आष्ट्टी, श्ि.बीड) येे तातडीन ेक्रीडा सांिुलाचे बाांधिाम सुरु िरण्याबाबत 
  

(२०)  ६४३२२ (२२-०८-२०१६).   अॅड.भीमराव धोंड े(आष्ट्टी) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) आष्ी (ता.आष्ी, जज.नीड) येथ े शासनाने क्रीडा सींकुल मींजूर केले असून, क्रीडा 
सींकुलासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जशमन दपलब्ध झाली नसल्यान ेसदरहू क्रीडा 
सींकुलाच े नाींधकाम प्रलींबनत असल्याचे माहे जनू, २०१६ च्या अींयतम आठवड्यात वा त्या 
दर्यान यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू क्रीडा सींकुलासाठी तातडीन े शासकीय जशमन दपलब्ध करुन कक्रडा 
सींकुलाच े नाींधकाम सुरु करण्यानानत शासनाकडून कोण ती कायशवाही करण्यात आली वा येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (१९-०१-२०१७) : (१) व (२) अींश तः खरे आहे.  आष ्ी तालकुा क्रीडा 
सींकुलासाठी आष ्ी येथील स.न.४६३ मधील ३ हे ६६ आर शासकीय जमीन प्राप् त झालेली 
असून त् यापैकी ०.६६ आर जागा वादग्रस् त आहे. सदर वादग्रस् त जागेनानत प्रकरण  न् यायप्रववष ् 
असल् यामाेु क्रीडा सींकुल दभारण ीस ववलींन होत आहे. तथावप, वादग्रस् त जागा वगाून 
मोकळ्या जागेवर नाींधकाम सुरु करता ये  शकते. त् यादृष ्ीन ेकायशवाही करण् यात येत आहे.  
(३) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

सोलापूर ववद्यापीठाचे सहाय्यि िुलसधचव श्री. अयनल िाधव याांच्या  
गैरिारभाराबाबत ववद्यापीठ िममचाऱयाांिडून होणाऱया तक्रारी 

  

(२१)  ६५२१६ (१६-१२-२०१७).   श्री.हनुमांत डोळस (माळसशरस) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर ववद्यापीठाचे सहाय्यक कुलसचचव श्री. अयनल जाधव याींच्या गैरकारभारानानतच्या 
तक्रारी ववद्यापीठ कमशचाऱयाींनी ववद्यापीठाकड े तसचे शशक्षण  सहसींचालक, दच्च शशक्षण  
याींच्याकड ेमाहे सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान केल्या असल्याचे यनदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, यानानत शासनान ेचौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढाून आले, व 
त्यानुसार कोण ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०२-२०१७) :(१) हे अींशत: खरे आहे. 
प्रश्नात नमूद सहाय्यक कुलसचचव याींच्या ववरुध्द एका ववद्यापीठ कमशचाऱयाने ववद्यापीठाकड े
तक्रार केलेली आहे. तथावप, सहसींचालक,दच्च शशक्षण  याींच्याकड े तक्रार प्राप्त झाल्याच े
आढाून येत नाही. 
(२) व (३) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
मुांबईतील िे.िे.िला महाववद्यालयातील अध्यापिाांच्या ररक्त पदाबाबत 

  

(२२)  ६५३४८ (१६-१२-२०१७).   श्री.अिय चौधरी (सशवडी), श्री.सांिय पोतनीस (िसलना), 
अॅड.पराग अळवणी (ववलेपाले), अडॅ.आसशष शलेार (वाांदे्र पश्श्चम) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींनईतील जे.जे.कला महाववद्यालयातील प्राध्यापक आणण  अचधव्याख्याताच्या एकूण  ४४ 
पैकी ३३ पदे ररक्त असल्याचे नकुतेच माहे सप््ेनर, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, आींतरराषरीय स्तरावर लौककक असलेल्या या महाववद्यालयात एवढ्या मोठ्या 
प्रमाण ात पदे ररक्त असल्याची कारणे  काय आहेत, 
(३) असल्यास, शासनाने सदर ररक्त पदे तात्काा भरण्यानानत कोण ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, तसेच सद्यःजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (०५-०२-२०१७) : (१) नाही. सर ज. जी. कला महाववद्यालय, मुींनई येथ े
प्राध्यापक ८ पदे व अचधव्याख्याता ३६ पदे अशी एकूण  ४४ अध्यापकीय पदे मींजूर आहेत. 
त्यापैकी १ प्राध्यापक व १० अचधव्याख्याता असे ११ यनयशमत स्वरुपात, ६ अचधव्याख्याता 
हींगामी स्वरुपात व १८ अचधव्याख्याता कीं त्ा्ी स्वरुपात अशी एकूण  ३५ पदे भरण्यात आली  
असून ९ पदे  ररक्त आहेत. 
(२), (३) व (४)  सर ज.जी.कला महाववद्यालयातील ररक्त पदे भरण्याकररता महाराषर 
लोकसेवा आयोगाकड ेमागण ीपत् पाठववण्यात आले असून, त्यानुषींगाने आयोगाकडून जाहहरात 
प्रशसध्द झाली आहे. सर ज.जी.कला महाववद्यालयातील ररक्त पदाींवर यनयशमत अचधव्याख्याता 
दपलब्ध होईपयांत कीं त्ा्ी / ताशसका तत्वावर अध्यापक नेमनू शैक्षणण क कामकाज पार 
पाडण्यात येत आहे. 
  

___________ 
  

शासिीय असभयाांित्रिी महाववद्यालयासाठी चाल ूवषीच्या अमसांिल्हपात  
१२५ िोटीांची िपात िेल्हयाबाबत 

  

(२३)  ६५७६२ (१६-१२-२०१७).   श्री.अतलु भातखळिर (िाांहदवली पूवम), श्री.प्रशाांत ठािूर 
(पनवेल), श्री.ववलासराव िगताप (ित), श्री.डी.पी.सावांत (नाांदेड उत्तर) :   सन्माननीय उच् च 
व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) शासकीय अशभयाींबत्की महाववद्यालयासाठी चाल ू वषीच्या अथशसींकल्पात १२५ को्ीींची 
कपात केल्याची नान माहे सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये वा त्यादर्यान यनदशशनास आली, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, अशभयाींबत्की शशक्षण ाचा दजाश सुधारण्यासाठी राज्य शासनान ेयनयुक्त केलेल्या 
डॉ. गण पती यादव सशमतीचा सुमारे दोन वषाशपूवी शासनास सादर केलेला अहवाल तींत् शशक्षण  
ववभागाकड ेधाू खात पडलेला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, अथशसींकल्पात यनधीची कपात केल्यामाेु अपुऱया यनधीमुाे   महाववद्यालयाची, 
वसयतगहृाची अनेक मोठमोठी कामे प्रलींबनत राहीली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेअशभयाींबत्की शशक्षण ासाठी वाढीव यनधी देण्यानानत व अशभयाींबत्की 
शशक्षण ाचा दजाश सुधारण्यासाठी तसेच शासनान ेयनयुक्त केलेल्या डॉ. गण पती यादव सशमतीचा 
अहवाल अींमलात आण ण्यासाठी  कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े (०३-०३-२०१७) : (१) नाही, तथावप वावषशक योजना २०१६-१७ मध्ये 
तींत्शशक्षण  दप ववभागासाठी ववववध नाींधकामाींकररता मागण ी करण्यात आलेल्या रु.११३.६० 
को्ी यनयतव्ययापैकी रु.३५.१९ को्ी इतका यनयतव्यय मींजूर झाला आहे. 
(२)  नाही. 
(३) अथशसींकल्पात यनधीची कपात करण्यात आलेली नसल्यान ेप्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
(४) व (५) ज्या अशभयाींबत्की महाववद्यालयात ३५ ्क्के पेक्षा कमी प्रवेश झाले आहेत, अशा 
महाववद्यालयाींववरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यानानत, नवीन अशभयाींबत्की महाववद्यालयाींना 
मान्यता न देण्यानानत, महाववद्यालयाींची तपासण ी करण्यानानत अणखल भारतीय तींत्शशक्षण  
पररषदेस काववण्यात आले आहे. तसेच अशभयाींबत्की शशक्षण ाचा दजाश सधुारण्यासाठी सींनींचधत 
ववद्यापीठाींच्या स्थायनक चौकशी सशमतीमाफे श त (LIC) महाववद्यालयाींची तपासाण ी करण्यानानत 
व नहृत आराखडा तयार करण्यानानत सवश ववद्यापीठाींना सूचना देण्यात आल्या आहेत. 
  

___________ 
नासशि येील खळेाडूांना, समाििां टिापासनू त्रास होत असल्हयाबाबत 

  

(२४)  ६५९२६ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती सीमाताई हहरे (नासशि पश्श्चम) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक, धुाे, जागाव, अहमदनगर, नींदरूनार या पाच जजल्हयातील, खेााडूींच्या ववकासाला 
चालना देण्यासाठी, राज्य शासनाने नाशशक येथे नाींधलेल्या कक्रडा सींकुलातील खो-खो प्रशशक्षीका 
श्रीमती. सावाे  याींच्यासह कक्रडा सींकुलात  येण ारे खेााडू व महहला खेााडूींना, 
समाजकीं ्काींकडून जीवे मारण्याची धमकी देण्यात येत असल्याच,े हदनाींक ०२ सप् े्ंनर, २०१६ 
रोजी वा सुमारास यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय,   
(२) असल्यास, सदरहू कक्रडा सींकुलात, कनड्डी, खो-खो, अॅथलेह्क्स खाेाच्या सकाा-
सींध्याकाा सरावासाठी, पुरुष खेााडूींनरोनर महहला खेााडू ही येत असल्यान,े त्याींच्याकड ेपाहून 
अजश्लल हावभाव, अींगववके्षप असे प्रकार सातत्याने होत असल्याच ेआढाून आले, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास,  शासनान े सदरहू कक्रडा सींकुलातील खाेाडूींच्या सुरके्षसाठी, सींरक्षण  शभींत, 
सुरक्षा रक्षक व लाई् व्यवस्था आदी सोयी-सुववधा त्वररत दपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्ीन,े  
कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत  आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२१-०१-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) ववभागीय क्रीडा सींकुलात लाई् व् यवस् था, सुरक्षा रक्षक आदी सोयी-सुववधा दपलब् ध आहेत. 
तसेच क्रीडा सींकुलाच् या ७० ्क् के परीसरात सींरक्षण  शभींत नाींधलेली असून दवशररत ३० ्क् के 
जागेवर तात् पुरत् या स् वरुपातील पत्र्याचे कुीं पण  करण् यात आलेले आहे. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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िुां भारगाव अांतगमत पोतेिरवाडी (ता.पाटण, श्ि.सातारा) गावािरीता असलेल्हया  
वपण्याच्या पाण्याच्या योिनेची चौिशी िरण्याबाबत 

  

(२५)  ६६२३५ (१६-१२-२०१६).   श्री.शांभूराि देसाई (पाटण) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कुीं भारगाव अींतगशत पोतकेरवाडी (ता.पा्ण , जज.सातारा) गावाकरीता भारत यनमाशण  
योजनेअींतगशत वपण्याच्या पाण्याची योजना कायाशजन्वत करण्यानानत तसेच ए. आर. एफे . मधनू 
योजनेची दरुुस्ती करणे करीता शासनामाफे श त  यनधी मींजूर करण्यात आला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर योजना कायाशजन्वत व दरुुस्ती करण्याकरीता ग्रामपींचायतीने ननाव् ठराव 
करून मींजूर सदर काम ेपूण श न करताच ग्रामसभेच्या परवानगी ववनाच सदर योजनाींचा यनधी 
काढून घेण्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)  असल्यास, राज्य शासनाकडून मींजूर झालेल्या रक्कमा या ग्रामपींचायतीच्या खाती न येता 
परस्पर सींनींचधत ठेकेदारास अदा करण्यात आल्या असून याकरीता या ववभागाचे ववद्यमान 
जिल्हा पररषद सदस्य याींनी शशफे ारशी केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यासींदभाशत मुख्य कायशकारी अचधकारी, जिल्हा पररषद सातारा याींचेकड े
पोतेकरवाडी तसेच कुीं भारगाव ग्रामस्थाींनी याप्रकरण ी दच्चस्तरीय चौकशी करून दोषीींवर कडक 
कारवाई करणे सींदभाशत लेखी तक्रारीही केल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, यासींदभाशत शासनाने  चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले व 
त्यानुषींगान ेसींनींचधताींवर कोण ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०२-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हेाय. 
(३) होय. 
(४) होय. 
(५) सदर प्रकरण ी चौकशी करण्यात आली असुन अञाताववरुध्द फे ौजदारी गुन्हा दाखल 
करण्यात आला आहे. तसेच योजनेच्या कामामध्ये जादा अदायगी झालेली रक्कम 
सींनींचधताकडुन वसुल करण्यात आली आहे.तसेच जादा अदायगीसींनींधी झालेल्या अयनयशमतेनानत 
श्री.आर. व्ही.पा्ील, दप अशभयींता व श्री.एस.एम. थाेरात, शाखा अशभयींता याींच्या ववरुध्द 
ववभाचगय चौकशी सुरु आहे. 
(६) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  
 

___________ 
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रत्नाधगरी श्िल्हहयातील गुहागर, धचपळूण व खेड तालुक्यातील अल्हपसांख्याांि  
वस्तीमधील वविासिामाांना यनधी उपलब्ध होत नसलेबाबत 

  

(२६)  ६७२४९ (०७-०५-२०१६).   श्री.भास्िर िाधव (गुहागर) :   सन्माननीय अल्हपसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रत्नाचगरी जजल्हयातील गुहागर, चचपाूण  व खेड तालुक्यातील अल्पसींख्याक वस्तीमधील 
ववकासकामाींना यनधी दपलब्ध करून देण्याची मागण ी स्थायनक लोकप्रयतयनधी हदनाींक २ म,े 
२०१६ रोजी पासून सातत्याने करीत असल्याचे यनदशशनास आले आहे हे खरे आहे, 
(२) असल्यास, सींनींचधत ववकासकामाींची यादी शासनाला वेाोवेाी देवूनही यनधी दपलब्ध करून 
देण्यात आलेला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने दक्त यनधी दपलब्ध करून देण्यानानत कोण ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२७-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) रत् नाचगरी जजल् ्यातील अल् पसींख् याक नहुल ग्रामीण  के्षत् ववकास या योजनेतींगशतखालील 
प्रमाणे  अनुदान ववतररत करण् यात आले आहे. 
जजल् हा रत् नाचगरी सन २०१३ - 

२०१४ 
 

सन २०१४ - 
२०१५ 

सन २०१५ - २०१६ सन २०१६ - 
२०१७ 

गुहागर ता. 
 

रु.१०.०० लक्ष 
 

-- 
 

रु.१०.०० लक्ष 
 

-- 
 

चचपाूण  ता. 
 

रु.१९.९५ लक्ष 
 

-- 
 

७५ लाख+ १७ 
लाख २८-१२-१६ 
(हद.३१-३-१६) 

मधील BDS या 
प्रण ालीवर 

अववतररत यनधी) 
रु.९२. लाख 
======= 

 

रु.१०.०० लक्ष 
 

खेड 
 

रु.१८.५० लक्ष 
 

-- 
 

रु.१०.०० लक्ष 
 

-- 
 

एकूण  - 
 

४८,४५,०००/- -- 
 

१,१२,००,०००/- 
 

१०,००,०००/- 
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रत् नाचगरी जजल् ्यातील अल् पसींख् याक नहुल नागरी के्षत् ववकास या योजनेतींगशत 
खालीप्रमाणे  अनुदान ववतररत करण् यात आले आहे. 
जजल् हा 

रत् नाचगरी 
सन २००९ 
- २०१० 

सन २०१० 
- २०११ 

सन २०११ 
- २०१२ 

सन २०१२ 
- २०१३ 

सन २०१३ 
- २०१४ 

सन २०१४ 
- २०१५ 

सन २०१५ 
- २०१६ 

रत् नाचगरी 
न.पा. 

रु.१० लक्ष 
 

-- 
 

रु.१० लक्ष रु.१० लक्ष -- 
 

रु.१० लक्ष रु.३९.२५ 
लक्ष 

चचपाूण  
न.पा. 

 

रु.१० लक्ष -- 
 

रु.१० लक्ष रु.९.४७ 
लक्ष 

-- 
 

रु.९.७२ 
लक्ष 

-- 
 

खेड न.पा. रु.१० लक्ष -- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

रु.१० लक्ष 

एकूण  
 

रु.३० लक्ष -- 
 

रु.२० लक्ष रु.१९.४७ 
लक्ष 

-- 
 

रु.१९.७२ 
लक्ष 

रु.४९.२५ 
लक्ष 

(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
खडिवासला अांतगमत उत्तमनगर, सशवण,े िोंढवे-धावड,े न्यू-िोपरे (ता.हवेली, श्ि.पुणे) 

गावातील घरगुती वापराच ेपाणी दर िमी िरण्याबाबत 
  

(२७)  ६७३२३ (१६-१२-२०१६).   श्री.सभमराव तापिीर (खडिवासला) :   सन्माननीय 
पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  खडकवासला अींतगशत दत्तमनगर, शशवण े, कोंढव-ेधावड,े न्यू-कोपरे (ता.हवेली, जज.पुणे ) 
गावातील रहहवाशाींकडून आकारण्यात येण ारे घरगुती वापराच े पाण ी दर अन्यायकारक 
असल्याची नान माहे सप् े्ंनर २०१६ मध्ये वा त्यादर्यान यनदशशनास आले हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरची दरवाढ कमी करणे नानत दक्त चारही ग्रामपींचायतीींनी ठरावाद्वारे 
स्थायनक लोकप्रयतयनधी याींच्या लेखी पत्ासह महाराषर जीवन प्राचधकारण ाकड ेयनवेदने पाठववली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्त यनवेदनाच्या अनुषींगान े सदर दरवाढ कमी करण्यासींदभाशत शासनान े
कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०६-०२-२०१७) : (१) व (२)  होय. 
(३) महाराषर जीवन प्राचधकरण ामाफे श त आकारण्यात येण ारी पाण ीप्ी ही योजनाींच्या देखभाल 
दरुुस्तीच्या खचाशवर अधाररत असल्याने ती कमी करणे  शक्य नाही. 
(४) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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३५ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पधेतील महाराष्ट्राच्या पदिप्राप्त खळेाडूांना रोख  
पारीतोवषिेववतररत िरण्याय होत असलेला ववलांब 

  

(२८)  ६७३९४ (१६-१२-२०१६).   श्री.अश्ित पवार (बारामती) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) केरा येथे हदनाींक ३१ जानेवारी, २०१५ ते हदनाींक १४ फेे ब्रुवारी, २०१५ या कालावधीतील 
आयोजजत ३५ व्या राषरीय क्रीडा स्पध तील महाराषराच्या पदकप्राप्त खेााडूींना रोख पाररतोवषके 
अद्यापही ववतरीत करण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पदक प्राप्त खेााडू, क्रीडा प्रमेीींमध्ये यामुाे नाराजीचे वातावरण  यनमाशण  झालेले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, आशशयायी स्पधाांमध्ये सहभागी हो न पदक शमाववलेल्या राज्याच्या खेााडूींना 
देखील रोख पाररतोवषके देण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने दक्त पाररतोवषकाच्या ववरण ानानत कोण ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  कय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) व (४) 
         इचचऑन, दक्षक्षण  कोररया येथे सन २०१४ मध् ये सींपन् न झालेल् या आशशयाई क्रीडा 
स् पध तील पदक प्राप् त खेााडूींना रोख पाररता वषकाची रक् कम अदा करण् यात आलेली आहे. 
तथावप, आींतरराष रीय व राष रीय स् तरावरील क्रीडा स् पध तील महाराष राच् या पदकप्रापत खेााडूींना 
द्यावयाच् या रोख पाररतोवषकाींचा सुधाररत प्रस् ताव शासनाच् या ववचाराधीन आहे. 
(५) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील सहा श्िल्ह्यातील पाणीटांचाईबाबत 
  

(२९)  ६७६३७ (१६-१२-२०१६).   डॉ.पतांगराव िदम (पलसू िडगेाव), श्री.राधािृष्ट् ण ववख-ेपाटील 
(सशडी), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात यावषी सरासरीपेक्षा अचधक पा स पडला असला तरी धाेु जजल््यासह नगर, 
पुणे , साींगली, सातारा व औरींगानाद जजल््याींच्या ी्ंचाईग्रस्त भागात पा स दशशरा पडला 
असल्यान े दक्त भागातील भूजल पाताीतही वाढ झाली नसल्याने व वपण्याच्या पाण्याच्या 
स्त्ोताींना पाझर फुे ्लेले नसल्याने वपण्याच्या पाण्यासाठी ॅ्ंकरवर अवलींनून रहावे लागत 
असल्याची माहहती राज्याच्या पाण ीपुरवठा ववभागाला  माहे ऑक््ोनर, २०१६ मध्ये वा 
त्यादर्यान यनदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, ्ँकरवर अवलींननू असलेल्या राज्यातील गाव े व वाड्याींची सींख्या व त्याींना 
पुरववण्यात येण ाऱया पाण्यासाठी ककती ्ँकरचा वापर करण्यात येत आहे, 
(३) असल्यास, राज्यात हदवसेंहदवस पाण ी ी्ंचाईची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता 
कोण ती दपाययोजना केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहे ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे.  
(२)  हदनाींक ०३.१०.२०१६ च्या साप्ताहहक ॅ्ंकर अहवालानसुार राज्यात एकूण  ४५ गावे व २२६ 
वस्त्या याकररता ५९ ॅ्ंकसशद्वारे पाण ी पुरवठा करण्यात आला आहे. 
(३) राज्यातील पाण ी ी्ंचाई यनवारण ाथश दपाययोजना रानववण्याकररता ी्ंचाई कालावधीत 
जजल्हायनहाय पाण ी ी्ंचाई कृती आराखडा मींजूर करुन आवश्यकतेप्रमाणे  दपाययोजना 
रानववण्यात येतात. 
(४)  प्रश्न दद्भ् ावत नाही.  
  

___________ 
  

सभवांडी तालुक्यातील (श्ि.ठाणे) शाांतीनगर भागातील सशधावाटप  
दिुानदाराववरूध्द िारवाई िरण्याबाबत 

  

(३०)  ६७६५६ (१६-१२-२०१६).   श्री.रुपेश म् हात्र े (सभवांडी पूवम), श्री.महेश चौघुले (सभवांडी 
पश्श्चम) :   सन्माननीय अन् न, नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) शभवींडी (जज.ठाणे ) तालुक्यातील शाींतीनगर भागातील शशधावा्प दकुान क्र. २४३ च ेमालक 
श्री. नौशाद खान हे मनमानी कारभार करीत असून लाभार्थयाांना यनयशमत धान्य व रॉकेल न 
देण े,  सतत फेे ऱया मारायला लावण े, शशधावा्पाचे धान्य व रॉकेल याींची काळ्या नाजारात 
ववक्री करीत असून सवशसामान्य गरीन, गरजू लाभार्थयाांचेआचथशक नकुसान करीत आहेत, हे खरे 
आहे काय, 

(२) असल्यास, यानानतच्या तक्रारी स्थायनक लोकप्रयतयनधी, समाजसेवी सींस्था व सींघ्ना 
याींनी जजल्हा शशधावा्प यनयींत्काींकड ेहदनाींक २६ ऑगस््, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास केल्या 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दक्त प्रकरण ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले व 
त्यानुषींगान े शशधावा्प दकुान मालकाववरुध्द कोण ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
सदरहू प्रकरण ानानतची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
 

श्री. धगरीश बापट (०२-०२-२०१७) : (१) व  (२)  होय. तथावप, सदर शशधावा्प दकुान      
क्र. २४३ च े प्राचधकार पत् श्री. नौशाद खान याींच े नाव े नसुन श्रीमती खुशशशद अखतर रईस 
अहमद शखे याींच्या नावाने मींजूर आहे.    
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(३) अचधकृत शशधावा्प दकुान क्रमाींक ३७ फे /२४३ या दकुान तपासण ीच्या अनुषींगान े
तपासण ीमध्ये गींभीर दोष आढाून आल्याने सदर दकुानाववरुध्द जजवनावश्यक वस्तू कायदा 
१९५५ मचधल ३ व ७ तरतूदीचा भींग केल्याने त्याींच्याववरुध्द शाींतीनगर पोलीस ठाण े, शभवींडी 
येथे गुन्हा नोंद क्रमाींक II५८/२०१५, हदनाींक ०७.०४.२०१५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला 
व हदनाींक १०.०४.२०१५ रोजी दकुान यनलींबनत करण्यात आले. सदर यनलींनन आदेशास हदनाींक 
३.११.२०१५ रोजी शासनान े स्थचगती हदली व  दाखल झालेल्या गुन््या प्रकरण ी होण ाऱया 
न्यायालयीन यनण शयाच्या अचधन राहून दकुान पूवशवत करण्यात आले आहे. 
        माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार सदर रास्तभाव दकुानाच े  
हद. १.९.२०१६ ते हद. ३०.९.२०१६ या कालावधीत सेल ऑफे ्ेक घेण्यात आले आहे. सेल 
ऑफे ्ेक नींतर सदर दकुानात ९५२ शशधापबत्का असून त्यामध्ये २६९ शशधापबत्का नव्यान े
समाववषठ करण्यात आल्या व पवूीच्या यादीतील ६८३ शशधापबत्काधारक हजर झाले व ३३२ 
शशधापबत्का रद्द करण्यात आल्या. सद्यजस्थतीत दकुानानानत कोण तीही तक्रार नाही.  
(४)  प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

मुांबई येे िें द्र व राज्य शासनाच्या वतीने राबववण्यात येणाऱया माहहती सांप्रेषण तांत्रज्ञान 
(आयसीटी) योिनेतील सांगणि सशक्षिाांनी िायम सेवेत घण्याची मागणी 

  

(३१)  ६७७९१ (०५-०१-२०१७).   प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पश्श्चम), श्रीमती यनममला गाववत (इगतपूरी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), श्री.डी.एस.अहहरे 
(साक्री), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.आससफ शेख (मालेगाांव मध्य), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
  

(१) मुींनई येथ ेकें द्र व राज्य शासनाच्यावतीने रानववण्यात येण ाऱया माहहती सींप्रेषण  तींत्ञान 
(आयसी्ी) योजनतेील सींगण क शशक्षकाींना कायम सेवेत घेण्याची मागण ी करीत सीएस्ी 
जवा रास्ता रोको आींदोलन केले असल्याच े माहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान  
यनदशशनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसचे धुाे जजल्हयासह राज्यातील माध्यशमक व दच्च माध्यशमक ववभागातील शााेतील 
ववद्यार्थयाांना सींगण काची ओाख करून देण ारे माहहती सींप्रेशन व तींत्ञान योजनेतींगशत कायशरत 
असण ाऱया सींगण क यनदेशक शशक्षकाींना कमी करण्यात येत असून त्याींच्यावर नेरोजगारीचे 
सींक् कोसाले असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, इतर राज्याींमध्ये या लॅन नींद करताींना या शशक्षकाींसाठी पदे यनमाशण  करून 
पुनवशसन करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनाने सींगण क शशक्षक, यनदेशकाींचे पुनवशसन तसेच   ज्या शाााींमध्ये 
सींगण क शशक्षक कायशरत आहेत यतथेच पदयनशमशती करुन या सींगण क सींप्रेषण  याींना कायम 
सेवेत घेण्यानानत कोण ती कायशवाही केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) अशा स्वरुपाच ेयनवेदन प्राप्त झालेले नाही 
(२) व (३) आयसी्ी योजनेंतगशत यनववदेनुसार यनवडण्यात आलेल्या ऑपरे्सश याींच्यासमवेत 
झालेल्या करारानुसार सींगण क यनदेशक कीं त्ा्ी तत्वावर सींनींचधत ऑपरे्रकडून यनयुक्त 
करण्यात येतात. 
(४) व (५) आयसी्ी योजनेंतगशत एजन्सीनरोनर करण्यात आलेल्या करारना्यातील कलम ८.५ 
नुसार ऑपरे्र द्वारा यनयुक्त करण्यात आलेल्या सींगण क यनदेशकाींना शासन सेवेत सामावनू 
घेण्याचा तसचे कायम सेवेच े फे ायदे घेण्याचा कोण ताही अचधकार असण ार नाही. त्यामाेु  
सेवेत कायम करण्याचा प्रश्न दद्भ् ावत नाही 
  

___________ 
  

यळगुड, (ता. हातिणांगले) येील हनुमान आखाडा या  
तालीमीची झालेली दयनीय अवस्ा 

  

(३२)  ६७८७९ (१६-१२-२०१६).   डॉ.सुश्ित समणचिेर (हातिणांगले) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) यागुड ( ता. हातकण ींगले, जज. कोल्हापूर) येथील हनुमान आखाडा या तालीमीची अत्यींत 
दयनीय अवस्था झाल्याचे माहे ऑक््ोनर, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास आले हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर तालीमीची दरुुस्ती करण्यासींदभाशत ग्रामपींचायत प्रशासनाकड ेवारींवार तक्रार 
करुनही कोण तीही कायशवाही करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  शासनाने या तालीमीच्या दरुुस्तीसींदभाशत शासनान ेकोण ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२०-०१-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हनुमान आखाडा ही तालीम ग्रामपींचायत, यागुड या स् थायनक स् वराज् य सींस् थेची असून 
दरुुस् ती करण् यासींदभाशत तक्रार प्राप् त झालेली नाही. 
(३) शासन यनण शय हदनाींक १ माचश, २०१४ अन् वये कुस् ती सारखा पारींपाररक क्रीडा प्रकार जजवींत 
ठेवण् याकरीता तालीम कुस् ती केद्राींच् या ववकासाला चालना देण् यासाठी योजना कायाशजन्वत आहे. 
तसेच शासन यनण शय हदनाींक २२ जानेवारी, २०१४ अन् वये व् यायामशााा ववकास अनुदान ही 
योजना कायाशजन्वत आहे. सदर योजनेतींगशत अनुदान प्राप् त करण् यासाठी सींनींचधत सींस् थाींनी 
ववहहत नमुन् यातील पररपूण श अजश जजल् हा कक्रडा अचधकारी याींचकेड े आवश् यक कागदपत्ासह 
सादर करणे  आवश् यक आहे. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
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भांडारा श्िल्हहयातील वववेिानांद तांत्रयनिेतन, ससतासाांवगी येील प्राचायामनी सशक्षि व 
सशक्षिेत्तर िममचाऱयाांना पाच वषामपासून मानधन हदले नसल्हयाबाबत 

(३३)  ६८३६८ (२७-०१-२०१७).   श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.सुयनल िेदार (सावनेर) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) भींडारा जजल्हयातील वववेकानींद तींत्यनकेतन, शसतासाींवगी येथील सवश शशक्षक व शशक्षकेत्तर 
कमशचा-याींनी प्राचायाशच्या ववरोधात पाच वषाशपासूनच ेप्रात्यक्षक्षके व लेखी परीक्षाच ेमानधन हदले 
नसल्याची तक्रार हदनाींक ३ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्या समुारास सींचालक महाराषर राज्य 
तींत्यनकेतन मींडा मुींनई, याींच्याकड े केली असल्याच ेहदनाींक २० ऑक््ोंनर, २०१६ मध्ये वा 
त्यासुमारास यनदशशनास आली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या तक्रारीची तात्काा चौकशी करुन अहवाल सादर करावे असे आदेश सचचव 
महाराषर राज्य तींत्यनकेतन मींडा मुींनई, याींनी हदनाींक ५ एवप्रल, २०१६ रोजी वा त्यासुमारास, 
दपसचचव महाराषर राज्य तींत्यनकेतन मींडा ववभागीय कायाशलय नागपूर, याींना हदले होत,े हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या तक्रारीची चौकशी करण्याकरीता आचायश श्रीमान्नारामण  तींत्यनकेतन वधाश 
येथील तीन सदस्याींची सशमती यनयुक्ती करण्यात आली होती, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, शासनान ेयासदींभाशत कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) अींशत: खरे आहे. 
(३) हे खरे आहे. 
(४) भींडारा जजल््यातील वववेकानींद तींत्यनकेतन, शसतासावींगी येथील प्राचायाांनी शशक्षक व 
शशक्षकेत्तर कमशचा-याींना पाच वषाशपासून मानधन हदले नसल्यानानत केलेल्या तक्रारीमध्ये तर्थय 
आढाून आलेले नाही. 
(५) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
राज्यातील ५ हिार आयसीटी प्रयोगशाळा सशक्षिाांना आठ  

महहन्यापासून वतेन न समळाल्हयाबाबत 
  

(३४)  ६८५२६ (१६-१२-२०१६).   श्री.दत्तात्रय भरणे (इांदापूर), श्री.वैभव वपचड (अिोले), 
श्री.पाांडुरांग बरोरा (शहापूर), श्री.नरहरी णझरवाळ (हदांडोरी), श्री.श्ितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), 
श्री.हसन मुश्रीफ (िागल), श्री.हदपि चव्हाण (फलटण), श्री.शामराव ऊफम  बाळासाहेब पाटील 
(िराड उत्तर), श्री.शसशिाांत सशांदे (िोरेगाव), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.सुरेश लाड 
(ििमत), श्री.मिरांद िाधव-पाटील (वाई), श्री.हदलीप वळस-ेपाटील (आांबेगाव) :   सन्माननीय 
शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ५ हजार आय्ीसी प्रयोगशााा शशक्षकाींना गत आठ महहन्यापासनू वेतन 



वव.स. २७५ (27) 

शमााले नसल्याच ेमाहे सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, दक्त प्रकरण ी शासनान ेचौकशी केली आहे काय,चौकशीत काय आढाून आले 
व तद्नुसार सदर आयसी्ी शशक्षकाींना थकीत असलेले वेतन देणे नानत  कोण ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२२-०२-२०१७) : (१) हे खरे आहे 
(२) व (३) सप् े्ंनर २०१६ पयशतचे वेतन सींगण क शशक्षकाींना अदा करण्यात आले आहे. 
  

___________ 
सभवांडी शहरातील सशवािी चौि येील चाचा नेहरु हहांदी हायस्िूल मधील इयत्ता ९ वीच्या 

ववद्यार्थयाांना शारीररि सशक्षण ववषयाच्या प्रश्न पित्रिेत चुिीचा प्रयन ववचारल्हयाबाबत 
  

(३५)  ६९११३ (१६-१२-२०१६).   श्री.सरदार ताराससांह (मुलुांड) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) शभवींडी शहरातील शशवाजी चौक येथील चाचा नेहरु हहींदी हायस्कूल मधील इयत्ता ९ वीच्या 
ववद्यार्थयाांना शारीररक शशक्षण  ववषयाच्या प्रश्न पबत्केत प्रशसध्द कक्रके्प्ू ववरा् कोहलीची 
गलशफ्रें ड कोण  असा लेखी प्रश्न ववचारण्यात आल्याची नान हदनाींक १७ ऑक््ोनर, २०१६ रोजी 
वा त्यासुमारास यनदशशनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दप शशक्षक मनोज रॉय याींनी तयार केलेली प्रश्नपबत्का तपासण्याच ेव त्याला 
अींयतम स्वरुप देण्याच े काम मुख्याध्यापकाींच े असतानाही त्याींनी ती जनानदारी पार न 
पाडल्यानद्दल त्याींचेववरुध्द काय कारवाई करण्यात करण्यात आली वा येत आहे, 
(३) असल्यास, शासनान ेभववषयात असे प्रकार ्ााण्याकररता काही आचारसींहहता व यनयम 
आखून देण्याच ेधोरण  यनजश्चत केले आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२३-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) व (३) श्री.मनोज रॉय याींना चौकशीच् या अधीन राहून यनलींबनत करण् यात आले आहे. 
(४) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
मुांबईतील महाराष्ट्र िीवन प्राधधिरण िायामलयातील पदे मांिुर असतानाही  

तात्पुरत्या स्वरुपात पदे भरल्हयाबाबत 
  

(३६)  ६९२२७ (१६-१२-२०१६).   श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.वविय वडटे्टीवार (ब्रम्हपूरी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींनईतील महाराषर जीवन प्राचधकरण  मध्यवती कायाशलयान े१२ वषाशपूवी दपअशभयींताची ८० 
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पदे मींजूर असतानाही सहाय्यक अशभयींता या पदाींना तात्पूरत्या स्वरुपात अभाववत अशभयींता 
्हणू न नढती हदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, महाराषर लोकसेवा आयोगाींकडून दमेदवार न माचगतल्याने सन २००३ पासनू 
नेरोजगार सुशशक्षक्षत स्थापत्य पदवीधारकाींवर अन्याय झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, महाराषर जीवन प्राचधकरण ातील अभाववत अशभयींत्याींवर अन्याय हो  नये, 
यासाठी कोण ती कायशवाही करण्यात आली आहे वा येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (१८-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) नाही. 

महाराषर जीवन प्राचधकरण ाची आचथशक पररजस्थती ठीक नसल्याने महाराषर लोकसेवा 
आयोगाकड ेयनयशमत मागण ी केली गेलेली नाही. 
(३) व (४) अभाववत पदोन्नती ही तात्पुरती प्रशासकीय कामासाठी केलेली तात्पुरती  व्यवस्था 
असते. महाराषर जीवन प्राचधकरण ामधील स.अ.शे्र-२ मधील अशभयींत्याींना महाराषर लोकसेवा 
आयोगाच्या कोट्यातील सहाय्यक कायशकारी अशभयींता व सहायक अशभयींता शे्रण ी- १ या पदाींवर 
अभाववत पदोन्नती हदली आहे. ही पदोन्नती देताींना सदर कोट्यातील यनयशमत दमेदवार 
दपलब्ध होताच त्याींची अभाववत पदोन्नती सींपुष्ात येईल, असे त्याींच्या पदोन्नतीच्या 
आदेशात स्पष् नमुद केले आहे. त्यामुाे  महाराषर जीवन प्राचधकरण ातील अभाववत 
अशभयींत्याींवर अन्याय होण्याचा प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर श्िल्हहातील तसेच वरोरा तालुक्यातील बोअरवेल बांद असल्हयाबाबत 
  

(३७)  ६९७८५ (१६.१२.२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वरोरा (जज. चींद्रपूर) तालुक्यातील ४० पेक्षा जास्त नोअरवेल व सींपूण श चींद्रपूर जजल्हात ९०० 
पेक्षा जास्त नोअरवेल गेल्या ककत्येक महहन्यापासून नींद असल्याच ेमाहे सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादर्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, यामुाे सदर तालुक्यातील नागररकाींना पाण्याकररता वण वण  करावी लागत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर नोअरवेल नींद असण्याची कारणे  काय आहेत, 
(४) असल्यास, यानानत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले व 
त्यानुषींगान ेयाींस जनानदार असण ा-याींवर कोण ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच सदर हठकाण ातील गावाींना यनयशमत पाण ी पुरवठा करण्यानानत कोण ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहे ?  
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श्री. बबनराव लोणीिर (१८-०२-२०१७) : (१) होय, हे अींशत:  खरे आहे.  माहे सप् े्ंनर २०१६ 
मध्ये वा त्या दर्यान दरुुस्तीच्या साहहत्याच्या अडचण ीींमाेु १५ तालुक्याींतील ववववध 
गावातील १६६ हातपींप नादरुुस्त होते. तातडीने साहहत्य  प्राप्त करुन घे न सदर नादरुुस्त 
पींपाची दरुुस्ती करण्यात आली आहे. सद्यजस्थतीत जजल्हयामध्ये सुराीत व यनयशमत ररत्या 
 हातपींप दरुुस्तीची कायशवाही सुरु असुन कुठलीच अडचण  नाही.    
(२) हे खरे नाही. हातपींपाच्या देखभाल  दरुुस्ती कामाकररता जजल्हयातील एकुण  १५ पींचायत 
सशमतीसाठी प्रत्येकी १ या प्रमाणे  एकुण  १५ वाहने दपलब्ध आहेत, यासाठी  जजल्हयामध्ये 
पींचायत सशमती  स्तरावर रायसमे योजनेअींतगशत एकुण  ६९ रायसेम कीं त्ा्दाराींकडुन नादरुुस्त 
हातपींपाची दरुुस्ती यनयशमतररत्या  होत असल् यामुाे नागररकाींना पाण्याकररता वण वण  करावी 
लागत नाही.   
(३) नींद नोअरवेल दरुुस्त करण्यात आल्यान ेनोअरवेल सुरु आहे.          
(४) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
(५) सदर गावाींमध्ये यनयशमत पाण ीपुरवठा सुरु आहे. 
(६) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

__________ 
िुरखेडा (श्ि.चांद्रपूर) येील नववन पाणी पुरवठा योिनेच्या पाईपलाईन  

ववस्तारीिरण िामात झालेला गैरव्यवहार 
  

(३८)  ६९७९८ (१६-१२-२०१६).   श्री.सुरेश धानोरिर (वरोरा) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कुरखेडा (जज.चींद्रपूर) येथील नववन पाण ी पुरवठा योजनेच्या पाईपलाईन ववस्तारीकरण  
कामात तत्काशलन सरपींच व सचचवाींनी आचथशक गैरव्यवहार केल्याच ेमाहे सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये 
वा त्यादर्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या प्रकरण ी शासनान े चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले, 
त्यानुेूषींगाने सींनचधताींवर कोण ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ?  
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-०२-२०१७) : (१) कुरखेडा हे गाींव चींद्रपूर जजल्हयात नसून, 
गडचचरोली जजल्हयात आहे. 
   तथावप, हे खरे आहे. तत्काशलन सरपींच व सचचवाींनी आचथशक गैरव्यवहार केल्यानानतची 
तक्रार जजल्हाचधकारी, गडचचरोली याींना प्राप्त झाली आहे. 
(२) त्यानुसार ग् ववकास अचधकारी, पींचायत सशमती, कुरखेडा याींनी चौकशी केली असून, 
चौकशी अहवालानुसार ग्रामपींचायतीचे तत्काशलन सरपींच व सचचव हे दोषी असल्याच ेआढाून 
आले आहे. सींनींचधत दोषीींवर दपमुख्य कायशकारी अचधकारी (पींचायत), जजल्हा पररषद, 
गडचचरोली याींचे स्तरावरुन कारवाई सुरु आहे. 
(३) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात पररववक्षाधधन िालावधी पूणम िेलेल्हया सशक्षण सेविाांना िायद्यानुसार 

 यनयमीत पगार सुरु िरणे बाबत 
  

(३९)  ७०२५३ (०५-०१-२०१७).   श्री.अस्लम शेख (मालाड पश्श्चम), श्री.िुणाल पाटील (धुळे 
ग्रामीण), श्री.असमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती यनममला गाववत (इगतपूरी), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), प्रा.वषाम गायिवाड (धारावी) :   सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात पररववक्षाचधन कालावधी  पूण श केलेल्या शशक्षण  सेवकाींना कायद्यानुसार यनयमीत 
करुन त्याींच ेपगार सुरु केले जातील अस ेस्पष् आश्वासन मा. शशक्षण  आयुक्त याींनी एका 
सींघ्नेला हदले असल्याचे माहे सप् े्ंनर, २०१६  मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास आले आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आश्वासनाची पूतशता करण्यानानत शासनाने कोण ती कायशवाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०२-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
मुांबईतील िय हहांद महाववद्यालयाने ववद्यार्थ याांना अिरावी प्रवेशप्रकक्रयेत 

 स् कॅ्रच िाडम पध् दतीचा अवलांबन िेल्हयाबाबत 
  

(४०)  ७०४८८ (१६-१२-२०१६).   श्री.राि पुरोहहत (िुलाबा), श्री.उन्मेश पाटील (चाळीसगाव) :   
सन्माननीय शालेय सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मुींनईतील जय हहींद महाववद्यालयात ववद्यार्थ याांना अकरावी प्रवेशप्रकक्रयेत तात् पुरता प्रवशे 
शमाण् याकररता त् याींच् याकडून ५० रुपयाींच् या अजाशसोनतच साठ रुपयाींचे स् कॅ्रच काडश ववकत घेवून 
त् याींवर देण् यात आलेला साींकेयतक क्रमाींक महाववद्यालयाच् या अजाशत नमुद करावा लागत आहे, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, स् कॅ्रच काडश पध् दतीने प्रवशे घेतलेल् या ववद्यार्थ याांनाच प्रवेश देण् यात येत असून 
त्यामुाे नहुताींश स् कॅच काडशचा वापर न करण ा-या ववद्यार्थ याांना अकरावी प्रवशेापासून वींचचत 
रहावे लागत असल् याची नान हदनाींक २२ ऑगस् ्, २०१६ रोजी वा त् यासुमारास यनदशशनास आली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सदर महाववद्यालयात अकरावीच् या जागा दपलब् ध असून देखील स् कॅच 
काडशद्वारे प्रवशे देण्याचे कारण  काय, 
(४) असल् यास, शासनान ेया प्रकरण ाची चौकशी  केली आहे काय, चौकशीत काय आढाून 
आले, व त् यानूसार कोण ती कायशवाही करण् यात आली आहे वा येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. ववनोद तावड े(११-०१-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) स् कॅ्रच काडशचा वापर न करण ारा कोण ताही ववद्याथी प्रवेशापासनू वींचचत राहहलेला नाही. 
(३) व (४) सदर प्रकरण ाची चौकशी करण् यात आली असून जयहहींद महाववद्यालयान े सदर 
रक् कम सींकेतस् थााच् या देखभालीसाठी आकारली आहे. 
(५) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
ववववध स्पधामच्या आयोिनासाठी यनधीचे वाटपाबाबत 

  

(४१)  ७०६२३ (१६-१२-२०१६).   श्री.हेमांत पाटील (नाांदेड दक्षक्षण) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) ववववध स्पधाशच्या आयोजनासाठी शासनाच्या आचथशक सहाय् यातही सवाशत जास्त यनधी 
्हणू न ३१ लाखाींपकैी १६ लाख रुपये ववदभाशला, तर मराठवाडा, दत्त्तर महाराषराला प्रत्येकी 
तीन लाख रुपये देण्यात आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यातील सवशच ववभागाींना समान यनधीचे वा्प न करण्याची कारणे  काय 
आहेत, 
(३) असल्यास, यानानत शासनान ेकाय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(२४-०१-२०१७) : (१) होय. 
(२) व (३) शालेय शशक्षण  क्रीडा ववभागाच् या हदनाींक ३१ माचश, २०१६ व तदनुषींगीक इतर 
शासन यनण शयामधील तरतुदीनुसार ववववध सींघ्नाींना यनधी ववतरीत करण् यात आला आहे. 
(४) प्रश् ना दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
दहावी व बारावीच्या फेर पररके्षमध्ये उत्तीणम ववद्यार्थयाांना प्रवशेापासनू 

वांधचत रहावे लागत असल्हयाबाबत 
(४२)  ७०६७१ (२७-०१-२०१७).   श्री.उन्मशे पाटील (चाळीसगाव) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र 
सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महाराषर राज्य माध्यशमक व दच्च माध्यशमक शशक्षण  मींडााकडून घेण्यात आलेल्या 
दहावी व नारावीच्या फेे र पररके्षमध्ये दत्तीण श झालेल्या ववद्यार्थयाांना अशभयाींबत्की सारख्या 
व्यावसाययक अभ्यासक्रम  प्रवेशापासून वींचचत रहावे लागत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दहावी व नारावीच्या फेे रपररक्षाचा यनकाल लागण्यापूवीच व्यावसाययक 
अभ्यासक्रमाची प्रवशे प्रकक्रया सींपुषठात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, फेे रपररके्षमध्ये ३२,९२९ ववद्याथी दत्तीण श झाले असून त्याची प्रवेश प्रकक्रया 
हदनाींक १० सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये वा त्या समुारास सींपववण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, प्रवेश प्रकक्रया सींपल्याने अनेक ववद्यार्थयाांना व्यावसाययक अभ्यासक्रमाींना मकुाव े
लागले, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, सवोच्च न्यायालयान े प्रवेश हदनाींक १५ ऑगस््, २०१६ रोजी पयांत पूण श 
करण्याचे यनदेश हदले असूनही शासनाने यानानत कोण तेही दखल घेतली नसनू यानानत 
शशक्षण  ववभागाचे धोरण च जनानदार असल्याचा आरोप होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(६) असल्यास, यानानत शासनाने कोण ती कारवाई  केली वा करण्यात येत आहे,नसल्यास 
ववलींनाची कारणे  काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०४-०२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) थे् द्ववतीय वषश पोस्् एस एस सी पदववका व प्रथम वषश पोस्् एच एस सी पदववका 
प्रवेश प्रकक्रया वगाुन दवशरीत अशभयाींबत्की  अभ्यासक्रमाची प्रवशे प्रकक्रया दहावी व नारावीच्या 
फेे रपररक्षाचा यनकाल लागण्यापूवीच सींपुष्ात आली होती. 
(३), (४), (५) व (६) मा.सवोच्च न्यायालयान े हदलेल्या यनण शयानसुार अशभयाींबत्की प्रथम वषश 
पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचा अींयतम हदनाींक १४ ऑगस््, २०१६ व प्रथम वषश पदववका 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाचा  अींयतम हदनाींक २६ ऑगस््, २०१६ असा तींत् शशक्षण  
सींचालनालयाकडून यनजश्चत करण्यात आलेला होता. 

शैक्षणण क वषश २०१६-१७ मध्ये पदवी अभ्यासक्रमाकरीता कें द्रीभतू प्रवेश प्रकक्रयेसाठी 
अजश भरणे  व कागदपत् पडतााण ीसाठी हदनाींक २/६/२०१६ त े५/८/२०१६ या कालावधीत नोंदण ी 
करण्याची सींधी दपलब्ध करुन देण्यात आली होती. 

इयत्ता दहावी व नारावीच्या फेे रपररके्षचा यनकाल महाराषर राज्य माध्यशमक व दच्च 
माध्यशमक परीक्षा मींडााने हदनाींक २२/०८/२०१६ नींतर जाहीर केला होता. हा यनकाल प्रवेश 
प्रककयेसाठी ववहीत केलेल्या कालावधीनींतर लागल्यामाेु  काही ववद्यार्थयाांना अशभयाींबत्की  
पदववका/पदवी प्रवेश प्रकक्रयेत भाग घेता आलेला नाही. 

___________ 
शासिीय तांत्रयनिेतन पदवीिा अभ्यासक्रम टप्पयाटप्पयाने  

बांद िरण्याचा घेतलेल्हया यनणमयाबाबत 
  

(४३)  ७०९२२ (१६-१२-२०१६).   िुमारी प्रणणती सशांदे (सोलापूर शहर मध्य), श्री.सांतोष दानव े
(भोिरदन), श्री.भास्िर िाधव (गुहागर), श्री.बबनराव सशांदे (माढा) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र सशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) सोलापूर येथील शासकीय तींत्यनकेतन पदवीका अभ्यासक्रम ्प्प् या्प्प् याने नींद 
करण्यानानतचा घेण्यात आलेला यनण शय अत्यींत चुकीचा असनू या भागातील गोरगरीन 
ववद्यार्थयाांवर अन्यायकारक असल्यान े शासकीय तींत्यनकेतन पदवीका अभ्यासक्रम नींद 
करण्यात ये  नये याकररता स्थायनक लोकप्रयतयनधीींनी हदनाींक १९ ऑक््ोनर, २०१६ रोजी वा 
त्या सुमारास  मा.मुख्यमींत्ी, मा. दच्च व तींत् शशक्षण  मींत्ी, मा. प्रधान सचचव, दच्च व तींत् 
शशक्षण  ववभाग मा.सींचालक, तींत्शशक्षण  सींचालनालय याींना यनवेदन हदले आहे हे खरे आहे 
काय, 
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(२)  तसेच, शासकीय तींत्यनकेतन मधील डडप्लोमा नींद या शासन यनण शयाच्या ववरोधात 
रत्नाचगरी पॉशल्ेजक्नकच्या  माजी ववद्यार्थयाांनी सोशल शमडीच्या माध्यमातून सेव्ह जीपीआर 
मोहहम सुरु केली असल्याचे माहे नोव्हेंनर, २०१६ मध्ये वा त्या दर्यान यनदशशनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, शासनाने दपरोक्त नानीनानत काय कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े(०३-०३-२०१७) : (१) होय. 
(२)  होय. 
(३) व (४) सदर जजल्हयात पुरेशा जागासह तींत्यनकेतन े अजस्तत्वात असून या 
तींत्यनकेतनाींमध्ये ववशेषत: सुधारीत राजषी शाहू महाराज शशक्षण  शुल्क प्रयतपूती योजनअेींतगशत 
ववद्यार्थयाांना अत्यींत अल्प शुल्कात शशक्षण  घेणे  शक्य आहे.  तसचे तींत्यनकेतनातील नहुतेक 
सवश पदववकाधारक ववद्याथी हे पदवी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेत असल्याचे यनदशशनास आल्यान े
या भागात शासकीय अशभयाींबत्की महाववद्यालय अजस्तत्वात आल्यास ७०% स्थायनक 
ववद्यार्थयाांना अशभयाींबत्की पदवी अभ्यासक्रमाचा लाभ घेणे  शक्य होण ार आहे. त्यामुाे येथील 
शासकीय तींत्यनकेतनाचे (पदववका अभ्यासक्रम) शे्रण ीवधशन करून अशभयाींबत्की महाववद्यालयात 
(पदवी अभ्यासक्रम) रूपाींतरीत करण्याचा यनण शय घेण्यात आला आहे. 
  

___________ 
  

िऱहाड (श्ि.सातारा) येील सशधावाटप धान्य दिुानदार तुरडाळ ववित  
घेण्याची ग्राहिाांना िरीत असलेली सक्ती 

  

(४४)  ७०९५१ (१६-१२-२०१६).   श्री.ियिुमार गोरे (माण) :   सन्माननीय अन् न, नागरी 
पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  कऱहाड (जज.सातारा) येथे तरूडााीच्या ककीं मतीत वाढ झाली असल्यान े शशधापबत्काधारक 
शशधावा्पाची तूरडाा ववकत घेत नसल्यान े स्वस्त धान्य दकुानदार तूरडाा घ्या तरच 
शशधावा्पाच ेधान्य हदले जाईल अशा प्रकारची सक्ती करीत असल्याचे माहे ऑगस््, २०१६ 
मध्ये वा त्यादर्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पुरवठा ववभागाकडून स्वस्त धान्य दकुानदाराींना ग्राहकाींच्या पररण ामानसुार 
तूरडाा ववक्रीसाठी हदली जात े परींतू तुरडााीच्या दर वाढीमाेु ग्राहक तुरडाा खरेदी करीत 
नसल्यान ेस्वस्त धान्य दकुानदाराींकडील सदर तूरडााीची ववक्री होत नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, दपरोक्त प्रकरण ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले 
व त्यानुषींगान ेसवशसामान्याींपयांत तुरडाा पोहोचववण्याकररता कोण ती कायशवाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
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श्री. धगरीश बापट (०२-०२-२०१७) :(१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
कराड तालुक्यामध्ये ऑगस्् २०१६ मध्ये २४० जक्वीं्ल तुरडाा दकुानदाराींना देण्यात आलेली 
होती. सदरची तुरडाा शशधापबत्काधारकाींना यनयमानुसार वा्प करण्यात आली असून 
दकुानदाराकडून शशधापबत्काधारकाींना कोण त्याही प्रकारची सक्ती करण्यात आलेली नाही. 
सद्यजस्थतीत दकुानदाराकड ेतुरडाा शशल्लक नाही. 
(३) व (४) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
  

गडहहांग्लि (श्ि.िोल्हहापूर) ये ेकक्रडा सांिुल उभारण्याचा यनणमय 
  

(४५)  ७११६१ (१६-१२-२०१६).   श्रीमती सांध् यादेवी देसाई-िुपेिर (चांदगड) :   सन्माननीय 
क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) गडहहींग्लज (जज. कोल्हापूर) येथे कक्रडा सींकुल दभारण्याचा यनण शय घे न जागे अभावी कक्रडा 
सींकुल अद्याप दभारण्यात आले नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, जागेचा प्रश्न सोडवून कक्रडा सींकुल दभारणे नानत शासनान े कोण ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावड े (२१-०१-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. गडहहींग् लज तालकुा क्रीडा 
सींकुलासाठी जजल् हाचधकारी, कोल् हापूर याींच् या हदनाींक २१.०१.२०१६ च् या आदेशान् वये गडहहींग् लज 
येथील गायरान स.क्र.५५६/२ मधील ४ हेक् ्र जागा प्राप् त झालेली आहे. सदर तालुका क्रीडा 
सींकुल सशमतीच् या हदनाींक २०.०६.२०१६ रोजीच् या नैठकीत झाेालेल् या चच नुसार दप-
मुख् यवास् तुववशारद  सावशजयनक नाींधकाम ववभाग, पुणे  याींचेकड े अींदाजपत्क आराखड े तयार 
करण् यानानत दप-अशभयींता सावशजयनक नाींधकाम ववभाग, गडहहींग् लज याींचेमाफे श त पाठपुरावा 
करण् यात येत आहे. 
(३) प्रश् न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
नासशि श्िल्ह्यातील नाांदगाांव व ५६ खेड ेया प्रादेसशि पाणीपुरवठा योिनेचा  

समावेश मुख्यमांत्री पयेिल योिनते िरण्याबाबत. 
  

(४६)  ७१२१८ (१६-१२-२०१६).   श्री.पांिि भुिबळ (नाांदगाव) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशशक जजल््यातील नाींदगाींव व ५६ खेड े या प्रादेशशक पाण ीपुरवठा योजनेचा सींकजल्पत 
कालावधी सन २००६ मध्ये सींपुष्ात आलेला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सींकजल्पत कालावधी सींपल्यामुाे योजनेत वारींवार बनघाड होवून या 
योजनेअींतगशत असलेल्या गावाींना सातत्याने पाण ी ी्ंचाई यनमाशण  होत असल्याने नागररकाींना 
पाण्यापासून वींचचत रहावे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, दपरोक्त योजनेच ेनुतनीकरण  करण्याच्या कामाचा समावशे मखु्यमींत्ी पेयजल 
योजनेत करण्यानानतची मागण ी लेखी पत्ाद्वारे स्थायनक लोक प्रयतयनधी,नाींदगाव याींनी हदनाींक 
१५ फेे ब्रुवारी,२०१६ रोजी वा त्या सुमारास मा. मुख्यमींत्ी व मा. पाण ीपुरवठा मींत्ी याींच्याकड े
केलेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यानानत दक्त मागण ीच्या अनुषींगाने व पाण ी पुरवठा करण्यानानत शासनाने 
कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (२७-०२-२०१७) : (१) होय. 
(२) हे अींशत: खरे आहे. 
(३) होय. 
(४) मुख्यमींत्ी ग्रामीण  पेयजल कायशक्रमाींतगशत घ्यावयाच्या योजना हद.७ म,े २०१६ च्या शासन 
यनण शयान्वये यनजश्चत करण्यात आल्या असनू त्यामध्ये सदर योजनेचा समावेश नाही. तथावप, 
सदर कायशक्रमामध्ये समाववष् असलेली एखादी योजना काही करण ास्तव रद्द झाल्यास अन्य 
योजना घेण्याचे अचधकार मा.मींत्ी (पाण ीपुरवठा व स्वच्छता) याींच ेअध्यक्षतेखालील सशमतीस 
आहे. मात् सद्य: जस्थतीत कोण तीही योजना वगाण्यात आलेली नाही. 
    मात् ५.०० को्ीपेक्षा जास्त ककीं मतीच्या प्रादेशशक पाण ी पुरवठा योजना महाराषर जीवन 
प्राचधकरण ामाफे श त रानववण्यात येतात. त्यानुसार मजीप्रामाफे श त सदर योजना राषरीय ग्रामीण  
पेयजल कायशक्रमाींअींतगशत सन २०१७-१८ च्या आराखड्यात प्रस्ताववत करण्यात येत आहे. 
    तसेच सदर योजनेत जलशधु्दीकरण  कें द्रापासनू दोन मुख्य झोन करण्यात आले असून 
झोन १ मध्ये नाींदगाव शहर व १८ गावे व झोन २ मध्ये मालेगाव तालुक्यातील ३९ गावे व 
वाड्या/वस्त्याींचा समावशे होता. एखादया झोन मध्ये पाईप गाती ककीं वा ताींबत्क बनघाड 
झाल्यास त्वरीत दरुुस्ती करुन पाण ी पुरवठा सुराीत करण्यात येतो. 
(५) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

िरणवाडी (ता. मारेगाव श्ि. यवतमाळ) येील राष्ट्रीय ग्रामीण पयेिल  
योिनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्हयाबाबत 

  

(४७)  ७१२५३ (१६-१२-२०१६).   श्री.ओमप्रिाश ऊफम  बच्चू िडू (अचलपूर), श्री.सशरीषदादा 
चौधरी (अमळनेर), श्री.ववनायिराव िाधव-पाटील (अहमदपूर), डॉ.अयनल बोंड े (मोशी) :   
सन्माननीय पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
 (१)  करण वाडी (ता. मारेगाव, जज. यवतमाा) येथे राषरीय ग्रामीण  पेयजल योजनेअींतगशत 
गैरव्यवहार झाल्यानानत चौकशी होवून सुद्धा राजकीय दनावामुाे कायशवाही न केल्यानानत दक्त 
हठकाण च्या नागररकाींनी स्थायनक प्रशासनाकड े तक्रार अजश दाखल केला आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास, यानानत शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले व 
त्यानुषींगान ेसींनींचधताींवर कोण ती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे , 
(३) नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-०२-२०१७) :(१) होय. 
(२) सदर प्रकरण ी चौकशी करण्यात आली असून, सशमतीने मुल्याींकनाव्ययतररक्त जादा दचल 
केलेली रक्कम रु. २,२२,०२४/- चा भरण ा   केला आहे. 
(३) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
श्िवती (श्ि.चांद्रपूर) तालुक्यातील गावाांतील ग्रामस्ाांना शुध्द पाणी समळण्याबाबत 

  

(४८)  ७२३३८ (१६-१२-२०१६).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) जजवती (जज.चींद्रपूर) तालुक्यातील गावातील ग्रामस्थ अद्यापयांत नाल्याच े पाण ी वपत 
असल्याच ेमाहे ऑगस््, २०१६मध्ये वा त्यादर्यान यनदशशनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दक्त गावातील ग्रामस्थाींना यनयशमत व शुध्द पाण ी पुरवठा होण्याकररता 
कोण ती कायशवाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास,  ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
 

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-०२-२०१७) :(१) व (२)  हे खरे नाही. 
         जजवती तालुक्यातील ७१ गाव ेव १८० वाडया/वस्त्याींपकैी १०४ गावात पाण ी पुरवठा 
योजना आहेत. दवशरीत ७६ गावात अजस्तत्वातील हातपींप  साध्या ववहीरीद्वारे पाण ी पुरवठा 
सुरु आहे. 
       वरीलपैकी मौजा घा्राईगुडा ग्रामपींचायत, मरकागोंदी या एका गावातील योजनेच े
ववद्युत देयक थकीत असल्यामाेु ना योजना मागील दोन वषाांपासून नींद  होती. त्यामाेु 
वपण्याच्या पाण्याकरीता  नैसचगशक झऱयाचा वापर  करण्यात येत होता. 
       १४ व्या ववत्त आयोगाचा यनधी वापरुन ववद्युत देयकाचा भरण ा करण्यात आला व 
योजना पुन्हा कायाशजन्वत करण्यात आली. 
(३) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 

___________ 
देऊळगावरािा (श्ि.बुलढाणा) येील तहससल िायामलयातील पुरवठा  

ववभागाने बनावट सशधापित्रिा तयार िेल्हयाबाबत 
  

(४९)  ७२४६५ (१६-१२-२०१६).   डॉ.शसशिाांत खेडिेर (ससांदखेड रािा) :   सन्माननीय अन् न, 
नागरी पुरवठा व ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) दे ागावराजा (जज.नलुढाण ा) येथील तहशसल कायाशलयातील परुवठा ववभागाने सन १९९१-
९२ ला लोकसींख्येपेक्षा जास्त ननाव् शशधापबत्का तयार करुन सदर पबत्का स्वस्त धान्य 
दकुानदार व ककरकोा रॉकेल दकुानाींना जोडण्यात आल्या प्रकरण ी मा.न्यायालयान े        
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माहे सप् े्ंनर, २०१६ मध्ये वा त्यादर्यान २२ स्वस्त धान्य दकुानदाराींना समन्स जारी केले, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, याच प्रकरण ी तत्कालीन दपववभागीय अचधकारी याींनी हदनाींक १४ जानेवारी, 
२००५ मध्ये सादर केलेल् या अहवालामध्ये दोषी आढाून आलेल्या सींनींचधत अचधकारी व 
कमशचा-याींवर कारवाई करण्याच ेआदेश जजल्हाचधका-याींनी दे नही त्यावेाी त्याींचेवर कोण तीच 
कारवाई केली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरण ी सींनींचधत दकुानदाराींवर व दोषी अचधकारी/ कमशचा-याींवर कोण त्या 
कलमानसुार कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०२-०२-२०१७) : (१) अींशत: खरे आहे 
     दे ागावराजा (जज.नुलढाण ा) येथील तहशसल कायाशलयातील पुरवठा                 
ववभागाने सन १९९१-९२ ला लोकसींख्येपेक्षा जास्त नोगस शशधापबत्का तयार करून त्या स्वस्त 
धान्य दकुानदार व ककरकोा रॉकेल दकुानाींना जोडण्यात आल्यानानतचे वतृ्त हद.१९ सप् े्ंनर, 
२०१६ रोजी स्थायनक वतृ्तपत्ात  प्रकाशशत झाले होत.े तथावप, या प्रकरण ी न्यायालयाकडून 
समन्स जारी करण्यात आलेले नाही. 
(२) व (३) दपरोक्त प्रकरण ी दपववभागीय अचधकारी याींनी हद.१४.१.२००५ रोजी केलेल्या 
चौकशीच्या अहवालानुसार तत्कालीन पुरवठा यनरीक्षक दोषी असल्याचे आढाून आले आहे. 
यास्तव, सदर दोषी पुरवठा यनरीक्षक याींच्यावर महाराषर नागरी सवेा (शशस्त व अपील) यनयम 
१९७९ मधील यनयम ८ नुसार ववभागीय चौकशी सरुू करण्यात आली असून त े सध्या 
सेवायनवतृ्त आहेत. 
        तसेच या प्रकरण ी दोषी  आढाून आलेल्या स्वस्त धान्य दकुानदार याींच्याववरूद्ध हद. 
महाराषर शेडयुल्ड कमोडड्ीज ॲक््,१९७५ अन्वये कायशवाही करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौि ेहहवरा बु.(ता. खामगाव,श्ि बुलढाणा) या गावातील ग्रामीण पयेिल  
योिनेमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(५०)  ७३७६६ (१६-१२-२०१६).   अॅड.आिाश फुां डिर (खामगाांव) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा 
आणण स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१)  मौज ेहहवरा नु. (ता. खामगाव जज. नुलढाण ा) या गावातील  ग्रामीण  पेयजल योजनेमध्ये 
मोठ्याप्रमाण ात गैरव्यवहार झाल्यानानतच्या तक्रारी प्राप्त  झाल्या आहेत, हे खरे आहे काय, 

(२) असल्यास, सदर काम यनकृष् दजाशचे झाल्यामुाे पाण्याची ्ाकी मोठ्या प्रमाण ात गात 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, या नानत स्थायनक ग्रामवाशसयाींनी दपअशभयींता ग्रामीण  पाण ी पुरवठा याच्या 
यनदशशनास आणू न हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(४)  असल्यास, याप्रकरण ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, त्यात काय आढाून आले व 
त्यानुषींगान े ्ाकीच्या दरुुस्तीनानत व सींनींचधतावर कारवाई करण्यासींदभाशत कोण ती कायशवाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(५)  नसल्यास, ववलींनाची कारणे  काय आहेत ? 

श्री. बबनराव लोणीिर (०७-०२-२०१७) :(१) होय. 
     डडसेंनर-२०१५ मध्ये तक्रार प्राप्त झाली आहे.        
(२), (३) व (४) अींशत: खरे आहे. 
       सन २०१५ मध्ये दपअशभयींता, ग्रामीण  पाण ी पुरवठा दपववभाग, खामगाींव याींचकेड े
सदर योजनेनानत तक्रार केली आहे. तथावप, पाण्याच्या ्ाकीच्या गातीची नान यनदशशनास 
आणू न हदलेली नाही. योजनेतील पाण्याच्या ्ाकीच ेकाम प्रगतीत असून, अद्याप चाचण ी घेण  े
नाकी आहे. 
       तक्रारीच्या अनुषींगान े चौकशी करुन, सींनींधीत शाखा अशभयींता व ग्रामसेवक याींना 
यनलींबनत करण्यात आले आहे. 
(५) प्रश्न दद्भ् ावत नाही. 
  

___________ 
  
  
ववधान भवन    डॉ. अनांत िळसे 
मुांबई   प्रधान सधचव 

महाराष्ट्र ववधानसभा 

  
_________________________ 
शासकीय मध्यवती मुद्रण ालय, मुींनई. 

 


