
अताराांकित प्रश्नोत्तराांची ३३५ वी यादी 

 
महाराष्ट्र ववधानसभा 

  

ततसरे अधधवेशन, २०१७ 
___________ 

  

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ५० 
___________ 

  

धारणी मेळघाट (जि. अमरावी) येथे िोरिू या बोली भाषा येणाऱ्या  
शशक्षिाांची भरती िेली नसल्याबाबत 

  

(१)  १५७४९ (०९-०४-२०१५).   श्री.प्रभुदास शभलावेिर (मेळघाट) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) धारणी, मेळघा् या ठिकाणी कोरकू आठिवासी बोली भाषा येणा-या शिक्षकाींची ननयुक्ती 
करण्यासींिभाात िासनाचा ननणाय तसेच औरींगाबाि खींडपीिाचे याचचका आिेि असताना 
तत्कालीन मुख्य अचधकारी, जिल्हा पररषि, अमरावती याींनी सन २००३ व २००४ मध्ये कोरकू 
भाषा न येणाऱ्या १५३ शिक्षण सेवकाींची ननयुक्ती केल्याने पात्र उमेिवार शिक्षणसेवकाच् या 
पिापासून गत १० वषाापासून वींचचत राठहले असल्याचे ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, उक्त भाषा अवगत असणाऱ्या उमेिवाराींना भरती करण् याऐवजविी कोरकू भाषा न 
येणा-या उमेिवाराींची भरती करुन त्याींच्याकडून कोरकू भाषा येत असल्याचे हमीपत्र घेण्यात 
आले व असे असतानाही भरती झालेल्या कमाचाऱ्याींनी उक्त भाषा अद्याप बोलता येत नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, सिरील भाषा फक्त मेळघा्ात आहे  तरी पण जिल्हापररषि नाींिेड, यवतमाळ, 
वािीम, नागपूर व इतर जिल््यात उक्त आिेिाींचे उल्लींघन करुन बोगस  शिक्षकाींची भरती 
करण्यात आली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, असल्यास, त्यात काय ननषपन्न 
झाले व त्यानुसार पुढे कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 

श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१७) : (१)  अींित: खरे आहे.    
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
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(४) आठिवासी उपयोिनेतींगात कोरकू भावषक उमेिवाराींच्या भरावयाच्या  ४२६ पिाींपैकी 
िाठहरातीनुसार १५३ पिे कोरकू बोली भाषा अवगत असणाऱ्या उमेिवाराींची भरण्यात आलेली 
आहेत. ववद्यार्थयाांचे िैक्षणणक नुकसान होवू नये म्हणून उवाररत पिे कोरकू बोली भाषा अवगत 
नसणाऱ्या उमेिवाराींमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात आलेली आहेत.. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील जिल्हा पररषद शाळाांचा शशक्षणाचा दिाा वाढववणेबाबत 
  

(२)  ३७८४२ (२१-०१-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील प्रत्येक जिल्हा पररषि िाळाींचा ििाा वाढववण्याकरीता प्रत्येक िाळेत कमीत-
कमी सेमी इ ींग्रिीचे वगा सुरु करणे, प्रोिेक््रची व्यवस्था करणे, ई-लननाग चे साठहत्य, 
डडजि्ल क्लास रूम आवश्यक आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात िासनाने कोणता ननणाय घेतला आहे व त्याींचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१७) : (१)  होय. 
(२) ठि.२२ िून, २०१५ रोिी राज्यात प्रगत िैक्षणणक महाराषर कायाक्रम कायााजन्वत करण्यात 
आला आहे. जिल्हा पररषि िाळाींची गुणवत्ता वाढवून राज्यातील प्रत्येक मूल प्रगत व्हावे 
यासािी ज्ञानरचनावार या सींकल्पनेची अींमलबिावणी करण्यात येत आहे. 
     िासन ननणाय ठिनाींक ०९ िानेवारी, २०१७ नुसार िलि प्रगत िैक्षणणक महाराषर या 
कायाक्रमाचे ननयोिन करण्यात आले असून, यामध्ये राज्यातील प्रत्येक िाळा, वगा डडजि्ल 
करणे, १००% शिक्षकाींना तींत्र स्नेही (Tech Savvy) करणे, सींकल्पनाींवर ई-साठहत्य तयार 
करणे, वगाातील मुलाींचे सींकल्पना ननहाय सींपािणूकीच्या ववश्लेषणासािी माठहती तींत्रज्ञानाचा 
उपयोग करणे, गुणवत्ता वाढववणे, सवा पयावेक्षकीय यींत्रणेला नेततृ्व प्रशिक्षण िेण्याबाबत, 
िाळाबा्य मुलाींना िोधून गुणवत्ता वाढवून िाळेत ठ्कववणे, स्थलाींतरीत मुलाींचे सरळ 
प्रणालीमध्ये १००% नोंि करणे, िाळा शसध्िी या पो्ालवर स्वमूल्यमापन करणे, इत्यािी 
के्षत्रात काम करण्याचे ननयोिन करण्यात आले आहे. 
         राज्यात प्रगत िैक्षणणक महाराषर कायाक्रमातींगात ४१५६४ िाळा(प्राथशमक व उच्च 
प्राथशमक) प्रगत झालेल्या आहेत. तसेच ५३१९३  िाळा  डडजि्ल झाल्या आहेत व तींत्रस्नेही 
शिक्षकाींची सींख्या १.५२ लक्ष इतकी असून, ३३३० िैक्षणणक  Apps तयार करण्यात आलेले 
आहेत. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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साांगली जिल्हयातील प्राथशमि शशक्षिाांच्या ववववध समस्याबाबत 
  

(३)  ४६८६४ (२५-०५-२०१६).   श्री.धनिांय (सुधीर) गाडगीळ (साांगली) :   सन्माननीय शालेय 
शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) प्राथशमक शिक्षकाींचा पगार  िासनाने प्रत्येक मठहन्याच्या १ तारेखस  करण्यास साींचगतला 
असूनही साींगली जिल्हयामधील शिक्षकाींना प्रत्येक मठहन्यात उशिरा पगार ठिला िातो, हे खरे 
आहे काय , 
(२) असल्यास, प्राथशमक शिक्षकाींना बाहेरच्या जिल्हयातून साींगली जिल्हयात येण्यास तसेच 
साींगली जिल्हयातून बाहेरच्या जिल्हयात बिलीने िाण्यास अडवणूक केली िात आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मठहला शिक्षकाींच्या प्रसूती रिेच्या कालावधीमधील पगार व शिक्षकाींची 
वैद्यककय बबले मागील एक वषाापासून िेण्यात आलेली नाहीत, हे ही खरे आहे काय , 
(४) असल्यास, चोवीस वषाांनी शिक्षकाींना शमळणाऱ्या ननवडश्रणेीसािी मागील सहा वषाात 
अचधकाऱ्याींची एकही बैिक झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, िासनाने याबाबतीत चौकिी केली आहे काय, त्यानुषींगाने कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१७) : (१), (२), (३) व (४) हे खरे नाही. 
(५) व (६) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बालिाांना मोफत व सक्तीचा शशक्षणाचा अधधिार अधधतनयम २००९या िायदयानुसार 
 प्रत्येि ववद्यार्थयाांस मोफत व गुणवत्तापूणा शशक्षण शमळण्याबाबत 

  

(४)  ५३९४६ (२२-०८-२०१६).   श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.तनतेश राणे 
(िणिवली) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) बालकाींना मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अचधकार अचधननयम २००९ या कायियानुसार 
प्रत्येक ववद्यार्थयाांस मोफत व गुणवत्तापूणा शिक्षण शमळण्याचा  अचधकार असला, तरीही हा 
अचधकार फक्त कायियापुरता सीशमत राठहला असून वविेष  गरिा असणाऱ्या मुलाींच्या 
शिक्षणासािी अद्यापपयांत पुस्तके उपलब्ध नसल्याचे ननििानास  आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, वविेष  गरिा असणाऱ्या मुलाींची आकलन िक्ती पहाता त्याींना सवासामान्य 
मुलाींपेक्षा सोपी आणण सहि आत्मसात करता येतील अिा  पाियपुस्तकाींची व अ्यासक्रमाींची 
गरि असताना महाराषर पाियपुस्तक महामींडळाने यासािी कोणतीही कायावाही केली 
नसल्याने  राज्यातील वविेष गरिा असणाऱ्या मुलाींसािी काम करणाऱ्या सींस्थामध्ये नारािी 
असून याबाबत िासनाचे लक्ष वेधण्याचाही प्रयत्न त्याींनी केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, पुण्याच्या  शिक्षण मींडळाने  वविेष  गरिा असणाऱ्या मुलाींच्या 
बुध्िीमत्तेनुसार चचत्राींचा समावेि  असलेली, समिावयास सोपी अिी  िासनाच्या समान 
अ्यासक्रमावर आधाररत असलेली पठहली ते चौथीच्या मुलाींसािी १० पुस्तकाींची ननशमाती करून 
बालभारतीकडे ८ मठहन्याींपूवी पािववलेली असतानाही तसेच मा. िालेय शिक्षण मींत्रयाींकडे पत्र 
व्यवहार करूनही पाियपुस्तक मींडळाने व  मा.िालेय शिक्षणमींत्रयाींनी िलुाक्ष केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, पुण्याच्या शिक्षण मींडळाने वविेष गरिा असणाऱ्या मुलाींसािी  ननशमात केलेल्या 
१० पुस्तकाींची िखल न घेण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) : (१), (२), (३) हे खरे नाही. 
(४) वविेष गरिा असणाऱ्या ववद्यार्थयाापैकी अींित: अींध ववद्यार्थयाांना इ. १ ली ते ८ वीची 
पाठ्यपुस्तके िपु्प् आकारात उपलब्ध करुन िेण्यात आली आहेत. 
  

___________ 
  

शासिीय नोिऱ्याांमध्ये आांतरराष्ट्रीय स्तरावर चाांगली िामधगरी दाखवणाऱ्या  
खेळाडूांना त्वररत सांधी शमळणेबाबत 

  

(५)  ५३९९० (२२-०८-२०१६).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.ियिुमार गोरे 
(माण), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.िुणाल पाटील (धळेु 
ग्रामीण), डॉ.सांतोष टारफे (िळमनुरी), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्रीमती मतनषा 
चौधरी (दहहसर), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी), श्री.सांिय साविारे (भुसावळ), िुमारी प्रणणती शशांदे 
(सोलापूर शहर मध्य), श्री.महेश (दादा) लाांडगे (भोसरी), श्री.राहूल िुल (दौंड), श्री.शरददादा 
सोनावणे (िुन्नर), श्री.अजित पवार (बारामती), श्री.डड मल्लीिािूान रेड्डी (रामटेि) :   
सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात आींतरराषरीय स्तरावर चमक िाखववणाऱ्या खेळाडूींना िासकीय नोकऱ्याींमध्ये 
त्वरीत सींधी उपलब्ध केली िाईल अिी योिना िासनाने केली असली तरी अनेक नामवींत 
खेळाडू गेली िोन तीन वषे या सींधीपासून वींचचत राठहल्याचे माहे मे-२०१६ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे काय, 
(२) असल्यास,  िासनाने खेळाडूींसािी िासकीय नोकऱ्याींच्या सींधी िेण्याचे िाहीर केले असून, 
शिवछत्रपती पुरस्कार वविेत्या खेळाडूींसािी िासकीय आस्थापना, महानगरपाशलका, नगरपररषिा 
आठि ठिकाणी पाच ्क्के िागा राखीव िेवण्याचा िराव केला आहे मात्र असे असूनही पूिा 
घा्कर, ककिोरी शिींिे, ननतीन मिने, अशभलाषा म्हात्रे या खेळाडूींनी िीड िोन वषाापुवी अिा 
केलाअसून, अद्यापही नोकरी शमळालेली नाही आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच, केरळमध्ये गतवषी झालेल्या राषरीय स्पधेतील राज्यातील पिक वविेत्या खेळाडूींना 
िाहीर झालेल्या पाररतोवषकाची रक्कमही अिा करण्यात आली नसल्याचे ननििानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, राज्यातील अनेक नामवींत खेळाडूींनी  प्रिासनाकडे िासकीय नोकरीसािी अिा 
सािर केले असून अिा खेळाडूींना अथाािानाची हमी शमळावी  तसेच प्रनतभावींत खेळाडू अन्य 
राज्यात स्थानयक होऊ नयेत यासािी िाहीर केलेल्या घोषणा केवळ कागिावरच न राहता 
त्याींच्या अींमलबिावणीसािी िासनाने कोणती  उपाययोिना केली आहे वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१७) : (१) व (२) राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या अत्युच्च 
गुणवत्ताधारक खेळाडूींना िासनसेवेत थे् ननयुक्ती शमळण्याकरीता सन २०१५-१६ पयांत प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावाींची छाननी करुन पात्र खेळाडूींची ठि.२७.१२.२०१६ च्या िासन ननणायानुसार   
सींबींचधत प्रिासकीय ववभागातील पिाींवर ननवड केली आहे.  
(३) केरळ येथे सींपन्न झालेल्या राषरीय क्रीडा स्पधेतील खेळाडूींना पाररतोवषकाींच्या रकमा अिा 
करण्याकरीता धोरणात्मक ननणाय घेण्याचे प्रस्ताववत आहे. 
(४) राज्याचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूींना िासन सेवेत थे् ननयुक्ती िेण्याकरीता 
ठि.०९.१२.२०१० च्या व तद्नुषींगीक इतर िासन ननणायानुसार कायावाही करण्यात येत आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
वपांपळगाव हरेश्वर, (जि.िळगाव) जिल्हापररषद उद ूा शाळेत ररक्त असलेली मुख्याध्यापि व 

शशक्षिाांची पदे 
  

(६)  ६१४७१ (२२-०८-२०१६).   श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वपींपळगाव हरेश्वर, (जि.िळगाव) जिल्हापररषि उि ूा िाळा, या िाळेत गत ३-४ वषाापासून 
मुख्याध्यापक, तीन पिवीधर शिक्षक व पाच उपशिक्षकाींची गरि असताना फक्त ६ शिक्षक 
कायारत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त िाळेची प्सींख्या २४८  असून  शिक्षकाींच्या अभावामुळे प्रत्येक 
शिक्षकाींकडे २-२ वगााचा अनतररक्त कायाभार असल्याने ववद्यार्थयााचे िैक्षणणक नुकसान होत 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या िाळेला आवश्यक तो शिक्षक वगा उपलब्ध करून िेण्यासींिभाात िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१७) : (१) व (२) जिल्हा पररषि उि ूा िाळेमध्ये मुख्याध्यापक, 
पिवीधर शिक्षक तसेच २ उपशिक्षक शमळून ४ पिे कायारत आहेत. शिक्षकाींना अनतररक्त 
कायाभार िेवून कामकाि करण्यात येत आहे. 
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(३) ररक्त पिे भरण्याबाबत कायावाही सुरु आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील अल्पसांख्याांि तसेच उच्च शशक्षण ववभागाच्या अधधपत्याखालील उद ूा साहहत्य 
अिादमीच्या (ताांत्रत्रि व अताांत्रत्रि) िायम व तात्पुरती पदाची  

आिृतीबांधानुसार पदस्थापना िरण्याबाबत 
  

(७)  ६५७०३ (१७-१२-२०१६).   श्री.अबू आिमी (मानखूदा शशवािीनगर) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील वविेषतः अल्पसींख्याींक ववभागाच्या तसेच उच्च शिक्षण ववभागाच्या 
अचधपत्याखालील उि ूा साठहत्य अकािमीच्या सचचवालयीन मींिूर (ताींबत्रक व अताींबत्रक) कायम 
व तात्पुरती पिाींची  आकृतीबींधानुसार पिस्थापना करण्याबाबतची मागणी अल्पसींख्याींक 
समुिायाच्या नागररकाींनी, धाशमाक नेत्याींनी, स्थाननक िनप्रनतननधीींनी व सेवाभावी सींस्थाींच्या 
पिाचधकाऱ्याींनी मा. मुख्यमींत्री, मा. मींत्री (अल्पसींख्याींक ववकास), मा. राज्यमींत्री (अल्पसींख्याींक 
ववकास), प्रधान सचचव (अल्पसींख्याींक ववकास), तसेच सींबींचधत जिल््याचे जिल्हाचधकारी तथा 
ववभागीय महसूल आयुक्त (कोकण, नाशिक, पुणे, मुींबई, औरींगाबाि, अमरावती, नागपूर), 
तसेच सींबींचधत वा त्याींच्या अचधपत्याखालील व इतर तत्सम अचधकाऱ्याींकडे माहे िुलै-२०१६ 
मध्ये वा त्या िरम्यान लेखीननवेिनाद्वारे केली आहे, हे खरे आहे काय,    
(२) असल्यास, प्रश्नोक्त बाब (१) च्या अनुषींगाने अल्पसींख्याींक ववभागाच्यावतीने तसेच 
िनप्रनतननधी व िागतृ नागररकाींच्या तसेच अल्पसींख्याींकाींच्या सींघ्नेने सिर बाब वेळोवेळी 
ननििानास आणली आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, िासनाने उपरोक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय,व त्यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (०३-०७-२०१७) : (१) व (२) 
असे कोणतेही ननवेिन प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नसल्याबाबत सींबींचधताींनी कळववले आहे.  
     तथावप, या ववभागाच्या अचधपत्याखालील महाराषर राज्य उि ुा साठहत्य अकािमी , मुींबई 
या कायाालयासािी खालीलप्रमाणे अचधकारी/कमाचारी याींची पिे चचन्हाींककत केली आहेत. 
            

          पद सांख्या 
१) अचधक्षक-नन-कायाकारी अचधकारी ०१ 
२) सहायक कक्ष अचधकारी             ०१ 
३) उच्चश्रणेी लघुलेखक                ०१ 
४) उप सींपािक (उि ुा )                  ०१ 
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५) शलवपक-्ींकलेखक                 ०२ 
६) िेयक शलवपक                     ०१ 
७) शिपाई ०१ 
  ०८ 

त्यापैकी उपसींपािक (उि ुा ) १ शलवपक-्ींकलेखक, १ िेयक शलवपक अिी तीन पिे ररक्त असून 
सिर पिे भरण्याची कायावाही सुरु आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बापगाव (जि. पालघर) पररसरातील मुजस्लम समािासाठी दफनभूमीची  
सुववधा देण्यासाठी आवश्यि िशमन शमळणेबाबत 

  

(८)  ६६१६६ (१६-१२-२०१६).   श्री.जितेंद्र आव्हाड (मुांब्रा िळवा), श्री.राणािगिीतशस ांह पाटील 
(उस्मानाबाद) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील 
काय :- 
  

(१) बापगाव (जि.पालघर) पररसरातील मुजस्लम समािासािी िफनभूमीची सुववधा िेण्यासािी 
आवश्यक िमीन शमळणेकररता स्थाननक नागरीकाींनी जिल्हाचधकारी, पालघर याींचेकडे ठिनाींक 
२० ऑगस््, २०१६ रोिी वा सुमारास तसेच वारींवार मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पररसरातील मुजस्लम समािाच्या समस्या सोडववण्यासािी िासनाने 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

महानगरपाशलिा नगरपाशलिा, नगरपांचायत व जिल्हा पररषदच्या उद ूा माध्यमाांच्या  
शाळाांना पायाभूत सुववधेिरीता तनधी देण्याबाबत 

  

(९)  ६७८१३ (१६-१२-२०१६).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), 
श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िुणाल पाटील (धळेु ग्रामीण), 
श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) िासनाच्या अल्पसींख्याक ववभागामधील खािगी िाळाींना पायाभूत योिनेमधून िोन लाख 
रूपयाींचा ननधी ठिला िातो, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, त्याच धतीवर महानगरपाशलका नगरपाशलका, नगरपींचायत व जिल्हा 
पररषिेच्या उि ूा माध्यमाींच्या िाळाींनासुध्िा पायाभूत सुववधेकरीता िोन लाखाचा ननधी 
िेण्याबाबत मा. लोकप्रनतननधीींनी मा.िालेय शिक्षण मींत्री याींच्याकडे एका पत्रान्वये माहे 
सप् े्ंबर,मध्ये वा त्या  िरम्यान मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या पत्रानुसार िासनाने ननणाय घेऊन स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या उि ूा 
माध्यमाींच्या िाळाींना सिर ननधी उपलब्ध करून िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यस, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) ठिनाींक ७.१०.२०१५ च्या िासन ननणायानुसार अल्पसींख्याक िाळाींना पायाभूत सुववधाींसािी 
रु.२.०० लाखाचे अनुिान िेण्यात येते. सिर अनुिानासािी नगरपाशलका व नगरपररषि िाळा 
पात्र आहेत. तथावप महानगर पाशलका व जिल्हा पररषिा या स्थाननक स्वराज्य सींस्थाींच्या 
अचधपत्याखाली चालववण्यात येत असलेल्या िाळा / कननषि महाववद्यालय / अपींग िाळा पात्र 
नाहीत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

उच्च माध्यशमि शाळा, ितनष्ट्ठ महाववद्यालय, ववभाग तुिड्या अनुदानाबाबत व  
शशक्षिाांच्या वैयजक्ति मान्यतेबाबत 

  

(१०)  ७१७७४ (०५-०१-२०१७).   श्री.सुरेश (रािूमामा) भोळे (िळगाव शहर) :   सन्माननीय 
शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) उच्च माध्यशमक िाळा, कननषि महाववद्यालय, ववभाग तुकड्या या अनुिानास पात्र 
असलेल्या यािीतील  सवाांना १००्क्के  अनुिान (अचथाक मित) िाहीर केलेली नाही, हे खरे 
आहे काय, 
(२)  असल्यास, उवाररत माध्यशमक. िाळेंचे मुल्याकनाींचे ऑफ लाईन मूल्याींकन आिेि िेण्यास 
िासन स्तरावर ननणाय घेण्यात आले नाहीत, हे ही खरे आहे का ा़य,  
(३) तसेच, सवा शिक्षकेत्तर कमाचारी याींच्या वैयजक्तक मान्यतेचे आिेि िेता येतात, हे ही खरे 
आहे काय, 
(४) असल्यास, िासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावडे (२७-०६-२०१७) : (१) व (२) मुल्याींकनाबाबत के्षबत्रय स्तरावर कायावाही सुरू 
आहे. 
(३) व (४) शिक्षकेत्तर कमाचाऱ्याींच्या आकृतीबींधात सुधारणा करण्याबाबत कायावाही सुरू आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील सवाच शासिीय महाववद्यालयातील स्वच्छता आणण सुरके्षची िामे  
िां त्राटी पध्दतीने देण्यात आल्याबाबत 

  

(११)  ७३८५४ (२१-०४-२०१७).   श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.राधािृष्ट् ण 
ववखे-पाटील (शशडी) :   सन्माननीय उच् च व तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील सवाच िासकीय महाववद्यालयातील स्वच्छता आणण सुरके्षची कामे कीं त्रा्ी 
पध्ितीने िेण्यात आली असून अिा कीं त्रा्िाराकडून ननयुक्त केल्या िाणा-या कामगार आणण 
कमाचा-याींच्या सेवा ितीवर िासनाचे ननयींत्रण आहे,हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या कीं त्रा्िारामाफा त योग्य पध्ितीने कामकाि होत नाहीत अिा तक्रारी 
िासनाकडे शमळाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिर तक्रारीच्या अनुषींगाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे,  
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१७) : (१) होय 
(२) कीं त्रा्िारामाफा त ननयुक्त कामागाराींकडून योग्य पध्ितीने कामकाि होत नाही, अिी तक्रार 
प्राप्त झालेली नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

रायगड जिल्हयातील ६५ स्मारिाांच्या हठिाणी पयाटिाांना आवश्यि  
त्या सोयी सुववधा नसल्याबाबत 

  

(१२)  ७३८७८ (२०-०४-२०१७).   श्री.तनतेश राणे (िणिवली) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील ३२६ ठिकाणे सींरक्षक्षत स्मारक म्हणून घोवषत केलेली असून त्यापैकी सवााचधक  
६५ स्मारके रायगड जिल्हयातील आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रायगड जिल्हयातील सवा सींरक्षक्षत स्मारकाींच्या ठिकाणी त्या स्मारकाींची 
ऐवजनतहाशसक पाश्वाभूमी असलेला शिलालेख नसणे, स्मारकाींची डागडुिी व साफसफाइ ा वेळोवेळी 
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न होणे तसेच ऐवजनतहाशसक धाशमाक ननसगास्थळाची माठहती उपलब्ध करून िेण्याची एकही 
सींकेतस्थळ आिशमतीस नाही पया्काींना त्याठिकाणची माठहती उपलब्ध होत नाही व सिरहू 
स्मारकाींच्या ठिकाणी पया्काींना आवश्यक सोयी सुववधा िेण्याबाबत व स्मारकाींची िेखभाल 
करण्याकडे फारसे लक्ष ठिले िात नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सिरहू रायगड जिल्हयातील ६५ सींरक्षक्षत स्मारकाींसह ३२६ ठिकाणे असलेल्या 
सींरक्षक्षत स्मारके अद्ययावत करण्याच्या िषॄ्ीने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
                                    
श्री. ववनोद तावडे (३०-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही.  
(२) रायगड जिल्हयातील राषरीय सींरक्षक्षत स्मारकाींवरती ऐवजनतहाशसक माठहती साींगणारे फलक 
लावलेले आहेत. तसेच राज्य सींरक्षक्षत स्मारकाींवर फलक लावण्याची कायावाही सुरु आहे. 
िासनातफे ककल्ल्याींवरती स्वच्छता मोठहम राबववण्यात आली असून स्मारकाींच्या डागडुिी व 
साफसफाईचे काम प्रनतवषी उपलब्ध अथासींकल्पीय तरतूिीतून करण्यात येते. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुण्यासह राज्यात “पॅकिांग’ िेलेल्या वस्तूांबाबत विन-मापे िायद्यानुसार (वैधमापनशास्त्र) 
असलेल्या तनयमाांचे नामवांत िां पन्याांिडून उल्लांघन होत असल्याबाबत 

  

(१३)  ७४४८० (२०-०४-२०१७).   श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.राहुल िगताप 
(श्रीगोंदा), श्री.ियांत पाटील (इस्लामपूर), श्री.सांग्राम थोपटे (भोर) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुण्यासह राज्यात  “पॅककींग’ केलेल्या वस्तूींबाबत विन-मापे कायद्यानुसार (वैधमापनिास्त्र) 
असलेल्या ननयमाींचे नामवींत कीं पन्याींकडून पालन होत नसल्याने  ग्राहकाींच्या फसवणूकीच्या 
घ्नाींमध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान 
ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, बबस्की्, ब्र, कडधान्य आणण डाळी, चहा, कॉफी, खाद्यतेल, वनस्पती तूप, 
िधू पावडर, डड्िां् पावडर, साबण, रवा, मैिा, आ्ा नुडल्स,धान्य  अिा प्रकारच्या ववववध 
वस्तूींच्या पॅककींगच्या विनाचे प्रमाण उक्त ननयमात ननजश्चत केले असताींना उक्त ननयमाींकडे 
उत्पािक कीं पन्याींकडून िलुाक्ष केले िात असल्याचे ननििानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) तसेच कायद्याने वेष्णावर ववक्रीची ककींमत छापण्याची सक्ती केली आहे तथावप त्याची 
ककींमत ककती असावी हे िरववण्यात आलेले नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने ननयमाींचे उल्लींघन करणाऱ्या कीं पन्याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास,  ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (१८-०७-२०१७) :(१) व (२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) होय हे खरे आहे. 
आवेष्ीत वस्तू ननयमानुसार आवेष्ीत वस्तूवर ककींमत घोवषत करणे बींधनकारक आहे. तथावप 
ककींमत ककती असावी ही बाब वैधमापन िास्त्र यींत्रणेच्या कायाकके्षत येत नाही. 
(४)उत्पािक कीं पन्याींकडून विन-मापे कायद्याच्या  ननयमाींचे  उल्लींघन केल्याचे ननििानास 
आलेले नाही. 
     तथावप वैधमापन िास्त्र यींत्रणेने सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मध्ये माहे, २०१७ अखेर 
ववववध उल्लींघनाबाबत सींपूणा राज्यात आवेष्ीत वस्तूववषयक अनुक्रमे ६०७७ व ९८७ ख्ले 
नोंिववले आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  
राज्य शासनाच्या सवा सांिेतस्थळे, पत्र व्यवहार व िायद्याचे मराठीमध्ये अनुवाद होण्याबाबत 
  

(१४)  ७४४८८ (२१-०४-२०१७).   श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), अॅड.आशशष शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम), श्री.राहुल बोंदे्र (धचखली), श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय 
मराठी भाषा मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्य िासनाच्या सवा ववभागाींची सींकेतस्थळे मरािीत होवून सवा कायाालयामध्ये पत्र 
व्यवहाराींसािी मरािीच्या भाषेच्या वापराची सक्ती करण्यात येणार असल्याचे माहे िानेवारी 
२०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय 
(२) असल्यास, कें द्र िासन व राज्य िासनाचे सवा कायिे अचधकृतपणे मरािीत अनुवाि 
करण्याची काळाची गरि असून त्याबाबत िासनाने पावले उचलावीत असेही ननिेि उच्च 
नायायालयाने ठिल्याचे ननििानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सवा सींकेतस्थळे, पत्र व्यवहार व कायद्याचे मरािीमध्ये अनुवाि लवकरात 
लवकर होण्यासािी  िासनाने कोणत्या उपाययोिना केल्या वा करण्यात येत आहे, 
(४) असल्यास, राज्यातील सवा कायाालयाींमधील सींकेतस्थळे, पत्र व्यवहार व कायद्याचा 
अनुवाि  मरािी मध्ये करण्याबाबत कोणती कायावाही करण्यात आली वा येत आहे , 
(५) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (०४-०७-२०१७) :(१) होय.        
(२) होय. 
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(३) व (४) राज्यातील सवा ववभाग व त्याींच्या अचधपत्याखालील कायाालयाींची सींकेतस्थळे 
मरािीतून उपलब्ध करून िेण्याबाबत ठि.२७.१.२०१७ च्या पररपत्रकान्वये सूचना िेण्यात आल्या 
आहेत.  
      भाषा सींचालनालयामाफा त १७० कें द्रीय अचधननयमाींचा मरािीत अनुवाि करण्यात आलेला 
असून सिर कें ठद्रय अचधननयम  िासनाच्या सींकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. उवाररत कें ठद्रय 
अचधननयम सींकेतस्थळावर उपलब्ध करून िेण्याची कायावाही भाषा सींचालनालयामाफा त सुरू 
आहे. याचबरोबर ५८६ राज्य अचधननयम मरािीतून प्रशसध्ि करण्यात आले असून सिर 
अचधननयमिेखील िासनाच्या सींकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यात मुांबईसह इतर शहरी भागात असलेल्या मॉल्स,मल्टीप्लेक्स, ववमानतळावर  
बाटलीबांद पाणी, शशतपेय व पाकिटबांद खाण्याच्या वस्तूांवर छापील किांमतीपेक्षा  

िास्त दराने होत असलेली ववक्री 
  

(१५)  ७४५६० (०६-०५-२०१७).   श्री.मांगलप्रभात लोढा (मलबार हहल), श्री.अस्लम शेख (मालाड 
पजश्चम), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), श्री.वविय वडेट्टीवार (ब्रम्हपूरी), श्री.सुतनल िेदार 
(सावनेर), श्री.अशमत ववलासराव देशमुख (लातूर शहर), श्री.अमर िाळे (आवी), श्री.अब् दलु 
सत्तार (शसल्लोड), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा), डॉ.सांतोष 
टारफे (िळमनुरी), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), श्री.सांिय पोतनीस (िशलना), श्री.रुपेश 
म् हात्रे (शभवांडी पूवा), श्री.शभमराव तापिीर (खडिवासला), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), श्री.अिय 
चौधरी (शशवडी), अॅड.भीमराव धोंडे (आष्ट्टी), श्री.रािन साळवी (रािापूर), श्री.प्रताप सरनाईि 
(ओवळा माजिवडा), डॉ.बालािी किणीिर (अांबरनाथ), अॅड.गौतम चाबुिस्वार (वपांपरी), 
श्री.अशमत साटम (अांधेरी पजश्चम), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली पूवा), अॅड.आशशष शेलार 
(वाांदे्र पजश्चम), श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात मुींबई-पुणेसह इतर िहरी भागात असलेल्या मॉल्स,् मल््ीप्लेक्स,् 
ववमानतळ,रेस््ॉरीं्, रेल्वे स्थानक व  मुींबई ववद्यावपिाच्या काशलना येथील उपहारगहृामध्ये 
बा्लीबींि पाणी, शितपेय व पाकक्बींि खाद्य वस्तूींवर छापील ककींमतीपेक्षा (एमआरपी) िपु्प्-
नतप्प् ककींमत आकारुन ग्राहकाींची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकाींनी राषरीय ग्राहक 
तक्रार ननवारण आयोगाकडे वारींवार लेखी ननवेिनाव्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच मुींबईमध्ये िधु, िीतपेये, पाणी इ.वर कुशल ींग च्या नावाखाली िािा रक्कम 
आकारणाऱ्या ववके्रत्याींकडून गत ८ मठहन्याींमध्ये सुमारे २० लाख रूपयाींचा िींड वसूल केला 
असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) मुींबईतील १८ मॉल, शसनेमागहृामध्ये, बा्ली बींि पाणी, िीतपेये, अन्न  पाकक् बींि 
खाण्याच्या वस्तूवर नतप्प्-नतप्प् ककींमत आकारून ग्राहकाींची फसवणूक करीत असल्याचे  
वैद्यमापन ववभागाच्या अचधका-याींनी ठिनाींक ४ िानेवारी,२०१७ रोिी वा त्यासुमारास धाड 
्ाकून केलेल्या कारवाईतून ननििानास आले, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, प्रश्न भाग (१) मधील तक्रारीच्या अनुषींगाने राषरीय ग्राहक तक्रार ननवारण 
आयोगाने िहेुरी एमआरपीबाबत कोणता ननणाय घेतला वा घेण्यात येणार  आहे, 
(५) असल्यास, ननणायाच्या अनुषींगाने  उक्त ठिकाणी िामिपु्प् िर आकारुन ववक्री 
करणाऱ् याींवर आतापयांत  वैधमापन ववभागामाफा त व मुींबई ग्राहक पींचायतीच्या सहकायााने 
कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
 
श्री. धगरीश बापट (१३-०७-२०१७) : (१) मा.सींचालक,वैध मापन िास्त्र,नवी ठिल्ली याींच्या 
ठि.२०.०९.२०१६ च्या लेखी सुचनेचे अवलोकन केले असता या अनुषींगाने रािस्थानमधील एका 
ग्राहकाने राषरीय ग्राहक तक्रार ननवारण आयोगाकडे तक्रार िाखल केल्याचे आढळते. 
(२) मुींबई महानगर ववभागात एवप्रल,२०१६ ते डडसेंबर,२०१६ या कालावधीत िधू,िगू्धिन्य 
पिाथा,िीतपेये व बा्लीबींि पाणी छापील ककींमतीपेक्षा अचधक िराने ववक्री केल्याबाबत एकूण 
१३१ ख्ले नोंिववले असून त्यामध्ये एकूण रू.४,४१,०००/-एवढे प्रिमन िुल्क वसूल करण्यात 
आले आहे. 
(३) होय,हे खरे आहे. ठिनाींक ०४.०१.२०१७ रोिी मुींबई व िाणे येथील १८ 
िकुाने,मॅाल,शसनेमागहेृ याींची तपासणी करून छापील ककींमतीपेक्षा िािा िराने िीतपेये 
ववकल्याबद्दल २ ख्ले, बा्लीबींि पाणी व िीतपेये याींच्यावर ड्युएल एमआरपीबाबत १४ ख्ले 
व इलेक्रॅाननक तोलन उपकरण मुितीत पडताळणी व मुद्राींकन करून न घेतल्याबाबत १ 
ख्ला असे एकूण १७ ख्ले नोंिववण्यात आले. 
(४) राषरीय ग्राहक तक्रार ननवारण आयोगाच्या ठि.०१.०२.२०१६ च्या ननणायास अनुसरून 
मा.सींचालक, वैध मापन िास्त्र,नवी ठिल्ली याींनी त्याींच्या                 
ठि.२०.०९.२०१६च्या पत्रान्वये आवश्यक कायावाही करण्याच्या सुचना ठिल्या आहेत. 
(५) मुींबई ग्राहक पींचायतीच्या सहकायााने ठि.०४.०१.२०१७ रोिी मुींबई व िाणे येथील १८ 
आस्थापनाींची तपासणी करून आवेष्ीत वस्तूींववषयक एकूण १६ प्रकरणे नोंिववण्यात आली 
असून त्याींच्यावर ननयमानुसार कायावाही सुरू आहे. 
(६) ववलींबाचा प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुणे जिल््यात साखरेच्या उत्पादनात वायदे बािारात सटे्टबािाांची सकक्रयता  
वाढल्याने साखरेचे भाव वाढत असल्याबाबत 

  

(१६)  ७४८९६ (२१-०४-२०१७).   श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील (शशडी), 
श्री.अस्लम शेख (मालाड पजश्चम), श्री.िालीदास िोळांबिर (वडाळा), डॉ.सांतोष टारफे 
(िळमनुरी), श्री.भारत भालिे (पांढरपूर) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि 
सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) पुणे जिल््यात साखरेच्या उत्पािनात चालूवषी येणारी सींभाव्य घ् लक्षात घेऊन वायिे 
बािारात सटे्टबािाींची सकक्रयता वाढल्याने साखरेचे भाव वाढत असल्याचे माहे डडसेंबर,२०१६ 
मध्ये  वा त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी साखरेचे भाव ननयींत्रणात िेवण्यासािी िासनाने कोणती 
कायावाही वा केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (०५-०७-२०१७) : (१), (२) व (३) माहे डडसेंबर, २०१६ पासून बािारातील 
साखरेचे भाव वाढल्याचे ठिसून आले होते, हे खरे आहे. साखरेचे भाव ननयींत्रणात िेवण्यासािी 
कें द्र िासनाने त्याींच्या ठि.८/९/२०१६ च्या आिेिान्वये िीवनावश्यक वस्तू अचधननयम, १९५५ 
(चा १०) मधील कलम ३ व साखर ननयींत्रण आिेि, १९६६ च्या खींड ५ नुसार साखर 
उत्पािकावर सप् े्ंबर, २०१६ व ऑक््ोंबर, २०१६ या िोन मठहन्याकरीता त्याींच्या वाषीक 
उत्पािनाच्या अनुक्रमे ३७ ्क्के व २४ ्क्के मयाािेपयात सािामयाािा लागू केली आहे.        

तसेच, कें द्र  िासनाच्या ठि.२९ एवप्रल २०१६ च्या  अचधसूचनेन्वये  ननिेशित 
केल्यानुसार िीवनावश्यक वस्तुींमध्ये समावेि असलेल्या “साखर” या बाबीवर िीवनावश्यक 
वस्तु अचधननयम १९५५ च्या कलम १ व कलम ३ मधील तरतूिीनुसार साखरेवर सािा मयाािा 
लागू करण्याचे आिेि ठि. २६ मे २०१६ रोिीच्या रािपत्रात अचधसूचचत केले आहे. या 
आिेिानुसार घाऊक व्यापा-याींसािी ५००० जक्वीं्ल व ककरकोळ व्यापा-याींसािी ५०० जक्वीं्ल 
इतकी सािा मयाािा ननजश्चत करण्यात आली आहे. हा आिेि सप् े्ंबर २०१६ पयांत लागू होता. 
उपरोक्त सािा मयाािा आिेिाला कें द्र िासनाने ठि. २७ ऑक््ोबर २०१६ च्या आचधसूचनेद्वारे 
ठि. २८ एवप्रल २०१७ पयांत मुितवाढ ठिली होती. तसेच कें द्र  िासनाच्या ठि.२५ एवप्रल २०१७ 
च्या  अचधसूचनेन्वये सिर सािा मयाािा आिेिाला पुन्हा ठि. २८ ऑक््ोबर, २०१७ पयांत 
मुितवाढ िेण् यात आली आहे. 

वरील आिेिानुसार राज्य िासनाने साखर उत्पािक तसेच ककरकोळ व घाऊक 
व्यापारी याींचेकडील साखर सािा मयााठित िेवण्याबाबत िक्षता घेण्याच्या सींबींचधत यींत्रणाींना 
सूचना ठिल्या आहेत. 

साखर उत्पािक सींघाने मा.मुींबई उच्च न्यायालयात उत्पािकाींवरील सािा मयाािेच्या 
आिेिावर याचचकेद्वारे आव्हान ठिले असून, सद्यजस्थतीत प्रकरण न्यायप्रववष् आहे. 
  

___________ 
  

रायगड (जि.रायगड) किल्ल्याच्या सुरके्षबाबत िरावयाची िायावाही 
  

(१७)  ७४९८५ (२०-०४-२०१७).   श्री.मनोहर भोईर (उरण) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) रायगड (जि.रायगड)ककल्ल्यावरील रािमाता जििाऊ मॉ साहेबाींचा पुतळा व महारािाींची 
अधी तलवार चोरीला िाणे तसेच वाघ्या कुत्रयाींची समाधी तोडण्यात येणे अिा घ्ना घडल्या 
आहेत, हे खरे आहे काय, 



वि.स. ३३५ (15) 

(२) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने रायगड ककल्ल्याच्या सुरक्षा सींिभाात कोणती वविेष कायावाही केली  वा करण्यात 
येत आहे, कायावाहीचे स्वरूप काय आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. याबाबत भारतीय पुरातत्व सवेक्षण मींडल कायाालय, मुींबई याींचे 
कायाालयाकडून FIR िाखल करण्यात आला आहे.  राििरबारात २ सीसी्ीव्ही कॅमेरे 
बसववण्यात आले आहे. तसेच रायगड ककल्ल्याच्या ववववध भागात पहारा िेण्यासािी  ८ कीं त्रा्ी 
पहारेकरी तैनात करण्यात आले आहेत.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील ५२ हिार शशधावाटप िें द्राांना सांगणिाद्वारे िोडण्यात येणार असल्याबाबत 
  

(१८)  ७५८६५ (०६-०५-२०१७).   श्री.सांग्राम थोपटे (भोर), श्री.अतुल भातखळिर (िाांहदवली 
पूवा), श्री.प्रशाांत ठािूर (पनवेल), डॉ.शमशल ांद माने (नागपूर उत्तर), डॉ.सतीश (अण्णासाहेब) 
पाटील (एरांडोल), श्री.किशोर पाटील (पाचोरा) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण 
ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील ५२ हिार रास्त िर धान्य िकुानाींत पॉईं् ऑफ सेल अथाात पॉस मशिन 
प्रणाली बसववण्याचा  व उक्त शिधावा्प िकुाने सींगणकाद्वारे िोडण्याचा ननणाय मा. अन्न व 
नागरी पुरविा मींत्री याींनी माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, याबाबत राज्याच्या उच्चाचधकार सशमतीने उक्त प्रकल्पाला मींिुरीही ठिलेली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप कसे असणार आहे तसेच उक्त् ा प्रकल्प अींतगात 
शिधावा्प कें द्र प्रत्यक्षात कधीपयांत ऑनलाईन होणार आहेत, 
(४) असल्यास, या ननणायानुसार आतापयांत ककती रास्त िर धान्य िकुानात या मशिन 
लावण्यात आल्या आहेत, याबाबतची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (३०-०६-२०१७) : (१) रास्तभाव िकुानातून PoS मिीनद्वारे शिधावस्तू 
ववतरीत करण्याचा िासनननणाय ठि.१८ मे २०१६ रोिी ननगाशमत करण्यात आलेला आहे.  
(२) होय. उच्चाचधकार सशमतीने नतच्या ९७ व्या बैिकीत ठि. २२ िुलै २०१५ रोिी सिर 
प्रकल्पास मींिूरी ठिलेली आहे. 
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(३) सावािननक ववतरण व्यवस्थेचे सींपूणा सींगणकीकरण करण्यात येणार असून धान्य उचल 
वा्पाची सींपूणा माठहती पारििाकता सींकेतस्थळावर (www.mahafood.gov.in) िेवण्यात 
येणार आहे. तसेच, लाभार्थयााची आधार बेस ओळख प्वून PoS मिीनद्वारे शिधावस्तू 
ववतरीत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थयाांना ननयशमतपणे शिधावस्तू शमळणार 
आहेत व गैरव्यवहाराींना आळा बसणार आहे. सिर प्रकल्प १५ िुलै २०१७ अखेर पूणा करण्याचे 
ननयोिन आहे. 
(४) सद्यजस्थतीत, राज्यातील ४३,६७३ रास्तभाव िकुानाींमध्ये PoS मिीन बसववण्यात 
आलेल्या असून उवाररत कायावाही प्रगतीपथावर आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

औरांगाबाद जिल्हयातील मदरशाांनी शासनाचे अनुदान घेऊन  
सोयी-सुववधा देत नसल्याबाबत  

(१९)  ७६०१० (२०-०४-२०१७).   श्री.सांिय साविारे (भुसावळ) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) औरींगाबाि जिल्हयातील वक्फ बोडा आणण धमाािाय आयुक्ताींकडे नोंिीत असलेल्या 
औरींगाबाि िहरातील १९० तर ग्रामीण मधील ३५ अिा िवळपास २२५ मिरिाींची तपासणी 
जिल्हाचधकारी कायाालयाच्या पथकाकडून एकाच वेळी माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या 
िरम्यान करण्यात आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त मिरश्याींपैकी एकूण १६८ मिरिाींना अनुिान मींिूर झाले आहे, हे ही  खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाचे अनुिान घेवून कोणत्याही सोई-सुववधा उपलब्ध करुन न िेणा-या 
सींस्थाींववरुध्ि कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  

श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१७) : (१) होय, एकूण २४६ मिरसाची जिल्हाचधकारी औरींगाबाि 
याींनी तपासणी केली आहे.  
(२) होय, सिर २४६ मिरसाींपैकी १८५ मिरसाना अनुिान प्राप्त झाले आहेत. 
(३) चौकिी अींती आचथाक अननयशमतता करणाऱ्या मिरसा सींिभाांत पुढील प्रमाणे आिेि 
िेण्यात आलेले आहेत:- 
(अ) िे मिरसे सुरू असल्याचे आढळले आहे केवळ त्याींनाच यापुढे पात्रतेचे ननकष पूणा 
करण्याच्या अ्ीींच्या अचधन राहून अनुिानाबाबत ववचार व्हावा. 
(ब)  प्राप्त अनुिानाचे ववननयोिन योग्यररतीने न केलेल्या मिरिाींकडे पािपुरावा करुन 
योग्यरीत्या ववननयोिनाबाबत ननजश्चती करावी, ज्या मिरिाींनी मागणी केलेल्या कारणाशिवाय 
अन्य कारणासािी वापर केला आहे, त्याींना यापुढे त्या कारणासािी  अनुिान िेण्यात येऊ नये, 
तसेच अनुिानाच्या ववननयोगाबाबतचे पुरावे, शिक्षक मानधनाच्या पावत्या ज्या मिरिाींनी सािर 
केलेल्या नाहीत, त्याींचेकडून त्या रक्कमेची वसूली करण्यात यावी.  
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(क) िे मिरसे बींि आढळून आलेत, व ज्या मिरसाींनी ननधीचा गैरवापर केलेला आहे.  त्या 
मिरसा चालकाींवर गुन्हें िाखल करण्यात यावेत, आणण त्याींचेकडून अनुिान वसूलीची कायावाही 
सुरू करण्यात यावी. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यात वस्तू अधधतनयम िायद्याांतगात साखरेचा अततररक्त साठा िरण्यास  
शासनाने तनबांध घातल्याबाबत 

  

(२०)  ७६१८२ (२१-०४-२०१७).   श्रीमती तपृ्ती सावांत (वाांदे्र पूवा) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वस्तू अचधननयम कायद्याींतगात साखरेचा अनतररक्त सािा करण्यास िासनाने ननबांध 
घातल्याने माहे डडसेंबर,२०१६ अखेर पयांत साखर उद्योगाकडे ककती ्क्के सािा शिल्लक आहे, 
(२) असल्यास, साखरसाठ्याची माठहती जिल्हा पुरविा ववभागाकडून जिल््यातील सवा सहकारी 
व खािगी कारखान्याींकडून घेण्यात आली आहे काय, 
(३) असल्यास, ननयमापेक्षा िास्तीचा सािा कोणत्या साखर कारखान्याींकडे आढळून आलेला 
आहे, त्यानुषींगाने साखर कारखान्याींच्या अध्यक्षाींसह सींचालक तसेच कायाकारी सींचालक 
याींच्यावर फौििारी स्वरुपाची कारवाई करण्याचे अचधकार िासनाने जिल्हा पुरविा अचधकारी 
याींच्यासह प्राींताचधकारी व तहशसलिाराींना ठिलेले असताींनाही ककती जिल््यातील कारखानिाराींवर 
अनतररक्त सािा केल्यामुळे माहे डडसेंबर, २०१६ अखेरपयांत कारवाई करण्यात आलेली 
नसल्याचे ननििानास आले आहे, 
(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार साखर 
कारखान्याींच्या पिाचधका-याींवर कारवाई न करणा-या प्राींताचधकारी व तहशसलिार याींची चौकिी 
करुन त्याींच्यावर करावयाच्या कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे, 
(५) तसेच ज्या साखर कारखान्याींच्या पिाचधका-याींनी ननयमापेक्षा िास्तीचा सािा केला 
त्याींच्यावरील िासन कारवाईची सद्यःजस्थती काय आहे? 
  
श्री. धगरीश बापट (१७-०७-२०१७) : (१) कें द्र िासनाने त्याींच्या ठि.८/९/२०१६ च्या आिेिान्वये 
िीवनावश्यक वस्तू अचधननयम, १९५५ (चा १०) मधील कलम ३ व साखर ननयींत्रण आिेि, 
१९६६ च्या खींड ५ अींतगात राज्यातील साखर  उत्पािकावर सप् े्ंबर, २०१६ व ऑक््ोंबर, २०१६ 
सािी उपलब्ध साखर साठ्याच्या अनुक्रमे ३७% व २४% असा सािा मयाािा लागू करण्यात 
आला आहे. 

काही जिल्हे वगळता साखर सािा मयाािे इतका शिल्लक होता. 
(२) होय. 
(३), (४) व (५) राज्यातील साखर कारखान्याींकडून माहे डडसेंबर,२०१६ अखेर साखर साियाची 
माठहती घेतली असता, सातारा जिल्हयामध्ये १, साींगली जिल्हामध्ये १, नींिरुबार जिल्हयातील 
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५ कारखान्याींकडे सािा मयाािेपेक्षा िास्त सािा आढळून आला आहे. सािा मयाािा सप् े्ंबर व 
ऑक््ोबर २०१६ या िोन मठहन्याींकररताच  लागू होती. या साखर सािा मयाािेच्या आिेिास 
िासनाच्या ४.१०.२०१६ च्या पत्रान्वये आणखी िोन मठहन्याींची मुित वाढ शमळण्याबाबत कें द्र 
िासनास ववनींती करण्यात आली होती. तथापी कें द्र िासनाकडून या आिेिास मुित वाढ 
िेण्याबाबत अद्याप काहीच कळववण्यात आलेले नाही. 

साखर सींघाने साखर उत्पािकाींवरील सािा मयाािा सींिभाात मा. उच्च न्यायलयात 
याचचका िाखल केली असून प्रकरण न्याय प्रववषि असल्याने सींबींचधत कारखान्याींवर सािा 
मयाािा कायिा अींतगात कारवाई करण्यात आलेली नाही.         
  

___________ 
  

ठाणे जिल्हा ग्राहि मांचािडे तक्रारी प्रलांत्रबत असल्याबाबत व िायाालयािररता 
 पुरेशी िागा उपलब्ध नसल्याबाबत 

  

(२१)  ७६९८३ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुभाष भोईर (िल्याण ग्रामीण), श्री.प्रिाश फातपेिर 
(चेंबूर), श्री.प्रिाश सुवे (मागाठाणे), श्री.प्रताप सरनाईि (ओवळा माजिवडा), श्री.किशोर पाटील 
(पाचोरा) :   सन्माननीय अन् न व नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  िाणे जिल्हा ग्राहक मींचाकडे माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर सुमारे २९२३ तक्रारी प्रलींबबत 
आहेत, हे खरे आहे काय,  
(२) तसेच सिर ग्राहक मींच कायाालयात पुरेिी िागा उपलब्ध नाही व कायाालयातील अनेक 
पिे ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जिल्हाचधकारी, िाणे याींच्या अखत्याररतील इमारतीमध्ये िागा उपलब्ध 
झाल्यास  कायाालयासािी िागा उपलब्ध करून िेण्याबाबत तसेच प्रलींबबत तक्रारी ननकाली 
काढण्याबाबत व सवा ररक्त पिे भरण्यासािी िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. धगरीश बापट (३०-०६-२०१७) : (१) माहे मे, २०१७ अखेर सुमारे ३६३२ तक्रारी व ककरकोळ 
अिा प्रलींबबत आहेत. 
(२), (३) व (४)  सद्यजस्थतीत जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच, िाणे हे कायाालय 
जिल्हाचधकारी कायाालयाच्या इमारतीमध्ये िसुऱ्या मिल्यावर कायारत असून, जिल्हाचधकारी, 
िाणे   याींचेकडून तलावपाळी येथील मठहला मींडळ इमारतीमध्ये िसुऱ्या मिल्यावर नवीन 
िागा उपलब्ध करुन िेण्यात आलेली आहे. सिर उपलब्ध करुन ठिलेली िागा ही १४४६ चौ.फू. 
इतकीच आहे.   
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जिल्हा मींचातील प्रकरणाींची सींख्या ववचारात घेता, इतक्या कमी िागेत सिर 
कायाालय स्थलाींतरीत करणे सींयुजक्तक वा्त नाही. त्यामुळे जिल्हाचधकारी कायाालयाकडून 
नवीन प्रस्ताववत िागेमध्ये अचधक के्षत्रफळाची िागा उपलब्ध करुन िेण्याबाबत राज्य ग्राहक 
तक्रार ननवारण आयोग याींच्याकडून कायावाही करण्यात येत आहे. 

सद्यजस्थतीत जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच, िाणे येथील प्रबींधक, शिरस्तेिार व 
सहायक अचधक्षक ही पिे ररक्त आहेत. सध्या पिोन्नतीने ररक्त पिे भरण्याची कायावाही राज्य 
ग्राहक तक्रार ननवारण आयोगाकडे सुरु आहे. 
  

___________ 
  

नागपूर शहरातील हल्दीराम व्यवस्थापन शीतपेयाांवर ६६ टक्िे अधधि  
शुल्ि आिारात असल्याबाबत 

  

(२२)  ७७२४८ (२०-०४-२०१७).   डॉ.शमशल ांद माने (नागपूर उत्तर) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) नागपूर (जि.नागपूर) िहरातील हल्िीराम व्यवस्थापन िीतपेयाींवर ६६ ्क्के अचधक िुल्क 
आकारून  िहरातील ग्राहकाींची फसवणूक करीत असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा 
त्यािरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासनाने बा्लीबींि, डबाबींि िीतपेयाींवर मुठद्रत रक्कमेपेक्षा िास्त रक्कम 
घेणे यावर ननबांध घातले असूनसुध्िा  हल्िीराम व्यवस्थापन नागरीकाींकडून िािा रक्कम घेत 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याप्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
अन्न व औषधी प्रिासनाने सिर व्यवस्थापनाींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

  
श्री. धगरीश बापट (१३-०७-२०१७) :(१) होय, हे खरे आहे. 
हल्िीराम  व्यवस्थापन शितपेयाींवर २३ ्क्के अचधक िुल्क आकारून िहरातील ग्राहकाींची 
फसवणूक करीत असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७  मध्ये ननििानास आले आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) होय, वैध मापन िास्त्र(आवेष्ीत वस्तू) ननयम, २०११ च्या ननयम १८(२) नुसार हजल्िराम 
व्यवस्थापनावर कारवाई करण्यात आली असून या उल्लींघनाबाबत त्याींचेकडून रू.८,०००/- 
प्रिमनिुल्क वसूल करण्यात आले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील ४० शशक्षिाांच् या शस ांगापूर येथील अभ्यास दौऱ्याबाबत 
  

(२३)  ७७५८१ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुतनल प्रभू (हदांडोशी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील, िाळाींना आींतरराषरीय पातळीवर नेण्यासािी, िासनाच्या शिक्षण ववभागातफे 
ठि. २२ ते २८ नोव्हेंबर, २०१६ रोिी वा त्यासुमारास  राज्यातील ४० शिक्षकाींचा शस ींगापूर येथे 
अ्यास िौरा आयोजित करण्यात आला होता, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास,  शिक्षण ववभागाच्या सींबींधीत अचधकारी याींनी शस ींगापूर येथील िाळाींची माठहती 
न घेता अ्यास िौऱ्याचे ननयोिन केल्याने  सिरहू िौरा कालावधीत शस ींगापूर येथील िाळा बींि 
असल्याने शिक्षकाींचा अ्यास िौरा वाया िाऊन त्याींंींना २४ लाखाींचा भुिांड बसला, हे ही खरे 
आहे काय,     
(३) असल्यास याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, व त्यानुसार सींबींचधत अचधकाऱ्याींवर 
कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि शहरात स्थापन झालेल्या यशवांत व्यायामशाळेची झालेली दरुावस्था 
  

(२४)  ७९३७६ (२०-०४-२०१७).   श्री.योगेश (बापू) घोलप (देवळाली) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक िहरात सन १८१७ मध्ये स्थापन झालेल्या यिवींत व्यायामिाळेकडे िासनाच्या 
कक्रडा ववभागाचे िलुाक्षामुळे अत्यींत िरुावस्था झाल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननििानास आले, हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास,  उक्त व्यायामिाळेत आवश्यक ते साठहत्य पुरववण्याबाबत िासनाने कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१७) :(१) हे खरे नाही. 
(२) उपरोक्त सींस्थेकडून साठहत्य पुरववण्याबाबत कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसल्याने 
याबाबत कायावाहीचा प्रश्न उद्् ावत नाही. तथावप, सिर सींस्थेने  व्यायामिाळेत आवश्यक ते 
साठहत्य पुरववण्याबाबत ववठहत नमुन्यातील पररपूणा प्रस्ताव आवश्यक कागिपत्रासह जिल्हा 
क्रीडा अचधकारी कायाालयास सािर केल्यास िासन ननणायातील तरतुिीनुसार अनुिान 
उपलब्धतेची कायावाही करता येईल. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यातील मुस्लीम समािाला १५ टक्िे आरक्षण शमळावे या मागणीसाठी औरांगाबाद येथे 
ववराट मूि मोचाा िाढण्यात आला असल्याबाबत 

  

(२५)  ७९६२५ (२०-०४-२०१७).   श्री.अब् दलु सत्तार (शसल्लोड) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील मुस्लीम समािाला १५ ्क्के आरक्षण शमळावे या मुख्य मागणीसािी 
औरींगाबाि येथे ववरा् मूक मोचाा काढण्यात आला असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये वा 
त्या  िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मूक मोचाात सुमारे तीन लाख नागररक, मठहला सहभागी झाले होते हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय व त्यानुषींगाने िासनाने राज्यातील 
मुस्लीम समािाला १५ ्क्के आरक्षण िेण्याबाबत कोणती कायावाही केली आहे वा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) :(१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सामान्य प्रिासन ववभाग, ठि. ९ िुलै,२०१४ रोिीच्या अध्यािेिाद्वारे मुजस्लम समािासािी 
नोकरीमध्ये व िैक्षणणक सींस्थेमध्ये प्रवेिासािी ५% आरक्षण िेण्यात आले होते. 

याबाबत मा. उच्च न्यायालयामध्ये याचचका िाखल करण्यात आल्या होत्या. मा. 
उच्च न्यायालयाने  ठि.१४ नोव्हेंबर, २०१४ रोिी अींतररम ननणाय ठिला आहे व सिर अींतररम 
आिेिाव्िारे िासकीय व अनुिाननत िैक्षणणक सींस्थेमध्ये प्रवेिासािी ठिलेले आरक्षण अबाचधत 
िेवण्यात आले आहे. परींतु खािगी ववना अनुिाननत सींस्थाींमधील प्रवेि व िासकीय सेवेतील 
भरतीसािी ठिलेल्या आरक्षणाला स्थचगती ठिली आहे. सिर अध्यािेिाचे ठि.२३ डडसेंबर, २०१४ 
पयांत कायद्यात रुपाींतर न झाल्याने सिर अध्यािेि व्यपगत झाला आहे. 

सिर प्रकरण मा. उच्च न्यायालयात अींतीम ननणायासािी प्रलींबबत आहे. याबाबत मा. 
उच्च न्यायालयाच्या अींतीम ननणायानुसार  आवश्यक ती कायावाही करण्यात येईल. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

बुलढाणा येथील मुस् लीम समुदायाने िाढलेला मोचाा 
  

(२६)  ८००४१ (२०-०४-२०१७).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  बुलढाणा येथे मुस् लीम समुिायाच् या वतीने ठिनाींक ६ िानेवारी, २०१७ रोिी काढण् यात 
आलेल् या मोच् याात लाखो लोक सहभागी झाले होते, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल् यास, सिर मोचेक-याींनी जिल् हाचधकारी, बुलढाणा याींच् याकडे आपल् या मागण् याींचे 
ननवेिन सािर केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, त् याींच् या मागण् याींचे थोडक् यात स् वरूप काय आहे ,सिर मागण् याींचे सींिभाात 
िासनाने कोणती कायावाही केली आहे, वा करण् यात येत आहे, 
(४) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१८-०७-२०१७) :(१) नाही. 
(२) नाही. 
(३) व (४) प्रश्न ्उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील गड किल्ले िें द्र शासनाच् या पुरातत् व ववभागाच् या  
अखत् यारीतुन मुक् त िरण्याच्या मागणीबाबत 

  

(२७)  ८००५८ (०६-०५-२०१७).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.सुतनल शशांदे (वरळी), 
श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील गड ककल् ल् याची िेखभाल कें द्र िासनाच् या अखत् यारीत असल् याने छो्या छो्या 
कामासािी कें द्र िासनाच् या पुरातत् व खात् याची परवानगी घ् यावी लागते ती शमळण् यास होणारा 
ववलींब होत असल्याने गडककल् ल् याींची ियननय अवस् था झाल् याची बाब माहे िानेवारी २०१७ 
मध् ये वा त्या िरम्यान ननििानास आली, हे खरे आहे काय, 
(२)असल् यास, उक्त गड ककल् ले कें द्र िासनाच् या पुरातत् व ववभागाच् या ताब्यातून राज्य 
िासनाकडे घेण्याबाबत मागणी इनतहास पे्रमीींनी िासनाकडे केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल् यास, याबाबत िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत  आहे तसेच राज्य 
िासनाने कें द्र िासनाकडे केलेल्या पािपुराव्याचे थोडक्यात स्वरूप काय आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) राज्यात ४७ ककल्ले हे राषरीय सींरक्षक्षत समारके म्हणून 
घोवषत असून ते भारतीय पुरातत्व ववभागाच्या अखत्याररत आहे. त्याींची िेखभाल व िरुूस्ती 
भारतीय पुरातत्व ववभागाकडून केली िाते. तर ४९ ककल्ले हे राज्य सींरक्षक्षत स्मारके म्हणून 
घोवषत असून त्याींची िेखभाल व िरुूस्ती ही राज्य िासनाकडून केली िाते. या राज्य 
िासनाच्या अखत्याररतील ककल्ल्याींच्या िेखभाल िरुूस्तीसािी कें द्र िासनाकडून परवानगी 
घ्यावी लागत नाही. त्यामुळे िरुूस्ती अभावी राज्यातील गडककल्ल्याींची िरुावस्था झाली हे खरे 
नाही. 
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(२) हे खरे नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मौिे देऊळघाट (ता. बुलडाणा )येथील एम.एम. शेख उद ुा प्राथशमि शाळेत अल् पसांख् याांि 
पायाभुत सोयी-सुववधा अांतगात देण् यात आलेल् या तनधीमध्ये झालेला गैरव्यवहार 

  

(२८)  ८००८७ (२०-०४-२०१७).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा) : सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मौिे िेऊळघा् ( ता. बुलडाणा ) येथील नॅिनल एज् युकेिन सोसाय्ी सींचाशलत एम.एम. 
िेख उि ुा प्राथशमक िाळेत सन २००९ ते २०१३ या कालावधीत अल् पसींख् याींक िाळाींना पायाभुत 
सोयी-सुववधाींकरीता सुमारे १० लक्ष रुपयाींचे अनुिान िेण् यात आले होते, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, सिर अनुिानातून सींबींधीत िाळेमध् ये ववद्यार्थ याांसािी आवश् यक असलेल् या 
सोयी-सुववधाींवर कोणताही खचा झाला नसल् याची बाब माहे डडसेंबर, २०१६ मध् ये वा त्या 
िरम्यान  शिक्षण ववभागाने केलेल् या चौकिीत ननििानास आली आहे, हे ही खरे आहे काय , 
(३) असल् यास, शिक्षण ववभागाने सिर िाळेची मान् यता काढण् याचा प्रस् ताव िासनाकडे सािर 
केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, िासनाने या बाबत कोणती कायांवाही केली वा करण् यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत?  
  
श्री. ववनोद तावडे (०१-०७-२०१७) : (१) होय 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) नाही, हे खरे नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील वक्फ बोडााच्या मालिीच्या िशमनीांचे बेिायदा खरेदी-ववक्री व्यवहाराबाबत 
  

(२९)  ८०३७० (२०-०४-२०१७).   श्री.आशसफ शेख (मालेगाांव मध्य) :   सन्माननीय 
अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यातील वक्फ बोडााच्या मालकीच्या िशमनीींचे बेकायिा खरेिी-ववक्री व्यवहार झालेले 
असल्याचे माहे िानेवारी, २०१७ रोिी वा त्या सुमारास ननििानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
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(२) असल्यास,  िासनाने या प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय व त्यानुसार या  
िोषीींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) : (१) नाही. वक्फ मींडळाच्या अचधपत्याखालील वक्फ 
िशमनीचे बेकायिा खरेिी-ववक्री व्यवहार झाल्याववषयीचे कोणतेही प्रकरण िानेवारी, २०१७ वा 
त्यासुमारास िासनाच्या ननििानास आलेले नाही. 
(२) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि जिल्हा ग्राहि मांचािडे तक्रारी प्रलांत्रबत असल्याबाबत 
  

(३०)  ८०५८४ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय अन् न व नागरी 
पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) नाशिक  जिल्हा ग्राहक मींचाकडे माहे डडसेंबर, २०१६ अखेर मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी 
प्रलींबबत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२)तसेच सिर ग्राहक मींच कायाालयात पुरेिी िागा उपलब्ध नाही व कायाालयातील अनेक पिे 
ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने प्रलींबबत तक्रारी त्वरेने ननकाली काढण्यासािी सिर कायाालयास पुरेिी िागा 
िेण्याबाबत व सवा ररक्त पिे भरण्यासािी कोणती कायावाही  केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
 
श्री. धगरीश बापट (३०-०६-२०१७) : (१) माहे मे, २०१७ अखेर सुमारे ७९९ तक्रारी प्रलींबबत 
आहेत. 
(२) व (३) सध्या जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच, नाशिक हे कायाालय जिल्हाचधकारी 
कायाालय, नाशिक याींच्या कायाालयाच्या आवारात स्वतींत्र इमारतीमध्ये अींिािे २२०० चौ.फू. 
िागेमध्ये कायारत  आहे.  

सद्यजस्थतीत जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींच, नाशिक येथील प्रबींधक-१, 
शिरस्तेिार-१, लघुलेखक-२ तसेच शिपाई-२ अिी सवा पिे भरण्यात आलेली आहेत.      

जिल्हा ग्राहक तक्रार ननवारण मींचातील सिस्याींचे ररक्त एक पि भरण्याची कायावाही 
राज्य ग्राहक तक्रार ननवारण आयोगाकडे सुरु आहे.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
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राज्यात अल्पसांख्याि युविाांची आधथाि, सामाजिि, शैक्षणणि उन्नती व सिारात्मि बदल 
घडववण्यािररता उपाययोिना िरण्याबाबत 

  

(३१)  ८०६४६ (२०-०४-२०१७).   श्री.नसीम खान (चाांहदवली) :   सन्माननीय अल्पसांख्याांि 
वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात अल्पसींख्याक युवकाींची आचथाक, सामाजिक, िैक्षणणक उन्नती व त्याींच्यामध्ये 
सकारात्मक बिल घडववण्याबाबत उपाययोिना करण्यासींिभाात ठिनाींक ४ िुलै, २०१६ रोिी  वा 
त्या सुमारास अल्पसींख्याक ववकास ववभागाने िासन ननणाय ननगाशमत केला आले आहे, हे खरे 
आहे काय, 
(२) असल्यास, सवा ववभागाींनी िक्य असेल तेथे मींिूर असलेल्या ननधीमधील १५% ननधी 
अल्पींसींख्याकासािीच्या योिनेसािी राखून िेवावा अिा सूचना िेण्यात आल्या आहेत, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने उक्त ननणायानुसार  कोणती कायावाही  केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२०-०५-२०१७) : (१) व (२) होय. 
(३) या ननणायाची अींमलबिावणी करण्याकररता िासन ननणाय, अवववव, क्र. अवववव-२०१५/प्रक्र-
२७५/ का-५, ठि.०४.१०.२०१६ अन्वये  राज्यस्तरीय/ ववभागस्तरीय/ जिल्हास्तरीय सशमत्या 
गठित करण्यात आल्या आहेत. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

नाशशि जिल्हा क्रीडा अधधिारी याांनी अधधिार के्षत्राच्या बाहेर िाऊन तनधी हदले बाबत 
  

(३२)  ८०७५३ (२०-०४-२०१७).   श्री.अतनल िदम (तनफाड) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  नाशिक महानगर पाशलका के्षत्रासािी  जिल्हा क्रीडा अचधकारी ििााचा स्वतींत्र क्रीडा 
अचधकारी असताींना नाशिक  जिल्हा क्रीडा अचधकारी याींनी अचधकार के्षत्राच्या बाहेर िाऊन 
जिल्हा ननयोिन अचधकारी याींच्या ननधीतून सन २०१५-१६ ्या आचथाक वषाात महानगर 
पाशलका के्षत्रात व्यायाम  साठहत्य ववतरीत केले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाशिक महानगर पाशलका के्षत्रासािी  स्वतींत्र अचधकारी असताींना जिल्हा क्रीडा 
अचधकारी याींनी अचधकार के्षत्राच्या बाहेर िाऊन  व्यायाम  साठहत्य ववतरीत केल्याबाबतच्या   
माठहतीची मागणी  स्थाननक लोकप्रनतननधीनी  केली असताींनाही  माठहती  ठिलेली नाही, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने या प्रकरणाची चौकिी केली आहे काय,त्यानुसार सींबींचधत िोषी 
अचधकाऱ्याींवर कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे  काय आहेत ? 



वि.स. ३३५ (26) 

 
श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही 
  

___________ 
  

राज्यातील सनदी व पोलीस सेवेत मुस्लीम समािाचे प्रतततनधीत्व वाढववण्याबाबत 
  
(३३)  ८०८३३ (२०-०४-२०१७).  श्री.बाळासाहेब थोरात (सांगमनेर), श्री.अशमन पटेल (मुांबादेवी) :   
सन्माननीय अल्पसांख्याांि वविास मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यातील  मुस्लीम समािाच्या आचथाक आणण सामाजिक पररजस्थतीत सुधारणा व्हावी 
यासािी ठिल्ली उच्च न्यायालयाचे ननवतृ्त मुख्य न्यायमूती रािेंद्र सच्चर याींच्या 
अध्यके्षतेखालील सशमतीने कें द्र सरकारला आपला अहवाल सािर करुन िहा वषे झाली तरीही   
मुस्लीम समािाच्या सामाजिक पररजस्थतीत फारस फरक पडला नसल्याचे माहे डडसेंबर २०१६ 
मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या सींिभाात िासनाने अहवालातील शिफारिीनुसार राज्यातील सनिी व पोलीस 
सेवेत मुस्लीम समािाचे प्रनतननधीत्व वाढववण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१९-०७-२०१७) : (१) व (२) न्या.राजिींिर सच्चर सशमतीने कें द्र िासनास 
सािर केलेल्या अहवालात िासकीय/ ननमिासकीय सेवा व इतर सावािननक उपक्रमाींमधील 
सेवाींमध्ये अल्पसींख्याकाींचे रोिगार के्षत्रातील प्रनतननधीत्व वाढववण्याकररता प्रयत्न करण्याची 
गरि असल्याचे प्रनतपािीत केले आहे. 

त्यानुसार ववभागामाफा त अल्पसींख्याक समािाचे िासकीय सेवेतील प्रमाण 
वाढववण्याकररता नागरी स्पधाा परीक्षा प्रशिक्षण योिना ठि.२० माचा, २०१० च्या िासन 
ननणायान्वये राज्य प्रिासकीय सेवा प्रशिक्षण सींस्थेच्या मुींबई, कोल्हापूर, नागपूर व औरींगाबाि 
व यििा, पुणे याींच्यामाफा त राबववली िाते. या योिनेंतगात पाच कें द्रामााफत ३१७ 
प्रशिक्षणाथींना प्रशिक्षण िेण्यात आले आहे व १ प्रशिक्षणार्थयााची ननवड झाली आहे. कें ठद्रय 
लोकसेवा आयोग/महाराषर लोकसेवा आयोग/बँकीींग सेवा भरती इत्यािी स्पधाा परीक्षाींसािी तसेच 
व्यावसानयक अ्यासक्रमाींमधील  प्रवेिाकररता घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेि परीक्षाींच्या पूवा 
तयारीसािी आणण इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीणा अल्पसींख्याक उमेिवाराींकररता वविेष 
शिकवणी वगा सुरू करण्याकरीता ठि. २५ िून, २०१३ च्या िासन ननणायान्वये “मौलाना आझाि 
मोफत शिकवणी व सींबध्ि योिना” मुींबई, िाणे, पुणे, नाशिक, औरींगाबाि, अमरावती व 
नागपूर या िहराींमध्ये कायााजन्वत करण्यास मान्यता िेण्यात आली आहे. तसेच अल्पसींख्याक 
समािातील उमेिवाराींसािी सुधाररत पोलीस शिपाई भरती पूवा परीक्षा प्रशिक्षण वगा योिना 
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ठि.२७ िुलै, २००९ च्या िासन ननणायान्वये राबववण्यात येत आहे. सिरच्या योिनेंतगात एकूण 
२१७१५ प्रशिक्षणाथींना प्रशिक्षण िेण्यात आले आहे व त्यापैकी १०२० प्रशिक्षणाथींची पोशलस व 
तत्सम सेवेत ननवड झाली आहे.     
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 

___________ 
  

राज्यातील अनेि िारखाने चालू हांगामात शेति-याांना एफआरपीनुसार  
रक्िम देत नसल्याबाबत  

  

(३४)  ८०८९४ (२४-०४-२०१७).   श्री.नारायण पाटील (िरमाळा) :   सन्माननीय सहिार मांत्री 
पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१)  राज्यात अद्यापपयांत गाळण झालेल्या ऊसाची एफआरपी प्रमाणे २१८०.६८ को्ी रुपये 
रक्कम िेतक-याींना िेय असून  कारखान्याींनी त्यापैकी ६० ्क्के म्हणिे १२९९.६९ को्ी 
रुपयाींची रक्कम िेतक-याींना ठिली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्यात अनेक कारखाने चालू हींगामात िेतक-याींना एफआरपीनुसार रक्कम 
िेण्यास अपयिी िरले आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, एफआरपीप्रमाणे िेतक-याींना िेय रक्कम न िेणा-या साखर कारखान्याींवर 
िासनाने कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, त्याची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. सुभाष देशमुख (०१-०८-२०१७) : (१) नाही. 
(२) नाही. 
राज्यात हींगाम २०१६-१७ मध्ये ८७ सहकारी व ६३ खासगी असे एकूण  १५० कारखाने सुरू 
होते. हींगामात गाळप झालेल्या ३७३.१३ लाख मे.्न ऊसाचे िेय FRP प्रमाणे रु.८४०६.७७ 
को्ी िेयकापैकी ठि.१५.०६.२०१७ अखेर रु.५.७० को्ी  FRP  िेयके ५ कारखान्याींकडे प्रलींबबत 
आहेत. 
(३) वरीलप्रमाणे थकीत FRP सींिभाात वसींतिािा ससाका, जि.साींगली, यिवींत िुगसा, 
जि.साींगली, िौलत न्युरीएीं्स ॲग्रो, जि.कोल्हापुर, आमास्राँग इ ींफ्रा, जि.नाशिक व वसींत 
ससाका, पुसि, जि.यवतमाळ या ५ कारखान्याींची सुनावणी साखर आयुक्तालयामध्ये सुरू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

शेगाव, (जिल् हा बुलडाणा) येथील नगर पररषद व् यवस् थापनाच्या शाळेतील ववद्याथी  
शासिीय योिनाांच् या लाभापासून वांधचत राहत असल् याबाबत  

  

(३५)  ८१६०० (२०-०४-२०१७).   श्री.हषावधान सपिाळ (बुलढाणा), श्री.राधािृष्ट् ण ववखे-पाटील 
(शशडी) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) शिक्षण हक् क कायद्यानूसार ६ ते १४ वयोग्ातील बालकाींना मोफत व सक् तीचे शिक्षण 
उपलब् ध करून िेण् याची िबाबिारी  िासन व स् थाननक प्राचधकरणावर ननजश्चत करण् यात 
आलेली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल् यास, बुलढाणा जिल् ्यातील िेगाव येथील नगर पररषिेच् यावतीने गत  ८ ते १०   
वषाांपासून ववना अनुिानीत िाळा सुरू असल् याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान  
ननििानास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल् यास, उक्त िाळेमध् ये शिकत असलेले ववद्याथी िालेय पोषण आहार व इतर 
ववद्याथी लाभाच् या योिनाींपासून  वींचचत राहत असल् याची  बाब ननििानास आली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल् यास, उपरोक् त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार कोणती 
कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल् यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) : (१) व (२)  हे खरे आहे. 
(३) व (४) सिर िाळा मनमाड नगर पररषि व्यवस्थापनाची इ ींग्रिी माध्यमाची कायम 
ववनाअनुिाननत असल्याने िालेय पोषण आहार योिनेच्या लाभाव्यनतररक्त इतर काही लाभ 
सिर िाळेस िेण्यात येतात. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील शालेय पोषण आहारात बेदाणाचा (किसशमस) समावेश िरण्याबाबत 
  

(३६)  ८१७२० (२०-०४-२०१७).   श्री.अतनल बाबर (खानापूर), डॉ.अतनल बोंडे (मोशी) :   
सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) राज्यात िालेय पोषण आहारात अींडी, केळी याबरोबर बेिाणा (ककसशमस) िेण्याबाबत 
ववचार करावा अिी मागणी साींगली, नाशिक, सोलापूर आणण राज्यभरातील बेिाणा उत्पािकाींनी 
िासनाकडे  केली आहे हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या मागणीबाबत िासनाने ववचार केला आहे काय, 
(३) असल्यास,  िासनाने याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण् यात येत आहे, तसेच त्याींचे 
स्वरुप काय आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१३-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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राज्यातील खािगी शाळा िमाचाऱ्याांना तनयमानुसार वेतन हदले िात नसल्याबाबत 
  

(३७)  ८१७७६ (२०-०४-२०१७).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील खािगी िाळा कमाचारी सेवेच्या िती अचधननयम १९७७ व ननयमावली १९८१ 
मधील कलम ४ (३) अन्वये ववहीत केल्याप्रमाणे ननयमानुसार कॉन्व्हें् मधील शिक्षकाींना वेतन 
ठिले िात नसल्याचे माहे डडसेंबर, २०१६ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे 
आहे काय. 
(२) असल्यास, िासनाने  ननयमाची प्रभावी अींमलबिावणी करण्याकररता कोणती कायावाही 
केली वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 

श्री. ववनोद तावडे (१२-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) व (३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

चांद्रपूर शहरात परवाना धारिाांना िेवळ १०० शलटर रॉिेल पुरवठा होत असल्याबाबत 
  

(३८)  ८१७८६ (२०-०४-२०१७).   श्री.नानािी शामिुळे (चांद्रपूर) :   सन्माननीय अन् न व 
नागरी पुरवठा आणण ग्राहि सांरक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) चींद्रपूर (जि.चींद्रपूर) िहरात परवाना धारकाींना केवळ १०० शल्र रॉकेल पुरविा करण्यात 
येत असल्याचे माहे िानेवारी २०१७ मध्ये वा त्यािरम्यान ननििानास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, उक्त् ा िहरात ककती परवाना धारक रॉकेल ववके्रते आहेत व ककती नागररकाींना 
त्याचा लाभ शमळतो, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  
श्री. धगरीश बापट (२१-०६-२०१७) :(१) माहे िानेवारी, २०१७ मध्ये चींद्रपूर जिल््याची 
केरेाशसनची मागणी २४००० शल्र असून चींद्रपूर जिल््यात २७२ ककरकोळ / हॉकसा 
परवानाधारक आहेत. यास्तव प्रत्येक केरोशसन परवानाधारकास १०० शल्र पावेतो केरोशसन 
ववतररत करण्यात आले आहे.      
(२) चींद्रपूर जिल््यात २७२ ककरकोळ / हॉकसा परवानाधारक असून केरेाशसन शमळण्यास पात्र 
शिधापबत्रकाधारकाींची सींख्या ६२८७ इतकी आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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वाशशम येथील जिल् हा शशक्षण व उपशशक्षण सांस् थेचे िायाालयीन नवीन प्रशासिीय 
बाांधिामािररता तनधीची उपलब् धता िरणेबाबत 

  

(३९)  ८१९०० (२०-०४-२०१७).   श्री.रािेंद्र पाटणी (िारांिा) :   सन्माननीय शालेय शशक्षण 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम येथील जिल्हा शिक्षण व उपशिक्षण सींस्थेचे कायाालयास नवीन प्रिासकीय 
बाींधकामाकररता ननधीची उपलब्धता करणेबाबतचे ननविेन स् थाननक लोकप्रनतननधी (वाशिम) 
याींनी मा. शिक्षण मींत्री, महाराषर िासन, याींना ठिनाींक ९ िानेवारी, २०१७ रोिी वा 
त्यासुमारास ठिले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिर प्रिासकीय इमारतीचे बाींधकाम पूणा होऊन सुध्िा ननधीची उपलब् धता न 
करुन िेण्याची सवासाधारण कारणे काय आहेत, 
(३) असल्यास, िासनाने उपरोक्त बाबी सींिभाात कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४)  नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१५-०७-२०१७) : (१) होय, 
(२) व (३) कें द्र िासनाकडील नतसरा हप्त्याचा ननधी अप्राप्त असून, याकररता कें द्र िासनाकडे 
ननधीची मागणी करण्यात आलेली आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुराशभलेख सांचालनालयातील छायाधचत्रिारममुख्यछायाधचत्रिार याांच्या तनयमबा्यररत्या  
िरण्यात आलेल्या तनयुक्तीबाबत 

  

(४०)  ८२२३४ (०६-०५-२०१७).   श्री.सुतनल शशांदे (वरळी) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) पुराशभलेख सींचालनालयात छायाचचत्रकार/ मुख्यछायाचचत्रकार या पिाला प्रस्ताववत/मींिूर 
सेवा प्रवेि ननयमातील िैक्षणणक अहताा पूणा नसतानाही उमेिवाराींची छायाचचत्रकार पिी 
ननयमबा्य ननयुक्ती केल्याबाबत तसेच मुख्यछायाचचत्रकार पिी ननयमबा्य िेण्यात आलेली 
पिोन्नती तसेच ताींबत्रक पिावर असताना सहाय्यक सींचालक, ग्-ब (प्रिासन) पिाचा िेण्यात 
आलेला अनतररक्त कायाभार इत्यािी प्रकाराींची तक्रार कमाचारी सींघ्नेने ठिनाींक ११, १७ व २१ 
नोव्हेंबर २०१६ रोिी वा त्या सुमारास िासनाकडे केली आहे, हे खरे आहे; 
(२) असल्यास, सिर तक्रारीच्या अनुषींगाने िासनाने चौकिी केली आहे काय,त्यात काय 
आढळून आले आणण सिर प्रकरणातील  ननयमबा्य नेमणुका व पिोन्नती करण्यात आलेल्या 
कमाचारी/अचधकाऱ्याींच्या नेमणुका/पिोन्नती तातडीने रद्द करण्याबाबत  कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
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श्री. ववनोद तावडे (२७-०६-२०१७) :(१) होय. 
(२) अिाच स्वरुपाची तक्रार डडसेंबर २०१४ मध्ये व त्यानींतर ववभागाकडे प्राप्त झाली होती. 
प्राप्त तक्रारीच्या अनुषींगाने पुराशभलेख सींचालनालयाकडून प्राप्त अहवालानुसार छायाचचत्रकार 
पिावर सेवायोिन कायाालय पुरस्कृत उमेिवाराची ननयुक्ती सन १९९० मध्ये करण्यात आली. 
तसेच त्यास पिोन्नती सन २००५ मध्ये िेण्यात आली. ननयुक्तीस सुमारे २५ वषा व 
पिोन्नतीस १० वषाापेक्षा अचधक इतका प्रठिघा कालावधी झाला आहे. याबाबत यापुवी तक्रार 
नव्हती. तसेच प्रिासकीय गरि ववचारात घेऊन सींचालक, पुराशभलेख सींचालनालय याींनी मुख्य 
छायाचचत्रकार याींना सहाय्यक सींचालक (प्रिासन) या पिाचा अनतररक्त कायाभार ठिलेला आहे. 

उपरोक्त वस्तुजस्थती ववचारात घेऊन प्रस्तुत प्रकरणी अचधक कायावाहीची वा 
चौकिीची आवश्यकता नसल्याचा ननणाय घेण्यात आला आहे.             
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

पुराशभलेख सांचालनालयातील उप सांचालि गट-अ(रािपत्रत्रत), सहाय्यि सांचालि गट-ब 
(रािपत्रत्रत) ही ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(४१)  ८२२४६ (०६-०५-२०१७).   श्री.रािन साळवी (रािापूर) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) साींस्कृनतक काया ववभागाच्या अखत्यारीतील पुराशभलेख सींचालनालयातील उप सींचालक 
ग्-अ(रािपबत्रत), सहाय्यक सींचालक ग्-ब (रािपबत्रत)या पिाींचे सेवा प्रवेि ननयमास सन 
२०१२ मध्ये मा. राज्यपाल महोियाींनी मान्यता ठिलेली असतानाही आितागायत िासनाकडून 
सेवा प्रवेि ननयम पाररत करण्यात आलेले नाहीत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सिरहू पिाींचे सेवा प्रवेि ननयम पाररत न केल्याने पुराशभलेख सींचालनालयातील 
सिरहू मींिूर ६ पिे सन २०१२ पासून आितागायत ररक्त आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३)असल्यास, सिर सेवा प्रवेि ननयम  मींिूर करून उक्त ररक्त पिे भरण्याबाबत िासनाने  
कोणती कायावाही केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची  कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२८-०६-२०१७) :(१), (२) व (३) पुराशभलेख सींचालनालयातील उप सींचालक 
ग्-अ (रािपबत्रत) व सहाय्यक सींचालक ग्-ब (रािपबत्रत) या पिाींच्या सेवाप्रवेि ननयमाना 
मा.राज्यपाल महोियाींची मान्यता  शमळाली. मात्र िरम्यानच्या कालावधीत तत्कालीन सींचालक, 
पुराशभलेख सींचालनालय याींनी कळववले की, काही पिाींच्या मींिूर सेवा प्रवेि ननयमाींमुळे 
आश्वाशसत प्रगती योिनेचा लाभ िेण्यामध्ये अडचणी येत असून त्यामुळे कमाचाऱ्याींमध्ये 
नारािीची व असुरक्षक्षततेची भावना ननमााण झाली असून त्याचा पररणाम िैनींठिन कामकािावर 
होत आहे. तसेच कमाचाऱ्याींचे आणण ववभागाचे ठहतास्तव सींचालनालयाने सेवा प्रवेि ननयम 
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बिलण्याची प्रक्रीया सुरु केली असून सवाच पिाींचे सेवा प्रवेि ननयम तयार करण्याचे काम सुरु 
आहे. सींचालकाींनी असे कळववल्याने सिर सेवाप्रवेि ननयम प्रशसध्ि करण्यात आले नाहीत. 

सींचालनालयाने उप सींचालक ग्-अ (रािपबत्रत) व सहाय्यक सींचालक ग्-ब 
(रािपबत्रत) या पिाींच्या सेवाप्रवेि ननयमाींचा मसूिा बनवून त्यावर कमाचा-याींकडून हरकती व 
सूचना मागववल्या व प्राप्त हरकती व सूचनाींचा ववचार करून सेवाप्रवेि ननयमाींचे प्रारूप िासन 
मान्यतेसािी सािर केले. िासनाच्या सामान्य प्रिासन ववभागाने याबाबत काही मुद्दे उपजस्थत 
केले होते आता त्याची पूताता करुन प्रस्ताव सामान्य प्रिासन ववभागास फेरसािर करण्यात 
आला आहे.       

सींचालनालयातील उप सींचालक व सहाय्यक सींचालक या पिाींपैकी काही पिे 
प्रनतननयुक्तीने भरण्यात आली असून  उवाररत पिाींचा अनतररक्त कायाभार िेण्यात आला आहे. 
 (४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

राज्यातील हवामान बदल िृती आराखड्यास मान्यता शमळण्याबाबत 
  

(४२)  ८२८७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.परृ्थ वीराि चव्हाण (िराड दषक्षण) :   सन्माननीय 
पयाावरण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
 (१) राज्यात सततचा िषुकाळ, ननयशमत होणारी गारपी्, पावसाचा अननयशमतपणा हे सवा 
हवामान बिलाचे पररणाम आहेत असे अनेक तज्ञ मींडळीींचे मत आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, राज्य िासनाने हवामान बिलासींिभाातील ‘राज्य हवामान बिल कृती 
आराखड्यास’ (State Action Plan on Climate Change) अिूनही मान्यता ठिली नाही, हे 
ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त  आराखडा तयार करण्यासािी ठिल्लीजस्थत ्ेरी (TERI) या सींस्थेला 
ननयुक्त केले होते, हे ही खरे काय, असल्यास,उक्त  आराखड्याची सद्यजस्थती काय आहे, 
(४)असल्यास, उक्त  आराखडा तातडीने पूणा करण्यासािी िासनाने कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?   
  
श्री. रामदास िदम (२९-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२), (३) व (४) िागनतक हवामान बिलाचा राज्यावर होणा-या सींभाव्य पररणामाबाबत ि 
एनिी ॲन्ड ररसोसा इजन्स््ट्यू् (्ेरी) या सींस्थेकडून िास्त्रोक्त अ्यास करुन कृती आराखडा 
तयार करण्यात आलेला असून सिर कृती  आराखडा तसेच त्यानुषींचगक तयार करण्यात 
आलेले महाराषर राज्याचे वातावरणीय बिल अनुकुलन धोरण हे मा. मींत्रीमींडळाच्या 
मान्यतेसािी िासनाच्या ववचाराचधन आहे. 
(५) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 



वि.स. ३३५ (33) 

  
अिोला जिल्हा क्रीडा अधधिारी िायाालय येथे व्यायाम शाळा साहहत्य  

खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत 
  

(४३)  ८२९५४ (२०-०४-२०१७).   श्री.गोवधान शमाा (अिोला पजश्चम) :   सन्माननीय क्रीडा 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) अकोला जिल्हा क्रीडा अचधकारी कायाालय येथे व्यायाम िाळा तसेच व्यायाम िाळा 
साठहत्य खरेिीमध्ये करोडो रुपयाींचा गैरव्यवहार झाल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये वा त्या 
िरम्यान ननििानास  आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िोषी असणा-या अचधकारी व कमाचा-याींववरुद्ध ववभागीय चौकिी 
करण्याची मागणी एका रािकीय पक्षाने केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,  िासनाने उक्त प्रकरणी चौकिी केली आहे काय, त्यानुसार सींबींधीत िोषी 
अचधका-याींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात  येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) उपरोक्त प्रकरणी ववभागीय उपसींचालक, क्रीडा व युवक सेवा, अमरावती याींनी अनुिान 
ववतरीत सींस्थाींची प्रत्यक्ष पाहणी / तपासणी केली असून तपासणी अींती अनुिान ववतरणामध्ये 
कोणताही गैरप्रकार झाल्याचे ठिसून आले नाही. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

हणे (ता.दापोली, जि.रत्नाधगरी) येथील गोवा किल्ल्याची दरुुस्ती िरण्याबाबत 
  

(४४)  ८२९७१ (२०-०४-२०१७).   श्री.सांिय िदम (दापोली) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) हणे(ता.िापोली,जि.रत्नाचगरी) येथील गोवा ककल्ल्याला राज्य सींरक्षक्षत  ििाा िेण्यात आला 
मात्र या ककल्ल्याचा ताबा असलेल्या एम्ीडीसीने यावर आके्षप घेतला असून या ठिकाणी 
हॉ्ेल उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याचे माहे फेबु्रवारी, २०१७ मध्ये वा त्या िरम्यान ननििानास 
आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त ककल्ल्याला पुरातत्व ववभागाने राज्य सींरक्षक्षत ििाा शमळण्याबाबत सन 
२०१३ मध्ये प्रस्ताव पािवून मींिूरी शमळवून ठिली मात्र सध्या एम्ीडीसीच्या ताब्यात 
असलेल्या  ककल्ल्यावर हॉ्ेल उभारण्याचे या ववभागाने िरवल्याने या ककल्ल्याची  िरुुस्ती 
प्रलींबबत असून ककल्ल्याची पडझड होत असल्याने  ककल्ला नष् होत आहे, हे ही खरे आहे 
काय, 
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(३) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व 
त्यानुषींगाने सिर ककल्ल्याची िरुुस्ती होण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ? 
  

श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) हे खरे नाही.  
(३) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

वाशशम येथील कक्रडाांगणाच्या वसतीगहृावरील सौरउिाा सयांत्र तनिामी झाल्याबाबत 
  

(४५)  ८३०१६ (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय क्रीडा मांत्री पुढील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) वाशिम जिल्हा कक्रडा सींकुलातील वसतीगहृावर लाखो रुपये खचुान सौरउिाा प्रकल्पाची ९ 
सयींत्र बसववण् यात आली  होती, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त सयींत्रे  िरुुस्ती अभावी नािरुुस्त अवस्थेत असल्याचे  ननििानास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या  प्रकरणी िासनाने  कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलबाींची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. ववनोद तावडे (१७-०७-२०१७) :(१) व (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) व (४) उपरोक्त सौरउिाा सयींत्र िरुुस्ती बाबत महाराषर एनिी डेव्हलपमें् एिन्सी (मेडा), 
पुणे याींच्याकडे ताींत्रीक मान्यतेकररता अींिािपत्रक पािववण्यात आले असून सिर अींिािपत्रकास 
ताींत्रीक मान्यता प्रिान झाल्यानींतर मेडा या सींस्थेच्या माध्यमातून महाराषर राज्य ववद्युत 
ववतरण कीं पनीसोबत करार करुन सौरउिाा सयींत्र पुन्हा सुरु करण्याबाबत कायावाही करण्यात 
येत आहे.  
  

___________ 
  

येवती (ता.ररसोड,जि.वाशशम) िलिुां भातील गाळ िाढण्याबाबत तसेच 
 िलवाहहनीच्या दरुुस्तीबाबत 

  

(४६)  ८३०२० (२०-०४-२०१७).   श्री.अशमत झनि (ररसोड) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) येवती  (ता.ररसोड,जि.वाशिम) येथील िलकुीं भा मध्ये मोिया प्रमाणात गाळ साचला असुन 
िल वाठहनी ब-याच ठिकाणी फु्लेली असूनसुध्िा ग्रामपींचायत िलुाक्ष करीत असल्यामुळे 
ग्रामस्थाींना िवुषत पाणी प्यावे लागत  आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यात काय आढळून आले व उक्त् ा 
िलकुीं भातील गाळ काढण्याबाबत तसेच िलवाठहनीच्या िरुुस्तीबाबत कोणती कायावाही केली वा 
करण्यात येत आहे तसेच िलुाक्ष करणाऱ्या सींबचधताींवर कोणती कारवाई केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(३) नसल्यास,ववलबाींची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. बबनराव लोणीिर (०१-०७-२०१७) : (१) होय, हे खरे आहे.  तिी तक्रार प्राप्त झाली होती. 
(२) प्राप्त तक्रारीस अनुसरुन ग्रामपींचायतीस ठिलेल्या ननिेिानुसार ग्रामपींचायतीने िलकुीं भाची  
साफ सफाई केली आहे. तसेच िलवाहीनीची आवश्यक िरुुस्ती केली आहे. 
(३) प्रश्न उद्् ावत  नाही. 
  

___________ 
  

"महात्मा फुले समग्र वाड:मय" शासिीय ग्रांथ भाांडारामध्ये उपलब्ध नसल्याबाबत 
  

(४७)  ८३८४५ (२०-०४-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय उच् च व 
तांत्र शशक्षण मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) महात्मा ज्योनतबा फुले याींचे काळातीत ववचार असणारे “ महात्मा फुले समग्र वाड:मय” 
गत  चार वषाापासून िासकीय ग्रींथ भाींडारामध्ये उपलब्ध नाही, हे खरे आहे काय, 
(२)तसेच पुरेसे मनुषयबळ नसल्याने हा ग्रींथ प्रकाशित होऊ िकला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िासनाने सिरचा ग्रींथ तातडीने प्रकाशित करण्याबाबत कोणती कायावाही केली 
वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (११-०७-२०१७) : (१)  होय, 
     महात्मा ज्योतीराव फुले याींच्या ववववध ग्रींथाींच्या सुधाररत आवतृ्तीच्या सींपािनाचे काया व 
छपाईची प्रकक्रया चालू असून, लवकरच ते िनतेला उपलब्ध करुन ठिले िाईल.  आिपयांत 
महात्मा ज्योतीराव फुले याींच्या साठहत्याचे मरािी, ठहींिी व इ ींग्रिी भाषेतील १३ ग्रींथ प्रकाशित 
केले आहेत व त्याींचे पुनमुाद्रणही करण्यात येत आहे.  
(२) नाही.  
(३) महात्मा ज्योतीराव फुले याींच्या ववववध ग्रींथाींच्या सुधाररत आवतृ्तीच्या सींपािनाचे काया व 
छपाईची कायावाही चालू आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
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िोल्हापूर येथील रािषी शाहू महारािाांच्या िन्मस्थळाच्या वस्तूसांग्रहालयाचे  

िाम तनधी अभावी बांद असल्याबाबत 
  

(४८)  ८३८४७ (२०-०४-२०१७).   डॉ.सुजित शमणचेिर (हातिणांगले) :   सन्माननीय 
साांस् िृतति िाया मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) कोल्हापूर येथील रािषी िाहू महारािाींच्या िन्मस्थळाच्या वस्तूसींग्रहालयाचे काम ननधी 
अभावी गत वषाभरापासून बींि आहे, हे खरे आहे काय, 
(२)असल्यास, याकररता ननधीची तरतूि न करण्याची कारणे काय आहेत, 
(३)असल्यास, सन २०१७-१८ च्या अथासींकल्पात ननधीची तरतूि करण्यात येणार आहे काय, 
(४) नसल्यास, ववलींबाची कारणे काय आहेत ?  
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) हे खरे नाही. 
(२) ननधीची तरतूि करण्यात आली आहे. 
(३) होय.  
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

भामचांद्र लेणी समूह (ता.खेड,जि.पुणे) हे राज्य सांरषक्षत स्मारि घोवषत िरण्याच्या 
 अांततम अधधसूचनेस मान्यता शमळणेबाबत 

  

(४९)  ८३९०८ (२०-०४-२०१७).   श्री.सुरेश गोरे (खेड आळांदी) :   सन्माननीय साांस् िृतति िाया 
मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) भामचींद्र लेणी समूह (ता.खेड,जि.पुणे) हे राज्य सींरक्षक्षत स्मारक घोवषत करण्याच्या अींनतम 
अचधसूचने बाबतचा प्रस्ताव उपसींचालक,पुरातत्व व वस्तुसींग्रहालय महाराषर राज्य याींनी ठिनाींक 
२१ िानेवारी, २०१३ रोिी वा त्यासुमारास िासनास सािर केला आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, अींनतम अचधसूचनेचा आिेि त्वररत िेण्यात यावा असे लेखी ननवेिन स्थाननक 
लोकप्रनतननधीींनी ठिनाींक २९ नोव्हेंबर,२०१६ रोिी वा त्यासुमारास ठिले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास,उक्त ननवेिनाच्या अनुषींगाने िासनाने कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास,ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  
श्री. ववनोद तावडे (२९-०६-२०१७) : (१) होय. 
(२) होय.  
(३) ही वास्तू राज्य सींरक्षक्षत स्मारक घोवषत करण्याची प्राथशमक  अचधसूचना ठि. २३.०९.२०११ 
 रोिी प्रशसध्ि झाली. त्याबाबत प्राप्त हरकती व सुचना ववचारात घेऊन अींनतम अचधसुचना 
ववधी व न्याय ववभागाच्या अशभप्रायासािी सािर केली असता त्याींनी असे कळववले आहे की, 
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ठि.२९.०९.२०११ च्या कें द्र िासनाच्या अचधसूचनेनुसार प्राथशमक प्रशसद्धीच्या ठिनाींकापासून १ 
वषााच्या आत अींनतम प्रशसद्धी ननगाशमत होणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणी नवीन अचधसूचना 
ननगाशमत करणे योग्य िरेल. 

म्हणून सिर सुचनेनुसार नव्याने प्राथशमक अचधसुचना प्रशसद्ध करण्याची कायावाही 
करण्याबाबत सींचालकाना ठि.०७.०२.२०१७ च्या पत्राद्वारे कळववले आहे. 
(४) प्रश्न उद्् ावत नाही. 
  

___________ 
  

मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यातील पाणी टांचाईबाबत 
  

(५०)  ८४२७३ (२०-०४-२०१७).   श्री.ववलास तरे (बोईसर) :   सन्माननीय पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता मांत्री पुढील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
  

(१) मोखाडा (जि.पालघर) तालुक्यात फेबु्रवारीच्या पठहल्याच आिवड्यापासून तीव्र पाणी ्ींचाई 
सुरु झाली असून आठिवासी गावपाड्याींनी मागणी करुन तब्बल २५ ठिवसानींतरही सिर 
भागामध्ये पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था झालेली नाही, हे खरे आहे काय, 
(२) तसेच, ्ँकर पाणीपुरवठ्याचे १३ प्रस्ताव जिल्हाचधकारी कायाालयाकडे प्रलींबबत असून मींिुरी 
अभावी स्थाननक ग्रामस्थाींना पाणी ्ींचाई भासत  आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, त्यानुषींगाने पाणीपुरविा 
मागणीनुसार वेळेवर न केल्याबद्दल सींबींचधताींवर कोणती कारवाई केली  व तातडीने पाणीपुरविा 
करण्याबाबत कोणती कायावाही केली वा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास ववलींबाची कारणे काय आहेत? 
  

श्री. बबनराव लोणीिर (०३-०७-२०१७) : (१) व (२) हे खरे नाही. 
(३) व (४) प्रश्न उद्् ावत नाही.  
  

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

महाराष्ट्र ववधानसभा. 

  
________________________________________________________ 
मुद्रणपूिव सिव प्रविया महाराष्ट्र विधानमंडळ सवििालयाच्या संगणि यंत्रणेिर 

मुद्रण: शासिीय मध्यिर्ती मुद्रणालय, मुंबई. 


